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ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών 

(ΚΕΠΕ) ιδρύθηκε το 1959 ως μια μικρή ερευνητική μονάδα με την 

επωνυμία "Κέντρον Οικονομικών Ερευνών", με βασικό σκοπό την 

επιστημονική μελέτη των οικονομικών προβλημάτων της Ελλάδας, 

την ενθάρρυνση των οικονομικών ερευνών και τη συνεργασία με 

άλλα επιστημονικά ιδρύματα. 

Το 1964 το ΚΕΠΕ πήρε τη σημερινή του ονομασία και δι

άρθρωση και του ανατέθηκαν οι εξής πρόσθετες αρμοδιότητες: 

(α) η κατάρτιση σχεδίων βραχυχρόνιων, μεσοχρόνιων και μακρο

χρόνιων προγραμμάτων ανάπτυξης, η εκπόνηση σχεδίων προγραμμά

των περιφερειακής και χωροταξικής ανάπτυξης, καθώς και προ

γραμμάτων δημόσιων επενδύσεων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 

γραμμές που καθορίζει η κυβέρνηση· (β) η παρακολούθηση και 

ανάλυση της βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης εξέλιξης της ελ

ληνικής οικονομίας, καθώς και η κατάρτιση προτάσεων για τη 

λήψη των κατάλληλων μέτρων- (γ) η επιμόρφωση νέων οικονομολό

γων, ιδιαίτερα σε θέματα προγραμματισμού και οικονομικής ανά

πτυξης. 

Το ΚΕΠΕ έχει αναπτύξει και αναπτύσσει έντονη δραστηρι

ότητα σε όλους τους πιο πάνω τομείς. Διεξάγει συστηματικές 

έρευνες πάνω σε βασικά θέματα της ελληνικής οικονομίας, εκπο

νεί σχέδια προγραμμάτων ανάπτυξης, παρακολουθεί τις βραχυχρό

νιες εξελίξεις, χορηγεί υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές 
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στην οικονομική επιστήμη και τον προγραμματισμό και οργανώνει 

διαλέξεις και σεμινάρια. 

Στα πλαίσια αυτών των δραστηριοτήτων εντάσσεται και η 

δημοσίευση μελετών, που είναι αποτέλεσμα έρευνας μελετητών 

του ΚΕΠΕ, καθώς και διαλέξεων, που δίνονται από διακεκριμέ

νους επιστήμονες οι οποίοι προσκαλούνται από το Κέντρο. 

Το ΚΕΠΕ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με αντίστοιχα 

επιστημονικά ιδρύματα του εξωτερικού και ανταλλάσσει εκδό

σεις, όπως και απόψεις και πληροφορίες πάνω σε θέματα τρεχου-

σών οικονομικών εξελίξεων και μεθόδων οικονομικής έρευνας, 

συμβάλλοντας και με αυτό τον τρόπο στην προαγωγή της οικονο

μικής επιστήμης στη χώρα. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η κατάρτιση εθνικών αναπτυξιακών προγραμμάτων προϋπο

θέτει εμπεριστατωμένη ανάλυση των δεδομένων και όσο το δυνατό 

πληρέστερη κατανόηση των προβλημάτων και των δυνατοτήτων της 

οικονομίας. Η εξασφάλιση της προϋπόθεσης αυτής αποτελεί ίσως 

και την πολυτιμότερη συνεισφορά του προγραμματισμού στην ανα

πτυξιακή διαδικασία. 

Στα πλαίσια της κατάρτισης του Προγράμματος Οικονομι

κής και Κοινωνικής Ανάπτυξης 1988-1992 συστάθηκαν Ομάδες Ερ

γασίας για τη διερεύνηση των προβλημάτων και των προοπτικών 

των διάφορων κλάδων και δραστηριοτήτων της ελληνικής οικονο

μίας, τα πορίσματα των εργασιών των οποίων διατυπώθηκαν σε 

αναλυτικές εκθέσεις. 

Παρά τις επιφυλάξεις που ενδέχεται να διατυπωθούν για 

ορισμένες γνώμες ή απόψεις, οι οποίες εκφράζονται στις εκθέ

σεις αυτές, αποφασίστηκε η δημοσίευση τους, όχι μόνο γιατί 

κρίθηκε σκόπιμη η ευρύτερη προβολή του έργου τόσων επιστημό

νων και ειδικών, αλλά και γιατί θεωρήθηκε ότι προσφέρουν χρή

σιμο υλικό, για την παραπέρα διερεύνηση των οικονομικών και 

κοινωνικών προβλημάτων της χώρας. 

Καθηγήτρια ΜΑΡΙΑ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

Επιστημονική Διευθύντρια 

Κέντρο Προγραμματισμού 

και Οικονομικών Ερευνών 

Δεκέμβριος 1989 
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Η Έκθεση αυτή είναι προϊόν συλλογικής προσπάθειας της 

Ομάδας Εργασίας που συστάθηκε στο ΚΕΠΕ για το Πρόγραμμα Οικο

νομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης 1988-1992. 

Για λόγους που σχετίζονται κυρίως με την οργάνωση του 

έργου της Ομάδας Εργασίας και τις ιδιομορφίες και ιδιαιτερό

τητες των θεμάτων με τα οποία ασχολήθηκε, η Έκθεση χωρίζεται 

σε δυο μέρη. Στο Μέρος Ι καλύπτονται οι "Τηλεπικοινωνίες" και 

στο Μέρος II τα "Ελληνικά Ταχυδρομεία". Συντάκτης του πρώτου 

μέρους είναι ο Θεόφιλος Τερροβίτης και του δευτέρου ο Νικό

λαος Σπανάκης. 

Για τις τηλεπικοινωνίες, η Έκθεση βασίστηκε: 

Στις γραπτές και προφορικές εισηγήσεις των μελών της 

Ομάδας Εργασίας, καθώς και στις εισηγήσεις που εξασφαλί

στηκαν με τη μεσολάβηση τους. Από την άποψη αυτή πολύ 

σημαντική υπήρξε η συμβολή του κ. Γεωργίου 'Avviνου ο 

οποίος έφερε εισηγήσεις του ΟΤΕ - KOL από τη σκοπιά του 

ΟΤΕ - για όλα σχεδόν τα θέματα που αντιμετωπίζονται στην 

Έκθεση αυτή. 

Σε στοιχεία και πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν στα πλαί

σια του ΚΕΠΕ. 

Στα προηγούμενα Πενταετή Προγράμματα, με τα οποία συνδέ

εται αναπόφευκτα το υπό κατάρτιση νέο Πρόγραμμα. 

Σε μελέτες και εκθέσεις σχετικές με το θέμα (βλ. Βιβλιο

γραφία) και σε άλλα Ειδικά Προγράμματα. 
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Το Πρόγραμμα STAK αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παρά

δειγμα τέτοιου Προγράμματος. Όλα τα έργα του Προγράμματος 

STAR, που εντάσσονται αυτόματα σε αυτό το Πενταετές, χαρακτη

ρίζονται ως έργα πρώτης προτεραιότητας για την πενταετία του 

Προγράμματος. Αυτό ισχύει, όχι μόνο γιατί το Πρόγραμμα STAR 

έχει υιοθετηθεί από την πολιτεία (ΥΠΕΘΟ, ΥΜΕ και ΥΒΕΤ) και 

έχει εγκριθεί από την ΕΟΚ - η οποία και συμμετέχει στη χρημα

τοδότηση των σχετικών έργων με πάνω από 50% του συνολικού 

τους κόστους -, αλλά KOL γιατί κρίνεται επιθυμητό. 

Ας σημειωθεί ότι όσα περιλαμβάνονται στην Έκθεση αυτή 

είναι απολύτως συνεπή προς το αντίστοιχο Κοινοτικό Πρόγραμμα 

STAR για τις τηλεπικοινωνίες, που υποβλήθηκε από την Ελλάδα 

στην ΕΟΚ. Η εξασφάλιση της συνέπειας αυτής οφείλεται και στο 

ότι τα σχετικά τμήματα του κειμένου της Έκθεσης για την υφι

στάμενη κατάσταση και τις προοπτικές και στόχους, που γράφτη

καν από το συντάκτη, συμπεριελήφθησαν, με ελάχιστες μεταβο

λές, στα δύο πρώτα κεφάλαια του Προγράμματος STAR. 

Σε έρευνα, η οποία γίνεται παράλληλα με το Πρόγραμμα, 

για διάφορα θέματα πού αποτελούν αντικείμενο και της 

Έκθεσης (π.χ. τιμολογιακή πολιτική και ζήτηση των τηλε

πικοινωνιακών υπηρεσιών). 

Για τη σωστή τοποθέτηση του θέματος διευκρινίζεται ότι 

όσα περιλαμβάνονται στην Έκθεση αυτή αποβλέπουν στην εξυπη

ρέτηση προγραμματικής φύσεως στόχων. Οι τηλεπικοινωνίες αντι

μετωπίζονται από τη σκοπιά του Προγράμματος Οικονομικής και 

Κοινωνικής Ανάπτυξης, και μάλιστα από την ίδια σκοπιά και με 

τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζονται και οι άλλοι κλάδοι της 

ελληνικής οικονομίας. 

Σημειώνεται παράλληλα ότι η σκοπιά από την οποία αντι-
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μετωπίζονται οι τηλεπικοινωνίες στο Πρόγραμμα Οικονομικής και 

Κοινωνικής Ανάπτυξης δεν ταυτίζεται αναγκαστικά με τη σκοπιά 

από την οποία αντιμετωπίζονται στο Πρόγραμμα του φορέα των 

τηλεπικοινωνιών. 

Όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω θέτουν στη σωστή τους βάση 

οποιεσδήποτε διαφορές παρατηρούνται ανάμεσα στην εικόνα που 

δίνεται για τις τηλεπικοινωνίες στην Έκθεση αυτή και σε 

εκείνη των αντίστοιχων εισηγήσεων του ΟΤΕ. Φυσικό είναι να 

παρατηρούνται μεγαλύτερες διαφορές σε θέματα που σχετίζονται 

με εκτιμήσεις και αξιολογήσεις. 

Για τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, η Έκθεση βασίστηκε: 

Στις εισηγήσεις των εκπροσώπων των ΕΛΤΑ κ.κ. Κ. Χρυσάγη 

και Ε. Κατσιρέα, που συμμετείχαν στην Ομάδα Εργασίας. 

Στα προηγούμενα Πενταετή Προγράμματα Οικονομικής και 

Κοινωνικής Ανάπτυξης και στις σχετικές με την εξέλιξη 

των ΕΛΤΑ εκθέσεις. 

Σε σχετικές μελέτες του Διεθνούς Γραφείου της Βέρνης 

και, κυρίως, σε όσες αναφέρονται στη συσχέτιση του ΑΕΠ, 

"ειδικότερα της βιομηχανικής παραγωγής", με την εξέλιξη 

της ταχυδρομικής κίνησης. 

Στην πληροφόρηση δημόσιων και ιδιωτικών φορέων σχετικά 

με την καθιέρωση, ανάπτυξη και λειτουργία νέων υπηρεσιών 

(εμπορόδεμα κλπ.) και, γενικά, την καλύτερη αξιοποίηση 

του δικτύου και της βασικής δομής των ΕΛΤΑ. 

Τέλος, στην ολοκλήρωση της Έκθεσης αυτής ιδιαίτερα 

σημαντική ήταν η συμβολή της κυρίας Μαριάννας Χαλκιαδάκη, η 

οποία επεξεργάστηκε τα στοιχεία που δίνονται στους πίνακες 

και γενικά επιμελήθηκε την όλη "έκδοση" της Έκθεσης, και των 
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κυριών Γιώτας Λάμπρου και Ανδριάνας Κλαμάρη OL οποίες με με-

νάλη προθυμία "δακτυλογράφησαν" στον επεξεργαστή κειμένου του 

ΚΕΠΕ ένα αρκετά δυσανάγνωστο χειρόγραφο. 

01 ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΤΕΡΡΟΒΙΤΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ 
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

ΚΑΙ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ 

Με την αριθ. 509/164/3-3-1987 Κοινή Απόφαση των Υπουρ

γών Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών που 

συμπληρώθηκε από τις Αποφάσεις αριθ. 1354/489/9-6-1987 και 

1556/527/30-6-1987, συγκροτήθηκε στο ΚΕΠΕ Ομάδα Εργασίας, στα 

πλαίσια κατάρτισης του Πενταετούς Προγράμματος Οικονομικής 

και Κοινωνικής Ανάπτυξης 1988-1992, για τη μελέτη θεμάτων 

σχετικών με τις Τηλεπικοινωνίες, η οποία αποτελείται από τους 

πιο κάτω: 

1. Μέγα Βούλα 

2. Αθανασίου Ευάγγελο 

3. Ανδριτσάκη Ιωάννα 

4. 'Avvivo Γεώργιο 

5. Βόγκλη Ευάγγελο 

6. Κατσιρέα Ευάγγελο 

7. Σαραντόπουλο Νικόλαο 

8. Σπανάκη Νικόλαο 

9. Τερροβίτη Θεόφιλο 

10. Χάγερ Κωνσταντίνο 

11. Χρυσάγη Κωνσταντίνο 

Ειδικό Σύμβουλο Υπουργείου Με
ταφορών και Επικοινωνιών, Πρόε
δρο 

Προϊστάμενο Διεύθυνσης Προγραμ
ματισμού ΟΤΕ 

Υπάλληλο ΥΠΕΘΟ (ΔΕΚΟ) 

Προϊστάμενο Υποδιεύθυνσης Τε
χνικού Προγραμματισμού ΟΤΕ 

Υπάλληλο ΥΠΕΘΟ 

Υπάλληλο ΕΛΤΑ 

Σύμβουλο Πληροφορικής Υπουργεί
ου Μεταφορών και Επικοινωνιών 

Επιστημονικό Ερευνητή ΚΕΠΕ 

Επιστημονικό Ερευνητή ΚΕΠΕ 

Προϊστάμενο Διεύθυνσης Ραδιοσυ
χνοτήτων Υπουργείου Μεταφορών 
και Επικοινωνιών 

Τομεάρχη ΕΛΤΑ 
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Επειδή η Κα Βούλα Μέγα αποχώρησε από το ΥΜΕ, με πρωτο

βουλία της Ομάδας Εργασίας χρέη Προέδρου ανέλαβε ο κ. Νικόλα

ος Σαραντόπουλος. Συντάκτης του ΜΕΡΟΥΣ Ι της Έκθεσης για τις 

Τηλεπικοινωνίες ορίστηκε ο Θεόφιλος Τερροβίτης και του ΜΕΡΟΥΣ 

II για τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ορίστηκε ο Νικόλαος Σπανάκης. 

Έργο της Ομάδας Εργασίας θα είναι: 

1. Η ανάλυση των εξελίξεων στον τομέα Τηλεπικοινωνιών με 

περισσότερη λεπτομέρεια για την πιο πρόσφατη περίοδο και 

ειδικότερη αναφορά στην περίοδο που κάλυψε το Πενταετές 

1983-1987. Θα συλλέγουν, θα αναλυθούν και θα παρουσια

στούν τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, με σκοπό την 

πληρέστερη δυνατή διάγνωση. 

2. Η ανάλυση των κυριότερων προβλημάτων σε σχέση με τις βα

σικές αναπτυξιακές επιδιώξεις που θα ορίσει η κυβέρνηση, 

το κείμενο των οποίων θα δοθεί εγκαίρως στην Ομάδα, και 

με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε. Στόχος θα είναι η 

σωστή διάγνωση για την έκταση, τη σημασία και το χαρα

κτήρα κάθε προβλήματος και τις διασυνδέσεις του με τα 

άλλα προβλήματα. 

3. Η ανάλυση των κυριότερων δυνατοτήτων ανάπτυξης και αντι

μετώπισης των προβλημάτων, καθώς και των προοπτικών που 

διαγράφονται, με στόχο να φανούν οι κατευθύνσεις προς 

τις οποίες φαίνεται σκόπιμο να αναζητηθούν λύσεις. 

4. Οι ιεραρχημένες προτάσεις για λύσεις σε θεσμικά και ορ

γανωτικά θέματα, με εκτιμήσεις πιθανού κόστους και προσ

διορισμό των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των κυρι

ότερων από αυτές. 

5. Οι προτάσεις για βασικά αναπτυξιακά έργα κατά σειρά προ-
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τεραιότητας, με συγκριτική εκτίμηση του πιθανού κόστους 

και των ωφελειών τους. 

Οι προτάσεις (σημεία 4 και 5) θα διαμορφωθούν στα πλού

σια των βασικών αναπτυξιακών επιδιώξεων που αναφέρθηκαν 

πιο πάνω (σημείο 2) και με βάση όλη την ανάλυση. 

Ειδικότερα για τις τηλεπικοινωνίες, τόσο στο στάδιο της 

ανάλυσης όσο και κατά τη διαμόρφωση των προτάσεων, πρέ

πει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διερεύνηση και αντι

μετώπιση των θεμάτων που ανακύπτουν σε σχέση με την προ

οπτική απελευθέρωσης του διεθνούς εμπορίου υπηρεσιών, 

καθώς και σε σχέση με τις πιθανές εξελίξεις στην Κοινο

τική πολιτική για τον τομέα. 
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ΜΕΡΟΣ I 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 





ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

1.1. Η σημασία των τηλεπικοινωνιών στην οικονομική 

και περιφερειακή ανάπτυξη 

Οι τηλεπικοινωνίες, ως μέρος της βασικής υποδομής, 

αποτελούν προϋπόθεση για την επιτυχία της προσπάθειας που κα

ταβάλλεται γενικά για τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονο

μίας και, ειδικότερα, για τον περιορισμό των ανισοτήτων που 

παρατηρούνται στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των διάφορων 

περιοχών της χώρας. Στην προσπάθεια αυτή οι τηλεπικοινωνίες 

παίζουν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο, τόσο ως αυτόνομος οι

κονομικός κλάδος όσο και ως μέσο εκσυγχρονισμού των άλλων 

κοινωνικοοικονομικών δραστηριοτήτων. Οι τηλεπικοινωνίες, 

εκτός του ότι είναι άμεσα συνδεδεμένες με την παραγωγή τηλε

πικοινωνιακού υλικού προηγμένης τεχνολογίας, αποτελούν το μο

ναδικό σχεδόν μέσο για την αξιοποίηση των όποιων δυνατοτήτων 

προσφέρει η πληροφορική. 

Σημειώνεται ότι, στις τηλεπικοινωνιακά και τεχνολογικά 

αναπτυγμένες χώρες, τα όρια ανάμεσα στις τρεις αυτές δραστη

ριότητες - τηλεπικοινωνίες, πληροφορική και παραγωγή τηλεπι

κοινωνιακού υλικού προηγμένης τεχνολογίας - είναι ήδη αρκετά 

δυσδιάκριτα. Οι τρεις αυτές δραστηριότητες συνιστούν τον ενι

αίο κλάδο των τεχνολογιών της πληροφορίας (information tech-
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nology). Η πληροφορική σχετίζεται με την οργάνωση και "χρήση" 

της πληροφορίας, ενώ οι τηλεπικοινωνίες και η παραγωγή τηλε

πικοινωνιακού υλικού με τη δυνατότητα παροχής (παραγωγής) των 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 

Στη συνέχεια, αν και το κύριο αντικείμενο της Έκθεσης 

είναι οι τηλεπικοινωνίες, εντούτοις γίνεται προσπάθεια άμεσης 

συσχέτισης τους τόσο με την παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού 

όσο και - κυρίως - με τη χρήση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσι

ών, και ιδιαίτερα των νέων υπηρεσιών. 

1.1.1. Οι τηλεπικοινωνίες ως οικονομικός κλάδος 

Σύμφωνα με τα εθνικολογιστικά στοιχεία - Ακαθάριστο 

Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), Επενδύσεις, Απασχόληση και Ισοζύγιο 

Πληρωμών - οι τηλεπικοινωνίες εξακολουθούν να κερδίζουν έδα

φος και ως αυτόνομος οικονομικός κλάδος. 

1.1.1.1. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

Πιο συγκεκριμένα, τα τελευταία 25 χρόνια ο μέσος ετή

σιος ρυθμός αύξησης της Προστιθέμενης Αξίας (ΠΑ) των τηλεπι

κοινωνιών, σε σταθερές τιμές 1970, ήταν υπερτριπλάσιος του 

αντίστοιχου ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ της χώρας (Πίνακας 1.1). Η 

διαφορά αυτή στους ρυθμούς αύξησης είχε ως συνέπεια να αυξη

θεί η συμμετοχή του προϊόντος των τηλεπικοινωνιών στο σχημα

τισμό του ΑΕΠ από 0,51* το 1960 σε 1,23* το 1970, σε 3,40% το 

1980 και σε 4,18* το 1985. Φυσικά η θεαματική αύξηση του προ

ϊόντος των τηλεπικοινωνιών κατά την περίοδο αυτή αντικατο

πτρίζει την αντίστοιχη θεαματική αύξηση της τηλεπικοινωνιακής 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 

Μέσος ετήσιος ρυθμός.μεταβολής της Προστιθέμενης 

Αξίας των τηλεπικοινωνιών 

(Σε τιμές 1970) 

Έτος ΑΕΠ Προστιθέμενης Αξίας 

τηλεπικοινωνιών 

1960-1970 

1970-1980 

1970-1975 

1975-1980 

1980-1981 

1981-1982 

1982-1983 

1983-1984 

1984-1985 

1980-1985 

1960-1985 

7,1 

4,9 

5,7 

4,2 

-0,2 

-0,03 

0,3 

3,0 

2,2 

1,05 

5,02 

17,0 

14,8 

14,5 

15,0 

12,7 

-1,3 

-1,0 

11,8 

7,7 

7,8 

14,2 

Πηγή: ΥΠΕΘΟ, Εθνικού Λογαριασμοί της Ελλάδας. 
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κίνησης. 

Ωστόσο σε τρέχουσες τιμές παρατηρούνται σημαντικές 

διαφοροποιήσεις, οι οποίες οφείλονται κυρίως στην τιμολογιακή 

πολιτική που ακολουθήθηκε στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. 

Ειδικότερα, η συμβολή των τηλεπικοινωνιών στο σχηματισμό του 

ΑΕΠ ήταν κατά την περίοδο πριν το 1970 υψηλότερη σε τρέχουσες 

τιμές από την αντίστοιχη συμβολή σε σταθερές τιμές, ενώ κατά 

την περίοδο μετά το 1970 ήταν σημαντικά χαμηλότερη (Πίνακας 

1.2). Οι διαφορές αυτές οφείλονται στο γεγονός ότι οι τιμές 

των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών από το 1970 και μετά - και 

ιδιαίτερα μετά το 1979 - δεν αυξήθηκαν ανάλογα με τις αυξή

σεις που σημειώθηκαν κατά την περίοδο αυτή στις τιμές των άλ

λων αγαθών και υπηρεσιών. Από τις ενδείξεις που υπάρχουν, η 

διαφοροποίηση στις εξελίξεις των τιμών των τηλεπικοινωνιακών 

υπηρεσιών και των τιμών των άλλων αγαθών και υπηρεσιών αποτε

λεί μια από τις αιτίες για τη σχετικά μεγάλη ζήτηση που εκδη

λώνεται για τηλέφωνα αλλά και για τα μη ικανοποιητικά οικονο

μικά αποτελέσματα του ΟΤΕ κατά την περίοδο αυτή. Βέβαια θα 

πρέπει να γίνει σαφές ότι για κλάδους όπως οι τηλεπικοινωνί

ες, όπου σημειώνονται θεαματικές εξελίξεις στην αυτοματοποίη

ση της παραγωγικής διαδικασίας και εξίσου θεαματικές αυξήσεις 

στην ποσότητα των υπηρεσιών που διατίθενται, σταθερότητα ή 

και μείωση ακόμη των τιμών είναι κάτι που αναμένεται. 

1.1.1.2. Επενδύσεις 

Σχετικά με τις επενδύσεις στον κλάδο σημειώνεται ότι 

τα τελευταία 25 χρόνια μόνο ο φορέας των τηλεπικοινωνιών 

(ΟΤΕ) απορρόφησε, σε σταθερές τιμές 1970, το 3% περίπου των 

32 



ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2 

Ποσοστιαία συμμετοχή της Προστιθέμενης Αξίας 

των τηλεπικοινωνιών στο σχηματισμό του ΑΕΠ 

Σε τιμές 1970 Σε τρέχουσες τιμές 

Έτος ΑΕΠ Προστιθέμενης Αξίας 

τηλεπικοινωνιών 

1960 

1965 

1970 

1975 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

0,51 

0,77 

1,23 

2,02 

3,02 

3,40 

3,36 

3,65 

3,97 

4,18 

-

0,74 

0,93 

1,23 

1,71 

1,28 

1,15 

1,66 

1,71 

1,62 

1,55 

-

Πηγή: ΥΠΕΘΟ, Εθνικοί Λογαριασμοί της Ελλάδας. 
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συνολικών Ακαθάριστων Επενδύσεων Πάγιου Κεφαλαίου (ΑΕΠΚ) της 

χώρας και το 10% των αντίστοιχων συνολικών δημόσιων επενδύσε

ων (Πίνακας 1.3). Στην πενταετία 1970-1975, κατά την οποία 

πραγματοποιήθηκε ο κύριος όγκος της αυτοματοποίησης του τηλε

πικοινωνιακού συστήματος, η απορρόφηση αυτή έφτασε στο *t% πε

ρίπου. Στα χρόνια μετά το 1975, για λόγους που σχετίζονται με 

την ανεπάρκεια των πόρων και όχι με την αναμενόμενη αποδοτι

κότητα των επενδύσεων στον κ^άδο, η απορρόφηση ξαναπέφτει γύ

ρω στο 3%. 

Στις επενδύσεις αυτές - που έγιναν από τον ΟΤΕ - δεν 

περιλαμβάνονται οι επενδύσεις που έγιναν από τους ίδιους τους 

χρήστες. Κατά κανόνα, οι επενδύσεις που γίνονται από το δημό

σιο τηλεπικοινωνιακό οργανισμό αφορούν την επέκταση του τηλε

πικοινωνιακού συστήματος μέχρι την είσοδο του χώρου στον 

οποίο δραστηριοποιείται ο χρήστης. Οι καλωδιώσεις των κτιρί

ων, τα συνδρομητικά κέντρα, οι τερματικές συσκευές - με εξαί

ρεση τις τηλεφωνικές - καθώς και ο υπόλοιπος "εξοπλισμός" που 

συνεπάγεται η αυτοματοποίηση, η οργάνωση και η χρήση των νέων 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, γίνονται από το χρήστη. Παρά το 

γεγονός ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για το μέγεθος των επενδύ

σεων που γίνονται στο χώρο του χρήστη (customer premises), 

πιστεύεται ότι αυτές είναι ήδη πολύ σημαντικές. 

Με την εντατικοποίηση της χρήσης των νέων τηλεπικοινω

νιακών υπηρεσιών, η συμμετοχή των επενδύσεων που θα γίνονται 

τόσο στο χώρο του χρήστη όσο και στο χώρο οργάνωσης των στοι

χείων που αυτός χρησιμοποιεί θα αυξάνεται ολοένα και περισσό

τερο. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από την "αρχιτεκτονική" του τη

λεπικοινωνιακού συστήματος, η οποία καθορίζει το αν ορισμένες 

λειτουργίες θα αποτελούν τμή̂ αα της τηλεπικοινωνιακής υποδομής 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3 

Ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου στις 

τηλεπικοινωνίες (ΑΕΠΚ) 

(ποσοστιαία συμμετοχή) 

(Σε τιμές 1970) 

Έτος 

1965 

1966-1970 

1971-1975 

1976-1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1981-1985 

1965-1985 

ΑΕΠΚ 

Σύνολο 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

Τηλεπι

κοινωνίες 

2,2 

2,4 

3,9 

2,3 

3,6 

3,6 

3,1 

3,3 

2,8 

3,4 

3,0 

ΑΕΠΚ 

Δημοσίου 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

Τηλεπι

κοινωνίες 

7,6 

8,5 

13,1 

9,5 

13,3 

12,5 

9,7 

8,6 

7,1 

10,6 

10,5 

Πηγή: ΥΠΕΘΟ, Εθνικοί Λογαριασμοί της Ελλάδας 
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ή θα ενσωματώνονται στα τερματικά. 

1.1.1.3. Απασχόληση 

Όσον αφορά την άμεση απασχόληση - μόνο του ΟΤΕ - ση

μειώνεται ότι, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία 25 περίπου 

χρόνια το προϊόν των τηλεπικοινωνιών υπερεικοσαπλασιάστηκε, η 

αντίστοιχη απασχόληση στον ΟΤΕ κατά την ίδια περίοδο μόλις 

και υπερτριπλασιάστηκε (Πίνακας 1.4). Από πολλές απόψεις, και 

ιδιαίτερα από την άποψη της παραγωγικότητας, η εξέλιξη αυτή 

θεωρείται θετική. 

Η άποψη αυτή, όπως διατυπώνεται, αντανακλά το γεγονός 

ότι στην Ελλάδα γενικά παρατηρείται δυσανάλογα μεγάλη αύξηση 

του προσωπικού των δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων σε 

σχέση με την αύξηση της παραγωγής. Γιατί, όπως θα δούμε και 

στη συνέχεια, σε περιπτώσεις σαν αυτές των τηλεπικοινωνιακών 

οργανισμών, όπου οι εξελίξεις στη σχετική τεχνολογία επέτρε

ψαν την αυτοματοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας των υπηρε

σιών που προσφέρονται, θα μπορούσε να σημειωθεί και μείωση 

ακόμη του προσωπικού τους. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση ιου 

ΟΤΕ για ορισμένες ειδικότητες (π.χ. τηλεφωνητριών). Ωστόσο 

γίνεται δεκτό ότι, για τα ελληνικά δεδομένα, μείωση του προ

σωπικού σε δημόσιους οργανισμούς μπορεί να γίνει μόνο σταδια

κά, με τη μη αντικατάσταση των αποχωρούντων για διάφορους λό

γους. Στο τμήμα αυτό υπογραμμίζεται μόνο ως θετική εξέλιξη το 

γεγονός ότι το προσωπικό του ΟΤΕ το 19Θ6 μειώθηκε ξανά στα 

επίπεδα του 1980, δηλαδή στους 30.000 εργαζομένους περίπου. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.4 

Άμεση απασχόληση στις τηλεπικοινωνΰες (ΟΤΕ) 

Έτος ΟΤΕ Προσλήψεις Αποχωρήσεις 

1965 

1970 

1975 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

14.189 

18.559 

24.935 

30.236 

31.681 

31.148 

30.905 

30.602 

30.571 

(29.595) 

-

-

-

2.046 

2.155 

219 

355 

660 

809 

-

628 

710 

752 

598 

963 

840 

Πηγή: ΟΤΕ, Στατιστική Επετηρίδα των Τηλεπικοινωνιών της Ελ
λάδας . 
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1.1.1.4. Ισοζύγιο πληρωμών 

Στο τμήμα αυτό, η αναφορά στο ισοζύγιο πληρωμών περιο

ρίζεται στη διαπίστωση ότι σε μια χώρα σαν την Ελλάδα η ανά

πτυξη του τηλεπικοινωνιακού συστήματος συνεπάγεται σημαντική 

συναλλαγματική επιβάρυνση. Με δεδομένες τις δυνατότητες που 

είχε μέχρι τώρα η εγχώρια βιομηχανία τηλεπικοινωνιακού υλι

κού, η προμήθεια κέντρων, τερματικών και άλλου εξοπλισμού-

με εξαίρεση τα καλώδια για την ανάπτυξη του τηλεπικοινωνιακού 

συστήματος - βασίστηκε στις εισαγωγές είτε έτοιμων προϊόντων 

είτε συναρμολογούμενων στην Ελλάδα, με διάφορο βαθμό ελληνι

κής Προστιθέμενης Αξίας. 

Τελείως ενδεικτικά αναφέρεται ότι από τα υλικά που 

αγόρασε ο ΟΤΕ στην περίοδο 1971-1985 η συμμετοχή των εισαγό

μενων υλικών κυμάνθηκε από 51,3% το 1978 σε 26,3% το 1985 

(Πίνακας 1.5). Σχετικά με τη σημασία του δείκτη αυτού - που 

δεν αντανακλά ούτε εγχώρια Προστιθέμενη Αξία - θα πρέπει να 

διευκρινιστεί ότι η φθίνουσα συμμετοχή των εισαγόμενων υλικών 

έχει σαφώς σχέση με την προσπάθεια ελληνοποίησης των κρατικών 

προμηθειών, αλλά πρέπει να σχετίζεται και με τη σύνθεση του 

υλικού που αγοράζεται κάθε χρόνο. Αν αυτή μεταβάλλεται από 

χρόνο σε χρόνο, η αντιπροσωπευτικότητα του δείκτη περιορίζε

ται . 

Παράλληλα σημειώνεται ότι το 28% περίπου των συνολικών 

εσόδων του ΟΤΕ προέρχονται από τη διεθνή τηλεφωνία, τα μισά 

περίπου από αυτά προέρχονται από την εξερχόμενη κίνηση και τα 

άλλα μισά από την εισερχόμενη και διαβιβαστική κίνηση. Τα 

έσοδα από τη διαβιβαστική κίνηση αποτελούν συναλλαγματικό 

όφελος από την εξαγωγή υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.5 

Αξία υλικών στις αποθήκες του ΟΤΕ 

Ποσοστιαία σύνθεση 

Έτος Σύνολο σε 

εκατ. δρχ. Εξωτερικό 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

2.710 

3.258 

4.424 

4.864 

6.261 

7.935 

9.095 

9.895 

12.145 

11.920 

43,7 

51,1 

51,3 

42,3 

50,9 

47,4 

44,0 

41,1 

34,6 

21,3 

Πηγή: ΟΤΕ, Στατιστική Επετηρίδα των Τηλεπικοινωνιών της Ελ
λάδας, 1985 (Πί,νακας 69). 
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Τέλος σημειώνεται ότι, παρά την εντυπωσιακή ανάπτυξη 

που σημειώθηκε στις υπηρεσίες τέλεξ και - σε κάποιο βαθμό-

μεταβίβασης στοιχείων, στην υπό εξέταση περίοδο η τηλεφωνία 

εξακολουθεί να απορροφά πάνω από το 90% των συνολικών επενδύ

σεων στον κλάδο και να συμβάλλει κατά 95% στο αντίστοιχο προ

ϊόν. Βέβαια για τις επενδύσεις διευκρινίζεται ότι ένα μέρος 

της υποδομής - δίκτυα - που αναφέρεται για την τηλεφωνία εί

ναι κοινό, δεδομένου ότι χρησιμοποιείται και για το τέλεξ και 

για τη μεταβίβαση στοιχείων. Για τα έσοδα σημειώνεται ότι το 

1985 το 6,2% των συνολικών εσόδων εκμετάλλευσης προήλθε από 

την υπηρεσία τέλεξ, 1% από τις ραδιοεπικοινωνίες και το υπό

λοιπο 93% από την τηλεφωνία και τη μεταβίβαση στοιχείων. 

1.1.2. Οι τηλεπικοινωνίες ως μέσο εκσυγχρονισμού της ελληνι

κής οικονομίας 

Σύμφωνα με τις ενδείξεις που υπάρχουν από τη μέχρι τώ

ρα εμπειρία στον ελληνικό και διεθνή χώρο, γίνεται δεκτό ότι 

η ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών παίζει καθοριστικό ρόλο στον 

εκσυγχρονισμό των διαφόρων κοινωνικοοικονομικών δραστηριοτή

των σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Σε αυτό αντικατοπτρί

ζεται κυρίως το γεγονός ότι οι τηλεπικοινωνίες αποτελούν το 

βασικότερο μέσο για τη μεταβίβαση - ανάκτηση και αξιοποίηση 

της πληροφορίας - που καθιστά δυνατή ο συνδυασμός της πληρο

φορικής, της μικροηλεκτρονικής και των οπτικών ινών. Από την 

άποψη αυτή οι τηλεπικοινωνίες αποβλέπουν στο να προσφέρουν 

εγκαίρως τη δυνατότητα επικοινωνίας ανάμεσα στους χρήστες, 

καθώς και ανάμεσα στους χρήστες και στους παραγωγούς των υπη

ρεσιών αυτών (τράπεζες δεδομένων), με όλους τους τρόπους που 
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επιτρέπει η σύγχρονη τεχνολογία. Το είδος των υπηρεσιών που 

ζητούνται και η καλή ή κακή χρήση των υπηρεσιών αυτών αφορά 

τους Ιδιους τους χρήστες. Κατά συνέπεια - και συμφωνά με την 

οικονομική ορολογία - η ανάπτυξη του τηλεπικοινωνιακού συστή

ματος, ενώ αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την παροχή τηλεπι

κοινωνιακών υπηρεσιών, δεν είναι και ικανή συνθήκη για την 

ανάπτυξη των υπηρεσιών αυτών. 0 βαθμός ανάπτυξης των υπηρε

σιών θα εξαρτηθεί από τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί από τους 

χρήστες, ενώ για τις νέες υπηρεσίες θα εξαρτηθεί και από τη 

δυνατότητα οργάνωσης και παροχής των πληροφοριών (τράπεζες 

στοιχείων σε αξιοποιήσιμη από τους χρήστες μορφή). 

Η πληροφορική σχετίζεται με την παραγωγή, οργάνωση και 

αξιοποίηση - χρήση - της πληροφορίας, ως συντελεστή παραγω

γής, από τις διάφορες κοινωνικοοικονομικές δραστηριότητες και 

φυσικά από την τελική κατανάλωση. Στα πλαίσια ανάλυσης ενός 

πίνακα εισροών-εκροών (input-output table) όλες ανεξαιρέτως 

οι κοινωνικοοικονομικές δραστηριότητες χρησιμοποιούν - μαζί 

με τους άλλους συντελεστές παραγωγής - και τηλεπικοινωνιακές 

υπηρεσίες στη διαδικασία παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών. Βέ

βαια η έκταση και το είδος των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 

που χρησιμοποιούνται - ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν - διαφέ

ρει σημαντικά από δραστηριότητα σε δραστηριότητα. 

Ειδικότερα ως προς τις νέες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσί

ες - μεταβίβαση στοιχείων (data), βιντεοτέξτ (Videotext), τε-

λετέξτ (teletext), τελετέξτ/τηλεφάξ (teletext/facsimile), τέ

λεφαξ (facsimile), τηλεειδοποίηση (paging), κινητή τηλεφωνία 

(mobile telephony), τηλεδιάσκεψη (video conferencing), εικο-

νοτηλέφωνο (videophone) κλπ. - οι προοπτικές χρήσης τους από 

τις διάφορες δραστηριότητες εξαρτώνται κυρίως από τον αριθμό 
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των θέσεων εργασίας που μπορούν να χαρακτηριστούν ως "πληρο

φοριακές" (informational designated jobs) [7] σε κάθε δραστη

ριότητα. 

Σύμφωνα με την εμπειρία και τα αποτελέσματα των σχετι

κών ερευνών [3] και [7] που έχουν γίνει μέχρι τώρα, οι δρα

στηριότητες με τον αναλογικά μεγαλύτερο αριθμό θέσεων εργασί

ας που μπορούν να χαρακτηριστούν ως "πληροφοριακές" είναι οι 

"Τράπεζες-Ασφάλειες" και ακολουθούν οι μεταφορές - ιδιαίτερα 

οι αεροπορικές -, οι άλλες υπηρεσίες (εμπόριο, τουρισμός), η 

βιομηχανία και τελευταίος ο πρωτογενής τομέας. Βέβαια στην 

Ελλάδα η πιο πάνω ιεράρχηση των δραστηριοτήτων, ως προς τη 

χρήση των νέων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, αφορά περισσότερο 

τη δυνατότητα χρήσης παρά τη χρήση που παρατηρείται στην πρά

ξη. Στις τηλεπικοινωνιακά αναπτυγμένες χώρες - και ιδιαίτερα 

στα μεγάλα αστικά κέντρα - που κυριαρχούνται από τον κλάδο 

των υπηρεσιών, η χρήση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών πλησι

άζει το πρότυπο που αναφέρθηκε πιο πάνω, ενώ στις τηλεπικοι

νωνιακά λιγότερο αναπτυγμένες χώρες - και ιδιαίτερα στις απο

μακρυσμένες και καθυστερημένες περιοχές τους - που κυριαρχού

νται από το γεωργικό τομέα υπάρχει μεγάλη απόκλιση από το 

πρότυπο αυτό. 

Από τα πιο πάνω γίνεται φανερό ότι στην πράξη η χρήση 

των νέων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών εξαρτάται κυρίως από το 

επίπεδο ανάπτυξης και τη δομή της οικονομίας της συγκεκριμέ

νης χώρας (ή περιοχής), από το βαθμό αστικοποίησης που χαρα

κτηρίζει την περιοχή και από τον αριθμό των μεγάλων επιχειρη

ματικών μονάδων που λειτουργούν σε αυτή. 

Σχετικά με τη χρήση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 

στην Ελλάδα, σημειώνεται ότι σε σύγκριση με τις άλλες χώρες 
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της ΕΟΚ παρατηρείται - με εξαίρεση τα τέλεξ - σημαντική καθυ

στέρηση ακόμη και για την τηλεφωνία. Φυσικά η καθυστέρηση αυ

τή είναι ακόμη μεγαλύτερη στις νέες τηλεπικοινωνιακές υπηρε

σίες - μεταβίβαση στοιχείων, facsimile, teletext, Videotext, 

κλπ. Η καθυστέρηση αυτή ισχύει παρά το γεγονός ότι οι τηλεπι

κοινωνίες σε σύγκριση με τους άλλους κλάδους της ελληνικής 

οικονομίας θεωρείται κλάδος αναπτυγμένος. 

Στη συγκριτικά με τις άλλες χώρες μέτρια χρήση των τη

λεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην Ελλάδα αντανακλώνται δύο κυρί

ως παράγοντες: η ανεπάρκεια της προσφοράς - τηλεπικοινωνιακή 

υποδομή - και οι διαφορές που παρατηρούνται ανάμεσα στο επί

πεδο ανάπτυξης και στη δομή της ελληνικής οικονομίας, που 

επηρεάζουν κυρίως τη ζήτηση για τις υπηρεσίες αυτές. 

1.1.3. Οι επιπτώσεις της χρήσης των τηλεπικοινωνιακών υπηρε

σιών στην οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη 

Έχει ήδη αναφερθεί ότι η χρήση των τηλεπικοινωνιακών 

υπηρεσιών, και επομένως οι επιπτώσεις από τη χρήση των υπηρε

σιών αυτών στην οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώ

ρας, προσδιορίζεται καίρια από το επίπεδο ανάπτυξης και τη 

δομή της ελληνικής οικονομίας. Από την ανάλυση που ακολουθεί 

γίνεται φανερό ότι η μέχρι τώρα σχετικά περιορισμένη χρήση 

των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην Ελλάδα δεν είναι αποτέ

λεσμα μόνο της περιορισμένης προσφοράς των υπηρεσιών αυτών, 

αλλά και των σχετικά περιορισμένων αναγκών - ζήτησης - που 

συνεπάγεται το επίπεδο ανάπτυξης και η δομή που χαρακτηρίζει 

την ελληνική οικονομία. 

Με βάση τις ενδείξεις και τα συμπεράσματα στα οποία 
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καταλήγουν οι δύο πιο σχετικές μελέτες που έγιναν για το θέμα 

αυτό στην Ελλάδα [1] και [2], οι κυριότεροι λόγοι - πέρα από 

την περιορισμένη προσφορά - που την κατατάσσουν στις τελευ

ταίες θέσεις των χωρών της ΕΟΚ ως προς τη χρήση των τηλεπι

κοινωνιακών υπηρεσιών για επαγγελματικούς κυρίως σκοπούς εί

ναι οι εξής: 

0 γεωργικός τομέας στην Ελλάδα παίζει και θα εξακολουθή

σει για αρκετά χρόνια ακόμη να παίζει σημαντικά μεγαλύ

τερο ρόλο στην οικονομία της από ό,τι στην οικονομία των 

περισσότερων άλλων χωρών της ΕΟΚ. Ενδεικτικά σημειώνεται 

ότι στην Ελλάδα η συμβολή του γεωργικού τομέα στο σχημα

τισμό του ΑΕΠ πλησιάζει το 15%, ενώ ταυτόχρονα απορροφά 

το 30% περίπου του συνολικού εργατικού δυναμικού. Πέρα 

από το γεγονός ότι ο γεωργικός τομέας, συγκριτικά με 

τους άλλους κλάδους, έχει περιορισμένες και σχετικά 

απλές ανάγκες σε τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, στην Ελλά

δα οι ανάγκες αυτές του κλάδου περιορίζονται ακόμη πε

ρισσότερο από το πολύ μικρό μέγεθος των γεωργικών μονά

δων. Εφόσον το μέγεθος αποτελεί σχεδόν προϋπόθεση για τη 

χρήση των νέων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, είναι φανερό 

ότι η χρήση τους θα περιοριστεί στις ελάχιστες σχετικά 

μεγάλες γεωργικές μονάδες και στους γεωργικούς συνεται

ρισμούς, με έμφαση σε εκείνους που δραστηριοποιούνται 

στις εξαγωγές ορισμένων φθαρτών γεωργικών προϊόντων. 

0 αριθμός των μεγάλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, σε σύ

γκριση με ό,τι συμβαίνει στις άλλες χώρες της ΕΟΚ, είναι 

πολύ μικρός, και ακόμη πιο μικρός είναι ο αριθμός των 

επιχειρήσεων που έχουν υποκαταστήματα/μονάδες σε διαφο

ρετικές τοποθεσίες (multilocational firms). Είναι χαρα-
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κτηριστικό ότι το είδος των μονάδων που έχουν "υποκατα

στήματα" περιορίζεται στις τράπεζες, στις ασφαλιστικές 

εταιρείες, στις εταιρείες πετρελαιοειδών, στις αεροπορι

κές μεταφορές και σε ελάχιστες άλλες επιχειρήσεις, καθώς 

και σε μερικές από τις μεγάλες επιχειρήσεις κοινής ωφέ

λειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ) και στις καθαρά δημόσιες υπηρε

σίες [1]. 

Σύμφωνα με τα πολύ συνοπτικά στοιχεία που δίνονται 

στον Πίνακα 1.6, παρατηρούνται σημαντικές διαφορές στο επίπε

δο ανάπτυξης και τη δομή της οικονομίας ανάμεσα στις δεκα

τρείς προγραμματικές περιφέρειες της χώρας. 

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν ότι στην περιοχή της 

Αθήνας και σε κάποιο βαθμό στην περιοχή της Θεσσαλονίκης η 

χρήση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, και ιδιαίτερα των 

νέων, είναι και θα εξακολουθήσει να είναι πολύ πιο εκτεταμέ

νη από ό,τι στον υπόλοιπο ελληνικό χώρο. 

Σε αυτό αντανακλάται κυρίως το γεγονός ότι η Αθήνα 

αποτελεί, πέρα από πρωτεύουσα του κράτους, το μεγαλύτερο 

αστικό κέντρο της χώρας στο οποίο έχει συγκεντρωθεί το ένα 

τρίτο του πληθυσμού και σημαντικά υψηλότερο ποσοστό όλων των 

άλλων κοινωνικοοικονομικών δραστηριοτήτων - με εξαίρεση φυσι

κά τον αγροτικό τομέα. 

Σχετικά με τις άλλες περιφέρειες σημειώνεται ότι "η 

χρήση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε κάθε μία από αυτές 

σημαδεύεται καθοριστικά είτε από έναν πολύ σημαντικό γεωργικό 

τομέα - ο οποίος είναι ένας μέτριος χρήστης των υπηρεσιών αυ

τών - είτε από έναν πολύ σημαντικό τουριστικό τομέα - ο οποί

ος είναι ένας συγκριτικά εντατικός χρήστης - και, στις περισ

σότερες περιπτώσεις, από το συνδυασμό ενός σημαντικού γεωργι-
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κού τομέα και ενός εξίσου σημαντικού τουριστικού τομέα, π.χ. 

Ν. Ηρακλείου και Ν. Χαλκιδικής" [1]. 

Για τη σωστή τοποθέτηση του θέματος διευκρινίζεται 

ότι, αν και το επίπεδο ανάπτυξης και η κοινωνικοοικονομική 

δομή των διαφόρων περιοχών της χώρας συνεπάγεται μια συγκρι

τικά περιορισμένη χρήση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, εν

τούτοις η σημασία της χρήσης των υπηρεσιών αυτών στην έκταση 

που επιβάλλεται από την κοινωνικοοικονομική τους ανάπτυξη εί

ναι ακόμη μεγαλύτερη από ό,τι στο παρελθόν. Διαφορετικά το 

χάσμα που χωρίζει τις περιφέρειες αυτές από την Αθήνα ή τις 

κεντρικές περιφέρειες της ΕΟΚ θα εξακολουθεί να διευρύνεται. 

