
Ενημερωτικό Περιοδικό
Ιανουάριος-Μάρτιος 2021 | Τεύχος Νο 64

www.eett.greν τ@χει
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Ένα βήμα 
στο μέλλον
ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Πανελλαδική έρευνα κοινής 
γνώμης της ΕΕΤΤ για τη χρήση 
υπηρεσιών Διαδικτύου κατά την 
περίοδο της πρώτης καραντίνας

Επισκόπηση αγορών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
και ταχυδρομικών υπηρεσιών 
για το 2019



Τ  Ε    
 Ε  Ε  Τ   

 Τ  ΕΕΤΤ

Τ  Νο  
Ι   
Σ  

Υ       
ΕΕΤΤ

Τ       
      
    

  

Α  Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων ΕΕΤΤ 

Ε    Σ     
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

Τ      
Τ       

    ΕΕΤΤ

Περιεχόµενα
 
2 Η ΕΕΤΤ και το BEREC  

στην προώθηση της 
συνδεσιµότητας για  
τον ψηφιακό µετασχηµατισµό

3 Πανελλαδική έρευνα κοινής 
γνώµης της ΕΕΤΤ για τη χρήση 
υπηρεσιών ∆ιαδικτύου κατά την 
περίοδο της πρώτης καραντίνας

8 Ένα βήµα στο µέλλον

10 Επισκόπηση αγορών  
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
ταχυδροµικών υπηρεσιών για  
το 2019

14 Σύστηµα Εποπτείας Φάσµατος  
στον Τρισδιάστατο Χώρο

15 Η συµβολή του BEREC  
στον Κανονισµό για  
τη διεθνή περιαγωγή

16 H EETT στα µέσα  
κοινωνικής δικτύωσης

ΕΕΤΤ

Η ΕΕΤΤ και το BEREC 
στην προώθηση της 

συνδεσιµότητας για τον 
ψηφιακό µετασχηµατισµό

του καθηγητή Δημητρίου Βαρουτά,  
Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ

Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσιοποίη-
σε, τον Μάρτιο του 2021, την πρωτο-
βουλία «Ψηφιακή Πυξίδα 2030», την 
ευρωπαϊκή στρατηγική της επόµενης 

δεκαετίας για την ενίσχυση των ψηφιακών υπο-
δοµών, των ψηφιακών δεξιοτήτων και την ψηφιο- 
ποίηση των επιχειρήσεων και των δηµοσίων 
υπηρεσιών. Βασική αρχή της πολιτικής αυτής 
προτεραιότητας αποτελεί η ενίσχυση της σύν-
δεσης των ευρωπαϊκών νοικοκυριών µε δίκτυα 
υψηλής χωρητικότητας επιπέδου Gigabit και 
η κάλυψη όλων των κατοικηµένων περιοχών 
από ασύρµατα δίκτυα 5G. 
H σηµαντική αυτή στρατηγική προτεραιότητα 
είναι εναρµονισµένη µε την αντίστοιχη του Σώ-
µατος Ευρωπαίων Ρυθµιστών για τις Ηλεκτρο-
νικές Επικοινωνίες (BEREC), όπως έχει ορισθεί 
για την περίοδο 2021-2025, και στοχεύει στη 
βελτίωση των συνθηκών για την επέκταση και 
υιοθέτηση ασφαλών, ανταγωνιστικών και αξιό- 
πιστων δικτύων υψηλής χωρητικότητας, σταθε-
ρών και ασύρµατων, σε όλη την Ευρώπη. Με 
σχετική ανακοίνωσή του, το Σώµα επιβεβαιώνει 
τον ρόλο του ως αξιόπιστου εταίρου, θέτοντας 
την εµπειρία του στη διάθεση των θεσµικών 
οργάνων και ξεκινώντας τις σχετικές ενέργει-
ες που αφορούν στη συγκριτική αξιολόγηση 
δεικτών κάλυψης σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Τα τελευταία χρόνια,  το BEREC έχει αναλάβει 
διάφορες δράσεις που σχετίζονται άµεσα και 
έµµεσα µε τους δείκτες χαρτογράφησης. Αυτές 
περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, µελέτη σχετικά 
µε την ανάπτυξη πληροφοριών κάλυψης για 
την εξάπλωση των δικτύων 5G, δηµοσίευση 
κατευθυντήριων γραµµών που περιγράφουν 
λεπτοµερώς τις παραµέτρους ποιότητας των 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, κα-
θώς και σχετική εξέταση της χαρτογράφησης 
για τα δίκτυα κινητής και σταθερής πρόσβασης. 
Αυτές οι κατευθυντήριες γραµµές είναι σηµα-
ντικές για την προώθηση της πλήρους συνδε-
σιµότητας, ιδίως για την επέκταση δικτύων µε 

πολύ υψηλή χωρητικότητα. Φέτος, το Σώµα 
θα διερευνήσει επίσης την κατάρτιση κοινών 
δεικτών και µετρήσεων για παρακολούθηση 
δικτύων 5G, ενώ στοχεύει να επεκτείνει πε-
ραιτέρω την τεχνογνωσία του σχετικά µε τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δικτύων και 
υπηρεσιών των παρόχων ηλεκτρονικών επικοι-
νωνιών, προκειµένου να εκτιµηθεί πώς µπορεί 
να συµβάλει στον περιορισµό των επιπτώσεων 
στο περιβάλλον.
Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και  
Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), ως µέλος του BEREC, 
παρακολουθεί συστηµατικά τις πρωτοβουλί-
ες αυτές, στοχεύοντας στη συστηµατική αξιο-
λόγηση των ρυθµιστικών, τεχνολογικών και 
οικονοµικών προκλήσεων της επόµενης δε-
καετίας, στην ενδυνάµωση της τεχνογνωσίας 
και του ρόλου της ως ρυθµιστικής αρχής και 
αρχής ανταγωνισµού στις ηλεκτρονικές επικοι-
νωνίες. Με σταθερή πυξίδα την προστασία των 
τελικών χρηστών στην ψηφιακή δεκαετία που 
διανύουµε, η ΕΕΤΤ ταυτίζει την πορεία της µε 
το όραµα της Ευρώπης, να αποτελέσει δηλα-
δή η συνδεσιµότητα το πιο θεµελιώδες δοµι-
κό στοιχείο του ψηφιακού µετασχηµατισµού.
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ΕΕΤΤ

Πανελλαδική έρευνα κοινής γνώµης 
της ΕΕΤΤ για τη χρήση υπηρεσιών 
∆ιαδικτύου κατά την περίοδο της 

πρώτης καραντίνας
Στο πλαίσιο παρακολούθησης της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών και λαµβάνοντας υπόψη τις έκτακτες 

υγειονοµικές συνθήκες, λόγω της πανδηµίας του Covid-19, η ΕΕΤΤ διενήργησε πανελλαδική έρευνα µε 
αντικείµενο τη διερεύνηση της εµπειρίας και της στάσης των χρηστών ως προς τις υπηρεσίες ∆ιαδικτύου  

κατά την περίοδο της πρώτης καραντίνας (Μάρτιος-Απρίλιος 2020). Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε  
για λογαριασµό της Αρχής από την εταιρεία Metron Analysis.

Κ
ύρια αντικείµενα της έρευνας 
αποτέλεσαν η καταγραφή και 
αξιολόγηση αναφορικά µε την 
πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο, τις 

συνήθειες χρήσης και την ικανοποίη-
ση από τις υπηρεσίες ∆ιαδικτύου κα-
τά την περίοδο της πρώτης καραντίνας. 
Μέρος της έρευνας επικεντρώθηκε στις 

επιθυµίες των ερωτώµενων, επιχειρώντας 
να αναδείξει τις µελλοντικές τάσεις στη  
ζήτηση των υπηρεσιών ∆ιαδικτύου µέ-
σω των δικτύων σταθερής και κινητής 
τηλεφωνίας. 
Η έρευνα πεδίου διενεργήθηκε τηλεφωνι-
κά το διάστηµα από τις 2 έως τις 9 Ιουλίου 
2020, σε δείγµα 1.205 ατόµων ηλικίας 16 

ετών και άνω και αφορούσε στο σύνολο 
της ελληνικής επικράτειας. Για την επιλογή 
του δείγµατος χρησιµοποιήθηκε απλή τυ-
χαία δειγµατοληψία από αρχείο τηλεφω-
νικών αριθµών που παράχθηκε µε τυχαίο 
τρόπο (RDD-Random Digit Dialing). 
Στις παραγράφους που ακολουθούν,  
παρουσιάζονται τα βασικά ευρήµατα.

