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Κυρίες και Κύριοι, 

Διανύουμε  μια  εξαιρετικά  κρίσιμη  περίοδο  ως  Χώρα,  τόσο  από οικονομική  όσο και  από 
κοινωνική  άποψη.  Δε  νομίζω  ότι  χρειάζεται  να  επεκταθώ  πάνω  σε  αυτό.  Το  έχουμε 
συνειδητοποιήσει πλέον όλοι, πολλοί δε με έναν εξαιρετικά επώδυνο τρόπο.

Ελπίζω να έχουμε επίσης αντιληφθεί ότι η (μοναδική αν μου επιτρέπετε) διέξοδος από την 
κρίση  αυτή  δεν  θα  μας  έλθει  ως  μάνα  εξ  ουρανού  αλλά  θα  στηριχθεί  στη  δική  μας 
προσπάθεια.  Προϋπόθεση  για  τη  διέξοδο  αυτή  είναι  να  δημιουργήσουμε  ένα  μοντέλο 
βιώσιμης ανάπτυξης μέσα σ’ ένα φιλικό επενδυτικό περιβάλλον, με σταθερούς και δίκαιους 
κανόνες.

Ακρογωνιαίο  λίθο  στην  κατεύθυνση  αυτή  θα  πρέπει  να  αποτελεί  η  αξιοποίηση  της 
τεχνολογικής  καινοτομίας,  ιδιαίτερα  στους  τομείς  Πληροφορικής  και  Επικοινωνιών,  με 
επίκεντρο την ευρυζωνικότητα και την ανάπτυξη νέων δικτυακών υποδομών υπερταχείας 
πρόσβασης. Οι υφιστάμενες και οι νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες που μπορούν να 
προκύψουν, σε συνδυασμό με την προσέλκυση επενδύσεων και τη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας, θα συμβάλουν αποφασιστικά στην πολυπόθητη Ανάπτυξη βάζοντας φρένο στη 
σημερινή, ανατροφοδοτούμενη ύφεση.

Παράλληλα,  οι  τεχνολογίες  αυτές  αποτελούν  ένα  σημαντικό  εργαλείο  για  την 
ανασυγκρότηση της Δημόσιας Διοίκησης, με στόχο την πάταξη της γραφειοκρατίας,  την 
ενίσχυση  της  διαφάνειας,  τη  μείωση  του  λειτουργικού  κόστους  και  τη  βελτίωση  της 
παραγωγικότητας του κρατικού μηχανισμού για την εξυπηρέτηση των πολιτών αλλά και του 
επιχειρηματικού κόσμου. 

Και  βέβαια  η τεχνολογία  από μόνη της  δεν αρκεί.  Θα  πρέπει  να  συνδυαστεί  με  βαθιές 
οργανωτικές τομές. Θα απαιτήσει εξειδικευμένο προσωπικό. Και οπωσδήποτε θα πρέπει να 
πατήσει  σε  μία  ολοκληρωμένη  Εθνική  Ψηφιακή  Στρατηγική  που  θα  καλύπτει  όλες  τις 
προκλήσεις  που έχει  μπροστά της  η χώρα και  θα είναι  εναρμονισμένη με  την Ψηφιακή 
Ατζέντα 2020.

Η ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας από την άλλη απαιτεί ιδιωτικές επενδύσεις (κυρίως από 
την  πλευρά  των  παρόχων)  σε  νέες  υποδομές,  σε  δίκτυα  ενσύρματα,  ασύρματα  ή 
δορυφορικά και κυρίως σε δίκτυα πρόσβασης επόμενης γενιάς. Σε πολλές περιπτώσεις θα 
χρειαστεί να αξιοποιηθούν συνέργειες δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Προϋπόθεση όμως για 



όλα αυτά αποτελεί η διασφάλιση ενός σταθερού και ασφαλούς ρυθμιστικού πλαισίου αλλά 
και η ταχεία προώθηση του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου από την Πολιτεία.

Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι παραμένουν ακόμη «ανοιχτά» σημαντικά ζητήματα που 
αφορούν στον κλάδο, ξεκινώντας από τη διαδικασία της ψηφιακής μετάβασης, η οποία έχει 
ακόμη σημαντικές εκκρεμότητες, όπως τον καθορισμό του οριστικού χάρτη συχνοτήτων, 
τον ορισμό και  τους κανονισμούς λειτουργίας των πάρκων κεραιών, τον καθορισμό των 
αδειών,  τη  διαγωνιστική  διαδικασία  κλπ.  Το  Ευρωπαϊκό  ορόσημο  του  Δεκεμβρίου  2012 
αγγίζει πλέον τα όρια του ανέφικτου. Αλλά και το διεθνές ορόσημο της ITU, το 2015, είναι 
πολύ κοντινό και δεν αφήνει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Θα πρέπει οπωσδήποτε να 
διασφαλίσουμε ότι ο εξαιρετικά πολύτιμος και σπάνιος εθνικός πόρος, το ψηφιακό μέρισμα, 
θα αξιοποιηθεί  στο έπακρο, δηλαδή θα αποφέρει  σημαντικά έσοδα στο κράτος. Υπό τις 
παρούσες συνθήκες, οτιδήποτε άλλο θα ισοδυναμούσε με εθνικό έγκλημα.

Χρονίζοντα θέματα είναι επίσης η ρύθμιση αδειοδότησης των κεραιοσυστημάτων και των 
σταθμών βάσης και η θεσμοθέτηση των δικαιωμάτων διέλευσης οπτικών ινών. Και για τα 
δύο η ΕΕΤΤ έχει καταθέσει σχέδια και προτάσεις, τα οποία παραμένουν σε εκκρεμότητα. 

