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Με τη διοργάνωση του 2ου ∆ιεθνούς Συνεδρίου της ΕΕΤΤ για το ευρυζωνικό ∆ιαδίκτυο, στόχο έχουµε να συµβάλουµε
ώστε να καταστεί η χώρα µας πρωτοπόρος σε ένα τοµέα όπου αρχικώς υστερούσε απογοητευτικά.

Χαµηλή η ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας
Ποιες είναι οι σηµαντικότερες προ κλήσεις που θα πρέπει να αντιµετωπί σει η Ελλάδα στο χώρο των τηλεπικοι νωνιών;
Πρώτον, η αποτελεσµατική εφαρµογή
του νέου κανονιστικού πλαισίου που θα
ενισχύσει τον ανταγωνισµό, θα αυξήσει
τις επενδύσεις σε υποδοµές, και θα εµφανίσει νέες και ποιοτικότερες ευρυζωνικές υπηρεσίες, δεύτερον, η σωστή αντιµετώπιση των ραγδαίων εξελίξεων στη
σύγκλιση των σταθερών-κινητών (fixedmobile convergence), τρίτον, οι ασύρµατες ηλεκτρονικές επικοινωνίες δεδοµένων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν εναλλακτικά για την ευρυζωνική κάλυψη
του «τελικού µιλίου» και τέταρτον, η επόµενης γενεάς πρόσβαση και τα δίκτυα
(Next Generation Access/Networks)
που θα επιτρέψουν την παροχή καινοτόµων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η Ελλάδα, ευρισκόµενη αυτή τη
στιγµή στο τέλος της ουράς των «δροµέων», θα πρέπει -µε τη συµβολή της πολιτείας, της ΕΕΤΤ, των επιχειρήσεων του
κλάδου και όλων των αρµόδιων φορέωννα κάνει εκείνα τα λεγόµενα «leap frog»
βήµατα, τα οποία θα της επιτρέψουν να
φτάσει και -γιατί όχι- ακόµα και να προσπεράσει τις υπόλοιπες χώρες.
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Σε ποια σηµεία έχουµε «µείνει πίσω»

σε σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες-µέλη
της Ε.Ε.;
Είναι πολλά τα σηµεία, αλλά θα επικεντρωθώ µόνο στην ευρυζωνικότητα. Η
σηµαντικότερη αδυναµία της ελληνικής
αγοράς έγκειται στο ότι αφενός µεν η απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών έγινε
µε καθυστέρηση, αφετέρου υφίσταται
χαµηλό επίπεδο ανταγωνισµού σε επίπεδο υποδοµών, κυριότερη επίπτωση του οποίου είναι η χαµηλή ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας, δεδοµένου ότι στις περισσότερες προηγµένες χώρες, κύριο όχηµα για την έγκαιρη και ταχεία ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας έχουν αποτελέσει τα εναλλακτικά δίκτυα και ιδίως τα
δίκτυα καλωδιακής τηλεόρασης. Στην
κατεύθυνση αυτή αρχίζουν να γίνονται
πλέον σηµαντικές προσπάθειες, τόσο από τον Εθνικό Ρυθµιστή (µε την έναρξη
του προγράµµατος συνεγκατάστασης και
την αποδεσµοποίηση του τοπικού βρόχου) όσο και από την πολιτεία (µέσω των
µεγάλων έργων για την ανάπτυξη υποδοµών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην περιφέρεια).
Τι περιµένετε από το 2ο συνέδριο για
το ευρυζωνικό ∆ιαδίκτυο που διοργα νώνει η ΕΕΤΤ στις 1, 2 και 3 Ιουνίου;
Με τη διοργάνωση του 2ου ∆ιεθνούς Συνεδρίου της ΕΕΤΤ για το ευρυζωνικό
■

