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Περίληψη 
 

Η ακόλουθη εργασία αποτελεί µία προσπάθεια προσέγγισης των  δηµόσιων πολιτικών που 
υφίστανται τόσο στο θεωρητικό όσο και στο εφαρµοσµένο παγκόσµιο πεδίο των 
τηλεπικοινωνιών, των δικτύων και των πληροφορικών τεχνολογιών γενικότερα. Κατά τη 
συγγραφή συνυπολογίσθηκε το Ελληνικό και το ∆ιεθνές θεσµικό πλαίσιο καθώς και η διεθνής 
καταγεγραµµένη εµπειρία σε αυτά τα θέµατα. 
Αρχικά στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται µία εισαγωγική παράθεση των βασικών εννοιών και αρχών 
που διέπουν οποιαδήποτε µορφή πολιτικής µε σκοπό την αντιµετώπιση των δικτυακών και  
τηλεπικοινωνιακών προκλήσεων της σύγχρονης εποχής. 
Στα επόµενα κεφάλαια αναλύεται για κάθε γεωγραφικό κοµµάτι(ΗΠΑ, ΕΕ, Ιαπωνία, Ελλάδα) 
ξεχωριστά η ισχύουσα κατάσταση και στη συνέχεια παρουσιάζονται οι αντίστοιχες δηµόσιες 
πολιτικές. Σκοπός του παρόντος δεν είναι η συγκριτική παρουσίαση των δηµόσιων πολιτικών 
ανάµεσα σε αυτές τις χώρες και κάτι τέτοιο δεν γίνεται. 
Εκείνο που γίνεται στο βαθµό του δυνατού, βάσει των υπαρχουσών πηγών, είναι µία συγκριση 
των ρυθµών ανάπτυξης για την κάθε οικονοµία ξεχωριστά, της περιόδου πριν την έναρξη 
εφαρµογής πολιτικών και της σηµερινής περιόδου. Επίσης γίνεται µία προσπάθεια αποτίµησης 
των αποτελεσµάτων καθώς και των µελλοντικών τάσεων, αφού σαφώς διαφαίνεται πως αυτός ο 
τοµέας δραστηριότήτων θα είναι αυτός που στο άµεσο µέλλον θα κρίνει τον κυρίαρχο στον 
πλανήτη. 
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Abstract 

 
The following paper constitutes an effort of approaching public policies in the field of 
telecommunications, networks and informatics technologies, from a theoretical and an applied 
perspective, worldwide. During the research period we examined the Greek and International 
legal framework on which these activities are based. Furthermore international written 
experience was a very helpful source of information.  
Initially in the first chapter we provide an introductive apposition of fundamental definitions and 
principals that form any model of public policy, aiming at the confrontation of the network and 
telecommunications challenges of our modern age.  
In the next four chapters we try to analyze for each geographic part (USA, EU, Japan, Greece) 
separately the current environment and then we presented the respective public policies. Aim of 
this paper is not the explicit comparison between public policies of these countries and this is 
something you will not read.  
What is being done, where it is possible with the existing sources, is a comparison of rates of 
growth for each economy separately, for the period before the beginning of implementation of 
policies and the current period. Furthermore we try to make an assessment of results as well as 
of future tendencies, especially because this sector of public activities will be the one that in the 
direct future will define the dominator of the planet. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
Οι νέες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας είναι πια κοµµάτι της καθηµερινότητας. Τις 
χρησιµοποιούµε κάθε φορά που καλούµε κάποιον από ένα κινητό τηλέφωνο ή πληρώνουµε µε 
µία πιστωτική κάρτα, όταν στο ταµείο του σουπερµάρκετ «σαρώνονται» οι κωδικοί των 
προϊόντων που αγοράσαµε, ή όταν χρησιµοποιούµε ένα από τα χιλιάδες προϊόντα και υπηρεσίες 
που ενσωµατώνουν ή βασίζονται στις νέες τεχνολογίες. Με περισσότερo ή λιγότερο ορατό 
τρόπο, οι τεχνολογίες αυτές αλλάζουν το πως ζούµε, δουλεύουµε, διασκεδάζουµε, µαθαίνουµε 
και συναναστρεφόµαστε. Στο κατώφλι του 21ου αιώνα, η ραγδαία εξέλιξη αυτών των νέων 
τεχνολογιών, η ευρεία τους διάχυση σε όλη την οικονοµία και η ενσωµάτωσή τους σε όλες 
σχεδόν τις διαστάσεις της καθηµερινής ζωής χτίζουν µία παγκόσµια Κοινωνία της Πληροφορίας 
µε νέα δεδοµένα και νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη, την απασχόληση, την ευηµερία και την 
ποιότητα ζωής όλων των ανθρώπων. Μέληµα των κυβερνήσεων είναι η νέα αυτή κοινωνία που 
διαµορφώνεται να είναι µια κοινωνία για όλους.  
Το αυξανόµενο ενδιαφέρον για θέµατα Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Ευρώπη και τον 
υπόλοιπο κόσµο µεταφράζεται σε σηµαντικές πολιτικές πρωτοβουλίες σε επιµέρους θέµατα (π.χ. 
ηλεκτρονικό εµπόριο, δικαιώµατα του πολίτη, απελευθέρωση τηλεπικοινωνιών) αλλά και σε 
γενικότερα κείµενα πολιτικής που σηµατοδοτούν στο υψηλότερο δυνατό πολιτικό επίπεδο την 
σηµασία που δίνεται στην προετοιµασία για την Κοινωνία, όπως η πρώτη πρωτοβουλία για τη 
δηµιουργία των  Υπέρ-λεωφόρων της Πληροφορίας (Information Super-Highways) του 
αντιπροέδρου των ΗΠΑ το 1993, το Ιαπωνικό πρόγραµµα ανάπτυξης των Λεωφόρων της 
Πληροφόρησης, η Λευκή Βίβλος για την Ανάπτυξη, Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Έκθεση Bangemann., το Ευρωπαϊκό Information Society Forum, 
κείµενα της Γαλλίας, Αυστρίας, Πορτογαλίας κλπ., και η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία eEurope. 
Η µελλοντική µορφή της Κοινωνίας της Πληροφορίας δεν είναι µία απλή διαδικασία παθητικής 
προσαρµογής στις νέες τεχνολογίες. Θα εξαρτηθεί από το ρόλο και τις δραστηριότητες του 
κράτους, του ιδιωτικού τοµέα και της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και από τη συµµετοχή και 
συνεργασία από όλους τους φορείς του κοινωνικού βίου, ο καθένας µε διακριτούς αλλά 
συµπληρωµατικούς ρόλους. Ο ρόλος του κράτους είναι στρατηγικός. Στην πορεία για την 
Κοινωνία της Πληροφορίας, ο ρόλος του κράτους παραµένει σηµαντικός αλλά είναι διαφορετικός 
από το παρελθόν. Είναι αυτός του κράτους-επιτελείου, που προωθεί προσαρµογές στην 
οικονοµία και την κοινωνία, επενδύει στο ανθρώπινο δυναµικό, ενώ διαφυλάσσει τα συµφέροντα 
και δικαιώµατα των πολιτών στην ψηφιακή εποχή. Στη συνέχεια του παρόντος θα 
προσπαθήσουµε να προσεγγίσουµε τις βασικές παρεµβατικές αρχές των κρατών στο πεδίο των 
πληροφορικών και τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών και θα καταλήξουµε συνεξετάζοντας το 
θεωρητικό αυτό υπόβαθρο µε την εφαρµογή του σε ΗΠΑ, Ιαπωνία ,ΕΕ και Ελλάδα. 
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1. Παράγοντες διαµόρφωσης και συνιστώσες της πολιτικής 
τηλεπικοινωνιών και δικτύων 
 
1.1 Ρυθµιστικές προκλήσεις και ευκαιρίες    

 
Η επανάσταση των τηλεπικοινωνιών παρουσιάζει µεγάλες προκλήσεις και ευκαιρίες για τους 

ρυθµιστές, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόµενες χώρες. Οι προκλήσεις είναι πολλές και µυριάδα. 
Κυµαίνονται από το βασικό ζήτηµα της δόµησης µιας ρυθµιστικής αρχής έως τις περιπλοκότητες 
της χορήγησης αδειών των φορέων παροχής υπηρεσιών.  Καθώς η τεχνολογία έχει βελτιωθεί, οι 
κυβερνήσεις παγκοσµίως έχουν αλλάξει.  Αυτός ο συνδυασµός - γρήγορα αυξανόµενων 
τηλεπικοινωνιών σε συνδυασµό µε ανοικτά ρυθµιστικά περιβάλλοντα και φιλελεύθερες αγορές - 
είναι ελπιδοφόρος.  Αρχίζοντας στο σπίτι, οι ρυθµιστές τηλεπικοινωνιών µπορούν να 
διαδραµατίσουν έναν κεντρικό ρόλο στην εξασφάλιση ότι η χώρα µεγιστοποιεί τους πόρους της 
για να χτίσει ισχυρές και τηλεπικοινωνίες και υποδοµές πληροφοριών. [1] 
 
Καθιέρωση και διατήρηση της ρυθµιστικής ανεξαρτησίας   
 

Η καθιέρωση µιας ανεξάρτητης ρυθµιστικής αρχής είναι ένας κρίσιµος παράγοντας για την 
επιτυχή προσπάθεια οποιασδήποτε χώρας να εισαγάγει τον ανταγωνισµό και να 
ιδιωτικοποιήσει και να φιλελευθεροποιήσει τον τοµέα των τηλεπικοινωνιών. Μόλις ληφθεί η 
απόφαση ενός υπέρ - ανταγωνιστικού, φιλελευθεροποιηµένου και ιδιωτικοποιηµένου 
καθεστώτος, είναι ουσιαστικό να καθιερωθεί ένας αµερόληπτος διαιτητής για να δηµιουργήσει 
τους κανόνες και τις διαδικασίες βάση των οποίων πρόκειται να ρυθµιστεί η βιοµηχανία και να 
παρασχεθούν οι υπηρεσίες στο κοινό.  [2] 

Οι ρυθµιστικές αρχές έχουν πολλές µορφές. Μερικές χώρες έχουν τα ρυθµιστικά τµήµατα 
µέσα σε ένα κυβερνητικό υπουργείο. Άλλες χώρες έχουν τους ρυθµιστικούς οργανισµούς που 
είναι χωριστοί, όµως υπάγονται σε ένα υπουργείο. Ακόµα άλλοι έχουν τις ρυθµιστικές αρχές 
που είναι χωριστές από, και δεν υπάγονται , σε οποιαδήποτε κυβερνητικά υπουργεία. Μερικές 
χώρες δεν έχουν κανέναν ρυθµιστικό οργανισµό και ρυθµίζουν τους προµηθευτές 
τηλεπικοινωνιών µέσω των αντιτράστ ή των νόµων προστασίας του καταναλωτή της χώρας.   

Ένας αποτελεσµατικός ρυθµιστής πρέπει να είναι ανεξάρτητος από εκείνους που ρυθµίζει, 
προστατευµένος από την πολιτική πίεση, και να έχει την πλήρη δυνατότητα να ρυθµίζει την 
αγορά µε τη λήψη αποφάσεων και την επιβολή πολιτικής. Ο ρυθµιστής πρέπει να έχει την 
εξουσία και την αρµοδιότητα για να πραγµατοποιήσει τις ρυθµιστικές και λειτουργίες επιβολές 
του αποτελεσµατικά και µε σαφήνεια. Επίσης ο ρυθµιστής πρέπει να χρηµατοδοτηθεί επαρκώς 
από αξιόπιστες και προβλέψιµες πηγές.   

Ενώ µπορεί να µην υπάρξει ένα ρυθµιστικό πλαίσιο που ταιριάζει κάθε χώρα, µερικά 
πρότυπα έχουν αποδειχθεί επιτυχέστερα από άλλα στην ενθάρρυνση του φιλελευθερισµού, της 
ιδιωτικοποίησης, και του ανταγωνισµού στις αγορές τηλεπικοινωνιών.   
 
Η έννοια της ρυθµιστικής ανεξαρτησίας καλύπτει τουλάχιστον τρεις έννοιες:   

 ∆ιαχωρισµός των ρυθµιστικών και λειτουργικών διαδικασιών   
 Ελευθερία από την άµεση πολιτική πίεση   
 ∆ίκαιες και διαφανείς διαδικασίες   

 
Κανονιστικό πλαίσιο και εθνικοί στόχοι   

Οι ρυθµιστές στα πρόσφατα ανταγωνιστικά, φιλελευθεροποιηµένα και ιδιωτικοποιηµένα 
περιβάλλοντα θεωρούν τις ακόλουθες γενικές αρχές ως οδηγό, δεδοµένου ότι αντιµετωπίζουν 
τα πολλά σύνθετα και δύσκολα θέµατα µπροστά [7][42]:   
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Ενθάρρυνση της ιδιωτικής επένδυσης, της καινοτοµίας και της υποδοµής  

Οι κυβερνήσεις δεν µπορούν να χρηµατοδοτήσουν την τεράστια επένδυση που απαιτείται 
για να επεκταθεί η υποδοµή δικτύων. Κατά συνέπεια, η ενθάρρυνση και η αδειοδότηση της 
ιδιωτικής επένδυσης, εσωτερικής και ξένης, είναι κρίσιµες. Οι κυβερνητικές διαδικασίες δεν είναι 
πάντα ικανές να συµβαδίσουν µε το ρυθµό της τεχνολογικής αλλαγής.  ΜΕ την εστίαση στην 
άρση των εµποδίων εισόδου στην αγορά, και τον περιορισµό στην επιβολή περιττού 
κανονιστικού πλαισίου, η κυβέρνηση δίνει τα κίνητρα για τις ιδιωτικές επενδύσεις.   

 
Προώθηση του θεµιτού ανταγωνισµού   

Με την προώθηση του ανταγωνισµού σε όλους τους τοµείς, ο ρυθµιστής εξασφαλίζει ότι οι 
καινοτόµες και οικονοµικά αποδοτικές υπηρεσίες θα παρασχεθούν µέσω της ποικιλοµορφίας.   

 
∆ιαχείριση των πόρων αποτελεσµατικά   

Ο ρυθµιστής πρέπει να αναπτύξει πολιτικές διαχείρισης φάσµατος που επιτρέπουν την 
ανοικτοί είσοδο και τον ανταγωνισµό, επιτρέπουν τη µέγιστη ευελιξία, ενθαρρύνουν της τεχνικές 
αποδοτικότητας και την καινοτοµία, και διευκολύνουν τα παρόµοια δίκτυα.   

 
Προώθηση του δηµόσιου ενδιαφέροντος όπου η αγορά δεν µπορεί   

Ο ρυθµιστής διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο όταν οι δυνάµεις αγοράς δεν µπορούν να 
προαγάγουν από µόνες τους το δηµόσιο ενδιαφέρον. Ο ρυθµιστής πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι 
µηχανισµοί καθολικών υπηρεσιών είναι διαφανείς, αποδοτικοί, και ανταγωνιστικά ουδέτεροι. 
Επιπλέον, εξαρτάται συχνά από τον ρυθµιστή να εξασφαλίσει ότι οι τηλεπικοινωνιακές 
υπηρεσίες είναι διαθέσιµες στη κοινότητα, και ότι τα δίκτυα εξυπηρετούν τη δηµόσια υγεία και 
την ασφάλεια, και δεν προκαλούν ζηµιά στο φυσικό περιβάλλον. Παράλληλα µε την ενθάρρυνση 
του ιδιωτικού τοµέα να πάρει το προβάδισµα, πρέπει επίσης να εξασφαλίζεται ότι τα δίκτυα είναι 
αξιόπιστα και διαλειτουργικά.  [3] 
 
Υπερνίκηση της αντίστασης   

 
Στην πραγµατοποίηση αυτών των πολιτικών και την επίτευξη αυτών των στόχων, οι 

ρυθµιστές πρέπει να αναµείνουν ότι ο επιβεβληµένος φορέας συχνά θα αντιτάξει οποιεσδήποτε 
αποφάσεις που ανοίγουν την αγορά στον ανταγωνισµό. Ο επιβεβληµένος φορέας είναι πιθανό 
να προκαλέσει τις αποφάσεις σε όλες τις ρυθµιστικές διαδικασίες, στα δικαστήρια, και στην 
αγορά. [1]   

Ο επιβεβληµένος φορέας είναι επίσης πιθανό να ζητήσει τη ρυθµιστική απαλλαγή καθώς 
εισάγεται ο ανταγωνισµός  στην αγορά. Για παράδειγµα, µπορεί να ζητήσει από τον ρυθµιστή:   

 Πρόσβαση αδειών στις αγορές που δεν εξυπηρετεί   
 Μεγαλύτερη ευελιξία τιµολόγησης    
 Μείωση ή αφαίρεση ορισµένων ρυθµιστικών παράλειψη   
 ∆ηµιουργία κινήτρων για την ανάπτυξη δικτύων και    
 Επιβράδυνση στην εισαγωγή του ανταγωνισµού.    

 
Ο ρυθµιστής θα αντιµετωπίσει επίσης µερικές κοινές απαιτήσεις από τους 

νεοεισερχόµενους. Οι πιθανοί ανταγωνιστές θα θελήσουν:   
 Σαφείς όρους και διατάξεις και δίκαιες τιµές διασύνδεσης   
 ∆υνατότητα να επιλέξει τα δικτυακά τµήµατα και να διαθέτει τον δικό του εξοπλισµό 

στις εγκαταστάσεις του κυρίαρχου φορέα   
 Βιώσιµες ευκαιρίες µεταπώλησης   
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 Πρόσβαση στο φάσµα    
Αυτά τα ζητήµατα είναι κρίσιµα επειδή οι αποφάσεις του ρυθµιστή είναι οι βασικοί 

παράγοντες για τους προµηθευτές και τους επενδυτές τηλεπικοινωνιών βάση των οποίων θα 
αποφασίσουν εάν θα εισαχθούν ή θα αποποιηθούν τις ευκαιρίες σε µια δεδοµένη αγορά.    

Η καθιέρωση µιας ανταγωνιστικής αγοράς τηλεπικοινωνιών είναι µια σηµαντική πρόκληση 
για τους ρυθµιστές. Ο επιτυχής µετασχηµατισµός µιας αγοράς από το µονοπώλιο στον 
ανταγωνισµό απαιτεί ανοικτές και δίκαιες διαδικασίες. [7]  
 
1.2. Ανταγωνισµός και τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες 
 

Έχει αποδειχθεί ότι ο ελεύθερος και ανοιχτός ανταγωνισµός ωφελεί τόσο τους 
µεµονωµένους καταναλωτές όσο και ολόκληρη την κοινωνία, µε την εξασφάλιση των 
χαµηλότερων τιµών, των νέων και καλύτερων προϊόντων και των υπηρεσιών, και της επέκτασης 
των καταναλωτικών επιλογών. Τα οφέλη του ανταγωνισµού φαίνονται εύκολα στο σηµερινό 
τοµέα των τηλεπικοινωνιών. [8] Η δυναµική τεχνολογική αλλαγή καταλήγει στις νέες υπηρεσίες 
και τα συστήµατα που παρέχουν καινοτόµες λύσεις στις ανάγκες επικοινωνιών σε όλη την 
υδρόγειο. Κατά συνέπεια, οι τηλεπικοινωνίες γίνονται όλο και πιο σηµαντικές στην αποδοτικότητα 
και την αποτελεσµατικότητα των ιδρυµάτων ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα.  
 
Οφέλη του ανταγωνισµού 
 

Σε µια ελεύθερη αγορά, οι πάροχοι υπηρεσιών και επικοινωνιών ανταγωνίζονται για να 
κερδίσουν τους πελάτες µε το χαµήλωµα των τιµών, την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών που 
ικανοποιούν καλύτερα τις ανάγκες των πελατών. Μια ανταγωνιστική αγορά προωθεί την 
καινοτοµία µε την ανταµοιβή αυτών που εφευρίσκουν, αναπτύσσουν, και εισάγουν τα νέα και 
καινοτόµα προϊόντα και τις διαδικασίες παραγωγής. Με αυτόν τον τρόπο, ο πλούτος της 
κοινωνίας συνολικά αυξάνεται. Σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι επιχειρήσεις που 
αποτυγχάνουν να καταλάβουν και να αντιδράσουν στις καταναλωτικές ανάγκες αντιµετωπίζουν 
την απώλεια πελατών και την µείωση των κερδών. [4] [8] 

Με άλλα λόγια, ο ανταγωνισµός ανταµείβει την επιχειρηµατικότητα και  την ανταπόκριση, 
ενώ τιµωρεί την αδιαφορία. Λόγω της αυξανόµενης σηµασίας του τοµέα των τηλεπικοινωνιών 
στη γενική οικονοµία, οι χώρες δεν µπορούν να αντέξουν οικονοµικά την αδιαφορία που τόσο 
συχνά χαρακτηρίζει την παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών υπό τους µονοπωλιακούς 
όρους. ∆εδοµένου ότι οι εξελίξεις στην τεχνολογία συνεχίζουν να παράγουν τις αποδοτικές και 
συναρπαστικές υπηρεσίες επικοινωνιών, οι κοινωνίες µπορούν να αδικηθούν σηµαντικά εάν 
αποποιούνται της ανταµοιβής του επιχειρηµατικού πνεύµατος και της ανταπόκρισης που 
συνδέονται µε τις ανοικτές, ανταγωνιστικές αγορές τηλεπικοινωνιών.   
 
Στόχοι της πολιτικής για την δηµιουργία ανταγωνιστικών αγορών 
 

Προκειµένου να επιτευχθούν τα οφέλη του ανταγωνισµού που περιγράφονται παραπάνω, 
οι κυβερνήσεις και οι ρυθµιστές πρέπει να θεσπίσουν κατάλληλο πλαίσιο για την πολιτική που 
θα εφαρµόσουν στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών.   

Κατ' αρχάς, οι κυβερνήσεις πρέπει να καταργήσουν τα νοµικά εµπόδια που προστατεύουν 
τους υπάρχοντες µονοπωλιακούς προµηθευτές από τον ανταγωνισµό από τους 
νεοεισερχόµενους.   

∆εύτερον, οι σχεδιαστές πολιτικής πρέπει να λάβουν τα θετικά µέτρα για να προωθήσουν 
τον ανταγωνισµό στους τοµείς της αγοράς που έκλεισαν προηγουµένως στον ανταγωνισµό. 
Τέτοιου είδους παραδείγµατα περιλαµβάνουν την υιοθέτηση  πολιτικών που ενθαρρύνουν τις 
πολλαπλές µεθόδους και τους τρόπους εισόδου στην αγορά.   
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Τρίτον, οι σχεδιαστές πολιτικής πρέπει να εισάγουν ανταγωνιστικά µέτρα προστασίας 
έναντια της άσκησης αγοραστικής δύναµης από τους επιβεβληµένους φορείς κατά τη διάρκεια 
της µετάβασης στον ανταγωνισµό. Ο πιό θεµελιώδης αυτών των ανταγωνιστικών µέτρων 
προστασίας περιλαµβάνει τον κανονισµό των όρων και των διατάξεων που διέπουν τη 
διασύνδεση µε το υπάρχον δίκτυο του µονοπωλιακού προµηθευτή.   
 

Επίδραση του ανταγωνισµού στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών 
 

Τα οφέλη του ανταγωνισµού στις αγορές τηλεπικοινωνιών είναι προφανή σε όλους τους 
τοµείς της αγοράς τηλεπικοινωνιών. Παραδείγµατος χάριν, ο ανταγωνισµός στις Ηνωµένες 
Πολιτείες και πολλές άλλες χώρες στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες µεγάλης απόστασης και 
στις διεθνείς  έχει οδηγήσει σε µια δραµατική πτώση στα καταναλωτικά ποσοστά για αυτές τις 
υπηρεσίες, καθώς επίσης και µια δραµατική αύξηση σε ζήτηση και ουσιαστική αύξηση στην 
επένδυση.   

Οι διεθνείς τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες είναι ιδιαίτερα σηµαντικές στην ανάπτυξη µιας 
σταθερής και γερής οικονοµίας που συνδέεται µε τη σφαιρική αγορά. Η συµφωνία του WTO 
(World Trading Organization) του 1997 για τις βασικές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες ανήγγειλε 
µια νέα εποχή για τον ανταγωνισµό τηλεπικοινωνιών σε πολλές χώρες του κόσµου. Ως τµήµα 
εκείνης της συµφωνίας, 72 χώρες έχουν αναλάβει τις υποχρεώσεις να ανοίξουν τις αγορές 
τηλεπικοινωνιών τους στους ξένους προµηθευτές των βασικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 
∆εδοµένου ότι αυτές οι χώρες εφαρµόζουν τις υποχρεώσεις τους, η δραµατική αλλαγή έχει 
εµφανιστεί στις αγορές τηλεπικοινωνιών τους. Σε πολλές χώρες, υπάρχουν διάφοροι νέοι 
παροχείς διεθνών και εσωτερικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, και οι τιµές είναι 
εντυπωσιακά χαµηλότερες. Κατά συνέπεια, ο αυξανόµενος ανταγωνισµός έχει οδηγήσει σε 
χαµηλότερες τιµές για τους καταναλωτές. Κατά συνέπεια, η εισαγωγή του ανταγωνισµού στις 
διεθνείς αγορές τηλεπικοινωνιών παράγει οφέλη σε όλη την οικονοµία µιας χώρας.  [8][5] 

Επιπλέον, ως τµήµα της συµφωνίας του WTO, 49 χώρες ανέλαβαν την υποχρέωση να 
ανοίξουν τις αγορές δορυφορικών υπηρεσιών τους. Αυτού έδωσε την δυνατότητα σε  
προµηθευτές δορυφορικών υπηρεσιών να λάβουν τις απαραίτητες εγκρίσεις για τα συστήµατά 
τους. Οµοίως, σε πολλές χώρες η ιδιωτική επένδυση και ο ανταγωνισµός στην παροχή επίγειας 
ασύρµατης υποδοµής τηλεπικοινωνιών έχουν οδηγήσει στις µειωµένες τιµές, και τη διαδεδοµένη 
χρήση, της ασύρµατης τηλεφωνικής υπηρεσίας.   

 
Μέθοδοι εισαγωγής του ανταγωνισµού 
 

Ο περιορισµός των µεθόδων και των τρόπων εισόδου µπορεί να προκαλέσει δυσκολίες 
επένδυσης και να οδηγήσει σε υψηλότερες τιµές για τους καταναλωτές. Τρεις µέθοδοι 
χρησιµοποιούνται χαρακτηριστικά για να εισαγάγουν τον ανταγωνισµό στον τοµέα των 
τηλεπικοινωνιών [40]:   

 Ανταγωνισµός µε βάση τις δυνατότητες  
 Ξετύλιγµα (unbundling) των δικτυακών στοιχείων    
 Μεταπώληση    
Επιπλέον, µια τεχνολογικά ουδέτερη πολιτική ενθαρρύνει τα καινοτόµα συστήµατα και τις 

εναλλακτικές εγκαταστάσεις µε σκοπό να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της αγοράς. Για 
παράδειγµα, η κατασκευή ενός ασύρµατου δικτύου µπορεί να είναι πιο κατάλληλη σε µερικές 
αγορές από την ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού φορέα ενσύρµατης επικοινωνίας. 
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Ανταγωνισµός µε βάση τις εγκαταστάσεις 
 

Όταν ένας νεοεισερχόµενος  κατασκευάζει ένα δίκτυο χρησιµοποιώντας τις εγκαταστάσεις 
του για να φθάσει στους πελάτες του (δηλ., χωρίς την χρησιµοποίηση του κυρίαρχου φορέα), 
αυτός ο τύπος εισόδου αναφέρεται συνήθως ως "πλήρης ανταγωνισµός µε βάση τις 
δυνατότητες." Με την ανάπτυξη ενός νέου δικτύου, ένας τέτοιου είδους ανταγωνιστής δεν 
περιορίζεται µε την ύπαρξη, ενδεχοµένως ξεπερασµένων ενσωµατωµένων εγκαταστάσεων και 
µπορεί αντ' αυτού να εγκαταστήσει τη νεώτερη και αποδοτικότερη τεχνολογία. Κατά συνέπεια, ο 
ανταγωνιστής θα είναι σε θέση να παρέχει τις νέες ή πρόσθετες υπηρεσίες όπως είναι οι 
µεγαλύτερες ταχύτητες µετάδοσης ή η υψηλότερη διάθεση εύρους ζώνης, και µπορεί να είναι σε 
θέση να το κάνει και µε χαµηλότερο κόστος από τον βασικό ανταγωνιστή που προϋπάρχει στην 
αγορά. Αυτοί οι ανταγωνιστές όχι µόνο ωφελούν άµεσα τους πελάτες τους αλλά και 
δηµιουργούν  ανταγωνιστική πίεση για τον βασικό ανταγωνιστή στο να αναβαθµίσει το δίκτυό 
του. Επιπλέον, αυτού του τύπου είσοδος επιτρέπει στην αγορά τον ανταγωνισµό µε τη λιγότερη 
ρυθµιστική ύπαρξη.   

Επιπρόσθετα απαιτείται για τους νεοεισερχόµενους η διασύνδεση για την αµοιβαία 
ανταλλαγή της κυκλοφορίας µε άλλους προµηθευτές. Οι πελάτες των νεοεισερχόµενων πρέπει 
να είναι σε θέση να επικοινωνήσουν µε τους συνδροµητές σε άλλα δίκτυα, ειδικά το δίκτυο του 
κυρίαρχου όπου η πλειοψηφία των χρηστών λαµβάνει την υπηρεσία τους. Χωρίς τη δυνατότητα 
να διασυνδέσει µε δίκαιους όρους, ένας νέος ανταγωνιστής δεν µπορεί να επιζήσει.   
 

Χρησιµοποιήση ανεξάρτητων δικτυακών στοιχείων 
 

Ενώ ο ανταγωνισµός µε βάση τις εγκαταστάσειςέχει πολλά πλεονεκτήµατα, µπορεί να µην 
είναι πρακτικός για έναν νεοεισερχόµενο να κατασκευάσει ένα ολόκληρο δίκτυο. Παραδείγµατος 
χάριν, µπορεί να είναι οικονοµικά εφικτό να κατασκευαστεί το δίκτυο για µεγάλες αποστάσεις 
αλλά είναι αδύνατο να κατασκευάσει τους τοπικούς βρόχους ή τις εγκαταστάσεις "last-mile" που 
συνδέουν µε τους πελάτες. Αυτό µπορεί να οφείλεται στις οικονοµίες κλίµακας ή σε πρακτικές 
δυσκολίες. Κατά συνέπεια, µια δεύτερη διαδροµή για είσοδο στην αγορών των τηλεπικοινωνίών 
είναι ο νεοεισερχόµενος να κατασκευάζει τις τµήµατα ενός δικτύου και να αγοράζει την 
πρόσβαση στις σχετικές ουσιαστικές εγκαταστάσεις του κυρίαρχου φορέα, όπως ο τοπικός 
βρόχος. Αυτή η µέθοδος εισόδου αναφέρεται ως χρησιµοποίηση των τµηµατοποιηµένων 
δικτυακών δοµικών στοιχείων, και πρέπει να απαιτηθεί από το νόµο ή τον κανονισµό.   

Η είσοδος µέσω της χρήσης των τµηµατοποιηµένων δικτυακών δοµικών στοιχείων έχει 
διάφορα σηµαντικά πλεονεκτήµατα. Κατ' αρχάς, µειώνει τα εµπόδια εισόδου µε την άδεια των 
νεοεισερχόµενων για να αρχίσουν την υπηρεσία χωρίς να πρέπει να κατασκευαστεί ένα 
ολόκληρο δίκτυο. ∆εύτερον, σε πιο µακροπρόθεσµη βάση, αποτρέπει τον επιβεβληµένο φορέα 
από την εκµετάλλευση οποιασδήποτε υπόλοιπης µονοπωλιακής δύναµης που µπορεί να 
προκύψει µέσω της παραµονής των οικονοµίων κλίµακας ή από τις πρακτικές δυσκολίες, τις 
περιοχές κεραιών για τα ασύρµατα συστήµατα  κ.λπ. Το τρίτο είναι ότι επιτρέπει στους 
νεοεισερχόµενους τις πρόσθετες περιοχές για καινοτοµίες. Παραδείγµατος χάριν, οι 
νεοεισερχόµενοι µπορούν να αγοράσουν τους τµηµατοποιηµένους  βρόχους από τον 
καθιερωµένο φορέα και να τους χρησιµοποιήσουν µε εξ ολοκλήρου διαφορετικούς τύπους 
τεχνολογιών (π.χ., µεταγωγή πακέτων που βασίζεται στο πρωτόκολλο IP). Με αυτήν την 
ρύθµιση, οι καταναλωτές ωφελούνται από αυτές τις νέες και καλύτερες υπηρεσίες και τις 
πρόσθετες επιλογές που παρέχει ο ανταγωνισµός .   

Η ρυθµιστική επέµβαση είναι απαραίτητη προκειµένου να απαιτηθεί ο επιβεβληµένος 
µεταφορέας για να τµηµατοποιήσει το δίκτυό του και για να διατιµήσει τα δοµικά στοιχεία σε 
αποδοτικές οικονοµικά τιµές. 
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Μεταπώληση 
 

Στο πλαίσιο των τηλεπικοινωνιών, η µεταπώληση εµφανίζεται όταν οι ανταγωνιστές 
λαµβάνουν µια υπηρεσία σε µειωµένη τιµή από τον καθιερωµένο φορέας και την πωλούν έπειτα 
στους πελάτες τους.   

Η µεταπώληση µπορεί να εξυπηρετήσει έναν πολύπλευρο ρόλο στην προώθηση και τη 
στήριξη του ανταγωνισµού στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Η µεταπώληση µπορεί να είναι 
ένας αποτελεσµατικός τρόπο εισόδου για τους νεοεισερχόµενους που µπορούν αρχικά να 
στερηθούν το απαραίτητο κεφάλαιο για να χτίσουν τα δίκτυά τους. Η µεταπώληση µπορεί 
επίσης να επιτρέψει στους µικρούς ανταγωνιστές, που δεν µπορούν να κατασκευάσουν τα δικά 
τους δίκτυα εξ αρχής να προσφέρουν υπηρεσίες.   

Επιπλέον, οι µεταπωλητές µπορούν να υποκινήσουν τη χρήση του δικτύου του 
καθιερωµένου φορέα, και µπορούν έτσι να ωφελήσουν τον επιβεβληµένο πάροχο υπηρεσιών 
και την περαιτέρω αύξηση ολόκληρου του τοµέα. Επιπλέον, αυτός ο ανταγωνισµός µπορεί να 
βοηθήσει να κρατήσει τις τιµές χαµηλότερα για τους καταναλωτές, να αυξήσει την καταναλωτική 
επιλογή, και να υποκινήσει τελικά την οικονοµική ανάπτυξη.   

 
∆ιασύνδεση και πρόσβαση 
 

Το κλειδί για τον ανταγωνισµό στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες είναι η δυνατότητα των 
δικτύων να διασυνδέονται. Η διασύνδεση επιτρέπει την επικοινωνία µεταξύ διαφορετικών 
δικτύων, που συνδέουν τους ανταγωνιστές έτσι ώστε οι πελάτες των διαφορετικών δικτύων να 
µπορούν να επικοινωνήσουν µεταξύ τους.   

Για να είναι επιτυχείς ο ανταγωνισµός στη µεγιστοποίηση των καταναλωτικών οφελών και 
της καινοτοµίας στην αγορά τηλεπικοινωνιών, οι φορείς που ανταγωνίζονται για τους πελάτες 
πρέπει επίσης να παρέχουν στους ανταγωνιστές την πρόσβαση στους δικούς τους πελάτες. Η 
κοινή πρόσβαση στους πελάτες εµφανίζεται µέσω της διασύνδεσης, και η πρόσβαση σε όλους 
τους πελάτες είναι απαραίτητη και για την επιτυχή είσοδο και για το συνεχή ανταγωνισµό. Εάν ο 
κυρίαρχος, µε τη µεγάλη πλειοψηφία των πελατών, δεν τους διασυνδέει µε τους 
νεοεισερχόµενους, είναι απίθανο οι νεοεισερχόµενοι να παραµείνουν οικονοµικά βιώσιµοι.   

Ένα ρυθµιστικό πλαίσιο απαιτείται για να βοηθήσει στη µετάβαση από ένα µονοπωλιακό 
περιβάλλον σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον επειδή ένα µονοπώλιο ή ένας κυρίαρχος 
προµηθευτής έχει ένα στρατηγικό ενδιαφέρον να κρατήσει έξω ή να ελαχιστοποιήσει τους 
ανταγωνιστές στην αγορά του. [9] Κατά συνέπεια, το µονοπώλιο ή ο κυρίαρχος προµηθευτής 
έχει ένα ισχυρό κίνητρο για να περιορίσει τη διασύνδεση. Εποµένως, ένας ρυθµιστής που είναι 
ανεξάρτητος από οποιοδήποτε χειριστή και από την ανάλογη πολιτική επιρροή πρέπει να 
θεσπίσει τους κανόνες που δίνουν στους νεοεισερχόµενους που διαπραγµατεύονται, ίση  
δύναµη µε τους κυρίαρχους. 

Η τιµή της διασύνδεσης (ή της µεταφοράς και της λήξης), παραδείγµατος χάριν, θα 
µπορούσε να χρησιµεύσει ως ένα σηµαντικό εµπόδιο στην είσοδο για τα νέα δίκτυα. Ένας 
επιβεβληµένος µονοπωλητής έχει ένα κίνητρο για να απαιτήσει µια υψηλή τιµή για να 
ολοκληρώσει τις κλήσεις που δηµιουργούνται στο δίκτυο ενός νεοεισερχόµενου και να µην 
πληρώσει τίποτα για τις κλήσεις που δηµιουργούνται στο δίκτυό του. [9][11] 

 
Προστασία από την κατάχρηση δύναµης κατά την µετάβαση στον ανταγωνισµό 
 

Πολλά ειδικά προβλήµατα µπορούν να προκύψουν όταν ένας φορέας τηλεπικοινωνιών µε 
τη µονοπωλιακή δύναµη θέλει να προσφέρει την παροχή µιας ιδιαίτερης υπηρεσίας ή 
δυνατότητας σε µια ανταγωνιστική υπηρεσία που εξαρτάται από τη χρήση της µονοπωλιακής 
υπηρεσίας ή της εγκατάστασής του. Αυτό µπορεί να εµφανιστεί, για παράδειγµα, όπου ο 
ανταγωνισµός έχει εισαχθεί στις µεγάλης απόστασης δίκτυα και σε διεθνείς αγορές, αλλά η 
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τοπική αγορά παραµένει ένα µονοπώλιο. Τα δύο προβλήµατα είναι η µετατόπιση 
κόστους/διαχρηµατοδότηση και η διάκριση.   

