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Περιεχόμενα ΕΕΤΤ

Η 
εκρηκτική αύξηση του ηλεκτρονι-
κού εμπορίου που επιταχύνθηκε 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας, 
σε συνδυασμό με τις ραγδαίες τε-

χνολογικές εξελίξεις των τελευταίων χρό-
νων, επέφεραν σημαντικές αλλαγές στην 
ταχυδρομική αγορά, αυξάνοντας μεταξύ 
άλλων τον αριθμό των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στον κλάδο. Οι νε-
οεμφανιζόμενοι πάροχοι επιδιώκουν να 
αξιοποιήσουν τη λειτουργική, οργανωτι-
κή και τεχνική ευελιξία τους ώστε να αντα-
γωνιστούν τους παραδοσιακούς φορείς 
ταχυμεταφορών, ικανοποιώντας τις αυ-
ξημένες απαιτήσεις των αγοραστών/κατα-
ναλωτών σε όρους ταχύτητας παράδοσης 
(π.χ. παράδοση εντός της ημέρας), ευκολί-
ας επιστροφής αγαθών, δυνατότητας ακρι-
βέστερης ιχνηλάτησης (online tracking), 
αλλά και πρόσθετων υπηρεσιών εναλλα-
κτικής ή πιο ευέλικτης παράδοσης (π.χ. δυ-
νατότητα να καθορίζουν οι παραλήπτες το 
σημείο παράδοσης).
Ταυτόχρονα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός 
ενισχύει την τάση ανάληψης ταχυδρομικών 
υπηρεσιών από πλατφόρμες ηλεκτρονικού 
εμπορίου, αλλά και εμφάνισης νέων παρό-
χων που δραστηριοποιούνται κυρίως σε 
αστικές περιοχές, χρησιμοποιούν καινοτό-
μες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίοτε λειτουρ-
γούν συνδυαστικά, με αξιοποίηση τακτικής 
crowdsourcing. 
Μεταξύ των καινοτομιών που καθιερώνο-
νται στην ευρωπαϊκή αγορά, ίσως η πλέον 
χαρακτηριστική είναι η αξιοποίηση των αυ-
τοματοποιημένων ταχυδρομικών θυρίδων 
(parcel lockers). Με την εισαγωγή τους, πα-
ρέχεται ένας καινοτόμος τρόπος παράδο-
σης που πέραν των πλεονεκτημάτων του 
για τους καταναλωτές και τις ταχυδρομικές 

εταιρείες, συνδέ-
εται με ευρύτερα 
κοινωνικά οφέλη. 
Πιο συγκεκριμέ-
να, η ένταξη των 
αυτοματοποιημέ-
νων θυρίδων στα 
δίκτυα των παρό-
χων παρέχει στον 
καταναλωτή μεγα-
λύτερη ευελιξία, 
καθώς οι θυρίδες 
που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους εί-
ναι προσβάσιμες καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ημέρας, ενώ η χρήση τους εξασφαλίζει μεί-
ωση του χρόνου παράδοσης και αποφυγή 
των αποτυχημένων προσπαθειών επίδο-
σης. Από την πλευρά των εταιρειών ταχυ-
μεταφορών, το όφελος αφορά κυρίως τη 
μείωση του κόστους μεταφοράς, τον περι-
ορισμό παραπόνων και καταγγελιών, αλ-
λά και τη δυνατότητα αποτελεσματικότερης 
ανταπόκρισής τους σε περιόδους υψηλής 
ζήτησης (π.χ. εορταστικές περίοδοι, "Black 
Friday"). Τέλος, τα περιβαλλοντικά και κοι-
νωνικά οφέλη των αυτοματοποιημένων 
ταχυδρομικών θυρίδων αφορούν ιδίως τη 
μείωση των εκπομπών ρύπων, λόγω μειω-
μένων δρομολογίων. Στόχος των μεγάλων 
παρόχων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι να 
εξασφαλίσουν ότι η απόσταση μεταξύ των 
πολιτών μεγάλων αστικών κέντρων και του 
πλησιέστερου σημείου παραλαβής των δε-
μάτων τους (pick-up-box) δεν θα υπερβαίνει 
τα 300 μέτρα. Η ΕΕΤΤ συμβάλλει αποφα-
σιστικά στην κατεύθυνση αυτή με πρώτο 
βήμα τη δημόσια διαβούλευση για την πα-
νελλαδική αξιοποίηση των αυτοματοποιη-
μένων θυρίδων που είναι σε εξέλιξη και θα 
διαρκέσει μέχρι τις 10/03/2023.

Νέες τάσεις στην αγορά 
ταχυμεταφορών &  
αξιοποίηση των parcel lockers

Έκθεση Πεπραγμένων της 
ΕΕΤΤ για το έτος 2021

Η πορεία της ευρυζωνικότητας  
στην Ελλάδα το β’ εξάμηνο 
του 2021 και συγκρίσεις 
μεγεθών της ελληνικής 
αγοράς με αντίστοιχες 
ευρωπαϊκές

Αποτελέσματα της
23ης Συνεδριασης της
Ολομέλειας του ERGP
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Νέες τάσεις στην αγορά 
ταχυμεταφορών & 
αξιοποίηση των  
parcel lockers

του Δρ Σπυρίδωνα Παντελή, 
Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ & Αντιπροέδρου του Σώματος Ευρωπαίων 

Ρυθμιστών για τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ERGP)
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ΕΕΤΤ

Σ
υνοπτική παρουσίαση των ση-
μαντικότερων δράσεων της ΕΕΤΤ  
κατά τη διάρκεια του 2021 παρα-
τίθεται παρακάτω.

Σύνοψη ανά τομέα 
Ρύθμιση & Εποπτεία 
Το 2021, η συνδεσιμότητα εξακολούθη-
σε να έχει κεντρικό ρόλο, αποτελώντας 
βασική απαίτηση των καταναλωτών. 
Υπό αυτό το πρίσμα, η ΕΕΤΤ υλοποίησε 
δράσεις και έλαβε μέτρα, με στόχο να 
διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές έχουν 
πρόσβαση σε αξιόπιστες υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυ-
δρομικών υπηρεσιών, που ανταποκρί-
νονται στις αυξημένες απαιτήσεις τους 
και ιδιαίτερες συνθήκες, λόγω της παν-
δημίας COVID-19. 
Παράλληλα, με την υλοποίηση των πο-
λυεπίπεδων στόχων της, διαμόρφωσε 
το πλαίσιο για την εύρυθμη λειτουργία 
των αγορών και την περαιτέρω ενίσχυ-
ση του ανταγωνισμού, προς όφελος των 
καταναλωτών και της οικονομίας. Επί-
σης, υλοποίησε στοχευμένες ενημερω-
τικές δράσεις. 

