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Έναρξη Συνέντευξης Τύπου 
 

Προεδρεύων: Νικήτας Αλεξανδρίδης (Πρόεδρος ΕΕΤΤ) 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Ν.: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω στη Συνέντευξη 

Τύπου που έχουμε οργανώσει με την ευκαιρία της τακτικής συνάντησης των 

Προέδρων των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών Τηλεπικοινωνιών της Ευρώπης, 

του γνωστού ERG.  

Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε μαζί μας σήμερα την κυρία 

Reding, Επίτροπο για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα ΜΜΕ καθώς, 

επίσης, το νέο Υπουργό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος κύριο Χατζηδάκη, ενώ 

σύντομα, μόλις τελειώσει η συνάντηση δίπλα, ελπίζουμε να έχουμε τον 

Πρόεδρο του ERG κύριο Roberto Viola.  

Θα κάνουμε ένα μικρό statement ο καθένας μας στην αρχή και στη 

συνέχεια θα ανοίξουμε την αίθουσα για ερωτήσεις από το ακροατήριο.  

Το γεγονός ότι η συνάντηση αυτή γίνεται σήμερα στην πρωτεύουσα 

της Ελλάδας, μου δίνει την ευκαιρία να κάνω συνοπτικά την εκτίμηση του 

εθνικού Ρυθμιστή για την πρόοδο και τις προοπτικές της χώρας μας στον 

τομέα της ευρυζωνικότητας.  

Θα πω μόνο δύο πράγματα…  

Πρώτον, με χαρά διαπιστώνουμε ότι, χάρις εις τις προσπάθειες του 

κράτους, των επιχειρήσεων και του Ρυθμιστή, επιταχύνεται ο ρυθμός αύξησης 

των ευρυζωνικών συνδέσεων και, ταυτοχρόνως, βελτιώνεται συστηματικά η 

μέση ταχύτητα πρόσβασης.  

Ο ανταγωνισμός έχει επιταθεί, φέρνοντας στην αγορά νέες επενδύσεις, 

περισσότερους “παίκτες” με νέες δικτυακές υποδομές και συμβάλλοντας στην 

περαιτέρω μείωση του κόστους των ευρυζωνικών συνδέσεων. 
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Δεύτερον, η αυστηρή εφαρμογή των πρόσφατων ρυθμιστικών 

κανονισμών έχει, ήδη, φέρει πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Στόχος μας 

δε είναι να περιορίσουμε την επενδυτική αβεβαιότητα που σχετίζεται με το 

ισχύον ρυθμιστικό καθεστώς και να αναδείξουμε τη χώρα μας ως προνομιακό 

χώρο ανάπτυξης δικτυακών υποδομών και υπηρεσιών.  

Επειδή, όμως, σαν χώρα, δεν πρέπει να ανεχόμαστε να βρισκόμαστε 

στην τελευταία θέση, πρέπει να καταλάβουμε ότι χρειάζονται πολύ πιο 

συντονισμένες και δραστικές προσπάθειες από όλους μας (την πολιτεία, τις 

επιχειρήσεις και τον Ρυθμιστή), ώστε να μπορέσουμε σύντομα να 

συγκλίνουμε με τον κοινοτικό μέσο όρο στην αξιοποίηση των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών.  

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) 

βρίσκεται σε στενή συνεργασία τόσο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και με 

τους ομόλογους Ρυθμιστές των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για την καλύτερη αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων και προκλήσεων που 

ανακύπτουν κατά την εκτέλεση του έργου μας. Παραμένουμε αταλάντευτοι 

στην αφοσίωσή μας για την τήρηση του νόμου και των αρχών του υγιούς 

ανταγωνισμού, για το συμφέρον των πολιτών και της οικονομίας μας!  

Κυρία Reding, θα θέλατε να κάνετε μια δήλωση;   

 

REDING V.: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Θα μιλήσω στην αγγλική 

γλώσσα, γιατί τα ελληνικά μου, δυστυχώς, δεν είναι και τόσο καλά ώστε να 

εκφωνήσω λόγο στην όμορφη γλώσσα σας.  

 Υπάρχουν αρκετοί λόγοι που εμείς οι τρεις καθόμαστε μαζί. Ο πρώτος 

είναι πως στη διπλανή αίθουσα οι 27 εθνικοί Ρυθμιστές συναντώνται για να 

ορίσουν τον τρόπο που θα συνεργαστούν, ώστε να κάνουν την ευρωπαϊκή 

ήπειρο ηγέτη στη νέα τεχνολογία σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά τον 

τομέα των τηλεπικοινωνιών. 
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Ο δεύτερος λόγος είναι ότι θεωρώ πολύ σημαντικό να παραβρίσκομαι 

εδώ και να εκφράσω την υποστήριξή μου για την υπέροχη δουλειά που κάνει 

ο ελληνικός Ρυθμιστής! 

Κατά τρίτον, είμαι πολύ χαρούμενη που ο Υπουργός -και φίλος μου 

Κωστής- κάθεται δίπλα μας, γιατί όλα αυτά μπορούν να επιτευχθούν μόνο με 

τη συνεργασία των εθνικών κυβερνήσεων και των εθνικών κρατών· γιατί είναι 

πολύ σημαντικό ως Πρόεδρος -οι Ρυθμιστές το λένε- η Ελλάδα να 

προχωρήσει μπροστά, να αγωνιστεί, να αναπτυχθεί κυρίως στον τομέα της 

ευρυζωνικότητας, γιατί αυτό θα είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη της 

ελληνικής βιομηχανίας και οικονομίας και θα είναι καλό για τους έλληνες 

καταναλωτές.  

Οπότε, το γεγονός ότι έχετε εμάς τους τρεις να καθόμαστε εδώ μαζί 

αποτελεί ήδη μήνυμα, γιατί χρειαζόμαστε έναν ισχυρό ανεξάρτητο Ρυθμιστή, 

που έχει όλα τα μέσα στα χέρια του, ώστε να “ανοίξει” την αγορά· γιατί μόνο 

οι ανοιχτές αγορές, όπου ο ανταγωνισμός λειτουργεί, είναι αγορές καλές για 

την οικονομία, καλές για τους καταναλωτές. 

Η δουλειά του εθνικού Ρυθμιστή δεν ήταν εύκολη, για τον απλό λόγο 

ότι δεν είχε ένα νόμο πάνω στον οποίο θα μπορούσε να στηριχτεί. Η Ελλάδα, 

δυστυχώς, καθυστέρησε πολύ στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων για 

τις τηλεπικοινωνίες. Στενοχωρήθηκα πολύ που αναγκάστηκα να προσάγω την 

Ελλάδα στο δικαστήριο, αλλά όταν κάτι έχει αίσιο τέλος είναι καλό!  

Το 2006 η Ελλάδα απέκτησε νόμο και, από εκείνη τη στιγμή, ο 

εθνικός Ρυθμιστής μπορούσε να αρχίσει τη δουλειά του.  

Θα επιστρέψω στο τι προκάλεσε αυτό στην εθνική οικονομία της 

Ελλάδας… 

Έπειτα, η Επιτροπή, ασφαλώς, είναι εδώ για να στηρίξει αυτό το έργο 

που κάνει ο εθνικός Ρυθμιστής στη βάση του ευρωπαϊκού νόμου, γιατί ο 
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ελληνικός νόμος είναι η εφαρμογή του ευρωπαϊκού νόμου, που πρέπει να 

αποφασιστεί από ολόκληρη την ήπειρο.  

Είμαι πολύ χαρούμενη που έχω με το μέρος μου το νέο Υπουργό, 

επειδή προσπάθησε από την πλευρά της κυβέρνησης να κάνει τα πάντα για 

να αναπτύξει αυτές τις αγορές με ανοιχτό τρόπο, με ανταγωνιστικό τρόπο, 

ώστε η ελληνική βιομηχανία να έχει στη διάθεσή της την υποδομή και ο 

ελληνικός λαός να έχει στη διάθεσή του περιεχόμενο και υπηρεσίες. 

Ως δημοσιογράφοι, ξέρετε πολύ καλά ότι έχω έρθει αρκετές φορές 

στην Ελλάδα. Ταράχτηκα πάρα πολύ, γιατί δεν ήθελα αυτό το όμορφο μέρος 

να είναι το τελευταίο από τους 27, για παράδειγμα, σε θέματα ανάπτυξης της 

ευρυζωνικότητας -δεν είναι αυτή η θέση που πρέπει να κατέχετε, μπορείτε να 

τα καταφέρετε πολύ καλύτερα- και γιατί αυτό είναι πολύ άσχημο για την 

ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας σας και πολύ άσχημο για τους πολίτες 

σας.  

Με μεγάλη μου χαρά βλέπω πως, από τη στιγμή που ο εθνικός 

Ρυθμιστής είχε τη δυνατότητα, βάσει του νόμου, “να πάρει τα πράγματα στα 

χέρια του”, από το 2006, τα νούμερα που αφορούν την ευρυζωνικότητα 

βρίσκονται σε συνεχή άνοδο, έχουν διπλασιαστεί τον τελευταίο χρόνο, οπότε η 

Ελλάδα κατέχει σήμερα ρυθμό διείσδυσης 6,8% και ένα από τα μεγαλύτερα 

ποσοστά ανάπτυξης στην Ευρώπη.  

Οπότε, κύριε Υπουργέ, αυτό το βλέπω, όντως, σαν ένα καλό σημάδι! Η 

Ελλάδα προοδεύει! Να προσθέσω σ’ αυτό την Πρωτοβουλία Ευρυζωνικότητας 

που έλαβε η κυβέρνηση, η οποία βοηθάει. Οπότε, συγχαρητήρια για τη 

δουλειά του Ρυθμιστή στο να “ανοίξει” την αγορά, να προωθήσει τον 

ανταγωνισμό, αλλά, φίλτατε Ρυθμιστή, αυτή η δουλειά δεν έχει τελειώσει και 

δεν αρκεί που έχετε τώρα πρόοδο, αλλά πρέπει να φτάσετε πολύ γρήγορα σε 

μεσαίο επίπεδο στην Ευρώπη· γιατί ακόμα κι αν σήμερα έχετε ένα ρυθμό 

διείσδυσης 6,8% -και συγχαρητήρια για την πρόοδό σας- η καλύτερή μας 
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χώρα -και αυτή είναι η Δανία- έχει ποσοστό 37,2% και αυτό σημαίνει 

διαφορά 30%. Άρα, έχετε τρομερή δουλειά μπροστά σας οι δυο σας και 

χαίρομαι πολύ που βρίσκεστε εδώ μαζί, πράγμα που δείχνει ότι έχετε τον ίδιο 

στόχο, πως θέλετε να έχετε την ίδια επιτυχία.  

