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Ομιλία ηοσ Προέδροσ ηης ΕΕΤΤ, Δρ. Λεωνίδα Κανέλλοσ  
ζηο 11ο Σσνέδριο INFOCOM WORLD 2009  

 Divani Caravel,  3-11- 2009 
 
Κπξίεο θαη θχξηνη, 
 
Είλαη κεγάιε κνπ ραξά πνπ ε πξψηε δεκφζηα εκθάληζή κνπ σο Πξνέδξνπ 
ηεο Εζληθήο Επηηξνπήο Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ γίλεηαη ζην 
θιείζηκν ηνπ πλεδξίνπ απηνχ πνπ, πξηλ απφ έλα ρξφλν, αλαγλψξηζε θαη 
ηίκεζε ηε ζπκβνιή ηεο ΕΕΣΣ ζηελ αλάπηπμε ηεο επξπδσληθφηεηαο.  
 
Απφ ηηο εξγαζίεο ηνπ πλεδξίνπ πξνέθπςε λνκίδσ κε ζαθήλεηα φηη ε δίλε ηεο 
παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο δελ αθήλεη αλεπεξέαζηε ηελ αγνξά 
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ζηε ρψξα καο. Με βάζε ηηο ζηαηηζηηθέο, ε 
αλάπηπμε ηεο επξπδσληθφηεηαο κπνξεί κελ λα εκθαλίδεηαη ζηαζεξή, φκσο νη 
πάξνρνη δηθηχσλ ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο θαζψο θαη ππεξεζηψλ 
δηαδηθηπαθήο πξφζβαζεο αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθέο πηέζεηο.  
 
ε έλα πεξηβάιινλ ζχγθιηζεο ηερλνινγηψλ, πνπ απαηηεί ζπλερείο θαη 
ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζε αλαβάζκηζε δηθηπαθψλ ππνδνκψλ, λέεο ππεξεζίεο 
θαη δηαθήκηζε, ε δπζκελήο νηθνλνκηθή ζπγθπξία δπζρεξαίλεη ηελ άληιεζε 
επελδπηηθψλ θαη δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ ελψ απεηιεί αθφκα θαη ηελ ίδηα ηελ 
επηβίσζε ησλ εηαηξηψλ. Μέζα ζε απηφ ην θιίκα, θάπνηνη πάξνρνη  νδεγνχληαη 
εθηφο αγνξάο, ελψ άιινη θαηαθεχγνπλ ζε ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο, 
ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ θξίζε θαη λα 
απμήζνπλ ηελ πειαηεηαθή ηνπο βάζε απνζπψληαο κεξίδηα αγνξάο απφ ηνπο 
αληαγσληζηέο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπλ ηε βησζηκφηεηά ηνπο. 
 
ηε δχζθνιε απηή ζπγθπξία αλαδεηθλχεηαη εληνλφηεξα απφ πνηέ ν θαίξηνο 
ξφινο ηεο ΕΕΣΣ πνπ θαιείηαη κέζα απφ ηηο ξπζκηζηηθέο παξεκβάζεηο ηεο : 
 

 αθελφο κελ, λα πξνάγεη ηνλ πγηή αληαγσληζκφ πξνο φθεινο ηνπ 
θαηαλαισηή ζε φηη αθνξά ηε δηαζεζηκφηεηα πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ ζε 
πξνζηηέο ηηκέο. 

 

 αθεηέξνπ δε, λα εμαζθαιίζεη έλα δηαθαλέο, ζηαζεξφ θαη πξνβιέςηκν 
θαλνληζηηθφ πεξηβάιινλ, θαηάιιειν λα πξνζειθχζεη επελδχζεηο, ψζηε 
λα δηαηεξεζνχλ νη ππάξρνπζεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη λα δεκηνπξγεζνχλ 
λέεο. 

