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Αξιότιμοι κυρία Επίτροπε και κύριε Υπουργέ, κύριοι πρόεδροι ανεξάρτητων
αρχών, κύριοι Καθηγητές, εκλεκτοί συνάδελφοι και φίλοι, κυρίες και κύριοι,
ο

Σας καλωσορίζω στο 2 διεθνές συνέδριο για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο που
ο

διοργανώνει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Το 2 αυτό
συνέδριο σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής για το κλάδο των ψηφιακών
επικοινωνιών και του ευρυζωνικού Διαδικτύου στη χώρα μας. Μια εποχή, που θα
δημιουργήσει ένα νέο δυναμικό πεδίο ευκαιριών για περισσότερες επενδύσεις
στην αγορά. Κλείνουμε πλέον τον κύκλο της προετοιμασίας και ενσωμάτωσης
του κοινοτικού πλαισίου στην Ελληνική νομοθεσία και ανοίγουμε τώρα το
σπουδαιότερο κεφάλαιο, αυτό της εκ μέρους μας αυστηρής και αποτελεσματικής
εφαρμογής του νέου εθνικού ρυθμιστικού πλαισίου.
Κυρίες και κύριοι,
Είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροί σας εδώ θα συμφωνήσετε πως οι
ευρυζωνικές υποδομές και υπηρεσίες αποτελούν το όχημα για την οικονομική
ανάπτυξη της χώρας, που θα την καταστήσουν ανταγωνιστική στον παγκόσμιο
στίβο της επανάστασης της γνώσης. Αποτελούν το μέσο που θα επιτρέψει τη
μετάβαση στην οικονομία των υπηρεσιών και θα επιτρέψει στον Έλληνα (χωρίς
τεράστια κεφάλαια και μεγάλες επενδύσεις σε εξοπλισμό) να παράγει εξαγώγιμες
υπηρεσίες
και
εφαρμογές
υψηλής
τεχνολογίας,
που
να
απευθύνονται, όχι μόνο στο στενό χώρο των Ελλήνων καταναλωτών, αλλά σε
μια τρομερά μεγαλύτερη παγκόσμια αγορά. Προσωπική μου άποψη είναι ότι,
μαζί με τον τουρισμό και τη ναυτιλία, το ευρυζωνικό Ιντερνετ μπορεί να
αποτελέσει τον τρίτο πυλώνα στον οποίο μπορεί να βασιστεί η οικονομική
ανάπτυξη και πρόοδος της χώρας μας, χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο σαν μέσο
παροχής εξαγώγιμων υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας.
Σήμερα, η αγορά των ευρυζωνικών επικοινωνιών και υπηρεσιών στη χώρα μας
είναι έτοιμη να απογειωθεί. Βρισκόμαστε σε εκείνο το κρίσιμο σημείο (break
point) που, λίγα μόνο κίνητρα, θα δώσουν την επιπρόσθετη ώθηση που θα
αυξήσει την ευρυζωνική ζήτηση, η οποία στη συνέχεια θα πιέσει προς ταχύτερη
κατασκευή των αντίστοιχων υποδομών. Ταυτόχρονα, και ο ανταγωνισμός
εντείνεται και η ζήτηση και οι ανάγκες αυξάνουν, σε βαθμό που φοβάμαι ότι δεν
έχουμε αντιληφθεί όλοι οι φορείς πόσο απροετοίμαστους θα μας βρει η νέα αυτή
κατάσταση.
Τα προβλήματα και οι προκλήσεις είναι πολλές και δύσκολες. Θα αναφέρω εδώ
τα εξής:
1. Εθνική στρατηγική: Το ‘χω πει και άλλες φορές, οτι θα πρέπει οι πολιτικοί
αρχηγοί να ηγηθούν μια πανεθνικής προσπάθειας με μακροπρόθεσμο
ορίζοντα και να καταστρώσουν μια ολοκληρωμένη, κοινά αποδεκτή,

