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Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ μάς 
λέει ότι πέρασαν 

είκοσι χρόνια και μία 
άδεια δεν μπόρεσε να 
δοθεί. Ποιος μας λέει 
ότι θα φθάσουμε στο 

2012, στο 2020, και θα 
δώσουμε άδειες;”

ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΖΕΤΑΙ 
ΔΗΛΑΔΗ ένας 

νεοεισερχόμενος να 
αποκτήσει δικαίωμα 
χρήσης συχνοτήτων  

για ψηφιακή 
ευρυεκπομπή”

ΩΣ «ΨΗΦΙΑΚΟ 
 μέρισμα» εννοούμε 

το φάσμα συχνοτήτων 
που θα απελευθερωθεί 

όταν γίνει η πλήρης 
μετάβαση -switchover- 

από την αναλογική στην 
ψηφιακή ευρυεκπομπή”

Σε μια πρόσφατη ημερίδα της ΕΕΤΤ 
μιλήσατε για τον κίνδυνο επανάλη-
ψης των ίδιων λαθών της αναλογι-
κής τηλεόρασης στην ψηφιακή. 
Στη χώρα μας υπάρχει μοναδική πρω-
τοτυπία, να δίνει το Εθνικό Συμβούλιο 
Ραδιοτηλεόρασης άδεια εκπομπής 
τηλεοπτικού προγράμματος αλλά και 
την άδεια για τη χρήση συχνότητας. 
Οδεύουμε στη σύγκλιση μεταξύ των 
εταιριών τηλεπικοινωνιών και των 
παρόχων οπτικοακουστικού περιεχο-
μένου αλλά η μετάβαση στην επίγεια 
ψηφιακή τηλεόραση γίνεται χωρίς κα-
νένας σταθμός να έχει επίσημη άδεια 
ευρυεκπομπής. Η μετάβαση προχωρά-
ει χωρίς συγκεκριμένο πλάνο και φορέα 
συντονισμού. Αν δεν ληφθούν τώρα οι 
σωστές πολιτικές αποφάσεις ώστε να 
μην αρχίσει άναρχα και η μετάβαση 
στην ψηφιακή ραδιοτηλεόραση, στο 
μέλλον θα υπάρξουν τρομερές διατα-
ραχές με επιπτώσεις στους πολίτες. 
Ενδεικτικά μόνο αναφέρω την επανα-
σχεδίαση των δικτύων ευρυεκπομπής, 
αλλαγές ή προσαρμογές στα κουτιά set-
top ή στις κεραίες των καταναλωτών.
Δεν επισημάνατε αυτά τα προβλή-
ματα στην κυβέρνηση, τους αρμό-
διους υπουργούς και φορείς;
Δυστυχώς αυτό είναι το πρόβλημα. 
Δεν συζητάμε όσο και όσα θα έπρε-
πε. Για να γίνει πιο ευέλικτο το σύστη-
μα, πρέπει να δοθούν αρμοδιότητες 
στην ΕΕΤΤ. Σε όλα βέβαια τα θέματα 
το πρώτο χέρι το έχει η Πολιτεία. Οι 
συχνότητες είναι του κράτους, αυτό 
αποφασίζει αν θα δημοπρατηθούν ή 
όχι. Πρέπει η Επιτροπή Τηλεπικοινω-
νιών, εφόσον εποπτεύει και παρακο-
λουθεί τις συχνότητες και τις δίνει ήδη 
στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, 
να μπορεί να κάνει το ανάλογο για τα 
ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα.
Ποια, κατά τη γνώμη σας, είναι τα 
προβλήματα στη μετάβαση προς 
την επίγεια ψηφιακή τηλεόραση; 
Η μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή 
τηλεόραση προχωράει χωρίς συγκε-
κριμένη μεθοδολογία, χωρίς χρονο-
διάγραμμα, χωρίς να έχει εκδοθεί η 
κοινή υπουργική απόφαση που θα 
καθορίζει τη χωροθέτηση και δη-
μιουργία των υπόλοιπων 21 πάρκων 
κεραιών που θα ισχύσουν και κατά 
τη μεταβατική περίοδο. Δεν υπάρχει 
στρατηγική αποδοτικότερης αξιοποί-
ησης του φάσματος ραδιοσυχνοτή-
των. Επιπλέον, ο υφιστάμενος νόμος 
περί των ραδιοτηλεοπτικών περιέχει 
διάφορες αντικρουόμενες ή ασαφείς 
διατάξεις. Θέτει αδικαιολόγητους 
φραγμούς επενδύσεων και εισόδου 
στην αγορά της ψηφιακής σε νεοει-
σερχόμενες εταιρίες και έχει σημεία 
τα οποία ενδεχομένως να κριθούν ως 
ενάντια στο δίκαιο του ανταγωνισμού 
και να αμφισβητηθούν από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή.
Μα ο νόμος 3592/07, που προβλέπει 
την αδειοδότηση των ραδιοτηλεο-
πτικών σταθμών και τη μετάβαση 
στην ψηφιακή, εγκρίθηκε από την 
Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Τι σημαίνει αυτό; Και η πώληση του 
ΟΤΕ στην Deutsche Telekom εγκρί-
θηκε αλλά τώρα η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή θέτει θέμα. Ο νόμος παρέχει 
αδικαιολόγητα πλεονεκτήματα στους 

