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Κπξίεο θαη Κχξηνη, 
 
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη θαη ζπλαδέιθηζζεο, 
 
 Εθ κέξνπο ηνπ ΚΚΕ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ ΕΕΣΣ γηα ηελ 
πξφζθιεζε, λα ηε ζπγραξψ γηα ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο θαη λα επρεζψ 
δεκηνπξγηθά απνηειέζκαηα απφ ηηο εξγαζίεο ηνπ πλεδξίνπ. 
 Ο πξνβιεκαηηζκφο γηα ηηο ξαγδαίεο αιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ 
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ηνπ Ιληεξλεη θαη γηα ην ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο 
επξπδσληθφηεηαο είλαη θπζηθά δηεζλήο, φκσο ε ζπκβνιή καο πξέπεη λα έρεη 
ζαλ αθεηεξία ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. 
 Θα ήηαλ ζπαηάιε ρξφλνπ λα αλαθεξζεί θαλείο ζηελ απηνλφεηε 
ζεκαζία ηεο αλάπηπμεο ησλ επξπδσληθψλ ππνδνκψλ θαη ησλ εθαξκνγψλ, 
θαζψο θαη ζηηο δπλαηφηεηεο πνπ δηακνξθψλνπλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 
ιατθψλ αλαγθψλ. Απηή ε γεληθφινγε αλαθνξά δελ κπνξεί, θαηά ηε γλψκε καο, 
λα απνηειέζεη εζληθφ ζηφρν, ρσξίο λα απαληεζεί ην βαζηθφ εξψηεκα: 

Αλάπηπμε ηεο επξπδσληθφηεηαο απφ πνηφλ θαη γηα πνηφλ; Πνηνο ζα 
θιεζεί λα πιεξψζεη θαη πνηνο ζα θαξπσζεί ηε κεξίδα ηνπ ιένληνο απφ ηα 
νθέιε; 
 Η απάληεζε πνπ δίλεηαη απφ ηελ θπβέξλεζε θαη ην ΠΑΟΚ ζεσξεί ζαλ 
κνλφδξνκν ηελ επξσελσζηαθή θαηεχζπλζε ηεο «απειεπζέξσζεο» ηνπ ηνκέα 
ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. Θεσξεί δεδνκέλε ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε 
ηνπ θνηλσληθνχ δηθαηψκαηνο ζηελ επηθνηλσλία θαη ζηελ πιεξνθνξία θαη 
αλαγνξεχεη ηελ θεξδνθνξία ηνπ ηδηψηε επελδπηή ζε κνριφ αλάπηπμεο ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα. Όπνηνο ακθηζβεηεί ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε 
ζπθνθαληείηαη απζαίξεηα, ζαλ ηερλνθνβηθφο ή ζαλ δνγκαηηθφο. 
 Η πξνπαγαλδηζηηθή ζηήξημε απηήο ηεο θαηεχζπλζεο επαλαιακβάλεη 
κνλφηνλα ηα νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ γηα ην ιατθφ θαηαλαισηή θαη ηνλ 
εξγαδφκελν ηνπ θιάδνπ απφ ηνλ ειεχζεξν αληαγσληζκφ πνιιψλ ηδησηηθψλ 
νκίισλ. Οη ηδησηηθέο επελδχζεηο παξνπζηάδνληαη ζαλ ξηδηθή ιχζε ζην 
πξφβιεκα ηεο απαζρφιεζεο. Ο «απειεπζεξσκέλνο» ηνκέαο ησλ 
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ζαλ ην ηδαληθφ πεδίν επθαηξηψλ γηα ηηο κηθξέο 
εηαηξίεο ησλ κηθξψλ ρσξψλ. 
 Η πξαγκαηηθφηεηα δελ επηβεβαηψλεη απηνχο ηνπο ηζρπξηζκνχο. Οη 4 
κεγαιχηεξνη επξσπατθνί κνλνπσιηαθνί φκηινη θαηέρνπλ ήδε ην 54% ηεο 
επξσελσζηαθήο αγνξάο ελψ ζηελ θηλεηή ηειεθσλία νη 2 κεγαιχηεξνη φκηινη 
ζε θάζε θξάηνο κέινο ειέγρνπλ θαηά κέζν φξν ην 75% ηεο αγνξάο, 
απνδεηθλχνληαο φηη ε επνρή ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ αλήθεη ηζηνξηθά 
ζην παξειζφλ. 
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ην πιαίζην ηεο απειεπζέξσζεο» πξάγκαηη απμήζεθε ζεκαληηθά ε 
παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο. Όκσο απφ απηή ηελ αχμεζε κνλαδηθφο 
σθειεκέλνο ήηαλ ε θεξδνθνξία ηνπ θεθαιαίνπ. Η αλαδηάξζξσζε 
ζπλνδεχεηαη κε θαηάξγεζε θάζε πιαηζίνπ ζηαζεξήο θαη πιήξνπο εξγαζίαο, 
αχμεζε ηνπ βαζκνχ εθκεηάιιεπζεο θαη κείσζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 

