
Η Ευρώπη υποστηρίζει πως η ανάκαμ-
ψη θα είναι ψηφιακή. Πως θα συμμε-

τάσχει η χώρα μας σε αυτό το σχέδιο;

Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών 
και Δικτύων επενδύει στρατηγικά στην 
ψηφιακή εποχή σχεδιάζοντας ένα πλήθος 
δράσεων που προωθούν την ευρυζωνι-
κότητα και τις νέες τεχνολογίες. Η χώρα 
μας θα συμμετάσχει σε αυτό το σχέδιο 
ενισχύοντας δράσεις που αφορούν την 
ανάπτυξη εθνικού δικτύου οπτικών ινών 
(FTTH), καθώς και άλλες εναλλακτικές 
τεχνολογίες ευρυζωνικότητας, τη μετά-
βαση από την αναλογική στην ψηφιακή 
τηλεόραση κ.ά. Επίσης, μέσω του Επι-
χειρησιακού Προγράμματος “Ψηφιακή 
Σύγκλιση” θα ενισχυθούν δράσεις όπως 
e-government, e-learning, κ.λπ.

Ποιο είναι το ψηφιακό όραμα της Γενικής 
Γραμματείας Επικοινωνιών και η στρατηγι-
κή υλοποίησης του;

To ψηφιακό όραμα του υπουργείου είναι 
να καταφέρουμε σε σύντομο χρονικό δι-
άστημα να καταστήσουμε την ευρυζωνι-
κότητα “καθολική υπηρεσία”. Η στρατη-
γική υλοποίησης του περνάει μέσα από 
το έργο του FTTH, της μετάβασης από 
την αναλογική στην ψηφιακή τηλεόρα-
ση, της δημιουργίας εστιών - σημείων 
ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης 
(Wireless Hotspots), καθώς και άλλων 
συμπληρωματικών δράσεων.

Ποιοι είναι οι στόχοι σας για το έργο του 
δικτύου οπτικών ινών, το ψηφιακό μέρισμα 
αλλά και το ζήτημα των κεραιών και μέχρι 
πότε πιστεύετε ότι θα τους πετύχετε;

Οι στόχοι μας για το έργο αυτό είναι να 
αναπτυχθεί, σταδιακά, μια εθνική υπο-
δομή οπτικών ινών που θα εισάγει τη 
χώρα στην εποχή των δικτύων νέας γε-
νιάς. Για το ψηφιακό μέρισμα, στόχος μας 
είναι η αποτελεσματική αξιοποίηση του, 
ώστε να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης 
των νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στη 
χώρα μας με το μέγιστο όφελος για τον 
πολίτη. Τέλος για τις κεραίες έχει συστα-
θεί ομάδα εργασίας με αντικείμενο την 

επεξεργασία και υποβολή προτάσεων 
για βελτίωση της διαδικασίας αδειο-
δότησης κεραιοσυστημάτων, πάντα με 
γνώμονα την προστασία της υγείας των 
πολιτών και του περιβάλλοντος. Οι γε-
νικοί αυτοί στόχοι αναλύονται σε επιμέ-
ρους στόχους οι οποίοι θα επιτυγχάνο-
νται σταδιακά. Πιστεύουμε, ότι το 2015 
θα έχουμε πετύχει το σύνολο τον στό-
χων μας. 

Τι θα περιλαμβάνει το νέο σχέδιο νόμου 
της κυβέρνησης σχετικά με το έργο κατα-
σκευής δικτύου οπτικών ινών;

Το νέο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης 
για το δίκτυο οπτικών ινών θα διαμορ-
φωθεί στην τελική του μορφή λαμβάνο-
ντας υπόψη τα αποτελέσματα της μελέ-
της του τεχνοοικονομικού συμβούλου, 
του οποίου η προκήρυξη επιλογής έχει 
ήδη αναγγελθεί.

Με ποιόν τρόπο θα εξασφαλίσετε, ώστε 
το έργο να είναι ελκυστικό από την πλευρά 
των επενδυτών αλλά και αποτελεσματικό 
από την πλευρά των χρηστών - πολιτών;

Κεντρικό ζητούμενο της μελέτης του τε-
χνοοικονομικού συμβούλου, που έχει 
προκηρυχθεί, είναι ο καθορισμός ενός 
έργου που θα είναι οικονομικά βιώσιμο 
(και επομένως ελκυστικό για τους υπο-
ψήφιους επενδυτές), θα επιτυγχάνει τη 
μέγιστη δυνατή γεωγραφική κάλυψη 
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Στόχος να καταστεί η Ευρυζωνικότητα     
Καθολική Υπηρεσία 
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Κεντρικό ζητούμενο 

είναι ο καθορισμός ενός 

έργου οικονομικά 

βιώσιμου, και επενδυτι-

κά ελκυστικού που θα 

είναι συμβατό με τους 

ευρωπαϊκούς

κανόνες ανταγωνισμού
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“Μέχρι το 2015 θα πετύχουμε τη δημιουργία εθνικής υποδομής οπτικών ινών, την αποτελεσματική αξιοποίη-
ση του ψηφιακού μερίσματος, τη βελτίωση της διαδικασίας αδειοδότησης κεραιοσυστημάτων, με γνώμονα την 
προστασία της υγείας των πολιτών και του περιβάλλοντος”, τονίζει στο ΣΕΠΕnews ο κ. Σωκράτης Κάτσικας, Γε-
νικός Γραμματέας Επικοινωνιών. Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών εστιάζει στη μετάβαση από την αναλογική 
στην ψηφιακή τηλεόραση, στη δημιουργία εστιών - σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης (Wireless 
Hotspots), καθώς και άλλων συμπληρωματικών δράσεων.
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της χώρας και θα είναι συμβατό με τους 
ευρωπαϊκούς κανόνες ανταγωνισμού. 
Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, θα κα-
θοριστεί ο βέλτιστος συνδυασμός σειράς 
παραμέτρων του έργου, όπως για παρά-
δειγμα ο τρόπος και το ποσοστό συμμε-
τοχής του Δημοσίου, το επιχειρηματικό 
μοντέλο, το χρηματοδοτικό σχήμα, κ.ά. 

