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Σας καλωσορίζω όλους στην σηµερινή µας εκδήλωση, που συµπίπτει µε τη 
συµπλήρωση ακριβώς ενός έτους  από την ψήφιση του Ν.3431/2006, µε τον οποίο 
άνοιξε ο δρόµος για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
σύµφωνα µε τα πρότυπα και τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
Απόψε έχουµε τη χαρά και τιµή να φιλοξενούµε τους τρεις σηµαντικότερους παράγοντες  
που επηρεάζουν καθοριστικά την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών επικοινωνιών:  την 
Πολιτεία, τις επιχειρήσεις, και τον Εθνικό Ρυθµιστή, καθένας από τους οποίους έχει 
σαφή, διακριτό και αναντικατάστατο ρόλο στην ανάπτυξη της πιο δυναµικής βιοµηχανίας 
της εποχής µας που µπορεί να αποκολλήσει τη χώρα από τη θέση του ουραγού της ΕΕ  
και να την φέρει (σε εύλογο χρόνο) στην κατηγορία των πρωτοπόρων. 
 
Κυρίες και κύριοι, 
  
Τα τελευταία χρόνια συντελούνται παγκοσµίως ραγδαίες αλλαγές στον τεχνολογικό 
τοµέα, µε βασικές του συνιστώσες τις ηλεκτρονικές  επικοινωνίες και το Ιντερνετ.  Οι 
τεχνολογικές εξελίξεις και ο ανταγωνισµός κινούνται µε ταχύτητες πολύ µεγαλύτερες από 
αυτές που είχαµε συνηθίσει.  Είναι δε τόσο γρήγορες και σηµαντικές, που απαιτούν εκ 
µέρους µας µεγαλύτερη τόλµη και ταχύτερες αντιδράσεις.  Ο κλάδος ΤΠΕ (Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών) είναι από τους ταχύτερα αναπτυσσόµενους κλάδους 
της οικονοµίας µας, εµφανίζει συνολική αξία που πλησιάζει τα 20 δισ.  ευρώ, ενώ για 
µόνο τις τηλεπικοινωνίες έχουν εξαγγελθεί νέες επενδύσεις της τάξεως των 4 δισ. ευρώ 
για τα επόµενα 4 χρόνια. Ο κ. Πρωθυπουργός κήρυξε το 2007 ως «έτος 
ευρυζωνικότητας», σηµατοδοτώντας έτσι την ύψιστη σηµασία που προσδίδει η Πολιτεία 
στην ευρυζωνικότητα ως µοχλό ανάπτυξης και προόδου της χώρας, αναβάθµισης της 
ανταγωνιστικότητας της βιοµηχανίας, και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των Ελλήνων 
πολιτών.  
 
Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) – ως Εθνικός Ρυθµιστής 
και ως Επιτροπή Ανταγωνισµού που ελέγχει, ρυθµίζει και εποπτεύει  την αγορά παροχής 
δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών -- έχει απόλυτη συναίσθηση των 
δυσκολιών για την επίτευξη του στόχου της ψηφιακής σύγκλισης. Μελετούµε τη 
διαθέσιµη εµπειρία από άλλες προηγµένες χώρες, διαβουλευόµαστε µε όλους τους 
παράγοντες της πολιτείας και της αγοράς, συνεργαζόµαστε συστηµατικά µε τα στελέχη 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προωθούµε όλες τις αναγκαίες ρυθµίσεις και 
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παρεµβάσεις, ώστε να επιταχυνθούν οι εξελίξεις που θα καταστήσουν την ευρυζωνική 
πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο διαθέσιµη και προσιτή σε όλους τους έλληνες πολίτες. 
 
Κυρίες και κύριοι, 
 
Είναι κοινό µυστικό ότι η ευηµερία των εθνών στο νέο διεθνές περιβάλλον εξαρτάται σε 
µεγάλο βαθµό από την ικανότητά τους να προσελκύσουν νέες άµεσες επενδύσεις, οι 
οποίες όµως σπανίως οδηγούνται σε χώρες µε χαµηλή τεχνολογική ετοιµότητα και 
ανεπαρκείς τηλεπικοινωνιακές υποδοµές. Η χώρα µας, εποµένως, οφείλει να καλύψει, µε 
γοργά και µεγάλα βήµατα, όλο το χαµένο έδαφος, λαµβάνοντας βέβαια υπόψη ότι και οι 
άλλες χώρες εντείνουν και αυτές τα µέτρα για την πορεία τους προς την κοινωνία της 
πληροφορίας. 
 
