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Οκηιία ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΕΕΣΣ Δξ Λεσλίδα Καλέιινπ  
κε ηίηιν 

 «Επξπδσληθέο ππνδνκέο γηα ηελ ςεθηαθή επνρή: 
ξπζκηζηηθφ πιαίζην θαη επελδπηηθέο πξσηνβνπιίεο»  

 

θαηά ηε 14ε πδήηεζε ηξνγγπιήο Σξαπέδεο ηνπ Economist 
 

Aζήλα, 30 Απξηιίνπ 2010 
 

Επραξηζηψ ζεξκά ηνπο δηνξγαλσηέο γηα ηελ πξφζθιεζε ηεο Αλεμάξηεηεο 
Αξρήο καο, ηεο Εζληθήο Επηηξνπήο Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ 
(ΕΕΣΣ) λα ζπκκεηάζρεη ζηελ παξνχζα  εθδήισζε.  
 
Η ζχληνκε εηζήγεζή κνπ εμεηάδεη, πξψηνλ, ηελ πνξεία ηεο επξπδσληθφηεηαο 
ζηελ Ειιάδα κέρξη ζήκεξα, δεχηεξνλ, ηηο επελδπηηθέο πξνθιήζεηο γηα ην 
άκεζν κέιινλ θαη ηξίηνλ, ηηο αλαγθαίεο ξπζκηζηηθέο παξεκβάζεηο γηα ηελ 
πξνψζεζε ησλ επελδχζεσλ ζε επξπδσληθά δίθηπα ζηελ ππεξεζία ηνπ πνιίηε 
θαη ηεο νηθνλνκίαο. 
 
Ποηά είλαη ε πορεία ηες εσρσδωληθόηεηας ζηελ Ειιάδα ; 
 
χκθσλα κε επίζεκα ζηνηρεία, ε επξπδσληθή δηείζδπζε 
ππεξδεθαπιαζηάζηεθε, απφ 1,5% ην Δεθέκβξην 2005 ζε 17% ην Δεθέκβξην 
2009, πνζνζηφ πνπ αλαινγεί ζε πεξίπνπ 2 εθαηνκκχξηα επξπδσληθέο 
ζπλδέζεηο, κε ηα κεξίδηα αγνξάο λα θαηαλέκνληαη ζρεδφλ ηζνκεξψο κεηαμχ 
ΟΣΕ θαη ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ. 
 
Εθηφο απφ ηε ζηαζεξή επξπδσληθφηεηα, ζεκαληηθή αχμεζε ζεκεηψζεθε θαη 
ζηελ θηλεηή επξπδσληθφηεηα κε πνζνζηφ δηείζδπζεο χςνπο 12,2% ζην ηέινο 
ηνπ 2009. 
 
Απφ ην 2005 κέρξη ζήκεξα νη ηαρχηεηεο πξφζβαζεο ησλ ρξεζηψλ ζην 
Δηαδίθηπν ππεξδεθαπιαζηάζηεθαλ, ελψ ην ιηαληθφ θφζηνο επξπδσληθήο 
πξφζβαζεο κεηψζεθε ζην 1/4.  
 
Είλαη αμηνζεκείσην φηη νη Ηιεθηξνληθέο Επηθνηλσλίεο απνηεινχλ ην κνλαδηθφ 
θιάδν ζηε ρψξα καο φπνπ ν Δείθηεο Σηκψλ Καηαλαισηή παξνπζηάδεη 
δηαρξνληθά, απφ ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο κέρξη ζήκεξα, πησηηθή ηάζε.  
 
Η αλσηέξσ ζεηηθή εηθφλα νθείιεηαη αλακθίβνια ζηηο επελδπηηθέο 
πξσηνβνπιίεο ησλ παξφρσλ. εκαληηθή φκσο είλαη θαη ε ζπλεηζθνξά ηεο 
Αλεμάξηεηεο Αξρήο καο κέζσ ηεο απνηειεζκαηηθήο ξχζκηζεο θαη ηεο 
πξνψζεζεο ηνπ αληαγσληζκνχ κέζσ ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ ηνπηθνχ 
βξφρνπ, ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηνπ Επξσπατθνχ δηθαίνπ.  
 