Το πρώτο πρόβληµα προκύπτει εάν η µονοπωλιακή υπηρεσία είναι ρυθµισµένη σε µια 
βάση ποσοστού-ρυθµού-επιστροφής (κέρδος). Σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει ένα κίνητρο για 
το φορέα µε τη µονοπωλιακή δύναµη να µετατοπιστούν οι δαπάνες από την ανταγωνιστική 
υπηρεσία στη µονοπωλιακή υπηρεσία. Η µετατόπιση των δαπανών µε αυτόν τον τρόπο αυξάνει 
τεχνητά την τιµή της µονοπωλιακής υπηρεσίας και επιτρέπει στο φορέα να χρεώσει τα ποσοστά 
κάτω από-κόστους για την ανταγωνιστική υπηρεσία. Αυτό οδηγεί σε "αιχµάλωτους" πελάτες 
που πληρώνουν πάνω από το κόστος ποσοστά για τις µονοπωλιακές υπηρεσίες και 
παρακωλύει την ανάπτυξη µιας βιώσιµης αγοράς για τις ανταγωνιστικές υπηρεσίες. Ένα 
παράδειγµα αυτής της κατάστασης θα µπορούσε να εµφανιστεί όταν θέλει να µπεί ένας φορέας 
µε τη µονοπωλιακή δύναµη στην παροχή των τοπικών εγκαταστάσεων ή υπηρεσιών στη 
µεγάλης απόστασης αγορά ή την αγορά υπηρεσιών πληροφόρησης.  [12] 

Το δεύτερο πρόβληµα εµφανίζεται όταν ο έλεγχος µιας ουσιαστικής υπηρεσίας ή µιας 
εγκατάστασης επιτρέπει στον µονοπωλιακό φορέα για κάνει διακρίσεις υπέρ της ανταγωνιστικής 
προσφοράς του. Παραδείγµατος χάριν, ένας µεταφορέας µε τη µονοπωλιακή δύναµη στην 
παροχή των τοπικών εγκαταστάσεων ή υπηρεσιών έχει το κίνητρο για να κάνει διακρίσεις υπέρ 
της υπηρεσίας του για µεγάλες τηλεφωνικές αποστάσεις ή υπηρεσίες πληροφοριών.  

 
Ρυθµιστικά εργαλεία και τεχνικές  
 
Στην συνέχεια ακολουθεί η αναφορά κάποιων από τα εργαλεία και των τεχνικών που είναι 
διαθέσιµα στους σχεδιαστές πολιτικής και τους ρυθµιστές για να αποθαρρύνουν ή να 
αποτρέψουν την µετατόπιση του κόστους /τη διαχρηµατοδότηση και τη διάκριση. Αυτά τα 
εργαλεία ή οι τεχνικές µπορούν να χρησιµοποιηθούν ανεξάρτητα ή σε συνδυασµό. Οι πιο 
αυστηρές τεχνικές µπορούν να είναι κατάλληλες όταν και όπου η απειλή είναι µέγιστη. Οι 
λιγότερο αυστηρές τεχνικές µπορούν να είναι κατάλληλες καθώς ο ανταγωνισµός παίρνει 
αναπτύσσεται στην προηγουµένως µονοπωληµένη αγορά. [25]   
 

Καθολική απαγόρευση παροχής του ανταγωνιστικού προϊόντος ή της υπηρεσίας 
Μια τεχνική για την αποτροπή την µεταβίβασης του κόστους και της διάκρισης για έναν 

φορέα µε τη µονοπωλιακή δύναµη σχετικά µε την παροχή ανταγωνιστικής υπηρεσίας, είναι να 
απαγορευθεί ο φορέας να µπεί στην ανταγωνιστική αγορά. Οι ολοκληρωτικές απαγορεύσεις 
ήταν και χρησιµοποιούνται στις Ηνωµένες Πολιτείες.  

Ενώ η ολοκληρωτική απαγόρευση αποτρέπει τη διαχρηµατοδότηση και τη διάκριση, µπορεί 
επίσης να αρνηθεί στο κοινό τα οφέλη των πιθανών οικονοµιών κλίµακας ή του πεδίου που 
µπορούν να παραχθούν εάν ο φορέας επιτρεπόταν να παρέχει την ανταγωνιστική υπηρεσία. Η 
ολοκληρωτική απαγόρευση µπορεί επίσης να αρνηθεί στο κοινό τα οφέλη της καινοτοµίας που 
θα προέλθουν από τη συµµετοχή του µονοπωλιακού φορέα στην ανταγωνιστική αγορά.   

 
Κάλυµµα τιµών για τις ρυθµισµένες µονοπωλιακές υπηρεσίες 

Το κίνητρο στις δαπάνες µετατόπισης από µια ανταγωνιστική υπηρεσία σε µια 
µονοπωλιακή υπηρεσία υπάρχει στο πλαίσιο του κανονισµού κέρδους. Στο πλαίσιο του 
κανονισµού τιµών, οι τιµές των µονοπωλιακών υπηρεσιών καλύπτονται (σύµφωνα µε τον 
πληθωρισµό και τις αναµενόµενες αυξήσεις παραγωγικότητας). Ο κανονισµός τιµών έχει 
διάφορα πλεονεκτήµατα, συµπεριλαµβανοµένων των κινήτρων για το φορέα για να είναι 
αποδοτικότερος. Αποθαρρύνει επίσης το µονοπωλιακό προµηθευτή από τη µετατόπιση των 
δαπανών από την ανταγωνιστική δραστηριότητα στη µονοπωλιακή δραστηριότητα, επειδή εάν η 
τιµή της µονοπωλιακής υπηρεσίας καλύπτεται, δεν υπάρχει κανένα κίνητρο για να µετατοπίσει 
τις δαπάνες από την ανταγωνιστική υπηρεσία στη µονοπωλιακή υπηρεσία.   
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∆ιαχωρισµός από τις θυγατρικές απαιτήσεις 
 

Κάτω από αυτήν την απαίτηση, ο φορέας µε τη µονοπωλιακή δύναµη επιτρέπεται για να 
παρέχει την ανταγωνιστική υπηρεσία, αλλά µόνο µέσω ενός χωριστού υποκαταστήµατος ή µιας 
θυγατρικής. Η χωριστή θυγατρική απαίτηση συνδυάζεται µε την υποχρέωση ότι ο 
µονοπωλιακός φορέας δεν θα µεταχειρίζεται τη συµβεβληµένη επιχείρηση καλύτερα από ότι 
µεταχειρίζεται τους πάροχους της ανταγωνιστικής υπηρεσίας.  

Ο ρυθµιστής έχει τη δυνατότητα να ελέγξει το βαθµό που διαχωρίζεται από το 
υποκατάστηµα ή την θυγατρική. Παραδείγµατα µπορούν να περιλαµβάνουν τις απαιτήσεις ότι ο 
µονοπωλιακός προµηθευτής και η θυγατρική του:   

 ∆ιατηρεί χωριστά βιβλία του απολογισµού  
 Χρησιµοποιεί χωριστούς ανώτερους υπαλλήλους και προσωπικό  
 Υιοθετεί χωριστές δραστηριότητες µάρκετινγκ  
 Να µην µοιράζεται κοινό εξοπλισµό ή τις εγκαταστάσεις  
 Να εµµείνει σε ορισµένους περιορισµούς σχετικά µε την ροή των 

πληροφοριών που θα ωφελούσαν άδικα την ανταγωνιστική θυγατρική   
Επιπλέον, µια χαρακτηριστική απαίτηση είναι ότι εάν η θυγατρική πρέπει να λάβει 

οποιεσδήποτε υπηρεσίες µετάδοσης από το µονοπωλιακό προµηθευτή, πρέπει να το κάνει σε 
δασµολογηµένη (tarrifed) βάση.   

 

Απαιτήσεις δασµολόγησης 
 

Η δασµολόγηση-χρέωση (tarrifing) είναι µια θεµελιώδης τεχνική που χρησιµοποιείται για να 
προστατεύσει τους χρήστες (και καταναλωτές και άλλους φορείς) από τη διάκριση. Η 
δασµολόγηση απαιτεί από τον µονοπωλητή για να εφαρµόσει τα δασµολόγια να εξηγήσει τα 
ποσοστά, τους όρους και τις συνθήκες µε τη ρυθµιστική υπηρεσία και να εµµείνει σε εκείνα τα 
ποσοστά, τους όρους και τις διατάξεις υπηρεσιών όταν γίνει η εφαρµογή. Μέσω των 
διαδικασιών δασµολογίων και επιβολής, που περιλαµβάνουν τις ευκαιρίες για δηµόσιο σχόλιο, ο 
ρυθµιστής έχει κάποια δυνατότητα να αποτρέψει τη διαχρηµατοδότηση και τη διάκριση.   
 

Απαιτήσεις για αναφορά ποιότητας υπηρεσιών  
Η υποβολή εκθέσεων σχετικών µε την ποιότητα των υπηρεσιών υποχρεώνει το 

µονοπωλητή να συλλέξει την ηµεροµηνία και την έκθεση σχετικά µε την ποιότητα των 
υπηρεσιών που παρέχονται τόσο σε συνδεόµενους όσo και σε µη συνεργαζόµενους 
ανταγωνιστές. Αυτό βοηθά τους ρυθµιστές να ανιχνεύσουν και να διορθώσουν τη διάκριση στην 
παροχή των ουσιαστικών υπηρεσιών ή εγκαταστάσεων στους ανταγωνιστές.   
 

Απαιτήσεις κοινοποίησης διεπαφών δικτύων 
Ένας µονοπωλητής µπορεί επίσης να αδικήσει τους ανταγωνιστές στο στάδιο της αλλαγής 

των τεχνικών χαρακτηριστικών των διεπαφών µε τις οποίες διασυνδέεται µε τους παροχείς 
ανταγωνιστικών υπηρεσιών. Μπορεί να κάνει τη γνωστοποίηση των προγραµµατισµένων 
αλλαγών στη συµβεβληµένη πλευρά εγκαίρως όµως να µην κάνει το ίδιο ενδεχοµένως και 
στους ανταγωνιστές. Οι κανόνες κοινοποίησης διεπαφών δικτύων εξουσιοδοτούν ότι ο 
µονοπωλιακός φορέας δίνει τη λογική προειδοποίηση προόδου στους ανταγωνιστές πριν να 
αλλάξει αυτές τις διεπαφές. Αυτό δίνει οι ανταγωνιστές την δυνατότητα να προσαρµοστεί στις 
αλλαγές διεπαφών δικτύων προκειµένου να προσφερθούν οι ανταγωνιστικές υπηρεσίες.   
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Γρήγορη και σίγουρη ψήφιση των διαφωνιών 

Πολλές από τις τεχνικές που περιγράφονται απευθύνονται στους ανταγωνιστές και βοηθούν 
την ενίσχυσης των τµηµάτων τους για την ανίχνευση της µεροληπτικής συµπεριφοράς εκ 
µέρους του µονοπωλιακού φορέα παροχής υπηρεσιών. Εντούτοις, οι νεοεισερχόµενοι είναι 
ιδιαίτερα τρωτοί σε διακρίσεις. Εποµένως, οι καθυστερήσεις σε απαντήσεις στις καταγγελίες 
µπορούν να βλάψουν σοβαρά τους νεοεισερχόµενους και να αποθαρρύνουν την περαιτέρω 
είσοδο.  
 

1.3. Καθολική υπηρεσία (universal service) 
 

Ένα εξελισσόµενο και δυναµικό περιβάλλον τηλεπικοινωνιών οδηγεί σε στις αλλαγές στον 
καθορισµό και την προσέγγιση της καθολική υπηρεσία σε όλο τον κόσµο. Οι µηχανισµοί που 
παραδοσιακά χρησιµοποιούνται, διαθέτουν, και διαχειρίζονται την καθολική υπηρεσία και τα 
καθολικά προγράµµατα πρόσβασης, επαναξιολογούνται λαµβάνοντας υπόψη την τεχνολογική 
καινοτοµία και τον αυξανόµενο ανταγωνισµό παγκοσµίως.   

Αυτό το µεταβαλλόµενο περιβάλλον απαιτεί νέες µεθόδους χρηµατοδότησης για την 
καθολική υπηρεσία και την καθολική πρόσβαση - µέθοδοι που να είναι ανταγωνιστικά 
ουδέτερες, διαφανείς, αµερόληπτες, και οικονοµικά αποδοτικές. Ένα ευρύ φάσµα  µεθόδων 
είναι διαθέσιµο για τη συλλογή και τη διανοµή των κεφαλαίων που υποστηρίζουν την καθολική 
υπηρεσία. Ενώ τα περισσότερα έθνη αντιµετωπίζουν ένα κοινό σύνολο στόχων, οι προκλήσεις 
στην προώθηση της καθολικής υπηρεσίας ποικίλλουν από χώρα σε χώρα [25].   

Καθολική πρόσβαση 
 
Όπως περιγράφεται παραπάνω, η καθολική πρόσβαση είναι ο όρος που χρησιµοποιείται 

συχνά για να περιγράψει τα αρχικά στάδια της ανάπτυξης των τηλεπικοινωνιών. Η έµφαση των 
καθολικών πολιτικών πρόσβασης είναι να αυξηθεί η πρόσβαση στα τηλέφωνα ή τις 
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σε ένα παγκόσµιο ή εθνικό επίπεδο. Τα καθολικά προγράµµατα 
πρόσβασης επιδιώκουν συχνά την ενθάρρυνση για την εγκατάσταση δηµόσιων κερµατοδεκτών 
ή δηµόσιων κέντρων κλήσης στα αγροτικά χωριά ή τις χαµηλού εισοδήµατος αστικές περιοχές 
µε στόχο µια βασική και αρχική σύνδεση στο δίκτυο. Οι δηµόσιοι κερµατοδέκτες ή τα κέντρα 
κλήσης χρησιµοποιούνται σε µερικές περιπτώσεις για να εξασφαλίσουν ότι ακόµη και η πιό 
αποµακρυσµένη ή αραιά κατοικηµένη περιοχή να έχει κάποια πρόσβαση στις υπηρεσίες 
επικοινωνίας.   

 

Καθολική υπηρεσία 
 

Οι πολιτικές των καθολικών υπηρεσιών στοχεύουν χαρακτηριστικά είτε στην παροχή του 
τηλεφώνου είτε τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σε όλες τις οικογένειες µέσα σε µια χώρα, 
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων σε µακρινές και δυσπρόσιτες περιοχές, είτε στην αύξηση του 
αριθµού ατόµων που διαθέτουν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Τα προγράµµατα καθολικών 
υπηρεσιών εστιάζουν στην µείωση του κόστους κάνοντας έτσι την τηλεφωνική υπηρεσία πιό 
προσιτή στους µεµονωµένους χρήστες ή σε συγκεκριµένες οµάδες χρηστών, όπως οι χαµηλού 
εισοδήµατος καταναλωτές και οι κάτοικοι των υψηλού κόστους ή αγροτικών περιοχών.   

Οι υπηρεσίες που υποστηρίζονται από τους µηχανισµούς καθολικών υπηρεσιών 
κυµαίνονται από τη βασική τηλεφωνική υπηρεσία ως τις προηγµένες υπηρεσίες. Μερικές χώρες 
µε ανεπτυγµένη υποδοµή τηλεπικοινωνιών έχουν επεκτείνει τα προγράµµατα υποστήριξης 
καθολικών υπηρεσιών τους για να περιλάβουν και προηγµένες υπηρεσίες όπως η πρόσβαση 
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∆ιαδικτύου στα σχολεία και τις βιβλιοθήκες και να κάνουν προσιτή την πρόσβαση στους 
αγροτικούς προµηθευτές υγειονοµικής περίθαλψης.   

Η επιτυχία των προγραµµάτων καθολικών υπηρεσιών µπορεί να αξιολογηθεί από την 
πραγµατοποίηση των αλλαγών στα επίπεδα τηλεφωνικής διείσδυσης και συνδροµής σε ένα 
συνολικό επίπεδο ή µεταξύ των συγκεκριµένων οµάδων χρηστών. Από πρακτικής απόψεως, το 
επίπεδο της καθολικής υπηρεσίας εξαρτάται από παράγοντες όπως το επίπεδο της οικονοµικής 
και τεχνολογικής ανάπτυξης µιας χώρας, το επίπεδο αστικοποίησης, και την τοπογραφία 
εδάφους µιας χώρας.   

Εάν ο στόχος είναι καθολική πρόσβαση ή καθολική υπηρεσία, είναι σηµαντικό να 
προσδιοριστούν οι στόχοι βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα και να καθιερωθούν βιώσιµες 
πολιτικές και κανονισµοί που θα καταστήσουν τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες διαθέσιµες και 
προσιτές στο ένα µεγάλο αριθµό των ανθρώπων. Για αυτόν τον λόγο, οι ρυθµιστές πρέπει να 
επιδιώξουν να ενσωµατώσουν ορισµένες θεµελιώδεις αρχές στην καθολική υπηρεσία ή τις 
καθολικές πολιτικές πρόσβασής τους.   

 
Βασικές αρχές της καθολικής πρόσβασης και υπηρεσίας 
 

Το 1997, η συµφωνία του WTO για τις βασικές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες προσδιόρισε 
ένα ελάχιστο σύνολο αρχών που οι υπογράφοντες πρέπει να ακολουθήσουν στην ανάπτυξη 
των πολιτικών καθολικών υπηρεσιών [42][25]:   

 διαφάνεια  
 µη-διάκριση  
 ανταγωνιστική ουδετερότητα 
 µη-φορτική εφαρµογή.  

 
Εάν ένας ρυθµιστής επιδιώξει να εφαρµόσει την καθολική υπηρεσία ή την καθολική 

πρόσβαση σε µια δεδοµένη χώρα υιοθετώντας µόνο τις βασικές προϋποθέσεις που 
περιλαµβάνονται στη συµφωνία του WTO, είτε θελήσει να περιλάβει και πρόσθετες έννοιες ή 
απαιτήσεις η αποτελεσµατικότερη νοµοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο θα προσδιορίσουν τις 
κατευθυντήριες αρχές, καθώς επίσης και τους βασικούς ορισµούς αυτών των αρχών. [14]  
 

Βασικές αρχές 
 

Για να εφαρµόσει ένα αποτελεσµατικό, ανταγωνιστικό σχέδιο για την καθολική υπηρεσία ή 
την καθολική πρόσβαση, οι ακόλουθες βασικές αρχές πρέπει να ακολουθούνται :   

§  διαφάνεια -- όλοι τα πρακτικά, οι κανονισµοί, τα έγγραφα και οι πληροφορίες που 
αφορούν τη συλλογή και τη διανοµή των κεφαλαίων υποστήριξης καθολικών υπηρεσιών 
τίθενται στην διάθεση του κοινού. Η δηµόσια συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων 
επιτρέπεται και ενθαρρύνεται.   

§  µη-διάκριση -- η συλλογή και η διανοµή της υποστήριξης καθολικών υπηρεσιών δεν 
κάνει διακρίσεις βάσει των εγκαταστάσεων, των υπηρεσιών, της χώρας προέλευσης, της 
κατηγορίας πελατών, της χρησιµοποιούµενης τεχνολογίας, της κατηγορίας της 
προσφερθείσας υπηρεσίας  ή της δροµολόγησης που χρησιµοποιείται για να παραδώσει 
την υπηρεσία.   

§  ανταγωνιστική ουδετερότητα -- οι µηχανισµοί και οι κανόνες υποστήριξης των 
καθολικών υπηρεσιών δεν ευνοούν άδικα ή δεν αδικούν έναν φορέα παροχής υπηρεσιών 
εις βάρος κάποιου άλλου, και δεν ευνοούν άδικα ή δεν αδικούν µια τεχνολογία σε σχέση 
µε κάποια άλλη.   

§  µη-φορτική εφαρµογή -- οι συνεισφορές που γίνονται από τους προµηθευτές 
τηλεπικοινωνιών στους µηχανισµούς υποστήριξης καθολικών υπηρεσιών προέρχονται 
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από µια µεγάλη κατηγορία προµηθευτών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και δεν 
επιβάλλουν ένα αδικαιολόγητο φορτίο σε µια ενιαία υπηρεσία ή κατηγορία φορέα 
παροχής υπηρεσιών και τα διοικητικά έξοδα των µηχανισµών καθολικών υπηρεσιών είναι 
λογικά.   

§  λογικά τέλη -- τα τέλη εξετάζονται για το εάν είναι βασισµένα στο κόστος.   
§  προσιτά ποσοστά -- τα τέλη δεν επιβάλλουν ένα αδικαιολόγητο φορτίο στον 

προϋπολογισµό ενός πελάτη. Οι παράγοντες που χρησιµοποιούνται για να καθορίσουν 
τη δυνατότητα προσέγγισης, περιλαµβάνουν τον αριθµό συνδροµητών σε µια τοποθεσία, 
το κατά κεφαλήν εισόδηµα σε ένα τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο (οι διαφορές στο εθνικό 
επίπεδο µπορούν να καταστήσουν τους εθνικούς µέσους όρους ακατάλληλους προς 
χρήση), και την εµβέλεια της τοπικής περιοχής.  

 
Χρηµατοδότηση της καθολική υπηρεσίας 
 

Ένα από τα πιό δύσκολα θέµατα για τους ρυθµιστές είναι το πώς θα γίνει η συλλογή και η 
διανοµή της χρηµατοδότηση για την καθολική υπηρεσία. Ιστορικά, πολλές χώρες έχουν 
κρατήσει τα τέλη της καθολικής υπηρεσίας χαµηλά µε την συλλογή ποσοστών από την τοπική 
υπηρεσία που έχει µεγάλο εισόδηµα από τις µεγάλης απόστασης ή/και διεθνείς υπηρεσίες. Αυτό 
σηµαίνει ότι τα µεγάλης απόστασης και διεθνή ποσοστά διατιµήθηκαν αρκετά παραπάνω από 
το κόστος για να περιλάβουν µια επιχορήγηση που χρησιµοποιήθηκε για να κρατήσει τα χαµηλά 
τοπικά ποσοστά. Σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, εντούτοις, η διαχρηµατοδότηση είναι 
ατελέσφορη επειδή η αγορά ασκεί την προς τα κάτω πίεση στα ποσοστά που διατιµώνται 
σηµαντικά επάνω από το κόστος [25].   

Εισοδήµατα δηµόσιας διοίκησης   
Μερικές κυβερνήσεις διαθέτουν µια µερίδα των γενικών εισοδηµάτων τους σε ένα κεφάλαιο 

καθολικών υπηρεσιών. Αυτά τα εισοδήµατα χαρακτηριστικά έχουν αυξηθεί µέσω των φόρων, 
των δασµολογίων, ή άλλων παρόµοιων µηχανισµών. Ενώ αυτή η µέθοδος της χρηµατοδότησης 
είναι διαφανής, ρητή, και µειώνει τις οικονοµικές διαστρεβλώσεις, δεν συγκεντρώνει πάντα 
ικανοποιητικά κονδύλια ή δεν λαµβάνει την επαρκή πολιτική υποστήριξη.   

Εισοδήµατα από την ιδιωτικοποίηση, τη χορήγηση αδειών και τις δηµοπρασίες   
Εάν το ποσό εισοδήµατος που αυξάνεται είναι αρκετά µεγάλο, οι ρυθµιστές µπορούν να 

διαθέσουν τις εισπράξεις που παραλαµβάνονται από τις δηµοπρασίες ιδιωτικοποίησης, 
χορήγησης αδειών ή/και φάσµατος σε ένα κεφάλαιο καθολικών υπηρεσιών και να 
χρησιµοποιήσουν το ενδιαφέρον για την υποστήριξη των  προγραµµάτων καθολικών 
υπηρεσιών. Αυτή η µορφή χρηµατοδότησης µπορεί να καταστήσει πιθανή την εφαρµογή ενός 
διαφανούς, ρητού, στοχοθετηµένου και µη-φορτικού µηχανισµού για τη χρηµατοδότηση 
καθολικών υπηρεσιών.   

 
Συνεισφορές από τις επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών   

Σε µερικές χώρες, οι ρυθµιστές αξιολογούν µια συµβολή ή έναν φόρο στα εισοδήµατα των 
επιχειρήσεων τηλεπικοινωνιών. Τα βασικά ρυθµιστικά ζητήµατα περιλαµβάνουν τον καθορισµό 
των επιχειρήσεων που πρέπει να συµβάλουν, το ποσοστό συµβολής, και πώς να αποφύγει τις 
διπλές συνεισφορές. Γενικά, το ποσοστό συµβολής πρέπει να κρατηθεί χαµηλό προκειµένου να 
ελαχιστοποιηθούν οι οικονοµικές διαστρεβλώσεις. Ένας καλά σχεδιασµένος µηχανισµός 
συµβολής µπορεί να αυξήσει τα εισοδήµατα µε έναν τρόπο που είναι αµερόληπτος, µη - 
φορτικός, και τεχνολογικά και ανταγωνιστικά ουδέτερος. Ένας κακώς σχεδιασµένος µηχανισµός 
συµβολής µπορεί να δηµιουργήσει σηµαντικές διαστρεβλώσεις αγοράς, και να δηµιουργήσει  
εµπόδια εισόδου για τις νέες επιχειρήσεις, ή/και να ευνοήσει µια συγκεκριµένη επιχείρηση, µια 
τεχνολογία ή µια υπηρεσία.   



 20

 
∆ιεθνείς πληρωµές τακτοποίησης   

Οι ρυθµιστές και οι µεταφορείς σε µερικές χώρες χρησιµοποιούν µια µερίδα των 
λαµβανόµενων διεθνών πληρωµών τακτοποίησης για να χρηµατοδοτήσουν την καθολική 
υπηρεσία και την καθολική πρόσβαση. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν ανεπαρκείς 
µηχανισµοί για να εξασφαλίσουν ότι οι πληρωµές τακτοποίησης χρησιµοποιούνται πραγµατικά 
για να χρηµατοδοτήσουν την καθολική υπηρεσία. Επιπλέον, οι πληρωµές τακτοποίησης είναι 
µια αναξιόπιστη πηγή για τη χρηµατοδότηση καθολικών υπηρεσιών, δεδοµένου ότι θα µειωθούν 
όπως το διεθνές καθεστώς ποσοστού λογιστικής αντικαθίσταται µε ένα κόστος-βασισµένο στον 
σύστηµα που καθορίζεται από µια ανταγωνιστική αγορά. Η χρηµατοδότηση της καθολικής 
υπηρεσίας µε τις πληρωµές τακτοποίησης δηµιουργεί ένα κίνητρο για να διατηρήσει τα υψηλά 
ποσοστά λογιστικής. Επιπλέον, η χρηµατοδοτική καθολική υπηρεσία µε τις πληρωµές 
τακτοποίησης µετατοπίζει το φορτίο της υποστήριξης σε άλλες χώρες που µπορούν να έχουν 
την εναλλακτική λύση για τις κλήσεις τους προκειµένου να παρακαµφθεί το επάνω από το 
κόστος λογιστικό τέλος ως αποτέλεσµα των εξουσιοδοτήσεων και των υποχρεώσεων των 
καθολικών υπηρεσιών. Τελικά, αυτή η µορφή επιχορήγησης θα ενθαρρύνει της κυκλοφορίας 
µέσω των χωρών µε τις οποίες η χώρα προορισµού έχει χαµηλά ποσοστά τελών.  

 
Ο ρόλος της καθολικής πρόσβασης και των καθολικών υπηρεσιών 

 
Η καθολική πρόσβαση στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες είναι µια πρόκληση για κάθε 

χώρα σε όλο τον κόσµο - και αναπτυγµένος και αναπτυσσόµενος. Προκειµένου να εφαρµοστεί η 
καθολική υπηρεσία ή η καθολική πρόσβαση, είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν οι στόχοι και 
να καθιερωθούν βιώσιµες πολιτικές και κανονισµοί που θα καταστήσουν τις τηλεπικοινωνιακές 
υπηρεσίες διαθέσιµες και προσιτές στο µεγαλύτερο αριθµό ανθρώπων.   

∆εδοµένου ότι οι εσωτερικές και διεθνείς αγορές τηλεπικοινωνιών γίνονται όλο και 
περισσότερο ανταγωνιστικές, πολλές χώρες καλούνται να αντικαταστήσουν τα παραδοσιακά 
προγράµµατα καθολικών υπηρεσιών µε τα προγράµµατα που ελαχιστοποιούν τα αρνητικά 
αποτελέσµατα στις ανταγωνιστικές αγορές. Για ένα µεγάλο µέρος του κόσµου, ο αρχικός στόχος 
της καθολικής υπηρεσίας ή της καθολικής πρόσβασης ήταν να εξασφαλίσει βασικές 
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σε προσιτές τιµές για όλους. Ένας αυξανόµενος αριθµός εθνών 
συνειδητοποιεί ότι οι πολιτικές καθολικών υπηρεσιών πρέπει να επεξεργαστούν µε έναν 
ανταγωνιστικό και εύκαµπτο τρόπο. Οποιεσδήποτε πολιτικές εφαρµόζονται για να επεκτείνουν 
την πρόσβαση στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών, τα κίνητρα για την ενθάρρυνση της συνεχούς 
επένδυσης µαζί µε την γρήγορη ανάπτυξη και την καινοτοµία παραµένουν βασικοί κοινοί στόχοι 
συνολικά.   
 

1.4 ∆ιαδίκτυο (Internet) 
 

Μέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, µερικά χρόνια, το ∆ιαδίκτυο έχει γίνει ένα καθολικό 
φαινόµενο, που µετασχηµατίζει τον τρόπο που διευθύνονται οι επιχειρήσεις, τον τρόπο 
αλληλεπίδρασης, και τον τρόπο µάθησης. Το 1995, λιγότεροι από 10 εκατοµµύριο άνθρωποι 
χρησιµοποιούσαν το ∆ιαδίκτυο. Σήµερα, υπάρχουν πάνω από 540 εκατοµµύρια χρήστες 
παγκοσµίως. Το 1999, υπολογίζεται ότι για πρώτη φορά περισσότεροι άνθρωποι είχαν 
πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο έξω από τις Ηνωµένες Πολιτείες απ'ό,τι από µέσα στη χώρα.  Οι 
∆ιαδiκτυακές υπηρεσίες έχουν ουσιαστικά απεριόριστη δυνατότητα στο να φέρουν τους 
ανθρώπους µαζί από κάθε µεριά του κόσµου, ενισχύοντας τις ευκαιρίες στην εκπαίδευση, την 
υγειονοµική περίθαλψη, το εµπόριο, και την ψυχαγωγία. Πράγµατι, είναι όχι µόνο ένα φυσικό 
δίκτυο αλλά ένα δίκτυο των ανθρώπων. Συνδέει τους ανθρώπους µέσω του ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου και των προγραµµάτων συνοµιλίας, επιτρέπει στους µαθητές από σε όλη την 
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υδρόγειο να µάθουν σε ένα συναρπαστικό περιβάλλον, είναι κρίσιµο για την ανάπτυξη της 
τηλεϊατρικής και έχει δηµιουργήσει µια εξελισσόµενη οικονοµία γνωστή ως ηλεκτρονικό εµπόριο.    

Λαµβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες του ∆ιαδικτύου να οδηγήσει τη µελλοντική οικονοµική 
και πολιτιστική αύξηση, µια βασική πρόκληση για τις αναπτυσσόµενες χώρες είναι να 
εφαρµόσουν υγιείς πολιτικές για να ενθαρρύνουν την αύξηση ∆ιαδικτύου µέσα στα σύνορά 
τους. Η κυβερνητική πολιτική µπορεί να ασκήσει βαθιά επίδραση στην ανάπτυξη ∆ιαδικτύου, 
µπορεί είτε να το ενθαρρύνει είτε να το εµποδίσει. Μέχρι σήµερα, το ∆ιαδίκτυο έχει ακµάσει στο 
µεγάλο µέρος λόγω της απουσίας κανονισµού. Μια "hands-off" προσέγγιση επιτρέπει στο 
∆ιαδίκτυο να αναπτυχθεί ελεύθερο από τα φορτία των παραδοσιακών ρυθµιστικών 
µηχανισµών. Οι ρυθµιστικές πολιτικές που κυβερνούν την αγορά τηλεπικοινωνιών, εντούτοις, 
ασκούν άµεση επίδραση στην ανάπτυξη ∆ιαδικτύου και τη χρήση από τους καταναλωτές. Η 
βασική ικανότητα µετάδοσης είναι η φυσική υποδοµή θεµελιώδης στη λειτουργία των 
∆ιαδικτυακών εφαρµογών και του ηλεκτρονικού εµπορίου. Οι πολιτικές για να προωθήσουν 
αυτήν την υποδοµή προετοιµάζουν το έδαφος για την αυξανόµενη χρήση ∆ιαδικτύου.  [6] 

 
∆ιασφάλιση µιας καθολικής αγοράς ηλεκτρονικού εµπορίου 
 

Μια αληθινά καθολική αγορά ηλεκτρονικού εµπορίου δεν µπορεί να υπάρξει χωρίς τη 
συµµετοχή των αναπτυσσόµενων χωρών. Περίπου 97% των χρηστών ∆ιαδικτύου είναι στις 
υψηλού εισοδήµατος χώρες, οι οποίες αποτελούν ακριβώς 15% του παγκόσµιου πληθυσµού. Το 
1997, η Αφρική είχε ακριβώς 0,6% των hosts του ∆ιαδικτύου Η λατινική Αµερική και οι Καραϊβική 
είχαν το 1,0% και η Ασία ακριβώς το 6,3%. [24] Το ηλεκτρονικό εµπόριο προσφέρει µία 
πρωτοφανή ευκαιρία να δηµιουργηθεί µια αληθινά σφαιρική αγορά. Οι αυξανόµενες µετοχές των 
εµπορικών συναλλαγών εµφανίζονται on-line. Οι εκτιµήσεις είναι ότι µέχρι το 2005 το 
ηλεκτρονικό εµπόριο θα αποφέρει πάνω από $800 δισεκατοµµύρια στο εµπόριο ετησίως.   Το 
∆ιαδίκτυο είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για τις µικρές/µέσες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) δεδοµένου ότι 
επιτρέπει στις ΜΜΕ να ελαχιστοποιήσουν τις δαπάνες για µάρκετινγκ ενώ µπορούν να  φθάσουν 
σε µια ευρεία αγορά.   
Τόσο οι αναπτυσσόµενες χώρες όσο και τα βιοµηχανικά έθνη µπορούν να ωφεληθούν 
οικονοµικά και κοινωνικά από την αυξανόµενη συµµετοχή σε αυτήν την ηλεκτρονική αγορά. Το 
∆ιαδίκτυο παρέχει µία χαµηλού κόστους πύλη σύνδεσης εκατοµµυρίων πιθανών αγοραστών και 
πωλητές από ανόµοιους πληθυσµούς σε όλο τον κόσµο, και µπορεί να ξεπεράσει γεωγραφικά 
και χρονικά εµπόδια.  [8] 
 
Βασικές αρχές προώθησης της υποδοµής του διαδικτύου 
 

Η βασική ικανότητα µετάδοσης είναι το φυσική αρχή απαραίτητη για τη λειτουργία των 
εφαρµογών, των υπηρεσιών και του ηλεκτρονικού εµπορίου του ∆ιαδικτύου. Κατά συνέπεια, οι 
ρυθµιστικές πολιτικές τηλεπικοινωνιών µπορούν να ασκήσουν άµεση επίδραση στην ανάπτυξη 
του ∆ιαδικτύου. Η εµπειρία δείχνει ότι οι απευθυνόµενες στην αγορά πολιτικές κεντρίζουν την 
ανάπτυξη της προσιτής και διαθέσιµης υποδοµής που απαιτείται για τις υπηρεσίες ∆ιαδικτύου 
και για το ηλεκτρονικό εµπόριο να ακµάσει.   

Τρεις βασικοί οδηγοί - ανταγωνισµός, επένδυση, και τεχνολογική ουδετερότητα - προωθούν 
την καθιέρωση της καθολικής υποδοµής πληροφοριών επάνω στην οποία αναπτύσσονται οι 
εφαρµογές ∆ιαδικτύου . Οι χώρες πρέπει να έχουν τη φυσική υποδοµή που είναι απαραίτητη για 
να είναι µέρος αυτού του νέου, ∆ιαδίκτυακού βασισµένου κόσµου. ∆ιαφορετικά θα χάσουν 
µελλοντικά οφέλη που απορρέουν από τη σφαιρική οικονοµία.  [42] 

 
Ανταγωνισµός   

Ο ανοικτός και σφριγηλός ανταγωνισµός είναι κύριος οδηγός για την καθιέρωση της 
φυσικής υποδοµής απαραίτητης για να αναπτυχθούν οι υπηρεσίες ∆ιαδικτύου. Για να πετύχουν 
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σε µια ανταγωνιστική αγορά, οι ανταγωνιστές καινοτοµούν, παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες, και 
µειώνουν τις τιµές. Με την ενθάρρυνση ενός υπέρ-ανταγωνιστικού κλίµατος, οι οικονοµίες 
µπορούν να δηµιουργήσουν τα αυτοϋποστηριζόµενα δίκτυα ∆ιαδικτύου.   

 
Επένδυση   

Η προσέλκυση της επένδυσης ιδιωτικού τοµέα είναι ο αποτελεσµατικότερος τρόπος για τις 
χώρες να χτίσουν τη φυσική υποδοµή απαραίτητη για ένα σταθερό δίκτυο κορµού και 
πρόσβασης ∆ιαδικτύου. Για να προσελκύσουν την επένδυση ιδιωτικού τοµέα, οι σχεδιαστές 
πολιτικής πρέπει να καταργήσουν τα εµπόδια και να καθιερώσουν ευνοϊκά κίνητρα επένδυσης. 
Χωρίς τέτοια επένδυση, τα οφέλη του ∆ιαδικτύου θα µείνουν αναξιοποίητα.   

Εκτός από την παροχή των εισροών του κεφαλαίου, η ιδιωτική επένδυση τονώνει την 
ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, του εξοπλισµού, τις νέες πηγές πληροφοριών, και την 
διευθυντική ικανότητα, όλα αυτά επιταχύνουν την ανάπτυξη της υποδοµής. Για να αυξήσουν το 
κεφάλαιο από εσωτερικές και ξένες πηγές, τα έθνη επιτρέπουν σε ποικίλες εµπορικές ρυθµίσεις, 
που κυµαίνονται από τις κοινοπραξίες ως την άµεση ξένη επένδυση και από την ιδιωτικοποίηση 
των κρατικών προµηθευτών ως τη χορήγηση αδειών των ιδιωτικών ανταγωνιστών.   

