
■ ΠΠοοιιεεςς εείίννααιι οοιι σσηηµµααννττιικκόόττεερρεεςς ππρροο--
κκλλήήσσεειιςς πποουυ θθαα ππρρέέππεειι νναα ααννττιιµµεεττωωππίί--
σσεειι ηη ΕΕλλλλάάδδαα σσττοο χχώώρροο ττωωνν ττηηλλεεππιικκοοιι--
ννωωννιιώώνν;;
Πρώτον, η αποτελεσµατική εφαρµογή
του νέου κανονιστικού πλαισίου που θα
ενισχύσει τον ανταγωνισµό, θα αυξήσει
τις επενδύσεις σε υποδοµές, και θα εµ-
φανίσει νέες και ποιοτικότερες ευρυζω-
νικές υπηρεσίες, δεύτερον, η σωστή αντι-
µετώπιση των ραγδαίων εξελίξεων στη
σύγκλιση των σταθερών-κινητών (fixed-
mobile convergence), τρίτον, οι ασύρµα-
τες ηλεκτρονικές επικοινωνίες δεδοµέ-
νων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν ε-
ναλλακτικά για την ευρυζωνική κάλυψη
του «τελικού µιλίου» και τέταρτον, η επό-
µενης γενεάς πρόσβαση και τα δίκτυα
(Next Generation Access/Networks)
που θα επιτρέψουν την παροχή καινοτό-
µων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινω-
νιών. Η Ελλάδα, ευρισκόµενη αυτή τη
στιγµή στο τέλος της ουράς των «δροµέ-
ων», θα πρέπει -µε τη συµβολή της πολι-
τείας, της ΕΕΤΤ, των επιχειρήσεων του
κλάδου και όλων των αρµόδιων φορέων-
να κάνει εκείνα τα λεγόµενα «leap frog»
βήµατα, τα οποία θα της επιτρέψουν να
φτάσει και -γιατί όχι- ακόµα και να προ-
σπεράσει τις υπόλοιπες χώρες.

■ ΣΣεε πποοιιαα σσηηµµεείίαα έέχχοουυµµεε ««µµεείίννεειι ππίίσσωω»»

σσεε σσχχέέσσηη µµεε ττιιςς υυππόόλλοοιιππεεςς χχώώρρεεςς--µµέέλληη
ττηηςς ΕΕ..ΕΕ..;;
Είναι πολλά τα σηµεία, αλλά θα επικε-
ντρωθώ µόνο στην ευρυζωνικότητα. Η
σηµαντικότερη αδυναµία της ελληνικής
αγοράς έγκειται στο ότι αφενός µεν η α-
πελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών έγινε
µε καθυστέρηση, αφετέρου υφίσταται
χαµηλό επίπεδο ανταγωνισµού σε επίπε-
δο υποδοµών, κυριότερη επίπτωση του ο-
ποίου είναι η χαµηλή ανάπτυξη της ευ-
ρυζωνικότητας, δεδοµένου ότι στις πε-
ρισσότερες προηγµένες χώρες, κύριο ό-
χηµα για την έγκαιρη και ταχεία ανάπτυ-
ξη της ευρυζωνικότητας έχουν αποτελέ-
σει τα εναλλακτικά δίκτυα και ιδίως τα
δίκτυα καλωδιακής τηλεόρασης. Στην
κατεύθυνση αυτή αρχίζουν να γίνονται
πλέον σηµαντικές προσπάθειες, τόσο α-
πό τον Εθνικό Ρυθµιστή (µε την έναρξη
του προγράµµατος συνεγκατάστασης και
την αποδεσµοποίηση του τοπικού βρό-
χου) όσο και από την πολιτεία (µέσω των
µεγάλων έργων για την ανάπτυξη υποδο-
µών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην πε-
ριφέρεια).

■ ΤΤιι ππεερριιµµέέννεεττεε ααππόό ττοο 22οο σσυυννέέδδρριιοο γγιιαα
ττοο εευυρρυυζζωωννιικκόό ∆∆ιιααδδίίκκττυυοο πποουυ δδιιοορργγαα--
ννώώννεειι ηη ΕΕΕΕΤΤΤΤ σσττιιςς 11,, 22 κκααιι 33 ΙΙοουυννίίοουυ;;
Με τη διοργάνωση του 2ου ∆ιεθνούς Συ-
νεδρίου της ΕΕΤΤ για το ευρυζωνικό

∆ιαδίκτυο, που φιλοδοξούµε να γίνει «θε-
σµός», στόχο έχουµε να συµβάλουµε ώ-
στε να καταστεί η χώρα µας πρωτοπόρος
σε ένα τοµέα όπου αρχικώς υστερούσε α-
πογοητευτικά. ∆ίνουµε το βήµα σε επι-
φανείς Έλληνες και ξένους ειδικούς της
τεχνολογίας και της αγοράς της ευρυζω-
νικότητας, προκειµένου να καταστήσουν
τους συνέδρους κοινωνούς της τεχνογνω-
σίας τους. ∆ιατηρούµε ανοικτό δίαυλο ε-
πικοινωνίας µε τα διεθνή κέντρα ρυθµι-
στικών αποφάσεων και επιχειρηµατικών
δράσεων στον τοµέα των ηλεκτρονικών ε-
πικοινωνιών. Αφουγκραζόµαστε, τέλος,
την αγωνία των παικτών της αγοράς καθώς
και τις απαιτήσεις της κοινωνίας των πο-
λιτών.