Βεβαίως, ο Ρυθμιστής πρέπει να είναι ανεξάρτητος. Αυτό είναι 

υψίστης σημασίας. Ο Ρυθμιστής δεν πρέπει να βρίσκεται υπό την εξουσία της 

κυβέρνησης, δεν πρέπει να βρίσκεται υπό την εξουσία του κύριου 

ανταγωνιστή, του Ο.Τ.Ε. εν προκειμένω. Ο Ρυθμιστής είναι ανεξάρτητος, 

πρέπει να κάνει τη δουλειά του με βάση την ελληνική νομοθεσία, με βάση 

την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αυτό είναι υψίστης σημασίας και στην 

αναθεώρηση που θα παρουσιάσω στις 13 Νοεμβρίου, την αναθεώρηση των 

κανόνων που διέπουν τις τηλεπικοινωνίες, η ανεξαρτησία των εθνικών 

Ρυθμιστών -όχι απλά θα τονιστεί- θα ενισχυθεί έντονα επειδή είναι 

θεμελιώδης!  

Έπειτα, με την αναθεώρηση αυτή, θα δοθεί, επίσης, μια πολύ μεγάλη 

ευκαιρία στην Ελλάδα, γιατί γνωρίζω ότι έχετε πολλά νησιά, έχετε πολλά 

βουνά και δεν είναι τόσο εύκολο να αποκτήσετε ευρυζωνικές συνδέσεις με 

τους παραδοσιακούς τρόπους. Γι’ αυτό το λόγο, η προώθηση της ασύρματης 

ευρυζωνικότητας είναι, πράγματι, η ιδανική λύση για την Ελλάδα και θα 

ήθελα να σας ενημερώσω ότι στην αναθεώρηση παρουσιάζω μια ολόκληρη 

επισκόπηση για τον τρόπο που χρησιμοποιείται το φάσμα των 

ραδιοσυχνοτήτων· χρειάζεστε το φάσμα των ραδιοσυχνοτήτων, για να 

προσεγγίσετε τα νησιά σας, για να προσεγγίσετε τα απομακρυσμένα χωριά στα 

ορεινά.  

Συνεπώς, η αναθεώρηση αυτή θα είναι εξαιρετικά σημαντική και 

ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον φίλο μου, τον κύριο Υπουργό, ώστε αυτή η 

αναθεώρηση να έχει θετική κατάληξη. Εάν το πετύχουμε αυτό, θα είναι και 

πάλι υψίστης σημασίας για τις βιομηχανίες σας εκτός Αθηνών, εκτός 
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Θεσσαλονίκης, βεβαίως και για τους καταναλωτές, γιατί θα μπορούν να έχουν 

υπηρεσίες, θα μπορούν να έχουν περιεχόμενο. 

Μιλώντας για υπηρεσίες και περιεχόμενο, θα ήθελα να ευχαριστήσω 

το Ρυθμιστή για την εξαίρετη δουλειά που έχει κάνει όσον αφορά την 

απόφαση για την περιαγωγή. Ξέρετε ότι η Επιτροπή έχει παρουσιάσει το νέο 

κανονισμό όσον αφορά την περιαγωγή. Εφαρμόστηκε σε όλα τα κράτη-μέλη. 

Οι εθνικοί Ρυθμιστές έπρεπε να φροντίσουν να εφαρμοστεί με ομαλό τρόπο 

και να επωφεληθούν οι καταναλωτές.  

Μπορώ να σας πω ότι εδώ, στην Ελλάδα, τα πράγματα είναι μια χαρά. 

Μπορώ, επίσης, να σας πω ότι από το καλοκαίρι, ήδη, 200 εκατομμύρια 

πολίτες επωφελούνται της νέας ευρωταρίφας, ενώ από σήμερα και στο εξής 

400 εκατομμύρια πολίτες θα επωφελούνται της νέας ευρωταρίφας. Αυτό 

δείχνει ότι η Ευρώπη μπορεί να δουλέψει γοργά, αποτελεσματικά, προς το 

συμφέρον των καταναλωτών.  

Αυτό, όμως, δεν ήταν παρά μόνο ένα βήμα, γιατί με τον κανονισμό για 

την περιαγωγή “θεραπεύσαμε” ένα σύμπτωμα. Τώρα, πρέπει να φτάσουμε 

στην “καρδιά” του προβλήματος και να κάνουμε μια αναθεώρηση του 

τηλεπικοινωνιακού κανονισμού που θα ενώσει εντελώς αρμονικά τις 27 αυτές 

διασκορπισμένες αγορές σε μία, εκμεταλλευόμενη την ήπειρο των 500 

εκατομμυρίων και καθιστώντας την Ευρώπη, την ήπειρο των 500 αυτών 

εκατομμυρίων, διαθέσιμη για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής μας βιομηχανίας 

σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο.   

 

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Κ.: Πρώτα απ’ όλα, θα ήθελα να καλωσορίσω στην Αθήνα, 

στην Ελλάδα, την κυρία Viviane Reding, παλιά φίλη από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο. Συνυπήρξαμε για πέντε χρόνια Ευρωβουλευτές και, όπως 

καταλαβαίνετε, μιλάει και ελληνικά η κυρία Reding. Καταλαβαίνει πολύ 

καλά και μιλάει, γιατί έχει παλιούς δεσμούς με την Ελλάδα. Αγαπάει τη χώρα 
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μας πάρα πολύ και ακόμα κι όσα σημείωσε, με πάθος εξαιρετικό, τα λέει 

γιατί θέλει την Ελλάδα να προχωρήσει, σχεδόν όσο κι εμείς!  

Τώρα, σε σχέση με την ουσία της σημερινής συνάντησης και 

συνέντευξης, προφανώς, οι Ρυθμιστικές Αρχές σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης έχουν να παίξουν -με βάση, άλλωστε, το κοινοτικό Δίκαιο- ένα πολύ 

σημαντικό ρόλο· σημαντικό ρόλο σε σχέση με την πρόοδο της αγοράς και τις 

νέες τεχνολογίες αλλά και σε σχέση με την αποφυγή αθέμιτων πρακτικών, την 

αποφυγή ολιγοπωλίων.  

Η αγορά αυτή πρέπει να στηριχθεί έτσι ώστε, από τη μια πλευρά να 

υπάρξουν καινούργιες και μεγάλες επενδύσεις και από την άλλη μεριά να 

προστατευτεί το συμφέρον των καταναλωτών. Σε αυτό το πλαίσιο, η Εθνική 

Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων, η ΕΕΤΤ, μπορεί και πρέπει να 

παίξει έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Η κυβέρνηση, προφανώς, είναι 

αποφασισμένη να σεβαστεί το ρόλο της ΕΕΤΤ, έτσι όπως προκύπτει από το 

κοινοτικό και το εθνικό Δίκαιο. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εννοείται, είναι αυτονόητο για εμάς το ότι πρέπει να 

συμβαίνει και στην Ελλάδα.  

Τώρα, μια δεύτερη παρατήρηση…  

Έχοντας τόσα χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, νομίζω ότι θα ήταν 

κάπως παράδοξο να περιμένει κάποιος από εμένα να μην θέλω να 

εφαρμοστεί το κοινοτικό Δίκαιο. Το αντίθετο!.. Όπου θεωρούμε ότι έχουμε 

μείνει πίσω σε σχέση με την εφαρμογή του κοινοτικού Δικαίου, θα 

προσπαθήσουμε να καλύψουμε το χαμένο έδαφος. Γι’ αυτό και στο γραφείο 

μου θα υπάρχει ένας Σύμβουλος, ο οποίος αποκλειστική αρμοδιότητα θα 

έχει, ακριβώς αυτό, να παρατηρεί πού έχουμε μείνει πίσω σε σχέση με την 

εφαρμογή του κοινοτικού Δικαίου στις μεταφορές και στις τηλεπικοινωνίες, 

έτσι ώστε να προσαρμοστούμε, όχι απλά και μόνο γιατί αυτό είναι υποχρέωσή 

μας, αλλά γιατί αυτά που συμβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 
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πράγματα που σηματοδοτούν μια πρωτοπορία σε παγκόσμιο επίπεδο και η 

Ελλάδα δεν πρέπει να μένει πίσω.  

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει ξεκαθαρίσει -το ξεκαθάρισα 

κι εγώ προσωπικά στις προγραμματικές δηλώσεις- ότι επενδύουμε πάρα 

πολλά στις τηλεπικοινωνίες και στις νέες τεχνολογίες. Είπα, μάλιστα, 

χαρακτηριστικά ότι δεν επενδύουμε μόνο ελπίδες, αλλά θα επενδύσουμε και 

χρήματα. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε τους πόρους του Κοινοτικού Πλαισίου 

Στήριξης σε στενή συνεργασία και με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, έτσι 

ώστε να προχωρήσουν τα ευρυζωνικά δίκτυα, να προχωρήσουμε με νέα γενιά 

οπτικής ίνας, να καλύψουμε το ψηφιακό “χάσμα” το οποίο μας χωρίζει σε 

σχέση με άλλες, πιο προηγμένες σε αυτό τον τομέα, χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.  

Αυτό το κάνουμε, γιατί πιστεύουμε ότι στον τομέα των 

τηλεπικοινωνιών υπάρχουν πολλές ευκαιρίες στην πατρίδα μας. Μπορεί να 

δημιουργηθούν πολλές και καλές νέες θέσεις εργασίας και αυτή την ευκαιρία 

δεν θέλουμε να την χάσουμε. Δεν θέλω προσωπικά να την χάσω!  