1.1.4. Τηλεπικοινωνίες και παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού 

Στις τηλεπικοινωνιακά αναπτυγμένες χώρες η παραγωγή 

προϊόντων μικροηλεκτρονικής, τηλεπικοινωνιακού υλικού προηγ

μένης τεχνολογίας και οπτικών ινών κατά κανόνα προηγήθηκε ή 

αναπτύχθηκε παράλληλα με την ψηφιακοποίηση και γενικά τον εκ

συγχρονισμό του τηλεπικοινωνιακού συστήματος τους. Για πολλά 

από τα προϊόντα της βιομηχανίας ηλεκτρονικών - που σαφώς κα

τατάσσεται στη βιομηχανία τεχνολογικής αιχμής - οι τηλεπικοι

νωνιακοί οργανισμοί αποτελούν τους κυριότερους, αν όχι τους 

μοναδικούς πελάτες της. Αν και όχι αναγκαστικά, βάση για τη 

διάθεση των προϊόντων της βιομηχανίας ηλεκτρονικών που ανα

πτύχθηκε στις αναπτυγμένες χώρες αποτέλεσαν οι τηλεπικοινω

νιακοί οργανισμοί των ίδιων των χωρών αυτών. Βέβαια οι εξαγω

γές που ακολούθησαν ενίσχυσαν την παραπέρα ανάπτυξη της βιο

μηχανίας αυτής. 

Η μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλεται τα τελευταία χρό-
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νια στα πλαίσια της ΕΟΚ για συντονισμό της προσπάθειας εκσυγ

χρονισμού των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων των χωρών μελών, 

με προοπτική την εξέλιξη τους σε ένα Πανευρωπαϊκό τηλεπικοι

νωνιακό σύστημα, σαφώς αποβλέπει στην εξασφάλιση της σχετικής 

"αγοράς" για την Κοινοτική βιομηχανία τηλεπικοινωνιακού υλι

κού. Οι πιο χαρακτηριστικές προτάσεις που προέκυψαν από τη 

μέχρι τώρα δραστηριοποίηση της ΕΟΚ στο θέμα αυτό είναι οι 

προτάσεις που έγιναν για: 

το ψηφιακό δίκτυο ολοκληρωμένων υπηρεσιών χαμηλών ταχυ

τήτων (narrow band ISDN), 

την κινητή τηλεφωνία (mobile telephony), 

τις ολοκληρωμένες επικοινωνίες ευρείας ζώνης (IBC) και 

το Πρόγραμμα STAR που αποβλέπει στο να καταστήσει δυνατή 

και να ενθαρρύνει τη χρήση των νέων τηλεπικοινωνιακών 

υπηρεσιών στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές της Κοινό

τητας. 

Από τη σκοπιά της ΕΟΚ η προσπάθεια αυτή κρίνεται τε

λείως απαραίτητη για την ανάπτυξη και στήριξη στη συνέχεια 

της ανταγωνιστικής θέσης της Κοινοτικής βιομηχανίας τηλεπι

κοινωνιακού υλικού προηγμένης τεχνολογίας έναντι των ήδη ανα

πτυγμένων αντίστοιχων βιομηχανιών της Ιαπωνίας και των ΗΠΑ. 

Πέρα από την αναγνώριση ότι σε αυτή τη φάση η βιομηχανία πα

ραγωγής τηλεπικοινωνιακού υλικού προηγμένης τεχνολογίας των 

χωρών της ΕΟΚ υστερεί έναντι της αντίστοιχης βιομηχανίας της 

Ιαπωνίας και των ΗΠΑ, οι ενέργειες της ΕΟΚ αντικατοπτρίζουν 

και την προσπάθεια: 

για περιορισμό του τεράστιου κόστους που συνεπάγεται η 

ανάπτυξη των περισσοτέρων από τα προϊόντα αυτά, με την 

έγκαιρη υιοθέτηση των σχετικών προτύπων (standards), και 
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για ταυτόχρονη εξασφάλιση της αγοράς ενός ελάχιστου 

αριθμοί) (critical mass) που πρέπει να διατεθεί για κάθε 

ένα από τα προϊόντα, προκειμένου να καταστεί οικονομικά 

συμφέρουσα η χρήση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που 

παράγονται από τα προϊόντα αυτά. 

Στην Ελλάδα ο εκσυγχρονισμός του τηλεπικοινωνιακού συ

στήματος της χώρας και ειδικά η ψηφιακοποίησή του έχει σαφώς 

συνδεθεί με την ενθάρρυνση και υποστήριξη της προσπάθειας για 

τη μεταφορά και προσαρμογή της τεχνολογίας που αφορά την πα

ραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού προηγμένης τεχνολογίας. 

Βέβαια τα προβλήματα που δημιουργούνται από την ως τώ

ρα σχεδόν ανύπαρκτη ελληνική βιομηχανία - με την έννοια που 

αναφέρθηκε πιο πάνω για την ΕΟΚ - παραγωγής τηλεπικοινωνιακού 

υλικού προηγμένης τεχνολογίας, καθώς και από το σχετικά μικρό 

μέγεθος της ελληνικής "αγοράς" για τα προϊόντα αυτά, σε πρώτη 

φάση αναμένεται να αντιμετωπιστούν: 

με τη μεταφορά και προσαρμογή στα ελληνικά δεδομένα ξέ

νης τεχνολογίας η οποία θα ανταποκρίνεται αυτόματα στις 

τεχνικές προδιαγραφές (πρότυπα) που προτείνονται από την 

ΕΟΚ και τους άλλους σχετικούς οργανισμούς και 

με την απορρόφηση της παραγωγής αυτής από τον ΟΤΕ και 

από άλλους πιθανούς χρήστες. 

Για να έχει μακροχρόνια η βιομηχανία προοπτικές, θα 

πρέπει να αποβλέπει σε εξαγωγές είτε τελικών προϊόντων είτε 

εξαρτημάτων (parts). 

Η ενθάρρυνση της παραγωγής τηλεπικοινωνιακού υλικού 

προηγμένης τεχνολογίας παραμένει ένας από τους βασικούς στό

χους για το υπό κατάρτιση νέο Πενταετές Πρόγραμμα Οικονομικής 

Ανάπτυξης 1988-1992, όπως ήταν και στο προηγούμενο πενταετές 
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που λήγει το 1987. Η διαφορά έγκειται κυρίως στη μετατόπιση 

της έμφασης από την ΕΛΒΗΛ στην εγχώρια βιομηχανία. Αυτό φαί

νεται από την απόφαση που πάρθηκε από την πολιτεία το 1986 

σχετικά με την επιλογή δύο τεχνολογιών που κρίθηκαν πιο κα

τάλληλες για τα ελληνικά δεδομένα. Με την απόφαση αυτή επιβε

βαιώνεται τόσο ο στόχος όσο και η προσπάθεια για την υλοποίη

ση του στόχου αυτού. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να διευκρινιστεί ότι, όπως συμ

βαίνει και με την αντίστοιχη προσπάθεια της ΕΟΚ, έτσι και 

στην Ελλάδα η διασύνδεση των τηλεπικοινωνιών με την εγχώρια 

παραγωγή ψηφιακών τηλεφωνικών κέντρων και γενικά την παραγωγή 

τηλεπικοινωνιακού υλικού αποβλέπει στην εξασφάλιση - τουλάχι

στον στο αρχικό στάδιο - της ελληνικής "αγοράς" για τη διάθε

ση των προϊόντων που θα παράγει αυτή. Οι τηλεπικοινωνίες χρη

σιμοποιούνται απλώς ως μέσο για την ανάπτυξη της βιομηχανίας 

ηλεκτρονικών. 

Αν και η θεσμική διασύνδεση των τηλεπικοινωνιών με τη 

βιομηχανία παραγωγής τηλεπικοινωνιακού υλικού διευκολύνεται 

από το γεγονός ότι αυτές εκπροσωπούνται από ένα φορέα (ΟΤΕ) 

που αποτελεί σχεδόν το μόνο πελάτη - μονοψώνιο - των προϊό

ντων της βιομηχανίας αυτής, εντούτοις η ουσιαστική διασύνδεση 

- αν και επιθυμητή - παρουσιάζει δυσκολίες. Στην περίπτωση 

της Ελλάδας ως η πιο χαρακτηριστική δυσκολία θεωρείται η αδυ

ναμία της εγχώριας βιομηχανίας να ανταποκριθεί εγκαίρως στις 

απαιτήσεις που έχει ο ΟΤΕ για ηλεκτρονικό υλικό προηγμένης 

τεχνολογίας, πράγμα που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την 

παροχή των νέων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που ήδη ζητούνται 

από τους χρήστες. 

Σχετικά με την καθυστέρηση της ψηφιακοποίησης της τη-
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λεττικοινωνιακής υποδομής, και ιδιαίτερα την καθυστέρηση της 

εγκατάστασης του HELLASPAC που προβλεπόταν στο προηγούμενο 

Πρόγραμμα, σημειώνονται τα εξής: 

Στην ψηφιακοποίηση της τηλεπικοινωνιακής υποδομής πα

ρατηρείται σημαντική καθυστέρηση στην εισαγωγή ψηφιακών κυ

κλωμάτων (υπεραστικών, κομβικών και διαβιβαστικών βαθμίδων), 

των οποίων η τεχνολογία είναι εδώ και αρκετό χρόνο ώριμη, 

αλλά και το κόστος χαμηλότερο από εκείνο των κυκλωμάτων συμ

βατικής τεχνικής. Ωστόσο στην εισαγωγή ψηφιακών παροχών 

(αστικά τηλεφωνικά κέντρα ψηφιακής τεχνικής) δεν υπάρχει 

σημαντική καθυστέρηση, αν ληφθούν υπόψη, όχι μόνο η διεθνής 

εμπειρία, αλλά και η καθυστερημένη ωρίμανση της σχετικής τε

χνολογίας καθώς και το οικονομικά ασύμφορο για τα ελληνικά 

δεδομένα κόστος της ψηφιακής παροχής έναντι της συμβατικής. 

Η καθυστέρηση της εισαγωγής των ψηφιακών κυκλωμάτων 

αποδίδεται στο γεγονός ότι ο ΟΤΕ περίμενε να προμηθευτεί το 

σχετικό ηλεκτρονικό υλικό στα πλαίσια της προώθησης του προ

γράμματος της εγχώριας παραγωγής ψηφιακών τηλεφωνικών κέ

ντρων, και επομένως θα έπρεπε προηγουμένως να ληφθεί η σχετι

κή απόφαση από το ΚΥΣΥΜ. 

Μετά την απόφαση που έλαβε το ΚΥΣΥΜ το Σεπτέμβριο του 

1986 κινήθηκαν ταχύτατα οι σχετικές διαδικασίες και αναμένε

ται να υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις προμήθειας του υλικού 

στις αρχές του 1988. 

Ωστόσο, αν ληφθεί υπόψη η σημασία που έχει η χρήση των 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών - και ιδιαίτερα των νέων - για 

τον εκσυγχρονισμό των διαφόρων κοινωνικοοικονομικών δραστη

ριοτήτων, καθώς και η μεγάλη πίεση η οποία ήδη ασκείται από 

τη ζήτηση και τις σχετικές εξελίξεις που σημειώνονται στον 
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κλάδο τόσο στην ΕΟΚ όσο και στο διεθνή χώρο, φαίνεται ότι τα 

περιθώρια αναμονής για τον εκσυγχρονισμό του τηλεπικοινωνια

κού συστήματος της χώρας στενεύουν ολοένα και περισσότερο. 

Από τη σκοπιά της αύξησης της παραγωγικότητας της ελληνικής 

οικονομίας κρίνεται ότι η παραπέρα καθυστέρηση στον εκσυγχρο

νισμό του τηλεπικοινωνιακού συστήματος θα έχει δυσανάλογα 

υψηλό κόστος. Η αξιολόγηση αυτή αντικατοπτρίζεται και στην 

απόφαση που πάρθηκε το 1986 για εγχώρια παραγωγή των δύο συ

στημάτων ψηφιακών τηλεφωνικών κέντρων. Στις διαπραγματεύσεις 

που έγιναν μεταξύ του ΟΤΕ και των κατασκευαστών οίκων των δύο 

συστημάτων ΑΧΕ και EWSD συμφωνήθηκε ότι η παραγωγή του σχετι

κού ηλεκτρονικού υλικού στην Ελλάδα θα αρχίσει από την πρώτη 

φάση του προγράμματος, δηλαδή από την προμήθεια των 84.000 

περίπου ψηφιακών κυκλωμάτων. Υπολογίζεται ότι ως τα μέσα του 

1989 θα έχουν πραγματοποιηθεί για το σκοπό αυτό επενδύσεις 

της τάξης των 3.000 εκατ. δρχ. (1,5 δισ. δρχ. κάθε ένας από 

τους δύο εγχώριους κατασκευαστές που συνεργάζονται με τους 

δύο ξένους οίκους). Παράλληλα, η εγχώρια Προστιθέμενη Αξία 

στην παραγωγή των υλικών αυτών αναμένεται ότι θα κυμαίνεται 

σε 20%-26% της συνολικής τους αξίας. 

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις εξελίξεις που σημει

ώθηκαν τα τελευταία χρόνια στην παραγωγή τηλεπικοινωνιακού 

υλικού - συμβατικής και ψηφιακής τεχνολογίας -, καθώς και για 

τις προοπτικές που δημιουργούνται για το μέλλον, περιλαμβάνο

νται στο Παράρτημα Ι. 
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1.2. Το τηλεπικοινωνιακό σύστημα της χώρας. 

Προβλήματα και εξελίξεις 

1.2.1. Γενικά 

Συμφωνά με ορισμένους δείκτες, η κατάσταση των τηλεπι

κοινωνιών στην Ελλάδα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ικανοποιη

τική. Οι πιο χαρακτηριστικοί από τους δείκτες αυτούς, οι 

οποίοι γενικά αναφέρονται στις παραδοσιακές τηλεπικοινωνιακές 

υπηρεσίες, είναι η πυκνότητα των τηλεφώνων - ή των κύριων τη

λεφωνικών συνδέσεων - και των τέλεξ, καθώς και η αυτοματοποί

ηση του συστήματος. 

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία που δίνονται στον Πίνακα 

1.7, στους δείκτες αυτούς η Ελλάδα συγκρίνεται ευνοϊκά με χώ

ρες που βρίσκονται σε ανάλογο και ακόμη υψηλότερο επίπεδο 

ανάπτυξης. Από πολλές απόψεις το επίπεδο ανάπτυξης των τηλε

πικοινωνιών στη χώρα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί εξίσου ικα

νοποιητικό και σε σύγκριση με το επίπεδο ανάπτυξης των άλλων 

κλάδων της ελληνικής οικονομίας. 

Από την ανάλυση που ακολουθεί γίνεται φανερό ότι η ει

κόνα που δίνεται από τους δείκτες αυτούς - με εξαίρεση εκεί

νους οι οποίοι αφορούν την υπηρεσία τέλεξ - δεν ανταποκρίνο

νται στην πραγματική κατάσταση των τηλεπικοινωνιών στη χώρα. 

Το πρόβλημα έγκειπι. κυρίως στην ανεπάρκεια της προ

σφοράς να καλύψει ποσοτικά και ποιοτικά τη ζήτηση όπως εκδη

λώνεται για τερματικές συσκευές και για τις διάφορες κατηγο

ρίες των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Η υφιστάμενη τηλεπικοι

νωνιακή υποδομή γενικά θέτει περιορισμούς τόσο στον αριθμό 

των τερματικών συσκευών (π.χ. τηλεφώνων) που είναι δυνατόν να 
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συνδεθούν και να εξυπηρετηθούν από αυτή, όσο και στην καλή 

λειτουργία των συσκευών που είναι ήδη συνδεδεμένες. 

Πιο συγκεκριμένα, ως προς την τηλεφωνία σημειώνεται 

ότι στην Ελλάδα η προσφορά νέων τηλεφώνων συστηματικά υπολεί

πεται της αντίστοιχης ζήτησης. Αν και με βάση τη διεθνή 

εμπειρία το φαινόμενο αυτό παρατηρείται στις περισσότερες από 

τις χώρες που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο ανάπτυξης, εντού

τοις στην Ελλάδα φαίνεται ότι το πρόβλημα αυτό είναι περισσό

τερο έντονο. Με το πέρασμα του χρόνου το χάσμα ανάμεσα στην 

προσφορά και τη ζήτηση εξακολουθεί να αυξάνει αντί να μειώνε

ται. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι συσσωρευμένες εκκρεμείς αι

τήσεις για νέα τηλέφωνα από 132.000 που ήταν το 1972 έφθασαν 

τις 970.000 το 1985. Όπως συμβαίνει και με τις άλλες χώρες 

που αντιμετωπίζουν παρόμοιο πρόβλημα, έτσι και στην Ελλάδα ο 

κύριος λόγος για την εξέλιξη αυτή φαίνεται ότι ήταν και εξα

κολουθεί να είναι η ανεπάρκεια μάλλον των πόρων που χρειάζο

νται για την ανάπτυξη του τηλεπικοινωνιακού συστήματος - σε 

συνδυασμό βέβαια με την τιμολογιακή πολιτική που έχει ακολου

θηθεί - παρά η χαμηλή αποδοτικότητα των κεφαλαίων που επενδύ

ονται στον κλάδο. 

Στα τέλεξ η κατάσταση είναι σαφώς καλύτερη. Στη μετα

βίβαση στοιχείων, πέρα από το ότι δεν υπάρχει ανεξάρτητο δη

μόσιο δίκτυο, ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία ανάμεσα 

στους χρήστες που είναι συνδεδεμένοι με αυτό, η ζήτηση ουσια

στικά αποθαρρύνεται μέσω της τιμολογιακής πολιτικής και άλλων 

εμποδίων. Είναι σίγουρο ότι η αποθάρρυνση αυτή θα εξακολουθή

σει να ισχύει - τουλάχιστον μέχρι να τεθεί σε λειτουργία το 

ξεχωριστό δίκτυο μεταβίβασης στοιχείων (HELLASPAC). Στις άλ

λες υπηρεσίες παρατηρούνται ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα, δε-
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δομένου ότι οι υπηρεσίες αυτές - με εξαίρεση την πολύ περιο

ρισμένη εμφάνιση του facsimile και, τελευταία, της τηλεειδο

ποίησης - δεν προσφέρονται καθόλου. 

Από την ανάλυση που γίνεται στα επόμενα τρία τμήματα 

yia τις δυνατότητες που υπάρχουν όσον αφορά την παροχή υπηρε

σιών, την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και τη ζήτηση 

υπηρεσιών, το συμπέρασμα είναι ότι υπάρχει σημαντική ανικανο

ποίητη ζήτηση τόσο στις παραδοσιακές όσο και στις νέες υπηρε

σίες, καθώς και ότι η ποιότητα της ζήτησης που ικανοποιείται 

είναι χαμηλή. 

1.2.2. Η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 

Όπως συμβαίνει και με την παραγωγή των άλλων αγαθών 

και υπηρεσιών, έτσι και η παραγωγή των διαφόρων κατηγοριών 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών εξαρτάται βασικά από τρεις συντε

λεστές παραγωγής: κεφάλαιο (τηλεπικοινωνιακή υποδομή), εργα

σία (προσωπικό ΟΤΕ) και επιχειρηματικότητα (θεσμικό και οργα

νωτικό πλαίσιο δράσης της διοίκησης του ΟΤΕ). Σημειώνεται ότι 

στην παραγωγική διαδικασία των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 

καθοριστικής σημασίας ρόλο παίζει η τεχνολογία. Στο μέτρο που 

η τεχνολογία αυτή δεν είναι ενσωματωμένη στην τηλεπικοινωνια

κή υποδομή, τότε στην παραγωγή των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσι

ών μπαίνει η τεχνολογία σαν ο τέταρτος και ίσως ο πιο σημα

ντικός συντελεστής. 

Στην Ελλάδα σήμερα οι υπηρεσίες που προσφέρονται σε 

εθνική και - σε συνεργασία με τα τηλεπικοινωνιακά συστήματα 

των άλλων χωρών - διεθνή κλίμακα είναι η τηλεφωνία, η τηλετυ

πία, η μεταβίβαση στοιχείων - κυρίως με μισθωμένες γραμμές -, 
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η τηλεειδοποίηση, η τηλεομοιοτυπία και οι ραδιοεπικοινωνίες 

με τα πλοία. 

1.2.2.1. Τηλεπικοινωνιακή υποδομή 

Το σημερινό τηλεπικοινωνιακό σύστημα της χώρας βασικά 

είναι αναλογικό. Εξαίρεση αποτελούν τα συστήματα μετάδοσης 

(δίκτυα) που έχουν ψηφίάκοποιηθεί κατά 15% περίπου. Σημειώνε

ται ότι τα ψηφιακά συστήματα μετάδοσης άρχισαν να λειτουργούν 

από το 1978. Στην εισαγωγή των ψηφιακών συστημάτων μετάδοσης 

αντικατοπτρίζονται δύο κυρίως παράγοντες: 

το γεγονός ότι τα ψηφιακά συστήματα είναι ήδη πιο οικο

νομικά από ό,τι τα αναλογικά και 

η προσπάθεια που γίνεται από το 1978 για την προετοιμα

σία της ψηφιακής υποδομής (ψηφιακού περιβάλλοντος) στο 

δίκτυο τόσο των μεγάλων πόλεων της χώρας όσο και πολλών 

τμημάτων του υπεραστικού τηλεπικοινωνιακού δικτύου. 

Αντίθετα με τη μετάδοση, όλα τα τηλεφωνικά συστήματα 

μεταγωγής (κέντρα) είναι ακόμη αναλογικά (circuit switching-

space division). 

Ως προς τις δυνατότητες παροχής υπηρεσιών, το υφιστά

μενο τηλεπικοινωνιακό σύστημα επιτρέπει τη μετάδοση και μετα

γωγή αναλογικών σημάτων 0,3-3,4 KHZ (κατάλληλων για την εξυ

πηρέτηση της τηλεφωνίας) και, με τη χρήση ορισμένων διατάξεων 

(modems), τη μετάδοση ψηφιακών σημάτων χαμηλών ταχυτήτων-

μέχρι 9,6 KBIT/S (κατάλληλων για την εξυπηρέτηση της τηλετυ

πίας, με ξεχωριστά συστήματα μεταγωγής, και των στατιστικών 

δεδομένων, με μισθωμένες γραμμές, προς το παρόν χωρίς δυνατό

τητα μεταγωγής). Δηλαδή τα συστήματα μεταγωγής του εθνικού 
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τηλεπικοινωνιακού δικτύου είναι ξεχωριστά για την τηλεφωνία 

και την τηλετυπία (αλλά και για την τηλεειδοποίηση και τη με

ταβίβαση στοιχείων που πρόκειται σύντομα να λειτουργήσει), 

ενώ τα συστήματα μετάδοσης είναι κοινά για όλες τις προσφερό

μενες υπηρεσίες μέσω του εθνικού δικτύου. 

Η τηλεπικοινωνιακή υποδομή γενικά αποτελείται από τα 

διάφορης ιεραρχίας κέντρα, τα δίκτυα και τα τερματικά. Υπάρ

χει σαφώς στενή λειτουργική διασύνδεση ανάμεσα στα διάφορα 

τμήματα του τηλεπικοινωνιακού συστήματος. 0 αριθμός των τερ

ματικών συσκευών που είναι δυνατόν να "κρεμαστούν" στο τηλε

πικοινωνιακό σύστημα εξαρτάται από τη χωρητικότητα του κέ

ντρου και του δικτύου τόσο χωριστά όσο και από το συγχρονισμό 

τους σε ενιαίο τηλεπικοινωνιακό σύστημα. Πιο συγκεκριμένα, 

για τη χορήγηση μιας νέας τηλεφωνικής σύνδεσης δεν αρκεί να 

υπάρχει χωρητικότητα στο τοπικό τερματικό κέντρο - μια και η 

δυνατότητα επικοινωνίας δεν θα περιορίζεται μόνο στα άλλα τη

λέφωνα του ίδιου κέντρου -, αλλά εξαρτάται και από τη χωρητι

κότητα των ιεραρχικά ανώτερων κέντρων και του δικτύου. Αν η 

αναλογία των τερματικών προς τη χωρητικότητα των ιεραρχικά 

ανώτερων κέντρων και δικτύων ξεπεράσει ένα σημείο που προσδι

ορίζεται από καθαρά τεχνολογικούς παράγοντες, τότε η ποιότητα 

της επικοινωνίας - και ιδιαίτερα της υπεραστικής και διεθνούς 

- χειροτερεύει. Όπως προκύπτει από την ανάλυση που ακολου

θεί, στην Ελλάδα η χαμηλή ποιότητα των υπηρεσιών που απολαμ

βάνουν οι χρήστες τα τελευταία χρόνια οφείλεται και στο γεγο

νός ότι η αύξηση της χωρητικότητας των κέντρων και δικτύων 

δεν ακολούθησε την αύξηση των τερματικών συσκευών, με αποτέ

λεσμα να ξεπεραστεί το παραδεκτό για το χρήστη σημείο και να 

παρατηρείται τηλεπικοινωνιακή συμφόρηση. Το σημείο ξεπεράστη-
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κε ιδιαίτερα στη χωρητικότητα των "ζευκτικών κυκλωμάτων", τα 

οποία για λόγους τόσο οικονομικούς όσο και κυρίως τεχνικούς-

λειτουργικούς θα έπρεπε να είναι ψηφιακής τεχνικής. Αυτό όμως 

προϋπέθετε την απόφαση για εγχώρια - ή μη - παραγωγή ψηφιακών 

τηλεφωνικών κέντρων. 

Πριν από την πολύ συνοπτική περιγραφή των επιμέρους 

τμημάτων της τηλεπικοινωνιακής υποδομής, αξίζει να σημειωθεί 

ότι ορισμένα τμήματα της, όπως τα δίκτυα, αποτελούν κοινή 

υποδομή για όλες τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες που προσφέ

ρονται - τηλεφωνία, μεταβίβαση data, telefax, τηλεειδοποίηση 

και τέλεξ. Ενώ τα κέντρα και τα τερματικά, τουλάχιστον ακόμη 

- και μέχρι να εισαχθεί το ISDN -, γενικά είναι χωριστά. 

1.2.2.2. Τηλεφωνία 

Στα τέλη του 1985 η εγκατεστημένη χωρητικότητα ήταν 

3.328 χιλ. παροχές, η κατειλημμένη χωρητικότητα (κυρίες τηλε

φωνικές συνδέσεις) 3.116 χιλ. και τα λειτουργούντα τηλέφωνα 

γύρω στα 3.720 χιλ. Το εθνικό τηλεφωνικό δίκτυο είναι σχεδόν 

πλήρως αυτοματοποιημένο και συγκροτείται από τα ακόλουθα επί

πεδα κέντρων: 

Τερματικά κέντρα (1800). Είναι το κατώτατο επίπεδο της 

ιεραρχίας. Οι συνδρομητές σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική πε

ριοχή συνδέονται σε αυτά τα κέντρα. Υπάρχει πανσπερμία τύπων 

και συστημάτων στα εγκατεστημένα τερματικά τηλεφωνικά κέντρα, 

τα οποία είναι όλα συμβατικής ηλεκτρομηχανικής τεχνικής (π.χ. 

ραβδεπαφικά συστήματα, ATZ, PENTAC0NTA, HKS, No. 5-3, υψο-

στροφικά συστήματα HDW κλπ.). 
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Κομβικά κέντρα (232). Κάθε τερματικό κέντρο συνδέεται 

στο υπερκείμενο του κομβικό κέντρο. Τα κομβικά κέντρα εξασφα

λίζουν συνδέσεις μεταξύ των τερματικών κέντρων της περιοχής 

τους και δρομολογούν την κίνηση προς και από το υπεραστικό 

δίκτυο. Όλα τα κομβικά κέντρα είναι συμβατικής τεχνικής και 

οι κυριότεροι τύποι είναι UR, EMD, ATZ και PENTACONTA. 

Κύρια κέντρα (43). Αποτελούν το πρώτο επίπεδο του υπε

ραστικού δικτύου και χρησιμοποιούνται για τη διασύνδεση των 

κομβικών κέντρων. Είναι συμβατικής τεχνικής των τύπων EMD και 

PENTACONTA. 

Πρωτεύοντα κέντρα (7). Αποτελούν το δεύτερο επίπεδο 

του υπεραστικού δικτύου και χρησιμοποιούνται για τη διασύνδε

ση των κύριων κέντρων. Το Πρωτεύον της Αθήνας χρησιμοποιείται 

ως υπερπρωτεύον, για να διασυνδέσει τα υπόλοιπα πρωτεύοντα 

κέντρα. 

Η διεθνής τηλεφωνική κίνηση εξυπηρετείται από 2 διεθνή 

τηλεφωνικά κέντρα (το ένα συμβατικής τεχνικής PENTACONTA/FACE 

και το άλλο ψηφιακής τεχνικής MT-20/LMT) με συνολικά 4.500 

διεθνή κυκλώματα προς όλες τις χώρες (είτε απευθείας είτε 

διαβιβαστικά). Σύντομα πρόκειται να εγκατασταθεί ένα νέο ψη

φιακό τηλεφωνικό κέντρο με 11.000 κυκλώματα. 

1.2.2.3. Τηλετυπία (τέλεξ) 

Η τηλετυπία εξυπηρετείται από 26 αυτόματα τηλετυπικά 

κέντρα συνολικής εγκατεστημένης χωρητικότητας 27.000 παροχών. 
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Ο αριθμός των τηλετυπικών συνδρομητών είναι 23.000. Από τα 26 

τηλετυπικά κέντρα, τα 5 (συνολικής χωρητικότητας 16.000 παρο

χών) είναι σύγχρονης ηλεκτρονικής τεχνικής (NEDIX 510A/NEC) 

και τα 21 (συνολικής χωρητικότητας 11.000 παροχών) είναι συμ

βατικής ηλεκτρομηχανικής τεχνικής (TW 55/RFT). 

Η διεθνής τηλετυπική κίνηση εξυπηρετείται από 2 ηλε

κτρονικά κέντρα (περιλαμβάνονται στα 5 κέντρα NEDIX 510Α), 

μέσω των οποίων οι Έλληνες συνδρομητές μπορούν να επικοινω

νήσουν αυτόματα με περισσότερες από 200 χώρες/κατευθύνσεις 

(είτε απευθείας είτε διαβιβαστικά). 

1.2.2.4. Μεταβίβαση δεδομένων (data) 

Μέχρι σήμερα η εξυπηρέτηση των χρηστών data γίνεται με 

νοικιασμένες ευθείες γραμμές και με δυο συγκεντρωτές γραμμών. 

Το 1985 ο αριθμός των χρηστών data ήταν 2.506 - που 

αντιστοιχούν σε 4.646 τερματικά σημεία (NTP's) -, ενώ τα διε

θνή μισθωμένα κυκλώματα data ήταν 456. Στους δύο συγκεντρωτές 

γραμμών data (helpack) που είναι εγκατεστημένοι στην Αθήνα 

έχουν συνδεθεί πάνω από 200 συνδρομητές. Οι Σ/Δ data συνδέο

νται, ο ένας στο γαλλικό κόμβο ΝΤΙ και ο άλλος στον κόμβο MCI 

στις ΗΠΑ. Μέσω των κόμβων αυτών, οι Έλληνες χρήστες μπορούν 

να επικοινωνούν με ένα μεγάλο πλήθος τραπεζών δεδομένων σε 

όλο τον κόσμο. 

1.2.2.5. Τηλεειδοποίηση (paging) 

*Αρχισε ήδη (1987) η πρώτη φάση λειτουργίας του συστή

ματος τηλεειδοποίησης (κατασκευής Οίκου NEC) μέσω δύο κέντρων 
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(Αθήνα και Θεσσαλονίκη) και με 5.000 συνδρομητές. 

1.2.2.6. Τηλεομοιοτυπία (telefax) 

Η τηλεομοιοτυπία εξυπηρετείται μέσω του δημόσιου επι

λεγόμενου τηλεφωνικού δικτύου. 0 ΟΤΕ έχει εκδώσει κατάλογο 

συνδρομητών για την εξυπηρέτηση των χρηστών. Οι δηλωμένοι 

χρήστες ανέρχονται σε 600 περίπου. 

1.2.3. Η ζήτηση στις τηλεπικοινωνίες 

1.2.3.1. Γενικά 

Η ανάλυση της ζήτησης στις τηλεπικοινωνίες, και ιδιαί

τερα η ποσοτική, αποτελεί προϋπόθεση για τη διαμόρφωση της 

τιμολογιακής και κατ' επέκταση της επενδυτικής πολιτικής στις 

τηλεπικοινωνίες. 

Βέβαια γίνεται δεκτό ότι, στα πολύ περιορισμένα χρονι

κά περιθώρια που υπάρχουν για την ολοκλήρωση της Έκθεσης αυ

τής, η συστηματική ανάλυση της ζήτησης είναι σχεδόν αδύνατη. 

Στα πλαίσια της Έκθεσης αυτής, ως ένα βαθμό η ανάλυση της 

ζήτησης όχι μόνο είναι δύσκολη, αλλά και πέρα από τους ειδι

κότερους στόχους που αποβλέπει η κατάρτιση της. 

Στην Έκθεση αυτή η προσπάθεια περιορίζεται στην παρά

θεση των σχετικών εκτιμήσεων για τη ζήτηση των επιμέρους τη

λεπικοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς και τερματικού εξοπλισμού σε 

δύο από τις πιο πρόσφατες μελέτες πάνω στο θέμα αυτό [6] και 

[2]. Πιο συγκεκριμένα, οι εκτιμήσεις για τη ζήτηση στην τηλε

φωνία προέρχονται από τη μελέτη που βρίσκεται στο στάδιο της 

κατάρτισης στο ΚΕΠΕ για την τιμολογιακή και επενδυτική πολι-

64 



τική του ΟΤΕ, ενώ για τις άλλες υπηρεσίες, καθώς και για τις 

αντίστοιχες προβλέψεις της ζήτησης, οι εκτιμήσεις προέρχονται 

από τη μελέτη που έγινε από το ΚΕΠΕ, για λογαριασμό της ΕΟΚ, 

για το Κοινοτικό Πρόγραμμα, για τις τηλεπικοινωνίες (STAR) 

[4]. Η θεωρητική θεμελίωση των εκτιμήσεων αυτών - μεθοδολογία 

και επιλογή συναρτήσεων - γίνεται στις δύο μελέτες που ανα

φέρθηκαν πιο πάνω. Όσες αναφορές γίνονται για το θέμα αυτό 

στην Έκθεση προέρχονται από τις δύο αυτές μελέτες. Οι αναφο

ρές αυτές αποβλέπουν στο να δοθεί το πλαίσιο ανάλυσης στο 

οποίο βασίζονται οι πιο πάνω εκτιμήσεις, καθώς και οι παρατη

ρήσεις που γίνονται στη συνέχεια του τμήματος αυτού. 

Πολύ συνοπτικά, η εκδήλωση της ζήτησης στις τηλεπικοι

νωνίες αποτελεί μιαν αρκετά σύνθετη διαδικασία. Αυτό όμως που 

διαφοροποιεί και καθιστά σύνθετη την εκδήλωση της ζήτησης 

στις τηλεπικοινωνίες είναι κυρίως οι εξωτερικές οικονομίες 

τις οποίες συνεπάγεται η ολοκλήρωση μιας "τηλε-επικοινωνίας" 

(π.χ. τηλεφωνικής συνδιάλεξης). Στις εξωτερικές οικονομίες 

αντικατοπτρίζονται οι ιδιόμορφες συνθήκες παραγωγής και διά

θεσης των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα, η 

πραγματοποίηση π.χ. μιας τηλεφωνικής επικοινωνίας προϋποθέτει 

την ύπαρξη τουλάχιστον δύο συνθηκών: 

ενός τηλεφωνικού συστήματος - αποτελούμενου από την υπο

δομή και τα τερματικά συνδρομητών -, στο οποίο είναι 

συνδεδεμένο το τηλέφωνο του συνδρομητή και 

ενός κινήτρου για εκείνον που καλείται να σηκώσει το 

ακουστικό του, όταν "κτυπά" το τηλέφωνο του. 

Η πρώτη από αυτές τις συνθήκες σημαίνει ότι, για να 

αποφασίσει κάποιος να γίνει συνδρομητής, θα πρέπει να υπάρχει 

τουλάχιστον ένας ακόμη συνδρομητής με τον οποίο θα μπορεί να 
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επικοινωνεί. Από τη σκοπιά που εξετάζεται το θέμα εδώ, το πιο 

κρίσιμο σημείο είναι ότι από κάθε καινούργιο συνδρομητή του 

συστήματος προκύπτει κάποιο όφελος για τους ήδη υφιστάμενους 

συνδρομητές - δεδομένου ότι αυξάνει ο αριθμός των ατόμων με 

τα οποία μπορούν να επικοινωνούν -, χωρίς να επιβαρύνονται 

ανάλογα για το πρόσθετο όφελος που αποκομίζουν. 

Η δεύτερη συνθήκη σημαίνει ότι εκείνος που καλείται, 

για να αποφασίσει να σηκώσει το ακουστικό του τηλεφώνου του, 

αποκομίζει κάποιο όφελος για το οποίο δεν επιβαρύνεται ανάλο

γα. 

Συμπερασματικά, οι εξωτερικές οικονομίες είναι αποτέ

λεσμα των ιδιομορφιών που χαρακτηρίζουν την παραγωγή και διά

θεση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς και της αδυναμίας 

άμεσης επιβάρυνσης για μερικά από τα οφέλη που αποκομίζουν οι 

συνδρομητές ή οι συνδιαλεγόμενοι. Η ανάλυση της ζήτησης απο

βλέπει ακριβώς στο να διευκολύνει την υιοθέτηση ενός συστήμα

τος τιμών με το οποίο οι χρήστες θα επιβαρύνονται ανάλογα με 

το κόστος που προκαλούν, ή με το όφελος που αποκομίζουν, από 

τη σύνδεση τους σε ένα τηλεφωνικό σύστημα το οποίο συνεχώς 

αυξάνει. 

Βέβαια είναι φανερό ότι στην ανάλυση της ζήτησης στις 

τηλεπικοινωνίες - όπως συμβαίνει και στην ανάλυση της ζήτησης 

των άλλων αγαθών και υπηρεσιών - οι τιμές που λαμβάνονται 

υπόψη είναι εκείνες με τις οποίες επιβαρύνονται οι χρήστες, 

και όχι εκείνες με τις οποίες θα έπρεπε να επιβαρύνονται με 

βάση τα οφέλη που αποκομίζουν ή το κόστος που προκαλούν. Αν 

υπάρχει διάσταση ανάμεσα στις δύο αυτές έννοιες τιμών, τότε 

το αποτέλεσμα - πέρα από την υπερκατανάλωση/υποκατανάλωση που 

συνεπάγεται - στέλνει και εσφαλμένα μηνύματα σε εκείνους που 
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σχεδιάζουν και αποφασίζουν για την ακολουθητέα πολιτική. 

Στη συνέχεια, ανάλογα με την ύπαρξη - ή μη - καθιερω

μένης αγοράς, η οποία επιτρέπει την από οικονομικής σκοπιάς 

παρακολούθηση της συμπεριφοράς του χρήστη, η ανάλυση της ζή

τησης βασίζεται σε ποσοτικές ή ποιοτικές μεθόδους. Για τις 

παραδοσιακές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, και κυρίως τις τη

λεφωνικές όπου υπάρχει καθιερωμένη "αγορά", η ανάλυση της ζή

τησης βασίζεται σε ποσοτικές μεθόδους, ενώ για τις νέες τηλε

πικοινωνιακές υπηρεσίες η ανάλυση της ζήτησης βασίζεται σε 

ποιοτικά κριτήρια. 

1.2.3.2. Η ζήτηση στην τηλεφωνία 

Στην τηλεφωνία η ζήτηση ουσιαστικά είναι ζήτηση για 

τηλεφωνικές υπηρεσίες - για "τηλεφωνήματα" -, ενώ η ζήτηση 

για τηλέφωνα είναι έμμεση και αφορά την εξασφάλιση του εξο

πλισμού που θα επιτρέψει την πραγματοποίηση τηλεφωνημάτων. Η 

διάκριση αυτή ισχύει περισσότερο για τη ζήτηση που πηγάζει 

από ανάγκες επαγγελματικής φύσεως KOL λιγότερο για τη ζήτηση 

που πηγάζει από τα νοικοκυριά. Από μια άποψη, η κατοχή τηλε

φώνου δεν σχετίζεται τόσο με τη δυνατότητα πραγματοποίησης 

μιας τηλεφωνικής επικοινωνίας, μια και αυτή μπορεί να γίνει 

μέσω των κοινόχρηστων τηλεφώνων, όσο με την ποιότητα της υπη

ρεσίας που απολαμβάνουν οι χρήστες. Η διαφορά όμως στην ποιό

τητα ανάμεσα στην τηλεφωνική επικοινωνία που γίνεται μέσω των 

κοινόχρηστων τηλεφώνων και εκείνη που γίνεται μέσω τηλεφώνων 

τοποθετημένων στην κατοικία ή τον τόπο εργασίας των χρηστών 

είναι τέτοια που καθιστά σχεδόν αναγκαστική την κατοχή τηλε

φώνων . 
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Σύμφωνα με την ανάλυση του θέματος που γίνεται στη με

λέτη του ΚΕΠΕ για τις Δημόσιες Επιχειρήσεις [6], η ζήτηση 

στην τηλεφωνία διακρίνεται σε ζήτηση για τηλέφωνα και σε ζή

τηση για τηλεφωνικές υπηρεσίες. 

Και για τις δυο κατηγορίες η υπόθεση είναι ότι η ζήτη

ση εξαρτάται από παράγοντες οικονομικής και κοινωνικής φύσε

ως. Κατά τα καθιερωμένα οι παράγοντες οικονομικής φύσεως-

εισόδημα και τιμές - θεωρείται ότι ερμηνεύουν τη συμπεριφορά 

των χρηστών, ενώ οι παράγοντες κοινωνικής φύσεως επιτρέπουν 

τη διαφοροποίηση των χρηστών, π.χ. νοικοκυριά ή επαγγελμα

τίες. 

Πριν δοθούν δύο από τις πιο αντιπροσωπευτικές συναρτή

σεις που εκτιμήθηκαν για τη ζήτηση τηλεφώνων και για τη ζήτη

ση τηλεφωνικών υπηρεσιών, αξίζει να σημειωθεί ότι η έλλειψη 

βασικών στατιστικών σειρών καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την 

εκτίμηση των συναρτήσεων που κρίνονται σκόπιμες. 

Οι δύο συναρτήσεις είναι: 

(1) ΙπΤΡ = 9,7+2,131nY-0,1871nP-0,1371^, if
2
« 0,965, DW=1,8 

(22,97) (-3,94) (-2,54) 

(2) InU = 10,7+l,761nY-0,411nR+0,741nED
-:l
, Κ"

2
=0,987, DW=1,8 

(2,71) (-2,81) (3,79) 

όπου: TP « τηλέφωνα ανά 100 κατοίκους 

Υ = ΑΕΠ, 

Ρ = τιμή σύνδεσης στο τηλεφωνικό σύστημα, 

R
1
 = τιμή τιμολογιακής μονάδας, 
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U = τιμολογιακές μονάδες, 

R = έσοδα/τηλέφωνο, 

ED_
1
 - εκδηλωθείσα ζήτηση για τηλέφωνα τον περασμένο 

χρόνο (t-1). 

0 λεπτομερής σχολιασμός των πιο πάνω συναρτήσεων της 

ζήτησης για τηλέφωνα και τηλεφωνικές υπηρεσίες δίνεται στην 

[6]. Στην Έκθεση αυτή ο σχολιασμός των συναρτήσεων είναι 

αναγκαστικά πολύ περιορισμένος. 

0 αριθμός των τηλεφώνων ανά 100 κατοίκους αυξάνει ανά

λογα προς την αύξηση του ΑΕΠ και αντιστρόφως ανάλογα προς την 

αύξηση της τιμής σύνδεσης στο τηλεφωνικό σύστημα (Ρ) και προς 

την τιμή της τιμολογιακής μονάδας (R). Παράλληλα, από τις 

εκτιμήσεις των παραμέτρων της συνάρτησης (1) - που συμφωνεί 

με τα αποτελέσματα ενός μεγάλου αριθμού συναρτήσεων που υπο

λογίστηκαν στη μελέτη του ΚΕΠΕ για τις Δημόσιες Επιχειρήσεις 

[6] - φαίνεται ότι η ζήτηση (για τηλέφωνα) για σύνδεση στο 

τηλεφωνικό σύστημα είναι ελαστική ως προς το εισόδημα (ελα

στικότητα 2,13) και ανελαστική ως προς τις τιμές (ελαστικότη-

τες 0,1875 ως προς την τιμή σύνδεσης και 0,1370 ως προς την 

τιμή της τιμολογιακής μονάδας). Η ζήτηση για τηλεπικοινωνια

κές υπηρεσίες είναι ελαστική ως προς το εισόδημα (ελαστικότη

τα 1,76) και ανελαστική ως προς την τιμή της μονάδας (ελαστι

κότητα -0,41) και ως προς τη συνήθεια (ελαστικότητα +0,74) 

που αντιπροσωπεύεται από τον αριθμό τηλεφώνων του τελευταίου 

χρόνου. 

Σε ό,τι αφορά τις ανάγκες του Προγράμματος για προβλέ

ψεις της ζήτησης για τηλέφωνα και υπηρεσίες τηλεφώνου - όπως 

φαίνεται και από την ανάλυση που γίνεται στο σχετικό τμήμα 
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(2.3) - υιοθετούνται οι ελαστικότητες μεγεθύνσεως που υιοθε

τήθηκαν και για τις αντίστοιχες προβλέψεις που έγιναν για το 

Πρόγραμμα STAR. 

1.2.3.3. Στατιστικά στοιχεία: ελλείψεις και ανεπάρκειες 

Στην περίπτωση της Ελλάδας, οι ελλείψεις και ανεπάρ

κειες που χαρακτηρίζουν τις δημοσιευμένες σειρές των στατι

στικών στοιχείων που χρειάζονται για τη συστηματική ανάλυση 

της ζήτησης για τηλέφωνα από τις διάφορες κατηγορίες χρηστών, 

καθώς και της ζήτησης για τις επιμέρους κατηγορίες τηλεφωνι

κών υπηρεσιών, περιορίζουν αποφασιστικά την προσπάθεια της 

ανάλυσης αυτής. 

Η επισήμανση των ελλείψεων αυτών στα στοιχεία κρίνεται 

σκόπιμη για δυο κυρίως λόγους: Ο πρώτος είναι ότι τα στοιχεία 

αυτά είναι τελείως απαραίτητα για την ανάλυση της ζήτησης, η 

οποία αποτελεί με τη σειρά της τη βάση για την υιοθέτηση της 

επιθυμητής τιμολογιακής και επενδυτικής πολιτικής και γενικά 

για την αύξηση της αποτελεσματικότητας του οργανισμού τηλεπι

κοινωνιών· ο δεύτερος λόγος είναι ότι η συγκέντρωση και δημο

σίευση των στοιχείων αυτών μπορεί να γίνει σχετικά εύκολα. 

Ορισμένα στοιχεία, όπως η διάκριση των τηλεφώνων ανάλογα με 

την ιδιότητα του χρήστη - δηλαδή ανάλογα με το αν εξυπηρετεί 

επαγγελματικούς ή μη σκοπούς - ο ΟΤΕ τα συγκεντρώνει κατά 

προτεραιότητα, αλλά δεν τα δημοσιεύει πουθενά. Στις αιτήσεις 

για τη χορήγηση τηλεφώνου μια από τις πρώτες ερωτήσεις που 

συμπληρώνονται είναι και ο σκοπός/χώρος εγκατάστασης του. 

Η έλλειψη ορισμένων άλλων στοιχείων όπως η έλλειψη 

χρονομέτρησης των αστικών συνδιαλέξεων, η έλλειψη στοιχείων 
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για τις συνδιαλέξεις που πραγματοποιούνται τις ώρες αιχμής, 

καιά τις οποίες ισχύουν τα υψηλά τιμολόγια, και τις ώρες χα

μηλής ζήτησης, κατά τις οποίες ισχύουν τα χαμηλά τιμολόγια, 

καθώς και η αδυναμία διάκρισης των υπεραστικών και διεθνών 

συνδιαλέξεων ανάλογα με την απόσταση πραγματοποίησης τους, 

είναι κάτι που θα μπορούσε να διορθωθεί ακόμα και σήμερα. Τα 

στοιχεία αυτά θα μπορούσαν να συγκεντρωθούν ευκολότερα, αν 

κατά την εγκατάσταση του σχετικού εξοπλισμού υπήρχε πρόβλεψη 

και για τη συλλογή στοιχείων. Αν και υπάρχει δυνατότητα να 

εγκατασταθεί εκ των υστέρων πρόσθετος εξοπλισμός για την πα

ροχή των στοιχείων που αναφέρθηκαν πιο πάνω, εντούτοις το κό

στος εγκατάστασης του είναι δυσανάλογα υψηλό σε σύγκριση με 

το κόστος που θα υπήρχε, αν αυτό γινόταν ταυτόχρονα με την 

εγκατάσταση του υπόλοιπου εξοπλισμού. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να γίνει σαφές ότι οι ελλείψεις 

που χαρακτηρίζουν τα στοιχεία δεν είναι κάτι που απλώς δυσκο

λεύει τη στατιστική ανάλυση ορισμένων μεγεθών, αλλά στερεί το 

πιο βασικό εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την τι

μολογιακή και επενδυτική πολιτική και γενικά τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας του φορέα τηλεπικοινωνιών. Ανεξάρτητα από 

την ορθότητα ή μη των αποφάσεων που παίρνονται για τα θέματα 

που αναφέρθηκαν πιο πάνω, σίγουρα αυτές στερούνται θεωρητικής 

και εμπειρικής οικονομικής θεμελίωσης μια και τα στοιχεία που 

θα επέτρεπαν μια τέτοια θεμελίωση δεν υπάρχουν. 