υφιστάμενους παρόχους αναλογικών 
τηλεοπτικών προγραμμάτων και πα-
ρεμποδίζει τις νέες επιχειρήσεις να 
εισέλθουν και να επενδύσουν στην 
αγορά της ψηφιακής τηλεοπτικής 
ευρυεκπομπής. Παρεμποδίζεται δη-
λαδή ένας νεοεισερχόμενος να απο-
κτήσει δικαίωμα χρήσης συχνοτήτων 
για ψηφιακή ευρυεκπομπή. Επίσης, 
υπάρχουν διατάξεις που ενδεχομένως 
προσκρούουν στο δίκαιο του ανταγω-
νισμού. Εφόσον, μετά τη μετάβαση, οι 
αδειοδοτημένοι πάροχοι περιεχομένου 
θα κατέχουν και τα δικαιώματα χρή-
σης των συχνοτήτων του ψηφιακού 
δικτύου και πολυπλέκτη, τότε αυτοί 
θα έχουν κάθε κίνητρο να αποκλείσουν 
άλλους νέους ανταγωνιστές τους από 
το να εκπέμψουν ψηφιακά. 
Κι όμως, στη ραδιοτηλεοπτική αγο-
ρά το θέμα της μετάβασης θεωρεί-
ται σχεδόν λήξαν. Επικρατεί η άπο-
ψη ότι είμαστε σε καλό δρόμο…
Πώς μπορεί να θεωρηθεί ότι είμαστε σε 
καλό δρόμο; Υπάρχουν χίλια δυο προ-
βλήματα, καταρχήν δεν έχουν οριστεί 
ακόμη κέντρα εκπομπής. Δηλαδή θα 

πάνε να στήσουν κεραίες όπου θέλουν 
και μετά θα πάει κάποιος να τις κατε-
βάσει. Απαιτείται συντονισμός. Αυτά 
που έγιναν πριν από είκοσι χρόνια στην 
αναλογική τηλεόραση είναι αμαρτία 
να επαναληφθούν και στην ψηφιακή. 
Γιατί στην ψηφιακή παντρεύονται και 
άλλα πράγματα, νέες υπηρεσίες, θα 
υπάρχουν επιπτώσεις στην οικονομία 
και τη χώρα. 
Με δεδομένες τις εξελίξεις στον 
τομέα της σύγκλισης, θεωρείτε ότι 
υπάρχει πλέον ένας ακόμη ισχυρός 
παίκτης σε μια αγορά που ως τώρα 
καθοριζόταν από την οικονομία των 
ραδιοτηλεοπτικών μέσων; 
Οπωσδήποτε. Εκτός των τηλεπικοινω-
νιακών παρόχων, ελληνικών και ξένων, 
είναι το Internet, η web TV, το mobile 
TV. Ο καθένας από το σπίτι του μπορεί 
να παίρνει προγράμματα στον υπολογι-
στή του και από εκεί στην τηλεόραση 
από τους παρόχους προγράμματος 
εκτός Ελλάδος. Οι ραδιοτηλεοπτικοί 
broadcasters πρέπει να ανησυχήσουν 
οι ίδιοι καταρχήν γιατί θα τους ξεπερά-
σουν αυτοί που έρχονται. Πρέπει να 