 
 
Κπξίεο θαη θχξηνη, 
 
Γλσξίδνπκε πνιχ θαιά φηη ε αγνξά επηζπκεί ηε ζηαζεξφηεηα θαη δελ αγαπάεη 
ηηο εθπιήμεηο. Ωο θνηλφ δεηνχκελν γηα φινπο πξνθχπηεη ινηπφλ ε αλάγθε γηα 
απνηειεζκαηηθή ξχζκηζε θαη επνπηεία γηα ηνπο ππάξρνληεο παξφρνπο πξνο 
απνθπγή ζηξεβιψζεσλ. Επηπιένλ, σο Ρπζκηζηηθή Αξρή έρνπκε αθφκα 
ππνρξέσζε λα εμαζθαιίζνπκε ίζεο επθαηξίεο εηζφδνπ ζηελ αγνξά θαη ζε 
λενεηζεξρφκελνπο παίθηεο, λα εληζρχζνπκε ηελ θαηλνηνκία θαζψο θαη λα 
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παξάζρνπκε δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο θαη λέσλ αγνξψλ ππφ ζπλζήθεο πγηνχο 
αληαγσληζκνχ.  
 
Με αίζζεκα επζχλεο ζα επηδηψμνπκε λα εμαζθαιίζνπκε έλα δηαθαλέο 
ξπζκηζηηθφ θαη επνπηηθφ πεξηβάιινλ, ζπκβαηφ κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη 
ην Επξσπατθφ δίθαην, φπνπ νη θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ ζα είλαη γλσζηνί εθ ησλ 
πξνηέξσλ θαη ζα γίλνληαη ζεβαζηνί απφ φινπο.   
 
Καη βέβαηα, επεηδή νη επηθνηλσλίεο απνηεινχλ έλα θαη΄ εμνρήλ δπλακηθφ 
θιάδν, ε ξχζκηζε ζα πξέπεη λα είλαη επέιηθηε θαη λα αλαπξνζαξκφδεηαη ζηηο 
δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο, κέζα απφ δεκφζηα δηαβνχιεπζε θαη 
ζπλερή δηάινγν κε ην ζχλνιν ηεο αγνξάο. 
 
ηνλ επνπηηθφ ηνκέα, ζα εθαξκφζνπκε κε ζπλέπεηα ηνπο λφκνπο ηνπ θξάηνπο 
θαη ζα εμαζθήζνπκε απνηειεζκαηηθά ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ καο έρεη αλαζέζεη 
ν λνκνζέηεο. ην πιαίζην απηφ, είλαη απηνλφεην φηη δελ ζα δηζηάζνπκε λα 
επηβάιινπκε θπξψζεηο ζε βάξνο φζσλ παξαλνκνχλ, ηεξψληαο ηελ αξρή ηεο 
αλαινγηθφηεηαο θαη ηεο ηζνλνκίαο.  
 
Θα επηδηψμνπκε ηε ζπλεξγαζία κε άιιεο Αλεμάξηεηεο Αξρέο, αθνχ ε Δηνίθεζε 
είλαη εληαία αιιά νη ξφινη καο απνιχησο δηαθξηηνί. ηφρνο καο είλαη λα 
επηιχνπκε, κε ηαρχηεηα θαη ακεξνιεςία, θάζε πξφβιεκα ή δηαθνξά πνπ ζα 
αλαθχεηαη κεηαμχ παξφρσλ ή κεηαμχ παξφρσλ θαη ρξεζηψλ γηα ην νπνίν 
έρνπκε αξκνδηφηεηα. 
 
ε φηη αθνξά ηελ επξπδσληθφηεηα θαη ηελ αλάγθε ζχγθιηζεο κε ηε ινηπή 
Επξψπε, ζεσξνχκε σο ζεκαληηθή πξνηεξαηφηεηα ηελ πξναγσγή ησλ 
επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ πνπ ζπλερίδεη ηελ αλνδηθή ηεο πνξεία. Η δηείζδπζε 
ζηνλ πιεζπζκφ έρεη ήδε ππεξβεί ην 16% θαη ε πνξεία ζχγθιηζεο κε ηνλ 
επξσπατθφ κέζν φξν ζπλερίδεηαη. πλεγθαηάζηαζε παξέρεηαη ζήκεξα γηα 
ηνπο ελαιιαθηηθνχο θνξείο ζε πεξηζζφηεξα απφ 600 θέληξα ηνπ ΟΣΕ ελψ νη 
γξακκέο αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο ζηνλ ηνπηθφ βξφρν έρνπλ ππεξβεί ηηο 
900.000. 
 