Μια τελευταία παρατήρηση…  

Ακριβώς επειδή πιστεύουμε στη δυναμική της αγοράς των 

τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα, θεωρούμε ότι υπάρχει χώρος για όλες τις 

καλές εταιρίες του τομέα. Θεωρούμε ότι υπάρχει χώρος, τόσο για τον Ο.Τ.Ε., 

ο οποίος, άλλωστε, τα τελευταία χρόνια, υπό την καθοδήγηση του κυρίου 

Βουρλούμη, έχει κάνει πολλά και σημαντικά “βήματα” προς τα εμπρός, όσο 

και για τους ποιοτικούς εναλλακτικούς παρόχους.  

Επομένως, αφού αυτή είναι η φιλοσοφία μας, με αυτόν τον τρόπο θα 

πορευτούμε, στηρίζοντας από τη μία πλευρά την προσπάθεια του κυρίου 

Αλεξανδρίδη και της ΕΕΤΤ, έτσι ώστε να εφαρμοστεί το κοινοτικό Δίκαιο και 

να υπάρχει ομαλή λειτουργία της αγοράς αλλά και στηρίζοντας, με τις 

επενδύσεις μας και την πολιτική μας γενικότερα, όλες τις εταιρίες του τομέα, 
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τον Ο.Τ.Ε. και τους ποιοτικούς εναλλακτικούς παρόχους, έτσι ώστε να 

δημιουργήσουν -όπως εμείς πιστεύουμε- καινούργιες θέσεις εργασίας, ιδίως 

για τη νέα γενιά της Ελλάδας.  

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Ν.: Σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.  

Ακούμε ερωτήσεις προς οποιονδήποτε θέλετε. Παρακαλώ, πρώτα ο 

κύριος. Να αναφέρετε το όνομα, την ιδιότητά σας και σε ποιον αναφέρεστε.  

 

ΖΩΤΟΣ Γ. (¨Το Βήμα¨): Καλησπέρα σας.  

Η ερώτησή μου έχει τρία σκέλη, που άπτονται όλων των 

αρμοδιοτήτων.  

Το πρώτο είναι πως υπάρχει μία αίσθηση ότι η Εθνική Επιτροπή 

Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων ακολουθεί μια επιθετική πολιτική σε ό,τι 

αφορά συγκεκριμένα πράγματα. Να πω ένα παράδειγμα… Κάποτε 

“κατηγορείτο” ότι δεν “κυνηγούσε” όπως θα έπρεπε τον Ο.Τ.Ε. Σήμερα δίνεται 

η αντίθετη αίσθηση, δηλαδή ότι “κυνηγάει” περισσότερο τον Ο.Τ.Ε. απ’ ό,τι 

άλλους εναλλακτικούς. Εδώ θα ήθελα την τοποθέτηση και του κυρίου 

Αλεξανδρίδη και της κυρίας Reding.  

Το δεύτερο ερώτημα είναι σχετικό με τα wireless που ανέφερε η 

κυρία Reding… Υπάρχει η συγκεκριμένη εταιρία που έχει πάρει την άδεια 

για το WiMax, το οποίο χρονίζει. Βέβαια, είναι επιχειρηματική η πολιτική 

αυτή της συγκεκριμένης εταιρίας, αλλά είναι λιγάκι “κλειστό”. Μήπως θα 

έπρεπε να το δει λίγο αυτό η ΕΕΤΤ, να δει τι γίνεται και με το WiMax;  

Το τρίτο έχει να κάνει με το διαχωρισμό δικτύων και υπηρεσιών. Στο 

μοντέλο αυτό αναφέρθηκε και ο κύριος Βουρλούμης, ο Πρόεδρος του Ο.Τ.Ε., 

πρόσφατα, αλλά υπάρχει και μία γενικότερη αίσθηση ότι δεν έχει 

“περπατήσει” στην Ευρώπη, για παράδειγμα στη British Telecom.  

Θα ήθελα μια τοποθέτηση πάνω σε αυτά. Ευχαριστώ.  
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REDING V.: Θα απαντήσω στο πρώτο και το τρίτο ερώτημα, εάν μου 

επιτρέψετε.  

Οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί που διέπουν τις τηλεπικοινωνίες, οι οποίοι 

έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία, προβλέπουν ότι, αρχικά, ο 

Ρυθμιστής πρέπει να πραγματοποιήσει ανάλυση αγοράς σε 18 συναφείς 

αγορές, ώστε να δει εάν οι αγορές αυτές είναι “ανοιχτές” ή εάν υπάρχει 

κυριαρχία στην αγορά αυτή και, στη συνέχεια, έχει να προτείνει μέτρα 

αποκατάστασης, ώστε να “ανοίξει” την αγορά.  

 Αυτή είναι η βάση για τους τηλεπικοινωνιακούς κανονισμούς παντού 

στην Ευρώπη. Από όσα έχω δει μέχρι στιγμής, ο Ρυθμιστής, μέσα σε ένα 

πολύ σύντομο χρονικό διάστημα -επειδή δεν είχε στη διάθεσή του ένα νόμο 

τη στιγμή που οι άλλες χώρες είχαν το νόμο- έχει ολοκληρώσει όλες τις 

αναλύσεις αγοράς και έχει προτείνει μέτρα αποκατάστασης τα οποία θεώρησε 

απαραίτητα για το “άνοιγμα” της αγοράς.   

 Θα πρέπει να ξέρετε, για παράδειγμα, πως το 60% της αγοράς 

ευρυζωνικότητας καταλαμβάνεται από τον κυρίαρχο “παίκτη”. Συνεπώς, 

κάνει τη δουλειά του κατ’ όπως πρέπει να την κάνει. Αυτό δεν έχει καμία 

σχέση με τη μαχητικότητα· έχει καθαρά σχέση με την εφαρμογή των 

κανονισμών που έχουν γίνει αποδεκτοί από ολόκληρη την Ευρώπη. 

 Το τρίτο ερώτημα, σχετικά με το λειτουργικό διαχωρισμό… Υπάρχουν 

κράτη-μέλη που εφαρμόζουν το λειτουργικό διαχωρισμό. Στη Μεγάλη 

Βρετανία, για παράδειγμα, η Ofcom έχει εφαρμόσει το λειτουργικό 

διαχωρισμό με τη British Telecom. Τι έχουμε δει αφότου συνέβη αυτό; 

Έχουμε δει “έκρηξη” των γραμμών ευρυζωνικότητας. Οπότε, προχωράει όντως 

καλά και αυτός είναι ο λόγος που προτείνω στην αναθεώρηση των 

τηλεπικοινωνιακών κανόνων -που θα αποφασίσω αργότερα με τους 

συναδέλφους μου Επιτρόπους, στις 13 Νοεμβρίου- να έχουμε το λειτουργικό 
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διαχωρισμό ως ένα από τα εργαλεία που θα έχει στη διάθεσή του ο εθνικός 

Ρυθμιστής, εάν πιστεύει ότι ο λειτουργικός διαχωρισμός είναι ο μοναδικός 

τρόπος “ανοίγματος” της αγοράς, αφού έχει δοκιμάσει όλα τα άλλα μέσα 

“ανοίγματος” της αγοράς.  

 Συνεπώς, ναι, ο λειτουργικός διαχωρισμός θα βρίσκεται ανάμεσα στα 

θέματα της ημερήσιας διάταξης και, ναι, ο ελληνικός Ρυθμιστής στη συνέχεια 

-αλλά αυτό είναι ανεξάρτητη, δική του απόφαση- θα έχει τη δυνατότητα, εάν 

θέλει, να χρησιμοποιήσει αυτό το μέτρο αποκατάστασης.  

 

ΚΟΜΝΟΣ Α. (¨Mobile News¨): Για το ίδιο θέμα θέλω μία διευκρίνιση…  

Δημοσιεύματα στην Wall Street Journal αναφέρουν ότι, όταν 

αναφέρεστε στο λειτουργικό διαχωρισμό, εννοείτε δύο χώρες: την Ελλάδα και 

τη Ρουμανία. Γιατί αυτές οι δύο αγορές; Το έγραψε η εφημερίδα.  

 

REDING V.: Δεν γνωρίζω τι σκέφτονται και γράφουν οι δημοσιογράφοι. Αυτό 

είναι δική τους ευθύνη!.. Εγώ είμαι η Ευρωπαία Επίτροπος και προτείνω 

κανονισμούς για το σύνολο της Ευρώπης, όχι για τη μία ή την άλλη χώρα 

ξεχωριστά. Και αυτός είναι ο λόγος που το εργαλείο του λειτουργικού 

διαχωρισμού θα διατίθεται προς χρήση από όλους τους Ρυθμιστές. Ξέρω ότι 

υπάρχουν αρκετοί Ρυθμιστές οι οποίοι σήμερα, ήδη, αναλογίζονται την 

εφαρμογή του λειτουργικού διαχωρισμού. Για παράδειγμα, ξέρω ότι η Ιταλία 

το σκέφτεται, η Ιρλανδία και η Σουηδία μεταξύ άλλων, ενώ και άλλες χώρες 

θα ακολουθήσουν. Όμως, θα είναι ένα εργαλείο για όλους τους Ρυθμιστές, οι 

οποίοι, αφού αναλύσουν την αγορά τους, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι, 

για την ανάπτυξη της δικής τους αγοράς, αυτός θα είναι ο σωστός τρόπος να 

προχωρήσουν.  

 Θα ήθελα να καλωσορίσω τον Roberto Viola. Ο Roberto Viola είναι ο 

Πρόεδρος της Ομάδας των Ευρωπαίων Ρυθμιστών. Είναι οι 27 Εθνικοί 
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Ρυθμιστές, ανάμεσά τους και οι Έλληνες Ρυθμιστές, οι οποίοι συσκέπτονται, 

οι οποίοι προσπαθούν να φτιάξουν μια πολιτική που να είναι ορθή, που να 

μην είναι αντιτιθέμενη ανάμεσα στα διάφορα κράτη-μέλη, ώστε να πετύχουν 

τους στόχους που σας εξήγησα, τους στόχους του “ανοίγματος” της αγοράς 

και τού να κάνουν όλη αυτήν την ευρωπαϊκή αγορά έναν πραγματικά 

λειτουργικό και ανταγωνιστικό χώρο, ώστε να καταστήσουμε τη βιομηχανία 

των τηλεπικοινωνιών μας μία από τις ισχυρότερες αν όχι την ισχυρότερη στον 

κόσμο.  

