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Feature Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών Ταχυδρομειών
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ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΔιασφαΑίζονταετη ρύθμιση
Στη δύσκολη περίοδο που διέρχεται τα τελευταία χρόνια η χώρα η ΕΕΤΤ cüs Ρυθμιστική Αρχή συνεχίζει
να προσφέρει έργο με κεντρική στρατηγική κατεύθυνση τη διασφάλιση του uyious ανταγωνισμού την
αποτελεσματική ρύθμιση για την ενθάρρυνση επενδύσεων σε δύο νευραλγικούε κλάδουε ms ελληνικήε
οικονομίαε που αγγίζουν το 4 του ΑΕΠ καθώε και τη διάθεση ποιοτικών και ανταγωνιστικών υπηρεσιών
τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων σε καταναλωτέε KpâTOS και επιχειρήσει

Από
το 1 995 οπότε άρχισε να λειτουργεί écos και σήμερα

το έργο ins ΕΕΤΤ πιστοποιείται από δείκτεβ και apiBpoùs
ôncos είναι οι επενδύσει στην αγορά τηλεπικοινωνιών

που από 720 εκατ ευρώ το 201 2 κινούνται σταθερά ανοδικά
ετησίωε και διαμορφώθηκαν σε 882 εκατ ευρώ το 2014
εκτόε των δημοσίων εσόδων που υπερβαίνουν τα 400 εκατ
ευρώ μόνο οπό τη εκχώρηση δικαιωμάτων xpnons συχνοτήτων

το έτοε 2014 — Tis ευρυζωνικέε συνδέσει με ονομαστικέε
ταχύτητεε άνω των 24 Mbps που από 49.414 το 2013 υπερέβησαν

Tis 1 87.000 το 2015 καθώε και από τα μερίδια των
εναλλακτικών παρόχων σε γραμμέβ πρόσβασηε στο δημόσιο
τηλεφωνικό δίκτυο που από 40,6 το 2013 αυξήθηκαν σε
43,5 το 201 5 àncos επισημαίνει στο netweek ο Δρ Ν Παπα
ouflÔKns Αντιπρόεδροε Tns ΕΕΤΤ

Την τελευταία διετία η ΕΕΤΤ εξέδωσε δύο véous κανονισμοί
για τη διαχείριση και εκχώρηση ονομάτων χώρου domain
names με κατάληξη gr καθώβ και τη συνεγκατάσταση παρόχων

σε σταθερά δίκτυα για την ανάπτυξη υποδομών véas

γενιάε NGN NGA και σε ασύρματα δίκτυα με σκοπό την

ενθάρρυνση επενδύσεων στο Internet υψηλών ταχυτήτων
Δημοσίευσε το τεύχο5 προκήρυξη για την επιλογή παρόχου
Καθολικήε Υπηρεσίαε με πρόβλεψη νέων τεχνολογιών πρό
oßaons για την αποδοτικότερη παροχή Tns υπηρεσίαε και διεξήγαγε

διαβουλεύσειε με την αγορά διαμόρφωση προσιτών
τιμολογίων στο πλαίσιο Tns ΚΥ ανάλυση αγορών και διαμόρφωση

npÔTOons σχετικά με το νέο χονδρικό προϊόν ΕΜΑ light
και εφαρμογή unoxpécoons λογιστικού διαχωρισμού σε παρό
xous κινητήε τηλεφωνίαε
Enions επιβλήθηκε στον 0ΤΕ υποχρέωση δημοσίευσηε προ
popâs avacpopâs διασύνδεσηε IP ενώ για τη διαμόρφωση κοινά

αποδεκτώνπροδιαγραφώνγιατη μετάβαση στη διασύνδεση
ΙΡσυγκροτήθηκε ομάδα εργασίαε ΕΕΤΤ και παρόχων Enions η

ΕΕΤΤ καθόρισε πλαίσιο εποικοδομητικού διαλόγου όλων των

παρόχων για τη χρήση νέων ευρυζωνικών τεχνολογιών àncos
το vectoring και λοιπών τεχνολογιών NGA ενθαρρύνοντα5 τα
επενδυτικά πλάνα των εταιριών
Σημαντική βελτίωση κατά 60 σε σύγκριση με την προηγούμενη

τριετία σημειώθηκε στην αδειοδότηση κατασκευών κε¬

ραιών μετά από τρία χρόνια εφαρμογήε Tns μονοαπευθυντικήε
διαδικασίαε αδειοδότησηε one-stop shop μέσω του Συστή

ματοε Ηλεκτρονικήε Υποβολήε Αιτήσεων ΣΗΛΥΑ Πραγματοποιήθηκαν

επίσηε δύο δημόσιεε διαβουλεύσειβ για τη χορήγηση

δικαιωμάτων xpàons ραδιοσυχνοτήτων oris ζώνεε των
1 800MHz και 24 5-26 5 GHz με την πρόβλεψη είσπραξηβ σημαντικών

εσόδων από tous avriaroixous διαγωνισμοί Η ΕΕΤΤ

διεξήγαγε μετρήσει ποιότηταβ και ραδιοκάλυψπ5 επίγειαε
ψηφιακήε ευρυεκπομπήε σχεδόν στο σύνολο Tns ελληνική5
εηικράτειαε 97,05 του πληθυσμού και Tis ανάρτησε σε ειδική

ιστοσελίδα με χρήση χάρτη και παροχή επιμέρουβ πληροφοριών

ôncos θεσειε κέντρων εκπομπή5 σημεία μετρήσεων
και πληθυσμιακή κάλυψη που ξεπερνά το 96,2
Για Tis ταχυδρομικέβ υπηρεσία η ΕΕΤΤ πραγματοποίησε έλεγχο

του κοστολογικού συστήματο5 και Tns noiÔTnTas Tns ΚΥ και
ολοκλήρωσε μελέτη για το ηλεκτρονικό εμπόριο Ακόμα διεξήγαγε

σημαντικό αριθμό επιτόπιων και μη ελέγχων σε καταστήματα

και υποδομέε τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών
παρόχων αναφορικά με τη συμμόρφωσή tous με το ισχύον
πλαίσιο nw

Οι ôpàaeisins ΕΕΤΤ για καταναλωτέε
• Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψουε 5.486.000 ευρώ για

αυθαίρετεε απορρίψει αιτήσεων φορητότητοε
• Εκδόθηκε ο Οδηγΰε καταναλωτή για την τηλεφωνία και το Δι

αδίκτυο με απαντήσει oris 1 00 πιο ouxvés ερωτήσει σχετικά

με δικαιώματα και υποχρεώσει καταναλωτών
• Ολοκληρώθηκε η Ενημερωτική Πύλη Κατασκευών Κεραιών

για το κοινό keraies.eett.gr
• Βελτιώθηκε το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών GIS για

το ταχυδρομικό δίκτυο που ηλέον διατίθεται και στα αγγλικά
• Παρουσιάστηκε σε πιλοτική λειτουργία το Pricescope το

Παρατηρητήριο τιμών τηλεπικοινωνιακών ταχυδρομικών
προϊόντων που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματοε Ψηφιακή Σύγκλιση ΕΣΠΑ 2007-2013 και
επιτρέπει τη σύγκριση προϊόντων σε σταθερή τηλεφωνία κινητή

και Internet καθώβ και υπηρεσιών ταχυμεταφορών
• 0 Topéas EÇunnpÉTnons Καταναλωτών ins ΕΕΤΤ διαχειρίστηκε

7.319 γραπτά αιτήματα/καταγγελίεε Ιαν Δεκ 201 5
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