
 
Έκθεση Πεπραγμένων της ΕΕΤΤ για το Έτος 2005 

 
Μήνυμα του Προέδρου της ΕΕΤΤ  
Καθηγητή κ. Νικήτα Αλεξανδρίδη  

 
Μάϊος 2006 

 
 
Τον Αύγουστο του 2005 ανέλαβα με μεγάλη χαρά αλλά και συναίσθηση των 
ευθυνών τα καθήκοντά μου ως Πρόεδρος της ΕΕΤΤ. Το έργο της αποτελεί για 
μένα σημαντική και ενδιαφέρουσα πρόκληση, διότι πιστεύω απόλυτα στη 
σπουδαιότητα και τη συμβολή που μπορούν να έχουν τα αποτελέσματα αυτού 
του έργου στη γενικότερη ανάπτυξη του κλάδου των Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών στη χώρα μας   
 
Περνάμε πλέον σε μια δεύτερη φάση για την ΕΕΤΤ, η οποία χαρακτηρίζεται 
από την προσπάθεια δημιουργίας ενός μεγαλύτερου και ταυτόχρονα 
περισσότερο ευέλικτου οργανισμού. Φιλοδοξούμε να μην είναι απλώς μια 
αποτελεσματική διαχειριστική υπηρεσία που εκπληρώνει με επάρκεια τις 
ρυθμιστικές και εποπτικές υποχρεώσεις της.  
 
Προσωπικά θέλω να δω μια ΕΕΤΤ Ευρωπαϊκών προδιαγραφών, που θα 
αναλαμβάνει περισσότερο στρατηγικό ρόλο ώστε να αποτελέσει βασικό μοχλό 
για την ανάπτυξη και την εξάπλωση των ευρυζωνικών υπηρεσιών και των 
νέων εφαρμογών του Διαδικτύου στη χώρα μας. Μια ΕΕΤΤ που, μέσω των 
ρυθμιστικών ενεργειών της, τής αποτελεσματικής εποπτείας και του ελέγχου, 
της διαρκούς και ουσιαστικής διαβούλευσης με τους φορείς της αγοράς και 
τους καταναλωτές, καθώς επίσης μέσω των Αποφάσεών της, θα στοχεύει στο 
μέλλον. Στόχος της θα είναι να ενισχύσει τη στρατηγική μετάβασης στην 
εποχή του ΙΡ, να ανοίξει τον δρόμο σε νέα καινοτόμα ανταγωνιστικά δίκτυα 
και προϊόντα καθώς και πολλαπλές Διαδικτυακές υπηρεσίες και επίσης να 
παρακολουθεί την εφαρμογή τους, ώστε να συμβάλει αποφασιστικά στην 
ανάπτυξη του κλάδου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών συνολικά.  
 
Οι επαφές και η συνεργασία που αναπτύσσουμε με τους θεσμούς της 
Πολιτείας, τους χρήστες, την αγορά και τους ρυθμιστικούς φορείς στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και της ΝΑ 
Ευρώπης, καθώς και η τεχνογνωσία που διαθέτουμε, μας επιτρέπουν να 
δούμε στρατηγικά την αγορά και να συμβάλλουμε αποτελεσματικά στην 
ανάπτυξή της. Μπορούμε να αποτελέσουμε τον Στρατηγικό Εταίρο της 
Πολιτείας ο οποίος θα συμβάλει αποτελεσματικά στη διαμόρφωση της εθνικής 
στρατηγικής για την ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών, του Διαδικτύου  
και των εφαρμογών τους. 
 
Ο Νόμος 3431/2006 για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες παρέχει στην ΕΕΤΤ 
περισσότερα εργαλεία για να εξασκήσει το ρυθμιστικό έργο της και να επιτρέψει 
να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός προς όφελος του πολίτη, των επιχειρήσεων, 
της τεχνολογικής εξέλιξης και γενικότερα της Ελληνικής Οικονομίας. Επίσης, 
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ανοίγει τον δρόμο για την πλήρη και ουσιαστική απελευθέρωση της αγοράς του 
ευρυζωνικού Internet, επιτρέπει την καλύτερη διαχείριση και ανακατανομή του 
φάσματος και ενθαρρύνει τις επενδύσεις στην υποδομή και τις υπηρεσίες 
ευρυζωνικών δικτύων. 
 
Στον τομέα των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών επίσης, έχει δημιουργηθεί ένα νέο 
περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από ριζικές τεχνολογικές αλλαγές σε διαρκή 
εξέλιξη, διαμορφώνοντας ένα νέο τεχνικό και οικονομικό πρότυπο που 
στηρίζεται στη γνώση, στη διακίνηση και την αξιοποίηση της πληροφόρησης, 
στην τεχνολογία, στην καινοτομία. Σήμερα βρισκόμαστε σε ένα ιδιαίτερα 
κομβικό σημείο λήψης αποφάσεων για την πλήρη απελευθέρωση της 
Ταχυδρομικής Αγοράς.  
 
Σε αυτό το πλαίσιο, στοχεύουμε στην εξασφάλιση σε όλους της πρόσβασης 
σε μεγάλο εύρος δικτύων και υπηρεσιών επικοινωνίας και στην ανάπτυξη της 
αγοράς των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, με τη διαμόρφωση διαφανούς και 
αμερόληπτου ρυθμιστικού περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις αρχές του 
ανταγωνισμού. Θα επιχειρήσουμε με ένα ανανεωμένο κανονιστικό πλαίσιο 
στον τομέα των Γενικών Αδειών και κυρίως σε εκείνον των Ειδικών Αδειών, να 
οδηγήσουμε τον κλάδο στη μετάβαση εντός της επόμενης τριετίας σε 
καθεστώς τεχνολογικά προηγμένου περιβάλλοντος. Σε αυτό το σημείο, θα 
ήθελα να επισημάνω ότι οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες αποτελούν το υπόβαθρο 
και την υποδομή που χρειάζεται ένα αποτελεσματικό και προσοδοφόρο 
περιβάλλον ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce). 
 
