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Κυρίες και Κύριοι

Η φετινή, καθιερωμένη πλέον, ημερίδα της ΕΕΤΤ για την Ταχυδρομική Αγορά, συμπίπτει με μια
κρίσιμη συγκυρία, τόσο για τη χώρα μας, όσο και για τον ταχυδρομικό κλάδο ειδικότερα. Βέβαια η
ημερομηνία της 25ης Απριλίου είχε επιλεγεί εδώ κι’ ένα τρίμηνο (στο οποίο έγιναν οι σχετικές
προετοιμασίες) και δεν έχει καμιά συνάφεια με την ημερομηνία των εκλογών, καθότι η  ΕΕΤΤ, ως
Ανεξάρτητη Αρχή, δεν επηρεάζεται από τις πολιτικές εξελίξεις και χρονοδιαγράμματα.

Διανύουμε τους τελευταίους μήνες πριν την πλήρη απελευθέρωση της Ταχυδρομικής Αγοράς,
εντός των οποίων καλούμαστε τόσον η Πολιτεία και ιδιαίτερα εμείς ως Ανεξάρτητη Ρυθμιστική
Αρχή, όσο και οι συντελεστές της σχετικής αγοράς, να εναρμονιστούμε νομοθετικά, αλλά και
οργανωτικά, για να αντιμετωπίσουμε τις επικείμενες προκλήσεις.

Αν και η χώρα μας άργησε κατά δύο χρόνια να προχωρήσει στην απελευθέρωση τόσο σε σχέση
με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης των 15, αλλά και σε σχέση με μερικές της Ευρώπης των 27,
εν τούτοις τήρησε τις προθεσμίες και ετοιμάζεται πυρετωδώς για την πλήρη προσαρμογή της.

Η ΕΕΤΤ προχωρεί στην προετοιμασία της δευτερογενούς Νομοθεσίας που απορρέει απ’ τον
σχετικό Νόμο, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και Δικτύων, αλλά και
με τον Πάροχο Καθολικής Υπηρεσίας και τις επιχειρήσεις της Αγοράς.

Στη σημερινή ημερίδα θ’ αναλυθούν διεξοδικά από διακεκριμένους ομιλητές απ’ την Ελλάδα και το
Εξωτερικό:
 Το Νέο Ρυθμιστικό Νομικό Πλαίσιο για την απελευθέρωση της Αγοράς
 Η προστασία και διευκόλυνση του πολίτη-καταναλωτή των Ταχυδρομικών υπηρεσιών στην

υπηρεσία του οποίου αποσκοπεί ο υγιής ανταγωνισμός
 Οι συνέργειες και η σύγκλιση των νέων Ταχυδρομικών Υπηρεσιών με τις Ηλεκτρονικές

Επικοινωνίες, προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης της αγοράς

Αφού ευχαριστήσω τους εκλεκτούς ομιλητές για τη συμμετοχή τους, αλλά και τους συνέδρους για
την ανταπόκρισή τους, καλώ τον Πρόεδρο της ΕΕΤΤ να έλθει στο Βήμα για έναν χαιρετισμό.

Σας ευχαριστώ.