pressing
Αποδυνάµωση του δικοµµατισµού και ενίσχυση του
ΚΚΕ: αυτούς έθεσε ως βασικούς στόχους του κόµµατος στις επικείµενες εθνικές εκλογές η γ.γ. του ΚΚΕ Α. Παπαρήγα, η οποία σε συνέντευξή της στην εφηµερίδα «Τα
Νέα», σηµειώνει ότι «αυτό που έχει σηµασία δεν είναι ούτε
πόσα κόµµατα θα είναι στη Βουλή ούτε ποιο θα είναι πρώ-
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∆ιαδίκτυο, που φιλοδοξούµε να γίνει «θεσµός», στόχο έχουµε να συµβάλουµε ώστε να καταστεί η χώρα µας πρωτοπόρος
σε ένα τοµέα όπου αρχικώς υστερούσε απογοητευτικά. ∆ίνουµε το βήµα σε επιφανείς Έλληνες και ξένους ειδικούς της
τεχνολογίας και της αγοράς της ευρυζωνικότητας, προκειµένου να καταστήσουν
τους συνέδρους κοινωνούς της τεχνογνωσίας τους. ∆ιατηρούµε ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας µε τα διεθνή κέντρα ρυθµιστικών αποφάσεων και επιχειρηµατικών
δράσεων στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Αφουγκραζόµαστε, τέλος,
την αγωνία των παικτών της αγοράς καθώς
και τις απαιτήσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Ως α ν ε ξ άρ τ η τ η Αρ χ ή , ποι ε ς δ υ ν α τ ό τ η τες έχετε για παρεµβάσεις στο τηλεπι κοινωνιακό τοπίο;
H ΕΕΤΤ αποτελεί τον Εθνικό Ρυθµιστή
της χώρας και την Επιτροπή Ανταγωνισµού για την αγορά δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Παρεµβαίνει είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν
καταγγελιών, όποτε διαπιστώσει ότι παραβιάζεται η κείµενη νοµοθεσία των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του ελεύθερου ανταγωνισµού. Προς το σκοπό αυτό,
η ΕΕΤΤ εκδίδει ατοµικές και κανονιστικές διοικητικές πράξεις, διενεργεί ακρο■

άσεις και λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο
για την αντιµετώπιση καταστάσεων που
δύνανται να προκαλέσουν στρεβλώσεις
στην αγορά των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και να βλάψουν τα συµφέροντα των
καταναλωτών.

Πόσο ανεξάρτητα επιτελεί το έργο της
η ΕΕΤΤ;
Θέλω για µια ακόµα φορά να επισηµοποιήσω την πλήρη λειτουργική, διοικητική
και οικονοµική ανεξαρτησία της ΕΕΤΤ,
κάτι το οποίο έχει άλλωστε επικυρώσει
και η Eυρωπαία επίτροπος για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα ΜΜΕ κ.
Vivian Reding, απαντώντας σε ερώτηση
που έθεσαν Έλληνες ευρωβουλευτές
προς την Κοµισιόν. Πρώτα απ’ όλα, η
ΕΕΤΤ έχει τα δικά της έσοδα και δεν επιβαρύνει καθόλου τον κρατικό προϋπολογισµό. ∆εύτερον, από την ηµεροµηνία που
ανέλαβα πρόεδρος στην ΕΕΤΤ, κανένα υπουργείο ή κυβερνητικός παράγοντας ή
πολιτικός άλλου κόµµατος της Βουλής, ή
παράγοντας της αγοράς ή της κοινωνίας
δεν έχει ποτέ παρέµβει και δεν µπορεί να
παρέµβει µε οποιοδήποτε τρόπο στο έργο της ΕΕΤΤ. Τέλος, ο πρόεδρος και οι
δύο αντιπρόεδροι της ΕΕΤΤ εκλέγονται
µε τις διαδικασίες που ισχύουν και για
άλλες, ανάλογες ρυθµιστικές Αρχές σε
πολλές άλλες χώρες-µέλη της Ε.Ε.
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Στη Μόσχα ο Παπούλιας
το κόµµα ούτε πόσους βουλευτές θα έχει. Εκείνο που θα
µετρήσει υπέρ του λαού είναι το πόσο ενισχυµένο θα είναι
το ΚΚΕ και πόσο αποδυναµωµένα η Ν∆ και το ΠΑΣΟΚ».
Η κ. Παπαρήγα εξαπολύει «επίθεση» κατά του ΣΥΝ και του
ΠΑΣΟΚ, ενώ για την κυβέρνηση της Ν∆ δηλώνει ότι το
χειρότερο στοιχείο της είναι συνολικά η πολιτική της. ∆.Χρ.

Συνοδεία τεσσάρων υπουργών και επιχειρηµατιών αναχωρεί σήµερα το πρωί για τετραήµερη επίσκεψη στη Ρωσία ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας Κ. Παπούλιας. Θα συναντηθεί αύριο µε τον Πρόεδρο Πούτιν και στο τραπέζι αναµένεται να τεθούν θέµατα ενεργειακής πολιτικής αλλά και η κατάσταση στα Βαλκάνια και τη Μ. Ανατολή. Ο κ. Παπούλιας αναµένεται να συναντηθεί (σήµερα) µε τον Πατριάρχη Μόσχας Αλέξιο Β’ αλλά και
µε το Ρώσο πρωθυπουργό κ. Φραντκόφ (αύριο), ενώ θα επισκεφτεί την Αγία Πετρούπολη,
Χρ.Βζ.
όπου θα καταθέσει στεφάνι στον ανδριάντα του Ιωάννη Καποδίστρια.
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