Η ανάγκη για την κύρια επένδυση είναι ιδιαίτερα οξεία στις χώρες που αναπτύσσουν τις 
υποδοµές, όπου οι περιορισµένοι κυβερνητικοί πόροι κάνουν συχνά την ιδιωτική 
χρηµατοδότηση πιο κρίσιµη. Η πρόκληση, εποµένως, είναι η καθιέρωση των αποτελεσµατικών 
µηχανισµών για την προσέλκυση των  ξένων επενδύσεων.   
 

Η προσέλκυση του ξένου κεφαλαίου  
Τα ακόλουθα βήµατα µπορούν να αποτελέσουν αποτελεσµατικά µέτρα για να 

προσελκυστεί το κεφάλαιο:   
 Η ιδιωτικοποίηση προσελκύει το κεφάλαιο για να επενδύσει σε προηγµένες τεχνολογίες 

τηλεπικοινωνιών   
 Η δηµιουργία ενός σταθερού και ανοικτού εµπορικού περιβάλλοντος που υποστηρίζεται 

από το διαφανή κανονισµό    
 Καθιέρωση των δίκαιων και ανοικτών πρακτικών προσφοράς για τα έργα υποδοµής   
 Αναγνώριση της έννοιας "επιστροφή στο κεφάλαιο" που οι επενδυτές απαιτούν 
 Η καθιέρωση της πολιτκής του υγιούς επαναπατρισµού    
 Προώθηση της ιδιωτικής επένδυσης µέσω της νοµικής και ρυθµιστικής µεταρρύθµισης  

 
Πολιτικές για την ενθάρρυνση των υπηρεσιών ∆ιαδικτύου   
 

Όπως προαναφέρθηκε , οι θεµελιώδεις ρυθµιστικές αποφάσεις που λαµβάνονται για την 
αγορά τηλεπικοινωνιών ασκούν άµεση επίδραση στην ανάπτυξη των υπηρεσιών και της χρήσης 
του ∆ιαδικτύου. Οι παρακάτω πολιτικές -- ευρυζωνική πρόσβαση, χωρητικότητα βασισµένη στο 
κόστος, και δίκαιες τοπικές δαπάνες -- επιτρέπουν στους ISPs να παρέχουν, και τους 
καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες µε χαµηλότερες τιµές, βελτιωµένες ταχύτητες 
και ποιότητα.  [25] 

 
Ευρυζωνική πρόσβαση   

∆εδοµένου ότι οι άνθρωποι σε όλη την υδρόγειο έχουν πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο, 
συνειδητοποιούν ένα πράγµα ότι πρέπει να πάνε γρηγορότερα. Για να χρησιµοποιήσουν 
πλήρως αυτό το δίκτυο - για να έχουν τη δυνατότητα των εφαρµογών πολυµέσων που 
περιλαµβάνουν φωνή, δεδοµένα , και βίντεο - χρειάζονται το εύρος ζώνης. Οι χρήστες του 
∆ιαδικτύου πρέπει να έχουν πρόσβαση σε δίκτυα που είναι σε θέση να υποστηρίξουν το 
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µεγαλύτερο εύρος των δυνατοτήτων του ∆ιαδικτύου. Εποµένως είναι κρίσιµο για το υφιστάµενο 
δίκτυο να υποστηρίζει τις προηγµένες επικοινωνίες.   

Στην καθιέρωση των απαραίτητων κινήτρων για την ανάπτυξη των προηγµένων 
τεχνολογιών, η τεχνολογική ουδετερότητα είναι µια σηµαντική πολιτική που υιοθετείται. Οι 
ρυθµιστές δεν πρέπει να ευνοήσουν µια τεχνολογία περισσότερο από µία άλλη, αλλά πρέπει να 
θέσουν πολιτική τέτοια ώστε να υποκινήσουν τον ανταγωνισµό µεταξύ των διάφορων 
τεχνολογιών και των τµηµάτων της βιοµηχανίας που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη και την 
επέκταση της ευρυζωνικής ικανότητας. [15]   

Στην µετάδοση των δεδοµένων, το καλώδιο, το επίγειο ραδιόφωνο, και ο δορυφόρος, είναι 
κάποιες από τις πολλές νέες τεχνολογίες που αρχίζουν να επεκτείνονται. Αυτές περιλαµβάνουν 
τους τηλεφωνικούς προµηθευτές καλωδιώσεων που βρίσκουν νέους τρόπους να στείλουν 
δεδοµένα µε υψηλή ταχύτητα µέσα από το τηλεφωνικό δίκτυο, τους χειριστές καλωδιακών 
τηλεοράσεων που προσφέρουν την υψηλής ταχύτητας  πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο 
χρησιµοποιώντας εξειδικευµένα modems, και τους δορυφόρους που παρέχουν υψηλούς 
ρυθµούς για 'κατέβασµα' των δεδοµένων ενώ το upload γίνεται µε µία τυποποιηµένη dial-up 
σύνδεση.   

 
∆υνατότητα µετάδοσης βασισµένη στο κόστος   

Η δυνατότητα µετάδοσης που βασίζεται στο κόστος είναι απαραίτητη για να επιτευχθούν 
χαµηλότερες τιµές για τις εφαρµογές και της υπηρεσίες του ∆ιαδικτύου. Όλοι οι ISPs είτε 
µισθώνουν είτε έχουν στην κυριότητά τους την απαραίτητη χωρητικότητα για να αναπτύξουν το 
δίκτυο τους. Εάν η τιµή αυτής της χωρητικότητας είναι υψηλή, τότε οι ISPs πρέπει είτε να 
απορροφήσουν µε κάποιο τρόπο το πρόσθετο κόστος είτε να περάσουν το κόστος προς τα 
εµπρός, υπό µορφή υψηλότερων τιµών για τους καταναλωτές. Κατά συνέπεια, οι υψηλές 
δαπάνες µετάδοσης επιδρούν άµεσα στην εκτιµώµενη ζήτηση και προκύπτουν από την 
κατασκευή της υποδοµής πληροφοριών.   

Η υψηλού κόστους δυνατότητα µετάδοσης των ISPs σχετίζεται άµεσα την έλλειψη 
ανταγωνισµού στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες µέσα σε µια αγορά. Για παράδειγµα, οι 
κυρίαρχοι των τηλεπικοινωνιών επιδιώκουν συχνά να επεκτείνουν την θέση τους στην παροχή 
υπηρεσιών πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο µε τον περιορισµό της ικανότητας µετάδοσης. Αντίθετα, 
σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον τηλεπικοινωνιών υπάρχουν πιο προσιτές τιµές, και µε 
µεγαλύτερη διαθεσιµότητα, για την αντίστοιχη δυνατότητα µετάδοσης.   

 
Τιµολόγηση τοπικών υπηρεσιών   

Οι τοπικές τηλεφωνικές χρεώσεις είναι ένα µέρος του γενικού κόστους της χρήσης του 
∆ιαδικτύου για τους καταναλωτές, και η προσιτή τιµολόγηση για τους τοπικούς βρόχους είναι 
ένα σηµαντικό συστατικό της δοµής των δαπανών για την πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο, απαραίτητη 
για όλους τους πελάτες. Η τιµολόγηση της τοπική υπηρεσίας όταν είναι απαγορευτικά υψηλή 
περιορίζει τη χρήση του ∆ιαδικτύου. Πράγµατι, ένας παράγοντας που συµβάλλει στη 
διακύµανση της χρήσης του ∆ιαδικτύου µεταξύ των χωρών είναι το κόστος πρόσβασης στις 
υπηρεσίες. Αυτό το κόστος συσχετίζεται άµεσα µε το ρυθµιστικά πλαίσιο και το επίπεδο 
ανταγωνισµού που επιτρέπονται στον τοπικό τοµέα των τηλεπικοινωνιών. Οι ρυθµιστές 
µπορούν να θεωρήσουν πολιτικές για να οδηγήσουν τις τιµές των τοπικών υπηρεσιών στο 
κόστος δεδοµένου ότι επιδιώκουν να προωθήσουν τη χρήση ∆ιαδικτύου.   
 
Οργάνωση και διαχείριση του ∆ιαδικτύου 
 

Για την οργάνωση και την διαχείριση βασικών λειτουργιών του ∆ιαδικτύου είναι υπεύθυνη η 
IANA. 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 
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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. [42] 
 

∆οµή 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 του 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. Η πλήρης µεταφορά των εν λόγω 
λειτουργιών στο ICANN πραγµατοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2000. 

Το ICANN άρχισε τις εργασίες του το φθινόπωρο του 1998. 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),...). 
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2. Πολιτική τηλεπικοινωνιών και δικτύων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
 
2.1 Κοινωνία της Πληροφόρησης 

 
Η πολιτική της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες και το ∆ιαδίκτυο καθορίζονται από ένα σύνολο 

νοµοθεσιών έχοντας που έχουν ως τελικό στόχο την δηµιουργία της Κοινωνίας της 
Πληροφόρησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών στοχεύει γενικά 
στην δηµιουργία µιας σειράς κοινών κανόνων που θα καθορίζουν την πώληση δικτυακών και 
ψηφιακών υπηρεσιών εντός της εσωτερικής της αγοράς της ΕΕ. Πρωταρχικός σκοπός είναι η 
διασφάλιση ότι όλοι θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν έναν ελάχιστο αριθµό 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, έτσι ώστε τόσο οι πολίτες όσο και οι επιχειρήσεις που 
βρίσκονται σε αποµακρυσµένες περιοχές, να µην αποκλείονται από την κοινωνία της 
πληροφόρησης. Ένας ακόµη στόχος είναι η προώθηση της όλο και ευρύτερης εφαρµογής της 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας για τη µεταφορά προσωπικών και/ ή ευαίσθητων δεδοµένων 
δηµιουργώντας ασφάλεια για την µεγαλύτερη δυνατή προστασία τέτοιων δεδοµένων. [36]  

Η ΕΕ συµµετέχει στην ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφόρησης µέσω του 
‘Προγράµµατος της Ηλεκτρονικής Ευρώπης’ (eEurope). Το πρόγραµµα αυτό στοχεύει στην 
επιτάχυνση της εφαρµογής της ψηφιακής τεχνολογίας στην Ευρώπη και στη διασφάλιση ότι 
όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες θα διαθέτουν την απαιτούµενη κατάρτιση, ώστε να είναι σε θέση να 
τη χρησιµοποιούν. Η πρωτοβουλία αυτή συνδέεται µε τις προσπάθειες που αποβλέπουν στην 
ενίσχυση της οικονοµικής ανταγωνιστικότητας και τη διασφάλιση της ανανέωσης εντός της ΕΕ.  

 
Πορεία εξέλιξης της πολιτικής 
 

Η πολιτική που ακολούθησε η ΕΕ στον τοµέα της κοινωνίας της πληροφόρησης βασίστηκε 
σε δύο συνιστώσες [36][37]: 

1. 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).  

2. 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.  

 
Με τις νέες τεχνολογίες πληροφόρησης και τηλεπικοινωνιών δηµιουργήθηκε το κατάλληλο 

υπόβαθρο για την ανάδειξη νέων προϊόντων, υπηρεσιών και εφαρµογών. Η πολιτική 
εφαρµόστηκε για πρώτη φορά το 1994, σύµφωνα µε την Λευκή Βίβλο της Επιτροπής για την 
"Ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση" (1993). Στη Λευκή Βίβλο 
υπογραµµιζόταν η σηµασία που έχει η κοινωνία της πληροφόρησης αποτελώντας στοιχείο 
καίριας σηµασίας για τη µελλοντική οικονοµική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Την 
έµπρακτη συνέχεια της Λευκής Βίβλου αποτέλεσε η έκθεση µε τίτλο "Η Ευρώπη και η κοινωνία 
της πληροφόρησης σε παγκόσµια κλίµακα", η οποία εκπονήθηκε από την οµάδα ανωτάτου 
επιπέδου που ήταν επιφορτισµένη µε τα θέµατα της κοινωνίας της πληροφόρησης . Η έκθεση 
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αυτή αποτέλεσε το υπόβαθρο για την υιοθέτηση του πρώτου προγράµµατος δράσης της ΕΕ 
στον τοµέα της κοινωνίας της πληροφόρησης µε τίτλο "Η πορεία της Ευρώπης προς την 
κοινωνία της πληροφόρησης". Ένας από τους βασικούς στόχους του προγράµµατος ήταν η 
επιτάχυνση του ρυθµού απελευθέρωσης των υπηρεσιών και υποδοµών στο χώρο των 
τηλεπικοινωνιών, η οποία συντελέστηκε το 1998, η ενίσχυση και ο αναπροσανατολισµός των 
ερευνητικών προγραµµάτων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας (ΤΠΕ) και η 
ένταξη της νέας διάστασης της κοινωνίας της πληροφόρησης σε όλες τις συναφείς κοινοτικές 
πολιτικές. Το 1996 εγκρίθηκε το αναθεωρηµένο κείµενο του προγράµµατος δράσης. 

Παρά την επιτυχία αυτής της αρχικής φάσης, το 1999 η πολιτική της ΕΕ χρειαζόταν νέα 
ώθηση, ενώ χρειαζόταν επίσης ένα νέο όραµα που να αντικατοπτρίζει τις νέες συνθήκες. Η 
κοινωνία της πληροφόρησης δεν αποτελούσε πλέον όραµα, αλλά χειροπιαστή πραγµατικότητα, 
όπως αποδεικνυόταν από την ταχεία ανάπτυξη του ∆ιαδικτύου και την ταχύτατα αναδυόµενη 
οικονοµία γνωσιολογικής βάσης (knowledge based). Εξάλλου, ήταν απαραίτητος ο ευρύτερος 
συντονισµός των πολιτικών που εφάρµοζαν τα κράτη µέλη. 

Το θέµα αποτέλεσε αντικείµενο της ανακοίνωσης που υιοθετήθηκε τον ∆εκέµβριο του 1999 
µε τίτλο "Ηλεκτρονική Ευρώπη (eEurope) - Η κοινωνία της πληροφόρησης για όλους". Η 
πρωτοβουλία της Ηλεκτρονικής Ευρώπης έγινε ευνοϊκά αποδεκτή από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
Κορυφής, το οποίο καθόρισε τον Μάρτιο του 2000 τον επόµενο στρατηγικό στόχο της Ένωσης 
για την επόµενη δεκαετία: "να καταστεί η ανταγωνιστικότερη και δυναµικότερη οικονοµία 
γνωσιολογικής βάσης στον κόσµο". Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
ζήτησε από την Επιτροπή να επεξεργαστεί το πρόγραµµα δράσης για την Ηλεκτρονική Ευρώπη 
( eEurope 2002 ), το οποίο υιοθετήθηκε τον Ιούνιο του 2000 στη Σύνοδο Κορυφής της Feira. Στο 
πρόγραµµα δράσης Ηλεκτρονική Ευρώπη του 2002 εντοπίζονται µερικοί στόχοι ζωτικής 
σηµασίας που πρέπει να επιτευχθούν από τα κράτη µέλη έως το τέλος του 2002. Η υλοποίηση 
του προγράµµατος δράσης βασίζεται στη συγκριτική αξιολόγηση των εθνικών ρυθµών προόδου 
κατά την επίτευξη των στόχων της Ηλεκτρονικής Ευρώπης (eEurope). [37][39] 

Τον Ιούνιο 2002, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Σεβίλλης ενέκρινε το πρόγραµµα δράσης 
‘eEurope 2005’ το οποίο αποτελεί συνέχεια του προγράµµατος eEurope 2002.[38] 

 
Υλοποίηση των πολιτικών 

∆υνατότητές πρόσβασης 
 

Το ∆ιαδίκτυο (Internet) αποτελεί τον πρωταγωνιστικό παράγοντα της κοινωνίας της 
πληροφόρησης . Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή έχει καθορίσει τέτοια πολιτική που να οδηγήσει 
την τόνωση και ενίσχυση της χρήσης του, καθορίζοντας τρεις κύριους στόχους [35]: 

 Ύπαρξη σύνδεσης για κάθε πολίτη, οικία, σχολείο, επιχείρηση και διοικητική αρχή, 
 Ταχύτερη, φθηνότερη και ασφαλέστερη πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο ώστε να δηµιουργηθεί η 

ψηφιακά εξοικειωµένη και επιχειρηµατικά δραστήρια Ευρώπη  
 Οικοδόµηση σε κοινωνικό επίπεδο κοινωνία της πληροφόρησης για όλους.  

 
Οι νέες εφαρµογές και το διευρυµένο περιεχόµενο αποτελούν στοιχεία καίριας σηµασίας για 

να εξασφαλιστεί ότι η κοινωνία της πληροφόρησης θα αποδώσει καρπούς για όλους. Η 
Επιτροπή θέτει σε εφαρµογή προγράµµατα τα οποία µεγιστοποιούν τις δυνατότητες πρόσβασης 
στο ∆ιαδίκτυο, µε τα οποία τονώνεται η ανάπτυξη του περιεχοµένου υψηλής ποιότητας , το 
οποίο σέβεται την πλούσια γλωσσική και πολιτιστική κληρονοµιά της Ευρώπης και µε το οποίο 
παρέχεται στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις η δυνατότητα να διαδραµατίσουν ηγετικό ρόλο στη 
συνεχιζόµενη ανάπτυξη των εφαρµογών του ∆ιαδικτύου. 

Ένα άλλο σηµαντικό σκέλος της στρατηγικής για την κοινωνία της πληροφόρησης έγκειται 
στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης νέων µορφών τεχνολογίας και εφαρµογών που θα αναπτύξουν 
τις µορφές ηλεκτρονικής εργασίας και ηλεκτρονικού εµπορίου (e-working/e-commerce). Τα µέτρα 
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αυτά εφαρµόζονται µέσω της χρηµατοδοτικής πρωτοβουλίας µεγάλης κλίµακας που έχουν 
αναλάβει η ΕΕ και οι τεχνολογικές εταιρείες και ακαδηµαϊκά ιδρύµατα.  

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 καλύπτει ένδεκα γραµµές δράσης, οι οποίες 
συνασπίζονται 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  
Αποτελώντας συνέχεια του προγράµµατος eEurope 2002, το πρόγραµµα δράσης 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"). [37] 
 
Ρυθµιστικό πλαίσιο για τις Τηλεπικοινωνίες 
 

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 καθολική απελευθέρωση της 
αγοράς της Ευρώπης αποτέλεσε µία πραγµατικότητα. [16] 

Το 2000, εγκρίθηκε µία νέα δέσµη νοµοθετικών προτάσεων, στόχος της οποίας ήταν η 
περαιτέρω ενίσχυση του ανταγωνισµού ιδίως στο επίπεδο των τοπικών επικοινωνιών. Ο στόχος 
των νέων νοµοθετικών µέτρων ήταν 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, παράλληλα µε την αγορά 
και τις τεχνολογίες που αλλάζουν µε ταχύτατους ρυθµούς. Το νέο ρυθµιστικό πλαίσιο, που 
αποκαλείται και δέσµη ρυθµίσεων για τις τηλεπικοινωνίες, αποτελείται από τις εξής οδηγίες 
εναρµόνισης που εκδόθηκαν το 2002:  

- Πρόσβαση και διασύνδεση  
- Εξουσιοδοτήσεις και άδειες  
- Καθολική υπηρεσία  
- ∆ικαιώµατα χρηστών και την προστασία της ιδιωτικής ζωής .  
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Σ' αυτές προστίθενται η απόφαση του 2002 για την πολιτική στον τοµέα του φάσµατος 
ραδιοσυχνοτήτων, καθώς και ο κανονισµός που υιοθετήθηκε τον ∆εκέµβριο του 2000 σχετικά µε 
την απελευθέρωση της πρόσβασης στο τοπικό δίκτυο. [16] 

 
Η τηλεπικοινωνιακή πολιτική για τα πρότυπα κινητών επικοινωνιών  
 

Η πολιτική τηλεπικοινωνιών της ΕΕ αποτελεί το επίκεντρο της στρατηγικής που εφαρµόζει η 
ΕΕ στα θέµατα της κοινωνίας της πληροφόρησης, αποτελώντας το βασικό συντελεστή της 
ταχύτατης και ευρύτατης εξάπλωσης και ενσωµάτωσης των νέων υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφόρησης . Στο πλαίσιο της Ηλεκτρονικής Ευρώπης (eEurope), η πολιτική αυτή αφορά 
ιδίως την παροχή φθηνότερων και ταχύτερων διασυνδέσεων µε το ∆ιαδίκτυο, πράγµα που 
αποτελεί προαπαιτούµενο όρο για την ευρύτερη αποδοχή του ∆ιαδικτύου από το κοινό και τις 
επιχειρήσεις και ιδίως τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις ΜΜΕ. Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η 
εύρυθµη και ταχύρυθµη µετάβαση από το σύστηµα GSM στο σύστηµα κινητών επικοινωνιών 
υψηλής ταχύτητας της επόµενης γενεάς: το σύστηµα UMTS. Στόχος του νέου αυτού προτύπου, 
που εγκρίθηκε από την ΕΕ το 1998, είναι η εµπέδωση του ηγετικού ρόλου της Ευρώπης στον 
χώρο των κινητών επικοινωνιών, για να διασφαλιστεί η γρήγορη επέκταση της πρόσβασης 
ευρέως φάσµατος στο ∆ιαδίκτυο µέσω των κινητών. [13] 

 
Προγράµµατα προώθησης και υλοποίησης της πολιτικής για τις τηλεπικοινωνίες 
 

Το πρόγραµµα των τεχνολογιών της κοινωνίας της πληροφόρησης (ΚτΠ), στο οποίο 
ενσωµατώνονται όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες ΚτΠ κατά τη χρονική περίοδο 1999-2002, 
συµβάλλει στην ανάπτυξη των τεχνολογιών και των εφαρµογών που είναι φιλικές για τους 
χρήστες σε όλους τους θεµατικούς τοµείς που καλύπτονται από το πρόγραµµα δράσης: την 
ασφάλεια και την ιδιωτική ζωή, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, τις δυνατότητες πρόσβασης 
για τα ηλικιωµένα άτοµα, τους ασθενείς και τους ανάπηρους, το ηλεκτρονικό εµπόριο, τις 
ηλεκτρονικές µορφές διακυβέρνησης, την υγεία σε απευθείας σύνδεση, τις ευφυείς µορφές 
µεταφορών, κ.λπ. 

Η τεχνολογική πρόοδος βρίσκεται στο επίκεντρο της κοινωνίας της πληροφόρησης. Στο 5ο 
πρόγραµµα-πλαίσιο (1999-2002), όλες οι δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και 
επίδειξης (ΕΤΑ) από τον χώρο της τεχνολογίας της πληροφόρησης και των επικοινωνιών, οι 
οποίες στο παρελθόν παρέµεναν κατακερµατισµένες σε χωριστά προγράµµατα, έχουν 
συνασπιστεί στο ενιαίο πρόγραµµα ΚτΠ για το οποίο διατέθηκε συνολικός προϋπολογισµός 3,6 
δισεκατοµµυρίων ευρώ έως το 2002. [39] Στο πρόγραµµα ΚτΠ συγχωνεύονται οι ενέργειες ΕΤΑ 
µε τα µέτρα έναρξης των αντίστοιχων δραστηριοτήτων. Το έκτο πρόγραµµα πλαίσιο (2002-2006) 
εγκρίθηκε τον Ιούνιο 2002 και περιλαµβάνει επίσης κεφάλαιο µε τίτλο "Τεχνολογίες για την 
κοινωνία της πληροφόρησης " στο οποίο αντιστοιχεί προϋπολογισµός ύψους 3.625 
δισεκατοµµυρίων ευρώ. [16] 

 
Συνοδευτικές πολιτικές και προγράµµατα 
 

Ένα ολόκληρο φάσµα σηµαντικών συνοδευτικών πολιτικών, προγραµµάτων και ειδικών 
µέτρων έρχεται να συµπληρώσει την βασική πολιτική για τις τηλεπικοινωνίες. Τα πιο 
αξιοσηµείωτα µέτρα από αυτά είναι τα παρακάτω. 

Η πολιτική που εφαρµόζεται στα θέµατα της ασφάλειας και της ιδιωτικής ζωής, στόχος της 
οποίας είναι η δηµιουργία των ευνοϊκών νοµικών και τεχνολογικών λύσεων για την πιστοποίηση 
της γνησιότητας, την κατοχύρωση της ακεραιότητας, της εµπιστευτικότητας, για την προστασία 
των προσωπικών δεδοµένων, την προάσπιση της ασφάλειας των δικτύων, κ.λπ.  

Η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς του ηλεκτρονικού εµπορίου, στόχος του οποίου είναι 
η εξασφάλιση της ελεύθερης παροχής των ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε όλη την έκταση της ΕΕ, 
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αλλά και η παροχή στους πελάτες και τις επιχειρήσεις των νόµιµων εγγυήσεων που απαιτούνται 
για να υποδυθούν στις δραστηριότητες του ηλεκτρονικού εµπορίου.  

Το πρόγραµµα Ηλεκτρονικού περιεχοµένου (eContent) µε το οποίο υποστηρίζεται η 
ανάπτυξη περιεχοµένου για το ∆ιαδίκτυο από το ευρωπαϊκό πολιτιστικό υλικό και από τα 
γλωσσικά πολυµέσα. Το πρόγραµµα δράσης για την ηλεκτρονική εκµάθηση ( eLearning ) µε το 
οποίο συντονίζονται οι κοινοτικές δραστηριότητες που σχετίζονται µε την εκπαίδευση στην 
ψηφιακή εποχή. [37] 
 
2.2 Ανταγωνισµός και απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών 
 

Η ελευθέρωση της ευρωπαϊκής αγοράς τηλεπικοινωνιών κορυφώθηκε την 1 Ιανουαρίου 
1998, µε την πλήρη ελευθέρωση όλων των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών στα 
περισσότερα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εξέλιξη της τεχνολογίας, η καινοτοµία στην 
προσφορά υπηρεσιών, η µείωση των τιµών και η βελτίωση της ποιότητας, που επήλθαν µε την 
εισαγωγή του ανταγωνισµού, αποτέλεσαν τη βάση για τη µετάβαση στην κοινωνία των 
πληροφοριών στην Ευρώπη. Η σύγκλιση των τοµέων των τηλεπικοινωνιών, των 
ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών και των τεχνολογιών των πληροφοριών αναδιαµορφώνει εις βάθος 
την αγορά των επικοινωνιών· πρόκειται, κυρίως, για σύγκλιση των σταθερών, κινητών, επίγειων 
και δορυφορικών επικοινωνιών, καθώς και για σύγκλιση των συστηµάτων επικοινωνιών και 
εντοπισµού.  

 
Ένας από τους βασικού στόχους της πολιτικής της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες είναι να 

απελευθερωθεί η αγορά τηλεπικοινωνιακών τερµατικών, µέσω της ανάπτυξης του 
ανταγωνισµού. Αυτό υλοποιείται µέσω της επιβολή του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ προς τα 
κράτη µέλη, τα οποία καταργούν τα ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώµατα εισαγωγής, εµπορίας, 
σύνδεσης, έναρξης λειτουργίας τερµατικών συσκευών τηλεπικοινωνιών ή/και συντήρησης 
τέτοιων συσκευών που έχουν παραχωρήσει σε δηµόσιους ή ιδιωτικούς οργανισµούς. 

Με την εξαίρεση ορισµένων περιπτώσεων (απουσία τεχνικών προδιαγραφών ή τεχνικής 
ειδίκευσης των οικονοµικών επιχειρήσεων), τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν το δικαίωµα εισαγωγής, 
εµπορίας και σύνδεσης σε όλες τις οικονοµικές επιχειρήσεις. Τα νέα σηµεία απόληξης του 
δηµόσιου δικτύου πρέπει να είναι προσπελάσιµα στον χρήστη. Όλες οι άλλες προδιαγραφές και 
διαδικασίες έγκρισης που αφορούν τερµατικές συσκευές πρέπει να τυποποιούνται και 
δηµοσιεύονται στην περίπτωση αυτή εφαρµόζεται η διαδικασία γνωστοποίησης η προβλεπόµενη 
στην οδηγία 83/189/ΕΟΚ. 

Από 1ης Ιουλίου 1989, η τυποποίηση των προδιαγραφών και ο έλεγχος της εφαρµογής τους 
καθώς και η έγκριση πραγµατοποιούνται από φορέα ανεξάρτητο από τις δηµόσιες ή ιδιωτικές 
επιχειρήσεις που παρέχουν εξοπλισµό ή/και υπηρεσίες στον χώρο των τηλεπικοινωνιών. Στους 
πελάτες δίδεται η δυνατότητα να καταγγέλλουν τα συµβόλαια ενοικίασης ή συντήρησης 
τερµατικών συσκευών, τα οποία κατά τη σύναψή τους αποτελούσαν αντικείµενο αποκλειστικών ή 
ειδικών δικαιωµάτων. 

 
Πολιτική πρόσβασης στο τοπικό δίκτυο 
 

Για να µπορέσει να αναπτυχθεί ο ανταγωνισµός στην τηλεπικοινωνιακή αγορά τοπικής 
πρόσβασης, πρέπει να απελευθερωθεί η πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο. Στόχο είναι η παροχή 
βελτιωµένης προσφοράς. Στην ΕΕ είναι υποχρεωτική η απελευθέρωση και η χωριστή πρόσβαση 
στον τοπικό χάλκινο δίκτυο που ελέγχεται από τους παραδοσιακούς φορείς εκµετάλλευσης.  

Ως τοπικό δίκτυο «νοείται το φυσικό κύκλωµα», συνεσταµµένου µεταλλικού ζεύγους του 
δηµόσιου σταθερού τηλεφωνικού δικτύου που συνδέει το σηµείο απόληξης του δικτύου στους 
χώρους του συνδροµητή µε τον κεντρικό κατανεµητή ή µε κάθε άλλη ισοδύναµη εγκατάσταση. 
∆εν αφορά εποµένως τα νέα δίκτυα οπτικής ίνας που ήδη συγκροτούν µια σαφώς 
ανταγωνιστικότερη αγορά. 
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Για την υποδοµή του δικτύου τοπικής πρόσβασης απαιτούνται πολύ µεγάλες επενδύσεις 
ώστε οι νεοεισερχόµενοι να έχουν πρόσβαση στην αγορά. Τούτο επηρεάζει το επίπεδο 
ανταγωνισµού γι αυτό και η πολιτική που προωθείται στις χώρες µέλη της ΕΕ επιδιώκει να 
βελτιώσει τον ανταγωνισµό παρέχοντας χωριστή πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο, δηλαδή 
επιτρέποντας στους νέους ανταγωνιστές να παρέχουν υψηλές υπηρεσίες µετάδοσης δεδοµένων 
για µόνιµη πρόσβαση στο Internet και για πολυµεσικές εφαρµογές βάσει τεχνολογίας ψηφιακών 
συνδροµητικών γραµµών, καθώς και υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας. 

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. Η 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. [16] 

 
Κανονιστικός έλεγχος επιχειρήσεων µε σηµαντική ισχύ στην αγορά 
 

Μία επιχείρηση θεωρείται ότι διαθέτει σηµαντική ισχύ στην αγορά εφόσον βρίσκεται σε θέση 
που της επιτρέπει να συµπεριφέρεται ανεξάρτητα από τους ανταγωνιστές της, τους πελάτες της 
και, τελικά, τους καταναλωτές. Στα πλαίσια της ανάπτυξης του ανταγωνισµού οι ΕΡΑ 
αναλαµβάνουν τον ορισµό της αγοράς και την επιβολή υποχρεώσεων σε αυτές τις επιχειρήσεις, 
ώστε να προστατευτούν οι µικρότερες επιχειρήσεις από την κατάχρηση της δύναµης που 
διαθέτουν οι ισχυρές επιχειρήσεις. 

Έπειτα από δηµόσια διαβούλευση και διαβούλευση µε τις ΕΡΑ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
αναλαµβάνει την έκδοση σύστασης για τις σχετικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τοµέα 
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η εν λόγω σύσταση αποσκοπεί στην καταγραφή των αγορών, 
τα χαρακτηριστικά των οποίων είναι δυνατόν να δικαιολογήσουν την επιβολή κανονιστικών 
υποχρεώσεων, οι οποίες ορίζονται στις επιµέρους οδηγίες. Η Επιτροπή δηµοσιεύει επίσης 
κατευθυντήριες γραµµές για την ανάλυση της αγοράς και την αξιολόγηση της ισχύος στην αγορά, 
ενεργώντας µε βάση τις αρχές της νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού. 

Το ταχύτερο δυνατό έπειτα από την έγκριση της σύστασης, οι ΕΡΑ πραγµατοποιούν 
ανάλυση των σχετικών αγορών, λαµβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις κατευθυντήριες γραµµές που 
έχει θεσπίσει η Επιτροπή. Εφόσον µία ΕΡΑ ορίσει ότι στην αγορά δεν υφίσταται πραγµατικός 
ανταγωνισµός, προσδιορίζει τις επιχειρήσεις που διαθέτουν ισχύ στην εν λόγω αγορά και τους 
επιβάλλει ενδεδειγµένες κανονιστικές υποχρεώσεις. [16][37] 
 
2.3 Κανονιστικό πλαίσιο και πολιτική παροχής τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών 
 

Το άνοιγµα της αγοράς των τηλεπικοινωνιών στον ανταγωνισµό είχε καταλυτικά 
αποτελέσµατα σε έναν χώρο όπου παλαιότερα δρούσαν ολιγοπώλια. Για την πλαισίωση της 
εξέλιξης αυτής οι ευρωπαϊκοί θεσµοί που διαθέτουν αποφασιστικές αρµοδιότητες θέσπισαν 
νοµοθετικά µέτρα που συµβαδίζουν µε την τεχνολογική πρόοδο και τις απαιτήσεις της αγοράς.  

Είναι γεγονός ότι η καθιέρωση του εναρµονισµένου πλαισίου για τα δίκτυα και υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι ο ακρογωνιαίος λίθος που στηρίζει την πολιτική παροχής 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και περιλαµβάνει διατάξεις που εξυπηρετούν και τις γενικές 
διατάξεις για τις εθνικές ρυθµιστικές αρχές (ΕΡΑ), νέα έννοια της σηµαντικής ισχύος στην αγορά, 
καθώς και κανόνες εκχώρησης ορισµένων απαραίτητων πόρων, όπως τα δικαιώµατα διέλευσης. 

Ενόψει της τεχνολογικής σύγκλισης και της ανάγκης οριζόντιας ρύθµισης για το σύνολο των 
υποδοµών, το νέο πλαίσιο δεν περιορίζεται πλέον σε δίκτυα και υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, 
αλλά καλύπτει και το σύνολο των δικτύων και υπηρεσιών των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 
Περιλαµβάνονται π.χ. τα σταθερά και κινητά δίκτυα τηλεπικοινωνιών, τα δίκτυα καλωδιακής ή 
δορυφορικής τηλεόρασης, καθώς και τα ηλεκτρικά δίκτυα, στο βαθµό που χρησιµοποιούνται για 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Εξαιρείται, αντίθετα, το περιεχόµενο των υπηρεσιών που 
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παρέχονται µέσω των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως το ραδιοτηλεοπτικά 
εκπεµπόµενο περιεχόµενο ή οι χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες. [16] 

 
Εθνικές ρυθµιστικές αρχές  
 

Οι βασικές αρχές που απαιτείται να διέπουν την ύπαρξη των ΕΡΑ είναι η ανεξαρτησία, το 
δικαίωµα της προσφυγής και η αµεροληψία και διαφάνεια.   

Τα κράτη µέλη εγγυώνται την ανεξαρτησία των ΕΡΑ εξασφαλίζοντας ότι είναι νοµικά 
διακριτές και λειτουργικά ανεξάρτητες από όλους τους οργανισµούς παροχής δικτύων, 
εξοπλισµού ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Επίσης αποτελεσµατικοί µηχανισµοί σε 
εθνικό επίπεδο παρέχουν τη δυνατότητα σε κάθε χρήστη ή πάροχο δικτύων ή υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, δικαίωµα υποβολής προσφυγής ενώπιον ανεξάρτητου οργάνου, 
εφόσον έχει προκύψει διαφορά του µε ΕΡΑ. Τέλος τα κράτη µέλη είναι υποχρεωµένα να 
µεριµνούν ότι οι ΕΡΑ ασκούν την εξουσία τους κατά τρόπο αµερόληπτο και διαφανή. 
Εξασφαλίζουν επίσης ότι οι ΕΡΑ καθιερώνουν µηχανισµούς διαβούλευσης των ενδιαφεροµένων 
µερών εφόσον αποσκοπούν στη λήψη µέτρων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στην 
αγορά. 

 
Υποχρεώσεις και καθήκοντα των ΕΡΑ  

 
Για την προώθηση του ανταγωνισµού στην παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, οι ΕΡΑ µεριµνούν ώστε οι χρήστες να αποκοµίζουν µέγιστο όφελος όσον αφορά 
την επιλογή, τις τιµές και την ποιότητα και να ενθαρρύνουν τις επενδύσεις σε υποδοµές και να 
υποστηρίζουν την καινοτοµία.  

Οι ΕΡΑ συµβάλλουν επίσης στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς, ενθαρρύνοντας τη 
σύσταση και την ανάπτυξη διευρωπαϊκών δικτύων καθώς και την διαλειτουργικότητα των 
πανευρωπαϊκών υπηρεσιών µεριµνώντας ώστε να µη γίνονται διακρίσεις στην αντιµετώπιση των 
επιχειρήσεων που παρέχουν δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών συνεργαζόµενες 
µεταξύ τους και µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Οι ΕΡΑ έχουν, τέλος, ως καθήκον την υποστήριξη των συµφερόντων των ευρωπαίων 
πολιτών ιδίως εξασφαλίζοντας σε όλους την πρόσβαση σε καθολική υπηρεσία, την ύπαρξη 
απλών και µη δαπανηρών διαδικασιών ρύθµισης διαφορών, συµβάλλοντας στην εξασφάλιση 
υψηλού επιπέδου προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.  

 
Οι ΕΡΑ εξασφαλίζουν τη διαχείριση των ραδιοσυχνοτήτων για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών. Η κατανοµή και η εκχώρηση των εν λόγω ραδιοσυχνοτήτων πρέπει να ακολουθεί 
αντικειµενικά, διαφανή, αµερόληπτα και αναλογικά κριτήρια. Εξάλλου, επιχείρηση που προβλέπει 
τη µεταβίβαση δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων οφείλει να ενηµερώνει σχετικά την ΕΡΑ 
που είναι αρµόδια για την εκχώρηση των συχνοτήτων. Οι ΕΡΑ εξασφαλίζουν κατά τα λοιπά ότι οι 
εν λόγω συναλλαγές δεν παρεµποδίζουν την εξέλιξη του ανταγωνισµού. 