δραστηριοποιηθούν ως πάροχοι πε-
ριεχομένου και να συνεργαστούν με 
τα δίκτυα, είτε είναι τηλεπικοινωνιακά 
είτε mobile, για την παροχή περιεχο-
μένου. 
Εχετε ανοίξει φέτος το θέμα με το 
ψηφιακό μέρισμα. Τι προτείνετε; 
Ως «ψηφιακό μέρισμα» εννοούμε το 
φάσμα συχνοτήτων που θα απελευθε-
ρωθεί όταν γίνει η πλήρης μετάβαση 
-switchover- από την αναλογική στην 
ψηφιακή ευρυεκπομπή και το οποίο θα 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αριθμό 
καινοτόμων εφαρμογών. Στην Ελλάδα 
η Πολιτεία δεν έχει ακόμα αποφασίσει 
πώς θα χρησιμοποιηθεί το φάσμα που 
θα απελευθερωθεί μετά το switch-off, 
δηλαδή το «ψηφιακό μέρισμα», και να 
ενημερώσει εγκαίρως την αγορά. Η 
μη εναρμόνιση των ελληνικών απο-
φάσεων με αυτές των άλλων ευρω-
παϊκών χωρών εγκυμονεί σοβαρούς 
κινδύνους, όπως, π.χ., προβλήματα 
παρεμβολών (π.χ. Στρατός, Πολιτική 
Αεροπορία) και αδυναμία χρήσης υπη-
ρεσιών στην Ελλάδα που διατίθενται 
σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

Ως ΕΕΤΤ έχετε διατυπώσει μια δια-
φορετική πρόταση για να ξεπερα-
στούν τα προβλήματα; 
Θα σας πω μερικές μόνο προτάσεις. 
Πρώτον, να διαχωριστεί η έννοια του 
«παρόχου περιεχομένου» από τον 
«πάροχο δικτύου» και να γίνει προ-
σαρμογή του νόμου περί ραδιοτη-
λεοπτικών, αφού γίνει το switch-off, 
ώστε οι υπάρχοντες πάροχοι αναλο-
γικής ευρυεκπομπής να παύσουν να 
διατηρούν τον έλεγχο των αναλογικών 
συχνοτήτων που χρησιμοποιούσαν. Η 
ΕΕΤΤ θα πρέπει να καταστεί ο ενιαίος 
φορέας διαχείρισης του συνόλου του 
φάσματος συχνοτήτων. Προτείνουμε 
να συσταθεί άμεσα συντονιστικό όργα-
νο που θα εποπτεύει την ομαλή μετά-
βαση στην ψηφιακή ραδιοτηλεόραση 
και την ωφελιμότερη για τον πολίτη 
αξιοποίηση του ψηφιακού μερίσματος. 
Ακόμη, να τροποποιηθεί ο τελικός χάρ-
της συχνοτήτων ώστε να απελευθερω-
θεί το φάσμα των διαύλων 61 ως 66 για 
τη μεταβατική περίοδο. Εφόσον έχουν 
δοθεί από το ΕΣΡ άδειες χρήσης των 
συγκεκριμένων διαύλων, θα πρέπει 
αυτές να τροποποιηθούν άμεσα. Και, 
τέλος, να γίνουν ο σχεδιασμός και η 
υλοποίηση πάρκων κεραιών. 

Οι νέοι παίκτες εμποδίζονται 
(ακόμη) να μπουν στην ψηφιακή

ΝΙΚΗΤΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

Ο πρόεδρος της 
Εθνικής Επιτροπής 

Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων

» ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

▪ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ  

στη Θεσσαλονίκη

▪ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ τις 
σπουδές του στην Αμερική. 
Είναι κάτοχος πτυχίου BS 
ηλεκτρολόγου μηχανικού 
από το Πανεπιστήμιο 
του Οχάιο, έχει Masters 
και διδακτορικό τίτλο 
Πληροφορικής και 
μηχανικού Η/Υ από το 
UCLA.

