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Αμηφηηκνη θχξηνη Τπνπξγνί, θχξηνη εθπξφζσπνη θνκκάησλ, 
θχξηνη Πξφεδξνη Αλεμάξηεησλ Αξρψλ, απφ ηελ Διιάδα θαη ην 
εμσηεξηθφ, εθιεθηνί πξνζθεθιεκέλνη, θπξίεο θαη θχξηνη, 
 
Με κεγάιε κνπ ραξά ζαο θαισζνξίδσ ζην 6

ν
 Γηεζλέο πλέδξην 

ηεο ΔΔΣΣ, κε ηίηιν «Οη Πξνεγκέλεο Τπνδνκέο Δπηθνηλσληψλ 
σο Θεκέιην γηα ηελ Ψεθηαθή Αηδέληα ηεο Δπξψπεο». Δίλαη 
γλσζηφ φηη ε Ψεθηαθή Αηδέληα απνηειεί κία ζηξαηεγηθή 
πξσηνβνπιία, ε νπνία, κέζα απφ επηά ζεκαηηθνχο άμνλεο θαη 
101 επηκέξνπο δξάζεηο, επηδηψθεη λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηνλ 
ςεθηαθφ ράξηε ηεο Δπξψπεο πξνο ην έηνο 2020.  
 

ηφρνη Ψεθηαθήο Αηδέληαο 
 
Μεηαμχ ησλ θηιφδνμσλ ζηφρσλ ηεο επξσπατθήο ζηξαηεγηθήο 
πεξηιακβάλεηαη ε πξνψζεζε ηεο ηαρείαο θαη ππεξηαρείαο 
επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν γηα φινπο ηνπο πνιίηεο 
θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Η επξπδσληθφηεηα αλαγλσξίδεηαη 
παλεγπξηθά σο θξίζηκε ππνδνκή γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ 
ζέζεσλ εξγαζίαο, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πξάζηλεο 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο, γηα ηελ πάηαμε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, γηα ηε 
βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, 
γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε δεκφζηα αζθάιεηα, γηα ηε δεκηνπξγία 
κηαο εληαίαο παλεπξσπατθήο αγνξάο ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ 
θαη γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ ζηε 
δηνίθεζε θαη ζηελ νηθνλνκία. Όια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία 
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απνηεινχλ ζπζηαηηθά κηαο έμππλεο θαη βηψζηκεο αλάπηπμεο 
γηα φινπο. 

 
Πξνθιήζεηο γηα ηελ Διιάδα 

 
Η πξφθιεζε επίηεπμεο απφ ηελ Διιάδα ησλ θηιφδνμσλ 
πνιηηηθψλ ζηφρσλ πνπ ζέηεη ην Ψεθηαθφ Θεκαηνιφγην, δελ 
απνηειεί πνιπηέιεηα αιιά  αλαγθαηφηεηα, ηδηαίηεξα ππφ ηηο 
ζεκεξηλέο ζπλζήθεο.  
 
Οη πξνεγκέλεο ππνδνκέο επηθνηλσληψλ, ζηαζεξέο θαη θηλεηέο, 
πνπ πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα ηεο ηερλνινγηθήο ζχγθιηζεο 
κεηαμχ πιεξνθνξηθήο, ηειεπηθνηλσληψλ θαη νπηηθναθνπζηηθψλ, 
δελ είλαη απηνζθνπφο αιιά κέζν παξνρήο ππεξεζηψλ 
πξνζηηζέκελεο αμίαο. ε απηέο αλήθνπλ νη ζπλδπαζηηθέο 
ππεξεζίεο επηθνηλσλίαο, πξφζβαζεο θαη πεξηερνκέλνπ, 
εθπαηδεπηηθνχ, ελεκεξσηηθνχ ή ςπραγσγηθνχ. Σν πεξηερφκελν 
δηαθηλείηαη ζήκεξα κέζα απφ πνιιαπιά δίθηπα θαη θαηαιήγεη 
ζε δηάθνξεο ηεξκαηηθέο ζπζθεπέο, φπσο ζηνλ ειεθηξνληθφ 
ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε, ζηνλ ηειενπηηθφ δέθηε ηνπ θαη ζηηο 
λέεο θηλεηέο ζπζθεπέο πνπ θαηαθιχδνπλ ηελ αγνξά.  
 
Οη ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο δεκηνπξγνχλ κηα λέα 
δπλακηθή, φπνπ ε δήηεζε γηα ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο 
κεηαθνξάο θσλήο θαη θπξίσο δεδνκέλσλ πξνθαιεί ηελ αλάγθε 
αλαβάζκηζεο ηεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ δηθηχσλ. Πξνο ην ζθνπφ 
απηφ απαηηείηαη κηα ζπληνληζκέλε δέζκε κέηξσλ, ηφζν ζε 
επίπεδν δηαζεζηκφηεηαο ππνδνκψλ θαη εμαζθάιηζεο ηζφηηκεο 
πξφζβαζεο ζε απηέο, φζν ζε επίπεδν πξνψζεζεο λέσλ 
ππεξεζηψλ.  
 