Επίσης Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι ΕΡΑ έχουν τον έλεγχο της εκχώρησης όλων των 
εθνικών πόρων αριθµοδότησης, καθώς και τη διαχείριση των εθνικών σχεδίων αριθµοδότησης. 
Για όλες τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών πρέπει να παρέχεται επαρκές πλήθος 
αριθµών. Για το σκοπό αυτό οι ΕΡΑ καθορίζουν αντικειµενικές, διαφανείς και αµερόληπτες 
διαδικασίες εκχώρησης πόρων αριθµοδότησης. 

Η παραχώρηση δικαιωµάτων διέλευσης αποσκοπεί στο να δοθεί δυνατότητα σε 
επιχειρήσεις να εγκαταστήσουν πόρους πάνω σε, κάτω από ή µέσω δηµόσιων ή ιδιωτικών 
ιδιοκτησιών. Κατά την εξέταση αιτηµάτων σχετικών µε την παραχώρηση δικαιωµάτων διέλευσης, 
η αρµόδια αρχή πρέπει να δρα µε βάση διαφανείς διαδικασίες, που εφαρµόζονται χωρίς 
διακρίσεις και καθυστέρηση.  
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Πρόσβαση και διασύνδεση 
 

Στην κοινοτική νοµοθεσία, η "πρόσβαση" αποτελεί γενική έννοια που καλύπτει όλες τις 
µορφές πρόσβασης σε δηµόσια διαθέσιµα δίκτυα και υπηρεσίες, ενώ η διασύνδεση παραπέµπει 
στη φυσική και λογική σύνδεση των δικτύων. Οι κανόνες πρόσβασης και διασύνδεσης 
διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα και είναι απαραίτητες για την καθιέρωση του ανταγωνισµού. 
Η ΕΕ αναγνωρίζει τη θεµελιώδη σηµασία που προσδίδεται στην παροχή υπηρεσιών πρόσβασης 
και διασύνδεσης.  

Η πολιτική που εφαρµόζεται αφορά τη διατήρηση ειδικών κοινοτικών µέτρων που διέπουν 
τόσο την πρόσβαση, όσο και τη διασύνδεση, βάσει των νέων αρχών που διατυπώνονται σε 
σχετικές οδηγίες για τη "διασύνδεση" και τα τηλεοπτικά πρότυπα. Σε περίπτωση πρόσβασης σε 
υποδοµές δικτύου, ανατίθεται σε εθνικές κανονιστικές αρχές (ΕΚΑ) η ευθύνη για τη διευθέτηση 
συγκεκριµένων ζητηµάτων πρόσβασης.  

 
Όπου κρίνεται αναγκαίο, γίνονται συστάσεις σχετικά µε την πρόσβαση, όπως είναι η 

σύσταση προς τα κράτη µέλη σχετικά µε τις τεχνικές και οικονοµικές πτυχές της αποδέσµευσης 
του τοπικού βρόχου (ο τοπικός βρόχος αποτελεί σύνδεσµο µεταξύ της οικίας των πελατών και 
ενός τηλεπικοινωνιακού δικτύου). H ΕΕ θεωρεί ότι η διαθεσιµότητα αποδεσµευµένης πρόσβασης 
στον τοπικό βρόχο θα µπορούσε να ενισχύσει τον ανταγωνισµό και να επιταχύνει την εισαγωγή 
των υπηρεσιών πρόσβασης στο Ιnternet. Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει µία σύσταση σχετικά µε τη 
διασύνδεση µισθωµένων γραµµών, γεγονός που, µεταξύ άλλων, ενθαρρύνει τα κράτη µέλη να 
λάβουν µέτρα (όπως την αποδέσµευση των µισθωµένων γραµµών και την αδειοδότηση 
ασύρµατου τοπικού βρόχου), τα οποία αυξάνουν τον ανταγωνισµό όσον αφορά την πρόσβαση 
στο τοπικό δίκτυο, την επέκταση του ισχύοντος πλαισίου τυποποίησης για τις τηλεπικοινωνίες 
στο σύνολο των επικοινωνιακών υποδοµών και των σχετιζοµένων υπηρεσιών την ανάθεση της 
επιλογής φορέα (µορφή πρόσβασης στο δίκτυο η οποία κατέστη υποχρεωτική για το σταθερό 
δίκτυο από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για τη διασύνδεση) στους χρήστες κινητών δικτύων, 
επιβάλλοντας υποχρεώσεις στους φορείς κινητών δικτύων µε σηµαντική δύναµη στην αγορά.  
 
Πολιτική πρόσβασης στα ∆ίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
 

Η πρόσβαση στα δίκτυα ηλεκτρονικών υπηρεσιών περιγράφεται και ορίζεται για την ΕΕ από 
µία σχετική οδηγία που αποτελεί µέρος της "δέσµης τηλεπικοινωνιακών ρυθµίσεων". Η οδηγία 
καθορίζει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των φορέων εκµετάλλευσης και των επιχειρήσεων 
που επιθυµούν να έχουν διασύνδεση ή πρόσβαση στα δίκτυά τους. Η βασική αρχή είναι να δοθεί 
η δυνατότητα ώστε οι κανόνες ανταγωνισµού να λειτουργήσουν ως µέσο για τη ρύθµιση της 
αγοράς. Ωστόσο, εφόσον δεν υφίσταται πραγµατικός ανταγωνισµός στην αγορά, οφείλουν να 
παρεµβαίνουν οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές (ΕΡΑ), ιδίως για την επιβολή υποχρεώσεων σε 
φορείς εκµετάλλευσης που διαθέτουν σηµαντική ισχύ στην αγορά.  

Στόχος της οδηγίας είναι η καθιέρωση ενός πλαισίου ευνοϊκού για την ανάπτυξη του 
ανταγωνισµού, ώστε να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη υπηρεσιών και δικτύων επικοινωνιών. Επίσης, 
η εξασφάλιση ότι ενδεχόµενα σηµεία συµφόρησης που παρουσιάζονται στην αγορά δεν θα 
παρεµποδίζουν την εµφάνιση καινοτόµων υπηρεσιών από τις οποίες θα µπορούσαν να 
επωφεληθούν οι χρήστες. Η επιλεγείσα προσέγγιση είναι τεχνολογικά ουδέτερη, δηλαδή η 
οδηγία δεν αποσκοπεί να επιβάλει κανόνες µεταβαλλόµενους ανάλογα µε την εξέλιξη των 
τεχνολογιών, αλλά να καθιερώσει έναν τρόπο λειτουργίας που θα επιτρέπει την αντιµετώπιση 
των αδυναµιών της αγοράς. 

Η εν λόγω πρόταση οδηγίας ισχύει για όλους τους τύπους δικτύων επικοινωνιών που 
υποστηρίζουν υπηρεσίες επικοινωνιών προσπελάσιµες στο κοινό, πρόκειται ιδίως για σταθερά 
και κινητά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, τα δίκτυα που χρησιµοποιούνται για επίγειες 
ραδιοτηλεοπτικές µεταδόσεις, τα δίκτυα καλωδιακής τηλεόρασης, τα δορυφορικά δίκτυα και τα 



 33

δίκτυα του ∆ιαδικτύου που χρησιµοποιούνται για τη µετάδοση φωνής, τηλεοµοιοτυπιών, 
δεδοµένων και εικόνων. 

Γενικές αρχές και υποχρεώσεις των φορέων εκµετάλλευσης  
 

Τα κράτη µέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι υφίστανται περιορισµοί που αποκλείουν 
επιχειρήσεις στο ίδιο κράτος µέλος ή σε διαφορετικά κράτη µέλη να διαπραγµατεύονται 
συµφωνίες πρόσβασης ή/και διασύνδεσης. Οι φορείς εκµετάλλευσης δηµόσιων δικτύων 
επικοινωνιών έχουν το δικαίωµα και, εφόσον το απαιτήσουν άλλες, εξουσιοδοτηµένες 
επιχειρήσεις, την υποχρέωση διαπραγµάτευσης αµοιβαίας διασύνδεσης για την παροχή 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που είναι προσπελάσιµες στο κοινό. 

Οι ΕΡΑ επιφορτίζονται µε την πραγµατοποίηση, σε τακτά χρονικά διαστήµατα, αναλύσεων 
της αγοράς ώστε να καθορίζεται εάν ένας ή περισσότεροι φορείς εκµετάλλευσης διαθέτουν 
σηµαντική ισχύ στην εκάστοτε αγορά. Εφόσον, έπειτα από ανάλυση της αγοράς, προσδιοριστεί 
φορέας εκµετάλλευσης που διαθέτει σηµαντική ισχύ σε συγκεκριµένη αγορά, οι ΕΡΑ του 
επιβάλλουν, αναλόγως, τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 

- υποχρεώσεις διαφάνειας αναφορικά µε τη διασύνδεση ή/και την πρόσβαση για τη 
δηµοσιοποίηση ορισµένων πληροφοριών, όπως λογιστικά στοιχεία ή τα χαρακτηριστικά 
του δικτύου  

- υποχρεώσεις αµεροληψίας ώστε οι φορείς εκµετάλλευσης να εφαρµόζουν ανάλογους 
όρους σε ανάλογες περιστάσεις σε επιχειρήσεις που παρέχουν ανάλογες υπηρεσίες  

- υποχρεώσεις λογιστικού διαχωρισµού όσον αφορά ορισµένες δραστηριότητες στο πεδίο 
της διασύνδεσης ή/και της πρόσβασης  

- υποχρεώσεις σχετικές µε την πρόσβαση σε ειδικούς πόρους δικτύου και στη χρήση τους.  
 
Αριθµοδότηση και διευθυνσιοδότηση 
 

Η ισχύουσα κοινοτική νοµοθεσία προσδιορίζει τα στοιχεία εναρµονισµένης προσέγγισης 
όσον αφορά την αριθµοδότηση, την ονοµατοδοσία και τη διευθυνσιοδότηση, και εξαίρει τη 
σηµασία διασφάλισης πανευρωπαϊκής διατερµατικής διασύνδεσης των χρηστών και 
διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών.  

 
Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ δεν εφαρµόζει ειδικά κανονιστικά µέτρα για την ονοµατοδοσία και τη 
διευθυνσιοδότηση µέσω ∆ιαδικτύου και επιθυµεί την επέκταση της δυνατότητας φορητότητας 
αριθµού στους χρήστες κινητών δικτύων, αλλά να µην απαιτείται φορητότητα αριθµού µεταξύ 
σταθερών και κινητών δικτύων, σε αυτό το στάδιο.  
 
Άδειοδότηση για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
 

Η αδειοδότηση (licensing) αφορά την εναρµόνιση και απλούστευση των κανόνων και όρων 
διάθεσης των αδειών των δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προκειµένου να 
διευκολύνεται η παροχή τους σε ολόκληρη την Κοινότητα. Το πλαίσιο που καλύπτει την 
αδειοδότηση στην ΕΕ καθορίζεται από την οδηγία 2002/20/ΕΚ που αποτελεί µέρος της "δέσµης 
ρυθµίσεων για τις τηλεπικοινωνίες".  

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 σχετικά µε την πολιτική για την αδειοδότηση έγκειται στην 
αντικατάσταση των ειδικών αδειών από γενικές άδειες, παράλληλα µε τις οποίες παραµένει σε 
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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 εθνική ρυθµιστική αρχή (ΕΡΑ), πριν από την άσκηση των εκ 
των αδειών δικαιωµάτων. 

Η γενική άδεια και τα δικαιώµατα χρήσης υπόκεινται στους όρους που απαριθµούνται στην 
σχετική οδηγία και αφορούν : 

 τις χρηµατοδοτικές συνεισφορές για τη χρηµατοδότηση της καθολικής υπηρεσίας  
 τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών και των διασυνδέσεων δικτύων  
 την προσβασιµότητα και τη φορητότητα των αριθµών - η φορητότητα σηµαίνει τη 

δυνατότητα να διατηρεί ο χρήστης τον αριθµό τηλεφώνου του, όταν αλλάζει φορέα 
παροχής τους  

 τις απαιτήσεις περιβαλλοντικού, χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού  
 την ενδεχόµενη επιβολή διοικητικών επιβαρύνσεων στις επιχειρήσεις  
 τους περιορισµούς σχετικά µε τη µετάδοση παράνοµου περιεχοµένου.  

 
Οι ΕΡΑ δύνανται να ζητούν από τις σχετικές επιχειρήσεις να παρέχουν τις πληροφορίες που 

απαιτούνται για τον έλεγχο της συµµόρφωσης προς τους όρους που συνοδεύουν τη γενική άδεια 
ή τα δικαιώµατα χρήσης. 

Εάν η επιχείρηση δεν τηρεί έναν ή περισσότερους από τους όρους αυτούς, η ΕΡΑ 
υποχρεούται να παράσχει στην επιχείρηση ευκαιρία να εκθέσει τις απόψεις της ή να 
αποκαταστήσει τη νοµιµότητα εντός προθεσµίας. Εάν η σχετική επιχείρηση δεν συµµορφωθεί 
εντός της ταχθείσας προθεσµίας, τα κράτη µέλη µπορούν να εξουσιοδοτούν τις αρµόδιες αρχές 
να της επιβάλλουν οικονοµικές κυρώσεις. Τέλος, σε περιπτώσεις σοβαρών και επανειληµµένων 
παραβάσεων, οι ΕΡΑ µπορούν είτε να εµποδίζουν την περαιτέρω παροχή δικτύων ή υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών από την επιχείρηση, είτε να αναστέλλουν ή να της αποσύρουν τα 
δικαιώµατα χρήσης. 

Οι ΕΡΑ επιτρέπεται να επιβάλλουν διοικητικές επιβαρύνσεις στις επιχειρήσεις οι οποίες 
παρέχουν υπηρεσία ή δίκτυο βάσει γενικής άδειας ή στις οποίες έχει χορηγηθεί δικαίωµα 
χρήσης. Οι διοικητικές επιβαρύνσεις µπορούν να περιλαµβάνουν δαπάνες για διεθνή 
συνεργασία, εναρµόνιση και τυποποίηση, ανάλυση αγοράς, καθώς και σχετικές µε τις 
κανονιστικές εργασίες. Για την επιβολή διοικητικών επιβαρύνσεων απαιτείται δηµοσίευση, από 
τις ΕΡΑ, ετήσιας ανασκόπησης των διοικητικών δαπανών τους και του συνολικού ποσού των 
επιβαρύνσεων που συγκεντρώνονται. Η αρµόδια αρχή έχει, εξάλλου, τη δυνατότητα να επιβάλλει 
τέλη για τα δικαιώµατα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και για τα δικαιώµατα σχετικά µε την 
εγκατάσταση διευκολύνσεων. 
 
Ευρυζωνική τεχνολογία   
 

Η επέκταση της προσιτότητας της ευρυζωνικής πρόσβασης είναι σήµερα µια προτεραιότητα 
για τα περισσότερα από τα κράτη µέλη. Αυτό δείχνει ότι, παρά την κρίση στον τοµέα, η κοινωνία 
της πληροφορίας αντιµετωπίζεται ακόµα ως ισχυρή πηγή κερδών παραγωγικότητας και 
βελτίωσης του βιοτικού επίπεδου.  

Το 2000, η στρατηγική της Λισσαβώνας βασίστηκε στην αναγνώριση του ∆ιαδικτύου σαν 
θεµελιώδη πηγή αύξησης παραγωγικότητας και ανάπτυξης. Πράγµατι, η µείωση στις τιµές 
πτώση του εξοπλισµού, και η σύνδεση των προηγουµένως αποµονωµένων νησίδων 
υπολογιστικών συστηµάτων, παρέχει στους ανθρώπους ισχυρότερες συσκευές. [19] 

 
Οι κυβερνήσεις συνειδητοποιούν σε παγκόσµια κλίµακα και σε διαρκώς µεγαλύτερο βαθµό 

ότι η ευρυζωνική πρόσβαση είναι κεντρικής σηµασίας για την οικονοµική ανάπτυξη των χωρών 
τους. Η ευρύτερη διάθεση ευρυζωνικών επικοινωνιών έχει σηµαντικό αντίκτυπο στην οικονοµία, 
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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.   

 
Από το 2002, για να επιτευχθούν µεγαλύτερη κέρδη παραγωγικότητας, χρησιµοποιήθηκαν 

τα οφέλη που προσφέρονται από τις ψηφιακές τεχνολογίες. Τα οφέλη αυτά µεταφράζονται στην 
χρήση των ευρυζωνικών τεχνολογιών. Η συνδέσεις µεγάλων ταχυτήτων αλλάζουν ριζικά χρήση 
του ∆ιαδικτύου - βελτιώνοντας την ποιότητα και τις ικανότητές του. Παράλληλα έχουν προκύψει, 
νέες πλατφόρµες επικοινωνίας όπως η διαλογική ψηφιακή τηλεόραση και τα κινητά τρίτης γενιάς 
(3G mobiles). Αυτό πολλαπλασιάζει τους τρόπους  ευρυζωνικής πρόσβασης και αυξάνει τα 
οφέλη που προκύπτουν από αυτήν. [17] 

Η καθιέρωση της κοινωνίας της πληροφορίας για όλους, µπορεί να γίνει πραγµατικότητα 
µέσω της ευρυζωνικής πρόσβασης.  Εντούτοις, απλά η υιοθέτηση της τεχνολογίας δεν είναι 
αρκετή. Η κοινωνία πρέπει να είναι ικανή να µεταφράσει τα πλήρη οφέλη των ψηφιακών 
τεχνολογιών στην παραγωγικότητα, την οικονοµική ανάπτυξη, την απασχόληση και την 
κοινωνική συνοχή. Αυτός είναι και ο γενικός στόχος που έχει η πρωτοβουλία eEurope 2005.  
 
2.4 Καθολική Υπηρεσία 
 

Ένας από τους βασικούς άξονες που καλύπτει η τηλεπικοινωνιακή πολιτική της ΕΕ είναι η 
ύπαρξη καθολικής υπηρεσίας που στόχο έχει της εξασφάλισης της διαθεσιµότητας ενός 
ελάχιστου συνόλου υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και προσιτών σε όλους τους τελικούς χρήστες 
σε λογική τιµή, δίχως στρέβλωση του ανταγωνισµού. 

Στόχος είναι να καθοριστούν υποχρεώσεις σε θέµατα παροχής ορισµένου αριθµού 
υποχρεωτικών υπηρεσιών, όπως η λιανική παροχή µισθωµένων γραµµών. Ένας δεύτερος 
στόχος είναι να καθοριστούν τα δικαιώµατα των τελικών καταναλωτών και οι αντίστοιχες 
υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που παρέχουν δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
προσιτών στο κοινό. Η πολιτκή για την καθολική υπηρεσία καθορίζεται µέσω µιας οδηγίας που 
αποτελεί µέρος της «δέσµης Telecom». [16][37] 
 

Με την έννοια της καθολικής υπηρεσίας νοείται η υποχρέωση ενός ή περισσοτέρων φορέων 
εκµετάλλευσης δικτύου και/ή παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών να παρέχουν, σε 
λογικές τιµές, ένα ελάχιστο σύνολο υπηρεσιών σε όλους τους χρήστες, ανεξάρτητα από τη 
γεωγραφική τους θέση στην εθνική επικράτεια. Η καθολική υπηρεσία, όπως ορίζεται σήµερα 
στην κοινοτική νοµοθεσία, περιλαµβάνει την παροχή φωνητικής τηλεφωνίας, τηλεοµοιοτυπίας και 
µετάδοσης δεδοµένων µέσω modem.  
  
Υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας 

∆ιαθεσιµότητα της καθολικής υπηρεσίας 
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Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών διατίθενται σε όλους τους 
χρήστες στην επικράτειά τους, ανεξαρτήτως της γεωγραφικής τους θέσης, στο επίπεδο της 
ποιότητας που έχει οριστεί και σε λογική τιµή. 

Υπηρεσίες τηλεφωνικών πληροφοριών και τηλεφωνικοί κατάλογοι. Στους τελικούς χρήστες 
διατίθεται ένας, τουλάχιστον, πλήρης τηλεφωνικός κατάλογος, που ενηµερώνεται τουλάχιστον 
ετησίως. Κατά τον ίδιο τρόπο, οι τελικοί χρήστες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε τουλάχιστον µια 
υπηρεσία τηλεφωνικών υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων των χρηστών δηµόσιων 
τηλεφωνικών θαλάµων. 

∆ηµόσιοι τηλεφωνικοί θάλαµοι. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές - ΕΚΑ (National Regulation 
Agencies - NRA) πρέπει να είναι σε θέση να επιβάλουν στις επιχειρήσεις τη διάθεση 
τηλεφωνικών θαλάµων µε στόχο την αντιµετώπιση των αναγκών των τελικών χρηστών, είτε όσον 
αφορά τη γεωγραφική κάλυψη, τον αριθµό των συσκευών και την πρόσβαση στις συσκευές 
αυτές για τους χρήστες µε ειδικές ανάγκες, είτε όσον αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών. Ειδικά 
µέτρα υπέρ των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Με τον όρο καθολική υπηρεσία νοείται ότι τα κράτη-
µέλη µεριµνούν για την παροχή στους χρήστες µε ειδικές ανάγκες, υπηρεσιών προσαρµοσµένων 
στις ανάγκες τους. 

Ορισµός επιχειρήσεων  
 

Τα κράτη µέλη µπορούν να ορίσουν µια ή περισσότερες επιχειρήσεις µε στόχο την 
εξασφάλιση της παροχής της καθολικής υπηρεσίας. Τα κράτη µέλη έχουν εξάλλου τη δυνατότητα 
ορισµού διαφορετικών επιχειρήσεων για την παροχή διαφόρων στοιχείων της καθολικής 
υπηρεσίας και/ή για την κάλυψη διαφόρων µερών της εθνικής επικράτειας. 

Το προσιτό των τιµών. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές που έχουν χαµηλά 
εισοδήµατα έχουν πρόσβαση σε ειδικές τιµές ή λαµβάνουν ειδική βοήθεια ώστε να έχουν 
πρόσβαση στις τηλεφωνικές υπηρεσίες και να τις χρησιµοποιούν. Εξάλλου, τα κράτη µέλη έχουν 
τη δυνατότητα να απαιτούν από τις επιχειρήσεις που είναι επιφορτισµένες µε την υποχρέωση 
παροχής καθολικής υπηρεσίας να τηρούν ένα πλαίσιο τιµών ή να εφαρµόζουν κοινό τιµολόγιο, 
καθώς και να µην κάνουν διακρίσεις λόγω γεωγραφικής θέσης, στο σύνολο της εθνικής 
επικράτειας. 

Ποιότητα των υπηρεσιών. Οι ΕΚΑ καθορίζουν στόχους επίδοσης για τις επιχειρήσεις 
παροχής καθολικής υπηρεσίας και επιβεβαιώνουν την τήρηση των στόχων αυτών από τις 
οριζόµενες εταιρείες. 

Χρηµατοδότηση των επιβαρύνσεων καθολικής υπηρεσίας Για την αντιστάθµιση των 
καθαρών δαπανών που µπορεί να προκύψουν από την παροχή της καθολικής υπηρεσίας, 
µπορούν να προβλεφθούν σχετικοί µηχανισµοί προς όφελος των φορέων εκµετάλλευσης που 
υπέχουν υποχρεώσεις παροχής καθολικής υπηρεσίας. Αυτό µπορεί να αφορά την θέσπιση ενός 
µηχανισµού αποζηµίωσης µε βάση δηµόσια κονδύλια και/ή ένα µηχανισµό κατανοµής των 
δαπανών µεταξύ των παρόχων δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.  

Ρυθµιστικοί έλεγχοι των επιχειρήσεων µε σηµαντική ισχύ σε συγκεκριµένες αγορές 
 

Στόχος εδώ είναι η συµφιλίωση του συµφέροντος των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
του αποτελεσµατικού ανταγωνισµού, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα µια ελάχιστη ρυθµιστική 
παρέµβαση µε στόχο τη θέσπιση ενός κοινού επιπέδου δικαιωµάτων στην Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα. 

Όσον αφορά τις υπηρεσίες λιανικής που δεν έχουν οριστεί ως υπηρεσίες που βρίσκονται σε 
πραγµατική κατάσταση ανταγωνισµού, οι ΕΚΑ τους επιβάλουν υποχρεώσεις που 
περιλαµβάνουν, κυρίως, την απαίτηση οι εν λόγω επιχειρήσεις να µην επιβάλλουν υπερβολικές 
τιµές, να µην απαγορεύουν την πρόσβαση στην αγορά και να µην περιορίζουν τον ανταγωνισµό 
επιβάλλοντας απαγορευτικές τιµές. [37] 
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Παροµοίως, όταν µια εθνική κανονιστική αρχή αποφαίνεται ότι η αγορά για την παροχή 
µέρους ή ολόκληρης της στοιχειώδους δέσµης µισθωµένων γραµµών, δεν είναι πραγµατικά 
ανταγωνιστική, επιβάλλει, στις επιχειρήσεις αυτές, υποχρεώσεις σχετικά µε την παροχή της 
στοιχειώδους δέσµης µισθωµένων γραµµών - δηλαδή την υποχρέωση της µη - διάκρισης, της 
τιµολόγησης ανάλογα µε το κόστος, της διαφάνειας, κλπ. - µε στόχο τόσο την προστασία των 
συµφερόντων των χρηστών όσο και την προώθηση του ανταγωνισµού.  

Συµφέρον και δικαιώµατα των χρηστών 
 
Οι χρήστες υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών απολαµβάνουν σειρά δικαιωµάτων που περιλαµβάνουν 
κυρίως: 

 το δικαίωµα σύναψης συµβολαίου όταν οι καταναλωτές πληρώνουν για υπηρεσίες 
παροχής σύνδεσης µε δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο και/ή για την πρόσβαση σε ένα τέτοιο 
δίκτυο. Το συµβόλαιο αυτό πρέπει να περιέχει τουλάχιστον κάποιες πληροφορίες (την 
ταυτότητα και διεύθυνση του παρόχου υπηρεσιών, το είδος των παρεχόµενων 
υπηρεσιών, τη διάρκεια του συµβολαίου και τους όρους ανανέωσής του, τις διαδικαστικές 
λεπτοµέρειες για τη ρύθµιση των διαφορών, κλπ) που πρέπει να αναφέρονται στα 
συµβόλαια που συνάπτονται µεταξύ των χρηστών και των παρόχων σύνδεσης σε ένα 
τηλεφωνικό δίκτυο  

 τη διάθεση, από τους φορείς εκµετάλλευσης, διαφανών και ενηµερωµένων πληροφοριών 
σχετικά µε τις ισχύουσες τιµές και τιµολόγια  

 τη δηµοσίευση, από τις επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στις οποίες µπορεί να έχει πρόσβαση το κοινό, πληροφοριών συγκρίσιµων, 
κατάλληλων και ενηµερωµένων σχετικά µε την ποιότητα των υπηρεσιών τους  

 την εγγύηση ότι, σε περίπτωση καταστροφικής βλάβης του δικτύου ή ανωτέρας βίας, η 
πρόσβαση στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο παραµένει προσιτή για τους χρήστες  

 τη διάθεση υπηρεσιών παροχής βοήθειας και υπηρεσιών τηλεφωνικών πληροφοριών.  
Όσον αφορά τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθµό κλήσεων έκτακτης ανάγκης (112) είναι ελεύθερος 

χρέωσης, περιλαµβανοµένης και της επιλογής του αριθµού αυτού από κοινόχρηστο τηλέφωνο. 
Επίσης διατηρείται ο ενιαίος διεθνής κωδικός πρόσβασης (00). 

Η οδηγία για την «καθολική υπηρεσία» προβλέπει επίσης τη «φορητότητα» - δηλαδή τη 
δυνατότητα για το χρήστη να διατηρεί τον αριθµό τηλεφώνου του όταν αλλάζει φορέα 
εκµετάλλευσης - των σταθερών, γεωγραφικών και µη, αριθµών, κάτι που αποτελεί καινοτοµία σε 
σχέση µε τις προηγούµενες οδηγίες καθώς και των κινητών αριθµών. 

Τα κράτη µέλη έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν την υποχρέωση της µεταφοράς σήµατος 
(«must carry») όσον αφορά συγκεκριµένες ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκποµπές, στις 
επιχειρήσεις οι οποίες, υπό τη δικαιοδοσία τους, εκµεταλλεύονται δίκτυα ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών. 
2.5 Πολιτική για το ∆ιαδίκτυο και τις δικτυακές υπηρεσίες 
 

Το ∆ιαδίκτυο είναι ένα δίκτυο επικοινωνίας το οποίο πρέπει να είναι προσιτό σε όλους. Η 
πολιτική που ακολουθεί η ΕΕ είναι αυτή που καθορίζεται και εφαρµόζεται από τις κατευθύνσεις 
που υπαγορεύει ο IANA (Internet Assigned Numbers Authority - Αρχή του ∆ιαδικτύου για την 
Εκχώρηση Αριθµών), που έχει ως στόχο τη διαχείριση των κεντρικών λειτουργιών που 
προϋποθέτει ο συντονισµός του ∆ιαδικτύου σε παγκόσµιο επίπεδο, µε σκοπό το δηµόσιο 
συµφέρον. 

Εκτός του IANA τον Οκτώβριο του 1998, δηµιουργήθηκε το ICANN (Internet Corporation for 
Assigned Numbers and Names - Σώµα του ∆ιαδικτύου για την Εκχώρηση Ονοµάτων και 
Αριθµών), που έχει ως σκοπό 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. Η ΕΕ παροτρύνει τα κράτη µέλη και το 
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διευκολύνουν τη συµµετοχή όλων των κατηγοριών χρηστών στο 
∆ιαδίκτυο στο πλαίσιο του εν λόγω διαχειριστικού οργανισµού. [19][40] 
 
Όνοµα τοµέα (Domain names) 
 

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.  

• 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 (το οποίο διαδέχθηκε την 
IANA). 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). [37][38] 

Τοµέας ‘.EU’ 
 

Η ΕΕ θεώρησε εξαιρετικά χρήσιµη, δεδοµένης της ταχείας επέκτασης του ∆ιαδικτύου, τη 
δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού µητρώου TLD, το ".EU" . Το εν λόγω µητρώο δηµιουργεί εντός του 
συνόλου των ονοµάτων τοµέα του ∆ιαδικτύου στην Ευρώπη έναν συµπληρωµατικό χώρο που 
προσφέρει νέες δυνατότητες αναγνώρισης ταυτότητας και ανάπτυξης. 
 

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.  [35] 
 
Πολιτική ανταγωνισµού 
 

Η ΕΕ παρακολουθεί την οργάνωση και την διαχείριση του ∆ιαδικτύου και εξακριβώνει εάν οι 
συµφωνίες και οι πρακτικές των επιχειρήσεων καταχώρισης εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής 
των κοινοτικών κανόνων στον τοµέα του ανταγωνισµού. 

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 τον ICANN, 
ο οποίος επιθυµεί να αλλάξει την µονοπωλιακή υποδοµή που καθιερώθηκε στις Ηνωµένες 
Πολιτείες προς ένα πιο ισόρροπο διεθνές περιβάλλον. 
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Υποδοµή του ∆ιαδικτύου 
 

Για να µπορέσει η Ευρώπη να ανταποκριθεί στις διεθνείς προκλήσεις όσον αφορά το 
∆ιαδίκτυο, πρέπει να µειώσει ταχέως την σηµερινή ανισορροπία όσον αφορά την πρόσβαση, τη 
χρήση, το περιεχόµενο και το κόστος ορισµένων µέσων: λιγότερο ακριβή πρόσβαση, 
διαθεσιµότητα των ευρωπαϊκών ιστοσελίδων, χρήση των ευρωπαϊκών γλωσσών, διαθεσιµότητα 
µιας υποδοµής πολύ καλού επιπέδου, ασφάλεια των εµπορικών συναλλαγών. 

Η ΕΕ όρισε τους στόχους της σχετικά µε την ανάπτυξη της κοινωνίας των πληροφοριών 
στην ανακοίνωσή της µε τίτλο "eEurope" (ηλεκτρονική Ευρώπη). Καλεί επίσης τα κράτη µέλη να 
δράσουν εντός των καλυτέρων προθεσµιών προκειµένου να εφαρµόσουν τις συστάσεις της 
Επιτροπής όσον αφορά την κοστολόγηση των µισθωµένων γραµµών και την αποδεσµοποίηση 
του τοπικού βρόχου, προκειµένου να προσφέρουν µια καλύτερη και πιο προσιτή πρόσβαση στο 
∆ιαδίκτυο.  

 
Ασφάλεια και προστασία δεδοµένων  
 

Ο ανταγωνισµός δεν πρόκειται όµως να επαρκέσει µόνος του για να εξασφαλιστεί η 
ευρύτατη ενσωµάτωση του ∆ιαδικτύου. Απαραίτητο συµπλήρωµά του είναι η κατοχύρωση 
υψηλού επιπέδου ασφαλείας και προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Η ΕΕ υιοθέτησε ένα ιδιαίτερα 
ευνοϊκό νοµικό πλαίσιο στο ζήτηµα αυτό: πρόκειται για την οδηγία µε την οποία διασφαλίζεται η 
νόµιµη και αµοιβαία αναγνώριση των ηλεκτρονικών υπογραφών (πιστοποίηση της γνησιότητας 
και κατοχύρωση της ακεραιότητας), τον κανονισµό µε τον οποίο απελευθερώνεται το 
ενδοκοινοτικό εµπόριο προϊόντων κρυπτογράφησης (εµπιστευτικότητα) και την οδηγία που 
προστατεύει τα προσωπικά δεδοµένα . Η ΕΕ έχει επίσης υιοθετήσει σχετικό πρόγραµµα δράσης 
για την προώθηση της ασφαλέστερης χρήσης του ∆ιαδικτύου, για την καταπολέµηση των 
παράνοµων και επιζήµιων µορφών περιεχοµένου και έχει επίσης υποδυθεί στον αγώνα για την 
πάταξη του εγκλήµατος στον κυβερνοχώρο και την κατοχύρωση της ασφάλειας των δικτύων. Τον 
Ιούλιο 2002, εκδόθηκε οδηγία για την " Προστασία των δεδοµένων στον τοµέα των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών ". Σ' αυτή προσεγγίζονται ορισµένα θέµατα περισσότερο ή λιγότερο ευαίσθητα, 
όπως η φύλαξη των δεδοµένων σύνδεσης από τα κράτη µέλη για την εξυπηρέτηση της 
αστυνοµικής επιτήρησης, η αποστολή αυτόκλητων ηλεκτρονικών µηνυµάτων, η χρήση "cookies" 
και η αναγραφή προσωπικών δεδοµένων στους δηµόσιους καταλόγους συνδροµητών. 

 
Γενικότερα για την προστασία προσωπικών δεδοµένων υπάρχει µία σύµβαση η οποία 

διέπει την διαπίστευση των υπευθύνων τήρησης µητρώου (Συµφωνία διαπίστευσης υπευθύνων 
τήρησης µητρώου) και προβλέπει ότι από τη στιγµή που κάποιος υποβάλλει αίτηση καταχώρισης 
ονόµατος τοµέα οφείλει να παράσχει πληροφορίες στο µητρώο και στη βάση δεδοµένων Whois. 
Σε περίπτωση που οι εν λόγω πληροφορίες είναι προσωπικής φύσεως, εµπίπτουν στην οδηγία 
95/46/ΕΚ ( προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα ). Ούτε οι υπεύθυνοι τήρησης 
µητρώου, ούτε τα µητρώα, ούτε το ICANN δεν έχουν δικαιώµατα επί του εν λόγω είδους 
πληροφοριών. 

Η διαφάνεια και η πρόσβαση στα δεδοµένα της βάσης Whois είναι θεµελιώδη για τους 
χρήστες του ∆ιαδικτύου. Η διαφάνεια θα µπορούσε να συµβάλει στην µείωση των διαφορών για 
τα καταχωρηµένα εµπορικά σήµατα ή ακόµη στην πρόληψη της απάτης. Εντούτοις, η διαφάνεια 
πρέπει να συνυπάρχει µε την ασφάλεια και το απόρρητο των δεδοµένων.  
 
Πολιτική για το Ηλεκτρονικό Εµπόριο 

Η ανάληψη δραστηριοτήτων στο ηλεκτρονικό εµπόριο από τους καταναλωτές και τις 
επιχειρήσεις εξαρτάται από τη δηµιουργία στην κλίµακα της Ευρωπαϊκής Ένωσης του πλαισίου 
που θα παρέχει σηµαντικές νοµικές εγγυήσεις για τις εµπορικές συναλλαγές οι οποίες 
διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά και οι οποίες θα παρέχουν τη δυνατότητα ελεύθερης διακίνησης 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Με την προσέγγιση της ΕΕ αποκαθίσταται η ισορροπία µεταξύ της 
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επιτακτικής ανάγκης ρύθµισης του ηλεκτρονικού εµπορίου και του κινδύνου της υπέρµετρης 
θέσπισης κανονιστικών ρυθµίσεων, που ενδέχεται να αποτελέσουν φραγµό για την ταχύρυθµη 
ανάπτυξη αυτού του νέου κλάδου. Η νοµοθεσία της ΕΕ επικεντρώνεται ως εκ τούτου στους 
τοµείς καίριας σηµασίας, µε την έκδοση των οδηγιών για τις νόµιµες πτυχές του ηλεκτρονικού 
εµπορίου , την προστασία των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας στην κοινωνία της 
πληροφόρησης, τις µορφές εµπορίας εξ αποστάσεως των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, κ.λπ. 
Η Επιτροπή ενθαρρύνει την αυτορρύθµιση των θεµάτων από τη βιοµηχανία, µε την έκδοση για 
παράδειγµα σχετικών κωδίκων συµπεριφοράς ή την υιοθέτηση εναλλακτικών µηχανισµών 
διευθέτησης των διαφορών (ΕΜ∆∆) που θα αποτελούν συµπληρωµατική πτυχή της νοµοθεσίας 
ΕΕ. 