Ως ενδεικτικά παραδείγματα τέτοιων αποφάσεων που λαμ

βάνονται ή δεν λαμβάνονται λόγω έλλειψης των κατάλληλων στα

τιστικών στοιχείων αναφέρονται και τα εξής:
 r 

Είναι φανερό ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτη

ση για τηλέφωνα διαφέρουν ανάλογα με την ιδιότητα του χρήστη: 

71 



νοικοκυριό (ιδιώτης) ή επαγγελματίας. Οι ενδείξεις από τη μέ

χρι τώρα έρευνα είναι ότι η διάκριση αυτή των χρηστών επιτρέ

πει διαφοροποίηση των τιμών τόσο ως προς το υψος όσο και ως 

προς τη διακύμανση τους μέσα στο 24ωρο ανάλογα με τη διακύ

μανση της ζήτησης. Η ζήτηση ως προς τις τιμές για επαγγελμα

τικούς λόγους είναι λιγότερο ελαστική από ό,τι είναι για τα 

νοικοκυριά. Ταυτόχρονα η ζήτηση για επαγγελματικούς λόγους, 

όχι μόνο πραγματοποιείται μέσα στο καθιερωμένο ωράριο, αλλά 

γενικά είναι δυνατόν να επισημανθούν και οι ώρες αιχμής μέσα 

στο ωράριο αυτό. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ΟΤΕ, αν και έχει 

εγκαταστήσει εξοπλισμό για τη διάκριση των τηλεφωνημάτων ανά

λογα με τις ώρες και την ημέρα που πραγματοποιούνται και επι

βαρύνει διαφορετικά τις τιμολογιακές' μονάδες που υποτίθεται 

ότι γίνονται τις ώρες αιχμής και τις εργάσιμες ημέρες από 

εκείνες που γίνονται τις άλλες ώρες, εντούτοις δεν συγκεντρώ

νει και δεν δημοσιεύει στοιχεία για τα αποτελέσματα που επι

τεύχθηκαν από την εισαγωγή της διάκρισης αυτής. Δεν υπάρχει 

τρόπος να ελεγχθεί η επιτυχία ή αποτυχία του μέτρου αυτού, ή 

να γίνει τροποποίηση της τιμολογιακής πολιτικής (peak load 

pricing) για περιορισμό των διακυμάνσεων της ζήτησης μέσα στο 

χρόνο και βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών κατά τις περι

όδους αιχμής της ζήτησης. 

Παρόμοιας φύσεως προβλήματα δημιουργούνται και από τη 

μη τήρηση ξεχωριστών σειρών για τις εξελίξεις που σημειώνο

νται στις αστικές, υπεραστικές και διεθνείς τηλεφωνικές συν

διαλέξεις. Για τη διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής η 

διάκριση αυτή είναι τελείως απαραίτητη. Η διάκριση αυτή βασί

ζεται κυρίως στο βαθμό και τη διάρκεια χρήσης της υποδομής 

για την πραγματοποίηση μιας συνδιάλεξης. Ειδικότερα ως προς 

72 



την απόσταση σημειώνεται ότι οι αστικές συνδιαλέξεις πραγμα

τοποιούνται ανάμεσα σε τηλέφωνα που ανήκουν στο ίδιο κομβικό 

κέντρο, ενώ οι υπεραστικές συνδιαλέξεις, όχι μόνο πραγματο

ποιούνται από τηλέφωνα που ανήκουν σε διαφορετικά κέντρα, αλ

λά και το μήκος του δικτύου που χρησιμοποιείται είναι πολύ 

πιο μεγάλο. Για τις διεθνείς συνδιαλέξεις, εκτός από αυτά που 

ισχύουν για τις υπεραστικές, τα τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται 

ανήκουν και σε τηλεπικοινωνιακά συστήματα διαφορετικών χωρών. 

Εφόσον οι τιμές σχετίζονται με το κόστος, και το κό

στος με το βαθμό και τη διάρκεια του εξοπλισμού που χρησιμο

ποιείται, η συγκέντρωση στοιχείων για τις συνδιαλέξεις που 

πραγματοποιήθηκαν με βάση την απόσταση - μια και σχηματικά 

υποτίθεται ότι μεγαλύτερη απόσταση σημαίνει χρήση μεγαλύτερου 

μέρους της υποδομής - θεωρείται απαραίτητη για τη μελέτη της 

συμπεριφοράς των χρηστών. 

1.2.3.4. Η ζήτηση για τέλεξ 

Η κατάσταση στα τέλεξ τόσο από ποσοτική όσο και από 

ποιοτική άποψη είναι πολύ πιο ικανοποιητική από ό,τι είναι 

στην τηλεφωνία και τις άλλες υπηρεσίες. Αυτό ισχύει παρά την 

ύπαρξη ανικανοποίητης ζήτησης και στα τέλεξ - οι εκκρεμείς 

αιτήσεις που έχουν συσσωρευθεί αποτελούν το 10% περίπου της 

συνολικής κατειλημμένης χωρητικότητας. Η ανικανοποίητη ζήτηση 

στα τέλεξ σχετίζεται περισσότερο με τις ιδιόμορφες συνθήκες 

υπό τις οποίες εκδηλώνεται η ζήτηση και λιγότερο με τις ανε

πάρκειες της σχετικής υποδομής. 

Ως προς την πυκνότητα των τέλεξ η θέση της Ελλάδας με 

2,1% ανά 1.000 κατοίκους είναι ικανοποιητική σε σύγκριση με 
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πολύ πιο αναπτυγμένες χώρες. Σε αυτό αντανακλάται κυρίως το 

γεγονός ότι τα τέλεξ που εξυπηρετούν αποκλειστικά επαγγελμα

τικές ανάγκες χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο των νέων υπη

ρεσιών (η προσφορά των οποίων δεν έχει ακόμη γενικευθεί)» κα

θώς και των υπηρεσιών τηλεφωνίας. Σημειώνεται ότι στη ζήτηση 

για επαγγελματικές ανάγκες η χαμηλή ποιότητα των υπηρεσιών 

τηλεφωνίας αποτελεί πολύ πιο σοβαρό πρόβλημα από ό,τι στη ζή

τηση για μη επαγγελματικούς σκοπούς. 

Στους Πίνακες 1.8α και 1.8β δίνονται η εξέλιξη της 

εγκατεστημένης και κατειλημμένης χωρητικότητας και του αριθ

μού των εκκρεμών αιτήσεων για τα χρόνια μετά το 1963, καθώς 

και οι αντίστοιχοι μέσοι ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής. Στον Πίνα

κα 1.9 γίνονται οι αντίστοιχες κατανομές των τέλεξ στις δεκα

τρείς προγραμματικές περιφέρειες της χώρας. Από τα στοιχεία 

του Πίνακα αυτού φαίνεται ότι το 70% περίπου του συνόλου των 

τέλεξ είναι εγκατεστημένο στην περιοχή της Αθήνας, το 15% πε

ρίπου στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και το υπόλοιπο 15% στις 

άλλες περιοχές της Ελλάδας. 

Στη μεγάλη συγκέντρωση των τέλεξ στην Αθήνα και τη 

Θεσσαλονίκη αντικατοπτρίζεται η αντίστοιχη μεγάλη συγκέντρωση 

των διαφόρων κοινωνικοοικονομικών δραστηριοτήτων - και ιδιαί

τερα των μεγάλων επιχειρήσεων, των εξαγωγέων και των "δημό

σιων" φορέων - που, όπως αναφέρεται στο προηγούμενο τμήμα, 

είναι οι κύριοι χρήστες των τέλεξ. 

Σχετικά με την προμήθεια των τηλετύπων από τους συν

δρομητές στην Ελλάδα, σημειώνονται τα εξής: Στην περίοδο μέ

χρι τα τέλη της δεκαετίας του 1970 η προμήθεια τους γινόταν 

μέσω του ΟΤΕ, ενώ στην περίοδο 1980-1985 KOL από το ελεύθερο 

εμπόριο. 
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Κατά τα τελευταία χρόνια, και ειδικότερα από τις αρχές 

του 1985, στα πλαίσια της κυβερνητικής πολιτικής για προώθηση 

της ελληνοποίησης των κρατικών προμηθειών και ενίσχυση της 

εγχώριας βιομηχανίας πάρθηκε η απόφαση να καλυφθούν οι ανά

γκες σε τηλέτυπα από εγχώριους κατασκευαστές. Ωστόσο οι δια

δικασίες έγκρισης του διαγωνισμού προμήθειας 15.000 ηλεκτρο

νικών τηλετύπων από εγχώριες κατασκευαστικές εταιρείες για 

κάλυψη των αναγκών μιας 5ετίας καθυστέρησαν σημαντικά με συ

νέπεια να εμφανιστεί και πάλι ανικανοποίητη ζήτηση στα τέλεξ. 

Με τον προαναφερθέντα διαγωνισμό, ο οποίος αναμένεται 

να προκηρυχθεί σύντομα, θα ικανοποιηθούν πλήρως οι σχετικές 

ανάγκες και θα εκλείψει οριστικά το φαινόμενο των ανικανοποί

ητων αιτήσεων τέλεξ. 

1.2.3.5. Μεταβίβαση στοιχείων και άλλες υπηρεσίες 

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ακόμη ξεχωριστό δίκτυο για τη 

μεταβίβαση στατιστικών στοιχείων, καθώς και για τη μεταβίβαση 

των άλλων σχετικών υπηρεσιών. Η όποια ζήτηση υπάρχει εξυπηρε

τείται με νοικιασμένες γραμμές και μέσω του τηλεφωνικού δι

κτύου. Γύρω στο 90% των χρηστών εξυπηρετείται από νοικιασμέ

νες γραμμές και το υπόλοιπο 10% από το τηλεφωνικό δίκτυο. Πα

ράλληλα σημειώνεται ότι πάνω από το 90% των χρηστών είναι συ

γκεντρωμένοι στην περιοχή της Αθήνας. Φυσικά οι λόγοι για τη 

συγκέντρωση αυτή στην περιοχή της Αθήνας είναι οι ίδιοι με 

αυτούς που ισχύουν και για την αντίστοιχη συγκέντρωση των 

τέλεξ. 

Στην εξυπηρέτηση με νοικιασμένες γραμμές, πέρα από το 

γεγονός ότι οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν μόνο με τα 
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ΠΙΗΑΚΑΣ 1.9 

ΤηίΙέφωνα/ΤέίΕξ και Εκκρεμείς αιιήσεις - 1985 

Τηλέ^να Τέλεξ 

α/α Ιίεριοχές ΤηΧέφυνα Κύριες Εκκρεμείς (3)/(2) Χωρητικότητα 

συνδέσεις αιτήσεις 

Εγκατεστημένη Κατειλημμένη 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. 

2. 
3. 
4. 
5, 
6. 
7. 
3. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

Ανατολική Ηακεδονία 
και Θράκη 
Κεντρική Ηακεδονία 

Αυτική Μακεδονία 
Ήπειρος 
Θεσσαλία 

Ιόνια Νησιά 

Αυτική Ελλάδα 
Στερεά Ελλάδα 
Αττική 

Πελοπόννησος 

Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 

126.026 

559.961 
78.085 

73.706 
169.721 
66.001 

165.390 

143.141 
1.856.303 
172.284 

58.620 
104.702 

146.963 

110.890 

503.484 
69.422 
64.952 

150.850 
44.963 

145.145 
124.497 

1.516.223 
153.393 
51.964 

67.222 

114.417 

44.725 

114.147 

25.446 
38.338 
73.959 

19.665 

55.595 

63.361 
275.233 

58.075 
18.140 
25.971 

52.789 

40,3 

22,6 
36,6 
59,0 
49,0 
43,7 

38,3 
50,8 

18,1 
37,8 

34,9 
38,6 

46,1 

591 
3.110 
300 
180 
775 
240 

1.035 

570 
16.212 

585 
255 
820 
895 

473 
2.733 
255 
172 
606 
229 
597 
364 

14.134 

435 
204 
583 
714 

Σύνολο 3.721.038 3.116.798 865.516 27,7 25.568 21.499 

11ηγή: ΟΤΕ, Bulletin of TelecoMunications data by goios, 1985. 
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τερματικά που είναι συνδεδεμένα με τις γραμμές οι οποίες νοι

κιάζονται από τους ίδιους, το κόστος θεωρείται δυσανάλογα 

υψηλό σε σχέση με εκείνο που θα ίσχυε αν υπήρχε ένα ξεχωριστό 

δημόσιο δίκτυο δεδομένων. Ως προς το κόστος, το ίδιο ισχύει 

και για τους χρήστες που εξυπηρετούνται από το τηλεφωνικό δί

κτυο, μια και η επιβάρυνση των επικοινωνιών γίνεται με βάση 

και την απόσταση. Από τις ενδείξεις που υπάρχουν η ζήτηση 

ακόμη και σήμερα υπερβαίνει την αντίστοιχη προσφορά. 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 1.10 γίνεται φανερό ότι 

στην Ελλάδα το 1985 οι τράπεζες, με 47,9% του συνόλου των 

τερματικών σημείων (NTPs), είναι ο μεγαλύτερος χρήστης και 

ακολουθούν οι μεταφορές με 13,2%. 

1.2.4. Η ποιότητα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 

Η ποιότητα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών - όπως συμ

βαίνει και με την ποιότητα άλλων υπηρεσιών - είναι έννοια 

σχετική. Για την αξιολόγηση της ποιότητας των τηλεπικοινωνια

κών υπηρεσιών που προσφέρονται από τον ΟΤΕ και ζητούνται από 

τους χρήστες, και ιδιαίτερα για την επισήμανση των παραγόντων 

που προσδιορίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών αυτών, χρειάζε

ται ειδική έρευνα. Στα πλαίσια της Έκθεσης αυτής η προσπά

θεια για τον προσδιορισμό της ποιότητας των τηλεπικοινωνιακών 

υπηρεσιών αναγκαστικά θα βασιστεί στην αξιολόγηση των όποιων 

δεικτών και ενδείξεων υπάρχουν σχετικά με το θέμα. Αν και εί

ναι φανερό ότι οι πιο πάνω δείκτες και ενδείξεις, όταν υπάρ

χουν, δίνουν κάποια εικόνα για την ποιότητα των επιμέρους 

διαστάσεων που χαρακτηρίζουν το πρόβλημα στις τηλεπικοινωνί

ες, εντούτοις η συνολική εικόνα για την ποιότητα των τηλεπι-
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unni ì.io 

Εξέλιξη τερματικών σημείυν μεταβίβασης στοιχείων 

Τερματικά ϋοσοστιαία Ηέσος ετήσιος 

Κωδικός/Αραστηριότητα σύνθεση ρυθμός μεταβολής 

1980 1985 1980 1985 1980-1985 

-72 

73 

η 

75 

76 

77 

79 

80 

31 

82 

91 

Βιομηχανία 

Αερομεταφορές 

Τράπεζες 

Εκπαίδευση και ερευνητικά Ιδρύματα 

Μεταφορές 

Κοινωνική Ασφάλιση 

ϊονδρικό - λιανικό εμπόριο 

Αημόοια Αιοίκηση 

Οργανισμοί Κοινής Τέλειας 

Τράπεζες στοιχείων 

Άλλες 

42 

203 

387 

18 

-

4 

13 

20 

9 

66 

23 

172 

331 

1.201 

72 

-

53 

15* 

54 

48 

m 
79 

5,4 

26,0 

49,3 

2,3 

-

0,5 

1,6 

2,5 

1,1 

8,4 

2,9 

13,2 

17,9 

13,7 

32,5 

10,2 

25,4 

32,0 

-

67,6 

64,0 

22,0 

40,0 

39,0 

28,0 

Σύνολο 785 2.506 100,0 100,0 360,7 

Πηγή: 0TE, Στατιστική Επετηρίδα των Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδας, 1985. 
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κοινωνιών εξακολουθεί να έχει έντονο το στοιχείο της υποκει

μενικής αξιολόγησης. 

Στη συνέχεια, για τη διευκόλυνση της ανάλυσης του θέ

ματος, σχηματικά, γίνεται δεκτό ότι η ποιότητα των τηλεπικοι

νωνιακών υπηρεσιών προσδιορίζεται από τις αδυναμίες που χαρα

κτηρίζουν τη λειτουργία του ΟΤΕ ως οργανισμού και από τις 

ανεπάρκειες και τις ελλείψεις που γενικά χαρακτηρίζουν το τη

λεπικοινωνιακό σύστημα της χώρας, και ειδικά την τηλεπικοινω

νιακή υποδομή. Η διάκριση αυτή των αδυναμιών πιστεύεται ÓTL 

επιτρέπει μια συστηματική τοποθέτηση όλων εκείνων των παραγό

ντων που προσδιορίζουν την ποιότητα των προσφερόμενων τηλεπι

κοινωνιακών υπηρεσιών. 

1.2.4.1. ΟΤΕ και χρήστες 

0 χρήστης των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην Ελλάδα 

αναγκαστικά έρχεται σε κάποια επαφή με τον ΟΤΕ ως οργανισμό. 

Πέρα από την αρχική αίτηση για τηλέφωνο και τη χορήγηση γραμ

μής για άλλες υπηρεσίες, η επικοινωνία με τον ΟΤΕ γίνεται εί

τε σε τακτά χρονικά διαστήματα - διμηνιαίοι λογαριασμοί - εί

τε σε μη τακτά χρονικά διαστήματα - υπηρεσίες καταλόγου, 

αναγγελία KOL άρση βλάβης, μεταφορά τηλεφώνου κλπ. 

Από τη σκοπιά που εξετάζεται το θέμα στην περίπτωση 

αυτή η έμφαση δεν είναι μόνο στην ποιότητα της εξυπηρέτησης 

που απολαμβάνει ο χρήστης, αλλά και στον τρόπο μεταχείρισης 

των μεμονωμένων χρηστών από τον ΟΤΕ. 

Πιο συγκεκριμένα, στις περιπτώσεις αμφισβήτησης λογα

ριασμών από τους χρήστες, πέρα από την ουσία της συγκεκριμέ

νης αμφισβήτησης υπάρχει και θέμα αρχής. 0 ΟΤΕ, όπως έχουν τα 
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πράγματα, για λόγους που σχετίζονται με την υφιστάμενη τεχνο

λογία, αδυνατεί να δώσει λεπτομέρειες για τις υπεραστικές και 

διεθνείς κλήσεις που συνήθως δημιουργούν το πρόβλημα. Το θέμα 

αρχής έγκειται ακριβώς στο ότι ο ΟΤΕ ζητάει την εξόφληση του 

λογαριασμού, χωρίς να μπορεί να δώσει εξηγήσεις. "Το σύστημα 

είναι αυτόματο και τα μηχανήματα δεν κάνουν λάθος" είναι πε

ρίπου η - συνήθως νομικά διατυπωμένη - απάντηση του ΟΤΕ. Παρά 

το γεγονός ότι αυτή η θέση του ΟΤΕ γενικά είναι σωστή, εντού

τοις η εντύπωση που δημιουργείται - από την αδυναμία του να 

δώσει εξηγήσεις - είναι ότι ως μεγάλος οργανισμός και κρατικό 

μονοπώλιο δεν χρειάζεται να δίνει και πολλές εξηγήσεις στο 

μεμονωμένο χρήστη. Βέβαια είναι σίγουρο ότι ο ΟΤΕ δεν έχει 

κανένα κίνητρο για να επιβαρύνει και γενικά για να "τα βάλει" 

με μεμονωμένους χρήστες. Από ό,τι φαίνεται, το πρόβλημα 

έγκειται μόνο στο ότι δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία στο χρήστη, 

όταν κάτι δεν πάει καλά. Δεν συμμετέχει στο πρόβλημα που δη

μιουργείται στον καλόπιστο χρήστη. Γιατί τα μηχανήματα μέτρη

σης των τιμολογιακών μονάδων - έστω σπάνια - μπορεί να απορ-

ρυθμιστούν και ο χρήστης, αν και νομικά υπεύθυνος για τις 

συνδιαλέξεις που γίνονται από το τηλέφωνο του, μπορεί να μην 

τις έχει κάνει και είναι απόλυτα θεμιτό να ζητάει λεπτομέ

ρειες για τις μονάδες που έχει χρεωθεί, μια και είναι τεχνικά 

δυνατό κάποιος άλλος να χρησιμοποιήσει παράνομα τη συσκευή 

του ή την υποδομή από το "κουτί" (ακραίος συνδρομητικός δια-

κλαδωτής) του ΟΤΕ μέχρι τη συσκευή του. 

Σχετικά με την εγκατάσταση ή μεταφορά τηλεφώνου, καθώς 

και με τη συχνότητα βλαβών και το χρόνο της άρσης τους, οι 

ουσιαστικές δυσκολίες αναφέρονται στο επόμενο τμήμα. Η αναφο

ρά εδώ περιορίζεται στα προβλήματα που δημιουργούνται από την 
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αδυναμία να δοθεί μια σχετικά ακριβής ώρα για την άφιξη του 

συνεργείου του ΟΤΕ, από την αδυναμία να οριστεί η ώρα αυτή σε 

συνεννόηση με το χρήστη και από την αδυναμία τήρησης της ώρας 

αυτής. Κατά κανόνα σε αυτές τις περιπτώσεις ο χρήστης πρέπει 

να λείψει μια ολόκληρη ημέρα από τη δουλειά του για να περι

μένει το συνεργείο του ΟΤΕ. 

Σε ό,τι αφορά τις "υπηρεσίες καταλόγου" - πέρα από τα 

σημαντικά προβλήματα που δημιουργούνται από το γεγονός ότι 

και η παροχή των υπηρεσιών αυτών επηρεάζεται αποφασιστικά από 

το "πενθήμερο" και το "κανονικό" ωράριο εργασίας - η ποιότητα 

κρίνεται ως μη ικανοποιητική, όχι τόσο ως προς την ποικιλία 

των υπηρεσιών που προσφέρονται, όσο ως προς το χρόνο αναμονής 

για την παροχή των υπηρεσιών αυτών. Σύμφωνα με στοιχεία που 

δόθηκαν από τον ΟΤΕ για την Έκθεση αυτή, το 1986 ο χρόνος 

αναμονής για εξυπηρέτηση των χρηστών σε ώρα αιχμής από τις 

θέσεις πληροφοριών καταλόγου (131) ήταν ενδεικτικά: 

Αθήνα: 4* - 5* (ελάχιστος 1' και μέγιστος 7') 

Θεσσαλονίκη: 120" - 180" 

Πάτρα: 5" - 120" 

σε σύγκριση με τη Μεγάλη Βρετανία όπου το 90% των κλήσεων 

εξυπηρετείται μέσα σε 15". 

Από την άποψη αυτή η μεταφορική έννοια του μηνύματος 

"αναμείνατε στο ακουστικό σας" φαίνεται ότι χαρακτηρίζει την 

ποιότητα των υπηρεσιών καταλόγου. 

1.2.4.2. Ποιότητα και αδυναμίες της τηλεπικοινωνιακής υποδο

μή? 

Πέρα από τους λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω, η χαμη-
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λή ποιότητα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που απολαμβάνουν 

σήμερα οι χρήστες στην Ελλάδα ουσιαστικά οφείλεται στις ανε

πάρκειες, τις ελλείψεις και την παλαιότητα που παρατηρούνται 

σε πολλά τμήματα του τηλεπικοινωνιακού συστήματος της χώρας, 

καθώς και στα πολλά, διαφορετικά συστήματα που έχουν εγκατα

σταθεί μέχρι τώρα. 

Στο επίπεδο του χρήστη οι αδυναμίες αυτές αντικατο

πτρίζονται στην πυκνότητα των τηλεφώνων, στις εκκρεμείς αιτή

σεις και το χρόνο αναμονής για τη χορήγηση νέου τηλεφώνου, 

στις συχνές βλάβες και την ταχύτητα άρσης των βλαβών, στις 

συνακροάσεις και τη χαμηλή ποιότητα της φωνής, στο μεγάλο 

αριθμό των ανεπιτυχών κλήσεων και, τέλος, στη μη παροχή ορι

σμένων υπηρεσιών που ήδη προσφέρονται σε άλλες χώρες. 

1.2.4.2.1. Τηλεφωνία 

Πυκνότητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνονται στον 

Πίνακα 1.8α, στην Ελλάδα το 1985 στους 1.000 κατοίκους αντι

στοιχούν 375 τηλέφωνα και 313 κύριες τηλεφωνικές συνδέσεις, 

ενώ η αναλογία των κύριων τηλεφωνικών συνδέσεων προς τα νοι

κοκυριά πλησιάζει τη μονάδα. Με βάση τους δείκτες αυτούς και 

σε συνδυασμό με την πλήρη σχεδόν αυτοματοποίηση του τηλεφωνι

κού συστήματος η κατάσταση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ικα

νοποιητική. Η κατάσταση όμως δεν είναι καθόλου ικανοποιητική, 

γιατί όπως έχει ήδη αναφερθεί τα τηλέφωνα και οι αντίστοιχες 

πυκνότητες αντανακλούν τις δυνατότητες της προσφοράς και όχι 

τη ζήτηση· Η ζήτηση αντικατοπτρίζεται στο άθροισμα των τηλε

φώνων και των εκκρεμών αιτήσεων. Αν δεν υπήρχε ανικανοποίητη 

ζήτηση - αν είχαν ικανοποιηθεί οι εκκρεμείς αιτήσεις -, τότε 
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το 1985 στους 1.000 κατοίκους θα αντιστοιχούσαν 472 τηλέφωνα 

και 411 κύριες τηλεφωνικές συνδέσεις, ενώ η αναλογία των κύ

ριων τηλεφωνικών συνδέσεων προς τα νοικοκυριά θα ξεπερνούσε 

το 1,2 που γενικά θεωρείται και ως δείκτης κορεσμού. Στις κύ

ριες τηλεφωνικές συνδέσεις η αναλογία αυτή σημαίνει ότι το 

1985 η ζήτηση για τηλέφωνα στην Ελλάδα ήταν μεγαλύτερη από 

όλες τις άλλες χώρες της ΕΟΚ - με εξαίρεση τη Δανία. 

Σε περιφερειακό επίπεδο αντίστοιχα, οι διαφορές που 

παρατηρούνται στην πυκνότητα των κύριων τηλεφωνικών συνδέσεων 

ανάμεσα στις δεκατρείς περιφέρειες αντανακλούν την ανισότητα 

στην προσφορά, ενώ οι αντίστοιχες διαφορές που παρατηρούνται 

στην πυκνότητα της εκδηλούμενης ζήτησης αντανακλούν την ανι

σότητα των αναγκών σε τηλέφωνα που συνεπάγεται η κοινωνικοοι

κονομική ανάπτυξη τους. Από την άποψη της τηλεπικοινωνιακής 

πολιτικής οι διαφορές που παρατηρούνται στην πυκνότητα της 

εκδηλούμενης ζήτησης ανάμεσα στις δεκατρείς προγραμματικές 

περιφέρειες δείχνουν ότι το κρίσιμο σημείο είναι η ικανοποίη

ση της ζήτησης που υπάρχει - και η οποία αντανακλά τις ανά

γκες σε τηλέφωνα που πηγάζουν από το κοινωνικοοικονομικό πε

ριβάλλον - και όχι αναγκαστικά η εξάλειψη των ανισοτήτων 

αυτών. 

Ανεξάρτητα από τους λόγους που οδήγησαν στην κατάσταση 

αυτή, η διαπίστωση είναι ότι η ζήτηση σήμερα έχει φθάσει σχε

δόν σε επίπεδα κορεσμού. Η μη ικανοποίηση της ζήτησης οφείλε

ται στην αδυναμία της προσφοράς να ανταποκριθεί σε αυτή. 

Παράλληλα σημειώνεται ότι η αναλογία των τηλεφώνων ανά 

κύρια σύνδεση συνδρομητή στην Ελλάδα είναι 1,20, ενώ η αντί

στοιχη αναλογία στις άλλες χώρες της ΕΟΚ είναι - με εξαίρεση 

την Πορτογαλία (1,32) - πάνω από 1,50. Το πιο ατλαντικό όμως 
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είναι ότι η εξέλιξη της αναλογίας αυτής τα τελευταία χρόνια 

ήταν φθίνουσα. Από μια άποψη αυτό θεωρείται αδυναμία, μια και 

μπορεί να σημαίνει ανεπαρκή εκμετάλλευση της σχετικής υποδο

μής. Πέρα όμως από την πιθανώς περιορισμένη προσπάθεια του 

ΟΤΕ για προώθηση των δευτερευουσών συνδέσεων, -ο κύριος λόγος 

για τη χαμηλή αναλογία των τηλεφώνων ανά κυρία σύνδεση είναι 

ο σχετικά μικρός αριθμός μεγάλων επιχειρήσεων που θα ήταν δυ

νατό να χρησιμοποιήσουν "συνδρομητικό κέντρο" (ΡΒΧ). Είναι 

χαρακτηριστικό ότι στους νομούς Κέρκυρας και Δωδεκανήσου, 

όπου υπάρχει σχετικά μεγάλος αριθμός ξενοδοχείων τα οποία 

προσφέρονται για εγκατάσταση συνδρομητικών κέντρων, η αναλο

γία των τηλεφώνων ανά κύρια σύνδεση το 1985 ήταν 1,69 και 

1,81 αντίστοιχα. 

Εκκρεμείς αιτήσεις. Οι εκκρεμείς αιτήσεις το 1987 ήταν 

970.000 που αντιστοιχούν στο 31,2% των κύριων τηλεφωνικών 

συνδέσεων. Παρά τις αμφιβολίες που υπάρχουν ως προς την ακρί

βεια και τη σημασία του δείκτη αυτού - ο ΟΤΕ εκτιμά ότι οι 

έγκυρες ανέρχονται γύρω στο 80% του συνόλου των εκκρεμών αι

τήσεων -, είναι φανερό ότι υπάρχει στραντική ανικανοποίητη 

ζήτηση. Με βάση τον αριθμό των εκκρεμών αιτήσεων και το μέσο 

αριθμό των τηλεφώνων που εγκαθιστά κάθε χρόνο ο ΟΤΕ, ο μέσος 

χρόνος αναμονής για τη χορήγηση τηλεφώνου στην Ελλάδα είναι 

γύρω στα 5 χρόνια. Στην περιοχή της Αθήνας συχνά μεγάλος εί

ναι επίσης ο μέσος χρόνος αναμονής και για τις μεταφορές τη

λεφώνου. Από την άποψη του μέσου χρόνου αναμονής για τη χορή

γηση τηλεφώνου η κατάσταση θεωρείται απαράδεκτη τόσο απόλυτα 

όσο και συγκριτικά με τον αντίστοιχο χρόνο αναμονής στις άλ

λες χώρες της ΕΟΚ. Στον Πίνακα 1.11 δίνονται στοιχεία για το 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.11 

Μέσος χρόνος αναμονής yLa τη χορήγηση 

τηλεφώνου στις χώρες της ΕΟΚ - 1985 

α/α Χώρα 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 

Αυτική Γερμανία 
Βέλγιο 
Δαν Ca 
Ισπανία 

Γαλλία 
Ιρλανδία 

Ιταλία 
Ολλανδία 
Πορτογαλία 

Αγγλία 

Λουξεμβούργο 

Ελλάδα 

0,06 
0,08 
0,00 
0,63 

0,04 
-

0,43 
-

1,14 
0,00 
-

4,11 

Πηγή: 0ΤΕ. 

μέσο χρόνο αναμονής για τη χορήγηση τηλεφώνου στις 12 χώρες 

της ΕΟΚ το 1985. 

Όπως γίνεται φανερό στη συνέχεια, η αδυναμία χορήγησης 

νέων τηλεφώνων οφείλεται κυρίως στην έλλειψη χωρητικότητας 

στα τερματικά κέντρα και τα σχετικά δίκτυα όπου εκδηλώνεται η 

ζήτηση, σε συνδυασμό φυσικά με τον πλήρη σχεδόν κορεσμό που 

έχει επέλθει στη χωρητικότητα ορισμένων τμημάτων της υπόλοι

πης υποδομής (π.χ. κυκλώματα διαβιβαστικών κέντρων) που χρη-
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σιμοποιούνται για να λειτουργήσουν τα τηλέφωνα. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να διευκρινιστεί ότι η μεγάλη 

ανεπάρκεια της προσφοράς για τη χορήγηση νέων τηλεφώνων δεν 

σημαίνει αναγκαστικά και εξίσου μεγάλη ανεπάρκεια προσφοράς 

των υπηρεσιών τηλεφωνίας. Αυτό σημαίνει ότι σε ένα μεγάλο 

βαθμό η ζήτηση που εκδηλώνεται για "τηλεφωνήματα" ικανοποιεί

ται μέσω των υφιστάμενων συσκευών. Απλώς η ποιότητα των υπη

ρεσιών που απολαμβάνει ο χρήστης - μια και δεν μπορεί να έχει 

δικό του τηλέφωνο σε συνδυασμό και με την αναλογικά μεγαλύτε

ρη απασχόληση των υφιστάμενων τηλεφώνων - είναι πολύ πιο χα

μηλή από αυτή που θα απολάμβανε, αν είχε ικανοποιηθεί η ζήτη

ση για νέα τηλέφωνα. 

Κατ' επέκταση αυτό σημαίνει ότι, αν αυξηθεί κατά 31,2% 

ο αριθμός των κυρίων τηλεφωνικών συνδέσεων - που αντιστοιχεί 

στις 970.000 συσσωρευμένες εκκρεμείς αιτήσεις -, η ζήτηση για 

"τηλεφωνήματα" δεν σημαίνει ότι θα αυξηθεί ανάλογα. Αν και 

δεν υπάρχουν στοιχεία για τη θεμελίωση της υπόθεσης αυτής, 

εντούτοις φαίνεται λογικό ότι η ικανοποίηση των εκκρεμών αι

τήσεων θα βελτίωνε αποφασιστικά την ποιότητα της εξυπηρέτη

σης, αλλά δεν θα αύξαινε σημαντικά τη ζήτηση για τηλεφωνικές 

υπηρεσίες. Η πιο πάνω υπόθεση σαφώς υποστηρίζεται από τα 

στοιχεία που δίνονται στον Πίνακα 1.12 για τον αριθμό των 

συνδιαλέξεων που έγιναν το 1984 ανά κύρια τηλεφωνική συσκευή 

σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες. 

Στην Ελλάδα όπου υπάρχει μεγάλος αριθμός εκκρεμών αι

τήσεων για νέα τηλέφωνα, οι συνδιαλέξεις που γίνονται από τα 

υφιστάμενα τηλέφωνα είναι κατά 80% περίπου περισσότερες από 

τις συνδιαλέξεις που γίνονται από τα τηλέφωνα των άλλων χωρών 

στις οποίες δεν υπάρχουν εκκρεμείς αιτήσεις για τηλέφωνα. Αν 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.12 

Συνδιαλέξεις ανά κύρια τηλεφωνική 

συσκευή - 1984 

Χώρα 

Δυτική Γερμανία 1.061 
Δανία 1.449 
Φινλανδία 1.039 

Ιταλία 1.040 
Μεγάλη Βρετανία 1.184 
Ελβετία 853 
Ελλάδα 1.857 

Πηγή: ΟΤΕ, Στατιστική Επετηρίδα των Τηλε
πικοινωνιών της Ελλάδας, 1985 (Πί
νακας 77). 

δεν υπήρχαν αμφιβολίες για τα στοιχεία που δίνονται - ιδιαί

τερα για εκείνα που αναφέρονται στην Ελλάδα -, τότε με την 

εγκατάσταση των 970.000 νέων τηλεφώνων ο αριθμός των συνδια

λέξεων ανά κύρια σύνδεση θα μειωνόταν στο επίπεδο που είναι 

και για τις άλλες χώρες. Οι αμφιβολίες για τα στοιχεία δημι

ουργούνται από το γεγονός ότι ο ΟΤΕ δεν συγκεντρώνει στοιχεία 

για τις υπεραστικές και διεθνείς συνδιαλέξεις που αναφέρονται 

στον Πίνακα 1.12. Για τις υπηρεσίες αυτές τα στοιχεία του ΟΤΕ 

αναφέρονται σε τιμολογιακές μονάδες. 
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Βλάβες και άρση βλαβών. Ο αριθμός των βλαβών ανά 100 

τηλεφωνικές συνδέσεις μέσα σε ένα χρόνο και η ταχύτητα με την 

onoCa αίρονται οι βλάβες αποτελεί έναν από τους πιο χαρακτη

ριστικούς δείκτες της ποιότητας των υπηρεσιών τηλεφωνίας. 

Συμφωνά με τα στοιχεία που δίνονται στον Πίνακα 1.13, 

το 1984 σε εθνικό επίπεδο τα 57 στα 100 τηλέφωνα είχαν πάθει 

κάποια βλάβη. Το 1985 ο δείκτης αυτός έφθασε τα 65 στα 100 

τηλέφωνα. Σε σύγκριση με τις άλλες χώρες ο δείκτης αυτός στην 

Ελλάδα είναι δυσανάλογα υψηλός. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο 

δείκτης αυτός για τη Γαλλία ήταν 26 βλάβες στις 100 τηλεφωνι

κές συνδέσεις, ενώ για τη Σουηδία ήταν μόλις 16,5%. 

Σε περιφερειακό επίπεδο - και με βάση τις περιφέρειες 

στις οποίες συγκεντρώνει τα σχετικά στοιχεία ο ΟΤΕ (Πίνακας 

1.13) - η κατάσταση εμφανίζεται πιο ευνοϊκή στη Βόρεια Ελλά

δα, με 51 βλάβες στις 100 τηλεφωνικές συνδέσεις και ακολου

θούν η Κεντρική Ελλάδα, η περιοχή της Πρωτεύουσας, τα νησιά 

και η Νότια και Δυτική Ελλάδα. 

Φυσικά στην ποιότητα των υπηρεσιών τηλεφωνίας, εκτός 

από τη συχνότητα των βλαβών, εξίσου σημαντικό ρόλο παίζει και 

η ταχύτητα άρσης των βλαβών αυτών. 

Με βάση τα στοιχεία που δόθηκαν πάλι από τον ΟΤΕ (Πί

νακας 1.10), το 1984 το 48% των βλαβών άρθηκε μέσα σε 24 

ώρες, ενώ το 1985 ο δείκτης αυτός περιορίστηκε στο 44%. Πα

ράλληλα σημειώνεται ότι το 1985 για το 21% περίπου των βλαβών 

χρειάστηκαν περισσότερες από τρεις ημέρες για να αρθεί η βλά

βη. 

Σε ό,τι αφορά το δείκτη αυτό η Ελλάδα υστερεί σημαντι

κά έναντι των άλλων - τηλεπικοινωνιακά αναπτυγμένων - χωρών 

με τις οποίες συγκρίνεται. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι για τα 
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ίδια χρόνια OL βλάβες που αίρονται μέσα σε 24 ώρες ήταν στη 

Γαλλία 86,4% και στη Μεγάλη Βρετανία 87,2%. 

Με βάση τους δύο πιο πάνω δείκτες το συμπέρασμα είναι 

ότι η Ελλάδα σε ό,τι αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών τηλεφω

νίας που προσφέρονται υστερεί έναντι των άλλων χωρών, με τις 

οποίες συγκρίνεται, περισσότερο από όσο υστερεί στους αντί

στοιχους ποσοτικούς δείκτες. 

Αν και γίνεται δεκτό ότι τόσο ο δυσανάλογα μεγάλος 

αριθμός βλαβών όσο και η δυσανάλογα μεγάλη καθυστέρηση στην 

άρση των βλαβών αυτών οφείλονται στη χαμηλή ποιότητα των τη

λεφωνικών συσκευών και των σχετικών τμημάτων της υποδομής που 

σχετίζονται με τις βλάβες, εντούτοις στους δείκτες αυτούς 

πρέπει να αντανακλάται και η σχετικά χαμηλή προτεραιότητα που 

δίνεται στη "συντήρηση του συστήματος". 

Ανεπιτυχείς κλήσεις. 0 αριθμός των ανεπιτυχών κλήσεων 

που επιχειρεί ο χρήστης μέχρι να ολοκληρωθεί μια τηλεφωνική 

επικοινωνία αποτελεί έναν από τους πιο αντιπροσωπευτικούς 

δείκτες - αν όχι τον πιο αντιπροσωπευτικό - για την ποιότητα 

των υπηρεσιών τηλεφωνίας. 0 δείκτης αυτός είναι αρκετά σύνθε

τος και αντικατοπτρίζει τον αριθμό των ανεπιτυχών κλήσεων οι 

οποίοι οφείλονται στους εξής παράγοντες: 

Το τηλέφωνο του χρήστη που καλείται "κτυπά", αλλά δεν 

πραγματοποιείται επικοινωνία, γιατί κανένας δεν σηκώνει 

το ακουστικό. 

Το τηλέφωνο του χρήστη που καλείται "βουίζει", γιατί εί̂ · 

ναι απασχολημένο. Σημειώνεται ότι στην έκταση που αυτό 

οφείλεται στην πέρα από τη συνήθη απασχόληση των ήδη 

υφιστάμενων τηλεφώνων, λόγω του ότι αυτά εξυπηρετούν και 

την κίνηση των τηλεφώνων που έχουν ζητηθεί αλλά δεν 
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έχουν τοποθετηθεί ακόμη - εκκρεμείς αιτήσεις -, αυτό 

αποτελεί από μόνο του έναν ξεχωριστό δείκτη της ποιότη

τας των υπηρεσιών τηλεφωνίας. 

Ορισμένα τμήματα της τηλεπικοινωνιακής υποδομής που σχε

τίζονται τόσο με τη μεταβίβαση όσο και με τη μεταγωγή-

με έμφαση στα τερματικά κέντρα και τα υπεραστικά κυκλώ

ματα - είναι πλήρως απασχολημένα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα 

για τις ώρες αιχμής της τηλεφωνικής κίνησης. Πέρα από 

την πλήρη απασχόληση αποφασιστικό ρόλο παίζει και η πα

λαιότητα ορισμένων τμημάτων της υποδομής. 

Αν και δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία για το επίπεδο 

του δείκτη αυτού στην Ελλάδα, εντούτοις από τις υπάρχουσες 

ενδείξεις για ορισμένες από τις διαστάσεις που τον χαρακτηρί

ζουν φαίνεται ότι αυτός είναι δυσανάλογα υψηλός. 

Πιο συγκεκριμένα, από τις μετρήσεις που έκανε ο ΟΤΕ 

για τον αριθμό των "εκστροφών" (ανεπιτυχών κλήσεων) που πραγ

ματοποιήθηκαν προς 144 κατευθύνσεις το 1984 φαίνεται ότι για 

το 13% δεν υπήρχε καμιά εκστροφή, ενώ για το 38% το ποσοστό 

εκστροφών κυμάνθηκε σε 31-100%. Τα στοιχεία αυτά, αν και σχε

τικά με το δείκτη δεν αντικατοπτρίζουν πράγματι το πρόβλημα 

που αντιμετωπίζει ο χρήστης κάθε φορά που δοκιμάζει να τηλε

φωνήσει . 

Ποιότητα φωνής και συνακροάσεις. Αν και δεν υπάρχουν 

ποσοτικά στοιχεία για το δείκτη που μετρά την ποιότητα της 

φωνής μετάδοσης, τις συνακροάσεις και τις "διακοπές", εντού

τοις φαίνεται ότι και ο δείκτης αυτός είναι αρκετά υψηλός 

στην Ελλάδα. Αυτό βέβαια ισχύει με δεδομένο το επίπεδο ποιό

τητας φωνής που επιτρέπει η ηλεκτρομηχανική τεχνολογία, το 
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οποίο είναι σαφώς κατώτερο από το αντίστοιχο επίπεδο φωνής 

που επιτρέπει η ψηφιακή τεχνολογία. 

Με βάση το επίπεδο στο οποίο διαμορφώνονται οι διάφο

ροι δείκτες που αναφέρθηκαν πιο πάνω για την ποιότητα των 

υπηρεσιών τηλεφωνίας, το συμπέρασμα είναι ότι το επίπεδο εξυ

πηρέτησης που απολαμβάνει ο χρήστης στην Ελλάδα είναι χαμηλό 

τόσο απόλυτα όσο και συγκριτικά με τις άλλες χώρες. 

Πέρα από τη σχετικά χαμηλή προτεραιότητα που μπορεί να 

έχει δοθεί από τον ΟΤΕ στον τομέα της συντήρησης και πέρα από 

τα προβλήματα που υπάρχουν ανάμεσα στους χρήστες και τον ΟΤΕ, 

η κύρια αιτία για τη χαμηλή ποιότητα των υπηρεσιών τηλεφωνίας 

που προσφέρονται βρίσκεται στην υποδομή. Η υποδομή, με εξαί

ρεση ένα 15% περίπου των συστημάτων μετάδοσης, εξακολουθεί να 

είναι ηλεκτρομηχανικής τεχνικής. Το πιο σημαντικό όμως είναι 

ότι το σύστημα αυτό σε ένα πολύ σημαντικό βαθμό είναι πολύ 

παλαιό και έχει ξεπεράσει κατά πολύ τη μέση διάρκεια ζωής 

του. Είνα,ι χαρακτηριστικό ότι σήμερα εξακολουθούν να λειτουρ

γούν 430.000 περίπου αστικές παροχές (τεχνικής HDW - υψοστρο-

φικές) με ηλικία 30-40 χρόνων. Οι παροχές αυτές, όπως και ση

μαντικά τμήματα της υπόλοιπης υποδομής, πέρα από την οικονο

μική απαξίωση που έχουν υποστεί - η οικονομική μέση διάρκεια 

ζωής υπολογίζεται σε 15-20 χρόνια -, έχουν και τεχνολογικά 

απαξιωθεί. Με την εισαγωγή της ψηφιακής τεχνολογίας, όχι μόνο 

βελτιώνεται η ποσότητα και η ποιότητα των ήδη προσφερόμενων 

υπηρεσιών, αλλά καθίσταται δυνατή και η προσφορά νέων υπηρε

σιών. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι τα τελευταία χρόνια η 

εισαγωγή ψηφιακής τεχνολογίας έχει καταστεί οικονομικώς συμ

φέρουσα για πολλά τμήματα της υποδομής (π.χ. ψηφιακά διαβιβα

στικά και υπεραστικά κυκλώματα). 
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OL δυνατότητες αυτές της ψηφιακής τεχνολογίας έχουν 

αξιολογηθεί σωστά και στην Ελλάδα, και έχει ληφθεί απόφαση 

από το 1984 για την εισαγωγή 84.000 υπεραστικών και διαβιβα

στικών ψηφιακών κυκλωμάτων. Παρά την απόφαση όμως, για λόγους 

που σχετίζονται με το πρόγραμμα εγχώριας παραγωγής των ψηφια

κών τηλεφωνικών κέντρων, η εισαγωγή δεν έχει πραγματοποιηθεί 

ακόμη, αλλά αναμένεται η υπογραφή των σχετικών συμβάσεων προ

μήθειας να γίνει στις αρχές του 1988 και η παράδοση και εγκα

τάσταση των κέντρων μέχρι τα μέσα του 1989. Η καθυστέρηση ει

σαγωγής των 84.000 ψηφιακών κυκλωμάτων είχε σημαντική επίπτω

ση στην ποιότητα των υπηρεσιών τα τελευταία χρόνια - π.χ. αύ

ξηση της συμφόρησης στο υπεραστικό δίκτυο, χειροτέρευση της 

ποιότητας τηλεφωνικής εξυπηρέτησης στην περιοχή της Αθήνας, 

λόγω μη αντικατάστασης απαξιωμένου υλικού διαβιβαστικών βαθ

μίδων. 

1.2.4.2.2. Τέλεξ 

Στην πυκνότητα των τέλεξ η Ελλάδα με 2,1 περίπου τέλεξ 

ανά 1.000 κατοίκους (Πίνακας 1.7) συγκρίνεται ευνοϊκά με με

ρικές από τις πιο αναπτυγμένες χώρες. Στα τέλεξ δεν υπάρχουν 

εκκρεμείς αιτήσεις με την έννοια που υπάρχουν για τα τηλέφω

να, ενώ η σε μεγάλο βαθμό ψηφιακοποίηση των συστημάτων μετα

γωγής εξασφαλίζει καλή σχετικά ποιότητα εξυπηρέτησης. Από την 

ανάλυση που γίνεται στο τμήμα που αναφέρεται στη ζήτηση, εί

ναι φανερό ότι η υψηλή πυκνότητα των τέλεξ αντικατοπτρίζει το 

γεγονός ότι το τέλεξ σε μεγάλο βαθμό χρησιμοποιείται και ως 

υποκατάστατο για άλλες υπηρεσίες που δεν προσφέρονται, ή ακό

μη και για τηλέφωνα, μια και η χαμηλή ποιότητα τους δεν εξυ-
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πηρετεί τους χρήστες. Σημειώνεται ότι επειδή το τέλεξ έχει 

περιορισμένες δυνατότητες συγκριτικά με τις νέες υπηρεσίες 

(teletext, facsimile, και teletext/facsimile), η χρήση του θα 

υποχωρήσει βαθμιαία, όταν οι υπηρεσίες αυτές αρχίσουν να προ

σφέρονται σε λογικές τιμές. 

Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι το τέλεξ και η τηλε

φωνία είναι οι δύο τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες με παγκόσμια 

διάδοση και πρόσβαση, σε αντίθεση με τις άλλες υπηρεσίες που 

αντιμετωπίζουν προβλήματα συμβατότητας των δικτύων στις διά

φορες χώρες. 