Η αξλεηηθή πείξα γηα ηνπο εξγαδφκελνπο είλαη θνηλή απφ ηε France 
Telecom θαη ηελ Deutsche Telecom κέρξη ηνλ ΟΣΕ. Αιιά θαη ε ιατθή 
θαηαλάισζε δελ σθειήζεθε αλάινγα απφ ηε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο 
παξαγσγηθφηεηαο κε ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηελ πνξεία ησλ ηηκψλ ηεο 
ζηαζεξήο ηειεθσλίαο, θαζψο θαη ηηο απμήζεηο ζηα θξαηηθά θαη δηαθξαηηθά ηέιε 
ρξήζεο. 

Δξακαηηθή ήηαλ θαη ε επηδείλσζε ζην δήηεκα ηεο αζθάιεηαο ησλ 
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. Μφλν ηα ζηνηρεία ηνπ Ειιεληθνχ Φνξέα 
Πξφιεςεο Σειεπηθνηλσληαθήο Απάηεο αξθνχλ γηα λα δείμνπλ ηελ απμεηηθή 
πνξεία ηνπ ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο ηελ ηειεπηαία πεληαεηία ζηε ρψξα καο, 
γηα λα κελ αλαθεξζνχκε ζηελ πεξηβφεηε ππφζεζε ησλ ππνθινπψλ πνπ 
νδήγεζε ζηελ πξφζθαηε απφθαζε ηνπ ηΕ. Η δσή απνδεηθλχεη φηη ε 
δηαζθάιηζε ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη ηεο αθεξαηφηεηαο ηεο πιεξνθνξίαο δελ 
είλαη δήηεκα ηερληθψλ θαη νξγαλσηηθψλ κέηξσλ. Η αζθάιεηα ηεο πιεξνθνξίαο 
θηλδπλεχεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απφ ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζή ηεο, ηε δηαπάιε 
ησλ κεγάισλ ηκπεξηαιηζηηθψλ δπλάκεσλ γηα ην κνίξαζκα ησλ ζθαηξψλ 
επηξξνήο ηνπο θαη ηελ θξαηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο, π.ρ. ε 
ζεζκηθή λνκηκνπνίεζε ησλ ππνθινπψλ θαη ην ΠΔ 47/2005 γηα ηελ άξζε ηνπ 
απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ κε πξφζρεκα ηελ «θαηαπνιέκεζε ηεο 
ηξνκνθξαηίαο» θαζψο θαη ε κπζηηθή ζπιινγή ζηνηρείσλ ησλ ηειεθσληθψλ 
ζπλδηαιέμεσλ απ΄ ηελ θπβέξλεζε ησλ ΗΠΑ. 