Οη πξνηάζεηο ηεο ΔΔΣΣ, πνπ ηίζεληαη ζην ηξαπέδη γηα ζπδήηεζε 
επζχο εμαξρήο, αθνξνχλ ηξείο θχξηνπο άμνλεο δξάζεο, πνπ 
ππάγνληαη, ελ φισ ή ελ κέξεη, ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Αξρήο 
καο. Οη πξνηάζεηο καο αθνξνχλ πξψηνλ, ηα ζηαζεξά 
επξπδσληθά δίθηπα, δεχηεξνλ, ηα θηλεηά δίθηπα επηθνηλσληψλ 
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θαη ηξίηνλ, ηα δίθηπα σο ηερληθέο ππνδνκέο ηεο κεηάβαζεο ζηελ 
επίγεηα ςεθηαθή ηειεφξαζε. 

 
Γξάζεηο γηα ηα δίθηπα πξφζβαζεο επφκελεο γεληάο 

 
ε φηη αθνξά ηελ αλάπηπμε Γηθηχσλ πξφζβαζεο επφκελεο 
γεληάο (NGAs) ζε φιε ηελ επηθξάηεηα, πξνδήισο θαλείο 
επελδπηήο δελ είλαη ζε ζέζε λα αλαιάβεη κφλνο ηνπ ηηο 
ζεκαληηθέο επελδχζεηο πνπ απαηηνχληαη. πλεπψο ζεσξνχκε 
σο πνιχ ζεκαληηθή ηελ αμηνπνίεζε ππαξρφλησλ δηθηχσλ 
(φπσο ηα κεηξνπνιηηηθά δίθηπα ησλ δήκσλ, ηα δίθηπα νπηηθψλ 
ηλψλ ησλ παξφρσλ θιπ) κε ηε ινγηθή ησλ δηθηχσλ αλνηθηήο 
πξφζβαζεο, ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ δηάθνξνπο θνξείο 
(ηξάπεδεο, θαηαζθεπαζηέο εμνπιηζκνχ, πάξνρνη, ΓΙΣ, ΔΠΑ 
θιπ) θαη δηαζέζηκσλ ζε φινπο, ηφζν γηα αγνξά ρσξεηηθφηεηαο 
ζε ρνλδξηθέο ηηκέο, φζν θαη γηα ιηαληθή παξνρή ππεξεζηψλ, 
ππφ θαζεζηψο δηαθάλεηαο θαη ξπζκηζηηθήο ζηαζεξφηεηαο.  
 
Γηα λα δηεπθνιπλζεί ε εμάπισζε ησλ δηθηχσλ ζηε ρψξα, είλαη 
επηηαθηηθή ε απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ρνξήγεζεο 
δηθαησκάησλ δηέιεπζεο γηα δίθηπα νπηηθψλ ηλψλ, ε επηηάρπλζε 
ησλ δηαδηθαζηψλ αδεηνδφηεζεο ζηαζκψλ βάζεο ηεο θηλεηήο 
ηειεθσλίαο κε ζεβαζκφ ηεο λνκηκφηεηαο θαη ησλ ηζρπφλησλ 
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, ε ζπλεγθαηάζηαζε θεξαηνζπζηεκάησλ 
πξνο ζπκπίεζε ηνπ θφζηνπο αλάπηπμεο ησλ δηθηχσλ, ε 
ρσξνζέηεζε πάξθσλ θεξαηψλ γηα ηελ επίγεηα ςεθηαθή 
ηειεφξαζε θαη νχησ θαζεμήο.  
 

Τπνζηεξηθηηθέο δξάζεηο γηα ηηο ππεξεζίεο 
 
ε επίπεδν ππεξεζηψλ, αληίζηνηρα, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο ε 
εθπαίδεπζε, ε θαιιηέξγεηα ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ ζε φιν ηνλ 
πιεζπζκφ, ε θαηαπνιέκεζε ηεο ηερλνθνβίαο θαη ηνπ ςεθηαθνχ 
αλαιθαβεηηζκνχ θαη ε δεκηνπξγία πεξηβάιινληνο 
εκπηζηνζχλεο ηνπ θνηλνχ ζηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο. Η 
δπλακηθή ηνπ δηαδηθηχνπ σο εξγαιείνπ ακθίδξνκεο 
επηθνηλσλίαο αλαηξέπεη ηα δεδνκέλα θαη αλαγνξεχεη ηνλ κέρξη 
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πξφηηλνο παζεηηθφ θαηαλαισηή ζε ελεξγφ πνιίηε θαη 
παξαγσγφ πεξηερνκέλνπ (κέζσ έθθξαζεο γλψκεο ζε 
ηζηνιφγηα, ζπκκεηνρήο ζε νκάδεο ζπδήηεζεο, δηαθίλεζεο 
εηδήζεσλ, βίληεν, αξρείσλ κνπζηθήο…) επηηξέπνληαο αθφκα 
ηελ απην-νξγάλσζή ηνπ κέζα απφ ηα θνηλσληθά δίθηπα.  
 