1.2.4.2.3. Μεταβίβαση στοιχείων 

Εφόσον στην Ελλάδα δεν υπάρχει ακόμη ανεξάρτητο δημό

σιο δίκτυο για τη μεταβίβαση στοιχείων, η ποιότητα της εξυπη

ρέτησης είναι αναγκαστικά χαμηλή και δεν συγκρίνεται με την 

ποιότητα που απολαμβάνουν οι χρήστες των χωρών που εξυπηρε

τούνται από ανεξάρτητο δίκτυο. Πέρα από την αδυναμία επικοι

νωνίας ανάμεσα στους χρήστες και τη χαμηλή ταχύτητα - μέχρι 

9,6 KBIT/S -, η μεγαλύτερη αδυναμία του είναι η δυσανάλογα 

υψηλή επιβάρυνση του χρήστη. 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις κόστους που έγιναν στα πλαί

σια της μελέτης για την ΕΟΚ [3], και συγκεκριμένα σύμφωνα με 

τα στοιχεία του Πίνακα Α.5 (σελ. 74) της μελέτης, η Ελλάδα 

από την άποψη του κόστους στη μεταβίβαση στοιχείων είναι η 

πιο ακριβή χώρα της ΕΟΚ. 
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1.3. Το θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο του κλάδου 

των τηλεπικοινωνιών 

1.3.1. Φορείς 

Στην παροχή των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, και γενι

κά στην ανάπτυξη του κλάδου των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα, 

άμεσα εμπλέκονται το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών 

(ΥΜΕ), το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας (ΥΠΕΘΟ), το Υπουργείο 

Έρευνας και Τεχνολογίας (ΥΒΕΤ), το Υπουργείο Προεδρίας (ΥΠ) 

και. ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (ΟΤΕ). Φορείς 

οργανωμένοι που να αντιμετωπίζουν τις τηλεπικοινωνίες από τη 

σκοπιά των χρηστών (ζήτησης) δεν υπάρχουν. 

Πιο συγκεκριμένα ο ρόλος που παίζει κάθε ένας από τους 

φορείς αυτούς και η σκοπιά από την οποία αντιμετωπίζει την 

ανάπτυξη του κλάδου των τηλεπικοινωνιών έχουν ως εξής: 

ΥΜΕ: Το ΥΜΕ, πέρα από τη διοικητικής φύσεως εποπτεία 

που ασκεί στον ΟΤΕ, είναι υπεύθυνο σε πολιτικό επίπεδο - στο 

επίπεδο που παίρνονται αποφάσεις - για τη χάραξη της τηλεπι

κοινωνιακής πολιτικής στην Ελλάδα. Στη χάραξη της πολιτικής 

περιλαμβάνονται κυρίως η υιοθέτηση της στρατηγικής ανάπτυξης 

του κλάδου και η διαμόρφωση του θεσμικού και οργανωτικού 

πλαισίου, μέσω του οποίου θα επιδιωχθεί η σταδιακή υλοποίηση 

της στρατηγικής αυτής. Στο πλαίσιο αυτό τα διάφορα προγράμμα

τα που καταρτίζει ο ΟΤΕ, καθώς και η πολιτική που ακολουθεί

ται για διάφορα θέματα (π.χ. τιμολογιακή πολιτική), πρέπει 

όχι μόνο να συμβιβάζονται με την πολιτική ανάπτυξης που έχει 

χαραχθεί από το ΥΜΕ για τις τηλεπικοινωνίες, αλλά και να προ-
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ωθούν την πολιτική αυτή. Η εξασφάλιση της συνέπειας ανάμεσα 

στα προγράμματα - βραχυχρόνια, μεσοχρόνια και μακροχρόνια-

που καταρτίζει ο ΟΤΕ, στις προτάσεις για την ακολουθητέα τι

μολογιακή πολιτική και στη στρατηγική που έχει υιοθετηθεί για 

την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών επιτυγχάνεται με την υποχρέ

ωση του ΟΤΕ να υποβάλλει για έγκριση στο ΥΜΕ τα επενδυτικά 

προγράμματα του, καθώς και τις προτάσεις του για τη μεταβολή 

των τηλεπικοινωνιακών τελών. 

ΥΠΕΘΟ: Στο ΥΠΕΘΟ, που είναι αρμόδιο για τη χάραξη της 

- βραχυχρόνιας, μεσοχρόνιας και μακροχρόνιας - πολιτικής οι

κονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας, υποβάλλονται 

επίσης για έγκριση τα επενδυτικά προγράμματα του ΟΤΕ και οι 

προτάοεις του για τη μεταβολή των τηλεπικοινωνιακών τελών. 

Τα τελευταία χρόνια, με την ίδρυση της Γ.Γ. ΔΕΚΟ, ο 

ρόλος του ΥΠΕΘΟ στην ανάπτυξη του τηλεπικοινωνιακού συστήμα

τος της χώρας, έμμεσα, έχει αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Αν και 

η Γ.Γ. ΔΕΚΟ εστιάζει την προσπάθεια της στην οικονομική εξυ

γίανση των δημόσιων οργανισμών - στους οποίους περιλαμβάνεται 

και ο ΟΤΕ - και όχι στη χάραξη της πολιτικής των κλάδων στους 

οποίους υπάγονται αυτοί, πιστεύεται ότι η προσπάθεια για εξυ

γίανση του φορέα των τηλεπικοινωνιών θα επηρεάσει σε κάποιο 

βαθμό και τις ίδιες τις τηλεπικοινωνίες. 

ΥΒΕΤ: Στη χάραξη της τηλεπικοινωνιακής πολιτικής ο ρό

λος του ΥΒΕΤ είναι έμμεσος και πηγάζει από το γενικό στόχο 

που έχει τεθεί γενικά στο Πρόγραμμα ανάπτυξης της χώρας για 

την όσο το δυνατό μεγαλύτερη ελληνοποίηση των κρατικών προμη

θειών, και ειδικά από το στόχο να γίνεται η προμήθεια του 
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σχετικού υλικού για την ψηφιακοποίηση του τηλεπικοινωνιακού 

συστήματος της χώρας από την εγχώρια βιομηχανία ηλεκτρονικών 

(ΕΛΒΗΛ) και "εν πάση περιπτώσει" με τη μεταφορά της σχετικής 

τεχνολογίας στη χώρα. 

ΥΠ: 0 ρόλος του ΥΠ προδιαγράφεται από το γεγονός ότι 

στην Ελλάδα το υπουργείο αυτό είναι ο αρμόδιος φορέας για την 

ανάπτυξη της πληροφορικής. Όπως έχει σημειωθεί πιο πάνω, 

ανάμεσα στην πληροφορική και στις τηλεπικοινωνίες υπάρχει πο

λύ στενή αλληλεξάρτηση. 

ΟΤΕ: Η εκτέλεση του τηλεπικοινωνιακού έργου και γενικά 

η υλοποίηση της ανάπτυξης του τηλεπικοινωνιακού συστήματος 

της χώρας από το 1949 KOL μετά γίνεται από τον ΟΤΕ. Μέχρι το 

1949 το τηλεπικοινωνιακό έργο της χώρας εκτελούσε ένας αριθ

μός άλλων φορέων (ΑΕΤΕ, TT, Η.Ε. Ρόδου και οι Cable and Wire

less) [11]. 

0 ΟΤΕ ιδρύθηκε το 1949 με το ΝΔ 1049/49. 0 ιδρυτικός 

νόμος του ΟΤΕ τροποποιήθηκε το 1973 με το ΝΔ 165/73, το οποίο 

με τη σειρά του τροποποιήθηκε το 1985 με το ΠΔ 58/85, με το 

οποίο εισήχθη και ο θεσμός του κοινωνικού ελέγχου (ΑΣΚΕ). 

Από την ίδρυση του ο ΟΤΕ λειτουργεί ως αυτόνομος δημό

σιος οργανισμός κοινής ωφέλειας, σύμφωνα με τους κανόνες του 

ιδιωτικού δικαίου. Λειτουργεί ως Α.Ε. με αποκλειστικό μέτοχο 

το Κράτος - παρά την ευχέρεια που υπήρχε με το ΝΔ 165/73 για 

την έμμεση διάθεση μέχρι και του 251 των μετοχών του στο κοι

νό. 

Σε ό,τι αφορά την υποδομή ο ΟΤΕ εκτός από νομικό μονο

πώλιο αποτελεί και φυσικό μονοπώλιο. Εξαίρεση φυσικά αποτε-
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λουν η υποδομή και ο υπόλοιπος τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός 

που κατασκευάζονται και τοποθετούνται στο χώρο όπου δραστη

ριοποιείται ο χρήστης (customer's premises). 

Σχετικά με τις τερματικές συσκευές, στην τηλεφωνία ο 

ΟΤΕ προσφέρει κατ' αποκλειστικότητα και τη συσκευή τηλεφώνου 

- η οποία εξακολουθεί να είναι ιδιοκτησίας του -, ενώ στα τέ

λεξ και τις άλλες τερματικές συσκευές αν και μπορεί να τις 

"πουλάει", όπως οποιαδήποτε άλλη εμπορική επιχείρηση (π.χ. 

τέλεξ), δεν έχει καμιά αποκλειστικότητα. Φυσικά η σύνδεση 

οποιασδήποτε τερματικής συσκευής στο τηλεπικοινωνιακό σύστημα 

υπόκειται στην έγκριση του ΟΤΕ για την εξασφάλιση της τεχνι

κής "συμβατότητας" των συσκευών με το σύστημα. 

Στη διάθεση τερματικών συσκευών η παρέμβαση του ΟΤΕ 

αποτελεί μια σαφώς εμπορική συναλλαγή, π.χ. αγοράζει έναν 

αριθμό τέλεξ, τα οποία στη συνέχεια πουλά στους μεμονωμένους 

χρήστες μόνο στην περίπτωση που τον συμφέρει. 

Παράλληλα σημειώνεται ότι στην παροχή των υπηρεσιών ο 

ΟΤΕ εξακολουθεί να έχει το μονοπώλιο και, σε ό,τι αφορά τις 

παραδοσιακές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, θα εξακολουθήσει να 

το έχει και στο μέλλον. Με την εμφάνιση όμως μερικών νέων 

υπηρεσιών, και συγκεκριμένα των "υπηρεσιών προστιθέμενης 

αξίας" (value added services), για λόγους που σχετίζονται κα

θαρά με τις ιδιορρυθμίες παροχής των υπηρεσιών αυτών τα πράγ

ματα δεν είναι και τόσο ξεκάθαρα. Για μερικές μάλιστα από τις 

υπηρεσίες αυτές ο ΟΤΕ μπορεί να μη θέλει και να μην έχει συμ

φέρον να τις προσφέρει. 
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1.3.2. Ο ρόλος των φορέων στον προγραμματισμό του κλάδου 

Από τη σκοπιά του Προγράμματος, στην εμπλοκή τόσων φο

ρέων στην ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών της χώρας αντικατο

πτρίζεται το γεγονός ότι οι τηλεπικοινωνίες - όπως συμβαίνει 

και στους άλλους κλάδους - δεν μπορούν να εξεταστούν μεμονω

μένα, αλλά σε συνδυασμό με τους άλλους κλάδους και μόνο μέσα 

στα πλαίσια που οριοθετούν OL περιορισμοί και οι δυνατότητες 

της οικονομίας της χώρας. Για τις τηλεπικοινωνίες μάλιστα, 

που δεν αποτελούν αυτοσκοπό αλλά μέσο προς επίτευξη σκοπού, 

αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο. 

Η εμπλοκή τόσων φορέων στη διαμόρφωση της τηλεπικοινω

νιακής πολιτικής της χώρας εξασφαλίζει, τουλάχιστον θεωρητι

κά, μια τέτοια αντιμετώπιση του θέματος. 

Μπορεί να λεχθεί τελείως σχηματικά - και με βάση τη 

διαφάνεια που πρέπει να διέπει τις σχέσεις των φορέων που 

εμπλέκονται - ότι ο ρόλος που παίζει κάθε ένας από τους φο

ρείς αυτούς στη χάραξη της τηλεπικοινωνιακής πολιτικής της 

χώρας είναι ο εξής: 

Το ΥΜΕ εξασφαλίζει τα συμφέροντα των τηλεπικοινωνιών 

έναντι των άλλων κλάδων της οικονομίας, και ιδιαίτερα 

έναντι του κλάδου της βιομηχανίας που μέχρι τώρα μάλλον 

δεν λειτούργησε ως παράγοντας εκσυγχρονισμού του τηλεπι

κοινωνιακού συστήματος της χώρας, έναντι του κλάδου της 

πληροφορικής που ζητά προώθηση του εκσυγχρονισμού ταχύ

τερα από τις δυνατότητες που υπάρχουν, έναντι των χρη

στών που ζητούν υπηρεσίες χωρίς να είναι διατεθειμένοι 

να καλύψουν το κόστος των υπηρεσιών αυτών και, τέλος, 

έναντι του ΟΤΕ που τα "συμφέροντα" του ως οργανισμού τη-
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λεπικοινωνιών δεν συμπίπτουν πάντα με τα συμφέροντα του 

κλάδου των τηλεπικοινωνιών. 

Το ΥΒΕΤ εξασφαλίζει τα συμφέροντα της εγχώριας βιομηχα

νίας, και ιδιαίτερα της υπό ανάπτυξη βιομηχανίας ηλε

κτρονικών. Για το ΥΒΕΤ οι τηλεπικοινωνίες αποτελούν ένα 

μέσο για τη μεταφορά τεχνολογίας και την παραγωγή προϊό

ντων υψηλής τεχνολογίας. 

Το ΥΠ εξασφαλίζει τα συμφέροντα του κλάδου της πληροφο

ρικής. Για την πληροφορική οι τηλεπικοινωνίες, και ιδι

αίτερα η δυνατότητα των τηλεπικοινωνιών να εξυπηρετούν 

την παροχή των νέων υπηρεσιών σε χαμηλές τιμές, αποτε

λούν προϋπόθεση. 

0 ΟΤΕ εξασφαλίζει τα συμφέροντα της ανάπτυξης του τηλε

πικοινωνιακού συστήματος της χώρας, αλλά και τα συμφέρο

ντα του ως οργανισμού, φυσικά στα θεσμικά πλαίσια που 

διέπουν τη λειτουργία του. 

Το ΥΠΕΘΟ εξασφαλίζει τα συμφέροντα του κοινωνικού συνό

λου με το να αξιολογεί τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών από 

τη σκοπιά αυτή. 

Σημειώνεται ότι κατά τη χάραξη της τηλεπικοινωνιακής 

πολιτικής στη χώρα οι φορείς θα πρέπει οπωσδήποτε να παίζουν 

το ρόλο που τους αποδίδεται πιο πάνω. Από τη μέχρι τώρα 

εμπειρία όμως αυτό ισχύει - και ως ένα βαθμό μόνο εννοιολογι

κά - στο στάδιο της κατάρτισης των σχετικών Πενταετών Προ

γραμμάτων Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης. Σαφώς αυτό 

ίσχυσε και στην περίπτωση του Κοινοτικού Προγράμματος STAR 

για τις τηλεπικοινωνίες. Θεωρητικά, στο σχετικό με τις τηλε

πικοινωνίες κείμενο του Προγράμματος Οικονομικής Ανάπτυξης 

αντανακλάται η σύνθεση των απόψεων των εμπλεκόμενων φορέων. 
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Κατά κανόνα το "πρώτο σχέδιο" του κειμένου για το πρόγραμμα 

των τηλεπικοινωνιών είναι ένα καθαρά "τεχνικό" κείμενο, που 

γράφεται στο ΚΕΠΕ και αποτελεί προϊόν Ομάδας Εργασίας ειδικών 

και εκπροσώπων των φορέων. 

Στην πρακτική που ακολουθείται και στις διαδικασίες 

που ισχύουν όμως πριν και μετά την κατάρτιση του Προγράμμα

τος, παρατηρούνται αδυναμίες κατά τη διαμόρφωση και υλοποίηση 

της πολιτικής των τηλεπικοινωνιών. Συνήθως, τόσο πριν όσο και 

μετά ισχύει η σκοπιά του ΟΤΕ. Μέχρι τώρα οι άλλοι φορείς-

κυρίως λόγω ελλιπούς στελέχωσης των σχετικών υπηρεσιών και 

αδυναμιών στην όλη διαδικασία λήψης αποφάσεων - περιορίζονται 

στην έγκριση ή απόρριψη των επενδυτικών Προγραμμάτων του ΟΤΕ, 

καθώς και των άλλων προτάσεων του. Γενικά υπάρχει μεγάλη δυ

στοκία στη διατύπωση θεμελιωμένων εναλλακτικών προτάσεων ή 

αντιπροτάσεων από τους φορείς αυτούς. 

I.A. Τιμολογιακή πολιτική στις τηλεπικοινωνίες 

Για λόγους παρουσίασης, η συνοπτική ανάλυση που γίνε

ται στην Έκθεση αυτή για την τιμολογιακή πολιτική στις τηλε

πικοινωνίες διακρίνεται στις αρχές που διέπουν την πολιτική 

αυτή, στην πολιτική που ακολουθήθηκε στην Ελλάδα και στην 

αξιολόγηση της πολιτικής αυτής. 

1.4.1. Αρχές τιμολογιακής πολιτικής 

Από οικονομική σκοπιά οι αρχές στις οποίες βασίζεται η 

διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής στις τηλεπικοινωνίες 

είναι οι ίδιες με εκείνες στις οποίες βασίζεται και η διαμόρ-
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φωση της αντίστοιχης τιμολογιακής πολιτικής για τΐ-ς υπηρεσίες 

που προσφέρουν και οι άλλες Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέ

λειας (ΔΕΚΩ). Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε άλλο τμήμα της Έκ

θεσης αυτής (1.3), οι όποιες διαφορές παρατηρούνται ανάμεσα 

στην τιμολογιακή πολιτική, στις τηλεπικοινωνίες και στις άλ

λες ΔΕΚΩ αντανακλούν τις ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες που 

χαρακτηρίζουν τη διαδικασία παροχής (παραγωγής) και ζήτησης 

των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 

Στη συνέχεια της ανάλυσης - για λόγους που σχετίζονται 

με την περίπτωση της Ελλάδας - έμφαση δίνεται στην τιμολογια

κή πολιτική που ακολουθείται στην τηλεφωνία, και ιδιαίτερα 

στο ρόλο που καλείται να παίξει η πολιτική αυτή στις χώρες 

όπου παρατηρείται σημαντική ανικανοποίητη ζήτηση (unmet de

mand). Στην τηλεφωνία η τιμολογιακή πολιτική γενικά συνίστα

ται σε ένα σύστημα τιμών που χαρακτηρίζονται από έντονη αλλη-

λοσυσχέτιση και αντιστοιχούν είτε σε διαφορετικές υπηρεσίες 

είτε στην ίδια την υπηρεσία, αλλά σε διαφορετικές ώρες ή σε 

διαφορετικά στάδια της παραγωγής της υπηρεσίες αυτής, είτε σε 

διάφορους άλλους παράγοντες παρόμοιας φύσης. Γι' αυτό και η 

σχέση των τιμών αυτών μεταξύ τους (δομή) αποτελεί συστατικό 

στοιχείο του συστήματος τιμών. 

Πριν γίνει αναφορά στις βασικές κατηγορίες από τις 

οποίες απαρτίζεται το σύστημα των τηλεπικοινωνιακών τελών, 

αξίζει να διευκρινιστεί ότι, θεωρητικά τουλάχιστον, οι τιμές 

αντικατοπτρίζουν είτε το κόστος της παροχής τους είτε την 

αξία που έχουν αυτές για εκείνον που τις χρησιμοποιεί ή και 

τα δύο μαζί. 

Στην τηλεφωνία το σύστημα τελών αποτελείται κατά κανό

να από τις εξής κατηγορίες: 
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Εφάπαξ εισφορά (connection fee). Καταβάλλεται από το 

συνδρομητή - εφάπαξ -, όταν γίνεται η σύνδεση στο τηλε

φωνικό σύστημα, και επιστρέφεται - ή δεν επιστρέφεται 

ανάλογα με τη συμφωνία -, όταν γίνει αποσύνδεση από το 

σύστημα. 

Περιοδικό πάγιο τέλος (π.χ. μηνιαίο). Καταβάλλεται για 

τη διατήρηση του δικαιώματος σύνδεσης στο τηλεφωνικό σύ

στημα και κατά κανόνα είναι ανεξάρτητο από τον αριθμό 

των συνδιαλέξεων. 

Τέλος αστικής μονάδας. Στο τέλος αστικής μονάδας η από

σταση δεν λαμβάνεται υπόψη, ενώ λαμβάνονται - ή μπορεί 

να ληφθούν υπόψη - η ώρα που γίνεται η συνδιάλεξη μέσα 

στο 24ωρο και η διάρκεια της συνδιάλεξης. 

Τέλος υπεραστικής συνδιάλεξης. Στο τέλος της υπεραστικής 

συνδιάλεξης, εκτός από τη διάρκεια της συνδιάλεξης, την 

ημέρα και την ώρα της ημέρας στην οποία γίνεται αυτή, 

λαμβάνεται υπόψη και η απόσταση. Η διαμόρφωση του τέλους 

για τη διεθνή συνδιάλεξη - πέρα από τα όσα λαμβάνονται 

υπόψη για τις υπεραστικές συνδιαλέξεις - βασίζεται και 

στις διεθνείς συμφωνίες που ισχύουν ανάμεσα στους τηλε

πικοινωνιακούς οργανισμούς των χωρών οι κάτοικοι των 

οποίων επικοινωνούν. 

Φυσικά εκτός από τα τέλη αυτά υπάρχει και ένας μεγάλος 

αριθμός τελών για διάφορες άλλες υπηρεσίες: τέλος μεταφοράς 

τηλεφώνου, επανασύνδεσης, κοινόχρηστων τηλεφώνων, τέλος μέσω 

ίου αυτόματου τηλεφωνικού συστήματος και μέσω χειριστή κλπ. 

Στα πλαίσια της μικροοικονομικής ανάλυσης από τη σκο

πιά της οποίας εξετάζεται το θέμα εδώ, "πρώτη επιλογή" για τη 

διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής και στις τηλεπικοινω-
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νίες είναι εκείνη που βασίζεται στην αρχή της οικονομικής 

αποτελεσματικότητας (economic effeciency criterion). Συμφωνά 

με τις γνωστές βασικές αρχές της οικονομικής θεωρίας αυτό 

επιτυγχάνεται, όταν οι τιμές με τις οποίες επιβαρύνονται οι 

διάφορες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες που προσφέρονται είναι 

ίσες με το κόστος παροχής των υπηρεσιών. Στην περίπτωση αυτή 

- και με βάση πάλι τις ίδιες αρχές - επιτυγχάνεται η καλύτερη 

δυνατή κατανομή των πόρων, ενώ ταυτόχρονα παρέχονται στους 

χρήστες και στους ασκούντες τη διοίκηση (decision makers) οι 

κατάλληλοι δείκτες για τη λήψη των σωστών αποφάσεων. Στην πε

ρίπτωση όμως που το οριακό κόστος διαφέρει από το μέσο κόστος 

δημιουργούνται προβλήματα, δεδομένου ότι αν οι τιμές τεθούν 

ίσες με το οριακό κόστος δεν καλύπτονται ούτε λειτουργικές 

δαπάνες, ενώ αν τεθούν ίσες με το μέσο κόστος δεν επιτυγχάνε

ται η καλύτερη δυνατή κατανομή των πόρων. Όπως φαίνεται από 

τη μέχρι τώρα εμπειρία, η παραγωγή των τηλεπικοινωνιακών υπη

ρεσιών γενικά - για λόγους που βρίσκονται πέρα από το περιο

ρισμένο αντικείμενο της Έκθεσης αυτής - λαμβάνει χώρα στο 

φθίνον τμήμα της καμπύλης μέσου κόστους. Αυτό σημαίνει ότι, 

αν οι τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί θέσουν τις τιμές ίσες με 

το οριακό κόστος, δεν θα καλύπτουν ούτε το λειτουργικό τους 

κόστος. 

Σύμφωνα με τις βασικές αρχές το αδιέξοδο αυτό οδήγησε 

στην αναζήτηση της εναλλακτικής "δεύτερης καλύτερης επιλογής" 

(second best) συνθηκών για τη διαμόρφωση της τιμολογιακής πο

λιτικής, μια και η πρώτη καλύτερη επιλογή οδηγεί σε ανεπιθύ

μητα αποτελέσματα. Πολύ συνοπτικά, στα γνωστά πλαίσια της θε

ωρίας του second best, η υιοθέτηση της τιμολογιακής πολιτικής 

για τις διάφορες υπηρεσίες που προσφέρονται είναι συνάρτηση 
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του σκοπού ή των σκοπών που καλείται να εξυπηρετήσει αυτή. 

Ενδεικτικά, στους στόχους που συνήθως καλείται να εξυπηρετή

σει η τιμολογιακή πολιτική στις τηλεπικοινωνίες περιλαμβάνο

νται και οι εξής: η εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για την 

κάλυψη των λειτουργικών αναγκών και τη χρηματοδότηση των ανα

γκαίων επενδύσεων στον κλάδο, η άσκηση κοινωνικής πολιτικής, 

ο περιορισμός του πληθωρισμού και του ελλείμματος του ισοζυ

γίου πληρωμών, η προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και, 

για χώρες σαν την Ελλάδα, ο περιορισμός της ζήτησης σύμφωνα 

με την αξία που έχει για το χρήστη η ικανοποίηση της ζήτησης 

και άλλων παρόμοιας φύσεως παραγόντων που δεν είναι αναγκα

στικά συμβιβαστοί μεταξύ τους. 

Στα περιορισμένα πλαίσια της Έκθεσης αυτής η όποια 

αναφορά γίνεται στην εγκυρότητα ή μη της θεωρίας του second 

best περιορίζεται στο ÓTL η συσχέτιση των τιμών με κάποια από 

τις διάφορες έννοιες του κόστους δίνει κάποιες ενδείξεις του

λάχιστον για την κατεύθυνση των εξελίξεων που σημειώνονται 

στους διάφορους δείκτες στους οποίους βασίζεται η λήψη των 

αποφάσεων. 

1.4.2. Τιμολογιακή πολιτική στην Ελλάδα 

Στην τηλεφωνία και τηλετυπία, η τιμολογιακή πολιτική 

που ακολουθήθηκε μέχρι τώρα - τόσο ως προς το είδος των δια

φόρων τελών που ισχύουν όσο και ως προς το επίπεδο των τελών 

αυτών - γενικά ήταν ανάλογη με την τιμολογιακή πολιτική που 

ακολουθήθηκε σε χώρες που δεν παρατηρείται σημαντική ανικανο

ποίητη ζήτηση για τηλέφωνα. Στη μεταβίβαση στοιχείων - που 

πραγματοποιείται κυρίως μέσω νοικιασμένων γραμμών - το κύριο 
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χαρακτηριστικό είναι ότι οι τιμές που ισχύουν εξαρτώνται και 

από την απόσταση. Αυτό βρίσκεται σε αντίθεση με όσα ισχύουν 

γενικά στις άλλες χώρες στις οποίες λειτουργεί ξεχωριστό δί

κτυο μεταβίβασης δεδομένων. Στις περιπτώσεις αυτές οι τιμές 

που ισχύουν για τις υπηρεσίες data είναι συνάρτηση μόνο του 

χρόνου και του όγκου των στοιχείων που μεταβιβάζονται, αλλά 

όχι και της απόστασης στην οποία μεταβιβάζονται αυτά (dis

tane e i ndependent). 

Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του ΟΤΕ που έγινε για 

την Έκθεση αυτή, στην αυτόματη τηλεφωνία - από την οποία 

προέρχονται πάνω από το 90% των συνολικών εσόδων του ΟΤΕ - τα 

βασικά τέλη που ισχύουν στην Ελλάδα το 1987 είναι τα εξής: 

εφάπαξ εισφορά κύριας τηλεφωνικής σύνδεσης, 

βασικό μηνιαίο τέλος κύριας τηλεφωνικής σύνδεσης, 

τέλος μονάδας αστικής συνδιάλεξης, 

τέλος μονάδας υπεραστικής συνδιάλεξης, 

τέλος μονάδας διεθνούς συνδιάλεξης. 

Εφάπαξ εισφορά. Σύμφωνα με το σκεπτικό του ΟΤΕ, με το 

τέλος αυτό ο συνδρομητής συμμετέχει στις δαπάνες κεφαλαίου 

των τηλεφωνικών εγκαταστάσεων KOL στις δαπάνες σύνδεσης του 

στο αυτόματο τηλεφωνικό δίκτυο. 

Η εφάπαξ εισφορά της απλής, πρώτης, κύριας τηλεφωνικής 

σύνδεσης κάθε συνδρομητή που συνδέεται σε αυτόματο αστικό τη

λεφωνικό κέντρο ενταγμένο στο εθνικό αυτόματο υπεραστικό τη

λεφωνικό δίκτυο είναι 25.000 δρχ. Στην περίπτωση που κατά το 

χρόνο χορήγησης του τηλεφώνου λειτουργεί και άλλη τηλεφωνική 

σύνδεση μέσα στον ίδιο χώρο που χρησιμοποιείται για κατοικία 

ή στο όνομα του συνδρομητή, τότε η εφάπαξ εισφορά ορίζεται 
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στο διπλάσιο (50.000 δρχ.)· Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του 

ΟΤΕ, το μεσοχρόνιο απολογιστικό κόστος μιας νέας τηλεφωνικής 

εγκατάστασης το 1985 ήταν γύρω στις 168.000 δρχ. 

Βασικό μηνιαίο τέλος. Με το τέλος αυτό ο συνδρομητής 

συμμετέχει στις σταθερές δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης 

των τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δηλαδή στις δαπάνες που είναι 

ανεξάρτητες από τη χρήση της τηλεφωνικής σύνδεσης του. 

Το 1987 το βασικό μηνιαίο τέλος μιας απλής, κύριας τη

λεφωνικής σύνδεσης, που συνδέεται σε αυτόματο αστικό κέντρο ή 

τηλεπικοινωνιακό πρακτορείο ενταγμένο στο εθνικό αυτόματο 

υπεραστικό τηλεφωνικό δίκτυο ήταν 280 δρχ. Σε ετήσια βάση το 

τέλος αυτό ήταν 3.360 δρχ. Εάν στην ίδια κατοικία λειτουργεί 

και δεύτερη τηλεφωνική σύνδεση, είτε ανήκει αυτή στον ίδιο 

είτε σε άλλο συνδρομητή, το καταβαλλόμενο μηνιαίο τέλος είναι 

1.000 δρχ. (12.000 το χρόνο). Για κάθε κύρια τηλεφωνική σύν

δεση πέρα από τη δεύτερη, το μηνιαίο τέλος είναι 2.000 δρχ. 

(24.000 δρχ. το χρόνο). Το 1985 το αντίστοιχο σταθερό κόστος 

- σταθερές δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης - ήταν σύμφωνα 

με τις εκτιμήσεις του ΟΤΕ της τάξης των 600 δρχ. ανά σύνδεση 

το μήνα. Σε ετήσια βάση το μέσο σταθερό κόστος ήταν 7.200 

δρχ. 

Τέλος μονάδας αστικής συνδιάλεξης. Από τη σκοπιά των 

εσόδων του ΟΤΕ, το τέλος της αστικής μονάδας είναι το σημα

ντικότερο, δεδομένου ότι το τέλος αυτό αποτελεί τη βάση - τη 

μονάδα μέτρησης - και για τις υπεραστικές και - με κάποια 

τροποποίηση - για τις διεθνείς συνδιαλέξεις. 

Σκοπός του τέλους αστικής μονάδας συνδιάλεξης είναι η 
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κάλυψη των μεταβλητών κυρίως δαπανών της τηλεφωνικής σύνδε

σης. Το 1987 το τέλος αυτό - από μη κοινόχρηστο τηλέφωνο συν

δρομητή - ήταν 2,90 δρχ. για κάθε μία από τις 150 πρώτες μο

νάδες που πραγματοποιούνται μέσα σε ένα μήνα και 3,60 δρχ. 

για κάθε μία από τις πέρα από 150 πρώτες μονάδες που πραγμα

τοποιούνται μέσα στον Ιδιο μήνα. 

Το 1987, για το χρήστη, το τέλος της μονάδας αστικής 

συνδιάλεξης που πραγματοποιήθηκε από τα πάσης φύσεως κοινό

χρηστα τηλέφωνα (κόκκινα, με δείκτη, τηλέφωνα των πρακτορείων 

του ΟΤΕ ή των ξενοδοχείων) κυμάνθηκε σε 5-8,5 δρχ. 

Οι αστικές χρεώνονται με μία μονάδα ανεξαρτήτως διαρ

κείας, εκτός από τους αστικούς νομισματοδέκτες στους οποίους 

οι αστικές συνδιαλέξεις διακόπτονται μετά την πάροδο 6 λε

πτών. 

Τέλος μονάδας υπεραστικής συνδιάλεξης. Οι υπεραστικές 

συνδιαλέξεις χρεώνονται με βάση: 

την κατευθείαν απόσταση μεταξύ των κομβικών κέντρων, 

τη διάρκεια της συνδιάλεξης, 

το χρόνο πραγματοποιήσεως αυτής (ημέρα-χρόνος πλήρους 

τιμολογίου ή νύκτα-χρόνος μειωμένου τιμολογίου). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω οι αυτόματες υπεραστικές συνδι

αλέξεις χρεώνονται με βάση τους ακόλουθους χρόνους: 
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Κλίμακα 
κατευθείαν 
γραμμή αποστάσεως 
σε χιλιόμετρα 

Χρόνοι στους οποίους χρεώνεται μία 
μονάδα αστικής συνδιάλεξης 

Κατά την περίοδο Κατά την περίοδο 
ακέραιου τέλους μειωμένου τέλους 

Μέχρι 30 

άνω των 30 - 45 

άνω των 45 - 80 

άνω των 80 -160 

άνω των 160 

18" 

12" 

7,5" 

5,4" 

4,5" 

30" 

18" 

12" 

9" 

6,48" 

Τέλος μονάδας διεθνούς συνδιάλεξης. Οι τιμές αστικής 

μονάδας (2,90 δρχ. και 3,60 δρχ.) ισχύουν και για τις διε

θνείς εξερχόμενες από την Ελλάδα συνδιαλέξεις. Σε περίπτωση 

μεταβολής της τιμής της μονάδας αστικής συνδιάλεξης τα τέλη 

των διεθνών συνδιαλέξεων δεν μεταβάλλονται, γιατί αυξάνεται 

παράλληλα ο χρόνος (διάρκεια συνδιάλεξης) που αγοράζει ο συν

δρομητής με αποτέλεσμα να χρεώνεται λιγότερες μονάδες. 

Τα τέλη των διεθνών συνδιαλέξεων καθορίζονται σε SDR 

(special drawing rights) ή χρυσά φράγκα με βάση τις σχετικές 

συστάσεις της CCITT προκειμένου για ευρωπαϊκές σχέσεις ή με 

διμερείς (διακρατικές) συμφωνίες. Το ανά μονάδα κίνησης τέ

λος, που καθορίζεται σύμφωνα με τις παραπάνω συστάσεις και 

συμφωνίες, ονομάζεται τέλος κατανομής και διαμοιράζεται μετα

ξύ των τηλεπικοινωνιακών οργανισμών σε ορισμένη σχέση. Το με

ρίδιο που παίρνει κάθε χώρα λέγεται μερίδιο κατανομής και με 

αυτό υπολογίζονται τα έσοδα που προκύπτουν από την εισερχόμε-
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νη κίνηση στην ορισμένη σχέση. 

Για τις εξερχόμενες συνδιαλέξεις υπάρχει η δυνατότητα 

να εφαρμόζεται επί του τέλους κατανομής ένας συντελεστής Κ, ο 

οποίος όμως δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,80 (προσαύξηση 

80%). 

Το τέλος που διαμορφώνεται ονομάζεται τέλος είσπραξης 

και αντιστοιχεί στο ποσό που καταβάλλει ο συνδρομητής της 

εξερχόμενης επικοινωνίας. 

Έτσι, ενώ για τις εισερχόμενες διεθνείς συνδιαλέξεις ο 

ΟΤΕ εισπράττει τα ποσά που προκύπτουν από τα μερίδια κατανο

μής τα οποία έχουν συμφωνηθεί με τις συμβαλλόμενες χώρες (δι

καιώματα), για τις εξερχόμενες συνδιαλέξεις ο ΟΤΕ εισπράττει 

από τους συνδρομητές το τέλος είσπραξης και αποδίδει στις 

συμβαλλόμενες χώρες τα μερίδια κατανομής που τους αναλογούν. 

Στην πράξη γίνεται συμψηφισμός των δικαιωμάτων και καταβάλλε

ται το υπόλοιπο από τη χώρα που είναι χρεωστική. 

Σε ορισμένες σχέσεις επικοινωνίας ο συντελεστής Κ στην 

Ελλάδα φτάνει στα ανώτατα όρια, ενώ σε άλλες σχέσεις είναι 

χαμηλότερος. Η μέση τιμή του συντελεστή, που είναι της τάξης 

του 1,60 (προσαύξηση 60%), είναι υψηλότερη σε σύγκριση με 

εκείνον που εφαρμόζουν οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. 

Στη συνέχεια δίνονται ενδεικτικά για το 1986 οι τιμές 

- δραχμές ανά λεπτό - για ορισμένες σχέσεις επικοινωνίας. 
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Σχέσεις επικοινωνίας Τέλος/λεπτό 
σε δρχ. 

Ελλάδα 

Αγγλία 

Ελλάδα 

Γαλλία 

Ελλάδα 
Σουηδία 

Ελλάδα 
Πορτογαλία 

Ελλάδα 
Ισπανία 

προς 
προς 

προς 

προς 

προς 
προς 

προς 
προς 

προς 
προς 

Αγγλία 
Ελλάδα 

Γαλλία 
Ελλάδα 

Σουηδία 
Ελλάδα 

Πορτογαλία 
Ελλάδα 

Ισπανία 
Ελλάδα 

128,5 
82,0 

117,5 

120,3 

160,5 
146,6 

160,5 

179,9 

128,5 
145,6 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΟΤΕ που αναφέρονται στα 

απολογιστικά στοιχεία του 1985, το αντίστοιχο κόστος - που 

προέκυψε από την αναγωγή του συνολικού σχεδόν κόστους της αυ

τόματης τηλεφωνίας στο τέλος μονάδας - για κάθε μία από τις 

τρεις κατηγορίες μονάδων ήταν: 

Αστική μονάδα 5,02 δρχ. 

Υπεραστική μονάδα 1,20 δρχ. 

Διεθνής μονάδα 0,50 δρχ. 

Μέση σταθμική μονάδα 2,80 δρχ. 

Στον Πίνακα 1.14 δίνεται παραστατικά μια συνοπτική ει

κόνα για το επίπεδο και τη δομή των βασικών τηλεπικοινωνιακών 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.14 

Βασικά ιηϋετκκοινιινιακά τέϋη - 1987 

Αυτόματη τηλεφωνία - Αστικά κέντρα ενταγμΕνα στο Είνικό ΑΙκτυο 

Κατηγορία ΑραχμΕς Κόστος" Έσοδα 
(Εκτιμήσεις) 

(2ης συσκευής στον Ιδιο 
χώρο ή Ιδιο όνομα) (12.000) 

3, ΤέΑος αστικής συνδιάλεξης 

(150 μ. 
>150 μ. 3,60 

(Ι) 

1. Εφάπαξ εισφορά 25.000 168.000 1,0 

(2ης συσκευής στον ίδιο 
χάρο ή Ιδιο όνομα) (50.000) 

2. Βασικό μηνιαίο τέϋος (280X12=) 3.360 7.200 9,0 

(150 μ. 2,90 Ί 5,02 
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Αυτόματη Tijkfuvla - Αστικά κέντρα ενταγμένα στο Βίνικό Αίκτυο 

Κατηγορία Αραχμές Κόστος Έσοδα 

(Εκτιμήσεις) 

(Ι) 

4. Τιμή μονάδας υπεραστικής Αναλογούν τέλος ανά πρώτο λεπτό* 

συνδιάλεξης: | 53,4 

Κατά την περίοδο Κατά την περίοδο 

ακέραιου τέλους μεικμένου τέλους 

1,20 

μέχρι 30 χιλιόμετρα 

30 -45 

45 -80 
80 -160 

160 -240 

πάνυ από 240 

6,60 
11,00 

22,00 

"30,56 

36,67 

44,00 

6,60 

8,25 
16,50 

22,00 

26,40 

30,56 

5. Αιείνείς - - 0,50 28,2 

6. Αοιπές πηγές 

Σύνολο 2,08 1,98 100,0 

inyi : ΟΤΕ. 

1
 λαμβάνεται το τέλος ανά αστική μονάδα ίσο με 3,3 δρχ. 

>» Τα στοιχεία κόστους αποτελούν εκτιμήσεις του ΟΤΕ. 
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τελών που ίσχυαν για την τηλεφωνία στην Ελλάδα το 1987, καθώς 

και το αντίστοιχο απολογιστικό κόστος για κάθε μία από τις 

υπηρεσίες αυτές - όπως υπολογίστηκε από τον ΟΤΕ - για το 

1985. Τέλος, στην τελευταία στήλη δίνεται η ποσοστιαία κατα

νομή των συνολικών εσόδων του ΟΤΕ που εισπράχθηκαν κατά το 

1987 για κάθε κατηγορία τηλεπικοινωνιακού τέλους. 

Διευκρινίζεται ότι η συμμετοχή της εφάπαξ εισφοράς δεν 

αποτελεί μόνο το IX των συνολικών εσόδων του ΟΤΕ από τέλη. Το 

1% αφορά εκείνο το τμήμα της εφάπαξ εισφοράς που χαρακτηρίζε

ται ως έσοδο εκμετάλλευσης. Σύμφωνα με τους ορισμούς του ΟΤΕ, 

ως έσοδο εκμετάλλευσης θεωρείται μόνο το ένα τέταρτο των συ

νολικών εσόδων από την εφάπαξ εισφορά. Τα υπόλοιπα τρία τέ

ταρτα θεωρούνται πόροι επενδύσεων που θα επιστραφούν στο συν

δρομητή με τη λήξη της σύμβασης. 

Στον Πίνακα 1.15 δίνονται τα βασικά τηλεπικοινωνιακά 

τέλη για τις 12 χώρες-μέλη της ΕΟΚ. Από την αντιπαράθεση των 

στοιχείων αυτών δίνεται μια εικόνα για τη σχετική θέση της 

Ελλάδας για κάθε κατηγορία τηλεπικοινωνιακού τέλους. 

I.A.3. Αξιολόγηση της τιμολογιακής πολιτικής που ακολουθήθη

κε στην Ελλάδα 

Προς αποφυγή παρανοήσεων διευκρινίζεται από την αρχή 

ότι η προσπάθεια που γίνεται στο τμήμα αυτό για την αξιολόγη

ση της τιμολογιακής πολιτικής, η οποία ακολουθήθηκε για τις 

τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα, γίνεται από οικονομική σκοπιά. 

Πιστεύεται ότι μια τέτοια αντιμετώπιση επιτρέπει να έρθουν 

στην επιφάνεια με μεγαλύτερη ενάργεια οι συνέπειες και οι άλ

λες αδυναμίες που χαρακτηρίζουν την τιμολογιακή πολιτική που 
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ακολουθήθηκε. 

Παράλληλα οημειώνεται ότι η πολύ συνοπτική ανάλυση που 

γΊνεται στην Έκθεση αυτή βασίζεται κυρίως στην προεργασία η 

οποία έχει γίνει μέχρι τώρα για το θέμα αυτό στη μελέτη που 

είχε αρχίσει στο ΚΕΠΕ για την τιμολογιακή και επενδυτική πο

λιτική του κλάδου των τηλεπικοινωνιών. Από τη μέχρι τώρα αξι

ολόγηση των εξελίξεων που σημειώθηκαν στον κλάδο των τηλεπι

κοινωνιών, αβίαστα βγαίνει το συμπέρασμα ότι η τιμολογιακή 

πολιτική που ακολουθήθηκε απέτυχε να παίξει το ρόλο που θα 

μπορούσε να είχε παίξει στις εξελίξεις αυτές. Το συμπέρασμα 

αυτό φαίνεται ότι ισχύει ανεξάρτητα από τους λόγους που οδή

γησαν στην υιοθέτηση της συγκεκριμένης τιμολογιακής πολιτι

κής. 

Αν και είναι σίγουρο ότι η τιμολογιακή πολιτική που 

ακολουθήθηκε από την πολιτεία απέβλεπε στην υλοποίηση πολλών 

και ίσως αντικρουόμενων στόχων, στην πράξη οι στόχοι που φαί

νεται ότι κυριάρχησαν ήταν: 

η κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του OTL·, 

ο περιορισμός των επιπτώσεων που έχει για το δείκτη κα

ταναλωτή (πληθωρισμός) η αύξηση των τηλεπικοινωνιακών 

τελών και 

η παροχή της δυνατότητας "απόκτησης τηλεφώνου και από 

τις χαμηλότερες εισοδηματικές τάξεις". 

Σχετικά με τον πρώτο στόχο παρατηρείται ότι ο τρόπος 

με τον οποίο υπολογίζει το κόστος ο ΟΤΕ, δεν φαίνεται να 

προώθησε ιδιαίτερα την αύξηση της παραγωγικότητας του οργανι

σμού. Πέρα από το γεγονός ότι όλες οι δαπάνες του ΟΤΕ χαρα

κτηρίζονται ως "κόστος", η έννοια του κόστους - μέσο απολογι

στικό κόστος - που αποτελεί τη βάση για τον καθορισμό των τε-
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λών δεν θεωρείται καθόλου αντιπροσωπευτική του κόστους που 

συνεπάγεται, π.χ. μια νέα (οριακή) τηλεφωνική σύνδεση. Στην 

περίπτωση των τηλεπικοινωνιών, όπου η παροχή νέων υπηρεσιών 

γενικά βασίζεται σε νέα τεχνολογία, το μέσο απολογιστικό κό

στος σχετίζεται ακόμη λιγότερο με το κόστος με το οποίο θα 

έπρεπε να σχετίζονται τα τηλεπικοινωνιακά τέλη. 

Η έλλειψη μέχρι τα τελευταία χρόνια ενός "πλαισίου αρ

χών", που θα διέγραφε τους στόχους και τον τρόπο καθορισμού 

των τηλεπικοινωνιακών τελών, επέτρεψε την υιοθέτηση του "μέ

σου απολογιστικού κόστους" ως βάση καθορισμού των τηλεπικοι

νωνιακών τελών. Η λύση αυτή, αν και βολική, δεν παρέχει κίνη

τρα για τον περιορισμό των δαπανών και την αύξηση της παραγω

γικότητας. 

Φαίνεται ότι ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, κατά τα 

οποία λήφθηκαν σοβαρά μέτρα για τον περιορισμό του πληθωρι

σμού, ο δεύτερος στόχος έπαιξε σημαντικό ρόλο στον καθορισμό 

των τηλεπικοινωνιακών τελών - και φυσικά όχι μόνο αυτών. Ση

μειώνεται ότι στη διαμόρφωση του δείκτη καταναλωτή που ισχύει 

σήμερα οι τηλεπικοινωνίες συμβάλλουν κατά 11,5ο/οο. Παρά την 

όποια πρακτική σημασία μπορεί να είχε η εξάλειψη των ελλειμ

μάτων του ΟΤΕ η οποία επιτεύχθηκε με την τιμολογιακή πολιτική 

που ακολουθήθηκε, το συμπέρασμα ότι η πολιτική αυτή απέτυχε 

να παίξει το ρόλο που θα μπορούσε να παίξει φαίνεται - από 

όσα αναπτύσσονται στη συνέχεια - ότι εξακολουθεί να ισχύει. 

Στην Ελλάδα η αποτυχία της τιμολογιακής πολιτικής στις 

τηλεπικοινωνίες αντανακλάται στο ότι ταυτόχρονα με τη συνεχώς 

αυξανόμενη αδυναμία ικανοποίησης της ζήτησης (π.χ. για τηλέ

φωνα) παρατηρείται και αδυναμία αύξησης των εσόδων του ΟΤΕ. 

Τα έσοδα του ΟΤΕ μέχρι και το 1985 μόλις και επαρκούσαν για 
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την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών. 

Από οικονομική σκοπιά οι εξελίξεις αυτές είναι μάλλον 

ασυμβίβαστες μεταξύ τους. Αν μάλιστα ληφθεί υπόψη ότι η ζήτη

ση στις τηλεπικοινωνίες γενικά χαρακτηρίζεται από έντονη ανε

λαστικότητα ως προς την τιμή, οι εξελίξεις αυτές εμφανίζονται 

ακόμη πιο παράδοξες. Το ασυμβίβαστο φυσικά συνίσταται στο ότι 

τουλάχιστον μέχρι τώρα τα τέλη δεν αυξήθηκαν σε επίπεδα που 

θα εξασφάλιζαν: 

την εξισορρόπηση της προσφοράς και της ζήτησης (clearing 

of the market) έστω και βραχυχρόνια - μέχρι τώρα ο περι

ορισμός της ζήτησης (κατανομή της προσφοράς) δεν έγινε 

μέσω του μηχανισμού των τιμών (rationing by price) - και 

τους πόρους για τη χρηματοδότηση των αναγκαίων έργων που 

θα καταστήσει δυνατή την αύξηση της παροχής υπηρεσιών σε 

επίπεδα που να ικανοποιεί το σύνολο της εκδηλούμενης ζή

τησης για τηλέφωνα και, τα τελευταία χρόνια, για υπηρε

σίες που μπορεί να προσφερθούν από ένα δημόσιο δίκτυο 

μεταβίβασης στοιχείων όπως το HELLASPAC. 