▪ ΗΤΑΝ Ο ΠΡΩΤΟΣ 
πρόεδρος της Ελληνικής 
Εταιρείας Επιστημόνων 
Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών και 
Πληροφορικής (ΕΠΥ).

» Αυτά που έγιναν  
πριν από 20 χρόνια στην 
αναλογική τηλεόραση 
είναι αμαρτία να 
επαναληφθούν και  
στην ψηφιακή

Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το ψηφιακό τηλεοπτικό μέλλον, ενώ προειδοποιεί  
ότι αν επαναληφθούν τα λάθη της αναλογικής τηλεόρασης και δεν υπάρξει συντονισμός, 
θα έχουμε σοβαρές επιπτώσεις για πολίτες και οικονομία. Των Ματίνας Παπαχριστούδη, Ρόης Χάικου 
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ΜΕ ΓΕΜΑΤΗ ΑΤΖΕΝΤΑ θα υποδε-
χθεί το καλοκαίρι ο ΟΤΕ, παρακολου-
θώντας, παράλληλα, στενά τις όποιες 
εξελίξεις τού επιφυλάσσουν οι βασικοί 
μέτοχοι αλλά και ο Ευρωπαίος επίτρο-
πος McCreevy.

Μέσα στις επόμενες εβδομάδες και 
μετά την ολοκλήρωση των συνδικαλι-
στικών αρχαιρεσιών στον Οργανισμό, 
η διοίκηση του ΟΤΕ αναμένεται να 
δώσει το εναρκτήριο λάκτισμα του 
διαλόγου με τους εργαζόμενους για 
την εθελούσια έξοδο 2.000-3.000 
υπαλλήλων. Οπως ανέφερε η διοίκη-
ση του οργανισμού, το ακριβές κόστος 
δεν έχει ακόμα προσιοριστεί. Στόχος 
της διοίκησης υπό την Deutsche 
Telekom είναι να περιοριστεί όσο 
το δυνατόν περισσότερο το κόστος 
προσωπικού. Το α’ τριμήνο του 2009 
οι δαπάνες μισθοδοσίας αυξήθηκαν 
κατά 10%. Η ομάδα του κ. Hamid 
Akhavan, Νο2 ισχυρού άντρα της D.T., 
έχει δώσει σαφείς εντολές, καθώς, με 
βάση τα στοιχεία που διαθέτουν, το 
κόστος προσωπικού του ΟΤΕ αναμέ-
νεται να ανέλθει στο 40% της ετήσι-
ας δαπάνης του Οργανισμού για την 
επόμενη διετία, όταν σε άλλες χώρες 
του εξωτερικού είναι της τάξης του 
20%. Οπως έχει ήδη προαναγγείλει ο 
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος 
του ΟΤΕ, κ. Παναγής Βουρλούμης, η 
διοίκηση επιθυμεί να εφαρμόσει ένα 

«στοχευμένο» πρόγραμμα μείωσης 
του προσωπικού, προκειμένου να 
περιοριστεί το λειτουργικό κόστος σε 
όσες διευθύνσεις υπάρχει πλεόνασμα 
στο ανθρώπινο δυναμικό.

Μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να 
αποφασιστεί από την κυβέρνηση η 
πώληση επιπλέον ποσοστού του ΟΤΕ 
στο Γερμανό μέτοχο. Το Δημόσιο μπο-
ρεί να προχωρήσει –όπως προβλέπει 
η σύμβαση– στη διάθεση επιπλέον 
ποσοστού 15% μέχρι το τέλος του 2011 
μέσω δύο δικαιωμάτων προαίρεσης 
πώλησης (put options) για 5% και 10% 
αντίστοιχα, σε προσυμφωνημένες τι-
μές. Το πρώτο δικαίωμα προαίρεσης 

έχει προσυμφωνημένη τιμή εξάσκη-
σης 27,50 ευρώ ανά μετοχή και ισχύει 
μέχρι τον ερχόμενο Οκτώβριο.