Η επηινγή ηεο «απειεπζέξσζεο» δε ζηνρεχεη επνκέλσο ζηελ 
ηθαλνπνίεζε ησλ ιατθψλ αλαγθψλ, αιιά ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο 
ππεξζπζζψξεπζεο θεθαιαίνπ ζε δηάθνξνπο θιάδνπο ηεο επξσελσζηαθήο 
αγνξάο, θεθαιαίνπ πνπ αλαδεηά θεξδνθφξα  δηέμνδν ζε άιινπο ηνκείο ηεο 
νηθνλνκίαο, φπσο νη ηειεπηθνηλσλίεο. 

Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην κπνξνχκε εχθνια λα πξνζδηνξίζνπκε ηνπο 
σθειεκέλνπο απφ ηελ αλαγθαία αλάπηπμε ηεο επξπδσληθφηεηαο. Θα είλαη νη 
ηζρπξνί κνλνπσιηαθνί φκηινη πνπ ιακβάλνπλ ζπλερψο θξαηηθέο θαη θνηλνηηθέο 
ρξεκαηνδνηήζεηο ηνπ Γ΄θαη ηνπ Δ΄ ΚΠ γηα λα επελδχνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν 
ηνκέα, κε θνξπθαίν παξάδεηγκα ηε δηαλνκή ησλ έξγσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 
«Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο».  

Έηζη, ζπλερψο αλαδεηνχληαη λέα ρξεκαηνδνηηθά θαη ξπζκηζηηθά θίλεηξα 
γηα ηδησηηθέο εηαηξίεο ζε βάξνο ηνπ θνξνινγνχκελνπ εξγαδφκελνπ. 
Σαπηφρξνλα ην δεκφζην αλαδεηθλχεηαη σο ε ζεκαληηθφηεξε αγνξά ζρεηηθψλ 
ππεξεζηψλ απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξίεο. 

Αλαθεξφκαζηε ζε ηδησηηθέο εηαηξίεο πνπ ζηελ πξψηε θάζε ηεο 
«απειεπζέξσζεο» δξαζηεξηνπνηήζεθαλ θπξίσο ζηελ παξαζηηηθή 
δξαζηεξηφηεηα ηεο μεηαπώληζης ππεξεζηψλ επηθνηλσλίαο. 

ηε λέα δεχηεξε θάζε - φπνπ επηηαρχλεηαη ε ζπγθέληξσζε θεθαιαίνπ, 
νη ζπγρσλεχζεηο θαη ε θπξηαξρία ιίγσλ ηζρπξψλ νκίισλ - ν αληαγσληζκφο ζα 
επεθηαζεί ζηε δεκηνπξγία διαθορεηικών δικηύων ηηλεπικοινωνίας για 
ηην ίδια όμως αποζηολή.  
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Πξφθεηηαη γηα ζπαηάιε θνηλσληθνχ πινχηνπ, πνπ ζε αξθεηέο 
πεξηπηψζεηο, φπσο ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, έρεη αξλεηηθή επίδξαζε θαη ζηε 
δεκφζηα πγεία (π.ρ. ζπγθέληξσζε δηαθνξεηηθψλ θεξαηψλ ζηνλ ίδην ρψξν). 
Πξφθεηηαη επίζεο γηα επελδχζεηο πνπ κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ κφλν κεγάινη 
φκηινη πνπ ζα θπξηαξρήζνπλ πιήξσο ζηελ αγνξά. 

Η αλάπηπμε ηεο επξπδσληθφηεηαο κε γλψκνλα ηελ θεξδνθνξία ηνπ 
ηδηψηε επελδπηή επηδξά θαη ζηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ζηηο ππεξεζίεο πνπ ζα 
αλαπηπρζνχλ πξνλνκηαθά, ζηνλ αληίπνδα ησλ ιατθψλ αλαγθψλ. 

Γίλεηαη αλαθνξά ζηελ αλάγθε αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπλδέζεσλ, 
ρσξίο λα πξνηάζζνληαη φκσο, νπζηαζηηθά απνκαθξπζκέλεο, αθξηηηθέο θαη 
λεζησηηθέο πεξηνρέο πνπ έρνπλ κεγαιχηεξε αλάγθε ζηελ επξπδσληθή 
πξφζβαζε. Με φξνπο θεξδνθνξίαο απηφ είλαη ινγηθφ, αθνχ ε Αλάθε θαη ε 
ίθηλνο δελ απνηεινχλ ειθηηθέο αγνξέο, ζε αληίζεζε κε ηα κεγάια αζηηθά 
θέληξα. 