Με την ευκαιρία, επιτρέψτε µου να αναφέρω µερικές µόνο εξελίξεις στον 
τηλεπικοινωνιακό τοµέα που συντελέστηκαν στην Ελλάδα µέσα στο 2006:  
1. Ψηφίστηκε  νέος σύγχρονος Νόµος για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, που 
παρέχει στην EETT τα απαραίτητα εργαλεία ώστε να ασκήσει το ρυθµιστικό και εποπτικό 
ρόλο της και να δώσει νέα ώθηση στον ανταγωνισµό.  
2. Η EETT, σε χρόνο σχεδόν ρεκόρ, ολοκλήρωσε την «ανάλυση» και των 17 
σχετικών Αγορών και πρόσφατα έχει λάβει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
όλα τα µέτρα που προτείνει να επιβάλει.  
3.    Απελευθερώσαµε τις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων για τη γρήγορη και ευρεία εξάπλωση 
των ασύρµατων δικτύων WiFi, που µαζί µε την επιτυχή δηµοπρασία της τέταρτης άδειας 
WiMax, προσφέρουν βιώσιµες εναλλακτικές λύσεις για την παροχή ευρυζωνικής 
πρόσβασης, ιδιαίτερα σε αποµακρυσµένες περιοχές της υπαίθρου και στα ελληνικά 
νησιά. 
4. Ο εντονότερος ανταγωνισµός στην αγορά συνέβαλε ουσιαστικά ώστε  µέσα σε 
ένα χρόνο (α) ο  αριθµός των καταναλωτών που εξυπηρετούνται από εναλλακτικούς 
Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους να έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 115%, (β)  ο 
αριθµός των ευρυζωνικών συνδέσεων στη χώρα να έχει µέσα σε ένα χρόνο υπερ-
τριπλασιαστεί, ξεπερνώντας τις 500.000 ή περίπου 5% του πληθυσµού, (γ) οι τιµές στα 
πακέτα  ευρυζωνικής πρόσβασης στο Internet να έχουν µειωθεί τουλάχιστον κατά 
περίπου 63%, και τέλος (δ) ο ΟΤΕ να έχει διπλασιάσει τις ευρυζωνικές του ταχύτητες  
αλλά οι εναλλακτικοί πάροχοι να ανακοινώνουν τη προσφορά ακόµα µεγαλύτερων 
ταχυτήτων. 
5.      Μέσα από συστηµατικές προσπάθειες της EETT και σε συνεργασία και διάλογο µε 
τον κυρίαρχο και τους εναλλακτικούς παρόχους, προετοιµάστηκε χώρος για φυσική 
συνεγκατάσταση σε 39 Αστικά Κέντρα του ΟΤΕ,  από το ένα µόνο Κέντρο που υπήρχε 
στις αρχές του 2006.  Εκτιµούµε δε, ότι µέχρι το καλοκαίρι θα έχουν προετοιµαστεί 
κατάλληλα, περισσότερα από 160 Κέντρα συνολικά στα οποία θα µπορούν να 
συνεγκατασταθούν όσοι πάροχοι φύγουν από την µεταπώληση και ακολουθήσουν 
επιχειρηµατικά µοντέλα που βασίζονται σε επενδύσεις σε ιδιόκτητες υποδοµές. 
6. Το 2006 υπήρξε έτος προετοιµασίας για την απελευθέρωση του Τοπικού Βρόχου 
(LLU) που είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση από τους 7.000 διαθέσιµους βρόχους στην 
αρχή του 2006 σε περίπου 110.000 βρόχους που είχαν πρόσβαση οι πάροχοι στο τέλος 
του έτους.  Με την πλήρη απελευθέρωση του τοπικού βρόχου που η ΕΕΤΤ υλοποιεί 
δυναµικά από τις αρχές του 2007 (µετά από µακρά διαβούλευση, ετοιµάζεται τώρα η 
έκδοση του νέου RUO) εκτιµούµε ότι ο συνολικός αριθµός βρόχων που θα έχουν 
πρόσβαση οι εναλλακτικοί πάροχοι για να διαθέσουν σε νέους συνδροµητές τους, θα 
εκτιναχθεί µέσα στο προσεχές εξάµηνο και θα ξεπεράσει τους 600,000. 
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7. Το 2006 ήταν επίσης, ένα ιδιαίτερα ενεργό έτος στον τοµέα των εξαγορών και 
συγχωνεύσεων εταιριών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και η ΕΕΤΤ προχώρησε στην 
εξέταση σηµαντικών υποθέσεων, θέτοντας ταυτόχρονα επιµέρους όρους που 
διασφαλίζουν συνθήκες αποτελεσµατικού ανταγωνισµού. 
  