Η δξάζε ηεο ΕΕΣΣ δηεπθνιχλεη ηελ άλνδν ησλ εηαηξηψλ ζηελ θιίκαθα ησλ 
επελδχζεσλ. Αλαθεξφκαζηε ζε επελδχζεηο πνπ μεθηλνχλ απφ ηελ απιή 
κεηαπψιεζε ππεξεζηψλ θαη εμειίζζνληαη πξνο ηε ζπλεγθαηάζηαζε 
εμνπιηζκνχ φιν θαη πην θνληά ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε. Η πνηνηηθή απηή 
παξάκεηξνο αλαβαζκίδεη ην επίπεδν ηνπ αληαγσληζκνχ θαη νδεγεί ζηελ 
πξνζθνξά ζην ρξήζηε απφ ηνπο παξφρνπο λέσλ, θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θαη 
ζπλδπαζηηθψλ παθέησλ κε ρακειφηεξν θφζηνο θαη πςειφηεξεο νλνκαζηηθέο 
ηαρχηεηεο πξφζβαζεο. 
 
Αλ θαη ε γιψζζα ησλ αξηζκψλ θαηαγξάθεη κελ κηα πνξεία ζχγθιηζεο κε ηελ 
ππφινηπε Επξψπε, δελ καο αθήλεη σζηφζν πεξηζψξηα εθεζπραζκνχ. Είλαη 
γεγνλφο φηη πζηεξνχκε αθφκε ζεκαληηθά ζηελ επξπδσληθή δηείζδπζε, ελψ 
βξηζθφκαζηε ζηελ ηειεπηαία ζέζε ζηελ Επξσπατθή Έλσζε ζε φηη αθνξά ηα 
ελαιιαθηηθά δίθηπα πξφζβαζεο.  
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Γηα ηελ αλαηξνπή απηήο ηεο θαηάζηαζεο, απαηηείηαη ζπληνληζκφο ησλ 
πξνζπαζεηψλ ηνπ δεκνζίνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πξνο ηνλ εζληθφ απηφ 
ζηφρν. Η ΕΕΣΣ είλαη πξφζπκε λα δηαηππψζεη επνηθνδνκεηηθέο πξνηάζεηο 
παξέρνληαο θάζε δπλαηή ζπλδξνκή ζηελ ςεθηαθή ζηξαηεγηθή ηεο Πνιηηείαο. 
 
Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ε αλάπηπμε δηθηχσλ πξφζβαζεο επφκελεο γεληάο 
δελ κπνξεί παξά λα απνηειεί χςηζηε πξνηεξαηφηεηα, ηδίσο γηα κία νξεηλή θαη 
λεζησηηθή ρψξα φπσο ε Ειιάδα, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ έιιεηςε 
ελαιιαθηηθψλ ππνδνκψλ. 
 
Καηά ζπλέπεηα, ζεσξνχκε πνιχ ζεηηθή ηελ πξσηνβνπιία ηεο Πνιηηείαο γηα ηελ 
αλάπηπμε ελφο εθηεηακέλνπ αλνηθηνχ δηθηχνπ πξφζβαζεο νπηηθψλ ηλψλ (Fiber 
to the Home), πνπ ζα θαιχςεη 2 εθαηνκκχξηα λνηθνθπξηά θαη επηρεηξήζεηο ζε 
54 πφιεηο ηεο ρψξαο. Σν δίθηπν νπηηθψλ ηλψλ ζα απνηειέζεη κηα παζεηηθή 
ππνδνκή αλνηθηή ζε φινπο, έλα νπδέηεξν ζηίβν, φπνπ φινη νη πάξνρνη ζα 
έρνπλ δπλαηφηεηα πγηνχο αληαγσληζκνχ κεηαμχ ηνπο. Πξφθεηηαη γηα ηε 
δεκηνπξγία κηαο ειεθηξνληθήο ιεσθφξνπ ηαρείαο θπθινθνξίαο πςειψλ 
ηαρπηήησλ πνπ, αλ αμηνπνηεζεί ζσζηά, ζα απνηειέζεη ην θαηάιιειν εξγαιείν 
γηα ηελ άξζε πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ θαη γηα ηελ έληαμε ηεο ηειε-
εθπαίδεπζεο, ηεο ηειε-εξγαζίαο, ηεο ηειε-ηαηξηθήο, ηεο ειεθηξνληθήο 
δηαθπβέξλεζεο θαη ηεο ςπραγσγίαο ζε θάζε πνιίηε. 
 
