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ατά καιρούς έχει βρεθεί στο
επίκεντρο της δηµοσιότη-
τας λόγω της κόντρας του
µε τον πρόεδρο του ΟΤΕ κ.
Παναγή Βουρλούµη. Ο
πρόεδρος της Εθνικής Επι-

τροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

κ. Νικήτας Αλεξανδρίδης, στην πρώτη του
συνέντευξη µετά την πρόσφατη κρίση µε τον
µεγάλο τηλεπικοινωνιακό φορέα της χώρας
αλλά και µετά τις εξελίξεις αναφορικά µε την
εµπλοκή της MIG στα διοικητικά θέµατα του
ΟΤΕ, µίλησε στο «b.s.». Οπως επισηµαίνει,
οι τηλεπικοινωνίες είναι ο µόνος κλάδος στον

οποίο oι τιµές κάθε χρόνο αντί να ανεβαίνουν
µειώνονται. Επίσης παραδέχεται ότι θα ήταν
παράλογο εάν δεν ασκούσε εποπτεία στον
ΟΤΕ και προειδοποιεί: «Οι αρµόδιοι επίτρο-
ποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρακο-
λουθούν από κοντά και επεµβαίνουν δρα-
στικά όταν παρατηρηθούν στρεβλές συ-

µπεριφορές».  Σε ό,τι αφορά τη MIG και τον
ΟΤΕ, δεν διστάζει να υπογραµµίσει: «∆εν πρέ-
πει να ξεχνάµε ότι η προσέλκυση άµεσων
ξένων επενδύσεων είναι αναγκαία προϋπό-
θεση για τον εκσυγχρονισµό των υποδοµών
και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
της οικονοµίας µας».

,,,, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ∆ΕΝ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΕΓΓΕΝΗ
ΑΝΤΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ. ΠΑΣΧΟΥΝ ΟΙ ΣΤΡΕΒΛΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΚΡΑΤΗΣΑΝ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ 
ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ

ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΙ∆ΗΣ

«Για µας η ΟΤΕ Α.Ε. είναι µία από τις 
του κλάδου. ∆εν µας ενδιαφέρει η µε
Ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, δηλαδή ο ρυθµιστής της αγοράς τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα, 
µιλάει στο «b.s.» για την κόντρα µε τον Παναγή Βουρλούµη, την εισβολή της «Marfin» στον ΟΤΕ, τη στρέβλωση του ανταγωνισµού 
και τις Συµπράξεις του Ιδιωτικού µε τον ∆ηµόσιο Τοµέα σε ό,τι αφορά τα έργα υποδοµής -ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

- Εχουν περάσει δύο χρόνια από τότε που ανα-
λάβατε τα ηνία της ΕΕΤΤ, µέσα από διαδικασίες
που αµφισβητήθηκαν έντονα από την αντιπο-
λίτευση. Πώς βλέπετε σήµερα εκείνες τις επι-
κρίσεις;
Η διαδικασία επιλογής της διοίκησης σε µία ανε-
ξάρτητη Ρυθµιστική Αρχή όπως η ΕΕΤΤ είναι ευθύ-