Εταιρεία: Metron Analysis.

Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα κοινής γνώµης.

Περιοχή έρευνας: Πανελλαδικά.

Μέθοδος 
δειγµατοληψίας:

Για την επιλογή του δείγµατος χρησιµοποιήθηκε απλή τυχαία δειγµατοληψία από αρχείο τηλεφωνικών αριθµών που έχει παραχθεί 
µε τυχαίο τρόπο (RDD-Random Digit Dialing) µε την εξής αναλογία: σταθερά τηλέφωνα 70% και κινητά τηλέφωνα 30%.

Χρόνος διεξαγωγής: Από 2 έως 9 Ιουλίου 2020.

Μέγεθος δείγµατος: Το µέγεθος του δείγµατος ανέρχεται σε 1.205 άτοµα ηλικίας 16 ετών και άνω. Μέγιστο δειγµατοληπτικό σφάλµα ±2,8%.

Σταθµίσεις: Το δείγµα σταθµίσθηκε εκ των υστέρων ως προς το φύλο και την ηλικία όσων στο νοικοκυριό έχουν πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο. 

Πίνακας 1: Ταυτότητα της έρευνας

∆ιάγραµµα 1 
Ερ.: Ποιος ήταν ο κύριος τρόπος που είχατε πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο στο νοικοκυριό σας την περίοδο της καραντίνας;
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∆ιαδίκτυο και στα κοινωνικά δίκτυα, να
διαβάζετε ειδήσεις ή να στέλνετε γραπτά
µηνύµατα µέσω email, viber, messenger)

Υπηρεσίες βίντεο ή gaming (π.χ. να παρακολουθείτε
ταινίες/σειρές/βίντεο σε πλατφόρµες όπως Netflix, 
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Υπηρεσίες φωνής χωρίς βίντεο, δηλαδή
ήχου και µουσικής (π.χ. να µιλάτε µε

άλλους χωρίς βίντεο µέσω viber, skype,
messenger ή να ακούτε µουσική από

εφαρµογές, όπως spotify, apple music)
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ΕΕΤΤ

Πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο κατά την 
περίοδο της πρώτης καραντίνας 
Όπως προέκυψε από την έρευνα, το 55% 
των ερωτώµενων συνδεόταν στο ∆ιαδίκτυο 
κατά την περίοδο της καραντίνας αποκλει-
στικά µέσω του δικτύου σταθερής τηλε-
φωνίας, ενώ µόλις το 5% αποκλειστικά 
µέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Το 
40% των ερωτώµενων χρησιµοποιούσε 

συνδυαστικά τα δύο δίκτυα (∆ιάγραµµα 1).
Το 43% των ερωτώµενων συνδεόταν µέσω 
δικτύου σταθερής τηλεφωνίας µε ονοµα-
στική ταχύτητα σύνδεσης 24 Mbps και το 
25% µε ονοµαστική ταχύτητα τουλάχιστον 
50 Mbps (∆ιάγραµµα 2).

Συνήθειες χρήσης ∆ιαδικτύου κατά 
την περίοδο της πρώτης καραντίνας
Αναφορικά µε τον χρόνο ηµερήσιας χρήσης 

του ∆ιαδικτύου, το 66% δήλωσε πως αυ-
τός ξεπερνούσε τις 2 ώρες, µε τη µέση 
ηµερήσια χρήση να εκτιµάται στις 5 ώρες 
(∆ιάγραµµα 3). Επισηµαίνεται πως στους 
νέους 16-24 ετών και στους φοιτητές, η 
µέση ηµερήσια χρήση κατά την περίο-
δο της καραντίνας ξεπερνούσε τις 7 ώρες 
(∆ιάγραµµα 4). Σηµειώνεται πως βάσει 
στοιχείων της Focus Bari, η µέση ηµερήσια 

∆ιάγραµµα 2
Ερ.: Ποια είναι η ταχύτητα σύνδεσης µέσω του δικτύου σταθερής τηλεφωνίας στο νοικοκυριό σας;

   

∆ιάγραµµα 3
Ερ.: Πόσες περίπου ώρες κατά µέσο όρο την ηµέρα χρησιµοποιούσατε εσείς
προσωπικά το ∆ιαδίκτυο στο νοικοκυριό σας την περίοδο της καραντίνας;

∆ιάγραµµα 4: Μέση χρήση ∆ιαδικτύου την περίοδο της καραντίνας ανά ηλικία (σε ώρες)
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χρήση του γενικού πληθυσµού τον ∆εκέµ-
βριο του 2019 ήταν 3½ ώρες.
Ως προς την κατανοµή του χρόνου, το 49% 
φαίνεται πως αφορούσε σε υπηρεσίες ανά-
γνωσης και γραφής (που περιλαµβάνει την 
περιήγηση σε ιστοσελίδες, τη χρήση κοι-
νωνικών δικτύων, την ανάγνωση ειδήσεων 
και την αποστολή µηνυµάτων), το 34% σε 

υπηρεσίες βίντεο ή gaming (που περιλαµ-
βάνει την παρακολούθηση ταινιών/σειρών/ 
βίντεο, τη διενέργεια βιντεοκλήσεων µε 
συναδέλφους, φίλους ή καθηγητές και τα 
ηλεκτρονικά παιχνίδια) και το 17% σε υπη-
ρεσίες φωνής (που περιλαµβάνει υπηρεσίες 
επικοινωνίας χωρίς βίντεο και την ακρόαση 
µουσικής) (∆ιάγραµµα 5).

Ικανοποίηση από υπηρεσίες ∆ιαδικτύου 
κατά την περίοδο της πρώτης καραντίνας
Αναφορικά µε τον βαθµό ικανοποίησης 
από τον πάροχο υπηρεσιών ∆ιαδικτύου, 
το 54% των ερωτώµενων δήλωσε πολύ 
ικανοποιηµένο έως απόλυτα ικανοποιηµέ-
νο (∆ιάγραµµα 6). Από την άλλη, ένα 16% 
των ερωτώµενων δήλωσε δυσαρέσκεια, 

     

∆ιάγραµµα 5
Ερ.: Θα σας διαβάσω τώρα τρεις κατηγορίες εφαρµογών του ∆ιαδικτύου και θα ήθελα να µου πείτε τι ποσοστό  

του χρόνου σας αφιερώνατε σε καθεµία από αυτές την περίοδο της καραντίνας στο νοικοκυριό σας;
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∆ιάγραµµα 6
Ερ.: Πόσο ικανοποιηµένοι µείνατε από την επίδοση του/της παρόχου/εταιρείας ∆ιαδικτύου στο νοικοκυριό σας  

την περίοδο της καραντίνας;

∆ιάγραµµα 7: Λόγοι µη ικανοποίησης από την υπηρεσία βίντεο
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αποδίδοντάς την κυρίως στις χαµηλές τα-
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∆ιάγραµµα 12
Ερ.: Συνολικά την περίοδο της καραντίνας, πληρώσατε για ∆ιαδίκτυο στο νοικοκυριό σας…;
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µόλις το 4% δήλωσε πως πλήρωσε περισ-
σότερα από όσα συνήθιζε να πληρώνει προ 
καραντίνας (∆ιάγραµµα 12). 