φιλόδοξη και επιθετική εθνική στρατηγική, ώστε π.χ. μέχρι το 2020 η
Ελλάδα να καταστεί διεθνώς ανταγωνιστική χώρα εξαγώγιμων υπηρεσιών
υψηλής τεχνολογίας.
2. Αλλαγή νοοτροπίας: Είναι επίσης απαραίτητο να αλλάξει η νοοτροπία
όλων μας (και ίσως και η πολιτική ορισμένων παιχτών και φορέων), να
υπάρξει καλύτερη συνεννόηση και υγιής διάλογος, μέσα σε ένα νέο κλίμα
εμπιστοσύνης και ενθουσιασμού.
3. Συντονισμός & απλοποίηση διαδικασιών: Κυρίες και κύριοι, ποτέ δεν θα
μπορέσει η χώρα μας να αξιοποιήσει αποτελεσματικά τις ραγδαίες
εξελίξεις στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες μέσα από ένα τέτοιο αργοκίνητο
σύστημα. Οι νέες τεχνολογίες απαιτούν ένα τολμηρότερο και πολύ πιο
ευέλικτο περιβάλλον, καλύτερο συντονισμό των ενεργειών, απλοποίηση
των διαδικασιών και μείωση του αριθμού των φορέων που εμπλέκονται
για κάθε μια απόφαση με, ει δυνατόν, λύσεις τύπου «one-stop-shop». Ο
παρατηρούμενος κατακερματισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ διαφόρων
φορέων και Υπουργείων, αποτελεί -- κατά τη γνώμη μου -- τροχοπέδη
στην ταχεία ανάπτυξη τέτοιων δυναμικών κλάδων, σε σημείο μάλιστα που
θα τολμούσε κανείς να προτείνει την συνεγκατάσταση όλων των
εμπλεκόμενων φορέων για τις νέες τεχνολογίες κάτω από μια στέγη.
4. ΟΤΕ & Πάροχοι: Διαπιστώνουμε ότι, τόσο ο incumbent όσο και οι
εναλλακτικοί πάροχοι εμφανίζονται ανέτοιμοι να ικανοποιήσουν την υψηλή
ζήτηση. O μεν ΟΤΕ θα πρέπει να προετοιμαστεί τάχιστα, τουλάχιστον
όσον αφορά τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθεί ώστε να ικανοποιεί
αποτελεσματικά τις ρυθμιστικές του υποχρεώσεις, οι δε εναλλακτικοί
πάροχοι να δημιουργήσουν τις απαιτούμενες υποδομές ώστε να
μπορέσουν να ικανοποιήσουν καλύτερα τα προγράμματα που
διαφημίζουν στους καταναλωτές. Άλλα δε παραπλήσια θέματα συζήτησης,
όπως π.χ., ημερομηνίες λήξης ρυθμιστικών υποχρεώσεων, ή περί
διαχωρισμού δικτύου, τα διατηρούμε στο τραπέζι, για την περίπτωση
εκείνη που ο ανταγωνισμός δεν προχωράει ικανοποιητικά.
5. Τεχνοφοβία και καταναλωτής: Πρόκληση επίσης αποτελεί η
καταπολέμηση της τεχνοφοβίας των πολιτών, η καλύτερη προετοιμασία
της κοινωνίας να αποδεχτεί και να αγκαλιάσει τις νέες τεχνολογίες, και η
προάσπιση των συμφερόντων του καταναλωτή είτε μέσω αυτορρύθμισης
των εταιριών είτε μέσω αυστηρών μέτρων που θα αναγκαστεί να πάρει ο
Εθνικός Ρυθμιστής.
6. Ψηφιακή τηλεόραση: Πρέπει σύντομα να γίνει η σωστή νομοθετική
διευθέτηση της αγοράς 18 (αγορά ευρυεκπομπής), να μελετηθούν θέματα
μετάδοσης ψηφιακού οπτικού περιεχομένου, τόσο πάνω σε επίγειες
ψηφιακές πλατφόρμες, όσο και μέσω ευρυζωνικών δικτύων (ενσύρματων
και ασύρματων) τύπου all-IP, να σχεδιαστεί μεθοδευμένη μετάβαση στην
ψηφιακή τηλεόραση, και να προγραμματιστεί ο τρόπος με τον οποίο θα
αξιοποιηθεί και επαναχρησιμοποιηθεί σωστά το φάσμα που πρόκειται να
απελευθερωθεί (spectrum dividend).