Η γερμανική πλευρά έχει ήδη εκδη-
λώσει το ενδιαφέρον της να προχωρή-
σει στην ενεργοποίηση της πρώτης 
option και, όπως έχουν ήδη δηλώσει 
τόσο ο κ. Akhavan όσο και ο κ. Guido 
Kerkhoff, μέλος του Δ.Σ. του ΟΤΕ και 
επικεφαλής του τομέα για τη στρατη-
γική του ομίλου D.T. στη Νοτιοανατο-
λική Ευρώπη, είναι καθαρά απόφαση 
της ελληνικής κυβέρνησης.

Πάντως, οι δύο βασικοί μέτοχοι του 
ΟΤΕ έχουν ένα νέο… πονοκέφαλο να 
αντιμετωπίσουν εκ Βρυξελλών. Ο επί-

τροπος Εσωτερικής Αγοράς κ. Charlie 
McCreevy απέστειλε προειδοποιητική 
επιστολή στην ελληνική κυβέρνηση, 
στην οποία αναφέρει ότι η συμφωνία 
με την D.T. παραβιάζει τη συνθήκη των 
ευρωπαϊκών κοινοτήτων σε 4 σημεία.
Η συμφωνία για τον ΟΤΕ, κατά τον κ. 
McCreevy, αντιβαίνει την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία τόσο στον ορισμό των με-
λών του Δ.Σ. από τις δύο πλευρές (οι 
δύο βασικοί μέτοχοι ορίζουν το 100% 
των μελών του Δ.Σ. στον ΟΤΕ, αφή-
νοντας τη μειοψηφία του 50% μείον 
δύο μετοχές χωρίς εκπροσώπηση στο 
Δ.Σ.) όσο και στα δικαιώματα αρνησι-
κυρίας του Δημοσίου σε αποφάσεις 
μείζονος σημασίας. Αντιρρήσεις έχει 
η Ε.Ε. και για τη νομιμότητα των περι-
ορισμών  στις μεταβιβάσεις μετοχών 
του ΟΤΕ από την D.T., καθώς η σχετική 
συμφωνία επιβάλλει ο αγοραστής να 
είναι της «αρεσκείας» του Ελληνικού 
Δημοσίου, αλλά και για τη ρήτρα «αλ-
λαγής ελέγχου της D.T.». Η ελληνική 
πλευρά καλείται να απαντήσει στον 
επίτροπο μέχρι τα μέσα Ιουνίου. Εάν 
η απάντηση δεν ικανοποιήσει τον κ. 
McCreevy, θα ακολουθήσει η απο-
στολή αιτιολογημένης γνώμης και αν 
και η νέα απάντηση δεν είναι εφικτή, 
η Κομισιόν μπορεί να παραπέμψει το 
θέμα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

rxaikou@e-tipos.com
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Την εικόνα των τηλεπικοινω-
νιών στη χώρα θα αλλάξει το 
έργο της οπτικής ίνας στο σπί-
τι (fiber to the home - FTTH), 
προϋπολογισμού 2,1 δισ. ευρώ, 
φέρνοντας πραγματικά την Ελ-
λάδα στον 21ο αιώνα, επισημαί-
νει ο κ. Νικήτας Αλεξανδρίδης 
μιλώντας στον ETf.

«Η υλοποίηση του έργου 
χρειάζεται να προχωρήσει τα-
χύτερα», τονίζει για να συμπλη-
ρώσει ότι «όσο πιο γρήγορα 
γίνει πραγματικότητα τόσο με-
γαλύτερες είναι οι πιθανότητες 
να λειτουργήσει με επιτυχία, 
προσφέροντας στους κατανα-
λωτές προηγμένης τεχνολογίας 
και ποιοτικά αναβαθμισμένες 
υπηρεσίες». 

Ο πρόεδρος της Εθνικής Επι-
τροπής Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων εμφανίστηκε 
για ακόμη μία φορά προβλημα-
τισμένος για το αν θα πρέπει να 
διεκδικήσει την ανανέωση της 
θητείας του ως επικεφαλής 
της ρυθμιστικής αρχής, που 
λήγει το καλοκαίρι. «Δεν είναι 
σίγουρο ότι θα επιδιώξω μία 
ακόμη θητεία, ιδιαίτερα αν δεν 
δοθούν οι αρμοδιότητες στην 
ΕΕΤΤ που θα της επιτρέψουν 
να κάνει σπουδαία πράγματα, 
για να πάει τεχνολογικά η χώρα 
στην επόμενη γενιά», δήλωσε 
χαρακτηριστικά.