Σηµερινή χρήση ∆ιαδικτύου και  
επιθυµίες των χρηστών
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι 
απαντήσεις αναφορικά µε τις ανάγκες και 
επιθυµίες των ερωτώµενων σε σχέση µε τις 
υπηρεσίες ∆ιαδικτύου στο µέλλον. Στη σχε-
τική ερώτηση, ιεράρχησαν τις ανάγκες τους, 
µε βάση τον βαθµό σηµαντικότητας, ως εξής 
(∆ιάγραµµα 13): 
•  Υψηλότερες ταχύτητες σύνδεσης στη  

σταθερή τηλεφωνία (33%). 

•  Περισσότερα δεδοµένα στην κινητή τηλε-
φωνία (26%). 

•  Περισσότερο χρόνο δωρεάν οµιλίας από 
σταθερή ή/και κινητή τηλεφωνία (21%).

•  Καλύτερη κάλυψη στην κινητή τηλεφωνία 
(13%).   

Οι ερωτώµενοι θα αξιοποιούσαν καλύτε-
ρα τις υψηλότερες ταχύτητες σύνδεσης στη 
σταθερή τηλεφωνία, κατά κύριο λόγο για 
παρακολούθηση βίντεο/ταινιών υψηλότε-
ρης ευκρίνειας (47%), κατέβασµα ταινιών 
(22%) και καλύτερη εµπειρία ηλεκτρονικών 
παιχνιδιών (14%) (∆ιάγραµµα 14). Αντίστοι-
χα, θα αξιοποιούσαν καλύτερα τα περισσό-
τερα δεδοµένα στην κινητή τηλεφωνία, κατά 

κύριο λόγο για πρόσβαση σε βιντεοκλήσεις 
µε συγγενείς/φίλους (56%), παρακολού-
θηση βίντεο/ταινιών εκτός σπιτιού (34%), 
περιήγηση στο ∆ιαδίκτυο και πρόσβαση 
στα κοινωνικά δίκτυα (5%) (∆ιάγραµµα 15). 
Η δηµοσίευση των πορισµάτων της έρευνας 
στοχεύει στην ενηµέρωση της αγοράς και 
των καταναλωτών αναφορικά µε την εµπει-
ρία χρήσης υπηρεσιών ∆ιαδικτύου, καθώς 
και την ανάδειξη των τάσεων για το προσεχές 
µέλλον, όπως αυτές διαµορφώνονται µετά 
το ξέσπασµα της πανδηµίας του COVID-19. 
Η ΕΕΤΤ σκοπεύει να αξιοποιήσει τα χρήσι-
µα συµπεράσµατα που προέκυψαν, στον 
σχεδιασµό των µελλοντικών ενεργειών της.

∆ιάγραµµα 14 
Ερ.: Ποια από τις παρακάτω υπηρεσίες

θα αξιοποιούσαν καλύτερα οι υψηλότερες ταχύτητες  
στη σταθερή τηλεφωνία σας;

∆ιάγραµµα 15
Ερ.: Ποια από τις παρακάτω υπηρεσίες

θα αξιοποιούσαν καλύτερα τα περισσότερα δεδοµένα  
στην κινητή τηλεφωνία σας;
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49%
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youtube, κοινωνικά δίκτυα ή να κάνετε βιντεοκλήσεις 
µε συναδέλφους, φίλους ή καθηγητές ή να παίζετε 

ηλεκτρονικά παιχνίδια)

Υπηρεσίες φωνής χωρίς βίντεο, δηλαδή
ήχου και µουσικής (π.χ. να µιλάτε µε

άλλους χωρίς βίντεο µέσω viber, skype,
messenger ή να ακούτε µουσική από

εφαρµογές, όπως spotify, apple music)
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∆ιάγραµµα 13
Ερ.: Θα σας διαβάσω τώρα ορισµένες ανάγκες που θα µπορούσατε να είχατε από τον πάροχο/εταιρεία 

∆ιαδικτύου στο νοικοκυριό σας για το µέλλον και να µου πείτε ποια/ες είναι για εσάς η/οι περισσότερο σηµαντική/ές; 
(έως 4 απαντήσεις)
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49%
34%

17%

Υπηρεσίες κειµένου, δηλαδή ανάγνωσης
και γραφής (π.χ. να σερφάρετε στο

∆ιαδίκτυο και στα κοινωνικά δίκτυα, να
διαβάζετε ειδήσεις ή να στέλνετε γραπτά
µηνύµατα µέσω email, viber, messenger)

Υπηρεσίες βίντεο ή gaming (π.χ. να παρακολουθείτε
ταινίες/σειρές/βίντεο σε πλατφόρµες όπως Netflix, 

youtube, κοινωνικά δίκτυα ή να κάνετε βιντεοκλήσεις 
µε συναδέλφους, φίλους ή καθηγητές ή να παίζετε 

ηλεκτρονικά παιχνίδια)

Υπηρεσίες φωνής χωρίς βίντεο, δηλαδή
ήχου και µουσικής (π.χ. να µιλάτε µε

άλλους χωρίς βίντεο µέσω viber, skype,
messenger ή να ακούτε µουσική από

εφαρµογές, όπως spotify, apple music)

  

 
 

 

 

24%

30% 30%

13%

3%

Απόλυτα
ικανοποιηµένοι

ΙκανοποιηµένοιΠολύ
ικανοποιηµένοι

Καθόλου
ικανοποιηµένοι

Όχι και τόσο
ικανοποιηµένοι

54%

16%

57%

39%

2%

2%

Χαµηλή ταχύτητα φόρτωσης

Κοβόταν το ∆ιαδίκτυο/
δεν υπήρχε καλό σήµα

∆εν άνοιγαν οι εφαρµογές

∆Γ/∆Α

42%

37%

13%

1%

7%

Κοβόταν το ∆ιαδίκτυο/
δεν υπήρχε καλό σήµα

Χαµηλή ταχύτητα φόρτωσης

Κακή ποιότητα ήχου

∆εν άνοιγαν οι εφαρµογές

∆Γ/∆Α

45%55%

62%

33%

1%

1%

3%

Χαµηλή ταχύτητα φόρτωσης

Κοβόταν το ∆ιαδίκτυο/δεν υπήρχε καλό σήµα

∆εν άνοιγαν οι εφαρµογές

Κακή ποιότητα εικόνας

∆Γ/∆Α

Όχι Ναι

4%

92%

1% 3%

Περισσότερα από
όσα συνηθίζατε να

πληρώνετε πριν την
καραντίνα

Πάνω κάτω όσα
συνηθίζατε να

πληρώνετε πριν την
καραντίνα

Λιγότερα από όσα
συνηθίζατε να

πληρώνετε πριν την
καραντίνα

∆Γ/∆Α
(αυθ.)

47%

22%

14%

4%

3%

1%

1%

8%

Παρακολούθηση video/ταινίες
υψηλότερης ευκρίνειας

Κατέβασµα ταινιών (downloading)

Καλύτερη εµπειρία gaming

Γρηγορότερο σερφάρισµα χωρίς
διακοπές (αυθ.)

Τηλεργασία (αυθ.)

Κατέβασµα αρχείων 
και προγραµµάτων (αυθ.)

Βιντεοκλήσεις (αυθ.)

∆Γ/∆Α (αυθ.)

 

56%

34%

5%

2%

3%

Πρόσβαση σε βιντεοκλήσεις µε
φίλους/συγγενείς

Παρακολούθηση βίντεο/ταινιών εκτός
του σπιτιού

Σερφάρισµα και πρόσβαση στα
κοινωνικά δίκτυα (αυθ.)

Άλλο (αυθ.)

∆Γ/∆Α (αυθ.)

13% 19%
12% 11% 9% 9% 7%

18%

2%

1 ώρα 2 ώρες 3 ώρες 4 ώρες 5 ώρες 6 ώρες 7 ώρες Περισσότερο 
από 7 ώρες

∆Γ/∆Α
(αυθ.)

41%59%

Όχι Ναι

Υψηλότερες ταχύτητες
στη σταθερή τηλεφωνία

Περισσότερα δεδοµένα
στην κινητή τηλεφωνία

Περισσότερος χρόνος
δωρεάν οµιλίας (από

σταθερή ή/και κινητή)

Καλύτερη κάλυψη στην
κινητή τηλεφωνία

Περισσότερα δωρεάν
SMS στην κινητή

τηλεφωνία

Τίποτα από αυτά (αυθ.)

