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1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ 

1.1. Εισαγωγή 

Ο νόµος του 1996 προβλέπει ένα δίκτυο διασυνδεόµενων δικτύων που αποτελούνται από  
συµπληρωµατικά συστατικά και παρέχουν γενικά τόσο ανταγωνισµό όσο  και 
αλληλοσυµπληρώµενες υπηρεσίες. Ο νόµος χρησιµοποιεί και δοµικά και συµπεριφοριστικά 
όργανα για να ολοκληρώσει τους στόχους του και  προσπαθεί να µειώσει τα ρυθµιστικά 
εµπόδια για την είσοδο στην αγορά και τον ανταγωνισµό. Καταστεί παράνοµα τα τεχνητά 
εµπόδια στην είσοδο των τοπικών τηλεπικοινωνιακών αγορών, στην προσπάθειά του να 
επιτύχει το µέγιστο δυνατό ανταγωνισµό. Επιπλέον, εξουσιοδοτεί τη διασύνδεση των δικτύων 
τηλεπικοινωνιών, το διαίρεση των παρεχόµενων υπηρεσιών (unbundling) , τη ισότιµη 
µεταχείριση, και την βασισµένη στο κόστος τιµολόγηση των µισθωµένων µερών του δικτύου, 
έτσι ώστε οι ανταγωνιστές να µπορούν να εισαχθούν εύκολα και να ανταγωνιστούν σε κάθε 
τηλεπικοινωνιακό στοιχείο  καθώς επίσης και σε κάθε υπηρεσία. 

Ο νόµος του 1996 επιβάλλει όρους για να εξασφαλίσει ότι η de facto µονοπωλιακή δύναµη δεν 
µεταφέρεται στις κάθετα σχετιζόµενες (συµπληρωµατικές) αγορές. Κατά συνέπεια, ο νόµος 
απαιτεί να καθιερώνεται ο ανταγωνισµός στις τοπικές αγορές προτού να εισέλθουν 
επιβεβληµένοι τοπικοί παροχείς συνδιαλέξεων στις αγορές για τις υπεραστικές υπηρεσίες. 

Οι  νόµος διατηρεί επιχορηγίες σε τοπικές υπηρεσίες για να επιτύχει τη "καθολική υπηρεσία" 
(Universal Access), δηλαδή τη παροχή της βασικής τοπικής υπηρεσίας στον ευρύτερο δυνατό 
αριθµό πολιτών. Εντούτοις, ο νόµος απαίτεί να είναι διαφανής η επιδότηση και ότι τα ποσά των 
επιχορηγήσεων συλλέγονται κατά τρόπο ανταγωνιστικά ουδέτερο. Κατά συνέπεια, ο νόµος 
ανοίγει το δρόµο στην αποµάκρυνση της επιδότησης της καθολικής υπηρεσίας µέσω της 
παραδοσιακής µεθόδου υψηλών δαπανών πρόσβασης.  

Με λίγα λόγια ο στόχος είναι να µπορεί ο καθένας να εισέλθει σε οποιαδήποτε επαγγελµατική 
τηλεπικοινωνιακή δραστηριότητα, και κάθε τέτοια δραστηριότητα να µπορεί να ανταγωνιστεί 
οποιαδήποτε άλλη στην αγορά. 

 

 

 

 

 



1.2. Καθολική Υπηρεσία 

1.2.1 Γενικά 

O πρόεδρος της Οµοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC) Reed Hundt προσδιόρισε την 
καθολική υπηρεσία (Universal Service) ως έναν από τους τρεις κύριους στόχους του νόµου 
τηλεπικοινωνιών του 1996 ο οποίος την ορίζει ως: 

Η καθολική υπηρεσία είναι ένα "εξελισσόµενο" επίπεδο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που η 
FCC καθορίζει ότι είναι ουσιαστικές, έχει γίνει εγγραφή σ� αυτές από την πλειοψηφία των 
πελατών, επεκτείνονται στα δηµόσια δίκτυα από τους φορείς και είναι σύµφωνες ως προς την 
διευκόλυνση, τις αναγκαιότητες και το συµφέρον του δηµοσίου. Οι πολιτείες µπορούν να 
κάνουν προσθήκες στον ορισµό, υπό τον όρο ότι  υιοθετούν επίσης συγκεκριµένους, 
προβλέψιµους και ικανοποιητικούς µηχανισµούς υποστήριξης.  

H αρχή όµως του "Universal service" έχει πρόβληµα στον τρόπο ερµηνείας της. Tι πάει να πει 
ακριβώς; Σηµαίνει ότι πρέπει να έχουν όλοι σε χαµηλό κόστος µια τηλεφωνική γραµµή; 
Σηµαίνει όπως υποστηρίζουν άλλοι και φθηνή πρόσβαση στο Internet; Σηµαίνει επιδότηση στα 
κατώτερα στρώµατα για την αγορά φορητών υπολογιστών; Σηµαίνει ότι η επονοµαζόµενη 
"Λεωφόρος των Πληροφοριών" (το δίκτυο οπτικών ινών) θα πρέπει να φτάνει σε κάθε σπίτι 
όπως θέλουν διάφορες οργανώσεις πολιτών; 

 

1.2.2 Ο καθορισµός της καθολικής υπηρεσίας  

Οι αµερικανοί από καιρό έχουν συµφωνήσει ότι ορισµένα µέσα επικοινωνιών είναι τόσο 
θεµελιώδη που η παροχή τους δεν πρέπει να αφεθεί αποκλειστικά στις ιδιοτροπίες της αγοράς. 
Η πρόσβαση στα εργαλεία ενηµέρωσης και επικοινωνιών διαµορφώνει όλο και περισσότερο τη 
δυνατότητά της διαχείρισης της πολύπλοκης ζωής , της συµµετοχής στις πολιτικές υποθέσεις, 
την απόκτηση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την οικονοµική επιτυχία, και την συµµετοχή 
στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή.  

Στις 7 Μαΐου 1997 η οµοσπονδιακή Επιτροπή ανακοινώσεων (FCC) θέσπισε τους νέους 
κανόνες για να εφαρµόσει το νόµο τηλεπικοινωνιών του 1996 και για να εγγυηθεί προσιτές 
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες , διαθέσιµες σε όλο το έθνος. Αυτοί  οι κανόνες "καθολικών 
υπηρεσιών" θα µειώσουν τα βασικά τηλεφωνικά  τέλη στις επαρχιακες περιοχές όπου η παροχή 
της υπηρεσίας είναι ακριβότερη, θα µειώσουν τα τέλη για τους χαµηλού εισοδήµατος 
καταναλωτές οι περισσότεροι των οποίων διατρέχουν το κίνδυνο να αποκοπούν από αυτό το 
κρίσιµο δίκτυο, θα παρέχουν την ισότητα ποσοστού για τις αστικές και επαρχιακες συνδέσεις 
τηλεϊατρικής υψηλού-εύρους ζώνης, και θα παρέχουν σηµαντικές εκπτώσεις σε σχολεία και 
βιβλιοθήκες για να τις βοηθήσουν να συνδεθούν και να παραµείνουν συνδεδεµένες µε τα 
βασικά και προηγµένα δίκτυα όπως το Internet.  

 



1.2.3 Οι αρχές της καθολικής υπηρεσίας  

Η συντήρηση και η πρόοδος της καθολικής υπηρεσίας βασίζεται σε επτά γενικές αρχές, έξι που 
περιγράφονται στο νόµο του 1996 και µια που συστήνεται από το κοινό συµβούλιο. Το κοινό 
συµβούλιο επίσης πρότεινε να είναι η πολιτική καθολικών υπηρεσιών "µια δίκαιη και λογική 
εξισορρόπηση" όλων των αρχών που απαριθµούνται κατωτέρω.  

Ποιότητα και χρέωση. Οι ποιοτικές υπηρεσίες πρέπει να είναι διαθέσιµες σε προσιτά τέλη.  

Πρόσβαση στις προηγµένες υπηρεσίες. Η πρόσβαση στις προηγµένες τηλεπικοινωνίες και τις 
υπηρεσίες πληροφοριών πρέπει να παρασχεθεί σε όλες τις περιοχές του έθνους.  

Πρόσβαση σε επαρχιακες και υψηλού κόστους περιοχές. Οι καταναλωτές σε κάθε περιοχή -- 
συµπεριλαµβανοµένων των καταναλωτών χαµηλού εισοδήµατος και εκείνων στις επαρχιακες 
περιοχές -- πρέπει να έχουν πρόσβαση στις τηλεπικοινωνίες και τις υπηρεσίες πληροφοριών µε 
δαπάνες συγκρίσιµες µε τη χρέωση στις αστικές περιοχές.  

∆ίκαιες και αµερόληπτες συνεισφορές από τους προµηθευτές στη συντήρηση και την πρόοδο 
της καθολικής υπηρεσίας. Όλοι οι παροχείς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών πρέπει να 
συνεισφέρουν στην καθολική υπηρεσία.  

Συγκεκριµένοι και προβλέψιµοι µηχανισµοί υποστήριξης. Πρέπει να υπάρξουν συγκεκριµένοι, 
προβλέψιµοι, και ικανοποιητικοί οµοσπονδιακοί και κρατικοί µηχανισµοί για να συντηρήσουν 
και να προωθήσουν την καθολική υπηρεσία.  

Πρόσβαση στις προηγµένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες για τα σχολεία, τις εγκαταστάσεις 
υγειονοµικής περίθαλψης, και τις βιβλιοθήκες. Η στοιχειώδεις και δευτεροβάθµια εκπαίδευση 
και οι τάξεις της, οι προµηθευτές υγειονοµικής περίθαλψης, και οι βιβλιοθήκες πρέπει να έχουν 
πρόσβαση στις προηγµένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.  

Εκτός από τις ανωτέρω αρχές, η FCC έχει υιοθετήσει την πρόσθετη αρχή "ανταγωνιστική 
ουδετερότητα" όπως συστήνεται από τον κοινό συµβούλιο: "Οι µηχανισµοί και οι κανόνες 
υποστήριξης καθολικών υπηρεσιών πρέπει να είναι ανταγωνιστικά ουδέτεροι. Ανταγωνιστική 
ουδετερότητα σηµαίνει ότι οι µηχανισµοί υποστήριξης καθολικών υπηρεσιών δεν αποφασίζουν 
άδικα  υπέρ ή εις βάρος ενός προµηθευτή σε σχέση µε άλλους και ούτε ευνοούν ή 
αποδοκιµάζουν µια τεχνολογία ως προς τις άλλες.  

 

1.2.4 Υπηρεσίες της Καθολικής Πρόσβασης 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, η FCC υπέδειξε τις ακόλουθες υπηρεσίες ως εκείνες που θα 
ελάµβαναν τους µηχανισµούς υποστήριξης καθολικών υπηρεσιών στις επαρχιακές, 
αποµακρυσµένες, και περιοχές υψηλής δαπάνης:  

• Πρόσβαση στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο µε τη δυνατότητα να γίνουν και να 
παραληφθούν οι κλήσεις. 



• Σηµατοδότηση τόνου αφής (touch-tone dialing). 

• Single-party υπηρεσία. 

• Πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, συµπεριλαµβανοµένου του 911. 

• Πρόσβαση στις υπηρεσίες χειριστών. 

• Πρόσβαση στις υπεραστικές υπηρεσίες. 

• Πρόσβαση στη βοήθεια καταλόγου. 

• Πρόσβαση στα προγράµµατα «Σανίδα Σωτηρίας» (Lifeline) και «Συνδεθείτε» (Link-
Up) για τους χαµηλού εισοδήµατος καταναλωτές. 

• Σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο 

 

1.2.5 Χρηµατοδότηση  

Αν και πολλές µέθοδοι είναι διαθέσιµες για να εφαρµόσουν την καθολική υπηρεσία, δύο 
γενικές µέθοδοι χρησιµοποιούνται. Ο πρώτος είναι να τιµολογηθεί η υπηρεσία κάτω από κάποιο 
κόστος, φέρνοντας κατά συνέπεια τον οριακό συνδροµητή προς το δίκτυο. Αυτό ορίζεται ως 
επιχορήγηση υπηρεσιών. Η δεύτερη µέθοδος θα ήταν  η χορηγία  καταναλωτικών κεφαλαίων 
για να αγοράσει το κοινό τηλεφωνικές συνδέσεις, κάτι ανάλογο µε τα δελτία τροφίµων. Αυτό 
ορίζεται ως στοχευόµενη επιχορήγηση. Η σηµαντικότερη διάκριση µεταξύ αυτών είναι ποιος 
λαµβάνει τις επιχορηγήσεις. Στην πρώτη περίπτωση, είναι η τηλεφωνική επιχείρηση. Οι 
καταναλωτές ωφελούνται µόνο έµµεσα. Στο δεύτερο, ωφελούνται άµεσα οι καταναλωτές. Οι 
Ηνωµένες Πολιτείες έχουν εφαρµόσει και τις δύο µεθόδους. 

 

1.2.6 Πρόγραµµατα καθολικών υπηρεσιών 

1.2.6.1 Αποµονωµένες, επαρχιακές περιοχές και περιοχές υψηλού κόστους. 

 

Η FCC υιοθέτησε την µέθοδο πρόβλεψης οικονοµικών δαπανών για να υπολογίσει το κόστος 
της παροχής καθολικής υπηρεσίας στις περιοχές υψηλού κόστους, έχοντας κατανοήσει ότι αυτή 
η µέθοδος απεικονίζει καλύτερα το κόστος παροχής τοπικής υπηρεσίας τηλεφωνίας σε µια 
ανταγωνιστική αγορά. Αυτές οι δαπάνες επίσης  προσεγγίζουν περισσότερο τις δαπάνες που 
ένας αποδοτικός παροχέας θα ανελάµβανε στην αγορά. Προγραµµατίστηκε λοιπόν η έναρξη 
µιας ενέργειας για την εφαρµογή αυτής της µεθόδου στους µη-αγροτικούς παροχείς. Κάθε 
πολιτεία µπορεί να χρησιµοποιήσει τη µέθοδο δαπανών της FCC ή µπορεί να αναπτύξει τη δική 
του µέθοδό, βασισµένη στα καθιερωµένα κριτήρια από την FCC. 



Το ποσό της επιχορήγησης είναι η διαφορά µεταξύ του προβλεπόµενου οικονοµικού κόστους 
και µιας κατάλληλης αξιολόγησης του εισοδήµατος. Ο οµοσπονδιακός µηχανισµός υποστηρίζει 
µέχρι 25% εκείνης της διαφοράς. 

Η διαταγή έδειξε ότι υπάρχουν πιθανά πλεονεκτήµατα µε το να καθορίζονται επίπεδα 
υποστήριξης υπηρεσιών για τις επαρχιακες, αποµονωµένες και περιοχές υψηλού κόστους, 
χρησιµοποιώντας  µηχανισµούς ανταγωνιστικής προσφοράς. Εποµένως, τέτοιες διαδικασίες θα 
συνεχίσουν να αναθεωρούνται για να καθορίσουν εάν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να 
καθιερώσουν την υποστήριξη µε τη βοήθεια των βασισµένων στην αγορά µηχανισµών. 

 

1.2.6.2  Οι καταναλωτές χαµηλού εισοδήµατος 

 

Το διάταγµα της FCC ορίζει ότι τα παλαιότερα υλοποιηµένα προγράµµατα, αποκαλούµενα 
«σανίδα σωτηρίας» (Lifeline) και «συνδεθείτε» (Link-up) πρέπει να αναθεωρηθούν µε σκοπό 
την επίτευξη τριών στόχων: (Ι) να επεκταθεί το πρόγραµµα σανίδων σωτηρίας για να 
κατασταθεί διαθέσιµο σε όλες τις πολιτείες και περιοχές και για να αυξηθεί το ποσό 
οµοσπονδιακής οικονοµικής ενίσχυσης για αυτό το πρόγραµµα  (II) να καταστεί φανερό ότι 
αυτές οι υποστηρίξεις είναι ανταγωνιστικά και τεχνολογικά ουδέτερες, και επιτρέπουν σε όλους 
τους επιλέξιµους παροχείς τηλεπικοινωνιών να λάβουν την υποστήριξη προκειµένου να 
προσφέρουν τις υπηρεσίες «σανίδα σωτηρίας» και το «συνδεθείτε» και (III) την παροχή 
πρόσβασης σε ορισµένες υπηρεσίες σε χαµηλού εισοδήµατος καταναλωτές. 

Η «σανίδα σωτηρίας» και το «συνδεθείτε» επιτρέπουν να. µειωθούν τη µηνιαία χρέωση και τη 
δαπάνη σύνδεσης, αντίστοιχα, για να τους χρήστες. Επιπλέον, το πρόγραµµα σανίδων σωτηρίας 
πρέπει να περιλάβει το φράξιµο και τον περιορισµό διαφόρων χρεώσεων εάν ο παροχέας 
επιθυµεί να είναι επιλέξιµος για την υποστήριξη καθολικών υπηρεσιών. 

Αποφασίστηκε ότι µια οµοσπονδιακή συµβολή $3.50 θα συνεχίζονταν, και θα καθιερωνόταν 
πρόσθετη συµβολή $1.75, µε τη δυνατότητα άλλου ενός $1.00 για κάθε $2.00 που 
συµβάλλονταν από το κράτος, µέχρι ένα µέγιστο ποσό $1.75. Το πρόγραµµα σανίδων σωτηρίας 
θα µπορούσε να σηµάνει ότι ένας καταναλωτής χαµηλού εισοδήµατος θα λάµβανε την 
οµοσπονδιακή υποστήριξη που ερµηνεύεται ως $7 µείωση, συν $3.50 υποστήριξη από κράτους, 
για συνολικά $10.50 το µήνα. Η οµοσπονδιακή συµβολή για το πρόγραµµα συνδεθείτε µειώνει 
τη δαπάνη σύνδεσης µέχρι κατά 50%. 

 

1.2.6.3 Σχολεία και Βιβλιοθήκες 

  

Τα επιλέξιµα σχολεία και βιβλιοθήκες µπορούν να λάβουν εκπτώσεις σε όλες τις διαθέσιµες 
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, τις εσωτερικές συνδέσεις µεταξύ των τάξεων, και την πρόσβαση 
στο ∆ιαδίκτυο. Υπάρχουν περαιτέρω εκπτώσεις για τα σχολεία και τις βιβλιοθήκες στις 



οικονοµικά µειονεκτούσες περιστάσεις και για εκείνους που βρίσκονται στις υψηλές περιοχές 
δαπανών για να εξασφαλίσουν ότι έχουν προσιτή πρόσβαση στις υποστηριγµένες υπηρεσίες. 

Οι εκπτώσεις κυµαίνονται από 20% έως 90% για τα πιο µειονεκτούντα ιδρύµατα, σύµφωνα µε 
τον ακόλουθο πίνακα 

 

Πίνακας εκπτώσεων για Σχολεία και 
Βιβλιοθήκες 

Επίπεδο έκπτωσης 

% Μαθητών µε προϋποθέσεις για το εθνικό 
πρόγραµµα σχολικού γεύµατος 

Αστική 
έκπτωση 

Επαρχιακή 
έκπτωση 

<1 20 25 

1-19 40 50 

20-34 50 60 

35-49 60 70 

50-74 80 80 

75-100 90 90 

 

Η FCC θεµελίωσε στο ∆ιάταγµα για την καθολική υπηρεσία ότι θα διέθετε $2.25 δις σε ετήσια 
βάση για την υποστήριξη σχολείων κ βιβλιοθηκών. 

 

1.2.6.4 Υποστήριξη για κέντρα υγείας 

 

Με διάταγµα η επιτροπή συµπεραίνει πως οποιοσδήποτε παροχέας, δηµόσιος ή µη 
κερδοσκοπικός, που βρίσκεται σε επαρχιακή περιοχη, περιλαµβάνεται στο Νόµο 
Τηλεπικοινωνιών 1996 σαν οντότητα επιλέξιµη για υποστήρηξη καθολικής υπηρεσίας. $4 εκ. 
δολάρια το χρόνο διατίθενται για το σκοπό αυτό. 

Το Κοινό Συµβούλιο δήλωσε πως περίπου 9.600 νοσοκοµεία στις ΗΠΑ σε επαρχιακές περιοχές 
είναι επιλέξιµες για υποστήριξη. 

 

1.2.7 Παροχείς επιλέξιµοι για µηχανισµούς υποστήριξης καθολικής πρόσβασης 

και συνεισφορά 

Η FCC µε το διάταγµα της υιοθέτησε τα κριτήρια του ν. 1996 σαν κανόνες για το καθορισµό 
των επιλέξιµων παροχέων. Αυτό σηµαίνει πώς ο παροχέας πρέπει Ι) Να προσφέρει όλες τις 
υπηρεσίες που περιλαµβάνει η καθολική πρόσβαση (µε την έννοια πως µπορεί να τις παρέχει 
είτε µέσω εξ� ολοκλήρου δικές της εγκαταστάσεις είτε συνδυάζοντας τις δίκες της µε κάποιου 



άλλου παροχέα, υπενοικιάζοντας τις ΙΙ) να γνωστοποιεί στα ΜΜΕ την διάθεση των υπηρεσιών 
και των µειωµένων χρεώσεων. 

Η επιτροπή άφησε στις πολιτείες την κύρια ευθύνη για το διακανονισµό των περιοχών των 
υπηρεσιών από µή επαρχιακούς παροχείς.  

Επίσης αποφάσισε πως όλοι οι παροχείς διαπολιτειακών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 
(«εξουσιοδοτηµένοι συνεισφορέις» )και ορισµένοι παροχείς άλλων διαπολιτειακών υπηρεσιών 
θα πρέπει να συνεισφέρουν (όπως ορίζει το κοινό συµφέρον) στους µηχανισµούς καθολικής 
υπηρεσίας. Υπάρχει µια έντονη και πολύπλοκη διαµάχη για το ποιος θα πρέπει να συνεισφέρει. 

Ένας «εξουσιοδοτηµένος συνεισφορέας»  πρέπει 

• Να είναι παροχέας διαπολιτειακών τηλεπικοινωνιών 

• Να προσφέρει διαπολιτειακές τηλεπικοινωνίες µε µία προκαθορισµένη χρέωση 

• Να προσφέρει διαπολιτειακές τηλεπικοινωνίες απευθείας στο κοινό (ή σε ένα τύπο 
χρήστη ο οποίος τις διαθέτει στο κοινό αποδοτικά) 

 

Παραδείγµατα διαπολιτειακών υπηρεσιών δίνονται στον παρακάτω πίνακα 

 

 
∆ιαπολιτειακές υπηρεσίες 

 

Κυψελοειδούς τηλεφωνίας ∆ωρεάν Υπηρεσίες 

PCS Υπηρεσίες καταλόγου 

Ραδιοασύρµατης Επικοινωνίας (CB) MTS 

Καρτοτηλεφωνικές υπηρεσίες Telex 

Υπηρεσίες µεταγωγής διαπολιτειακών 
κλήσεων Τηλεγραφία 

Υπηρεσίες Video ∆ορυφορικές 
Υπηρεσίες 

Υπηρεσίες ευρείας τηλεφωνίας (Wide 
area telephone services WATS) 

Υπηρεσίας 
µεταπώλησης 

 

Όσον αφορά το πρόγραµµα για τα σχολεία και τις βιβλιοθήκες, σύµφωνα µε την πρόθεση του 
κογκρέσου, η FCC κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οποιοσδήποτε παροχέας τηλεπικοινωνιών, 
ακόµα κι αν δεν ήταν συµπεριλαµβανόµενος ως "επιλέξιµος παροχέας τηλεπικοινωνιών", θα 
ήταν επιλέξιµος για την υποστήριξη για τις υπηρεσίες στα σχολεία και τις βιβλιοθήκες. 



Στο διάταγµα καθολικών υπηρεσιών, υπάρχουν τρεις πτυχές για να ληφθούν υπόψη στον 
καθορισµό της λειτουργίας του οµοσπονδιακού µηχανισµός αποκατάστασης καθολικών 
υπηρεσιών  

Καθορισµός του συνολικού ποσού υποστήριξης που απαιτείται για την εκπλήρωση της 
οµοσπονδιακής υποχρέωσης που επιβάλλεται από το νόµο   

Καθιέρωση του αν η συµβολή παροχέων για την υποστήριξη καθολικών υπηρεσιών πρέπει να 
υπολογιστεί βάσει του διαπολιτειακού εισοδήµατος µόνο, ή βάσει διαπολιτειακού και 
εσοπολιτειακού εισοδήµατος.  Η FCC υιοθέτησε τη σύσταση του Κοινού Συµβουλίου ότι στα 
προγράµµατα για τα σχολεία, βιβλιοθήκες και κέντρα υγειονοµικής περίθαλψης, το εισόδηµα 
θα λαµβάνονταν υπόψη και διαπολιτειακά και εσοπολιτειακά. Επιπλέον, δεδοµένου ότι η 
επιτροπή το έκρινε  πρόωρο να συστήσει το ίδιο κριτήριο για τα προγράµµατα υψηλών κόστους 
και χαµηλού εισοδήµατος, η FCC αποφάσισε να συνεχίσει τις συνεισφορές παροχέων σε 
εκείνες τις περιπτώσεις βάσει του διαπολιτειακού εισοδήµατος, συνεχίζοντας να µελετά ποιος 
µηχανισµός θα ήταν καλύτερος. 

Καθιέρωση για το εάν οι παροχέις µπορούν να ανακτήσουν τις συνεισφορές τους µέσω των 
ποσοστών διαπολιτειακών υπηρεσιών ή µέσω ενός συνδυασµού ποσοστών διαπολιτειακών και 
εσοπολιτειακων υπηρεσιών. Η FCC αποφάσισε ότι, εν προκειµένω, θα κρατούσε την 
παραδοσιακή µέθοδο -- συνεχίζοντας να ερευνά άλλες εκδοχές -- που επιτρέπει στους παροχέις 
να ανακτήσουν τη συµβολή τους µόνο µέσω των εσοπολιτειακών ποσοστών, υπό τον όρο ότι η 
µέθοδος, µεταξύ άλλων, θα αυξήσει την οικονοµική δυνατότητα  για τις βασικές υπηρεσίες. 

Η Επιτροπή έδωσε αρκετή προσοχή στο γεγονός πως υπάρχουν τρεις τρόποι να υπολογίζεται η 
βάση της συνεισφοράς . (α) ακαθάριστο εισόδηµα, (β) ακαθάριστο εισόδηµα χωρίς τις 
πληρωµές προς άλλους παροχεις (γ) χρέωση ανά γραµµή ή µε το χρόνο. 

Έτσι συµφώνησε µε το κοινό Συµβούλιο πως η συνεισφορά πρέπει να υπολογίζεται µε τέτοιο 
τρόπο ώστε να αποφεύγονται προβλήµατα διπλών πληρωµών, να είναι ανταγωνιστικά 
ουδέτερος, να διαχειρίζεται εύκολα και να υπολογίζεται βάσει τα έσοδα του τελικού χρήστη.  

Επίσης συµπέρανε πως η µακροπρόθεσµη υποστήριξη θα έπρεπε να αφαιρεθεί από τις χρεώσεις 
του παροχέα. Αυτή η αλλαγή συµπεριλαµβάνεται στη µεταρρύθµιση αµοιβής πρόσβασης. Η 
Επιτροπή έχει υπόψη της την εντολή του Νόµου 1996 ότι η υποστήριξη στη καθολική 
πρόσβαση είναι συγκεκριµένη και πρέπει να δίνεται δίκαια αποζηµίωση για όλους τους 
διαπολιτειακούς παροχείς. Έτσι ανακοινώθηκε πως θα λαµβάνονταν µέτρα για τη 
µεταρρύθµιση των υπαρχόντων µηχανισµών για την αποζηµίωση για τη δαπάνης του 
συνδροµητή � της χρέωσης της γραµµής του χρήστη, το υπόλειµµα της χρέωσης της γραµµής 
του παροχέα., το οποίο περιλαµβάνει τις πληρωµές µακροπρόθεσµης υποστήριξης�για να τους 
κάνει συµβατούς µε το σκοπό της καθολικής υπηρεσίας και την ανάπτυξη της ανταγωνιστικής 
αγοράς.  

 



1.2.8 ∆ιαχείριση των µηχανισµών υποστήριξης  

Το κριτήριο της Επιτροπής, που ανακοινώθηκε πριν να εκδώσει το διάταγµα, ήταν πως για να 
εξασφαλιστεί δίκαια συνεπής και αποδοτική διαχείριση, ήταν απαραίτητο να υπάρξει µία µή 
κυβερνητική διαχειριστική οντότητα η οποία θα απαιτούνταν να λειτουργεί µε ένα 
αποτελεσµατικό, δίκαιο και ανταγωνιστικά ουδέτερο τρόπο. 

Η Εθνική ∆ιαπραγµατευτική Ενωση Παροχέων (National Exchange Carrier Association - 
NECA) διορίστηκε προσωρινά στη διαχείρηση. Επειδή ήταν πολύ σηµαντικό να εφαρµοστούν 
οι µηχανισµοί, η συµβουλευτική οµοσπονδιακή επιτροπή έπρεπε να προτείνει ένα ουδέτερο 
τρίτο µέρος σαν µόνιµο διαχειρηστή της ανταγωνιστικής διαδικασίας. Η ΝΕCA λοιπόν 
δηµιούργησε την Εταιρία ∆ιαχείρισης Καθολικής Υπηρεσίας (Universal Service Administrative 
Company -- USAC) για να κατευθύνει τη κατανοµή των κεφαλαίων που θα κατανέµονται για 
περιοχές υψηλού κόστους και για καταναλωτές χαµηλού εισοδήµατος, τον Σύλλογο Σχολείων 
και Βιβλιοθηκών (Schools and Libraries Corporation -- SLC)  και το Σύλλογο Επαρχιακών 
Κέντρων Υγείας ( Rural Health Care Corporation �RHCC). To 1999 µε διάταγµα ο SLC και ο 
RHCC ενώθηκαν µε τη USAC . 