Θέματα Καταναλωτών 
Η ΕΕΤΤ διαχειρίστηκε 11.000 περίπου 
καταγγελίες καταναλωτών για θέματα 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυ-
δρομικών υπηρεσιών. Κατόπιν αξιο-
λόγησης των ζητημάτων, παρενέβη, 
όπου κρίθηκε απαραίτητο, προκειμέ-
νου να διασφαλίσει τα δικαιώματα των 
καταναλωτών. 
Επίσης, ανέλαβε σημαντικές πρωτοβου-
λίες και ενημερωτικές δράσεις, προ-
κειμένου να ενισχύσει περαιτέρω την 
προστασία των καταναλωτών. Με τον 
νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για τις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες θωράκισε τα 
δικαιώματα των καταναλωτών αναφορι-
κά με την έγκαιρη ειδοποίηση για τη λή-
ξη της σύμβασης, την ενημέρωσή τους 
για σημαντικά θέματα και το ελάχιστο 
όριο χρέωσης για τη διακοπή παροχής 
υπηρεσιών, καθώς και για άλλα θέματα. 
Παράλληλα, η ΕΕΤΤ διενήργησε ελέγ-
χους για αυθαίρετη ενεργοποίηση συμ-
βάσεων από εταιρείες τηλεφωνίας και 
διέγραψε ονόματα χώρου που συνδέ-
ονταν με παράνομες δραστηριότητες. 
Επιπλέον, ξεκίνησε τη διαδικασία για 
την έκδοση νέου Κώδικα Δεοντολογί-
ας, στοχεύοντας, μεταξύ άλλων, στην 
ενίσχυση της διαφάνειας, την αποτε-
λεσματική επίλυση προβλημάτων και 
την εξυπηρέτηση ευάλωτων ομάδων. 
Περαιτέρω, υπέβαλε πρόταση στον 
Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 

για την τροποποίηση του περιεχομένου 
της Καθολικής Υπηρεσίας (ΚΥ) καθο-
ρίζοντας τις ελάχιστες απαιτήσεις πρό-
σβασης στο Διαδίκτυο και άλλα σχετικά 
θέματα. 
Το 2021 τέθηκε πλήρως σε ισχύ ο Εθνι-
κός Κανονισμός Ανοιχτού Διαδικτύου 
(ΕΚΑΔ) για τα κινητά δίκτυα και οι εται-
ρείες δεσμεύονται πλέον έναντι των 
συνδρομητών για τις μέγιστες πραγμα-
τικές ταχύτητες που μπορούν να επι-
τευχθούν στις συνδέσεις. Επιπλέον, 
με στόχο οι συνδρομητές να χρησιμο-
ποιούν τον τερματικό εξοπλισμό της 
επιλογής τους, διεξήγαγε δημόσια δι-
αβούλευση σχετικά με τον προσδι-
ορισμό του ορίου μεταξύ δημοσίου 
και ιδιωτικού δικτύου ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών. 
Βασική μέριμνα της ΕΕΤΤ συνέχισε να 
αποτελεί η επαρκής ενημέρωση των 
καταναλωτών για θέματα του άμεσου 
ενδιαφέροντός τους. Ενδεικτικά αναφέ-
ρονται η έκδοση συστάσεων στο πλαί-
σιο της εορταστικής περιόδου και των 
ημερών εκπτώσεων για θέματα ταχυ-
δρομικών υπηρεσιών και ασύρματων 
συσκευών. Στο ίδιο πλαίσιο, η ΕΕΤΤ ξε-
κίνησε να έχει συστηματική παρουσία 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την 
ανάρτηση ειδήσεων και ενημερωτικών 

Έκθεση Πεπραγμένων της ΕΕΤΤ
για το έτος 2021

H Έκθεση Πεπραγμένων για το έτος 2021 παρουσιάζει τις ρυθμιστικές, εποπτικές και ελεγκτικές δράσεις  
της ΕΕΤΤ στους τομείς ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ταχυδρομικών υπηρεσιών και φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, 

καθώς και τις παρεμβάσεις της σε θέματα ανταγωνισμού.
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βίντεο. Ενδιαφέροντα ήταν επίσης, τα 
αποτελέσματα έρευνας που διενήρ-
γησε σχετικά με τη χρήση επιφυών 
υπηρεσιών. 

Τομέας ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
Ανάλυση αγορών: 
• Αγορές Μισθωμένων Γραμμών: Ανα-

θεωρήθηκε το ερωτηματολόγιο για τη 
συλλογή στοιχείων, ώστε να είναι εναρ-
μονισμένο με τον νέο ορισμό αγοράς σε 
επίπεδο λιανικής και χονδρικής. 

• Αγορές κεντρικής και τοπικής πρό-
σβασης: Συλλέχθηκαν τα απαραίτητα 
στοιχεία για τον 5ο κύκλο ανάλυσης 
αγορών. Οι πάροχοι υπέβαλαν ανα-
λυτικά γεωγραφικά στοιχεία σε επίπε-
δο λιανικής και χονδρικής, βάσει των 
οποίων η ΕΕΤΤ θα εκτιμήσει το επίπε-
δο του ανταγωνισμού. Παράλληλα, 
διενεργήθηκε δημόσια διαβούλευση 
σχετικά με τον προσδιορισμό των κα-
τάλληλων όρων και προϋποθέσεων 
για τη διαδικασία μετάβασης από τις 
παραδοσιακές υποδομές του ΟΤΕ (δί-
κτυο χαλκού) στα δίκτυα νέας γενιάς. 

Ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς: Συ-
νεχίστηκε η εποπτεία της διαδικασίας 

υλοποίησης δικτύων νέας γενιάς, μέ-
σω τεχνολογίας VDSL Vectoring στο 
δίκτυο πρόσβασης. 
Κανονισμός Γενικών Αδειών: Εκδό-
θηκε νέος Κανονισμός Γενικών Αδειών, 
προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η 
προστασία των καταναλωτών. 
Καθολική Υπηρεσία: Υπεβλήθησαν 
εισηγήσεις προς τον Υπουργό Ψηφι-
ακής Διακυβέρνησης για την έκδοση 
των ακόλουθων Υπουργικών Αποφά-
σεων (ΥΑ). 
• Περιεχόμενο: Εξειδικεύεται το πε-

ριεχόμενο της ΚΥ και ορίζεται η 
υπηρεσία επαρκούς ευρυζωνικής 
πρόσβασης στο Διαδίκτυο. 

• Μέτρα για την οικονομική προσι-
τότητα των υπηρεσιών: Παρέχο-
νται πρόσθετες δυνατότητες όταν οι 
χρήστες καλούνται να αναλάβουν 
μέρος του κόστους, προκειμένου ο 
πάροχος ΚΥ να παράσχει υπηρεσί-
ες σταθερής τηλεφωνίας και επαρ-
κούς ευρυζωνικής πρόσβασης στο 
Διαδίκτυο. 

• Επιμερισμός Καθαρού Κόστους Κα-
θολικής Υπηρεσίας (ΚΚΚΥ): Περι-
γράφεται η προτεινόμενη διαδικασία. 

Περαιτέρω, η ΕΕΤΤ διεξήγαγε δημόσια 
διαβούλευση σχετικά με τον καθορι-
σμό των δεικτών ποιότητας υπηρεσιών 
ΚΥ και μεθόδων μέτρησής τους, καθώς 
επίσης, των στόχων τους για τις υπηρε-
σίες πρόσβασης στο δημόσιο δίκτυο 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, διαπρο-
σωπικών επικοινωνιών και πρόσβασης 
στο Διαδίκτυο. 
Τεχνοοικονομικό μοντέλο Bottom-
up LRIC+: Εκδόθηκε απόφαση σχετικά 
με το τροποποιημένο μοντέλο. 
Προσφορές αναφοράς: 
• Χονδρική τοπική πρόσβαση σε 

υπηρεσίες: Εγκρίθηκε σχέδιο τροπο-
ποίησης της προσφοράς αναφοράς 
2018 του ΟΤΕ για τη χονδρική τοπική 
πρόσβαση. 

• Μισθωμένες Γραμμές-Διασύνδε-
ση: Εγκρίθηκαν νέες προσφορές 
αναφοράς του ΟΤΕ. 