Απηή είλαη φκσο, θπξίεο θαη θχξηνη, ε κία φςε ηνπ λνκίζκαηνο. ήκεξα ν 
θιάδνο ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ εκθαλίδεη ζεκάδηα 
θφπσζεο, ν ηδίξνο ησλ επηρεηξήζεσλ θζίλεη, ελψ ε δπζκελήο νηθνλνκηθή 
ζπγθπξία σζεί ηνπο παξφρνπο ζε ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο. 
 
Παξάιιεια, ε απνπζία πξνεγκέλσλ δηθηχσλ πςειήο ηαρχηεηαο θαη ε 
πζηέξεζε εηζαγσγήο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ηνπ θξάηνπο θαη ησλ 
επηρεηξήζεσλ πξνο  ηνλ πνιίηε θαη ηελ νηθνλνκία, θαζηζηνχλ καθξχ θαη 
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αλεθνξηθφ ην δξφκν γηα ηελ ςεθηαθή ζχγθιηζε ηεο ρψξαο καο κε ηελ 
ππφινηπε Επξψπε. 
 
Ποηοί είλαη ιοηπόλ  οη ζηότοη θαη οη προθιήζεης ηοσ αύρηο ; 
 
Πιήζνο δηεζλψλ κειεηψλ (Παγθφζκηα Σξάπεδα, Connected Nation,  Booz & 
Company) έρνπλ θαηαδείμεη ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ επξπδσληθψλ ππνδνκψλ θαη 
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Χαξαθηεξηζηηθά εθηηκάηαη φηη ε θαηά 10% πςειφηεξε 
δηείζδπζε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ ζε έλα θξάηνο είλαη ηθαλή λα επηθέξεη 
αχμεζε 1,5% ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο θαηά ηα επφκελα πέληε 
ρξφληα.  
 
Είλαη ινηπφλ αδηακθηζβήηεην φηη ν δξφκνο ηεο αλάθακςεο είλαη ςεθηαθφο. Οη 
επελδχζεηο ζε δίθηπα πςειψλ ηαρπηήησλ είλαη ζήκεξα αλαγθαίεο 
πεξηζζφηεξν απφ πνηέ. Οη λέεο δηθηπαθέο ππνδνκέο αλνηθηήο πξφζβαζεο 
πνπ πξνσζεί ε Πνιηηεία, φπσο ην δίθηπν νπηηθψλ ηλψλ ζην ζπίηη (Fiber to the 
Home), κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ εζληθή πξνζπάζεηα αλάθακςεο ηεο 
νηθνλνκίαο. Μπνξνχλ αθφκα λα ζπκβάινπλ ζηελ δξαζηηθή πεξηζηνιή ησλ 
θξαηηθψλ δαπαλψλ θαη ζηελ πάηαμε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, κέζσ ηεο εηζαγσγήο 
ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πνπ εληζρχνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη 
δηεπθνιχλνπλ ηελ επηθνηλσλία θξάηνπο - πνιίηε.  
    
Σν κεγάιν ζηνίρεκα είλαη ινηπφλ λα ππάξμεη δηαζεζηκφηεηα ζε φιε ηελ 
επηθξάηεηα επξπδσληθψλ ππνδνκψλ θαηάιιεισλ λα γεθπξψζνπλ ην 
«ςεθηαθφ ράζκα» κεηαμχ θέληξνπ θαη πεξηθέξεηαο, παξέρνληαο ζηνλ πνιίηε 
πξφζβαζε ζε πξνεγκέλεο ππεξεζίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ πγεία (ηειε-
ηαηξηθή, ηειε-δηάγλσζε) θαη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (ηειε-εθπαίδεπζε, δηα 
βίνπ κάζεζε), επηηξέπνπλ ηηο αζθαιείο ζπλαιιαγέο απφ απφζηαζε 
(ηξαπεδηθέο πιεξσκέο, αγνξέο κέζσ δηαδηθηχνπ), εληζρχνπλ ηε δηαθάλεηα 
(ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο), ζπκβάιινπλ ζηελ πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο, 
κεηψλνπλ ηηο κεηαθηλήζεηο θαη ηηο εθπνκπέο ξχπσλ, δεκηνπξγνχλ λέεο ζέζεηο 
εξγαζίαο θαη βειηηψλνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ, κέζσ 
εθαξκνγήο κεζφδσλ ηειε-εξγαζίαο, ηειε-δηάζθεςεο, ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο 
ηεο γλψζεο θιπ.  
 