 

1.2.9 Πρόοδος της Καθολικής Πρόσβασης 

Και ενώ οι αντιπαραθέσεις συνεχίζονται (µε έναν άνευ προηγουµένου αριθµό κυβερνητικών και 
εµπορικών παραγόντων) εκατοµµύρια πολίτες ακόµη δεν έχουν πρόσβαση ούτε στην απλή 
τηλεφωνική υπηρεσία, παρόλο που ο νόµος του 1996 ψηφίστηκε κάτω από την υπόσχεση όλων 
των πλευρών πως η καθολική πρόσβαση θα είναι ο κύριος πολιτικός στόχος κυρίως για τις 
τάξεις χαµηλού εισοδήµατος. Οι παράγοντες που διατηρούν τις χαµηλές τάξεις στην ίδια 
κατάσταση είναι πολλοί, αλλά ο πιο σηµαντικός είναι το υψηλές χρεώσεις των υπηρεσιών , 
συµπεριλαµβανόµενων των µηνιαίων χρεώσεων, του κόστους εγκατάστασης και 
επανασύνδεσης. Η Επιτροπή πέρα από τα δύο σηµαντικά προγράµµατα  που σχεδιάστηκαν για 
να βοηθήσουν την πρόσβαση από τις τάξεις χαµηλού εισοδήµατος το «Lifeline» και το �Link-
Up� τα οποία αποφέρουν τηλεφωνική πρόσβαση µε προσιτές χρεώσεις και κόστος 
εγκατάστασης αντίστοιχα, το 1997 χρηµατοδότησε µε επιπλέον εκατοµµύρια δολάρια τις 
πολιτείες. Για να επωφεληθούν περαιτέρω, οι πολιτείες απαιτήθηκε να συµβάλλουν και µε δική 
τους χρηµατοδότηση.   

Το 1999 το Κέντρο για τα Μέσα Εκπαίδευσης έκανε µια δηµοσκόπηση για να πάρει 
στιγµιότυπα της προόδου που έκαναν οι πολιτείες στην υλοποίηση των προγραµµάτων.  

Τα αποτελέσµατα ήταν µικτά Ενώ άλλες πολιτείες όπως το Maine και το Tenessee, 
επωφελήθηκαν στο έπακρο από το πρόγραµµα, άλλες όπως το Mississippi και η Oklahoma 
απέτυχαν να κάνουν τα σηµαντικά βήµατα για να υλοποιήσουν τα προγράµµατα, αφήνοντας 
πολλούς από τους κατοίκους χωρίς τα βασικότερα εργαλεία του 20 αιώνα για επικοινωνία. Κι 
ενώ πολλά έχουν καλώς ειπωθεί για το « Ψηφιακό Χάσµα »  είναι ξεκάθαρο πως το να έχει 



κανείς την απλή τηλεφωνική υπηρεσία είναι ένα σηµαντικό και απαραίτητο πρώτο βήµα αν 
είναι να γεφυρωθεί κάποτε αυτό το χάσµα. 

Ενώ η Αµερική έχει µπει στην  νέα χιλιετηρίδα, η παροχή της τηλεφωνικής υπηρεσίας είναι 
σχεδόν αυτονόητη. Αλλά τα εκατοµµύρια που δεν έχουν πρόσβαση σε µια τέτοια ευκολία, η 
έλλειψη της τηλεφωνικής υπηρεσίας έχει  ένα βαθύ αντίκτυπο σε κάθε πλευρά της ζωής τους. 

Είναι λοιπόν καιρός να τελειώσει η δουλειά που ξεκίνησε η κάθε πολιτεία. 

 

 

 
 

 



1.3 ∆ιαχείριση Φάσµατος στις ΗΠΑ 

1.3.1 Εισαγωγή 

Η Οµοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC, Federal Communication Commission) είναι το 
κυβερνητικό όργανο των Η.Π.Α. που ελέγχει όλα τα είδη ιδιωτικής και δηµόσιας µη 
κυβερνητικής ραδιοτηλεφωνίας και γενικά όλα τα προϊόντα που κάνουν χρήση 
ραδιοσυχνοτήτων. Οι µόνες ραδιοτηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες που δεν υπόκεινται στην 
ρυθµιστική περιοχή της FCC είναι οι επικοινωνιακές εφαρµογές της οµοσπονδιακής 
κυβέρνησης και του στρατού, οι οποίες αποτελούν αρµοδιότητα της NTIA (National 
Telecommunications and Information Administration, ∆ιοίκηση Εθνικών Τηλεπικοινωνιών και 
Πληροφοριών). 

Το έναυσµα για την εξάπλωση των ασύρµατων επικοινωνιών ήταν το ατύχηµα του Τιτανικού. 
Ο Μαρκόνι, ένας απόγονος ευγενών, ήταν πεπεισµένος πως µια µεγάλη εµπορική επιτυχία ήταν 
συσκευές που χρησιµοποιούσαν ραδιοκύµατα αντί για καλώδια για τη µετάδωση σηµάτων 
µορς. Έτσι έγινε ο πρώτος προµηθευτής ασύρµατων τηλέγραφων.  Μετά το ατύχηµα του 
Τιτανικού, έπεισε τις κυβερνήσεις πως η χρήση των συσκευών του ήταν απαραίτητη στη 
ναυσιπλοϊα. 

Η πολιτική φάσµατος στις Ηνωµένες Πολιτείες έχει περάσει από τις διάφορες φάσεις από την 
εποχή που ο Marconi έδωσε την εµπορική ώθηση για τη ραδιοµετάδοση. Η οµοσπονδιακή 
κυβέρνηση αναµίχθηκε τις πρώτες ηµέρες µέσω των προσπαθειών του Herbert Hoover. Αλλά, 
όπως ο Hazlett (2001) εξηγεί, αυτή ήταν ακριβώς η έναρξη µιας µακροχρόνιας διαδικασίας 
κακών χειρισµών στη διαχείριση φάσµατος που στόχευσε πρώτιστα στον εµπλουτισµό των 
προνοµιούχων και την απονοµή της δύναµης στην κυβέρνηση µε αντάλλαγµα. 

Με το καιρό η κυβέρνηση εξέδωσε ένα σύνολο κανόνων για να ελέγξει τις πρόωρες κατανοµές 
φάσµατός της για τις ραδιοεπικοινωνίες. Χρησιµοποιώντας αυτούς τους κανόνες, η Επιτροπή 
χρησιµοποίησε ένα σύστηµα κατανοµής µέσω εντολών και ελέγχων, καθορίζοντας την 
καλύτερη χρήση για κάθε κοµµάτι φάσµατος και διορίζοντας χρήστες των κοµµατιών αυτών.  

Η διαδικασία της κατανοµής προϋπέθετε πως οι ενδιαφερόµενοι θα κατέθεταν τις προτάσεις 
τους για το ποιόν της χρήσης που θα έκαναν, στη συνέχεια οι παράγοντες θα έδιναν το φάσµα 
στον ενδιαφερόµενο µε τις πιό ελκυστικές προτάσεις  Αυτό το είδος των «καλλιστείων» από τη 
µια ήταν χρονοβόρο και σπάταλο (µέσα σε 3 χρόνια µόνο 30 άδειες αποδόθηκαν µε τεράστια 
έξοδα από την µεριά των διαγωνιζοµένων για να επηρεάσουν τους παράγοντες), από την άλλη 
έλειπε η διαφάνεια, µιας και ήταν δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί οι µεν ήταν καλύτεροι 
από τους δε. Παρόλο που  ένα µεγάλο µέρος της λήψης αποφάσεων έγινε σύµφωνα µε τους 
ισχυρισµούς σε τεχνική βάση για να αποτρέψει την καταστρεπτική παρεµβολή σήµατος, το 
αποτέλεσµα ήταν να προστατευθεί η πρόσβαση συγκεκριµένων οµάδων χρηστών στο φάσµα µε 
την απαγόρευση της πρόσβασης από άλλες. Επιπλέον η ικανότητα των κυβερνητικών 
παραγόντων να αναγνωρίσουν τη καλύτερη πρόταση ήταν περιορισµένη. Όλα αυτά οδήγησαν 
την FCC να αποδίδει της άδειες µε λαχνό. Επειδή όµως υπήρχε τεράστιος αριθµός 



ενδιαφερόµενων (για την αρχική κυψελοειδή τηλεφωνία έγιναν πάνω από 400.000 αιτήσεις) 
υπήρχε τεράστια σπατάλη πόρων στην επεξεργασία. Επιπλέον οι νικητές δεν ήταν πάντα οι 
καλύτεροι για τη διαχείριση του φάσµατος. Παραδείγµατος χάριν, συγκεκριµένες συχνότητες 
τέθηκαν κατά µέρος για επιχειρήσεις παράδοσης πάγου. 

Εξαιτίας της τεχνολογική αλλαγής στη ραδιοβιοµηχανία και σε άλλες βιοµηχανίες (όπως τη 
βιοµηχανία ψυγείων), αυτές οι ανεπαρκείς στατικές κατανοµές στοίχιζαν. Το φάσµα έγινε 
λιγότερο πολύτιµο στις βιοµηχανίες που είχαν τις κατανοµές και πολυτιµότερο σε άλλες 
βιοµηχανίες. Επιπλέον, ενδεχοµένως λόγω της προόδου των συµπληρωµατικών προϊόντων 
όπως οι υπολογιστές και οι µικροεπεξεργαστές, η γενική απαίτηση για τις κινητές εφαρµογές 
έχει ξεφυτρώσει, αυξάνοντας την αξία του φάσµατος. Η επιτροπή έπρεπε να επιλέξει πιο 
ευέλικτους τρόπους κατανοµής φάσµατος. Έτσι αναγκάστηκε να υιοθετήσει τις δηµοπρασίες 
φάσµατος. 

Οι δηµοπρασίες φάσµατος δεν είναι µια καινούργια πρόταση αφού ήδη από το 1959 ο 
νοµπελίστας οικονοµολόγος Ronald Coase τις είχε προτείνει. Η ιδέα όµως δεν γίνονταν 
αποδεκτή από τους κυβερνητικούς γιατί αψηφούσε τις βασικές υποθέσεις στις οποίες 
στηρίχθηκε η πολιτική κατανοµής του φάσµατος από τις µέρες του Marconi: ότι το φάσµα είναι 
λιγοστό (αφού η χρήση του από έναν αποκλείει τη χρήση του από άλλους) και πολύτιµο, ότι η 
κυβέρνηση πρέπει να εµπλέκεται στη διανοµή για να αποτρέψει τις παρεµβολές και να θέσει 
πρότυπα για συµβατότητα, ότι η διάθεση του σε εµπορική χρήση διακυβεύει τη χρήση για τις 
επείγουσες ανάγκες των πολιτών και του στρατού, ότι τίθενται σε κίνδυνο αποκλεισµού η 
χρήση του από µειονοτικές οµάδες και ότι θα υπήρχε αχρήστευση του φάσµατος από τα 
εµπορικά συµφέροντα ή και από αλόγιστους ιδιοκτήτες, και το χειρότερο ότι θα 
χρησιµοποιούνταν για δηµιουργία µονοπωλίων ή και για τον έλεγχο της κοινής γνώµης. 
Αποδείχτηκε όµως ότι αυτά αποτελούν αβάσιµες υποθέσεις καθώς κανείς δεν εγγυάται ότι ο 
καθορισµός της χρήσης γίνεται καλύτερα από γραφειοκράτες απ� ότι  γίνεται από την ίδια την 
αγορά, όπως υποστηρίζει η πλειοψηφία των οικονοµικών αναλυτών. 

Το µεγάλο πλεονέκτηµα µιας δηµοπρασίας είναι η πρόθεσή της να αναθέσει το φάσµα στον 
καλύτερο ικανό να το χρησιµοποιήσει. Αυτό ολοκληρώνεται από τον ανταγωνισµό µεταξύ των 
υποψηφίων αδειών. Οι επιχειρήσεις που πιθανότερα αξίζουν το φάσµα είναι πρόθυµες να 
διαθέσουν το υψηλότερο ποσό από τις άλλες, και ως εκ τούτου να τείνουν να κερδίσουν τις 
άδειες. Υπάρχουν βέβαια διάφορα λεπτά σηµεία, που περιορίζουν την αποδοτικότητα των 
δηµοπρασιών φάσµατος. Παρά ταύτα µία καλά σχεδιασµένη δηµοπρασία είναι ικανή να είναι 
ιδιαίτερα αποδοτική. Ένα δεύτερο σηµαντικό πλεονέκτηµα των δηµοπρασιών είναι ότι ο 
διαγωνισµός δεν είναι πολυέξοδος. Ο ανταγωνισµός φέρνει εισοδήµατα  από τις δηµοπρασίες, 
τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να αντισταθµίσουν την παραµορφωτική φορολογία. 
Τέλος, µια δηµοπρασία είναι ένας διαφανής τρόπος για τη παραχώρηση άδειων. Όλα τα 
συµβαλλόµενα µέρη µπορούν να δουν ποιος κέρδισε τη δηµοπρασία και γιατί. 

Το 1993 το Κονγκρέσσο εξέδωσε τον Νόµο ∆ιευθέτησης της Καθολικής Χρηµατοδότησης 
(Omnibus Budget Reconciliation Act), ο οποίος εξουσιοδότησε την Επιτροπή να κάνει χρήση 
πλειοδοτικού διαγωνισµού (δηµοπρασία) για να επιλέξει από µεταξύ δύο ή περισσότερων 



αµοιβαία αποκλειόµενων αιτήσεων για µια αρχική άδεια. Στον νόµο ισοσκελισµένων 
προϋπολογισµων του 1997, το συνέδριο επέκτεινε και διεύρυνε τον ρόλο της FCC στις 
δηµοπρασίες. Ο νόµος απαιτεί από την FCC να χρησιµοποιήσει τις δηµοπρασίες για να επιλύσει 
τις αµοιβαία αποκλειόµενες αιτήσεις για τις αρχικές άδειες εκτός αν ορισµένες εξαιρέσεις 
ισχύουν, συµπεριλαµβανοµένων των εξαιρέσεων για τις ασύρµατες υπηρεσίες δηµόσιας 
ασφάλειας, τις ψηφιακές τηλεοπτικές άδειες για την αντικατάσταση των αναλογικών άδειών, 
και τους µη εµπορικούς εκπαιδευτικούς και δηµόσιους σταθµούς ραδιοφωνικής µετάδοσης 

 

1.3.2 Πρότυπα ∆ηµοπρασιών 

1.3.2.1 Ταυτόχρονη ∆ηµοπρασία Πολλαπλών Γύρων (simultaneous multiple-round)  

 

Σε µία Ταυτόχρονη ∆ηµοπρασία Πολλαπλών Γύρων (SMR), όλες οι άδειες είναι διαθέσιµες για 
προσφορές κατά τη διάρκεια όλης της δηµοπρασίας, εξ� ου και ο όρος «Ταυτόχρονη». Σε 
αντίθεση µε τις περισσότερες δηµοπρασίες που η πλειοδότηση είναι συνεχόµενη , η SMR έχει 
διακεκριµένους διαδοχικούς γύρους, που  η διάρκεια του καθενός προαναγγέλλεται από την 
επιτροπή. Μετά το κλείσιµο του κάθε γύρου οι προσφορές και τα αποτελέσµατα 
κοινοποιούνται. Εκείνη τη στιγµή µόνο οι πλειοδότες µαθαίνουν τις προφορές των υπολοίπων. 
Αυτό παρέχει πληροφορίες για την αξία των αδειών πρός όλους τους διαγωνιζοµένους και 
αυξάνει τις πιθανότητες ότι οι άδειες θα παραχωρηθούν στους πλειοδότες που τις δίνουν τη 
µεγαλύτερη αξία. Οι περίοδοι µεταξύ των φάσεων της δηµοπρασίας τους βοηθά να 
καταγράψουν και πιθανώς να διαµορφώσουν περαιτέρω τις στρατηγικές τους. Ο αριθµός των 
φάσεων δεν είναι καθορισµένος αλλά συνεχίζεται µέχρι να παρέλθει κάποιος γύρος κατά τον 
οποίο δεν υπάρχει δραστηριότητα σε προσφορές, οπότε κλείνει και η δηµοπρασία. 

 

1.3.2.2 Πλειοδότηση Πακέτων (Package Bidding) 

 

Είναι µια τροποποίηση της SMR, που επιτρέπει το συνδυασµό η «πακέτο» πλειοδοτήσεων. 
Σύµφωνα µε την Επιτροπή οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να κάνουν προσφορές και σε οµάδες από 
άδειες, επιτρέποντας τους έτσι να εκφράσουν καλύτερα την αξία του συνδυασµού των 
συµπληρωµατικών στοιχείων που µπορεί να υπάρχουν ανάµεσα στις άδειες καθώς και να 
αποφύγουν το κίνδυνο να αποκτήσουν µόνο ένα µέρος ενός επιθυµητού συνόλου. Η 
πλειοδότηση πακέτων είναι κατάλληλη όπου υπάρχουν συµπληρωµατικά στοιχεία µεταξύ των 
αδειών για κάποιους πλειοδότες και ο τρόπος αλληλοσυµπλήρωσης ποικίλει ανάµεσα στους 
πλειοδότες. ∆ιαδικασίες πλειοδότησης εφαρµόζονται για να επιτρέψουν στην δηµοπρασία να 
προχωρήσει στον κατάλληλο ρυθµό και να δώσει την δυνατότητα στους διαγωνιζοµένους να 
χρησιµοποιήσουν ευέλικτες στρατηγικές υποστήριξης.  



1.3.3 Συµπεράσµατα 

Παρόλα τα πλεονεκτήµατα τους, οι δηµοπρασίες εξασφαλίζουν τη νίκη στους πλειοδότες µε 
την υψηλότερη ιδιωτική αξία, αντί γι� αυτούς µε την υψηλότερη κοινωνική αξία. Οι ιδιωτικές 
και κοινωνικές αξίες µπορούν να αποκλίνουν αφού οι νικητές θα ανταγωνίζονται στα πλαίσια 
µιας ελεύθερης αγοράς. Μια συνοµοσπονδία νικητών µπορεί να οδηγήσει σε µια ολιγοπωλιακή 
δοµή τη βιοµηχανία, π.χ.  µια άδεια µπορεί να έχει µεγαλύτερη αξία για ένα προνοµιούχο απ� 
ότι για ένα νεοεισερχόµενο µέλος, µόνο και µόνο για να αποκλείσει τον ανταγωνισµό που θα 
προκαλέσει ο νεοεισερχόµενος. Έχοντας αυτά υπ�όψην της η Επιτροπή τυπικά περιορίζει το 
εύρος φάσµατος που µπορεί να κατέχει κάποια εταιρία σε οποιαδήποτε γεωγραφική περιοχή.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4 Ονόµατα ∆ιαδικτύου 

1.4.1 Εισαγωγή  

Το σύστηµα ονοµατοδοσίας (DNS) ευκολύνει τους χρήστες στην αποστολή µηνυµάτων και 
καθορίζει την διακλάδωση τους µέσα στο ∆ιαδίκτυο. Όπως και µε τους τηλεφωνικούς αριθµούς 
στο τηλεφωνικό δίκτυο, ο κάθε υπολογιστής στο διαδίκτυο έχει µοναδική διεύθυνση, που 
ονοµάζεται Internet Protocol ή αριθµός IP. 

Επειδή αυτός ο αριθµός είναι πολύ δύσκολο να τον θυµάται κάποιος, έτσι δηµιουργήθηκε το 
DNS για την πιο εύκολη αποµνηµόνευση του, ονοµαζόµενο domain name, για να 
χρησιµοποιείται αυτό αντί του αριθµού IP. Για παράδειγµα, µε το DNS, οι χρήστες του 
∆ιαδικτύου µπορούν να βρουν ένα διαδικτυακό τόπο εύκολα γράφοντας στο φυλλοµετριτή 
(browser) τους απλός το όνοµα όπως �www.internic.net� αντί του αριθµού 207.151.159.3. 

Το DNS επιτρέπει την εγγραφή των ονοµάτων µεταξύ ενός αριθµού από διάφορους τόπου 
εγγραφής γνωστά ως �πρώτου επιπέδου κατηγορίες ονοµάτων� (top level domain) ή TLDs. 
Κάθε TLD, εναλλακτικά, µπορεί να έχει διαφορετικές κατηγορίες ονοµάτων. Σήµερα, τα TLDs 
διαιρούνται σε δύο γενικές κατηγορίες: 1) γενική πρώτου επιπέδου κατηγορία ονοµάτων 
(gTLDs) όπως .com, .net, .org, and, .info, τα οποία δίνονται προς εγγραφή από τις υπηρεσίες 
ονοµατοδοσίας, και 2) υψηλού επιπέδου κατηγορία ονοµάτων κωδικού χώρας (ccTLDs) όπως 
.uk για το Ηνωµένο Βασίλειο, ή .ng για τη Νιγηρία, τα οποία αντιστοιχούν σε χώρες, 
περιφέρειες, ή άλλες γεωγραφικές περιοχές. Αν και οι δύο ποιο πάνω κατηγορίες ονοµάτων 
δουλεύουν σε µεγάλο βαθµό τεχνικά µε τον ίδιο τρόπο, στη πολιτική και στους κανονισµούς για 
την εγγραφή ονοµάτων στο gTLDs και ccTLDs υπάρχουν διαφορές από τόπο σε τόπο. 

Για πολλά χρόνια, το χειρισµό και διαχείριση του DNS γινόταν κυρίως ανεπίσηµα, επί τόπου 
βάσεως. Συνήθως, αυτή η λειτουργία λάµβανε χώραν από τα ευρύτερα δίκτυα των 
ακαδηµαϊκών ερευνητών, τεχνικούς οργανισµούς, κατασκευαστές δικτυακών τόπων, εθελοντές 
και από αυτούς που είχαν συµβόλαιο µε την κυβέρνηση των Ηνωµένων Πολιτειών. Η εµφάνιση 
του Internet τη δεκαετία του 1990 σαν ένα σηµαντικό εργαλείο του εµπορίου, της επικοινωνίας 
και της εκπαίδευσης, ανάγκασε τους αναπτυκτές σε ένα ποιο σθεναρό, τυπικό και 
αντιπροσωπευτικό σύστηµα για τη διαχείριση αυτής της λειτουργίας. 

Η κυβέρνηση των Ηνωµένων Πολιτειών, βασισµένη στην παγκόσµια αποδοχή, άρχισε να 
εργάζεται προς την ιδιωτικοποίηση και την διεθνοποίηση της διαχείρισης του DNS και το 
συντονισµό των σχετικών ∆ιαδικτυακών λειτουργιών. 

Η δηµιουργία της ΙΑΝΑ (Internet Assigned Numbers Authority - Αρχή του ∆ιαδικτύου για την 
Εκχώρηση Αριθµών), ενός οργανισµού που έχει συνάψει σύµβαση µε την κυβέρνηση των 
Ηνωµένων Πολιτειών, είχε ως στόχο τη διαχείριση των κεντρικών λειτουργιών που 
προϋποθέτει ο συντονισµός του ∆ιαδικτύου σε παγκόσµιο επίπεδο, µε σκοπό το δηµόσιο 
συµφέρον. Η κυβέρνηση των Ηνωµένων Πολιτειών αναγνώρισε επίσης την ανάγκη να 
συµπεριληφθούν στο συντονισµό του ∆ιαδικτύου όλοι οι φορείς σε παγκόσµια κλίµακα. 



1.4.2 Η νέα δοµή του οργανισµού διαχείρισης 

Τον Οκτώβριο του 1998, δηµιουργήθηκε το ICANN (Internet Corporation for Assigned 
Numbers and Names - Σώµα του ∆ιαδικτύου για την Εκχώρηση Ονοµάτων και Αριθµών), µετά 
από τη Λευκή Βίβλο της κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών. Το ICAN είναι µια ιδιωτική 
µη κερδοσκοπική εταιρεία που δρα υπέρ του δηµοσίου συµφέροντος, η οποία έχει την έδρα της 
στο Λος Άντζελες. Ο ρόλος της είναι να διασφαλίσει τη διαχείριση του DNS (Domain Name 
System - Σύστηµα Ονοµάτων Τοµέα), την απονοµή χώρων για διευθύνσεις πρωτοκόλλων του 
∆ιαδικτύου, το συντονισµό των παραµέτρων του νέου πρωτοκόλλου του ∆ιαδικτύου και τη 
διαχείριση του συστήµατος των εξυπηρετητών πυρήνα του ∆ιαδικτύου.  

Βασικός του στόχος είναι να εισαγάγει τον ανταγωνισµό στην αγορά της καταχώρισης 
ονοµάτων τοµέα γενικού χαρακτήρα (gTLD) και να διευρύνει τον αριθµό των τοµέων 
ανωτάτου επιπέδου (TLD) που διατίθενται. 

Το ICANN έχει ήδη εξουσιοδοτήσει ορισµένους υπευθύνους τήρησης µητρώου προκειµένου να 
ενθαρρύνει τον ανταγωνισµό (σήµερα υπάρχουν σε παγκόσµιο επίπεδο 110 υπεύθυνοι τήρησης 
µητρώου, έναντι ενός που υπήρχε έως τον Ιούνιο του 1999).  

Το ICANN έχει µία διεθνή επιτροπή από 19 διευθυντικά µέλη τα οποία υποστηρίζονται από 
ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό. Επί του παρόντος, το διοικητικό του συµβούλιο αποτελείται 
από 9 προσωρινά µέλη που διορίζονται από την IANA και από 9 µέλη που εκλέγονται από τους 
τεχνικούς οργανισµούς (ονοµατοθεσία, διευθυνσιοδότηση, τυποποίηση.) Προσπαθεί να 
αναπτύξει µια οµόφωνη προσέγγιση στο ζήτηµα και µια κοινή πολιτική στο DNS, δια µέσου 
συζητήσεων µεταξύ των τριών οργανισµών που υποστηρίζουν τη πολιτική του. Αυτοί οι 
οργανισµοί αντιπροσωπεύουν µία πλατιά εµβέλεια από οµάδες που περιλαµβάνουν µεταξύ 
άλλων επιχειρήσεις, καταναλωτές και παροχείς ∆ιαδικτυακών υπηρεσιών. 

Οι πόροι του προϋπολογισµού του ICANN προέρχονται από συνεισφορές από: 

• τα µητρώα ονοµάτων τοµέα·  

• τους υπευθύνους καταχώρισης των ονοµάτων τοµέα·  

• τα µητρώα διευθύνσεων ΙΡ.  

Το ICANN συνεπικουρείται στο έργο του από την Συµβουλευτική Επιτροπή Κυβερνήσεων 
(Governmental Advisory Committee - GAC) που εκφράζει το δηµόσιο συµφέρον σε παγκόσµιο 
επίπεδο. Εξάλλου, η Συµβουλευτική Επιτροπή Κυβερνήσεων είναι επίσης ανοικτή σε πολλούς 
διεθνείς οργανισµούς, τους οποίους αφορούν άµεσα οι αποφάσεις του ICANN (UIT - ∆ιεθνής 
Ένωση Τηλεπικοινωνιών), OMPI (Παγκόσµια Οργάνωση ∆ιανοητικής ιδιοκτησίας), OCDE 
(Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης),...). 

Από το σχηµατισµό του και µετά, το ICANN είχε αναλάβει διάφορες σηµαντικές πρωτοβουλίες 
και δραστηριότητες συµπεριλαµβανοµένων: 

Συνέστησε ένα ευρύ διαγωνισµό για καταγραφή ονοµάτων µε την επικύρωση πέραν των 100 
υπευθύνων για λιανική εγγραφή ονοµάτων από όλο το κόσµο,  



Ανέπτυξε και υιοθέτησε µία Ενιαία Πολιτική Απόφαση ∆ιαφωνίας Ονοµάτων (UDRP) για να 
επιλύει διαφωνίες σχετικά µε το "cybersquatting� � τη µη τήρηση της υπόσχεσης της εγγραφής 
ονόµατος κατά παραβίαση του εµπορίου � βασισµένη στην υπόδειξη που κατασκευάστηκε από 
το Παγκόσµιο Οργανισµό Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (WIPO),  

Ανέλαβε την υποχρέωση της διαδικασίας της επιλογής επτά νέων πρώτου επιπέδου κατηγοριών 
στο Internet (TLDs), .biz, .info, .pro, .name, .museum, .aero, και .coop � η πρώτη επέκταση του 
gTLDs µέχρι την ανάπτυξη του DNS, και  

Ίδρυσε µία οµάδα εργασίας για να αναλάβει τη µελέτη των γεγονότων όπως µεταξύ άλλων την 
εισαγωγή της πολυγλωσσίας των ονοµάτων, το συντονισµό της βάσης δεδοµένων �WHOIS� 
για την εγγραφή ονοµάτων και την έκδοση των αριθµών 

 

1.4.3 Συσχετισµός µε τις Εθνικές Κυβερνήσεις και άλλους Οργανισµούς 

Κατά κάποιο τρόπο, το ICANN είναι µοναδικό. Πολλές από τις συντονισµένες τεχνικές 
υπηρεσίες που εκτελούνται έχουν πολιτική δηµοσίας σηµασίας. Με άλλα λόγια, οι 
συντονισµένες τεχνικές υπηρεσίες που έχουν πολιτική δηµοσίας σηµασίας εκτελούνται από 
οργανισµούς δηµοσίου συµφέροντος, όπως την ∆ιεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών ή τον ∆ιεθνή 
Οργανισµό Πολιτικής Αεροπλοΐας για εναέρια ταξίδια. Θεωρήθηκε ότι η προσέγγιση βάση 
σύµβασης δεν ήταν και η κατάλληλη διαχείριση και αντί αυτού προωθήθηκε ο ιδιωτικός 
τοµέας. 