Ανοιχτό Διαδίκτυο: Τέθηκε πλήρως 
σε ισχύ o ΕΚΑΔ για τα κινητά δίκτυα. 
Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης: Τέθη-
καν σε ισχύ οι νέες διατάξεις του Κα-
νονισμού σχετικά με τη διαχείριση και 
εκχώρηση αριθμοδοτικών πόρων του 
Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης. 

ΕΕΤΤ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2021
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Υπηρεσίες αυξημένης χρέωσης: Διε-
ξήχθη δημόσια διαβούλευση σχετικά 
με την εφαρμογή διαδικασίας που θα 
μπορούσε να παρέχει στους συνδρο-
μητές κινητών υπηρεσιών τη δυνατό-
τητα να επιλέγουν την εκ των προτέρων 
ενεργοποίηση της χρέωσης, με τη λήψη 
γραπτού μηνύματος (SMS). 
Εκχώρηση ονομάτων χώρου: Αυξή-
θηκαν κατά 34.302 τα εκχωρημένα ονό-
ματα χώρου με κατάληξη [.gr] και [.ελ], 
σημειώνοντας αύξηση 7% περίπου σε 
σχέση με το 2020. Ο συνολικός αριθμός 
εκχωρημένων ονομάτων έως το τέλος 
του 2021 ανήλθε σε 529.489. 
Υπηρεσίες εμπιστοσύνης: Υπεβλή-
θη εισήγηση προς τον Υπουργό Ψηφι-
ακής Διακυβέρνησης, αναφορικά με τη 
ρύθμιση των υποχρεώσεων των παρό-
χων υπηρεσιών εμπιστοσύνης, τη διαδι-
κασία χορήγησης έγκρισης και λοιπών 
συναφών θεμάτων. Επίσης, πιστοποι-
ήθηκαν οι νέες υπηρεσίες της Αρχής 
Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσί-
ου (ΑΠΕΔ) ως εγκεκριμένες υπηρεσίες 
εμπιστοσύνης. 
Δείκτες ποιότητας: Τροποποιήθηκε και 
κωδικοποιήθηκε ο Κανονισμός για τους 
δείκτες ποιότητας, σε συνέχεια δημόσι-
ας διαβούλευσης. 
Φορητότητα αριθμών: Μεταφέρθηκαν 
συνολικά 736.474 αριθμοί, σημειώνο-
ντας αύξηση 5%, σε σχέση με το 2020. 
Εποπτικές και ελεγκτικές δράσεις: 
• Κοστολογικοί έλεγχοι: Διεξήχθη ο 

ετήσιος κοστολογικός έλεγχος του 
ΟΤΕ, ως υπόχρεου παρόχου που κα-
τέχει Σημαντική Ισχύ στις σχετικές 
αγορές. Επίσης, ξεκίνησε ο έλεγχος 
συμμόρφωσης των παρόχων κινητής 
τηλεφωνίας, COSMOTE, VODAFONE 
και WIND, με την υποχρέωση του 
λογιστικού διαχωρισμού για τα έτη 
2016-2019. 

• Έλεγχος συνδυαστικών οικονομι-
κών προσφορών ΟΤΕ: Ελέγχθηκαν 
τα οικονομικά προγράμματα του ΟΤΕ 
και διαπιστώθηκε ότι δεν υφίσταται 
συμπίεση περιθωρίου κέρδους. Εκ-
δόθηκαν 32 σχετικές αποφάσεις. 

• Μεθοδολογία ελέγχου συμπίεσης 
περιθωρίου κέρδους: Διεξήχθη δη-
μόσια διαβούλευση με αντικείμενο 
την ανάπτυξη νέου μοντέλου ελέγχου 
συμπίεσης περιθωρίου.

• Έλεγχος Καθαρού Κόστους Καθο-
λικής Υπηρεσίας: Δημοσιεύθηκαν τα 

αποτελέσματα του ελέγχου υπολογι-
σμού του ΚΚΚΥ που είχε υποβάλει ο 
ΟΤΕ για τα έτη 2012-2016. Επίσης, εκ-
δόθηκε απόφαση για τον επιμερισμό 
του ΚΚΚΥ κάθε έτους ανάμεσα στους 
υπόχρεους παρόχους οι οποίοι το 
αντίστοιχο έτος πληρούσαν τα σχετικά 
κριτήρια συμμετοχής. Επιπλέον, ξεκί-
νησε έλεγχος σχετικά με το ΚΚΚΥ των 
στοιχείων ΚΥ, για τα έτη 2017-2019. 

• Έλεγχοι προσφορών Μισθωμένων 
Γραμμών ΟΤΕ: Εξετάστηκαν αναλυ-
τικά τα στοιχεία για 44 προσφορές 
λιανικής που υπέβαλε ο ΟΤΕ και δια-
πιστώθηκε ότι δεν υφίσταται συμπίε-
ση περιθωρίου κέρδους. 

• Αγροτικά δίκτυα: Εγκρίθηκαν οι τιμές 
των υπηρεσιών χονδρικής πρόσβα-
σης, που είχαν υποβάλει οι εταιρείες 
ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών 
σε λευκές περιοχές της χώρας. 

• Υπηρεσίες αυξημένης χρέωσης: Συ-
νεχίστηκαν οι έλεγχοι στην αγορά, 
ενώ μειώθηκε ο αριθμός των καταγ-
γελιών που υποβλήθηκαν στην ΕΕΤΤ, 
σε σχέση με προηγούμενα έτη, στο 
πλαίσιο εφαρμογής του νέου Κώδικα 
Δεοντολογίας. 

• Εφαρμογή Εθνικού Κανονισμού 
Ανοιχτού Διαδικτύου: Στο πλαίσιο 
εφαρμογής του ΕΚΑΔ, διενεργήθη-
καν συνολικά 184 έλεγχοι σε σημεία 
πώλησης παρόχων σταθερών δικτύ-
ων, πανελλαδικά. Οι πάροχοι κλήθη-
καν να συμμορφωθούν άμεσα με τον 
ΕΚΑΔ. 

• Σύστημα επιφυλακών για διακο-
πή πρόσβασης σε ονόματα χώρου/
διευθύνσεις IP, λόγω παράνομης 
μετάδοσης περιεχομένου: Καθιερώ-
θηκε σύστημα επιφυλακών με στόχο 
την άμεση παρέμβαση, κατόπιν αιτη-
μάτων δημοσίων αρχών, σχετικά με 
τη διακοπή πρόσβασης σε ονόματα 
χώρου και διευθύνσεις Διαδικτυακού 
Πρωτοκόλλου (Internet Protocol-IP), 
λόγω παράνομων δραστηριοτήτων. 

• Έλεγχοι τήρησης υποχρεώσεων 
παρόχων: Ελέγχθηκαν 410 υπαί-
θριες καμπίνες, προκειμένου να δι-
ασφαλιστεί η απρόσκοπτη παροχή 
υπηρεσιών νέας γενιάς και υφιστά-
μενων υπηρεσιών Τοπικού Βρόχου. 
Επίσης, διενεργήθηκαν 264 έλεγχοι 
σε σημεία πώλησης παρόχων υπηρε-
σιών τηλεφωνίας και Διαδικτύου πα-
νελλαδικά, αναφορικά με τον βαθμό 

συμμόρφωσης με το κανονιστικό 
πλαίσιο. 