∆Γ/∆Α (αυθ.)

Πρώτη σηµαντική 

33%

26%

21%

13%

2%

4%

1%

 

 

 

 

Υψηλότερες ταχύτητες
στη σταθερή τηλεφωνία

Περισσότερα δεδοµένα
στην κινητή τηλεφωνία

Περισσότερος χρόνος
δωρεάν οµιλίας (από

σταθερή ή/και κινητή)

Καλύτερη κάλυψη στην
κινητή τηλεφωνία

Περισσότερα δωρεάν
SMS στην κινητή

τηλεφωνία

Τίποτα από αυτά (αυθ.)

∆Γ/∆Α (αυθ.)

 Συνολικές αναφορές

74%

70%

68%

62%

24%

4%

1%
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Ένα βήµα στο µέλλον
του Κυριάκου Πιερρακάκη,  

Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης

Η έκθεση του Παρατηρητηρίου 5G της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που εκδόθηκε στις αρχές Μαρτίου 2021 και 
περιλαµβάνει στοιχεία έως το τέλος του 2020, επεφύλαξε µια πολύ ευχάριστη έκπληξη για την Ελλάδα.  

Ως προς τη διάθεση συχνοτήτων για τα δίκτυα κινητής 5ης γενιάς, η χώρα µας βρίσκεται στη δεύτερη θέση, 
έχοντας αποδώσει, σύµφωνα µε την έκθεση, το 83% αυτών. Η κορυφαία, Φινλανδία, έχει αποδώσει το 100%, 
ενώ ο µέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο 35,7%. Η δηµοπράτηση για τη διάθεση συχνοτήτων ήταν 
µια εµβληµατική διαδικασία για την Ελλάδα, αλλά κι ένα εµβληµατικό χρονικά σηµείο: η χώρα µας άρχισε να 

«αλλάζει αιώνα» ως προς τον ψηφιακό µετασχηµατισµό της. 

Ε
ίχε προηγηθεί, στις αρχές Φεβρουα- 
ρίου 2021, µια ακόµη ευχάριστη 
έκπληξη για την Ελλάδα. Η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την 

εκκίνηση διαδικασίας κατά 24 κρατών 
-µελών για την παράλειψη µεταφοράς 
στο εσωτερικό δίκαιο κοινοτικής οδηγί-
ας για τις τηλεπικοινωνίες. Η Ελλάδα, έχο-
ντας ήδη από τον Σεπτέµβριο του 2020 
-µήνες πριν τη λήξη της προθεσµίας της 
Κοµισιόν- ενσωµατώσει τον Ευρωπαϊ-
κό Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, 
ήταν µία από τις τρεις χώρες εναντίον των 
οποίων δεν κινήθηκε διαδικασία. Για την 
ιστορία, οι άλλες δύο ήταν η Ουγγαρία 
και η Φινλανδία.  
Η διαδικασία δηµοπράτησης των δικτύ-
ων για το 5G ολοκληρώθηκε σε λιγότε-
ρο από ενάµιση χρόνο από τη στιγµή που 
ιδρύθηκε το Υπουργείο Ψηφιακής ∆ιακυ-
βέρνησης. Αναµένοντας, ήδη, τις πρώτες 
εφαρµογές 5G, αξίζει τον κόπο να σηµειώ- 
σουµε ότι η καθαρή προετοιµασία για τη 
δηµοπρασία κράτησε περίπου 12 µήνες. 
Περιλάµβανε πολύπλοκες διαδικασίες 
και λίγοι πίστευαν ότι η Ελλάδα θα τα κα-
τάφερνε, καθώς άλλες χώρες δεν έχουν 
καταφέρει να την ολοκληρώσουν µέσα 
σε τρία ή τέσσερα χρόνια. 
Είναι γεγονός ότι τον Ιούλιο του 2019 δεν 
υπήρχε καµία προετοιµασία, προκειµέ-
νου η Ελλάδα να µπορεί να αναπτύξει δί-
κτυα 5G. Ωστόσο, στο διάστηµα από τότε 
έως σήµερα, οι αρµόδιες υπηρεσίες του 



ΕΝ ΤΑΧΕΙ • ΤΕΥΧΟΣ Νο  | 9 

Κεντρικό Άρθρο

Υπουργείου Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης, η 
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και  Τα-
χυδροµείων (ΕΕΤΤ), οι υπόλοιποι εµπλε-
κόµενοι φορείς του ∆ηµοσίου, αλλά και 
όλοι οι εµπλεκόµενοι από τον ιδιωτικό το-
µέα έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους κα-
τά τη διαδικασία. Όλοι αναγνώριζαν ότι η 
απόσταση που έπρεπε να διανυθεί ήταν 
τεράστια, ώσπου να φτάσουµε ή και να 
προσπεράσουµε άλλες χώρες. Απαιτή-
θηκαν περίπου 70 ενέργειες: νοµοθετικές 
πρωτοβουλίες, υπουργικές αποφάσεις, 
κοινές υπουργικές αποφάσεις, διαβου-
λεύσεις και µια σειρά από τεχνικές ρυθ-
µίσεις για την αποδέσµευση φάσµατος 
και τη βέλτιστη χρήση των ραδιοσυχνο-
τήτων. Βεβαίως, όλα αυτά έγιναν εν µέσω 
των πρωτοφανών συνθηκών της πανδη-
µίας και των απαραίτητων περιοριστικών 
µέτρων για την ανάσχεσή της. Λόγω των 
έκτακτων αυτών συνθηκών, κάποιες χώ-
ρες προχώρησαν στην έκδοση προσω-
ρινών αδειών, ενώ άλλες προτίµησαν να 
µεταθέσουν τις ηµεροµηνίες διεξαγωγής 
των δηµοπρασιών. 
Η Ελλάδα επέλεξε να προχωρήσει, γνω-
ρίζοντας ότι δεν υπάρχει πλέον η «πολυ-
τέλεια» της καθυστέρησης. Η είσοδος στα 
δίκτυα 5ης γενιάς και οι απέραντες δυνα-
τότητες που ανοίγονται από τις σχετικές 
εφαρµογές δίνουν τεράστιο συγκριτικό 
πλεονέκτηµα σε µια χώρα. Έτσι, κινηθή-
καµε γρήγορα και µεθοδικά για να τα κα-
ταφέρουµε. 
Στην πραγµατικότητα, κάναµε ένα βή-
µα στο µέλλον. Στο πρώτο τρίµηνο του 
2021, τα πρώτα δίκτυα 5G ήδη λειτουρ-
γούν, ενώ δηµιουργούµε τις προϋποθέ-
σεις για την επιτάχυνση του ψηφιακού 
µετασχηµατισµού. Είναι µια αναγκαιότη-
τα που όλοι αναγνωρίζουν για τη χώρα 
µας, για την αύξηση της ανταγωνιστικό-
τητας και της παραγωγικότητας και, ταυ-
τόχρονα, για την αύξηση των θέσεων 
εργασίας. Πριν από λίγους µήνες δώσαµε 
στη δηµοσιότητα µελέτη που εκπόνησε η  
ΕΥ Ελλάδος για λογαριασµό του Υπουρ-
γείου Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης. Σύµφω-
να µε τα ευρήµατα, υπάρχει δυνατότητα 
για δηµιουργία έως 69.000 θέσεων ερ-
γασίας σε βάθος δεκαετίας, ενώ η προ-
στιθέµενη αξία των επενδύσεων που θα 
πραγµατοποιηθούν µπορεί να ξεπεράσει 