 
2.6 Συµπεράσµατα και µέλλον 
 
eEurope 2005 
 

Το µέλλον για την ανάπτυξη της Κοινωνία της Πληροφόρησης στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό 
στην πρωτοβουλία eEurope 2005. Στόχος του προγράµµατος είναι η τόνωση της ανάπτυξης 
υπηρεσιών, εφαρµογών και περιεχοµένου µε παράλληλη επιτάχυνση της παροχής ασφαλούς 
ευρυζωνικής πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο. Το σχέδιο δράσης eEurope 2005 διαδέχεται το σχέδιο 
δράσης 2002 που ήταν κυρίως εστιασµένο στην επέκταση των δυνατοτήτων σύνδεσης στο 
∆ιαδίκτυο στην Ευρώπη. Το νέο σχέδιο δράσης, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
της Σεβίλλης τον Ιούνιο του 2002, αποσκοπεί στην πρακτική έκφραση των ανωτέρω 
δυνατοτήτων µε αύξηση της παραγωγικότητας των οικονοµικών δραστηριοτήτων, καθώς και µε 
βελτίωση της ποιότητας και της προσπέλασης των υπηρεσιών προς όφελος όλων των 
ευρωπαίων πολιτών, µε βάση µια ασφαλή υποδοµή ευρυζωνικών επικοινωνιών, η οποία θα είναι 
διαθέσιµη στο µεγαλύτερο δυνατό αριθµό πολιτών. Οι ευρυζωνικές επικοινωνίες χαρακτηρίζονται 
από υψηλή ταχύτητα και διαρκή πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο. Ο οριζόντιος στόχος της καθολικής 
πρόσβασης προστίθεται για να καταπολεµηθεί ο κοινωνικός αποκλεισµός, ανεξαρτήτως του εάν 
αυτός οφείλεται σε ιδιαίτερες ανάγκες, στην ηλικία, σε αναπηρίες ή σε ασθένειες. 

Οι βασικοί στόχοι, τους οποίους επιδιώκει να επιτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση µέχρι το 2005 
µέσω του eEurope 2005, είναι οι σύγχρονες δικτυακές δηµόσιες υπηρεσίες:  

- ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government)·  
- ηλεκτρονικές υπηρεσίες µάθησης (e-learning)·  
- ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας (e-health),  
- δυναµικό περιβάλλον για το ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business),  
- ασφαλής υποδοµή πληροφοριών,  
- µαζική διάθεση ευρυζωνικής πρόσβασης σε ανταγωνιστικές τιµές,  
- συγκριτική αξιολόγηση της προόδου και διάδοση ορθών πρακτικών.  
 

∆ιαδίκτυο και ∆ιεθνής ∆ιάσταση 
 

Το ∆ιαδίκτυο και το ηλεκτρονικό εµπόριο έχουν παγκόσµιο χαρακτήρα από τη φύση τους. 
Συνέπεια αυτού είναι η επιτακτική ανάγκη να διαµορφωθούν ελάχιστοι κοινοί κανόνες σε διεθνές 
επίπεδο. Για να επιτευχθεί αυτό, η Επιτροπή συµµετέχει στις εργασίες πολυάριθµων πολυµερών 
οργανισµών, όπως η ∆ιεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU), ο Παγκόσµιος Οργανισµός 
Εµπορίου (WTO), ο Παγκόσµιος Οργανισµός Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΠΙ-WIPO), ο 
Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), κ.λπ. Ένα από τα κυριότερα 
επιτεύγµατα σε παγκόσµια κλίµακα ήταν η γενική συµφωνία για τις συναλλαγές στον τοµέα των 
υπηρεσιών (AGCS/GATS) στον χώρο των τηλεπικοινωνιών της ΠΟΕ, βάσει της οποίας 
διανοίγεται στον ανταγωνισµό πολύ µεγάλο µερίδιο της αγοράς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 
σε παγκόσµια κλίµακα. Η ΕΕ συµµετέχει επίσης στον διεθνή διάλογο που διεξάγεται µε τους 
κυριότερους εταίρους της, όπως οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, οι υποψήφιες για προσχώρηση χώρες, οι 
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χώρες της Μεσογείου, κ.λπ. Η Επιτροπή υποστηρίζει επίσης τον παγκόσµιο επιχειρηµατικό 
διάλογο για το ηλεκτρονικό εµπόριο (ΠΕ∆ε), στο πλαίσιο του οποίου συγκεντρώνονται οι 
εκπρόσωποι της παγκόσµιας επιχειρηµατικής κοινότητας, µε σκοπό τη διαµόρφωση των 
παγκόσµιων αυτορρυθµιστικών λύσεων και την παροχή βοήθειας στις κυβερνήσεις για τον 
καθορισµό των παγκόσµιων κανόνων που θα ισχύσουν στο ηλεκτρονικό εµπόριο. 
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3. Πολιτική τηλεπικοινωνιών και δικτύων για τις ΗΠΑ 
 

Η πολιτική και η στρατηγική που ακολουθούν οι ΗΠΑ σχετικά µε το τις τηλεπικοινωνίες 
καθορίζεται από Οµοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (Federal Communications Commission 
- FCC). Η αποστολή της FCC είναι να εξασφαλίσει ότι όλοι οι αµερικάνοι έχουν διαθέσιµο - µε 
λογικές δαπάνες και χωρίς διάκριση – γρήγορα και αποδοτικά, εθνικές και παγκόσµιες υπηρεσίες 
επικοινωνιών, µέσω  ραδιοφώνου, τηλεόρασης, ενσύρµατα µέσα ή  δορυφορικά µέσα.   

 
Από την ίδρυσή της, οι Ηνωµένες Πολιτείες έχουν µετασχηµατιστεί µέσω της χρήση της 

τεχνολογίας. Οι τεχνολογίες επικοινωνιών - από το τηλέφωνο του Graham Bell's στο ραδιόφωνο 
του Marconi, στο σηµερινό ∆ιαδίκτυο - είναι µερικοί από τους βασικούς οδηγούς αυτού του 
µετασχηµατισµού. Ενώ µερικοί από τους σηµερινούς παροχείς υπηρεσιών και τεχνολογιών 
επικοινωνιών αγωνίζονται µέσω των οικονοµικών και τεχνολογικών αναταραχών, οι Αµερικανοί 
γενικά καταλαβαίνουν ότι τα σηµερινά άµεσα προβλήµατα δεν επισηµαίνουν µια κρίση ή µια 
κατάρρευση στη δυνατότητα της συνεχούς αύξησης µέσω της εφαρµογής της τεχνολογίας. Αντ' 
αυτού, ένα αργό, αλλά σταθερό, ρεύµα των τεχνολογικών προόδων που συνδέονται µε τις υγιείς 
επιχειρησιακές πρακτικές και η κατάλληλη επιβολή κανονιστικών πλαισίων θα εξασφαλίζουν ότι 
οι αµερικανικοί καταναλωτές, οι κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις, και η βιοµηχανία συνεχίζουν να 
απολαµβάνουν τα πλεονεκτήµατα της τεχνολογικής προόδου που βασίζονται στη διαθεσιµότητα 
των αξιόπιστων, καινοτόµων προϊόντων επικοινωνιών και των υπηρεσιών. [21] 

Η FCC είναι υπεύθυνη απέναντι στο Κονγρέσο και τους αµερικανούς πολίτες για την 
εξασφάλιση ότι ένα κατάλληλο πλαίσιο υπάρχει για το ποια επικοινωνιακά προϊόντα και 
υπηρεσίες µπορούν γρήγορα και εύκολα να παρασχεθούν στους καταναλωτές και τις 
επιχειρήσεις. Εξίσου σηµαντικό είναι  η FCC να απευθυνθεί και  στους τοµείς επικοινωνιών της 
δηµόσιας υγείας και της ασφάλειας, και να εξασφαλίσει την καθολική διαθεσιµότητα των 
βασικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, να καταστήσει τις υπηρεσίες επικοινωνιών προσιτές σε 
όλους τους ανθρώπους εάν ζουν σε µια αγροτική περιοχή ή έχουν µια ανικανότητα, και να 
προστατεύει και να ενηµερώνει τους καταναλωτές για τα δικαιώµατά τους. Υπέρ αυτής της 
αποστολής, η FCC, σύµφωνα µε τη νοµική αρχή της, έχει έξι γενικούς στόχους βάση των 
οποίων διαρθρώνεται η πιλοτική και η στρατηγική των τηλεπικοινωνιών που ακολουθεί.  
 
3.1 Συστατικά της ρυθµιστικής διαδικασίας 
 
Καθιέρωση και διατήρηση της ρυθµιστικής ανεξαρτησίας   
 

Η καθιέρωση µιας ανεξάρτητης ρυθµιστικής αρχής είναι ένας κρίσιµος παράγοντας για την 
επιτυχή προσπάθεια οποιασδήποτε χώρας να εισαγάγει τον ανταγωνισµό και να 
ιδιωτικοποιήσει και να φιλελευθεροποιήσει τον τοµέα των τηλεπικοινωνιών. Μόλις ληφθεί η 
απόφαση ενός υπέρ - ανταγωνιστικού , φιλελευθεροποιηµένου και ιδιωτικοποιηµένου 
καθεστώτος, είναι ουσιαστικό να καθιερωθεί ένας αµερόληπτος διαιτητής για να δηµιουργήσει 
τους κανόνες και τις διαδικασίες βάση των οποίων πρόκειται να ρυθµιστεί η βιοµηχανία και να 
παρασχεθούν οι υπηρεσίες στο κοινό.  [18] 
 
Η έννοια της ρυθµιστικής ανεξαρτησίας καλύπτει τουλάχιστον τρεις έννοιες:   

 ∆ιαχωρισµός των ρυθµιστικών και λειτουργικών διαδικασιών   
 Ελευθερία από την άµεση πολιτική πίεση   
 ∆ίκαιες και διαφανείς διαδικασίες   

Μια τέταρτη έννοια ισχύει στις Ηνωµένες Πολιτείες, και εξουσιοδοτείται µε νόµο:   
Μεταβίβαση της ευρείας αρχής σε µια ειδική αρχή για να θεσπίσει τους κανόνες και να 

δικάσει τις διαφωνίες, για να ρυθµίσουν προς όφελος του δηµόσιου συµφέροντος ενδιαφέρον     
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Εκτός από τον Επικοινωνιακό Νόµο (Communications Act), η FCC πραγµατοποιεί τις 
δραστηριότητές της σύµφωνα µε τους νόµους Administrative Procedure Act και Government in 
the Sunshine Act.Και οι δύο νόµοι ισχύουν για τις οµοσπονδιακές αντιπροσωπείες που 
συµµετέχουν στην χάραξη πολιτικής.[22] 

Όταν η FCC επιθυµεί να αναπτύξει ή να αλλάξει µια πολιτική, ανακοινώνει µια ειδοποίηση 
προτεινόµενου κατευθυντήριου (Notice of Proposed Rulemaking -NPRM) περιγράφοντας τις 
προτεινόµενες αλλαγές. Το NPRM είναι δηµόσια διαθέσιµο, στον ιστοχώρο της FCC.   Όλα τα 
σχόλια και τα σχόλια απάντησης γνωστοποιούνται σε ένα µέρος του δηµόσιου αρχείου της 
ενέργειας. Μόνο σε σπάνιες περιστάσεις, η FCC επιτρέπει στα συµβαλλόµενα µέρη να 
υποβάλουν το εµπιστευτικό υλικό. Γενικά  παρέχεται ο µέγιστη  διαφάνεια στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων έτσι ώστε όλα τα ενδιαφερόµενα συµβαλλόµενα µέρη µπορούν να ελέγξουν τα 
ζητήµατα που προκύπτουν σε µια ενέργεια.  [22] 

 
Αδειοδότηση 
 

Η FCC είναι αρµόδια για τη χορήγηση αδειών στο παρόχους επικοινωνιών (Service 
Providers). Στο πλαίσιο των ενσύρµατων επικοινωνιών, η διαδικασία έγκρισης της Επιτροπής 
για τους διακρατικούς και διεθνείς φορείς τηλεπικοινωνιών είναι πολύ περιορισµένη, και 
στοχεύει να προωθήσει τον ανταγωνισµό σε αυτές τις αγορές. (Παροχείς κρατικών αδειών 
τοπικών υπηρεσιών τηλεφωνίας). Η FCC έχει παράσχει µια γενική επιχορήγηση της αρχής για 
τους εσωτερικούς διακρατικούς µεταφορείς που είναι ταξινοµηµένοι ως µη-κυρίαρχοι, έτσι καµία 
αίτηση δεν είναι απαραίτητη. Οι µεταφορείς που παρέχουν τις διεθνείς υπηρεσίες λαµβάνουν 
γενικά µια υπόθεση υπέρ της εισόδου και υπόκεινται σε µια βελτιωµένη 14-ηµέρη διαδικασία 
έγκρισης. Η FCC χορηγεί άδειες για τα δορυφορικά συστήµατα και για τα επίγεια ασύρµατα 
δίκτυα τηλεπικοινωνιών. [25] 

 
Γενικά η διαδικασία χορήγησης αδειών για επίγειες ασύρµατες επικοινωνίες προκύπτει από 

τις προηγούµενες αποφάσεις της FCC ως προς το ποιες υπηρεσίες µπορούν να παρασχεθούν 
σε συγκεκριµένο φάσµα συχνοτήτων. Η FCC στηρίζεται όλο και περισσότερο στην 
ανταγωνιστική προσφορά ή τη δηµοπρασία για την χορήγηση των αδειών. Στο παρελθόν, η 
FCC στηρίχθηκε κυρίως στις συγκριτικές ακροάσεις, στις οποίες εξεταζόταν τα προσόντα των 
ανταγωνιστικών υποψηφίων, για να απονείµει τις άδειες. Οι συγκριτικές ακροάσεις, εντούτοις, 
αποδείχθηκαν παρά πολύ χρονοβόρες και κατανάλωναν πολλούς πόρους. Η ανταγωνιστική 
προσφορά είναι ένας αποτελεσµατικός τρόπος να εξασφαλιστεί ότι οι άδειες ορίζονται γρήγορα 
σε αυτόν µπορεί να τις αξιοποιήσει περισσότερο προσθέτοντας παράλληλα αξία του φάσµατος 
για το κοινό. Επιπλέον, από µια ρυθµιστική σκοπιά, οι δηµοπρασίες προωθούν τη διαφανή 
λήψη αποφάσεων µε την παροχή µιας σαφούς βάσης επάνω στην οποία ένας υποψήφιος 
αδειών µπορεί να καθορίσει γιατί και πώς έλαβε ή δεν έλαβε µια άδεια.   

Η FCC χορηγεί άδειες επίσης και τους σταθµούς ραδιο και τηλεοπτικής µετάδοσης, σταθµοί 
συµπεριλαµβανοµένης όλης τους ραδιοφωνικούς σταθµούς αναµετάδοσης στα AM και FM και 
όλους τους σταθµούς τηλεοπτικής µετάδοσης στα VHF και UHF , το οποίο περιλαµβάνει τους 
νέους ψηφιακούς τηλεοπτικούς σταθµούς.  [42] 
 
Επιβολή του κανονιστικού πλαισίου (enforcement) 
 

Σύµφωνα µε το Επικοινωνιακό Νόµο (Communications Act), η FCC αναλαµβάνει την 
εκδίκαση των καταγγελιών ενάντια στους κοινούς φορείς επικοινωνιών για την παραβίαση είτε 
του νόµου είτε των κανόνων της Επιτροπής. Η FCC λαµβάνει, επεξεργάζεται, και βοηθά στο 
ψήφισµα των δεκάδων χιλιάδων καταγγελιών κάθε έτος. Η FCC δικάζει επίσης τις καταγγελίες 
που αρχειοθετούνται ενάντια στους κοινούς φορείς. Αυτές οι καταγγελίες περιλαµβάνουν συχνά 
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τις διαφωνίες µεταξύ των ανταγωνιστικών φορέων ή των διαφωνιών µεταξύ των φορέων και των 
πελατών τους πέρα από τους όρους των υπηρεσιών. Η FCC µπορεί επίσης να λάβει ανεξάρτητα 
µέτρα επιβολής. Οι ενέργειες επιβολής µπορούν να οδηγήσουν στην αξιολόγηση των απωλειών  
ή την ανάκληση της λειτουργίας κάποιου φορέα που παραβιάζει είτε τον Επικοινωνιακό Νόµο 
είτε τους κανόνες της Επιτροπής.  Η FCC έχει έξι λειτουργικά γραφεία, και δέκα γραφεία που 
παρέχουν τις υπηρεσίες υποστήριξης.  [25][42] 

 
3.2 Ανταγωνισµός και τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες 
 

Έχει αποδειχθεί ότι ο ελεύθερος και ανοιχτός ανταγωνισµός ωφελεί τόσο τους 
µεµονωµένους καταναλωτές όσο και ολόκληρη την κοινωνία, µε την εξασφάλιση των 
χαµηλότερων τιµών, των νέων και καλύτερων προϊόντων και των υπηρεσιών, και της επέκτασης 
των καταναλωτικών επιλογών. Τα οφέλη του ανταγωνισµού φαίνονται εύκολα στο σηµερινό 
τοµέα των τηλεπικοινωνιών. Η δυναµική τεχνολογική αλλαγή καταλήγει στις νέες υπηρεσίες και 
τα συστήµατα που παρέχουν καινοτόµες λύσεις στις ανάγκες επικοινωνιών σε όλη την υδρόγειο. 
Κατά συνέπεια, οι τηλεπικοινωνίες γίνονται όλο και πιο σηµαντικές στην αποδοτικότητα και την 
αποτελεσµατικότητα των ιδρυµάτων ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα.  

 
Στις Ηνωµένες Πολιτείες, αν και έγιναν  σηµαντικά βήµατα για την προώθηση του 

ανταγωνισµού στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών πριν από τη µετάβαση του νόµου 
τηλεπικοινωνιών του 1996, ο νόµος καθιέρωσε σταθερά την πρόθεση για παροχή ενός υπέρ-
ανταγωνιστικού, απορρυθµιστικό πλαίσιο εθνικής πολιτικής µε σκοπό να επιταχύνει την 
επέκταση του ιδιωτικού τοµέα των προηγµένων τηλεπικοινωνιών και των τεχνολογιών και των 
υπηρεσιών πληροφοριών σε όλους τους Αµερικανούς, ανοίγοντας όλες τις αγορές 
τηλεπικοινωνιών στον ανταγωνισµό. [44] 

 
 Επιδράσεις του ανταγωνισµού  
 

Τα οφέλη του ανταγωνισµού στις αγορές τηλεπικοινωνιών είναι προφανή σε όλους τους 
τοµείς της αγοράς τηλεπικοινωνιών. Παραδείγµατος χάριν, ο ανταγωνισµός στις Ηνωµένες 
Πολιτείες και πολλές άλλες χώρες στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες µεγάλης απόστασης και 
στις διεθνείς  έχει οδηγήσει σε µια δραµατική πτώση στα καταναλωτικά ποσοστά για αυτές τις 
υπηρεσίες, καθώς επίσης και µια δραµατική αύξηση σε ζήτηση και ουσιαστική αύξηση στην 
επένδυση.  Οι διεθνείς τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες είναι ιδιαίτερα σηµαντικές στην ανάπτυξη 
µιας σταθερής και γερής οικονοµίας που συνδέεται µε τη σφαιρική αγορά.  

∆εδοµένου ότι οι χαµηλότερες τιµές υποκινούν τη µεγαλύτερη ζήτηση, υπάρχει µια γενική 
αύξηση στα εισοδήµατα παρά τους πρόσθετους προµηθευτές στην αγορά. Στις Ηνωµένες 
Πολιτείες οι χαµηλότερες τιµές, σε συνδυασµό µε µια συνεχώς επεκτεινόµενη αγορά τις 
υπηρεσιών, έχουν αντισταθµίσει την απώλεια εισοδήµατος από τις µειώσεις τιµών και τη µείωση 
στο µερίδιο αγοράς. Για παράδειγµα, ενώ το µερίδιο αγοράς της AT&T µειώθηκε από 90% το 
1984 σε 45% το 1997, τα εισοδήµατά της αυξήθηκαν από $35 δισεκατοµµύρια έως $40 
δισεκατοµµύρια κατά τη διάρκεια αυτής της ίδιας περιόδου. Κατά συνέπεια, αν και η AT&T 
έχασε κάποιο µερίδιο αγοράς, τα εισοδήµατά της αυξήθηκαν σε µια ανταγωνιστική αγορά.  
[41][42] 

Τα οφέλη από την εισαγωγή του ανταγωνισµού στις διεθνείς και εσωτερικές αγορές 
τηλεπικοινωνιών µπορούν να κατανοηθούν πλήρως µόνο όταν οι συµµετέχοντες στην αγορά 
έχουν  το κίνητρο για να ανταγωνιστούν σθεναρά για να προσελκύσουν το µεγαλύτερο ποσοστό 
της αγοράς. Για τις Ηνωµένες Πολιτείες τα κίνητρα υπάρχουν µόνο όπου υπάρχει ανοικτή 
είσοδος στην αγορά τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Όπου η είσοδος είναι περιορισµένη, ή πού 
µόνο ένας ή δύο νεοεισερχόµενοι έχουν την άδεια για να ανταγωνιστούν ενάντια στον 
επιβεβληµένο φορέα, τα οφέλη του ανταγωνισµού είναι περιορισµένα κατά ανάλογο τρόπο. Για 
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παράδειγµα, όταν εισήχθη αρχικά η κυψελοειδής τηλεφωνική υπηρεσία στις Ηνωµένες Πολιτείες 
στη δεκαετία του '80 υπήρξαν µόνο δύο κάτοχοι άδειας σε κάθε αγορά. Κατά συνέπεια, οι τιµές 
παρέµειναν σχετικά υψηλές και η ζήτηση ήταν περιορισµένη. Αφότου εγκρίθηκαν οι πρόσθετες 
άδειες σε κάθε αγορά, έπεσαν οι τιµές, οι νέες υπηρεσίες εισήχθησαν και αυξήθηκε 
πολλαπλάσια η ζήτηση.   

 
Ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών  ως τµήµα της οικονοµικής ανάπτυξης 
 

Οι αναπτυσσόµενες χώρες αντιµετωπίζουν πολλές προκλήσεις υποδοµής. Ενώ οι δρόµοι, 
η ύδρευση, και η ηλεκτρική ενέργεια είναι προφανείς θεµελιώδεις απαιτήσεις, η ανάπτυξη 
ισχυρών επικοινωνίων και πληροφοριακών συστηµάτων είναι ζωτικής σηµασίας για τη χώρα να 
επιζήσει και να ευηµερήσει. Καθώς οι καθολικές εξελίξεις ωθούν όλο και περισσότερο τον 
ανταγωνισµό και τα οφέλη του, οι αναπτυσσόµενες χώρες µπορούν να κατανοήσουν αυτά τα 
οφέλη εν µέρει µέσω της ενθάρρυνσης της καθιέρωσης ενός γηγενούς τοµέα των 
τηλεπικοινωνιών. Και ένας ιδιαίτερα αποτελεσµατικός τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι να 
προωθηθεί και να παγιοποιηθεί η ανάπτυξη των µικρών και επιχειρηµατικών οντοτήτων στο 
πλαίσιο εκείνου του τοµέα.   

Η εµπειρία από τις Ηνωµένες Πολιτείες δείχνει κάποια διορατικότητα. Ιστορικά, το 
µεγαλύτερο µέρος των σηµαντικών εµπορικών και των τεχνολογικών ανακαλύψεων στις 
Ηνωµένες Πολιτείες έχουν αναπτυχθεί από τους µεµονωµένους επιχειρηµατίες ή τις µικρές 
επιχειρήσεις, από τον Graham Bell στον Bill Gates. [25] 

Μια τέτοια φαινοµενική επιτυχηµένη περίπτωση οφείλεται όχι µόνο στο ελεύθερα 
επιχειρηµατικά σύστηµα και το κίνητρο του κέρδους, αλλά και σε µια προσεκτικά αναπτυγµένη 
κυβερνητική πολιτική της υποστήριξης και της παγιοποίησης των µικρών επιχειρήσεων. Οι ΗΠΑ 
έχουν εκτελέσει πολυάριθµα οµοσπονδιακά προγράµµατα για να βοηθήσουν τις µικρές 
επιχειρήσεις στην εκµετάλλευση των µηχανών της οικονοµικής ανάπτυξης και της καινοτοµίας - 
προγράµµατα εγγύησης δανείου, προγράµµατα τεχνικής βοήθειας, προγράµµατα επένδυσης, 
αντι - ρυθµιστικά προγράµµατα διάκρισης, και επιµορφωτικά προγράµµατα. Το Κονγρέσο 
δηµιούργησε το Αναπτυξιακό Ταµείο τηλεπικοινωνιών, περίπου $25 εκατοµµύρια, για να 
επενδύσει σε νέες υποσχόµενες επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών.   

Προφανώς το περιβάλλον και η κατάσταση των περισσότερων αναπτυσσόµενων χωρών 
είναι αρκετά διαφορετικά από αυτό στις Ηνωµένες Πολιτείες, και η υπερνίκηση ενός εγχώριου 
προµηθευτή µονοπωλιακών τηλεπικοινωνιών είναι κάτι που δεν θα µπορούσε να γίνει. Ακόµα, 
µερικά βασικά βήµατα όπως η ιδιωτικοποίηση και η καθιέρωση ενός ανεξάρτητου ρυθµιστή 
µπορούν να παραγάγουν τα µεγάλα οφέλη. Μια αναπτυσσόµενη χώρα θα µπορούσε να τον 
κάνει έναν όρο για τους ξένους επενδυτές, να αναλάβουν  προσπάθειες για την προώθηση ή 
υποστήρίξη των εγχώριων ή νέων επιχειρήσεων. Η υποστήριξη της αύξησης των µικρών και 
επιχειρηµατικών επιχειρήσεων τηλεπικοινωνιών µε τα διάφορα µέσα µπορεί να οδηγήσει στα 
µόνιµα οικονοµικά κέρδη για τις οικονοµίες των αναπτυσσόµενων εθνών, και στην πλήρη 
συµµετοχή στη αγορά τηλεπικοινωνιών.  [22] 

 
Μέθοδοι εισαγωγής του ανταγωνισµού  

Χρήση της τµηµατοποίησης των διακτυακών στοιχείων  
Στις Ηνωµένες Πολιτείες, ο νόµος των τηλεπικοινωνιών του 1996 προσδιόρισε έναν 

ελάχιστο κατάλογος δοµικών στοιχείων δικτύων που οι κυρίαρχοι τοπικοί φορείς πρέπει να 
τµηµατοποιήσουν και να διαθέσουν. Σε αυτά τα στοιχεία δικτύων περιλαµβάνονται: οι τοπικοί 
βρόχοι, οι συσκευές διεπαφών δικτύων, οι τοπικές και διαδοχικές ικανότητες µεταγωγή, οι 
interoffice εγκαταστάσεις µετάδοσης, η σηµατοδότηση, διαδικασίες που υποστηρίζουν τα 
συστήµατα, και τις υπηρεσίες χειριστών και τις εγκαταστάσεις βοήθειας καταλόγου. Επιπλέον, οι 
νεοεισερχόµενοι πρέπει να έχουν πρόσβαση στις γραµµές και τους αγωγούς. [22][25] 
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Μεταπώληση 
  

Στο πλαίσιο των τηλεπικοινωνιών, η µεταπώληση εµφανίζεται όταν οι ανταγωνιστές 
λαµβάνουν µια υπηρεσία σε µειωµένη τιµή από τον καθιερωµένο φορέας και την πωλούν έπειτα 
στους πελάτες τους.   

 
Η εµπειρία στις Ηνωµένες Πολιτείες στην αγορά των µεγάλων αποστάσεων, προτείνει ότι η 

µεταπώληση µπορεί να παραγάγει τα σηµαντικά δηµόσια οφέλη. Ο ανταγωνισµός 
µεταπώλησης λαµβάνει τη µορφή οικονοµικής πρόκλησης συναλλαγής, όπου ένας 
µεταπωλητής αγοράζει ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα σε µια έκπτωση ποσότητας και τα 
µεταπωλεί στους µικρούς πελάτες σε τιµές χαµηλότερες από τις λιανικές τιµές που είναι 
διαθέσιµες στους πελάτες. Με την παροχή των προσιτών τιµών για τον πελάτη, οι µεταπωλητές 
υποκινούν τη ζήτηση και αναγκάζουν έτσι τους ανταγωνιστές που κατασκευάζουν τα δίκτυα 
τους να φέρουν τις τιµές τους πιο κοντά στις πραγµατικές δαπάνες. Συγχρόνως, ο αυξανόµενος 
ανταγωνισµός από τους µεταπωλητές επεκτείνει τη διαθεσιµότητα των καινοτόµων υπηρεσιών, 
όπως οι νέοι όροι τιµολόγησης και οι εναλλακτικές δοµές ποσοστού. Ειδικότερα, οι µεταπωλητές 
µπορούν να δηµιουργήσουν την καταναλωτική αξία µε τη δηµιουργία των διαφορετικών σχεδίων 
τιµολόγησης ή στοχοθέτηση του µάρκετίνγκ τους στις κάτω υπο-εξυπηρετηµένες οµάδες εντός 
της κοινότητας. Πολλές χώρες έχουν δεσµευτεί σε µια πολιτική µεταπώλησης ως τµήµα της 
βασικής συµφωνίας τηλεπικοινωνιών του ΠΟΕ, στο να παρέχουν την πρόσβαση στην αγορά 
για τις βασικές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.  [21] 

 
Σε πολλές βιοµηχανίες η µεταπώληση εµφανίζεται ως φυσικό µέρος της ανάπτυξης των 

αγορών. Εντούτοις, στις τηλεπικοινωνίες, ένας κυρίαρχος φορέας µπορεί να αναγκαστεί από το 
νόµο ή τον κανονισµό να κατασταθούν οι υπηρεσίες του διαθέσιµες για  µεταπώληση. 
Ειδικότερα, µια ρυθµιστική απαίτηση µπορεί να είναι απαραίτητη για να αναγκάσει τον φορέα να 
προσφέρει τις υπηρεσίες σε ένα µεγάλο ποσοστό. Σε µια ανταγωνιστική αγορά, εντούτοις, 
µερικοί προµηθευτές µπορούν να βρουν µια πηγή εισοδήµατος στην παροχή υπηρεσιών σε 
χονδρική βάση. Στην αγορά που αφορούν τις επικοινωνίες µεγάλων αποστάσεων στις 
Ηνωµένες 'Πολιτείες, µερικοί φορείς έχουν κατασκευάσει σε εθνικό επίπεδο fiber-optic δίκτυα µε 
την πρόθεση της προσφοράς των υπηρεσιών µετάδοσης σε χονδρική βάση σε άλλους φορείς. 
 
Ο ρόλος της διασύνδεσης µε τον ανταγωνισµό 
 

Το κλειδί για τον ανταγωνισµό στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες είναι η δυνατότητα των 
δικτύων να διασυνδέονται. Η διασύνδεση επιτρέπει την επικοινωνία µεταξύ διαφορετικών 
δικτύων, που συνδέουν τους ανταγωνιστές έτσι ώστε οι πελάτες των διαφορετικών δικτύων να 
µπορούν να επικοινωνήσουν µεταξύ τους. Στις Ηνωµένες Πολιτείες, οι δαπάνες µεταφορών και 
λήξης σύνδεσης είναι αµοιβαίες και βασισµένες στο µακροπρόθεσµα επαυξητικό κόστος της 
µεταφοράς και λήξης στο δίκτυο κυρίαρχου φορέα.   
 
Ρυθµιστικά εργαλεία για την προστασία από την κατάχρηση της δύναµης στην 
φάση της µετάβασης 
 
  

Αυτό που ακολουθεί είναι η αναφορά σε κάποια από τα εργαλεία που είναι διαθέσιµα στους 
σχεδιαστές πολιτικής και τους ρυθµιστές για να αποθαρρύνουν ή να αποτρέψουν την 
µετατόπιση του κόστους/τη διαχρηµατοδότηση και τη διάκριση. Αυτά τα εργαλεία ή οι τεχνικές 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν ανεξάρτητα ή σε συνδυασµό. Οι πιό αυστηρές τεχνικές µπορούν 
να είναι κατάλληλες όταν και όπου η απειλή είναι µέγιστη. Οι λιγότερο αυστηρές τεχνικές 
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µπορούν να είναι κατάλληλες καθώς ο ανταγωνισµός παίρνει αναπτύσσεται στην 
προηγουµένως µονοπωληµένη αγορά.  [25][43] 
 

Ολοκληρωτική απαγόρευση παροχής προϊόντος ή υπηρεσίας 
 
Μια τεχνική για την αποτροπή την µεταβίβασης του κόστους και της διάκρισης για έναν 

φορέα µε τη µονοπωλιακή δύναµη σχετικά µε την παροχή ανταγωνιστικής υπηρεσίας, είναι να 
απαγορευθεί ο φορέας να µπεί στην ανταγωνιστική αγορά. Οι ολοκληρωτικές απαγορεύσεις 
ήταν και χρησιµοποιούνται στις Ηνωµένες Πολιτείες. Παραδείγµατος χάριν, η αρχική συµφωνία 
(διάταγµα συγκατάθεσης) που οδήγησε στην στέρηση των Bell Operating Companies από την 
AT&T απαγόρευσε στην πρώτη ορισµένες δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένης της παροχής 
ορισµένων µεγάλης απόστασης υπηρεσιών και υπηρεσιών πληροφοριών. Στο πλαίσιο του 
νόµου τηλεπικοινωνιών του 1996, οι Bell Operating Companies είναι απαγορευµένες από την 
προσφορά των µεγάλης απόστασης υπηρεσιών και των υπηρεσιών συναγερµών έως ότου 
ικανοποιούνται ορισµένοι όροι.   

 
Γρήγορη και σίγουρη ψήφιση των διαφωνιών 
 

Οι καθυστερήσεις σε απαντήσεις στις καταγγελίες µπορούν να βλάψουν σοβαρά τους 
νεοεισερχόµενους και να αποθαρρύνουν την περαιτέρω είσοδο. Λόγω αυτής της ευπάθειας, η 
FCC έχει υιοθετήσει πρόσφατα τις επισπευµένες µεθόδους για τις καταγγελίες διάκρισης. Ένας 
αποτελεσµατικός ρυθµιστής έχει ένα οπλοστάσιο των εργαλείων µηχανισµών επιβολής, 
συµπεριλαµβανοµένης της αξιολόγησης των απωλειών, διαταγή ενός φορέα να πάψει 
ορισµένες πρακτικές, και την άδεια ενός φορέα για να λειτουργήσει.    
 
3.3 Καθολική υπηρεσία (Universal Service) 
 

Ένα εξελισσόµενο και δυναµικό περιβάλλον τηλεπικοινωνιών οδηγεί σε στις αλλαγές στον 
καθορισµό και την προσέγγιση της καθολική υπηρεσία σε όλο τον κόσµο. Οι µηχανισµοί που 
παραδοσιακά χρησιµοποιούνται, διαθέτουν, και διαχειρίζονται την καθολική υπηρεσία και τα 
καθολικά προγράµµατα πρόσβασης, επαναξιολογούνται λαµβάνοντας υπόψη την τεχνολογική 
καινοτοµία και τον αυξανόµενο ανταγωνισµό παγκοσµίως.  [19] 
 
Ορισµός της καθολικής υπηρεσίας και πρόσβασης 

 
Η καθολική υπηρεσία και η καθολική πρόσβαση είναι πολύ σχετικές έννοιες. Στις Ηνωµένες 

Πολιτείες, η έννοια της καθολικής υπηρεσίας συνηθέστερα εκφράζεται ως η πεποίθηση ότι όλες 
οι οικογένειες πρέπει να έχουν πρόσβαση στο τηλεφωνικό δίκτυο. Αυτό είναι σύµφωνο µε τη 
διεθνή πρόταση ένωσης τηλεπικοινωνιών (ITU) ότι η καθολική υπηρεσία πρέπει να οριστεί ως 
ένα τηλέφωνο σε κάθε σπίτι, ενώ η καθολική πρόσβαση, που θεωρείται συχνά ως πρόδροµος 
για την καθολική υπηρεσία, πρέπει να οριστεί ως ένα τηλέφωνο µέσα σε µια λογική απόσταση 
για την καθεµία.  [25][43] 
 

O Τηλεπικοινωνιακός Νόµος (Telecommunications Act) του 1996 καθορίζει η καθολική 
υπηρεσία να περιλαµβάνει: 

 Πρόσβαση στο δηµόσιο δίκτυο µεταβίβασης, δηλ., dial tone   
 Touch-tone σηµατοδότηση  
 Single-party υπηρεσία  
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 Πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, συµπεριλαµβανοµένης της πρόσβασης 
στο 911 και το E911, όπου είναι διαθέσιµη  

 Πρόσβαση στις υπηρεσίες χειριστών  
 Πρόσβαση στις υπηρεσίες µεγάλων αποστάσεων   
 Πρόσβαση στη βοήθεια καταλόγου 

Όρια στο κόστος για τις βασικές υπηρεσίες µεγάλης απόστασης, για να είναι κατάλληλες και 
για τους χαµηλού εισοδήµατος καταναλωτές  

Βασικές αρχές 

Στο νόµο τηλεπικοινωνιών του 1996, το Κογκρέσο κατεύθυνε τη FCC για να µεταρρυθµίσει 
την πολιτική των καθολικών υπηρεσιών του ώστε να είναι σύµφωνο µε την ανταγωνιστική 
εξουσιοδότηση του νόµου, και σύµφωνα µε τις ακόλουθες αρχές η καθολική υπηρεσία πρέπει να 
διασφαλίζει:   

 ποιοτική υπηρεσία σε δίκαια, λογικά, και προσιτά ποσοστά  
 πρόσβαση στις προηγµένες υπηρεσίες σε όλες τις περιοχές    
 πρόσβαση από καταναλωτές που βρίσκονται στις αγροτικές, νησιωτικές, και 

υψηλού κόστους περιοχές, και από τους χαµηλού εισοδήµατος χρήστες, σε 
υπηρεσίες παρόµοιες µε εκείνες που είναι διαθέσιµες στους αστικούς χρήστες   

 οι δίκαιες και αµερόληπτες συνεισφορές πρέπει να γίνουν από όλους τους 
παροχείς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 

 Να είναι συγκεκριµένη, δηλ., να υπάρχουν µηχανισµοί ρητής και 
προβλέψιµης, οικονοµικής ενίσχυσης  

 Η υποστήριξη πρέπει να παρασχεθεί µε έναν ανταγωνιστικά ουδέτερη τρόπο   
 Πρόσβαση στις προηγµένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες για τα σχολεία, 

τους προµηθευτές υγειονοµικής περίθαλψης, και τις βιβλιοθήκες  
 

Εάν ένας ρυθµιστής επιδιώξει να εφαρµόσει την καθολική υπηρεσία ή την καθολική 
πρόσβαση σε µια δεδοµένη χώρα υιοθετώντας µόνο τις βασικές προϋποθέσεις που 
περιλαµβάνονται στη συµφωνία του WTO, είτε θελήσει να περιλάβει και πρόσθετες έννοιες ή 
απαιτήσεις, όπως έγινε από τις Ηνωµένες Πολιτείες, η αποτελεσµατικότερη νοµοθεσία και το 
κανονιστικό πλαίσιο θα προσδιορίσουν τις κατευθυντήριες αρχές, καθώς επίσης και τους 
βασικούς ορισµούς αυτών των αρχών.   
 