Δίλεηαη κεγαιχηεξν βάξνο ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο θαισδηαθήο 
ηειεφξαζεο, απφ ηελ επέθηαζε αλαγθαίσλ εθαξκνγψλ ηειε - ηαηξηθήο θαη 
ηειε - εθπαίδεπζεο. 

ην ζεκείν απηφ πέξα απ΄ηηο ζεκαηηθέο πξνηεξαηφηεηεο πξέπεη λα 
δνχκε πσο αμηνπνηνχληαη ή κπνξεί λα αμηνπνηεζνχλ νη λέεο ππεξεζίεο θαη 
εθαξκνγέο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ε αμηνπνίεζε ηεο ηειεταηξηθήο ζηελ 
θαηεχζπλζε ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη φρη ηεο 
αλαβάζκηζεο ηεο πνηφηεηάο ηνπο, δειαδή ζαλ ζπκπιεξσκαηηθφ κέζν. Άιιν 
παξάδεηγκα νη πξνζπάζεηεο δεκηνπξγίαο εζληθψλ βάζεσλ θαη παλεπξσπατθήο 
ειεθηξνληθήο βάζεο δεδνκέλσλ πγείαο θαη ν θίλδπλνο πνιχκνξθεο 
αμηνπνίεζεο ηνπο απ΄ην κεγάιν θεθάιαην. 

Αληίζηνηρα ζα κπνξνχζε λα αλαθεξζεί θαλείο ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην 
θαη ζηελ επίδξαζε ηνπ γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο ζπγθέληξσζεο θαη 
ζπγθεληξνπνίεζεο ηνπ θεθαιαίνπ ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα.  

Σίζεηαη βέβαηα ην εξψηεκα: κπνξεί απηή ε εμέιημε λα δηνξζσζεί κε ηε 
θξαηηθή ξχζκηζε θαη ηηο πξσηνβνπιίεο ηεο Εζληθήο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο δειαδή 
ηεο ΕΕΣΣ; Η απάληεζε δίλεηαη απ΄ ην ίδην ην ζεζκηθφ πιαίζην (λ. 2867/2000, 
λ. 3431/2006). Ο επνπηηθφο, ξπζκηζηηθφο θαη ειεγθηηθφο ξφινο ηεο 
Ρπζκηζηηθήο Αξρήο νθείιεη λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο αληαγσληζηηθήο 
αγνξάο ζχκθσλα κε ην θνηλνηηθφ πιαίζην ηεο «απειεπζέξσζεο». ηνρεχεη 
δειαδή ζηε δηαρείξηζε ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ηνπ κεηνρνπνηεκέλνπ 
πξψελ θξαηηθνχ κνλνπσιίνπ ηνπ ΟΣΕ θαη ησλ αληαγσληζηψλ ηδησηηθψλ 
νκίισλ, θαζψο θαη ζηε ξχζκηζε αληηζέζεσλ κεηαμχ ηνπ εζληθνχ θαη ηνπ 
θνηλνηηθνχ επηπέδνπ. Γη’ απηφ εζηηάδεη ζηε δηάζεζε ηεο ππνδνκήο ηνπ ΟΣΕ ζε 
θνζηνζηξεθείο ηηκέο ζηνπο άιινπο παξφρνπο θαζψο θαη ζηελ 
«απειεπζέξσζε» ηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ, δειαδή ζηελ ππνρξέσζε ηνπ ΟΣΕ λα 
εθκηζζψλεη γηα ρξήζε απηφ ην ηκήκα ηνπ δηθηχνπ ζηνπο αληαγσληζηέο ηνπ. 
ην ίδην κήθνο θχκαηνο είλαη θαη ε αδεηνδφηεζε WiMAX κε ηελ ειαζηηθή 
απαίηεζε γηα θάιπςε 20% αλά γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα.  

