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Αξιότιμε κ. Πρόεδρε του FITCE,
Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκλησή σας να συμμετάσχω στο συνέδριό σας και
ιδιαιτέρως για την τιμή που μου κάνατε να παρουσιάσω την Επίτροπο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα ΜΜΕ, κα Βίβιαν
Ρέντινγκ.
Κυρίες και κύριοι,
Αφού διετέλεσε μέλος του Κοινοβουλίου του Λουξεμβούργου για δέκα χρόνια (19791989), του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα επόμενα δέκα χρόνια (1989-999) και
στη συνέχεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 2004 η κα Ρέντινγκ ανέλαβε τα τωρινά
της καθήκοντα ως Επιτρόπου για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα ΜΜΕ.
Έκτοτε, έχει συντελέσει σημαντικά στην εποικοδομητική ανάπτυξη του ευρωπαϊκού
τοπίου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και της Κοινωνίας της Πληροφορίας,
θεσπίζοντας το κατάλληλο πλαίσιο, καθοδηγώντας ενεργά και παρακολουθώντας
διαρκώς την πρόοδο που συντελούν καθεμία και όλες μαζί οι ευρωπαϊκές χώρες για
την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν στη Συνθήκη της Λισαβόνας.
Η Επίτροπος Ρέντινγκ έχει εστιάσει το ενδιαφέρον της ιδιαίτερα στη σημασία της
ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων και υπηρεσιών, που αποτελούν καθοριστικό
παράγοντα για τις σύγχρονες και προηγμένες επικοινωνίες, την οικονομική
ανάπτυξη και τη βέλτιστη ποιότητα ζωής των πολιτών της κάθε χώρας. Πολλές
φορές έχει εκφράσει την ανησυχία της για το γεγονός ότι η Ευρώπη υστερεί ακόμη
σε σχέση με ασιατικές χώρες, όπως η N. Κορέα και η Ιαπωνία, και ως εκ τούτου το
έργο της κατατείνει στο να αλλάξει αυτή η κατάσταση με την αύξηση της
ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.
Όσον αφορά την Ελλάδα, η Επίτροπος Ρέντινγκ μας υπενθυμίζει συχνά ότι η χώρα
μας βρίσκεται στην τελευταία θέση σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους
εταίρους μας στον τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και μας προτρέπει
διαρκώς να προβούμε σε όλες τις απαραίτητες αλλαγές προκειμένου να επιφέρουμε
την επιθυμητή πρόοδο.
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Υπάρχουν ωστόσο κάποιες πρόσφατες ενδείξεις ότι – μέσα από τη συντονισμένη
προσπάθεια των εμπλεκομένων μερών – παρακολουθούμε τα πρώτα σημάδια ότι η
κατάσταση αρχίζει να αλλάζει. Δράττομαι της ευκαιρίας για να αναφέρω μόνο
μερικές από τις πιο σημαντικές εξελίξεις στον τηλεπικοινωνιακό τομέα που
συντελέστηκαν στην Ελλάδα μέσα στο 2006.
1. Στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς, η Επίτροπος Ρέντινγκ ανέφερε «Ελπίζω
ο νόμος να ψηφισθεί σύντομα και να δώσει την ευκαιρία στον Έλληνα
νομοθέτη και την ΕΕΤΤ (την ελληνική ανεξάρτητη αρχή) να επιλύσoυν
ορισμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εδώ και καιρό». Πράγματι,
λοιπόν, ο νέος νόμος για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες ψηφίστηκε τον
Φεβρουάριο του 2006, με τον οποίο το ευρωπαϊκό πλαίσιο μεταφέρεται στην
εθνική μας νομοθεσία. Αυτό, πρώτον, παρέχει στην EETT τα απαραίτητα
εργαλεία ώστε να ασκήσει το ρυθμιστικό ρόλο της και να δώσει ώθηση στον
ανταγωνισμό, που με τη σειρά του θα ευνοήσει τον καταναλωτή, τη
βιομηχανία, την τεχνολογική εξέλιξη και εν γένει την εθνική οικονομία. Επίσης,
διανοίγει το δρόμο για την ουσιαστική απελευθέρωση του ευρυζωνικού
Διαδικτύου και επιτρέπει καλύτερη διαχείριση και ανακατανομή του φάσματος
(ραδιοσυχνοτήτων). Συγχρόνως, ενθαρρύνει νέες επενδύσεις στις υποδομές
και τις υπηρεσίες των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.
2. Στη διάρκεια του 2006, η EETT ολοκλήρωσε την «ανάλυση» και των 16
σχετικών αγορών για την πλειονότητα των οποίων έχει ήδη λάβει την έγκριση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα προτεινόμενα μέτρα (ή κανονιστικές
υποχρεώσεις) που πρέπει να επιβληθούν στους κατέχοντες τη δεσπόζουσα
θέση στην αντίστοιχη αγορά.
