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την πρόσφατη επίσκεψή της. Ενώ, στο
παρελθόν, η Ελλάδα κατείχε την τελευταία θέση στην ευρυζωνική ανάπτυξη,
γεγονός αρνητικό τόσο για την ανταγωνιστικότητα της χώρας όσο και για τους
ίδιους τους πολίτες, κατόρθωσε μέσα σε
ένα χρόνο να πολλαπλασιάσει το ρυθμό
διείσδυσης της ευρυζωνικότητας φτάνοντας το 6,8%.

Κ

ύριε Υπουργέ, ποια είναι τα ζητήματα που απαιτούν άμεση αντιμετώπιση
για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς τηλεπικοινωνιών;
Η Ελλάδα έκανε μεγάλα βήματα προόδου στον τομέα των τηλεπικοινωνιών,
απελευθερώνοντας την αγορά και ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ποιοτικότερες
υπηρεσίες προς όφελος του καταναλωτή. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι πρέπει να
επιταχύνουμε το βηματισμό μας σε πολλούς τομείς, ένας από τους οποίους είναι και αυτός που αφορά την εύρυθμη
λειτουργία της αγοράς. Στα περισσότερα
κράτη της Ευρώπης κυρίαρχο ρόλο στον
τομέα αυτό παίζουν οι Ανεξάρτητες Ρυθμιστικές Αρχές. Ακολουθώντας το παράδειγμα αυτό στην Ελλάδα υπάρχει η
ΕΕΤΤ, το έργο της οποίας οφείλουμε όλοι
να σεβαστούμε και να στηρίξουμε.
Από εκεί και πέρα το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών σχεδιάζει,
συντονίζει και παρακολουθεί έργα και
δράσεις με στόχο την ανάπτυξη των επικοινωνιών και των νέων τεχνολογιών σε
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όλη την Ελλάδα. Ήδη προετοιμάζουμε
δράσεις και έργα που θα ενταχθούν στο
Δ’ ΚΠΣ και θα αφορούν τις τηλεπικοινωνίες και την ψηφιακή τεχνολογία. Κύρια
προτεραιότητά μας είναι η διαμόρφωση
εθνικής τηλεπικοινωνιακής στρατηγικής,
ώστε η ραγδαία ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών και της υψηλής τεχνολογίας που
βλέπουμε σε όλο τον κόσμο να “φτάσει”
στους πολίτες της Ελλάδας. Έτσι η χώρα
μας να κερδίσει τη θέση που της αρμόζει
στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια.
Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης του επιπέδου ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών;
Πάντοτε και σε όλες τις αγορές υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Αυτή είναι
άλλωστε και η επιδίωξη όλων μας, να
γινόμαστε μέρα με τη μέρα καλύτεροι.
Το ίδιο ισχύει και για τις τηλεπικοινωνίες.
Ήδη, η χώρα μας έχει κάνει εντυπωσιακά βήματα, γεγονός που επεσήμανε και
η Ευρωπαία Επίτροπος για τα αρμόδια
θέματα, η κυρία Viviane Reding, κατά

Σε αυτό συνέβαλαν ασφαλώς πολλοί παράγοντες, μεταξύ αυτών οι ίδιες
οι επιχειρήσεις, η ΕΕΤΤ και η πολιτεία.
Η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί.
Αυτό που οφείλουμε εμείς να κάνουμε
από την πλευρά μας είναι να θέτουμε ξεκάθαρους κανόνες ώστε να προστατεύεται ο υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των
εταιριών του κλάδου. Και όλα αυτά πάντοτε σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη
Ρυθμιστική Αρχή αλλά και με όλους τους
ενδιαφερόμενους.