Ο κ. Αλεξανδρίδης πιστεύει 
ότι η ανάπτυξη των σύγχρονων 
τεχνολογικών δυνατοτήτων 
που προσφέρουν οι τηλεπικοι-
νωνίες, όπως η ασύρματη ευ-
ρυζωνική σύνδεση (WiMax), 
θα αποτελέσει το «φάρμακο» 
για τη χαμηλή διείσδυση της 
ευρυζωνικότητας και θα συν-
δράμει ώστε να καλυφθεί το 
χάσμα μεταξύ αστικών κέ-
ντρων και περιφέρειας. «Η 
ασύρματη ευρυζωνική σύν-
δεση που θα επιτρέψει και στο 
πιο απομακρυσμένο σημείο 
της χώρας να έχει πρόσβαση 
στο ταχύτατο Internet μπορεί 
να γίνει μέσα από το ψηφιακό 
μέρισμα». 

Για το WiMax, όπου άδεια 
έχουν τέσσερις εταιρίες στη 
χώρα μας, OTE, Craig Wireless 
(συνεργαζόταν με τη Lannet), 
Cosmoline και όμιλος Wind 
(από την Q), ο κ. Αλεξανδρί-
δης αναγνωρίζει ότι δεν έχουν 
γίνει πολλά βήματα προόδου. 
Ωστόσο η ΕΕΤΤ φαίνεται απο-
φασισμένη να αναστρέψει την 
κατάσταση μέχρι το καλοκαίρι, 
προειδοποιώντας ότι μπορεί 
να αφαιρέσει την άδεια από 
εκείνους που δεν είναι σε θέση 
να καλύψουν τουλάχιστον τις 
συμβατικές τους υποχρεώσεις. 
«Πλέον καλούμε σε ακρόαση 
τους παρόχους. Αν κάποιοι δεν 
μπορούν να “τρέξουν” το έργο, 
ίσως θα πρέπει να πάρουμε 
πίσω την άδεια», επισημαίνει 
ο επικεφαλής της ΕΕΤΤ. 

Αν δεν 
μπορούν, θα 
πάρουμε πίσω 
τις άδειες

Το WiMax φάρμακο 
στη χαμηλή 
διείσδυση της 
ευρυζωνικότητας

01. Ο πρόεδρος του ΟΤΕ 
Παναγής Βουρλούμης.
02. Ο Hamid Akhavan,  
Νο2 ισχυρός άντρας της D.T.
03. O  Guido Kerkhoff, 
επικεφαλής της γερμανικής 
διοίκησης του Οργανισμού.
04. Ο Ευρωπαίος επίτροπος 
Charlie McCreevy. 

Ερχεται καυτό καλοκαίρι  
στο μέγαρο του Αμαρουσίου
ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΤΗΣ ΣΦΗΝΑΣ McCREEVY ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΤΕ - D.T.

Πράσινο φως για την εθελούσια έξοδο 2.000-3.000 εργαζομένων, ώστε να πέσουν τα έξοδα προσωπικού από 
το 40% στο 20%. Της Ρόης Χάικου
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266,7  
 
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ήταν τα 
ενοποιημένα κέρδη του 
ΟΤΕ στο ά  τρίμηνο 2009, 
ενισχυμένα κατά 89%  
σε σχέση με πέρυσι

5,4%  
 
ΥΠΟΧΩΡΗΣΕ ο κύκλος 
εργασιών του ΟΤΕ την ίδια 
περίοδο, στo €1,45 δισ. 

2  
 
ΔΙΣ. ΕΥΡΩ επιπλέον 
θα συνεισφέρει ο ΟΤΕ 
στα προσαρμοσμένα 
λειτουργικά κέρδη  
της D.T. για το 2009

1,12 

ΔΙΣ. ΕΥΡΩ οι ζημίες της 
D.T. στο πρώτο τρίμηνο
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