Αυτό δεν σηµαίνει ότι οι κυβερνήσεις δεν έχουν πλέον κανένα ρόλο να παίξουν. Το ICANN 
λαµβάνει πληροφορίες από τις κυβερνήσεις µέσο της Κυβερνητικής Συµβουλευτικής Επιτροπής 
(GAC). Ο ρόλος κλειδί της GAC είναι να συµβουλεύει το ICANN για περιπτώσεις που 
προκύπτουν όσον αφορά τη δηµόσια πολιτική. Ειδικά, η GAC θεωρεί τις πρωτοβουλίες και την 
πολιτική του ICANN σαν να συσχετίζονται µε τα κυβερνητικά ενδιαφέροντα, ειδικότερα τα 
γεγονότα που αλληλεπιδρούν µεταξύ της πολιτικής του ICANN και του εθνικού δικαίου ή των 
διεθνών συµφωνιών. Οι συνεδριάσεις της GAC συνήθως κρατούν επαφή µε αυτές του ICANN 
τρεις µε τέσσερις φορές το χρόνο. Επί του παρόντος, η GAC υπηρετείται τακτικά από πέραν 
των 30 κυβερνήσεων και ενδο-κυβερνητικούς οργανισµούς όπως το ITU και το Παγκόσµιο 
Οργανισµό Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (WIPO). 

Τα µέλη της GAC είναι προσιτά προς όλες τις εθνικές κυβερνήσεις, διαφορετικών οικονοµιών 
όπως αναγνωρίζονται από τα διάφορα διεθνή µέρη διακίνησης ιδεών και πολυεθνικούς 
κυβερνητικούς οργανισµούς και οργανισµούς δηµοσίου συµφέροντος 

 

1.4.4 Εκπροσώπηση κυβερνήσεων από τη GAC 

Ο κόσµος δεν είναι οµοιόµορφος. Η κάθε χώρα έχει τους δικούς της νόµους, διαφορετικές 
νοοτροπίες και πολιτικές και η GAC επιχειρεί να συγχωνεύσει αυτή τη ποικιλία µε το να δίνει 



τη συµβουλή της στο ICANN. Η συµµετοχή στη GAC επιτρέπει στις χώρες να επιδρούν στην 
πολιτική της διαχείρισης του DNS και των σχετικών λειτουργιών του, οι οποίες είναι πολύ 
σηµαντικές στην όλη διαχείριση του ∆ιαδικτύου. ∆ιότι η GAC παράγει µία συλλογή διαφόρων 
γνώσεων και εµπειριών, επίσης τα µέλη του κερδίζουν σηµαντικά οφέλη από τη συµµετοχή 
τους στην επιτροπή. 

Τι καινούργιο έχει επιδείξει η GAC; Η GAC έχει µελετήσει και παρέχει συµβουλές πάνω σε 
ποικιλία θεµάτων, συµπεριλαµβανοµένων: 

• Τι είδους ζητήµατα και πολιτική δηµοσίου συµφέροντος πρέπει να λαµβάνονται υπόψη 
από το ICANN τη στιγµή που επιλέγουµε µια γενική κατηγορία ονοµατοδοσίας πρώτου 
επιπέδου,  

• Συµβουλές σε θέµατα που σχετίζονται µε την ανάπτυξη της πολυγλωσσίας των 
ονοµάτων (ονόµατα σε γραφές άλλες από το Λατινικό αλφάβητο, όπως για παράδειγµα 
την Κινέζικη, το κυριλλικό αλφάβητο και την Αραβική) συµπεριλαµβανοµένων και της 
προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας, της προστασίας του καταναλωτή και θέµατα 
κουλτούρας,  

• Αρχές για καθοδηγητικές γραµµές που σκοπεύουν στο συντονισµό µελλοντικών 
ονοµάτων δοκιµασµένων περιβαλλόντων, σύµφωνα µε την ανάγκη να προωθηθεί η 
καινοτοµία και ο δηµιουργικός πειραµατισµός, και  

• Αρχές για την ηχητική διοίκηση και διαχείριση του ccTLDs, συµπεριλαµβανοµένης της 
ανάπτυξης του εγγράφου της GAC Principles for the Delegation and Management of 
Country Code Top Level Domains, το οποίο δίνει καθοδήγηση στους ρόλους του 
ICANN, κυβερνήσεις, και καταχωρήσεις στη λειτουργία του ccTLDs.  

Οι διευθύνσεις του ∆ιαδικτύου παρουσιάζονται υπό µορφή αριθµού, ο οποίος χρησιµεύει να 
µεταβιβάζει δεδοµένα από έναν εξυπηρετητή σε άλλον. Το εν λόγω ψηφιακό σύστηµα 
βασίζεται επί του παρόντος σε αριθµούς µήκους 32 δυαδικών ψηφίων (bits) (IPv4). Η σηµερινή 
και η µελλοντική ανάπτυξη του ∆ιαδικτύου συνεπάγεται τη χρήση ενός πολύ µεγάλου αριθµού 
διευθύνσεων, γεγονός που έχει ως αποτέλεσµα ο χώρος των διευθύνσεων Ipv4 να υφίσταται 
διαρκώς αυξανόµενη πίεση.  

Για το σκοπό αυτό, η Ευρωπαική Επιτροπή θεωρεί ότι πρέπει να παρακολουθούνται εκ του 
σύνεγγυς οι εργασίες του ICANN, καθώς και οι προσανατολισµοί του όσον αφορά την απονοµή 
των διευθύνσεων ΙΡ. Η διαχείριση των εν λόγω διευθύνσεων πρέπει να γίνεται µε αυτόνοµο και 
ουδέτερο τρόπο. Η ταχεία ανάπτυξη του ∆ιαδικτύου απαιτεί το πέρασµα στη νέα γενιά 
διευθύνσεων Ipv6 που θα βασίζονται σε αριθµούς της τάξεως των 128 δυαδικών ψηφίων, 
γεγονός που θα πολλαπλασιάσει τον αριθµό των διευθύνσεων που θα τίθενται στη διάθεση των 
χρηστών. Η εν λόγω ανάπτυξη πρέπει να συνοδευτεί από µια υπηρεσία πληροφοριών 
καταλόγου και έρευνας στο ∆ιαδίκτυο. 

 



1.4.5 Πώς προστατεύεται η πνευµατική ιδιοκτησία;  

Η ραγδαία ανάπτυξη του διαδικτύου παγκοσµίως, ως αποτέλεσµα της επίσης ραγδαίας 
προσφοράς ολοένα και µεγαλύτερου πλήθους υπηρεσιών µέσω αυτού, έφερε στην επιφάνεια το 
πρόβληµα της ελάττωσης του διαθέσιµου αριθµού διευθύνσεων (domain names), πρόβληµα που 
εξελίχθηκε στον υπ' αριθµό ένα πονοκέφαλο των ανά την υφήλιο οργανισµών που ρυθµίζουν τα 
θέµατα του διαδικτύου. 

Η πρόθεση (και τελικά η πράξη) δηµιουργίας νέων καταλήξεων πέραν του γεγονότος ότι 
αύξησε τις διαθέσιµες διευθύνσεις, βελτίωσε τόσο τον ανταγωνισµό στην αγορά καταχωρήσεων 
ονοµάτων (και παρεµφερών υπηρεσιών όπως e-mail κλπ.) όσο και την χρησιµότητα του 
συστήµατος διευθύνσεων αφού πλέον είναι ευκολότερος ο εντοπισµός µιας ιστοσελίδας από 
την κατάληξή της. 

Η δηµιουργία νέων καταλήξεων όµως δηµιούργησε περαιτέρω ένα διαφορετικό πρόβληµα. 
Ποιος θα έπρεπε να είναι ο άριστος τρόπος προστασίας, κι αν θα έπρεπε να υπάρχει τέτοια, για 
εµπορικά σήµατα και domain names που έχουν ήδη καταχωρηθεί σε µία κατάληξη, πχ. .com, 
όταν δηµιουργηθεί η νέα κατάληξη πχ. .biz; Με άλλα λόγια το domain name πχ. zara, που έχει 
κατοχυρώσει η εν λόγω εταιρεία στην κατάληξη .com (zara.com), θα έπρεπε να κρατηθεί και να 
προστατευθεί για την ίδια δικαιούχο και κάτω από την κατάληξη .biz (zara.biz); Και αν ναι, για 
πόσο χρονικό διάστηµα; Και στην περίπτωση που το ίδιο όνοµα έχει κατοχυρωθεί σαν σήµα 
από άλλη εταιρεία πχ. για την πώληση δερµάτινων ειδών πως θα έπρεπε ο κατά τόπους 
διαχειριστής ονοµάτων να το χειριστεί; Ποιος θα δικαιούτο το νέο domain name στην 
περίπτωση αυτή; Μήπως θα έπρεπε να υπάρχει πρόβλεψη και για domain names που δεν 
αντιστοιχούν σε εµπορικά σήµατα αλλά έχουν γίνει γνωστά και διακρίνουν συγκεκριµένες 
υπηρεσίες; 

Για να αντιµετωπιστεί το παραπάνω πρόβληµα, οι διεθνείς οργανισµοί προστασίας πνευµατικής 
ιδιοκτησίας, ICANN και WIPO "εφεύραν" την αποκαλούµενη "sunrise period" ή "µεταβατική 
περίοδο" προσαρµογής στο καθεστώς της ύπαρξης της νέας κατάληξης, την οποία όρισαν ως 
εξής: "ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα πριν την δυνατότητα ελεύθερης καταχώρησης domain 
names από το κοινό, µέσα στο οποίο οι δικαιούχοι προηγούµενων σηµάτων, διευθύνσεων 
διαδικτύου ή διακριτικών γνωρισµάτων θα µπορούν (αν το επιθυµούν) να προστατέψουν την 
πνευµατική τους ιδιοκτησία και στην νέα κατάληξη" (Afilias stylised fact sheet, .info domain). 

Το σκεπτικό που συνοδεύει την πολιτική αυτή είναι απλό και αποτελεσµατικό: τα domain 
names είναι είδος προς πώληση και δεν µπορούν να φυλάσσονται για πάντα αδιάθετα. Πριν την 
ελεύθερη καταχώρηση ονοµάτων από το κοινό, θα πρέπει να ειδοποιούνται οι προηγούµενοι 
κάτοχοι σηµάτων ή διακριτικών γνωρισµάτων για να προστατέψουν, αν επιθυµούν, την 
πνευµατική τους ιδιοκτησία και στη νέα κατάληξη. Ορίζεται δηλ. µια χρονική περίοδος (πχ. 3 
µηνών) στην οποία έχουν δικαίωµα να αγοράσουν domain names δικαιούχοι προηγούµενων 
διακριτικών γνωρισµάτων. ∆εν υπάρχει εποµένως κανένας λόγος να φυλάσσονται τα domain 
names αδιάθετα για πάντα. ∆ιότι µπορεί να "ακούγεται λογικό" πχ. να φυλάσσεται επ' άπειρον 
αδιάθετο το domain name zara.biz για την εταιρεία αυτή, πλην όµως αν κατοχυρωθεί 



µεταγενέστερα σήµα µε την ίδια ονοµασία πχ. για δερµάτινα είδη, προφανώς δικαιώµατα πάνω 
στο domain αυτό αποκτούνε κι άλλοι σε µεταγενέστερη χρονική περίοδο. Άρα αν δεν επιθυµεί 
κάποιος να προστατέψει το όνοµά του πιθανώς να το χάσει, αφού οι εµπορικές κλάσεις στις 
οποίες µπορεί να κατοχυρωθεί µία ονοµασία ως σήµα, πχ. στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι 45, 
και άρα θα έπρεπε να υπήρχαν τουλάχιστον 45 διαθέσιµα domains ή subdomains (σε κάθε 
χώρα) για να ικανοποιήσουν ταυτόχρονα όλους. 

Ωστόσο για την αποτελεσµατική εφαρµογή µιας τέτοιας πολιτικής θα πρέπει να ληφθούν και 
άλλοι παράγοντες υπόψη, µε κυριότερο το κόστος καταχώρησης ονόµατος που δεν µπορεί να 
είναι το ίδιο στη "sunrise period" και στην περίοδο ελεύθερης καταχώρησης για τους παρακάτω 
λόγους: Η υποδοµή του καταχωρητή πρέπει να στηθεί εξ ολοκλήρου ex ante και όχι ex post 
βάση της ζήτησης, αφού αυτός θα πρέπει να είναι σε θέση να καταχωρήσει χιλιάδες ονόµατα αν 
ζητηθούν σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα. 

Εκτός αυτού αντιµετωπίζει το ρίσκο των µηδενικών πωλήσεων domain names την περίοδο 
αυτή, στην περίπτωση που οι δικαιούχοι αδιαφορήσουν θεωρώντας ότι δεν θα πρέπει να 
καταχωρούν συνεχώς τα ονόµατά τους στις νέες καταλήξεις. Πρόβλεψη επίσης πρέπει να γίνει 
και για τον γραφειοκρατικό µηχανισµό που πρέπει να στηθεί για να ελέγχει σήµατα 
(tradenames/trademarks), προηγούµενες συµβάσεις domain names στις παλιές καταλήξεις κλπ. 
Από την άλλη πλευρά, ο δικαιούχος απολαµβάνει ένα σηµαντικό κόστος ευκαιρίας αφού, 
ακόµη και εν αγνοία του µέχρι την εφαρµογή της µεταβατικής περιόδου, το domain name του 
προστατεύεται από τρίτους κακόβουλους που πιθανόν επιθυµούσαν να το κατοχυρώσουν υπέρ 
τους.  

Όλοι οι παραπάνω λόγοι οδήγησαν τον οργανισµό ICANN να προτείνει διαφορετικούς τρόπους 
κάλυψης του κόστους των καταχωρητών, όπως δηµοπρασία ονοµάτων όταν οι φερόµενοι ως 
δικαιούχοι είναι περισσότεροι του ενός, προαγορά για µια πενταετία των domain names µε την 
καταβολή του αντίστοιχου τέλους (της πενταετίας) κλπ.  
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2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ  

2.1 Εισαγωγή 

Ένας από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) είναι να εξασφαλιστεί ότι οι 
επιχειρήσεις, οι κυβερνήσεις και οι πολίτες της Ευρώπης θα εξακολουθήσουν να 
διαδραµατίζουν ηγετικό ρόλο στο έργο της διαµόρφωσης και συµµετοχής της οικονοµίας η 
οποία βασίζεται σε παγκόσµια κλίµακα στις γνώσεις και τις πληροφορίες. 

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, χρησιµοποιούνται οι εξής µέθοδοι: 

• η τόνωση των ερευνών για την ανάπτυξη και την εξάπλωση νέων τεχνολογιών 
πληροφόρησης και επικοινωνίας, 

• ο καθορισµός και η διατήρηση του πλαισίου κανονιστικών ρυθµίσεων και προτύπων µε 
προορισµό την άνθηση του ανταγωνισµού, και 

• η τόνωση της ανάπτυξης εφαρµογών και περιεχοµένου, µε παράλληλη υποστήριξη των 
πρωτοβουλιών που ενθαρρύνουν όλους τους ευρωπαίους πολίτες και τους παρέχουν τη 
δυνατότητα να αποκοµίζουν τους ευεργετικούς καρπούς της κοινωνίας της 
πληροφόρησης συµµετέχοντας σε αυτήν. 

Ο παραπάνω στόχος αποτελεί τον κορµό της Κοινωνίας της Πληροφόρησης (Information 
Society). Οι δύο βασικές συνιστώσες της πολιτικής που ακολούθησε η στρατηγική της ΕΕ στον 
τοµέα αυτό αναπτύχθηκαν από τα µέσα της δεκαετίας του 1980 και µετά: 

• Οι δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης εγκαινιάστηκαν το 1984 από το πρόγραµµα 
ESPRIT (τεχνολογία της πληροφόρησης), αµέσως µετά από το οποίο ακολούθησαν το 
1986 ειδικά προγράµµατα εφαρµογών τηλεµατικής (στους τοµείς των µεταφορών, της 
υγείας και της κατάρτισης εξ αποστάσεως) και το πρόγραµµα RACE (προηγµένες 
τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών).  

• Η πολιτική στον χώρο των επικοινωνιών η οποία εγκαινιάστηκε το 1987 µε την έκδοση 
της Πράσινης Βίβλου για την απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών. Τρεις ήταν οι 
βασικοί στόχοι που επιδιώκονταν, οι οποίοι εξακολουθούν να διατηρούν όλη τους την 
εγκυρότητα και σήµερα: Πρώτον η απελευθέρωση των τµηµάτων της αγοράς στα οποία 
επικρατούν µονοπωλιακές συνθήκες. ∆εύτερον, η εναρµόνιση του κλάδου των 
ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιών µε τη θέσπιση κοινών κανόνων και προτύπων. Τρίτον, η 
αυστηρή εφαρµογή των κανόνων του ανταγωνισµού στα απελευθερωµένα τµήµατα της 
αγοράς, για να αποτραπούν τα φαινόµενα σύναψης συµφωνιών εµπαιγµού, 
καταχρηστικής εκµετάλλευσης αλλά και δηµιουργίας δεσποζουσών θέσεων.  

Η µετατόπιση του βάρους προς την κοινωνία της πληροφόρησης και την οικονοµία µε 
γνωσιολογικό υπόβαθρο έχουν θεµελιώδη σηµασία για την Ευρώπη, για να αποκοµίσει τους 
πλήρεις καρπούς των ψηφιακών τεχνολογιών και του ∆ιαδικτύου στα θέµατα της βιώσιµης 



ανάπτυξης, της αυξηµένης παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας, της δηµιουργίας νέων 
θέσεων εργασίας, αλλά και της προόδου στα κοινωνικά ζητήµατα και για το κοινωνικό σύνολο. 
Αποτελεί το κλειδί για να ενισχυθεί η θέση που διαδραµατίζει η ΕΕ υπό την ιδιότητα του 
πρωταγωνιστικού συντελεστή στο παγκόσµιο προσκήνιο. 

Η πρωτοβουλία για την Ηλεκτρονική Ευρώπη (eEurope) έπαιξε καίριο ρόλο στο να προσδοθεί 
στην κοινωνία της πληροφόρησης νέα πολιτική ώθηση σε ανώτατο επίπεδο. Αποτελώντας 
συνέχεια του προγράµµατος eEurope 2002, το πρόγραµµα δράσης eEurope 2005 έχει ως κύριο 
άξονα την ανάπτυξη πρόσβασης ευρέως φάσµατος µε ανταγωνιστικές τιµές, την ασφάλεια των 
δικτύων και την ανάπτυξη της χρήσης τεχνολογιών της πληροφόρησης από δηµόσιους φορείς 
("ηλεκτρονική διακυβέρνηση"). 

Αναφορικά µε τις τηλεπικοινωνίες, οι εξελίξεις που σηµειώθηκαν στον κλάδο των 
τηλεπικοινωνιών αποτελούν το καίριο στοιχείο της προόδου που σηµειώθηκε στην πορεία για 
τη δηµιουργία της κοινωνίας της πληροφόρησης. Η πολιτική τηλεπικοινωνιών της ΕΕ 
προσανατολίστηκε από την αρχή προς την κατεύθυνση της ολοκλήρωσης της εσωτερικής 
αγοράς και της απελευθέρωσης των διατάξεων για την παροχή υπηρεσιών και τις υποδοµές. 
Την 1η Ιανουαρίου 1998, η ολοσχερής απελευθέρωση της αγοράς της Ευρώπης αποτέλεσε 
πραγµατικότητα. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε νέα δέσµη νοµοθετικών προτάσεων, στόχος της οποίας ήταν η 
περαιτέρω ενίσχυση του ανταγωνισµού ιδίως στο επίπεδο των τοπικών επικοινωνιών , προς 
όφελος της οικονοµίας και των καταναλωτών. Εξάλλου, στόχος της νέας δέσµης νοµοθετικών 
µέτρων είναι η προσαρµογή του υφιστάµενου πλαισίου στη σύγκλιση που συντελείται µε την 
παρεµβολή του ∆ιαδικτύου µεταξύ των τηλεπικοινωνιών, της τεχνολογίας της πληροφόρησης 
και των µέσων επικοινωνίας, καθώς και η καθιέρωση µεγαλύτερων περιθωρίων ευελιξίας στο 
πλαίσιο αυτό, για να του δοθεί η δυνατότητα να εξελιχθεί, εναρµονιζόµενο µε την αγορά και τις 
τεχνολογίες που αλλάζουν µε ταχύτατους ρυθµούς.  

Είναι ευνόητο ότι µε τις νέες τεχνολογίες πληροφόρησης και τηλεπικοινωνιών δηµιουργείται το 
υπόβαθρο για την ανάδειξη νέων προϊόντων, υπηρεσιών και εφαρµογών. Στις επόµενες 
ενότητες περιγράφονται αναλυτικά οι δραστηριότητες, το ρυθµιστικό πλαίσιο και οι πολιτικές 
της Κοινωνίας της Πληροφόρησης στον τοµέα του ∆ιαδικτύου, των τηλεπικοινωνιών αλλά και 
άλλων τεχνολογιών. 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Τηλεπικοινωνίες 

2.2.1 Εισαγωγή 

Με την πλήρη απελευθεροποίηση των τηλεπικοινωνιών στην πλειοψηφία των κρατών µελών 
της Ε.Ε. την 1η Ιναουαρίου 1998, ολοκληρώθηκε µια 10-ετής διαδικασία εναρµονισµού. Τα 
αποτελέσµατα της απελευθεροποίησης γίνονται τώρα περισσότερο αισθητά, καθώς εισέρχονται 
στην αγορά νέοι «παίκτες», η ποιότητα βελτιώνεται και οι τιµές πολλών υπηρεσιών έχουν 
µειωθεί κατά µεγάλο βαθµό. Οι κινητές επικοινωνίες και οι on-line υπηρεσίες µέσω του 
∆ιαδικτύου (Internet) αναπτύσσονται µε πολύ γρήγορους ρυθµούς και οι εταιρίες κινητής 
επικοινωνίας ανταγωνίζονται µεταξύ τους προσφέροντας νέους συνδυασµούς πακέτων 
σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, φθηνότερες πρόσθετες γραµµές καθώς και νέους τρόπους 
πληρωµής των υπηρεσιών αυτών.  Αυτές οι εξελίξεις θα είναι κρίσιµες εάν η Ευρώπη 
καταφέρει να συµµετέχει πλήρως στην Κοινωνία της Πληροφορίας (Information Society).  

Εδώ πρέπει να σηµειωθεί η διαδικασία µετάβασης από το µονοπωλιακό καθεστώς στην πλήρη 
απελευθέρωση δεν ήταν κάτι εύκολο. Για να έχει η διαδικασία αυτή έχει και να συνεχίσει να 
έχει σταθερά αποτελέσµατα, είναι απαραίτητος ο καθορισµός λεπτοµερών κανονισµών καθώς 
και µια προσεκτική εποπτεία της τήρησής τους.  Συνεπώς η δουλειά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
δεν έχει ολοκληρωθεί την 1η Ιανουαρίου 1998. Από τότε και µετά έπρεπε να εξεταστεί η 
πρακτική εφαρµογή του Κανονιστικού Πλαισίου στα κράτη-µέλη και η αντιµετώπιση των 
νοµικών προβληµάτων που εµφανίστηκαν  από τη σύγκρουση των κανονισµών µε το νοµικό 
πλαίσιο κάθε κράτους. Η Εθνική Ρυθµιστική Αρχή (National Regulatory Authority - NRA) για 
τις τηλεπικοινωνίες, η οποία ιδρύθηκε σε όλα τα κράτη-µέλη, έχει επίσης αρκετή δουλειά. 
Πρέπει να φέρει εις πέρας µια σειρά από εργασίες που τους ανέθεσε το κανονιστικό πλαίσιο της 
Ε.Ε., εργασίες που αφορούν  την απόδοση αδειών, την αποδοχή τιµολόγησης, την κατανοµή 
αριθµών κ.ά. Επίσης τους έχει ανατεθεί ο έλεγχος µη σωστών συµπεριφορών ανταγωνισµού 
στη νέα αγορά των τηλεπικοινωνιών. 

 

2.2.2 Γενικό Κανονιστικό πλαίσιο 

2.2.2.1 Ανοικτό ∆ίκτυο Τηλεπικοινωνιών  (ONP - Open Network Provision) 

Το κανονιστικό πλαίσιο για τις Τηλεπικοινωνίες έχει βασιστεί στην ιδέα του Ανοικτού ∆ικτύου 
Τηλεπικοινωνιών (ONP - Open Network Provision), το οποίο καθιερώνει την ανάγκη 
καθιέρωσης εναρµονισµένων συνθηκών πρόσβασης σε δηµόσια δίκτυα και υπηρεσίες. 

Συγκεκριµένα, Σύµφωνα µε την Οδηγία της Ευρωπαϊκής επιτροπής (Οδηγία 90/387/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1990) σχετικά µε τη δηµιουργία της εσωτερικής αγοράς στον 
τοµέα των τηλεπικοινωνιών υπηρεσιών µέσω της εφαρµογής της παροχής Ανοικτού ∆ικτύου 
Τηλεπικοινωνιών (ONP - Open Network Provision), οι προϋποθέσεις παροχής ανοικτού 



δικτύου οφείλουν να ανταποκρίνονται στις εξής αρχές: αντικειµενικότητα, διαφάνεια και έλλειψη 
διακρίσεων. 

Επίσης, οι προϋποθέσεις παροχής ανοικτού δικτύου, δεν πρέπει να περιορίζουν την πρόσβαση 
στα δηµόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα ή στις δηµόσιες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες παρά µόνο 
για λόγους που στηρίζονται σε βασικές απαιτήσεις, όπως: η ασφάλεια της λειτουργίας του 
δικτύου η διατήρηση της ακεραιότητας του δικτύου και, στις αιτιολογηµένες περιπτώσεις, η 
δυνατότητα διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών και η προστασία των δεδοµένων. 

Στις 13 ∆εκεµβρίου 1995 το Συµβούλιο ενέκρινε την οδηγία 95/62/ΕΚ σχετικά µε την 
εφαρµογή της παροχής ανοικτού δικτύου (ΟΝΡ) στη φωνητική τηλεφωνία. 

Αυτή η πρόταση οδηγίας έχει τρεις στόχους: 

• τον καθορισµό των δικαιωµάτων των χρηστών έναντι των οργανισµών των 
τηλεπικοινωνιών, 

• την ανοικτή και αποτελεσµατική πρόσβαση στις δηµόσιες τηλεφωνικές υπηρεσίες και 
τα πάγια δηµόσια τηλεφωνικά δίκτυα για τους παρόχους ανταγωνιστικών υπηρεσιών ή 
άλλους φορείς τηλεπικοινωνιών, και 

• την προσαρµογή των υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας στις ανάγκες της ενιαίας 
αγοράς και, ιδίως, όσον αφορά την παροχή πανευρωπαϊκών υπηρεσιών φωνητικής 
τηλεφωνίας. 

 

2.2.2.2 Τιµολογιακή πολιτική 

Σε ένα πλήρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, είναι προτιµότερο το να υπάρχει πίεση από την 
αγορά και να γίνεται ο καθορισµός των τιµών από την εµπορική διαδικασία παρά από κάποιους 
ρυθµιστές. Όµως, αυτές οι δυνάµεις µπορεί να µην είναι επαρκώς ισχυρές. Για το λόγο αυτό, η 
νοµοθεσία της Ε.Ε. στον τοµέα των Τηλεπικοινωνιών περιλαµβάνει 2 αρχές τιµολόγησης που 
παρεκκλίνουν από τον παραπάνω κανόνα: 

Πρώτον, η απαίτηση προσανατολισµένων στο κόστος τελών. Αφορά τους παροχείς που έχουν 
σηµαντική δύναµη στην αγορά και εφαρµόζεται στους τοµείς των τελών διασύνδεσης, στην 
παροχή ειδικής δικτυακής πρόσβασης και υπηρεσίες φωνής.  

∆εύτερον, η απαίτηση ανεκτικότητας (affordability), που υπάρχει στην Οδηγία για τις 
υπηρεσίες φωνής σε σχέση µε την Καθολική Υπηρεσία όπως ορίζεται στον κοινοτικό νόµο. 
Αυτό σηµαίνει ότι ο ορισµός των τιµών πρέπει να γίνεται ανάλογα µε τις διαφορετικές 
προτεραιότητες που υπάρχουν στα διάφορα κράτη-µέλη καθώς και ανάλογα µε τα διαφορετικά 
πρότυπα διαβίωσης.  

 



2.2.2.3 Πρόσθετο κανονιστικό πλαίσιο σε εθνικό επίπεδο 

Το κανονιστικό πλαίσιο στην Ε.Ε. καθιερώνει ένα σύνολο ελάχιστων απαιτήσεων, τις 
οποίες τα κράτη µέλη είναι υποχρεωµένα να τηρούν.  Αυτές καθορίστηκαν αναλυτικά 
µε την ιδέα της Καθολικής Πρόσβασης (Universal Access) που θα δούµε παρακάτω. 
Υπάρχει όµως και η δυνατότητα για πρόσθετο κανονιστικό πλαίσιο σε εθνικό επίπεδο. 
Αυτό σηµαίνει ότι το κόστος που συνεπάγεται µια υποχρέωση όπως η παραπάνω, 
πρέπει να καλυφθεί είτε από τον παροχέα είτε από το κράτος. 

Σε άλλες περιοχές, η Ευρωπαϊκή νοµοθεσία δεν επιτρέπει στα κράτη-µέλη να ορίσουν 
πρόσθετα πλαίσια. Για παράδειγµα, η Οδηγία σχετικά µε την απόδoση αδειών είναι πολύ σαφής 
και απαιτείται η πιστή τήρησή της. Η Επιτροπή έχει πάρει µέτρα κατά αυτών που έκαναν το 
αντίθετο. 

 

2.2.2.4 Ευρωπαϊκή τυποποίηση 

Κλειδί στην απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών αποτελεί η δηµιουργία µιας Ευρωπαϊκής 
αγοράς ως Ευρωπαϊκή τυποποίηση. Με αυτό το σκοπό ένα από τα πρώτα βήµατα στον χώρο 
της πολιτικής των Τηλεπικοινωνιών ήταν η ίδρυση του European Telecommunications 
Standards Institute (ETSI) το 1988. Το πλαίσιο του ONP προωθεί πρότυπα που αναπτύχθηκαν 
από τον ETSI τα οποία δηµοσιεύονται από την Επίσηµη Εφηµερίδα και εφαρµόζονται από τα 
κράτη-µέλη. 

Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση και ο ETSI έχουν παίξει έναν καθοριστικό ρόλο στην ανάπυξη των 
κινητών και των ασύρµατων επικοινωνιών, για παράδειγµα στην ανάπτυξη του προτύπου GSM. 

 

2.2.3 Χορήγηση Αδειών 

Τα περισσότερα κράτη-µέλη συνεχίζουν να απαιτούν κάποιο είδος άδειας από τις εταιρίες που 
επιθυµούν να προσφέρουν υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών στην επικράτειά τους. Η Ε.Ε. έχει 
στρέψει την προσοχή της στην ανάπτυξη ενός κοινού κανονιστικού πλαισίου για τις άδεις αυτές 
και στις διαδικασίες της απόδοσης των αδειών αυτών  και σε ποιους, µε σκοπό τη διευκόλυνση 
της ανάπτυξης µιας ενιαίας αγοράς στις τηλεπικοινωνίες. 

Οι άδειες προς το παρόν ακόµη χορηγούνται από τα κράτη-µέλη. Η τρέχουσα νοµοθεσία δεν 
περιλαµβάνει έναν µηχανισµό απόδοσής τους σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να καλύπτουν 
περισσότερα από ένα κράτη-µέλη. Όµως τα κράτη-µέλη είναι υποχρεωµένα να διευκολύνουν 
την παροχή των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών µεταξύ τους. 

 



2.2.3.1 Γενικές και Ιδιωτικές άδειες 

Υπάρχουν 2 ειδών άδειες: Οι γενικές και οι ιδιωτικές (οι οποίες αφορούν ειδικές περιπτώσεις.). 
Στην περίπτωση των γενικών αδειών οι όροι και οι συνθήκες λειτουργίας καθορίζονται από το 
κράτος-µέλος. Η εταιρία πρέπει απλά να συµµορφωθεί µε τους όρους αυτούς.  

Τα κράτη-µέλη µπορούν να χορηγούν ιδιωτικές άδειες όταν η άδειες αυτές έχουν σχέση µε την 
παροχή ευρέως διαθέσιµων υπηρεσιών φωνής, δηµόσιων δικτύων τηλεπικοινωνιών καθώς και 
άλλων δικτύων, ειδικών υπηρεσιών και εµπλέκουν τη χρήση ραδιο-συχνοτήτων. 

Η Οδηγία 2002/20/ΕΚ (Οδηγία 2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την άδεια των δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών (οδηγία για την άδεια) [Επίσηµη Εφηµερίδα L 108, 24.04.2002]) αποτελεί µέρος 
της "δέσµης ρυθµίσεων για τις τηλεπικοινωνίες", η οποία συνίσταται σε νέες νοµοθετικές 
διατάξεις που προορίζονται να πλαισιώσουν τον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και να 
αντικαταστήσουν τις υπάρχουσες κανονιστικές ρυθµίσεις οι οποίες διέπουν τον τοµέα των 
τηλεπικοινωνιών. 

Οι διατάξεις της Οδηγίας καλύπτουν την εξουσιοδότηση όλων των δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ανεξαρτήτως του εάν παρέχονται ή όχι στο κοινό. Αντιθέτως, δεν 
εφαρµόζονται στην παροχή δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, παρά µόνον όταν η χρήση 
αυτή συνεπάγεται την παροχή, επ' αµοιβή, δικτύου ή υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 
Σκοπός είναι να δηµιουργηθεί µια εναρµονισµένη αγορά δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, µε περιορισµό των κανονιστικών ρυθµίσεων στο ελάχιστο δυνατό. 

Η κυριότερη καινοτοµία αυτού του κειµένου έγκειται στην αντικατάσταση των ειδικών αδειών 
από γενικές άδειες, παράλληλα µε τις οποίες παραµένει σε ισχύ ειδικό καθεστώς για την 
εκχώρηση συχνοτήτων και αριθµών. Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, η παροχή δικτύων ή 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών επιτρέπεται, άρα, µόνον έπειτα από χορήγηση γενικής 
άδειας. Με άλλα λόγια, είναι δυνατόν να απαιτηθεί από την ενδιαφερόµενη επιχείρηση η 
υποβολή κοινοποίησης, αλλά δεν προϋποτίθεται η έκδοση ρητής απόφασης ή άλλης διοικητικής 
πράξης από την αρµόδια για τις Τηλεπικοινωνίες Εθνική Αρχή, πριν από την άσκηση των εκ 
των αδειών δικαιωµάτων. 

Με τη γενική άδεια, οι επιχειρήσεις έχουν το δικαίωµα να παρέχουν δίκτυα και υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και να διαπραγµατεύονται διασύνδεση µε άλλους φορείς 
παροχής εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Όταν οι επιχειρήσεις αυτές παρέχουν δίκτυα ή 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο κοινό, η γενική άδεια τις καθιστά επιλέξιµες για την 
ανάθεση ορισµένων αποστολών καθολικής υπηρεσίας. 

Εν τω µέτρω του δυνατού, τα κράτη µέλη φροντίζουν ώστε η χρήση ραδιοσυχνοτήτων να µην 
εξαρτάται από τη χορήγηση ατοµικών δικαιωµάτων χρήσης. Συµπεριλαµβάνουν στη γενική 
άδεια τους όρους για τη χρήση των εν λόγω ραδιοσυχνοτήτων. Όταν, αντιθέτως, είναι 
απαραίτητη η χορήγηση ατοµικών δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και αριθµών, τα 
κράτη µέλη τα χορηγούν, κατόπιν αιτήµατος, σε κάθε επιχείρηση που παρέχει δίκτυα ή 



υπηρεσίες βάσει γενικής άδειας, µε την επιφύλαξη ωστόσο των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας. 

Οι αποφάσεις σχετικά µε τα δικαιώµατα χρήσης πρέπει να λαµβάνονται και κατόπιν να 
δηµοσιοποιούνται, το συντοµότερο δυνατό, µετά την παραλαβή της αίτησης από την ΕΡΑ. Η 
προθεσµία είναι τρεις εβδοµάδες στην περίπτωση των αριθµών που έχουν χορηγηθεί για 
συγκεκριµένους σκοπούς, στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου αριθµοδότησης. Η προθεσµία είναι 
έξι εβδοµάδες στην περίπτωση των ραδιοσυχνοτήτων που έχουν χορηγηθεί για συγκεκριµένους 
σκοπούς, στο πλαίσιο του εθνικού προγράµµατος συχνοτήτων. 

 

2.2.3.2 Περιορισµοί στο πλήθος των αδειών 

Η Οδηγία για την απόδοση αδειών δεν θέτει όριο στο πλήθος των αδειών που αφορούν έναν 
συγκεκριµένο τύπο υπηρεσίας ή δικτύου. Παλαιότερα όµως, τα κράτη-µέλη έτειναν να 
αποφασίζουν προκαταβολικά ότι θα πρέπει να υπάρχει περιορισµός στην\ στο πλήθος αυτό. 
Πάντως, υπάρχουν δύο αποκλίσεις από το πλαίσιο που ισχύει σήµερα: 

• Πρώτον, ο περιορισµός είναι δυνατός στην περίπτωση των ασύρµατων συστηµάτων. 
Για παράδειγµα, ο περιορισµός σε τρία ή τέσσερα κινητά τηλεπικοινωνιακά συστήµατα 
προκύπτει από έναν φυσικό περιορισµό λόγω του εύρους φάσµατος. 

• ∆εύτερον, έχουν επιτραπεί περιορισµοί σε προσωρινή βάση, σε περιπτώσεις 
ανεπάρκειας των διαθέσιµων αριθµών, λόγω του υπάρχοντος εθνικού σχεδίου 
αριθµοδότησης.. Όµως, η Οδηγία σχετικά µε τον ανταγωνισµό έθεσε όρο στα κράτη-
µέλη τη δηµιουργία επαρκούς πλήθους αριθµών, συνεπώς σύντοµα αυτή η αιτία 
απόκλισης δεν θα υφίσταται λόγω της ύπαρξης µιας εντελώς απελευθερωµένης αγοράς 

Όταν ένα κράτος-µέλος αποφασίσει να περιορίσει το πλήθος των αδειών που θα αποδοθούν για 
µια συγκεκριµένη υπηρεσία, πρέπει να ακολουθήσει ένα σύνολο από διαδικασίες ώστε να 
διασφαλίζεται η διαφάνεια και η απουσία διακρίσεων. Συγκεκριµένα, τα κράτη-µέλη είναι 
υποχρεωµένα να επιτρέψουν στα ενδιαφερόµενα µέρη να παρέµβουν µε επιχειρήµατα πριν την 
οριστικοποίηση της απόφασης για περιορισµό των αδειών, να δηµοσιεύσουν τους λόγους που 
τους ώθησαν στην απόφαση αυτή, και να επανεξετάσουν τον περιορισµό που έθεσαν σε λογικά 
τακτά διαστήµατα 

 

2.2.3.3 Κόστος και χρονικό όριο χορήγησης αδειών 

Η Οδηγία για την απόδοση αδειών καθορίζει ότι τα τέλη για τις γενικές άδειες θα πρέπει να 
περιορίζονται στο ελάχιστο έτσι ώστε να καλύπτουν τα κόστη έκδοσης, διαχείρισης, ελέγχου 
και ενδυνάµωσης της άδειας.. Επίσης πρέπει να καλύπτεται το διοικητικό κόστος των ιδιωτικών 
αδειών, όµως στην περίπτωση που οι άδειες παρέχουν πρόσβαση σε πόρους όπως συχνότητες ή 



αριθµούς, τα τέλη είναι δυνατόν να αναδιαµορφωθούν έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ορθή 
χρήση και λειτουργία των πόρων αυτών. 

Οι χρεώσεις πρέπει να γίνονται µε έναν αντικειµενικό τρόπο χωρίς διακρίσεις, έτσι ώστε µια 
εταιρία-παροχέας να µην χρεώνεται περισσότερο από κάποια άλλη, ή, σε µια τέτοια περίπτωση, 
να υπάρχει επαρκής δικαιολόγηση για την επιπλέον χρέωση. 

Η Οδηγία για την απόδοση αδειών καθορίζει επίσης χρονικά όρια για την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας: 

• Για τις γενικές άδειες, το χρονικό όριο πριν την έναρξη της λειτουργίας δεν πρέπει να 
ξεπερνά τις 4 εβδοµάδες µετά την παραλαβή από τον εθνικό φορέα όπλων των 
απαιτούµενων πληροφοριών. 

• Για τις ιδιωτικές άδειες, ο αιτών πρέπει να πληροφορηθεί για την  απόφαση του 
κράτους-µέλους µέσα σε 6 εβδοµάδες από την παραλαβή τα αίτησης. Αυτό το όριο 
µπορεί να παραταθεί στους 4 µήνες σε ειδικές όµως δικαιολογηµένες περιπτώσεις. 

 

2.2.4 Πολιτική ραδιοφάσµατος 

Η Απόφαση 676/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης 
Μαρτίου 2002, σχετικά µε κανονιστικό πλαίσιο για την πολιτική ραδιοφάσµατος στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα (απόφαση «πολιτική ραδιοφάσµατος») [Επίσηµη Εφηµερίδα L 108, 
24/04.2002], είχε ως στόχο την εναρµόνιση και τον εξορθολογισµό της χρήσης του 
ραδιοφάσµατος για την πραγµατοποίηση στόχων της κοινοτικής πολιτικής όπως οι 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες, οι µεταφορές και η έρευνα και η ανάπτυξη. 

Η εκχώρηση ραδιοσυχνοτήτων πραγµατοποιείται στο πλαίσιο διεθνών οργανισµών, ιδίως της 
παγκόσµιας διάσκεψης ραδιοεπικοινωνιών (CMR) της διεθνούς ένωσης τηλεπικοινωνιών (UIT) 
και στην Ευρώπη από την Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη των διοικήσεων ταχυδροµείων και 
τηλεπικοινωνιών (CEPT). Με την απόφαση αυτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυµεί επίσης να 
διαδραµατίσει το ρόλο της όσον αφορά το εν λόγω θέµα στο πλαίσιο της συνθήκης ίδρυσης της 
ΕΚ. Για το λόγο αυτό η νέα ευρωπαϊκή ρύθµιση για τις τηλεπικοινωνίες περιλαµβάνει, για 
πρώτη φορά στο πεδίο εφαρµογής της, τις ανάγκες σε θέµατα ραδιοφάσµατος. Η CEPT 
περιλαµβάνει 44 ευρωπαϊκές χώρες. Επεξεργάζεται τεχνικά µέτρα εναρµόνισης µε στόχο την 
εναρµόνιση της χρησιµοποίησης του ραδιοφάσµατος πέρα από τα κοινοτικά σύνορα. 

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ραδιοεπικοινωνιών (ERC), η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των 
εθνικών οργανισµών ελέγχου των ραδιοεπικοινωνιών όλων των χωρών µελών της CEPT, 
λαµβάνει αποφάσεις σχετικά µε την εναρµόνιση στον τοµέα των ραδιοεπικοινωνιών. Προς τον 
σκοπό αυτό, η εν λόγω επιτροπή προβλέπει ευρεία διαβούλευση των οργανισµών 
Τηλεπικοινωνιών και άλλων φορέων παροχής υπηρεσιών, των βιοµηχανικών κύκλων και των 
χρηστών, καθώς και στενή συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τυποποίησης στον τοµέα 



των τηλεπικοινωνιών (ETSI) και την Επιτροπή, η οποία συµµετέχει στις εργασίες ως 
σύµβουλος. 

Η ERC έχει λάβει αποφάσεις που αφορούν κυρίως την εκχώρηση ζωνών συχνοτήτων για την 
εισαγωγή στην Ευρώπη του επίγειου συστήµατος τηλεπικοινωνιών για τις πτήσεις (TFTS) και 
των τηλεµατικών συστηµάτων για τις οδικές µεταφορές (RTT). 

 

2.2.4.1 Απόδοση συχνοτήτων 

Η απόδοση συχνοτήτων σε εθνικό επίπεδο καθορίζεται από τις νοµοθετικές αρχές της ΕΕ. Η 
διαδικασία πρόσβασης στις συχνότητες -οι οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις θεωρούνται 
περιορισµένοι πόροι- θα πρέπει να είναι αντικειµενική, χωρίς διακρίσεις, µε διαφάνεια και 
φυσικά να κοινοποιείται δηµοσίως. 

Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, µια βασική αρχή του ρυθµιστικού πλαισίου της ΕΕ είναι ότι 
δεν πρέπει να υπάρχουν τεχνητοί περιορισµοί στο πλήθος των εταιριών-παροχέων της αγοράς. 
Σε ένα δίκτυο καλωδίου, δεν υπάρχει η έννοια τους φυσικού περιορισµού των πόρων, συνεπώς 
δεν υφίσταται και λόγος περιορισµού του πλήθους των εταιριών-παροχέων. Όµως, οι 
ραδιοεπικοινωνίες και οι δορυφορικές επικοινωνίες χρησιµοποιούν το ραδιοφάσµα για τη 
µεταφορά της κίνησης. Από τη στιγµή όµως που το ραδιοφάσµα είναι περιορισµένος πόρος, ο 
οποίος συχνά δεν επαρκεί για να καλύψει  το σύνολο της ζήτησης, η εκµετάλλευσή του πρέπει 
να διανεµηθεί µε κάποιο τρόπο. 

Το ρυθµιστικό πλαίσιο για τις τηλεπικοινωνίες θέτει τις εξής βασικές αρχές για την κατανοµή 
των περιορισµένων πόρων: 

• Η ευθύνη της διοίκησης των περιορισµένων πόρων πρέπει να γίνεται από µια 
ανεξάρτητη από εταιρίες-παροχείς αρχή. 

• Η κατανοµή των σπάνιων πόρων πρέπει να γίνεται µε έναν αντικειµενικό, διάφανο και 
χωρίς διακρίσεις τρόπο. 

• Τα τέλη που αφορούν τη χρήση των περιορισµένων πόρων πρέπει τα αντικατοπτρίζουν 
τα διοικητικά κόστη της διαχείρισής τους, καλύπτοντας όµως την προϋπόθεση της 
βέλτιστης χρήσης των πόρων αυτών, και λαµβάνοντας υπ� όψη την ανάγκη της 
προώθησης ανάπτυξης νέων καινοτόµων υπηρεσιών στα πλαίσια του ανταγωνισµού. 

Η σχετική µε τις Υπηρεσίες Οδηγία καθορίζει ότι η πρόσβαση στις ραδιο-συχνότητες µπορεί να 
περιοριστεί µόνο όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, µε σκοπό την εκπλήρωση βασικών 
απαιτήσεων, όπως είναι η αποτελεσµατική χρήση του ραδιοφάσµατος και η αποφυγή της 
άσκοπης ή επιβλαβούς χρήσης του. Η Οδηγία για την αδειοδότηση επιτρέπει στα κράτη-µέλη 
τον περιορισµό του αριθµού των εκδιδόµενων αδειών µόνο όταν η εν� λόγω υπηρεσία 
χρησιµοποιεί ραδιοφάσµα. 

 



2.2.5 Αριθµοδότηση 

Οι αριθµοί συνεχίζουν να αποδίδονται σε εθνικό επίπεδο. Πάντως υπάρχουν συγκεκριµένοι 
κανόνες από την Ε.Ε. για την απόδοση των αριθµών.  

 

2.2.5.1 Απόδοση αριθµών 

Μέσα στο πλαίσιο της σχετικής µε τις Υπηρεσίες Οδηγίας, τα κράτη-µέλη είναι υποχρεωµένα 
να διασφαλίσουν ότι υπάρχει επάρκεια στο πλήθος των αριθµών που είναι διαθέσιµοι για όλες 
τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών. Επίσης, οι αριθµοί πρέπει να αποδίδονται µε έναν 
αντικειµενικό,  διάφανο και χωρίς διακρίσεις τρόπο. Η σχετική Οδηγία καθορίζει ότι τα 
µελλοντικά σχέδια αριθµοδότησης πρέπει να ελέγχονται από τους εθνικούς φορείς. Επίσης, τα 
σχέδια αυτά πρέπει να δηµοσιεύονται. Τα κράτη-µέλη υποχρεούνται να συντονίσουν τις εθνικές 
τους θέσεις µε αυτές των παγκόσµιων οργανισµών, όταν πρόκειται για θέµατα απόδοσης 
αριθµών. Τέλος, τα κράτη-µέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι οργανισµοί δεν κάνουν 
διακρίσεις στις ακολουθίες των αριθµών που χρησιµοποιούνται για την πρόσβαση σε άλλους 
παροχείς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.  

 

2.2.5.2 «Χρυσοί Αριθµοί» 

Από τον Ιούλιο του 1997, οι αριθµοί δεν θα πρέπει να θεωρούνται περιορισµένοι πόροι, αφού 
τα κράτη-µέλη είναι υποχρεωµένα να διασφαλίσουν ότι υπάρχει επαρκής διαθεσιµότητα για 
όλες τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών (παρόλο που µπορεί να υπάρχει προσωρινή ανεπάρκεια 
στη περίπτωση που οι αριθµοί εξαντληθούν πριν ολοκληρωθεί η εφαρµογή ή η επέκταση των 
νέων σχεδίων αριθµοδότησης). Πάντως, υπάρχουν συγκεκριµένοι αριθµοί οι οποίοι 
διαχωρίζονται από άλλους λόγω του ότι είναι εύκολο να αποµνηµονευτούν ή επειδή τους 
γνωρίζει ήδη ένα σηµαντικά µεγάλο µέρος πολιτών ή πελατών. Τέτοιοι αριθµοί έχουν 
σηµαντική εµπορική αξία και θεωρούνται περιορισµένος πόρος. Οι εθνικοί φορείς πρέπει να 
διασφαλίσουν ότι η απόδοση τέτοιων αριθµών χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και 
αντικειµενικότητα. 

 

2.2.5.3 Φορητότητα αριθµών 

Τα κράτη-µέλη υποχρεούνται να συστήσουν την φορητότητα των αριθµών (number portability), 
επιτρέποντας µε τον τρόπο αυτόν στους πελάτες να αλλάζουν εταιρίες αλλά να κρατούν τον 
αριθµό τους για την ίδια περιοχή. Υπάρχει επίσης η υποχρέωση του ελέγχου των χρεώσεων 
στους πελάτες και της τιµής διασύνδεσης για τη διευκόλυνση της φορητότητας των αριθµών 
είναι λογική.  



2.2.5.4 Αριθµοί έκτακτης ανάγκης 

Τέλος, δύο ειδικά µέτρα εναρµόνισης συµφωνήθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτά απαιτούν 
από τα κράτη-µέλη τη χρήση του αριθµού �112� ως αριθµό έκτακτης ανάγκης  και τη 
συνύπαρξη αυτού µε εθνικούς αριθµούς παρόµοιας χρήσης (όπως είναι το 100 στην Ελλάδα και 
το 999 στο Ηνωµένο Βασίλειο). 

 

2.2.6 Καθολική Υπηρεσία (Universal Service) 

Η πολιτική σηµασία της διασφάλισης ενός καθορισµένου επιπέδου υπηρεσιών µε µια λογική 
χρέωση για όλους τους χρήστες είναι ευρέως αναγνωρισµένη. Για το λόγο αυτό, το κανονιστικό 
πλαίσιο συνέστησε το θέµα της Καθολικής Υπηρεσίας (Universal Service) θέτοντας 
υποχρεώσεις στα κράτη-µέλη οι οποίες καθορίζουν τον σκοπό της Καθολικής Υπηρεσίας και 
παρέχουν τους µηχανισµούς διαµοιρασµού του κόστους που σχετίζεται µε την προώθησή του 
στην αγορά. 

Η Καθολική Υπηρεσία ορίζεται στην Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία ως ένα ελάχιστο σύνολο 
υπηρεσιών καθορισµένης ποιότητας, το οποίο είναι διαθέσιµο σε όλους τους χρήστες 
ανεξάρτητα από την γεωγραφική τους τοποθεσία, και, υπό το πρίσµα ειδικών εθνικών 
καταστάσεων, σε µια λογική τιµή.  

Η Καθολική Υπηρεσία συνεπάγεται: 

• Παροχή του δηµόσιου σταθερού τηλεφωνικού δικτύου, που υποστηρίζει φωνητική 
τηλεφωνία, group III fax  και µετάδοση δεδοµένων στο εύρος φωνής µέσω modem. 

• Παροχή σταθερής τηλεφωνικής υπηρεσίας που σηµαίνει παροχή στους τελικούς 
χρήστες σε σταθερή τοποθεσία διεθνών και εθνικών κλήσεων σε υπηρεσίες έκτακτης 
ανάγκης. 

• Παροχή βοήθειας κατά τη χρήση τις υπηρεσίας και υπηρεσίες καταλόγου. 

• Παροχή δηµοσίων τηλεφώνων µε κάρτα ή κέρµατα. 

• Παροχή διευκολύνσεων της χρήσης της υπηρεσίας για άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 

Τα κράτη-µέλη µπορούν να ορίσουν επιπλέον υποχρεώσεις, όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενη 
παράγραφο. 

 

2.2.6.1 Κόστος και χρηµατοδότηση 

Ανάλογα µε την περίπτωση, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών µπορεί να χρηµατοδοτήσει 
και να συµβάλλει στο κόστος των εταιριών µε δύο τρόπους: 



• Πρώτον, µέσω απευθείας πληρωµής, και 

• ∆εύτερον, µέσω δηµιουργίας ενός ανεξάρτητου ταµείου διαχείρισης σύµφωνα µε 
καθορισµένους κανόνες και βέλτιστες πρακτικές. 

Είναι σηµαντικό ότι 12 από τα 13 κράτη-µέλη δε χρειάστηκε να ακολουθήσουν τον δεύτερο 
τρόπο. 

Στη Γαλλία, το κόστος που σχετίζεται µε την Καθολική Υπηρεσία, καλυπτόταν έως τον Μάρτιο 
του 1999 από πρόσθετες χρεώσεις, µε τις οποίες ανέκτησε ένα ποσό που αντιστάθµισε τις 
δαπάνες της France Telecom που έγιναν στον τοπικό βρόχο της. 

Μόνο οι οργανισµοί που παρέχουν τα δηµόσια δίκτυα τηλεπικοινωνιών ή/και οι δηµόσιες 
υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας µπορούν να απαιτηθούν κάτω από τα εθνικά σχέδια να 
συµβάλουν σε ένα Ταµείο καθολικών υπηρεσιών ή σε οποιοδήποτε σύστηµα των 
συµπληρωµατικών δαπανών. Τέτοιες απαιτήσεις για τις συνεισφορές πρέπει να είναι σύµφωνα 
µε τις αρχές της µη διάκρισης και της αναλογικότητας. 

 

2.2.6.2 Ποιος πρέπει να παρέχει την Καθολική Υπηρεσία; 

Το κανονιστικό πλαίσιο θέτει υποχρεώσεις στα κράτη-µέλη για να διασφαλίσει την παροχή της 
Καθολικής Υπηρεσίας, αλλά δε καθορίζει ποιος είναι υπεύθυνος για την παροχή της υπηρεσίας 
καθώς και για τη διαδικασία επιλογής τους. Τα κράτη µέλη έχουν το δικαίωµα εποµένως να 
δώσουν την ευθύνη της Καθολικής Υπηρεσίας σε διάφορες επιχειρήσεις, υπό τον όρο ότι θα το 
κάνουν κατά τρόπο αµερόληπτο και διαφανή. Εντούτοις, η Οδηγία για τη φωνητική τηλεφωνία 
απαιτεί από τα κράτη µέλη να υπάρχει τουλάχιστον ένας οργανισµός που να είναι αρµόδιος για 
την παροχή της Καθολικής Υπηρεσίας σε µια ορισµένη περιοχή. 

Τα κράτη µέλη µπορούν επίσης να προσκαλέσουν ενδιαφερόµενους για την παροχή 
συγκεκριµένων στοιχείων της Καθολικής Υπηρεσίας, είτε σε γεωγραφική είτε σε 
προσανατολισµένη προς την υπηρεσία βάση. Σε περίπτωση απουσίας προσφοράς, το κράτος-
µέλος έχει το δικαίωµα να επιβάλει τις υποχρεώσεις παροχής Καθολικών Υπηρεσιών. 

 
 

2.2.7 Προστασία προσωπικών δεδοµένων  

Το ζήτηµα της προστασίας των δεδοµένων και της ιδιωτικότητας είναι πολύ σηµαντικό στον 
τοµέα τηλεπικοινωνιών. Στην σχετική µε τις Υπηρεσίες Οδηγία, η προστασία των δεδοµένων 
αναγνωρίστηκε ως µια από τις βασικές απαιτήσεις. Η Οδηγία ισχύει για την επεξεργασία των 
προσωπικών στοιχείων σχετικά µε την παροχή δηµόσια διαθέσιµων αναλογικών ή ψηφιακών 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, που παρέχεται πέρα από τα δηµόσια δίκτυα τηλεπικοινωνιών 
(π.χ. στοιχεία κυκλοφορίας  � πού καλείτε, για πόσο καιρό, κτλ.). Η επεξεργασία των 



προσωπικών στοιχείων πέρα από τα µη δηµόσια δίκτυα καλύπτεται από τη γενική Οδηγία 
προστασίας των δεδοµένων.  

 

2.2.7.1 Ασφάλεια των υπηρεσιών και των δικτύων   

Και οι φορείς παροχής υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και οι χρήστες των δικτύων πρέπει από την 
Οδηγία για να εξασφαλίσουν ότι το δίκτυο προστατεύεται από παραβιάσεις στην ασφάλειά του 
και να ενηµερώσουν τους πελάτες τους για οποιουσδήποτε υπόλοιπους κινδύνους.  
 

2.2.7.2 Ασφάλεια των επικοινωνιών  

Η Οδηγία εγγυάται την ασφάλεια των επικοινωνιών, µεταξύ άλλων, µε ρητή απαγόρευση στο 
άκουσµα, την παρεµβολή, την αποθήκευση και την παρεµπόδιση των επικοινωνιών. Υπάρχουν 
εντούτοις τρεις εξαιρέσεις που προβλέπονται ρητά στο κείµενο:  

• Τα κράτη µέλη επιτρέπεται να περιορίσουν τέτοια εµπιστευτικότητα για λόγους της 
εθνικής ασφάλειας, της υπεράσπισης, της δηµόσιας ασφάλειας, της πρόληψης, της 
έρευνας, της ανίχνευσης και της συνέχισης των ποινικών αδικηµάτων ή της αναρµόδιας 
χρήσης του συστήµατος τηλεπικοινωνιών  

• Η Οδηγία δεν αποτρέπει τις νόµιµα εξουσιοδοτηµένες καταγραφές των επικοινωνιών 
κατά τη διάρκεια της νόµιµης επιχειρησιακής πρακτικής (π.χ. όπου οι εταιρίες πώλησης 
και αγοράς µετοχών καταγράφουν τις τηλεφωνικές κλήσεις που γίνονται για νοµικούς 
λόγους)  

Οι ενδιαφερόµενοι χρήστες δίνουν τη συγκατάθεσή τους σε τέτοιες πρακτικές.  

 

2.2.7.3 Κυκλοφορία και στοιχεία τιµολόγησης  

Η Οδηγία καθιερώνει ότι τα στοιχεία κυκλοφορίας πρέπει να διαγραφούν ή να γίνουν ανώνυµα 
εκτός από όταν απαιτούνται για λόγους πληρωµών τιµολόγησης και διασύνδεσης συνδροµητών. 
∆ιευκρινίζει επίσης ποιά στοιχεία µπορούν να αποθηκευτούν και να υποβληθούν σε 
επεξεργασία για λόγους τιµολόγησης. Επιπλέον, οι παροχείς των δηµόσια διαθέσιµων 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών µπορούν µόνο να επεξεργαστούν τέτοια στοιχεία για το 
µάρκετινγκ των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών τους εάν ο συνδροµητής έχει δώσει τη 
συγκατάθεσή του.  