Η αγορά των
τηλεπικοινωνιών
αλλάζει καθημερινά
σε παγκόσμιο επίπεδο.
Είναι προσωπική μου
πεποίθηση ότι,
σε αυτή την ιδιαίτερα
δυναμική αγορά που
διαμορφώνεται και
στη χώρα μας, υπάρχει
χώρος για όλους

εθνικής τηλεπικοινωνιακής στρατηγικής
Αυτό που οφείλουμε
εμείς να κάνουμε από
την πλευρά μας είναι
να θέτουμε ξεκάθαρους
κανόνες ώστε να
προστατεύεται ο
υγιής ανταγωνισμός
μεταξύ των εταιριών
του κλάδου
Ποια πρέπει να είναι η θέση του ΟΤΕ στο
σύγχρονο τηλεπικοινωνιακό τοπίο και
ποιο είναι το σχέδιο της κυβέρνησης για
τον Οργανισμό;
Η αγορά των τηλεπικοινωνιών αλλάζει
καθημερινά σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι
προσωπική μου πεποίθηση ότι, σε αυτή την
ιδιαίτερα δυναμική αγορά που διαμορφώνεται και στη χώρα μας, υπάρχει χώρος για
όλους. Τόσο για τον ΟΤΕ, που ομολογουμένως έχει δείξει μεγάλο δυναμισμό τα
τελευταία χρόνια, όσο και για ποιοτικούς
εναλλακτικούς παρόχους. Ο ΟΤΕ πρέπει να
συνεχίσει δυναμικά και να εκσυγχρονιστεί
ακόμα περισσότερο. Την κύρια ευθύνη για
αυτό βέβαια έχει η διοίκηση της εταιρείας.
Πώς αναμένεται να εξελιχθεί ο ρόλος της
ΕΕΤΤ σε σχέση με την αγορά αλλά και την
πολιτεία;
Στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε
την αγορά των τηλεπικοινωνιών ώστε
να συγκλίνουμε με τον κοινοτικό μέσο
όρο στην αξιοποίηση των ηλεκτρονικών
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επικοινωνιών. Για το σκοπό αυτό πρέπει
να προσελκύσουμε μεγάλες επενδύσεις
αλλά και να προστατεύσουμε ταυτόχρονα το συμφέρον των καταναλωτών. Γιατί
στο επίκεντρο της πολιτικής μας βρίσκεται πάντα ο πολίτης - καταναλωτής. Και
για να προστατευτεί αυτός θα πρέπει η
αγορά να λειτουργεί σωστά, ακολουθώντας τους κανόνες του κοινοτικού δικαίου περί ανταγωνισμού. Στον τομέα
αυτό η ΕΕΤΤ πρέπει να έχει ένα ισχυρό ρόλο. Ένα ρόλο που γίνεται ακόμα
πιο σημαντικός αν αναλογιστούμε ότι η
χώρα μας, αν και σημείωσε σημαντική
πρόοδο, άργησε να εφαρμόσει την κοινοτική νομοθεσία για τις τηλεπικοινωνίες. Όπου έχουμε μείνει πίσω σε σχέση
με την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου,
θα πρέπει να επισπεύσουμε την προσαρμογή μας. Και κυρίως, πρέπει όλοι να κατανοήσουμε ότι χρειάζονται συντονισμένες και ουσιαστικές προσπάθειες από
όλους. Όχι μόνο το Ρυθμιστή, που πρέπει να λειτουργεί πραγματικά ανεξάρτητα από κάθε είδους επιρροές, αλλά και
την Πολιτεία και τις Επιχειρήσεις.