Χρηµατοδότηση 
  

Ένα από τα πιό δύσκολα θέµατα για τους ρυθµιστές είναι το πώς θα γίνει η συλλογή και η 
διανοµή της χρηµατοδότηση για την καθολική υπηρεσία. Ιστορικά, πολλές χώρες έχουν 
κρατήσει τα τέλη της καθολικής υπηρεσίας χαµηλά µε την συλλογή ποσοστών από την τοπική 
υπηρεσία που έχει µεγάλο εισόδηµα από τις µεγάλης απόστασης ή/και διεθνείς υπηρεσίες. Αυτό 
σηµαίνει ότι τα µεγάλης απόστασης και διεθνή ποσοστά διατιµήθηκαν αρκετά παραπάνω από 
το κόστος για να περιλάβουν µια επιχορήγηση που χρησιµοποιήθηκε για να κρατήσει τα χαµηλά 
τοπικά ποσοστά. Σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, εντούτοις, η διαχρηµατοδότηση είναι 
ατελέσφορη επειδή η αγορά ασκεί την προς τα κάτω πίεση στα ποσοστά που διατιµώνται 
σηµαντικά επάνω από το κόστος.   

  
Όλοι οι φορείς τηλεπικοινωνιών που παρέχουν τις διακρατικές τηλεπικοινωνιακές 

υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που παρέχουν την υπηρεσίες κερµατοδεκτών, 
πρέπει να συµβάλουν στην καθολική υπηρεσία. Οι παροχείς υπηρεσιών ∆ιαδίκτυου και σε 
απευθείας σύνδεση υπηρεσίες δεν συµβάλλουν στους µηχανισµούς υποστήριξης εκτός αν 
παρέχουν και διακρατικές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.   
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Οι φορείς που παρέχουν µόνο τις διεθνείς τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες δεν απαιτείται να 
συµβάλουν στην καθολική υπηρεσία. Μόνο εάν ένας διεθνής φορέας παρέχει και εσωτερική 
διακρατική υπηρεσία θα απαιτούταν να συµβάλει στην καθολική υπηρεσία. Στις Ηνωµένες 
Πολιτείες οι συνεισφορές για το υψηλό κόστος και οι µηχανισµοί υποστήριξης χαµηλού 
εισοδήµατος αξιολογούνται σε σχέση µε διακρατικά εισοδήµατα τελικών χρηστών -- δηλ., τα 
συνολικά εισοδήµατα του φορέα από τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες συµπεριλαµβανοµένων 
των εισοδηµάτων από τις χρώσεις των συνδροµητικών γραµµών.   
Οι συνεισφορές για την υποστήριξη καθολικών υπηρεσιών για τα σχολεία, τις βιβλιοθήκες, και 
τους αγροτικούς προµηθευτές υγειονοµικής περίθαλψης είναι βασισµένες στα εισοδήµατα των 
φορέων. Το ποσοστό συµβολής για τα σχολεία, τις βιβλιοθήκες είναι 0075 συνολικών 
ακαθάριστων εισοδηµάτων τηλεπικοινωνιών.   
 
Επέκταση της υποστήριξης της καθολικής υπηρεσίας 
 

Μια ανεξάρτητη, µη κυβερνητική οντότητα, η Universal Service Administrative Corporation 
(USAC), διαχειρίζεται την υψηλού κόστους και χαµηλού εισοδήµατος υποστήριξη, διαχειρίζεται 
τα σχολεία και τα προγράµµατα υγειονοµικής περίθαλψης, και παρέχει την υποστήριξη 
τιµολόγησης και συλλογής.  [44] 

 
Προκειµένου να υπάρξει υποστήριξη των καθολικών υπηρεσιών, ένας φορέας που 

χαρακτηρίζεται ως επιλέξιµος από την επιτροπή κρατικής εγκατάστασης δηµόσιας χρήσης 
πρέπει να προσφέρει, σε µια οριζµένη περιοχή υπηρεσιών, όλες τις υπηρεσίες που 
απαριθµούνται από τον νόµο για την καθολική υπηρεσία. Πρέπει να προσφέρει αυτές τις 
υπηρεσίες χρησιµοποιώντας τις εγκαταστάσεις του ή σε συνδυασµό µε τις εγκαταστάσεις ενός 
άλλου µεταφορέα. Ο φορέας πρέπει ευρέως να διαφηµίσει και ότι παρέχει υπηρεσίες στο 
πλαίσιο των καθολικών υπηρεσιών καθώς και τα σχετικά τέλη του. Οποιοσδήποτε φορέας 
τηλεπικοινωνιών που ικανοποιεί αυτά τα κριτήρια µπορεί να λάβει υποστήριξη καθολικών 
υπηρεσιών, ανεξάρτητα από την τεχνολογία που χρησιµοποιεί.   
 

Υποστήριξη για αγροτικές, νησιωτικές, και υψηλού κόστους περιοχή στις Ηνωµένες Πολιτείες 
 
Οι µεταφορείς που παρέχουν την υπηρεσία στις αγροτικές ή αστικές υψηλού κόστους 

περιοχές έχουν τέτοιου είδους υποστήριξη. Ένας αγροτικός φορέας ορίζεται ως εξής: παρέχει 
υπηρεσίες σε λιγότερες από 50.000 γραµµές πρόσβασης ή λιγότερο από 15 τοις εκατό των 
οποίων πρόσβασης είναι στις πόλεις. 

Αρχίζοντας από τον Ιανουάριο του 1999 η FCC άρχισε τις προνοητικές οικονοµικές 
δαπάνες για να καθορίσει την υψηλού κόστους υποστήριξη καθολικών υπηρεσιών για τους µη-
αγροτικούς φορείς. Οι αγροτικοί φορείς συνεχίζουν να λαµβάνουν την καθολική υπηρεσία που 
βασίζεται στις ενσωµατωµένες δαπάνες τους. Η FCC άρχισε µια νέα ενέργεια, που θα 
ολοκληρώθεί στο εγγύς µέλλον, εστιάζοντας στα ζητήµατα δαπανών για τους αγροτικούς 
φορείς.   
 

Υποστήριξη για καταναλωτής χαµηλού εισοδήµατος στις Ηνωµένες Πολιτείες  
 
Σανίδα σωτηρίας: Το πρόγραµµα σανίδων σωτηρίας βοηθά τις χαµηλού εισοδήµατος 

οικογένειες να πληρώσουν τους µηνιαίους λογαριασµούς υπηρεσιών. Όλοι οι επιλέξιµοι φορείς 
τηλεπικοινωνιών πρέπει να προσφέρουν αυτό το πρόγραµµα να τους χαµηλού εισοδήµατος 
καταναλωτές. Οι συµµετέχοντες λαµβάνουν συνολικά $5,25 µηνιαίως όταν το κράτος δεν 
χορηγεί κανένα κονδύλιο. Εάν το κράτος συµβάλλει στην υποστήριξη, ο συµµετέχων µπορεί να 
λάβει µέχρι $7,00 από την οµοσπονδιακή υποστήριξη.   
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Οι συµµετέχοντες υπόκεινται σε περιορισµένο φόρο (όρια για κλήσεις µεγάλης απόστασης 
ή φράξιµο δαπανών). Ένα µηνιαίο όριο µπορεί να τεθεί στο χρηµατικό ποσό που ξοδεύεται στις 
υπεραστικές κλήσεις και εάν οι λογαριασµοί δεν πληρώνονται, οι κλήσεις σε µεγάλες 
αποστάσεις µπορούν να διακοπούν, αλλά όχι και η τοπική υπηρεσία.   

Σύνδεση: Το πρόγραµµα Link-up της Αµερικής βοηθά τους χαµηλού εισοδήµατος 
συνδροµητές να πληρώσουν τις δαπάνες εγκαταστάσεων που απαιτούνται για να λάβουν 
αρχικά την υπηρεσία. Στο πλαίσιο αυτού του προγράµµατος, οι µισές από τις δαπάνες 
σύνδεσης µέχρι $60.00 θα πληρωθούν ($30.00 από την οµοσπονδιακή υποστήριξη).  [25] 
 

Υποστήριξη για τα σχολεία και βιβλιοθήκη στις Ηνωµένες Πολιτείες  
 
Τα επιλεγµένα σχολεία και οι βιβλιοθήκες µπορούν να αγοράσουν οποιεσδήποτε εµπορικά 

διαθέσιµες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, εσωτερικές συνδέσεις µεταξύ των τάξεων, και 
πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο, µε µια έκπτωση. Οι υψηλότερες εκπτώσεις είναι διαθέσιµες για τα 
σχολεία και τις βιβλιοθήκες που µεινεκτούν οικονοµικά, ή βρίσκονται στις αγροτικές περιοχές. Οι 
εσωτερικές συνδέσεις περιλαµβάνουν τους δροµολογητές, τα hubs, τους κεντρικούς 
υπολογιστές αρχείων δικτύων και ασύρµατα LANs. Η πρόσβαση στο ∆ιαδικτύο σηµαίνει τη 
βασική πρόσβαση από το σχολείο ή τη βιβλιοθήκη στο backbone του δικτύου, περιλαµβάνει τη 
σύνδεση από το σχολείο ή τη βιβλιοθήκη στο φορέα παροχής υπηρεσιών ∆ιαδικτύου, καθώς 
επίσης και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.   

Όλοι οι µη κερδοσκοπικοί παιδικοί σταθµοί µέχρι την 12η τάξη του σχολείου που 
λαβµάνουν χρηµατοδότηση $50 εκατοµµυρίων ή λιγότερα, είναι επιλεγµένοι για τις εκπτώσεις 
των υπηρεσιών αυτών. Σειρά εκπτώσεων από 20 - 90%. Το επίπεδο της έκπτωσης εξαρτάται 
από το επίπεδο ευηµέρειας, τον πληθυσµό των σπουδαστών και εάν το σχολείο ή η βιβλιοθήκη 
βρίσκεται σε µια αγροτική ή αστική περιοχή. Οι συνολικές δαπάνες για την υποστήριξη 
καθολικών υπηρεσιών για τα σχολεία και τις βιβλιοθήκες ήταν $1.925 δισεκατοµµύρια για το 
1998 µέχρι τις 30 Ιουνίου 1999. [45] 

Για να λάβουν µια έκπτωση, τα σχολεία και οι βιβλιοθήκες πρέπει να επιδιώξουν τις 
ανταγωνιστικές προσφορές για τις επιλέξιµες υπηρεσίες. Η τιµή πρέπει να είναι ο αρχικός 
παράγοντας, αλλά και άλλοι παράγοντες µπορούν επίσης να συµπεριληφθούν. Η επιχορήγηση 
για τις εξουσιοδοτηµένες υπηρεσίες και τον εξοπλισµό είναι βασίζεται στο εάν το σχολείο ή η 
βιβλιοθήκη βρίσκεται σε αγροτική ή σε υψηλού κόστους περιοχή, καθώς επίσης και το ποσοστό 
των σπουδαστών στην περιοχή που είναι επιλεγµένοι για το εθνικό πρόγραµµα σχολικού 
µεσηµεριανού γεύµατος. Η επιχορήγηση πληρώνται άµεσα στο φορέα παροχής υπηρεσιών, ο 
οποίος θα παράσχει έπειτα τις υπηρεσίες ή τον εξοπλισµό στο σχολείο ή τη βιβλιοθήκη.   
 

Υποστήριξη για προµηθευτής υγειονοµικής περίθαλψης στις Ηνωµένες Πολιτείες  
Περίπου 9.600 προµηθευτές υγειονοµικής περίθαλψης στις αγροτικές περιοχές στις 

Ηνωµένες Πολιτείες έχουν επιλεχθεί για να λάβουν τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες  από τα 
κεφάλαια καθολικών υπηρεσιών. Οι επιλεγµένοι προµηθευτές υγειονοµικής περίθαλψης είναι τα 
νοσοκοµεία διδασκαλίας, τα ιατρικά σχολεία, τα κοινοτικά κέντρα υγείας, τα κέντρα υγείας, τα 
κέντρα διανοητικής υγείας, τα µη κερδοσκοπικά νοσοκοµεία, τα τοπικά τµήµατα υγείας, οι 
αγροτικές κλινικές υγείας και οι κοινοπραξίες ή οι οποιεσδήποτε ενώσεις από τους 
απαριθµηµένους προµηθευτές. Η υποστήριξη παρέχεται για τις δαπάνες απόστασης µεταξύ του 
αγροτικού προµηθευτή υγειονοµικής περίθαλψης και της κοντινότερης µεγάλης πόλης. 

 
Οι φορείς που παρέχουν την υπηρεσία στους επιλέξιµους προµηθευτές υγειονοµικής 

περίθαλψης λαµβάνουν τη διαφορά µεταξύ των αγροτικών και αστικών τελών.  Ο αγροτικός 
προµηθευτής υγειονοµικής περίθαλψης πληρώνει έτσι λιγότερα από το υψηλότερο 
δασµολογηµένο ή δηµόσια διαθέσιµο τέλος από ότι στην κοντινότερη µεγάλη πόλη. Η 
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υποστήριξη παρέχεται στους αγροτικούς προµηθευτές υγειονοµικής περίθαλψης για 
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες που έχουν ταχύτητες µετάδοσης µέχρι επιπέδο T1 (1.544 Mbps).   
 
3.4 Πολιτική για το ∆ιαδίκτυο 
 

Λαµβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες του ∆ιαδικτύου να οδηγήσει τη µελλοντική οικονοµική 
και πολιτιστική αύξηση, µια βασική πρόκληση για τις αναπτυσσόµενες χώρες είναι να 
εφαρµόσουν υγιείς πολιτικές για να ενθαρρύνουν την αύξηση ∆ιαδικτύου µέσα στα σύνορά 
τους. Μέχρι σήµερα, το ∆ιαδίκτυο έχει ακµάσει στο µεγάλο µέρος λόγω της απουσίας 
κανονισµού. Οι ρυθµιστικές πολιτικές που κυβερνούν την αγορά τηλεπικοινωνιών, εντούτοις, 
ασκούν άµεση επίδραση στην ανάπτυξη ∆ιαδικτύου και τη χρήση από τους καταναλωτές. Η 
βασική ικανότητα µετάδοσης είναι η φυσική υποδοµή θεµελιώδης στη λειτουργία των 
∆ιαδικτυακών εφαρµογών και του ηλεκτρονικού εµπορίου. Οι πολιτικές για να προωθήσουν 
αυτήν την υποδοµή προετοιµάζουν το έδαφος για την αυξανόµενη χρήση ∆ιαδικτύου.   

 
∆ιασφάλιση µίας πραγµατικά καθολικής αγοράς ηλεκτρονικού εµπορίου 
 

Το ηλεκτρονικό εµπόριο έχει αρχίσει να προκαλεί µια επανάσταση στο επιχειρηµατικό 
πνεύµα και την καινοτοµία, παρέχοντας νέες, συναρπαστικές υπηρεσίες και προϊόντα. Η 
εµφάνιση του ∆ιαδικτύου έχει µετασχηµατίσει το παραδοσιακό επιχειρησιακό πρότυπο 
επιτρέποντας µια επιχείρηση να καθιερώσει έναν ιστοχώρο που παρέχει ένα σφαιρικό σχέδιο 
µάρκετινγκ και διανοµής πωλήσεων. Το ∆ιαδίκτυο κάνει πιθανή την άµεση αλληλεπίδραση 
µεταξύ των παραγωγών και των καταναλωτών, αποκλείοντας τους µεσάζοντες, ωφελώντας και 
τις δύο πλευρές.  [41][19] 

Στις Ηνωµένες Πολιτείες, η κυβέρνηση έχει διαδραµατίσει ένα σηµαντικό ρόλο στην 
ενθάρρυνση µιας σφαιρικής ηλεκτρονικής αγοράς εµπορίου. Στο έγγραφο του 1997, "ένα 
πλαίσιο για το σφαιρικό ηλεκτρονικό εµπόριο," η κυβέρνηση περιέγραψε µια σειρά αρχών για να 
καθοδηγήσει την ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτρονικού εµπορίου, που περιλαµβάνει:   

 Ο ιδιωτικός τοµέας πρέπει να καθοδηγήσει την δράση  
 Το ηλεκτρονικό εµπόριο πρέπει να οδηγηθεί από τις δυνάµεις αγοράς και όχι από 

ρυθµιστικές ενέργειες   
 Όπου απαιτείται η κυβερνητική συµµετοχή, πρέπει να υποστηρίξει ένα προβλέψιµο, 

µινιµαλιστικό, συνεπές, και απλό νοµικό περιβάλλον για το εµπόριο   
 Η κυβέρνηση πρέπει να ακολουθήσει µια αποκεντρωµένη, τεχνολογικά ουδέτερη 

προσέγγιση στην πολιτική που θα εφαρµοστεί   
 Το ηλεκτρονικό εµπόριο πρέπει να είναι µια σφαιρική αγορά   

Το κανονιστικό πλαίσιο πιέζει τις κυβερνήσεις για να απέχουν από την επιβολή των 
περιττών ρυθµιστικών ενεργειών που θα µπορούσαν να καταπνίξουν την αύξηση του ∆ιαδικτύου 
και του ηλεκτρονικού εµπορίου, και συνιστά ότι η επιλογή ανταγωνισµού και καταναλωτών είναι 
οι κατευθυντήριες αρχές για µια ακµάζουσα αγορά ηλεκτρονικού εµπορίου.   

Στις Ηνωµένες Πολιτείες, οι καταναλωτές απολαµβάνουν ήδη τα οφέλη του ηλεκτρονικού 
εµπορίου. Τα οφέλη του ∆ιαδικτύου και του ηλεκτρονικού εµπορίου φθάνουν όλο και 
περισσότερο στα µέσα εισοδήµατα και στο χαµηλότερα εισοδήµατα. Είτε για τις ειδήσεις, την 
εκπαίδευση είτε το εµπόριο, το ∆ιαδίκτυο έχει αφήσει ένα ανεξίτηλο σηµάδι στις παγκόσµιες 
επικοινωνίες.   
 
Μία “hands-off” κανονιστική προσέγγιση 

 
Το ∆ιαδίκτυο έχει εξελιχθεί µε έναν πρωτοφανή ρυθµό, σε µεγάλο µέρος λόγω της 

απουσίας κυβερνητικού κανονισµού. Σύµφωνα µε την παράδοση της προώθησης της 
καινοτοµίας στις νέες υπηρεσίες επικοινωνιών, οι ρυθµιστικές αρχές πρέπει να απέχουν από τη 
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λήψη µέτρων που θα µπορούσαν να καταπνίξουν την αύξηση του ∆ιαδικτύου. Κατά τη διάρκεια 
αυτής της περιόδου της γρήγορης απελευθέρωσης των τηλεπικοινωνιών και της καινοτοµικής 
τεχνολογίας, περιττός κανονισµός µπορεί να εµποδίσει τη καθολική ανάπτυξη και την επέκταση 
της υποδοµής ∆ιαδικτύου και τις υπηρεσίες. Για να εξασφαλίσει ότι το ∆ιαδίκτυο είναι διαθέσιµο 
σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, η FCC έχει υιοθετήσει µια "hands-off" πολιτική 
∆ιαδικτύου. Είµαστε στα αρχικά στάδια της καθολικής ανάπτυξης του ∆ιαδικτύου, και οι 
σχεδιαστές πολιτικής πρέπει να αποφύγουν τις ενέργειες που µπορούν να περιορίσουν την 
τεράστια δυνατότητα της διάδοσης του ∆ιαδικτύου.  [25] 
 
Αρχές για την προώθηση των υποδοµών ∆ιαδικτύου 

 
Η βασική ικανότητα µετάδοσης είναι το φυσική αρχή απαραίτητη για τη λειτουργία των 

εφαρµογών, των υπηρεσιών και του ηλεκτρονικού εµπορίου του ∆ιαδικτύου. Κατά συνέπεια, οι 
ρυθµιστικές πολιτικές τηλεπικοινωνιών µπορούν να ασκήσουν άµεση επίδραση στην ανάπτυξη 
του ∆ιαδικτύου. 

Ανταγωνισµός   
Ο ανοικτός και σφριγηλός ανταγωνισµός είναι κύριος οδηγός για την καθιέρωση της 

φυσικής υποδοµής απαραίτητης για να αναπτυχθούν οι υπηρεσίες ∆ιαδικτύου. Στις Ηνωµένες 
Πολιτείες, τα οφέλη του ανταγωνισµού είναι εµφανής στην αγορά τηλεπικοινωνιών. Τα δίκτυα 
έχουν επιταχύνει την υιοθέτηση της πιο καινοτόµου τεχνολογίας, οι φορείς παροχής υπηρεσιών 
έχουν ανταποκριθεί στην καταναλωτική ζήτηση, το χαµηλότερο κόστος έχει υποκινήσει τη 
χρήση των δικτύων και οι χρήστες και οι επιχειρήσεις απολαµβάνουν τις χαµηλότερες τιµές και 
µια ευρύτερη σειρά υπηρεσιών.   

Εναλλακτικά, περιορίζοντας τη δυνατότητα των νέων ανταγωνιστών στην πρόσβαση, την 
κατασκευή, και χρησιµοποίηση του υφιστάµενου δίκτυο εµποδίζεται η επέκταση της υποδοµής 
και καθυστερεί τελικά η εισαγωγή των εγκαταστάσεων απαραίτητων για το ∆ιαδίκτυο να 
ακµάσει.   

Επένδυση   
Η προσέλκυση της επένδυσης ιδιωτικού τοµέα είναι ο αποτελεσµατικότερος τρόπος για τις 

χώρες να χτίσουν τη φυσική υποδοµή απαραίτητη για ένα σταθερό δίκτυο κορµού και 
πρόσβασης ∆ιαδικτύου. Για να προσελκύσουν την επένδυση ιδιωτικού τοµέα, οι σχεδιαστές 
πολιτικής πρέπει να καταργήσουν τα εµπόδια και να καθιερώσουν ευνοϊκά κίνητρα επένδυσης. 
Χωρίς τέτοια επένδυση, τα οφέλη του ∆ιαδικτύου θα µείνουν αναξιοποίητα.   
 

Τεχνολογική ουδετερότητα 
 

Η πολιτική της τεχνολογικής ουδετερότητας παρέχει δίκαιη συµπεριφορά για τις 
διαφορετικές καινοτοµικές τεχνολογίες.   Οι εγκαταστάσεις καλωδιώσεων έχουν νόηµα σε µερικά 
µέρη, ενώ οι δορυφορικές και επίγειες ασύρµατες υποδοµές µπορούν να λειτουργήσουν 
καλύτερα σε κάποια άλλα.   Πολλές περιοχή του κόσµου έχουν µεγάλη δυσκολία στην 
πρόσβαση των υψηλών ταχυτήτων ∆ιαδικτυακών υπηρεσιών επειδή δεν διαθέτουν 
ικανοποιητική υποδοµή.   Σε αυτές τις περιοχές, τα δορυφορικά συστήµατα µπορούν να είναι η 
απάντηση.   Οι σχεδιαστές πολιτικής πρέπει να προσπαθήσουν να δηµιουργήσουν ένα 
περιβάλλον στο οποίο τέτοιες διακρίσεις να µήν προκαλούν µεγάλες συνέπειες στους 
καταναλωτές.   Οι κυβερνήσεις πρέπει να επιδιώξουν την προώθηση του ανταγωνισµού µεταξύ 
των διάφορων τεχνολογιών και των τµηµάτων της βιοµηχανίας µε στόχο την καινοτοµία και την 
επέκταση των προηγµένων υπηρεσιών. Με την πολιτική της τεχνολογικής ουδετερότητας, οι 
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πραγµατικοί νικητές θα είναι καταναλωτές, δεδοµένου ότι θα ωφεληθούν από τις χαµηλότερες 
τιµές, τη βελτιωµένη ποιότητα, και περισσότερη καινοτοµία.   
 
3.5 Ευρυζωνική πρόσβαση 
 
 

Στις ΗΠΑ οι επενδύσεις σε υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων δεν πραγµατοποιούνται όσο 
γρήγορα θα έπρεπε για αυτό τον λόγο έχει αναπτυχθεί η δηµόσια πολιτική που δηµιουργεί τα 
κίνητρα για την επιτάχυνση της επένδυσης σε αυτήν την περιοχή. Η έλλειψη της επέκτασης 
υπηρεσιών υψηλών ταχυτήτων είναι ένα από τα ζητήµατα που ασχολείται η οµοσπονδιακή 
Επιτροπή ανακοινώσεων (FCC) και το Κογκρέσο. Προκειµένου να αξιολογηθούν οι δηµόσιες 
πολιτικές που θα επιτάχυναν την επέκταση των ευρυζωνικών υπηρεσιών, είναι σηµαντικό  να 
αναλυθεί η σύγκλιση της αγοράς, και να καθοριστεί η έκταση των κανονισµών για αυτού του 
είδους τις υπηρεσίες. Ύστερα από αυτή την ανάλυση, έχουν προταθεί αλλαγές δηµόσιας 
πολιτικής. Τα σηµαντικότερα σηµεία είναι τα ακόλουθα [23]:  

• Η καλωδιακή τηλεόραση, συνδεµένες µε καλώδιο τηλεπικοινωνίες, και οι ασύρµατες 
τηλεπικοινωνίες συγκλίνουν σε έναν τοµέα, αυτόν των πληροφοριών που παρέχει ∆ιαδικτυακές 
υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων στους καταναλωτές. Εντούτοις, οι κανονισµοί που υπάρχουν δεν 
συµβαδίζουν µε αυτήν την σύγκλιση βιοµηχανίας, γεγονός που οδήγησε στον ασυµµετρικό 
κανονισµό (asymetric regulation), µια κατάσταση όπου οι παρόµοιες υπηρεσίες υπόκεινται σε 
ανόµοιους κανονισµούς. Παραδείγµατος χάριν, οι υπηρεσίες cable modem είναι γενικά χωρίς 
κανονισµούς, ενώ οι ψηφιακές υπηρεσίες γραµµών συνδροµητών (DSL) αντιµετωπίζουν  
παρεισφρητικούς κανονισµούς, αλλά µόνο εάν αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται από τους 
επιβεβληµένους τοπικούς µεταφορείς ανταλλαγής (incumbent local exchange carriers - ILECs).  

• Οι ILECs αποθαρρύνονται από τις επενδύσεις σε υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων λόγω 
των ασυµµετρικών κανονισµών που απαιτεί από αυτούς να µισθώσους τις εγκαταστάσεις των 
δικτύων τους στους ανταγωνιστές σε τιµές χωρίς να ανακτούν πλήρως τις δαπάνες. Όταν οι 
επιχειρήσεις δεν µπορούν να αποζηµιωθούν για τις δαπάνες των επενδύσεών τους, είναι 
αποθαρρυµένες από αυτήν την επένδυση, και οι καταναλωτές χάνουν.  

• Λόγω της αργής επένδυσης, η διείσδυση στην αγορά DSL έχει µειωθεί σηµαντικά σε 
σχέση µε τις υπηρεσίες που παρέχονται µέσω καλωδιακών modem.  

 Στην πραγµατικότητα, ο ασυµµετρικός κανονισµός έχει οδηγήσει στην κυριαρχία των cable 
modem και έχει αυξηθεί η συγκέντρωση αγοράς, η οποία έχει µειώσει το συνδυασµένο 
ανταγωνισµό ενώ παράλληλα έχει αυξήσει τους αντιανταγωνιστικούς κινδύνους για τους 
καταναλωτές.  
 
Συµµετρικό κανονιστικό πλαίσιο 
 

Με βάση αυτά τα συµπεράσµατα, προτάθηκε ένα πρότυπο του συµµετρικού κανονισµού, 
όπου οι ρυθµιστικοί κανόνες µειώνονται και εξισώνονται µεταξύ των διάφορων ευρυζωνικών 
υπηρεσιών. Οι συµµετρικοί κανονισµοί παράγουν λιγότερους κινδύνους για τους καταναλωτές 
και δηµιουργούν τα ουσιαστικά κίνητρα για την επιτάχυνση των ευρυζωνικών επενδύσεων. [23] 

Όµως απαιτείται και κάποια ρυθµιστική ελαστικότητα προκειµένου να παρασχεθεί ένα 
κατώτατο επίπεδο για τα ανοικτά  δίκτυα για τους φορείς παροχής υπηρεσιών ∆ιαδικτύου 
(ISPs). Επιπλέον, επειδή ο ασυµµετρικός κανονισµός έχει προαγάγει τη συγκέντρωση της 
αγοράς στα cable modems, οι συγχωνεύσεις µεταξύ αυτών των προµηθευτών πρέπει να 
αποθαρρυνθούν µέχρι η ρυθµιστική συµµετρία να οδηγήσει σε αυξανόµενη επένδυση και σε  
συνδυασµένο ανταγωνισµό.  

Το όφελος του συµµετρικού κανονισµού είναι ότι θα ενθαρρύνει το συνδυασµένο 
ανταγωνισµό των ευρυζωνικών προµηθευτών. Αυτός ο συνδυασµένος ανταγωνισµός θα 
επιταχύνει τα οφέλη στους καταναλωτές που θα χρησιµοποιούσαν τις  ευρυζωνικές υπηρεσίες 
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και τις αντίστοιχες εφαρµογές πρόσβασης. Μια µελέτη προβλέπει σχεδόν $500 δισεκατοµµύρια 
στα οφέλη για τους καταναλωτές, συµπεριλαµβανοµένης της δηµιουργίας των νέων υπηρεσιών, 
όπως η τηλεϊατρική, κατάρτιση εργαζοµένων, δηµόσιες υπηρεσίες, υπηρεσίες για άτοµα µε 
ειδικές ανάγκες, και δηµόσια ασφάλεια. Μια άλλη µελέτη που έγινε υπολογίζει ότι 1,2 
εκατοµµύρια νέες θέσεις εργασίας θα δηµιουργηθούν εάν οι ευρυζωνικές υπηρεσίες 
επεκτάθηκαν πλήρως. Επειδή στην πληροφορική τεχνολογία (IT) οι εργασίες πληρώνουν, κατά 
µέσον όρο, 85% περισσότερο από άλλες εργασίες, η ανάπτυξη σε εθνικό επίπεδο ενός 
ευρυζωνικού δικτύου µπορεί να παρέχει µια σηµαντική πηγή υψηλόµισθων εργασιών για τις 
εργαζόµενες οικογένειες.  

Εν περιλήψει, δεν φαίνεται να υπάρχει οποιοδήποτε όφελος για τους συνεχόµενους 
ασυµµετρικούς κανονισµούς σχετικά µε ευρυζωνικές υπηρεσίες. Αυτοί οι κανονισµοί έχουν 
αποτρέψει το συνδυασµένο ανταγωνισµό, αποθάρρυναν την επένδυση σε DSL, και οδήγησαν 
στην κυριαρχία των cable modem. Αντιθέτως, ο συµµετρικός κανονισµός βοηθά τον  
συνδυασµένος ανταγωνισµός, την αύξηση της επένδυσης, χαµηλότερες τιµές διάθεσης στην 
κατανάλωση, και παρέχει µέτρα προστασίας στους καταναλωτές.  
 
 
3.6 Συµπεράσµατα  
 

Το ∆ιαδίκτυο θα συνεχίσει να αλλάζει τις ζωές µας µε τρόπους που δεν µπορούµε να 
φανταστούµε ακόµα. Αυτό που είναι σίγουρο, εντούτοις, είναι η σηµασία που έχει η διασφάλιση 
ότι όλες οι χώρες του κόσµου να συµµετέχουν και να ωφελούνται από αυτές τις βαθιές αλλαγές. 
Με τη διατήρηση µιας hands-off προσέγγισης στο ∆ιαδίκτυο, εφαρµόζοντας ανταγωνιστικές 
πολιτικές για την υφιστάµενη ικανότητα µετάδοσης, οι σχεδιαστές πολιτικής προχωρούν αρκετά 
προς την εξασφάλιση ότι οι πολίτες είναι πλήρεις συνεργάτες στην παγκόσµια κοινότητα του 
∆ιαδικτύου και την αναδυόµενη αγορά του ηλεκτρονικού εµπορίου.   
 

Οι φορείς χάραξης πολιτικής αναγνωρίζουν την σηµασία των ευρυζωνικών επενδύσεων και 
ερευνούν τις νοµοθετικές και ρυθµιστικές πρωτοβουλίες για την πλήρη υλοποίηση του µέγιστου 
δυνατού αποτελέσµατος.  Η ανάλυση των τρεχόντων συνθηκών στην αγορά και των 
κανονισµών που περιβάλλουν τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες παρουσιάζουν τα εξής:  
• Η σύγκλιση αγοράς έχει οδηγήσει στο συνδυασµένο ανταγωνισµό. Επιχειρήσεις καλωδίων, 
τηλεφωνικές επιχειρήσεις, και οι επιχειρήσεις ασύρµατων τεχνολογιών όλες παρέχουν  
υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων στους καταναλωτές.  
• Εντούτοις, οι κανονισµοί δεν συµβαδίζουν µε τη πλήρη σύγκλιση της αγοράς. Το αποτέλεσµα 
είναι το DSL και η επέκταση του να αντιµετωπίζεται ως οποιαδήποτε άλλη ρυθµισµένη 
τηλεφωνική υπηρεσία, παρά το γεγονός ότι DSL δεν είναι µια κυρίαρχη υπηρεσία.  
• Η εφαρµογή των τηλεπικοινωνιακών κανονισµών, και ο διαµοιρασµός των γραµµών, έχει 
αυξήσει το κόστος για τις DSL υπηρεσίες και έχει εµποδίσει την επέκταση από του τοπικού 
φορείς.   
 

Αυτά τα συµπεράσµατα υποστηρίζουν σαφώς ένα πρότυπο του συµµετρικού κανονισµού 
για τις τηλεπικοινωνίες που παρέχει τα κίνητρα για την επένδυση στις µεγάλες υπηρεσίες. Ένα 
τέτοιο πρότυπο ισορροπεί µεταξύ των πλεονεκτηµάτων της ελεύθερης αγοράς για να 
προστατεύσει ISPs. Γενικά υψηλότερα ποσοστά διείσδυσης δηµιουργούν, στη συνέχεια, 
τεράστια οφέλη καταναλωτικής ευηµερίας, εργασίες σε τεχνολογίες πληροφορικής που 
πληρώνουν ικανοποιητικά, βελτιώσεις στην ποιότητα της ζωής, και αυξήσεις στην επιχειρησιακή 
παραγωγικότητα. Εν ολίγοις, η επιταχυνόµενη ευρυζωνική επέκταση παρέχει ένα σηµαντικό 
ερέθισµα στην οικονοµική ανάπτυξη.  
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4. Πολιτικές Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων στην Ιαπωνία 
 
4.1 Πληροφορικό και ∆ικτυακό περιβάλλον στην Ιαπωνία. 
 

Η Ιαπωνία είναι αναµφίβολα µία από τις µεγαλύτερες δυνάµεις στον πλανήτη, στον τοµέα 
των πληροφορικών και τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών. Ιδιαίτερα  η ανάπτυξη και χρήση των 
ευρυζωνικών δικτύων έχει σηµειώσει ραγδαία ανάπτυξη, φθάνοντας τον υψηλότερο δείκτη σε 
παγκόσµια κλίµακα. Οι συνολικοί χρήστες για το 2002 έφθασαν τα 19.55 εκατοµµύρια από τα 
69,42 του συνολικού αριθµού των χρηστών του διαδικτύου, δηλ το 28,2%  ή πιο απλά πάνω από 
1 στους 4 χρήστες του διαδικτύου σερφάρουν ευρυζωνικά. 

Τα οικονοµικά αποτελέσµατα της διείσδυσης των ευρυζωνικών δικτύων στην Ιαπωνική 
οικονοµία είναι πολυδιάστατα. Όσο οι χρήστες των ευρυζωνικών δικτύων αυξάνονται, η ζήτηση 
για ευρυζωνικό εξοπλισµό αυξάνεται. Επιπλέον, εξαιτίας της ενδυναµωµένης δυνατότητας για 
πρόσβαση σε online αγορές, τα ευρυζωνικά αναµένεται να ωθήσουν το ηλεκτρονικό εµπόριο 
από µεµονωµένους ιδιώτες. Οι επιχειρηµατίες θα αναγκασθούν να εγκαταστήσουν νέα 
συστήµατα και δίκτυα, προκειµένου να εξυπηρετήσουν την αυξηµένη ζήτηση. Ακόµα παραπέρα, 
η ευρυζωνική τεχνολογία, αναµένεται να προκαλέσει την εµφάνιση νέων επιχειρήσεων που θα 
αξιοποιήσουν,την ποιότητα υπηρεσιών και την µετάδοση δεδοµένων µε µεγάλες ταχύτητες που 
αυτά προσφέρουν. 

Η συνεχής µείωση των τελών για τη χρήση των ευρυζωνικών δικτύων είναι ένας από 
τους λόγους για την γρήγορη διάχυση αυτής της τεχνολογίας. Αν µετατρέψουµε τα τέλη για  
πρόσβαση στο διαδίκτυο µε γραµµές DSL, σε διάφορες χώρες και τα συγκρίνουµε µε αυτά της 
Ιαπωνίας βλέπουµε ότι αυτά είναι τα χαµηλότερα παγκοσµίως.  

 
Επιχειρώντας µία διεθνή σύγκριση της κατάστασης που παρουσιάζει η διείσδυση των 

ευρυζωνικών δικτύων, η Ιαπωνία  κατατάσσεται τρίτη µε βάση των αριθµό των συνδροµητών, 
πίσω από τα 18,7 εκατοµµύρια των ΗΠΑ και τα 9,86 εκατοµµύρια της ∆ηµοκρατίας της Κορέας, 
κάτι που δείχνει τον ανερχόµενο αριθµό των συνδροµητών στην Ιαπωνία.  
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Ο αριθµός των χρηστών του διαδικτύου αυξάνεται σταθερά στην Ιαπωνία. Περί τα τέλη 
του 2002 υπολογιζόταν γύρω στα 69,42 εκατοµµύρια(24,1% παραπάνω από το 2001), δηλαδή 
αυξήθηκε σε ένα χρόνο κατά 13,49 εκ. χρήστες. Ο ρυθµός διείσδυσης του διαδικτύου για πρώτη 
φορά ξεπέρασε τον µισό πληθυσµό, φθάνοντας στο 54,5%, δείχνοντας ότι πάνω από 1 στους 2 
Ιάπωνες χρησιµοποιεί το διαδίκτυο. 

