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Κυρίες και Κύριοι,
Ο κύριος σκοπός της σημερινής μας συνάντησης είναι να γνωρίσετε τη νέα
Διοίκηση της ΕΕΤΤ. Ίσως μάλιστα να έπρεπε να είχαμε κάνει αυτή τη
συνάντηση πιο σύντομα αλλά, όπως μάλλον θα καταλαβαίνετε, τους 2
πρώτους μήνες της θητείας μας βρήκαμε μπροστά μας διάφορα θέματα που
εκκρεμούσαν και τα οποία χρειάζονταν άμεση αντιμετώπιση. Έστω και τώρα
όμως είναι μεγάλη μου χαρά που σας βλέπω όλους εδώ.
Επίσης, ήθελα η πρώτη μας γνωριμία να γίνει μαζί με όλους σας. Βέβαια,
εκτός από το βαρύ φόρτο εργασίας μου, ένας άλλος βασικός λόγος πού δεν
ανταποκρίθηκα στα αιτήματα που μου απηύθυναν κάποιοι από εσάς δεν ήταν
γιατί ήθελα να σας αποφύγω αλλά κυρίως γιατί δεν ήθελα να φανεί σαν
κάποιο είδος φαβοριτισμού προς κάποιον ή κάποιους από σας. Τώρα
βέβαια, μετά από τη σημερινή γνωριμία μας, το γραφείο μου θα είναι πάντα
ανοιχτό για συζήτηση με το καθένα από εσάς.
Αφού σας παρουσιάσω τα Μέλη της Ολομέλειας, θέλω στη συνέχεια να πω
λίγα λόγια για το πως βλέπω τον ρόλο της ΕΕΤΤ και ποιοί θα πρέπει να είναι
οι στόχοι της. Βέβαια εγώ τουλάχιστον είμαι ακόμα στο στάδιο της
ενημέρωσης και συνεπώς δεν είμαι έτοιμος σήμερα να κάνω κάποια
σπουδαία ανακοίνωση, να παρουσιάσω κάποια σημαντική μας στρατηγική
απόφαση, ή λεπτομέρειες για το πώς θα επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕΤΤ.
(Παρουσίαση Ολομέλειας)
Θα πρέπει τώρα να σας πω κατ΄αρχάς ότι ανέλαβα αυτό το έργο με μεγάλη
μου χαρά και πάρα πολλή όρεξη για δουλειά, κάτι που διακρίνει και τα
υπόλοιπα Μέλη της Ολομέλειας. Θα πρέπει επίσης να δηλώσω ότι θεωρώ
μεγάλη μου τιμή να ηγούμαι μιας τέτοιας σπουδαίας και κρίσιμης Επιτροπής
και να σας διαβεβαιώσω ότι το έργο της αποτελεί για μένα μια τρομερά
ενδιαφέρουσα και σημαντική πρόκληση (challenge). Πιστεύω δε απόλυτα στη
σπουδαιότητα και τη συμβολή που μπορούν να έχουν τα αποτελέσματα του
έργου της ΕΕΤΤ στη γενικότερη ανάπτυξη του κλάδου των τηλεποινωνιών και
ταχυδρομικών υπηρεσιών στη χώρα μας.
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Όπως έχω ήδη διαπιστώσει, η ΕΕΤΤ διαθέτει υψηλής ποιότητας ανθρώπινο
δυναμικό, που το χαρακτηρίζει ο επαγγελματισμός και ο ζήλος που δείχνει στο
έργο του. Θεωρώ λοιπόν υποχρέωσή μου να αξιοποιήσω στο βέλτιστο
βαθμό αυτό το ‘κεφάλαιο’ ώστε η ΕΕΤΤ να πετύχει στην αποστολή της. Όπως
είπα στη συνάντηση που είχαμε με το προσωπικό προχθές, αυτό που θα
ήθελα να δω, είναι η ΕΕΤΤ να αναλαμβάνει περισσότερο στρατηγικό ρόλο
έτσι ώστε να αποτελέσει βασικό μοχλό ανάπτυξης και εξάπλωσης των
γρήγορων (ευρυζωνικών) ψηφιακών επικοινωνιών και των νέων εφαρμογών
του Ιντερνετ στη χώρα μας. Θέλω η ΕΕΤΤ, μέσω των ρυθμιστικών της
ενεργειών της και των Αποφάσεών της, να βλέπει μπροστά και να στοχεύει
στο μέλλον, να ενισχύει τη στρατηγική μετάβασης στην εποχή του IP, να
υποστηρίζει
νέα καινοτόμα ανταγωνιστικά προϊόντα και πολλαπλές
υπηρεσίες (VOIP, IPTV, ψηφιακό σπίτι, κλπ.), και να παρακολουθεί την
εφαρμογή τους ώστε να συμβάλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη του κλάδου
των ψηφιακών επικοινωνιών.