Αλαδεηψληαο ηελ ςεθηαθή αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο 
 
Αλ ινηπφλ φινη ζπκθσλνχκε, θπξίεο θαη θχξηνη, φηη ε αλάθακςε 
πεξλάεη κέζα απφ ηελ ςεθηαθή νηθνλνκία, πξέπεη λα 
ηαπηφρξνλα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φηη ε πξνζπάζεηα πνπ 
απαηηείηαη είλαη κεγάιε.  
 
ηελ Δπξψπε, αλ θαη κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ έρεη 
πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, κφλν 1% ησλ πνιηηψλ δηαζέηεη 
ππεξηαρεία  πξφζβαζε κέζσ δηθηχσλ νπηηθψλ ηλψλ, έλαληη  
πνζνζηνχ άλσ ηνπ 12% ζηελ Ιαπσλία θαη 15% ζηε Νφηηα 
Κνξέα. ηελ θαηεγνξία ησλ ςεθηαθά αλαιθάβεησλ αλήθεη 
έλαο ζηνπο ηξεηο Δπξσπαίνπο πνιίηεο, θαη έλαο ζηνπο δχν 
Έιιελεο. Βάζεη ηεο εηήζηαο έθζεζεο ηεο ΔΔ πνπ δεκνζηεχζεθε 
πξνρζέο 53% ησλ ζπκπνιηηψλ καο δελ έρνπλ πνηέ 
ρξεζηκνπνηήζεη ην δηαδίθηπν, γεγνλφο πνπ επηηείλεη ζεκαληηθά 
ην ςεθηαθφ ράζκα πνπ καο ρσξίδεη απφ ηηο πην πξνεγκέλεο 
Δπξσπατθέο ρψξεο. 
 
ην πιαίζην απηφ, ε ζεκαζία ηνπ βαζκνχ επξπδσληθήο 
δηείζδπζεο, πνπ έρεη μεπεξάζεη ζήκεξα, παξά ηελ θξίζε, ην 
20% ζηελ Διιάδα (θαη 80% ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, έλαληη 
84% ηνπ Δπξσπατθνχ κέζνπ φξνπ), θαζίζηαηαη πνιχ ζρεηηθή. 
Σν θξίζηκν εξψηεκα είλαη επξπδσληθφηεηα λαη, αιιά πνπ, πσο, 
κε πνηφλ ηξφπν θαη κε πνηφ απηφ θαη κεηξήζηκν απνηέιεζκα ;  
 

 
ηφρνη ηνπ ζπλεδξίνπ 

 
Σν δηήκεξν Γηεζλέο πλέδξην ηεο ΔΔΣΣ, πνπ έρεη πιένλ 
θαηαζηεί ζεζκφο, πξνζθέξεη έλα αλνηθηφ θαη θηιφμελν βήκα γηα 
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ηελ επνηθνδνκεηηθή ζπδήηεζε φισλ ησλ παξαπάλσ 
εξσηεκάησλ. Με ηε κεηάθιεζε θαηαμησκέλσλ νκηιεηψλ 
πςεινχ επηπέδνπ απφ φιν ηνλ θφζκν, ε ΔΔΣΣ επηρεηξεί λα 
κεηαθέξεη πξνο αμηνπνίεζε ζηελ Διιάδα ηηο επηηπρεκέλεο 
εκπεηξίεο θαη πξαθηηθέο άιισλ ρσξψλ. Δπειπηζηνχκε δε φηη 
φινη καδί, Πνιηηεία, θαιιηθξαηηθέο πεξηθέξεηεο, Ρπζκηζηηθή 
Αξρή, ηδησηηθή πξσηνβνπιία, επελδπηηθή θνηλφηεηα, 
ηειεπηθνηλσληαθνί πάξνρνη θαη θαηαλαισηέο, ζα 
επαηζζεηνπνηεζνχκε άκεζα γηα λα πξνσζήζνπκε ηνλ εζληθφ 
απηφ ζηφρν, κέζα απφ ζπληνληζκέλεο δξάζεηο, θαη 
αλαιακβάλνληαο ν θαζέλαο ην κεξίδην επζχλεο πνπ ηνπ 
αλαινγεί. 
 
Δίκαζηε πεπεηζκέλνη φηη φηαλ ε επξπδσληθφηεηα πάςεη λα 
απνηειεί πνιπηέιεηα ησλ ιίγσλ θαη κπεκέλσλ αιιά θαηαζηεί 
θνηλσληθφ αγαζφ ησλ πνιιψλ, φπσο ε χδξεπζε θαη ν 
ειεθηξηζκφο, ηφηε κφλν ζα εδξαησζεί σο κνριφο αλάθακςεο 
γηα ηελ νηθνλνκία θαη σο δπλακηθφ εξγαιείν γηα ηελ 
ελζσκάησζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ θνηλσλία ηεο Γλψζεο θαη 
ζηε ζπκκεηνρηθή δεκνθξαηία.  
 