νη του πολιτικού συστήµατος κάθε χώρας. Στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. ο ορι-
σµός της ηγεσίας των ρυθµιστικών αρχών γίνεται µε κυβερνητική απόφαση. Στη
χώρα µας υπάρχει ποικιλία διαδικασιών σε διάφορες ανεξάρτητες αρχές. Για την
περίπτωση της ΕΕΤΤ, ο πρόεδρος και οι αντιπρόεδροι ορίζονται από το Υπουρ-
γικό Συµβούλιο µε τη σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής Θεσµών και ∆ιαφάνειας
της Βουλής, ενώ τα µέλη ορίζονται από τον υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Η ΕΕΤΤ δεν είναι µέρος της κυβερνητικής µηχανής. Η λειτουργική και η οικονο-
µική ανεξαρτησία της είναι κατοχυρωµένες από τον κοινοτικό και από τον εθνι-
κό νόµο, τη στιγµή που έχει δικά της έσοδα και δεν επιβαρύνει καθόλου τον
κρατικό προϋπολογισµό. Στους 30 µήνες της θητείας µου ως προέδρου της ΕΕΤΤ
δεν δώσαµε δικαιώµατα για να αµφισβητήσουν την ανεξαρτησία και την αντι-
κειµενικότητα των αποφάσεών µας, καθόσον δεν υπήρξε καµία πολιτική ή άλ-
λου είδους παρέµβαση στο έργο µας. Πιστεύω ότι σταδιακά αυτό γίνεται πε-
ρισσότερο αντιληπτό από το σύνολο του πολιτικού κόσµου και σιγά-σιγά θα
σταµατήσουν οριστικά οι απολύτως αβάσιµες επικρίσεις. Σε κάθε περίπτωση, η
ΕΕΤΤ δεν είναι και δεν µπορεί να αντιµετωπίζεται ως εξάρτηµα του υπουργού
Μεταφορών και Επικοινωνιών. Αντιθέτως, το έργο της µπορεί και πρέπει να κρί-
νεται απευθείας µέσα από τους θεσµούς του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ενώ-
πιον των οποίων έχω παρουσιαστεί οποτεδήποτε έχω προσκληθεί. Η ΕΕΤΤ έρ-
χεται πολύ συχνά σε αντιπαράθεση µε µεγάλα και ισχυρά επιχειρηµατικά συµ-
φέροντα, τα οποία, εκ φύσεως, εξυπηρετούν τα συµφέροντα των µετόχων τους.
Οποιαδήποτε άσκοπη αµφισβήτηση της Ρυθµιστικής Αρχής αποδυναµώνει τη
ρυθµιστική ισχύ της και υπονοµεύει τα συµφέροντα των καταναλωτών.

- Περάσατε µεγάλο µέρος της ζωής σας στις ΗΠΑ και κληθήκατε στο τιµό-
νι του ρυθµιστή της αγοράς των τηλεπικοινωνιών σε µια χώρα-ουραγό στις
νέες τεχνολογίες. Ποιο ήταν το όραµα που σας παρακίνησε να δεχτείτε αυ-
τή την ευθύνη;
Είχα πλήρη επίγνωση της ελληνικής τεχνολογικής πραγµατικότητας, καθώς έχω
διατελέσει καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Πατρών και στο ΕΜΠ και κατά την
20ετή µου θητεία στις ΗΠΑ διατηρούσα πάντα επαφή µε τον τόπο µου. Ο ση-
µαντικότερος λόγος που µε έκανε να δεχτώ την τιµητική πρόταση για την προ-
εδρία της ΕΕΤΤ ήταν η ισχυρή µου πεποίθηση πως τούτος ο τόπος έχει πλούσιο
ανθρώπινο δυναµικό, το οποίο αδικείται από την παρούσα κατάσταση πραγ-
µάτων. Απεχθάνοµαι τη γενικευµένη διαλυτική αντίληψη «αυτά δεν γίνονται
στη χώρα µας». Με την επιστροφή µου στην Ελλάδα θέλησα να κλείσω τον
επαγγελµατικό µου βίο µε µια προσπάθεια να σπάσει ο κύκλος της τεχνολογι-
κής υστέρησης της χώρας στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Θέλησα να
συνδέσω το όνοµά µου µε το άνοιγµα της αγοράς και µε µαζική αύξηση της χρή-
σης του ευρυζωνικού Ιντερνετ, σε όλες τις κοινωνικές τάξεις και οµάδες. Θέλη-
σα να αποδείξω εµπράκτως ότι δεν πάσχουν οι Ελληνες πολίτες από κάποια εγ-
γενή αντι-τεχνολογική ασθένεια. Πάσχουν απλώς οι στρεβλές και ατελέσφορες
πολιτικές που κράτησαν για πολλά χρόνια τη χώρα µας στον τεχνολογικό µε-
σαίωνα. Πάγια πεποίθησή µου είναι πως δεν χρειάζεται να ανακαλύπτουµε τα
πάντα από το µηδέν. Η πετυχηµένη διεθνής εµπειρία -εφόσον γίνει αντικείµε-
νο σοβαρής και ανυστερόβουλης µελέτης- µπορεί να λειτουργήσει ως ασφαλής
οδηγός, ώστε να κάνουµε σίγουρα και γοργά βήµατα προόδου σε όσους τοµείς
υστερούµε.