Εθηφο απφ ηηο παξαπάλσ ρξεζηηθέο ππεξεζίεο, ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ 
πξνψζεζε ηεο επξπδσληθφηεηαο δηαδξακαηίδεη ε πξνζθνξά ζην 
θαηαλαισηηθφ θνηλφ ππεξεζηψλ νπηηθναθνπζηηθνχ πεξηερνκέλνπ, 
πνιηηηζηηθνχ, ςπραγσγηθνχ, κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, δηαδξαζηηθψλ 
εθαξκνγψλ, δηαδηθηπαθήο ηειεφξαζεο θ.ν.θ.  
 
Πιελ φκσο, νη λέεο απηέο ππεξεζίεο απαηηνχλ πςειέο ηαρχηεηεο, ζπκκεηξηθή 
επηθνηλσλία θαη πνιχ ρακειέο θαζπζηεξήζεηο απφθξηζεο, ραξαθηεξηζηηθά πνπ 
δελ δηαζέηεη ην ππάξρνλ δίθηπν ραιθνχ ηνπ ΟΣΕ, πάλσ ζην νπνίν βαζίδεηαη 
ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ. Η πιήξεο έιιεηςε 
ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ, θαισδηαθψλ ή άιισλ, επηηείλεη ην πξφβιεκα. 
 
πλεπψο, εάλ ζέινπκε λα κηιάκε γηα αλάπηπμε, νη επελδχζεηο ζε Δίθηπα 
Πξφζβαζεο Επφκελεο Γεληάο κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο θαη πςειψλ ηαρπηήησλ 
απνηεινχλ κνλφδξνκν γηα ηε ρψξα καο.  
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Ποηές οη αλαγθαίες αλαγθαίες ρσζκηζηηθές παρεκβάζεης γηα ηα λέα δίθησα 
πρόζβαζες ;  
 
ηελ παξνχζα ζπγθπξία, ε πξνζέιθπζε επελδχζεσλ, δεκφζησλ θαη 
ηδησηηθψλ, ζε δίθηπα πξφζβαζεο επφκελεο γεληάο, ζηαζεξά θαη θηλεηά, είλαη 
δσηηθή αλάγθε. Πνηφο φκσο θαη γηα πνηφ ιφγν λα επελδχζεη ζηα λέα δίθηπα; 
Πνηφο ν ξφινο ηεο Πνιηηείαο θαη πνηφο ν ξφινο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ;  
 
Η ΕΕΣΣ θξνλεί φηη ν ζηφρνο κπνξεί λα επηηεπρζεί είηε κε πξσηνβνπιία ησλ 
παηθηψλ ηεο αγνξάο, φπνπ ππάξρεη επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ, φπσο ζε 
ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο κεγάισλ πφιεσλ ή ζε βηνκεραληθέο δψλεο, είηε 
κε θξαηηθή ππνζηήξημε, φπσο γηα ηα κεηξνπνιηηηθά δίθηπα δήκσλ ζε 
απνκαθξπζκέλεο θαη λεζησηηθέο πεξηνρέο, είηε αθφκε κε κηθηά ζρήκαηα 
παξαρψξεζεο ή ζπκπξάμεσλ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα.  
 