Είλαη απηνλφεην φηη ε ΕΕΣΣ ζα ζηαζεί αξσγφο ζην έξγν απηφ κε φιεο ηεο ηηο 
δπλάκεηο, ζην πιαίζην ηνπ ξφινπ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο. Γεληθφηεξα, ε 
Ρπζκηζηηθή Αξρή ζα ελζαξξχλεη θάζε πξνζπάζεηα αλάπηπμεο πξνεγκέλσλ 
ππνδνκψλ πξφζβαζεο, αλεμάξηεηα ηερλνινγίαο, ελζχξκαηεο, αζχξκαηεο, ή 
δνξπθνξηθήο, ε νπνία ζα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ησλ 
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ζηε ρψξα καο. ε θακία φκσο πεξίπησζε δελ 
πξφθεηηαη λα επηηξέςνπκε ηελ ππνζήθεπζε ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ ή ηε 
δεκηνπξγία αζπκκεηξηψλ ζηελ απειεπζεξσκέλε αγνξά. 
Όζνλ αθνξά ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ θάζκαηνο ξαδηνζπρλνηήησλ, πηζηεχνπκε 
αθξάδαληα φηη ζηελ ςεθηαθή ζχγθιηζε ζεκαληηθφ ξφιν θαινχληαη λα 
δηαδξακαηίζνπλ θαη ηα αζχξκαηα δίθηπα, ζηαζεξά θαη θηλεηά. Γηα ην ιφγν 
απηφ, πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξν βάξνο ζηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ηνπ θάζκαηνο 
ξαδηνζπρλνηήησλ, κε νηθνλνκηθνχο φξνπο, θαη κε ηξφπν πνπ λα πξνάγεη ηελ 
ηερλνινγηθά νπδέηεξε ρξήζε ηνπ ζπάληνπ απηνχ εζληθνχ πφξνπ, ζχκθσλα κε 
ηηο επηηαγέο ηνπ Επξσπατθνχ δηθαίνπ. 
 
Με ζεκεία αλαθνξάο ην δήηεκα ησλ αδεηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο GSM πνπ 
ιήγνπλ ην έηνο 2012 θαη ηελ εθαξκνγή ηεο πξφζθαηα αλαζεσξεκέλεο 
Επξσπατθήο Οδεγίαο (114/2009) γηα ηηο θηλεηέο επηθνηλσλίεο, ζα εμεηάζνπκε 
ηηο πξαθηηθέο δπλαηφηεηεο βέιηηζηεο ρξήζεο ηεο δψλεο θάζκαηνο ησλ 900 
MHz γηα ηελ παξνρή θηλεηψλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ. 
 
Επηπξφζζεηα, ζα δψζνπκε βάξνο θαη ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ θάζκαηνο 
ξαδηνζπρλνηήησλ πνπ έρεη ρνξεγεζεί γηα δίθηπα ζηαζεξήο αζχξκαηεο 
πξφζβαζεο. Πηζηεχνπκε φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθά πεξηζψξηα βειηίσζεο πξνο 
φθεινο ηνπ θνηλνχ, ηδίσο ζηηο δπζπξφζηηεο πεξηνρέο, θαη ζηελ θαηεχζπλζε 
απηή ζα πξνρσξήζνπκε επίζεο ζε δηάινγν κε ηελ αγνξά. 
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Παξάιιεια, καο αλεζπρεί ε απνπζία ηδεαηψλ παξφρσλ θηλεηνχ δηθηχνπ 
(MVNOs) απφ ηελ Ειιεληθή ηειεπηθνηλσληαθή αγνξά, ε νπνία δπζρεξαίλεη ηελ 
είζνδν λέσλ θνξέσλ θαη ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνχ. 
 