Ππιψλεο ηεο εζληθήο επξπδσληθήο ζηξαηεγηθήο 
 
Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, δελ αξθεί κηα ηερλνθξαηηθή 
πξνζέγγηζε, βαζηζκέλε ζε δείθηεο, θακπχιεο θαη ζηαηηζηηθέο. 
Αληίζεηα, ρξεηάδεηαη κηα επξχηεξε ζεψξεζε πνπ απερεί έλα 
ςεθηαθφ αλαπηπμηαθφ φξακα. Αλαδεηψληαο ινηπφλ ηνπο 
ππιψλεο κηαο νιηζηηθήο επξπδσληθήο ζηξαηεγηθήο, ζέινπκε λα 
επηζεκάλνπκε φηη νη ππνζηεξηθηηθέο δξάζεηο πνπ απαηηνχληαη 
απφ ηελ Πνιηηεία θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα είλαη πνιιαπιέο θαη 
πνιχπιεπξεο.  

 
 

ηξαηεγηθή γηα ηηο ελζχξκαηεο ππνδνκέο 
 

ην επίπεδν ησλ ελζχξκαησλ ππνδνκψλ, ε Διιάδα, αληίζεηα 
κε άιιεο ρψξεο, δελ δηαζέηεη ελαιιαθηηθά δίθηπα, θαισδηαθά ή 
άιια. πλεπψο, ε αλάπηπμε ηεο επξπδσληθφηεηαο παξακέλεη 
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ζε κεγάιν βαζκφ εμαξηεκέλε απφ ην ππάξρνλ δίθηπν ραιθνχ. 
Πιελ φκσο, ην δίθηπν ραιθνχ είλαη αλεπαξθέο γηα ηελ 
ππνζηήξημε ηεο νινέλα απμαλφκελεο δήηεζεο γηα κεγαιχηεξεο 
ηαρχηεηεο θαη θαηλνηφκεο ππεξεζίεο.  
 
Πξνβάιιεη ζπλεπψο αδήξηηε ε αλάγθε γηα αλαβάζκηζε ηεο 
ρσξεηηθφηεηαο ηνπ ραιθνχ θαζψο θαη ε θαηαζθεπή λέσλ 
δηθηπαθψλ ππνδνκψλ πξφζβαζεο, πνπ ζα ππνζηεξίμνπλ ηελ 
εμάπισζε ηεο επξπδσληθφηεηαο ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε θαη ηελ 
πξνψζεζε πξνο φινπο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, 
θαηλνηφκσλ εθαξκνγψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο.  
 
Η αλαγθαηφηεηα λα πξνρσξήζνπκε άκεζα ζηε δεκηνπξγία 
λέσλ δηθηπαθψλ ππνδνκψλ αλαγλσξίδεηαη, πηζηεχνπκε, απφ 
φινπο, πιελ φκσο ην εξψηεκα ηεο νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο 
ησλ επελδχζεσλ αλαδεηθλχεηαη ζε κείδνλ δήηεκα, ηδηαίηεξα 
ζηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία.  Οη πξνβιεκαηηζκνί απηνί 
αλαδείρζεθαλ ήδε πξηλ απφ έλα ρξφλν ζην 5

ν
 Γηεζλέο 

πλέδξην ηεο ΔΔΣΣ κε ηίηιν «Γίθηπα πξφζβαζεο επφκελεο 
γεληάο : γηα ηνλ πνιίηε θαη ηελ νηθνλνκία», ζήκεξα φκσο 
επαλέξρνληαη κε ηνλ πιένλ εκθαηηθφ ηξφπν.  

 
Δπελδπηηθά ζρήκαηα γηα λέα  δίθηπα 

 
Τπφ ην πξίζκα ησλ λέσλ εμειίμεσλ, ζα πξέπεη θαηά ηε γλψκε 
καο λα αλαδεηήζνπκε άκεζα επέιηθηεο ιχζεηο θαη κηθηά 
επελδπηηθά ζρήκαηα ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 
θηλδχλνπ, θαζψο θαη ηερλνινγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ λα 
ζπλδπάδνπλ φιεο ηηο δηαζέζηκεο αλά πεξίπησζε ηερλνινγίεο, 
ζηαζεξέο, θηλεηέο, ελζχξκαηεο, αζχξκαηεο θαη δνξπθνξηθέο. 
Δλφςεη ηεο αβεβαηφηεηαο ηεο δήηεζεο, πνηνί είλαη ζε ζέζε λα 
αλαιάβνπλ ην θφζηνο θαη ππφ πνηνχο φξνπο; Πφζν πξφζπκεο 
είλαη άξαγε νη εηαηξίεο πνπ δηαρεηξίδνληαη δίθηπα ή 
θαηαζθεπάδνπλ εμνπιηζκφ λα πξνρσξήζνπλ ζην ακέζσο 
επφκελν δηάζηεκα ζε επελδπηηθέο θηλήζεηο ζηελ Διιάδα ;  
 



