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Αντί να «τρέξει» το Ιντερνετ η κυβέρνηση... σφυρίζει
Πηγή: εφημερίδα Ελευθεροτυπία
Για αδράνεια κατηγόρησε χθες την κυβέρνηση ο πρόεδρος της
Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Νικ. Αλεξανδρίδης, ένα μόλις 24ωρο πριν από την
παρουσίαση της στρατηγικής για τις τηλεπικοινωνίες από τον Κ. Χατζηδάκη.
Σχολιάζοντας την πορεία της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα, ο επικεφαλής της ΕΕΤΤ τόνισε πως αν η
κυβέρνηση δεν υπογράψει την εισήγηση για τα δικαιώματα διέλευσης, είναι ορατός ο κίνδυνος για άναρχη
ανάπτυξη των υποδομών και για διεύρυνση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των μεγάλων αστικών κέντρων και
της περιφέρειας. Ο Νικ. Αλεξανδρίδης τόνισε πως η περιφέρεια κινδυνεύει «να παραμείνει σε διαδικτυακό
σκοτάδι», εξαιτίας της απροθυμίας της κυβέρνησης να κλείσει το θέμα με τα δικαιώματα διέλευσης. Πρόκειται
για ένα από τα πιο σκληρά «αγκάθια» που καλούνται να αντιμετωπίσουν όσοι επιθυμούν την εγκατάσταση
τηλεπικοινωνιακών δικτύων (κυρίως οπτικές ίνες), καθώς κάθε Δήμος ή Νομαρχία έχει διαφορετική πολιτική για
το θέμα. Στελέχη των τηλεπικοινωνιακών εταιρειών τονίζουν με ιδιαίτερα επικριτική διάθεση τη στάση του
Δήμου Θεσσαλονίκης που πρακτικά αποτρέπει την εγκατάσταση δικτύων, με αποτέλεσμα να μην είναι εύκολες
οι αναβαθμίσεις και οι συνδρομητές της συμπρωτεύουσας να... στενάζουν λόγω των χαμηλών ταχυτήτων
πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Από τα 300.000 νοικοκυριά που ώς το τέλος του 2007 είχαν αποδεσμευθεί από τον
ΟΤΕ, μόλις το 10% βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, ενώ στη Λάρισα και σε άλλες 24 πόλεις της χώρας υπολογίζεται
πως υπάρχουν μόλις 32.000 απελευθερωμένες γραμμές. Ολα αυτά τη στιγμή που στην Αθήνα έχουν
αποδεσμευθεί από τον ΟΤΕ 239.000 γραμμές.

Εντύπωση προκάλεσε ο χρόνος που επέλεξε για την αιχμηρή της παρέμβαση η ΕΕΤΤ, καθώς σήμερα το πρωί ο
υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών Κ. Χατζηδάκης παρουσιάζει τη στρατηγική της κυβέρνησης για τις
τηλεπικοινωνίες. Σύμφωνα με πληροφορίες ο υπουργός θα κάνει αναφορά στους στόχους για την ανάπτυξη της
ευρυζωνικότητας και θα μιλήσει για την ανάγκη επέκτασης των δικτύων οπτικών ινών, αν και όπως προκύπτει
από τα λεγόμενα του Νικ. Αλεξανδρίδη ούτε ο ίδιος ούτε οι συναρμόδιοι συνάδελφοί του έχουν υπογράψει την
απαραίτητη υπουργική απόφαση! Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύων νέας γενιάς
που θα φτάνουν ώς την πόρτα του συνδρομητή μπορεί να κοστίσει ώς και 3 δισ. ευρώ, χωρίς όμως να υπάρχει
-κατά τα φαινόμενα- δυνατότητα εξασφάλισης κονδυλίων από την Ε.Ε. Για το λόγο αυτό το υπουργείο
Μεταφορών εξετάζει το ενδεχόμενο υλοποίησης του σχεδίου μέσω άλλων οδών, όπως η σύμπραξη με τον
ιδιωτικό τομέα (ΣΔΙΤ).
Την ίδια στιγμή η Στατιστική Υπηρεσία διαπιστώνει αύξηση στη χρήση του υπολογιστή και του Διαδικτύου από
τα ελληνικά νοικοκυριά. Σύμφωνα με σχετική έρευνα στον εξοπλισμό του 40% των νοικοκυριών
περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένας υπολογιστής, ενώ ένα στα τρία σπίτια έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Ωστόσο
τα νοικοκυριά που «βγαίνουν» online χρησιμοποιούν στη συντριπτική τους πλειονότητα τις -αργές με τα
σημερινά δεδομένα- απλές τηλεφωνικές γραμμές, ενώ χρήση ευρυζωνικών υπηρεσιών όπως το ADSL κάνει
μόλις 1 στα 3 δικτυωμένα νοικοκυριά. Από την ίδια έρευνα διαπιστώνεται επίσης πως από τα νοικοκυριά που
έχουν αργή πρόσβαση στο Διαδίκτυο περισσότερα από τα μισά θεωρούν περιττή την απόκτηση μιας ADSL
σύνδεσης, γεγονός που προκαλεί εντύπωση αν λάβει κανείς υπόψιν πως οι απλές τηλεφωνικές γραμμές δεν
επιτρέπουν πρακτικά την πρόσβαση στις πιο προηγμένες υπηρεσίες του Διαδικτύου.
* 3.200 καταγγελίες για προβλήματα στην παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών έλαβε το 2007 η
καταναλωτική οργάνωση ΕΚΠΟΙΖΩ, που προτρέπει τους υποψήφιους συνδρομητές των εναλλακτικών, κυρίως,
παρόχων να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί στις συμβάσεις που υπογράφουν.
Του ΝΙΚΟΥ ΜΟΥΜΟΥΡΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 05/02/2008

Σελίδα 1 / 1