3. Η ευρυζωνική αγορά αποτέλεσε πράγματι την προτεραιότητα της ΕΕΤΤ
μεταξύ των αγορών που έπρεπε να αναλυθούν και να κοινοποιηθούν στην
ΕΕ. Η ευρυζωνική διείσδυση, αν και ακόμη απελπιστικά χαμηλή, παρουσίασε
ωστόσο μια αύξηση: από 1,45% (ήτοι 160.000 συνδέσεις) που ήταν στην
αρχή του χρόνου, υπερδιπλασιάστηκε και σήμερα βρίσκεται στο 3,1% (ήτοι
343.000 συνδέσεις). Αυτό αποτελεί μια πρώτη απόδειξη ότι η μεταφορά του
κανονιστικού πλαισίου στην Ελλάδα, το γεγονός ότι ο OTE έχει επίσης θέσει
ως υψηλή προτεραιότητα τη διεύρυνση της ευρυζωνικότητας και οι
επεμβάσεις της EETT πράγματι επέσπευσαν την υιοθέτηση ευρυζωνικών
υπηρεσιών από ελληνικές επιχειρήσεις και από τους Έλληνες πολίτες.
4. Όσον αφορά το ADSL, ο έντονος ανταγωνισμός είχε ως αποτέλεσμα τη
σημαντική μείωση των τιμών για τις υπηρεσίες ADSL, ενώ την ίδια στιγμή
είδαμε παίκτες να διπλασιάζουν, ακόμη και να τριπλασιάζουν, τις ταχύτητες
ADSL που προσφέρουν στους πελάτες τους χωρίς επιπλέον χρέωση.
5. Μέσα από τις εποικοδομητικές προσπάθειες της EETT και τη συνεργασία
ανάμεσα στον κυρίαρχο και τους εναλλακτικούς παρόχους, η απελευθέρωση
της Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόγχο (LLU) είχε ως
αποτέλεσμα την αύξηση από 7.000 περίπου γραμμές στην αρχή του χρόνου
σε περίπου 13.000 γραμμές σήμερα. Στόχος είναι να έχουμε άλλες 60.000
γραμμές μέχρι το τέλος του χρόνου.
6. Παρομοίως, η φυσική συνεγκατάσταση στους χώρους του κυρίαρχου
παρόχου από εναλλακτικούς παρόχους αυξήθηκε, από ένα μόνο χώρο στις
αρχές του χρόνου σε περισσότερα από είκοσι Κέντρα σήμερα, με στόχο την
εξασφάλιση περισσότερων από 170 Κέντρων μέσα σε ένα χρόνο, με τον ΟΤΕ
να αναθέτει την κατασκευή των κέντρων σε έναν ανάδοχο για όλη την
Επικράτεια.
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7. Απελευθερώσαμε τις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων στα 2.5 και 5.4 GHz, γεγονός
που θα καταστήσει δυνατή τη γρήγορη και ευρεία εξάπλωση των μη
αδειοδοτημένων δικτύων WiFi. Πιστεύουμε πως το γεγονός αυτό, μαζί με τη
δημοπρασία της τέταρτης άδειας WiMax στα 3.5 GHz, την οποία διενήργησε
η EETT με μεγάλη επιτυχία πριν από ένα μήνα, προσφέρει μια βιώσιμη
εναλλακτική λύση για την παροχή της σύνδεσης “last mile” ιδιαίτερα σε
απομακρυσμένες περιοχές της υπαίθρου, όπως βουνά και νησιά, τα οποία
καταλαμβάνουν μεγάλο τμήμα της ελληνικής επικράτειας.
8. Νέες υπηρεσίες: Μια σειρά νέων υπηρεσιών έχουν ήδη ξεκινήσει να
εφαρμόζονται και να προσφέρονται στους καταναλωτές. Σε αυτές
συγκαταλέγονται οι ακόλουθες: Voip, Triple play, HSDPA, “MyBlog” και
υπηρεσίες IPTV σε ευρυζωνικές συνδέσεις ADSL και LLU.
9. Έχει ήδη ξεκινήσει η εκπομπή επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης.
10. Υπάρχουν αρκετές προσκλήσεις για σημαντικά προγράμματα που θα
αυξήσουν εντυπωσιακά την ευρυζωνική διείσδυση στο Διαδίκτυο, όπως η
αξιοποίηση διαρθρωτικών κεφαλαίων ύψους 210 εκατ. Ευρώ για την
ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας σε απομακρυσμένες περιοχές της ελληνικής
υπαίθρου, προγράμματα για δορυφορική ευρυζωνική πρόσβαση σε σχολεία
και απομακρυσμένες δημόσιες υπηρεσίες, προγράμματα για την παροχή
φθηνού ADSL σε πανεπιστημιακούς φοιτητές καθώς και την επιδότηση ώστε
να αποκτήσουν laptop, κ.λπ.