• Επίλυση διαφορών: Εξετάστηκαν αι-
τήματα που υπέβαλαν πάροχοι υπη-
ρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

Τομέας φάσματος ραδιοσυχνοτήτων 
Ανάπτυξη δικτύων 5ης γενιάς: Συνε-
χίστηκε με εντατικούς ρυθμούς η αδει-
οδότηση κεραιοσυστημάτων για την 
ανάπτυξη και επέκταση δικτύων κινη-
τών επικοινωνιών 5ης γενιάς (5G), με 
στόχο την πανελλαδική κάλυψη. 
Αναθεώρηση Κανονισμού όρων χρή-
σης ραδιοφάσματος: Αναθεωρήθηκε ο 
Κανονισμός για τους όρους χρήσης ρα-
διοφάσματος και ενσωματώθηκαν στο 
εθνικό κανονιστικό πλαίσιο νέες προ-
βλέψεις που προκύπτουν, βάσει του 
ενωσιακού δικαίου. 
Ανανέωση δικαιωμάτων χρήσης στη 
ζώνη των 410-430MHz: Τέθηκε σε δη-
μόσια διαβούλευση το τεύχος προκή-
ρυξης το οποίο καθορίζει τη διαδικασία, 
τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη 
χορήγηση δικαιωμάτων, μέσω διαγωνι-
στικής διαδικασίας. 
Χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ρα-
διοσυχνοτήτων: Χορηγήθηκαν νέα και 
τροποποιήθηκαν υφιστάμενα δικαιώ-
ματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για τη 
σταθερή υπηρεσία, τη μεταφορά ραδι-
οφωνικού/τηλεοπτικού προγράμματος, 
τα ειδικά ραδιοδίκτυα και τις δορυφο-
ρικές υπηρεσίες επίγειων δορυφορικών 
σταθμών. 
Αδειοδότηση κατασκευών κεραιών: 
Διευρύνθηκε το πεδίο εφαρμογής του 
πλαισίου για τις τυποποιημένες κατα-
σκευές κεραιών, ώστε να περιλαμβά-
νει εκείνες της σταθερής δορυφορικής 
υπηρεσίας. Επίσης, χορηγήθηκαν νέ-
ες και τροποποιήθηκαν υφιστάμενες 
άδειες κατασκευών κεραιών, μέσω του 
Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής 
Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) κατασκευών κεραι-
ών. Εκδόθηκαν διαπιστωτικές πράξεις 
για την υπαγωγή κατασκευών κεραιών 
σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύ-
σεις (ΠΠΔ). 
Εποπτικές και ελεγκτικές δράσεις: 
• Διεξήχθησαν αυτεπάγγελτοι έλεγ-

χοι ορθής χρήσης του φάσματος και 
διερευνήθηκαν αιτήματα/καταγγε-
λίες για θέματα που, μεταξύ άλλων, 
αφορούσαν σε παρεμβολές στις συ-
χνότητες λήψης των σταθμών βάσης 

ΕΕΤΤ
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κινητής τηλεφωνίας, τη λειτουργία ει-
δικών ραδιοδικτύων και σταθμών 
ραδιοερασιτεχνών, παρεμβολές και 
καταγγελίες για παροχή στοιχείων, 
έλεγχο νομιμότητας, τήρηση τεχνικών 
προδιαγραφών εκπομπής, παράνομες 
εκπομπές/εγκαταστάσεις ραδιοτηλεο-
πτικών σταθμών και κεραιών, καθώς 
και σε επιχειρήσεις διακοπής λειτουρ-
γίας παράνομων εκπομπών. Προτε-
ραιότητα δόθηκε στην προστασία των 
ασύρματων δικτύων που σχετίζονται 
με την προστασία της ανθρώπινης ζω-
ής, καθώς και της δημόσιας και εθνικής 
ασφάλειας. 

• Ελέγχθηκαν δειγματοληπτικά 12 προ-
ϊόντα ραδιοεξοπλισμού, προκειμένου 
να διαπιστωθεί ο βαθμός συμμόρφω-
σης με τη νομοθεσία. 

Τομέας ταχυδρομικών υπηρεσιών
Επαλήθευση Καθαρού Κόστους Κα-
θολικής Υπηρεσίας: Υποβλήθηκε στον 
Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης η 
έκθεση επαλήθευσης του ΚΚΚΥ του 
Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας-
ΦΠΚΥ (ΕΛΤΑ) για το έτος 2019. Παράλ-
ληλα, ξεκίνησε το έργο της επαλήθευσης 
του ΚΚΚΥ για το έτος 2020.
Αξιολόγηση του κοστολογικού συ-
στήματος των ΕΛΤΑ: Εγκρίθηκε, κατόπιν 
αξιολόγησης, το κοστολογικό σύστημα 
του ΦΠΚΥ, για τα έτη 2019-2022.
Μέτρηση ποιότητας Καθολικής Υπηρε-
σίας: Συνεχίστηκε η μέτρηση ποιότητας 
της ΚΥ για την αλληλογραφία εσωτερι-
κού Α’ προτεραιότητας. Ο δείκτης ταχύ-
τητας (Η+3) για το 2021 εκτιμήθηκε στο 
68,9%, παρουσιάζοντας σημαντική πτώ-
ση σε σχέση με το 2020. Αντίστοιχα, ο 
δείκτης αξιοπιστίας (Η+5) εκτιμήθηκε στο 
86,1%, μειωμένος σε σχέση με το 2020, 
οπότε ήταν 97,9%. Επισημαίνεται ότι ο 
ΦΠΚΥ υπολειπόταν των στόχων ποιό-
τητας που όφειλε να επιτύχει για τα έτη 
2020 και 2021.
Αναμόρφωση περιεχομένου Καθο-
λικής Υπηρεσίας: Εκδόθηκε Εισήγη-
ση Γνώμης προς τον Υπουργό Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, σχετικά με τον ορισμό 
των υπηρεσιών που εμπίπτουν στην ΚΥ, 
καθώς και τον καθορισμό ειδικών όρων 
και προϋποθέσεων για την παροχή ταχυ-
δρομικών υπηρεσιών σε άτομα τυφλά ή 
με σοβαρά προβλήματα όρασης.
Μητρώο ταχυδρομικών επιχειρήσε-
ων: Διεκπεραιώθηκαν 433 αιτήματα για 

εγγραφή/τροποποίηση στοιχείων στο 
μητρώο ταχυδρομικών επιχειρήσεων και 
29 για παύση δραστηριοτήτων.
Έγκριση εγκατάστασης γραμματοθυ-
ρίδων: Εγκρίθηκε η εγκατάσταση 8.925 
γραμματοθυρίδων για την εξυπηρέτη-
ση 25.300 νοικοκυριών, σε 5 νομούς της 
χώρας με ελλιπή οδαρίθμηση ή χωρίς 
μοναδικές ονομασίες.
Ανάπτυξη της αγοράς: Ξεκίνησε διεξα-
γωγή μελέτης σχετικά με την ποσοτική 
και ποιοτική ανάλυση της ταχυδρομικής 
αγοράς, την παρουσίαση των τάσεων 
και προοπτικών, καθώς και την αξιολό-
γηση του υφιστάμενου κανονιστικού 
πλαισίου.
Έρευνα για τη χρήση υπηρεσιών τα-
χυμεταφοράς δεμάτων: Ξεκίνησε πα-
νελλαδική έρευνα καταναλωτών για 
τη χρήση υπηρεσιών ταχυμεταφο-
ράς δεμάτων, με στόχο την αποτύπω-
ση των συνηθειών και της εμπειρίας των 
καταναλωτών.
Έλεγχοι τήρησης υποχρεώσεων παρό-
χων: Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού 
ύψους 53.000 ευρώ σε τρεις παρόχους 
ταχυδρομικών υπηρεσιών σχετικά με πα-
ραβάσεις του κανονιστικού πλαισίου, κα-
τά το πρώτο διάστημα των περιοριστικών 
μέτρων για την πανδημία. Τα πρόστιμα 
επιβλήθηκαν σε συνέχεια 226 καταγγε-
λιών καταναλωτών και σχετικών ακροά-
σεων. Επίσης, διεξήχθησαν 54 έλεγχοι, 
είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν καταγγε-
λιών, στην έδρα παρόχων για να διαπι-
στωθεί ο βαθμός συμμόρφωσης με τους 
όρους της άδειάς τους. Παράλληλα, διε-
νεργήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι σε δίκτυα 
(καταστήματα) αδειοδοτημένων παρό-
χων, ως προς τη συμμόρφωσή τους με 
τον Κώδικα Δεοντολογίας και τον Χάρτη 
Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή.