Δελ έρεη λφεκα λα ζπλερίζεη θαλείο κε έλα κεγάιν θαηάινγν αξλεηηθψλ 
ζπλεπεηψλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζήκεξα ζπγθξνχνληαη δπν ζηξαηεγηθέο 
επηινγέο. 

Η πξψηε πνπ θπξηαξρεί ζηελ ΕΕ ζεσξεί ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ 
πιεξνθνξία ζαλ εκπφξεπκα. ηνρεχεη ζηελ "απειεπζέξσζε" ηεο θίλεζεο ηνπ 
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κεγάινπ θεθαιαίνπ θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ 
επξσπατθψλ κνλνπσιίσλ. Τπνηάζζεη ζε απηφ ην ζηφρν ηελ θξαηηθή 
ρξεκαηνδφηεζε, ηελ θξαηηθή αγνξά, ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα. 

Η δεχηεξε πνπ πξνηείλεη ην ΚΚΕ ζεσξεί ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ 
πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία ζαλ θνηλσληθφ δηθαίσκα. Πξνηάζζεη ηηο ιατθέο 
αλάγθεο θαη εζηηάδεη ζηηο πνιηηηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζπλδπαζκέλε 
ηθαλνπνίεζε ηνπο, δειαδή ηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ βαζηθψλ κέζσλ 
παξαγσγήο, ηνλ θεληξηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηνλ εξγαηηθφ έιεγρν. Μέζα ζε απηφ 
ην πιαίζην ηεο ιατθήο νηθνλνκίαο, ν εληαίνο θξαηηθφο θνξέαο επηθνηλσληψλ 
κπνξεί: 

 λα δηαζθαιίζεη ηε θζελφηεξε, επθνιφηεξε, ηαρχηεξε θαη 
αζθαιή πξφζβαζε φισλ ησλ πνιηηψλ ζε έλα κεγάιν εχξνο 
κέζσλ θαη ππεξεζηψλ, 

 λα κεηψζεη ηνλ εξγάζηκν ρξφλν θαη λα πξνζηαηεχζεη ηε δεκφζηα 
θαη εξγαζηαθή πγεία θαη αζθάιεηα 

 λα πξνηάμεη ηηο αλάγθεο ηεο πεξηθέξεηαο, ηδηαίηεξα ησλ 
αθξηηηθψλ θαη λεζησηηθψλ πεξηνρψλ 

 λα πξνζδηνξίζεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ 
αλάπηπμεο ηεο ηειεθπαίδεπζεο, ηεο ηειεταηξηθήο, ηεο 
εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε απ΄ην δεκφζην θαη θάζε άιιεο 
ρξήζηκεο εθαξκνγήο 

 λα αλαπηχμεη ηελ αλαγθαία έξεπλα θαη λα θαηνρπξψζεη ηα 
πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ησλ εξεπλεηψλ θαη ηα δεκνθξαηηθά 
δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ 

 λα ζσξαθίζεη έλα ηνκέα ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηα θπξηαξρηθά 
δηθαηψκαηα ηεο ρψξαο 

 
Ο δξφκνο πνπ πξνηείλνπκε δελ είλαη εχθνινο, απαηηεί ξηδηθέο αλαηξνπέο ζην 
επίπεδν ηεο δηαθπβέξλεζεο θαη ηεο εμνπζίαο. Όκσο δε ζεσξνχκε φηη 
ππάξρνπλ κνλφδξνκνη γηα ηνπο ιανχο, φπσο έδεημε θη ε ζεηηθή θαη αξλεηηθή 
πείξα ηνπ 20νπ αηψλα. 
Μ’ απηέο ηηο ζθέςεηο ζπγραίξνπκε γηα άιιε κηα θνξά ηελ ΕΕΣΣ πνπ έδσζε ηελ 
επθαηξία ηεο παξνπζίαζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ πξνηάζεσλ θαη 
αλακέλνπκε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πλεδξίνπ. 

 
 
 
 

 
 