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Ν.: Roberto, θα ήθελες να κάνεις μια εισαγωγική δήλωση; 

Είμαστε σε διαδικασία ερωταπαντήσεων από το ακροατήριο.  

 

VIOLA R.: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ, Επίτροπε Reding, για τα 

ευγενικά σας λόγια και για την πρόσκληση. Κατ’ αρχάς, σας ζητώ συγνώμη 

που αργήσαμε· είμαστε ένα αληθινό σώμα λήψεων αποφάσεων, οπότε μόλις 

ολοκληρώσαμε τη λήψη σημαντικών αποφάσεων και είναι μεγάλη μου χαρά 

που βρίσκομαι εδώ και σας παρουσιάζω τη δραστηριότητα της Ομάδας των 

Ευρωπαίων Ρυθμιστών καθώς, επίσης, το πόσο πολύτιμη είναι η συμβολή της 

ΕΕΤΤ στην Ελλάδα για την Ομάδα των Ευρωπαίων Ρυθμιστών.  

 Η ΕΕΤΤ είναι ένα από τα βασικά μας μέλη σε όλες της ομάδες 

εργασίας της ERG. Συντελεί σε πολλές από τις δραστηριότητες που 

διεξάγουμε, με σημαντική συμβολή τόσο στην αγορά ευρυζωνικότητας όσο 

και στην αγορά κινητής τηλεφωνίας. Είμαι, επίσης, πολύ χαρούμενος για την 

πρόοδο της ελληνικής αγοράς και το γεγονός ότι με την εργασία, τη 

συλλογική εργασία του ERG, η ΕΕΤΤ αποκτά έμπνευση όσον αφορά τον 

εθνικό κανονισμό.  
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 Βρίσκομαι, λοιπόν, εδώ για να σας προσφέρω το συλλογικό μας 

όραμα όσον αφορά το ποια είναι η καλή πορεία της ρυθμιστικής αγοράς και 

για να απαντήσω στα ερωτήματά σας.  

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.   

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Ν.: Να πω δυο λόγια, απαντώντας στις ερωτήσεις που είχατε 

κάνει…  

Για το functional separation δεν έχω να πω πολύ περισσότερα από 

ό,τι είπε η Commissioner. Είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να φανεί πολύ 

χρήσιμο. Είναι ένα εργαλείο το οποίο, για να εφαρμοστεί, θέλει πολλή σκέψη, 

θέλει αρκετή προετοιμασία, θέλει συζήτηση. Δεν είναι κάτι το οποίο, αν 

εφαρμοστεί, θα εφαρμοστεί απότομα και χωρίς την απαραίτητη σκέψη που 

χρειάζεται.  

 Για τα WiMax που αναφέρατε, να σας πω ότι υπάρχουν τέσσερις 

άδειες WiMax. Η μία, όπου αναφερθήκατε, είναι αυτή που πρόσφατα έδωσε η 

ΕΕΤΤ, πριν από ένα χρόνο· και οι τέσσερις έχουν υποχρεώσεις rollout 

καλύψεως, γεωγραφικής καλύψεως, πληθυσμιακής καλύψεως, κτλ.  

 Η ΕΕΤΤ τα παρακολουθεί όλα αυτά. Τουλάχιστον για την τέταρτη 

είναι πολύ νωρίς να δούμε πού έχει φτάσει, αφού μόνο ένας χρόνος έχει 

συμπληρωθεί. Είμαστε, όμως, από πάνω, το παρακολουθούμε και θα δούμε 

τι θα γίνει, ανάλογα με το τι rollout κάνουν οι εταιρίες αυτές. Το φάσμα είναι 

χρήσιμο, είναι σπάνιο και πρέπει να χρησιμοποιείται και να αξιοποιείται 

σωστά.  

Τέλος, η ΕΕΤΤ, όπως κάθε εθνικός Ρυθμιστής δεν -εντός ή εκτός 

εισαγωγικών- κυνηγάει κάποιον, είτε αυτός είναι μια μεγάλη εταιρία - παλιό 

μονοπώλιο είτε είναι μια μεγάλη εταιρία - μη-παλαιό μονοπώλιο είτε είναι 

μια μικρή εταιρία. Εφαρμόζουμε τους νόμους και τους κανονισμούς, 

κοινοτικούς και εθνικούς!  

 
 
  Σελ. 14 
 



 
 
 
Συνέντευξη Τύπου 
στο πλαίσιο της Τακτικής Συνάντησης των Προέδρων των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών Τηλεπικοινωνιών της Ευρώπης 
 

 

Πριν από την ανάλυση αγορών ήταν δύσκολο να εφαρμοστούν 

πράγματα που δεν ήταν σε κανονισμούς και σε νόμους. Με την ανάλυση 

αγορών που κάναμε και κυρίως, στη συνέχεια, με τον καθορισμό των 

κανονιστικών πράξεων που είχε προσδιορίσει το τι ρυθμίσεις και τι remedies 

επιβάλλονται στις εταιρίες οι οποίες βγήκανε σαν εταιρίες με σημαντική ισχύ 

στην αγορά -και για την Ελλάδα· μία ήταν αυτή στις περισσότερες αγορές, 

στις σταθερές τουλάχιστον-, πλέον, είχαμε και το νόμο και τα εργαλεία εις 

τρόπον ώστε να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε το νόμο σωστά.  

Αυτό που κάνουμε είναι, ακριβώς, να εφαρμόζουμε το νόμο. Εκ των 

πραγμάτων, -και, φαντάζομαι, όλοι σας το ξέρετε- η εταιρία η οποία έχει 

σημαντική ισχύ στην αγορά, η δεσπόζουσα εταιρία, όποια κι αν είναι αυτή, 

έχει πάντα αυξημένες υποχρεώσεις σε σχέση με τις άλλες. Συνεπώς, κάτι το 

οποίο είμαστε αναγκασμένοι να εφαρμόσουμε σε μία τέτοια εταιρία, 

ενδεχόμενα και να θέλουμε, να μην μπορούμε να το εφαρμόσουμε σε μία 

άλλη εταιρία, η οποία δεν έχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά.  

Ευχαριστώ.  

 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗ Τ. (¨Ναυτεμπορική¨): Η ερώτησή μου απευθύνεται στην 

κυρία Επίτροπο και είναι η εξής…  

Έτσι όπως αντιλαμβάνεστε την κατάσταση, έτσι όπως ζείτε την 

κατάσταση στην Ευρώπη και στην Ελλάδα ειδικότερα, θεωρείτε πως στην 

Ελλάδα πρέπει να εφαρμοστεί ο λειτουργικός διαχωρισμός στον Ο.Τ.Ε.;  

 

REDING V.: Δεν είναι δική μου αρμοδιότητα να απαντήσω σε αυτό το 

ερώτημα, γιατί στην Ελλάδα έχετε ανεξάρτητο Ρυθμιστή, ο οποίος πρέπει 

ανεξάρτητα να αξιολογήσει εάν είναι σημαντικό ή όχι για την αγορά του και, 

στη συνέχεια, να παρουσιάσει την πρότασή του στην Επιτροπή. Μετά, θα το 

συζητήσουμε. Δεν θα αναλάβω πρωτοβουλία επ’ αυτού! Είναι στην 
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αρμοδιότητα του ανεξάρτητου Ρυθμιστή να κάνει το πρώτο βήμα, εάν 

αποφασίσει ότι θα είναι σημαντικό.  

 

ΖΑΧΑΡΟΣ Σ. (¨Πρώτο Θέμα¨ - ¨capital.gr¨): Θα κάνω κι εγώ μία ερώτηση 

στην κυρία Reding.  

Κατ’ αρχήν, θέλω να θέσω υπ’ όψιν σας ένα θέμα, το οποίο έχει εδώ 

και καιρό απασχολήσει τον ελληνικό τύπο. Η ΕΕΤΤ, πράγματι, επιβάλει 

πρόστιμα στον Ο.Τ.Ε. για τις παραβατικές συμπεριφορές του, τα οποία, 

σύμφωνα με στοιχεία που η ίδια η ΕΕΤΤ μου έχει προμηθεύσει -προσωπικά 

εμένα, αλλά φαντάζομαι και σε άλλους συναδέλφους-, δεν έχουν πληρωθεί 

ποτέ. Έχετε την αίσθηση ότι υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα στη ρύθμιση της 

αγοράς από πρόστιμα τα οποία χρονίζουν στα δικαστήρια;  

Ένα δεύτερο θέμα το οποίο θα ήθελα να θέσω υπ’ όψιν σας είναι το 

εξής… Αναμένουμε, από στιγμή σε στιγμή, από βδομάδα σε βδομάδα, την 

απόφαση της Εθνικής Επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών που 

αφορά τη Vodafone και την Ericsson. Προς το παρόν, η μέχρι τώρα 

διερεύνηση του θέματος έχει δώσει ικανοποιητικές απαντήσεις στη δική σας 

Επιτροπή, καθώς είστε Επίτροπος για θέματα τηλεπικοινωνιών και αυτό 

συνέβη μέσα στην επικράτειά σας; Είναι, ίσως, η σημαντικότερη υπόθεση 

που έχει απασχολήσει τα τελευταία χρόνια τις τηλεπικοινωνίες. 

 

REDING V.: Μπορώ να σας απαντήσω όσον αφορά το ερώτημα για τα 

πρόστιμα, γιατί είναι θέμα εφαρμογής των αποφάσεων ενός Ρυθμιστή. Ο 

Ευρωπαϊκός Κανονισμός, όπως έχει προβλεφθεί, έχει προβλεφθεί με τον 

ακόλουθο τρόπο: η ανάλυση αγοράς, ο Ρυθμιστής τη διεξάγει, τη συζητά με 

την Επιτροπή, ώστε να είναι σύμφωνη με τους ευρωπαϊκούς κανόνες και με 

όσα γίνονται σε άλλες χώρες, ενώ στη συνέχεια είναι στην αρμοδιότητα του 
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Ρυθμιστή, βάσει της νομοθεσίας, να επιβάλει τα μέτρα αποκατάστασης που 

θεωρεί απαραίτητα.  

