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Κύξηνη Τπνπξγνί, Κύξηνη Γεληθνί Γξακκαηείο, Κύξηε Επίηξνπε 

Ρύζκηζεο Ηιεθηξνληθώλ Επηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ, 

εθιεθηνί θαιεζκέλνη, αγαπεηνί θίινη, 

 

Κάζε θνξά πνπ βξίζθνκαη ζηελ Κύπξν αηζζάλνκαη κηα ηζρπξή 

ζπγθηλεζηαθή θόξηηζε. ην κπαιό κνπ έξρνληαη εηθόλεο από 

ηελ εηζβνιή ηνπ 1974, ηνπο αγλννύκελνπο, ηνπο πξόζθπγεο 

θαη αηζζάλνκαη ζιίςε γηα ηελ ηνπξθηθή θαηνρή πνπ 

ζπλερίδεηαη κέρξη ζήκεξα ζε κεγάιν εδαθηθό ηκήκα ηεο 

Μεγαινλήζνπ.  
 
 

 

Η ζεκεξηλή καο εθδήισζε θπνθνξεί όκσο έλα ειπηδνθόξν 

κήλπκα. Καη απηό γηαηί ζεκαηνδνηεί ηελ αξρή κηαο 

ζεζκνζεηεκέλεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ Ρπζκηζηηθώλ Αξρώλ 

Ειιάδαο θαη Κύπξνπ.  
 

 

Σν πξώην θνηλό καο πλέδξην θηινδνμεί λα πξνζθέξεη έλα 

αλνηθηό βήκα δεκόζηνπ δηαιόγνπ γηα ηηο θπβεξλήζεηο ησλ 

θξαηώλ καο, γηα ηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο, γηα ηνπο παξόρνπο θαη 

γηα ηνπο ρξήζηεο ππεξεζηώλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ θαη 

ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ ζηελ θππξηαθή θαη ειιεληθή αγνξά.   
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Πξνζθιεζήθακε ινηπόλ ζήκεξα εδώ από ηνλ θηιόμελν 

νηθνδεζπόηε καο, ηνλ Επίηξνπν Ρύζκηζεο, κε ζθνπό λα 

αληαιιάμνπκε απόςεηο θαη ξπζκηζηηθή εκπεηξία, λα ζέζνπκε 

κεηξήζηκνπο ζηόρνπο θαη λα νξηνζεηήζνπκε αλαπηπμηαθέο 

ξπζκηζηηθέο παξεκβάζεηο ζηηο αγνξέο πνπ επνπηεύνπκε.  

 

Μέζσ αλαβάζκηζεο ησλ επξπδσληθώλ ππνδνκώλ ζηηο ρώξεο 

καο, πινπνηώληαο ηελ Ψεθηαθή Αηδέληα ηεο Επξώπεο, 

ζηνρεύνπκε ζηελ αλάπηπμε ησλ αγνξώλ, ζηελ ελίζρπζε ηεο 

πγηνύο επηρεηξεκαηηθόηεηαο, ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

«ςεθηαθνύ ράζκαηνο» θαη ζηελ ελζσκάησζε όισλ ησλ 

πνιηηώλ ζηελ Κνηλσλία ηεο Γλώζεο, πξνζβιέπνληαο ζε έλα 

θαιύηεξν αύξην γηα καο θαη γηα ηα παηδηά καο. 
 

 

Είλαη αιήζεηα όηη νη ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο έρνπλ 

εθκεδελίζεη ηηο απνζηάζεηο θαη έρνπλ θάλεη ηνλ θόζκν λα 

κνηάδεη κε κηα κηθξή γεηηνληά. Οπνηνδήπνηε ζπκβαηηθό όπιν 

κνηάδεη πιένλ αλίζρπξν κπξνζηά ζηε δύλακε ηνπ δηαδηθηύνπ, 

ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο. Οη πνιίηεο ηνπ θόζκνπ 

ελεκεξώλνληαη, απην-νξγαλώλνληαη θαη επαλαζηαηνύλ, ηα 

θνηλσληθά δίθηπα παξαθάκπηνπλ ηελ θξαηηθά ειεγρόκελε 

ινγνθξηζία. Σε λέα απηή πξαγκαηηθόηεηα βηώλνπκε όινη καο 

έληνλα απηέο ηηο εκέξεο κε ηηο αιπζηδσηέο επαλαζηαηηθέο 

εθξήμεηο ζηηο ρώξεο ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο θαη ηεο Μέζεο 

Αλαηνιήο. 
 