Η ζπλδξνκή ηεο Πνιηηείαο ζε επξπδσληθέο ππνδνκέο κπνξεί λα πινπνηεζεί κε 
δηάθνξνπο ηξφπνπο, φπσο παξνρή θηλήηξσλ ή δηεπθνιχλζεσλ, απαιιαγέο 
απφ θφξνπο ή ηέιε δηέιεπζεο, αμηνπνίεζε πξνγξακκάησλ θαη θνλδπιίσλ ηνπ 
ΕΠΑ, ή θαη άκεζε νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή ηνπ Δεκνζίνπ ππφ ηνλ φξν 
έγθξηζεο απφ ηελ Επξσπατθή Έλσζε, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο 
Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα θξαηηθέο εληζρχζεηο ζε επξπδσληθά δίθηπα.  
 
ε θάζε πεξίπησζε, ε ΕΕΣΣ ζα δηαζθαιίζεη ηελ αλνηθηή πξφζβαζε φισλ ζηα 
λέα δίθηπα κε αληηθεηκεληθνχο, δηαθαλείο θαη δίθαηνπο φξνπο, κεξηκλψληαο γηα 
ηελ πξνζηαζία ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ κεηαμχ παξφρσλ, πξνο φθεινο ηνπ 
Έιιελα πνιίηε θαη ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο.    
 
Εθηφο απφ ηα δίθηπα νπηηθψλ ηλψλ, ηα γεσκνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 
Ειιάδαο θαζηζηνχλ κε βηψζηκε ηελ επέλδπζε ζε ελζχξκαηα δίθηπα πςειψλ 
ηαρπηήησλ ζε νιφθιεξε ηελ επηθξάηεηα. Γηα ην ιφγν απηφ, ν 
ζπκπιεξσκαηηθφο ξφινο ησλ αζχξκαησλ δηθηχσλ, ζηαζεξψλ θαη θηλεηψλ γηα 
ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ «ςεθηαθνχ απνθιεηζκνχ» ησλ πνιηηψλ απφ ηελ 
Κνηλσλία ηεο Γλψζεο θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο.  
 
Η αλάπηπμε αζχξκαησλ επξπδσληθψλ δηθηχσλ πξνυπνζέηεη ηε βέιηηζηε 
αμηνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ ξαδηνθάζκαηνο κε ηξφπν πνπ λα πξνάγεη ηελ 
ηερλνινγηθά νπδέηεξε ρξήζε ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ Επξσπατθή εκπεηξία, 
ρσξίο ηηο ζεκεξηλέο απαξάδεθηεο γξαθεηνθξαηηθέο θαζπζηεξήζεηο ζε φηη 
αθνξά ηελ αδεηνδφηεζε θεξαηνζπζηεκάησλ θαη κε ηαπηφρξνλε ππεχζπλε 
ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ησλ λέσλ 
δηθηχσλ.  
 
Σέινο, ε ζχγθιηζε ησλ ηερλνινγηψλ επλνεί ηελ παξνρή πξνο ην θαηαλαισηηθφ 
θνηλφ ζπλδπαζηηθψλ ππεξεζηψλ επηθνηλσλίαο, πξφζβαζεο θαη πεξηερνκέλνπ 
(triple play) κέζσ ηνπ ίδηνπ δηθηχνπ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. Η δπλακηθή 
απηή αλαηξέπεη ηηο θαζεηνπνηεκέλεο δνκέο πνπ ππήξραλ κέρξη ζήκεξα θαη 
ελνπνηεί ηηο επηκέξνπο δηαθξηηέο αγνξέο ηειεπηθνηλσληψλ θαη 
νπηηθναθνπζηηθψλ.  
 
Δηακνξθψλεηαη έηζη έλα πνιχπινθν πεξηβάιινλ φπνπ δηαθνξεηηθά δίθηπα, 
ζηαζεξά θαη θηλεηά, ελζχξκαηα, αζχξκαηα θαη δνξπθνξηθά, ηειεπηθνηλσληαθά 
θαη ξαδηνηειενπηηθά αληαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο κε ζηφρν λα απνζπάζνπλ ην 
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κεγαιχηεξν κεξίδην ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ. Λπδία ιίζνο 
ηεο επηηπρίαο είλαη θαηά ηελ θξίζε καο ε πξνζαξκνγή ζηηο αλάγθεο θαη ζηηο 
απαηηήζεηο ηνπ πειάηε, ηνπ Έιιελα θαηαλαισηή, πνπ επηζπκεί λα 
απνιακβάλεη θαηλνηφκεο ππεξεζίεο ζε πξνζηηέο ηηκέο, ρσξίο λα ελδηαθέξεηαη 
γηα ην ηερλνινγηθφ ππφβαζξν κεηάδνζεο ηεο πιεξνθνξίαο. 
 