 Θεωρώ ότι σε ένα σύστημα που λειτουργεί ομαλά, αυτά τα μέτρα 

αποκατάστασης θα πρέπει να εφαρμόζονται και στην πράξη. Πάντως, το 

ρυθμιστικό πλαίσιο διατυπώνει πολύ σαφώς πως όλοι μπορούν να 

προσφύγουν σε κάποιο δικαστήριο. Αυτό είναι κανονικό δικαίωμα σε μια 

δημοκρατική χώρα, αλλά δεν θα πρέπει να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στα 

μέτρα αποκατάστασης που έχει εφαρμόσει ο Ρυθμιστής.  

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Ν.: Αν μου επιτρέψετε, να συμπληρώσω κι εγώ για το τι 

πρόστιμα έχουν πληρωθεί. Εάν αφαιρέσουμε τα περίπου 30 εκατομμύρια 

πρόσφατα πρόστιμα που έχει επιβάλει η ΕΕΤΤ στην εταιρία Ο.Τ.Ε. Α.Ε., τα 

τελευταία δύο χρόνια, από ό,τι μου λέει η υπηρεσία, έχουμε βάλει περίπου 

πρόστιμο γύρω στα 11 εκατομμύρια, εκ των οποίων, πάνω από τα μισά έχουν 

εισπραχθεί.  

 Άρα, δεν είναι σωστό...  

 

ΖΑΧΑΡΟΣ Σ. (¨Πρώτο Θέμα¨ - ¨capital.gr¨): Κι εγώ από την ΕΕΤΤ τα πήρα 

και για τα τρία τελευταία χρόνια τα στοιχεία έλεγαν ότι δεν πληρώθηκε 

κανένα πρόστιμο.  

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Ν.: Λάθος στοιχεία θα έχετε. Μπορούμε να τα συζητήσουμε 

και μετά, αν θέλετε, ευχαρίστως.  

 Για τη Vodafone προτιμώ να μην κάνω κανένα σχόλιο ακόμα, γιατί 

δεν έχει τελειώσει η διαδικασία. Όταν τελειώσει, θα μάθετε και το 

αποτέλεσμα.  
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REDING V.: Ένας Επίτροπος δεν μπορεί να παρέμβει σε ερωτήματα που 

βρίσκονται για επίλυση στα δικαστήρια ή υπό εξέταση.  

 

ΚΑΠΠΟΣ Χ. (¨Αυριανή¨): Θα ήθελα να μείνουμε λίγο στα περί δεσπόζουσας 

θέσης του Ο.Τ.Ε., καθώς η πλευρά του Ο.Τ.Ε. κατά καιρούς αντιτείνει ότι 

υπάρχουν κι άλλες σήμερα κολοσσιαίες επιχειρήσεις, αφού οι ανταγωνιστές 

τους δεν είναι μικρές επιχειρήσεις· αναφέρουν την περίπτωση της Wind που 

είναι μαζί με την Tellas, αναφέρουν την περίπτωση της Vodafone που είναι 

μαζί με την HOL.  

Μήπως είναι λίγο σχετικό το να μιλάμε για εταιρίες με δεσπόζουσα 

θέση, όταν τα κρατικά μονοπώλια έχουν να αντιμετωπίσουν, πλέον, 

κολοσσιαίους οργανισμούς του ιδιωτικού φορέα απέναντί τους;  

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Ν.: Το τι σημαίνει ότι «μία εταιρία έχει δεσπόζουσα θέση 

στην αγορά», δεν μετράται μόνο με κεφάλαια. Δηλαδή, αν έρθει ένας με πάρα 

πολλά χρήματα και στήσει μια εταιρία εδώ, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η 

εταιρία αυτή, την επόμενη μέρα, έχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά. Για να 

καθοριστεί αν η εταιρία έχει δεσπόζουσα θέση σε κάποια συγκεκριμένη 

αγορά, πρέπει -και είναι ένας αριθμός από 18 αγορές τουλάχιστον- να γίνει 

μια ενδελεχής ανάλυση με διαδικασία - μοντελοποίηση, που παίρνει χρόνο, 

μήνες και έργο αρκετό. 

 Δεν είναι κάτι το οποίο βγαίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Η 

ανάλυση αυτή θα κοιτάξει πολλά πράγματα. Θα κοιτάξει τα οικονομικά, θα 

κοιτάξει μερίδιο αγοράς, θα κοιτάξει προϊστορία, θα κοιτάξει υποδομές, θα 

κοιτάξει τι επενδύσεις έχει κάνει. Είναι ένα πολύπλοκο σύστημα, το οποίο 

χρησιμοποιείται για να καθοριστεί αν κάποια εταιρία στη συγκεκριμένη 

αγορά έχει ή δεν έχει δεσπόζουσα θέση.  
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 Η εταιρία Ο.Τ.Ε. μπορεί να ισχυριστεί ό,τι θέλει βέβαια, αλλά δεν 

είμαι σίγουρος ότι, έτσι όπως τα παρουσιάζει, δεν προσπαθεί να δώσει την 

εντύπωση ότι είναι η εταιρία που δεν θα έπρεπε να έχει δεσπόζουσα θέση!.. 

Οι πολυεθνικές εταιρίες, τύπου Vodafone, Wind κτλ, δεν έχουν ακόμα 

αποκτήσει τα χαρακτηριστικά αυτά, στις συγκεκριμένες αγορές, που θα τις 

καταστήσουν εταιρίες με δεσπόζουσα θέση· όπου, τότε, οι εταιρίες θα είναι 

πάνω από μία και, βέβαια, τότε, ενδεχόμενα, να έχει δίκιο ο Ο.Τ.Ε.  

 Είμαστε πολύ μακριά από αυτό ακόμα. Ενδεχόμενα, κάποτε να γίνει, 

όταν οι εταιρίες αυτές, στις συγκεκριμένες αγορές που ο Ο.Τ.Ε. έχει 

δεσπόζουσα θέση, πράγματι, “αναλάβουν” τόσο πολύ, ώστε και αυτές να 

έχουν δεσπόζουσα θέση· τότε, αναγκαστικά και εκ των πραγμάτων, με τη νέα 

ανάλυση της αγοράς που θα γίνει, οι όροι, οι κανονισμοί και τα remedies που 

επιβάλλονται στις δεσπόζουσες εταιρίες θα αλλάξουν διαφορετικά. 

 

ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. (¨Pathfinder¨): Θα ήθελα να ρωτήσω κυρίως τον κύριο 

Αλεξανδρίδη αλλά και τον κύριο Υπουργό ένα σχόλιο μετά, αν έχει την 

καλοσύνη.  

Φέτος, το 2007, ήταν Έτος Ευρυζωνικότητας. Όντως, “πήραμε 

κάποιους πόντους” στην κατάταξη (εκατοστιαία).  

Τι άλλο πρόκειται να γίνει φέτος; Θα παραταθεί το Έτος 

Ευρυζωνικότητας και το 2008; Βέβαια, είναι ένας αγώνας που δεν σταματάει, 

αλλά θα ήθελα και από ¨εσάς¨ και από ¨εσάς¨ ένα σχόλιο, αν γίνεται, γιατί 

νομίζω ότι υπήρχε μέχρι πρόσφατα μία κόντρα -έτσι δεν είναι; Ή, 

τουλάχιστον, ας μην την πούμε κόντρα, αλλά υπήρχε κάποιο πρόβλημα στη 

σχέση της ΕΕΤΤ με το Υπουργείο. Έτσι τουλάχιστον νόμιζα εγώ.  

 

 
 
  Σελ. 19 
 



 
 

Ελληνική Δημοκρατία 
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων 
Ηλεκτρονική & Έντυπη Έκδοση Συνέντευξης Τύπου • Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2007 

 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Ν.: Δεν ξέρω για ποια κόντρα συζητάτε. Δεν νομίζω ότι 

υπήρχε κάτι τέτοιο και οπωσδήποτε δεν έχει οιαδήποτε σχέση αυτό με το 

Έτος Ευρυζωνικότητας.  

Το Έτος Ευρυζωνικότητας, κατ’ εμέ, σε πρώτη φάση, είχε μία 

συμβολική χροιά, ώστε να ακούσει ο κόσμος τον όρο, να χρησιμοποιηθεί ο 

όρος από πολιτικά χείλη, που, ενδεχόμενα, δεν θα ήθελαν να τον 

χρησιμοποιήσουν τόσο εντατικά. Στη συνέχεια, ελπίζαμε ότι αυτή η χρήση 

του όρου -και, μάλιστα, από τα χείλη του Πρωθυπουργού- θα ταρακουνούσε 

το σύστημα, θα ταρακουνούσε όσους εμπλέκονται και μπορούν να 

βοηθήσουν στην εξάπλωση της ευρυζωνικότητας (τον Ρυθμιστή, τους 

επενδυτές, την πολιτεία), ώστε να προχωρήσουμε με συγκεκριμένα έργα και 

δράσεις, για να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο αυτό που 

ονομάσαμε ¨Έτος Ευρυζωνικότητας¨.  

 Ο Ρυθμιστής, από την πλευρά του, έχει κάνει διάφορα πράγματα· τα 

περισσότερα και τις ενέργειες που κάνουμε, φαντάζομαι, τα γνωρίζετε.  

Το τι μπορεί ο Ρυθμιστής να κάνει και το πόσο μπορεί να συμβάλει 

στη διάδοση της ευρυζωνικότητας έχουν κάποιον περιορισμό. Εμείς κοιτάμε 

την ανταγωνιστικότητα, προσπαθούμε να αυξηθεί η ευρυζωνικότητα με την 

ενθάρρυνση της ανταγωνιστικότητας, με καθαρούς κανόνες, με υγιή 

ανταγωνισμό, ώστε όλοι οι “παίκτες” να αισθάνονται ότι μπορούν να κάνουν 

τις επενδύσεις τους και να “παίξουν στο παιχνίδι”.  