Τα πιο πάνω ουσιαστικά σημαίνουν ότι η τιμολογιακή πο

λιτική που ακολουθήθηκε μέχρι τώρα για την τηλεφωνία, και 

ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το επίπεδο των τελών, βασίστηκε πε

ρισσότερο σε κοινωνικά κριτήρια - για να μπορούν να αποκτή

σουν τηλέφωνο και οι χαμηλότερες εισοδηματικές τάξεις - και 

σε άλλα οικονομικής φύσεως κριτήρια (π.χ. μείωση πληθωρισμού) 

και πολύ λιγότερο στο κριτήριο της οικονομικής αποτελεσματι

κότητας ή στο κριτήριο της εξασφάλισης πόρων για την αυτοχρη

ματοδότηση των σχετικών επενδύσεων. 

Η πολιτική αυτή αποτελεί σαφώς επιλογή της πολιτείας 

και ακολουθείται και σε άλλες χώρες, και ιδιαίτερα στις τηλε-
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πικοινωνιακά αναπτυσσόμενες χώρες όπου η τιμολογιακή πολιτική 

που ακολουθείται στις τηλεπικοινωνίες συχνά καλείται να υλο

ποιήσει αντικρουόμενες επιδιώξεις. 

Στην Ελλάδα ο περιορισμός της ζήτησης, π.χ. για νέα 

τηλέφωνα, γίνεται μέσω διοικητικών μέτρων και συγκεκριμένα με 

την κατάταξη των αιτήσεων για νέα τηλέφωνα σε τρεις κατηγορί

ες - ανάλογα με την ιδιότητα του χρήστη. (Η πρώτη κατηγορία 

έχει πρώτη προτεραιότητα στην ικανοποίηση των αιτήσεων και 

ακολουθούν η δεύτερη και η τρίτη κατηγορία.) Η εξασφάλιση των 

πόρων για τη χρηματοδότηση των αναγκαίων επενδύσεων βασίζεται 

στο δανεισμό (δάνεια από το εσωτερικό και το εξωτερικό), στην 

επιχορήγηση από τα διάφορα ταμεία της ΕΟΚ, στους ίδιους πό

ρους (αποσβέσεις πλέον κέρδη ή μείον ζημιές) και στα τρία τέ

ταρτα της εφάπαξ εισφοράς που, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, με 

τη λήξη της σύμβασης επιστρέφεται στο συνδρομητή. 

Μια ένδειξη για τη συμβολή των επιμέρους αυτών κονδυ

λίων στο σύνολο των πόρων που διατέθηκαν για επενδύσεις δίνε

ται στον Πίνακα 1.16. 

Από οικονομική σκοπιά, η αποσύνδεση του καθορισμού των 

τελών των διαφόρων κατηγοριών των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 

που προσφέρονται από το αντίστοιχο κόστος παροχής των υπηρε

σιών αυτών, καθώς και η αποσύνδεση της τιμολογιακής από την 

αντίστοιχη επενδυτική πολιτική - που συνεπάγεται ο τρόπος 

χρηματοδότησης των έργων - του κλάδου, σίγουρα δεν βοηθάει 

στην καλύτερη κατανομή των πόρων της ελληνικής οικονομίας. 

Από οικονομικής σκοπιάς - και ανεξάρτητα από τους λόγους που 

υπάρχουν για την υιοθέτηση μιας τέτοιας πολιτικής - είναι 

απολύτως σαφές ότι η πολιτική αυτή δημιουργεί εσφαλμένες 

εντυπώσεις τόσο στους χρήστες όσο και σε εκείνους που παίρ-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.16 

Επενδύσεις κατά πηγή χρηματοδότησης 

(Σε εκατ. δρχ.) 

(Σε τρέχουσες τιμές) 

Έτος/Πηγή 1981 1982 1983 1984 1985 

χρηματοδότησης 

1. Ίδιοι πόροι -552 8.356 9.823 9.560 10.928 

2. ΕΤΠΑ 1.456 4.311 1.013 2.261 11.275 

3. Ξένο κεφάλαιο 

(βραχυπρόθεσμο 

+ μακροπρόθεσμο) 15.212 16.602 23.846 33.666 33.149 

Σύνολο 16.116 29.270 34.685 45.486 55.352 

Πηγή: ΟΤΕ, Στατιστική Επετηρίδα των Τηλεπικοινωνιών της Ελ
λάδας, 1985 (Πίνακας 65). 

123 



νουν τις σχετικές αποφάσεις για τον κλάδο. Η εσφαλμένη εικόνα 

αφορά τόσο το κόστος που συνεπάγεται για τον τηλεπικοινωνιακό 

οργανισμό η παροχή μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας όσο και την 

αξία που έχει για τους χρήστες η υπηρεσία αυτή. Όπως είναι 

φυσικό, η ζήτηση που εκδηλώνεται για τις διάφορες κατηγορίες 

υπηρεσιών βασίζεται στα τέλη που ισχύουν και όχι στο κόστος 

παροχής των υπηρεσιών αυτών. 

Το πρόβλημα φυσικά δημιουργείται, όταν οι τιμές που 

ισχύουν για τις διάφορες κατηγορίες των τηλεπικοινωνιακών τε

λών δεν αντικατοπτρίζουν το αντίστοιχο κόστος παροχής των 

υπηρεσιών. Συμφωνά με τα στοιχεία που δίνονται στον Πίνακα 

1.14 στην Ελλάδα τα τέλη με τα οποία επιβαρύνονται οι διάφο

ρες υπηρεσίες αποτελούν - με εξαίρεση τις υπεραστικές και δι

εθνείς συνδιαλέξεις - υποπολλαπλάσιο του αντίστοιχου κόστους, 

όπως αυτό υπολογίζεται από τον ΟΤΕ. Αν για απλοποίηση υποθέ

σουμε ότι η εφάπαξ εισφορά αποτελεί την πιο αντιπροσωπευτική 

τιμή για τη ζήτηση νέων τηλεφώνων, τότε η υπερβολική ζήτηση 

που παρατηρείται στην Ελλάδα οφείλεται στο πολύ χαμηλό τέλος 

σύνδεσης που ισχύει σε σχέση με το κόστος σύνδεσης. Από οικο

νομική σκοπιά θα ήταν παράλογο να μη συμβαίνει αυτό, αφού ο 

χρήστης καταβάλλει μόνο 25.000 δρχ. για κάτι που βέβαια, αν 

είχε τιμολογηθεί σωστά, θα άξιζε τουλάχιστον 168.000 δρχ. Τη 

διαφορά την καταβάλλει το κοινωνικό σύνολο, ο μελλοντικός 

χρήστης, ή ο χρήστης κάποιας άλλης υπηρεσίας που η τιμή της 

υπερβαίνει το αντίστοιχο κόστος. Γιατί είναι βέβαιο ότι το 

κόστος στο σύνολο του πληρώνεται αναπόφευκτα από κάποιον. 

Αβέβαιο είναι μόνο το ποιος θα πρέπει να καταβάλει το υπόλοι

πο του κόστους που δεν καταβάλλει ο χρήστης. 

Στα πλαίσια της Έκθεσης αυτής σημειώνεται μόνο ότι η 
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σχετικά μεγάλη ζήτηση για τηλέφωνα που παρατηρείται στην Ελ

λάδα οφείλεται στη μεγάλη αναντιστοιχία που υπάρχει ανάμεσα 

στην τιμή και το αντίστοιχο κόστος. Η ύπαρξη ενός εκατομμυρί

ου σχεδόν εκκρεμών αιτήσεων για τηλέφωνα φαίνεται ότι σε ένα 

μεγάλο βαθμό αναιρεί τον βασικότερο από τους λόγους για τους 

οποίους τα τηλεπικοινωνιακά τέλη διατηρούνται σε χαμηλά επί

πεδα. Αν και τα τέλη διατηρούνται χαμηλά, για να μπορούν όλοι 

να αποκτήσουν τηλέφωνο, εντούτοις ο αριθμός εκείνων οι οποίοι 

ζητούν τηλέφωνο σήμερα και είναι διατεθειμένοι να καταβάλλουν 

τις τιμές που ισχύουν υπερβαίνει το 30% του συνόλου εκείνων 

που έχουν ήδη τηλέφωνο. Άρα είναι σίγουρο ότι δεν μπορούν να 

αποκτήσουν όλοι τηλέφωνο. 

Παράλληλα σημειώνεται ότι η αποσύνδεση της τιμολογια

κής από την επενδυτική πολιτική που ακολουθείται στην Ελλάδα 

θα πρέπει να θεωρείται ως η σημαντικότερη αιτία για την έλ

λειψη μελετών σκοπιμότητας για τα μεγάλα έργα, και γενικά για 

τα επενδυτικά προγράμματα του ΟΤΕ, με όλες τις συνέπειες που 

μπορεί να έχει αυτό ως προς τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 

των προγραμματιζόμενων έργων. 

Σε σύγκριση με τις άλλες χώρες της ΕΟΚ φαίνεται ότι το 

απόλυτο επίπεδο των τηλεπικοινωνιακών τελών, που παρατίθενται 

στον Πίνακα 1.15, είναι χαμηλό - με εξαίρεση ίσως την εφάπαξ 

εισφορά. Αν όμως λάβουμε υπόψη και το αντίστοιχο κατά κεφαλήν 

εισόδημα, η διαφορά μετριάζεται σημαντικά. Ωστόσο είναι χαρα

κτηριστικό ότι στη μόνη περίπτωση που υπάρχει ευχέρεια για 

άμεση σύγκριση ανάμεσα στην Ελλάδα και τις άλλες χώρες η Ελ

λάδα είναι πολύ ακριβή. Όπως φαίνεται από τα στοιχεία που 

δίνονται στο τμήμα I.A.2, το τηλεφώνημα από την Ελλάδα προς 

τις χώρες που αναφέρονται είναι - με εξαίρεση την Ισπανία, 
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την Πορτογαλία και τη Σουηδία - ακριβότερο από ό,τι το ίδιας 

διάρκειας τηλεφώνημα από τις χώρες αυτές προς την Ελλάδα. 

Πέρα από τις πιο πάνω γενικές παρατηρήσεις για
 τ Γ
Ι

ν
 τι

μολογιακή πολιτική που ακολουθήθηκε στην Ελλάδα, στη συνέχεια 

γίνονται ενδεικτικά και μερικές πιο ειδικές παρατηρήσεις. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνονται στον Πίνακα 1.14 

το σταθμικό τέλος αστικής μονάδας είναι χαμηλότερο από το 

αντίστοιχο κόστος, ενώ αντίθετα για τις υπεραστικές και διε

θνείς μονάδες είναι υψηλότερο. Αυτό κατά κάποιο τρόπο είναι 

αντίθετο από ό,τι θα περίμενε κανείς με βάση την ελαστικότητα 

ως προς την τιμή των αστικών, υπεραστικών και διεθνών μονά

δων. 

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, η ελαστικότητα ως 

προς την τιμή των αστικών, υπεραστικών και διεθνών συνδιαλέ

ξεων είναι της τάξης του 0,2, 0,4 και 0,6 αντίστοιχα [9]. 

Στην Ελλάδα οι μόνες σχετικές εκτιμήσεις ελαστικοτήτων που 

έχουν δημοσιευθεί [2] διαμορφώνονται στα ίδια περίπου επί

πεδα. 

Από τα στοιχεία του ίδιου Πίνακα 1.14 φαίνεται επίσης 

ότι τα τέλη για τις πρώτες 150 τιμολογιακές μονάδες το μήνα, 

καθώς και η εφάπαξ εισφορά και το μηνιαίο βασικό τέλος για 

την πρώτη απλή τηλεφωνική συσκευή, επιβαρύνονται λιγότερο από 

Ó,TL οι επόμενες μονάδες και η επόμενη σύνδεση αντίστοιχα. 

Στα οικονομικά η περίπτωση όπου η τιμή αυξάνει ανάλογα με την 

ποσότητα είναι μάλλον ασυνήθιστη και μοιάζει αρκετά με την 

περίπτωση των "κατώτερων αγαθών" (Giffen's paradox), όπου όσο 

αυξάνει η τιμή αυξάνει και η ποσότητα που ζητείται. Οι τηλε

πικοινωνιακές υπηρεσίες ασφαλώς δεν κατατάσσονται στα κατώτε

ρα αγαθά. 
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Το τέλος αστικής μονάδας θα μπορούσε να διαφοροποιηθεί 

ανάλογα με τη διάρκεια του τηλεφωνήματος, την ώρα του 24ώρου 

κατά την οποία γίνεται το τηλεφώνημα, καθώς και ανάλογα με 

τον αριθμό των τηλεφώνων με τα οποία ο χρήστης μπορεί να επι

κοινωνεί με το τέλος αστικής μονάδας. Όσο μεγαλύτερος είναι 

ο αριθμός των τηλεφώνων με τα οποία μπορεί ο χρήστης να επι

κοινωνεί με μονάδα αστικού τέλους, τόσο μεγαλύτερη αξία έχει 

για το χρήστη η σύνδεση στο τηλεφωνικό σύστημα, και επομένως 

ευχέρεια για επιβολή υψηλότερων τηλεπικοινωνιακών τελών. Το 

γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το ότι τα τέλη των υπεραστικών 

μονάδων διαμορφώνονται σε επίπεδα ανώτερα από το αντίστοιχο 

κόστος, αποτελεί αντικίνητρο στην προσπάθεια για περιφερειακή 

ανάπτυξη. Οι χρήστες των μικρών και απομακρυσμένων περιοχών 

κάνουν αναλογικά μεγαλύτερο αριθμό υπεραστικών συνδιαλέξεων 

από ό,τι οι χρήστες των μεγάλων αστικών κέντρων. Αυτό σημαί

νει ότι με κάθε τιμολογιακή μονάδα που χρεώνονται επιδοτούν 

τους χρήστες των μεγάλων αστικών κέντρων. 

Παράλληλα σημειώνεται ότι για την εξομάλυνση των αιχ

μών της ροής της ζήτησης μέσα στο 24ωρο - και ταυτόχρονα τη 

μεγιστοποίηση των εσόδων - ο ΟΤΕ, όπως συμβαίνει και με τους 

τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς άλλων χωρών και ιδιαίτερα των 

αναπτυγμένων, τα τελευταία χρόνια έχει εισαγάγει και τη δια

φοροποίηση των τελών για τις συνδιαλέξεις που πραγματοποιού

νται κατά τις ώρες αιχμής της ζήτησης και κατά τις ώρες χαμη

λής ζήτησης. Οι συνδιαλέξεις που πραγματοποιούνται κατά τις 

ώρες αιχμής της ζήτησης επιβαρύνονται κατά μέσο όρο 13% πε

ρισσότερο από ό,τι επιβαρύνονται οι συνδιαλέξεις που πραγμα

τοποιούνται κατά τις ώρες της χαμηλής ζήτησης. Στην περίπτωση 

της Ελλάδας η μη δημοσίευση των σχετικών στοιχείων δεν επι-
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τρέπει καμιά αξιολόγηση ως προς την αποτελεσματικότητα της 

πολιτικής της διαφοροποίησης των τελών στην εξομάλυνση της 

ροής της ζήτησης μέσα στο 24ωρο και ως προς τις επιπτώσεις 

που είχε η πολιτική αυτή στα έσοδα του ΟΤΕ. 

Από τη σκοπιά αυτή ιδιαίτερα αρνητικό για την αποκέ

ντρωση και την περιφερειακή ανάπτυξη είναι το σύστημα των τη

λεπικοινωνιακών τελών που ισχύει μέχρι σήμερα στη μεταβίβαση 

στοιχείων. Στην Ελλάδα τα τέλη είναι συνάρτηση και της από

στασης, ενώ σε όλες τις τηλεπικοινωνιακά αναπτυγμένες χώρες 

αυτά διαμορφώνονται ανεξάρτητα από την απόσταση και είναι συ

νάρτηση μόνο της διάρκειας της επικοινωνίας και του όγκου των 

στοιχείων που μεταβιβάζονται. 

Από την ανάλυση που προηγήθηκε, βγαίνει το συμπέρασμα 

ότι η τιμολογιακή πολιτική που ακολουθήθηκε μέχρι τώρα θα εί

χε παίξει πολύ πιο σωστά το ρόλο που θα μπορούσε να παίξει, 

στις εξελίξεις που σημειώθηκαν στον κλάδο, αν είχε βασιστεί 

περισσότερο στο κριτήριο της οικονομικής αποτελεσματικότητας. 

Βέβαια το κριτήριο αυτό δεν αποτελεί πανάκεια και, από ό,τι 

φαίνεται, και στο μέλλον, στη διαμόρφωση της τιμολογιακής πο

λιτικής στις τηλεπικοινωνίες θα λαμβάνονται υπόψη σχεδόν ανα

πόφευκτα και άλλα κριτήρια, όπως αυτά που λαμβάνονται υπόψη 

σήμερα. Ωστόσο πιστεύεται ότι, αν δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στο 

κριτήριο της οικονομικής αποτελεσματικότητας, θα υπάρξει με

γαλύτερη συνέπεια στις αποφάσεις που παίρνονται. Ειδικά πι

στεύεται ότι τότε θα εκπέμπονται πιο σωστά μηνύματα τόσο προς 

τους χρήστες όσο και προς τους ασκούντες τη διοίκηση. 
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1.5. Απελευθέρωση του εμπορίου των τηλεπικοινωνιακών 

υπηρεσιών και των τερματικών συσκευών 

Στις προσπάθειες που καταβάλλονται τα τελευταία χρόνια 

σε ορισμένες χώρες yia την απελευθέρωση του εμπορίου των τη

λεπικοινωνιακών υπηρεσιών (deregulation) και - στα πλαίσια 

της GATT και της ΕΟΚ - για την απελευθέρωση του διεθνούς 

εμπορίου των υπηρεσιών, καταλυτικό ρόλο φαίνεται ότι παίζει η 

νέα τεχνολογία, η οποία καθιστά δυνατή την παροχή των νέων 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Αν και είναι σαφές ότι στις προ

σπάθειες αυτές καθοριστικό ρόλο έπαιξαν και άλλοι λόγοι-

π.χ. επιχειρηματίες που επιδιώκουν να μπουν με καθαρά ιδιωτι

κοοικονομικά κριτήρια σε ένα χώρο που υπόσχεται πολλά -, εν

τούτοις ακριβώς η σύγκλιση της τεχνολογίας των τηλεπικοινω

νιών και της τηλεπληροφορικής καθιστά σχεδόν αναπόφευκτη τη 

μερική τουλάχιστον απελευθέρωση της σχετικής αγοράς. Πιο συ

γκεκριμένα, ακριβώς η νέα διαδικασία παραγωγής των τηλεπικοι

νωνιακών υπηρεσιών - παραδοσιακών και νέων - κατέστησε "ξεπε

ρασμένο το υφιστάμενο θεσμικό και λειτουργικό πλαίσιο των τη

λεπικοινωνιών. 

Η χρήση των τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων για την "παρα

γωγή" των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών αποτελεί ένα από τα πιο 

αντιπροσωπευτικά παραδείγματα για τις μεταβολές που επέφερε η 

νέα τεχνολογία στις τηλεπικοινωνίες. Οι τηλεπικοινωνιακοί δο

ρυφόροι, από τη στιγμή που τοποθετούνται σε τροχιά στο διά

στημα, καλύπτουν ("βρέχουν") την επιφάνεια της γης με τα μη

νύματα που μεταφέρουν - π.χ. τηλεοπτικές εκπομπές - ανεξάρτη

τα από εθνικά σύνορα και από εθνικούς νόμους που εξασφαλίζουν 

το μονοπώλιο π.χ. της ελληνικής τηλεόρασης ή του ΟΤΕ. 
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Όποιος έχει τις κατάλληλες συσκευές λήψης (π.χ. ειδι

κές κεραίες), ή είναι συνδρομητής στα συστήματα, μπορεί να 

κάνει χρήση των υπηρεσιών που στέλνει ο δορυφόρος. Είναι φα

νερό ότι το θέμα - οικονομικά και τεχνολογικά - είναι κυρίως 

να "σταλεί" η πληροφορία 40.000 χλμ. ψηλά στο διάστημα και 

άλλα τόσα πίσω στη γη. Από αυτή τη σκοπιά η πληροφορία μπορεί 

να σταλεί σε οποιοδήποτε σημείο της γης που καλύπτει ο δορυ

φόρος, με την ίδια ευκολία και το ίδιο κόστος που τη στέλνει 

στο σημείο από το οποίο ξεκίνησε. Στις επικοινωνίες που γίνο

νται μέσω δορυφόρων εξαφανίζεται ο παράγοντας απόσταση. 

Συμπερασματικά η νέα τεχνολογία όχι μόνο έχει ήδη ανα

τρέψει τις συνθήκες στις οποίες βασίζεται το υφιστάμενο θε

σμικό και οργανωτικό πλαίσιο των τηλεπικοινωνιακών οργανι

σμών, αλλά παρέχει και τεράστιες δυνατότητες. Αν αξιοποιηθούν 

αυτές προγραμματισμένα και εγκαίρως, το όφελος θα είναι μεγά

λο. Αν όχι, το κόστος θα είναι δυσανάλογα υψηλό. 

Από αυτή την άποψη η προσπάθεια που γίνεται στα πλαί

σια της GATT για την απελευθέρωση του εμπορίου των τηλεπικοι

νωνιών, καθώς και η υιοθέτηση της Πράσινης Βίβλου (Green 

Paper) - για την ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς των τηλεπι

κοινωνιών - από την ΕΟΚ, θα πρέπει να θεωρηθούν ως θετικές 

εξελίξεις, δεδομένου ότι αυτές όχι μόνο δίνουν την ευκαιρία, 

αλλά ταυτόχρονα πιέζουν για την προσαρμογή του θεσμικού και 

οργανωτικού πλαισίου των τηλεπικοινωνιών προς την επιθυμητή-

και σχεδόν αναπόφευκτη - κατεύθυνση. 

1.5.1. GATT 

Στα πλαίσια της GATT η προσπάθεια σε πρώτη φάση περιο-
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ρί,ζεται στην κατάρτιση εθνικής μελέτης για το διεθνές εμπόριο 

υπηρεσιών στις οποίες περιλαμβάνονται και OL τηλεπικοινωνια

κές υπηρεσίες. Συμφωνία δεν έχει υπάρξει ακόμη, αλλά το πλαί

σιο που διαμορφώνεται είναι να ισχύσει και για
 τ ο

 διεθνές 

εμπόριο υπηρεσιών καθεστώς ανάλογο με αυτό που ισχύει και για 

το διεθνές εμπόριο αγαθών. 

Στη συνέχεια αναφέρονται συνοπτικά τα σημαντικότερα 

από τα πραγματικά ή δυνητικά εμπόδια που επισημάνθηκαν ότι 

υπάρχουν στο διεθνές εμπόριο των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 

Τα εμπόδια αυτά επισημαίνονται στις μελέτες που έγιναν για το 

θέμα στα πλαίσια της ΕΟΚ, καθώς και στις "εθνικές" μελέτες 

που έχουν δημοσιευθεί. 

Τα εμπόδια που επισημάνθηκαν στις μελέτες ομαδοποιού

νται σε τρεις βασικές κατηγορίες: εμπόδια που αφορούν την εί

σοδο στην αγορά, εμπόδια που αφορούν τη διασυνοριακή ροή των 

πληροφοριών και εμπόδια τεχνικής φύσεως. 

Πιο συγκεκριμένα, τα εμπόδια της πρώτης κατηγορίας 

αφορούν τους περιορισμούς που βάζουν οι τηλεπικοινωνιακοί ορ

γανισμοί στις ξένες εταιρείες για το είδος των υπηρεσιών που 

μπορούν να προσφέρουν, και ιδιαίτερα για τις υπηρεσίες προ

στιθέμενης αξίας. Οι περιορισμοί αυτοί γίνονται είτε με θε

σμικά μέτρα είτε μέσω του συστήματος τιμών. Επιβαρύνουν ή φο

ρολογούν δυσανάλογα τους χρήστες των υπηρεσιών αυτών. Αυτό 

ισχύει ιδιαίτερα για τις νοικιασμένες γραμμές. Ένας άλλος 

περιορισμός είναι οι διαδικασίες που ισχύουν για την έγκριση 

της σύνδεσης τερματικών στο δίκτυο. Η προσφορά και η χρησιμο

ποίηση ορισμένων υπηρεσιών προϋποθέτει τη χρήση συγκεκριμένων 

τερματικών. Η μη έγκριση της σύνδεσης στο σύστημα αποκλείει 

και την προσφορά της ίδιας της υπηρεσίας. 
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Στη δεύτερη κατηγορία, εκτός από τους περιορισμούς που 

αναφέρθηκαν πιο πάνω, η διασυνοριακή ροή των πληροφοριών πε

ριορίζεται και από την απαίτηση ένα μέρος ή και το σύνολο της 

επεξεργασίας και αποθήκευσης (storage) των στοιχείων που δια

βιβάζονται να γίνεται στο εσωτερικό της χώρας που αφορούν. 

Φυσικά - όπως έχει ήδη αναφερθεί - ορισμένοι από τους περιο

ρισμούς που υπάρχουν στη διασυνοριακή ροή των στοιχείων δεν 

βασίζονται σε "τηλεπικοινωνιακά κριτήρια", αλλά σε άλλους λό

γους, όπως η εθνική ασφάλεια κλπ. 

Τέλος, στην τρίτη κατηγορία τα σημαντικότερα από τα 

τεχνικής φύσεως εμπόδια είναι οι προδιαγραφές που μερικές φο

ρές υιοθετούνται σκόπιμα για να αποκλείουν εισαγόμενο εξοπλι

σμό είτε ως τεχνολογικά ασυμβίβαστο είτε ως λιγότερο αποτελε

σματικό. Τα εμπόδια αυτά αποβλέπουν στην προστασία της εγχώ

ριας βιομηχανίας μικροηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακού υλι

κού. 

1.5.2. ΕΟΚ 

Στα πλαίσια της ΕΟΚ η προσπάθεια για την απελευθέρωση 

του εμπορίου των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών έχει διπλό στό

χο: 

τη διαμόρφωση της Κοινοτικής θέσης για τις συζητήσεις 

που γίνονται στην GATT και 

την ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς των τηλεπικοινωνιών 

μέχρι το τέλος του 1992. 

Οι προτάσεις της ΕΟΚ για την ενοποίηση της εσωτερικής 

αγοράς των τηλεπικοινωνιών μέχρι το 1992 περιλαμβάνονται στο 

"Green Paper": On the development of the common market for 
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Telecommunication services and Equipment (Com (87) 290). 

Διευκρινίζεται όμως ότι στην ΕΟΚ, παράλληλα με τη δια

δικασία διαμόρφωσης και υιοθέτησης του Green Paper, είχε αρ

χίσει και η διαδικασία για τη μελέτη και την υιοθέτηση προτά

σεων πάνω σε ορισμένα βασικά θέματα των τηλεπικοινωνιών (το 

Πρόγραμμα RACE, η σταδιακή εισαγωγή του narrow band ISDN, η 

κινητή τηλεφωνία, το Πρόγραμμα STAR για τις λιγότερο αναπτυγ

μένες περιοχές και, για την Ελλάδα, το ΜΟΠ πληροφορικής). 

Παράλληλα με αυτά, σημειώνεται ότι και για τις τηλεπι

κοινωνίες ισχύουν οι γενικές ρυθμίσεις της Συνθήκης της Ρώμης 

(π.χ. τα άρθρα περί ανταγωνισμού (85 και 86), περί ελεύθερης 

εγκατάστασης κλπ.). 

Η αναφορά στα άρθρα αυτά κρίνεται απαραίτητη για τη 

σωστή τοποθέτηση των προτάσεων που γίνονται στο Green Paper. 

Οι βασικές προτάσεις του Green Paper θα μπορούσαν να 

συνοψιστούν ως εξής: 

0 τηλεπικοινωνιακός οργανισμός κάθε χώρας εξακολουθεί να 

έχει το αποκλειστικό δικαίωμα τόσο στην εγκατάσταση και 

λειτουργία της τηλεπικοινωνιακής υποδομής όσο και στην 

εκμετάλλευση των υπηρεσιών τηλεφωνίας. 

Απελευθερώνεται η εκμετάλλευση όλων των άλλων υπηρεσιών 

τόσο στον εσωτερικό όσο και στον Κοινοτικό χώρο. Στην 

εκμετάλλευση των υπηρεσιών αυτών ο τηλεπικοινωνιακός ορ

γανισμός συμμετέχει σαν οποιοσδήποτε άλλος φορέας της 

χώρας ή από το χώρο της ΕΟΚ. 

Υιοθετείται η σταδιακή τυποποίηση του δικτύου και των 

υπηρεσιών με στόχο το πανευρωπαϊκό δίκτυο και την πανευ

ρωπαϊκή αγορά των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών αντίστοι

χα. 
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Απελευθερώνεται η αγορά των τερματικών. Με εξαίρεση την 

πρώτη τηλεφωνική συσκευή, ο χρήστης είναι ελεύθερος να 

προμηθεύεται τα τερματικά από την εγχώρια ή την Κοινοτι

κή αγορά (παραγωγή), ή και από τον τηλεπικοινωνιακό ορ

γανισμό, εφόσον αυτός κρίνει σκόπιμο να ασκεί και εμπο

ρία των τερματικών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

2.1. Προοπτικές 

Σε σχέση με το παρελθόν οι προοπτικές που διαγράφονται 

για την παραπέρα ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών στη χώρα είναι 

πολύ πιο ευνοϊκές, τόσο για την περίοδο του Προγράμματος όσο 

και μακροχρονιότερα. Στο μέλλον οι τηλεπικοινωνίες, για τους 

λόγους που επαναλαμβάνονται συνοπτικά στο κεφάλαιο αυτό, θα 

αντιμετωπιστούν σχεδόν αναγκαστικά κατά προτεραιότητα. Οι ση

μαντικότεροι λόγοι γι' αυτό είναι: 

Η μεγάλη πίεση που ασκούν οι ήδη συσσωρευμένες ανάγκες. 

Η μη ικανοποιητική υλοποίηση όσων είχαν προγραμματιστεί 

στα προηγούμενα Προγράμματα, και ιδιαίτερα στο τελευταίο 

(1983-1987), συνέβαλε στη συσσώρευση των αναγκών αυτών. 

Οι τεράστιες δυνατότητες που δημιουργεί η εισαγωγή της 

νέας τεχνολογίας (ψηφιακοποίηση, οπτικές ίνες) στην πα

ραγωγή των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών - παραδοσιακών 

και νέων. 

Η ζήτηση που προβλέπεται ότι θα εξακολουθήσει να αυξάνει 

με θεαματικούς ρυθμούς. Ιδιαίτερης σημασίας θεωρούνται 

οι προβλέψεις για τη ζήτηση στις νέες υπηρεσίες. 

Η αναγνώριση τόσο από την πολιτεία όσο και από τους χρή

στες, του καταλυτικού ρόλου που αναμένεται να παίξει η 
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χρήση των νέων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην αύξηση 

της παράγωνικότητας και γενικά στον εκσυγχρονισμό της 

ελληνικής οικονομίας. 

Η αναγνώριση του ρόλου που διαδραματίζει η διασύνδεση 

της ανάπτυξης του τηλεπικοινωνιακού συστήματος της χώρας 

με την εγχώρια παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού προηγ

μένης τεχνολογίας. 

Οι προοπτικές που διαγράφονται για τον κλάδο των τηλεπι

κοινωνιών στα πλαίσια της ΕΟΚ αποτελούν μια αρκετά σαφή 

ένδειξη και για τις αντίστοιχες εξελίξεις που αναμένο

νται για τις τηλεπικοινωνίες και στην Ελλάδα. 

Στη συνοπτική ανάλυση που δίνεται στη συνέχεια για κά

θε έναν από τους παράγοντες αυτούς αντικατοπτρίζεται η προ

σπάθεια για τη θεμελίωση και υποστήριξη της προοπτικής ότι οι 

τηλεπικοινωνίες από τα πράγματα θα τύχουν προτεραιότητας ένα

ντι των άλλων κλάδων της ελληνικής οικονομίας. 

2.1.1. Εξελίξεις και συσσώρευση αναγκών 

Η λεπτομερής αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης δί

νεται στο Κεφάλαιο 1. Στο τμήμα αυτό η αναφορά στις εξελίξεις 

και τα προβλήματα περιορίζεται στην επισήμανση ότι οι προο

πτικές που διαμορφώνονται για το μέλλον στις τηλεπικοινωνίες 

επηρεάζονται άμεσα και από την πίεση που ασκείται από τις 

ανικανοποίητες ανάγκες. Σήμερα το τηλεπικοινωνιακό σύστημα 

της χώρας "στενάζει" κάτω από το βάρος των 970.000 εκκρεμών 

αιτήσεων και από την αδυναμία ικανοποίησης της ζήτησης τόσο 

ποσοτικά και ποιοτικά όσο και από την άποψη του κόστους που 

υπάρχει για τη μεταβίβαση στοιχείων. Για τη μεταβίβαση στοι-
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χείων οι προοπτικές είναι ότι όχι μόνο θα επιταχυνθεί η λει

τουργία του HELLASPAC, αλλά και ότι θα αυξηθεί η προγραμματι

σμένη χωρητικότητα του. Για τα νέα τηλέφωνα, μεταξύ των άλ

λων, υπάρχει και η προοπτική να αυξηθούν τα τέλη παροχής κύ

ριας τηλεφωνικής σύνδεσης, τόσο για να περιοριστεί κάπως η 

ζήτηση όσο και, κυρίως, για να εξασφαλιστούν οι πόροι για την 

ικανοποίηση της ζήτησης. Πέρα από αυτό οι προοπτικές είναι 

ότι, μέχρι να εγκατασταθούν τουλάχιστον τα 84.000 ψηφιακά 

διαβιβαστικά κυκλώματα, οι δυσκολίες στη χορήγηση νέων τηλε

φώνων θα εξακολουθούν να υπάρχουν. 

Σχετικά με τις συνέπειες που είχε η μη ικανοποιητική 

υλοποίηση όσων είχαν προγραμματιστεί στο προηγούμενο Πρόγραμ

μα 1983-1987 σημειώνονται τα εξής: 

Στις τηλεπικοινωνίες, παρά τις προσπάθειες που κατα

βλήθηκαν, τα προβλήματα που υπήρχαν όχι μόνο εξακολουθούν να 

υπάρχουν ακόμη, αλλά αποκτούν και πρόσθετη βαρύτητα με το πέ

ρασμα του χρόνου. Στα προβλήματα αυτά περιλαμβάνονται τόσο 

εκείνα που αποβλέπουν στην αντιμετώπιση των άμεσων και πιε

στικών αναγκών όσο και, κυρίως, εκείνα που αποβλέπουν στον 

εκσυγχρονισμό του τηλεπικοινωνιακού συστήματος με την εισαγω

γή τουλάχιστον της ψηφιακής τεχνολογίας. Με βάση τη μέχρι τώ

ρα εμπειρία διαπιστώνονται σημαντικές αποκλίσεις στην υλοποί

ηση των μέτρων και των έργων που προγραμματίζονται για την 

περίοδο 1983-1987 για την ικανοποίηση των αναγκών που υπήρχαν 

yia τηλέφωνα και γενικά για παραδοσιακές και νέες υπηρεσίες, 

καθώς και για τον εκσυγχρονισμό του τηλεπικοινωνιακού συστή

ματος της χώρας. 

Αν και η περιορισμένη χρηματοδότηση των έργων που εί

χαν προγραμματιστεί αποτέλεσε μία από τις κύριες αιτίες για 
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την καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στα όσα προγραμματίζονταν, 

Εντούτοις δεν ήταν και η μόνη - ιδιαίτερα ως προς τον εκσυγ

χρονισμό του τηλεπικοινωνιακού συστήματος. 

Σχετικά με τη χρηματοδότηση των έργων που προγραμματί

ζονταν για τις τηλεπικοινωνίες στην περίοδο 1983-1987, σημει

ώνεται ότι στα τέσσερα πρώτα χρόνια του Προγράμματος αυτή 

ήταν γύρω στο 70% της αντίστοιχης προβλεπόμενης χρηματοδότη

σης. Αυτό είχε ως συνέπεια να παρατηρηθεί καθυστέρηση ακόμη 

και στις παροχές τηλεφώνων στις οποίες εκ των πραγμάτων είχε 

δοθεί προτεραιότητα. Στα τρία πρώτα χρόνια του Προγράμματος 

οι παροχές τηλεφώνων ήταν γύρω στο 75% των όσων προβλέπονταν, 

με αποτέλεσμα να συσσωρευθούν ακόμη περισσότερες εκκρεμείς 

αιτήσεις. 

Σε ό,τι αφορά τον εκσυγχρονισμό του τηλεπικοινωνιακού 

συστήματος της χώρας σημειώνεται ότι, με εξαίρεση την απόφαση 

για την ΕΛΒΗΛ, την κάποια προώθηση των διαδικασιών για την 

εισαγωγή του δημόσιου δικτύου δεδομένων (HELLASPAC) και την 

έναρξη (1987) λειτουργίας του συστήματος τηλεειδοποίησης 

(paging), τα αποφασιστικής σημασίας βήματα που θα επέτρεπαν 

τον έγκαιρο προγραμματισμό του μελλοντικού τηλεπικοινωνιακού 

συστήματος της χώρας δεν έχουν γίνει ακόμη. Παρά το γεγονός 

ότι σ' αυτή τη φάση οι περιορισμένοι πόροι δεν βάζουν αναγκα

στικά εμπόδια στην υιοθέτηση της στρατηγικής για τη μελλοντι

κή ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών στη χώρα, με τα σημερινά δε

δομένα η καθυστέρηση στην υιοθέτηση της στρατηγικής για την 

ανάπτυξη του μελλοντικού τηλεπικοινωνιακού συστήματος της χώ

ρας δεν φαίνεται να δικαιολογείται, μια και γενικά αναγνωρί

ζεται ότι στο μέλλον αυτό αναπόφευκτα θα ακολουθήσει την ανά

πτυξη που επιτρέπει η σχετική τεχνολογία και τις εξελίξεις 
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που σημειώνονται στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα των αναπτυγ

μένων χωρών, και ιδιαίτερα των άλλων χωρών της ΕΟΚ. Με δεδο

μένες τις θεαματικές εξελίξεις που έχουν σημειωθεί και εξακο

λουθούν να σημειώνονται στην ψηφιακή τεχνολογία, στην μικρο

ηλεκτρονική και στις οπτικές Ινες, καθώς και τις εξίσου θεα

ματικές εξελίξεις που σημειώνονται στην παραγωγή, επεξεργασία 

και αξιοποίηση της "πληροφορίας" από τους χρήστες, οι προο

πτικές που διαγράφονται για την εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών 

στην Ελλάδα προς αυτή την κατεύθυνση, πέρα από αναπόφευκτες 

είναι και αναγκαίες και επιθυμητές. 

2.1.2. Παροχή υπηρεσιών 

Οι προοπτικές που δημιουργούνται για την ποσοτική και 

ποιοτική προσφορά των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο μέλλον 

εξαρτώνται άμεσα από τα βραχυχρόνια, μεσοχρόνια και μακροχρό

νια προγράμματα για τα έργα υποδομής KOL από τα θεσμικής φύ

σεως μέτρα για την τόνωση της προσφοράς. Ως τέτοια προγράμμα

τα αναφέρονται το προηγούμενο πενταετές (1983-1987), το Κοι

νοτικό Πρόγραμμα STAR για την Ελλάδα, τα διάφορα προγράμματα 

του ΟΤΕ για συγκεκριμένα τμήματα της υποδομής, καθώς και τα 

προγράμματα προμήθειας υλικού που έχουν ήδη εγκριθεί. 

Παρά το γεγονός ότι για τη συντονισμένη υλοποίηση όσων 

προβλέπονται στα πιο πάνω προγράμματα παραμένουν να γίνουν 

πολλά ακόμη, εντούτοις γίνεται δεκτό ότι τα προγράμματα αυτά 

συνθέτουν ένα σαφές πλαίσιο για την έκταση και τη μορφή που 

αναμένεται να πάρει - τις προοπτικές που διαμορφώνονται για-

το μελλοντικό σύστημα τηλεπικοινωνιών στη χώρα. 

Ανεξάρτητα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται σή-
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μέρα στην παροχή των νέων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που ζη

τούνται και ανεξάρτητα από την ιδιομορφία η οποία χαρακτηρί

ζει την προσφορά και τη ζήτηση των υπηρεσιών αυτών, στην πε

ρίπτωση της Ελλάδας αναγνωρίζεται ότι ακόμη και στο άμεσο 

μέλλον η νέα τεχνολογία θα σημαδέψει την παροχή τόσο των πα

ραδοσιακών όσο και των νέων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 

2.1.3. Προοπτικές για τη ζήτηση 

Οι προβλέψεις για τη ζήτηση των τερματικών συσκευών 

και των διαφόρων κατηγοριών των τηλεπικοινωνιών βασίζονται 

στην ανάλυση που έγινε για τη ζήτηση στο Κεφάλαιο 1. 

Οι προβλέψεις για τις σχετικά παραδοσιακές υπηρεσίες-

τηλεφωνία και τέλεξ - θα βασιστούν στις ελαστικότητες μεγέ

θυνσης που εκτιμήθηκαν στη μελέτη, βάσει της οποίας καταρτί

στηκε το Πρόγραμμα STAR, ενώ οι προβλέψεις για τα "τερματικά 

σημεία" μεταβίβασης στοιχείων και των άλλων ΝΙΤ υπηρεσιών θα 

βασιστεί σε ποιοτική κυρίως αξιολόγηση των στοιχείων, των εν

δείξεων και των προγραμμάτων των σχετικών φορέων/χρηστών. 

2.1.3.1. Τηλεφωνία 

Στην τηλεφωνία οι προβλέψεις διακρίνονται σε προβλέ

ψεις για ζήτηση τηλεφώνων - έμμεση ζήτηση - και σε προβλέψεις 

για ζήτηση υπηρεσιών τηλεφωνίας. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται 

στη μελέτη που έγινε για το Πρόγραμμα STAR, οι ελαστικότητες 

μεγέθυνσης που υιοθετήθηκαν για τις προβλέψεις ήταν 2,0 για 

τα τηλέφωνα και 3,0 για τις τηλεφωνικές υπηρεσίες. Στα τέλεξ 

η αντίστοιχη ελαστικότητα μεγέθυνσης που υιοθετήθηκε ήταν 
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επίσης 3,0. Οι ελαστικότητες αυτές προέκυψαν από την απλή 

εκτίμηση των παλινδρομήσεων των χρονολογικών σειρών με την 

Προστιθέμενη Αξία των υπηρεσιών. Σχετικά με τον αναμενόμενο 

μέσο ετήσιο ρυθμό του ΑΕΠ των υπηρεσιών, στην περίοδο του 

Προγράμματος σημειώνεται ότι για λόγους συνέπειας αυτός βασί

ζεται στις εκτιμήσεις που έγιναν στο ΚΕΠΕ για τα μακροοικονο

μικά μεγέθη (σενάρια) του Προγράμματος 1988-1992. 

Στα μακροοικονομικά σενάρια υπάρχουν δύο εναλλακτικές 

εκτιμήσεις για τον αναμενόμενο μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 

του ΑΕΠ: μια αισιόδοξη (2,5%) και μια πιο πιθανή (2,0%). Στην 

Έκθεση αυτή οι εκτιμήσεις αυτές αναπροσαρμόζονται κατά μισή 

μονάδα προς τα πάνω, για να αντικατοπτρίζουν τον αναμενόμενο 

μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής (2,5% βασικό και 3,01 αισιόδοξο) 

για το ΑΕΠ των υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται για τις προβλέ

ψεις στην τηλεφωνία. 

Πιο συγκεκριμένα, οι προβλέψεις που προκύπτουν για τη 

ζήτηση για τηλέφωνα, τηλεφωνικές υπηρεσίες και τέλεξ στην πε

ρίοδο του Προγράμματος δίνονται στον Πίνακα 2.1 που ακολου

θεί. 

Ως προς τα τηλέφωνα το βασικό σενάριο σημαίνει ότι 

στην περίοδο 1986-1992, πέρα από τις 970.000 εκκρεμείς αιτή

σεις, η ζήτηση μέχρι το 1992 θα αυξηθεί κατά 300.000 ακόμη, 

ενώ το αισιόδοξο σενάριο σημαίνει ότι η παραπάνω ζήτηση για 

τηλέφωνα θα ξεπεράσει τις 600.000. 

Ως προς τις τιμολογιακές μονάδες (τηλεφωνία) και τον 

αριθμό των τέλεξ το βασικό σενάριο σημαίνει ότι θα αυξάνουν 

με μέσο ετήσιο ρυθμό 7,5% και το αισιόδοξο με 9,0%. Σημειώνε

ται ότι για τα τέλεξ - αν βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών 

στην τηλεφωνία και λειτουργήσει σύντομα το HELLASPAC - οι 
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προβλέψεις θεωρούνται αρκετά αισιόδοξες. 

2.1.3.2. Μεταβίβαση στοιχείων 

Στη μεταβίβαση στοιχείων οι προβλέψεις για τη ζήτηση 

που αναμένεται να εκδηλωθεί στην περίοδο μέχρι το 1992 αναφέ

ρονται περισσότερο στις συνδέσεις (υποδομή) παρά στον αριθμό 

των συνδρομητών. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η σχετική μονάδα 

μέτρησης είναι τα τερματικά σημεία των χρηστών (Users ends 

data modems). 

Στην περίοδο του Προγράμματος η ζήτηση για τα τερματι

κά σημεία μεταβίβασης στοιχείων προβλέπεται ότι θα αυξάνει με 

μέσο ετήσιο αριθμό τουλάχιστον 25%, πράγμα που σημαίνει ότι 

το 1992 τα τερματικά σημεία θα φτάσουν τις 12.000 από 2.506 

που ήταν το 1985. 

Οι προβλέψεις αυτές βασίζονται στην αξιολόγηση των τά

σεων της τελευταίας πενταετίας, στα σχέδια και τις μελέτες 

που έχουν καταρτίσει διάφοροι φορείς, καθώς και στα άλλα 

στοιχεία KOL πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από μεγάλους χρή

στες και ειδικούς στον κλάδο. Οι εκτιμήσεις αυτές σε μεγάλο 

βαθμό, αντικατοπτρίζουν λανθάνουσα ζήτηση, πράγμα που σημαί

νει ότι η ζήτηση θα εκδηλωθεί, αν ο ΟΤΕ προσφέρει εγκαίρως τη 

σχετική υποδομή - με έμφαση στο δημόσιο δίκτυο μεταβίβασης 

στοιχείων - και αν επιβαρύνει τους χρήστες με λογικά τέλη σε 

σύγκριση με εκείνα που ισχύουν σε άλλες χώρες. 

Παράλληλα σημειώνεται ότι η ζήτηση αυτή αναμένεται να 

εκδηλωθεί, τουλάχιστον σε εθνικό επίπεδο, και χωρίς τα προ

γράμματα που αποβλέπουν στην τόνωση της ζήτησης. 

Σε περιφερειακό επίπεδο - για λόγους που σχετίζονται 
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με το μέγεθος των επιχειρηματικών μονάδων και το είδος των 

δραστηριοτήτων που κυριαρχούν σε κάθε μία από τις δεκατρείς 

προγραμματικές περιφέρειες της χώρας - τα προγράμματα τόνωσης 

της ζήτησης κρίνονται τελείως απαραίτητα. Βέβαια για τις πε

ριφέρειες εξακολουθεί να ισχύει ότι η ζήτηση θα αυξηθεί, αν 

παράλληλα με τα προγράμματα που αποβλέπουν στην ενθάρρυνση 

της ζήτησης επιταχυνθεί και ο ρυθμός της οικονομικής τους 

ανάπτυξης. 'Οπως έχει ήδη αναφερθεί, η αύξηση της ζήτησης σε 

κάθε μία από τις περιφέρειες θα εξαρτηθεί από το μέγεθος των 

δραστηριοτήτων που χαρακτηρίζονται ως εντατικοί χρήστες. Για 

ορισμένες περιφέρειες στις οποίες κυριαρχεί ο αγροτικός το

μέας γίνεται δεκτό ότι η ζήτηση θα εξακολουθήσει να είναι συ

γκριτικά χαμηλή ακόμη και μετά την υλοποίηση των σχετικών 

προγραμμάτων για την ενθάρρυνση της ζήτησης. 

2.2. Επιδιώξεις και στόχοι 

Οι βασικές επιλογές για την ανάπτυξη των τηλεπικοινω

νιών στη χώρα προκαθορίζονται κυρίως από τους παράγοντες που 

αναφέρθηκαν στο προηγούμενο τμήμα (2.1) της Έκθεσης. 

Στα πλαίσια αυτά - παρά τους περιορισμούς που συνεπά

γεται η οικονομική συγκυρία - οι βασικοί στόχοι που τίθενται 

για τις τηλεπικοινωνίες στην περίοδο του Προγράμματος είναι 

οι εξής: 

Η υιοθέτηση της στρατηγικής ανάπτυξης και ο εκσυγχρονι

σμός του τηλεπικοινωνιακού συστήματος της χώρας. 

Η ποσοτική και ποιοτική βελτίωση των παραδοσιακών τηλε

πικοινωνιακών υπηρεσιών που προσφέρονται. 