Διεθνείς συνεργασίες
Η ΕΕΤΤ με την τεχνογνωσία της, ανταπο-
κρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις και 
συμβάλλει στο έργο των ευρωπαϊκών/
διεθνών φορέων στους οποίους έχει συ-
ντονιστικό ρόλο ή συμμετέχει. Υπό αυτό 
το πρίσμα, συνδιαμορφώνει τις εξελίξεις, 
παρεμβαίνοντας σε καίρια ζητήματα. Το 
2021, ο Αντιπρόεδρος Ταχυδρομείων της 
ΕΕΤΤ, Δρ Σπύρος Παντελής, άσκησε για 
δεύτερο έτος την Προεδρία του Σώματος 
Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ταχυδρο-
μικές Υπηρεσίες (European Regulators 
Group for Postal Services-ERGP). Επίσης, 

το Σώμα Ευρωπαίων Ρυθμιστών για 
τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Body 
of European Regulators for Electronic 
Communications-BEREC) εξέλεξε τον 
Πρόεδρο της ΕΕΤΤ, Καθηγητή Κωνστα-
ντίνο Μασσέλο, ως Πρόεδρο του Σώμα-
τος για το έτος 2023 και Αντιπρόεδρο για 
τα έτη 2022 και 2024. Παράλληλα, ση-
μαντικές ήταν οι δράσεις που ανέλαβαν, 
κατά τη διάρκεια του έτους, οι υπόλοι-
ποι φορείς στους οποίους συμμετέχει η 
ΕΕΤΤ.

Ανταγωνισμός 
Η ΕΕΤΤ, ως Αρχή Ανταγωνισμού, στις 
αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
ταχυδρομικών υπηρεσιών: 
• Επεμβαίνει, αυτεπάγγελτα ή κατό-

πιν καταγγελιών, αποτρέποντας ή/και 
καταστέλλοντας αντιανταγωνιστικές 
πρακτικές. 

• Ελέγχει προληπτικά συγκεντρώσεις 
επιχειρήσεων, προκειμένου να δια-
σφαλίζει ότι δεν λειτουργούν περιορι-
στικά προς τον ανταγωνισμό.

Το 2021 καίριες ήταν οι παρεμβάσεις της 
για τη διασφάλιση της εύρυθμης λει-
τουργίας του ανταγωνισμού. Ειδικότερα, 
εξέτασε υποθέσεις, κατόπιν καταγγε-
λιών, προκειμένου να διερευνήσει τον 
βαθμό συμμόρφωσης παρόχων με τη 
νομοθεσία περί ελεύθερου ανταγωνι-
σμού. Η ΕΕΤΤ συνέβαλε στην επικαιρο-
ποίηση του νόμου περί ανταγωνισμού, 
υποβάλλοντας σχόλια σε σχετική δημό-
σια διαβούλευση του Υπουργείου Ανά-
πτυξης. Επίσης, συνέχισε τη συλλογή, 
επεξεργασία και δημοσίευση στοιχείων 
για τις αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνι-
ών και ταχυδρομικών υπηρεσιών. 
Παράλληλα, υπέβαλε τις θέσεις της 
επί της Πρότασης Κανονισμού του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου σχετικά με τις δίκαιες και 
διεκδικήσιμες αγορές στον ψηφιακό το-
μέα. Σημαντική ήταν η συνεργασία της 
ΕΕΤΤ με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγω-
νισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε 
αυτή τη βάση, συμμετείχε σε δημόσια 
διαβούλευση αναφορικά με τον ορισμό 
της σχετικής αγοράς για τους σκοπούς 
του ενωσιακού δικαίου. Περαιτέρω, 
συνέβαλε στις εργασίες του Ευρω-
παϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού-ΕΔΑ 
(European Competition Network-ECN). 
Η Έκθεση Πεπραγμένων της ΕΕΤΤ για το
2021 είναι διαθέσιμη στο www.eett.gr.

ΕΕΤΤ

http://www.eett.gr
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ΕΕΤΤ

Ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ, Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος, στις 31 Ιανουαρίου 2023 παρέδωσε στον 
Πρόεδρο της Βουλής, κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, την Έκθεση Πεπραγμένων για το έτος 2021.

Παράδοση της Έκθεσης Πεπραγμένων της ΕΕΤΤ 
για το έτος 2021 στον Πρόεδρο της Βουλής

O  Πρόεδρος της ΕΕΤΤ, Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος, παραδίδει στον Πρόεδρο της Βουλής, κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, την  Έκθεση Πεπραγμένων για το έτος 2021.

Από αριστερά προς τα δεξιά: Ο Αντιπρόεδρος Ταχυδρομείων της ΕΕΤΤ, Δρ Σ. Παντελής, ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ, Καθηγητής Κ. Μασσέλος, ο Πρόεδρος της Βουλής,  
Κ. Τασούλας και ο Αντιπρόεδρος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της ΕΕΤΤ, Αναπλ. Καθηγητής Δ. Βαρουτάς.
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Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Ο
ι κυριότερες εξελίξεις που ση-
μειώθηκαν στον τομέα της ευ-
ρυζωνικότητας στην Ελλάδα 
μέχρι το τέλος του 2021, είναι 

οι ακόλουθες:
• Oι ευρυζωνικές συνδέσεις της χώ-

ρας στο τέλος του έτους ανήλθαν 
σε 4.429.370 έναντι 4.270.473 στο 
τέλος του 2020 (Διάγραμμα 1), ση-
μειώνοντας ετήσια αύξηση 3,7%. Η 
ευρυζωνική διείσδυση στον πληθυ-
σμό έφθασε το 41,5%. 

• Όσον αφορά στην εξέλιξη του αριθ-
μού των ευρυζωνικών γραμμών ανά 
τεχνολογία, καθώς και τα επιμέ-
ρους μερίδια ευρυζωνικών γραμμών 
για τον Δεκέμβριο του 2021  (Δια-
γράμματα 2 και 3), σημειώνονται τα 
παρακάτω:
- Οι γραμμές xDSL, μέσω Αδεσμο-

ποίητης Πρόσβασης στoν Τοπικό 
Βρόχο (ΑΠΤΒ), υποχώρησαν εκ νέ-
ου σε 1.350.822 έναντι 1.573.758 
τον Δεκέμβριο του 2020, με το με-
ρίδιό τους να υποχωρεί στο 30,5% 
του συνόλου των ευρυζωνικών 
γραμμών (έναντι 36,8% στο τέλος 
του 2020). 

