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Δρ. Λεωνίδασ Κανέλλοσ 
Πρόεδροσ ΕΕΤΤ & Πρόεδροσ BEREC 2013 

 
Η ευρυζωνικότητα ωσ εργαλείο  

οικονομικήσ και κοινωνικήσ ανάπτυξησ  
 

 
Κύριοι Τπουργού, Κύριε Επύτροπε Ρύθμιςησ Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
και Σαχυδρομεύων, αγαπητού φύλοι, 

 
Με μεγϊλη μου χαρϊ βρύςκομαι και πϊλι ςτην Κύπρο, η οπούα 
αναλαμβϊνει την Προεδρύα τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ, ενώ παρϊλληλα 
αναβαθμύζεται ωσ ενεργειακόσ κόμβοσ ςτην ευρύτερη περιοχό τησ 
Μεςογεύου.  
 
Η ςημερινό ομιλύα μου αναφϋρεται ςτην ευρυζωνικότητα ωσ ςύγχρονο 
εργαλεύο οικονομικόσ και κοινωνικόσ  ανϊπτυξησ.  Εύναι κοινϊ παραδεκτό 
γεγονόσ ότι τα ευρυζωνικϊ δύκτυα υψηλών ταχυτότων, ςταθερϊ και 
κινητϊ, μπορούν να ςυμβϊλλουν ςτην ανϊκαμψη τησ οικονομύασ,  ςτην 
ενύςχυςη τησ επιχειρηματικότητασ, ςτην καλύτερη διαχεύριςη τησ  
παραγωγόσ, τησ ενϋργειασ, του τουριςμού, ςτην πϊταξη τησ 
γραφειοκρατύασ, καθώσ και ςτη δημιουργύα νϋων θϋςεων εργαςύασ. 
Επιπλϋον, οι προηγμϋνεσ ψηφιακϋσ υποδομϋσ καταργούν τισ αποςτϊςεισ 
και ςυντελούν ςτην ενςωμϊτωςη όλων των πολιτών, όπου και αν 
κατοικούν, ςτην Κοινωνύα τησ Γνώςησ και ςτη ςυμμετοχικό δημοκρατύα. 

 
Πληθώρα ςτοιχεύων και διεθνών μελετών, τεκμηριώνουν τη ςχϋςη 
μεταξύ τησ αύξηςησ τησ ευρυζωνικόσ διεύςδυςησ και τησ ταχύτητασ 
πρόςβαςησ ςτο διαδύκτυο με τη ςυνολικό βελτύωςη τησ 
παραγωγικότητασ, καθώσ και με την αύξηςη του ΑΕΠ μιασ χώρασ. 
Ενδεικτικϊ υπολογύζεται ότι αύξηςη κατϊ ποςοςτό 10% τησ ευρυζωνικόσ 
διεύςδυςησ επιφϋρει αύξηςη του ΑΕΠ από 0,5% - 2%, ενώ για κϊθε νϋουσ 
1000 νϋουσ χρόςτεσ ευρυζωνικών ςυνδϋςεων δημιουργούνται περύπου 
80 νϋεσ θϋςεισ εργαςύασ.  
 
ύμφωνα με τo Ψηφιακό Θεματολόγιο 2020 τησ Ευρώπησ, μια ολιςτικό 
ςτρατηγικό για την ψηφιακό ανϊκαμψη, πρϋπει να ςυνδυϊζει όλεσ τισ 
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διαθϋςιμεσ υποδομϋσ και τεχνολογύεσ, ςταθερϋσ και κινητϋσ, για την 
παροχό καινοτόμων ψηφιακών υπηρεςιών προσ τουσ Ευρωπαύουσ 
πολύτεσ.  
 
Μεταξύ των υπηρεςιών τησ διαδικτυκόσ οικονομύασ ςυμπεριλαμβϊνονται 
η ηλεκτρονικό διακυβϋρνηςη, η διαδικτυακό τηλεόραςη, το βύντεο 
υψηλόσ ευκρύνειασ, η εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςη, η ηλεκτρονικό 
τραπεζικό, η τηλε-εργαςύα, η τηλε-διϊςκεψη, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα 
κοινωνικϊ δύκτυα κλπ. Παρεχόμενεσ ςε περιβϊλλον αςφϊλειασ και 
εμπιςτοςύνησ, οι νϋεσ ψηφιακϋσ υπηρεςύεσ εύναι ςε θϋςη να 
διευκολύνουν την καθημερινότητα του πολύτη και των επιχειρόςεων.  
 
Ουςιαςτικό  υποςτηρικτικό ρόλο για να γύνει πρϊξη ο ςτόχοσ 
«ευρυζωνικότητα παντού και για όλουσ» παύζουν τα κινητϊ και 
αςύρματα δύκτυα που εύναι εγκατεςτημϋνα ςε ξενοδοχεύα και 
αεροδρόμια, καθώσ και οι διαςυνδεδεμϋνεσ φορητϋσ ςυςκευϋσ 
(smartphones, κινητού υπολογιςτϋσ, ταμπλϋτεσ κλπ). Πρωτεύοντα ρόλο 
ςτην εξϊπλωςη τησ χρόςησ των νϋων τεχνολογιών διαδραματύζει ακόμα 
η εκπαύδευςη και η εξοικεύωςη όλων των ηλικιών με τα ψηφιακϊ 
εργαλεύα, παρϊλληλα με την καταπολϋμηςη τησ τεχνοφοβύασ και του 
ψηφιακού αναλφαβητιςμού.   
 