- Σηµαντικό µέρος της κοινής γνώµης πιστεύει ότι οι εταιρείες τηλεπικοι-
νωνίας λειτουργούν σαν «καρτέλ», κρατώντας τις τιµές σε αφύσικα υψη-
λά επίπεδα. Μπορεί να διαλυθεί αυτή η εντύπωση;
Πρόκειται για λανθασµένη εντύπωση, διότι οι τηλεπικοινωνίες είναι ο µόνος
κλάδος στον οποίο, αντί κάθε χρόνο να ανεβαίνουν οι τιµές, αυτές κατεβαίνουν.
Αυτό που συµπιέζει τις τιµές δεν είναι τα «καρτέλ», αλλά ο σκληρός ανταγωνι-
σµός ανάµεσα σε όλες τις εταιρείες του κλάδου. Ειδικά για το ευρυζωνικό Ιντερ-
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Η ΕΕΤΤ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. 
ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ ∆Ε ΕΡΧΕΤΑΙ 
ΣΕ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ 
ΜΕ ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ

σχυθεί, δεδοµένου ότι η χώρα µας απέχει ακόµα από τον στόχο της σύγκλισης
µε την Ε.Ε. Και εν πάση περιπτώσει, όπως ανέφερα νωρίτερα, οι επίτροποι της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρακολουθούν από κοντά και επεµβαίνουν δραστικά
όταν παρατηρηθούν στρεβλές συµπεριφορές.

- Πώς κρίνετε τις αντιδράσεις που έχουν εκδηλωθεί σε πολλούς δήµους
εναντίον της εγκατάστασης κεραιών κινητής τηλεφωνίας;
Είναι οξύµωρο να βλέπεις έναν δηµοτικό άρχοντα να αγωνίζεται να κατεβάσει
τις κεραίες που υπάρχουν στον δήµο του και ταυτόχρονα να έχει στην τσέπη του
ένα ή περισσότερα κινητά τηλέφωνα. Ακόµα και οι πρωτοετείς φοιτητές θετι-
κής κατεύθυνσης γνωρίζουν ότι η αφαίρεση µιας κεραίας χαµηλώνει το σήµα
του δικτύου, προκαλώντας έτσι πολλαπλασιασµό της ισχύος εκποµπής των κι-
νητών συσκευών. ∆εν χρειάζεται να είσαι ειδικός για να αντιληφθείς ότι για τα
εκατοµµύρια χρήστες της κινητής τηλεφωνίας η απορροφώµενη ακτινοβολία
από τις κινητές συσκευές είναι χιλιάδες φορές µεγαλύτερη απ’ ό,τι αυτή από τις
κεραίες! Γενικό συµπέρασµα: όσο πιο πυκνό είναι το δίκτυο των κεραιών, τό-
σο µικρότερη είναι η ακτινοβολία που δέχονται όλοι οι πολίτες. Επιπλέον, το
πυκνότερο δίκτυο οδηγεί σε καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών, συµπεριλαµβα-
νοµένης και της ταχύτερης ασύρµατης πρόσβασης στο Ιντερνετ. Η ΕΕΤΤ έχει αρ-
χίσει µία ενηµερωτική καµπάνια, η οποία θα ενταθεί και θα συστηµατοποιηθεί
µέσα στο 2008, ώστε να γνωρίζουν όλοι οι πολίτες τα δεδοµένα των σύγχρονων
ασύρµατων και ενσύρµατων τεχνολογιών και να κάνουν τις επιλογές τους µε
πραγµατικά στοιχεία, όπως συµβαίνει σε όλες τις πρωτοπόρες χώρες της Ευ-
ρωπαϊκής Ενωσης.