- Οι συνολικές γραμμές πρόσβα-
σης σε δίκτυα νέας γενιάς NGA 

που υλοποιήθηκαν από τον ΟΤΕ 
και τους εναλλακτικούς παρόχους 
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Διάγραμμα 1: Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Η πορεία της ευρυζωνικότητας  
στην Ελλάδα το β’ εξάμηνο του 2021 και 

συγκρίσεις μεγεθών της ελληνικής αγοράς 
με αντίστοιχες ευρωπαϊκές

της Περσεφόνης Αποστολέλλη,  
Αν. Προϊσταμένης Τμ. Παρακολούθησης Αγορών & Τεκμηρίωσης,

Δ/νση Ανταγωνισμού, ΕΕΤΤ

Η συνεχιζόμενη ανάπτυξη των ευρυζωνικών συνδέσεων, η αύξηση των γραμμών πρόσβασης σε δίκτυα νέας 
γενιάς (Next Generation Access networks-NGA), η άνοδος του ποσοστού των γραμμών υψηλών και υπέρ-

υψηλών ταχυτήτων, καθώς και η αύξηση του αριθμού ενεργών συνδρομητών κινητής ευρυζωνικότητας 
αποτελούν τα κύρια σημεία της εξέλιξης της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα κατά το β’ εξάμηνο του 2021. Η 

Ελλάδα, συγκρινόμενη με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, δείχνει να προχωρά δυναμικά στην ευρυζωνική κάλυψη 
δικτύων NGA, ωστόσο η διείσδυσή τους στον πληθυσμό εξακολουθεί να παραμένει χαμηλή. Όσον αφορά 

στη διείσδυση της σταθερής ευρυζωνικότητας, η χώρα μας κατατάσσεται στην όγδοη θέση μεταξύ των κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ήτοι τέσσερις θέσεις πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
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στο πλαίσιο εισαγωγής της διαδι-
κασίας VDSL Vectoring/Fiber To 
The Home (FTTH) στο δίκτυο πρό-
σβασης, ανήλθαν σε 796.611. Το 
μερίδιό τους, επί του συνόλου 
των ευρυζωνικών γραμμών αυ-
ξήθηκε, φθάνοντας το 18% ένα-
ντι 11,2% στα τέλη του 2020. Η 
πλειονότητα των προϊόντων που 
υλοποιήθηκαν αφορούσε την αρ-
χιτεκτονική Fiber To The Cabinet 
(FTTC). Αναλυτικότερα:
> Οι γραμμές πρόσβασης που προ-

ήλθαν από την παροχή γραμμών 

Virtual Local Unbundling (VLU) 
FTTC/FTTH του ΟΤΕ προς τους 
παρόχους VODAFONE, WIND 
και NOVA, έφθασαν τις 474.927 
(286.778 στα τέλη του 2020). Το 
μερίδιό τους επί του συνόλου των 
ευρυζωνικών γραμμών ανήλθε σε 
10,7%, έναντι 6,7% στα τέλη του 
2020.

> Οι γραμμές πρόσβασης που προ-
ήλθαν από την παροχή και αυτο-
παροχή γραμμών VLU FTTC/FTTH 
των VODAFONE και WIND προς 
ΟΤΕ, VODAFONE, WIND και NOVA 

έφθασαν τις 321.684 (192.860 στα 
τέλη του 2020). Το μερίδιό τους επί 
του συνόλου των ευρυζωνικών 
γραμμών ανήλθε σε 7,3%, έναντι 
4,5% στα τέλη του 2020.

- Οι ευρυζωνικές γραμμές του ΟΤΕ 
που προήλθαν μέσω ιδιόκτητης 
υποδομής πρόσβασης έφθασαν τις 
2.130.671, παρουσιάζοντας αύξηση  
3,4% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 
2020  (2.060.904 γραμμές). Το μερί-
διό τους επί του συνόλου των ευρυ-
ζωνικών γραμμών έφθασε το 48,1% 
(48,2% στα τέλη του 2020). Από 
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Διάγραμμα 2: Εξέλιξη αριθμού ευρυζωνικών γραμμών ανά τεχνολογία

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)
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αυτές, 985.149 (888.363 στα τέλη 
του 2020) αφορούσαν γραμμές VLU 
και  47.096  (33.383 στα τέλη του 
2020) αφορούσαν υποβρόχους που 
ο ΟΤΕ προμηθεύεται για να αναπτύ-
ξει ευρυζωνικά προϊόντα σε αγροτι-
κές περιοχές.

- Οι γραμμές Ασύμμετρου Ρυθμού 
Σύνδεσης (ΑΡΥΣ), V-ΑΡΥΣ1 χον-
δρικής (bitstream) μειώθηκαν σε 
129.524 (2,9% επί του συνόλου 
των ευρυζωνικών γραμμών) έναντι 
149.313 τον Δεκέμβριο του 2020, ως 
αποτέλεσμα της μείωσης του αριθ-
μού των προϊόντων Virtual Partial 
Unbundling (VPU)(125.184 έναντι 
143.658 στα τέλη του 2020).

- Oι ευρυζωνικές γραμμές  λοιπών 

τεχνολογιών παραμένουν σε χαμη-
λά επίπεδα με ποσοστό 0,49%. 

• Σχετικά με την κατανομή του συνόλου 
των ευρυζωνικών γραμμών ανά ταχύ-
τητα πρόσβασης (Διάγραμμα 4), η συ-
ντριπτική πλειονότητα των γραμμών 
(άνω του 99%) αντιστοιχεί σε ονομα-
στικές download ταχύτητες πρόσβα-
σης άνω των 10 Mbps. Το ποσοστό 
των γραμμών υψηλών ταχυτήτων (από 
30 Mbps έως 100 Mbps) αυξήθηκε ση-
μαντικά και ανέρχεται πλέον στο 31,6% 
του συνόλου των ευρυζωνικών γραμ-
μών της χώρας (έναντι 30,5% στα τέλη 
του 2020), ενώ οι γραμμές υπερ-υψη-
λών ταχυτήτων (από 100 Mbps και 
άνω), συνιστούν το 14% (5,8% στα τέ-
λη του 2020).

• Το σύνολο των ενεργών συνδρομη-
τών κινητής τηλεφωνίας που χρησι-
μοποίησαν υπηρεσίες δεδομένων στο 
Διαδίκτυο στο τέλος του 2021, ανήλ-
θε σε 9.875.405 έναντι 9.231.228 στο 
τέλος του 2020, καταγράφοντας πλη-
θυσμιακή διείσδυση 92,5% έναντι 
86% στα τέλη του 2020 (Διάγραμμα 5). 
Αναλυτικά:
- 436.952 συνδρομητές έκαναν χρή-

ση καρτών (datacards) για πρόσβα-
ση στο Διαδίκτυο. 

- 8.576.404 συνδρομητές είτε προμη- 
θεύτηκαν πακέτο δεδομένων Δι-
αδικτύου επιπρόσθετα σε πακέτο 
κινητής τηλεφωνίας (add-on) είτε έκα- 
ναν χρήση υπηρεσιών δεδομένων 
Διαδικτύου μέσω προγραμμάτων 

Γραμμές ιδιόκτητης υποδομής ΟΤΕ 

Γραμμές xDSL μέσω ΑΠΤΒ

Γραμμές εναλλακτικών παρόχων μέσω ΑΡΥΣ, V-ΑΡΥΣ (bitstream)

Γραμμές λοιπών τεχνολογιών

Γραμμές VLU FTTC/FTTH που παρέχονται από τον ΟΤΕ προς τους παρόχους VODAFONE, WIND και 
NOVA

Γραμμές VLU FTTC/FTTH που παρέχονται/αυτοπαρέχονται από VODAFONE και WIND προς τους 
παρόχους ΟΤΕ, WIND, VODAFONE και NOVA

48,10%

30,50% 2,92%

0,49%

10,72%

7,26%

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 3: Κατανομή ευρυζωνικών γραμμών ανά τεχνολογία, Δεκέμβριος 2021

1  Οι εναλλακτικοί πάροχοι τις προμηθεύονται από τον ΟΤΕ για την παροχή προϊόντων VPU. 
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Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)
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Βασικό πρόγραμμα κινητής  που περιλαμβάνει πρόσβαση στο Διαδίκτυο (χρέωση ανά μονάδα)

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 4: Κατανομή ευρυζωνικών γραμμών ανά ονομαστική ταχύτητα πρόσβασης, Δεκέμβριος 2021

Διάγραμμα 5: Εξέλιξη ενεργών συνδρομητών κινητής ευρυζωνικότητας

κινητής που, μεταξύ άλλων, περι-
λαμβάνουν πρόσβαση στο Διαδί-
κτυο με ενιαία χρέωση (bundle).