 



2.2.7.4 Προσδιορισµός καλούντος  

Οι χρήστες που καλούν θα πρέπει να είναι σε θέση να αποκρύπτουν, απλά και δωρεάν, την 
εµφάνιση του προσδιοριστικού του αριθµού τους (Calling Line Identification - CLI). Οι 
συνδροµητές που καλούνται πρέπει να είναι σε θέση να εµποδίσουν την παρουσίαση του CLI 
των εισερχόµενων κλήσεων, πάλι απλά και δωρεάν για τη λογική χρήση αυτής της λειτουργίας.  

Οι συνδροµητές που καλούνται πρέπει επίσης να είναι σε θέση να απορρίπτουν τις 
εισερχόµενες κλήσεις, απλά και δωρεάν, στην περίπτωση που ο καλών έχει αποκρύψει το CLI 
του.  

Η Οδηγία διευκρινίζει δύο περιπτώσεις όπου τα κράτη-µέλη πρέπει να επιτρέπουν στους 
παροχείς του δηµόσιου δικτύου τηλεπικοινωνιών ή τις υπηρεσίες να αγνοήσουν την απόκρυψη 
του CLI:  

• σε προσωρινή βάση, εάν ένας συνδροµητής ζητά την επισήµανση των κακόβουλων ή 
κλήσεων ενόχλησης, ή 

• για τους οργανισµούς που εξετάζουν τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης. 

 

2.2.7.5 Κατάλογοι  

Τα προσωπικά στοιχεία που περιλαµβάνονται στους δηµόσια διαθέσιµους τυπωµένους ή 
ηλεκτρονικούς καταλόγους (ή που µπορούν να αποκτηθούν µέσω των υπηρεσιών έρευνας 
καταλόγου) θα πρέπει να περιοριστούν σε αυτό που είναι απαραίτητο για να προσδιορίσει έναν 
ιδιαίτερο φυσικό συνδροµητή (δηλ. ένας ιδιώτης). Μια εξαίρεση θα γίνει όταν δώσει ο 
µεµονωµένος συνδροµητής τη σαφή συγκατάθεσή του στη δηµοσίευση των πρόσθετων 
προσωπικών στοιχείων.  

Ο µεµονωµένος συνδροµητής θα πρέπει να έχει το δικαίωµα, δωρεάν και κατόπιν αιτήσεως:  

• να παραλειφθεί από έναν τυπωµένο ή ηλεκτρονικό κατάλογο  

• να δείξει ότι τα προσωπικά στοιχεία του δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για άµεσους 
λόγους µάρκετινγκ  

• να ζητήσει την παράλειψη της διεύθυνσής του εν µέρει, καθώς και της αναφοράς που 
αποκαλύπτει το φύλο του.  

Τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέψουν στους χειριστές για να απαιτήσουν µια πληρωµή για 
την άσκηση του δικαιώµατος να µην εισαχθούν οι λεπτοµέρειες των συνδροµητών σε έναν 
κατάλογο. Αυτή η επιλογή εξαρτάται από δύο όρους: 

• το ζητούµενο ποσό δεν πρέπει να είναι τόσο υψηλό ώστε να αποτραπεί ένας 
συνδροµητής από την άσκηση του δικαιώµατός του.  



• το ποσό πρέπει να υπολογιστεί ώστε να καλυφθούν οι δαπάνες που αναλαµβάνονται 
από το χειριστή στην προσαρµογή και την ενηµέρωση του καταλόγου συνδροµητών 
που δεν επιθυµούν να εισαγάγει τις λεπτοµέρειές τους σε έναν κατάλογο.  

 

2.2.8 Υποχρεωτικές και Συνιστώµενες Υπηρεσίες στην Ε.Ε. 

2.2.8.1 Μισθωµένες Γραµµές 

Οι οργανισµοί τηλεπικοινωνιών πρέπει να χρησιµοποιούν ένα σύνολο γενικών προϋποθέσεων 
παροχής στις οποίες περιλαµβάνονται τουλάχιστον ορισµένες παράµετροι που έχουν σηµασία 
για τους χρήστες, όπως ο χρόνος παράδοσης για έναν τύπο µισθωµένων γραµµών και η 
διάρκεια της σύµβασης. Οι οργανισµοί τηλεπικοινωνιών πρέπει να ενηµερώνουν τους χρήστες 
για τις αλλαγές στις γενικές προϋποθέσεις παροχής.  

Η Οδηγία 92/44/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 5ης Ιουνίου 1992 σχετικά µε την εφαρµογή της 
παροχής ανοικτού δικτύου για τις µισθωµένες γραµµές, παρέχει τις κατευθυντήριες γραµµές για 
την ερµηνεία, σε κοινοτικό επίπεδο, της εννοίας των βασικών απαιτήσεων που θα ήταν δυνατόν 
να περιορίσουν τη χρήση των µισθωµένων γραµµών. 

• Οι οργανισµοί τηλεπικοινωνιών πρέπει να χρησιµοποιούν ένα σύνολο γενικών 
προϋποθέσεων παροχής στις οποίες περιλαµβάνονται τουλάχιστον ορισµένες 
παράµετροι που έχουν σηµασία για τους χρήστες, όπως ο χρόνος παράδοσης για έναν 
τύπο µισθωµένων γραµµών και η διάρκεια της σύµβασης. Οι οργανισµοί 
τηλεπικοινωνιών πρέπει να ενηµερώνουν τους χρήστες για τις αλλαγές στις γενικές 
προϋποθέσεις παροχής. 

• Στο σύνολο της Κοινότητας πρέπει να διατίθενται τουλάχιστον πέντε τύποι 
µισθωµένων γραµµών. 

• Οι εθνικές αρχές καθορίζουν τις διαδικασίες ελέγχου που εφαρµόζονται στους 
οργανισµούς τηλεπικοινωνιών. 

• Οι οργανισµοί τηλεπικοινωνιών πρέπει να χρησιµοποιούν διαφανή συστήµατα 
τιµολόγησης τηρώντας τις βασικές αρχές του προσανατολισµού προς το κόστος και της 
διαφάνειας. 

 

2.2.8.2 Φωνητική τηλεφωνία 

Η Οδηγία 95/62/ΕΚ του Συµβουλίου της 13ης ∆εκεµβρίου 1995 για την εφαρµογή της παροχής 
ανοικτού δικτύου (ΟΝΡ) στη φωνητική τηλεφωνία, εξετάζει τους όρους χρήσης των δηµοσίων 
τηλεφωνικών δικτύων ή των υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας, τις βασικές απαιτήσεις και τα 
πρότυπα που πρέπει να τηρούνται κατά την παροχή των υπηρεσιών. 



Επίσης, η Οδηγία καθορίζει τις διαδικαστικές διατάξεις που αφορούν: 

• τα προς δηµοσίευση µέτρα όσον αφορά τη µη πληρωµή λογαριασµών και την 
οποιαδήποτε επακόλουθη διακοπή υπηρεσιών ή αποσύνδεση  

• τη σύγκλιση σε κοινοτική κλίµακα των στόχων και της εφαρµογής συνήθων και 
συµπληρωµατικών υπηρεσιών µέσα στην Κοινότητα  

• τις κοινοποιήσεις και τις εκθέσεις τις οποίες υποβάλλουν στην Επιτροπή οι 
κανονιστικές αρχές και τα κράτη µέλη σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας  

• την ενδεχόµενη αναβολή ορισµένων υποχρεώσεων των κρατών µελών  

• τη διαδικασία συµβιβασµού και επίλυσης διαφορών  

• τις τεχνικές προσαρµογές που επιβάλλει η τεχνολογική πρόοδος και οι αλλαγές στη 
ζήτηση. 

Μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να παρέχουν οι οργανισµοί 
τηλεπικοινωνιών σταθερό δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο και υπηρεσία φωνητικής τηλεφωνίας. 
Μεριµνούν ώστε οι χρήστες να µπορούν να συνδέονται, κατόπιν αιτήσεως, µε το σταθερό 
δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο, καθώς και να συνδέουν και να χρησιµοποιούν εγκεκριµένους 
τερµατικούς εξοπλισµούς στους χώρους τους, σύµφωνα µε την εθνική και την κοινοτική 
νοµοθεσία. Επίσης, σε αυτήν περιλαµβάνονται οι λειτουργίες τις οποίες µπορεί να απαιτήσει ο 
χρήστης σύµφωνα µε τα τεχνικά πρότυπα τα οποία καθορίζονται από την οδηγία και µε την 
επιφύλαξη της τεχνικής εφικτότητας. Καθορίζει επίσης τις διατάξεις που πρέπει να τηρούνται 
προκειµένου τα τέλη χρήσης του δηµοσίου τηλεφωνικού δικτύου να διέπονται από τις βασικές 
αρχές της αναλογικότητας προς τις δαπάνες και της διαφάνειας, και τονίζεται ότι οι 
κανονιστικές αρχές φροντίζουν ώστε να παρέχεται κατόπιν αιτήσεως αναλυτικό τιµολόγιο 
στους χρήστες. Επίσης, τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε ο έλεγχος των εθνικών προγραµµάτων 
αριθµοδότησης να εξασφαλίζει ότι οι αριθµοί και οι σειρές αριθµών δίδονται κατά τρόπο δίκαιο 
και στον επιθυµητό χρόνο. 

 

2.2.8.3 Απελευθέρωση της Πρόσβασης στο Τοπικό ∆ίκτυο 

Ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2887/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 
18ης ∆εκεµβρίου 2000, σχετικά µε την ελεύθερη πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο, είχε ως στόχο 
την αναβάθµιση του ανταγωνισµού στην τηλεπικοινωνιακή αγορά τοπικής πρόσβασης µε στόχο 
την παροχή βελτιωµένης προσφοράς. 

Με τον παρόντα κανονισµό καθίσταται υποχρεωτική η απελευθέρωση και η χωριστή πρόσβαση 
στον τοπικό χάλκινο δίκτυο που ελέγχεται από τους παραδοσιακούς φορείς εκµετάλλευσης. Η 
υποχρέωση παροχής απελευθερωµένης πρόσβασης στο τοπικό χάλκινο δίκτυο αφορά 
αποκλειστικά φορείς εκµετάλλευσης κοινοποιηµένους από τις εθνικές ρυθµιστικές αρχές (ΕΡΑ) 
ως διαθέτοντες σηµαντική ισχύ στην αγορά. Στον Κανονισµό, µεταξύ άλλων αναφέρεται ότι η 

http://europa.eu.int/scadplus/leg/el/lvb/l24108j.htm


τιµολόγησή τους οφείλει να είναι διαφανής, αµερόληπτη και ισότιµη. Πρέπει να βρίσκεται σε 
αναλογία προς το κόστος, εξασφαλίζοντας παράλληλα απόδοση ώστε να εξασφαλίζεται η 
εξέλιξη των υφιστάµενων υποδοµών. 

Σε παράρτηµα του κανονισµού παρουσιάζεται ελάχιστος κατάλογος των στοιχείων που πρέπει 
να περιλαµβάνονται στην προσφορά αναφοράς για απελευθερωµένη πρόσβαση στο τοπικό 
δίκτυο, την οποία οι κοινοποιηµένοι φορείς εκµετάλλευσης πρέπει να δηµοσιεύουν. 

 

2.2.8.4 Ψηφιακό ∆ίκτυο Ενοποιηµένων Υπηρεσιών - ISDN  

Η Σύσταση 92/383/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 5ης Ιουνίου 1992, σχετικά µε την προσφορά 
εναρµονισµένων διευθετήσεων πρόσβασης στο ψηφιακό δίκτυο ενοποιηµένων υπηρεσιών και 
ενός συνόλου ελαχίστων προσφορών ΙSDN σύµφωνα µε τις αρχές της παροχής ανοικτού 
δικτύου (ΟΝΡ), είχε ως στόχο την εξασφάλιση της προσφοράς εναρµονισµένων δυνατοτήτων 
πρόσβασης στο ΙSDN (ψηφιακό δίκτυο ενοποιηµένων υπηρεσιών) καθώς και προσφορά ενός 
συνόλου ελαχίστων υπηρεσιών σύµφωνα µε τις αρχές παροχής ανοικτού δικτύου. 

Στη σύσταση αυτή, το Συµβούλιο καλεί τα κράτη µέλη να εξασφαλίσουν ότι οι οργανισµοί 
τηλεπικοινωνιών παρέχουν ΙSDN το οποίο προσφέρει εναρµονισµένες δυνατότητες πρόσβασης, 
ένα σύνολο ελαχίστων υπηρεσιών ΙSDN και διαλειτουργικότητα κατάλληλη και 
αποτελεσµατική µεταξύ των επιµέρους ΙSDN. 

Η απόφαση 95/17/ΕΚ του Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Νοεµβρίου 1995 σχετικά 
µε τους προσανατολισµούς για την ανάπτυξη του Euro-ISDN ως διευρωπαϊκού δικτύου, 
καθόρισε τους στόχους, τις προτεραιότητες, τις γενικές κατηγορίες µέτρων καθώς και ορισµένα 
κοινά σχέδια που αφορούν την ανάπτυξη του Euro-ISDN ως διευρωπαϊκού δικτύου. 

Οι στόχοι σχετικά µε την ανάπτυξη του ΙSDΝ είναι οι εξής: 

ανάπτυξη µιας σειράς υπηρεσιών βασισµένη στο Euro-ISDN το οποίο αποτελεί σύνολο 
διευκολύνσεων και υπηρεσιών ISDN που παρέχονται βάσει των εναρµονισµένων ευρωπαϊκών 
προτύπων όπως ορίζονται στο παράρτηµα Ι της απόφασης, και 

διάθεση πλήρους γεωγραφικής κάλυψης µε Euro-ISDN σε όλα τα κράτη µέλη, ανάλογα µε τις 
ανάγκες της αγοράς.  

Οι προτεραιότητες για την επίτευξη των στόχων είναι η προώθηση: 

• της χρήσης του Euro - ISDN από τις επιχειρήσεις, 

• της πρόσβασης σε τερµατικούς εξοπλισµούς και σε λογισµικά εφαρµογής µε µικρότερη 
δαπάνη, 

• της διάθεσης εξοπλισµού δοκιµών σε προσιτές τιµές. 

Ανάµεσα στα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων 
περιλαµβάνονται: Η ανάλυση των εµποδίων για την ανάπτυξη του Euro-ISDN και των µέσων 



που πρέπει να χρησιµοποιηθούν για την άρση τους, η ανάλυση και προώθηση της µετάβασης 
των εφαρµογών του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα στο Euro-ISDN και η προώθηση της 
διαλειτουργικότητας των τηλεµατικών υπηρεσιών και της διάθεσης τερµατικών Euro - ISDN 
και λογισµικών εφαρµογής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 ∆ιαδίκτυο (Internet) 

Το ∆ιαδίκτυο (Internet) αποτελεί τον πρωταγωνιστικό παράγοντα της κοινωνίας της 
πληροφόρησης. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή έχει σκιαγραφήσει τη στρατηγική που θα 
οδηγήσει στην τόνωση και ενίσχυση της χρήσης του, καθορίζοντας τρεις κύριους στόχους 

• να αποκατασταθεί η απευθείας σύνδεση για κάθε πολίτη, οικία, σχολείο, επιχείρηση και 
διοικητική αρχή, καθιστώντας την πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο ταχύτερη, φθηνότερη και 
ασφαλέστερη, 

• να δηµιουργηθεί η ψηφιακά εξοικειωµένη και επιχειρηµατικά δραστήρια Ευρώπη µέσω 
του ∆ιαδικτύου, και 

• να οικοδοµηθεί σε κοινωνικό επίπεδο συνενταξιακή κοινωνία της πληροφόρησης για 
όλους.  

Ένα άλλο σηµαντικό σκέλος της στρατηγικής για την κοινωνία της πληροφόρησης έγκειται 
στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης νέων µορφών τεχνολογίας και εφαρµογών που θα αποδώσουν 
καρπούς για τον πολίτη οι οποίες θα τονώσουν τις µορφές ηλεκτρονικής εργασίας και 
ηλεκτρονικού εµπορίου (e-working/e-commerce), µε τις οποίες θα ενισχυθεί η εξάπλωση του 
περιεχοµένου και των λειτουργικών µηχανισµών των πολυµέσων και µε τις οποίες 
διασφαλίζεται η ύπαρξη των βασικών τεχνολογιών και υποδοµών. Τα µέτρα αυτά 
εφαρµόζονται µέσω της χρηµατοδοτικής πρωτοβουλίας µεγάλης κλίµακας που έχουν αναλάβει 
η ΕΕ και οι τεχνολογικές εταιρείες και ακαδηµαϊκά ιδρύµατα από την οποία χρηµατοδοτούνται 
ορισµένα προγράµµατα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (ΕΤΑ), για να τονωθεί η φάση της 
ένταξης της τεχνολογίας. 

 

2.3.1 Οργάνωση και διαχείριση του ∆ιαδικτυου 

2.3.1.2 Ο Οργανισµός ∆ιαχείρισης 

Το ∆ιαδίκτυο είναι ένα δίκτυο επικοινωνίας το οποίο πρέπει να είναι προσιτό σε όλους. Η 
δηµιουργία της ΙΑΝΑ (Internet Assigned Numbers Authority - Αρχή του ∆ιαδικτύου για 
την Εκχώρηση Αριθµών), ενός οργανισµού που έχει συνάψει σύµβαση µε την κυβέρνηση των 
Ηνωµένων Πολιτειών, είχε ως στόχο τη διαχείριση των κεντρικών λειτουργιών που 
προϋποθέτει ο συντονισµός του ∆ιαδικτύου σε παγκόσµιο επίπεδο, µε σκοπό το δηµόσιο 
συµφέρον. Η κυβέρνηση των Ηνωµένων Πολιτειών αναγνώρισε επίσης την ανάγκη να 
συµπεριληφθούν στο συντονισµό του ∆ιαδικτύου όλοι οι φορείς σε παγκόσµια κλίµακα. 

Τον Οκτώβριο του 1998, δηµιουργήθηκε το ICANN (Internet Corporation for Assigned 
Numbers and Names - Σώµα του ∆ιαδικτύου για την Εκχώρηση Ονοµάτων και Αριθµών), 
µετά από τη Λευκή Βίβλο της κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών. Το ICAN είναι µια 
ιδιωτική µη κερδοσκοπική εταιρεία που δρα υπέρ του δηµοσίου συµφέροντος, η οποία έχει την 



έδρα της στο Λος Άντζελες. Ο ρόλος της είναι να διασφαλίσει τη διαχείριση του DNS (Domain 
Name System - Σύστηµα Ονοµάτων Τοµέα), την απονοµή χώρων για διευθύνσεις 
πρωτοκόλλων του ∆ιαδικτύου, το συντονισµό των παραµέτρων του νέου πρωτοκόλλου του 
∆ιαδικτύου και τη διαχείριση του συστήµατος των εξυπηρετητών πυρήνα του ∆ιαδικτύου. Το 
ICANN συνεπικουρείται στο έργο του από την Συµβουλευτική Επιτροπή Κυβερνήσεων 
(Governmental Advisory Committee - GAC) που εκφράζει το δηµόσιο συµφέρον σε παγκόσµιο 
επίπεδο. Εξάλλου, η Συµβουλευτική Επιτροπή Κυβερνήσεων είναι επίσης ανοικτή σε πολλούς 
διεθνείς οργανισµούς, τους οποίους αφορούν άµεσα οι αποφάσεις του ICANN (UIT - ∆ιεθνής 
Ένωση Τηλεπικοινωνιών), OMPI (Παγκόσµια Οργάνωση ∆ιανοητικής ιδιοκτησίας), OCDE 
(Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης),...). 

Η Επιτροπή παροτρύνει τα κράτη µέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διευκολύνουν τη 
συµµετοχή όλων των κατηγοριών χρηστών στο ∆ιαδίκτυο στο πλαίσιο του εν λόγω 
διαχειριστικού οργανισµού. 

 

2.3.1.3 Η διευθυνσιοδότηση στο ∆ιαδίκτυο 

Οι διευθύνσεις του ∆ιαδικτύου παρουσιάζονται υπό µορφή αριθµού, ο οποίος χρησιµεύει να 
µεταβιβάζει δεδοµένα από έναν εξυπηρετητή σε άλλον. Το εν λόγω ψηφιακό σύστηµα 
βασίζεται επί του παρόντος σε αριθµούς µήκους 32 δυαδικών ψηφίων (bits) (IPv4). Η σηµερινή 
και η µελλοντική ανάπτυξη του ∆ιαδικτύου συνεπάγεται τη χρήση ενός πολύ µεγάλου αριθµού 
διευθύνσεων, γεγονός που έχει ως αποτέλεσµα ο χώρος των διευθύνσεων Ipv4 να υφίσταται 
διαρκώς αυξανόµενη πίεση.  

Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή θεωρεί ότι πρέπει να παρακολουθούνται εκ του σύνεγγυς οι 
εργασίες του ICANN, καθώς και οι προσανατολισµοί του όσον αφορά την απονοµή των 
διευθύνσεων ΙΡ. Η διαχείριση των εν λόγω διευθύνσεων πρέπει να γίνεται µε αυτόνοµο και 
ουδέτερο τρόπο. Η ταχεία ανάπτυξη του ∆ιαδικτύου απαιτεί το πέρασµα στη νέα γενιά 
διευθύνσεων IPv6 που θα βασίζονται σε αριθµούς της τάξεως των 128 δυαδικών ψηφίων, 
γεγονός που θα πολλαπλασιάσει τον αριθµό των διευθύνσεων που θα τίθενται στη διάθεση των 
χρηστών. Η εν λόγω ανάπτυξη πρέπει να συνοδευτεί από µια υπηρεσία πληροφοριών 
καταλόγου και έρευνας στο ∆ιαδίκτυο. 

 

2.3.1.4 Τα ονόµατα τοµέα 

Τα ονόµατα τοµέα επιτρέπουν να εντοπιστούν εύκολα οι ιστοσελίδες του ∆ιαδικτύου, εν 
αντιθέσει µε το ψηφιακό σύστηµα διευθυνσιοδότησης IP που χρησιµοποιείται για την 
επικοινωνία µέσω δικτύου. Επί του παρόντος χρησιµοποιούνται δύο είδη µητρώου: 

ορισµένοι τοµείς ανωτάτου επιπέδου γενικού χαρακτήρα (gTLDS), όπως ο τοµέας ".COM", 
".NET" χρησιµοποιούνται σε παγκόσµιο επίπεδο, και 



περί τα 240 µητρώα γεωγραφικού ή εθνικού τύπου που εκµεταλλεύονται ανάλογα συστήµατα, 
όπου τα ονόµατα τοµέα αντιστοιχούν σε κωδικούς χώρας (ccTLD) όπως ".GR", ".BE".  

Η υπεύθυνη αρχή για την εκχώρηση των µητρώων είναι το ICANN. Βασικός του στόχος είναι 
να εισαγάγει τον ανταγωνισµό στην αγορά της καταχώρισης ονοµάτων τοµέα γενικού 
χαρακτήρα (gTLD) και να διευρύνει τον αριθµό των τοµέων ανωτάτου επιπέδου (TLD) που 
διατίθενται. Το ICANN έχει ήδη εξουσιοδοτήσει ορισµένους υπευθύνους τήρησης µητρώου 
προκειµένου να ενθαρρύνει τον ανταγωνισµό (σήµερα υπάρχουν σε παγκόσµιο επίπεδο 110 
υπεύθυνοι τήρησης µητρώου, έναντι ενός που υπήρχε έως τον Ιούνιο του 1999).  

Όσον αφορά τα µητρώα των τοµέων ανωτάτου επιπέδου γενικού χαρακτήρα (gTLD), οι 
υπεύθυνοι τήρησης µητρώου υποχρεούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις καταχώρισής τους στο 
NSI (Network Solutions Incorporated). Αυτό προκαλεί µια αίσθηση αβεβαιότητας για το 
ICANN, το οποίο επιθυµεί να αλλάξει την µονοπωλιακή υποδοµή που καθιερώθηκε στις 
Ηνωµένες Πολιτείες προς ένα πιο ισόρροπο διεθνές περιβάλλον. 

Σχετικά µε την πνευµατική ιδιοκτησία, τα κυριότερα προβλήµατα που συνδέονται µε τα 
δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας στο σύστηµα των ονοµάτων τοµέα αφορούν επί του 
παρόντος τα εµπορικά σήµατα. Τα ονόµατα τοµέα αποτέλεσαν εύκολο στόχο για την 
παραβίαση των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας δεδοµένου ότι η απονοµή των ονοµάτων 
στους κυριότερους τοµείς γενικού χαρακτήρα που δηµιουργήθηκαν έγινε βάσει της αρχής 
"εξυπηρέτηση κατά προτεραιότητα άφιξης και κατ΄ αποκλειστικότητα". 

Η Επιτροπή θα συνεχίσει το διάλογο µε την OMPI (Παγκόσµια Οργάνωση ∆ιανοητικής 
Ιδιοκτησίας) και τις αµερικανικές αρχές προκειµένου να εξεύρει λύση όσον αφορά την επίλυση 
των διαφορών και την υλοποίηση εν προκειµένω βιώσιµων λύσεων σε διεθνές επίπεδο. Η 
Επιτροπή προτίθεται επίσης να προτείνει κώδικα δεοντολογίας προκειµένου να περιορίσει τις 
παραβιάσεις των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας. Πρόκειται κυρίως να ορισθούν οι 
κατηγορίες των ονοµάτων που πρέπει να προστατευθούν, καθώς και η µεταχείριση των 
αναγνωρισµένων εµπορικών σηµάτων. 

 

2.3.2 Ο Τοµέας �.eu� 

Ο στόχος της δηµιουργίας στο Internet του τοµέα (περιοχής) ανωτάτου επιπέδου ".eu" είναι η 
καλύτερη προβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Internet, η διεύρυνση της επιλογής των 
χρηστών όσον αφορά ονόµατα τοµέα και η ευνόηση της ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου 
στην εσωτερική αγορά. 

Συγκεκριµένα, η υλοποίηση του TLD .eu ανταποκρίνεται στους ακόλουθους στόχους: 

• προώθηση της χρήσης των δικτύων του Internet και διεύρυνση της επιλογής των 
χρηστών µέσω της παροχής συµπληρωµατικών δυνατοτήτων καταχώρισης στους 
υφιστάµενους εθνικούς τοµείς ανωτάτου επιπέδου (ccTLD) ή σε τοµείς ανωτάτου 
επιπέδου γενικού χαρακτήρα  

http://europa.eu.int/scadplus/leg/el/lvb/l24228.htm


• βελτίωση της διαλειτουργικότητας των διευρωπαϊκών εξυπηρετητών µέσω 
εξασφάλισης της διάθεσης στην Κοινότητα εξυπηρετητών .eu  

• βελτίωση της προβολής της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς στο παγκόσµιο δίκτυο και 
προώθηση της εικόνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα παγκόσµια δίκτυα πληροφοριών. 

Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 733/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 22ας Απριλίου 2002, για την υλοποίηση του τοµέα ανωτάτου επιπέδου .eu 
[Επίσηµη Εφηµερίδα L 113, 30 Απριλίου 2002], ο άµεσος στόχος είναι ο καθορισµός των όρων 
υλοποίησης του τοµέα ανωτάτου επιπέδου .eu (TLD), ώστε να είναι σε θέση ο ορισµός  ενός 
µητρώου και η θέσπιση του πλαισίου γενικής πολιτικής εντός του οποίου θα λειτουργεί το 
µητρώο. Ως µητρώο νοείται ο φορέας που είναι επιφορτισµένος µε την οργάνωση, τη διεύθυνση 
και τη διαχείριση του TLD .eu. Για τον ορισµό του µητρώου αρµόδια είναι η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Το µητρώο είναι µη κερδοσκοπικός οργανισµός, ο οποίος συγκροτείται σύµφωνα µε 
τη νοµοθεσία ενός κράτους µέλους και έχει την έδρα του εντός της Κοινότητας. 

Το µητρώο έχει τα ακόλουθα καθήκοντα: 

• καταχωρίζει στον TLD .eu, µέσω οποιουδήποτε διαπιστευµένου γραφείου 
καταχώρισης, τα ονόµατα τοµέα που ζητούνται από κάθε επιχείρηση, οργανισµό και 
φυσικό πρόσωπο που έχουν την έδρα τους ή κατοικούν εντός της Κοινότητας , 

• θεσπίζει, σε διαβούλευση µε την Επιτροπή και τα λοιπά ενδιαφερόµενα µέρη, την 
πολιτική καταχώρισης για τον TLD .eu, σύµφωνα µε τους κανόνες της πολιτικής 
δηµοσίου συµφέροντος, 

• επιβάλλει τέλη τα οποία σχετίζονται άµεσα µε το κόστος που ανακύπτει, 

• εφαρµόζει πολιτική εξώδικης διευθέτησης των διαφορών για την ταχεία επίλυση των 
διαφορών µεταξύ των κατόχων ονοµάτων του τοµέα όσον αφορά τα δικαιώµατα που 
αφορούν τα ονόµατα, καθώς και των διαφορών που αφορούν µεµονωµένες αποφάσεις 
του µητρώου, 

• θεσπίζει και εφαρµόζει διαδικασίες διαπίστευσης για καταχωρητές .eu, και 

• εξασφαλίζει την ακεραιότητα των βάσεων δεδοµένων των ονοµάτων του τοµέα. 

Η πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή του µητρώου TLD .eu δηµοσιεύτηκε 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα C 208 της 3ης Σεπτεµβρίου 2002. Στους υποψηφίους δόθηκε 
προθεσµία έως την 25η Οκτωβρίου 2002 για να υποβάλουν τον σχετικό φάκελο 
υποψηφιότητας.  

Η υλοποίηση του τοµέα ανωτάτου επιπέδου ".eu" αναµένεται ότι θα πραγµατοποιηθεί στη 
διάρκεια του πρώτου εξαµήνου του 2003. 