- Πρόσφατα είδαµε να γίνονται αναφορές από κορυφαία κυβερνητικά στε-
λέχη σε στρατηγικό πρόγραµµα ανάπτυξης νέων δικτύων οπτικών ινών

(FTTH), για πολύ µεγα-
λύτερες ταχύτητες σύν-
δεσης µε το Ιντερνετ.
Πόσο βάσιµα είναι αυ-
τά τα σενάρια στην ελ-
ληνική πραγµατικότη-
τα;
∆εν µπορώ να κρύψω
τον ενθουσιασµό µου
από το γεγονός ότι οι ευ-
ρυζωνικές συνδέσεις στη
χώρα µας ξεπέρασαν το
ένα εκατοµµύριο, δια-
ψεύδοντας όσους υπο-
στήριζαν ότι δεν επρό-
κειτο να υπάρξει τέτοια
ζήτηση πριν από το τέ-
λος της δεκαετίας. Επίσης,
µε ικανοποιεί το γεγονός
ότι έχουν αυξηθεί σηµα-
ντικά οι ταχύτητες πρό-
σβασης, παράλληλα µε
τη σηµαντικότατη µείω-
ση των λιανικών τιµών. 

Η εξέλιξη των διαδι-
κτυακών εφαρµογών (και ιδιαίτερα αυτών που θα στηριχθούν σε interactive
βίντεο υψηλής ευκρίνειας ή αυτών που θα εξάγονται στο εξωτερικό) αναµένε-
ται να καταστήσει τις συνδέσεις ADSL «αργές». Για να αποφύγει η χώρα µας
τον εγκλωβισµό της σε αυτή την τεχνολογική παγίδα, θα πρέπει να λάβει, από
τώρα, µέτρα που να εξασφαλίζουν επενδύσεις. 

Οι κυβερνητικές διακηρύξεις για το θέµα των οπτικών δικτύων πρόσβασης
είναι πολύ θετική εξέλιξη, ιδίως εάν ληφθεί υπόψη ότι έγιναν σε πρωθυπουρ-
γικό επίπεδο. Το ύψος όµως των αναγκαίων επενδύσεων είναι τόσο µεγάλο (πε-
ρί τα 3-5 δισ. ευρώ), που είναι πρακτικά αδύνατο να αναληφθεί εξ ολοκλήρου
µόνο από ιδιωτικές επενδύσεις.

Εάν ωστόσο σχεδιαστεί ένα µοντέλο σύµπραξης του δηµόσιου και του ιδιω-
τικού τοµέα, είναι δυνατόν να καταστεί εφικτή η άµεση δροµολόγηση των σχε-
τικών επενδυτικών σχεδίων προς όφελος όλων των κλάδων της οικονοµίας µας.

- Τον τελευταίο καιρό έχουν αυξηθεί οι επιλογές των καταναλωτών για συν-
δέσεις στο Ιντερνετ και  τηλεφωνικές υπηρεσίες. Ταυτόχρονα, όµως, έχουν
αυξηθεί τα παράπονα για την ποιότητα των υπηρεσιών, κυρίως από την
πλευρά των νέων παρόχων. Τι σκοπεύετε να κάνετε γι’ αυτό το πρόβληµα;
Η απελευθέρωση της αγοράς φέρνει νέες επενδύσεις, χαµηλότερες τιµές, νέες
υπηρεσίες και πληθώρα επιλογών. ∆εν αρνούµαι ότι, µαζί µε την άνθηση του
ανταγωνισµού και τη ραγδαία πτώση των τιµών, εµφανίστηκαν και προβλή-
µατα στην εξυπηρέτηση των καταναλωτών. Οπως συνέβη και σε άλλες χώρες,
πολλοί καταναλωτές πέφτουν θύµατα παραπληροφόρησης και κακών υπηρε-
σιών από ορισµένες επιχειρήσεις. Το πρόβληµα επιτείνεται από το γεγονός ότι
έχουν πολλαπλασιαστεί οι αιτήσεις για αλλαγές δικτύου, µε βάση την αδεσµο-
ποίηση του τοπικού βρόχου (LLU). 