Η ΕΕΤΤ θα εφαρμόζει με αυστηρότητα και συνέπεια το Νόμο και το Κοινοτικό
δίκαιο. Οι ενέργειές της θα χαρακτηρίζονται από αποφασιστικότητα,
διαφάνεια, αμεροληψία, σταθερότητα και προβλεψιμότητα και θα δίνει την
αίσθηση του fair play στην αγορά. Θα εξασκεί δε την εποπτεία και τον έλεγχο
της αγοράς κατά τρόπο που θα υπερασπίζεται τα συμφέροντα του πολίτη.
Θέλουμε μιά ΕΕΤΤ ευρωπαϊκών προδιαγραφών που να εμπνέει σεβασμό
στην αγορά και στην κοινωνία.
Πιστεύουμε ότι η ψήφιση του νέου Νόμου και η λήψη νέων ρυθμιστικών
μέτρων από την ΕΕΤΤ μπορούν να επηρεάσουν καταλυτικά την εξέλιξη της
ευρυζωνικότητας και του Ιντερνετ (π.χ. με την ανάπτυξη εναλλακτικών
υποδομών και του LLU, με μεγάλες μειώσεις στις τιμές, κλπ.). Η δημιουργία
δε ξεκάθαρων κανόνων θα βοηθήσει την ανάπτυξη του κλάδου και θα
βελτιώσει την ποιότητα του Ιντερνετ (σε διαθεσιμότητα, τιμή και ταχύτητα)
προς όφελος του πολίτη. Μέσα στους στόχους της ΕΕΤΤ είναι και η
περαιτέρω ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού στον κλάδο των ψηφιακών
επικοινωνιών και του Ιντερνετ ο οποίος θα φέρει νέες επενδύσεις και θα
δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Θέλουμε να συμβάλουμε ώστε ο τομέας
των επικοινωνιών να καταστεί μια από τις ισχυρότερες βιομηχανίες της χώρας
μας.
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H ΕΕΤΤ με βάση και το νέο σχέδιο Νόμου θα έχει τη σχεδόν πλήρη
αρμοδιότητα για την ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς
επίσης και για ζητήματα ανταγωνισμού στον τομέα των ηλεκτρονικών
επικοινωνιών. Οι άμεσες και επείγουσες υποχρεώσεις της ΕΕΤΤ είναι να
προετοιμαστεί για την έγκαιρη και σωστή έκδοση όλων των απαραίτητων
κανονιστικών κειμένων που προβλέπονται στο νέο Νόμο καθώς και να
επανεξετάσει και να προσαρμόσει το υφιστάμενο δευτερογενές πλαίσιο στις
επιταγές του νέου Νόμου. Επίσης, προχωρούμε γρήγορα στην ολοκλήρωση
της Ανάλυσης των επιμέρους Αγορών με βάση το νέο πλαίσιο και στην ταχεία
υιοθέτηση και απαραίτητη εξειδίκευση των Κανονιστικών Μέτρων (των
Remedies) που πρέπει να αποφασίσουμε.
Είμαστε σήμερα πολύ πίσω. Χρειάζεται τρομερή δουλειά και προσπάθεια και
θα πρέπει να κάνουμε άλματα. Είμαι όμως αισιόδοξος. Θεωρώ πλέον τη
δουλειά μου εδώ ύψιστης προτεραιότητας, θα αφιερώσω όλη μου την
ενέργεια και θα εργαστώ σκληρά για να πετύχουμε τους εθνικούς στόχους
μας.
Το επόμενο διάστημα θα μας δοθεί η ευκαιρία να σας ενημερώσουμε
αναλυτικά για τις στρατηγικές κατευθύνσεις και τους στόχους μας.
Προσβλέπουμε στη συνεργασία μαζί σας και θέλουμε να σας έχουμε δίπλα
μας στους υψηλούς στόχους που έχουμε θέσει και όλοι μαζί να συμβάλλουμε
στην πλήρη και σωστή ενημέρωση των καταναλωτών, της αγοράς, και όλων
των εμπλεκόμενων φορέων. Η κα Καρακίτσου θα είναι στη διάθεσή σας για
όλα τα αιτήματα που προκύπτουν από την πλευρά σας και σε συνεργασία
μαζί μου θα προσπαθούμε να ανταποκρινόμαστε σε όσα περισσότερα από
αυτά είναι εφικτό.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και για την παρουσία σας εδώ σήμερα..
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