Η παροχή νέων υπηρεσιών. 
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Η αύξηση της παραγωγικότητας και γενικά της αποτελεσμα

τικότητας του τηλεπικοινωνιακού φορέα της χώρας και 

Η ενίσχυση της προσπάθειας για τη μεταφορά τεχνολογίας 

στην παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού προηγμένης τεχνο

λογίας στη χώρα. 

Αν και είναι σαφές ότι οι στόχοι αυτοί αλληλοεξαρτώ-

νται και ότι η υλοποίηση του πρώτου στόχου αποτελεί προϋπόθε

ση για την υλοποίηση των επόμενων, από την ανάλυση που ακο

λουθεί γίνεται φανερό γιατί οι στόχοι αυτοί τίθενται και χω

ριστά. 

2.2.1. Η στρατηγική ανάπτυξης και ο εκσυγχρονισμός του τηλε

πικοινωνιακού συστήματος 

Με βάση τις εξελίξεις που εξακολουθούν να σημειώνονται 

στην τεχνολογία που χαρακτηρίζει τον κλάδο και την τηλεπικοι

νωνιακή πολιτική που ακολουθείται από τις τηλεπικοινωνιακά 

αναπτυγμένες χώρες και από οργανισμούς όπως η ΕΟΚ, στους 

οποίους συμμετέχει η Ελλάδα, η υιοθέτηση της μακροχρόνιας 

στρατηγικής ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού του τηλεπικοινωνια

κού συστήματος της χώρας θα ήταν πρώτης προτεραιότητας ακόμη 

και αν δεν υπήρχαν οι άλλες πιεστικές ανάγκες που αναμένεται 

να ικανοποιήσει ταυτόχρονα ο εκσυγχρονισμός αυτός. 

Πιο συγκεκριμένα αναγνωρίζεται ότι, αν τα σημερινά τη

λεπικοινωνιακά συστήματα των αναπτυγμένων χωρών της Κοινότη

τας εξελιχθούν σταδιακά και προγραμματισμένα σε ψηφιακά δί

κτυα ολοκληρωμένων υπηρεσιών χαμηλών ταχυτήτων (narrow band 

ISDN) και στη συνέχεια σε ολοκληρωμένες επικοινωνίες υψηλών 

ταχυτήτων (IBC), τότε αναπόφευκτα και το τηλεπικοινωνιακό σύ-
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στημα της Ελλάδας θα εξελιχθεί - έστω και με κάποια καθυστέ

ρηση - κατά παρόμοιο τρόπο. Αν και εκ πρώτης όψεως το "αναπό

φευκτα" στην αναμενόμενη εξέλιξη του τηλεπικοινωνιακού συστή

ματος της χώρας σχετίζεται με την τεχνολογία που χαρακτηρίζει 

τον κλάδο, εντούτοις από τις ενδείξεις που υπάρχουν μέχρι τώ

ρα φαίνεται καθαρά ότι η εξέλιξη αυτή θα προκύψει αναπόφευκτα 

και για καθαρά οικονομικούς λόγους. Από τον ΟΤΕ εκτιμάται ότι 

η σχέση του κόστους των ψηφιακών προς τα αναλογικά κυκλώματα 

είναι ήδη 1:4. 

Από τη σκοπιά αυτή κρίνεται τελείως απαραίτητη η άμεση 

υιοθέτηση της στρατηγικής για τη σταδιακή και προγραμματισμέ

νη εκτέλεση των διαφόρων έργων που θα οδηγήσουν στον εκσυγ

χρονισμό του τηλεπικοινωνιακού συστήματος και στην παροχή 

νέων υπηρεσιών για επαγγελματική χρήση. 0 προγραμματισμός των 

ενεργειών θα περιορίσει το κόστος εκσυγχρονισμού του συστήμα

τος και θα επιτρέψει την πλήρη αξιοποίηση των όποιων δυνατο

τήτων προσφέρουν οι τηλεπικοινωνίες. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από τον ΟΤΕ προωθείται ήδη η 

εισαγωγή ψηφιακών συστημάτων μετάδοσης κατά μήκος των κυριό

τερων τηλεπικοινωνιακών αξόνων της χώρας με την υπέρθεση σε 

υφιστάμενα ομοαξονικά καλώδια ψηφιακών συστημάτων PCM - (μέ

χρι 5ης τάξης - 565 MBIT/S) - και τη χρησιμοποίηση νέων ρα

διοηλεκτρικών ψηφιακών συστημάτων μετάδοσης (μέχρι 4ης τάξης 

- 140 MBIT/S). 

Μέχρι τη λήξη του Προγράμματος (1992) η ψηφιακοποίηση 

του εθνικού τηλεπικοινωνιακού δικτύου αναμένεται να πλησιάσει 

σε ικανοποιητικά επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται: 

50% ψηφιακοποίηση των συστημάτων μετάδοσης, 

55% ψηφιακοποίηση των συστημάτων μεταγωγής ανώτερης 

146 



ιεραρχίας και 

10% ψηφιακοποίηση των συστημάτων μεταγωγής κατώτερου 

επιπέδου. 

Όσον αφορά τα τηλετυπικά συστήματα μεταγωγής, αυτά 

στην πλειοψηφία τους είναι ήδη ψηφιακά, όπως επίσης και τα 

συστήματα πολυπλεξίας (TDM) τους. 

Παράλληλα σημειώνεται ότι τα συστήματα μεταγωγής των 

νέων υπηρεσιών που πρόκειται να λειτουργήσουν στο εθνικό τη

λεπικοινωνιακό δίκτυο - παράλληλα με τα συστήματα μεταγωγής 

για την τηλεφωνία - θα είναι ψηφιακά (π.χ. τηλεειδοποίησης, 

κινητής τηλεφωνίας - μεταγωγής πακέτων κλπ.). 

Σχετικά με την ασυνέπεια που φαίνεται να εισάγεται με 

το να προγραμματίζεται ένα ξεχωριστό δημόσιο δίκτυο μεταβίβα

σης στοιχείων (HELLASPAC), ενώ ταυτόχρονα προβλέπεται ότι το 

υφιστάμενο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο θα εξελιχθεί σε ένα ISDN 

χαμηλών ταχυτήτων στην πρώτη φάση και υψηλών ταχυτήτων στη 

δεύτερη, μέσω του οποίου θα εξυπηρετούνται όλες οι υπηρεσίες, 

σημειώνεται ότι, με βάση το μέγεθος της ζήτησης που προβλέπε

ται ότι θα υπάρχει για υπηρεσίες data και το ρυθμό με τον 

οποίο προβλέπεται ότι θα εξελίσσεται το σύστημα σε ISDN, η 

Ελλάδα μάλλον δεν θα μπορέσει να αποφύγει το HELLASPAC, έστω 

και αν στο απώτερο μέλλον αυτό καταστεί περιττό. 

Εξειδικεύοντας σημειώνεται ότι προτεραιότητα στα έργα/ 

προγράμματα ψηφιακοποίησης του τηλεπικοινωνιακού συστήματος 

της χώρας έχει η προμήθεια και η εγκατάσταση των 84.000 ζευ-

κτικών κυκλωμάτων ψηφιακής τεχνολογίας (59.000 ψηφιακά κυκλώ

ματα ΑΥΚ/ΚΟΚ και 25.000 ψηφιακά κυκλώματα Δ/Β). 

Με την εγκατάσταση των 59.000 κυκλωμάτων ΑΥΚ/ΚΟΚ με το 

αντίστοιχο δικτυακό περιβάλλον τους προβλέπεται: 
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"να συμπληρωθούν τα υφιστάμενα ζευκτικά κυκλώματα με 

αντίστοιχες δέσμες, ώστε αυτά να είναι ικανά να διεκπε

ραιώσουν την παραπάνω κίνηση που θα προέκυπτε λόγω αντί

στοιχης επαύξησης (σε υφιστάμενα τερματικά κέντρα) του 

πλήθους των συνδρομητών, και 

να δημιουργηθούν νέα ζευκτικά κυκλώματα για τη διεκπε

ραίωση της κίνησης νέων τερματικών κέντρων". 

Είναι φανερό ότι η εγκατάσταση των παραπάνω κυκλωμάτων 

πρέπει να προηγηθεί της σύνδεσης των νέων συνδρομητών, δηλαδή 

της επέκτασης των υφιστάμενων τερματικών ή των τερματικών κέ

ντρων. 

Με την εγκατάσταση των 25.000 κυκλωμάτων Δ/Β με το 

αντίστοιχο δικτυακό περιβάλλον τους προβλέπεται: 

"να αντικατασταθούν τα Δ/Β κέντρα της πολυκεντρικής 

περιοχής Αθήνας τα οποία έχουν μεγάλη ηλικία και είναι αδύνα

τη η παραπέρα συντήρηση τους". 

Στην ίδια φυσικά προτεραιότητα κατατάσσεται και η πα

ράλληλη προσπάθεια που γίνεται για τη δημιουργία του απαραί

τητου ψηφιακού δικτυακού περιβάλλοντος το οποίο θα επιτρέψει 

την ομαλή λειτουργία των 84.000 ψηφιακών κυκλωμάτων. Με την 

ολοκλήρωση της εγκατάστασης των 84.000 κυκλωμάτων και του ψη

φιακού δικτυακού περιβάλλοντος που χρειάζεται, όχι μόνο δι

πλασιάζεται το υφιστάμενο ψηφιακό υπεραστικό δίκτυο, αλλά 

εξασφαλίζονται και οι προϋποθέσεις για την ευρεία εισαγωγή 

ψηφιακών αστικών κέντρων στο τηλεφωνικό δίκτυο της χώρας. 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΟΤΕ το προϋπολογιζόμενο 

κόστος των επενδύσεων για την ψηφιακοποίηση του δικτύου ανέρ

χεται σε 28.000 εκατ. δρχ. περίπου, έναντι 7.000 εκατ. δρχ. 

που απαιτούνται για την προμήθεια των 84.000 ψηφιακών κυκλω-
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μάτων. 

2.2.2. Βελτίωση της ποσότητας και της ποιότητας των τηλεπι

κοινωνιακών υπηρεσιών 

Από την ανάλυση που έγινε μέχρι τώρα είναι φανερό ότι 

η ψηφιακοποίηση του δικτύου έχει πρώτη προτεραιότητα και μόνο 

για το λόγο ότι αυτή αποτελεί το αναγκαίο πρώτο βήμα για τη 

μετάβαση προς το επιθυμητό μελλοντικό σύστημα τηλεπικοινωνιών 

της χώρας. Πέρα από αυτό όμως, στην περίπτωση της Ελλάδας, η 

ψηφιακοποί,ηση αποτελεί ταυτόχρονα τον αποτελεσματικότερο τρό

πο και για τη βελτίωση της πολύ χαμηλής ποιότητας των υπηρε

σιών τηλεφωνίας και για την αύξηση της χωρητικότητας του συ

στήματος τόσο ως προς την παροχή υπηρεσιών όσο και ως προς 

την ικανοποίηση του μεγάλου αριθμού των εκκρεμών αιτήσεων για 

τηλέφωνα. Βέβαια το "αποτελεσματικότερο" στην περίπτωση αυτή 

αναφέρεται σε σχέση πάντα με τη συμβατική τεχνολογία η οποία 

είναι ο εναλλακτικός τρόπος κάλυψης των αναγκών που καλύπτει 

η ψηφιακοποίηση. 

Είναι φανερό ότι για την υλοποίηση του στόχου αυτού, 

πέρα από την ψηφιακοποίηση, παρεμβάσεις θα πρέπει να γίνουν 

οπωσδήποτε KOL στους υπόλοιπους συντελεστές που επηρεάζουν 

την ποιότητα και την ποσότητα των υπηρεσιών τηλεφωνίας (π.χ. 

κτίρια, κέντρα, συνδρομητικά δίκτυα, συντήρηση και ακόμη προ

μήθεια των τηλεφωνικών συσκευών). 

Σύμφωνα με τον ΟΤΕ, η χειροτέρευση της κατάστασης που 

παρατηρείται στο τηλεπικοινωνιακό σύστημα της χώρας οφείλεται 

βέβαια και στους περιορισμένους πόρους που διατέθηκαν για τον 

κλάδο τα τελευταία χρόνια, αλλά πρέπει κυρίως να αναχθεί στο 
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γεγονός ότι δεν προχώρησε η ψηφιακοποίηση σύμφωνα με το χρο

νοδιάγραμμα που είχε υιοθετηθεί στο προηγούμενο Πρόγραμμα. Η 

μη υλοποίηση του Προγράμματος ψηφίάκοποίησης οφείλεται στην 

αδυναμία της ΕΛΒΗΛ να ανταποκριθεί σε όσα είχαν συμφωνηθεί, 

όσον αφορά την προμήθεια του σχετικού υλικού, ή μάλλον, πιο 

σωστά, οφείλεται στην καθυστέρηση της απόφασης για τον ακριβή 

"μηχανισμό" επιλογής της τεχνολογίας και στη συνέχεια προμή

θειας του υλικού αυτού. Ανεξάρτητα από τα αίτια που την προ

κάλεσαν η καθυστέρηση αυτή έδρασε ανασταλτικά σε όλο σχεδόν 

το φάσμα εκσυγχρονισμού του τηλεπικοινωνιακού συστήματος, μια 

και η σωστή απόφαση για την ψηφιακοποίηση εξακολουθούσε να 

ισχύει - με αποτέλεσμα τη χειροτέρευση που αναφέρθηκε πιο 

πάνω. 

Με την απόφαση που πάρθηκε για την ΕΛΒΗΛ (επιλογή των 

δύο τεχνολογιών κλπ.), σίγουρα έχει εκλείψει η αβεβαιότητα ως 

προς την επιλογή της τεχνολογίας. 

Στην περίοδο του Προγράμματος τίθεται μεταξύ των άλλων 

ως ειδικότερος στόχος και η παροχή 200.000 περίπου νέων τηλε

φώνων το χρόνο. 

2.2.3. Παροχή νέων υπηρεσιών 

Βασικός στόχος του Προγράμματος είναι το να δοθεί προ

τεραιότητα στην ικανοποίηση της ζήτησης που εκδηλώνεται για 

νέες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Όπως έχει ήδη σημειωθεί, 

οι σημαντικότερες από τις υπηρεσίες αυτές αφορούν αποκλειστι

κά επαγγελματικές χρήσεις και είναι: μεταβίβαση στοιχείων, 

Videotext, facsimile, teletext, facsimile/teletext και άλλες 

παρόμοιες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, καθώς και άλλες υπη-
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ρεσίες όπως η κινητή τηλεφωνία και η τηλεειδοποίηση. 

Παράλληλα σημειώνεται ότι, πέρα από τη γενική προτε

ραιότητα που δίνεται στις νέες υπηρεσίες, η προτεραιότητα αυ

τή επιταχύνεται και διευρύνεται από την ύπαρξη του Κοινοτικού 

Προγράμματος STAR για τις τηλεπικοινωνίες το οποίο, όσον αφο

ρά την Ελλάδα, προσδίδει μία εντελώς νέα διάσταση στην προτε

ραιότητα αυτή. Φυσικά η νέα διάσταση έγκειται μεταξύ των άλ

λων και στο γεγονός ότι η ΕΟΚ συμμετέχει στη χρηματοδότηση 

έργων και προγραμμάτων που αποβλέπουν αποκλειστικά στην παρο

χή νέων υπηρεσιών για επαγγελματικές χρήσεις. 

Πιο συγκεκριμένα το Πρόγραμμα STAR, όσον αφορά την τη

λεπικοινωνιακή υποδομή, χρηματοδοτεί κατά προτεραιότητα την 

προμήθεια εξοπλισμού που αποβλέπει στα εξής: 

Εγκατάσταση των κύριων τηλεπικοινωνιακών αξόνων που συν

δέουν τις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές της Κοινότητας 

με τα νέα τηλεπικοινωνιακά συστήματα που αναπτύσσονται 

στην Κοινότητα την περίοδο αυτή (δορυφορικές συνδέσεις, 

οπτικές Ινες κλπ.). 

Επιτάχυνση και επέκταση των προγραμμάτων ψηφιακοποίησης 

που ήδη υπάρχουν, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ISDN από 

το ένα μέρος ταχύτερα από ό,τι προβλέπεται στα προγράμ

ματα αυτά και από το άλλο σε περιοχές που δεν προβλέπε

ται να καλυφθούν χωρίς το Πρόγραμμα STAR. 

Εγκατάσταση δικτύων overlay - που θα καταστήσουν δυνατή 

την άμεση παροχή των νέων υπηρεσιών -, ενώ παράλληλα θα 

προχωρεί η εγκατάσταση των ISDN. 

Βέβαια, εκτός από την υποδομή, το Πρόγραμμα STAR χρη

ματοδοτεί και προγράμματα που αφορούν την τόνωση της προσφο

ράς και της ζήτησης των νέων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, κα-
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θώς και την Ιδρυση κέντρων παροχής υπηρεσιών σε περιοχές και 

σε κατηγορίες χρηστών - π.χ. μικρομεσαίων - που από μόνοι 

τους αδυνατούν να τις χρησιμοποιήσουν. 

Για το Πρόγραμμα STAR δεν θα γίνει καμιά άλλη αναφορά 

στο σημείο αυτό, μια και οι διαδικασίες που διέπουν τη μελέ

τη, κατάρτιση, έγκριση και υλοποίηση του Προγράμματος αυτού 

εξασφαλίζουν την απόλυτη ένταξη του STAR στο 5ετές Πρόγραμ

μα. 

Στην εξειδίκευση του βασικού αυτού στόχου για τις νέες 

υπηρεσίες περιλαμβάνεται η άμεση δημιουργία του ξεχωριστού 

δημόσιου δικτύου δεδομένων (HELLASPAC), παρά το γεγονός ότι η 

ύπαρξη του δικτύου αυτού μακροχρόνια δεν δικαιολογείται, αφού 

το ISDN εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό στόχο. Μέχρι να 

αναπτυχθεί το ISDN, θα συνδεθούν στο HELLASPAC οι χρήστες που 

σήμερα εξυπηρετούνται από νοικιασμένες γραμμές και από το τη

λεφωνικό δίκτυο, καθώς και όλοι οι νέοι χρήστες για μεταβίβα

ση στοιχείων teletext, facsimile και Videotext. 

Με βάση όμως τη χωρητικότητα που προβλέπεται να έχει 

το HELLASPAC, δημιουργούνται σοβαρές αμφιβολίες για την υλο

ποίηση του στόχου που αποβλέπει στην ικανοποίηση της αναμενό

μενης ζήτησης. 

Στην πρώτη φάση λειτουργίας του HELLASPAC (1988) η χω

ρητικότητα περιορίζεται μόνο σε 800 τερματικά σημεία, ενώ στη 

δεύτερη φάση (1990) η χωρητικότητα αυτή θα αυξηθεί σε 2.000 

περίπου τερματικά σημεία. Όπως γίνεται φανερό, η χωρητικότη

τα αυτή είναι τελείως ανεπαρκής για να καλύψει τη ζήτηση που 

σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που δίνονται στο τμήμα 2.1.3.2. το 

1992 θα είναι της τάξεως των 12.000. Το πρόβλημα γίνεται ακό

μη οξύτερο, αν ληφθεί υπόψη ÓTL στον αριθμό αυτό δεν περιλαμ-
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βάνονται οι χρήστες Videotext, teletext, και facsimile. 

Τέλος, στις βασικές επιδιώξεις του προγράμματος περι

λαμβάνονται και η δημιουργία και η λειτουργία συστήματος κι

νητής τηλεφωνίας "πρώτης γενιάς", καθώς και η μελέτη για τη 

συμμετοχή της Ελλάδας στο προτεινόμενο από την ΕΟΚ πανευρω

παϊκό σύστημα κινητής τηλεφωνίας "δεύτερης γενιάς". 

2.2.4. Αύξηση της αποτελεσματικότητας του φορέα τηλεπικοινω

νιών 

Η αύξηση της παραγωγικότητας του προσωπικού του ΟΤΕ, ο 

περιορισμός των λειτουργικών δαπανών του ΟΤΕ και η εκλογίκευ

ση του επιπέδου και της δομής των τηλεπικοινωνιακών τελών 

εξακολουθούν να αποτελούν, όπως και στο προηγούμενο πρόγραμ

μα, βασικούς στόχους. 

Παρά το γεγονός ότι οι στόχοι αυτοί συνδέονται πιο πο

λύ με το φορέα των τηλεπικοινωνιών παρά με τον κλάδο αυτό κα

θεαυτό, είναι φανερό ότι έχουν άμεσες επιπτώσεις και στον 

κλάδο των τηλεπικοινωνιών. 

Με την προσπάθεια αναδιοργάνωσης του ΟΤΕ, πέρα από την 

- τελείως απαραίτητη - αύξηση της παραγωγικότητας, επιδιώκε

ται και η έγκαιρη παροχή του κατάλληλου οργανωτικού πλαισίου 

για την υλοποίηση της ψηφίάκοποίησης, της εγκατάστασης και 

της λειτουργίας του HELLASPAC και των άλλων νέων υπηρεσιών 

που προβλέπεται ότι θα παρασχεθούν, καθώς και η στελέχωση των 

υπηρεσιών αυτών με ειδικούς στη νέα τεχνολογία. Η διαφορά 

ανάμεσα στη νέα και την παλαιά τεχνολογία είναι τέτοια, ώστε 

καθίσταται τελείως αναγκαία η πρόσληψη προσωπικού με ειδικές 

γνώσεις πάνω στη νέα τεχνολογία, ενώ η σταδιακή αντικατάσταση 
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της συμβατικής με την ψηφιακή τεχνολογία θα καθιστά μέρος του 

υφιστάμενου προσωπικού βαθμιαία πλεονάζον. 

Για παράδειγμα, φαίνεται ότι θα είναι εξαιρετικά δύ

σκολο το προσωπικό, που μέχρι τώρα εγκαθιστά και συντηρεί τα 

κέντρα συμβατικής τεχνολογίας, να μπορεί να προσαρμοστεί στην 

εγκατάσταση και συντήρηση των ηλεκτρονικών κέντρων. Το ηλε

κτρονικό κέντρο αποτελεί ένα εξειδικευμένο computer που η 

εγκατάσταση και ο προγραμματισμός του για να λειτουργήσει, 

και στη συνέχεια η συντήρηση του μπορούν να γίνουν μόνο από 

ειδικούς, όπως συμβαίνει και με τα άλλα μη τηλεπικοινωνιακά 

computers. Είναι φανερό ότι αν ο ΟΤΕ δεν προγραμματίσει 

εγκαίρως την εξασφάλιση του προσωπικού που συνεπάγεται ο προ

γραμματισμένος εκσυγχρονισμός του τηλεπικοινωνιακού συστήμα

τος της χώρας, ο εκσυγχρονισμός αυτός μπορεί να καθυστερήσει 

- όχι μόνο λόγω έλλειψης πόρων, αλλά και λόγω έλλειψης κατάλ

ληλου προσωπικού. Στην περίπτωση αυτή ο εκσυγχρονισμός θα 

εξαρτάται ακόμη περισσότερο από τις ξένες βιομηχανίες που πα

ρέχουν το hardware και τη σχετική τεχνολογία. 

Σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική σημειώνεται ότι η 

εξασφάλιση πόρων για τη χρηματοδότηση των αναγκαίων έργων, 

για την ικανοποίηση της ζήτησης για νέες και παραδοσιακές 

υπηρεσίες, καθώς και για τον περιορισμό - σε βραχυχρόνια βάση 

- της ζήτησης στις δυνατότητες της προσφοράς, φαίνεται λογική 

επιδίωξη. Η πολιτική αυτή πέρα από σωστή φαίνεται ότι σύντομα 

θα καταστεί και αναπόφευκτη. 

Με δεδομένο το στόχο για την άμεση έναρξη του εκσυγ

χρονισμού του τηλεπικοινωνιακού συστήματος της χώρας, η ΕΛΒΗΛ 

και η υπόλοιπη ελληνική βιομηχανία που εξειδικεύεται στην πα

ραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού προηγμένης τεχνολογίας - αν 
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είναι να επωφεληθεί της ευκαιρίας που προσφέρεται - θα πρέπει 

να δραστηριοποιηθεί άμεσα, γιατί δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια 

yia παραπέρα καθυστέρηση του εκσυγχρονισμού των τηλεπικοινω

νιών της χώρας. 

Τέλος, στους βασικούς στόχους του Προγράμματος περι

λαμβάνεται και η ουσιαστική ενεργοποίηση όχι μόνο του ΟΤΕ αλ

λά και των άλλων φορέων που εμπλέκονται στη διαδικασία προ

γραμματισμού" και ανάπτυξης του τηλεπικοινωνιακού συστήματος 

της χώρας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Για την υλοποίηση των στόχων και των επιδιώξεων που 

τέθηκαν για τις τηλεπικοινωνίες στο Κεφάλαιο 2, προγραμματί

ζονται - από διάφορους φορείς - για την περίοδο 1988-1992 μια 

σειρά: 

από έργα/προγράμματα υποδομής, στα οποία συμπεριλαμβάνε

ται και η προμήθεια του σχετικού τηλεπικοινωνιακού υλι

κού, 

από μέτρα θεσμικής και οργανωτικής φύσεως και 

από μελέτες και pilot προγράμματα. 

Σημειώνεται ότι στη συνέχεια του Κεφαλαίου αυτού η 

αναφορά περιορίζεται σχεδόν αποκλειστικά στα έργα και τα μέ

τρα που προτείνονται από τον ΟΤΕ. Προτάσεις από τους άλλους 

φορείς που εμπλέκονται στον προγραμματισμό του κλάδου των τη

λεπικοινωνιών δεν υπάρχουν. Εξαίρεση φυσικά αποτελούν οι προ

τάσεις που εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα STAR για την τόνωση της 

προσφοράς και κυρίως της ζήτησης. Τέλος, δεν γίνεται καμιά 

προσπάθεια να προβλεφθούν οι επενδύσεις οι οποίες θα πραγμα

τοποιηθούν - στην περίοδο του προγράμματος - από τους χρήστες 

για την αγορά τερματικών συσκευών που αποτελούν τμήμα του τη

λεπικοινωνιακού συστήματος. 
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3.1. Έργα/Προγράμματα υποδομής 

Από την αρχή διευκρινίζεται ότι στην προσπάθεια εξει

δίκευσης των σχετικών τηλεπικοινωνιακών έργων υποδομής τα 

οποία εξυπηρετούν τους επιμέρους στόχους που έχουν τεθεί για 

τις τηλεπικοινωνίες παρουσιάζονται σημαντικές δυσκολίες. Ιδι

αίτερα έντονες παρουσιάζονται οι δυσκολίες αυτές σε ό,τι αφο

ρά την προσπάθεια καθορισμού της προτεραιότητας που θα πρέπει 

να δοθεί σε κάθε ένα από τα έργα αυτά. 

Από τη σκοπιά του Προγράμματος, η ιεράρχηση της υλο

ποίησης των έργων που προγραμματίζονται θα πρέπει να ανταπο

κρίνεται στην ιεράρχηση των αντίστοιχων στόχων που έχουν τε

θεί για τις τηλεπικοινωνίες στο Κεφάλαιο 2. 

Στις δυσκολίες αυτές αντικατοπτρίζονται τρεις κυρίως 

παράγοντες: 

η αδιαιρετότητα (indivisibility) των έργων, 

η πολλαπλότητα των στόχων που εξυπηρετεί κάθε ένα από 

αυτά (multipurpose projects) και 

οι δαπάνες του τεχνικού προσωπικού του ΟΤΕ που εγκαθιστά 

τα διάφορα τμήματα της τηλεπικοινωνιακής υποδομής. 

3.1.1. Αδιαιρετότητα των έργων 

Η αδιαιρετότητα συνίσταται στο ότι η τηλεπικοινωνιακή 

υποδομή, αν και εγκαθίσταται τμηματικά, αποτελεί ένα ενιαίο 

σύνολο που δύσκολα εξειδικεύεται σε μεμονωμένα και αυτοτελή 

έργα. Για τη σωστή τοποθέτηση του θέματος σημειώνεται ότι η 

δυσκολία αυτή συνίσταται κυρίως στο ότι, ενώ η εξυπηρέτηση 

των επιμέρους στόχων προϋποθέτει την ύπαρξη της υποδομής, η 
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ολοκλήρωση της πραγματοποιείται σταδιακά με την προσθήκη με

μονωμένων έργων. 

Σε ένα υφιστάμενο τηλεπικοινωνιακό σύστημα τα νέα έργα 

κατά κανόνα προσθέτουν ή αντικαθιστούν ή εκσυγχρονίζουν ένα 

τμήμα της υποδομής του συστήματος αυτού. Από μόνα τους τέτοια 

έργα σπάνια μπορεί να εξυπηρετήσουν ένα στόχο σαν αυτούς που 

αναφέρονται στο Κεφάλαιο 2. 

Στην πράξη, δίνεται συνήθως προτεραιότητα σε έργα με 

τα οποία εκσυγχρονίζονται εκείνα τα τμήματα της υποδομής που 

εξυπηρετούν τους στόχους στους οποίους έχει δοθεί προτεραιό

τητα. Διευκρινίζεται όμως ότι και σε αυτές ακόμη τις περιπτώ

σεις, όταν αποφασίζεται ένα έργο - αντικατάσταση, εμπλουτι

σμός, εκσυγχρονισμός ή και εγκατάσταση ενός νέου τμήματος -, 

το κριτήριο δεν είναι μόνο οι υφιστάμενες ανάγκες, αλλά και 

εκείνες που αναμένεται να εκδηλωθούν κατά τη διάρκεια της 

"ζωής" του συγκεκριμένου τμήματος. 

Αυτό σημαίνει ότι η αδιαιρετότητα που χαρακτηρίζει τα 

περισσότερα από τα τηλεπικοινωνιακά έργα έχει ως συνέπεια να 

δίνεται αναγκαστικά η ίδια προτεραιότητα στην υποδομή για τις 

μελλοντικές ανάγκες με εκείνη που δίνεται και στην υποδομή 

για TLÇ υφιστάμενες ανάγκες - πράγμα που με τη σειρά του ση

μαίνει ότι, μέχρι να εκδηλωθεί η μελλοντική ζήτηση, η υποδομή 

αυτή παραμένει αναξιοποίητη, ενώ άλλα τμήματα της υποδομής 

υπερχρησιμοποιούνται. 

Από την ανάλυση που προηγήθηκε συμπεραίνεται ότι η 

ταυτόχρονη ύπαρξη ανεπάρκειας σε ορισμένα τμήματα της υποδο

μής και υπερεπάρκειας σε άλλα είναι κάτι σχεδόν αναπόφευκτο, 

ακόμη και αν προγραμματίζονται σωστά τα μεμονωμένα έργα. Βέ

βαια στην περίπτωση της Ελλάδας - για λόγους που σχετίζονται 
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με TLÇ πολύ μεγάλες ανεπάρκειες που παρατηρούνται σε όλο το 

φάσμα της υποδομής - η αύξηση της χωρητικότητας που προκύπτει 

ακόμη και από μεμονωμένα έργα εξαντλείται σε πολύ μικρό χρο

νικό διάστημα. 

3.1.2. Πολλαπλότητα στόχων 

Τα τηλεπικοινωνιακά έργα κατά κανόνα δεν εξυπηρετούν 

ένα μόνο στόχο, αλλά πολλούς ταυτόχρονα. Η εγκατάσταση ενός 

ψηφιακού κέντρου για παράδειγμα εξυπηρετεί ταυτόχρονα τους 

εξής στόχους: 

βελτιώνει την ποιότητα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, 

αυξάνει τη "χωρητικότητα" του συστήματος για παροχή τόσο 

τηλεφώνων όσο και τηλεφωνικών υπηρεσιών και 

αποτελεί καθοριστικής σημασίας βήμα για τη σταδιακή ψη-

φιακοποίηση του συστήματος, που είναι προϋπόθεση για την 

ουσιαστική παροχή των νέων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 

Από τη σκοπιά του Προγράμματος αυτό σημαίνει ότι, αν 

και γίνεται ιεράρχηση των στόχων, η ιεράρχηση των αντίστοιχων 

έργων που εξυπηρετούν τους στόχους αυτούς δεν μπορεί να γίνει 

εύκολα, εφόσον - όπως αναφέρεται στο προηγούμενο παράδειγμα-

το ίδιο κέντρο εξυπηρετεί περισσότερους του ενός στόχους, κά

θε ένας από τους οποίους έχει διαφορετική προτεραιότητα. 

3.1.3. Οι δαπάνες του τεχνικού προσωπικού 

Στην περίπτωση της Ελλάδας όμως εκείνο που μπερδεύει 

και σχεδόν αναιρεί την όποια προσπάθεια γίνεται για την ιε

ράρχηση των έργων τηλεπικοινωνιακής υποδομής που προγραμματί-
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ζονται είναι ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζονται οι δαπάνες 

του τεχνικού προσωπικού του ΟΤΕ. Φυσικά δεν αμφισβητείται ότι 

οι δαπάνες του προσωπικού το οποίο εγκαθιστά και ενσωματώνει 

στο τηλεπικοινωνιακό σύστημα της χώρας τα διάφορα τμήματα της 

υποδομής που προγραμματίζονται αποτελούν και αυτές δαπάνες 

επενδύσεων. Οι επενδύσεις στον ΟΤΕ συνίστανται κυρίως στις 

δαπάνες για την προμήθεια του σχετικού τηλεπικοινωνιακού υλι

κού, στις δαπάνες κατασκευής κτιρίων και στις αμοιβές του τε

χνικού προσωπικού που εγκαθιστά το υλικό αυτό. Ενδεικτικά ση

μειώνεται ότι το συνολικό κόστος της παραλλαγής Α του Προ

γράμματος που προτείνει ο ΟΤΕ για την τηλεφωνία για την περί

οδο 1988-1992 είναι της τάξης των 212 δισ. δρχ. Από το ποσό 

αυτό τα 93 δισ. δρχ. αφορούν την προμήθεια υλικού, τα 15 δισ. 

δρχ. αφορούν τα κτίρια, ενώ τα υπόλοιπα 103 δισ. δρχ. αφορούν 

δαπάνες για "εργατικά" (59 δισ. δρχ.) και "μισθοδοσία προσω

πικού επενδύσεων" (44 δισ. δρχ.). 

Για τις ανάγκες της Έκθεσης αυτής γίνεται δεκτό ότι, 

για να υλοποιηθεί το Πρόγραμμα στο σύνολο του, θα πρέπει να 

διατεθούν 212 δισ. δρχ. Αν δεν διατεθεί το σύνολο του ποσού 

αυτού, τότε ασφαλώς ορισμένα από τα έργα που προγραμματίζο

νται δεν θα γίνουν. Στην περίπτωση αυτή, το θέμα που προκύ

πτει από τη σκοπιά του Προγράμματος είναι το ποια από τα προ

γραμματιζόμενα έργα δεν θα γίνουν. Εάν βέβαια δεχθούμε ότι 

υπάρχει σαφής ιεράρχηση των έργων, τότε το πρόβλημα λύνεται 

από μόνο του, μια και η ιεράρχηση σε συνδυασμό με το συνολικό 

ποσό που διατίθεται προσδιορίζουν αυτόματα ποια από τα έργα 

θα γίνουν και ποια δεν θα γίνουν - the cut off point. Εάν για 

παράδειγμα το ποσό που θα διατεθεί επαρκεί για τη χρηματοδό

τηση μόνο ενός έργου, τότε το έργο που θα γίνει είναι αυτό 
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που κατατάσσεται πρώτο στον κατάλογο στον οποίο εμφανίζονται 

τα έργα, σύμφωνα με την προτεραιότητα που έχει δοθεί σε κάθε 

ένα από αυτά. Εάν το ποσό επαρκεί για δύο έργα, τότε θα γί

νουν τα δυο πρώτα του καταλόγου κ.ο.κ. 

Από τη μέχρι τώρα εμπειρία προκύπτει όμως ότι, παρά 

την όποια ιεράρχηση των έργων που προγραμματίζονται, η υλο

ποίηση τους δεν ακολουθεί την ιεράρχηση αυτή. 0 κυριότερος 

λόγος γι' αυτό είναι ότι, ανεξάρτητα από την όποια ιεράρχηση, 

οι δαπάνες του τεχνικού προσωπικού είναι πιο ανελαστικές από 

ό,τι οι δαπάνες προμήθειας του σχετικού τηλεπικοινωνιακού 

υλικού. Στην περίπτωση της Ελλάδας αυτό σημαίνει ότι οι δαπά

νες για το τεχνικό προσωπικό θα πραγματοποιηθούν ακόμη και αν 

το ποσό που διατίθεται δεν επαρκεί ούτε για τις ίδιες τις δα

πάνες του προσωπικού. 

Στα πλαίσια του παραδείγματος που αναφέρθηκε πιο πάνω 

αυτό σημαίνει ότι, αν στην περίοδο 1988-1992 διατεθούν για 

επενδύσεις στην τηλεφωνία μόνο 44 δισ. δρχ., δεν θα γίνει 

ούτε το πρώτο έργο του καταλόγου, μια και ολόκληρο το ποσό θα 

απορροφηθεί για τις αμοιβές του τεχνικού προσωπικού. Δεν θα 

γίνουν - όπως θα περίμενε κανείς - έργα συνολικής αξίας 44 

δισ. δρχ., αλλά μόνο δαπάνες 44 δισ. δρχ. που θα εμφανίζονται 

φυσικά σαν επενδύσεις στις τηλεπικοινωνίες. Για να γίνει το 

πρώτο έργο του καταλόγου, θα πρέπει να διατεθούν ποσά πάνω 

από 44 δισ. δρχ. 

Όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, αν και αφορούν ακραίες περι

πτώσεις, δίνουν με αρκετά παραστατικό τρόπο μια εικόνα για 

ορισμένα μάλλον παράδοξα που συμβαίνουν με τα προγράμματα 

στις τηλεπικοινωνίες. 

Στο τελευταίο Πρόγραμμα (1983-1987) ένα τέτοιο παράδο-
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ξο θα μπορούσε να είναι το HELLASPAC. To HELLASPAC, αν και 

ήταν έργο πρώτης προτεραιότητας, δεν προχώρησε λόγω έλλειψης 

πόρων, παρά το γεγονός ότι το κόστος της φάσης Ι ήταν μόνο 

600 εκατ. δρχ., ενώ οι μέσες ετήσιες "επενδύσεις" του ΟΤΕ 

ήταν γύρω στα 30.000 εκατ. δρχ. Αν και είναι σαφές ότι η μη 

υλοποίηση του Προγράμματος αυτού οφείλεται και σε άλλους λό

γους, εντούτοις η επίκληση της ανεπάρκειας των πόρων σε τέ

τοιες περιπτώσεις αναιρεί την όποια προσπάθεια γίνεται για 

προγραμματισμό. 

Στο νέο Πρόγραμμα (1988-1992) τα "έργα" που εντάσσο

νται στο Πρόγραμμα STAR και που χαρακτηρίζονται ως έργα πρώ

της προτεραιότητας κινδυνεύουν να έχουν την ίδια τύχη που 

είχε το HELLASPAC στο προηγούμενο πρόγραμμα - εκτός και αν 

διατεθεί το συνολικό ποσό που συνεπάγεται η παραλλαγή Α. 0 

κίνδυνος αυτός εξακολουθεί να υπάρχει παρά το γεγονός ότι το 

Πρόγραμμα STAR στο σύνολο του - αποτελεί επίσημη πολιτική του 

κράτους - έχει συμφωνηθεί και υιοθετηθεί από όλους τους αρμό

διους φορείς (ΥΠΕΘΟ, ΥΜΕ, ΥΒΕΤ, ΟΤΕ) και έχει εγκριθεί από 

την Ε0Κ. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι αυτό - η μη εξασφά

λιση της χρηματοδότησης του έργου πρώτης προτεραιότητας-

εξακολουθεί να φαίνεται ότι ισχύει παρά την ύπαρξη μηχανισμών 

για την υλοποίηση του Προγράμματος STAR - η χρηματοδότηση των 

έργων από την Ε0Κ θα γίνεται ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης 

των συγκεκριμένων έργων - και παρά το γεγονός ότι η κατά προ

τεραιότητα υλοποίηση του κρίνεται επιθυμητή. 

Από την ανάλυση που προηγήθηκε το συμπέρασμα είναι ότι 

στις τηλεπικοινωνίες η εξειδίκευση και η ιεράρχηση των έργων 

ανάλογα με το στόχο που εξυπηρετούν και τη σειρά προτεραιότη

τας που έχει δοθεί στην υλοποίηση του στόχου αυτού είναι αρ-

162 



κετά δύσκολη. Γι' αυτό το λόγο υιοθετείται - τουλάχιστον από 

τον ΟΤΕ - η έννοια του "προγράμματος" αντί του έργου (π.χ. 

πρόγραμμα τηλεφωνίας). Παράλληλα, η μη εξειδίκευση των δαπα

νών του προσωπικού "επενδύσεων", με την ανελαστικότητα που 

TLÇ χαρακτηρίζει, καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την τήρηση της 

όποιας ιεράρχησης των έργων υιοθετείται και ακόμη δυσκολότερη 

τη διαπίστωση του βαθμού υλοποίησης όσων προγραμματίζονταν. 

Γι' αυτό το λόγο ο απολογισμός για την υλοποίηση του Προγράμ

ματος για τις τηλεπικοινωνίες συνήθως καταλήγει σε δύο κυρίως 

δείκτες (που δεν είναι ούτε έργα ούτε προγράμματα), δηλαδή 

μέση ετήσια δαπάνη του προγράμματος και μέση ετήσια παροχή 

νέων τηλεφώνων. 

Αν και από οικονομική σκοπιά Πρόγραμμα σημαίνει περισ

σότερο καθορισμό προτεραιοτήτων και λιγότερο καταγραφή έργων 

και κόστους των έργων αυτών, τότε γίνεται φανερό ότι και για 

τον προγραμματισμό των τηλεπικοινωνιών θα πρέπει να καταβλη

θεί μεγαλύτερη προσπάθεια για την ιεράρχηση των έργων που 

προτείνονται. 

Στη συνέχεια δίνονται συνοπτικά τα ποσά και τα κυριό

τερα σημεία που χαρακτηρίζουν το "Πρόγραμμα των έργων υποδο

μής" για τις τηλεπικοινωνίες, που καταρτίστηκε από τον ΟΤΕ. 

Όπως είναι φυσικό, στα πλαίσια της κατάρτισης της Έκθεσης 

αυτής είναι αντιδεοντολογικό και μάλλον δύσκολο να προταθεί 

πρόγραμμα έργων διαφορετικό από εκείνο που προτείνει ο ΟΤΕ. Η 

συμβολή - και οι προτάσεις - της Έκθεσης για τον προγραμμα

τισμό των τηλεπικοινωνιών αντανακλάται στο Κεφάλαιο 2 και 

στην αξιολόγηση των διαδικασιών κατάρτισης αλλά και υλοποίη

σης των προγραμμάτων τηλεπικοινωνιών που δίνεται στο τμήμα 

3.1. αυτού του Κεφαλαίου. 
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3.I.A. Πρόγραμμα επενδύσεων του ΟΤΕ 

Για την περίοδο του προγράμματος ο ΟΤΕ προτείνει δυο 

εναλλακτικά σενάρια επενδύσεων για τις τηλεπικοινωνίες. 

Στον Πίνακα 3.1 δίνεται και για τα δύο σενάρια η κατα

νομή των επενδύσεων κατά τηλεπικοινωνιακό "πρόγραμμα" και κα

τά κύρια κατηγορία δαπάνης. 

Από τα στοιχεία του Πίνακα αυτού προκύπτει ότι η υιο

θέτηση του σεναρίου Α συνεπάγεται για την περίοδο του Προ

γράμματος μια μέση ετήσια δαπάνη της τάξης των 50 δισ. δρχ.-

σε τιμές 1987 -, ενώ το σενάριο Β συνεπάγεται δαπάνες της τά

ξης των 60 δισ. δρχ. το χρόνο. Σε σύγκριση με τις μέσες ετή

σιες δαπάνες επενδύσεων των τελευταίων πέντε ετών οι επενδύ

σεις που προγραμματίζονται για την περίοδο 1988-1992 είναι 

υπερδιπλάσιες ακόμη και για το σενάριο Α. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 3.1 οι κύριες διαφο

ρές ανάμεσα στο σενάριο Α και στο σενάριο Β είναι ότι στο σε

νάριο Β οι επενδύσεις στην τηλεφωνία είναι υψηλότερες κατά 50 

δισ. δρχ. περίπου και στις διεθνείς επικοινωνίες κατά 2,5 

δισ. δρχ. περίπου. 

Σε ό,τι αφορά την τηλεφωνία, το σενάριο Α σημαίνει ότι 

στην περίοδο του Προγράμματος θα αυξηθούν κατά 900.000 οι νέ

ες παροχές - 610.000 συμβατικές και 290.000 ψηφιακές - και θα 

αντικατασταθούν 80.000 κυκλώματα συμβατικής τεχνολογίας με 

ισάριθμα ψηφιακής τεχνολογίας. Το σενάριο Β σημαίνει ότι θα 

αυξηθούν κατά 1.100.000 οι νέες παροχές - 670.000 συμβατικές 

και 430.000 ψηφιακές - και θα αντικατασταθούν 100.000 κυκλώ

ματα συμβατικής τεχνολογίας με ισάριθμα ψηφιακής τεχνολογίας. 

Οι εκτιμήσεις αυτές του ΟΤΕ σημαίνουν ότι με το σενά-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1 

Πρόγραμμα επενδύσεων ΟΤΕ 1988-1992 

(Σε δια. δρχ.) 

(Σε τιμές 1987) 

Δαπάνες 1988-1992 
Προγράμματα 

Παραλλαγή Α Παραλλαγή Β 

Σύνολο 
- Υλικά 

- Εργατικά-Μισθοδοσία 
- Κτίρια 

- Τερματικά 

1. Τηλεφωνία 
1.1. Υλικά 
1.2. Εργατικά-Μισθοδοσία 

1.3. Κτίρια 

2. Τηλετυπία 
2.1. Υλικά 
2.2. Εργατικά 

3. Νέες υπηρεσίες 

3.1. Υλικά 
3.2. Εργατικά 

4. Κινητές επικοινωνίες 

4.1. Υλικά 
4.2. Εργατικά 

5. Διεθνής Τηλεφωνία 

5.1. Υλικά 
5.2. Εργατικά 

243,7 
108,6 
108,6 

15,2 
11,4 

212,2 

93,9 
103,1 
15,2 

1,8 
1,5 
0,3 

5,0 

4,2 
0,8 

6,0 
4,5 
1,5 

7,4 * 

4,5 
2,9 

293,6 
-

-

-

-

259,5 
-

-

-

1,8 
-

-

5,0 
-

-

6,0 
-

-

10,0 
-

-

Πηγή: ΟΤΕ, Εισήγηση για το Πρόγραμμα 1988-1992. 
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pio A δεν θα καλυφθούν - μέχρι το 1992 - ούτε οι υφιστάμενες 

εκκρεμείς αιτήσεις για τηλέφωνα, ενώ με το σενάριο Β καλύπτο

νται οι εκκρεμείς αιτήσεις και περισσεύουν 130.000 παροχές 

για τη μερική κάλυψη της νέας ζήτησης που θα εμφανιστεί στο 

διάστημα μέχρι το 1992. 

Στην Εισήγηση του ΟΤΕ για την αναγκαιότητα έγκρισης 

της ελάχιστης δυνατής λύσης Α αναφέρονται και τα εξής: 

"(α) Υποστηρίζει (το πρόγραμμα) την ψηφιακοποίηση των 

Κέντρων, αφού στην περίοδο αυτή προβλέπεται η εγκατάσταση 

370.000 ψηφιακών παροχών και 60.000 ψηφιακών υπεραστικών κυ

κλωμάτων που, όχι μόνο είναι φθηνότερα από τα αντίστοιχα συμ

βατικά, αλλά συμβάλλουν αποφασιστικά στην απελευθέρωση της 

στραγγαλισμένης υπεραστικής κίνησης που μέχρι τώρα συνεπάγε

ται απώλειες δισεκατομμυρίων δραχμών ετησίως για τον ΟΤΕ, πέ

ραν της απαράδεκτης εικόνας των τηλεπικοινωνιών που έχει δη

μιουργηθεί στους συνδρομητές. Παράλληλα βελτιώνει σημαντικά 

την ποιότητα επικοινωνίας στην Πρωτεύουσα με την εγκατάσταση 

Δ/Β βαθμίδων των ψηφιακών κέντρων, επειδή οι υφιστάμενες Δ/Β 

βαθμίδες συμβατικής τεχνικής λόγω της παλαιότητας τους θεω

ρούνται ως η βασική αιτία της απαράδεκτα χαμηλής στάθμης ποι

ότητας επικοινωνίας που χαρακτηρίζει την περιοχή της Πρωτεύ

ουσας (περίπου 56.000 ψηφιακά διαβιβαστικά κυκλώματα). 

(β) Προωθεί την ψηφιακοποίηση του κορμού του υπηρεσια

κού δικτύου (ενσύρματου και ραδιοηλεκτρικού), που και φθηνό

τερη λύση αποτελεί αλλά και από άποψη ποιότητας υπερτερεί, 

ενώ παράλληλα δημιουργείται βασική υποδομή για επιπλέον εγκα

τάσταση και άλλων ψηφιακών Κέντρων. Το ψηφιακό δίκτυο του Πε

νταετούς, μαζί με εκείνο που έχει ήδη δημιουργηθεί, αγκαλιά

ζει πρακτικά το σύνολο της χώρας (από τερματικό μέχρι πρωτεύ-
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ον κέντρο) και αποτελεί έτσι το βασικό "ιστό" της ψηφιακοποί-

ησης". 