τα 12 δισ. ευρώ. Όσο για τους κλάδους 
που θα επηρεαστούν, αξίζει να αναφέ-
ρει κάποιος ενδεικτικά τις µεταφορές, την 
εφοδιαστική αλυσίδα, την ευφυή γεωργία 
και την τηλεϊατρική. 
Θεωρούµε πως µπορούµε να στοχεύσου-
µε -και να πετύχουµε- υψηλότερα. Το Τα-
µείο «Φαιστός» ήδη συστάθηκε, µε στόχο 
την ανάπτυξη της νεοφυούς επιχειρηµα-
τικότητας µε αντικείµενο τις υπηρεσίες 
σε δίκτυα 5G. Στην αυγή των τεχνολογι-
κών εξελίξεων που έχουµε συνηθίσει να 
περιγράφουµε ως Τέταρτη Βιοµηχανική 
Επανάσταση έχουµε την ευκαιρία να προ-
καλέσουµε την εισροή ανθρώπινου κεφα-
λαίου στη χώρα µας, αντιστρέφοντας τις 
εκροές των προηγούµενων ετών. 
Για εµάς, είναι ουσιώδες να διασφαλί-

σουµε ότι η συµµετοχή στην Τέταρτη Βιο- 
µηχανική Επανάσταση δεν δηµιουργεί 
αποκλεισµούς και δεν δηµιουργεί κοινω-
νίες δύο ή περισσοτέρων ταχυτήτων. Είχα 
την ευκαιρία, µιλώντας πρόσφατα µε τους 
οµολόγους µου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΕΕ), να τονίσω πως επιβεβαιώνουµε εκ 

νέου την πολιτική µας προς την κατεύθυν-
ση της διαρκούς εξέλιξης των κοινωνιών 
µας, καλλιεργώντας την πραγµατική ψη-
φιακή ενδυνάµωση για τους πολίτες και 
τις επιχειρήσεις µας. Κανείς δεν πρέπει να 
µείνει πίσω σε αυτήν την εξέλιξη. 
Θέτουµε αυστηρές προδιαγραφές και 
υψηλούς στόχους. Οι πάροχοι θα πρέ-
πει να προσφέρουν στην τριετία 60% 
πληθυσµιακή κάλυψη και 94% σε βάθος 
εξαετίας, συµπεριλαµβανοµένων συγκε-
κριµένων δυσπρόσιτων περιοχών τόσο 
στα σύνορα όσο και στην ενδοχώρα. Από 
την άλλη, η Πολιτεία θα είναι παρούσα 
στηρίζοντας την επιχειρηµατικότητα, δια- 
φυλάσσοντας τα συµφέροντα των πο-
λιτών και εξασφαλίζοντας πως όλοι θα 
µπορούν να έχουν πρόσβαση στο νέο τε-

χνολογικό πεδίο που διαµορφώνεται στη 
χώρα µας. 
Στην πραγµατικότητα, η ολοκλήρωση της 
παραχώρησης των συχνοτήτων για το 5G 
ήταν για την Ελλάδα κάτι πολύ πιο ισχυ-
ρό από µια δηµοπράτηση. Ήταν ένα βήµα 
στο µέλλον.
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Επισκόπηση αγορών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 

ταχυδροµικών υπηρεσιών για το 2019
H ΕΕΤΤ δηµοσίευσε την Επισκόπηση Αγορών 2019, η οποία αποτυπώνει αναλυτικά τα βασικά µεγέθη και την 

πορεία των αγορών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδροµικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Στο κείµενο που 
ακολουθεί παρουσιάζεται συνοπτική εικόνα των τάσεων και των εξελίξεων στις δύο αγορές.

α) Ηλεκτρονικές επικοινωνίες1

Τ
ο 2019, τα βασικά µεγέθη της 
εγχώριας τηλεπικοινωνιακής 
αγοράς κινήθηκαν ανοδικά σε 
σύγκριση µε την προηγούµε-

νη χρονιά. Ο κύκλος εργασιών του κλά-
δου αυξήθηκε στα πέντε δισ. ευρώ, µε 
τα έσοδα από τηλεπικοινωνιακές υπη-
ρεσίες να καταλαµβάνουν το µεγαλύ-
τερο ποσοστό (87,2%). Η συµβολή του 
κύκλου εργασιών του κλάδου στο Ακα-
θάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της Ελ-
λάδας κυµάνθηκε στο 2,7% το 2019, 
ελαφρά αυξηµένη σε σχέση µε το 2018, 
δεδοµένου ότι ο τηλεπικοινωνιακός 
κλάδος παρουσίασε µεγαλύτερη ετήσια 
αύξηση σε σχέση µε το ΑΕΠ (2,4% ένα-
ντι 1,5% αντίστοιχα).
Το σύνολο των επενδύσεων των παρό-

χων ηλεκτρονικών επικοινωνιών βελτι-
ώθηκε κατά 3% σε σχέση µε το 2018. Οι 
επενδύσεις για τους µεγαλύτερους πα-
ρόχους κυµάνθηκαν µεταξύ 6% και 27% 
περίπου της αξίας των συνολικών εσό-
δων τους από υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και αφορούσαν κυρίως τη-
λεπικοινωνιακές υποδοµές. 

Σταθερές επικοινωνίες
Τον ∆εκέµβριο του 2019, ο αριθµός των 
γραµµών σταθερής τηλεφωνίας ανήλ-
θε σε 4.645.310, µε τη διείσδυση να 
φθάνει σε ποσοστό 43,3% επί του πλη-
θυσµού. Παράλληλα, η κίνηση στα-
θερής τηλεφωνίας σηµείωσε πτώση 
κατά 7,9%, κυρίως λόγω της µείω-
σης της διάρκειας των εθνικών κλήσε-
ων προς σταθερά, καθώς και των 
διεθνών κλήσεων. Ο ΟΤΕ προπορεύεται  

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
& ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σχήµα 1: Βασικά µεγέθη της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2019

5 
δισ. ευρώ

κύκλος εργασιών

2,7%
συµβολή του  

κύκλου εργασιών 
στο ΑΕΠ

791
εκατ. ευρώ
επενδύσεις

των παρόχων ηλεκτρο-
νικών επικοινωνιών

     3% σε σχέση 
µε το 2018

400.587
µεταφερθέντες αριθµοί 

σταθερής τηλεφωνίας
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µε µερίδιο 57% στις γραµµές και το µε-
ρίδιό του σε όρους κίνησης κυµάνθη-
κε σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα 
(46,6%) σε σχέση µε πέρυσι. Οι τηλεφω-
νικές γραµµές των υπολοίπων παρόχων 
σηµείωσαν πτώση κατά 4,9%.
Τα λιανικά έσοδα από την παροχή υπη-
ρεσιών τηλεφωνίας και ∆ιαδικτύου σε 
σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,41 δισ. ευ-
ρώ, παραµένοντας στο ίδιο επίπεδο µε το 
2018, µε το σχετικό µερίδιο του ΟΤΕ να 
εκτιµάται σε 63% για το 2019. Τα έσοδα 
από υπηρεσίες ∆ιαδικτύου συνέχισαν να 
αυξάνονται (αύξηση 6,3% σε σχέση µε το 
2018), εξουδετερώνοντας τη συνεχιζόµε-
νη φθίνουσα πορεία των λιανικών εσό-
δων τηλεφωνίας σε σταθερή θέση. 