Η αλάγθε βέιηηζηεο αμηνπνίεζεο ηνπ ξαδηνθάζκαηνο πξνυπνζέηεη φκσο θαη 
εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ ζε βάζνο επαλεμέηαζε θαη απινπνίεζε ησλ 
δηαδηθαζηψλ αδεηνδφηεζεο θεξαηψλ. 
 
ην ζεκείν απηφ ζέισ λα επηζεκάλσ κε έκθαζε φηη ε ΕΕΣΣ απνηειεί κφλν 
έλα θξίθν ζηελ φιε αιπζίδα ηεο αδεηνδφηεζεο. Ωο γλσζηφλ, πξφθεηηαη γηα κηα 
ρξνλνβφξα δηαδηθαζία ζηελ νπνία εκπιέθνληαη, θαηά πεξίπησζε, πνιιέο 
δεκφζηεο ππεξεζίεο, φπσο νη πεξηθέξεηεο, ε Ειιεληθή Επηηξνπή Αηνκηθήο 
Ελέξγεηαο (ΕΕΑΕ), ε αξραηνινγηθή ππεξεζία, ηα δαζαξρεία, ε Τπεξεζία 
Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο θαη νη θαηά ηφπνπο πνιενδνκίεο. 
 
Αλ ζέινπκε λα κηιάκε γηα αζχξκαηεο επξπδσληθέο ππεξεζίεο, νθείινπκε λα 
θαηαιήμνπκε ζπλαηλεηηθά θαη ζχληνκα ζε έλα επέιηθην πιαίζην ιεηηνπξγίαο, ην 
νπνίν 
 

 ζα εμαιείςεη ηε γξαθεηνθξαηία, θαη ηηο ζεκεξηλέο, απαξάδεθηεο 
θαζπζηεξήζεηο ζηελ αδεηνδφηεζε θεξαηνζπζηεκάησλ 

 ζα δηεπθνιχλεη ηελ επσθειή αμηνπνίεζε ηνπ ςεθηαθνχ κεξίζκαηνο πνπ 
ζα πξνθχςεη θαηά ηε κεηάβαζε ζηελ επίγεηα ςεθηαθή ηειεφξαζε, 

 ζα ζέζεη ηηο βάζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή επνπηεία ηεο νξζήο ρξήζεο 
ησλ θεξαηψλ, 

 ζα δηεπθνιχλεη ηε ζπλεγθαηάζηαζε, ηε ρξήζε ηππνπνηεκέλσλ θεξαηψλ 
θαη ηελ θνηλή ρξήζε ππνδνκψλ 

 θαη ηειηθά ζα δηαζθαιίζεη ηε δηαθάλεηα αλ κάιηζηα ζπλνδεπζεί κε κία 
έγθπξε θαη ππεχζπλε επηζηεκνληθή ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ζέκαηα 
πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη δεκφζηαο πγείαο. 

Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ε ΕΕΣΣ είλαη έηνηκε λα δηαηππψζεη 
επνηθνδνκεηηθέο πξνηάζεηο πξνο ηελ Πνιηηεία γηα ην ζπληνληζκφ φισλ ησλ 
ζπλαξκφδησλ θνξέσλ, πξνο αμηνπνίεζε ηεο αιινδαπήο εκπεηξίαο θαη πξνο 
άκεζε εμεχξεζε θνηλά απνδεθηψλ ιχζεσλ, φπσο ζπκβαίλεη ζε θάζε 
επλνκνχκελε πνιηηεία. 
 
Η ξπζκηζηηθή νκπξέια ηεο ΕΕΣΣ έρεη επίζεο σο πξψηε πξνηεξαηφηεηα λα 
πξνζηαηεχζεη ηα δηθαηψκαηα ηνπ θαηαλαισηή απφ αζέκηηεο πξαθηηθέο ζε κία 
πιεηάδα δεηεκάησλ. Μεηαμχ απηψλ αλήθεη ε πξνζπκβαηηθή ελεκέξσζε ηνπ 
θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ, ε πνηφηεηα θαη ηαρχηεηα πξφζβαζεο ζε δίθηπα θαη 
ππεξεζίεο, ε ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ, ε δηαθαλήο ηηκνιφγεζε, ε 
εμππεξέηεζε κεηά ηελ πψιεζε θιπ.  
 