Σχετικά με την ψηφιακοποίηση των παροχών παρατηρούνται 

επίσης τα εξής: 

"Μέχρι το 1990 εξακολουθεί να υπερτερεί η εγκατάσταση 

συμβατικών παροχών, ενώ από το 1991 γίνεται αντιστροφή. Η 

αδυναμία για μεγαλύτερο ρυθμό εισαγωγής ψηφιακών παροχών προ

έρχεται από αντικειμενικά αλλά και ταυτόχρονα ρεαλιστικά δε

δομένα. 

(α) Η ωριμότητα των ψηφιακών παροχών (από άποψη τεχνο

λογίας και κόστους) δεν φαίνεται να οδηγεί (τουλάχιστον για 

τη χώρα μας) σε πλήρη αντικατάσταση των συμβατικών με ψηφια

κές. 

(β) Θα πρέπει να εντατικοποιηθούν όλες οι δραστηριότη

τες για την ψηφιακοποίηση του δικτυακού περιβάλλοντος των ψη

φιακών αστικών κέντρων προκειμένου να επιτευχθεί αριστοποίηση 

του οικονομοτεχνικού αποτελέσματος. 

Η προϋπόθεση αυτή θα αρχίσει να εξασφαλίζεται σταδιακά 

από τα μέσα του 1989 και μετά. 

(γ) Σε μικρά κυρίως κέντρα, οι επεκτάσεις τηλεφωνοδό-

τησης πρέπει να γίνονται, για οικονομικούς και τεχνικούς λό

γους, με συμβατικές παροχές. 

Όσον αφορά όμως τα υπεραστικά κυκλώματα, εγκαταλείπε

ται οριστικά η εγκατάσταση συμβατικών παροχών για λόγους 

αντίθετους με τους προαναφερόμενους (ώριμη τεχνολογία, χαμηλό 

κόστος, δυνατότητα εγκατάστασης στο 5ετές). 

Στα ενσύρματα δίκτυα η ψηφιακοποίηση των μεγάλων φορέ

ων γίνεται σε πρώτη φάση (1988-1990) με τη χρησιμοποίηση των 

υφιστάμενων ομοαξονικών καλωδίων, για υπέρθεση ψηφιακών συ-
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στημάτων μεγάλης χωρητικότητας, ενώ στους μικρότερους φορείς 

(περιοχή Πρωτεύουσας) γίνεται ευρεία εισαγωγή ψηφιακών συστη

μάτων σε οπτικές Ινες. Και οι δυο λύσεις προέκυψαν κατά περί

πτωση σαν οι οικονομοτεχνικά βέλτιστες για τον ΟΤΕ. Προς το 

τέλος όμως του Πενταετούς (1991-1992) προβλέπεται να απαιτη

θεί η δημιουργία νέων μεγάλων υπερ/κών φορέων (πέραν των ομο

αξονικών) τόσο χερσαίων όσο κα^ υποβρυχίων που θα πρέπει να 

είναι οπτικά καλώδια. 

Στα ραδιοηλεκτρικά επίσης δίκτυα δημιουργείται μια ση

μαντική ψηφιακή υποδομή με αρκετές ζεύξεις μεσαίας και μεγά

λης χωρητικότητας. 

Η ένταση πάντως της ψηφιακοποίησης του δικτύου φαίνε

ται και από τους πίνακες των συστημάτων πολυπλεξίας, όπου 

εκτός από τα 3.000 περίπου ψηφιακά τερματικά 1ης τάξης (που 

εξασφαλίζονται από τρέχοντα διαγωνισμό) προβλέπονται και άλλα 

2.000 για τις ανάγκες του 1991-1992. 

Αναλογικό υλικό φαίνεται επίσης ότι εξακολουθεί να 

απαιτείται (υποστηρίζει κυρίως τα συμβατικά κέντρα), αλλά με 

φθίνουσα αναγκαιότητα". 

"Τέλος θα πρέπει ιδιαίτερα να τονιστεί ότι ο προβλεπό

μενος εκσυγχρονισμός των τηλεπικοινωνιών του νέου Πενταετούς 

προγράμματος αποτελεί πρωταρχική προϋπόθεση για να μπορέσει η 

χώρα μας να υποστηρίξει την υποψηφιότητα ανάληψης των Ολυμπι

ακών Αγώνων του 1996. Όπως είναι γνωστό, οι προϋποθέσεις της 

τηλεπικοινωνιακής υποστήριξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 1996 

πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί μέχρι το 1990". 

Από την παρουσίαση και την ανάλυση του προγράμματος 

επενδύσεων που προτείνει ο ΟΤΕ για την περίοδο του Προγράμμα

τος, γίνεται φανερό ότι αν υιοθετηθεί κάποιο από τα σενάρια, 
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όλα τα "Προγράμματα" και έργα θα προχωρήσουν παράλληλα. Εάν 

όμως δεν εγκριθεί κανένα σενάριο, δεν είναι σαφές ποια "Προ

γράμματα" θα υλοποιηθούν και ποια όχι, μια και λείπει η ιε

ράρχηση των έργων αυτών. 

3.1.5. Το Πρόγραμμα STAK 

Τα έργα της τηλεπικοινωνιακής υποδομής που εντάσσονται 

στο Πρόγραμμα STAR δεν αναφέρονται χωριστά στο Πρόγραμμα που 

προτείνεται από τον ΟΤΕ για τις τηλεπικοινωνίες κατά την πε

ρίοδο του τρέχοντος Προγράμματος. Όπως παρουσιάζεται το Πρό

γραμμα του ΟΤΕ, δεν φαίνεται ξεκάθαρα η προτεραιότητα που δί

νεται από την Πολιτεία - έχει ήδη υιοθετήσει και εγκρίνει το 

Πρόγραμμα STAR - στην υλοποίηση των έργων που εντάσσονται στο 

STAR. 

Στον Πίνακα 3.2 δίνονται οι επενδύσεις που θα γίνουν 

στην Ελλάδα στα πλαίσια του Προγράμματος STAR κατά κατηγορία 

παρέμβασης και κατά πηγή χρηματοδότησης. 0 Πίνακας αυτός εί

ναι ο πρώτος συγκεντρωτικός Πίνακας (5.1) του Προγράμματος 

STAR. Το ακριβές περιεχόμενο κάθε κατηγορίας παρέμβασης δίνε

ται στο άρθρο 4 του Κανονισμού ΕΟΚ/3300/86 που παρατίθεται 

στο Παράρτημα II. 

3.2. Θεσμικά και οργανωτικά μέτρα 

Θεσμικής φύσεως μέτρα, αν και δεν προτείνονται, υπάρ

χει πιθανότητα να προκύψουν. Ιδιαίτερα ισχύει αυτό για εκεί

νες τις θεσμικές προσαρμογές που συνεπάγεται η υιοθέτηση της 

"Πράσινης Βίβλου", καθώς και η παροχή νέων τηλεπικοινωνιακών 
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υπηρεσιών. 

Σε ό,τι αφορά τα οργανωτικής φύσεως μέτρα είναι σαφές 

ότι προτεραιότητα έχουν τα μέτρα που οδηγούν στην αύξηση της 

παραγωγικότητας και στην προετοιμασία για την παροχή των νέων 

υπηρεσιών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 





ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Α. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Υπό: Γ. 'Avviνου ΟΤΕ 

Ε. Βόγκλη ΥΠΕΘΟ 

1. Γενικά 

Από το 1982 η Κυβέρνηση έλαβε πολλά μέτρα που σχετίζο

νται με τις κρατικές προμήθειες, ώστε να ενισχυθεί η εγχώρια 

βιομηχανία. 

Ειδικότερα στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών η εφαρμογή 

των κυβερνητικών οδηγιών και κατευθύνσεων οδήγησε σε θεαματι

κή αύξηση του βαθμού ελληνοποίησης των προμηθειών τηλεπικοι

νωνιακού υλικού. Ήδη, όπως φαίνεται και στο συνημμένο ιστό

γραμμα, το μεγαλύτερο μέρος των προμηθειών του ΟΤΕ πραγματο

ποιείται από εγχώριες βιομηχανίες (βλ. Συνημμένο 1). 

Με την ελληνοποίηση των προμηθειών τηλεπικοινωνιακού 

υλικού δεν επιδιώκεται απλώς και μόνο η αύξηση της Εγχώριας 

Προστιθέμενης Αξίας (ΕΠΑ) και η τόνωση της εγχώριας αγοράς, 

αλλά και η μεταφορά και απορρόφηση ξένης τεχνογνωσίας και μά

λιστα προηγμένης, ώστε σε επόμενη φάση να είναι δυνατή η αυ

τοδύναμη ανάπτυξη εγχώριας προηγμένης τεχνολογίας. Για την 

ΕΠΑ έχει καθοριστεί τύπος προσδιορισμού της, όπως αναλυτικά 

φαίνεται LTO Συνημμένο 2. 
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Τηλεπικοινωνιακά υλικά προηγουμένου προγράμματος (1982-1987) 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το μεγαλύτερο μέρος των προ

μηθειών του OTÇ στην περίοδο 1982-1987 πραγματοποιήθηκε από 

εγχώριες βιομηχανίες. 

Τα κυριότερα υλικά που παρήχθησαν από τις εγχώριες 

βιομηχανίες για την υποστήριξη των τηλεπικοινωνιακών έργων 

του προηγουμένου Πενταετούς προγράμματος ήταν: 

α. Συμβατικά τηλεφωνικά Κέντρα 

Το ποσοστό της εγχώριας παραγωγής ξεπέρασε το 50%. Ει

δικότερα ο Οίκος ΙΝΤΡΑΚΟΜ, ο οποίος είναι και ο κύριος προμη

θευτής των συμβατικών τηλεφωνικών κέντρων, έκανε σημαντικές 

βελτιώσεις των παραγόμενων συμβατικών κέντρων. 

Συγκεκριμένα, μετέτρεψε πολλά τμήματα των συμβατικών 

κέντρων από ηλεκτρομηχανικά σε ηλεκτρονικά (επιλογικό πεδίο, 

μεταφορές κλπ.). Αυτό είχε ως συνέπεια το μερικό εκσυγχρονι

σμό, με ικανοποιητικά αποτελέσματα στην ποιότητα επικοινωνίας 

και στην κατανάλωση ενέργειας, καθώς και στη μείωση του κό

στους συντήρησης. 

β. Καλώδια 

(1) Συμβατικά 

Όλα τα είδη συμβατικών καλωδίων (συμμετρικά, Ο/Α) για 

την υποστήριξη τόσο του προηγούμενου προγράμματος όσο και των 

παλαιότερων παραδόθηκαν από τις εγχώριες βιομηχανίες παραγω

γής καλωδίων. Οι βιομηχανίες αυτές, οι σημαντικότερες από τις 

οποίες είναι οι FULGOR, MANULI ΕΛΛΑΣ, Καλώδια Μεσολογγίου, 

Καλώδια Χανδρής, Ελληνικά Καλώδια κ.ά., λειτουργούν από χρό-
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νια και ορισμένες κάνουν παράλληλα και εξαγωγές καλωδίων στις 

Ανατολικές χώρες και στις χώρες Μέσης Ανατολής. 

Το ποσοστό της εγχώριας παραγωγής ήταν 100%. 0 ρυθμός 

απορρόφησης ήταν περίπου 800.000 χλμ. ΔΑ/έτος, που θεωρείται 

πολϋ ικανοποιητικός. 

0 ρυθμός όμως αυτός, λόγω της ήδη ολοκληρούμενης εκτέ

λεσης των μεγάλων έργων δικτύου (αστικού - υπεραστικού - ζευ-

κτικού) και της επικείμενης εντατικής ψηφίάκοποΙησής του που 

περιλαμβάνει ψηφιακά συστήματα πολυπλεξίας πολλών χιλιάδων 

κυκλωμάτων και ψηφιακούς συγκεντρωτές γραμμών που θα αντικα

ταστήσουν σημαντικό αριθμό ζευγών συμβατικών καλωδίων, προ

βλέπεται ότι θα μειωθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια. 

(2) Παρελκόμενα υλικά δικτύου (μούφες, ακραίοι διακλαδωτές, 

κυτία μεταφοράς, κυτία διανομής, οριολωρίδες, κεντρικοί 

κατανεμητές, στυλώματα κλπ.). 

Κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου από εγχώριες βιομηχανίες 

και βιοτεχνίες. Ειδικότερα τα στυλώματα προέρχονται από υλο-

τομήσεις κατά κύριο λόγο ελληνικών δασών σε συνεργασία με το 

Υπουργείο Γεωργίας και με Συνεταιρισμούς. 

Για τον εμποτισμό τους με κρεοζωτέλαιο χρησιμοποιού

νται οι εγκαταστάσεις ελληνικών βιομηχανιών. 

γ. Ρ/Η δίκτυα 

Στην τελευταία προμήθεια αναλογικών Ρ/Η δικτύων (υπό 

παράδοση) εξασφαλίστηκε για πρώτη φορά Εγχώρια Προστιθέμενη 

Αξία της τάξης των 30Χ από τον οίκο ΙΝΤΡΑΚΟΜ. 

Από τον ίδιο οίκο κατασκευάζονται για τις ανάγκες του 

ΟΤΕ μονοκαναλικές ζεύξεις και πομποδέκτες VHF της σταθερής 
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υποδομής του ΟΤΕ για την κινητή τηλεφωνία με τα πλοία. 

δ. Συστήματα πολυπλεξίας 

(1) Αναλογικά 

'Ολα τα αναλογικά συστήματα πολυπλεξίας του προηγουμέ

νου προγράμματος (12πλά, απλό, διαμορφωτές καναλιών) παραδό

θηκαν από τις δύο εγχώριες βιομηχανίες ΙΝΤΡΑΚΟΜ και ΣΗΜΕΝΣ 

ΤΗΛΕ. Επίσης μεγάλος αριθμός απλών Φ/Σ παραδόθηκε από την ΙΤΤ 

ΕΛΛΑΣ (τώρα ΥΤΕ). Το ποσοστό εγχώριας παραγωγής πλησίασε συ

νολικά το 80%. 

(2) Ψηφιακά 

Στο προηγούμενο πρόγραμμα άρχισε ένας ικανοποιητικός 

ρυθμός ψηφιακοποίησης στα μέσα μετάδοσης (250-300 PCM30/ 

έτος). Τα PCM αυτά παραδόθηκαν από τις δύο εγχώριες βιομηχα-

νίςε ΙΝΤΡΑΚΟΜ και ΣΗΜΕΝΣ ΤΗΛΕ. 

Το ποσοστό εγχώριας παραγωγής ήταν 100% συνολικά. 

ε. Συγκεντρωτές γραμμών (αναλογικοί) 

Για την τηλεφωνοδότηση των μικρών οικισμών της χώρας 

(πρόγραμμα 1983-1987) απαιτήθηκε ένας ικανός αριθμός συγκε

ντρωτικών γραμμών (διαφόρων χωρητικοτήτων) ηλεκτρονικής ανα

λογικής τεχνικής. Το υλικό αυτό κατασκευάστηκε από τις εγχώ

ριες βιομηχανίες ΙΝΤΡΑΚΟΜ και ΙΤΤ ΕΛΛΑΣ (τώρα ΥΤΕ). Το ποσο

στό της εγχώριας παραγωγής ήταν 100%. 

ζ. Τερματικά 

Όλες οι απαιτούμενες τηλεφωνικές συσκευές παραδόθηκαν 

από τις εγχώριες βιομηχανίες ΙΝΤΡΑΚΟΜ και ΣΗΜΕΝΣ ΤΗΛΕ. Επίσης 
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είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι ένας μικρός αριθμός MODEMS κατα

σκευάστηκε από τις εγχώριες βιομηχανίες. 

Από τον OCKO ΙΝΤΡΑΚΟΜ έχουν επίσης κατασκευαστεί οι 

δέκτες του συστήματος τηλεειδοποίησης του ΟΤΕ. Επίσης υπάρ

χουν Οίκοι, όπως οι MARAC και MAREL, που κατασκευάζουν και 

διαθέτουν συσκευές ραδιοεπικοινωνιών οτα πλοία. 

Με τη συστηματική εισαγωγή των νέων υπηρεσιών, τα επό

μενα χρόνια θα επιτευχθεί αύξηση της Εγχώριας Προστιθέμενης 

Αξίας και παράλληλα, μετά μάλιστα την προβλεπόμενη από την 

ΕΟΚ απελευθέρωση των αγορών, θα δοθεί η δυνατότητα επέκτασης 

της εγχώριας παραγωγής με εξαγωγές στις χώρες της ΕΟΚ, λόγω 

του χαμηλού κόστους των ελληνικών τερματικών. 

2. Συμπέρασμα 

Υπάρχει αξιόλογη υποδομή σε κτιριακές εγκαταστάσεις, 

εξοπλισμό, παραγωγική εμπειρία, καθώς και σημαντική εμπειρία 

στο ιδιόμορφο ελληνικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, ώστε να είναι 

δυνατό να ανταποκριθεί η ελληνική βιομηχανία τηλεπικοινωνια

κού υλικού στις αυξημένες ανάγκες σε υλικό προηγμένης τεχνο

λογίας, που θα απαιτηθεί για το νέο Πενταετές Πρόγραμμα 1988-

1992. 
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Β. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΟΥ 

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1988-1992 

Στόχοι παραγωγής 

Στο υπόψη αναπτυξιακό Πρόγραμμα προβλέπεται εντατικο

ποίηση του ρυθμού εισαγωγής της ψηφιακής τεχνολογίας στη με

τάδοση (ενσύρματα και ασύρματα ψηφιακά συστήματα και συστήμα

τα πολυπλεξίας) και έναρξη εισαγωγής στη μεταγωγή (κέντρα 

αστικά, διαβιβαστικά, κομβικά και υπεραστικά). 

Παράλληλα θα γίνει εισαγωγή νέων τηλεπικοινωνιακών 

υπηρεσιών προηγμένης τεχνολογίας, για τις οποίες θα απαιτηθεί 

ικανός αριθμός τερματικών. Αναλυτικότερα, για τους διάφορους 

τομείς δραστηριοτήτων αναφέρονται τα ακόλουθα: 

1. Κέντρα 

(α) Όπως είναι γνωστό, το Σεπτέμβριο 1986 το αρμόδιο 

κυβερνητικό όργανο (ΚΥΣΥΜ) με απόφαση του επέλεξε τα συστήμα

τα ΑΧΕ10 και EWSD των Οίκων LM. ERICSSON και SIEMENS για εγ

χώρια παραγωγή ψηφιακών τηλεφωνικών κέντρων από ελληνικές 

βιομηχανίες του κλάδου. Στη συνέχεια και σε απάντηση σχετικού 

εγγράφου της ΕΛΒΗΛ, οι δύο παραπάνω Οίκοι όρισαν αντίστοιχα 

τις εταιρείες ΙΝΤΡΑΚΟΜ και ΣΗΜΕΝΣ ΤΗΛΕ ως συνεργάτες τους για 

την εγχώρια παραγωγή των ψηφιακών κέντρων. 

(β) Με την παραπάνω απόφαση του ΚΥΣΥΜ δημιουργούνται 

οι αναγκαίες προϋποθέσεις για: 

την αξιοποίηση της υφιστάμενης στη χώρα μας βιομηχανικής 
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υποδομής, 

το σημαντικό περιορισμό στην ανάληψη από το κράτος του 

υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου που συνεπάγονται οι τε

χνολογίες αιχμής και ειδικότερα της παραγωγής ψηφιακών 

τηλεφωνικών κέντρων, 

την προστασία του ΟΤΕ έναντι οποιωνδήποτε μονοπωλιακών 

συνθηκών και 

την εξασφάλιση του ΟΤΕ από ενδεχόμενη μελλοντική αποτυ

χία (τεχνολογική ή οικονομική) ενός εκ των δύο συστημά

των, καθόσον υπάρχουν πολλά πρόσφατα παραδείγματα συστη

μάτων που απέτυχαν, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, και οι Οί

κοι αναγκάστηκαν να διακόψουν την παραγωγή τους. 

(γ) 0 τομέας της παραγωγής ψηφιακών τηλεφωνικών κέ

ντρων είναι ένας τομέας της βιομηχανίας που χαρακτηρίζεται 

από: 

τον οξύτατο ανταγωνισμό, 

τις υψηλές απαιτήσεις στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης 

(R και D), που συνεπάγονται τη διάθεση τεράστιων κονδυ

λίων και την απασχόληση χιλιάδων ατόμων (επιστημονικό 

και τεχνικό προσωπικό), 

την άμεση υιοθέτηση και ενσωμάτωση στα παραγόμενα προϊό

ντα της τεχνολογίας της ηλεκτρονικής και της μικροηλε

κτρονικής, 

τη συνεχή εξέλιξη των παραγόμενων προϊόντων και την εμ

φάνιση σε σχετικά σύντομα χρονικά διαστήματα νέων παραλ

λαγών με βελτιωμένες επιδόσεις και μειωμένο κόστος παρα

γωγής και 

την εμφάνιση συχνών αποτυχιών διαφόρων συστημάτων μεταξύ 
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εκείνων που κυκλοφορούν στην παγκόσμια αγορά, οι οποίες 

οφείλονται είτε σε προβλήματα λογισμικού (SOFTWARE) είτε 

και στην εν γένει σχεδίαση τους. 

(δ) Το προϊόν που πρόκειται να παραχθεί εγχωρίως, δη

λαδή τα ψηφιακά τηλεφωνικά κέντρα, είναι ένα προϊόν υψηλής 

εξειδίκευσης στη σχεδίαση και την παραγωγή του, ιδιαίτερα πο

λύπλοκο και σύνθετο, που παρουσιάζει μεγάλες δυσκολίες στην 

επιτυχή προσαρμογή του σε πολύμορφα τηλεφωνικά δίκτυα, όπως 

είναι το ελληνικό τηλεφωνικό δίκτυο. 

Το τελευταίο αυτό στοιχείο, δηλαδή η επιτυχής προσαρ

μογή των ψηφιακών κέντρων στα υφιστάμενα τηλεφωνικά δίκτυα, 

αποτελεί ιδιαίτερα κρίσιμο πρόβλημα, το οποίο μπορεί να επι

λυθεί αποτελεσματικά μόνο με τη στενή και άμεση συνεργασία 

των κατασκευαστικών εταιρειών και του ΟΤΕ (με το έμπειρο και 

εξειδικευμένο προσωπικό που διαθέτει). 

Με την παραπάνω συνεργασία θα εξασφαλιστεί η έγκαιρη 

και σωστή παραγωγή των προγραμμάτων αποτύπωσης των χαρακτηρι

στικών του δικτύου και προσαρμογής στα υφιστάμενα συστήματα 

σηματοδότησης (adaptation software/country engineering). 

Έτσι, θα επιτευχθεί ο στόχος της ομαλής και εύρυθμης εισαγω

γής των ψηφιακών τηλεφωνικών κέντρων στο ελληνικό δίκτυο με 

τα καλύτερα τεχνικοοικονομικά αποτελέσματα. 

(ε) Στα πλαίσια της στρατηγικής για την ανάπτυξη των 

τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα εντάσσεται και το θέμα της ανά

πτυξης εφαρμοσμένης τηλεπικοινωνιακής έρευνας στη χώρα μας με 

τη συνεργασία του ΟΤΕ, των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

και της Βιομηχανίας. Με ειδικά κοινά προγράμματα η έρευνα αυ-
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τή θα υποστηρίξει σε α* φάση την πορεία ψηφιακοποίησης του 

δικτύου, την εισαγωγή των νέων υπηρεσιών και την επίλυση των 

επιμέρους σχετικών προβλημάτων του ελληνικού δικτύου. Στη β' 

φάση της έρευνας προβλέπεται η δημιουργία και εξασφάλιση της 

απαραίτητης υποδομής για την ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακού λογι

σμικού (που θα καλύπτει τις ανάγκες των τηλεπικοινωνιών και 

της τηλεπληροφορικής), ο έλεγχος και η μέριμνα για τη συνεχή 

αύξηση του βαθμού ελληνοποίησης της παραγωγής ηλεκτρονικού 

τηλεπικοινωνιακού υλικού και η βελτίωση της διεθνούς ανταγω

νιστικότητας του. Επίσης προβλέπεται παρέμβαση για μεγιστο

ποίηση της ΕΠΑ, αυστηρή τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων των 

Οίκων σχετικά με τα αντισταθμιστικά οφέλη (εξαγωγές, ανάπτυξη 

κλπ.) και εξασφάλιση της συνεχούς ροής τεχνογνωσίας στην Ελ

λάδα, ώστε τα παραγόμενα από τα δύο εργοστάσια προϊόντα να 

εξακολουθούν σε βάθος χρόνου να είναι της πλέον σύγχρονης τε

χνολογίας, πράγμα απαραίτητο για τη βιωσιμότητα τους. 

2. Συστήματα μετάδοσης (πολυπλεξία και φορείς) 

(α) Συστήματα πολυπλεξίας 

Τα ψηφιακά συστήματα' πολυπλεξίας (PCM) ήδη έχουν εκτο

πίσει από την παραγωγή τα αναλογικά. Οι ανάγκες του ΟΤΕ 

(1.000 περίπου τερματικά πρώτης τάξης κάθε χρόνο) ικανοποιού

νται από τις εγχώριες βιομηχανίες ΣΗΜΕΝΣ ΤΗΛΕ και ΙΝΤΡΑΚΟΜ με 

σημαντική Προστιθέμενη Αξία (60%-65% περίπου). 

Η κατάσταση αυτή θα συνεχιστεί μέχρι την καθολική ψη-

φιακοποίηση του εθνικού τηλεπικοινωνιακού δικτύου (περίπου 

στα μέσα της επόμενης δεκαετίας), οπότε οι ετήσιες ανάγκες 

του ΟΤΕ θα μειωθούν δραστικά. 
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Η τρέχουσα τεχνική πολυπλεξίας δεν προβλέπεται να τρο

ποποιηθεί πριν από την εισαγωγή υπηρεσιών ευρείας ζώνης στο 

εθνικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και τη χρήση οπτικών ινών στο 

συνδρομητικό του τμήμα, πράγμα που δεν θα συμβεί npLV από το 

έτος 2000 στη χώρα μας. 

(β) Καλώδια (ενσύρματοι φορείς) 

(ι) Συμβατικά 

0 ανθηρός αυτός κλάδος της βιομηχανίας μας (όπως ανα

φέρθηκε προηγουμένως) θα συναντήσει σημαντικά προβλήματα στο 

μέλλον στην εσωτερική τηλεπικοινωνιακή αγορά, μια και σταμά

τησαν να προγραμματίζονται ομοαξονικά καλώδια στο εθνικό υπε

ραστικό δίκτυο του ΟΤΕ, ενώ το συνδρομητικό τμήμα του τηλεπι

κοινωνιακού δικτύου φαίνεται ότι θα μειωθεί κατά 50% περίπου 

στις επόμενες δεκαετίες. 

0 μόνος τρόπος για να εξακολουθήσουν οι παραπάνω βιο

μηχανίες να παίζουν σημαντικό ρόλο στην ελληνική τηλεπικοινω

νιακή αγορά είναι να προσανατολιστούν στην παραγωγή οπτικών 

ινών, που ήδη άρχισαν δειλά να εμφανίζονται στα αναπτυξιακά 

προγράμματα του ΟΤΕ, ενώ προβλέπεται να επικρατήσουν όλων των 

μέσων μετάδοσης στο υπεραστικό δίκτυο, μετά το 1995, και αρ

γότερα να κυριαρχήσουν και στο συνδρομητικό τμήμα του εθνικού 

τηλεπικοινωνιακού δικτύου. 

(ιι) Οπτικών ινών 

Έχει ήδη αρχίσει η εγκατάσταση καλωδίων οπτικών ινών 

στο ζευκτικό δίκτυο της Αθήνας και προβλέπεται ÓTL μέχρι το 

1990 θα έχουν εγκατασταθεί 160 χλμ. καλωδίων οπτικών ινών στο 

ζευκτικό και υπεραστικό δίκτυο. Τουλάχιστον τρεις εγχώριες 
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βιομηχανίες καλωδίων έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για την 

προμήθεια αυτή και, κατά πληροφορίες μας, προχωρούν σε διαδι

κασίες νέων επενδύσεων για εγχώρια παραγωγή καλωδίων οπτικών 

ινών. 

Οι προαναφερθείσες ποσότητες των υπόψη καλωδίων προ

βλέπεται ότι θα αυξηθούν με ταχείς ρυθμούς από το 1990 και 

μετά, ανάλογα με την εναλλακτική λύση του Πενταετούς που θα 

υιοθετηθεί από το ΥΠΕΘΟ (βλ. σχετικό συνημμένο Παράρτημα II) 

(θα συγκεκριμενοποιηθούν με δυνατότητα να φτάσουν συνολικά 

στην πενταετία 1988-1992). Στα σενάρια προγράμματος προβλέπε

ται η δημιουργία εναλλακτικού υπεραστικού άξονα στη Δυτική 

Ελλάδα με καλώδια οπτικών ινών. 

(γ) Ασύρματοι φορείς 

0 ΟΤΕ έχει ήδη αρχίσει να προμηθεύεται ψηφιακά ραδιο

ηλεκτρικά δίκτυα, ενώ προβλέπεται ότι θα διατεθούν υψηλές 

επενδύσεις για τέτοια δίκτυα τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της 

επόμενης δεκαετίας. Παραγωγή ψηφιακών ασυρμάτων δεν υπάρχει 

σήμερα στην Ελλάδα, υπάρχουν όμαίς δυνατότητες ανάληψης μιας 

τέτοιας παραγωγής από εγχώριες βιομηχανίες με μεταφορά ξένης 

τεχνολογίας. 

Επίσης μέσα στο Πενταετές θα προωθηθεί πρόγραμμα προ

μήθειας Συνδρομητικών Αγροτικών Ραδιοσυστημάτων (ΣΑΡ) με 

απαίτηση εγχώριας παραγωγής. 

(δ) Τερματικά 

Εκτός από τις τερματικές συσκευές συμβατικών υπηρεσιών 

(τηλεφωνία, τηλετυπία) που σήμερα προσφέρονται από το εθνικό 

τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, των οποίων η ΕΠΑ ανέρχεται μέχρι και 
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70%, ενδιαφέρον παρουσιάζει μια σειρά τερματικών και κατάλλη

λων διατάξεων για την εισαγωγή νέων τηλεπικοινωνιακών υπηρε

σιών που πρόκειται να λειτουργήσουν προσεχώς. 

Τέτοιες υπηρεσίες με μεγάλο ενδιαφέρον είναι τα δεδο

μένα (data), η εικονοπληροφόρηση (Videotext) και οι κινητές 

επικοινωνίες, ενώ - με κάποια αβεβαιότητα ως προς την αποδοχή 

τους από το κοινό - υπάρχει μια σειρά άλλων τηλεπικοινωνιακών 

υπηρεσιών για τις οποίες απαιτείται περαιτέρω μελέτη. 

Τέλος, ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει και η παραγωγή 

MODEMS διαφόρων ταχυτήτων για το υπό ανάπτυξη Δημόσιο Δίκτυο 

Μεταγωγής Πακέτων. 

3. Σύστημα κινητών επίγειων επικοινωνιών 

(α) Επικοινωνία με τα πλοία 

Στα πλαίσια της εισαγωγής του νέου παγκόσμιου συστήμα

τος ασφάλειας και κίνδυνου θα πραγματοποιηθεί ο μετασχηματι

σμός των εγκαταστάσεων (συμβατικών) του ΟΤΕ από χειροκίνητες 

σε ημιαυτοματοποιημένες. Μέρος του απαιτούμενου εξοπλισμού 

της υποδομής του ΟΤΕ θα μπορούσε να παραχθεί εγχωρίως. 

Το μεγαλύτερο όμως οικονομικό ενδιαφέρον παρουσιάζει ο 

τερματικός εξοπλισμός των πλοίων. Ήδη υπάρχει σε ορισμένες 

εταιρείες η υποδομή παραγωγής αυτού του είδους τερματικών. 

(β) Επικοινωνίες ξηράς 

Στο δίκτυο τηλεειδοποίησης που ήδη λειτουργεί ο ΟΤΕ θα 

πραγματοποιήσει στην πενταετία επέκταση, προκειμένου να γίνει 

κάλυψη και του υπόλοιπου ελλαδικού χώρου. 

Η εγχώρια παραγωγή μπορεί να υποστηριχθεί στην κατα-
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σκευή μόνο των δεκτών, η προμήθεια των οποίων προβλέπεται να 

είναι συνεχής μέσα στην πενταετία. Για το σκοπό αυτό ο ΟΤΕ θα 

παρουσιάσει μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα αναγκών. Εντός του έτους 

θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για προμήθεια ασυρματικών τηλεφώ

νων, θα δοθεί πρόγραμμα μεσοπρόθεσμων αναγκών και θα υποστη

ριχθεί η εγχώρια παραγωγή. Η τρίτη κατηγορία είναι η εισαγωγή 

σε πρώτη φάση του δημοσίου δικτύου (αναλογική) κινητών επι

κοινωνιών ξηράς. Η Εγχώρια Προστιθέμενη Αξία θα υποστηριχθεί 

και για το δίκτυο αυτό. Ιδιαίτερα για τα τερματικά των πομπο

δεκτών η προσπάθεια θα είναι να υπάρξει εγχώρια κατασκευή. 

4. Νέες υπηρεσίες προηγμένης τεχνολογίας 

Με την εισαγωγή των νέων υπηρεσιών τηλεπληροφορικής, 

αρχικά μέσω του συστήματος μετάδοσης και μεταγωγής πακέτων 

δεδομένων (HELLASPAC) και στη συνέχεια μέσω του δικτύου ISDN 

που θα αρχίσει να υλοποιείται μετά το τέλος του παρόντος ανα

πτυξιακού προγράμματος θα δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋπο

θέσεις για την εγχώρια ανάπτυξη νέων προϊόντων από τη βιομη

χανία του κλάδου των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής, 

όπως τερματικά, πακέτα SOFTWARE κλπ. 

5. Δορυφορικές επικοινωνίες 

Μέχρι σήμερα η εγχώρια παραγωγή στον τομέα αυτό είναι 

σχεδόν μηδενική. Οι εγκαταστάσεις σήμερα στον ΟΤΕ είναι σύν

θετες, ογκώδεις, εξειδικευμένες (INTELSAT, INMARSAT, EUTEL-

SAT) και σε παγκόσμια κλίμακα ο αριθμός των κατασκευαστών 

ήταν μικρός. Η εξέλιξη της διαστημικής τεχνολογίας έδωσε τη 
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δυνατότητα να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις διάφορες εφαρ

μογές επίγειοι σταθμοί μικρών διαστάσεων. Μέσα στην πεντα

ετία ο ΟΤΕ θα προβεί σε επενδύσεις που θα εξυπηρετήσουν μι

κρούς δορυφορικούς σταθμούς εγκατεστημένους σε κινητούς σταθ

μούς (πλοία, φορτηγά, τραίνα, αεροπλάνα), φορητούς ή ακίνη

τους στην ξηρά (SMS). Επίσης προωθείται το νομικό πλαίσιο μέ

σα στο οποίο θα επιτραπεί να λειτουργήσουν σταθμοί δορυφορι

κής λήψης από τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους. Μελετάται επι

πλέον η ένταξη της δορυφορικής τεχνολογίας στο εθνικό δίκτυο, 

ενώ σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία και τους αρμόδιους 

φορείς εξετάζεται η συμμετοχή στο σύστημα EUROSTAT (δορυφορι

κή τηλεοπτική λήψη από το ευρύ κοινό). 

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η ανάπτυξη του τομέα των 

δορυφορικών επικοινωνιών είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και θα 

πρέπει να εξεταστεί η προοπτική προώθησης της εγχώριας παρα

γωγής . 

Παρατήρησεις-Συμπεράσματα 

Από τα παραπάνω βγαίνει αβίαστα το συμπέρασμα ότι για 

το μεγαλύτερο μέρος της σταθερής υποδομής του ΟΤΕ είναι ήδη 

δρομολογημένη η εγχώρια παραγωγή. Δεν μπορεί να λεχθεί το 

ίδιο και για την πληθώρα των τερματικών διατάξεων (πληροφορι

κής, κινητών επικοινωνιών ξηράς, δορυφορικών επικοινωνιών 

κλπ.). Τα ποσά που αντιπροσωπεύουν τη δραστηριότητα αυτή για 

την προσεχή πενταετία είναι της τάξης των δισεκατομμυρίων. 

Για να μπορέσει όμως να αναπτυχθεί εγχώρια παραγωγή, θα πρέ

πει να υπάρξει υποστήριξη από πλευράς ΟΤΕ. Σύμφωνα και με τις 

απόψεις των κατασκευαστών, αυτό μπορεί να γίνει μόνο με προ-

188 



γραμματικές συμφωνίες (παραγγελίες που να καλύπτουν περίοδο 

3-4 ετών) και σε συνεργασία με τον ΟΤΕ. 

Έτσι κατά την άποψη μας θα πρέπει στην πενταετία 1988-

1992 η προμήθεια και η διάθεση των περισσότερων από τα ανωτέ

ρω προϊόντα να γίνεται μόνο από τον ΟΤΕ. Τυχόν διαφορετική 

πολιτική, π.χ. προδιαγραφές και έγκριση τύπου από τον ΟΤΕ και 

ελεύθερη αγορά, θα οδηγήσει σε ανταγωνισμό της τυχόν υπάρχου

σας εγχώριας παραγωγής με τα αντίστοιχα προϊόντα οργανωμένων, 

συγκροτημένων και προηγμένων εταιρειών του εξωτερικού. Εάν 

συμβεί αυτό, είναι βέβαιο ότι η εγχώρια παραγωγή δεν θα μπο

ρέσει να επιζήσει, αφού σήμερα δεν έχει τις απαραίτητες βά

σεις. 

Ένα άλλο εξίσου σημαντικό σημείο που θα πρέπει να με

λετηθεί και να προωθηθεί είναι η συνεργασία του ΟΤΕ με ελλη

νικές κατασκευαστικές εταιρείες στον τομέα της εξέλιξης της 

τεχνολογίας. 

Αυτό θα αποσκοπεί στην έγκαιρη ενημέρωση των κατασκευ

αστών για τα προγράμματα του ΟΤΕ και τις διαφαινόμενες ιάσεις 

σε διεθνές επίπεδο, καθώς και στην επίγνωση και υποστήριξη 

των κατασκευαστικών δυνατοτήτων. 

Τέλος θα πρέπει να τονιστεί ότι η έστω και με μεγάλη 

καθυστέρηση ληφθείσα απόφαση του ΚΥΣΥΜ το Σεπτέμβριο του 1986 

(επιλογή συστημάτων ΑΧΕ10 και EWSD των Οίκων LM ERICSSON και 

SIEMENS αντίστοιχα) για την εγχώρια παραγωγή ψηφιακών τηλεφω

νικών κέντρων από τα ελληνικά εργοστάσια του κλάδου, με κύριο 

στόχο την αξιοποίηση και παραπέρα ανάπτυξη της υφιστάμενης 

στη χώρα μας βιομηχανικής υποδομής στον τομέα των τηλεπικοι

νωνιών και ηλεκτρονικών αποτελεί μια θετική εξέλιξη στον το

μέα αυτό. 
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θα πρέπει όμως η παραπάνω απόφαση για την παραγωγή ψη

φιακών συστημάτων μεταγωγής (κέντρα) από τα ελληνικά εργοστά

σια ΙΝΤΡΑΚΟΜ και ΣΗΜΕΝΣ ΤΗΛΕ. (παραγρ. 2.1.α.) να υλοποιηθεί 

αμέσως, γιατί η ψηφιακοποίηση του δικτύου (που ήδη συντελεί

ται από τον ΟΤΕ) σε συνδυασμό με τα συστήματα μεταγωγής θα 

εξασφαλίσουν συνθήκες εξέλιξης του όλου τηλεπικοινωνιακού συ

στήματος και τις προϋποθέσεις εισαγωγής νέων τηλεπικοινωνια

κών υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων. 

Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν ολοένα και περισσότερο. 

Για το λόγο αυτό κρίνεται ότι από τη σκοπιά της αύξησης της 

παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας και του εκσυγχρονι

σμού του εθνικού μας τηλεπικοινωνιακού δικτύου η παραπέρα κα

θυστέρηση θα έχει δυσανάλογα υψηλό οικονομικό και πολιτικό 

κόστος. 

Συνημμένα: 2 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2 

ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΕΠΑ) ΣΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την 1955/24-2-87 (θ.7) 

συνεδρίαση του αποφάσισε το ποσοστό της Εγχώριας Προστιθέμε

νης Αξίας (ΕΠΑ) στις προμήθειες υλικών του ΟΤΕ να προσδιορί

ζεται με βάση τον παρακάτω ενιαίο τύπο: 

Ε Π Α
 = ?=ίΰ±2|±Ϊ±Κ>

 1 0 0 Χ 

Σ-Φ 

όπου: 

Σ = Το συνολικό τίμημα του υλικού (τιμή προσφοράς). 

Μ = Το κόστος των εισαγόμενων υλικών (τιμή CIF πλέον δασμούς 

και λοιπές επιβαρύνσεις ή τιμή αγοράς εισαγόμενων υλι

κών) . 

Υ = Το κόστος των εγχώριων υλικών (τιμή αγοράς εγχώριων υλι

κών πλέον ΦΠΑ και λοιπές επιβαρύνσεις). 

Φ = Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). 

Κ = Κέρδος. 

σ = Αριθμητικός συντελεστής, που δίνει το συναλλαγματικό μέ

ρος από τα εγχωρίως αγοραζόμενα υλικά. 

Αναφέρουμε ενδεικτικά ότι ο συντελεστής αυτός, σύμφωνα 

με εκτίμηση της Επιτροπής που μελέτησε την ΕΠΑ και εισηγήθηκε 

τον παραπάνω τύπο, κυμαίνεται μεταξύ 0,6 και 0,7. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 





COUNCIL REGULATION (EEC) No 3300/86 

Official Journal of the European Communities 
31.10.86 No L 305/3 

Article 4 

The Fund may participate, under the Community programme, in 
the following operations: 

1. Establishment of the basic equipment needed for advanced 
telecommunications services in order: 

(a) to integrate the less-favoured regions into the new 
advanced telecommunications networks being set up 
across the Community and to provide major telecom
munication links. Investment projects may include 
land-based (including submarine) systems, notably 
those using optical fibres, and satellite systems; 

(b) to encourage digitalization with a view to more 
rapid introduction of integrated-services digital 
networks for firms and consumers. 

Investment projects may include: 

introduction of signalling systems between 
switches essential for integrated-services 
digital networks, 

digitalization of transmission lines and 
switching centres, including installation of 
digital switches and additional work on local 
switches for the digitalization of links to 
final users, 

digitalization of links to final users, 

with a view to carrying out the operations prior to 
the introduction of integrated-services digital 
networks ; 
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(c) to set in place and develop, pending the introduc
tion of integrated-services digital networks, addi
tional capacity essential to provision of advanced 
telecommunications services, notably in the field 
of data transmission. Investment projects may in
clude establishment of the transmission lines and 
provision of equipment enabling the public to use 
the service, such as the establishment and develop
ment of packet switching networks, data bases and 
videotex access points, including the transforma
tion of pilot schemes already financed by the Com
munity into fully-operational systems; 

(d) to establish and develop cellular radio infrastruc
tures in a way compatible with the coordinated in
troduction of a future pan-European radiotelephony 
cellular digital system; 

(e) to establish and develop laboratories to check and 
measure telecommunications material; 

(f) to carry out feasibility studies relating to the 
investment projects specified in (a) to (e). 

2. Promotion of the supply of, and the demand for, advanced 
telecommunications services. The following operations 
shall be eligible under this heading: 

(a) preparation of local or regional programmes for the 
coordinated use of advanced telecommunications sys
tems. This shall include technical and economic 
feasibility studies on the provision of new tele
communications services to users, notably small and 
medium-sized enterprises (SME) in the industrial 
and service sectors, including tourism; such stu
dies shall take account of socio-economic develop
ment prospects and plans for the territories con
cerned; 

(b) measures to promote the use of advanced telecommu
nications services. Such measures shall include 
publicity and information campaigns aimed at making 
potential users aware of the existence and advan-
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tages of modern telecommunications services, either 
through conventional marketing channels or by way 
of seminars, courses and briefings. Priority shall 
be given to measures for SME, including those in
volved in the field of tourism and in other sectors 
with a high development potential; 

(c) measures to demonstrate, by means of specific inte
grated applications, the advantages of using ad
vanced telecommunications services. Such measures 
shall include demonstration projects for SME, in
cluding those involved in the field of tourism and 
in other sectors with a high development potential; 

. (d) aid to encourage individual SME or groups of SME to 
use advanced telecommunications services and to 
promote the introduction of new activities or the 
adaptation of existing activities in the field of 
telecommunications. 

Such aid may take the form of: 

(i) expert studies on the potential economies to 
be achieved through greater use of advanced 
telecommunications services, including com
puterized services available via data-trans
mission networks; 

(ii) if the studies referred to in (i) so justify, 
equipment (such as terminals, modems, videotex 
servers and teletext message systems) giving 
users access to advanced telecommunications 
services; 

(iii) investment in new undertakings or to facili
tate the adaptation of existing undertakings 
to market potential in the field of telecom
munications goods and services. 

(e) establishment and development of telecommunications 
service centres, except in those of the main urban 
areas where such centres arise spontaneously, with 
a view to: 
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(i) providing user services, in particular advanc
ed data-transmission, videotex and videocommu-
nication services, even in sparsely populated 
areas ; 

(ii) providing common services for two or more SME; 

(f) implementation of experimental distance working 
projects; 

(g) the provision of regional services using computer
ized telecommunications facilities in the sphere of 
specialized information, including information com
piled at Community level and of particular interest 
to certain users, notably SME, including those in
volved in the field of tourism. 
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ΜΕΡΟΣ II 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ 





1. ΓΕΝΙΚΑ 

Διερευνώντας τη σημασία που έχει σήμερα το Ταχυδρομείο 

στην ανάπτυξη της χώρας, διαπιστώνουμε ότι: 

Συνιστά όργανο οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, 

αφού μέσω αυτού διακινείται πλήθος από ατομικές και συλ

λογικές δοσοληψίες. 

Χρησιμοποιείται σαν σύνδεσμος της βιομηχανίας και του 

εμπορίου με το καταναλωτικό κοινό και αντιστρόφως. 

Αποτελεί βασικό παράγοντα εθνικής συνοχής, αφού συντελεί 

στη συνεχή αλληλοενημέρωση μεταξύ των πολιτών και των 

κρατικών φορέων. 

Συμβάλλει στην πνευματική ανάπτυξη των ατόμων με την 

ανταλλαγή κάθε είδους πνευματικού υλικού, καθώς και με 

τη δυνατότητα που παρέχει για τη συμμετοχή του ατόμου σε 

μια ευρύτερη κοινωνική και πολιτιστική ζωή. 

Αποτελεί μέσο απλοποίησης των διεθνών συναλλαγών, καθώς 

και προσέγγισης των διαφόρων οικονομικών και κοινωνικών 

συστημάτων ζωής. 

Συμβάλλει στον περιορισμό των ανισοτήτων που παρατηρού

νται στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της χώρας, αφού 

σαν οργανωμένη επιχείρηση μεταφοράς διαθέτει μεγάλο 

αριθμό υπαλλήλων και το πυκνότερο δίκτυο επαφής με το 

κοινό από οποιοδήποτε άλλο φορέα. 
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2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

2.1. Δραστηριότητες των ΕΛΤΑ 

Η τεράστια ανάπτυξη των ανταλλαγών μεταξύ των ατόμων 

στον εθνικό, αλλά και στο διεθνή χώρο, επέβαλε την ανάγκη 

επέκτασης της δραστηριότητας του Ταχυδρομείου και σε άλλους 

τομείς δράσης εκτός των παραδοσιακών. Συνοπτικά, το είδος και 

η έκταση των δραστηριοτήτων που έχουν αναλάβει τα ΕΛΤΑ αναλύ

εται σε: 

Υπηρεσίες παραδοσιακού τύπου 

Νέες Υπηρεσίες 

Υπηρεσίες για λογαριασμό τρίτων. 

2.2. Υπηρεσίες παραδοσιακού τύπου 

Οι υπηρεσίες παραδοσιακού τύπου είναι κυρίως εκείνες 

που αναφέρονται στην παραλαβή, διαβίβαση και διανομή στο εσω

τερικό των αντικειμένων του επιστολικού ταχυδρομείου (επιστο

λές, δελτάρια, έντυπα κλπ.), των επιταγών και των δεμάτων, 

καθώς και στην παραλαβή και διαβίβαση στο εξωτερικό των παρα

πάνω αντικειμένων. 

Η διαχρονική εξέλιξη της κίνησης του επιστολικού ταχυ

δρομείου, των δεμάτων και των επιταγών παρουσιάζεται αναλυτι

κά στον Πίνακα 1. 

Στις παραπάνω παραδοσιακές δραστηριότητες εντάσσεται 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Διαχρονική εξέλιξη παραδοσιακού ταχυδρομικού έργου 

(Αριθμός σε χιλιάδες) 

Επιστολές Δέματα Επιταγές Φιλοτελισμός 

(συνδρομητές) 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

326.975 ' 

339.191 

362.302 

383.018 

388.727 

390.128 

385.321 

396.830 

402.915 

384.339 

2.108,5 

2.107,3 

2.124,5 

1.968,2 

1.875,4 

1.697,7 

1.518,9 

1.498,4 

1.441,9 

1.515,9 

5.853 

6.461 

6.119 

6.279 

6.340 

5.532 

5.330 

5.071 

4.836* 

4.909* 

33,4 

37,2 

43,8 

54,2 

60,5 

55,0 

54,9 

51,3 

52,5 

46,1 

Πηγή: ΕΛΤΑ, Ετήσιο Δελτίο Στατιστικής. 