 Δεν έχουμε, όμως, το δικαίωμα να υλοποιούμε δράσεις. Δεν 

μπορούμε να πούμε: «Η ΕΕΤΤ αποφασίζει να δώσει 15.000 PC σε φοιτητές ή σε 

μαθητές» ή «…να ενώσει όλα τα σχολεία της χώρας με ευρυζωνικά δίκτυα». Αυτό 

που μπορούμε να κάνουμε είναι προτάσεις και προς την πολιτεία και προς τη 

Βουλή και προς τις επιχειρήσεις. Τα έχουμε κάνει. Μερικά από αυτά έχουν 

προχωρήσει, μερικά είναι υπό σκέψη. Δυστυχώς, όμως, μέχρι εκεί φτάνει ο 

Ρυθμιστής.  
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Μάλλον πρέπει να σταματήσω εδώ και να δώσω στον κύριο Υπουργό 

την ευκαιρία, αν θέλει, να προσθέσει κάτι από πολιτικής πλευράς. 

 

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Κ.: Όπως σημείωσα και εισαγωγικά, εμείς θέλουμε να 

επενδύσουμε στον τομέα των νέων τεχνολογιών. Δεν είναι σχήμα λόγου. Θα 

δείτε ότι -πιστεύω ότι αυτό είναι απόφαση της κυβέρνησης και θα 

μετουσιωθεί σε συγκεκριμένες δράσεις- σε σύντομο χρονικό διάστημα θα 

είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε μια καινούργια εθνική στρατηγική για τις 

τηλεπικοινωνίες, η οποία θα λαμβάνει υπ’ όψιν της τόσο τα προβλήματα τα 

οποία υπάρχουν αλλά και τις εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας όσο και τις 

ιδιαιτερότητες της χώρας.  

 Η πατρίδα μας, κατεξοχήν, πρέπει να επωφελείται των νέων 

τεχνολογιών λόγω της μορφολογίας της. Έχουμε πολλά νησιά, πολλά βουνά. 

Οι άνθρωποι που μένουν εκεί πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες. Πρέπει να 

ενισχύσουμε την τηλεϊατρική, το ηλεκτρονικό εμπόριο, την τηλε-εκπαίδευση. 

Όλα αυτά τα συζητούμε με το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών, έτσι 

ώστε να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατόν.  

 Στο πλαίσιο αυτών των συζητήσεων, προφανώς, λαμβάνουμε υπ’ όψιν 

και τις ιδέες που έχει η ΕΕΤΤ και δεν σας κρύβω ότι, ήδη, έχουμε 

κουβεντιάσει με την ΕΕΤΤ κάποιες ιδέες, που έχουν εκφραστεί από τη δική 

της πλευρά, προκειμένου να τις ενσωματώσουμε στο πρόγραμμά μας. 

 

ΓΥΠΑΚΗ Α. (¨Απογευματινή¨): Με την ευκαιρία και της Συνόδου των 

Ρυθμιστικών Αρχών, αναρωτιόμουν αν οι διαδικασίες που ακολουθούν οι 

Ρυθμιστικές Αρχές είναι σε θέση να προλάβουν τις εξελίξεις στην αγορά.  

Ζητώ την τοποθέτηση της κυρίας Reding, αλλά ήθελα να έρθω και σε 

μία επισήμανση δική σας, κύριε Αλεξανδρίδη. Είπατε ότι είναι χρονοβόρες 

και πολύπλοκες οι διαδικασίες για την ανάλυση της αγοράς. Στο μεταξύ, 

 
 
  Σελ. 21 
 



 
 

Ελληνική Δημοκρατία 
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων 
Ηλεκτρονική & Έντυπη Έκδοση Συνέντευξης Τύπου • Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2007 

 
 

όμως, υπάρχουν εξελίξεις μέσα σε αυτήν την αγορά. Με την ανάλυση που 

κάνατε, είδατε ότι ο Ο.Τ.Ε. είναι όντως σε μία δεσπόζουσα θέση στην Ελλάδα. 

Στην πορεία εμφανίστηκαν οι πολυεθνικές εταιρίες. Βάσει ποιας ανάλυσης 

θεωρούμε ότι με αυτήν την παρουσία τους οι εν λόγω εταιρίες δεν έχουν 

αποκτήσει ακόμα τα χαρακτηριστικά του έχοντος κυρίαρχο ρόλο 

τηλεπικοινωνιακού φορέα;  

Ευχαριστώ.  

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Ν.: Είναι περίπου αστείο να συζητάμε, αυτή τη στιγμή, 

αυτό που λέτε. Αν κοιτάξετε τα μερίδια που έχει αποκτήσει κάποια από αυτές 

τις εταιρίες -οι οποίες είναι κινητές- σε κάποια αγορά σταθερής, μιλάμε για 

περίπου τίποτα!.. Άρα, είναι ακόμα και αστείο, αυτή τη στιγμή, να ισχυρίζεται 

κάποιος ότι πρέπει να αρχίσουμε ανάλυση αγοράς για την ¨τάδε¨ αγορά 

σταθερής τηλεφωνίας ή σταθερών ευρυζωνικών προσβάσεων. Είναι πάρα πολύ 

νωρίς. Μακάρι να πάνε τα πράγματα πιο γρήγορα κι εμείς εδώ είμαστε να το 

αρχίσουμε το συντομότερο δυνατόν.  

 Είπαμε για την ανάλυση ότι είναι μια πολύπλοκη διαδικασία. Ο 

τίτλος ¨χρονοβόρα¨, που βάλατε, υποδηλώνει ότι ο Ρυθμιστής “τρέχει” με 

πολύ αργούς ρυθμούς για να προλάβει τις συνθήκες. Αυτό δεν είναι αλήθεια. 

Εμείς είμαστε μέσα και πάνω στην αγορά, συνέχεια ενήμεροι των εξελίξεων 

στη χώρα και στο εξωτερικό. Με τη συνεργασία που έχουμε με τους άλλους 

Ρυθμιστές της Ευρώπης, παρακολουθούμε τι γίνεται, πώς προχωράνε, τι νέες 

αναλύσεις έχουν κάνει, τι νέες αγορές έχουν κοιτάξει, αν υπήρξε ή δεν 

υπήρξε αλλαγή σε εταιρίες οι οποίες ήταν πρώην εταιρίες με σημαντική ισχύ 

στην αγορά και τώρα μπήκαν κι άλλες από δίπλα, καθώς και πόσο γρήγορα 

γίνεται αυτό.  

 Πάντα, βέβαια, θα πρέπει ο Ρυθμιστής να έχει -επειδή, πράγματι, 

όπως λέτε, κινούμεθα και εποπτεύουμε μια πάρα πολύ δυναμική και ταχέως 
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μεταβαλλόμενη αγορά- τα εργαλεία, ώστε να μπορέσει να προσελκύσει 

προσωπικό, το οποίο θα είναι του επιπέδου που χρειάζεται, για να εφαρμόσει 

τη ρύθμιση καθώς, επίσης, διαδικασίες οι οποίες θα επιτρέπουν και στην ίδια 

τη ρύθμιση να μπορεί να προχωρήσει γρήγορα.  

 Τώρα, εάν ορισμένες αλλαγές που χρειάζεται η χώρα μας είναι 

αλλαγές οι οποίες εμπλέκουν διάφορους φορείς (το Ρυθμιστή, Υπουργεία, 

Δήμους, Κοινότητες, Περιφέρειες κτλ) ώστε κάτι να προχωρήσει, 

καταλαβαίνετε ότι ο Ρυθμιστής είναι ένας “κρίκος της αλυσίδας”. Όσο 

αποτελεσματικός και να είναι αυτός, αν οι υπόλοιποι “κρίκοι της αλυσίδας” 

δεν είναι εξίσου αποτελεσματικοί, η συνολική επίπτωση, ευελιξία και 

αποτελεσματικότητα του συστήματος θα πάσχει.  

 Αυτά όσον αφορά το Ρυθμιστή. Δεν ξέρω αν η κυρία Reding θα ήθελε 

κάτι να πει επί ευρωπαϊκού επιπέδου. 

 

REDING V.: Μπορώ να πω μόνο ως κανόνα ότι, αν δείτε τις χώρες εκείνες που 

έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα, έχετε πάντα -και πρόκειται για τη Δανία, 

την Ολλανδία, τη Φιλανδία, τη Σουηδία, το Λουξεμβούργο- την ίδια διάταξη. 

Έχετε ανοιχτές αγορές, πολλούς ανταγωνιστές που επενδύουν στην υποδομή, 

ανταγωνισμό υποδομών κανονικά καθώς, επίσης, χαμηλότερες τιμές για τους 

πολίτες, ενώ και η απορρόφηση των υπηρεσιών είναι πολύ υψηλή.  

 Επικροτώ, λοιπόν, τα όσα είπε ο Υπουργός πολύ ξεκάθαρα στην 

ομιλία του και πιστεύω ότι είναι η σωστή αντιμετώπιση και ο σωστός τρόπος 

κατάρτισης μιας πολιτικής στην Ελλάδα. Είπε -το έχω σημειώσει- ότι στην 

Ελλάδα θα πρέπει να υπάρχει χώρος για όλους τους προμηθευτές σε μια 

ανοιχτή ανταγωνιστική αγορά· και αυτή είναι η λύση στα προβλήματα.  

Εάν έχετε μια μπλοκαρισμένη αγορά με μόνο έναν προμηθευτή και 

με υψηλές τιμές, τότε δεν έχετε καθόλου πρόοδο.  
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 Γι’ αυτό το λόγο, η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει στην 

πρωτοβουλία για την ευρυζωνικότητα· και ο Υπουργός είπε ότι θα το 

προχωρήσει.  