- 862.049 συνδρομητές έκαναν χρή-
ση υπηρεσιών δεδομένων μέσω 
προγραμμάτων κινητής που, μεταξύ 

άλλων, περιλαμβάνουν πρόσβα-
ση στο Διαδίκτυο (χρέωση ανά 
μονάδα). 
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Διάγραμμα 6: Σταθερή ευρυζωνική διείσδυση στην ΕΕ, Ιούνιος 2021

Συγκρίσεις μεγεθών της ελληνικής 
ευρυζωνικής αγοράς με αντίστοιχες 
ευρωπαϊκές
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα 
στοιχεία2, τον Ιούνιο του 2021, η διείσ-
δυση της σταθερής ευρυζωνικότητας 

στην EΕ κυμάνθηκε στο 37,2% έναντι 
35,9%, τον Ιούνιο του 2020 (Διάγραμ-
μα 6). Τα αντίστοιχα μεγέθη για την Ελ-
λάδα ήταν 41% τον Ιούνιο του 2021 
έναντι 38,9% τον Ιούνιο του 2020, κα-
τατάσσοντας τη χώρα μας στην όγδοη 

θέση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, 
ήτοι τέσσερις θέσεις πάνω από τον ευ-
ρωπαϊκό μέσο όρο.
Επιπλέον, η ζήτηση ευρυζωνικών 
γραμμών υψηλών ταχυτήτων συνέχι-
σε να αυξάνεται, με αποτέλεσμα τον 

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων του Digital Economy & Society Index)

2  Digital Agenda Scorecard.
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Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων του Digital Economy & Society Index)

Διάγραμμα 7: Ποσοστό γραμμών με ονομαστικές download 
ταχύτητες πρόσβασης ≥ 30 Mbps στην ΕΕ, Ιούνιος 2021

Ιούνιο του 2021, οι ευρυζωνικές συν-
δέσεις με ονομαστικές download ταχύ-
τητες πρόσβασης μεγαλύτερες ή ίσες 
των 30 Mbps στην ΕΕ να αποτελούν  το 
73,9% του συνόλου (67% τον Ιούνιο 

του 2020). Ωστόσο, η Ελλάδα εξακο-
λουθεί να βρίσκεται στην τελευταία 
θέση κατάταξης έναντι των υπολοί-
πων κρατών μελών της ΕΕ, με ποσο-
στό γραμμών 41,1% έναντι 33,2% τον 

Ιούνιο του 2020 (Διάγραμμα 7). 
Η ευρυζωνική κάλυψη δικτύων NGA 
στην Ελλάδα σημείωσε αύξηση 5 
εκατοστιαίων μονάδων το 2021, πα-
ρέχοντας κάλυψη σε ποσοστό 91,7% 
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των νοικοκυριών  (έναντι 86,7%  το 
2020), υπερβαίνοντας τον ευρωπαϊ- 
κό μέσο όρο (90,1%) κατά 1,6 εκα-
τοστιαίες μονάδες (Διάγραμμα 8). Η 

αύξηση αποδίδεται κυρίως στην ανά-
πτυξη δικτύων πρόσβασης μέσω της 
τεχνολογίας VDSL Vectoring. Ωστό-
σο, η διείσδυση της ευρυζωνικής 

πρόσβασης NGA  εξακολουθεί να είναι 
χαμηλή (33,5%), απέχοντας σημαντικά 
από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (57,5%) 
(Διάγραμμα 9).

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων του Digital Economy & Society Index)

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων του Digital Economy & Society Index)

Διάγραμμα 8: Ευρυζωνική κάλυψη δικτύων νέας γενιάς (NGA) σε Ελλάδα και ΕΕ 

Διάγραμμα 9: Ευρυζωνική διείσδυση δικτύων νέας γενιάς (NGA) σε Ελλάδα και ΕΕ 
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Η 
Ολομέλεια ενέκρινε το Πρό-
γραμμα Εργασίας του ERGP για 
το έτος 2023, το οποίο περιγρά-
φει τις δράσεις του Σώματος για 

το επόμενο έτος και συμβαδίζει με τους 
τρεις στρατηγικούς άξονες της Μεσο-
πρόθεσμης Στρατηγικής 2023-2025, η 
οποία εγκρίθηκε πρόσφατα. Συγκεκρι-
μένα εγκρίθηκαν οι ακόλουθες εργασίες: 
• αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισί-

ου για τον ταχυδρομικό τομέα υπό το 
πρίσμα της περιβαλλοντικής βιωσιμό-
τητας και της ψηφιοποίησης, 

• προώθηση του ανταγωνισμού στην 
ενιαία ευρωπαϊκή ταχυδρομική αγο-
ρά, λαμβάνοντας υπόψη την εκρηκτική 
ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου 
και

• ενίσχυση των καταναλωτών και δια-
σφάλιση μίας καθολικής ταχυδρομι-
κής υπηρεσίας, προσανατολισμένης 
στον χρήστη.

Οι δράσεις του ERGP για το 2023 θα 
επικεντρωθούν, μεταξύ άλλων, στις 
μελλοντικές ανάγκες της Kαθολικής τα-
χυδρομικής Yπηρεσίας (ΚΥ) και τον αντί-
κτυπο του εκσυγχρονισμού της στον 
ταχυδρομικό τομέα, στις πρακτικές πε-
ριβαλλοντικής βιωσιμότητας, καθώς 
και στην εφαρμογή του Κανονισμού για 
τη διασυνοριακή παράδοση δεμάτων. 
Επιπλέον, το ERGP θα δώσει έμφαση 
σε θέματα ποιότητας υπηρεσιών, προ-
στασίας καταναλωτών και διαχείρισης 
παραπόνων. 
Η Ολομέλεια του ERGP εξέφρασε τη 
λύπη της για το γεγονός ότι δεν υπήρ-
ξε άμεση πρόταση για τροποποίηση 
του ταχυδρομικού κανονιστικού πλαισί-
ου, μετά την Απόφαση (ΕΕ) 2022/1327 
του Συμβουλίου της 26ης Ιουλίου. 
Ταυτόχρονα, υποστηρίζει την εκπό-
νηση μελέτης από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή με αντικείμενο το μέλλον του 

ταχυδρομικού τομέα, η οποία αναμένε-
ται να συμβάλει στην απόφαση αναθε-
ώρησης του κανονιστικού πλαισίου. 
Για το λόγο αυτό, το Πρόγραμμα Εργα-
σίας του 2023 τροποποιήθηκε για να 
συμπεριλάβει σχετική έκθεση των επι-
πτώσεων του εκσυγχρονισμού της KY 
στα κράτη μέλη, στα οποία εφαρμόζο-
νται ήδη ή είναι σε εξέλιξη τροποποιή-
σεις όσον αφορά την υποχρέωση KY. 
Ειδικότερα, θα εξεταστούν ζητήματα 
σχετικά με την απασχόληση, την ικανο-
ποίηση των χρηστών και το κόστος/οικο-
νομική βιωσιμότητα των παρόχων KY.
Τέλος, κατά τη διάρκεια της συνεδρία-
σης και μετά από ψηφοφορία, εκλέχθη-
κε ομόφωνα Πρόεδρος του ERGP για το 
2024, ο κ. Dan Sjöblom, Γενικός Διευθυ-
ντής της Σουηδικής Αρχής (PTS).
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέ-
σιμες στον διαδικτυακό τόπο:
 www.ec.europa.eu/ergp.