 



2.3.3 H πρωτοβουλία για την ηλεκτρονική Ευρώπη (eEurope) 

Η µετατόπιση του βάρους προς την κοινωνία της πληροφόρησης και την οικονοµία µε 
γνωσιολογικό υπόβαθρο έχουν θεµελιώδη σηµασία για την Ευρώπη, για να αποκοµίσει τους 
πλήρεις καρπούς των ψηφιακών τεχνολογιών και του ∆ιαδικτύου στα θέµατα της βιώσιµης 
ανάπτυξης, της αυξηµένης παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας, της δηµιουργίας νέων 
θέσεων εργασίας, αλλά και της προόδου στα κοινωνικά ζητήµατα και για το κοινωνικό σύνολο. 
Αποτελεί το κλειδί για να ενισχυθεί η θέση που διαδραµατίζει η ΕΕ υπό την ιδιότητα του 
πρωταγωνιστικού συντελεστή στο παγκόσµιο προσκήνιο. 

Η πρωτοβουλία για την Ηλεκτρονική Ευρώπη (eEurope) έπαιξε καίριο ρόλο στο να προσδοθεί 
στην κοινωνία της πληροφόρησης νέα πολιτική ώθηση σε ανώτατο επίπεδο. Υπό αυτές τις 
ευνοϊκές πολιτικές συνθήκες, το πρόγραµµα δράσης για την Ηλεκτρονική Ευρώπη (eEurope) θα 
διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο για να γίνουν τα ευεργετικά οφέλη της κοινωνίας των 
πληροφοριών χειροπιαστά για όλους τους ευρωπαίους πολίτες και όλες τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις και ιδίως για τις επιχειρήσεις µικρού και µεσαίου µεγέθους. Το πρόγραµµα 
στηρίζεται στις υφιστάµενες πολιτικές σε πανευρωπαϊκή και εθνική κλίµακα και, όπου αυτό 
κρίνεται αναγκαίο, τις ενισχύει και τις συµπληρώνει. 

Το πρόγραµµα δράσης eEurope 2002 κάλυπτε ένδεκα γραµµές δράσης, οι οποίες 
συνασπίστηκαν µε βασικό άξονα τις ακόλουθες τρεις προτεραιότητες: 

• Την παροχή φθηνότερων, ταχύτερων και ασφαλέστερων διασυνδέσεων µε το 
∆ιαδίκτυο. 

• Τις επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναµικό και στα ειδικά προσόντα. 

• Την τόνωση της χρήσης του ∆ιαδικτύου. 

• H πρόοδος κατά τη διάρκεια του σχεδίου eEurope 2002 ήταν η εξής: 

• ∆ιπλασιάστηκε η διείσδυση του Ίντερνετ στα νοικοκυριά. 

• Εγκαταστάθηκε το πλαίσιο για τις τηλεπικοινωνίες. 

• Μειώθηκαν οι τιµές πρόσβασης στο Internet. 

• Σύνδεση σχεδόν όλων των εταιρειών και σχολείων. 

• Η Ευρώπη διαθέτει πλέον το ταχύτερο ερευνητικό δίκτυο κορµού παγκοσµίως. 

• Λειτουργεί το µεγαλύτερο µέρος του νοµικού πλαισίου για το ηλεκτρονικό εµπόριο. 

• Περισσότερες κυβερνητικές υπηρεσίες παρέχονται δικτυακά. 

• Αναδύεται υποδοµή για τις έξυπνες κάρτες. 

• Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και συνιστούν κατευθυντήριες γραµµές για την 
προσβασιµότητα στον Παγκόσµιο Ιστό. 



Αποτελώντας συνέχεια του προγράµµατος eEurope 2002, το πρόγραµµα δράσης eEurope 2005 
έχει ως κύριο άξονα την ανάπτυξη πρόσβασης ευρέως φάσµατος µε ανταγωνιστικές τιµές, την 
ασφάλεια των δικτύων και την ανάπτυξη της χρήσης τεχνολογιών της πληροφόρησης από 
δηµόσιους φορείς ("ηλεκτρονική κυβέρνηση"). 

Το σχέδιο δράσης eEurope 2005 βασίζεται σε δύο οµάδες δράσεων που αλληλοενισχύονται. 
Αφενός αποσκοπεί στην τόνωση υπηρεσιών, εφαρµογών και περιεχοµένου, καλύπτοντας τόσο 
τις δικτυακές δηµόσιες υπηρεσίες όσο και το ηλεκτρονικό επιχειρείν, αφετέρου, αντιµετωπίζει 
την υποκείµενη ευρυζωνική υποδοµή και θέµατα ασφάλειας. 

Έως το 2005, η Ευρώπη θα πρέπει να διαθέτει: 

• σύγχρονες δικτυακές δηµόσιες υπηρεσίες, 

• ηλεκτρονική διακυβέρνηση, 

• ηλεκτρονικές υπηρεσίες µάθησης, 

• ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας, 

• δυναµικό περιβάλλον ηλεκτρονικού επιχειρείν, 

και, ως καταλύτη για αυτές, 

• διαδεδοµένη διάθεση ευρυζωνικής πρόσβασης σε ανταγωνιστικές τιµές, και 

• ασφαλή υποδοµή πληροφοριών. 

 

2.3.3.1 Σύγχρονες δικτυακές δηµόσιες υπηρεσίες 

Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει την πολιτική της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της 
ηλεκτρονικής µάθησης, και της ηλεκτρονικής υγείας. 

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Οι δράσεις που προτείνονται για την πολιτική αυτή αφορούν: 
την ευρυζωνική σύνδεση, τη διαλειτουργικότητα, τις διαλογικές δηµόσιες υπηρεσίες, τις 
δηµόσιες συµβάσεις, τα δηµόσια σηµεία πρόσβασης στο Ίντερνετ και ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
για τον πολιτισµό και τον τουρισµό.  

Σχετικά µε τις διαλογικές δηµόσιες υπηρεσίες, έως το τέλος του 2004, θα πρέπει τα κράτη µέλη 
να έχουν εξασφαλίσει ότι οι βασικές δηµόσιες υπηρεσίες παρέχονται σε διαλογική βάση, όπου 
αρµόζει είναι προσβάσιµες για όλους, και ότι αξιοποιούν τόσο το δυναµικό των ευρυζωνικών 
δικτύων όσο και της πολυπλατφορµικής πρόσβασης. Προς τούτο θα απαιτηθεί αναδιοργάνωση 
των γραφείων διεκπεραίωσης που θα αντιµετωπισθεί κατά τη διάρκεια της εκστρατείας 
προαγωγής της ορθής πρακτικής. Συνεπάγεται επίσης την αντιµετώπιση της πρόσβασης για 
άτοµα µε ειδικές ανάγκες, όπως οι µειονεκτούντες ή οι ηλικιωµένοι.  

Για τη δράση των δηµοσίων συµβάσεων, έως το τέλος του 2005 θα πρέπει τα κράτη µέλη να 
έχουν επιτύχει την ηλεκτρονική διεξαγωγή σηµαντικού µέρους των δηµοσίων συµβάσεων. 



Όσον αφορά τα δηµόσια σηµεία πρόσβασης στο Ίντερνετ, όλοι οι πολίτες θα πρέπει στους 
δήµους ή τις κοινότητές τους να διαθέτουν εύκολη πρόσβαση στα εν λόγω σηµεία, εξοπλισµένα 
κατά προτίµηση µε ευρυζωνική σύνδεση. Κατά τη δηµιουργία των εν λόγω σηµείων θα πρέπει 
τα κράτη µέλη να χρησιµοποιούν διαρθρωτικούς πόρους και να συνεργάζονται σε συνεργασία 
µε τον ιδιωτικό ή/και εθελοντικό τοµέα, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

Ηλεκτρονική µάθηση. Τα κράτη µέλη ανταποκρίθηκαν θετικά στους φιλόδοξους στόχους του 
eEurope 2002. Τα περισσότερα σχολεία είναι πλέον συνδεδεµένα, ενώ συνεχίζονται οι εργασίες 
για την παροχή πρόσφορης πρόσβασης στο Ίντερνετ και σε πολυµεσικούς πόρους για σχολεία, 
διδάσκοντες και µαθητές. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης έθεσε ως στόχο προς 
επίτευξη έως το τέλος του 2003, αναλογία 15 µαθητών ανά συνδεδεµένο υπολογιστή για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς17 στα σχολεία της ΕΕ. Τα διευρωπαϊκά δίκτυα που συνδέουν εθνικά 
ερευνητικά και εκπαιδευτικά δίκτυα αναβαθµίστηκαν σηµαντικά αλλά λίγα µόνο σχολεία είναι 
µέχρι στιγµής συνδεδεµένα. Οι δράσεις που προτείνονται για την πολιτική αυτή αφορούν τις 
ευρυζωνικές συνδέσεις, το πρόγραµµα ηλεκτρονικής µάθησης, τη δηµιουργία εικονικής 
πανεπιστηµιούπολης για όλους τους φοιτητές, σύστηµα συνεργασίας µε τη βοήθεια υπολογιστή 
και επανεκπαίδευση-απόκτηση δεξιοτήτων για την κοινωνία της γνώσης. 

Ηλεκτρονική υγεία. Οι ψηφιακές τεχνολογίες καθίστανται σηµαντικότερες στη διαχείριση της 
υγείας, τόσο σε επίπεδο µεµονωµένου ιατρού όσο και σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. 
Παρέχουν τη δυνατότητα µείωσης των  διοικητικών δαπανών, παροχής υπηρεσιών 
υγειονοµικής περίθαλψης εξ αποστάσεως, αποφυγή περιττής επανάληψης εξετάσεων. 
Επιπλέον, το Internet χρησιµοποιείται διαρκώς περισσότερο από τους πολίτες για τη λήψη 
ιατρικών πληροφοριών. Με βάση τα παραπάνω είναι καθοριστικής σηµασίας η αποτελεσµατική 
ανάπτυξη ηλεκτρονικού περιεχοµένου και υπηρεσιών για την υγεία και η διάθεσή του σε όλους, 
καθώς και η συµµόρφωση των συναφών µε την υγεία ιστοθέσεων µε καθιερωµένα ποιοτικά 
κριτήρια. Στις δράσεις της πολιτικής αυτής περιλαµβάνονται: Η ηλεκτρονική κάρτα υγείας, τα 
δίκτυα πληροφοριών υγείας και οι δικτυακές υπηρεσίες υγείας. 

 

2.3.3.2 ∆υναµικό περιβάλλον για το ηλεκτρονικό επιχειρείν 

Στο ηλεκτρονικό επιχειρείν περιλαµβάνονται το ηλεκτρονικό εµπόριο (ηλεκτρονικές αγορές και 
πωλήσεις) και η αναδιάρθρωση των επιχειρηµατικών διεργασιών ώστε να γίνεται η βέλτιστη 
χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών. Η Επιτροπή βασιζόµενη στην ευρωπαϊκή έκθεση για την 
ανταγωνιστικότητα και στην ανακοίνωση για την ηλεκτρονική οικονοµία28, συνεργάζεται µε 
τα κράτη µέλη για την υποστήριξη του ηλεκτρονικού επιχειρείν στην Ευρώπη. Σκοπός είναι η 
προώθηση της εδραίωσης του ηλεκτρονικού επιχειρείν µε στόχο την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, της παραγωγικότητας και της οικονοµικής 
µεγέθυνσης µέσω επενδύσεων σε τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, ανθρώπινων 
πόρων (ιδίως των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων) και νέων επιχειρηµατικών µοντέλων, µε 
παράλληλη εξασφάλιση της προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Το σχέδιο eEurope 2005 θα 
προσφέρει τα µέσα για την εφαρµογή της εν λόγω πολιτικής. 



Οι δράσεις που προτείνονται για την πολιτική αυτή αφορούν: Τη Νοµοθεσία, τα ΜΜΕ, τις 
ηλεκτρονικές δεξιότητες, τη διαλειτουργικότητα, την αξιοπιστία και την εµπιστοσύνη και το ".eu 
company". 

Σχετικά µε τη Νοµοθεσία, η Επιτροπή, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, θα προβεί σε 
ανασκόπηση της συναφούς νοµοθεσίας, κατά περίπτωση αποσκοπώντας στον προσδιορισµό 
και την άρση των παραγόντων που εµποδίζουν τις επιχειρήσεις να χρησιµοποιήσουν τις 
µεθόδους του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Επίσης, έως το τέλος του 2003, η Επιτροπή προτίθεται 
να καθιερώσει ευρωπαϊκό δίκτυο υποστήριξης του ηλεκτρονικού επιχειρείν, συνενώνοντας 
υφιστάµενους ευρωπαϊκούς, εθνικούς και περιφερειακούς συντελεστές στο πεδίο αυτό µε 
σκοπό την ενδυνάµωση και τον συντονισµό δράσεων υποστήριξης των ΜΜΕ στο πεδίο του 
ηλεκτρονικού επιχειρείν. Η Επιτροπή θα ενισχύσει γεωγραφικές και κλαδικές δέσµες ΜΜΕ που 
εργάζονται σε ηλεκτρονική δικτύωση ώστε να ενθαρρυνθεί η καινοτοµία στο ηλεκτρονικό 
επιχειρείν, η κοινή χρήση ορθής πρακτικής και η προώθηση κατευθυντηρίων γραµµών και 
προτύπων. Επίσης, η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία µε τα κράτη µέλη, θα δηµοσιεύσει 
ανάλυση της προσφοράς και της ζήτησης ηλεκτρονικών δεξιοτήτων στην Ευρώπη. Η Επιτροπή 
και τα κράτη µέλη θα πρέπει να ενισχύσουν κοινοπραξίες δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και τη 
συνεργασία όλων των σχετικών ενδιαφεροµένων µε σκοπό την ανάπτυξη πανευρωπαϊκού 
ορισµού όσον αφορά τις ηλεκτρονικές δεξιότητες. Σχετικά µε τη διαλειτουργικότητα, έως το 
τέλος του 2003, θα πρέπει ο ιδιωτικός τοµέας, µε την υποστήριξη της Επιτροπής και των 
κρατών µελών, να έχει αναπτύξει διαλειτουργικές λύσεις ηλεκτρονικού επιχειρείν για 
συναλλαγές, ασφάλεια, υπογραφές, συµβάσεις και πληρωµές. Τούτο θα διευκολύνει τις 
υπηρεσίες καθιστώντας εφικτή τη διεξαγωγή οµαλών, ασφαλών και εύκολων διασυνοριακών 
ηλεκτρονικών συναλλαγών και εµπορίου µέσω κινητών επικοινωνιών. Τέλος, σχετικά µε την 
αξιοπιστία και την εµπιστοσύνη, έως το τέλος του 2003, η Επιτροπή, από κοινού µε τον 
ιδιωτικό τοµέα, οργανώσεις καταναλωτών και τα κράτη µέλη, θα εξετάσει δυνατότητες 
καθιέρωσης πανευρωπαϊκού ηλεκτρονικού συστήµατος επίλυσης διαφορών. Για τη 
διευκόλυνση διασυνοριακών ηλεκτρονικών συναλλαγών για ΜΜΕ, πρόκειται η Επιτροπή να 
υποστηρίξει περαιτέρω την καθιέρωση ηλεκτρονικών συστηµάτων πληροφόρησης σε νοµικά 
θέµατα. Η Επιτροπή θα εργαστεί µαζί µε τους ενδιαφερόµενους όσον αφορά απαιτήσεις για 
σήµατα εµπιστοσύνης µε σκοπό την έκδοση σύστασης για θέµατα εµπιστοσύνης των 
καταναλωτών στο ηλεκτρονικό εµπόριο. 

Αναφορικά µε τη δηµιουργία του ".eu company", έως το τέλος του 2003, η Επιτροπή θα 
εξετάσει τις δυνατότητες παροχής σε ευρωπαϊκές εταιρείες πρόσθετων χαρακτηριστικών που 
συνδέονται µε την ονοµασία τοµέα .eu, όπως την πιστοποιηµένη κυβερνοταυτότητα και άλλες 
λειτουργίες υποστήριξης, π.χ. σήµατα εµπιστοσύνης και πρόγραµµα επαλήθευσης ταυτότητας. 

 

2.3.3.3 Ασφαλής υποδοµή πληροφοριών 

Η κοινοτική ερευνητική δραστηριότητα σε θέµατα ασφάλειας θα συνεχιστεί στο 6ο πρόγραµµα 
πλαίσιο. Προτεραιότητες θα είναι: αξιόπιστες υποδοµές δικτύων και πληροφοριών µε έµφαση 



στις αναδυόµενες τεχνολογίες (π.χ. ευρυζωνική, ασύρµατες αρχιτεκτονικές, νοήµον 
περιβάλλον), ο εντοπισµός ευπαθών σηµείων και αλληλεξαρτήσεων σε υποδοµές. Επιδιώκεται 
επίσης η υποστήριξη της τυποποίησης αποσκοπώντας σε ευρύτερη χρήση ανοικτών προτύπων 
και λογισµικού ανοικτής πηγής. Στις ερευνητικές δραστηριότητες θα πρέπει επίσης να 
συνεκτιµηθεί ο �ανθρώπινος παράγοντας� στην ασφάλεια, π.χ. βασικά πρότυπα ασφάλειας, 
ευχρηστία συστηµάτων. 

Οι δράσεις που προτείνονται για την πολιτική αυτή αφορούν: την οµάδα ειδικού έργου για την 
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο (CSTF), την εµπέδωση �κλίµατος ασφάλειας, και τις ασφαλείς 
επικοινωνίες µεταξύ δηµόσιων υπηρεσιών. 

 

2.3.3.4 Ευρυζωνική τεχνολογία 

Οι κυβερνήσεις συνειδητοποιούν σε παγκόσµια κλίµακα και σε διαρκώς µεγαλύτερο βαθµό ότι 
η ευρυζωνική πρόσβαση θα είναι κεντρικής σηµασίας για την οικονοµική ανάπτυξη των χωρών 
τους. Η ευρύτερη διάθεση ευρυζωνικών επικοινωνιών θα έχει σηµαντικό αντίκτυπο στην 
οικονοµία, διάφορα δε κράτη της ΕΕ έχουν αρχίσει την επανεξέταση της κατάστασης όσον 
αφορά την ευρυζωνική προσφορά στην επικράτειά τους. Κοινός τους στόχος είναι η επιτάχυνση 
της εξάπλωσής του. 

Η ευρυζωνική στρατηγική αποτελεί σύνθετο καθήκον καθώς επηρεάζεται από πολλές και 
διαφορετικές πολιτικές: πολεοδοµία και χωροταξία, ερευνητική πολιτική, φορολόγηση και 
κανονιστική ρύθµιση. Οι πολιτικές αυτές διεξάγονται σε όλα τα επίπεδα: διεθνές, ευρωπαϊκό, 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό, καθώς και από φάσµα διαφόρων συντελεστών, στον ιδιωτικό 
αλλά και στον δηµόσιο τοµέα. 

Οι δράσεις που προτείνονται για την πολιτική αυτή αφορούν: Την πoλιτική ραδιοφάσµατος, την 
ευρυζωνική πρόσβαση σε λιγότερο ευνοηµένες περιφέρειες, τον περιορισµός των φραγµών για 
την εξάπλωση ευρυζωνικών δικτύων, το πολυπλατφορµικό περιεχόµενο και τη µετάβαση στην 
ψηφιακή εκποµπή. 

 

 

Πηγές 

Main legislative documents and proposals published since march 1996:  
http://europa.eu.int/ISPO/infosoc/telecompolicy/en/Main-en.htm 
 
Main Regulatory texts published since January 2000: 
http://europa.eu.int/information_society/topics/telecoms/regulatory/maindocs/index_en.
htm 
 
Commission staff working document: 

http://europa.eu.int/ISPO/infosoc/telecompolicy/en/Main-en.htm
http://europa.eu.int/information_society/topics/telecoms/regulatory/maindocs/index_en.htm
http://europa.eu.int/information_society/topics/telecoms/regulatory/maindocs/index_en.htm


Europe's Liberalised Telecommunications Market - A Guide to the Rules of the Game 
http://europa.eu.int/ISPO/infosoc/telecompolicy/en/userguide-en.pdf 
 
Information Society: 
http://europa.eu.int/information_society/index_en.htm 
 
Information Society � Telecommunications: 
http://europa.eu.int/information_society/topics/telecoms/index_en.htm 
 
Information Society � Internet Policies: 
http://europa.eu.int/information_society/topics/telecoms/internet/index_en.htm 
 
Information Society � Radio-spectrum Policy 
http://europa.eu.int/information_society/topics/telecoms/radiospec/radio/index_en.htm 
 
e-Europe 2002: 
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/index_en.htm 
 
The �.EU� Domain: 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/l24228.htm 
 
EU Domain Procedural steps/Time table  
http://europa.eu.int/information_society/topics/telecoms/internet/eu_domain/procedure/index_en
.htm 
 
EU Domain Regulation  
http://europa.eu.int/information_society/topics/telecoms/internet/eu_domain/workpaper/text_reg
ulation_pdf/dotEU-EN-regulation733-2002.pdf 
 
European Registry of Internet Domain Names: 
http://www.eurid.be/ 
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3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

3.1 Εισαγωγή  

Η ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών επικοινωνίας, καθιστά την ενσωµάτωση τους στις 
λειτουργίες του κοινωνικού συνόλου σηµαντικό παράγοντα για την επίτευξη συγκριτικού 
πλεονεκτήµατος στο περιβάλλον της παγκόσµιας αγοράς, 

Παρόλα αυτά η ταχύτατη ανάπτυξη των νέων δικτυακών τεχνολογιών και η επερχόµενη 
σύγκλιση τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και ηλεκτρονικών µέσων µαζικής ενηµέρωσης, 
επιφέρουν σηµαντικές ανατροπές στα οικονοµικά µοντέλα ανάπτυξης στους τοµείς των 
τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής, των υπηρεσιών και του εµπορίου. Παράλληλα, επιδρούν 
καθοριστικά στα κοινωνικά µοντέλα οργάνωσης που σκοπό έχουν την εξασφάλιση της 
συµµετοχής, της συνοχής και της ισονοµίας των πολιτών, την ισότιµη επικοινωνία και την 
πρόσβαση στη γνώση1. 

Η υλοποίηση ενός εθνικού στρατηγικού προγράµµατος επικοινωνιακών συστηµάτων θεωρείται 
πλέον επιβεβληµένη σε όλα τα κράτη προκειµένου ν� αντεπεξέλθουν στη σηµερινή 
ανταγωνιστική παγκόσµια κοινωνία.  

Στα πλαίσια αυτών των εξελίξεων, η χώρα µας καλείται να αναπτύξει τάχιστα τις δοµές  εκείνες 
(τεχνολογικές, κοινωνικές, κανονιστικές) που θα εξασφαλίσουν την οικονοµική πρόοδο και 
κοινωνική ευηµερία στο σύγχρονο περιβάλλον. Ο ρόλος της πολιτείας θεωρείται καταλυτικός 
στην επίτευξη αυτού του στόχου και η σύνταξη και εφαρµογή µιας εθνικής επικοινωνιακής 
στρατηγικής µε βάθος χρόνου πρέπει να υλοποιείται σε συνεργία µε όλους τους εµπλεκόµενους 
φορείς. Καθοριστικό ρόλο στην σύνταξη µια εθνικής στρατηγικής αποτελεί η καταγραφή της 
τωρινής κατάστασης, η αναγνώριση των εγγενών χαρακτηριστικών του τόπου, ο δηµόσιος 
διάλογος µε τους εµπλεκόµενους φορείς, η µελέτη των βέλτιστων πρακτικών άλλων κρατών, 
κ.α. 

Η ανάπτυξη µιας εθνικής επικοινωνιακής στρατηγικής πρέπει να αντιλαµβάνεται ως ένα σύνολο 
επιµέρους στρατηγικών στόχων, όχι µόνο τεχνολογικών, αλλά και κοινωνικών όπως 
διαφαίνεται και από την έκταση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος �Κοινωνία της 
Πληροφορίας� (ΕΠΚτΠ) στα πλαίσια του Γ� κοινοτικού πλαισίου στήριξης. (ΓΚΠΣ). Στόχος 
του είναι να εφαρµοστούν τα σηµαντικότερα σηµεία της Λευκής Βίβλου της ελληνικής 
κυβέρνησης µε τίτλο «Η Ελλάδα στην Κοινωνία της Πληροφορίας: Στρατηγική και τάσεις»2 
του 1999 και, παράλληλα, να επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 
eEurope3 , του σχεδίου δράσης eEurope 20024 καθώς και του σχεδίου δράσης eEurope 20055. 
Συγκεκριµένα το ΕΠΚτΠ περιλαµβάνει 5 άξονες δράσεις οι οποίοι είναι: 

• Παιδεία και Πολιτισµός 

• Πολίτης και Ποιότητα Ζωής 

• Ανάπτυξη και Απασχόληση 



• Επικοινωνίες 

• Τεχνική Βοήθεια 

Το συγκεκριµένο ΕΠ αποτελείται από πολλές δράσεις οι οποίες έχουν σκοπό την βελτίωση της 
ποιότητας της ζωής µέσω της χρήσης των νέων τεχνολογιών στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, 
την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση του ανταγωνισµού, την σύνταξη και εφαρµογή 
ενός κατάλληλου θεσµικού πλαισίου κ.α. 

Παρόλο που οι βασικοί κατευθυντήριες γραµµές ενός ολοκληρωµένου στρατηγικού σχεδιασµού 
έχουν τεθεί, διαφαίνεται µία αρκετά µεγάλη καθυστέρηση στην πορεία υλοποίησης των 
παραπάνω δράσεων, αν και πρόσφατα εµφανίζονται κάποια βήµατα επιτάχυνσης. 

Κύριος παράγοντας αδυναµίας υλοποίησης των δράσεων του ΕΠ είναι η εµπλοκή πολλών 
φορέων µε διαφορετικά επίπεδα οργάνωσης και ικανότητας για την υλοποίηση έργων που 
συνδέονται µε την Κοινωνία της Πληροφορίας, γεγονός που δυσκολεύει τον αναγκαίο ενιαίο 
συντονισµό  τους, ο µεγάλος κύκλος υλοποίησης των έργων- που επιµηκύνεται και λόγω του 
αναγκαίου αλλά πολλές φορές πολύπλοκου θεσµικού πλαισίου, η απουσία εξειδικευµένων 
πυρήνων στους φορείς της δηµόσιας διοίκησης, τα ασαφή και µη δεσµευτικά 
χρονοδιαγράµµατα για τις διάφορες φάσεις των έργων (από τον σχεδιασµό, την υποβολή του 
τεχνικού δελτίου, την διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης, την προκήρυξη, και την 
συµβολαιοποίηση). Σίγουρα την εικόνα της µειωµένης υλοποίησης ενίσχυσε η τεχνοφοβία και 
απουσία κατάλληλης κουλτούρας, οι αυξηµένες απαιτήσεις σε τεχνική υποστήριξη των φορέων 
που υλοποιούν έργα, η µη αξιοποίηση βέλτιστων πρακτικών από Ελλάδα και Ευρωπαϊκή 
Ένωση και η µη διασφάλιση δια-λειτουργικότητας πληροφοριακών συστηµάτων του δηµοσίου 
και τέλος η απουσία εναλλακτικών τρόπων υλοποίησης έργων όπως είναι το outsourcing6. 

Το κοµµάτι της ΚτΠ που αφορά την υλοποίηση της στρατηγικής της Ελλάδας στο τοµέα των 
επικοινωνιών, παραµένει δυστυχώς ακόµα στα σπάργανα, καθώς από τις δράσεις που έχουν 
ανακοινωθεί κατά καιρούς, και κύριοι δικαιούχοι είναι το ΥΜΕ (Υπουργείο Μεταφορών κ 
Επικοινωνιών), τα ΕΛΤΑ και η ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων), 
έχει υλοποιηθεί ένας ελάχιστος αριθµός έργων. Συγκεκριµένα έχουν υλοποιηθεί έξι δράσεις από 
την ΕΕΤΤ συνολικού προϋπολογισµού 15,44Μ� από ένα σύνολο έργων ύψους 569,23Μ� µόνο 
για τον τοµέα των επικοινωνιών. Καταλαβαίνουµε, ότι οι ρυθµοί εκτέλεσης των έργων πρέπει 
να αυξηθούν θεαµατικά, καθώς η γενικότερη στρατηγική της ΚτΠ προϋποθέτει την ύπαρξη του 
κατάλληλου ρυθµιστικού πλαισίου (ραδιοσυχνότητες, φάσµα, ευρυζωνικότητα, καθολική 
πρόσβαση, κ.α.), την πλήρη απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών (πρόσβαση στον τοπικό 
βρόγχο, διασύνδεση µεταξύ πάροχων, αδειοδότηση κ.α.), την εφαρµογή ενός ενιαίου 
κανονισµού στο διαδίκτυο, καθώς και την άµεση εγκατάσταση δικτυακών υποδοµών σε εθνικό 
και τοπικό επίπεδο.  

Παρακάτω θα εξετάσουµε τις διάφορες ενέργειες που έχουν γίνει από ην πλευρά της  πολιτείας 
πάνω στο κρίσιµο θέµα της επικοινωνιακής στρατηγικής. Θα προσπαθήσουµε να 
αναγνωρίσουµε τα σηµεία υστέρησης που παρατηρούνται στο όλο εγχείρηµα και θα 
αναζητήσουµε λύσεις και τυχόν βέλτιστες πρακτικές που έχουν εφαρµοστεί σε άλλες χώρες. 