 
Ο αριθµός των συνδροµητών στο κινητό διαδίκτυο1(mobile internet) στην ιαπωνία έχει 

ξεπεράσει τα 60 εκατοµµύρια σε 4 µόλις έτη από την έναρξη παροχής της υπηρεσίας τον 
Φεβρουάριο του 1999, φθάνοντας τα 62,46 εκ. κατά το τέλος του οικονοµικού έτους 2002. Η 
αναλογία των συνδροµητών κινητού διαδικτύου ανάµεσα στο συνολικό αριθµό κατόχων κινητών 
τηλεφώνων ήταν 82,6 % στα τέλη του 2002. 

  
 
 

Ο αριθµός των συνδροµητών σε κινητά τρίτης 
γενιάς ήταν 7,16 εκατοµµύρια µέχρι το τέλος του 
2002, ακολουθώντας µία σταθερή άνοδο. Η 
πλειοψηφία από αυτούς, 6,81 εκ. πιο συγκεκριµένα,  
χρησιµοποιούν τεχνολογία CDMA2 2000 η οποία 
υιοθετήθηκε από την κοινοπραξία KDDI3. Μιλώντας 
µε αριθµούς η Ιαπωνία η οποία παρέχει υπηρεσίες 
τόσο W-CDMA όσο και CDMA2000, ελέγχει περίπου 
το 16,2% της παγκόσµιας αγοράς συνδροµητών, δηλ. 
περίπου 7,16 εκατοµµύρια. 
 

                                            
1 Υπηρεσία σύνδεσης στο διαδίκτυο µε τη χρήση των κινητών τηλεφώνων. 
2 Code Division Multiple Access 
3 Kokusai Denshin Denwa 
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Προοπτικές και Προβλήµατα των ∆ικτύων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
επόµενης γενιάς στην Ιαπωνία. 
 
Ubiquitous ∆ίκτυα («παντού και πάντα»4), µε αυτό  το όνοµα έχουν ταυτοποιηθεί τα δίκτυα 
που αναµένεται να αποτελέσουν την κυρίαρχη τάση στην Πληροφορική και στις Τηλεπικοινωνίες. 
Είναι δίκτυα που είναι χρησιµοποιήσιµα κάθε στιγµή, σε κάθε τόπο και από οποιονδήποτε. 
Αποτελούν την συνέχεια των ευρυζωνικών σε συνδυασµό µε το κινητό Internet. ∆εν έχουν 
περιορισµούς χωρικούς ούτε χρονικούς αλλά ούτε και ταχύτητας µετάδοσης των δεδοµένων.  
Επιπρόσθετα τα δίκτυα τύπου «παντού και πάντα» θα αποτελέσουν ένα πολύ δυνατό εργαλείο 
στην προσπάθεια ελάττωσης των κοινωνικών και οικονοµικών προβληµάτων που αντιµετωπίζει 
επί του παρόντος η Ιαπωνία. Αυτό θα γίνει όχι µόνο επειδή η ζωή των ανθρώπων θα γίνει 
ποιοτικότερη και πιο άνετη, αλλά και επειδή θα συνεισφέρουν στην ανανέωση των κοινωνικών 
δοµών µε την προαγωγή της συµµετοχής στα κοινά των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και των 
γηραιότερων ατόµων. Επιπλέον θα συνεισφέρουν στην ανανέωση της Ιαπωνικής οικονοµίας, 
προκαλώντας την γένεση νέων βιοµηχανιών που θα παράξουν νέες αξίες.  
Τα βασικά χαρακτηριστικά των δικτύων «παντού και πάντα» είναι όπως στον παρακάτω πίνακα5: 
 
1. ∆ικτυακό περιβάλλον προσαρµόσιµο σε κάθε ανάγκη (προσβάσιµο από παντού). 
2. Προσβάσιµο από οποιοδήποτε τερµατικό 
3. ∆ίκτυο που είναι συµβατό  µε όλες τις εφαρµογές και υπηρεσίες(παγκόσµια συµβατότητα) 
4. ∆ικτυό υπερταχυτήτων που επιτρέπει την ταυτόχρονη σύνδεση µεγάλου αριθµού χρηστών 
5. Υψηλά επίπεδα ασφαλείας κατά τη διακίνηση των πληροφοριών. 

 

∆ιασφάλιση της ανταγωνιστιικότητας στον διεθνή στίβο. 

 
Στον προηγούµενο πίνακα συνοψίζονται τα αποτελέσµατα έρευνας σε παγκόσµιο επίπεδο 

για την υποδοµή των χωρών σε Πληροφορική και Τηλεπικοινωνιακή υποδοµή. Όπως λοιπόν 
διαπιστώνουµε η Ιαπωνία έχει το προβάδισµα σε υποδοµή που αφορά τεχνολογίες για οικιακές 
εφαρµογές, τεχνολογία για κινητά τερµατικά, τεχνολογία οπτικών δικτύων και τεχνολογία κινητών 

                                            
4 Ubiquitous Networks 
5 Πηγή: «Report by the Study Group on Future Prospects of Ubiquitous Network Technology” MPHPT June 2002. 
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συστηµάτων. Αναντίρρητο δεδοµένο αποτελεί η επικράτηση στο µέλλον των δικτύων «παντού 
και πάντα» και πως κεντρικοί πυρήνες για την ανάπτυξη τους αποτελούν οι τεχνολογίες των 
κινητών(µη στατικών) τηλεπικοινωνιών που θα ξεπερνούν τους χωρικούς και γεωγραφικούς 
περιορισµούς, η τεχνολογία των τερµατικών για υπερνίκηση των εµποδίων από τις συσκευές-
δέκτες, και η οπτική τεχνολογία για αντιµετώπιση της χαµηλής απόδοσης των σηµερινών 
δικτύων. Η Ιαπωνία µε διορατικότητα, έχει επενδύσει µεγάλα κεφάλαια στον τοµέα R&D για αυτές 
τις τεχνολογίες, κάτω από µία κοινή σχεδίαση που εµπλέκει τόσο το δηµόσιο όσο και ιδιωτικό 
τοµέα, καταφέρνοντας να ηγείται σε αυτά τα πεδία. 
 
Εµφάνιση των ∆ικτύων Επόµενης Γενιάς.  

 
Ο κύριος αντιπρόσωπος των δικτύων επόµενης γενιάς, τα δίκτυα «παντού και πάντα», 

αναµένεται να παρουσιάσουν δραµατική πρόοδο στην πενταετία 2005-2010, αλλά µέχρι τότε 
κάποια άλλα δείγµατα, όπως τα οικιακά δίκτυα, οι ασύρµατες υπηρεσίες πρόσβασης µεγάλων 
ταχυτήτων από συγκεκριµένους χώρους(«hot spots»), και υπηρεσίες πλοήγησης έχουν αρχίσει 
ήδη να διεισδύουν στην κοινωνία. 

Στο τέλος του 2002 , 25,7% των νοικοκυριών είχαν πραπάνω από 1 Η/Υ και 35,7% από 
αυτά είχαν οικιακό δίκτυο. Ο ρυθµός εγκατάστασης τέτοιων δικτύων  ήταν 53,1% για τα 
ευρυζωνικά δίκτυα και 33,2% για τις απλές γραµµές. 

Επιπλέον η εξάπλωση των µέσων πρόσβασης στο διαδίκτυο από σηµεία εκτός της οικίας, 
και των Συστηµάτων Παγκόσµιου Εντοπισµού Θέσεως(Global Positioning Systems και 
Geographic Information Systems), έχουν δώσει ώθηση σε υπηρεσίες πλοήγησης. Αυτές οι 
υπηρεσίες είναι προσβάσιµες από σχεδόν παντού και παρέχουν πληροφορίες στον χρήστη 
σχετικά µε τη θέση του, την περιοχή που βρίσκεται, τις γειτονεύουσες περιοχές, καθώς και 
γεωγραφικές οδηγίες αναφορικά µε την κατεύθυνση κίνησης του ενδιαφερόµενου. 

Η χρήση των έξυπνων οικιακών συσκευών έχει πλέον περάσει από το πειραµατικό στάδιο 
στην εφαρµογή στην πραγµατικότητα. Έτσι ο χρήστης µπορεί πλέον να διασυνδέσει όλες τις 
συσκευές του σπιτιού του σε ένα κοινό οικιακό αι όλες µαζί στο ∆ιαδίκτυο. Έτσι για παράδειγµα 
µπορεί να τις ελέγξει και να τις διαχειριστεί από οσοδήποτε µακρυά µέσω του διαδικτύου. 
Αναφορικά µε τον ρυθµό εξάπλωσης αυτής της τεχνολογίας είπαµε ότι ακόµα είναι στην αρχή της 
πρακτικής εφαρµογής της και αυτό φαίνεται και από τους αριθµούς. Συγκεκριµένα µέχρι το τέλος 
του 2002 τα νοικοκυριά που είχαν τηλεοράσεις ικανές να συνδεθούν στο διαδίκτυο ήταν µόνο το 
3,0% του συνόλου, ενώ αυτά που είχαν οποιαδήποτε συσκευή πλην Η/Υ ικανή να συνδεθεί στο 
διαδίκτυο ήταν το 3,2%6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
6 Πηγή:”Communications Usage Trend Survey in 2002”, MPHPT 
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Εναλλαγή στο πρωτόκολο IPv6 
 
Η Ιαπωνία έχει προχωρήσει σε διάφορα πειράµατα στην κατεύθυνση της πρακτικής εφαρµογής 
του πρωτοκόλου IPv6, µε τη συνεργασία της βιοµηχανίας, των πανεπιστηµίων και κρατικών 
φορέων. Ο αριθµός των Παροχέων διαδικτυακής πρόσβασης στην Ιαπωνία που κατένειµαν  
διευθύνσεις IPv6 ήταν µόνο 5 το 1999, ενώ έφθασε τους 53 µέχρι τα τέλη του 2002, που είναι και 
ο µεγαλύτερος αριθµός παγκοσµίως. Η Ιαπωνία επίσης εξακολουθεί να είναι πρωτοπόρος στο 
πεδίο της πρακτικής εφαρµογής του IPv6. 
 
∆ηµιουργώντας µία κοινωνία προηγµένων Πληροφορικών και Επικοινωνιακών 
∆ικτύων. 
 

Η κρατική στρατηγική που ακολουθείται αυτή την περίοδο από την Ιαπωνία  
πρωτοδιαµορφώθηκε το 2001  βασιζόµενη στο όραµα της Ηλεκτρονικής Ιαπωνίας(e-Japan), µε 
στόχο την παροχή πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο υψηλών ταχυτήτων σε τουλάχιστον 30 
εκατοµµύρια νοικοκυριά και υπερυψηλών ταχυτήτων σε  άλλα 10 εκατοµµύρια, έτσι ώστε να γίνει 
η Ιαπωνία το πιο ανεπτυγµένο κράτος σε θέµατα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Με βάση 
τα µέχρι τώρα αποτελέσµατα, υπήρξε µία σταθερή αύξηση των χρηστών υψηλών και 
υπερυψηλών ταχυτήτων, αλλά ο αριθµός τους τελικά είναι κατά πολύ µικρότερος από αυτούς 
που µπορούν να έχουν σύνδεση. Αυτό δείχνει µία στασιµότητα στο ρυθµό αύξησης των 
χρηστών. Αποτέλεσµα αυτής της διαπίστωσης ήταν η Επιτροπή προώθησης της χρήσης του 
∆ιαδικτύου(Internet Use-Promoting Committee), να προχωρήσει στην εκπόνηση µίας µελέτης και 
να καταλήξει σε µία αναφορά µε την οποία προτείνονται στρατηγικές  µε στόχο την έλξη των 
χρηστών προς τις νέες τεχνολογίες. 

Προώθηση της Εθνικής Στρατηγικής σε θέµατα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. 
Κύριο όργανο συντονισµού και διαχείρισης των στρατηγικών αυτών αποτελεί το ∆ιοικητικό 

Κέντρο για Στρατηγικές σε Θέµατα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών(IT Strategic 
Headquarters). Aυτό το όργανο, έχει αναπτύξει και διαµορφώσει το Πρόγραµµα Προτεραιοτήτων 
Πολιτικών (Policy Priorities), για την e-Japan το Μάρτιο του 2001, µε στόχο την υλοποίηση των 
κρατικών στρατηγικών. Κύρια αποστολή του είναι να παρακολουθεί και να συνεξετάζει διαρκώς 

το επιχειρηµατικό περιβάλλον και τις εφαρµοζόµενες αντίστοιχες στρατηγικές, και να προτείνει 
τυχόν αναθεώρηση τους. 
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Προυπολογισµός σχετικός µε την e-Japan. 
Ο Κυβερνητικός προυπολογισµός για το οικονοµικό έτος 2003, που θα στήριζε την 

δηµιουργία προηγµένων δικτύων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ήταν περίπου 1,5358 τρις 
¥ (1 € ~130 ¥, δηλ περίπου 12 δις €). Σε σχέση µε το προηγούµενο έτος ήταν αυξηµένος κατά 
4,8%, και τελικά ενισχύθηκε επιπλέον µε 287,9 δις ¥. 

Εφαρµογή του «e!Project» 
Ένα κοµµάτι της πολιτικής για την υλοποίηση της Ιαπωνίας είναι και το να προάχθεί τόσο 

στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό και σε όλο τον κόσµο γενικώτερα, η εικόνα της Ιαπωνίας 
σαν το παγκοσµίως πιο προηγµένο κράτος σε θέµατα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Αυτό 
έχει αποφασισθεί να πραγµατοποιηθεί µέσα από το  «e!Project». 
 
4.2 Ανάπτυξη των Τηλεπικοινωνιακών Πολιτικών 
 
Πολιτικές ανάπτυξης του ανταγωνισµού στη Τηλεπικοινωνιακή Βιοµηχανία. 

 
Η απελευθέρωση των Τηλεπικοινωνιών ξεκίνησε το 2000, µε απόφαση του Συµβουλίου 

Τηλεπικοινωνιών, µε στόχο να βοηθηθεί η επανάσταση στις ΙΤ. Μετά από σχετικές µελέτες το 
Συµβουλίου Τηλεπικοινωνιών, εξέδωσε 3 αναφορές. Η τελευταία, που εκδόθηκε τον Αύγουστο 
του 2002, περιείχε προτάσεις για πιο επιθετική πολιτική όσον αφορά την εφαρµογή των 
πολιτικών ανατγωνισµού, την βελτίωση της διαχείρισης του συστήµατος προστασίας του 
καταναλωτή, και επίσης την εισαγωγή ενός νέου ανταγωνιστικού πλαισίου, λαµβάνοντας υπόψη 
την αλλαγή προς τα ευρυζωνικά και IP ∆ίκτυα.  

Το MPHPT7, σαν πρώτο βήµα δηµιουργίας ενός νέου ανταγωνιστικού πλαισίου, υπέβαλε 
νοµοσχέδιο για τη βελτίωση του ∆ικαίου που διέπει το Τηλεπικοινωνιακό Επιχειρηµατικό πεδίο, 
και το ∆ίκαιο που αφορά την Nippon Telegraph and Telephone Corporation. Το νοµοσχέδιο 
εισάγει ρυθµιστικά µέτρα, και επιπλέον διασφαλίζει την ύπαρξη των αναγκαίων τηλεπικοινωνιών, 
την ασφάλεια και αξιοπιστία του δικτύου και ένα ελάχιστο δίκτυο ασφαλείας για την προστασία 
των χρηστών, µε στόχο να γίνει όλο το σύστηµα πιο φιλικό προς τους χρήστες στην Ιαπωνία 
(πολιτική user pull). 

 
Πολιτικές Τιµολόγησης 
 

Μία οµάδα εργασίας που συγκροτήθηκε από το MPHPT, εξετάζει τον επαναπροσδιορισµό 
των τιµολογίων για τις κλήσεις από σταθερά και IP τηλέφωνα προς κινητά δίκτυα. Γενικά το 
Υπουργείο Τηλεπικοινωνιών έχει υιοθετήσει από τον Οκτώβριο του 2003, ένα σύστηµα 
τιµολόγησης µε ανώτατα όρια στις τιµές που αφορούν υπηρεσίες στις οποίες δεν υπάρχει 
έντονος ανταγωνισµός, και ελκύουν το ενδιαφέρον των χρηστών(όπως υπηρεσίες µετάδοσης 
φωνής, ή αποκλειστικές υπηρεσίες8). Έτσι αποφεύγεται η υπερτιµολόγηση λόγω µονοπωλιακών 
συνθηκών και η δηµιουργία εχθρικού προς το κοινό περιβάλλοντος αναφορικά µε τη χρήση 
τέτοιων τεχνολογιών-υπηρεσιών.  

 

Αναθεώρηση των χρεώσεων ∆ιασύνδεσης µεταξύ Φορέων Τηλεπικοινωνιών.  
 

Η βασική µεθοδολογία υπολογισµού των χρεώσεων είναι η Long Run Incremental Cost, 
σύµφωνα µε την οποία µέσα από µία όσο το δυνατόν λεπτοµερέστερη και ακριβέστερη ανάλυση 
του περιβάλλοντος γίνεται µία πρόβλεψη για µελλοντικά επιπρόσθετα κόστη που θα προκύψουν 

                                            
7 Ministry of Public Management, Home Affairs, Posts and Telecommunications 
8 Dedicated Services 
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και θα επηρεάσουν το συνολικό κόστος των προσφερόµενων υπηρεσιών. Έτσι προσαρµόζονται 
τα τιµολόγια των υπηρεσιών, αλλά µε τελικό πάντα γνώµονα τον νόµο που διέπει τις 
Τηλεπικοινωνιακές Επιχειρήσεις, όπως τροποποιήθηκε τον Μάιο του 2000 και τις νοµοθετικές 
ρυθµίσεις για το ίδιο θέµα που έγιναν τον Νοέµβριο του ιδίου έτους. 

 
Προώθηση Πολιτικών που Αφορούν την αποτελεσµατική χρήση του 
Ραδιοφάσµατος. 

 
Με δεδοµένη την ολοένα ελαττούµενη διαθεσιµότητα ελεύθερων ραδιοσυχνοτήτων, έχει 

διαµορφωθεί η ανάγκη – απαίτηση για ανακατανοµή του φάσµατος, ώστε να αντιµετωπισθεί η 
σύγχρονη επικρατούσα κατάσταση. Υπό το πρίσµα αυτού του προβλήµατος το Υπουργείο 
Τηλεπικοινωνιών υπέβαλε τον Αύγουστο του 2002 µία µελέτη, προς το Τηλεπικοινωνιακό 
Συµβούλιο, µε προτάσεις που αφορούσαν στην υλοποίηση µίας µεσο - µακρο πρόθεσµης 
πολιτικής, στη χρήση του ραδιοφάσµατος, µε στόχο να αντιµετωπισθούν και οι στο µέλλον 
προβλεπόµενες ανάγκες, σύµφωνα µε το πνεύµα των Στρατηγικών για τις IT  και τις γενικότερες 
διεθνείς πολιτικές. 
 
4.3 Αναβαθµίζοντας τα Πληροφορικά και Τηλεπικοινωνιακά ∆ίκτυα 
 
∆ικτυακή Υποδοµή 
 

Τον Αύγουστο του 2002 το Τηλεπικοινωνιακό Συµβούλιο του Υπουργείου Τηλεπικοινωνιών, 
ετοίµασε την δεύτερη αναφορά - µελέτη του για, το ποιες θεωρεί σαν ιδανικές πολιτικές του 21ου 
αιώνα για το ∆ιαδίκτυο. Μέσα σε αυτήν η οποία ήταν εξαιρετικά λεπτοµερής, περιέχονται 
προτάσεις-οδηγίες για την οµαλή µεταπήδηση προς τα  δίκτυα IPv6, για κάθε συµµετέχουσα 
οντότητα ξεχωριστά. Έτσι συµπεριλαµβάνονται στοιχεία για τους  Παροχείς ∆ιαδικτυακών 
Υπηρεσιών(ISPs), τα νοικοκυριά, τις εταιρείες και τον κρατικό µηχανισµό. Ένα από τα πρώτα 
µέτρα που υλοποιήθηκαν, έχει να κάνει µε τις ρυθµίσεις αριθµοδοσίας για τα τηλέφωνα, µε στόχο 
να επιτρέψει τη χρήση σε 11ψήφια νούµερα που αρχίζουν από το 050, ώστε να 
χρησιµοποιούνται για κλήση από κοινά συνδροµητικές γραµµές προς IP τηλέφωνα. 

Η Ιαπωνία παρουσίασε το όραµα της για τα κινητά τηλεπικοινωνιακά συστήµατα τέταρτης 
γενιάς στη ∆ιεθνή Τηλεπικοινωνιακή Ένωση9. Αυτό το όραµα υιοθετήθηκε αρχικά σαν προσχέδιο 
από την ∆ΤΕ το Φεβρουάριο του 2003 και τελικά επίσηµα τον Ιούνιο του ίδιου έτους. 

Αναφορικά µε την ασύρµατη πρόσβαση στο διαδίκτυο, οι τελευταίες εργαστηριακές 
ανακαλύψεις δείχνουν ότι υπάρχουν σηµαντικές ελπίδες για ανάπτυξη και εφαρµογή 
βελτιωµένων συστηµάτων που λειτουργούν ασύρµατα. Για αυτό το λόγο και µε στόχο να 
υποβοηθηθεί η εισαγωγή και αναβάθµιση των ασύρµατων LAN, το Υπουργείο Τηλεπικοινωνιών 
τροποποίησε τις υπουργικές αποφάσεις που αφορούν τα φάσµατα των 2,4 GHz  και 25/27 GHz, 
το Φεβρουάριο του 2002 και των 5 GHz το Σεπτέµβριο του ίδιου έτους. 
 
Πολιτικές αναβάθµισης των ΙΤ στις Ιδιωτικές εταιρείες. 

Φορολογικά Κίνητρα για ενθάρυνση των επενδύσεων 
Πρωτοπαρουσιάσθηκαν το οι οικονοµικό έτος 2003, µε σκοπό να βελτιώσουν την 

επιχειρηµατική αποτελεσµατικότητα και να αυξήσουν την προστιθέµενη αξία των ιδιωτικών 
εταιρειών, µέσα από µία σειρά µέτρων για φορολογικά ωφέλη. Αυτά τα µέτρα θα επιφέρουν 
µείωση στα φορολογικά έσοδα για το τρέχον οικονοµικό έτος της τάξης των 600 δις ¥. 

 

                                            
9 International Telecommunication Union 
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∆ιαµόρφωση στρατηγικής ώστε να βελτιωθεί η διεθνής ανταγωνιστικότητα των Ιαπωνικών 
εταιρειών 

Το Υπουργείο Τηλεπικοινωνιών, µε σκοπό την υλοποίηση µίας πραγµατικά 
αποτελεσµατικής πολιτικής, που θα οδηγήσει την Πληροφορική Τεχνολογία στις ιδιωτικές 
εταιρείες, συγκρότησε µία Οµάδα Μελέτης, η οποία τον ∆εκέµβριο του 2002 παρέδωσε µία 
αναφορά µε τις προτάσεις της. Βασισµένο πάνω σε αυτές τις προτάσεις το Υπουργείο 
Τηλεπικοινωνιών, προχωρεί στη εγκαθίδρυση µίας Πληροφοριακο-Τεχνολογικής Πλατφόρµας, 
που θα υποστηρίξει τη χρήση των ΙΤ από τις ιδιωτικές εταιρείες. 

 

∆ιεύρυνση της υποστήριξης των Επιχειρήσεων του χώρου των ΙΤ. 
 

Η εταιρείες σε αυτό τον επιχειρηµατικό κλάδο, αντιµετωπίζουν δυσκολίες σε ανεύρεση 
επενδυτικών κεφαλαίων, σε διασφάλιση ανθρωπίνων πόρων και σε εξασφάλιση πελατών, 
γεγονός που οφείλεται κυρίως στο γεγονός πως πιο πολλές είναι πρωτοεµφανιζόµενες και δεν 
έχουν κερδίσει ακόµα την εµπιστοσύνη του κοινού. Προκειµένου το Υπουργείο Τηλεπικοινωνιών 
να τις βοηθήσει έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει  διάφορα µέτρα υποστήριξης, σχετικά µε κονδύλια, 
τεχνολογίες και ανθρωπίνους πόρους. Επιπρόσθετα το MPHPT από το Μάρτιο του 2003 έχει 
συγκροτήσει ειδική επιτροπή, η οποία αναγνωρίζει και µελετά τα προβλήµατα στο χώρο 
καταλήγοντας σε προτάσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη συγκεντρωτικών όσο και επιλεκτικών 
µέτρων για την υποστήριξη των Πληροφορικών Εταιρειών.  
 
Προάγωντας την Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες στον ∆ηµόσιο Τοµέα. 
 

Αναζωογόνηση των τοπικών οικονοµιών αξιοποιώντας τις ΙΤ 
 

Το ΜPHPT προωθεί την αρχή των περιφερειακών µοντέλων επιχειρήσεων ΙΤ, η οποία 
βασίζεται στην Υπουργική απόφαση µε τ ίτλο «Basic Policies for Economic and Fiscal Policy 
Management and Structural Reform 2002». Σύµφωνα µε αυτήν οι τοπικές αρχές που 
διαπιστωµένα δουλεύουν για την προώθηση των Πληροφορικο-Τηλεπικοινωνιακών 
Επιχειρήσεων, έχοντας διαπιστώσει την σηµαντικότητα τους για την αναζοωγόνηση των τοπικών 
οικονοµιών καθορίζονται σαν υποδειγµατικά µοντέλα. Η προσπάθεια συνεχίζεται προσπαθώντας 
να εφαρµοστούν αυτά τα µοντέλα και σε άλλες κοινωνίες. Μέχρι τον Απρίλιο του 2003, 8 
περιοχές σε όλη την Ιαπωνία καθορίστηκαν σαν µοντέλα ΙΤ Επιχειρήµατικής Ανάπτυξης. 

 

Ολοκληρώνοντας την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. 
 
Από το τέλος του 2003 όλες οι διοικητικές διαδικασίες (περίπου 52000), 

συµπεριλαµβανοµένων αιτήσεων και ειδοποιήσεων από και προς ιδιώτες και εταιρείες, είναι 
δυνατόν να γίνονται όλο το 24ωρο, από το σπίτι ή το γραφείο ή οποιοδήποτε σηµείο έχει 
διαδικτυακή πρόσβαση. Το νοµικό πλαίσιο αυτών των υπηρεσιών καθορίζεται από δύο νόµους 
που τέθηκαν σε ισχύ από το Φεβρουάριο του 2003, τον “Online Administrative Procedures Law” 
και τον “Law Concerning Digital Signature Certification of Local Public Entity”.  
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Προστασία των χρηστών των Πληροφορικών και Τηλεπικοινωνιακών ∆ικτύων. 
 

Προστασία των Τηλεπικοινωνιακών χρηστών. 
 

Οι µορφές τηλεπικοινωνίας όπως τα κινητά τηλέφωνα και το διαδίκτυο έχουν γίνει 
αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωής των ανθρώπων µε σκοπό να την κάνουν πιο εύκολη. Την ίδια 
στιγµή η µη σωστή χρήση τους, µε αποτέλεσµα να παρενοχλεί τη ζωή άλλων, έχει γίνει ένα πολύ 
σηµαντικό πρόβληµα. Ένα από αυτά είναι το γνωστό σε όλους µας  spam mail (απρόσκλητο 
ταχυδροµείο). Σαν αντίµετρο σε αυτό το παγκοσµίως συνεχώς διογκούµενο πρόβληµα 
δηµιουργήθηκε και τέθηκε σε ισχύ, τον Ιούλιο του 2002, ο ρυθµιστικός νόµος για την εκποµπή 
καθορισµένων ηλεκτρονικών µηνυµάτων(Law on Regulation of Transmission of Specified 
Electronic Mail). Η πρώτη ποινή µε βάση αυτόν το νόµο επιβλήθηκε σε µία επιχείρηση στο 
Τόκυο τον ∆εκέµβριο του ιδίου έτους. Επίσης νοµοθετικές ρυθµίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ 
προκειµένου να αντιµετωπισθούν προβλήµατα όπως τα τηλεφωνήµατα wan-giri. Αυτά τα 
τηλεφωνήµατα γίνονταν από εταιρείες µε πολλές τυχαίες κλήσεις αλλά µε  ένα µόνο 
κουδούνισµα, προς κινητά τηλέφωνα, έτσι ώστε ο αποδέκτης να καλέσει πίσω και χρεωθεί για 
αυτό το τηλεφώνηµα και έτσι να κερδίσει η εταιρεία, αφού χρέωνε και τις εισερχόµενες κλήσεις. 
Το υπουργείο τηλεπικοινωνιών συνεχίζοντας την προσπάθεια για προστασία των χρηστών έχει 
συγκροτήσει από τον Αύγουστο του 2002 οµάδα έρευνας µε σκοπό να ανιχνεύει να µελετά και να 
προτείνει λύσεις αντιµετώπισης τέτοιων προβληµάτων., 

 

Μέτρα για την προστασία της ασφάλειας της πληροφορίας και της ιδιωτικότητας. 
 
Σίγουρα η ανάπτυξη και η πρόοδος των ΙΤ Τεχνολογιών µπορούν να φέρουν τεράστια 

οφέλη στη ζωή και στις οικονοµικές δραστηριότητες των ανθρώπων. Από την άλλη όµως 
κακόβουλες ενέργειες µπορούν να επιφέρουν τεράστια ζηµιά στην κοινωνία αφού αυτή και οι 
δοµές της είναι πλέον άρρηκτα συνδεδεµένες µαζί τους. Προκειµένου να ελαχιστοποιηθούν αυτοί 
οι κίνδυνοι  το υπουργείο Τηλεπικοινωνιών από τον Ιανουάριο του 2003 έχει αρχίσει να παίρνει 
µέτρα µε στόχο: 
√ την ανάπτυξη  τεχνολογιών ασφάλειας δικτύων 
√ την ανάπτυξη ασφαλών λειτουργικών συστηµάτων 
√ τη διαµόρφωση οδηγιών για την ασφάλεια στην ασύρµατη πρόσβαση στο διαδίκτυο 
√ την ανάπτυξη µέτρων ενάντια στην µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση. 

Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας και για λόγους ακόµη καλύτερης πληροφόρησης του 
κοινού, τον Μάρτιο του 2003 δηµιουργήθηκε ο Ιστοχώρος για την ασφάλεια Τηλεπικοινωνιών και 
Πληροφοριών για τους πολίτες.  

Προστασία της προσωπικής πληροφορίας στο επιχειρηµατικό πεδίο. 
 
Στην ευρύτερη πληροφορική και τηλεπικοινωνιακή κοινωνία όπου τα ψηφιοποιηµένα 

δεδοµένα διανέµονται ταχύτατα µέσω δικτύων, η προστασία του ιδιωτικού απορρήτου έχει γίνει 
πιο σηµαντική από ποτέ. Από τη στιγµή που η εµφάνιση περιστατικών διαρροής προσωπικών 
πληροφοριών ολοένα και γίνεται πιο συχνή, επιτακτική γίνεται και η ανάγκη για ασφαλέστερη 
διασφάλιση του ιδιωτικού απορρήτου. Για την αντιµετώπιση αυτού του φαινοµένου έχει τεθει σε 
ισχύ ο νόµος για τη προστασία των προσωπικών δεδοµένων, ο οποίος καλύπτει όλα τα πεδία 
που αναφέρθηκαν κατά τη συζήτηση του στην 156η σύνοδο της Βουλής. Ισχύει από τον Μάιο του 
2003. 
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Ξεπερνώντας το ψηφιακό χάσµα. 
 

Όπως δείχνουν οι αριθµοί τα νοικοκυριά που µπορούν να έχουν σύνδεση Internet υψηλών 
ταχυτήτων είναι 35 εκ. για DSL  γραµµές, 23 εκ. για καλωδιακό Internet και περίπου 16 εκ. για 
Fiber to the Home(FTTH). Με αυτά και µόνον τα στοιχεία θα λέγαµε εύκολα ότι ο στόχος για µία 
e-Japan έχει επιτευχθεί. Παρ’ όλα αυτά όµως αυτή η διαθεσιµότητα γραµµών δεν κατανέµεται 
οµοιόµορφα σε όλη την Ιαπωνία, λόγω προβληµάτων οικονοµικής επιβιωσιµότητας, µε 
αποτέλεσµα να δηµιουργείται και να αναδεικνύεται το ψηφιακό χάσµα το οποίο εντείνεται από 
γεωγραφικούς παράγοντες. Για να  αντιµετωπισθεί αυτό το πρόβληµα από το 2002 βρίσκεται σε 
εξέλιξη ένα πρόγραµµα επιδότησης για FTTH δίκτυα στην επαρχία. Επίσης γίνεται προσπάθεια 
για αντιµετώπιση προβληµάτων «τυφλών ζωνών» σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και δίκτυα 
αναµετάδοσης.  
 
4.4 Έρευνα και Ανάπτυξη-Κτίζοντας το µέλλον. 

 
Για να  µπορέσει  οποιοδήποτε κράτος να πετύχει σταθερή οικονοµική ανάπτυξη, και 

συνεπώς οι πολίτες του να αισθάνονται ασφάλεια για το µέλλον, πρέπει οπωσδήποτε να 
εφαρµοσθούν  επιθετικές στρατηγικές επένδυσης, σε επιλεγµένα πεδία της επιστήµης και της 
τεχνολογίας, ώστε να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί η ανταγωνιστικότητα της βιοµηχανίας, µέσα 
από την προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης(R&D). Συγκεκριµένα για την Ιαπωνία 
αποφασίσθηκε τον Μάιο του 2001 πως ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε 4 τοµείς των 
επιστηµών και των τεχνολογιών, ανάµεσα στους οποίους βρίσκονται οι τηλεπικοινωνίες και η 
πληροφορική. Στα πλαίσια αυτής της απόφασης, τον Αύγουστο του 2002, το Τηλεπικοινωνιακό 
συµβούλιο της Ιαπωνίας συνέταξε και υπέβαλε ένα Πρόγραµµα ∆ράσης γαι την Έρευνα και την 
Ανάπτυξη στο Πεδίο των Πληροφορικών και Τηλεπικοινωνιακών Τεχνολογιών, µε το οποίο 
δίνεται έµφαση στη σηµασία αυτών των τεχνολογιών και προτείνονται στρατηγικές για την 
ανάπτυξη τους.  

Με σκοπό την αποτελεσµατική και ικανοποιητική προώθηση της Έρευνας και της Ανάπτυξης 
το Υπουργείο Τηλεπικοινωνιών διαµόρφωσε τις «Οδηγίες για την Αξιολόγηση της Έρευνας και 
της Ανάπτυξης  στην Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες» και ξεκίνησε και στην πράξη την 
αξιολόγηση της έρευνας, σαν µέρος του γενικότερου σχεδίου αξιολόγησης των πολιτικών από το 
2002, χρησιµοποιώντας την µέθοδο αξιολόγησης των έργων(Project evaluation method).  

Η έρευνα και εξέλιξη στον τοµέα των Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής απορροφά 
τεράστια κονδύλια, εξαιτίας των εξειδικευµένων και πανάκριβων µηχανηµάτων που αναγκαιούν  
για την υλοποίηση της, γεγονός που την κάνει σχεδόν απαγορευτική για τις ιδιωτικές εταιρείες. Γι’ 
αυτό το λόγο το υπουργείο τηλεπικοινωνιών σκοπεύει να προχωρήσει σε µία σειρά 
φοροελαφρυντικών µέτρων προς τις επιχειρήσεις που θα εµπλακούν µε αυτήν, µε στόχο να τις 
στηρίξει οικονοµικά.         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 65

5. Τηλεπικοινωνιακές Πολιτικές και Στρατηγικές στην Ελλάδα. 
 
5.1 Η Τηλεπικοινωνιακή Αγορά στην Ελλάδα. 
 

Η τηλεπικοινωνιακή αγορά στην Ελλάδα έχει σταθερά αυξητικές τάσεις και κατέχει τον πλέον 
σηµαντικό ρόλο στον τοµέα  των πληροφορικών τεχνολογιών(ICT: Information and 
Communication Technologies) στην Ελλάδα, αντιπροσωπεύοντας το 75% της αγοράς, τη στιγµή 
που στην Ευρωπαική Ένωση αντιπροσωπεύει µόλις το 50%. Οι κατά κεφαλή δαπάνες στις 
τηλεπικοινωνίες βρίσκονται σχεδόν στο ίδιο επίπεδο µε της ΕΕ. Η πρόσφατη απελευθέρωση 
στον τοµέα µεταµόρφωσε την αγορά, αυξάνοντας τον αριθµό των νέων εταιρειών(οι οποίες σαν 
ποσοστό του GDP10 βρίσκονται πάνω από τον µέσο όρο της ΕΕ), και οδήγησε σε ουσιαστική 
µείωση του κόστους και περαιτέρω βελτιώσεις στην ποιότητα και στο εύρος των 
προσφερόµενων υπηρεσιών. Το κόστος χρήσης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για τις 
επιχειρήσεις είναι σχετικά χαµηλό, αλλά για τους ιδιώτες παραµένει ακόµα υψηλό. 

Η απελευθέρωση της εθνικής αγοράς σε συνδυασµό µε τον έντονο παγκόσµιο ανταγωνισµό 
στην κινητή τηλεφωνία, κατέληξε σε µία αξιοσηµείωτη αύξηση στον αριθµό των κινητών 
τηλεφώνων στην Ελλάδα. Η διεισδυτικότητα της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα ήταν κοντά σε 
αυτήν της υπόλοιπης ΕΕ για το 2000, και χαρακτηρίζεται από µία γρήγορα αναπτυσσόµενη 
αγορά, µε περισσότερα περιθώρια ανάπτυξης στο µέλλον, όσο το κόστος µειώνεται περαιτέρω. 
Ο αριθµός των κινητών τηλεφώνων ανά 100 κατοίκους παρουσιάζει  µία από τις µεγαλύτερες 
αυξήσεις στην Ελλάδα από το 1995, µαζί µε την Γαλλία ,την Ισπανία και το Βέλγιο. 

 
Θεσµικό Πλαίσιο 

Η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην Ελλάδα τελεί υπό καθεστώς Γενικής Άδειας 
το οποίο καθορίζεται µε τον Κανονισµό Γενικών Αδειών εκτός των περιπτώσεων που εµπίπτουν 
στο καθεστώς της Ειδικής Άδειας.  

Για την άσκηση τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων υπό καθεστώς Γενικής Άδειας 
απαιτείται η υποβολή ∆ήλωσης Καταχώρησης στην ΕΕΤΤ µε την καταβολή των σχετικών 
τελών. Με την ∆ήλωση Καταχώρησης, η εταιρεία καταχωρείται στο Ειδικό Μητρώο 
Τηλεπικοινωνιακών Επιχειρήσεων κατόχων Αδειών.  