Θα είμαι πλάι στον Υπουργό, ώστε να το επιτύχει και, ταυτόχρονα, ο 

ανεξάρτητος Ρυθμιστής πρέπει να παίξει το ρόλο του, ώστε να μην υπάρχει 

κυριαρχία στην αγορά, αλλά οι κανόνες της αγοράς να είναι δίκαιοι και 

ανοιχτοί για όλους τους διεκδικητές.  

 

ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ Ε. (¨Καθημερινή¨): Μια ερώτηση προς την κυρία Reding 

και τον κύριο Viola… 

Έχει τεθεί από τη Γαλλική Ρυθμιστική Αρχή η μείωση των τελών 

τερματισμού στα δίκτυα κινητής. Μιλάμε για δραστική μείωση. Θεωρούν οι 

σταθεροί operators ότι υπάρχει μία αδικία μεταξύ των τελών τερματισμού στα 

δίκτυα όπου τερματίζουν. Θα υπάρξει κάποια εξέλιξη σε αυτή τη Σύνοδο του 

ERG και, κυρία Reding, πότε βλέπετε να μειώνονται περισσότερο τα τέλη 

τερματισμού;  

 Μία δεύτερη ερώτηση προς τον Υπουργό…  

Κύριε Υπουργέ, υπάρχει μία φήμη ότι έχει τεθεί από την πλευρά του 

Ο.Τ.Ε. θέμα ανασύνθεσης της Επιτροπής. Έχει τεθεί όντως και τι προτίθεται 

να κάνει η κυβέρνηση; Στη Ελλάδα, εννοούμε…  

Ευχαριστώ.  

 

VIOLA R.: Όσον αφορά τα τέλη τερματισμού, αύριο, η Ομάδα των Ευρωπαίων 

Ρυθμιστών θα εξετάσει την κατάσταση στην Ευρώπη με παράθεση νεώτερων 

πληροφοριών και από τα 27 κράτη-μέλη. Επίσης, θα συζητήσουμε πώς θα 

αποφασίσουμε με αρμονικό τρόπο, όλοι μαζί, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος 

για να έχουν οι πολίτες τη δυνατότητα να απολαύσουν χαμηλότερες τιμές.  
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Δουλεύουμε μαζί και βρίσκουμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ της 

προώθησης των επενδύσεων, ιδίως από διαχειριστές νεοεισερχόμενους στην 

αγορά, ενώ, την ίδια στιγμή, να έχουμε χαμηλότερες τιμές για τους πολίτες.  

 Ευελπιστώ πως αύριο θα έχουμε μια καλή συζήτηση και ότι πολύ 

σύντομα θα λάβουμε μια κοινή θέση για το θέμα αυτό, ενώ θα 

συνεργαστούμε, ασφαλώς, με την Επιτροπή.  

 

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Κ.: Σε σχέση με τον Ο.Τ.Ε. και την ανασύνθεση της ΕΕΤΤ, 

δεν μου έχει τεθεί οιοδήποτε τέτοιο θέμα, απολύτως. Άλλωστε, η ΕΕΤΤ, όπως 

γνωρίζετε, είναι ανεξάρτητη Αρχή και διέπεται από τον οικείο νόμο. Γνωρίζετε 

δε τον τρόπο με τον οποίο συντίθεται.  

 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Επίτροπο…  

Στις 13 Νοέμβρη θα ανακοινώσετε κάτι και για την ψηφιακή 

τηλεόραση; Θα αλλάξει κάτι για την ψηφιακή τηλεόραση;  

Ευχαριστώ.  

 

REDING V.: Όχι. Θα είναι η μεταρρύθμιση των τηλεπικοινωνιακών κανόνων. 

Θα μιλήσω ασφαλώς με συγκεκριμένο τρόπο. Θα μιλήσω για τις συχνότητες 

και για την απελευθέρωση πολλών συχνοτήτων με το πέρασμα από το 

αναλογικό στο ψηφιακό, γιατί θα έχουμε πολύ περισσότερες συχνότητες 

διαθέσιμες, πράγμα που θα είναι υψίστης σημασίας για την προώθηση του 

ασύρματου κόσμου που θα χρειαστεί συχνότητες. 

 Ο Υπουργός μίλησε για τα σχέδιά του για την ανάπτυξη στην Ελλάδα, 

για παράδειγμα της εξ αποστάσεως παρακολούθησης της υγείας ή της εξ 

αποστάσεως μάθησης. Όλα αυτά είναι στοιχεία. Αν θέλετε να τα υλοποιήσετε, 

χρειαζόσαστε συχνότητες.  
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Πρέπει, λοιπόν, όλοι μαζί, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να δούμε πώς θα 

εξασφαλίσουμε τις συχνότητες, ώστε αυτές οι νέες υπηρεσίες για περιεχόμενο 

καθώς και οι κοινωνικές υπηρεσίες να βοηθήσουν τους πολίτες μας.  

 

GREEN H. (¨Athens News¨): Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Πρόεδρο της 

ΕΕΤΤ σχετικά με τον ορισμό της δεσπόζουσας αγοράς όσον αφορά τους 

“παίκτες” της κινητής τηλεφωνίας.  

Υπάρχουν σχέδια για να εξετάσετε την αλληλεξάρτηση που υπάρχει 

σήμερα ανάμεσα στην κινητή και σταθερή τηλεφωνία; Γιατί κάποιοι λένε ότι η 

παλιά ανάλυση του κυρίαρχου “παίκτη” αλλάζει λόγω των προϊόντων triple 

play. Προφανώς, τίθεται σχετικό θέμα με τη Vodafone, που είναι ένας από 

τους κυρίαρχους “παίκτες” κινητής τηλεφωνίας και προσφέρει σταθερή 

τηλεφωνία και ADSL μέσα από την ίδια πλατφόρμα.  

 Υπάρχουν, λοιπόν, σχέδια για την ανάλυση σε μεγαλύτερο βάθος της 

κινητής τηλεφωνίας όσον αφορά την αλληλεπίδρασή της με τη σταθερή 

τηλεφωνία και το ADSL; 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Ν.: Δεν έχουμε προγραμματίσει να κάνουμε κάτι, αυτή τη 

στιγμή. Νομίζω ότι το συζητάμε σε επίπεδο ERG.  

Επίσης, συζητάμε με την Επιτροπή όσον αφορά την ενημέρωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου και τον αριθμό των αγορών καθώς και τη δυνατότητα 

συνδυασμού, εξάλειψης αγορών ή όχι.  

Πιστεύω πως, τελικά, ναι, θα κινηθούμε προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Πιστεύω πως η σύγκληση θα μας ωθήσει προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά 

αυτή τη στιγμή δεν έχουμε οριστικά σχέδια σχετικά.  

 

ΜΑΛΛΑΣ Δ. (¨Ημερησία¨): Η ερώτηση ξεκινάει από τον κύριο Υπουργό, 

αλλά μάλλον καταλήγει στην κυρία Reding…  
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Κύριε Υπουργέ, αναφέρετε πολύ συχνά τον τελευταίο καιρό τον όρο 

¨δίκτυα επόμενης γενιάς¨. Σήμερα είπατε: «…δίκτυα επόμενης γενιάς οπτικής 

ίνας». Ποιος θα αναλάβει να τα φτιάξει αυτά; Στη Γερμανία, που το ανέλαβε 

αυτό η Deutsche Telekom, πήγε και ζήτησε -και εδώ θέλω το σχόλιο της 

κυρίας Reding- χαλάρωση της ρύθμισης, το δέχτηκε η γερμανική κυβέρνηση 

και έγινε ολόκληρο θέμα με την Commission!.. 

 Μία δεύτερη ερώτηση… Στο reform που θα κάνει η Επιτροπή στις 13 

Νοεμβρίου, υπάρχει περίπτωση να χαλαρώσετε τις ρυθμίσεις σε ορισμένες 

αγορές, κάτι το οποίο ακούγεται πάρα πολύ έντονα ως πληροφορία; 

 

REDING V.: Είναι πασιφανές ότι ο κανονισμός δεν πρέπει να αποτελέσει 

φραγμό στην επένδυση, αλλά θα αφήσουμε έναν κανονισμό εις τρόπον ώστε 

να διευκολύνει την επένδυση και να υπάρξει ανταμοιβή για την επένδυση. 

Έχω, ήδη, πει ότι βλέπουμε πολύ θετικά το γεγονός πως γίνονται επενδύσεις 

στις χώρες εκείνες όπου η αγορά είναι ανοιχτή και, πραγματικά, με ίσες 

ευκαιρίες · κυρίως επενδύσεις στην υποδομή.  

 Ολόκληρος ο κανονισμός, λοιπόν, θα κινηθεί προς την κατεύθυνση 

της διεύρυνσης της αγοράς και της ανταμοιβής της επένδυσης. Η επένδυση -

σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό μας κανονισμό- δεν μπορεί ποτέ να γίνει κατά 

τρόπω που να ανταμείβονται τα μονοπώλια. Αυτό ακριβώς είναι που 

προσπάθησε να κάνει η γερμανική κυβέρνηση με έναν ειδικό νόμο. Ο νόμος 

αυτός έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και 

αυτός είναι ο λόγος που η Επιτροπή παρέπεμψε τη γερμανική κυβέρνηση στο 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.  

 Τώρα, σχετικά με αυτό που αποκαλέσατε ¨χαλάρωση των αγορών¨, δεν 

ξέρω αν αποδόθηκε σωστά στη μετάφραση αυτό που είπατε…  

 

 
 
  Σελ. 27 
 



 
 

Ελληνική Δημοκρατία 
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων 
Ηλεκτρονική & Έντυπη Έκδοση Συνέντευξης Τύπου • Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2007 

 
 

ΜΑΛΛΑΣ Δ. (¨Ημερησία¨): Εννοώ ότι πρόκειται να αλλάξετε τον ορισμό της 

αγοράς, ώστε να χαλαρώσει λιγάκι ο τρόπος εφαρμογής των κανόνων στους 

εδραιωμένους φορείς εκμετάλλευσης. Η φήμη αφορά την αγορά της σταθερής 

τηλεφωνίας.  

 

REDING V.: Είμαι πραγματική Λουξεμβούργια και στους Λουξεμβούργιους 

δεν αρέσουν οι κανονισμοί. Όσο λιγότερους έχουμε, τόσο καλύτερα είναι. 