Αποτελέσματα της 23ης Συνεδρίασης
της Ολομέλειας του ERGP

To Σώμα Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ERGP) πραγματοποίησε  
στις 25 Νοεμβρίου στη Βαρκελώνη, την 23η Συνεδρίαση της Ολομέλειάς του, υπό την προεδρία του  

κ. Πέτρου Γαλίδη, Αναπληρωτή Επιτρόπου Επικοινωνιών της Κύπρου (Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων-ΓΕΡΗΕΤ) και με την υποστήριξη  

του Αντιπροέδρου του ERGP και Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ, Δρ Σπυρίδωνα Παντελή.

http://www.ec.europa.eu/ergp


Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Αποτελέσματα της 
53ης Συνεδρίασης της Ολομέλειας

του BEREC

T
o Σώμα Ευρωπαίων Ρυθμι-
στών για τις Ηλεκτρονικές Επι-
κοινωνίες (Body of European 
Regulators for Electronic 

Communications, BEREC) πραγματο-
ποίησε στις 8 και 9 Δεκεμβρίου στην 
Πράγα, την 53η Συνεδρίαση της Ολο-
μέλειάς του, υπό την προεδρία της 
Annemarie Sipkes (ACM, Ολλανδία), η 
οποία ευχαρίστησε τα μέλη για την επι-
τυχημένη και παραγωγική συνεργασία 
κατά τη διάρκεια του έτους και παρέ-
δωσε την προεδρία για το 2023 στον 
Πρόεδρο της ΕΕΤΤ, Καθ. Κ. Μασσέλο.
Ο κ. Μασσέλος παρουσίασε το πρό-
γραμμα δράσεων για το επόμενο έτος, 
υπογραμμίζοντας ότι το Σώμα θα συ-
νεχίσει να παρακολουθεί συστηματι-
κά τις εξελίξεις στις ψηφιακές αγορές, 
εντοπίζοντας ανάγκες ρυθμιστικής 
παρέμβασης και έχοντας ως κεντρι-
κό στόχο την επιδίωξη της πλήρους 
συνδεσιμότητας για καταναλωτές και 
επιχειρήσεις. 

Στην Ολομέλεια, εξετάστηκαν επίσης 
τα ακόλουθα θέματα:
• Κείμενο γνώμης που εξέδωσε 

το BEREC για τη Ρύθμιση Ανοι-
κτού Διαδικτύου (Open Internet 
Regulation, OIR), στο οποίο εκφρά-
ζεται η πεποίθηση ότι η εν λόγω 
ρύθμιση διασφαλίζει τα δικαιώ-
ματα των χρηστών και εγγυάται ότι 
το Διαδίκτυο θα συνεχίσει να λει-
τουργεί ως χώρος καινοτομίας.

• Έκθεση για το οικοσύστημα του Δι-
αδικτύου, η οποία προέκυψε ως 
αποτέλεσμα ευρείας ανάλυσης της 
εμπειρίας των χρηστών, εστίασε 
στη διάδραση των στοιχείων εντός 
του οικοσυστήματος και επιχείρη-
σε να ανιχνεύσει τρόπους με τους 
οποίους η διάδραση αυτή επιδρά 
στις ρυθμιστικές παρεμβάσεις.   

• Δημόσιες διαβουλεύσεις για εκθέ-
σεις του BEREC με αντικείμενο τη 
ρυθμιστική διαχείριση των υπηρε-
σιών που παρέχονται σε εταιρικούς 

πελάτες, τη διαλειτουργικότητα 
των ανεξάρτητων από αριθμούς 
υπηρεσιών διαπροσωπικής επι-
κοινωνίας (Number-Independent 
interpersonal Communication 
Services, NI-ICS), τις προκλήσεις 
και τα οφέλη αξιοποίησης λύσεων 
τεχνητής νοημοσύνης στον τηλεπι-
κοινωνιακό κλάδο και την ανάλυση 
του ανταγωνισμού παρόχων δικτύ-
ων πρόσβασης επόμενης γενιάς 
(Next Generation Access-NGA) 
που δραστηριοποιούνται στην ίδια 
γεωγραφική περιοχή.

• Έκδοση επικαιροποιημένου κειμέ-
νου οδηγιών για τη λιανική διάθε-
ση υπηρεσιών περιαγωγής. 

Περισσότερες πληροφορίες, περιλαμ-
βανομένων των σχετικών κειμένων 
που είναι δημόσια διαθέσιμα, μπο-
ρούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα 
του BEREC: www.berec.europa.eu/en.

Αίτηση εγγραφής ή διαγραφής από τον κατάλογο παραληπτών του ενημερωτικού υλικού της ΕΕΤΤ

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) είναι σε διαδικασία επικαιροποίησης των στοιχείων των παραληπτών του ενημερωτικού υλικού 
της ΕΕΤΤ, στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου-
λίου της 27ης Απριλίου 2016).

Σας γνωρίζουμε ότι η ΕΕΤΤ δεσμεύεται να προστατεύει και να σέβεται την ιδιωτικότητά σας και συμμορφώνεται με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία 
Δεδομένων. Χρησιμοποιεί τα στοιχεία που έχει λάβει από εσάς, αποκλειστικά και μόνο για να επικοινωνεί κατάλληλα μαζί σας και να σας αποστέλλει τις 
ενημερωτικές εκδόσεις της, όπως το Περιοδικό «Επικοινωνίες εν Τάχει», το Newsletter της ή άλλες πληροφορίες για τις δράσεις της. Δεν αποκαλύπτει 
προσωπικά δεδομένα σε τρίτους και εφαρμόζει εύλογες πολιτικές και τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα 
σας. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την προστασία των δεδομένων από την ΕΕΤΤ, παρακαλούμε ανατρέξτε εδώ: https://www.eett.gr/dilosi-
prostasias-prosopikon-dedomenon/ 

Εάν επιθυμείτε να συνεχίσετε να λαμβάνετε το ενημερωτικό υλικό της ΕΕΤΤ παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην ακόλουθη φόρμα εγγραφής, 
η οποία βρίσκεται στον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ: https://www.eett.gr/e-enimeroseis/

Εάν, αντιθέτως, δεν επιθυμείτε στο εξής να λάμβανετε οποιαδήποτε ενημέρωση από την ΕΕΤΤ, παρακαλούμε αποστείλετε το αίτημα διαγραφής σας στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση publicrelations@eett.gr

http://www.berec.europa.eu/en
https://www.eett.gr/dilosi-prostasias-prosopikon-dedomenon/
https://www.eett.gr/dilosi-prostasias-prosopikon-dedomenon/
https://www.eett.gr/e-enimeroseis/ 
http://publicrelations@eett.gr