11. Επιπλέον, υπήρξε έντονη κινητικότητα μεταξύ αρκετών παικτών της ελληνικής
τηλεπικοινωνιακής αγοράς, που οδήγησε στην παρέμβαση της EETT, η
οποία εξέτασε και ενέκρινε μια σειρά από εξαγορές συμπεριλαμβανομένων
δύο πολύ σημαντικών: α) της Q-Telecom από την TIM και β) της αλυσίδας
λιανικών πωλήσεων ΓΕΡΜΑΝΟΣ από την Cosmote.
Η EETT, ως οργανισμός, μεταβαίνει σε μια νέα φάση ωρίμανσης. Η πρώτη φάση
συνίστατο στη δημιουργία και την οργάνωση της ίδιας της EETT και ταυτόχρονα
στην υποστήριξη της «απελευθέρωσης της τηλεπικοινωνιακής αγοράς». Τώρα, η
δεύτερη φάση αφορά στη δημιουργία ενός μεγαλύτερου και συγχρόνως πιο
ευέλικτου οργανισμού, στόχος του οποίου είναι η προσήλωση σε ένα ισχυρό όραμα
και μια στρατηγική για την ίδια την ΕΕΤΤ και – κυρίως – για τη χώρα, καθώς και η
συμβολή της ΕΕΤΤ στην ανάπτυξη της κατάλληλης μεθοδολογίας για την υλοποίηση
του στόχου αυτού. Κατά το μοντέλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η μέθοδος
εργασίας μας βασίζεται στη συμμετοχή των καταναλωτών, των παικτών της αγοράς
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Είμαστε αποφασισμένοι να ανταποκριθούμε
πλήρως στους τρεις κύριους στόχους του κανονιστικού πλαισίου: (1) προώθηση του
ανταγωνισμού, (2) ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς και (3) προαγωγή των δικαιωμάτων
των πολιτών.
Ωστόσο, στο σημείο αυτό θέλω να αναφέρω ότι στόχος μας δεν είναι μόνο να
γίνουμε ένας αποτελεσματικός ρυθμιστής, ο οποίος πληροί τις νομικές του
υποχρεώσεις και παράγει εγκαίρως κανονιστικές πράξεις. Η EETT έχει την καλύτερη
δυνατή συνολική εποπτική εικόνα της αγοράς των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών,
διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και την εμπειρογνωμοσύνη, γεγονός το οποίο
μας επιτρέπει να θέλουμε να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα και να γίνουμε
στρατηγικός εταίρος του Κράτους ώστε να συνδράμουμε με όλους τους δυνατούς
τρόπους στο σωστό σχεδιασμό και την προαγωγή του τομέα των Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών στην Ελλάδα.
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Προσωπική μου πεποίθηση είναι πως μέσα από αποτελεσματική επικοινωνία και
εποικοδομητική συνεργασία και όχι με αντιπαραγωγικές αντιπαραθέσεις ανάμεσα
στο ρυθμιστή, τον κυρίαρχο πάροχο, τους εναλλακτικούς παρόχους, τους
καταναλωτές και εν γένει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, μπορούμε να
επιτύχουμε το επιθυμητό άλμα, να καλύψουμε το χαμένο έδαφος και να θέσουμε σε
εφαρμογή μια μακροπρόθεσμη στρατηγική που θα υλοποιήσει το όραμα της
ανάπτυξης στη χώρα μας υψηλού επιπέδου ευρυζωνικών υποδομών και
υπηρεσιών, κάτι που αναμφισβήτητα της αξίζει. Μέσα στο 2007, η EETT θα δώσει
μέγιστη έμφαση στην ευρυζωνικότητα και θα συμβάλει δυναμικά στην ενημέρωση
του κοινού σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τη χρησιμότητα του ευρυζωνικού
Διαδικτύου και των σχετικών υπηρεσιών του.
Εν κατακλείδι, συμφωνούμε με την κα Ρέντινγκ όταν λέει ότι όταν οι Έλληνες
αποφασίζουν να ασχοληθούν σοβαρά με κάτι και εστιάζουν σ’ αυτό, το πετυχαίνουν.
Επιτρέψτε μου, λοιπόν, να παραθέσω τη φράση που τείνει να γίνει το εθνικό μας
σλόγκαν: «πιστεύουμε, θέλουμε, μπορούμε να πετύχουμε».
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
Και τώρα, χωρίς άλλη καθυστέρηση,
Σας παρουσιάζω την Επίτροπο κα Βίβιαν Ρέντινγκ…
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