Όμως, αν υπάρχει πρόβλημα, τότε πρέπει να επέμβεις. Είδατε πώς ενέργησα 

εγώ στο ζήτημα της περιαγωγής.  

 

ΜΑΛΛΑΣ Δ. (¨Ημερησία¨): Ναι, αλλά τι γίνεται με την περιαγωγή δεδομένων;  

 

REDING V.: Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, το οποίο ασφαλώς και θα συζητήσω 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές. Δεν είμαι, 

όμως, υπέρ του κανονισμού για χάρη του κανονισμού. Όταν ο κανονισμός δεν 

είναι απαραίτητος, δεν τον χρειαζόμαστε. Όταν, όμως, ο κανονισμός είναι 

απαραίτητος, θα πρέπει να τον εφαρμόζουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι 

αποτελεσματικός. Γι’ αυτό και γίνεται η όλη μεταρρύθμιση.  

Καταργήστε τον κανονισμό εκεί όπου οι αγορές τείνουν να είναι 

ανοιχτές και, κυρίως, δεν χρειάζεστε κανονισμό για τους καταναλωτές όταν ο 

κανονισμός χονδρικής πώλησης είναι αποτελεσματικός. Μπορείτε, λοιπόν, να 

εστιάσετε στην αγορά χονδρικής και δεν χρειάζεται να έχετε κανονισμό για 

την αγορά λιανικής, σε γενικές γραμμές.  

 Η μεταρρύθμισή μου, λοιπόν, θα ζητά λιγότερο αλλά ισχυρότερο 

κανονισμό, ώστε να ξεπεράσει τυχόν ανασχετικούς παράγοντες, όπου είναι 

απολύτως απαραίτητο.  
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ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Κ.: Όσον αφορά τις υποδομές, θα το δείτε όταν 

ανακοινώσουμε το πρόγραμμα. Όμως, ξέρετε πως εμείς έχουμε το 

πλεονέκτημα ότι έχουμε χρήματα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

ΜΑΛΛΑΣ Δ. (¨Ημερησία¨): Υπάρχουν κι άλλα χρήματα; Δηλαδή, το Δ’ 

ΚΠΣ..;  

 

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Κ.: Θα τα δούμε αυτά, όταν θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα. 

Δεν είμαστε στη φάση της ανακοινώσεως του προγράμματος.  

 

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Γ. (¨Reuters¨): Ένα ερώτημα για τον κύριο Viola…  

Γυρίζοντας στο ερώτημα που απάντησε νωρίτερα η κυρία Reding, πως 

το ERG στο παρελθόν ήταν αντίθετο με την ιδέα που πρότεινε η Επίτροπος 

Reding όσον αφορά τη σύσταση ενός παν-Ε.Ε. Ρυθμιστή, έχετε αλλάξει γνώμη 

ή ακόμα εμμένετε σε εκείνη;  

 

VIOLA R.: Δεν ξέρω γιατί ισχυρίζεστε ότι το ERG έχει αντιταχθεί στην ιδέα 

ενός πανευρωπαϊκού Ρυθμιστή. Νομίζω ότι δεν έχει ποτέ συζητηθεί το γεγονός 

να έχουμε έναν μόνο Ρυθμιστή σε όλη την Ευρώπη, απορροφώντας όλες τις 

αρμοδιότητες των εθνικών ρυθμιστών, ακόμα και αντικαθιστώντας την 

Επιτροπή. Πρόκειται για μια απλούστευση που έκαναν κάποιοι συνάδελφοί 

σας· και, βεβαίως, είπαμε ότι δεν είναι ένα αξιόπιστο μοντέλο. 

 Όμως, δεν συζητάμε για το μοντέλο στην Επιτροπή. Εκείνο το μοντέλο 

για το οποίο συζητάμε στην Επιτροπή τους τελευταίους μήνες ανακοινώνει τη 

συνεργασία των Ρυθμιστών και θεσμοποιεί τη συνεργασία μεταξύ Ρυθμιστικών 

Αρχών. Πρόκειται για ένα μοντέλο, σε ό,τι αφορά το οποίο θα εξαρτηθεί από 

την Επιτροπή το να κάνει τη νομοθετική πρόταση, η οποία πιστεύουμε ότι 

είναι ένα επικερδές μοντέλο για την Ευρώπη.  
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Ασφαλώς, όταν αποκλίνετε από ένα τέτοιο μοντέλο, φέρνετε στο μυαλό 

σας μια συγκεντρωτική δομή τύπου ¨διαταγών και ελέγχου¨ και θα 

φαντάζεστε ότι οι εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές θα το έβλεπαν με καχυποψία. 

Όμως, αυτό δεν είναι το μοντέλο το οποίο συζητάμε με την Επιτροπή.  

 

REDING V.: Δεν έχω κάποια απάντηση σχετικά με αυτό, γιατί συμφωνώ 

απολύτως με όσα έχουν ειπωθεί.  

 

ΓΕΩΡΓΑΤΖΗΣ Γ. (¨Weekly Telecom¨): Τρεις πολύ σύντομες ερωτήσεις…  

Η πρώτη αφορά την κυρία Reding… Κυρία Επίτροπε, στις 13 

Νοεμβρίου θα εισηγηθείτε την αναθεώρηση του τηλεπικοινωνιακού νόμου στο 

Συμβούλιο των Επιτρόπων. Θεωρείτε ότι το θέμα του functional separation 

θα περάσει εύκολα από την Επιτροπή ή θα υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις;  

 Το δεύτερο αφορά τον κύριο Αλεξανδρίδη… Το functional separation 

προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως έσχατο μέτρο για τη ρύθμιση 

της αγοράς. Ποια είναι τα ενδιάμεσα μέτρα που εσείς σκοπεύετε να 

εφαρμόσετε πριν φτάσουμε εκεί;  

 Το τρίτο ερώτημα αφορά την αγορά 18… Στην Ελλάδα, ήδη, 

βλέπουμε να παρέχονται triple play πακέτα, τα οποία δίνουν τηλεοπτικό 

πρόγραμμα στους χρήστες μέσα από broadband δίκτυα. Έχουμε δύο Αρχές 

στην Ελλάδα, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και την ΕΕΤΤ. Καμία, 

όμως, από τις δύο Αρχές δεν είναι υπεύθυνη για τη μετάδοση αυτού του 

σήματος. Δηλαδή, το μεν ΕΣΡ ευθύνεται για όλα τα ραδιοτηλεοπτικά 

προγράμματα, πλην, όμως, αυτών που μεταδίδονται μέσω broadband, ενώ η 

ΕΕΤΤ δεν έχει ανάλογη αρμοδιότητα.  

 Σκοπεύετε να ακολουθήσετε την ευρωπαϊκή πρακτική που λέει ότι θα 

συγχωνευτούν αυτές οι δύο Αρχές και θα υπάρχει μία πιο ενισχυμένη ΕΕΤΤ, 

που θα ρυθμίζει και το συγκεκριμένο κομμάτι; Ευχαριστώ. 
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REDING V.: Μια πολύ σύντομη απάντηση όσον αφορά τον λειτουργικό 

διαχωρισμό…  

Είμαι σε μεγάλο βαθμό πεπεισμένη ότι στις 13 Νοεμβρίου η 

Επιτροπή θα αποφασίσει την πρόταση του λειτουργικού διαχωρισμού ως 

μέτρο αποκατάστασης που θα χρησιμοποιηθεί από τους ανεξάρτητους 

Ρυθμιστές.  

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Ν.: Επίσης από τη μεριά μου, για τα ενδιάμεσα βήματα, 

δεν θα πω πάρα πολλά πράγματα.  

Θα δούμε… Βλέποντας και κάνοντας…  

Πόσο γρήγορα και επιτυχημένα προχωράει η απελευθέρωση της 

αγοράς και πόσο ο ανταγωνισμός, πράγματι, είναι υγιής και ενισχύεται;  

 

ΓΕΩΡΓΑΤΖΗΣ Γ. (¨Weekly Telecom¨): Η ερώτηση σχετικά με την αγορά 18 

απευθύνεται στην κυρία Reding, επειδή ήδη βλέπουμε triple play πακέτα και 

περιεχόμενο πάνω από broadband (τηλεοπτικό περιεχόμενο).  

Η πρακτική στην Ευρώπη είναι ότι ενώνονται αυτές οι Αρχές και 

υπάρχει μία Αρχή που εποπτεύει και το συγκεκριμένο κομμάτι της αγοράς. 

Η πρότασή σας προς την ελληνική κυβέρνηση, ποια είναι; Να συγχωνευτούν 

αυτές οι δύο ανεξάρτητες Αρχές στην Ελλάδα και να υπάρχει μία ενισχυμένη 

ΕΕΤΤ;  

 

REDING V.: Πρόκειται για μια εθνική απόφαση όσον αφορά τον τρόπο που 

θα συσταθούν οι Αρχές. Όμως, είναι αλήθεια πως η συγχώνευση θα απαιτήσει 

όλο και μεγαλύτερη συνεργασία ανάμεσα στις τηλεπικοινωνιακές αρχές και 

τις οπτικοακουστικές αρχές· αυτός είναι ο λόγος που έχω καλέσει και τις δύο 
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Αρχές από κάθε χώρα -ή σε ορισμένες χώρες υπάρχει μόνο μία- για να 

συναντηθούμε.  

Θα συναντηθούμε στο τέλος της επόμενης εβδομάδας στην Ιταλία, 

όλες οι Αρχές μαζί (οπτικοακουστικές, τηλεπικοινωνιακές), ώστε να δούμε 

πώς θα ρυθμίσουμε αυτά τα κανονιστικά προβλήματα που “πατούν” τη 

διαχωριστή γραμμή ανάμεσα σε αυτά τα δύο.  

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Ν.: Σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Ευχαριστούμε την 

κυρία Reding, τον κύριο Υπουργό και τον κύριο Viola για το χρόνο που 

διέθεσαν και για τις απαντήσεις που έδωσαν.  

Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας!  
 
 

Ολοκλήρωση Συνέντευξης Τύπου 
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