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Αξιότιµοι προσκεκληµένοι,
Κυρίες και κύριοι,
Με χαρά σας καλωσορίζω στο 9ο συνέδριο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών &
Ταχυδροµείων µε θέµα:
«Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες & Ταχυδροµικές Yπηρεσίες στην ενιαία ψηφιακή
αγορά»
Η ΕΕΤΤ, µετά από µια διετή περίοδο εσωστρέφειας, είναι και πάλι µάχιµη, επιτελεί δυναµικά το
ρυθµιστικό της ρόλο στην αγορά των τηλεπικοινωνιών και ταχυδροµείων και συµµετέχει ενεργά
στις διεργασίες για την ένταξη της οικονοµίας της χώρας µας στο Ενιαίο Ψηφιακό Ευρωπαϊκό
«γίγνεσθαι».
Α. Οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες και ο ρόλος τους για την εθνική ανάκαµψη
Εν µέσω µίας κρίσιµης περιόδου για την ελληνική οικονοµία, οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες και οι
ταχυδροµικές υπηρεσίες αναδεικνύονται σε αγορές µε ειδικό βάρος και πολλαπλασιαστικά
αναπτυξιακά αποτελέσµατα. Είναι γνωστό ότι ο βαθµός επάρκειας των υπηρεσιών αυτών
συνδέεται µε την οικονοµική και κοινωνική πρόοδο, ενώ ο συνεχής εκσυγχρονισµός και η
ποιοτική τους βελτίωση αποτελούν προϋπόθεση για την καλλιέργεια ενός ελκυστικού
επενδυτικού περιβάλλοντος.
Η σύγκλιση σε µία Ενιαία Ευρωπαική Ψηφιακή Αγορά µπορεί να συµβάλει καθοριστικά στην
εξωστρέφεια και ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων καθώς και στη συνολική ενίσχυση της
εθνικής ανταγωνιστικότητας, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δηµόσιο τοµέα. Παράλληλα,
διαµορφώνεται ένα πεδίο όπου ελληνικές επιχειρήσεις έχουν ήδη επιδείξει επιτυχίες και µπορεί
να αποτελέσει πεδίο αιχµής για την ελληνική επιχειρηµατικότητα. Επιγραµµατικά µπορούµε να
πούµε ότι:
O δρόµος για την έξοδο από την κρίση και για την ανάπτυξη είναι και ψηφιακός.
Η ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας προϋποθέτει την υιοθέτηση µίας µακροχρόνιας στρατηγικής µε
συνέργεια και συνεχή συντονισµό όλων των εµπλεκόµενων µερών όπως η κυβέρνηση, η τοπική
αυτοδιοίκηση και οι παράγοντες της αγοράς. Η αποτελεσµατική υλοποίηση µιάς τέτοιας
στρατηγικής µπορεί να υποστηριχθεί από ανεξάρτητες αρχές µε αναβαθµισµένο ρόλο, όπως η
ΕΕΤΤ, που διαθέτουν την εξειδικευµένη τεχνογνωσία και εµπειρία.
Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούµε ιδιαίτερα σηµαντική – σηµειολογικά και ουσιαστικά – τη συνένωση
όλων των σχετικών αρµοδιοτήτων κάτω από ένα Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης. Οι σχέσεις της ΕΕΤΤ µε το εν λόγω υπουργείο είναι σχέσεις
συνεργασίαs, κοινών στόχων και αµοιβαίου σεβασµού σε πλαίσιο διακριτών ρόλων.

Β. Ο ρόλος της ΕΕΤΤ στην ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας
Η ΕΕΤΤ έχει κρίσιµο ρόλο στην ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας, ιδιαίτερα δε στην εθνική
προσπάθεια για την ανάπτυξη υποδοµών πρόσβασης νέας γενιάς όπως προδιαγράφονται και στο
Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο που αποτελεί ένα δοµηµένο οδικό χάρτη.
Κατ’ αρχήν, µέσα από τη ρύθµιση της αγοράς η ΕΕΤΤ προάγει την οµαλή λειτουργία του
ανταγωνισµού και την προσέλκυση επενδύσεων, ενθαρρύνει την καινοτοµία, την εισαγωγή νέων
προϊόντων, την ενσωµάτωση προηγµένων τεχνολογιών και τη βελτίωση υποδοµών και
υπηρεσιών.