Κινητές επικοινωνίες
Το 2019, ο αριθµός των συνδέσεων κι-
νητής τηλεφωνίας ανήλθε σε 14,5 εκατ., 
παρουσιάζοντας µείωση κατά 5,8% σε 
σχέση µε το 2018, µε τις ενεργές συν-
δέσεις να παρουσιάζουν συγκριτικά µι-
κρότερη µείωση (2,4%), ανερχόµενες 
περίπου στα 11,9 εκατ. Όσον αφορά τα 
µερίδια των Εταιρειών Κινητής Τηλεφω-
νίας (ΕΚΤ) ως προς τον συνολικό αριθµό 
συνδέσεων, τα µερίδια της COSMOTE 
και της VODAFONE µειώθηκαν στο 
46,6% και 28,9% αντίστοιχα, ενώ αντί-
θετα, το µερίδιο της WIND αυξήθηκε στο 
24,5%. Ως προς τις ενεργές συνδέσεις, 
το µερίδιο της COSMOTE βρίσκεται στο 
εύρος [45%-55%], µε τη VODAFONE να 
ακολουθεί µε εύρος [25%-35%].
Η χρήση των δικτύων κινητών επικοινωνι-
ών χαρακτηρίστηκε από την αύξηση των 
λεπτών οµιλίας εντός της Ελλάδας (2,2%), 
των σύντοµων γραπτών µηνυµάτων (SMS) 
κατά 7,9% για πρώτη φορά µετά το 2010, 
ενώ εντυπωσιακή ήταν και πάλι η αύξηση 
της χρήσης υπηρεσιών δεδοµένων κατά 
56%, φθάνοντας τα 225 εκατ. GB. Το 56% 
των κλήσεων πραγµατοποιήθηκε σε κινη-
τά εντός του ίδιου δικτύου κινητής τηλε-
φωνίας (on-net). Τέλος, τα λιανικά έσοδα 
από την πώληση υπηρεσιών κινητών επι-
κοινωνιών (συµβολαίου και καρτοκινη-
τής) παρουσία σαν αύξηση κατά 2,8% και 
ανήλθαν σε 1,7 δισ. ευρώ. Το µέσο ετή-
σιο έσοδο ανά χρήστη (σύνδεση) συµβο-
λαίου και καρτοκινητής διαµορφώθηκε 
στα 269 και 68 ευρώ αντίστοιχα. 

Σχήµα 2: Βασικά µεγέθη για τη σταθερή και την κινητή τηλεφωνία, 2019

Σχήµα 3: Βασικά µεγέθη για την ευρυζωνικότητα, 2019
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Ευρυζωνικότητα
Στο τέλος του 2019, οι σταθερές ευρυ-
ζωνικές συνδέσεις έφτασαν τις 4.105.561 
γραµµές, παρουσιάζοντας ετήσια αύξη-
ση 3,7%. Σηµειώνεται ότι, η διείσδυ-
ση της σταθερής ευρυζωνικότητας στον 
πληθυσµό (συνδέσεις ανά 100 κατοί-
κους) έφτασε στο 38,1%. Τον Ιούνιο του 
2019, ο µέσος όρος στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΕ) ήταν 35,6% και στην Ελλά-
δα 37,1%. Οι γραµµές Αδεσµοποίητης 
Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ) 
συµπεριλαµβανοµένων των γραµµών 
Εικονικής Τοπικής Αδεσµοποίητης Πρό-
σβασης (Virtual Local Unbundling-VLU), 
κατέγραψαν άνοδο κατά 2,7%, φθάνο-
ντας στο τέλος του έτους τις 2.202.007 
έναντι 2.142.492 στο τέλος του 2018. 
Παράλληλα, οι γραµµές VDSL ανήλ-
θαν σε 995.816 έναντι 677.867 τον ∆ε-
κέµβριο του 2018 (ετήσια αύξηση 47%), 
συνιστώντας το 24,3% του συνόλου των 
ευρυζωνικών γραµµών. Η διείσδυσή 
τους στον πληθυσµό εξακολουθεί να εί-
ναι χαµηλή (9,3%). 
Σε αντίθεση µε τη σταθερή ευρυζωνι-
κότητα, η διείσδυση της κινητής ευρυ-
ζωνικότητας στην Ελλάδα ήταν 86,5% 
(Ιούνιος 2019), κατατάσσοντας τη χώρα 
µεταξύ των τελευταίων κρατών µελών 
της ΕΕ. Ωστόσο, η αυξητική τάση της δι-
είσδυσης στην Ελλάδα εξακολουθεί να 
είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη της 
µέσης διείσδυσης στην ΕΕ, καθώς µέσα 

σε ένα έτος αυξήθηκε κατά 11,8 εκατο-
στιαίες µονάδες έναντι 4,4 εκατοστιαίων 
µονάδων της ΕΕ. Παράλληλα, το ποσο-
στό πληθυσµιακής κάλυψης σε δίκτυα 
4G πλησίασε το αντίστοιχο των δικτύων 
3G (98,8% έναντι 99,7%) και η συντρι-
πτική πλειονότητα της διαδικτυακής κί-
νησης πραγµατοποιήθηκε µέσω δικτύων 
4G (91,5%).

Συνδυαστικές προσφορές
Το 2019, συνεχίστηκε η αύξηση της δι-
είσδυσης των συνδυαστικών/δεσµο-
ποιηµένων προσφορών, οι οποίες, στο 
τέλος του έτους, ξεπέρασαν τα 4,13 
εκατ., αριθµός που αντιστοιχεί στο 87,1% 
των συνδροµών σταθερής τηλεφωνίας 
της χώρας. Ο πιο δηµοφιλής ειδικός τύ-
πος συνδυαστικής προσφοράς παρέµει-
νε αυτός της σταθερής τηλεφωνίας και 
της σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης 
(περίπου 2,33 εκατ.) και έπεται µε δια-
φορά o triple play συνδυασµός σταθε-
ρής τηλεφωνίας, σταθερής ευρυζωνικής 
πρόσβασης και κινητής (-ών) υπηρεσίας 
(-ών) (1,32 εκατ.), ακολουθούµενος από 
το triple play σταθερής τηλεφωνίας, στα-
θερής ευρυζωνικής πρόσβασης και συν-
δροµητικής τηλεόρασης (328 χιλ.) και 
τέλος, το 4-play (~102 χιλ.). 

Παρατηρητήριο Τιµών (Pricescope)
Με βάση τα στοιχεία που καταχώρι-
σαν οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι στο 
Pricescope της ΕΕΤΤ, στο τέλος του 2019, 

η πλειονότητα των προϊόντων αφορού-
σε τις σταθερές επικοινωνίες (~53%). Οι 
εταιρείες COSMOTE και WIND βασίστη-
καν κυρίως στα πρόσθετα προγράµµατα 
(58% και 57% αντίστοιχα), ενώ οι εται-
ρείες FORTHNET, OTE και VODAFONE 
στηρίχθηκαν κυρίως στα βασικά προ-
γράµµατα µε 94%, 75% και 61% αντί-
στοιχα. Τα προγράµµατα των εταιρειών 
COSMOTE, FORTHNET και WIND απευ-
θύνονταν  κυρίως σε οικιακούς πελάτες, 
ενώ ένα µεγάλο ποσοστό προγραµµά-
των της VODAFONE απευθυνόταν σε 
εταιρικούς πελάτες. Τα περισσότερα 
προγράµµατα συµβολαίου κινητής τη-
λεφωνίας (~63%) συγκεντρώνονταν σε 
πάγια έως και 60 ευρώ τον µήνα, µε µέ-
σο όρο τιµής τα 39 ευρώ τον µήνα (ένα-
ντι 35 ευρώ πέρυσι) και ενσωµατωµένο 
χρόνο οµιλίας περί των 6.000 λεπτών 
(έναντι 460 λεπτών τον µήνα, το 2018), 
λόγω της αυξηµένης µετακίνησης προς 
προγράµµατα µε απεριόριστο χρόνο 
οµιλίας.