Θα ήταν ίσως σκόπιμο η κυβέρνηση να επανεξετάσει τη διαδικασία για τις κοινές υπουργικές 
αποφάσεις, ώστε η διαδικασία υπογραφής τους να μην χρειάζεται να ξεκινάει από την αρχή 
με κάθε ανασχηματισμό.

Σε χρονίζον θέμα τείνει να εξελιχθεί και ο νέος τηλεπικοινωνιακός νόμος, ο οποίος θα έπρεπε 
να έχει ψηφισθεί από τα τέλη Μαΐου. Θα είναι κρίμα η Ελλάδα να αποτελέσει για μία ακόμη 
φορά ουραγό. Ιδίως σε μία περίοδο που η χώρα βρίσκεται υπό το στενό μαρκάρισμα της 
Τρόικας. 

Όσον αφορά στην Ε.Ε.Τ.Τ, με την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας δημοπράτησης του 
φάσματος συχνοτήτων  μπαίνει στην τελική ευθεία η παραχώρηση χρήσης του σε εταιρείες 
κινητής τηλεφωνίας, σύμφωνα με την σχετική Υπουργική Απόφαση. Είναι, αν όχι η μόνη, 
μία  από  τις  λίγες  «αποκρατικοποιήσεις»  (χωρίς  να  αποτελεί  αποκρατικοποίηση)  που  θα 
ολοκληρωθούν εντός του συμφωνηθέντος με την Τρόικα χρονοδιαγράμματος. 

Και  αξίζει  να  πούμε  ότι  είναι  μία  από  τις  ελάχιστες,  ίσως  και  η  μοναδική  διαδικασία 
πλειστηριασμού για την παραχώρηση ενός περιουσιακού στοιχείου του κράτους, η οποία 
διεξάγεται  από  μία  Δημόσια  Αρχή  και  δεν  έχει  ανατεθεί  σε  εξωτερικό  σύμβουλο, 
εξοικονομώντας  πολλά  εκατομμύρια  ευρώ  στον  κρατικό  κορβανά.  Η  μοναδική  χρήση 
εξωτερικού συμβούλου στην όλη διαδικασία αφορούσε στην εκτίμηση της αξίας του υπό 
πλειστηριασμόν φάσματος. 

Στα  υπόλοιπα  θέματα  η  ΕΕΤΤ  με  τα  στελέχη  της  εγκαίρως  έχει  επεξεργασθεί  ή  έχει 
συμμετάσχει ενεργά στην νομοπαρασκευαστική διαδικασία μιας σειράς νομοθετημάτων τα 
οποία έχουν τη μορφή Νομοσχεδίων, Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, απλών Υπουργικών 
αποφάσεων ή Προεδρικών διαταγμάτων που βρίσκονται σε διάφορα στάδια ολοκλήρωσής 
τους.



Παράλληλα έχει ξεκινήσει τον τρίτο κύκλο ανάλυσης αγορών. Σε πρώτο στάδιο έχει ήδη 
ολοκληρωθεί η ανάλυση των αγορών που άπτονται της ευρυζωνικότητας. Πρόκειται για ένα 
βήμα ιδιαίτερα σημαντικό για την περαιτέρω ανάπτυξη της ευρυζωνικής αγοράς στην χώρα.

Σημαντικές προσπάθειες καταβάλουμε και για την προστασία του καταναλωτή, αφενός με τη 
λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Καταναλωτή αφετέρου με μία σειρά ρυθμιστικών και 
εποπτικών παρεμβάσεων στη αγορά, όπως για τη αποτροπή ύποπτων πρακτικών κατά την 
παροχή υπηρεσιών πολυμεσικής πληροφόρησης. 

Στον  τομέα  αυτό  θα  μου  επιτρέψετε  να  κάνω  ιδιαίτερη  μνεία  στην  πρωτοποριακή  σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο πρωτοβουλία της ΕΕΤΤ, με το 
νέο  σύστημα ΣΑΠΕΣ για  τη μέτρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ευρυζωνικών 
συνδέσεων.

Στόχος όλων των ενεργειών ή συμμετοχών μας είναι πάντα η διασφάλιση της  λειτουργίας 
του  υγιούς  ανταγωνισμού,  η  εγγύηση  της  ρυθμιστικής   σταθερότητας,  με  γνώμονα  το 
όφελος του πολίτη και της οικονομίας, για την προσέλκυση επενδύσεων, ιδιαίτερα σε νέες 
δικτυακές υποδομές και υπηρεσίες. 

Οι  κανονιστικές  αποφάσεις  που  εκδίδει  στο  πλαίσιο  αυτό  η  Ρυθμιστική  Αρχή  μας, 
λαμβάνονται πάντα μετά από διαβούλευση με την αγορά, είναι πλήρως εναρμονισμένες με 
την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και το Κοινοτικό Δίκαιο, και ενσωματώνουν την τεχνογνωσία που 
αποκτά η ΕΕΤΤ μέσα από την ενεργό συμμετοχή της στα Ευρωπαϊκά Ρυθμιστικά Όργανα.

Επίσης ενημερώνουμε τακτικά όσους Επενδυτές ενδιαφέρονται να επενδύσουν στους Τομείς 
αυτούς,  με  την  παρουσίαση  της  κατάστασης  της  Αγοράς  και  του  επενδυτικού 
περιβάλλοντος.

Πιστεύουμε  ότι  με  τις  ενέργειες  μας  αυτές  ενισχύουμε  τη  διαφάνεια  στην  αγορά, 
προασπίζοντας  τα  συμφέροντα  του  καταναλωτή  από  αθέμιτες  εμπορικές  πρακτικές  και 
προωθούμε τον υγιή ανταγωνισμό προς όφελος της Εθνικής Οικονομίας.