■ ΩΩςς ααννεεξξάάρρττηηττηη ΑΑρρχχήή,, πποοιιεεςς δδυυννααττόόττηη--
ττεεςς έέχχεεττεε γγιιαα ππααρρεεµµββάάσσεειιςς σσττοο ττηηλλεεππιι--
κκοοιιννωωννιιαακκόό ττοοππίίοο;;
H ΕΕΤΤ αποτελεί τον Εθνικό Ρυθµιστή
της χώρας και την Επιτροπή Ανταγωνι-
σµού για την αγορά δικτύων και υπηρε-
σιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Παρεµ-
βαίνει είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν
καταγγελιών, όποτε διαπιστώσει ότι παρα-
βιάζεται η κείµενη νοµοθεσία των ηλε-
κτρονικών επικοινωνιών και του ελεύθε-
ρου ανταγωνισµού. Προς το σκοπό αυτό,
η ΕΕΤΤ εκδίδει ατοµικές και κανονιστι-
κές διοικητικές πράξεις, διενεργεί ακρο-

άσεις και λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο
για την αντιµετώπιση καταστάσεων που
δύνανται να προκαλέσουν στρεβλώσεις
στην αγορά των ηλεκτρονικών επικοινω-
νιών και να βλάψουν τα συµφέροντα των
καταναλωτών.

■ ΠΠόόσσοο ααννεεξξάάρρττηητταα εεππιιττεελλεείί ττοο έέρργγοο ττηηςς
ηη ΕΕΕΕΤΤΤΤ;;
Θέλω για µια ακόµα φορά να επισηµοποι-
ήσω την πλήρη λειτουργική, διοικητική
και οικονοµική ανεξαρτησία της ΕΕΤΤ,
κάτι το οποίο έχει άλλωστε επικυρώσει
και η Eυρωπαία επίτροπος για την Κοινω-
νία της Πληροφορίας και τα ΜΜΕ κ.
Vivian Reding, απαντώντας σε ερώτηση
που έθεσαν Έλληνες ευρωβουλευτές
προς την Κοµισιόν. Πρώτα απ’ όλα, η
ΕΕΤΤ έχει τα δικά της έσοδα και δεν επι-
βαρύνει καθόλου τον κρατικό προϋπολο-
γισµό. ∆εύτερον, από την ηµεροµηνία που
ανέλαβα πρόεδρος στην ΕΕΤΤ, κανένα υ-
πουργείο ή κυβερνητικός παράγοντας ή
πολιτικός άλλου κόµµατος της Βουλής, ή
παράγοντας της αγοράς ή της κοινωνίας
δεν έχει ποτέ παρέµβει και δεν µπορεί να
παρέµβει µε οποιοδήποτε τρόπο στο έρ-
γο της ΕΕΤΤ. Τέλος, ο πρόεδρος και οι
δύο αντιπρόεδροι της ΕΕΤΤ εκλέγονται
µε τις διαδικασίες που ισχύουν και για
άλλες, ανάλογες ρυθµιστικές Αρχές σε
πολλές άλλες χώρες-µέλη της Ε.Ε.
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Αποδυνάµωση του δικοµµατισµού και ενίσχυση του
ΚΚΕ: αυτούς έθεσε ως βασικούς στόχους του κόµµα-

τος στις επικείµενες εθνικές εκλογές η γ.γ. του ΚΚΕ Α. Πα-
παρήγα, η οποία σε συνέντευξή της στην εφηµερίδα «Τα
Νέα», σηµειώνει ότι «αυτό που έχει σηµασία δεν είναι ούτε
πόσα κόµµατα θα είναι στη Βουλή ούτε ποιο θα είναι πρώ-

το κόµµα ούτε πόσους βουλευτές θα έχει. Εκείνο που θα
µετρήσει υπέρ του λαού είναι το πόσο ενισχυµένο θα είναι
το ΚΚΕ και πόσο αποδυναµωµένα η Ν∆ και το ΠΑΣΟΚ».
Η κ. Παπαρήγα εξαπολύει «επίθεση» κατά του ΣΥΝ και του
ΠΑΣΟΚ, ενώ για την κυβέρνηση της Ν∆ δηλώνει ότι το
χειρότερο στοιχείο της είναι συνολικά η πολιτική της. ∆.Χρ.

Με τη διοργάνωση του 2ου ∆ιεθνούς Συνεδρίου της ΕΕΤΤ για το ευρυζωνικό ∆ιαδίκτυο, στόχο έχουµε να συµβάλουµε 
ώστε να καταστεί η χώρα µας πρωτοπόρος σε ένα τοµέα όπου αρχικώς υστερούσε απογοητευτικά. 

Χαµηλή η ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας
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Συνοδεία τεσσάρων υπουργών και επιχειρηµατιών αναχωρεί σήµερα το πρωί για τε-
τραήµερη επίσκεψη στη Ρωσία ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας Κ. Παπούλιας. Θα συ-

ναντηθεί αύριο µε τον Πρόεδρο Πούτιν και στο τραπέζι αναµένεται να τεθούν θέµατα ε-
νεργειακής πολιτικής αλλά και η κατάσταση στα Βαλκάνια και τη Μ. Ανατολή. Ο κ. Πα-
πούλιας αναµένεται να συναντηθεί (σήµερα) µε τον Πατριάρχη Μόσχας Αλέξιο Β’ αλλά και
µε το Ρώσο πρωθυπουργό κ. Φραντκόφ (αύριο), ενώ θα επισκεφτεί την Αγία Πετρούπολη,
όπου θα καταθέσει στεφάνι στον ανδριάντα του Ιωάννη Καποδίστρια. Χρ.Βζ.

Στη Μόσχα ο Παπούλιας