β) Ταχυδροµικές υπηρεσίες
Το 2019, η ελληνική ταχυδροµική αγορά 
κινήθηκε ελαφρώς καθοδικά µετά από 
αρκετά χρόνια, αναφορικά µε τα έσοδα, 
ενώ το πλήθος των διακινούµενων τα-
χυδροµικών αντικειµένων σηµείωσε νέα 
πτώση, η οποία αποδίδεται στη µείωση 
του επιστολικού ταχυδροµείου.
Συγκεκριµένα, τα έσοδα παρουσίασαν 

∆ιάγραµµα 1: Ποσοστιαία (%) κατανοµή συνδυαστικών προσφορών ανά ειδικό τύπο, ∆εκέµβριος 2019 
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µείωση κατά 0,2% σε σχέση µε το 2018, 
φτάνοντας τα 563,73 εκατ. ευρώ, προερ-
χόµενα από τη διακίνηση 346,38 εκατ. 
αντικειµένων, µειωµένων κατά 1,2% σε 
σχέση µε την προηγούµενη χρονιά. 
Το 2019, το µερίδιο εσόδων του Φο-
ρέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας 
(ΦΠΚΥ) στη συνολική αγορά µειώθηκε 
στο 30,9% από 33% που ήταν το 2018, 
ενώ παράλληλα, αυξήθηκε το µερίδιο 
των επιχειρήσεων ταχυµεταφορών στο 
65,4% από 64% που ήταν την προη-
γούµενη χρονιά. Το µερίδιο των επιχειρή-
σεων µε Ειδική Άδεια παρουσίασε άνοδο 
στο 3,7% από 3% που ήταν το 2018. Το 
µερίδιο των δεµάτων-µικροδεµάτων 

σηµείωσε αύξηση και το 2019 στο σύνο-
λο του πλήθους, αλλά και των εσόδων 
των διακινούµενων ταχυδροµικών αντι-
κειµένων, φθάνοντας το 16% και το 50%, 
αντίστοιχα.
Στην αγορά της Καθολικής Υπηρεσίας 
(ΚΥ-απλό ταχυδροµείο), το 2019, πέραν 
του ΦΠΚΥ, δραστηριοποιήθηκαν εννέα 
επιχειρήσεις µε Ειδική Άδεια, οι οποίες 
διακίνησαν το 19% των ταχυδροµικών 
αντικειµένων της αγοράς ΚΥ και απέφεραν 
το 11% των εσόδων της. Οι φάκελοι είναι 
αναµφισβήτητα το κυρίαρχο αντικείµενο 
στην αγορά της ΚΥ, καθώς αποτέλεσαν το 
89,3% των διακινούµενων αντικειµένων, 
αποφέροντας το 85,2% των εσόδων της 

συγκεκριµένης αγοράς. 
Στην αγορά των ταχυµεταφορών, το 2019, 
εισήλθαν 56 νέες επιχειρήσεις, διαµορ-
φώνοντας το συνολικό πλήθος των επι-
χειρήσεων µε Γενική Άδεια σε 539. Οι 
επιχειρήσεις ταχυµεταφορών διακίνησαν 
φακέλους σε ποσοστό 38% και δέµατα-
µικροδέµατα σε ποσοστό 62% επί του 
πλήθους των αντικειµένων. Οι φάκε-
λοι απέφεραν στις επιχειρήσεις µε Γενι-
κή Άδεια εµφανώς λιγότερα έσοδα (28%) 
από ό,τι τα δέµατα-µικροδέµατα (72%). 
Το πλήρες κείµενο της Επισκόπησης  
Αγορών 2019 της ΕΕΤΤ είναι διαθέσιµο  
στο www.eett.gr.

∆ιάγραµµα 2: Μερίδια ταχυδροµικής αγοράς σε πλήθος και έσοδα, 2019

Σχήµα 4: Βασικά µεγέθη της αγοράς των ταχυδροµικών υπηρεσιών, 2019
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Σύστηµα Εποπτείας Φάσµατος στον 
Τρισδιάστατο Χώρο

των Δρ Κωνσταντίνου Μπαλικτσή,  
Ειδικού Επιστήµονα, Γραφείο Προέδρου ΕΕΤΤ  

& Προέδρου Μονάδας ∆ιαχείρισης Έργων  
& Δρ Ανδρέα-Αλβέρτου Αγγιούς 

Ειδικού Επιστήµονα, ∆/νση Φάσµατος, ΕΕΤΤ 

Το Σύστηµα Εποπτείας Φάσµατος στον Τρισδιάστατο Χώρο (ΣΕΦΤΧ) αποτελεί στρατηγικής σηµασίας αναβάθµιση  
στον τρόπο διαχείρισης του φάσµατος, ανταποκρινόµενο στις αναδυόµενες ανάγκες του νέου οικοσυστήµατος 5G.  

Η ΕΕΤΤ, στο πλαίσιο υποβολής προτάσεων σχετικά µε την προετοιµασία και ωρίµανση έργων για υλοποίηση/
συγχρηµατοδότηση την προγραµµατική περίοδο 2021-2027, υπέβαλε µελέτη στη Γενική Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών 

και Ταχυδροµείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης, για τη χρηµατοδότηση του ΣΕΦΤΧ και έλαβε 
έγκριση. Η µελέτη αποσκοπεί στη δηµιουργία προδιαγραφών για την υλοποίηση του κυρίως έργου.

Η 
ανάγκη του ΣΕΦΤΧ προέκυψε από 
τη ραγδαία αύξηση της ζήτησης 
και χρήσης του φάσµατος συχνο-
τήτων για την ανάπτυξη ασύρµα-

των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
τόσο στον ελλαδικό όσο και στον διεθνή 
χώρο. Η τάση αυτή αναµένεται να ενταθεί 
κυρίως λόγω της αλµατώδους ανάπτυξης 
του ευρυζωνικού περιβάλλοντος 5G, ΙοΤ 
(Internet of Things) και Μ2Μ (Machine to 
Machine), για την εξυπηρέτηση των σύγ-
χρονων αναγκών του καταναλωτή, σε 
κάθε γεωγραφικό σηµείο όπου θα εκτυ-
λίσσεται η οικονοµική, επαγγελµατική, 
κοινωνική και οικογενειακή/προσωπική 
του δραστηριότητα.
Τα υπάρχοντα, διεθνώς, συστήµατα 
εποπτείας φάσµατος, λόγω της επίγειας 
εγκατάστασής τους, έχουν χωρικούς πε-
ριορισµούς. Από άποψη τρισδιάστατης 
κάλυψης, τα παραπάνω συστήµατα δια-
θέτουν τη δυνατότητα να καταγράφουν 
και να εντοπίζουν σήµατα από την επι-
φάνεια της γης έως περίπου το ανώτερο 
ύψος εγκατάστασης του δικτύου σταθε-
ρών σταθµών (στα ορεινά κάθε χώρας), 
οριοθετώντας µια µορφή εποπτείας ση-
µάτων στο «ανάγλυφο» της επιφάνειας 
της γης.
Το γενικευµένο δίκτυο που θα εξυπηρετεί 

το αναπτυσσόµενο οικοσύστηµα 5G, ΙοΤ, 
Μ2Μ, V2X (Vehicle to Everything) κ.λπ., 
αναµένεται να περιλαµβάνει συνδυασµό 
των παρακάτω:
• ∆ίκτυο κορµού βασισµένο σε:

- εκτενές δίκτυο οπτικών ινών,
- επίγειο µικροκυµατικό δίκτυο ζεύξεων,
-  ζεύξεις µέσω δορυφορικών και λοι-
πών εναέριων δικτύων.

•  Σταθερούς σταθµούς βάσης στο επίπε-
δο του ανάγλυφου της επιφάνειας της 
γης µε:
- σταθερή κάλυψη,
-  δυνατότητα αλλαγής/µορφοποίησης 
κάλυψης.

•  Κινούµενους επίγειους σταθµούς βά-
σης (mobile peer-to-peer-P2P-mesh 
networks).

•  Drones σε χαµηλό υψόµετρο µε καλύ-
ψεις που ακολουθούν την πορεία του.

•  UAV (Unmanned Aerial Vehicle) που εί-
ναι µη επανδρωµένα εναέρια οχήµατα 
τα οποία πραγµατοποιούν πτήσεις είτε 
αυτόνοµα είτε µέσω τηλεκατεύθυνσης.

•  Στρατοσφαιρικές πλατφόρµες σε διάφο-
ρα ύψη σε σχετικά στατική θέση, µε κα-
λύψεις που µπορεί να είναι σταθερές ή 
δυναµικά µεταβαλλόµενες.

•  Κινούµενους δορυφόρους σε non-GSO 
(non-geostationary satellite orbits) τρο-

χιές [Low Earth orbit (LEO), Medium 
Earth orbit (MEO), Highly Elliptical 
orbit (HEO)], µε spot beams που ακο-
λουθούν την κίνηση του δορυφόρου 
στη τροχιά του και έχουν δυνητικά τη 
δυνατότητα να εστιάσουν κατά περί-
πτωση σε περιοχές ιδιαίτερου ενδια- 
φέροντος.