Είναι στα σχέδια του υπουργείου η ανάληψη πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της
ευρυζωνικότητας αλλά και τη δημιουργία
εναλλακτικών τηλεπικοινωνιακών υποδομών στη χώρα μας;
Στις προγραμματικές μου δηλώσεις στη
Βουλή έθεσα 6 συγκεκριμένους στόχους, τους οποίους θέλω να υλοποιήσω κατά τη θητεία μου στο Υπουργείο.
Ο ένας από αυτούς είναι να προσδώσουμε επιπλέον δυναμική στον τομέα των
επικοινωνιών και να προχωρήσουμε πιο
γρήγορα στην εξάπλωση των ευρυζωνικών δικτύων, ιδίως στην περιφέρεια.
Είναι ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην περιφέρεια όπου η ανάπτυξη
ευρυζωνικών υποδομών είναι πολύ
πιο δύσκολη και φυσικά πολύ πιο δαπανηρή. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη ένα
πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κοινωνία της
Πληροφορίας” με στόχο να δημιουργήσουμε τέτοιες υποδομές σε 75 πόλεις
της Ελλάδος. Με την ολοκλήρωση του
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Να προσδώσουμε επιπλέον δυναμική στον τομέα
των επικοινωνιών και να προχωρήσουμε πιο
γρήγορα στην εξάπλωση των ευρυζωνικών
δικτύων, ιδίως στην περιφέρεια
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προγράμματος αυτού όλη η χώρα θα
αποκτήσει σύγχρονες υποδομές τηλεπικοινωνιών, διευκολύνοντας έτσι την ευρυζωνικότητα. Την ίδια ώρα μελετούμε
και συντονίζουμε έργα που θα μας δίνουν εναλλακτικές δυνατότητες για την
ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας σε περιοχές της Ελλάδας, όπου το κόστος επίγειας σύνδεσης είναι πραγματικά πολύ
μεγάλο λόγω της μορφολογίας του
εδάφους. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα “ΔΟΡΥ”, έχει σχεδιαστεί ακριβώς για
να προσφέρει ευρυζωνικές υπηρεσίες
στις απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας μέσω δορυφορικού Internet, ξεπερνώντας τις τεχνικές και οικονομικές
δυσκολίες που θα είχαμε χρησιμοποιώντας επίγειες συνδέσεις.
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Λόγω της αυξημένης ζήτησης αλλά και
των προβλημάτων λειτουργίας της αγοράς έχουν αυξηθεί τα παράπονα των καταναλωτών για αδυναμία των παρόχων να
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.
Εκτιμάτε ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει
βόμβα στα θεμέλια της απελευθέρωσης
των τηλεπικοινωνιών και πώς μπορεί να
αντιμετωπιστεί;
Η ευρυζωνικότητα και στην Ελλάδα αλλά
και σε ολόκληρο τον κόσμο προχωρά με
ταχείς ρυθμούς. Είναι αλήθεια ότι μέχρι
σήμερα είχαμε και πολλές καθυστερήσεις και αρκετά προβλήματα. Αν και κα-
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τορθώσαμε να μπούμε σε ένα σωστό
δρόμο, φαίνεται ότι ακόμα υστερούμε σε
σχέση με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη
στη διείσδυση της ευρυζωνικότητας. Γι’
αυτό και σχεδιάζουμε τις επόμενες κινήσεις μας με προσοχή, ώστε να κατορθώσουμε να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος.
Ο ρόλος των πολιτών στην προσπάθεια
αυτή είναι πολύ σημαντικός.
Είναι πολύ υγιές - και το θέλουμε όλοι ο καταναλωτής να ζητάει και να απαιτεί
ποιοτικότερες υπηρεσίες και καλύτερα
προϊόντα. Έτσι πιέζει την αγορά να βελτιωθεί, αλλά και την πολιτεία να αναλάβει
δράσεις εκεί όπου η ιδιωτική πρωτοβουλία δεν μπορεί να ανταποκριθεί όπως
π.χ. στις υποδομές σε απομακρυσμένες
περιοχές της χώρας. Παρόμοια προβλήματα έχουμε δει και στο εξωτερικό, γιατί
έτσι συμβαίνει σε κάθε νέα αγορά και σε
κάθε νέα τεχνολογία. Και διαπιστώνουμε ότι τα προβλήματα αυτά σιγά - σιγά
εξομαλύνονται. Λύσεις υπάρχουν. Αρκεί να προσπαθήσουμε όλοι να γίνουμε
καλύτεροι και κυρίως πιο αποτελεσματικοί. Από την πλευρά της η πολιτεία μπορεί και πρέπει να βοηθήσει ουσιαστικά,
ώστε ο πολίτης να απολαύσει γρήγορα
όλες τις δυνατότητες που μπορεί να του
προσφέρει η ψηφιακή εποχή.

Ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης είναι Υπουργός
Μεταφορών και Επικοινωνιών.