Ενδεικτικά µπορούµε να αναφερθούµε στo σχέδιο της ΕΕΤΤ για εισαγωγή της τεχνολογίας VDSL
vectoring και άλλων ισοδύναµων τεχνολογιών, που έλαβε χώρα στο πλαίσιο της ρύθµισης της
χονδρικής αγοράς τοπικής πρόσβασης. Η τεχνολογία αυτή προσφέρει τη δυνατότητα στους
παρόχους να υλοποιήσουν επιχειρηµατικά σχέδια αναφορικά µε την εγκατάσταση υψιρρύθµων
δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς. Σε πρακτικούς όρους, επιτρέπει την αύξηση του ρυθµού
µετάδοσης δεδοµένων σε συνδροµητικές γραµµές πρόσβασης VDSL2 έως και κατά 100%.
∆ηµιουργεί ωστόσο και σηµαντικές ρυθµιστικές προκλήσεις, που απαιτούν προσεκτική διαχείριση
για την επιτυχή υλοποίηση του σχεδίου.
Με την ανωτέρω παρέµβασή µας (σχετική διεξοδική συζήτηση θα λάβει χώρα αυτό το διήµερο),
δίνουµε τη δυνατότητα στους παρόχους να επενδύσουν στην τεχνολογία αυτή, µε όρους που
διασφαλίζουν τη διαφάνεια, την αναλογικότητα και την εύρυθµη λειτουργία του ανταγωνισµού.
Με τον τρόπο αυτό προάγουµε την ανάπτυξη των υποδοµών νέας γενιάς στις περιοχές εκείνες
που παρουσιάζουν εµπορικό ενδιαφέρον για τους παρόχους.
Παράλληλα όµως έχουµε συµβάλει στην ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδοµών σε αγροτικές
περιοχές, οι οποίες δεν παρουσιάζουν επαρκές εµπορικό ενδιαφέρον και κατά συνέπεια απαιτούν
κρατική παρέµβαση για την κάλυψή τους µε ευρυζωνικές υποδοµές. Αναλαµβάνοντας
συµβουλευτικό ρόλο, συµβάλαµε αποφασιστικά στην έγκριση και χρηµατοδότηση του σχετικού
έργου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Στον τοµέα των ραδιοεπικοινωνιών, η ΕΕΤΤ διασφαλίζει την έγκαιρη διάθεση του
ραδιοφάσµατος στην αγορά, για την ανάπτυξη κινητών και ασύρµατων ευρυζωνικών δικτύων
και εδώ µε όρους διαφάνειας, αναλογικότητας και προστασίας του ανταγωνισµού. Στο πλαίσιο
αυτό, ήδη δροµολογείται η διενέργεια διαγωνισµού για την εκχώρηση ζωνών ραδιοφάσµατος
στη ζώνη των 1800MHz ενώ το επόµενο µεγάλο βήµα αποτελεί η διάθεση του Ψηφιακού
Μερίσµατος 2 (700MHz). Για την προετοιµασία του µερίσµατος αυτού, η ΕΕΤΤ συµµετέχει µε
στελέχη της σε τεχνική οµάδα που έχει συστήσει το υπουργείο.
Εξίσου σηµαντικές είναι και οι δράσεις που απευθύνονται στους καταναλωτές, οι οποίες πέραν
των άλλων δηµιουργούν πρόσθετα, έµµεσα κίνητρα ενίσχυσης του ανταγωνισµού. Εδώ θα
πρέπει να αναφερθώ ιδιαίτερα σε δύο εργαλεία που έχουµε αναπτύξει και διαθέτουµε σήµερα
στους Έλληνες καταναλωτές, µέσα από το διαδικτυακό µας τόπο:
•
Το Παρατηρητήριο Τιµών (pricescope.gr) που επιτρέπει τον εντοπισµό των πλέον
συµφερόντων πακέτων µε βάση το προφίλ χρήσης εκάστου καταναλωτή.