•  Γεωστατικούς δορυφόρους (Geosta-
tionary οrbits-GEO) σε σχετικά σταθερή 
θέση µε:
-  σταθερή κάλυψη σε κλίµακα χωρών ή 
µέρους ηπείρων,

-  κάλυψη µε µικρής έκτασης spot beams 
σταθερής στόχευσης ή µε δυνατότητα 
µετακίνησης.

Η ανάπτυξη ασύρµατων δικτύων, όχι µό-
νο στην επιφάνεια της γης, αλλά σε έναν 
τεράστιο τρισδιάστατο χώρο, µε εκπο-
µπές από και προς όλα τα δίκτυα και προς 
όλες τις κατευθύνσεις και µε σηµαντικές 
ανάγκες επανάχρησης/διαµοιρασµού/
συνένωσης συχνοτήτων και µεταγωγής 
(handover) από το ένα δίκτυο στο άλλο, 
θα έχει ως φυσικό επακόλουθο την εµφά-
νιση παρεµβολών και την απαίτηση τήρη-
σης αυστηρών προδιαγραφών.
Η διατήρηση ενός ενοποιηµένου δικτύου 
σε πλήρη και αδιάλειπτη λειτουργία µπο-
ρεί να επιτευχθεί µέσω της ορθής κατα-
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νοµής του φάσµατος, της πρόβλεψης των 
όρων λειτουργίας µέσα σε αυτό, της διαρ-
κούς εποπτείας των όρων αυτών για τυχόν 
παραβάσεις, του άµεσου εντοπισµού πα-
ρεµβολών, καθώς και µέσω της ανάληψης 
µέτρων τάχιστης αποκατάστασης.
Η εποπτεία της χρήσης του φάσµατος στο 
ενοποιηµένο δίκτυο οφείλει να έχει ανά-
λογη χωροταξική κατανοµή, προκειµένου 
ακολούθως να τροφοδοτεί µε λεπτοµερή 
και ακριβή στοιχεία, σε πραγµατικό χρό-
νο, τη διαχείριση του φάσµατος.
H EETT µε το ΣΕΦΤΧ θα:
-  Αποτελέσει φορέα ανάπτυξης νέων δια- 

δικασιών εποπτείας φάσµατος, προ-
σφέροντας υψηλή προστιθέµενη αξία 
στις εγχώριες υπηρεσίες 5G.

-  Προάγει τη συνεργασία των ακαδηµαϊ- 
κών φορέων και της βιοµηχανίας που 
σχετίζονται µε το φάσµα συχνοτήτων.

Η πρόταση της ΕΕΤΤ έλαβε τη σχετι-
κή έγκριση για χρηµατοδότηση ύψους 
418.500 ευρώ από το Πρόγραµµα ∆η-
µοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε).

Σχήµα 1: Ενδεικτική γενικευµένη αρχιτεκτονική 
Συστήµατος Εποπτείας Φάσµατος 

Η συµβολή του BEREC στον  
Κανονισµό για τη διεθνή περιαγωγή

Η 
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινω-
νιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) 
ενηµερώνει για την πρόταση νέ-
ου Κανονισµού της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για τη διεθνή περιαγωγή, βά-
σει της οποίας, οι χρήστες κινητής τηλε-
φωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) θα 
συνεχίσουν να επωφελούνται από την κα-
τάργηση των τελών περιαγωγής, όταν τα-
ξιδεύουν εντός της κοινοτικής επικράτειας. 
Το Σώµα των Ευρωπαίων Ρυθµιστών για 
τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) χαι-
ρετίζει τον νέο προτεινόµενο Κανονισµό.
Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέ-
τησε, στις 24 Φεβρουαρίου 2021, πρότα-
ση αναθεώρησης του Κανονισµού για τη 
διεθνή περιαγωγή, η οποία θα συζητηθεί 
από τους συννοµοθέτες. Η πρόταση αυ-
τή ανανεώνει τον σηµερινό Κανονισµό, ο 

οποίος λήγει τον Ιούνιο του 2022. Οι Ευ-
ρωπαίοι πολίτες θα συνεχίσουν να χρησι-
µοποιούν τα κινητά τους χωρίς επιπλέον 
χρεώσεις, όταν ταξιδεύουν εντός της ΕΕ, 
και θα απολαµβάνουν υπηρεσίες µε ποιό- 
τητα/ταχύτητα, όπως όταν βρίσκονται στη 
χώρα τους (Roam Like at Home). Η πρό-
ταση εξασφαλίζει επίσης τη δυνατότη-
τα αποτελεσµατικής χρήσης υπηρεσιών 
έκτακτης ανάγκης στο εξωτερικό και την 
καλύτερη πληροφόρηση των Ευρωπαίων 
πολιτών αναφορικά µε το κόστος χρήσης 
υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας, όταν 
ταξιδεύουν.
Το BEREC είναι έτοιµο να συµµετάσχει 
ενεργά στην παραπάνω νοµοθετική πρό-
ταση και να παρέχει τις συµβουλές του, 
όπου χρειαστεί. Ως απώτερος στόχος 
του είναι η προώθηση των υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών υψηλής ποιό- 
τητας και η ενδυνάµωση των τελικών 
χρηστών. 
Σηµειώνεται ότι το BEREC διαδραµατίζει 
ουσιαστικό ρόλο στην υποστήριξη της 
εναρµονισµένης εφαρµογής του Κανονι-
σµού περιαγωγής µε τις κατευθυντήριες 
γραµµές που εκδίδει και συµβάλλει απο-
τελεσµατικά στους µηχανισµούς υλοποίη- 
σης, παρακολούθησης και εποπτείας 
που σχετίζονται µε τον ισχύοντα Κανονι-
σµό, παρέχοντας τακτικά στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή τις εξαµηνιαίες εκθέσεις ανα-
φοράς διεθνούς περιαγωγής, καθώς και 
τις ετήσιες εκθέσεις σχετικά µε τη διαφά-
νεια και συγκρισιµότητα των τιµολογίων 
περιαγωγής. 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέ-
σιµες στον διαδικτυακό τόπο του BEREC1.
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H EETT στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης

H 
EETT εγκαινίασε την παρουσία 
της στα µέσα κοινωνικής 
δικτύωσης (social media) 
LinkedIn, Twitter και YouTube, 

συνεπής στη δέσµευσή της να αποτελεί 
πηγή πληροφόρησης για θέµατα που 
σχετίζονται µε τις αγορές ηλεκτρο-
νικών επικοινωνιών και ταχυδροµικών 
υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΤΤ θα 

αξιοποιήσει τα social media, συµπληρω-
µατικά προς τα υπόλοιπα κανάλια επικοι-
νωνίας που ήδη διαθέτει, µε σκοπό την 
βέλτιστη ενηµέρωση των καταναλωτών, 
των παρόχων, καθώς και των συνεργαζό-
µενων φορέων και οργανισµών, σχετικά 
µε τις αρµοδιότητές της, το πολυεπίπεδο 
έργο της και τις σηµαντικότερες εξελίξεις 
στις δύο αγορές. Επιπλέον, στοχεύοντας 

στη διαρκή υποστήριξη και ενδυνάµωση 
των καταναλωτών, η ΕΕΤΤ θα αναρτά 
συστηµατικά χρηστικές πληροφορίες για 
τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους, 
καθώς και για τις δυνατότητες που έχουν 
στη διάθεσή τους, ώστε να προβαίνουν 
στις καλύτερες επιλογές τηλεπικοινω-
νιακών και ταχυδροµικών υπηρεσιών, 
σύµφωνα µε τις ανάγκες τους.

  https://www.linkedin.com/company/eett/      https://twitter.com/EETT_GR

   https://www.youtube.com/user/eettmedia

https://www.linkedin.com/company/eett/
https://twitter.com/EETT_GR