Κατανοούµε τη δυσφορία όσων συµπολιτών µας αντιµετωπίζουν προβλή-
µατα στις συνδέσεις τους. ∆εν έχουµε βέβαια τη θεσµική δυνατότητα να προ-
βούµε σε εξώδικη επίλυση διαφορών µεταξύ παρόχων και καταναλωτών ή να
επιβάλουµε την επιστροφή χρηµάτων σε καταναλωτές σε σχέση µε οικονοµι-
κές διαφορές που έχουν µε τους παρόχους. Καταγράφουµε όµως τα σχετικά
προβλήµατα και οποτεδήποτε προκύπτουν πα-
ραβάσεις των κανονισµών επιβάλλονται κυρώ-
σεις. 

Η ΕΕΤΤ, αξιοποιώντας τη διεθνή εµπειρία και
τα διαθέσιµα µέσα, προωθεί µέτρα που θα βελ-
τιώσουν τη διαφάνεια των προσφορών, µε την
υποχρεωτική δηµοσιοποίηση ορισµένων τυπο-
ποιηµένων δεικτών επίδοσης.

νετ, oι τιµές έχουν µειωθεί τα δύο τελευταία χρόνια περίπου κατά 80%, κάνο-
ντας εφικτή τη µόνιµη σύνδεση 1,2 εκατοµµυρίων νοικοκυριών. Σε ορισµένες
περιπτώσεις, µάλιστα, όπως οι φοιτητικές συνδέσεις ADSL, ίσως έχουµε τα χα-
µηλότερα τιµολόγια στην Ευρώπη. Με την ενσωµάτωση των κοινοτικών οδη-
γιών (Ν.3431/2006) και τις κανονιστικές αποφάσεις της ΕΕΤΤ για την απελευ-
θέρωση των αγορών δηµιουργήθηκε ένα πρωτόγνωρο περιβάλλον ανταγωνι-
σµού, µε σηµαντικές νέες επενδύσεις και προσφορά νέων ταχυτήτων και πολ-
λών νέων υπηρεσιών για τους πολίτες. Ο ανταγωνισµός είναι αυτός που επέ-
τρεψε τους εναλλακτικούς παρόχους πρώτοι να εµφανίσουν στην αγορά (έστω
και σε περιορισµένη κλίµακα) νέες πρωτοπόρες υπηρεσίες, όπως double και
triple-play, σύγκλιση κινητού µε σταθερό, video on demand κ.λπ., σε µεγαλύ-
τερες ταχύτητες και µε φθηνότερες τιµές.