•
Ο Υπερίων (hyperiontest.gr) που επιτρέπει την µέτρηση των χαρακτηριστικών ταχύτητας
και ποιότητας των ευρυζωνικών συνδέσεων στο διαδίκτυο.
Τα δύο αυτά εργαλεία επιτρέπουν στους καταναλωτές να αποκτήσουν µία σφαιρική εικόνα για
το κόστος και την ποιότητα των υπηρεσιών που λαµβάνουν και να εντοπίσουν άλλες
εναλλακτικές λύσεις που πιθανώς να είναι περισσότερο πρόσφορες για τις ανάγκες τους.
Γ. Το BEREC και η αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ στη συµµετοχή της ΕΕΤΤ σε διεθνή όργανα όπως το
Σώµα Ευρωπαίων Ρυθµιστών Hλεκτρονικών Επικοινωνιών (BEREC), µέσα από τα οποία
επηρεάζουµε τις σχετικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και εµπλουτίζουµε συνεχώς την
τεχνογνωσία µας, παραµένοντας στην αιχµή των τεχνολογικών εξελίξεων.

Το BEREC έχει ενεργό ρόλο στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού ρυθµιστικού πλαισίου, όπως
εκάστοτε καλείται να υλοποιηθεί, είτε µε την έκδοση κατευθυντηρίων γραµµών ή
συνεισφέροντας στην έκδοση εκτελεστικών πράξεων (roam like at home / net neutrality), είτε
και µε έκδοση κοινών θέσεων (common positions) και γνωµοδοτήσεων (expert opinions) σε
συγκεκριµένα θέµατα.
Για το 2017, οι προκλήσεις έχουν αυξηθεί στις εργασίες αυτές, µε δεδοµένη τη συζήτηση για
την πρόταση ενός νέου κανονιστικού πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (γνωστού και
ως Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών). Ο Κώδικας αγγίζει όλα τα «συστατικά» ρύθµισης των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ευρώπη, φέρνοντας στο τραπέζι µία σειρά από ρηξικέλευθες
(και συχνά αµφιλεγόµενες) προτάσεις, για τις οποίες θα έχουµε την ευχαρίστηση να
παρακολουθήσουµε εκτενή συζήτηση στις επόµενες δυο µέρες.
Η ΕΕΤΤ συµβάλλει στη διαδικασία των ζυµώσεων για το νέο Κώδικα, καθώς συµµετέχει ενεργά
στις σχετικές εργασίες του Σώµατος Ευρωπαίων Ρυθµιστών Hλεκτρονικών Επικοινωνιών
(BEREC), ενώ παρέχει τη τεχνογνωσία της για το θέµα αυτό και στο Υπουργείο.
∆. Στόχοι της ΕΕΤΤ
Στο πλαίσιο αυτό, οι στρατηγικοί στόχοι που έχει θέσει η Αρχή για το επόµενο διάστηµα,
συνοψίζονται ως εξής:
Καθιέρωση και εποπτεία του κατάλληλου ρυθµιστικού και επενδυτικού περιβάλλοντος
για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας υψηλών ταχυτήτων και τη µείωση του ψηφιακού
χάσµατος, σύµφωνα µε τους στόχους του Eυρωπαϊκού Ψηφιακού Θεµατολογίου και του
Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου.
Βέλτιστη χρήση και εποπτεία του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων προς όφελος της εθνικής
οικονοµίας και ανάπτυξης.
Εκσυγχρονισµός της ταχυδροµικής αγοράς.
Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και υποστήριξη των δράσεων προς όφελος των
πολιτών/καταναλωτών.
∆ιοικητική ανασυγκρότηση και ορθολογική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού, µε
σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της διαφάνειας στη λειτουργία της ΕΕΤΤ.
Αξιοποιώντας τους πόρους την τεχνογνωσία και την εµπειρία που διαθέτει, η ΕΕΤΤ αποτελεί
κοµβικής σηµασίας παράγοντα για την προσέλκυση επενδύσεων, την αξιοποίηση των
δυνατοτήτων που παρέχει η κοινωνία της πληροφορίας, προς όφελος όλων των πολιτών και εν
τέλει την αναβάθµιση της χώρας µας στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Οικονοµία.