 

ηελ επνρή ηνπ παγθόζκηνπ ηζηνύ, θακία ρώξα δελ κπνξεί λα 

ζθέπηεηαη θαη λα ιεηηνπξγεί σο απνκνλσκέλε λεζίδα. Ο 

δηάινγνο, ε ζπλεξγαζία, ε αλνηθηή αληαιιαγή απόςεσλ, ε 

κεηαθνξά βέιηηζησλ πξαθηηθώλ, ε δηα βίνπ κάζεζε 

απνηεινύλ κνλόδξνκν ζε όινπο ηνπο νηθνλνκηθνύο θιάδνπο.  
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Η αλάγθε εμσζηξέθεηαο είλαη επηηαθηηθή ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα 

ησλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ, όπνπ εμ νξηζκνύ 

βξηζθόκαζηε δηαξθώο αληηκέησπνη κε λέεο πξνθιήζεηο 

ππεξεζληθνύ ραξαθηήξα. Μεηαμύ απηώλ εληάζζνληαη νη 

δηαζπλνξηαθέο πνιπκεζηθέο ππεξεζίεο, ν δηεζλήο ζπληνληζκόο 

ξαδηνζπρλνηήησλ, ε δηεζλήο πεξηαγσγή, ε ζπληνληζκέλε 

κεηάβαζε ζηελ επίγεηα ςεθηαθή ηειεόξαζε, ε πνιηηηθή 

δηαρείξηζεο θαη ε νλνκαηνδνζία ζην δηαδίθηπν θ.ν.θ. 

 

Σόζν ε ΕΕΣΣ όζν θαη ην ΓΕΡΗΕΣ βηώλνπκε απηή ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα κέζα από ηε δξάζε καο ζηηο εζληθέο αγνξέο, 

αιιά θαη κέζα από ηε ζπκκεηνρή καο ζην BEREC, ην ώκα 

ησλ Επξσπαίσλ Ρπζκηζηώλ Ηιεθηξνληθώλ Επηθνηλσληώλ, ηνπ 

νπνίνπ ε ΕΕΣΣ θαηέρεη ηελ αληηπξνεδξία. Οη ίδηεο αλάγθεο 

ζπληνληζκέλεο δξάζεο πξνθύπηνπλ από ηε ζπκκεηνρή καο 

ζην ERGP, πνπ είλαη ην αληίζηνηρν όξγαλν Επξσπαίσλ 

Ρπζκηζηώλ γηα ηηο Σαρπδξνκηθέο Τπεξεζίεο.  

 

Αμηνπνηώληαο ηελ εκπεηξία ησλ Επξσπαίσλ νκνιόγσλ καο, 

ζπκκεηέρνληαο ελεξγά ζε νκάδεο εκπεηξνγλσκόλσλ, 

ελζσκαηώλνληαο βέιηηζηεο πξαθηηθέο, ζπλζέηνληαο θείκελα 

θνηλώλ ζέζεσλ, θηίζακε θαη ζπλερίδνπκε λα θηίδνπκε κία 

πνιύηηκε ηερλνγλσζία, ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνύκε θαζεκεξηλά 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ξύζκηζε θαη επνπηεία ηεο αγνξάο. 

 

Κπξίεο θαη θύξηνη, 

 

Κύπξνο θαη Ειιάδα έρνπκε ηζρπξνύο εζληθνύο δεζκνύο θαη 

κία θνηλή πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά αηώλσλ. Είλαη ινηπόλ 

επόκελν νη δεζκνί καο απηνί λα αληαλαθιώληαη θαη ζηελ 
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αγνξά ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ. Πξάγκαηη, νη πξώηνη 

ελαιιαθηηθνί πάξνρνη ζηελ Κύπξν ππήξμαλ  ζπγαηξηθέο 

παξόρσλ ηεο ειιεληθήο αγνξάο. Αληίζηνηρα, ε CYTA, 

ζπλδεδεκέλε κε ηνλ ξπζκηδόκελν θπξίαξρν θνξέα ΑΣΗΚ 

ζηελ Κύπξν, εηζήιζε δπλακηθά σο λενεηζεξρόκελνο θνξέαο 

ζηελ ειιεληθή επξπδσληθή αγνξά ην 2007, ζεκεηώλεη δε 

ηδηαίηεξα ζεηηθά απνηειέζκαηα ελώ δηαζέηεη ζεκαληηθέο 

πξννπηηθέο κεηά θαη ηελ πξόζθαηε είζνδό ηεο ζηελ Αηηηθή. 