- Ο ΟΤΕ έχει εξαπολύσει εναντίον της ΕΕΤΤ πολύ σοβαρές κατηγορίες: ότι
«µεροληπτεί υπέρ των εναλλακτικών παρόχων», ότι «απεργάζεται τη
διάλυση του Οργανισµού» και ότι «εµποδίζει την εµπορική πολιτική του».
Υπάρχει πιθανότητα να ξεπεραστεί κάποτε αυτή η αντιπαράθεση; Και αν
όχι, θα συνεχίσετε τις επαφές σας µε τους αρµόδιους επιτρόπους στην
Ε.Ε.; Κατά πόσο το Ελληνικό ∆ηµόσιο κινδυνεύει να υποστεί µία ακόµα
διεθνή καταδίκη;
Υστερα από 35 χρόνια διεθνούς ακαδηµαϊκής καριέρας ασφαλώς και δεν ανή-
κει στις φιλοδοξίες µου να επιδοθώ σε οποιονδήποτε «πόλεµο χαρακτηρι-
σµών» µε οποιαδήποτε επιχείρηση του κλάδου. Η ιδιοσυγκρασία µου δεν µου
επιτρέπει να διολισθαίνω σε στείρες αντιπαραθέσεις. Η ΕΕΤΤ οφείλει να τηρεί
τον κοινοτικό και τον εθνικό νόµο, τόσο ως ρυθµιστής της αγοράς όσο και ως
Επιτροπή Ανταγωνισµού στις τηλεπικοινωνίες. Οι διάφορες επικρίσεις προκύ-
πτουν συνήθως από το γεγονός ότι η ΟΤΕ Α.Ε., ως εταιρεία µε σηµαντική ισχύ
στην αγορά, βάσει της κοινοτικής αλλά και της εθνικής νοµοθεσίας, υπάγεται 
σ’ ένα ειδικό καθεστώς, απόρροια του οποίου είναι οι ειδικές επιπλέον υπο-
χρεώσεις που έχει σε σχέση µε τους άλλους παρόχους. Αυτή η «διαφοροποί-
ηση» επιβάλλεται και εφαρµόζεται σε όλα τα πρώην τηλεπικοινωνιακά µονο-
πώλια, σε όλες τις χώρες της Ε.Ε., ώστε να µην τους επιτραπεί να καταπνίξουν
τον ανταγωνισµό και να ξαναγίνουν µονοπώλια. Η ΕΕΤΤ θα ήταν υπόλογη για
παράβαση καθήκοντος εάν απέφευγε να εφαρµόσει αυτές τις ειδικές υποχρε-
ώσεις. Στις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε., τα άλλα πρώην µονοπώλια προσέρχονται
και συζητούν µε τον αντίστοιχο εθνικό τους ρυθµιστή τα διάφορα ανακύπτο-
ντα ρυθµιστικά προβλήµατα και προσπαθούν να τα διευθετήσουν µε διάλογο.
Και όπου διαφωνούν µε τις αποφάσεις του Ρυθµιστή, υπάρχουν τα δικαστή-
ρια της χώρας, το ΣτΕ, ακόµα και το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο, τα οποία µπορούν
να δώσουν τελεσίδικες λύσεις. Οπωσδήποτε, όµως, οι αρµόδιοι επίτροποι της
Κοµισιόν παρακολουθούν από κοντά και επεµβαίνουν δραστικά όταν παρατη-
ρηθούν στρεβλές συµπεριφορές.

- Τι επίπτωση έχει στο έργο της ΕΕΤΤ η προσπάθεια της MIG να αποκτή-
σει µεγάλο ποσοστό στον ΟΤΕ και πώς σχολιάζετε την προσπάθεια της
κυβέρνησης να επιβάλει τους δικούς της όρους σε µια εισηγµένη εταιρεία
και να µην αφήνει ελεύθερους τους µετόχους να αποκτήσουν µεγαλύτερα
µερίδια ή να απευθύνουν την κριτική τους προς τη νυν διοίκηση; 
Η Εθνική Ρυθµιστική Αρχή δεν ασχολείται ούτε ενδιαφέρεται για τη µετοχική
σύνθεση των επιχειρήσεων του κλάδου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εφό-
σον αυτό δεν επηρεάζει αρνητικά τον ανταγωνισµό στις αγορές του κλάδου.
Για εµάς η ΟΤΕ Α.Ε. είναι µία από τις εταιρείες του κλάδου, µε τη διαφορά ότι
µέχρι σήµερα το κράτος διαθέτει το µεγαλύτερο µερίδιο και διορίζει τη διοίκηση
της επιχείρησης. Οτιδήποτε διαφορετικό θα ακύρωνε την ουσία της απελευ-
θέρωσης της αγοράς, την οποία η ελληνική πολιτεία έχει επιλέξει, και θα εξα-
νέµιζε τα συνακόλουθα πλεονεκτήµατα. Οποιεσδήποτε διαφορές µεταξύ µε-
τόχων λύνονται από τα θεσµοθετηµένα όργανα της πολιτείας και της Ε.Ε.

Σε κάθε περίπτωση, όµως, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι η προσέλκυση άµε-
σων ξένων επενδύσεων είναι αναγκαία προϋπόθεση για τον εκσυγχρονισµό
των υποδοµών και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας µας. Ο
κλάδος των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και οι καταναλωτές έχουν ωφεληθεί
σηµαντικά από τις αξιόλογες επενδύσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια από
ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις. Η ροπή αυτή πρέπει να διατηρηθεί και να ενι-

επιχειρήσεις 
τοχική της σύνθεση»

ΕΙΝΑΙ ΟΞΥΜΩΡΟ 
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΕΠΗ 
ΤΟΥΣ ΤΕΣΣΕΡΑ
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