7 
 

ην ζέκα απηφ θαιέζακε δηεπζπληηθά ζηειέρε ησλ εηαηξηψλ 
θαηαζθεπήο δηθηχσλ λα ηνπνζεηεζνχλ, κέζσ ελφο βίληεν, ην 
νπνίν ζα πξνβιεζεί ζηε ζπλέρεηα θαη ζα απνηειέζεη ην 
έλαπζκα ηεο ζπδήηεζεο κε ηνπο ηειεπηθνηλσληαθνχο παξφρνπο 
ζηε δεχηεξε ελφηεηα ηνπ πλεδξίνπ καο.  

 
Βέιηηζηεο πξαθηηθέο άιισλ ρσξψλ 

 
Δθηφο φκσο απφ ηηο απφςεηο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 
επξπδσληθφηεηαο φζσλ δξαζηεξηνπνηνχληαη επηρεηξεκαηηθά 
ζηε ρψξα, δεηήζακε ηελ άπνςε Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ κε ηηο 
νπνίεο ζπλεξγαδφκαζηε, απφ  αλεπηπγκέλεο αγνξέο, φπσο 
εθείλε ησλ ΗΠΑ, θαη απφ αλαπηπζζφκελεο κε ζεακαηηθνχο 
ξπζκνχο νηθνλνκίεο, φπσο εθείλε ηεο Ιλδίαο. Παξάιιεια, 
επηδηψθνπκε λα αλαδείμνπκε ηηο πξαθηηθέο εκπεηξίεο εθείλσλ 
πνπ έρνπλ ρηίζεη θαη ρξεζηκνπνηνχλ κε επηηπρία δίθηπα λέαο 
γεληάο αλά ηνλ θφζκν.  
 
Οη βέιηηζηεο πξαθηηθέο ηνπο, εθαξκνδφκελεο ζηελ Διιάδα, ζα 
καο βνεζήζνπλ λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηη κπνξνχλ λα 
πξνζθέξνπλ ηα επξπδσληθά δίθηπα ζε ηνκείο φπσο ε πγεία, ε 
εθπαίδεπζε, ε ηειε-εξγαζία, ε απνθέληξσζε, ε ςπραγσγία θαη 
ν πνιηηηζκφο. Η ζπδήηεζε κε ηνπο πξνζθεθιεκέλνπο καο ζα 
αλαδείμεη ηε δπλακηθή ησλ επξπδσληθψλ δηθηχσλ γηα ηελ 
πνηφηεηα δσήο, ηε ζπκκεηνρή ζηα πνιηηηζηηθά δξψκελα θαη ηελ 
θνηλσληθή ελζσκάησζε ησλ πνιηηψλ, ηδηαίηεξα ησλ 
επαίζζεησλ νκάδσλ, φπσο είλαη νη ειηθησκέλνη, ηα άηνκα κε 
εηδηθέο αλάγθεο θαη νη θάηνηθνη αγξνηηθψλ θαη λεζησηηθψλ 
πεξηνρψλ. 
 

Ννκηθφ πιαίζην αλάπηπμεο ησλ λέσλ δηθηχσλ 
 
Έλα αθφκα κεγάιν δήηεκα πνπ ζα καο απαζρνιήζεη είλαη νη 
ξπζκηζηηθέο πξνθιήζεηο γηα ηα δίθηπα πξφζβαζεο επφκελεο 
γεληάο πνπ ηίζεληαη ζε επξσπατθφ επίπεδν, ππφ ην λέν λνκηθφ 
πιαίζην γηα ηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο. Οη λένη θαλφλεο 
ηέζεθαλ ζε ηζρχ ζηα θξάηε κέιε απφ ηηο 25 Μαΐνπ 2011 θαη 
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πξέπεη λα ελζσκαησζνχλ άκεζα θαη ζηελ ειιεληθή έλλνκε 
ηάμε εληζρχνληαο πεξαηηέξσ ηελ αλεμαξηεζία ησλ Δζληθψλ 
Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ, ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή θαη ηε 
δηαθάλεηα ζηελ αγνξά.  
 