Η επιτυχύα κϊθε αναπτυξιακόσ προςπϊθειασ εξαρτϊται ϊρρηκτα από την 
ύπαρξη κατϊλληλων εργαλεύων χρηματοδότηςησ. Πϋραν τησ 
ςυνεπϋνδυςησ μεταξύ παρόχων για δύκτυα επόμενησ γενιϊσ (FTTH, FTTC, 
LTE…) και τησ δυνατότητασ ϋνταξησ ϋργων ςτο ΕΠΑ, αξύζει να 
επιςημϊνουμε ότι ςτο διϊςτημα 2014 - 2020 θα υπϊρχουν διαθϋςιμα για 
όςουσ ενδιαφϋρονται να αναπτύξουν ευρυζωνικϊ δύκτυα και 
πανευρωπαώκϋσ υπηρεςύεσ περιεχομϋνου, ευρωπαώκϊ κονδύλια ύψουσ 9,2 
δισ Ευρώ από την πρωτοβουλύα «Connecting Europe».  

 
Οι Εθνικϋσ Ρυθμιςτικϋσ Αρχϋσ Ελλϊδασ και Κύπρου, ΕΕΕΣ και ΓΕΡΗΕΣ, 
υποςτηρύζουν ϋμπρακτα την ψηφιακό ανϊκαμψη και την επιχειρηματικό 
καινοτομύα. Σο αποδεικνύουμε καθημερινϊ μϋςα από τη ρυθμιςτικό και 
εποπτικό μασ δρϊςη  αλλϊ και  διαμϋςου τησ  ςυμμετοχόσ μασ ςτο BEREC, 
το ώμα των Ευρωπαύων Ρυθμιςτών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, του 
οπούου η ΕΕΣΣ ϋχει εκλεγεύ και αναλαμβϊνει την προεδρύα για το 2013.  
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Αξιοποιώντασ τη διεθνό εμπειρύα, μεταξύ ϊλλων δρϊςεων, διευκολύνουμε 
τη μετϊβαςη ςτα δύκτυα επόμενησ γενιϊσ και ςτην επύγεια ψηφιακό 
τηλεόραςη, μειώνουμε τα τϋλη τερματιςμού κινητών και τα τϋλη 
περιαγωγόσ, ώςτε να ϋχουμε φθηνότερεσ κλόςεισ όταν ταξιδεύουμε ςτο 
εξωτερικό, ενημερώνουμε διαρκώσ τον καταναλωτό, προωθούμε δεύκτεσ 
ποιότητασ των υπηρεςιών, διαςφαλύζουμε την ελευθερύα και την 
ουδετερότητα του διαδικτύου (net neutrality) ενώ προςτατεύουμε τουσ 
χρόςτεσ από αθϋμιτεσ χρεώςεισ και  εμπορικϋσ πρακτικϋσ παρόχων.  
 
Με ςχϋδιο και όραμα, με ςυνϋπεια και αποφαςιςτικότητα, οι Ανεξϊρτητεσ 
Ρυθμιςτικϋσ Αρχϋσ αποκομύζουμε πολύτιμη τεχνογνωςύα, την οπούα 
αξιοποιούμε καθημερινϊ για την αποτελεςματικό ρύθμιςη και εποπτεύα 
των αγορών επικοινωνιακών δικτύων και των υπηρεςιών 
οπτικοακουςτικού περιεχομϋνου. 
 
Κυρύεσ και κύριοι, 
 
Κύπροσ και Ελλϊδα ϋχουμε ιςχυρούσ εθνικούσ δεςμούσ και μύα κοινό 
πολιτιςτικό κληρονομιϊ αιώνων. Εύναι επόμενο λοιπόν οι δεςμού αυτού να 
αντανακλώνται και ςτην αγορϊ ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Πρϊγματι, 
οι πρώτοι εναλλακτικού πϊροχοι ςτην Κύπρο υπόρξαν θυγατρικϋσ 
παρόχων τησ ελληνικόσ αγορϊσ ενώ αντύςτοιχα η κυπριακό εταιρύα CYTA 
δραςτηριοποιεύται εμπορικϊ με επιτυχύα ςτην ελληνικό αγορϊ. 
 
Πϊνω ςτην κοινό αυτό πορεύα και κληρονομιϊ χτύζουμε το αύριο 
θεςμοθετώντασ ϋνα διαρκό διϊλογο μεταξύ Πολιτεύασ, Ρυθμιςτών και 
Παρόχων, ςε μύα διακρατικό «Αγορϊ», υπό την αρχαιοελληνικό ϋννοια 
του όρου. Η ϋωσ τώρα ρυθμιςτικό πορεύα και ςυνεργαςύα μασ 
αποδεικνύει, πιςτεύω, ότι εύμαςτε ευϋλικτοι και αποφαςιςμϋνοι να 
ςυμβϊλουμε ςτην ανϊκαμψη και ςτην κοινωνικό ενςωμϊτωςη, 
εξαςφαλύζοντασ ϋνα καλύτερο μϋλλον για μασ και τα παιδιϊ μασ.  
 
Ευχαριςτώ πολύ 