Αποτέλεσµα όλων αυτών είναι ότι αρχίζει να δηµιουργείται µια «νέα αγορά»  µε την 
εµφάνιση -- για πρώτη φορά στην Ελλάδα -- τηλεπικοινωνιακών προϊόντων double-play 
(συνδυασµός τηλεφωνίας και Ιντερνετ) και triple-play (που προσθέτει και την τηλεόραση), 
ενώ αναµένεται και η προσφορά προϊόντων quad-play (µε την ενσωµάτωση και της 
κινητής τηλεφωνίας).  Αυτό σηµατοδοτεί πλέον την έναρξη ουσιαστικής λειτουργίας του 
ανταγωνισµού.  
 
Τελειώνοντας, θα ήθελα να καταθέσω την προσωπική µου πεποίθηση πως µε 
εποικοδοµητικό διάλογο και συστηµατική συνεργασία, ανάµεσα στον ρυθµιστή, τον 
κυρίαρχο πάροχο, και τους εναλλακτικούς παρόχους, µπορούµε να ελαχιστοποιήσουµε 
τις οποιεσδήποτε αντιπαραθέσεις παρεµπόδιζαν τις αναπτυξιακές µας δυνατότητες στο 
πρόσφατο παρελθόν. Φιλοδοξούµε να δηµιουργήσουµε σταδιακά ένα νέο κλίµα 
εµπιστοσύνης και ενθουσιασµού, που θα διευκολύνει όσες επιχειρήσεις -- µέσω 
ουσιαστικών πλέον επενδύσεων σε υποδοµές -- θα προσφέρουν νέα ανταγωνιστικά 
προϊόντα και υπηρεσίες. Το ευχάριστο αποτέλεσµα της προηγούµενης εβδοµάδος που 
υπεγράφη το συµφωνητικό συνεγκατάστασης µεταξύ του ΟΤΕ και των εναλλακτικών 
παρόχων – µε την προσεκτική διαµεσολάβηση της ΕΕΤΤ και την περίπου 8µηνη 
επίπονη προσπάθειά της και διάλογο µε τους εµπλεκόµενους φορείς – δείχνει ότι η 
αγορά φτάνει τώρα σε ένα νέο επίπεδο ωρίµανσης, που επιτρέπει πλέον νέες συνέργιες 
και διεργασίες που θα φέρουν ταχύτερα και αποδοτικότερα αποτελέσµατα. 
 
Κυρίες και κύριοι,  
 
Τα δύο τελευταία χρόνια οι ευρυζωνικές συνδέσεις κάθε χρόνο τριπλασιάζονταν.  Μπορεί 
να επιτευχθεί το ίδιο και το  2007;  Πιστεύω πως ναι, αν όλοι µαζί (η Πολιτεία, οι Εταιρίες, 
ο Εθνικός Ρυθµιστής, οι φορείς και τα µέσα ενηµέρωσης) το θέσουµε σαν κυρίαρχο 
στόχο.  
 
Αφού τώρα ευχαριστήσω τον Αντιπρόεδρο κ. Κουλούρη για την εξαίρετη διοργάνωση 
αυτής της εκδήλωσης, καλώ στο βήµα τον αρµόδιο Υπουργό Τηλεπικοινωνιών κ. Λιάπη, 
για να µας δώσει το πλαίσιο των προθέσεων από την πλευρά της Πολιτείας. 
 
 
Ευχαριστώ. 
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