Δπηπιένλ, έλα θξίζηκν εξψηεκα είλαη πσο κπνξεί λα 
εθαξκνζηεί θαη ζηε ρψξα καο ε χζηαζε ηεο ΔΔ γηα ηε 
ξχζκηζε ηεο πξφζβαζεο ζε δίθηπα επφκελεο γεληάο;  
 
Πνηεο είλαη νη θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ πξέπεη λα 
επηβιεζνχλ, κεηά απφ ηελ πάγηα δηαδηθαζία αλάιπζεο αγνξψλ, 
ζε παξφρνπο κε εκαληηθή Ιζρχ ζηελ Αγνξά ; Πψο κπνξνχκε 
λα ελζαξξχλνπκε ηηο επελδχζεηο ζε λέα δίθηπα (Fiber to the 
Home, VDSL, …) θαη ηελ εχινγε πξνζδνθία εκπνξηθνχ 
θέξδνπο ησλ επελδπηψλ, κελ απαμηψλνληαο ηαπηφρξνλα ηηο 
ππάξρνπζεο επελδχζεηο ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ ζηνλ 
ηνπηθφ βξφρν; Πψο κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ ηερληθά 
πξνβιήκαηα παξεκβνιψλ ζε επίπεδν ηνπηθνχ δηθηχνπ, πψο 
κπνξνχλ λα δηαζθαιηζζνχλ νη πθηζηάκελεο ζέζεηο εξγαζίαο 
θαη ν πγηήο αληαγσληζκφο ζηελ αγνξά, ψζηε λα πξνζθέξνληαη 
ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή ζε βάζνο ρξφλνπ πνηνηηθέο ππεξεζίεο 
ζε πξνζηηέο ηηκέο ;  
 
Δίλαη απηνλφεην φηη νη επξσπατθνί θαλφλεο γηα ηα λέα δίθηπα 
εθαξκφδνληαη ρσξίο δηαθξίζεηο θαη είλαη εληαίνη ζε φια ηα θξάηε 
κέιε, είηε πξφθεηηαη γηα ηε Γεξκαλία είηε γηα ηελ Διιάδα. 
Δπηπιένλ, νη θαλφλεο ηεο ΔΔ απαηηνχλ απφ ην ψκα 
Δπξσπαίσλ Ρπζκηζηψλ Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ 
(BEREC), ζην νπνίν ε ΔΔΣΣ έρεη ηελ ηηκή λα θαηέρεη ηελ 
Αληηπξνεδξία, έθθξαζε γλψκεο γηα ηε ζπκβαηφηεηα κε ην 
Δπξσπατθφ δίθαην ησλ εζληθψλ κέηξσλ απνθαηάζηαζεο ηνπ 
αληαγσληζκνχ (remedies) πνπ ιακβάλνληαη απφ ηηο 
Ρπζκηζηηθέο Αξρέο. πλεπψο, είλαη πέξαλ πάζεο ακθηβνιίαο 
φηη νη Ρπζκηζηέο δελ είλαη αλεμέιεγθηνη, αιιά ξπζκίδνληαη απφ 
ην Δπξσπατθφ πιαίζην θαη κάιηζηα κε αδηάβιεην θαη 
αληηθεηκεληθφ ηξφπν.  
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Ρφινο αζχξκαηεο θαη θηλεηήο επξπδσληθφηεηαο 
 
Σν δεχηεξν θεληξηθφ δήηεκα πνπ ζα εμεηαζζεί επίζεο ζην 
πλέδξηφ καο είλαη ν ξφινο ηεο αζχξκαηεο θαη θηλεηήο 
επξπδσληθφηεηαο, πνπ είλαη θεθαιαηψδεο ζε κία ρψξα φπσο ε 
Διιάδα, κε ηδηαίηεξν γεσγξαθηθφ αλάγιπθν θαη πνιιέο 
λεζησηηθέο θαη απνκνλσκέλεο πεξηνρέο. Θα δνζεί επίζεο 
ζηνπο παξφρνπο ην βήκα γηα λα εθθξάζνπλ αλνηθηά ηηο 
απφςεηο ηνπο ζε φηη αθνξά ηε ζρεδηαδφκελε δεκνπξάηεζε ησλ 
αδεηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη άξζεο ησλ πεξηνξηζκψλ 
ρξήζεο ζηε δψλε ηνπ GSM ζηα 900 MHz.  
 
ρεηηθά κε ην θιέγνλ απηφ ζέκα, ζέισ λα ππνγξακκίζσ φηη ε 
ΔΔΣΣ μεθίλεζε έγθαηξα ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία ελάκηζε ρξφλν 
πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ησλ αδεηψλ ην επηέκβξην ηνπ 
2012. Σν έπξαμε, γηα λα δψζεη ζηηο εηαηξίεο θηλεηήο 
ηειεθσλίαο επαξθή ρξφλν πξνεηνηκαζίαο, ζπλεθηηκψληαο δχν 
θχξηεο παξακέηξνπο : αθελφο κελ, ηελ αλάγθε δηάζεζεο ελφο 
ζπάληνπ εζληθνχ πφξνπ, φπσο ην ξαδηνθάζκα, κε έλα δίθαην 
νηθνλνκηθφ αληάιιαγκα, πνπ λα αληηζηνηρεί ζηελ αμία ηνπ, 
φπσο αμηψλεη ε Πνιηηεία, θαζ’ φιε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηζρχνο 
ησλ δηθαησκάησλ ρξήζεο ηνπ απειεπζεξσκέλνπ θάζκαηνο. 
Αθεηέξνπ δε, ε ΔΔΣΣ πηνζεηεί φρη κηα εηζπξαθηηθή αιιά κηα 
αλαπηπμηαθή ινγηθή, πνπ ιακβάλεη ππφςε ηελ θαηάζηαζε ηεο 
αγνξάο, ηελ αλάγθε δηαηήξεζεο ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ, ησλ 
ζέζεσλ εξγαζίαο, θαζψο θαη ηε κε εμάληιεζε ησλ δηαζέζηκσλ 
πφξσλ ησλ εηαηξηψλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαγσληζηηθή 
δηαδηθαζία, γηα ηελ πξναγσγή ηεο θηλεηήο επξπδσληθφηεηαο 
κέζσ επελδχζεσλ ζε λέεο ηερλνινγίεο (4G, LTE… ). 
 