ην πεδίν απηφ, ε λέα Δηνίθεζε ηεο ΕΕΣΣ έρεη εγθαηληάζεη απφ ηελ πξψηε 
ζηηγκή θνηλέο θαη ζπληνληζκέλεο δξάζεηο κε άιιεο αλεμάξηεηεο αξρέο, φπσο ν 
πλήγνξνο ηνπ Καηαλαισηή, αιιά θαη κε δησθηηθέο αξρέο, φπσο ην ψκα 
Δίσμεο ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο, ζε φηη αθνξά ηελ πξνζηαζία ησλ 
θαηαλαισηψλ, θαη ηδηαίηεξα ησλ αλειίθσλ, απφ απμεκέλεο ρξεψζεηο κέζσ 
καδηθήο απνζηνιήο SMS ζπλδξνκεηηθψλ πνιπκεζηθψλ ππεξεζηψλ. Η ΕΕΕΣ 
έρεη αθφκα ζεζπίζεη ζαθέο πιαίζην θαλφλσλ πνπ πξέπεη λα ηεξνχλ φζνη 
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παξέρνπλ ζπλαθείο ππεξεζίεο θαζψο θαη απζηεξέο θπξψζεηο γηα φζνπο ηνπο 
παξαβηάδνπλ. 
 
ρεηηθφ κε ηελ πνηφηεηα θαη ηε δηαθάλεηα ζεσξνχκε ην δήηεκα ηεο 
νπδεηεξφηεηαο ηνπ επξπδσληθνχ δηαδηθηχνπ (network neutrality). Η έλλνηα 
απηή αλαθέξεηαη ζηελ χπαξμε ηερληθψλ πεξηνξηζκψλ πνπ ζέηνπλ, ζπλήζσο 
ελ αγλνία ηνπ ρξήζηε,  θάπνηνη πάξνρνη ζε φηη αθνξά ηε ιήςε ζπγθεθξηκέλσλ 
ππεξεζηψλ, ηελ θπθινθνξία ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ παθέησλ επηθνηλσλίαο ή 
λφκηκνπ πεξηερνκέλνπ κέζα απφ ηα δίθηπά ηνπο. Η αλνηθηή ιεηηνπξγία ηνπ 
δηαδηθηχνπ απνηειεί έλα κείδνλ ζέκα πνπ πξνβιεκαηίδεη απφ θαηξφ ηνπο 
ξπζκηζηέο φισλ ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ, κε ελδεηθηηθή ηελ πξφζθαηε 
παξέκβαζε ηεο FCC ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ζηελ ππφζεζε Comcast. Ελφςε 
ηεο πξντνχζαο πξνζθνξάο θη ζηε ρψξα καο δηαδξαζηηθψλ ππεξεζηψλ 
επηθνηλσλίαο θαη νπηηθναθνπζηηθνχ πεξηερνκέλνπ, εθηηκνχκε ην δήηεκα απηφ 
ζα καο απαζρνιήζεη θαη ζηελ Ειιάδα ηα επφκελα ρξφληα.  
 
Η ΕΕΣΣ ζεσξεί φηη ε νπδεηεξφηεηα ηνπ δηαδηθηχνπ δελ είλαη νχηε ηερληθφ νχηε 
νηθνλνκηθφ ζέκα. Είλαη πξσηίζησο ζέκα δηαθάλεηαο θαη απνηειεί δείθηε 
πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο. Η δηαπίζησζε απηή δελ ζεκαίλεη 
απαξαίηεηα ηελ παξαδνρή εθ κέξνπο καο ηεο αλάγθεο χπαξμεο ελφο 
δηαδηθηχνπ ηεο κνξθήο «one-size-fits-all». εκαίλεη αληίζεηα ηελ αλάγθε 
χπαξμεο πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ επηινγψλ γηα ηνλ ελεκεξσκέλν θαηαλαισηή, 
ψζηε απηφο λα κπνξέζεη λα επηιέμεη ην παθέην πξφζβαζεο θαη επηθνηλσλίαο 
πνπ ηαηξηάδεη θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο ηνπ. 
 