 

Πάλσ ζηελ θνηλή απηή πνξεία θαη θιεξνλνκηά επηρεηξνύκε λα 

θηίζνπκε ζήκεξα, ζεζκνζεηώληαο έλα δηαξθή δηάινγν κεηαμύ 

Πνιηηείαο, Ρπζκηζηώλ θαη Παξόρσλ, ζε κία δηαθξαηηθή 

«Αγνξά», ππό ηελ αξραηνειιεληθή έλλνηα ηνπ όξνπ.  

 

Μέζα από απηή ηε δηαδηθαζία, επειπηζηνύκε όηη ην όθεινο 

πνπ ζα πξνθύςεη ζα είλαη θνηλό. ΓΕΡΗΕΣ θαη ΕΕΣΣ 

ζπλεξγάδνληαη ήδε κέζσ αληαιιαγήο απόςεσλ, δηκεξώλ 

επηζθέςεσλ εκπεηξνγλσκόλσλ, ζε πνιιά δεηήκαηα, όπσο ε 

κεηάβαζε ζηελ επίγεηα ςεθηαθή ηειεόξαζε, ηα δίθηπα 

επόκελεο γεληάο, νη παξεκβνιέο ζην θάζκα ηνπ ηνπηθνύ 

βξόρνπ ζε δίθηπα VDSL θιπ. 

 

Πξνζβιέπνπκε ζηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ζηελ 

αλαβίσζε ηεο αξραίαο «Αγνξάο», κέζα από κηα ζύγρξνλε θαη 

ζπληνληζκέλε πξνζέγγηζε ησλ  πξνβιεκάησλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη πάξνρνη ζηνπο ηνκείο επηθνηλσληώλ θαη 

ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ. Η επηινγή ηεο ζεκαηνινγίαο ηνπ 

πλεδξίνπ εληάζζεηαη ζε απηή ηελ πξννπηηθή.  

 

Η κέρξη ζήκεξα ξπζκηζηηθή πνξεία ηεο ΕΕΣΣ θαη ηνπ 

ΓΕΡΗΕΣ απνδεηθλύεη, λνκίδσ, όηη είκαζηε ζπκπαξαζηάηεο 
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ησλ παξόρσλ, Ρπζκηζηέο επέιηθηνη θαη αλνηθηνί ζε 

δεκηνπξγηθέο πξνηάζεηο, αιιά θαη απζηεξνί ζηελ εθαξκνγή 

ηνπ λόκνπ θαη ζηελ ηήξεζε ησλ θαλόλσλ ηνπ «επ 

αγσλίδεζζαη» πξνο όθεινο ηεο αγνξάο θαη ηνπ θαηαλαισηή.  

 

Κπξίεο θαη Κύξηνη, 

  

Από ην βήκα απηό ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηε βεβαηόηεηά κνπ 

όηη ε ζεζκηθή ζπλεξγαζία πνπ εγθαηληάδνπκε ζήκεξα, πνπ 

ειπίδσ λα επεθηαζεί θαη ζε άιινπο ηνκείο, ζα απνηειέζεη 

γόληκν έδαθνο, πάλσ ζην νπνίν ζα κπνξέζνπκε λα 

θαιιηεξγήζνπκε θαη λα αλαδείμνπκε θαηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο 

γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ θαη ησλ 

ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ ζηηο ρώξεο καο. 

 

Με ηηο ζθέςεηο απηέο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην ΓΕΡΗΕΣ 

γηα ηελ άςνγε νξγάλσζε ηνπ πλεδξίνπ απηνύ θαη γηα ηε 

ζεξκή θηινμελία ηνπ, θαη λα επρεζώ ζε όινπο καο έλα δηήκεξν 

πινύζην ζε δεκηνπξγηθέο εκπεηξίεο θαη ζε ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα. 
 