Μεηάβαζε ζηελ επίγεηα ςεθηαθή ηειεφξαζε 
 

Σέινο, ην ηξίην κεγάιν ζέκα πνπ καο απαζρνιεί είλαη ε 
κεηάβαζε ζηελ επίγεηα ςεθηαθή ηειεφξαζε. Ήδε ε δηαδηθαζία 
έρεη μεθηλήζεη, σο αγψλαο αλσκάινπ δξφκνπ κεη’ εκπνδίσλ, 
ηφζν απφ ηε δεκφζηα ξαδηνηειεφξαζε φζν απφ θαη ηνπο 
ηδησηηθνχο ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο.  Η κεηάβαζε εμειίζζεηαη κε 
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βάζε ηε δηεζλψο ηζρχνπζα δηάθξηζε κεηαμχ ηνπ παξφρνπ 
δηθηχνπ, πνπ αθνξά ηελ ηερληθή ππνδνκή ηεο κεηαθνξάο 
ηειενπηηθνχ ζήκαηνο, πνπ είλαη αξκνδηφηεηα ηεο ΔΔΣΣ, θαη ηνπ 
παξφρνπ πεξηερνκέλνπ, πνπ αθνξά ηνπο θαλφλεο πνηφηεηαο 
ησλ ξαδηνηειενπηηθψλ εθπνκπψλ θαη ηελ πνιπθσλία ζην 
ρψξν ησλ ΜΜΔ, πνπ είλαη αξκνδηφηεηα ηνπ Δζληθνχ 
πκβνπιίνπ Ραδηνηειεφξαζεο.  
 
Σν ρξνλνδηάγξακκα νινθιήξσζεο ηεο ςεθηαθήο κεηάβαζεο 
είλαη πιένλ πηεζηηθφ. Οη απαηηνχκελεο ελέξγεηεο εθ κέξνπο ηεο 
Πνιηηείαο (π.ρ δηεζλήο ζπληνληζκφο ζπρλνηήησλ, ράξηεο 
ζπρλνηήησλ θιπ) θαη λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο (λφκνη, 
πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, ππνπξγηθέο απνθάζεηο, θιπ) είλαη 
απαξαίηεην λα επηηαρπλζνχλ. Η αλάγθε ζπλεξγαζίαο ησλ 
απνθεληξσκέλσλ κνλάδσλ φπσο νη πεξηθέξεηεο, νη 
πνιενδνκίεο, ηα δαζαξρεία θιπ. είλαη επίζεο πξνθαλήο. ην 
πιαίζην απηφ είλαη λνκίδνπκε ε θαηάιιειε ζηηγκή λα 
αμηνινγήζνπκε, κέζα απφ ηηο παξνπζηάζεηο ησλ 
πξσηαγσληζηψλ, ηε κέρξη ηψξα πξφνδν, λα εθηηκήζνπκε ηηο 
δπζθνιίεο ηνπ εγρεηξήκαηνο θαη λα πινπνηήζνπκε άκεζα ηα 
επφκελα βήκαηα.  
 

Ο ξφινο ηεο ΔΔΣΣ ζηελ ςεθηαθή κεηάβαζε 
 
Ο ξφινο ηεο ΔΔΣΣ ζηελ πνιχπινθε απηή δηαδηθαζία είλαη 
θνκβηθφο. Η αλάζεζε ζηελ Αξρή καο ηεο εληαίαο θαη 
απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ ζπλνιηθνχ θάζκαηνο ησλ 
ξαδηνζπρλνηήησλ, ζα ζπκβάιιεη ζηελ ηαρεία θαη ζπληεηαγκέλε 
αλάπηπμε δηθηχσλ επξπεθπνκπήο, ζηελ απνθπγή επηδήκησλ 
παξεκβνιψλ, ζηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ηνπ θάζκαηνο θαη ζηελ 
ππέξβαζε ρξφλησλ δπζιεηηνπξγηψλ πνπ ζεκεηψλνληαη έλεθα 
εκπινθήο θαη άιισλ θνξέσλ.  
 