3.2 Ευρυζωνική Πρόσβαση 

Σε παγκόσµιο επίπεδο, οι ορισµοί που δίνονται για την ευρυζωνικότητα διαφέρουν είτε ως προς 
τον ορισµό είτε ως προς την έννοια. Αυτό οφείλεται κυρίως στην δυναµική φύση του 
τηλεπικοινωνιακού περιβάλλοντος, στο οποίο παρατηρούνται συνεχείς ζυµώσεις σε επίπεδο 
τεχνολογίας, υπηρεσιών και εφαρµογών. Για παράδειγµα στις Η.Π.Α. η ευρυζωνική πρόσβαση 
καθορίζεται αποκλειστικά από τους ρυθµούς µετάδοσης των δεδοµένων, στον Καναδά 
βασίζεται στα χαρακτηριστικά των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους χρήστες ενώ η Ιταλία 
θεωρεί την ευρυζωνική πρόσβαση ως ένα καθαρά τεχνολογικό περιβάλλον1.  

Η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη µέση καθώς, ο ορισµός της ευρυζωνικότητας είναι άρρηκτα 
συνδεδεµένος και µε τις εφαρµογές και υπηρεσίες οι οποίες θα προσφέρονται πάνω από το 
φυσικό µέσο αλλά και της γενικότερης κοινωνικής πολιτικής του κράτους (π.χ. καθολική 
πρόσβαση, καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού κ.α.) 

Η Ελλάδα ακολουθώντας το παράδειγµα άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, αν και µε αρκετή 
καθυστέρηση έχει συστήσει µε την υπ. Αρίθµ. 151.488/ΚτΠ 641/08.03.2002 απόφαση του 
ειδικού γραµµατέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας του ΥΠΟΟ, οµάδα εργασίας (task force) 
για την ευρυζωνική πρόσβαση. Σύµφωνα µε τις διεθνείς πρακτικές οι οµάδες εργασίας για 
θέµατα που άπτονται των νέων τεχνολογιών θεωρούνται µείζονος σηµασίας για την 
προετοιµασία και σύνταξη ενός επιτυχηµένου στρατηγικού σχεδιασµού. Αντίστοιχες οµάδες 
εργασίες για την ευρυζωνική πρόσβαση υπάρχουν σε κράτη σ� όλο τον κόσµο εδώ και χρόνια 
επηρεάζοντας τις εξελίξεις θετικά ώστε ορισµένες χώρες να θεωρούνται πλέον �e-ready� όπως 
η Νότια Κορέα, Σουηδία, Αγγλία, κ.α. σύµφωνα µε πρόσφατες µελέτες.   

Κύριες δραστηριότητες τις Ελληνικής οµάδας εργασίας για την ευρυζωνική πρόσβαση 
σύµφωνα µε το στρατηγικό κείµενο που κατατέθηκε από την οµάδα είναι: 

• Ο συντονισµός και η γνωµοδότηση προς την διαχειριστική αρχή του ΕΠΚτΠ επί των 
σχετικών δράσεων σε όλους τους άξονες του ΕΠ. 

• Η κατάθεση συγκεκριµένων προτάσεων για έργα που προωθούν την ανάπτυξη των 
ευρυζωνικών υπηρεσιών σε περιφερειακή βάση µε προτεραιότητα στους χώρους της 
δηµόσιας διοίκησης, της εκπαίδευσης και την υγείας. 

• Η στήριξη της διεθνούς εκπροσώπησης της χώρας αλλά και η συλλογή και επεξεργασία 
διεθνών πρακτικών µε σκοπό την µεταφορά τους στα Ελληνικά δεδοµένα µε κριτήριο 
την ταχεία και επιτυχή υιοθέτηση τους. 

• Ο σχεδιασµός και οι προτάσεις δράσεων ευαισθητοποίησης σε διάφορα επίπεδα 

• Η παροχή σχετικών προτάσεων προς όλους τους δηµόσιους φορείς µε στόχο τον 
συντονισµό των πολιτικών για τη δηµιουργία «βασικής πλατφόρµας» σύµφωνα µε τις 
διεθνείς πρακτικές, που θα καλύπτει αρχικά την προσφορά και ζήτηση ευρυζωνικών 
υπηρεσιών κυρίως από τη δηµόσια διοίκηση και τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις σε όλες 
τις περιφέρειες της χώρας. 



• Η σύνταξη και υποβολή στην πολιτική ηγεσία των αρµόδιων Υπουργείων κειµένου 
στρατηγικής που αφορά στην ανάπτυξη των υπηρεσιών πρόσβασης ευρείας ζώνης το 
οποίο και θα εξειδικεύει τις σχετικές δράσεις.  

Η οµάδα εργασίας κατέληξε σε αρκετά χρήσιµα συµπεράσµατα ως προς τον τρόπο της 
εισαγωγής των ευρυζωνικών υπηρεσιών και δοµών στην Ελληνική πραγµατικότητα, τονίζοντας 
την ανάγκη µιας ταχύτατης εκτέλεσης δράσεων αρχικής υλοποίησης προκειµένου, να 
αναδειχθούν οι πιθανές αλλαγές που χρειάζονται σε νοµοθετικό και ρυθµιστικό επίπεδο, να 
ενηµερωθούν οι τελικοί χρήστες για τις δυνατότητες των ευρυζωνικών υπηρεσιών και να 
ενεργοποιηθούν οι περιφέρειες και οι τοπικές κοινωνίες µε την παροχή κινήτρων ώστε να 
εισαχθούν κατάλληλες ευρυζωνικές υποδοµές στην περιοχή τους. 

Πέρα από τις παραπάνω προτάσεις θέτονται σοβαρά θέµατα σε επίπεδο στρατηγικής καθώς η 
Ελλάδα, σε αντίθεση µε τις περισσότερες χώρες που έχουν εφαρµόσει επιτυχηµένα 
προγράµµατα εισαγωγής των ευρυζωνικών υπηρεσιών παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες που 
δυσκολεύουν την εισαγωγή τους. Στο σχήµα παρακάτω διαφαίνονται οι παράγοντες που 
δυσχεραίνουν την εισαγωγή των ευρυζωνικών υποδοµών και υπηρεσιών στη χώρα µας. 

 

 

Αδυναµία εισαγωγής των ευρυζωνικών υποδοµών και υπηρεσιών 

Αδιαµόρφωτο κανονιστικό 
Πλαίσιο 

Ελάχιστος Ανταγωνισµός στην 
Αγορά ευρυζωνικών δικτύων 

Μικρή σε µέγεθος αγορά 

Ψηφιακό Χάσµα∆ύσκολη γεωγραφική σύνθεση που 
δυσκολεύει την ανάπτυξη 
δικτυακών υποδοµών 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τα παραπάνω συνθέτουν την εικόνα της σηµερινής κατάστασης στη Ελλάδα. Γενικά τα 
προβλήµατα που πρέπει να αντιµετωπίσει µια εθνική στρατηγική απαιτούν την κινητοποίηση 
πολλών φορέων αλλά το βάρος πρέπει να το σηκώσει το κράτος.  Σε γενικές γραµµές το κράτος 
µπορεί να εµπλακεί σε θέµατα δικτύων µε τρεις διαφορετικούς τρόπους: 

• ∆ηµιουργώντας ένα σαφές ρυθµιστικό και νοµοθετικό πλαίσιο το οποίο θα προάγει τον 
ανταγωνισµό και θα αναιρεί όποια εµπόδια εισαγωγής στην αγορά νέων 
επικοινωνιακών φορέων. 



• Αυξάνοντας την ίδια χρήση των δικτυακών προϊόντων και υπηρεσιών, παίρνοντας την 
θέση του πελάτη 

• Επεµβαίνοντας µε παρεµβάσεις, άµεσες ή έµµεσες µέσω προγραµµάτων που σκοπό 
έχουν να καλύψουν κενά στην αγορά (αποµακρυσµένες περιοχές, ευαίσθητες 
κοινωνικά οµάδες κ.α.) 

 

3.2.1 Κανονιστικό πλαίσιο και Ανταγωνισµός 

Όσον αφορά το πρώτο πεδίο παρέµβασης του κράτους που έχει άµεση σχέση µε τον 
ανταγωνισµό, θα πρέπει να αυξηθούν οι ρυθµοί της δηµιουργίας ενός κατάλληλου ρυθµιστικού 
και νοµοθετικού πλαισίου. Ήδη, η καθυστέρηση κατά τρία  χρόνια της απελευθέρωσης της 
αγοράς των τηλεπικοινωνιών σε σχέση µε την Ε.Ε. φανερώνουν το ανταγωνιστικό έλλειµµα 
που αυτή την στιγµή ζούµε στον τοµέα των ευρυζωνικών υποδοµών και υπηρεσιών. Προς το 
παρών µόνο δύο εταιρίες δραστηριοποιούνται στον χώρο της παροχής  ευρυζωνικών υπηρεσιών 
(ΟΤΕ, Vivvodi) και γενική εκτίµηση είναι ότι τα τιµολόγια των υπηρεσιών θεωρούνται υψηλά 
για το µέσο χρήστη. Κύρια �αναχώµατα� που αποτρέπουν την εισαγωγή νέων εταιριών στην 
αγορά, αλλά µπορούν να αντιµετωπισθούν άµεσα µε κρατική παρέµβαση είναι το δίκτυο 
κορµού, τα Σηµεία ∆ιασύνδεσης Ευρυζωνικών ∆ικτύων (Σ∆Ε∆), η αποδέσµευση του τοπικού 
βρόγχου, και τα δικαιώµατα διέλευσης. 

Το δίκτυο κορµού θεωρείται η ραχοκοκαλιά κάθε επικοινωνιακού συστήµατος καθώς µέσω 
αυτού διακινείται η όποια ψηφιακή ή φωνητική πληροφορία. Η ανάπτυξη ενός δικτύου κορµού, 
που σύµφωνα µε τις σηµερινές αλλά µελλοντικές προβλέψεις κίνησης θα πρέπει να είναι 
οπτικών ινών, από ένα τηλεπικοινωνιακό οργανισµό θεωρείται χρονοβόρα διαδικασία και µε 
υψηλό κόστος πράγµα που αποτελεί έναν σηµαντικό παράγοντα ανάσχεσης επενδύσεων. Στην 
παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα µόνο ο ΟΤΕ κατέχει ένα τέτοιο δίκτυο κορµού. Ουσιαστικά 
υπάρχει ένα άτυπο µονοπώλιο των υποδοµών παρόλο που υπάρχουν σχέδια δηµιουργίας νέων 
υποδοµών από την Tellas (µέσω του επίγειου δικτύου της ∆ΕΗ), των ΟΣΕ και άλλων εταιριών. 
Παρόλα αυτά δεν γνωρίζουµε τον ακριβή χρόνο της λειτουργίας αυτών των δικτύων όπως 
επίσης και την πολιτική κοστολόγησης της χρήσης των υποδοµών αυτών. Απ� όλα τα 
παραπάνω συµπεραίνουµε ότι η κατοχύρωση µιας κοστοστρεφούς τιµολόγησης από τον 
κυρίαρχο τηλεπικοινωνιακό πάροχο για την διασύνδεση των ευρυζωνικών δικτύων ίσως 
αποτελέσει το έναυσµα για την εισαγωγή και άλλων εταιριών στο χώρο. Κατά κάποιο τρόπο θα 
πρέπει ο ΟΤΕ να επιλέξει άµεσα µία πιο ανοιχτή πολιτική απέναντι στις νεοεισερχόµενες 
εταιρίες. Αυτό θα µπορούσε να υλοποιηθεί στα πλαίσια ενός διάφανου ρυθµιστικού πλαισίου 
από πλευράς πολιτείας στα πρότυπα της καθολικής υπηρεσίας, που θα υποχρέωνε τον ΟΤΕ ως 
κύριο πάροχο των υποδοµών κορµού (αλλά και µελλοντικών εταιριών που θα αναπτύξουν 
εθνικά δίκτυα κορµού) να κοστολογήσουν της υπηρεσίες του µέσα σε λογικά πλαίσια και όρια. 

Ένας άλλος σηµαντικός παράγοντας για την µη εξάπλωση των ευρυζωνικών υποδοµών που θα 
πρέπει να αντιµετωπιστεί είναι και τα Σ∆Ε∆. Η λύση του προβλήµατος προϋποθέτει την 



ενεργοποίηση τόσο του δηµόσιου όσο και του ιδιωτικού τοµέα, καθιστώντας έτσι αργή και 
χρονοβόρα την όποια λήψη αποφάσεων και εκτέλεση έργων. Τα Σ∆Ε∆ αφορούν την φυσική 
τοποθεσία στην οποία τερµατίζουν τα τοπικά ευρυζωνικά δίκτυα και διασυνδέονται µε τα 
δίκτυα κορµού των παρόχων. Η ουδετερότητα τέτοιων σηµείων δηλαδή το να µην ανήκουν 
αποκλειστικά σε έναν πάροχο αποκτά µεγάλη σηµασία για την λειτουργία της αγοράς, ώστε να 
αποφευχθούν φαινόµενα εξάρτησης ή υπερβολικής κοστολόγησης υπηρεσιών από έναν 
µοναδικό πάροχο. Στην προκειµένη περίπτωση θα πρέπει να γίνει ένας στρατηγικός σχεδιασµός 
µε την συµµετοχή του κράτους, των ιδιωτικών τηλεπικοινωνιακών φορέων, των περιφερειών 
και των τοπικών κοινωνιών µε σκοπό την ανάπτυξη Ουδέτερων Σ∆Ε∆ για την διασύνδεση των 
τοπικών δικτύων µε τα δίκτυα κορµού όλων ανεξαιρέτως των παρόχων.  

Ένα άλλο πρόβληµα που έχει προκύψει όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και σε πολλά κράτη µέλη 
της Ε.Ε. είναι η αποδέσµευση του τοπικού βρόγχου. Η αποδέσµευση επιτρέπει σε νέους 
επικοινωνιακούς φορείς την χρήση των υποδοµών του κυρίως τηλεπικοινωνιακού παρόχου 
(incumbent) δηλαδή του ΟΤΕ για να προσφέρει υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας χωρίς να 
χρειαστεί να αναπτύξει τα δικά του µέσα υποδοµής. Οι τιµές χρήσης των υποδοµών του 
incumbent ορίζονται από την ΕΕΤΤ, όπως ορίζονται και στις άλλες χώρες τις Ε.Ε. µέσω των 
αντίστοιχων τηλεπικοινωνιακών αρχών. Το πρόβληµα που εµφανίζεται έχει να κάνει µε το 
νοµοθετικό πλαίσιο των τηλεπικοινωνιών στην χώρα µας που ουσιαστικά αποτελεί αντιγραφή 
της οδηγίας της Ε.Ε. για τις τηλεπικοινωνίες. Συγκεκριµένα ο νοµοθέτης ορίζει ότι Τοπικός 
Βρόχος, νοείται η ενσύρµατη σύνδεση από χαλκό µεταξύ του Τερµατικού Σηµείου και του 
τοπικού κέντρου µεταγωγής του Τηλεπικοινωνιακού Οργανισµού. Στην πράξη αυτό επιτρέπει 
τον incumbent να αλλάξει τα κοινά καλώδια χαλκού του τοπικού βρόγχου µε οπτικές ίνες, 
παρακάµπτοντας έτσι την οδηγία της ρυθµιστικής αρχής. Έτσι, φαινόµενα που παρατηρήθηκαν 
και σε άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες, παρατηρούνται και στην Ελλάδα, µε τον ΟΤΕ να ακυρώνει 
στην πράξη την υποχρέωση του για αποδέσµευση µε την αντικατάσταση του τοπικού βρόγχου 
από οπτικές ίνες. Η λύση που προτείνεται είναι η νοµοθετική αλλαγή που θα ορίζει ως τοπικό 
βρόγχο όχι την ενσύρµατη χάλκινη σύνδεση, αλλά το λογικό κανάλι. 

Τέλος, τα δικαιώµατα διέλευσης αποτελούν έναν από τους βασικούς �µπελάδες� κάθε 
επικοινωνιακού οργανισµού πράγµα το οποίο αναφέρθηκε εκτενώς κατά την δηµόσια 
διαβούλευση που προηγήθηκε µε τους επικοινωνιακούς φορείς. Για την εκτέλεση οποιοδήποτε 
έργων σε δηµόσιο ή ιδιωτικό χώρο (τοποθέτηση καλωδίων, κ.α.) ο επικοινωνιακός φορέας 
πρέπει να λάβει άδεια για δικαιώµατα διέλευσης. Στην πράξη αυτό αποδεικνύεται µια 
υπερβολικά χρονοβόρα και γραφειοκρατική διαδικασία καθώς η διαδικασία χορήγησης της 
άδειας, εµπλέκει πολλούς φορείς του δηµοσίου άλλα και δηµοτικές αρχές και αρκετές φορές 
καταστεί το όλο εγχείρηµα µη πραγµατοποιήσιµο. Ένα γνωστό παράδειγµα στην ακαδηµαϊκή 
κοινότητα είναι η διασύνδεση του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου µε το Πανεπιστήµιο 
Μακεδονίας µέσω οπτικών ινών, παρόλο που απόσταση µεταξύ του είναι µερικές δεκάδες 
µέτρα. Για την αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος χρειάζεται µια γενική και σε βάθος 
µελέτη και καταγραφή του υφιστάµενου νοµικού πλαισίου και η παραγωγή µιας σύγχρονης 
αποτελεσµατικής πολιτικής. Συνίσταται, όπως έγινε µε επιτυχία και σε άλλες χώρες η 



δηµιουργία ενός one stop shop που θα διαχειρίζεται την έκδοση των αδειών διέλευσης για τις 
τηλεπικοινωνιακές εταιρίες βασιζόµενοι σε βέλτιστες πρακτικές άλλων χωρών.  

 

3.2.2 Το κράτος ως πελάτης δικτυακών προϊόντων και υπηρεσιών 

Είναι γνωστό ότι σε όλο το κόσµο, ότι το κράτος αποτελεί τον µεγαλύτερο πελάτη των 
τηλεπικοινωνιακών οργανισµών. Έτσι, και στον τοµέα της αύξησης της ζήτησης ευρυζωνικών 
υποδοµών και υπηρεσιών µπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο. Για αρκετές περιοχές της 
Ελλάδας, όπου η λειτουργία του ανταγωνισµού δεν µπορεί να εξασφαλίσει την ανάπτυξη 
ευρυζωνικών υποδοµών (αγροτικές περιοχές, αποµακρυσµένες περιοχές, περιοχές µε 
γεωγραφικές δυσχέρειες), ο δηµόσιος τοµέας µπορεί και να είναι ο µόνος ουσιαστικά πελάτης 
αυτών των υπηρεσιών. Έτσι, µέσω της συνάθροισης των ευρυζωνικών αναγκών των δηµόσιων 
υπηρεσιών µπορεί να προσελκύσει νέους τηλεπικοινωνιακούς φορείς στην ανάπτυξη τέτοιων 
τοπικών υποδοµών. Για παράδειγµα, πέρα από την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη όπου ο 
ανταγωνισµός ενδέχεται να λειτουργήσει, το δηµόσιο είναι σε θέση να δηµιουργήσει την αρχική 
ζήτηση για υποδοµές και υπηρεσίες. Στην επόµενη σελίδα παριστάνεται η λειτουργία αυτού του 
µοντέλου ανάπτυξης των υποδοµών και υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πελατειακή Χρήση 
Υπηρεσιών µε τους 
τοπικούς φορείς 

Επιλογή Φορέα Υλοποίησης 
Τοπικού ∆ικτύου 

Προτάσεις σε ΠαρόχουςΠροτάσεις σε ΠαρόχουςΠροτάσεις σε Παρόχους 

∆ηµόσια ∆ιαβούλευση

ΙΚΑ Εµπ. Επιµελητήριο∆ήµος Νοµαρχία 



Σε περίπτωση δε που το κόστος κρίνεται απαγορευτικό από τους παρόχους, τότε ενδέχεται και 
να συγχρηµατοδοτήσει το όλο εγχείρηµα. Καλό θα ήταν όµως να µην πηγαίνουµε σε λύσεις 
άµεσης επιχορήγησης, αλλά περισσότερο σε µια διαδικασία παροχής κινήτρων προς τους 
τηλεπικοινωνιακούς φορείς (π.χ. αποκλειστική πελατειακή συµφωνία των συγκεκριµένων 
τοπικών δηµοσίων υπηρεσιών µε τον πάροχο που θα αναλάβει το έργο για ένα εύλογο χρονικό 
ορίζοντα κ.α.) Η στρατηγική αυτή ακολουθήθηκε σε αρκετά κράτη µε µεγάλη επιτυχία και 
θεωρείται πλέον ως βέλτιστη πρακτική, καθώς εγγυάται την απόσβεση της όλης επένδυσης του 
πάροχου.  

 

3.2.3 Άµεσες παρεµβάσεις 

Σε περιπτώσεις όπου και οι δύο παραπάνω στρατηγικές δεν θα µπορέσουν να δηµιουργήσουν 
τις κατάλληλες συνθήκες για ανάπτυξη των υποδοµών νέων παρόχων, το κράτος πρέπει να 
εµπλακεί άµεσα εφόσον διαπιστώσει ότι η αγορά δεν µπορεί να λειτουργήσει οµαλά. Τέτοιες 
παρεµβάσεις θα µπορούσαν να περιλαµβάνουν ενέργειες ενθάρρυνσης των παρόχων (π.χ. 
φορολογικές απαλλαγές, δανειοδότηση ή και επιδότηση) ή και κατάλληλα µέτρα για την 
τόνωση της ζήτησης από πλευράς κοινού (επιδότηση αγοράς εξοπλισµού κ.α.).  

Κλείνοντας, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι για να µπορέσουν να λειτουργήσουν αυτές οι πολιτικές 
και δράσεις, θα πρέπει να γίνει η κατάλληλη ενηµέρωση και εκπαίδευση του κοινού στην χρήση 
αυτών των τεχνολογιών. Πρωταρχικό µέληµα της πολιτείας θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη 
περιεχοµένου (δράσεις e-government, τηλε-εκπαίδευση κ.α.) ώστε να δηµιουργηθεί η αρχική 
ζήτηση των υπηρεσιών που θα επιταχύνει και την εξέλιξη της αγοράς. ∆εν θα επεκταθούµε 
όµως στο θέµα αυτό.  

Όλες οι παραπάνω παρεµβάσεις που αναφέρθηκαν θα µπορούσαν να εφαρµοσθούν στη χώρα 
µας είτε εξ ολοκλήρου είτε σε συνδυασµό µεταξύ τους. Συνοψίζοντας τα παραπάνω ανά 
επίπεδο δράσεων οι διάφορες επιλογές που µπορεί να ακολουθήσει η πολιτεία για την 
εξάπλωση των ευρυζωνικών υποδοµών και υπηρεσιών παρουσιάζονται στον πίνακα επιλογών 
ευρυζωνικών παρεµβάσεων κατά επίπεδο. Ο παρακάτω πίνακας συντάχθηκε από την εταιρία 
analysys, που πραγµατοποίησε µελέτη για την ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα κατά παραγγελία 
της ΚτΠ.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Πίνακας επιλογών ευρυζωνικών παρεµβάσεων κατά επίπεδο (Πηγή Analysys)7 

 

 

 
 



3.3 Καθολική Υπηρεσία 

Στο νοµοσχέδιο για την απελευθέρωση της αγοράς των τηλεπικοινωνιών (Ν2867/2000) το 
οποίο και εναρµονίζει την Ελληνική νοµοθεσία µε την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή σε θέµατα 
τηλεπικοινωνιών, η πολιτεία θα πρέπει να εξασφαλίζει την επονοµαζόµενη �Καθολική 
Υπηρεσία� προς όλους τους πολίτες. Σύµφωνα µε τον Ν2867, Κ.Υ. ορίζεται ένα 
προκαθορισµένο ελάχιστο σύνολο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, συγκεκριµένης ποιότητας, 
που προσφέρεται σε όλους τους χρήστες, ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης, σε προσιτή τιµή. 

Η Κ.Υ. λειτουργεί ως �δίχτυ ασφαλείας�. Καθώς το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο επεκτείνεται και η 
χρήση νέων υπηρεσιών εξαπλώνεται, τα άτοµα τα οποία, για λόγους οικονοµικούς φυσικούς ή 
γεωγραφικούς, δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο δίκτυο ή τις υπηρεσίες, περιέρχονται σε 
µειονεκτική θέση. Ο σκοπός της παροχής Κ.Υ. είναι να δώσει στα άτοµα αυτά τη δυνατότητα 
να συµµετέχουν στην οικονοµική και κοινωνική ζωή και πρόοδο. Ο χαρακτήρας της Κ.Υ., 
εποµένως, είναι δυναµικός και πρέπει να αναθεωρείται σύµφωνα µε τις τεχνολογικές εξελίξεις 
και τις εκάστοτε οικονοµικές συνθήκες8. 

Η καθολική υπηρεσία αποτελείται από ένα σύνολο παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους πολίτες 
και τα κριτήρια µε τα οποία αποφασίζεται η ένταξης µιας υπηρεσίας στην Κ.Υ. είναι τα εξής: 

• Εάν η υπηρεσία αυτή είναι αναγκαία για να δώσει στα άτοµα ευκαιρίες για πλήρη 
οικονοµική και κοινωνική συµµετοχή. 

• Πόσο διαδεδοµένη είναι η µέχρι τώρα χρήση της υπηρεσίας αυτής. 

• Εάν τα συνολικά κοινωνικά οφέλη από την ένταξη της υπηρεσίας αυτής στην Κ.Υ. 
είναι µεγαλύτερα από το κόστος παροχής της.  

Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νοµοθεσία οι υπηρεσίες που αποτελούν µέρος της 
Καθολικής Υπηρεσίας είναι η σταθερή τηλεφωνία, οι υπηρεσίες τηλεοµοιοτυπίας, η µετάδοση 
δεδοµένων φωνητικής ζώνης, η υπηρεσία πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου, οι κατάλογοι 
συνδροµητών σε έντυπη ή και ηλεκτρονική µορφή, τα κοινόχρηστα τηλέφωνα και η δωρεάν 
πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτου ανάγκης. 

Επίσης η Κ.Υ. λαµβάνει µέριµνα και για τα ΑΜΕΑ καθώς και ατόµων µε κοινωνικές ανάγκες, 
έτσι ώστε οι αντίστοιχες υπηρεσίες να είναι διαθέσιµες, ή ακόµα και συγκεκριµένες παροχές 
προς αυτά.  

Με την απελευθέρωση της σταθερής τηλεπικοινωνιακής αγοράς στην Ελλάδα, προκύπτει η 
ανάγκη για την δηµιουργία των κατάλληλων µηχανισµών για την επιλογή του Πάροχου των 
Καθολικών Υπηρεσιών (ΠΚΥ), µέσω πολιτικών που εφαρµόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
καθώς και ενός συνεχούς προσδιορισµού των αποδεκτών των Κ.Υ., τον υπολογισµό του 
κόστους παροχής Κ.Υ. και  τον προσδιορισµό του τρόπου µε τον οποίο θα καλυφθεί το κόστος 
της. Ο δηµόσιος διάλογος µε τους εµπλεκόµενους φορείς είναι απαραίτητος γι αυτό τον σκοπό 
και ήδη εξελίσσεται οµαλά καθώς οι απαντήσεις των τηλεπικοινωνιακών φορέων για τα θέµατα 



που άπτονται της Κ.Υ. έχουν αποσταλεί στην ΕΕΤΤ  και έχουν ανακοινωθεί. Τα αποτελέσµατα 
της δηµόσιας διαβούλευσης βρίσκονται στον ιστοχώρο της ΕΕΤΤ9. 

Παρόλα αυτά πρέπει να γίνει άµεσα και ένας δηµόσιος διάλογος µε µη τηλεπικοινωνιακούς 
φορείς όπως οµάδες χρηστών µε ειδικές ανάγκες, ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες, καθώς και 
µεµονωµένους χρήστες των υπηρεσιών αυτών ώστε να εξαχθούν πιο χρήσιµα συµπεράσµατα 
για την χάραξη της πολιτικής που θα ακολουθηθεί µετά το 2003.  

Μέχρι τώρα, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) µε αποφάσεις 
της, έχει προσδιορίσει το περιεχόµενο της Καθολικής Υπηρεσίας ΑΠ: 255/83/2002 (ΦΕΚ 
874/Β/2002), έχει εκδώσει τον κανονισµό Αρχών Κοστολόγησης και Τιµολόγησης της  
καθολικής Υπηρεσίας ΑΠ: 261/143/2002 (ΦΕΚ1208/Β/2002) και τέλος έχει καθορίσει τον ΟΤΕ 
ως Υπόχρεο Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας έως το τέλος του 2003, ΑΠ: 264/140/2002 (ΦΕΚ 
1368/Β/2002). 

Ο αρχικός καθορισµός του περιεχοµένου των Κ.Υ. όπως προβλέπεται από την απόφαση της 
ΕΕΤΤ, δύναται να τροποποιηθεί λαµβάνοντας υπόψη και τις νέες απαιτήσεις των πολιτών όπως 
για παράδειγµα η χρήση του διαδικτύου. Παράλληλα µε τις αρχικές υπηρεσίες που 
προσφέρονται στην Κ.Υ. θα µπορούσε να εισαχθεί και µια κατώτατη εγγύηση παρεχόµενης 
σύνδεσης στο διαδίκτυο µέσο του σταθερού τηλεπικοινωνιακού δικτύου του ΠΚΥ. Κάτι τέτοιο 
θα ήταν σύµφωνο και µε τις επιταγές του άρθρου 5 του αναθεωρηµένου συντάγµατος περί 
ισότιµης πρόσβασης στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Παραδείγµατα τέτοιων πρακτικών 
παρατηρούµε σε όλες τις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, θα πρέπει να αναπτυχθεί ένας 
ευέλικτος µηχανισµός καθορισµού των ευαίσθητων κοινωνικά οµάδων και των υπηρεσιών και 
παροχών προς αυτούς,. Για παράδειγµα, σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών εφόσον το 
δίκτυο δεν έχει υποστεί βλάβες, και για όσο διάστηµα επηρεάζουν αυτές την οικονοµική και 
κοινωνική ζωή των πολιτών να υπάρχουν συγκεκριµένες εκπτώσεις ώστε να καταστήσουν την 
επικοινωνία πιο εύκολη κ.α. 