Θα ήηαλ παξάιεηςε λα κελ αλαθεξζψ ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ Επξσπατθνχ 
Καλνληζηηθνχ Πιαηζίνπ θαη ζηνλ ξφιν ηεο ΕΕΣΣ γηα ηελ έγθαηξε κεηαθνξά 
ζηνπ ζηελ εζληθή έλλνκε ηάμε. Με ηελ δηαδηθαζία απηή πνπ βξίζθεηαη ζε 
εμέιημε 
 

 εληζρχεηαη ν ζεζκφο ησλ Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ θαη θαηνρπξψλεηαη 
πεξαηηέξσ απφ ηελ Επξσπατθή Έλσζε ηελ αλεμαξηεζία ηνπο 

 αλαγλσξίδεηαη ην έξγν ηνπο, φρη κφλν ζε εζληθφ αιιά θαη ζε επξσπατθφ 
επίπεδν, κε ηελ ίδξπζε ηνπ ψκαηνο Επξσπαίσλ Ρπζκηζηψλ (ηνπ 
BEREC) 

 εκπινπηίδεηαη ην νπινζηάζηφ ηνπο κε λέα ξπζκηζηηθά εξγαιεία. 
 
Η ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία έρεη δείμεη ηε ζεκαζία ηεο έγθαηξεο ελζσκάησζεο 
ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη 
αληίζηνηρα, ηελ παζνγέλεηα πνπ δεκηνπξγεί ζηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο ε 
φπνηα θαζπζηέξεζε.  Η ΕΕΣΣ ζα ζπλεξγαζηεί ελεξγά κε ηελ Πνιηηεία πξνο 
απηή ηελ θαηεχζπλζε. 
 
Σέινο, ζα ήζεια λα επηζεκάλσ φηη ε λέα Δηνίθεζε ηεο ΕΕΣΣ πξνζπαζεί λα 
βειηηψζεη θαη ηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ηεο Αξρήο, θηλνχκελε ζε κία ινγηθή 
θφζηνπο - νθέινπο. ηφρνο καο είλαη ε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο γηα ην 
δηνηθνχκελν, πάξνρν θαη πνιίηε, κέζσ εθαξκνγήο ηεο ειεθηξνληθήο 
δηαθπβέξλεζεο. Ελδεηθηηθά αλαθέξσ φηη ε εθαξκνγή ηνπ νινθιεξσκέλνπ 
πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο (ΟΠ) κείσζε θαηά 50% ηε δηαθίλεζε ραξηηνχ 
ζην εζσηεξηθφ ηνπ νξγαληζκνχ καο. Μειεηάκε δε θαη ζχληνκα ζα  
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εθαξκφζνπκε, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο παξφρνπο, ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή 
αηηήζεσλ γηα άδεηεο θαη εθρψξεζε αξηζκψλ. Επηπιένλ, ζθνπεχνπκε λα 
παξάζρνπκε ζην άκεζν κέιινλ ηελ δπλαηφηεηα απηφκαηεο έθδνζεο 
πηζηνπνηεηηθψλ θαη βεβαηψζεσλ απφ ηελ ηζηνζειίδα καο απφ θάζε 
ελδηαθεξφκελν. 
 
Κπξίεο θαη θχξηνη, 
 
Απνηειεί πεπνίζεζή καο θαη νδεγφ ζην έξγν καο φηη νη ειεθηξνληθέο 
επηθνηλσλίεο απνηεινχλ γηα ηε ρψξα καο επέλδπζε δσήο θαη κνριφ ηαρχηεξεο 
αλάθακςεο απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. 
 
Η ΕΕΣΣ απνδεηθλχεη θαζεκεξηλά φηη δηαζέηεη φξακα θαη ζηξαηεγηθή, βνχιεζε 
θαη απνθαζηζηηθφηεηα, θαζψο θαη πςειήο ζηάζκεο ζηειερηαθφ θαη 
επηζηεκνληθφ δπλακηθφ, ψζηε λα ζπλδξάκεη απνηειεζκαηηθά ηελ Πνιηηεία, ηελ 
αγνξά θαη ηνλ πνιίηε, γηα λα κπνξνχκε λα αηελίδνπκε κε αηζηνδνμία ηελ κεηά 
ηελ θξίζε επνρή. 
 
αο επραξηζηψ πνιχ. 
 
 