Η παρούσα Έκθεση παρουσιάζει τις δράσεις της ΕΕΤΤ κατά τη διάρκεια του 
2005, που αποτέλεσε ένα ακόμα έτος σημαντικών εξελίξεων στους τομείς των 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.  
 
Στην πρώτη περίπτωση, τη σημαντικότερη δράση αποτέλεσε η προετοιμασία 
για την εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με το Ευρωπαϊκό Κανονιστικό 
Πλαίσιο. Κύρια προτεραιότητα αποτέλεσε η ανάλυση και ο ορισμός των 
επιμέρους αγορών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, με  έμφαση στις αγορές 
πρόσβασης και ευρυζωνικών υπηρεσιών. Η ΕΕΤΤ επικεντρώθηκε επίσης 
στην αποτελεσματικότερη διαχείριση και εποπτεία του φάσματος 
ραδιοσυχνοτήτων για την ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών.   
 
Στον τομέα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, έμφαση δόθηκε αφενός, στην 
εποπτεία και την παρακολούθηση της αγοράς ώστε να διασφαλίζεται ο 
ανταγωνισμός και να προασπίζονται τα συμφέροντα των καταναλωτών και, 
αφετέρου, στη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.  
 
Το 2006 στόχοι μας είναι οι ακόλουθοι: 

• Να λειτουργήσει ομαλά και αποτελεσματικά το νέο Κανονιστικό 
Πλαίσιο, ιδιαίτερα στο επίπεδο του ανταγωνισμού ανάμεσα στους 
δραστηριοποιούμενους φορείς, προς όφελος των χρηστών. 

• Να βελτιωθεί αισθητά το επίπεδο ενημέρωσης των καταναλωτών και η 
προστασία τους, αναφορικά με την ποιότητα παροχής δικτύων και 
υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. 
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• Να ενταθεί ο, ενισχυμένος ήδη, βάσει του νέου Νόμου, εποπτικός και 
ελεγκτικός ρόλος της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τήρηση των ανωτέρω. 

 
Επιπλέον, η ΕΕΤΤ προωθεί τις ακόλουθες στοχεύσεις:  
• Να συμβάλει στο πλαίσιο του στρατηγικού ρόλου της και των αυξημένων 

αρμοδιοτήτων της, ώστε μέχρι το 2010 να έχουμε πετύχει: 
− την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών σ’ όλους τους Έλληνες. 
− τη μετάβαση στην Ψηφιακή Τηλεόραση. 
− την υψηλής ταχύτητας διασύνδεση όλων των δημόσιων υπηρεσιών, 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, σχολείων, ερευνητικών ιδρυμάτων μεταξύ 
τους και με το Διαδίκτυο. 

• Μέχρι το 2015 να έχει γίνει η Ελλάδα «Διαδικτυακός Κόμβος» της 
ευρύτερης περιοχής, με εξασφαλισμένη πρόσβαση κατηγορίας οπτικών 
ινών στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις. 

• Μέχρι το 2020 η χώρα μας να παρέχει ανταγωνιστικές υπηρεσίες υψηλής 
τεχνολογίας. 

 
Για να πετύχουμε όμως αυτούς τους υψηλούς στόχους είναι περισσότερο από 
ποτέ αναγκαίο να υπάρξουν:  
• Συναίνεση: απαιτούνται κινήσεις και αποφάσεις σε υψηλότατο πολιτικό 

επίπεδο για μια μακροπρόθεσμη και συναινετική πολιτική. 
• Όραμα: μέχρι το 2020 η Ελλάδα να γίνει μια Διαδικτυακή δύναμη στην 

Ευρώπη και μια χώρα παροχής υπηρεσιών Υψηλής Τεχνολογίας (High-
Tech Services). 

• Συντονισμός: να ορισθεί ένας αρμόδιος για θέματα Διαδικτύου και 
Πληροφορικής και να συσταθεί ένα ευέλικτο και διακομματικό «Στρατηγικό 
Κέντρο» που θα αναφέρεται απ’ ευθείας στον Πρωθυπουργό και θα 
συντονίζει το σύνολο των ενεργειών. 

 
Η ΕΕΤΤ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και θα συνεργασθεί με όλους 
τους συναρμόδιους φορείς για την επίτευξη των ανωτέρω. Είμαστε πάντα 
ανοιχτοί σε ιδέες, απόψεις και προτάσεις που μπορούν να συμβάλλουν στο 
να βελτιώσουμε τις επιδόσεις της χώρας μας και να συμπορευθούμε με τις 
εξελίξεις.  
 
Με την παρούσα ευκαιρία, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον προκάτοχό μου 
Καθηγητή κ. Εμμανουήλ Γιακουμάκη και όλα τα Μέλη της προηγούμενης 
Διοίκησης της ΕΕΤΤ για τις συστηματικές προσπάθειες που κατέβαλαν όλα τα 
προηγούμενα χρόνια για τον συγχρονισμό της αγοράς στον αναδυόμενο 
τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.  
 

Καθηγητής Νικήτας Αλεξανδρίδης  
             Πρόεδρος ΕΕΤΤ 
 
 

           Μαρούσι, Μάρτιος 2006 
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