Πώς θα επηρεάσει την ελληνική αγορά 
ΤΠΕ η υλοποίηση του συγκεκριμένου έρ-
γου και ποιες υπεραξίες θα δημιουργή-
σει στην ελληνική οικονομία και την κοι-
νωνία;

Με την ανάπτυξη του δικτύου οπτικών 
ινών και την εισαγωγή της χώρας στην επο-
χή των δικτύων νέας γενιάς πολίτες και επι-
χειρήσεις θα έχουν πολλαπλά οφέλη.

Αναμένεται να υπάρξει:

Ενίσχυση της απασχόλησης• 
 Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας • 
τόσο κατά την ανάπτυξη, όσο και μετά 
την υλοποίηση
 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της • 
χώρας και ενθάρρυνση της καινοτο-
μίας
 “Ευφυής”, βιώσιμη, πράσινη και ανοι-• 
χτή σε όλους οικονομική ανάπτυξη.

Πώς θα αντιμετωπίσετε το ψηφιακό χάσμα 
μεταξύ των αστικών κέντρων και της περι-
φέρειας στη χώρα;

Η σταδιακή εξάλειψη του ψηφιακού χά-
σματος μεταξύ των κέντρων και της πε-
ριφέρειας στη χώρα και η διασφάλιση 
της ευρυζωνικότητας στο σύνολο της 
επικράτειας αποτελεί προτεραιότητα 
του υπουργείου μας. Προκειμένου να 
επιτευχθεί ο στόχος αυτός, ήδη σχεδι-
άζουμε σειρά δράσεων, μερικές από τις 
οποίες στοχεύουν σε περιοχές με συ-
γκεκριμένα γεωγραφικά χαρακτηριστικά 
(π.χ. αγροτικές, νησιά). 
Άλλες τέτοιες δράσεις στοχεύουν στην 
άμεση παροχή ευρυζωνικότητας σε ση-
μεία δημοσίου ενδιαφέροντος (π.χ. σχο-
λεία, δημόσιες υπηρεσίες) με κατάλλη-
λη αξιοποίηση των ήδη υπαρχουσών 
υποδομών ευρυζωνικότητας (π.χ. Μη-
τροπολιτικά Δίκτυα). 

Υπάρχει στα σχέδια σας η προώθηση αντί-
στοιχων επενδυτικών δράσεων στον κλά-
δο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοι-
νωνιών, δεδομένης της δεινής κατάστασης 
των δημοσιονομικών της χώρας;

Με γνώμονα ότι ο κλάδος Τεχνολογι-
ών Πληροφορικής και Επικοινωνιών εί-
ναι ένας από τους πλέον δυναμικούς 
κλάδους της ελληνικής οικονομίας, το 

Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και 
Δικτύων είναι αρωγός στην προσπάθεια 
για περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου, 
ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις ερ-
γασίας, χαμηλού κόστους υπηρεσίες για 
τον πολίτη και να αυξηθεί η ανταγωνιστι-
κότητα της Ελλάδας. Είναι σαφές λοιπόν 
ότι θα προωθήσουμε όσες το δυνατόν 
περισσότερες δράσεις στην ανάπτυξη 
των νέων τεχνολογιών στο πλαίσιο των 
δυνατοτήτων της παρούσας δημοσιονο-
μικής κατάστασης της χώρας.

Είναι στα σχέδια της Γενικής Γραμματείας 
Επικοινωνιών η ανάληψη πρωτοβουλιών 
σχετικά με την αλλαγή του τρόπου επιλο-
γής και λειτουργίας της ΕΕΤΤ, καθώς και 
σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της ελληνι-
κής νομοθεσίας σε θέματα τεχνολογίας;

Το υπουργείο έχει ανακοινώσει την πρό-
θεση του να επαναφέρει σε ισχύ τον τρό-
πο επιλογής των μελών της Ε.Ε.Τ.Τ. μέσω 
της διάσκεψης των Προέδρων της Βου-
λής. Η αναμόρφωση της νομοθεσίας της 
σχετικής με τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
αποτελεί και ευρωπαϊκή υποχρέωση της 
χώρας μας, δεδομένης της πρόσφατης 
ψήφισης δέσμης οδηγιών της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής για τις Τηλεπικοινωνίες.

Ο κ. Σωκράτης Κάτσικας είναι Γενικός 
Γραμματέας Επικοινωνιών
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Το δίκτυο οπτικών ινών 

θα ενισχύσει την απα-

σχόληση, την αντα-

γωνιστικότητα και την 

ανοιχτή σε όλους οικο-

νομική ανάπτυξη
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