7. EETT: Kαι τέλος φτάνουμε στην ΕΕΤΤ, όπου έχουμε ασπαστεί το
όραμα να δημιουργήσουμε, στα επόμενα τρία χρόνια, μια πλήρως
απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών (σταθερών, κινητών
και ευρυζωνικών), η οποία να αντικατοπτρίζει όλες τις τάσεις
ανταγωνισμού
που
αναπτύσσονται
στην
Ευρώπη.
Για
να
πραγματοποιήσουμε δε το όραμα αυτό, έχουμε θέσει τους κάτωθι έξη
στόχους:
1. Την ενίσχυση του ανταγωνισμού με βάση τις υπηρεσίες στις
σταθερές ηλεκτρονικές επικοινωνίες, τόσο στην σταθερή τηλεφωνία
(όπου θα μειωθεί το ποσοστό που κατέχει ο incumbent στα επίπεδα
που έχουν οι αντίστοιχοι οργανισμοί στις χώρες της Ευρώπης που
υπάρχει έντονος ανταγωνισμός), όσο και στη σταθερή ευρυζωνικότητα
(της οποίας η διείσδυση θέλουμε σε δύο χρόνια να φτάσει στο 30%
του πληθυσμού).
2. Την ενίσχυση του ανταγωνισμού με βάση τις υπηρεσίες στην κινητή
τηλεφωνία.
3. Την ανάπτυξη ενός έντονου ανταγωνισμού με βάση τις υποδομές,
στις οποίες όλοι να έχουν ισότητα πρόσβασης, έτσι ώστε η
ευρυζωνική διείσδυση μέσω LLU να φτάσει σε δύο χρόνια στο 35%
της συνολικής ευρυζωνικής διείσδυσης. Σήμερα ξεπεράσαμε ήδη τις
70,000 συνδρομές LLU, που αντιστοιχεί στο περίπου 10%, από το 4%
που ήταν στην αρχή του χρόνου!.
4. Την ανάπτυξη των ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων,
(επιβάλλοντας τις υποχρεώσεις roll-out που έχουν οι άδειες των
WiMax), ώστε το ευρυζωνικό Διαδίκτυο να διαδοθεί σύντομα στην
περιφέρεια και τις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.
5. Ο καταναλωτής να απολαμβάνει σωστές καινοτόμες υπηρεσίες,
όπως
a. αυτών της κινητής και σταθερής σύγκλησης, τόσο στην
τηλεφωνία, όσο και στην ευρυζωνικότητα (FMC), όπου θα
αποτρέψουμε όμως τις εταιρίες με ΣΙΑ (Σημαντική Ισχύ στην
Αγορά) να κάνουν κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης τους,
και
b. ευρυζωνικών ψηφιακών υπηρεσιών πάνω σε διαφορετικές
πλατφόρμες (όπως VoIP, IPTV, mobile TV, κλπ).
6. Και τέλος, ο καταναλωτής να επωφεληθεί πλήρως από το καθεστώς
διαφάνειας που θα εφαρμόσουμε, σχετικά με τις υπηρεσίες που θα
του παρέχει ο πάροχος.
Για όσες από τις πιο πάνω προκλήσεις εμπίπτουν στην αρμοδιότητά μας,
προσπαθούμε να εφαρμόσουμε αποτελεσματικές λύσεις. Για όσες από τις πιο
πάνω προκλήσεις είναι εκτός αρμοδιότητας της ΕΕΤΤ, είμαστε διατεθειμένοι να
βοηθήσουμε ενεργά.
Στην ΕΕΤΤ πάντως είμαστε αποφασισμένοι να χρησιμοποιήσουμε τα ρυθμιστικά
εργαλεία που διαθέτουμε για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους, ενώ
παράλληλα μεριμνούμε ώστε όλοι να σέβονται και να τηρούν τους κανόνες του

παιχνιδιού (τόσο στον μεταξύ τους ανταγωνισμό, όσο και στη συμπεριφορά τους
προς τον καταναλωτή!). Επίσης, όπου νάναι ολοκληρώνουμε τη στρατηγική που
θα ακολουθήσουμε στα επόμενα τρία χρόνια ώστε να πετύχουμε τους στόχους
μας μέχρι το 2011, και κάποτε το φθινόπωρο θα την παρουσιάσουμε στην αγορά
για συζήτηση.
Κυρίες και κύριοι,
Δυστυχώς, παρόλη την πρόοδο που επιτελείται τον τελευταίο καιρό, η χώρα μας
συνεχίζει να κατέχει την τελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Τρέχουμε, αλλά πρέπει να τρέξουμε ακόμα πιο
γρήγορα. Και όταν είμαστε τόσο πίσω σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης,
θα πρέπει όλοι μας να καταβάλλουμε ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια και να
ξοδέψουμε περισσότερα για να τους φτάσουμε. Συνεπώς, ας κοιτάξουμε
μπροστά, ας βρούμε τρόπους να ξεπεράσουμε τα προβλήματα, και να
αντιμετωπίσουμε με θάρρος τις προκλήσεις που ανέφερα πιο πάνω. Εμείς
πιστεύουμε στις δυνατότητές μας και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα μπορέσουμε να τα
καταφέρουμε.
Και πριν σας ευχαριστήσω, θα ήθελα να κάνω τρεις ανακοινώσεις. Πρώτον, η
ΕΕΤΤ έχει στήσει μια ιστοσελίδα με χρήσιμες πληροφορίες για την
ευρυζωνικότητα που μπορείτε να την επισκεφτείτε είτε μέσω του κεντρικού site
της ΕΕΤΤ, είτε (σε μερικές μέρες) μέσω των διευθύνσεων «ευρυζωνικότητα.gr»,
«eyrizonikotita.gr”v και «broadband.gr», δεύτερον, η ΕΕΤΤ μόλις ενέκρινε το νέο
RBO, το νέο RIO, και τα δικαιώματα διέλευσης, και τρίτο, από σήμερα τίθενται σε
εφαρμογή τα νέα μειωμένα τέλη τερματισμού που επέβαλε η ΕΕΤΤ στις τρείς
εταιρίες κινητής τηλεφωνίας.
Ευχόμαστε το συνέδριο αυτό να μας επιτρέψει να διεξάγουμε έναν ήρεμο, γόνιμο
και εποικοδομητικό διάλογο, από τον οποίο όλοι μας θα μάθουμε και όλοι μας θα
βγούμε κερδισμένοι.
Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι καλή παρακολούθηση του συνεδρίου μας.

Τηλεπικοινωνιακός πάροχος ο οποίος σκαρφαλώνει τη σκάλα των επενδύσεων
(ladder of investment)