ε απηφ ην ζχλζεην ηνπίν, ε Πνιηηεία ζα πξέπεη λα απνθαζίζεη κε πνηά 
ζπλδπαζκέλε δέζκε κέηξσλ ζα επηηεπρζνχλ νη πνιηηηθνί θαη νηθνλνκηθνί 
ζηφρνη πνπ έρεη ζέζεη, ψζηε αθελφο κελ λα εμππεξεηεζεί ν πινπξαιηζκφο θαη 
ε πξφζβαζε ηνπ πνιίηε, φπνπ θαη αλ θαηνηθεί, ζηελ Κνηλσλία ηεο 
Πιεξνθνξίαο, φπσο άιισζηε επηηάζζεη ην χληαγκα ηεο ρψξαο, αθεηέξνπ δε 
ε αλάγθε λα αμηνπνηεζεί επσθειψο έλαο ζπάληνο εζληθφο πφξνο, φπσο ην 
ξαδηνθάζκα, γηα ηελ άκεζε κεηάβαζε ζηελ ςεθηαθή επνρή, απνδίδνληαο ηα 
αλάινγα έζνδα ζηα δεκφζηα ηακεία.   
 
Κπξίεο θαη θχξηνη,  
 
Αλαδεηψληαο ην θαηάιιειν κίγκα κεηαμχ ζηαζεξήο θαη θηλεηήο 
επξπδσληθφηεηαο, κεηαμχ ππνδνκψλ θαη πεξηερνκέλνπ, κεηαμχ δπλάκεσλ ηεο 
αγνξάο θαη θξαηηθήο παξέκβαζεο, ε Αλεμάξηεηε Αξρή καο, πιένλ κέινο ελφο 
Επξσπατθνχ νξγάλνπ, ηνπ ψκαηνο Επξσπαίσλ Ρπζκηζηψλ (BEREC), ζα 
ζηαζεί ζην πιεπξφ ηεο Πνιηηείαο ππνζηεξίδνληαο κε φξακα, εκπεηξία θαη 
εμεηδηθεπκέλε ηερλνγλσζία ηηο φπνηεο αλαπηπμηαθέο επηινγέο ηεο. 
 
Σαπηφρξνλα, ζέινπκε λα δηαβεβαηψζνπκε ηελ επελδπηηθή θνηλφηεηα, ζηελ 
Ειιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, φηη ε ΕΕΣΣ εγγπάηαη έλα ζηαζεξφ, δηαθαλέο θαη 
επέιηθην ξπζκηζηηθφ πιαίζην γηα ηελ ελζάξξπλζε λέσλ επελδχζεσλ θαη ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ ζε επίπεδν δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ. 
 
Κιείλνληαο ζα ήζεια λα ζαο πξνζθαιέζσ λα ζπκκεηάζρεηε ζηηο εξγαζίεο ηνπ 
5νπ Δηεζλνχο πλεδξίνπ ηεο ΕΕΣΣ ζηηο 17 θαη 18 Ινπλίνπ 2010 ζην πλεδξηαθφ 
Κέληξν «ΔΑΙ» ζην Μαξνχζη  κε ζέκα ηα Δίθηπα Πξφζβαζεο Επφκελεο 
Γεληάο, φπνπ ζα ζπδεηεζνχλ νη δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ απηψλ 
ππνδνκψλ πξνο φθεινο ηνπ πνιίηε, ηεο αγνξάο θαη ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο. 
 
 αο επραξηζηψ πνιχ 