Όταν µία εταιρεία καταχωρηθεί για την παροχή κάποιας υπηρεσίας στο Μητρώο της ΕΕΤΤ, 
η εταιρεία και οι υπηρεσίες που παρέχει κωδικοποιηµένες, εµφανίζονται στον πίνακα των 
Αδειοδοτηµένων επιχειρήσεων υπό καθεστώς Γενικής Άδειας. 

 
5.2 Τηλεπικοινωνίες – Απελευθέρωση αγοράς 

 
Από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 άρχισε η διαδικασία απελευθέρωσης των 

τηλεπικοινωνιών. Μια διαδικασία που συνεχίζεται µέχρι σήµερα και επεκτείνεται και πέραν των 
συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απελευθέρωση ήταν η φυσική κατάληξη των µεγάλων 
δυνατοτήτων που είχαν οι τηλεπικοινωνίες για ανάπτυξη µετά την τεχνολογική έκρηξη από τις 
αρχές της δεκαετίας του 1980, αλλά δεν µπορούσαν να αναπτυχθούν στα πλαίσια των 
περιορισµένων προϋπολογισµών των τηλεπικοινωνιακών οργανισµών από τις κεντρικές 
κυβερνήσεις. 

Η άσκηση τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων είναι ελεύθερη σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
υπάρχουσας νοµοθεσίας. Σύµφωνα µε αυτήν σαν τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες νοούνται: 

α) η εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση και εκµετάλλευση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, 

β) η παροχή πάσης φύσεως Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών, 

                                            
10 Gross Domestic Product 
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γ) η εισαγωγή, εµπορία, κατασκευή, εγκατάσταση και συντήρηση τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισµού. 

Η τεχνολογική έκρηξη των ICTs βασίζεται στα: 

 Ψηφιακά δίκτυα οπτικών ινών µεγάλων ταχυτήτων που µπορούν να µεταβιβάσουν 
µεγάλο όγκο πληροφοριών.  

 Νέα προηγµένα συστήµατα διαχείρισης πληροφοριών.  
 Νέες ασύρµατες ψηφιακές τηλεπικοινωνίες.  
 Νέες τεχνολογίες που επέτρεψαν την επέκταση χρήσης φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων 

σε υψηλότερες συχνότητες.  
 Ανάπτυξη των δορυφορικών επικοινωνιών.  

Στάδια Απελευθέρωσης 

√ Κατ΄ αρχήν απελευθερώθηκε η προµήθεια από τους συνδροµητές τερµατικών 
τηλεπικοινωνιακών συσκευών. Η προµήθεια πριν ήταν υποχρεωτικά να γίνεται µόνο από τους 
τηλεπικοινωνιακούς οργανισµούς.  

√ Αντικαταστάθηκε η έκδοση "συστάσεων" µη υποχρεωτικής εφαρµογής από την 
έκδοση πανευρωπαϊκών προτύπων. ΄Ετσι ενιοποιήθηκε η αγορά και όλα τα παρόµοια 
τηλεπικοινωνιακά υλικά αντιστοιχούσαν σε ταυτόσηµες προδιαγραφές.  

√ ∆ιαχωρίστηκαν οι Κανονιστικές Αρχές που εκδίδουν τα νοµοθετήµατα που έχουν 
σχέση µε τις τηλεπικοινωνίες από τους Οργανισµούς εκµετάλλευσης των τηλεπικοινωνιών.  

√ ∆όθηκε βαθµιαία η δυνατότητα σε τρίτους να παρέχουν όλες τις τηλεπικοινωνιακές 
υπηρεσίες, αρχίζοντας από τις υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας και καταλήγοντας στην κλασσική 
τηλεφωνία, που αποτελεί και το σηµαντικότερο έσοδο για έναν οργανισµό.΄Ετσι στην Ελλάδα 
σήµερα έχουν απελευθερωθεί όλες οι ενσύρµατες τηλεπικοινωνίες και όλες οι ασύρµατες µε 
ορισµένους περιορισµούς.  

√ Απελευθερώθηκαν τα δίκτυα (υποδοµή) µε πρώτα τα εναλλακτικά δίκτυα, δηλαδή 
υφιστάµενα δίκτυα άλλων φορέων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για παροχή 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και στη συνέχεια όλα τα άλλα δίκτυα.  

Αποτελέσµατα της απελευθέρωσης  

• Μεγάλη ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών µέσω του ανταγωνισµού µεταξύ των 
τηλεπικοινωνιακών φορέων.  

• ∆ιευκόλυνση των πολιτών µέσω της δυνατότητας άµεσης πρόσβασης σε πληροφορίες, 
περιορισµού των µετακινήσεων κ.λ.π.  

• Σηµαντική µείωση των τιµολογίων των παρεχοµένων υπηρεσιών.  
• Βελτίωση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών  
• Ανάπτυξη του εµπορίου και των συναλλαγών. 

Το βασικό κανονιστικό µέρος της απελευθέρωσης έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Οι τηλεπικοινωνίες 
έχουν αναπτυχθεί σε µεγάλο βαθµό µεγαλύτερο από την εξοικείωση του πληθυσµού στα νέα 
µέσα. Η έλλειψη αυτή εξοικείωσης αποτελεί και τον σηµαντικότερο ανασταλτικό παράγοντα 
ανάπτυξης και της κοινωνίας των πληροφοριών, στο εθνικό αλλά και στο διεθνές περιβάλλον. 
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5.3 Ορισµός και Προϋποθέσεις Ευρυζωνικής Πρόσβασης11 
 
Η Ευρυζωνική πρόσβαση, υπό τη στενή έννοια, ταυτίζεται µε την ικανότητα µεταφοράς 

µεγάλου όγκου πληροφορίας µεταξύ επικοινωνούντων συστηµάτων και τελικών χρηστών µε 
έµφαση στην δυνατότητα συνεχούς σύνδεσης µε παρόχους πολυµεσικού περιεχοµένου και την 
µετάδοση στο βρόχο πρόσβασης (τελευταίο µίλι) καλής ποιότητας διαδραστικού video. 
Προϋποθέτει πολιτικές και οικονοµικές συνθήκες που διασφαλίζουν την επεκτασιµότητα, 
κλιµάκωση και βιωσιµότητα υποδοµών και υπηρεσιών, µε απαραίτητο όρο την ύπαρξη 
δικτυακών υποδοµών κορµού υπερ-υψηλών ταχυτήτων και αντιστοίχου όγκου, ενδιαφέροντος 
και οικονοµικής αξίας διακινούµενης πληροφορίας. 

 
Ο ρόλος της πολιτείας  

 
 

Η ταχεία ανάπτυξη κατάλληλων προσιτών και προσβάσιµων ευρυζωνικών υποδοµών χωρίς 
αποκλεισµούς, και η ανάπτυξη σχετικών εφαρµογών και υπηρεσιών πρέπει να αποτελέσει 
ύψιστη προτεραιότητα της πολιτείας, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για ανάπτυξη των 
πληροφορικών και τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών. Η δυνατότητα ευρυζωνικής διασύνδεσης σε 
εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο, είναι απαραίτητη ενέργεια για να µειωθεί δραστικά ο κίνδυνος 
διεύρυνσης του ψηφιακού χάσµατος ανάµεσα σε πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας και να 
δοθούν ευκαιρίες και δυνατότητες για την εξέλιξη των τοπικών κοινωνιών της Ελλάδας.  

Η ανάπτυξη και χρήση ευρυζωνικών υπηρεσιών από την ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, ειδικότερα 
τους τοµείς της Παιδείας και της Υγείας, είναι ο κύριος µοχλός ευαισθητοποίησης, και 
διείσδυσης των υπηρεσιών αυτών στην επικράτεια, προωθώντας τη χρήση τους στους πολίτες 
και στις επιχειρήσεις. Η πολιτεία, µετακινούµενη από το ρόλο του παθητικού "πελάτη-
καταναλωτή" στην κατεύθυνση του καταλύτη αλλαγών, του ενεργού χρήστη και του παρόχου 
ψηφιακών δηµοσίων ευρυζωνικών υπηρεσιών µε στόχο την κοινή ωφέλεια, πρέπει µε τις 
επιλογές της να διαµορφώσει νέες δυναµικές και επίπεδα ισορροπίας, επιταχύνοντας την 
ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδοµών και υπηρεσιών µε επιδίωξη την κάλυψη των στόχων που 
θέτει η Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία e-Europe 2005.  

 
Μορφές Κρατικής Παρέµβασης για τις Ευρυζωνικές τεχνολογίες 

 
Η ευρυζωνικότητα στην πλήρη της διάσταση έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση την ύπαρξη 

δικτύων κορµού οπτικών αρτηριών σε Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο. Για την εξάπλωσή της 
στον τελικό χρήστη, απαιτείται ανάπτυξη πυκνών ευρυζωνικών υποδοµών στο τοπικό επίπεδο 
πρόσβασης (last mile). Βραχυπρόθεσµα, είναι σηµαντικό να διατεθούν σε προσιτές τιµές λύσεις 
όπως το xDSL, το LMDS12 και δορυφορικές υπηρεσίες µε αξιοποίηση του ελληνικού δορυφόρου 
(Hellas-Sat), ιδιαίτερα σε αποµακρυσµένες περιοχές ώστε να ενθαρρυνθεί η ζήτηση και να 
δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για µια ανταγωνιστική αγορά.  

 
Η Ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά ακόµη συνεχίζει να εξαρτάται από το δίκτυο οπτικών 

ινών κορµού του κυρίαρχου πάροχου (ΟΤΕ). Οι νεοεισερχόµενοι µόλις άρχισαν προσεκτικά 
βήµατα στην ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδοµών από οπτικές ίνες και LMDS. Η εξάρτηση από 

                                            

11 Δημόσιες Στρατηγικές για τα Ευρυζωνικά Δίκτυα.( http://www.broad-band.gr/) 

12 Local Multipoint Distribution System: ευρυζωνική ασύρµατη τεχνολογία στα 25GHz και πάνω. Περισσότερες 
πληροφορίες στο http://www.iec.org/online/tutorials/lmds/ 
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τον ΟΤΕ αυξάνει σηµαντικά το ρίσκο των νεοεισερχόµενων καθόσον υποχρεούνται σε 
συµφωνίες διασύνδεσης, χρήση αδεσµοποίητου τοπικού βρόχου για xDSL και συνεγκατάσταση.  

 
Για να οδηγηθούµε σε ένα επιθυµητό σηµείο λειτουργίας της αγοράς, το κράτος πρέπει να 

δραστηριοποιηθεί στις ευρυζωνικές τηλεπικοινωνίες µε τους εξής τρόπους:  
• Ως διαµορφωτής πολιτικής, θέτοντας θεσµικά και κανονιστικά πλαίσια και στόχους, για 

την υλοποίηση µεταξύ άλλων καινούργιων για την Ελλάδα µικτών επιχειρηµατικών µοντέλων στα 
οποία συµµετέχουν ιδιώτες µαζί µε το κράτος, ακολουθώντας την διεθνή πρακτική  

• Ως µεγάλος χρήστης των δικτυακών υπηρεσιών,  
• Ως εναυστής και διαχειριστής άµεσων ή έµµεσων παρεµβάσεων στον τοµέα αυτό µέσω 

προγραµµάτων που οδηγούν στην πρόβλεψη και κάλυψη αποτυχιών της αγοράς                      ( 
market failures ), κάτι που δεν µπορεί να επιτευχθεί µε άλλα µέσα.  

 
Η συνάθροιση της ζήτησης από δηµόσιες υπηρεσίες, υγεία, εκπαίδευση, κλπ. και η 

αναβάθµιση των υπηρεσιών αυτών ως προς τις ανάγκες τους σε εύρος ζώνης δηµιουργεί 
πραγµατικές ευρυζωνικές απαιτήσεις και κατά συνέπεια ενθαρρύνει την ανάπτυξη των 
απαιτουµένων δικτυακών υποδοµών. Οι υποδοµές αυτές µπορούν στην συνέχεια να 
χρησιµοποιηθούν για να δώσουν αντίστοιχες υπηρεσίες σε χαµηλές τιµές και στο κοινό στην 
αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή. Η ανάπτυξή τους θα προέλθει µέσα από την συνεργασία των 
δήµων, περιφερειών, τηλεπικοινωνιακών οργανισµών και φορέων από την εκπαίδευση, έρευνα, 
υγεία και δηµόσια διοίκηση µε άµεση συνέπεια την ενηµέρωση και αφύπνιση των πολιτών πάνω 
στο τι είναι τεχνολογικά διαθέσιµο και πως αυτό µπορεί να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής 
τους. 

 
Καταλήγοντας σηµειώνουµε ότι απαιτούνται συγκεκριµένες δράσεις µε συγκεκριµένο 

χρονοδιάγραµµα. Οι πιο απαραίτητες από αυτές έχουν να κάνουν µε την ανάπτυξη δικτύων 
οπτικών ινών σε περιφερειακό επίπεδο, τη δηµιουργία Εθνικού ∆ικτύου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
την ανάδειξη µια σειρά θεµάτων που ως στόχο τους έχουν την δηµιουργία συνθηκών υγιούς και 
ανταγωνιστικής αγοράς.  
 
5.4 ∆ηµόσιες Πολιτικές στην Ελλάδα και τα αποτελέσµατα τους. 
 

Το Ελληνικό κράτος έχει καταβάλει προσπάθειες να εκµεταλλευτεί τις προόδους στα ICT και 
τα ΠΣ και στα δύο προηγούµενο κοινοτικά πλαίσια στήριξης. Εκτός από τη βελτιωµένη υποδοµή 
τηλεπικοινωνιών, το πρώτο ΚΠΣ (1989-1994) προσέγγισε την Κοινωνία της Πληροφορίας  ως 
ένα µέσον για να βελτιωθεί η µηχανοργάνωση και η αυτοµατοποίηση των δηµόσιων υπηρεσιών. 
Η συνολική στρατηγική για την Κοινωνία της Πληροφορίας στηρίζεται σε µερικές βασικές αρχές: 

 ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση για όλους,  
 δηµιουργία περιβάλλοντος για την ανάπτυξη της καινοτοµίας και την άνθηση 

επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών,  
 διαφύλαξη ατοµικών ελευθεριών και λειτουργίας των δηµοκρατικών θεσµών.  

Με βάση αυτές τις αρχές, οριοθετούνται οι παρακάτω στόχοι, για την υλοποίηση των οποίων 
χρειάζεται συνεργασία δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, σε µία κοινωνία των πολιτών που 
συµµετέχει στη διαµόρφωση του χαρακτήρα της Κοινωνίας της Πληροφορίας: 

o Βελτίωση των υπηρεσιών προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις (εκσυγχρονισµός της 
λειτουργίας του κράτους, µεγαλύτερη διαφάνεια). 

o Καλύτερη ποιότητα ζωής (εφαρµογές τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στην 
υγεία και την πρόνοια, το περιβάλλον και τις µεταφορές). 

o Εκπαιδευτικό σύστηµα και έρευνα προσαρµοσµένα στην ψηφιακή εποχή (εκπαίδευση µε 
νέες τεχνολογίες, δικτύωση σχολείων και Πανεπιστηµίων). 
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o ∆υναµική οικονοµική ανάπτυξη (δηµιουργία νέων επιχειρήσεων, ανάδυση νέων κλάδων, 
αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας). 

o Αύξηση της απασχόλησης (νέες θέσεις εργασίας, βελτίωση και προσαρµογή των 
δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού στις νέες ανάγκες της αγοράς εργασίας, ανάπτυξη νέων 
µορφών εργασίας όπως η τηλε-εργασία). 

o Ανάδειξη του ελληνικού πολιτισµού µε νέα µέσα (τεκµηρίωση της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς, προστασία της ελληνικής γλώσσας, επαφή µε την οµογένεια). 

o Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στα µέσα µαζικής επικοινωνίας (κατάλληλο κανονιστικό 
πλαίσιο, διασφάλιση πολυφωνίας και ελεύθερης έκφρασης). 

o Ισότιµη συµµετοχή των περιφερειών στον παγκόσµιο χώρο (αποκέντρωση, ενθάρρυνση 
πρωτοβουλιών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο). 

o Ανάπτυξη της εθνικής υποδοµής επικοινωνιών (πρωτοβουλίες αναπτυξιακού χαρακτήρα, 
απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών, καθολική υπηρεσία). 

o Προστασία των δικαιωµάτων του πολίτη και του καταναλωτή, διαφύλαξη συνθηκών 
ανταγωνισµού, δηµοκρατικός έλεγχος στην ψηφιακή εποχή. 
 

Η επιτυχέστερη των ευρειών εφαρµογών κάτω από το δεύτερο ΚΠΣ ήταν η δικτυακή 
υπηρεσία TAXIS, η οποία πρόσφερε τη δυνατότητα για την ηλεκτρονική υποβολή και την 
εκκαθάριση αρχικά της φορολογικής δήλωσης, έπειτα των δηλώσεων Φ.Π.Α και τελικά και των 
δηλώσεων των φορολογικών εσόδων. Η υπηρεσία επιθεωρήθηκε και έγινε αποδεκτή ως το 
καλύτερο ευρωπαϊκό πρότυπο πρακτικής ανάµεσα σε 60 από τις 282 προτάσεις που 
υποβλήθηκαν στα πλαίσια του ελέγχου των ενεργειών για την e-Εurope. 

Operational Program for the Information Society.(OPIS) 

Η σχετικά περιορισµένη επιτυχία της πρώτης περιόδου προγραµµατισµού από την πλευρά 
των εφαρµογών οδήγησε την ελληνική κυβέρνηση στην απόφαση να αντιµετωπισθούν µαζί όλα 
τα στοιχεία των προηγούµενων εθνικών προγραµµάτων, που χρειάζονταν για την υλοποίηση 
της Κοινωνίας της Πληροφορίας, σε ένα νέο συγκεντρωτικό πρόγραµµα αποκαλούµενο 
Λειτουργικό Πρόγραµµα για την Κοινωνία της Πληροφορίας (Operational Program for the 
Information Society). Αυτό το πρόγραµµα περιλαµβάνει σχεδόν όλα τα στοιχεία των 
προηγούµενων προγραµµάτων για την Κοινωνία της Πληροφορίας συν µερικά νέα και 
προσπαθεί να τα συντονίσει στα πλαίσια της λογικής  της e-Europe. Η προφανής προσέγγιση 
στο πρόβληµα είναι ότι όσο η ΚτΠ γίνεται µια βασική προτεραιότητα για την ανταγωνιστικότητα 
της ελληνικής οικονοµίας και της κοινωνικής συνοχής της πρέπει να έχει ένα όραµα και ένα 
κοινό εργαλείο , για τον έλεγχο και την υποστήριξη ακόµα και των µεµονωνένων 
δραστηριότητων της µε αποτελέσµατα που έχουν επίδραση και σε άλλα προγράµµατα. Το 
Λειτουργικό Πρόγραµµα για την Κοινωνία της Πληροφορίας (OPIS) µπορεί να θεωρηθεί ως το 
πλέον φιλόδοξο και καινοτόµο πρόγραµµα στο 3ο ΚΠΣ και το µεγαλύτερο πρόγραµµα του 
είδους του στην Ευρώπη. Η φιλοδοξία του προγράµµατος είναι προφανής τόσο από τους 
βραχυπρόθεσµους όσο και από τους µακροπρόθεσµους καθορισµένους στόχους. Ο γενικός 
στόχος είναι να επιτευχθεί ένας τέτοιος βαθµός λειτουργικότητας της ΚτΠ µέχρι το 2006 που θα 
τοποθετήσει την Ελλάδα στο ίδιο επίπεδο ταξινόµησης όπως τα υπόλοιπα προγράµµατα ΚτΠ 
στις αναπτυγµένες χώρες στην Ευρώπη. Επιπλέον, είναι πολύ σηµαντικό να τονιστεί το γεγονός 
ότι αυτό το πρόγραµµα (µε έναν προϋπολογισµό 3 δισεκατοµµυρίων €) είναι η πρώτη 
προσπάθεια στην Ελλάδα να τεθεί µαζί δίπλα - δίπλα ένας µεγάλος αριθµός στόχων και 
ενεργειών που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας. 
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Οι δύο γενικοί στρατηγικοί στόχοι του OPIS για την περίοδο 2000-2006 είναι:  

Ο πρώτος µπορεί να πάρει τον τίτλο «Πολίτες και ποιότητα της ζωής». Αυτό αφορά τη 
βελτίωση στην ποιότητα της ζωής για το µέσο πολίτη από  ενέργειες σε µια σειρά κρίσιµων 
τοµέων όπως η δηµόσια διοίκηση, η υγεία, η µεταφορές και το περιβάλλον. Η επέµβαση σε 
αυτούς τους τοµείς θα βελτιώσει τις υπηρεσίες που προσφέρονται µέσω ολοκληρωµένων 
πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστηµάτων.   

 
Ο δεύτερος στόχος µπορεί να πάρει τον τίτλο της "Οικονοµικής Ανάπτυξης και του 

Ανθρώπινου ∆υναµικού". Αυτό αφορά στη δηµιουργία των κατάλληλων προυποθέσεων για την 
υποστήριξη της διαδικασίας για οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη στην οποία η τεχνολογία και 
η γνώση είναι τα κύρια όργανα για την αύξηση της παραγωγικότητας και της 
ανταγωνιστικότητας, των εισοδηµάτων, της απασχόλησης και των δεξιοτήτων του εργατικού 
δυναµικού. Περιλαµβάνει την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών υποδοµών, την υποστηρίξη των 
οικονοµικών µηχανισµών και της απασχόλησης  µε την υιοθέτηση όσο δυνατόν περισσότερων 
από τις νέες τεχνολογίες, τη δηµιουργία ενός συστήµατος εκπαίδευσης και κατάρτισης 
προσαρµοσµένο στις ανάγκες του 21ου αιώνα, και την προώθηση του ελληνικού πολιτισµού. 

 
Ο βελτιωµένος σχέδιασµός και οι οι ενσωµατωµένες δραστηριότητες του OPIS εκτός από 

το θετικό ευρύτερο οικονοµικό περιβάλλον και τις θετικές τάσεις στους περισσότερους  δείκτες 
ανάπτυξης των Τεχνολογιών Πληροφορικών Συστηµάτων (Information Systems Technologies) 
δηµιουργούν ένα αισιόδοξο υπόβαθρο για την ανάπτυξη της ΚτΠ στην Ελλάδα και ειδικότερα 
για την επίτευξη των συγκεκριµένων στόχων που τέθηκαν στο πλαίσιο του προγράµµατος:   

ΕΝΔΕΙΚΤΕΣ ΕΝΑΡΞΗ ΑΞΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ  
ΕΝΑΡΞΗ 

ΣΤΟΧΟΣ ΓΙΑ 2006 

Χρήστες Διαδικτύου ανά 
100 κατοίκους 

2000 5 50 

Μαθητές ανά Η/Υ 2000 51 10 
% σχολείων συνδεδεμένων 
με το διαδίκτυο 

2000 5 100 

Αριθμός Η/Υ ανά 100 
δημόσιους υπάλληλους 

2000 15 50 

% συνδεδεμένων κέντρων 
υγείας 

2000 0 100 

% των Μικρών - Μεσαίων 
Επιχειρήσεων που κάνουν 
e-commerce 

2000 ? 15 

% του πληθυσμού που 
καλύπτεται από συστήματα 
ελέγχου φάσματος 
συχνοτήτων 

2000 5 80 

% αύξηση θέσεων 2000 48,750 80, 000 
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εργασίας στον τομέα των 
ΠΣ 
Δαπάνες για ΠΣ σαν  % 
του ΑΕΠ 

2000 4,1 6,2 

 
Επιπλέον οι προτεραιότητες και οι στόχοι του OPIS είναι συµβατοί µε τις γενικότερες 

προτεραιότητες που έχουν τεθεί από τις πολιτικές σε εθνικά και περιφερειακά επίπεδα στην ΕΕ. 

Παραδείγµατα προγραµµάτων σχετικά µε εθνικές και περιφερειακές  πρωτοβουλίες στα 
πλαίσια της ΚτΠ. 

Τα προηγούµενα έτη ξεκίνησαν αρκετά προγράµµατα που συνεχίζουν να εκτελούνται σε 
εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο και είναι άµεσα ή έµµεσα σχετιζόµενα µε την ανάπτυξη της ΚτΠ.  
Μερικά ενδεικτικά παραδείγµατα τέτοιων προγραµµάτων είναι:   

1. "Πολιτεία" (σχετικό µε τη µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης)   
2. "Kλεισθένης" (σχετικό µε τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης µέσω 

τεχνικών, οργανωτικών και εκπαιδευτικών επεµβάσεων)  

  3.          “Σύζευξις "(σχετικό µε τη δηµιουργία ενός εθνικού δικτύου και την υλοποίηση των 
στόχων της δηµόσιας διοίκησης για δηµιουργία ενός οµοιόµορφου τεχνικού και λειτουργικού 
περιβάλλοντος επικοινωνίας για τις δηµόσιες υπηρεσίες µε άλλες δηµόσιες υπηρεσίες και µε 
τους πολίτες και τις εταιρείες)   

  4.         “Άριάδνη” (σχετικό µε την ηλεκτρονική µορφή του οδηγού του πολίτη, το κέντρο 
κλήσεων 1464 , το πρόγραµµα  

 5.           “Aστερίας” για την προώθηση της ανάπτυξης των ΠΤ στα νησιά, τη δηµιουργία των 
One-Stop Shops και των e-forms, την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών, κλπ)  

      6.       "Οδυσσέας" (σχετικό µε την κατάρτιση ετων εκπαιδευτικών στις Πληροφορικές 
Τεχνολογίες)   

5.5 Συµπεράσµατα για την Ελλάδα. 
 
H ανάπτυξη της ΚτΠ στην Ελλάδα άρχισε αργότερα απ' ότι στα περισσότερα από τα άλλα 

κράτη µέλη της ΕΕ. Το πρώτο και δεύτερο ΚΠΣ συνέβαλλαν σηµαντικά στην οικοδόµηση της 
τηλεπικοινωνιακής υποδοµής, στη µηχανογράφηση των δηµόσιων υπηρεσιών και στην 
ανάπτυξη της κινητής τηλεφωνίας στη χώρα. Εντούτοις, η επιτυχία θα µπορούσε να είναι πολύ 
µεγαλύτερη εάν αυτές οι προσπάθειες δεν εµποδίζονταν από εσωτερικά οργανωτικά 
προβλήµατα όπως την περιορισµένη εµπειρία του δηµόσιου τοµέα στη διοίκηση και την 
εφαρµογή, της έλλειψης συντονισµού, των καθυστερήσεων, κ.λ.π. 

 
Οι παράγοντες - κλειδιά που έχουν προσδιοριστεί για να επηρεάσουν την ανάπτυξη της 

ΚτΠ στην Ελλάδα συσχετίζονται τόσο και άµεσα µε την ΚτΠ όσο και έµµεσα, ανήκωντας στο 
ευρύτερο κοινωνικο-οικονοµικό και πολιτιστικό περιβάλλον στο οποίο η ανάπτυξη της ΚτΠ 
πραγµατοποιείται.   
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Τα υψηλά ποσοστά ανάπτυξης οδηγούν σε αύξηση της απασχόλησης. Η ανεργία στην 
Ελλάδα έχει µειωθεί τα τελευταία δύο χρόνια αλλά παραµένει µια από τις υψηλότερες στην ζώνη 
της ΕΕ. Παρ’ όλα αυτά, το πραγµατικό εισόδηµα των οικογενειών αυξήθηκε αλλά το ΑΕΠ από 
την άποψη των PPPs (Purchasing Power Parities13) δείχνει ότι είναι ακόµα ακριβότερο για τον 
ελληνικό λαό να αγοράσει προιόντα σχετικά µε την πληροφορική τεχνολογία από ότι για τους 
πιο πολλούς της ΕΕ.  

 
Οι γενικές δαπάνες σε ICTs, ως ποσοστό του ΑΕΠ, είναι σχεδόν στο µέσο όρο της ΕΕ. 

Είναι ενθαρρυντικό ότι οι δαπάνες επί του ΑΕΠ ανά κάτοικο αυξάνονται επίσης γρηγορότερα 
από το µέσο όρο της ΕΕ από το 2001. Επιπλέον το εύρος, η ποιότητα και το κόστος της 
υποδοµής και των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην Ελλάδα έχουν βελτιωθεί αρκετά. Το 
ποσοστό της ψηφιακής µετατροπής του δικτύου έχει αυξηθεί κυρίως στα αστικά κέντρα αλλά και 
στη χώρα συνολικά, ενώ η ποιότητα των υπηρεσιών βελτιώνεται σταθερά. Εντούτοις, το κόστος 
των υπηρεσιών για τον ιδιωτικό τοµέα παραµένει υψηλό, ενώ για τους καταναλωτές είναι πιο 
χαµηλό. Η γρήγορη ολοκλήρωση της διαδικασίας απελευθέρωσης έχει επίσης οδηγήσει σε 
ουσιαστικές µειώσεις του κόστους και στην περαιτέρω βελτιώση της ποιότητας και της σειράς 
των παρεχοµένων υπηρεσιών. Οι τηλεφωνικές συνδέσεις στην Ελλάδα είναι κοντά στο µέσο 
όρο της ΕΕ, ενώ οι συνδέσεις ISDN αυξάνονται σταθερά και όλες οι τηλεφωνικές γραµµές 
γίνονται ψηφιακές. Επιπλέον, η διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα ακολουθεί το 
µέσο όρο της ΕΕ, υποστηρίζόµενη από µια γρήγορα αναπτυσσόµενη αγορά. 

 
Μεγάλη δυνατότητα για την αυξανόµενη χρήση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών 

Συστηµάτων υπάρχει επίσης στη δηµόσια διοίκηση, τα σχολεία και τους εργασιακούς χώρους, 
και αυτή τη στιγµή αυτή η δυνατότητα δεν έχει αξιοποιηθεί πλήρως. Παρά την ιδιαίτερη 
προσπάθεια που έχει καταβληθεί και τα κεφάλαια που έχουν επενδυθεί, η δηµόσια διοίκηση 
στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται ακόµα από τον µικρό αριθµό εγκατεστηµένων Πληροφοριακών 
Συστηµάτων, τα περισσότερα από τα οποία είναι συστήµατα διαχείρισης διαθέσιµα µόνο για 
διοικητικού χαρακτήρα πληροφορίες και υπηρεσίες που προσφέρονται στο κοινό. Ένας 
αυξανόµενος αριθµός υπαλλήλων έχει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Ιδιαίτερες 
προσπάθειες έχουν καταβληθεί να αναβαθµίσουν τις δεξιότητες του εργατικού δυναµικού µε τη 
βοήθεια επιµορφωτικών προγραµµάτων, αλλά αυτές δεν ικανοποιούν πλήρως τις νέες ανάγκες 
που εµφανίζονται στην ΚτΠ. 

 
Η εικόνα η σχετική µε τη χρήση του ∆ιαδικτύου για τις συναλλαγές µε το δηµόσιο τοµέα 

είναι αρκετά θετική. Σχεδόν ο ένας στους δύο χρήστες του ∆ιαδικτύου έχει επισκεφτεί  
κυβερνητικούς ιστοχώρους, ένα ποσοστό που αντιστοιχεί στον ευρωπαϊκό µέσο όρο. Ο αριθµός 
των προσφερόµενων κυβερνητικών online υπηρεσιών αυξάνεται γρήγορα ενώ πρόσφατη 
έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(European Commission) ταξινοµεί τις υπηρεσίες σχετικά µε 
τη φορολογία (TAXIS-net) ως τις πληρέστερες online δηµόσιες υπηρεσίες στην Ελλάδα. 

 
Σε σχέση µε την υποδοµή για το ∆ιαδίκτυο, οι φιλοξενώντες σταθµοί(Ηosting Stations) 

αυξήθηκαν σηµαντικά (70%) την περίοδο 1998-2000, ενώ µια σηµαντική αύξηση έχει σηµειωθεί 
επίσης στις µοναδικές διευθύνσεις IP καθώς επίσης και τους ιστοχώρους. Οι online συναλλαγές 
συνεχίζουν να αποτελούν ένα µικρό κλάσµα των υπηρεσιών του ∆ιαδικτύου, µε το ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο και τα online ενηµερωτικά δελτία (newsletters) να είναι οι ο συχνότερα 
χρησιµοποιήσιµες online υπηρεσίες. Σύµφωνα µε τους πρόσφατους αριθµούς, περίπου 35% 

                                            
13 Οι (PPPs) Ισοτιµίες Αγοραστικής ∆ύναµης είναι τα ποσοστά µετατροπής νοµίσµατος που εξισώνουν την αγοραστική δύναµη των 

διαφορετικών νοµισµάτων µε την εξάλειψη των διαφορών στα επίπεδα τιµών µεταξύ των χωρών. Στην απλούστερη µορφή τους, οι 

PPPs είναι απλά σχέσεις τιµών που παρουσιάζουν την αναλογία των τιµών στα εθνικά νοµίσµατα του ίδιου αγαθού ή της υπηρεσίας 

στις διαφορετικές χώρες.   
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του πληθυσµού στην Ελλάδα έχουν τώρα πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο (2003) αλλά ο αριθµός 
χρηστών αυξάνεται ετησίως. Όσον αφορά στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου, η Ελλάδα 
καθυστερεί στη δηµιουργία της κατάλληλης υποδοµής µε έναν µέσο αριθµό Ασφαλών 
Εξυπηρετών ∆ικτύου(Secure Web Servers) πολύ χαµηλότερο από το µέσο όρο της ΕΕ.   

Το εκπαιδευτικό σύστηµα µετασχηµατίζεται βαθµιαία µε την εισαγωγή των νέων Πληροφορικών 
Τεχνολογιών. Στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, η Πληροφορική Τεχνολογία διδάσκεται από τα 
µέσα της δεκαετίας του '80 στο µεγαλύτερο αριθµό των γυµνασίων της χώρας, αλλά οι 
εκπαιδευτικές περίοδοι, τα βιβλία και τα εργαστήρια χρειάζονται κάποιο χρόνο να για γίνουν 
ικανοποιητικά. Ο µέσος αριθµός µαθητών ανά Η/Υ µειώνεται και στις δύο βαθµίδες 
(πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια) αλλά είναι ακόµα υψηλός, ενώ η πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο 
έχει φθάσει τώρα το 100% στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Στα πανεπιστήµια και τα τεχνικά 
κολλέγια, οι εφαρµογές των Πληροφορικών τεχνολογιών και των δικτύων έχουν αναπτυχθεί για 
να υποστηρίξουν την εκπαίδευση και την έρευνα, και αυτές καλύπτουν ένα ποσοστό µεγαλύτερο 
από το 1/3 της ακαδηµαϊκής κοινότητας.   

Παρ’ όλα αυτά, το κόστος της πρόσβασης και της χρήσης του ∆ιαδικτύου είναι ακριβότερο σε 
σχέση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό οφείλεται κυρίως στην ακόµα αναπτυσσόµενη αγορά 
και τον περιορισµένο ανταγωνισµό µεταξύ των παροχέων σύνδεσης, καθώς επίσης και το 
χαµηλό κατά κεφαλήν εισόδηµα σε σχέση µε το µέσο όρο της ΕΕ. Εντούτοις, η ανάπτυξη 
µερικών νέων επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών που στρέφονται στις νέες τεχνολογίες, η 
ερευνητική εργασία στα πανεπιστήµια και η σταθερή αποδοχή πολλών νέων τεχνολογιών από 
τους καταναλωτές είναι σηµάδια µίας νέας δυναµικής.  

Συµπερασµατικά, η Ελλάδα άρχισε από µια πολύ χαµηλή θέση και το κενό που καλείται να 
καλύψει στον τοµέα της ανάπτυξης της ΚτΠ είναι σηµαντικό σε σύγκριση µε τα άλλα κράτη µέλη 
της ΕΕ. Εντούτοις, ο βελτιωµένος σχεδιασµός και η ολοκληρωµένη προσέγγιση του OPIS, οι 
θετικές ενέργειες που ελήφθησαν για να βελτιώσουν την εφαρµογή του και να αυξήσουν την 
αποτελεσµατικότητά του καθώς επίσης και το θετικό ευρύτερο οικονοµικό περιβάλλον και οι 
τάσεις βελτίωσης, που παρατηρούνται τα προηγούµενα έτη, των παραγόντων που επηρεάζουν 
την ΚτΠ στην Ελλάδα δίνουν την ελπίδα και δηµιουργούν την αισιοδοξία για επίτευξη των 
καθορισµένων στόχων. 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας αλλάζουν ραγδαία τον τρόπο εργασίας, 
διασκέδασης, επικοινωνίας και συναλλαγής, και µεταλλάσσουν τις βάσεις του οικονοµικού 
ανταγωνισµού. ∆ηµιουργούν διεθνώς µια νέα Κοινωνία της Πληροφορίας, µε νέα δεδοµένα και 
νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη, την ευηµερία και την ποιότητα ζωής.  
Αποτελούν εργαλείο για τον εκσυγχρονισµό του κάθε κράτους και την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων, δηµιουργούν νέους τρόπους εργασίας, νέες δεξιότητες, και την ανάγκη συνεχούς 
µάθησης και µεταβολής του εκπαιδευτικού συστήµατος. Παράλληλα επιτρέπουν τη βελτίωση των 
υπηρεσιών στην υγεία, την πρόνοια, το περιβάλλον, και συµβάλλουν στην ανάδειξη της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς του κάθε λαού. Μέληµα της κάθε κυβερνητικής πολιτικής είναι η 
Κοινωνία της Πληροφορίας που διαµορφώνεται να είναι µια κοινωνία για όλους, χωρίς διακρίσεις 
σε πληροφοριακά έχοντες και µη-έχοντες όπου διαφυλάσσονται τα δικαιώµατα του πολίτη καθώς 
και η ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης. 
Από τα προηγούµενα ελπίζουµε, ότι έγινε σαφές, πως η επιτυχής εφαρµογή οποιασδήποτε 
δηµόσιας πολιτικής σε οποιοδήποτε γεωγραφικό σηµείο του πλανήτη, στον πληροφορικό και 
τηλεπικοινωνιακό τοµέα εξαρτάται σηµαντικά από τη συνεργασία του κράτους µε τον ιδιωτικό 
τοµέα, καθώς και την ενεργό συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών και έτσι µόνο προς αυτή την  
κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθεί στο άµεσο αλλά και στο απώτερο µέλλον.  
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