Όσον αφορά τον καθορισµό των παρεχοµένων Κ.Υ. θα πρέπει να είναι απαραίτητη η  µελέτη 
κάθε κατηγορίας υπηρεσίας ξεχωριστά, η οποία µπορεί να οδηγεί και στην ανάθεση 
περισσότερων ΠΚΥ πράγµα το οποίο µακροπρόθεσµα µπορεί να ενισχύσει τον ανταγωνισµό 
µεταξύ των επιχειρήσεων. Για παράδειγµα, αναφορικά µε τους τηλεφωνικούς καταλόγους,  
είναι δυνατόν να διευρύνεται το πεδίο των πιθανών παρόχων και να περιλαµβάνει και άλλους 

οργανισµούς, όπως εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην έκδοση και τη διάθεση 
τηλεφωνικών καταλόγων. Επίσης, κάποιες άλλες υποχρεώσεις που εµπίπτουν στο περιεχόµενο 
της Καθολικής Υπηρεσίας είναι δυνατόν να αφορούν έναν ή περισσότερους παρόχους, όπως 
διαδικασίες διεκπεραίωσης και υποστήριξης ατόµων µε ειδικές ανάγκες ή ειδικές κοινωνικές 
ανάγκες.  

Ο τρόπος επιλογής των ΠΚΥ αποτελεί επίσης ένα κρίσιµο θέµα το οποίο και θα πρέπει να 
αντιµετωπισθεί. Εφόσον η αγορά των τηλεπικοινωνιών λειτουργεί οµαλά σε πλαίσιο 
ανταγωνισµού, η καλύτερη διαδικασία επιλογής ΠΚΥ θα ήταν η διενέργεια διαγωνισµών. Στην 
παρούσα φάση της αγοράς στην Ελλάδα, η οποία ακόµα βρίσκεται σε φάση ωρίµανσης κάτι 



τέτοιο δεν θα λειτουργούσε απόλυτα οµαλά. Λογικό θα ήταν να αναλάβει για τον επόµενο 
χρόνο πάλι ο ΟΤΕ την ΚΥ προς τους πολίτες, µε την εκχώρηση έστω ορισµένων υπηρεσιών 
(π.χ. τηλεφωνικοί κατάλογοι) σε άλλες επιχειρήσεις. Μακροπρόθεσµα δε, θα πρέπει να 
ενεργοποιηθεί η διαδικασία διαγωνισµού για την επιλογή ΠΚΥ. Εννοείται ότι θα πρέπει να 
θεσπιστούν διαφανείς διαδικασίες, σαφές χρονοδιάγραµµα, πλήρης χάρτης των προβλεπόµενων 
υπηρεσιών καθώς και ένα όργανο το οποίο θα επιβλέπει της εργασίες των ΠΚΥ και θα 
παρεµβαίνει ανάλογα. 

Αναφορικά µε την ύπαρξη ενός µηχανισµού επιµερισµού του κόστους των προσφεροµένων 
υπηρεσιών κυριαρχούν δύο απόψεις στον χώρο. Η πρώτη η οποία και έχει υιοθετηθεί στην 
Αγγλία, προτείνει ότι ναι µεν η υποχρέωση παροχής ΚΥ στο κοινό προϋποθέτει κόστος για την 
επιχείρηση  αλλά ο ΠΚΥ δεν υφίσταται καµιά �υπερβολική επιβάρυνση� από την παροχή ΚΥ. 
Συγκεκριµένα η αντίστοιχη τηλεπικοινωνιακή αρχή της Μ. Βρετανίας OFTEL έκρινε ότι το 
κόστος και τα οφέλη της ΒΤ (του κύριου φορέα παροχής Καθολικής Υπηρεσίας στη χώρα 
αυτή) ήταν στο ίδιο επίπεδο. Πιο συγκεκριµένα, η ΒΤ είχε κάποιο σηµαντικό κόστος ως 
υπόχρεος Καθολικής Υπηρεσίας, αλλά αυτό το κόστος υπέρ-καλυπτόταν από το όφελος που 

απεκόµιζε λόγω της παρουσίας της στην αγορά ως φορέας παροχής Καθολικής Υπηρεσίας. Η 
OFTEL κατέληξε συνεπώς, ότι εφόσον δεν υπήρχε επιβάρυνση για τον υπόχρεο Καθολικής 
Υπηρεσίας, δεν υφίσταται  ανάγκη θέσπισης ενός µηχανισµού επιµερισµού του κόστους9. 

Λογικό είναι η ΕΕΤΤ να εφαρµόσει µεν την απόφαση της για τον κανονισµό αρχών 
κοστολόγησης και τιµολόγησης της ΚΥ, να εξάγει χρήσιµα συµπεράσµατα και µετά να 
καταλήξει στην πολιτική που θα ακολουθήσει. Μια υπόθεση που µπορούµε να κάνουµε είναι 
ότι µακροπρόθεσµα (σε συνθήκες ώριµης αγοράς), δεν θα χρειάζεται η διατήρηση τέτοιων 
πρακτικών καθώς κάτι τέτοιο θα απαιτούσε αυξηµένους πόρους από πλευράς τόσο των 
παρόχων, όσο και της ΕΕΤΤ για την εφαρµογή κοστολογικών και τιµολογιακών µεθόδων. 
Επίσης θα λειτουργούσε και ανασταλτικά όσων αφορά την πρόθεση κάποιων οργανισµών να 
γίνουν ΠΚΥ. ∆εδοµένου ότι η ΚΥ είναι µία �κοινωνική παροχή�, ο χαρακτηρισµός ενός 
παρόχου ως Παρόχου Καθολικών Υπηρεσιών σε ένα περιβάλλον υγιούς ανταγωνισµού θα 
αποτελέσει συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι του ανταγωνισµού.  

Τελειώνοντας, αν η ΕΕΤΤ κρίνει ότι όντως προκύπτουν κόστη τα οποία αποτελούν 
�υπερβολική επιβάρυνση� για τον ΠΚΥ, τότε θα καταστεί αναγκαίο να δηµιουργηθεί ένας 
µηχανισµός ώστε να ανακτηθεί το κόστος των ΚΥ. Στο ζήτηµα αυτό τρεις είναι οι πιθανές 
πηγές χρηµατοδότησης των ΚΥ: 

• Χρηµατοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισµό 

• Χρηµατοδότηση από τους χρήστες 

• Χρηµατοδότηση από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους 

Ως προς την χρηµατοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισµό, οι ΚΥ λογίζονται ως κοινωνικές 
παροχές όπως για παράδειγµα η κοινωνική ασφάλιση και χρηµατοδοτούνται άµεσα από των 
κρατικό προϋπολογισµό. ∆εδοµένου της τωρινής δηµόσιο-οικονοµικής κατάστασης δεν 



προτείνεται ως το καλύτερο σενάριο. Επίσης θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί επιλεκτικά ως 
µέτρο πρόκλησης εντυπώσεων καθώς και να υπάρξουν προβλήµατα µε την επιλογή των ΠΚΥ 
λόγω πολιτικών προτιµήσεων κ.α. Μία τέτοια πολιτική θα µπορούσε να επιλεγεί εφόσον οι 
πόροι που απαιτούνται να καταβάλλονται στους ΠΚΥ είναι σχετικά µικροί, και ο διαµοιρασµός 
τους µεταξύ των ΠΚΥ ακριβοδίκαιος. 

Όσων αφορά την χρηµατοδότηση από τους χρήστες, θεωρείται ότι ένα τέτοιο σύστηµα 
χρηµατοδότησης, αν και δίκαιο, µπορεί να αποβεί προβληµατικό σε µια µελλοντικά 
απελευθερωµένη αγορά µε αυξανόµενο αριθµό εναλλακτικών παρόχων.  

Τέλος, η χρηµατοδότηση από  κάθε πάροχο, προτείνεται ως η καταλληλότερη λύση στην 
περίπτωση που κριθεί ότι το κόστος των ΚΥ είναι υπερβολικό. Θα µπορούσε να εφαρµοστεί 
σχετικά εύκολα µια τιµολογιακή µέθοδος υπολογισµού των τελών που κάθε πάροχος θα είναι 
υποχρεωµένος να καταβάλει, µε βάση διάφορους δείκτες ο οποίοι θα είναι εύκολοι στον 
υπολογισµό από διαχειριστικής απόψεως (π.χ. ποσοστό επί των εσόδων, ποσοστό επί των 
συνολικών κλήσεων κ.α.). Επίσης σε περίπτωση που προκριθεί ένας τέτοιος τρόπος 
υπολογισµού του κόστους των ΚΥ, θα πρέπει να υπάρξει ένα κατώτατο όριο (π.χ. µερίδιο 
αγοράς) ώστε να µην προκύπτει εισφορά για τους µικρούς τηλεπικοινωνιακούς πάροχους. 

 

3.4 Αδειοδότηση Τηλεπικοινωνιακών Φορέων Σταθερών και Κινητών 

Επικοινωνιών 

Η Ελλάδα, µε το Ν2867/2000 που αφορά την Οργάνωση και λειτουργία των Τηλεπικοινωνιών, 
προχώρησε στην εναρµόνιση των νοµοθετηµάτων της µε αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον 
τοµέα των τηλεπικοινωνιών. Σε γενικές γραµµές ο νόµος κρίνεται αρκετά ικανοποιητικός, 
καθώς ξεκαθαρίζει το τοπίο των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα, και του κανονισµού της 
αδειοδότησης των τηλεπικοινωνιακών φορέων και οργανισµών.  

∆ύο είναι οι κατηγορίες των αδειών που µπορεί να αποκτήσει ένας τηλεπικοινωνιακός 
οργανισµός. Αυτές είναι η γενική άδεια και η ειδική άδεια. Για την άσκηση οποιοδήποτε 
τηλεπικοινωνιακής δραστηριότητας, η οποία δεν εµπίπτει στο καθεστώς της ειδικής άδειας, 
απαιτείται µόνο η γενική άδεια.. Η γενική άδεια είναι αορίστου χρόνου, εκτός και αν 
συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι, ή η ίδια η επιχείρηση έχει δηλώσει την χρονική διάρκεια του 
επιχειρηµατικού κύκλου. Το κόστος απόκτησης της είναι σχετικά χαµηλό, για έναν µέσο 
τηλεπικοινωνιακό οργανισµό. Το κόστος της γενικής άδειας είναι 300� για την πρώτη κλάση 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και 50� για κάθε πρόσθετη κλάση για την οποία υποβάλλεται 
δήλωση καταχώρησης ή τροποποίησης. Η δήλωση καταχώρησης για άσκηση 
τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων υπό καθεστώς γενικής άδειας βρίσκεται στο παράρτηµα Α. 
Μέχρις τον Μάιο του 2003 έχουν αδειοδοτηθεί 241 επιχειρήσεις υπό καθεστώς γενικής άδειας. 
Κύριος σκοπός της διαδικασίας αδειοδότησης είναι να µπει ένα τέλος στις γραφειοκρατικές 
διαδικασίες απόκτησης άδειας, µέσω δοµηµένων πρακτικών, δηµιουργώντας παράλληλα ένα 



µητρώο τον τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων. Επίσης η γενική αδειοδότηση λειτουργεί και ως 
πηγή εσόδων για την πολιτεία.  

Μία ακόµα µεγαλύτερη πηγή εσόδων είναι και η ειδική άδεια. Μέχρι τον Μάιο του 2003 έχουν 
αδειοδοτηθεί 36 επιχειρήσεις υπό καθεστώς ειδικής άδειας, πράγµα που έχει φέρει εκατοµµύρια 
Ευρώ στα ταµεία του κράτους. Η εδική άδεια απαιτείται (πέρα από την γενική άδεια η οποία 
πρέπει να προϋπάρχει) για την εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακών δικτύων, για τα οποία 
απαιτείται η πρόσβαση ή και διέλευση µέσω δηµοσίων πραγµάτων ή κοινόχρηστων χώρων ή 
ιδιοκτησιών τρίτων. Επίσης απαιτείται για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες για την παροχή των 
οποίων απαιτείται η χρήση σπάνιων εθνικών πόρων. Η διαδικασία της δηµόσιας δηµοπρασίας 
λειτουργεί για την χορήγηση αδειών για τις οποίες απαιτούνται η χρήση σπάνιων πόρων. Οι 
ειδικές άδειες διαιρούνται στις εξής υποκατηγορίες: 

• Ειδική άδεια εγκατάστασης τηλεπικοινωνιακού δικτύου 

• Ειδική άδεια παροχής δορυφορικών υπηρεσιών 

• Ειδική άδεια παροχής υπηρεσιών κινητών ραδιοεπικοινωνιών 

• Ειδική άδεια παροχής υπηρεσιών σταθερών ραδιοεπικοινωνιών 

• Ειδική άδεια παροχής φωνητικής τηλεφωνίας, για την οποία θα ακολουθήσει εκχώρηση 
συνδροµητικών αριθµών από το ΕΣΑ 

Η ειδική άδεια δεν χορηγείται έπ� αόριστον αλλά η διάρκεια της κυµαίνεται από 15 έως 20 
χρόνια. Το ετήσιο τέλος χρήσης µιας ειδικής άδειας κυµαίνεται σύµφωνα µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία, ανάλογα µε τα ακαθάριστα έσοδα του οργανισµού. Επίσης 600� καταβάλλονται 
προκαταβολικά και συµψηφίζονται µε το ετήσιο τέλος χρήσης. Η δήλωση καταχώρησης για 
άσκηση τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων υπό καθεστώς ειδικής άδειας βρίσκεται στο 
παράρτηµα Β. Να σηµειώσουµε ότι η αδειοδότηση φορέων που ασχολούνται µε την κινητή 
τηλεφωνία και τις δορυφορικές επικοινωνίες διέπονται από το καθεστώς των σπάνιων πόρων. 
Όπως θα δούµε και παρακάτω, η απόκτηση µιας άδειας κινητής τηλεφωνίας αποφέρει 
σηµαντικά οφέλη για το κράτος, καθώς οι ραδιοσυχνότητες αποτελούν σπάνιο εθνικό πόρο και 
τιµολογούνται ακριβά. Κάτι αντίστοιχο περιµένουµε να συµβεί και µε τις δορυφορικές 
επικοινωνίες, καθώς µε την εκτόξευση του Hellas-Sat αναµένεται αρκετό ενδιαφέρον για τις 
υπηρεσίες που θα µπορεί να προσφέρει, αυξάνοντας έτσι την τιµή για την απόκτηση άδειας 
παροχής δορυφορικών υπηρεσιών. Στο σχήµα παρακάτω απεικονίζεται η διαδικασία απόκτησης 
τηλεπικοινωνιακών αδειών στην Ελλάδα. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τηλεπικοινωνιακός Οργανισµός

Γενική 
Άδεια 

ΕΕΤΤ 

Προσφορά Υπηρεσιών 
Προς Χρήστες 

Ειδική 
Άδεια 

Άδεια παροχής ∆ορυφορικών Υπηρεσιών 

Άδεια Εγκατάστασης Τηλεπικοινωνιακού ∆ικτύου 

Άδεια παροχής Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών 

Άδεια παροχής Σταθερών Ραδιοεπικοινωνιών 

Άδεια παροχής Φωνητικής Τηλεφωνίας 

3.5 ∆ιαχείριση του Φάσµατος Ραδιοσυχνοτήτων 

Τον Μάρτιο του 2001 η ΕΕΤΤ καθόρισε το θεσµικό πλαί
ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων, υπό καθεσ
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών από επικοινωνιακούς 
ψηφίστηκε, χαρτογραφήθηκαν οι περιοχές του φάσµατος π
εµπορικούς, στρατιωτικούς και πολιτικούς σκοπούς.  

Ο διαχωρισµός αυτός είναι πολύ σηµαντικός για την εν γέ
φάσµα των ραδιοσυχνοτήτων αποτελεί σπάνιο πόρο. 

Η συγκεκριµένη απόφαση καθορίζει ρητά τα δικαιώµατα κ
τηλεπικοινωνιακών οργανισµών που χρησιµοποιούνε 
Μολονότι το νοµοθετικό πλαίσιο υπάρχει εδώ και καιρό, 
αποτελεσµατικά λόγω της απουσίας ενός ελεγκτικού µηχ
παραβιάσεις του φάσµατος, κυρίως από ερασιτεχνικούς στ

Η χώρα µας είναι η τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
σύστηµα εποπτείας και διαχείρισης φάσµατος. Πρόσφατα
της εταιρίας Rohde & Swartz σύµβαση για την υλοποίη
Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Εποπτείας Φάσµατος Ραδιοσυ

Η υλοποίηση της πρώτης φάσης του ΕΣ∆ΕΦ αναµένεται 
και θα αφορά στις ευρύτερες περιοχές Αθηνών και Θεσσα
∆ηµοπρασία 
σιο για την εκχώρηση µεµονωµένων 
τώς ειδικής άδειας, για την παροχή 
φορείς. Στο θεσµικό πλαίσιο που 
ου µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 

νει στρατηγική της χώρας, καθώς το 

αι τις υποχρεώσεις των σταθµών και 
τις εκχωρηµένες ραδιοσυχνότητες. 
ουσιαστικά δεν µπορεί να εποπτευτεί 
ανισµού και παρατηρούνται συνεχείς 
αθµούς εκποµπής.  

η οποία δεν έχει υλοποιήσει εθνικό 
 υπογράφθηκε µεταξύ της ΕΕΤΤ και 
ση της πρώτης φάσης του Εθνικού 
χνοτήτων (ΕΣ∆ΕΦ)10. 

να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2004 
λονίκης. Το τελικό κόστος του έργου 



ανέρχεται σε 12.338.854 �. Η εφαρµογή του ΕΣ∆ΕΦ αποβλέπει στην επίτευξη των παρακάτω 
στόχων: 

• Αποτελεσµατική ∆ιαχείριση του Φάσµατος 

• Ενθάρρυνση Εσωτερικού Ανταγωνισµού 

• Συνεργασία µε διεθνείς αρχές 

• Επιτήρηση της σωστής χρήσης του Φάσµατος 

Όσον αφορά την επιτήρηση του φάσµατος το, ΕΣ∆ΕΦ αναµένεται να: 

• εξασφαλίσει την οµαλή λειτουργία των ασύρµατων τηλεπικοινωνιών και των 
υπηρεσιών που σχετίζονται µε την ασφάλεια των πολιτών ή ακόµη και µε την άµυνα 
της χώρας, όπως ο εντοπισµός των πηγών παρεµβολών στις συχνότητες της Υπηρεσίας 
Πολιτικής Αεροπορίας, των Ενόπλων ∆υνάµεων και των υπηρεσιών εκτάκτων 
περιστατικών 

• παρέχει τη δυνατότητα άµεσου εντοπισµού των σταθµών εκποµπών παράνοµων 
χρηστών του φάσµατος συχνοτήτων 

• επιτηρεί τη λειτουργία των σταθµών εκποµπών των νόµιµων χρηστών και µέσω των 
µετρήσεων που θα διεξάγονται, θα ελέγχεται ο βαθµός συµµόρφωσης µε τις 
προδιαγραφές και τους όρους της άδειας κάθε χρήστη. Με αυτό τον τρόπο, θα 
εξασφαλίζονται συνθήκες υγιούς ανταγωνισµού µεταξύ των νόµιµων χρηστών και 
παράλληλα, θα αποτρέπεται η έκθεση του πληθυσµού σε επικίνδυνα επίπεδα 
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας. 

Το ΕΣ∆ΕΦ κρίνεται µείζονος σηµασίας όχι µόνο για την στρατηγική της χώρας στην διαχείριση 
του φάσµατος, αλλά και για την ασφάλεια των Ολυµπιακών Αγώνων.  

Στον τοµέα των αδειών χρήσης φάσµατος από τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις, έχουν ήδη 
εκχωρηθεί οι εξής πρόσφατες άδειες χρήσης: 

• µία άδεια χρήσης δηµοσίων ψηφιακών κινητών TETRA στον OTE µε σκοπό την 
ανάπτυξη υπηρεσιών κατά µήκος οδικών αξόνων. Το ποσό της δηµοπράτησης 
ορίστηκε στα 3Μ�. (Ιούλιος 2002) 

• µία άδεια για την παροχή κινητών επικοινωνιών 2ης γενιάς στο φάσµα 
ραδιοσυχνοτήτων EGSM (885-890 Mhz και 930-935 Mhz) στην εταιρία COSMOTE µε 
τίµηµα 38.160.591� (Ιούλιος 2002) 

Μία ιδιαίτερη επιτυχία της Ελλάδας όσων αφορά την κινητή τηλεφωνία ήταν η εκχώρηση τριών 
ειδικών αδειών κινητών υπηρεσιών 3ης γενιάς UMTS και στους τρεις βασικούς παρόχους 
κινητών υπηρεσιών (COSMOTE, TELESTET, VODAFONE). Στην Ευρώπη παρατηρήθηκαν 
φαινόµενα υπερτίµησης των αδειών και πραγµατικά απειλήθηκε η ευρωστία κάποιων 
τηλεπικοινωνιακών παρόχων. 

 



3.6 Ονοµατοδοσία στο ∆ιαδίκτυο 

Στον τοµέα της διαχείρισης του Ελληνικού διαδικτυακού περιεχοµένου µε κατάληξη .gr η 
ΕΕΤΤ έχει ολοκληρώσει µέσα στο 2002, την µελέτη της όσον αφορά την ονοµατοδοσία των 
ελληνικών ιστόχωρων, καθώς και τον γενικών κανόνων  λειτουργίας και κανονισµού 
εκχώρησης των ονοµάτων των συγκεκριµένων ιστοχώρων.  

Η ΕΕΤΤ, µέσα από δηµόσιο διάλογο, µε εµπλεκόµενους φορείς όπως παρόχους δικτυακών 
υπηρεσιών, Οργανισµών Τοπικής αυτοδιοίκησης, Πανεπιστηµιακών και Ερευνητικών 
Ιδρυµάτων, Εταιρείες νοµικών συµβούλων και ιδιώτες κατέληξε σε απόφαση όσων αφορά την 
θέσπιση κανόνων  σχετικά µε την διαδικασία εκχώρησης και την χρήση των ονοµάτων χώρου 
(domain names) µε κατάληξη .gr 

Η µεθοδολογία που ακολούθησε η ΕΕΤΤ, µε την ανάπτυξη ανοιχτού δηµοσίου διαλόγου έχει 
αποδώσει όσων αφορά της δράσεις της χώρας µας σε τοµείς νέων τεχνολογιών όπως 
διαφαίνεται και από τις περιπτώσεις που εξετάσαµε παραπάνω στο κείµενο.  

Η ΕΕΤΤ, ουσιαστικά ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα που έχουν επικρατήσει, προσθέτοντας 
διατάξεις όπως την ενεργοποίηση της σε περίπτωση χρήσης και ελληνικών χαρακτήρων για την 
ονοµατοδοσία των ιστοχώρων, κάτι που προβλέπεται να γίνει στο µέλλον.  

Η αρχή της χρονικής προτεραιότητας εφαρµόζεται και στην Ελληνική νοµοθεσία, όπως επίσης 
και ο σαφής διαχωρισµός διακριτικών γνωρισµάτων επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών ή 
πνευµατικής ιδιοκτησίας και ονοµατοδοσίας. 

Στον τοµέα των ονοµάτων χώρου 2ου επιπέδου, η ΕΕΤΤ, διατηρεί το δικαίωµα να καθορίζει 
κοινόχρηστα ονόµατα για την διευκόλυνση της αναγνώρισης του περιεχοµένου ενός ιστοχώρου 
στο διαδίκτυο. Ένα ζήτηµα που τέθηκε κατά την δηµόσια διαβούλευση είναι αν θα πρέπει να 
εφαρµοστεί ένα διαφορετικό όνοµα 2ου επιπέδου για άλλες δραστηριότητες. Οι περισσότεροι 
φορείς απάντησαν ότι δεν πρέπει να αναπτυχθούν καινούργιοι υποτοµείς καθώς κάτι τέτοιο θα 
προκαλούσε σύγχυση στους χρήστες. Μερικοί φορείς απάντησαν ότι κάτι τέτοιο θα ήταν θεµιτό 
καθώς θα µπορούσε να βοηθήσει µελλοντικά στην αναζήτηση της πληροφορίας και µια τάξη 
τουλάχιστον στο ελληνικό περιεχόµενο του διαδικτύου. Κατά µία άποψη αυτό είναι σωστό 
αλλά η ονοµατοδοσία 2ου επιπέδου δεν θα πρέπει να επεκτείνετε σε πολλούς υποτοµείς για 
λόγους απλότητας. Πάντως ενδεικτικά η δηµιουργία ξεχωριστών υποτοµέων για τους ΟΤΑ, θα 
µπορούσε να δροµολογηθεί ώστε και στη συνείδηση των χρηστών να γίνει ένας σαφής 
διαχωρισµός µεταξύ κράτους και τοπικής αυτοδιοίκησης (.ota.gr)  

Στην απόφαση της ΕΕΤΤ αναφέρονται επίσης και οι λόγοι άρνησης της ονοµατοδοσίας 
συγκεκριµένων ιστοχώρων µε την κατάληξη .gr. Τέτοιοι µπορεί να είναι ονόµατα περιοχών που 
περιλαµβάνονται στο σχέδιο Καποδίστριας, κωδικοί κρατών, θρησκευτικά σύµβολα και 
έννοιες, καθώς και ονοµατοδοσίες που έχουν δοθεί ήδη σε  ιστοχώρους µε την κατάληξη 
gov.gr. Για παράδειγµα εάν ένα φυσικό πρόσωπο ζητήσεις την ονοµατολογία yme.gr, η EETT 
θα αρνηθεί την αίτηση γιατί το domain name yme.gov.gr έχει καταχωρηθεί στο Υπουργείο 
Μεταφορών κ Επικοινωνιών.  



Όσων αφορά την διαδικασία καταχώρισης ενός domain name ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να 
καταθέσει αίτηση σε ένα οποιονδήποτε πάροχο δικτυακών υπηρεσιών (καταχωρητής) ο οποίος 
µε την σειρά του θα τα διαβιβάσει στην ΕΕΤΤ  ώστε να προβεί στους σχετικούς ελέγχους 
ονοµατοδοσίας. Η ΕΕΤΤ µπορεί να προβεί µέσα σε 15 ηµέρες στην αποδοχή ή απόρριψη της 
αίτησης του ενδιαφερόµενου, και εφόσον περάσουν οι δεκαπέντε µέρες χωρίς απόφαση, η 
αίτηση αποδέχεται προσωρινά και εάν περάσουν 7 ηµέρες κατά τις οποίες δεν θα υπάρξει 
οποιαδήποτε προσφυγή εναντίον της ονοµατοδοσίας, η ονοµατοδοσία χορηγείται στον 
ενδιαφερόµενο. 

Σηµαντική διάταξη στην απόφαση της ΕΕΤΤ, είναι η δηµιουργία µητρώου όλων των πράξεων 
ονοµατοδοσίας που θα ενεργοποιηθούν. Προς το παρών βρίσκεται σε διαδικασία εξέλιξης η 
επιλογή ανάδοχου για την υλοποίηση του έργου του µητρώου ονοµατοδοσίας. Σίγουρα όµως θα 
πρέπει να γίνει γοργά βήµατα στην κατεύθυνση αυτή. Το µητρώο θα είναι υπεύθυνο για την 
ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ονοµατοδοσίας των ιστοχώρων, την διατήρηση των 
στοιχείων του καταχωρούµενου άλλα και του καταχωρητή και γενικά όλων των επιµέρους 
στοιχείων που διέπουν την λειτουργία ενός ιστοχώρου.  

 

3.7 Συµπεράσµατα 

Η ανάπτυξη µιας εθνικής επικοινωνιακής στρατηγικής είναι µια συνεχής διαδικασία µε 
µεσοπρόθεσµες δράσεις και µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα. Για το λόγο αυτό παρατηρούνται 
αποκλίσεις και παρατυπίες οι οποίες δεν είναι εµφανείς τις περισσότερες φορές. Η δηµιουργία 
ενός ελεγκτικού µηχανισµού για όλες τις δράσεις που προαναφέρθηκαν σε επίπεδο 
επικοινωνιών µπορεί να λειτουργήσει θετικά ως προς την πορεία υλοποίησης των δράσεων και 
της αντιµετώπισης των προβληµάτων εγκαίρως. 

Στην Ελλάδα δεν πάσχουµε από έλλειψη ικανού δυναµικού, αλλά από µια αδυναµία εφαρµογής 
των νόµων και των σύγχρονων διαδικασιών. Πιστεύουµε ότι σε επίπεδο στρατηγικής 
επικοινωνιών οι δράσεις που έχουν αποφασισθεί είναι σωστές και µπορούν να αναστρέψουν το 
δυσµενές περιβάλλον της χώρας µας σε επίπεδο τεχνολογιών. Το ότι λειτουργούµε στους 
κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης µας έχει βοηθήσει σηµαντικά ώστε να θέσουµε αυτές τις 
στρατηγικές. Παρόλα αυτά η αδυναµία υλοποίησης τους είναι εµφανής. Τροχοπέδη στην όλη 
εφαρµογή της επικοινωνιακής στρατηγικής, όπως και όλων των στρατηγικών που έχουν 
αποφασισθεί θεωρείται από πολλούς η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. Παίρνοντας ως δεδοµένο ότι σε όλες 
τις φάσεις ανάπτυξης και υλοποίησης των στρατηγικών  η συµµετοχή του δηµοσίου είναι 
µεγάλη,  είναι επιτακτική η ανάγκη για την Ελλάδα, η αναµόρφωση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
ώστε να λειτουργεί ανεξάρτητα από το κράτος και µε αυτοσκοπό της προάσπιση του δηµοσίου 
συµφέροντος. Κάτι τέτοιο δεν πρέπει να φαντάζει ουτοπικό και πρέπει να γίνει άµεσα γιατί τα 
οφέλη θα είναι τεράστια για τους πολίτες, της επιχειρήσεις αλλά και για το ίδιο το κράτος.   
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