Πιελ φκσο, ηελ πνιχπινθε απηή δηαδηθαζία δελ κπνξεί εμ 
νξηζκνχ λα αλαιάβεη έλαο θνξέαο, φζν απνηειεζκαηηθφο θαη 
αλ είλαη. Δλφςεη θαη ηνπ νξεηλνχ αλαγιχθνπ ηεο ρψξαο ε 
δηαδηθαζία απηή, ην ηνλίδνπκε, πξνυπνζέηεη έλα θεληξηθφ 
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ζπληνληζκφ απφ ηελ Πνιηηεία, ζπλεξγαζίεο, επειημία θαη 
απνθαζηζηηθφηεηα. Πεπνίζεζε θαη ζπλάκα αγσλία καο είλαη φηη 
δελ ππάξρεη άιινο ρξφλνο γηα ράζηκν, ην επξσπατθφ νξφζεκν 
ηνπ έηνπο 2012 είλαη πξν ησλ ππιψλ, ελψ ε θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία νξηζηηθήο παχζεο ηεο αλαινγηθήο κεηάδνζεο ηνπ 
έηνπο 2015, αλ θαη θαληάδεη καθξηλή, πιεζηάδεη κε βήκα γνξγφ, 
αλ αλαινγηζηνχκε ηα άικαηα πνπ πξέπεη λα γίλνπλ γηα λα 
νινθιεξσζεί έγθαηξα ππφ ην ζεκεξηλφ γξαθεηνθξαηηθφ 
θαζεζηψο.  
 
Η Αλεμάξηεηε Αξρή καο έρεη πξνηείλεη ζηελ Πνιηηεία 
ζπγθεθξηκέλα βήκαηα απινπνίεζεο ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ηεο 
κεηάβαζεο, ζηελ νπνία έρνπλ ήδε πξνρσξήζεη, εηξήζζσ ελ 
παξφδσ, ήδε 21 ρψξεο ηεο Δπξψπεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 
αξθεηέο φκνξεο ρψξεο. Δθφζνλ νη πξνηάζεηο καο πηνζεηεζνχλ, 
λνκίδνπκε φηη ζα ζπκβάινπλ ζε κία νκαιή κεηάβαζε ζηελ 
ςεθηαθή ηειεφξαζε πςειήο επθξίλεηαο, πνπ είλαη ηαπηφρξνλα 
δηθαίσκα ησλ πνιηηψλ θαη δηεζλήο ππνρξέσζε ηεο ρψξαο καο. 
Δπηπξφζζεηα, ε επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο ζα ζπληειέζεη ζηε 
δηαθάλεηα θαζψο θαη ζηελ απειεπζέξσζε πνιχηηκσλ πφξσλ 
πξνο ελίζρπζε ηνπ θιάδνπ ησλ ΜΜΔ πνπ ππνθέξεη θαη απηφο 
ιφγσ ηεο θξίζεο.  
 
Παξάιιεια, ε επηηπρήο νινθιήξσζε ηνπ εγρεηξήκαηνο ζα 
ζπλεηζθέξεη ζηελ πγηή επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ζηε 
κεγηζηνπνίεζε ηνπ νθέινπο απφ ην ςεθηαθφ κέξηζκα γηα ηελ 
ειιεληθή νηθνλνκία θαη θνηλσλία. 
 
Κπξίεο θαη Κχξηνη, 
 
Φηινδνμία καο είλαη ην πλέδξην απηφ ηεο ΔΔΣΣ λα παξακείλεη 
έλαο ρψξνο δηαιφγνπ θαη πξνβιεκαηηζκνχ, έλα θφξνπκ 
γφληκεο αληαιιαγήο απφςεσλ θαη εκπεηξηψλ, αλνηρηφ ζε φινπο 
ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο. Πηζηεχνπκε αθξάδαληα πσο νη ιχζεηο 
ζηα ζέκαηα πνπ καο απαζρνινχλ κπνξεί θαη πξέπεη λα 
πξνέιζνπλ φρη κέζα απφ παξάιιεινπο κνλνιφγνπο, αιιά 
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αληίζεηα κέζα απφ δεκηνπξγηθέο ζπλζέζεηο κεηαμχ 
αληηθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ.  
 
Σειεηψλνληαο, θαιψ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα 
αμηνπνηήζνπκε καδί απηή ηελ επθαηξία, θαη παξαθαιψ ζεξκά 
ηνπο νκηιεηέο λα κελ ππεξβνχλ ηνλ δηαζέζηκν ρξφλν γηα ηηο 
παξνπζηάζεηο ηνπο, έηζη ψζηε λα κελ πεξηνξίζνπλ ην δηάινγν 
θαη ηε ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ ζπλέδξσλ, ηδηαίηεξα φζσλ 
ηαμίδεςαλ απφ ην εμσηεξηθφ γηα λα είλαη ζήκεξα καδί καο, 
ηηκψληαο καο κε ηελ παξνπζία ηνπο. 
 
Δπραξηζηψ πνιχ 