* Προσωρινά στοιχεία. 



και ο Φιλοτελισμός που, ενώ εξυπηρετεί κυρίως εθνικούς και 

κοινωνικούς στόχους, αποτελεί παράλληλα καθαρά κερδοφόρα δρα

στηριότητα του Οργανισμού (Πίνακας 1). (Τα έσοδα από το Φιλο

τελισμό κατά το 1986 έφτασαν το ύψος των 500 εκατ. δρχ. περί

που, από τα οποία τα 143 εκατ. δρχ. ήταν σε συνάλλαγμα.) 

2.3. Νέες Υπηρεσίες 

Με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, κατά τα 

τελευταία χρόνια ο οργανισμός έθεσε σε λειτουργία μια σειρά 

από νέες υπηρεσίες όπως: 

α. Κατεπείγοντα εσωτερικού-εξωτερικού: Η υπηρεσία αυ

τή, που η λειτουργία της άρχισε στο τέλος του 1985, παρουσιά

ζει σημαντική ανάπτυξη, παρά το σκληρό ανταγωνισμό που δέχε

ται από μια σειρά ιδιωτικές επιχειρήσεις. Με ένα τηλεφώνημα 

στα ειδικά Κέντρα Διανομής κατεπειγόντων, υπάλληλος της υπη

ρεσίας προσέρχεται στη διεύθυνση του αποστολέα, τιμολογεί και 

παραλαμβάνει το προς αποστολή αντικείμενο και στη συνέχεια το 

μεταφέρει στα Κέντρα κατεπειγόντων για παραπέρα διαβίβαση και 

διανομή. Από την υπηρεσία αυτή γίνονται δεκτά αντικείμενα βά

ρους μέχρι 20 χγρ. για το εσωτερικό και 2 χγρ. για το εξωτε

ρικό (Πίνακας 2). 

β. Ταχυδρομείο Επείγουσας Προτεραιότητας (Express Mail 

Service): Η υπηρεσία αυτή, που είναι μια προέκταση εκείνης 

των κατεπειγόντων, υπόσχεται ακόμη πιο γρήγορη διακίνηση τα

χυδρομικών αντικειμένων για τις περισσότερες χώρες του κό

σμου, αφού η παράδοση των αντικειμένων αυτών πραγματοποιείται 
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σε 24 ή το πολύ σε 48 ώρες από την παραλαβή τους. 

γ) Τηλεταχυδρομείο (Intelpost) : Πρόκειται για υπηρεσία 

ηλεκτρονικού ΤηλεταχυδρόμεCou η οποία, με τη βοήθεια μηχανη

μάτων τηλεομοιοματικής, δίνει τη δυνατότητα για μεταβίβαση 

γραπτών κειμένων από τόπο σε τόπο σε χρόνους κυριολεκτικά 

αμελητέους, αφού αυτοί κυμαίνονται από 35 δευτερόλεπτα μέχρι 

1 λεπτό. 

δ) Λοιπές Υπηρεσίες: Παράλληλα με τις παραπάνω υπηρε

σίες, που ήδη λειτουργούν | ε ικανοποιητικά αποτελέσματα, θα 

πρέπει να αναφερθούν και οι υπηρεσίες Πόρτα-Πόρτα, Εμπορόδε-

μα, καθώς και, στον τομέα των επιστολών, οι κατηγορίες "ομα

δική επιστολή" και "ομαδική διαφήμιση". 

2.4. Υπηρεσίες για λογαριασμό τρίτων 

Πρόκειται για δραστηριότητες που ο Οργανισμός έχει 

αναλάβει να εκτελεί για λογαριασμό τρίτων έναντι κάποιας 

αμοιβής, που καθορίζεται είτε με βάση το τιμολόγιο που ισχύ

ει, είτε μέσα από διμερείς διαπραγματεύσεις. 

Τέτοιες υπηρεσίες είναι: 

α) Πληρωμή συντάξεων και επιδομάτων στους δικαιούχους 

για λογαριασμό των διαφόρων ασφαλιστικών φορέων (ΙΚΑ, ΟΓΑ, 

ΤΑΕ, κλπ.) (Πίνακας 3). 

β) Εκτέλεση ταμιευτηριακού και τηλεπικοινωνιακού έρ

γου, ιδιαίτερα από πολλά επαρχιακά Γραφεία. 

γ) Είσπραξη από όλα τα Ταχυδρομικά Γραφεία της χώρας 

και από τους αγροτικούς διανομείς, μέσω της ταχυπληρωμής, του 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

Υπηρεσίες που εκτελούνται yia λογαριασμό τρίτων 

(ϊιλιάδες πράξεις) 

Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
1976 1981 1986 1981-1976 1985-1981 1975-1976 

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 

α. Ατομικοί λογαριασμοί (χ ιλ . ) 

Β. Κέα βιβλιάρια ( χ ι λ . ) 

y. Πράξεις καταίέσεκν 

δ. Πράξεις αποδόσεων 

Οργανικά Επιδόματα 

Συντάξεις Δημοσίου 

ΟΤΒ 

α. Καταθέσεις Τηλ/τκν 

β. Επιδόσεις Τηλ/iwv 

y. Συνδιαλέξεις εισελί. 

δ. Συνδιαλέξεις εξελί. 

ε. λογαριασμοί 

869,8 

74,3 

711,9 

407,4 

42,7 

233,8 

170,6 

203,9 

959,9 

542,1 

-

1.109,6 

66,1 

843,6 

554,6 

33,1 

236,4 

76,9 

140,6 

73,1 

103,0 

836,0 

1.278,2 

70,4 

1.104,7 

773,0 

46,8 

246,8 

43,2 

102,0 

17,9 

30,0 

990,4 

+5,0 

-2,3 

+3,4 

+6,4 

-5,0 

+0,2 

-14,9 

-7,6 

-40,3 

-28,4 

-

Î 

+3,6 

+1,6 

+7,0 

+8,7 

+9,0 

+1,1 

-13,5 

-7,8 

-30,5 

-26,5 

+4,3 

+4,4 

-0,5 

+5,0 

+7,4 

+1,0 

+0,6 

-14,8 

-7,4 

-36,1 

-27,1 

-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (συνέχεια) 

Ηέσος ετήσιος ρυθμός μεταβοίής 

1976 1981 1986 1981-1976 1985-1981 1975-1976 

Συντάξεις IRA 

Συντάξεις ΟΓΑ 

Συντάξεις H J . 

Συντάξεις ΓΑΕ 

λογαριασμοί ΑΕΗ 

Επιδόματα ΟΓΑ 

Επιδόματα Ruf/Huv 

ΑεΑτία Αγοράς ξένων 

τραπεζογραμματίων 

Ταχυδρομικές επιστολές 

3.223,0 

3.024,9 

215,1 

-

5.083,9 

537,1 

-

7,3 

2,8 

4.547,2 

3.681,4 

443,9 

207,0 

5.426,4 

999,3 

77,7 

3,9 

193,9 

5.491,4 

9.455,8 

673,7 

278,4 

5.559,9 

1.343,8 

124,5 

113,9 

380,1 

+7,1 

+4,0 

+15,6 

-

+1,3 

+13,2 

-

-11,8 

+233,2 

1 

+4,9 

+26,4 

+11,0 

+7,6 

+0,6 

+7,7 

+12,5 

+132,5 

+18,3 

+6,1 

+13,5 

+13,5 

-

+1,0 

+10,7 

-

+35,3 

+172,6 

Πηγή: ΕΑΤΑ, Ετήσιο Αεϋτίο Στατιστικής. 
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Φ.Π.Α., του φόρου εισοδήματος, των τελών κυκλοφορίας, καθώς 

και εξόφληση λογαριασμών ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ. 

δ) Εξαργύρωση από τις θυρίδες των Ταχυδρομικών Γραφεί

ων ξένων Τραπεζογραμματίων, Postcheques, Travellers Cheques 

και Eurocheques. 

2.5. Απασχολούμενοι και τεχνικοοικονομική δομή 

Το συνολικό ταχυδρομικό έργο, όπως παρουσιάστηκε περι

ληπτικά πιο πάνω, επιτελείται από το απασχολούμενο στον Οργα

νισμό ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο αξιοποιεί για το σκοπό αυ

τό κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό, σύγχρονη τεχνολογία και 

κτιριακή υποδομή, συγκεκριμένα: 

2.5.1. Ανθρώπινο δυναμικό 

Το σύνολο των εργαζομένων στα ΕΛΤΑ στο τέλος του 1985 

ήταν 10.596 άτομα, από τα οποία τα 8.084 αποτελούσαν το μόνι

μο προσωπικό του Οργανισμού και τα υπόλοιπα 2.512 ήταν υπάλ

ληλοι με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Η εξέλιξη του 

αριθμού των εργαζομένων στα Ελληνικά Ταχυδρομεία από το 1976 

μέχρι το 1985 και η διάρθρωση κατά κατηγορίες παρουσιάζονται 

αναλυτικά στον Πίνακα 4. 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 4 φαίνεται ότι στην περίοδο 

1976-1985 το ανθρώπινο δυναμικό του Οργανισμού παρουσίασε μέ

ση ετήσια αύξηση 2,0%. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τέσσερις 

κατηγορίες του προσωπικού (επικουρικό, διανομείς, οδηγοί αυ

τοκινήτων και διαμετακομιστές), που αντιπροσωπεύουν το 75% 

περίπου του συνόλου, αυξήθηκαν με μεγαλύτερο ρυθμό σε σύγκρι-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

Σύνολο απασχολουμένων στα ΕΛΤΑ 

Μόνιμο προσωπικό Με σύμβαση Σύνολο 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

6.713 
8.422 
8.350 
8.187 
7.879 
7.614 
7.353 
8.517 
8.216 

2.167 
502 
763 
748 

1.004 
1.430 
1.648 
1.185 
1.856 

8.880 
8.924 
9.113 

8.935 
8.883 
9.044 
9.001 
9.702 
10.072 

Διάρθρωση προσωπικού % 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 

6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

11. 

12. 

Πηγή 

Σύνολο 
Κλάδος Ι* 
Επικουρικό 
Δακτυλογράφοι 
Διανομείς 

Οδηγοί αυτοκινήτων 
Τεχνίτες 
Κλητήρες 
Φύλακες 
Διαμετακομιστές 
Καθαρίστριες 

Λοιπό προσωπικό 

: ΕΛΤΑ, Ετήσιο Δελτίο 

1976 

100,0 
25,1 
13,8 
1,4 

50,0 

2,0 
0,6 
0,4 
0,7 
2,7 
1,8 

1,5 

Στατιστικής. 

1981 

100,0 
24,5 
18,5 
1,3 

45,7 

2,0 
0,6 
0,3 
0,6 
2,4 
2,0 

2,1 

1985 

100,0 
19,7 
16,0 
0,8 
51,9 

3,4 
0,4 
0,2 
0,5 
3,4 
1,9 

1,8 

* 0 κλάδος Ι περιλαμβάνει το ανώτατο και ανώτερο διοικητικό 
προσωπικό. 
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ση με το μέσο όρο. 

Η μεγαλύτερη συγκριτική αύξηση στις παραπάνω κατηγορί

ες του προσωπικού αντανακλά την έμφαση στην προσπάθεια που 

καταβάλλουν τα ΕΛΤΑ για την ανάπτυξη των νέων υπηρεσιών (κα

τεπείγοντα εσωτερικού-εξωτερικού, ταχυδρομείου επείγουσας 

προτεραιότητας κλπ.)» οι οποίες συμβάλλουν στη γρήγορη διακί

νηση των ταχυδρομικών αντικειμένων. Η μεγάλη συμμετοχή του 

ανθρώπινου παράγοντα στη διεκπεραίωση του ταχυδρομικού έργου 

πιστοποιείται από το ύφος των δαπανών του προσωπικού, που 

αντιπροσωπεύουν το 85% περίπου των συνολικών δαπανών του Ορ

γανισμού. 

Σχετικά στοιχεία για την περίοδο 1975-1984 παρουσιάζο

νται στον Πίνακα 5. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, οι δαπάνες 

προσωπικού εμφάνισαν στην περίοδο 1976-1986 μέση ετήσια αύξη

ση 24% περίπου. 

Συγκεκριμένα αυξήθηκαν από 1.624,2 εκατ. δρχ. το 1976 

σε 16.754,9 εκατ. δρχ. το 1986. 

2.5.2. Τεχνολογικός εξοπλισμός 

0 τεχνολογικός εξοπλισμός που χρησιμοποιούν σήμερα τα 

ΕΛΤΑ μπορεί να διαχωριστεί στις παρακάτω βασικές κατηγορίες, 

ανάλογα με το στόχο που εξυπηρετεί: 

Μεταφορικά μέσα: αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, σκούτερ, μο

τοποδήλατα, ποδήλατα (Πίνακας 6). 

Μηχανές γραφείου, όπως: μηχανές έκδοσης επιταγών, αριθ

μομηχανές, σφραγιστικές μηχανές, μηχανές προπληρωμής, 

αυτόματοι πωλητές γραμματοσήμων, μηχανές καταμέτρησης 

χαρτονομισμάτων, ζυγαριές, μηχανές ταξινόμησης κλπ. 
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Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών, όπως: συσκευές Facsimile, 

τηλεφωνικές συσκευές, συσκευές TELEX, συσκευές πομπών 

και δεκτών κλπ. 

Λοιπός εξοπλισμός, όπως: φωτεινές επιγραφές, γραμματοκι

βώτια, γραμματοθυρίδες, χρηματοκιβώτια, συστήματα ασφά

λειας, εξοπλισμός συνεργείων και άλλα (Πίνακας 7). 

Από τις σχετικές πληροφορίες που περιέχονται στους Πί

νακες 7 και 8 προκύπτει ότι τα ΕΛΤΑ, στην προσπάθεια αύξησης 

της παραγωγικότητας και βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμε

νων υπηρεσιών, ανανεώνουν και εκσυγχρονίζουν τον τεχνολογικό 

εξοπλισμό που χρησιμοποιείται από το ανθρώπινο δυναμικό το 

οποίο απασχολούν. Συγκεκριμένα, στην περίοδο που καλύπτουν οι 

πίνακες παρατηρείται: 

Στα μεταφορικά μέσα: Βαθμιαία αύξηση του αριθμού των 

αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων, εγκατάλειψη των τρίκυκλων μο-

τοσυκλετών και συνεχής μείωση του αριθμού των δίκυκλων μοτο-

συκλετών και των ποδηλάτων. 

Στον εξοπλισμό Υπηρεσιακών Λειτουργιών: Αύξηση του 

αριθμού των μηχανών έκδοσης επιταγών, των ηλεκτρονικών μηχα

νών σφράγισης αλληλογραφίας, των θερμοσυγκολλητικών μηχανών, 

των εγκατεστημένων γραμματοθυρίδων και γραμματοκιβωτίων, κα

θώς και των μηχανών προπληρωμής ταχυδρομικών τελών. Μείωση 

εμφανίζουν ο αριθμός των χειροκίνητων μηχανών σφράγισης αλλη

λογραφίας και των μηχανών δεματοποίησης. 

0 παραπάνω τεχνολογικός εξοπλισμός υπολείπεται πάντως 

από άποψη ποσότητας και ποιότητας, εκείνου των προηγμένων χω

ρών (Πίνακας 8). 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο Οργανισμός, συνεχίζο

ντας την προσπάθεια των τελευταίων ετών για αναβάθμιση των 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8 

Συγκριτικός πίνακας εξοπλισμού 

Έκταση σε ΚΚ2 

Πληθυσμός αε χιλιάδες 

κατοίκους 

Προσωιτι κό 

Γραιρεία 

Γραμματοκιβώτια 

Γραμματοθυρίδες 

Μοτοποδήλατα 

Αυτόματοι ττω λ η ι έ ς 

γραμματοσήμων 

Κηχσνές προπληρωμής 
ταχυδρομικών τελών 

Μηχανές διαλογής 

αλληλογραφίας 

Μηχανές κατά μέτωπο 

Σφραγιστικές μηχανές 

Κηχανές ταξινόμησης 
αλληλογραφίας 

Μηχανές δεμάηιν 

Μηχανές κυδικοτύπησης 

Βέλγιο 

30.518 

9.853 

48.180 

2.790 

19.116 

25.734 

3.126 

106 

13.731 

6 

6 

407 

17 

Ο. 

132 

Γερμανία 

248.706 

61.307 

291.941 

18.121 

110.472 

691.744 

42.680 

28.413 

1.390 

15 

36 

1.432 

58 

116 

831 

Αανία 

43.080 

5.111 

30.110 

1.541 

11.016 

35.220 

5.223 

. 

19.299 

2 

1 

516 

-

11 

-

Ελλάδα 

131.990 

9.898 

10.072 

981 

12.972 

20.813 

1.324 

274 

2.279 

-

-

259 

-

-

-

Ολλανδία 

33,940 

14.454 

71.481 

2.543 

16.958 

281.501 

4.256 

5.812 

. 

21 

-

124 

14 

3 

216 

Ουγγαρία 

93.000 

10.658 

64.749 

3.213 

21.856 

38.561 

6.403 

1.067 

527 

-

-

330 

1 

1 

-

Πορτογαλία 

91.721 

10.050 

16.564 

8.477 

24.119 

42.370 

1.516 

7 

430 

5 

5 

169 

4 

3 

71 

Σουηδία 

486.661 

8.343 

63.465 

N.D. 

40.695 

241.927 

3.873 

5.500 

25.125 

-

-

254 

2 

18 

Ο. 

Πηγή: Α. Γραφείο Βέρνης έτος 1984. 

N.D.= Αεν υπάρχουν διαίέσιμα στοιχεία. 
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προσφερόμενων υπηρεσιών, έχει στραμμένη την προσοχή του στην 

υιοθέτηση νέων μεθόδων για την εξυπηρέτηση και του επιχειρη

ματικού κόσμου, αλλά και των ιδιωτών. 

Η εισαγωγή της πληροφορικής, το πρώτο βήμα της οποίας 

έχει γίνει με την κατακύρωση διαγωνισμού για την αγορά συ

γκροτήματος από 2 Η/Υ, θα αποτελέσει τη βάση για καλύτερη ορ

γάνωση, ανάπτυξη και λειτουργία πολλών από τις νέες ιδιαίτερα 

δραστηριότητες του Οργανισμού (ταχυπληρωμή, σύστημα εισπρά

ξεων πληρωμών κλπ.)» με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικό

τητας. 

2.5.3. Κτιριακός εξοπλισμός 

Η φύση των εργασιών των ΕΛΤΑ προϋποθέτει απαραίτητα 

κατάλληλη κτιριακή υποδομή. Σήμερα (1987) οι διάφορες υπηρε

σίες του οργανισμού στεγάζονται σε 981 κτίρια, συνολικής επι

φάνειας 150.077 μ2. Από τα κτίρια αυτά, τα 58 είναι ιδιοκτη

σίας των ΕΛΤΑ, τα 56 έχουν παραχωρηθεί από το Ελληνικό Δημό

σιο για χρήση και τα υπόλοιπα 867 είναι μισθωμένα (Πίνακας 

9). 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Πίνακα 9, η συνολι

κή επιφάνεια των κτιρίων που χρησιμοποιούν τα ΕΛΤΑ αυξήθηκε 

στην περίοδο 1976-1985 κατά 39.524 μ2, από τα οποία τα 22.701 

μ2 ήταν ιδιόκτητα. 

Η κάλυψη σε μεγάλη έκταση των αναγκών του Οργανισμού 

από μισθωμένα κτίρια (88,4% με βάση τον αριθμό των κτιρίων 

και 69,5% με βάση τη συνολική επιφάνεια) δημιουργεί προβλήμα

τα δυσλειτουργίας λόγω ακαταλληλότητας των οικημάτων (βλ. 

παραγρ. 2.3.1) και έχει δυσμενείς επιπτώσεις στα οικονομικά 
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αποτελέσματα, αφού τα καταβαλλόμενα μισθώματα αντιπροσωπεύουν 

το 1,4% των συνολικών δαπανών. 

2.6. Νομική μορφή και διοικητική διάρθρωση 

Μέχρι τις 30-4-1970 η Ταχυδρομική Υπηρεσία ήταν καθαρά 

Δημόσια Υπηρεσία (Γενική Διεύθυνση Ταχυδρομείων) και ανήκε 

στο άλλοτε Υπουργείο Συγκοινωνιών. 

Από την 1-5-1970 αποτελεί δημόσια επιχείρηση (Ν.Δ. 

496/1970), που λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος συμ

φωνά με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας με τη μορφή 

Ανώνυμης Εταιρείας, απολαμβάνει διοικητική και οικονομική αυ

τονομία και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Μεταφορών 

και Επικοινωνιών. 

Σχετικό με το παραπάνω είναι και το Π.Δ. 277/1975 "Πε

ρί της νομικής μορφής λειτουργίας της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας, 

διά το μετά την 30ήν Απριλίου 1975 χρονικό διάστημα". Ήδη με 

το Π.Δ. 295/1986 τα Ελληνικά Ταχυδρομεία αποτελούν κοινωνικο

ποιημένη επιχείρηση. 

Σήμερα τα ΕΛΤΑ διοικούνται από επταμελές Διοικητικό 

Συμβούλιο, στο οποίο προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ./ΟΤΕ. 

Η διοικητική διάρθρωση των ΕΛΤΑ προβλέπεται από τις 

σχετικές διατάξεις του Υπηρεσιακού Οργανισμού και διακρίνεται 

στις επόμενες κατηγορίες: 

α) Διοίκηση των ΕΛΤΑ 

β) Γενική Διεύθυνση 

γ) Υπηρεσιακές Λειτουργίες. 

Οι Υπηρεσιακές Λειτουργίες διακρίνονται σε: 

1. Κεντρικές Υπηρεσιακές Λειτουργίες, που αποτελούν 
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τις επιτελικές Υπηρεσιακές Λειτουργίες του Οργανισμού. 

2. Περιφερειακές Μονάδες Διοίκησης, που αποτελούν απο

κεντρωμένες επιτελικές Υπηρεσιακές Λειτουργίες οι οποίες επο

πτεύουν τη διεξαγωγή του ταχυδρομικού έργου στο υπό την δι

καιοδοσία τους γεωγραφικό διαμέρισμα. 

3. Μονάδες Εκμετάλλευσης, οι οποίες διεξάγουν το συ

γκεκριμένο ταχυδρομικό έργο που έχει ανατεθεί σε αυτές και 

διακρίνονται σε Ειδικές Μονάδες Εκμετάλλευσης και Ταχυδρομικά 

Γραφεία. 

Οι Ειδικές Μονάδες Εκμετάλλευσης, στις οποίες συμπερι

λαμβάνονται σήμερα τα Κέντρα Διαλογής, καθώς KOL τα Κομβικά 

Κέντρα, είναι 26. Τα Ταχυδρομικά Γραφεία διακρίνονται σε 52 

Κεντρικά, που λειτουργούν στις έδρες των νομών, 129 Γραφεία 

Α' τάξης, 197 Β' τάξης, 307 Γ' τάξης, 327 Δ' τάξης, καθώς KOL 

18 Τροχόταχυδρόμεία, τα οποία λειτουργούν σε περιοχές που πα

ρουσιάζουν αξιόλογη τουριστική κίνηση. 

Εκτός από τα παραπάνω Ταχυδρομικά Γραφεία, έχουν συ

σταθεί και λειτουργούν σε 304 χωριά και οικισμούς ισάριθμα 

Ταχυδρομικά Γραφεία για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων 

της υπαίθρου, ενώ κατά τη θερινή περίοδο συστήνονται και λει

τουργούν σε θέρετρα και λουτροπόλεις Ταχυδρομικά Γραφεία θε

ρινής λειτουργίας (διάρκειας Α μηνών συνήθως). 

Ακόμα, Γραφεία προσωρινής λειτουργίας συστήνονται σε 

χώρους που γίνονται συνέδρια, εκθέσεις και άλλες πολιτιστικές 

εκδηλώσεις των ΕΛΤΑ. 

Από τις παραπάνω Υπηρεσιακές Λειτουργίες, οι Ειδικές 

Μονάδες και τα Κομβικά Κέντρα λειτουργούν σε 24ωρη βάση για 

τη διακίνηση και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας, ενώ 21 Κε

ντρικά και Γραφεία μεγάλης κίνησης, καθώς και τα Τροχοταχυ-
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δρομεία, λειτουργούν συνεχώς από 7.30' μέχρι 21.00', ώστε να 

παρέχουν στο κοινό το καλύτερο δυνατό επίπεδο ταχυδρομικής 

εξυπηρέτησης. 

Ειδικότερα τα 21 Κομβικά Κέντρα, τα οποία πρωτολει-

τούργησαν το 1983 με τον ανάλογο τεχνικό εξοπλισμό σε όλη τη 

χώρα, δημιουργήθηκαν για να σταματήσει το απαράδεκτο φαινόμε

νο της συγκέντρωσης του &0% όλης της διακίνησης και διεκπε

ραίωσης της αλληλογραφίας στο Κέντρο Διαλογής Αθήνας, με απο

τέλεσμα τη σημαντική καθυστέρηση (4 περίπου ημέρες) στην πε

ραιτέρω διαβίβαση των ταχυδρομικών αντικειμένων. 

Σήμερα όλα τα αντικείμενα ταξινομούνται στα κατά τό

πους Κομβικά Κέντρα και στη συνέχεια, με ιδιόκτητα μεταφορικά 

μέσα που διασχίζουν την επικράτεια όλο το 24ωρο, μεταφέρονται 

από το ένα Κομβικό Κέντρο στο άλλο, με αποτέλεσμα το 90% των 

ταχυδρομικών αντικειμένων να παραδίνονται στους παραλήπτες 

την επόμενη ημέρα από την κατάθεση τους. 

2.7. Οικονομική κατάσταση 

Τα ΕΛΤΑ από την αρχή της δημιουργίας τους παρουσιάζουν 

ελλείμματα που συνεχώς διευρύνονται (Πίνακας 10). Η αρνητική 

αυτή εξέλιξη της οικονομικής θέσης του Οργανισμού είναι συνέ

πεια του υψηλότερου ρυθμού αύξησης των δαπανών συγκριτικά με 

τον αντίστοιχο ρυθμό αύξησης των εσόδων. 

0 χαμηλός ρυθμός αύξησης των εσόδων οφείλεται κυρίως 

στα χαμηλά τιμολόγια που τα ΕΛΤΑ, σαν Οργανισμός κοινής ωφέ

λειας, υποχρεώνονται να διατηρούν σε όλες σχεδόν τις κατηγο

ρίες παροχής υπηρεσιών, αλλά και στο καθεστώς των διαφόρων 

ατελειών που ισχύουν, καθώς και στην υποχρέωση εκτέλεσης κοι-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10 

Εξέλιξη εσόδων-δαπανών και ελλείμματος 

(Ποσά σε εκατ. δρχ.) 

Έσοδα Δαπάνες Ελλείμματα 

'Ετος 

Ποσό Δείκτης Ποσό Δείκτης Ποσό Δείκτης 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1.540 

1.804 

2.053 

2.229 

3.328 

4.058 

5.360 

5.972 

7.617 

8.841 

9.729 

13.133 

100,0 

117,1 

133,3 

144,7 

216,1 

263,5 

348,0 

387,8 

496,6 

574,1 

631,8 

852,8 

1.943 

2.301 

2.845 

3.496 

4.096 

4.826 

5.940 

8.223 

10.038 

12.391 

16.902 

20.038 

100,0 

118,4 

146,4 

179,9 

210,8 

248,5 

305,7 

423,2 

516,6 

637,7 

869,9 

1.031,3 

1 

2 

2 

3 

7 

6 

402 

497 

792 

.267 

768 

771 

580 

.251 

.421 

.550 

.173 

.905 

100,0 

123,6 

197,0 

315,2 

191,0 

191,8 

144,3 

559,9 

602,2 

883,1 

1.784,3 

1.717,6 

Πηγή: ΕΛΤΑ. 
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νωνικοΰ έργου (διαχείριση έντυπων εκδοτών, διανομή συντάξεων 

ασφαλιστικών φορέων, υποχρέωση λειτουργίας Ταχυδρομικών Γρα

φείων σε κωμοπόλεις και χωριά κλπ.)· 

Η εξέλιξη των εσόδων και δαπανών, καθώς και η σύνθεση 

τους για την περίοδο 1981-1986 παρουσιάζεται στους Πίνακες 10 

και 11. 
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3. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

Στο τέλος της περιόδου του Πενταετούς Προγράμματος 

1983-1987 παρατηρούμε σημαντικά επιτεύγματα στη βελτίωση της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και στη δημιουργία 

κατάλληλης υποδομής για την παραπέρα ανάπτυξη του Οργανισμού. 

Υπάρχουν όμως ακόμα σημαντικά προβλήματα που πρέπει να 

επιλυθούν μέσα στο νέο πενταετές, προκειμένου, τα Ταχυδρομεία 

να παίξουν το σημαντικό ρόλο που τους αρμόζει σε μια σύγχρονη 

κοινωνία. 

3.1. Οικονομικό πρόβλημα 

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει 

ο Οργανισμός είναι τα συνεχώς αυξανόμενα ελλείμματα που εμφα

νίζονται κάθε χρόνο στον Προϋπολογισμό Εκμετάλλευσης (Πίνακας 

10). Τα παραπάνω ελλείμματα καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τον 

ΟΤΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/1970 και του Π.Δ. 

277/1975 για το μετά την 30ή Απριλίου 1975 χρονικό διάστημα. 

Σημειώνεται ότι η υποχρέωση αυτή του ΟΤΕ, η οποία δεν 

εκπληρώνεται έγκαιρα, δημιουργεί πολλές φορές για τον Οργανι

σμό πρόβλημα ταμιακής ρευστότητας. Τα κυριότερα αίτια που δη

μιουργούν τα ελλείμματα είναι: 

α. Η επιβολή τιμολογιακής πολιτικής που δεν καλύπτει 

το κόστος των υπηρεσιών που προσφέρονται. Παράλληλα επισημαί

νεται η υποχρέωση του Οργανισμού να διατηρεί ιδιαίτερα υποτι-
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μολογημένες υπηρεσίες σε ειδικές κατηγορίες ταχυδρομικών 

αντικειμένων (έντυπα εκδοτών, πληρωμές συντάξεων ασφαλιστικών 

φορέων κλπ.) (Πίνακας 12). 

β. Η μη καταβολή στο ακέραιο της πραγματικής οφειλής 

του Δημοσίου, που προέρχεται από τη διαχείριση της αλληλογρα

φίας του (Πίνακας 13). 

γ. Η υποχρέωση διατήρησης ενός πυκνού αγροτικού δικτύ

ου για κοινωνικούς λόγους, το κόστος του οποίου συμβάλλει ση

μαντικά στη διεύρυνση του αρνητικού οικονομικού αποτελέσμα

τος. 

δ. Η καταβολή μεγάλων τοκοχρεωλυσίων κάθε χρόνο για 

την εξόφληση δανείων που υποχρεώνεται να συνάπτει ο Οργανι

σμός με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο με δυσβάσταχτους όρους 

(επιτόκιο 18,5%) προκειμένου να υλοποιήσει το Επενδυτικό του 

Πρόγραμμα, αφού δεν υπάρχει δυνατότητα αυτοχρηματοδότησης 

(Πίνακες 14, 15). 

3.2. Προβλήματα επενδύσεων και προγραμματισμού 

Επειδή ο Οργανισμός βρίσκεται στο στάδιο της αναδιορ

γάνωσης και του εκσυγχρονισμού των προσφερόμενων υπηρεσιών 

και παράλληλα επιδιώκει την προσαρμογή του στις απαιτήσεις 

της σύγχρονης τεχνολογίας, έχει ανάγκη μεγαλύτερων πιστώσεων 

για επενδύσεις από αυτές που διατίθενται σήμερα, οι οποίες, 

αφού προέρχονται μόνο από δανειοδότηση, παρουσιάζουν τα παρα

κάτω προβλήματα: 

α. Το Πρόγραμμα Επενδύσεων περιορίζεται σε ύψος χαμη

λότερο από εκείνο που απαιτούν οι ανάγκες για τη δημιουργία 

ενός Ταχυδρομείου που να αξιοποιεί δυναμικά τη νέα τεχνολο-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 12 

ΕΑΤΑ: Ανάλυση ελλείμματος οικονομικής χρήσης έτους 1986 

α/α Αιτιολογία Ποσά που δικαιούνται Ποσά που Ποσά που δεν εισέπραξαν 

να εισπράξουν ία εισέπραξαν και αποτελούν έλλειμμα 

ΕΑΤΑ για τις προσφε- στην οικονομική 

οόμενες υπηρεσίες διαχείριση 

1. Τα ΕΑΤΑ επιβαρύνονται οικονομικά 

από τη διακίνηση της αλληλογραφίας 

των Αημοσί«ν Υπηρεσιών 2.737 723 2.014 

Τα ΕΑΤΑ επιβαρύνονται από τη 

διακίνηση τκν εντύπνν: 

α) Εκδοτών 1.420 80 1.340 

δ) Αοιπών εντύπκν 1.095 662 433 

Οι υπηρεσίες που προσφέρουν τα 

ΕΑΤΑ σε άλλους Οργανισμούς ΙΚΑ-

ΟΓΑ κλπ. (διακίνηοη-πληρκμή 

συντάξεων) είναι υποτιμολογημένες 2.726 1.056 1.670 

4. Η παροχή υπηρεσιών Ταμιευτηρίου 

από τα ΕΑΤΑ επιβαρύνει τον 

Οργανισμό 1.938 538 

Σύνολο 9.916 3.059 6.857 

pjiYj: ΕΑΤΑ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 13 

Οφειλόμενα και καταβληθέντα ποσά 

(Σε εκατ. δρχ.) 

Έτος 

1981 

1982 
1983 

1984 
1985 

1986 

Ποσά που 

οφείλονται 

780 

1.343 
1.470 

1.817 
1.944 
2.737 

Ποσά που 

καταβλήθηκαν 

250 

418 
400 

600 

700 

723 

Διαφορά 

530 
825 

1.070 
1.217 

1.244 

2.014 

ΠΙΝΑΚΑΣ 14 

Εξέλιξη τοκοχρεωλιίσιων 

(Σε εκατ. δρχ.) 

Έτος 

Τοκοχρεωλύσιο 

1981 

129,2 

1982 

174 

1983 

202,8 

1984 

233,7 

1985 

380 

1986 

502,2 

Πηγή: ΕΛΤΑ. 
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yLa. 

β. Η διαδικασία έγκρισης του δανείου από τους πιστωτι

κούς φορείς παρατείνεται συνήθως μέχρι τα μέσα του χρόνου, με 

αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη δυσχέρεια απορρόφησης του στον 

υπόλοιπο χρόνο. Παράλληλα, επειδή η κατάρτιση των ετήσιων 

Προγραμμάτων Επενδύσεων γίνεται ταυτόχρονα με την έγκριση του 

δανείου, δεν υπάρχει η δυνατότητα γνώσης του βαθμού υλοποίη

σης του προηγουμένου Προγράμματος, με συνέπεια την αδυναμία 

ορθολογικής κατάρτισης του καινούργιου. 

γ. Στην τελική έγκριση του συνολικού ύψους του ετήσιου 

Προγράμματος Επενδύσεων περιλαμβάνονται ποσά που αντιπροσω

πεύουν ανειλημμένες υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα το πραγματικό 

ύψος του νέου Προγράμματος να είναι μειωμένο. 

3.3. Προβλήματα κτιριακής υποδομής και εξοπλισμού 

3.3.1. Κτιριακή υποδομή 

Τα ΕΛΤΑ, ενώ είναι ένας μεγάλος Οργανισμός που συμβάλ

λει ενεργά στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, αντιμετωπί

ζουν οξύτατο πρόβλημα "στέγασης των υπηρεσιακών τους λειτουρ

γιών" . 

Έτσι, από τα 981 οικήματα στα οποία στεγάζονται ισά

ριθμα Ταχυδρομικά Γραφεία, τα 867 είναι μισθωμένα και όχι κα

τάλληλα για την εκπλήρωση σε ικανοποιητικό επίπεδο της απο

στολής τους, επειδή δεν προσφέρονται για καλή οργάνωση, δεν 

είναι προσπελάσιμα στα μεταφορικά μέσα και δεν είναι λειτουρ

γικά, με αποτέλεσμα οι παραπάνω λόγοι να επιδρούν ανασταλτικά 

στην αύξηση της παραγωγικότητας. 
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Συμπληρωματικά, επισημαίνεται η μεγάλη δυσχέρεια που 

υπάρχει στην εξεύρεση άλλων καταλληλότερων κτιρίων, κυρίως σε 

τουριστικά μέρη, καθώς επίσης και τα υψηλά ενοίκια που είναι 

αναγκασμένος να πληρώνει ο Οργανισμός. 

3.3.2. Λοιπός εξοπλισμός 

α. Μεταφορικά μέσα 

Τα ΕΛΤΑ στην προσπάθεια τους να βελτιώσουν σημαντικά 

την ποιότητα της παρεχόμενης εξυπηρέτησης προς το κοινό, προ

χώρησαν στην κατάργηση των ιδιωτών μεταφορέων με τη χρησιμο

ποίηση ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων για τη διακίνηση των τα

χυδρομικών αντικειμένων, καθώς επίσης και στην καθιέρωση, σε 

μεγάλη κλίμακα, μηχανοκίνησης της διανομής της αλληλογραφίας. 

Αποτέλεσμα των παραπάνω δραστηριοτήτων ήταν να βελτιω

θεί σημαντικά η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών (μείωση 

του χρόνου επίδοσης σε 24 ή το πολύ σε 48 ώρες από την κατά

θεση, σε αντίθεση με τον παλαιότερο χρόνο που ήταν 4 ημέρες). 

Η παραπάνω προσπάθεια, σε συνδυασμό και με την αύξηση 

των δραστηριοτήτων του Οργανισμού, δημιουργεί πρόσθετες ανά

γκες για μεταφορικά μέσα και απαιτεί τη σχετική υποδομή για 

τη σωστή συντήρηση τους. 

β. Εξοπλισμός γραφείων 

Η μη κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού με τον απαραί

τητο σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό έχει σαν αποτέλεσμα τη 

μειωμένη απόδοση των υπηρεσιακών του λειτουργιών συγκριτικά 

με εκείνη των προηγμένων χωρών (Πίνακας 8). 
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3.4. Προβλήματα προσωπικού 

Το προσωπικό που υπηρετούσε στις 31-12-1986 ήταν 

10.688 υπάλληλοι, από τους οποίους οι 8.222 ήταν μόνιμοι. 

Αν και κατά τα τελευταία έτη αυξήθηκαν σημαντικά οι 

δραστηριότητες του Ταχυδρομείου με την εισαγωγή KOL επέκταση 

νέων υπηρεσιών, η αριθμητική δύναμη του προσωπικού δεν μετα

βλήθηκε ανάλογα. 

Προβλήματα που σχετίζονται με το προσωπικό είναι: 

α. Η κατανομή του στις διάφορες Υπηρεσιακές Λειτουργί

ες που σήμερα δεν είναι σε ορισμένες περιπτώσεις η ενδεδειγ

μένη (ιδιαιτερότητες γραφείων αγροτικής κυρίως περιοχής, κοι

νωνικά κριτήρια κλπ.). 

β. Η σε κάποιο βαθμό παρατηρούμενη μειωμένη απόδοση 

του προσωπικού, η οποία όμως οφείλεται στην έλλειψη των κα

τάλληλων συνθηκών εργασίας, συγχρόνου εξοπλισμού, σχετικής 

επιμόρφωσης καθώς επίσης και στην έλλειψη κινήτρων. 

3.5. Προβλήματα οργάνωσης και λειτουργίας 

Για να μπορέσει ο Οργανισμός να αντιμετωπίσει την πρό

κληση των καιρών για ένα σύγχρονο Ταχυδρομείο θα πρέπει να 

προχωρήσει με ζήλο στην επίλυση των λειτουργικών και οργανω

τικών προβλημάτων, που απορρέουν από την ισχύ των διαφόρων 

κανονισμών και διατάξεων και που, σε ορισμένες περιπτώσεις, 

αποτελούν τροχοπέδη για την παραπέρα αναδιοργάνωση του. 

Τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν πολλές και οφείλονται: 
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α. Στον ιδρυτικό νόμο 

- Η αυτονομία του Οργανισμού που παρασχέθηκε με το Ν.Δ. 

496/1970, που παρατάθηκε με το Π.Δ. 277/1975, είναι εκ των 

πραγμάτων περιορισμένη, αφού την ευθύνη κάλυψης του ελλείμμα

τος του έχει το κράτος (μέσω του ΟΤΕ). 

- Υπάρχει αδυναμία εφαρμογής μιας τιμολογιακής πολιτικής 

που θα μπορούσε να αποβεί εξισωτική για το οικονομικό αποτέ

λεσμα του Οργανισμού. 

- Δεν παρέχεται η ευχέρεια δημιουργίας θυγατρικών εται

ρειών εμπορικού χαρακτήρα για την ανάληψη προσοδοφόρων δρα

στηριοτήτων. 

β. Στον υπηρεσιακό Οργανισμό - Οργανόγραμμα 

Το οργανωτικό σχήμα που έχει δομηθεί δεν μπορεί να 

ανταποκριθεί στις διοικητικές, λειτουργικές και οικονομικές 

ανάγκες ενός σύγχρονου Οργανισμού σαν δημόσιας επιχείρησης, 

αφού δεν περιέχει δυνατότητες μετεξέλιξης και προσαρμογής του 

στις συνεχώς μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές συνθήκες. 

Ειδικότερα το σημερινό οργανωτικό σχήμα παρουσιάζει 

προβλήματα δυσλειτουργίας, τα οποία οφείλονται στην κακή ρύθ

μιση θεμάτων που αφορούν ουσιώδεις λειτουργίες του οργανι

σμού, όπως τα παρακάτω: 

Δεν υπάρχει αντιστοιχία στην κατανομή αρμοδιοτήτων και 

ευθύνης στα διάφορα όργανα. (Άλλος έχει την αρμοδιότητα 

και άλλος την ευθύνη και το δικαίωμα υπογραφής.) 

Υπάρχει διάχυση των αρμοδιοτήτων, με αποτέλεσμα τη σύγ

χυση και την ανάπτυξη κλίματος ανευθυνοϋπευθυνότητας. 

Υπάρχουν επικαλύψεις ή κενά στις αρμοδιότητες των Κε

ντρικών Υπηρεσιακών Λειτουργιών, με αποτέλεσμα η επίλυση 
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των θεμάτων να περιφέρεται από Υπηρεσία σε Υπηρεσία και 

να απαιτεί πολύ χρόνο. 

Δεν υπάρχει αντιστοιχία στη διάρθρωση της Κεντρικής Υπη

ρεσίας προς τις Περιφερειακές Μονάδες Διοίκησης, με απο-

τέλεσμα να δυσχεραίνεται η κάθετη επικοινωνία και η απο

κέντρωση των αρμοδιοτήτων. 

y. Στον κανονισμό προμηθειών 

Παρατηρούνται πολλές και χρονοβόρες γραφειοκρατικές 

διαδικασίες στην υλοποίηση του προγράμματος προμηθειών, λόγω 

εμπλοκής σε αυτό πολλών φορέων. 
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4. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

4.1. Προσφορά 

Αν και η ακριβής εκτίμηση της προσφοράς των ταχυδρομι

κών υπηρεσιών είναι, λόγω της φύσης τους, πολύ δύσκολη, εν

τούτοις μπορεί να ειπωθεί ότι η προσφορά δεν θέτει περιορι

σμούς στην ποσοτική ικανοποίηση της παρουσιαζόμενης ζήτησης. 

Η αύξηση όμως του αριθμού των Ταχυδρομικών Γραφείων 

και της αριθμητικής δύναμης του προσωπικού, παράλληλα με τη 

σημαντική βελτίωση του εξοπλισμού και την καλύτερη οργάνωση, 

έχουν ενισχύσει σημαντικά τη δυνατότητα ικανοποίησης της ζή

τησης τόσο ποσοτικά, όσο και ποιοτικά. 

Σήμερα η ποσοτική προσφορά των ταχυδρομικών παροχών 

δεν περιορίζεται μόνο στις παραδοσιακές υπηρεσίες (διακίνηση 

επιστολικού ταχυδρομείου), αλλά καλύπτει και ένα ευρύ φάσμα 

δραστηριοτήτων όπως: 

Διακίνηση επιταγών και δεμάτων 

Πληρωμή συντάξεων διαφόρων ασφαλιστικών φορέων 

Διανομή λογαριασμών ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ 

Είσπραξη ΦΠΑ, φόρου εισοδήματος, τελών κυκλοφορίας καθώς 

και λογαριασμών ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ 

Εξαργύρωση ξένων τραπεζογραμματίων, Poste Cheques, 

Travelers Cheques, Eurocheques 

Εκτέλεση ταμιευτηριακού έργου 

Λειτουργία νέων υπηρεσιών κατεπειγόντων, Τηλεταχυδρομεί-
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ου, Express Mail Service κλπ. 

Από τα παραπάνω φαίνεται καθαρά ότι τα ΕΛΤΑ προσφέρουν 

σήμερα μια ποικιλία εξυπηρετήσεων, και μόνο εργασίες τραπεζι

κής φύσης δεν παρέχουν πράγμα που συμβαίνει με τις ταχυδρομι

κές υπηρεσίες των άλλων χωρών. 

Πέρα όμως από την ποσοτική προσφορά που μετριέται με 

το εύρος εξυπηρετήσεων, υπάρχει και η ποιοτική, που αξιολο

γείται με τα παρακάτω κριτήρια: 

α. Από το χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ κατάθεσης των τα

χυδρομικών αντικειμένων και επίδοσης τους στους παραλήπτες. 

Σήμερα, μετά τη δημιουργία των Κομβικών Κέντρων Διαλογής αλ

ληλογραφίας και τον εφοδιασμό της Υπηρεσίας με ιδιόκτητα με

ταφορικά μέσα, ο χρόνος αυτός κυμαίνεται από 24 μέχρι 48 το 

πολύ ώρες, σε αντίθεση με τις 4 ημέρες που απαιτούνταν κατά 

το πρόσφατο παρελθόν. 

β. Από την προσιτότητα των ταχυδρομικών γραφείων, δη

λαδή την απόσταση που υποχρεώνεται να διανύσει το κοινό για 

να μεταβεί στο πλησιέστερο κατάστημα. Η επίλυση του προβλήμα

τος αυτού αντιμετωπίζεται ικανοποιητικά με τη δημιουργία νέων 

γραφείων σε περιοχές που παρουσιάζουν βιομηχανική και πληθυ

σμιακή ανάπτυξη (βιομηχανικές περιοχές, πολεοδομικά συγκροτή

ματα κλπ.). 

γ. Από το χρόνο αναμονής του κοινού μπροστά στις θυρί

δες συναλλαγής. Στον τομέα αυτό σημειώθηκε σημαντική βελτίωση 

με την καθιέρωση του συστήματος των θυρίδων μεικτού έργου. 

δ. Από τη συχνότητα των ημερήσιων διανομών στις αστι

κές περιοχές και των εβδομαδιαίων στις αγροτικές. Κατά την 

περίοδο 1981-1985 ο αριθμός των χωριών που εξυπηρετούνται 

πέντε φορές την εβδομάδα αυξήθηκε κατά 9,4% (από 5.060 χωριά 
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σε 5.537). 

ε. Από το ποσοστό των περιπτώσεων καθυστέρησης, απώ

λειας ή βλάβης των ταχυδρομικών αντικειμένων, που έχει περιο

ριστεί σημαντικά. 

4.2. Ζήτηση 

Η ζήτηση για ταχυδρομική εξυπηρέτηση διακρίνεται τόσο 

σε ποιοτική όσο και ποσοτική. 

Η ποιοτική στάθμη των προσφερομένων ταχυδρομικών υπη

ρεσιών εξακολουθεί, παρά τα σημαντικά βήματα βελτίωσης που 

σημειώθηκαν τα τελευταία χρόνια, να παραμένει χαμηλότερη σε 

σύγκριση με τις προηγμένες χώρες (Πίνακας 15). Το γεγονός αυ

τό δημιουργεί βάσιμες ενδείξεις ότι στο άμεσο μέλλον θα ασκη

θούν πιέσεις από το συναλλασσόμενο με τα ταχυδρομεία κοινό 

για περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας του ταχυδρομικού έργου, 

που θα εκφράζεται συγκεκριμένα με τη: 

Μείωση του χρόνου διακίνησης των ταχυδρομικών αντικειμέ

νων 

Μείωση του χρόνου αναμονής στις διάφορες θυρίδες συναλ

λαγής 

Προσφορά νέων μορφών εξυπηρέτησης με καινούργιες υπηρε

σίες. 

Διερευνώντας τις προοπτικές της ποσοτικής ζήτησης για 

το άμεσο μέλλον, θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι οι προοπτικές 

αύξησης της παρουσιάζονται ενθαρρυντικές για τους παρακάτω 

λόγους: 

α. 0 δείκτης "ταχυδρομικά αντικείμενα ανά κάτοικο στην 

Ελλάδα" είναι χαμηλός, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους των 
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άλλων ευρωπαϊκών κρατών (Πίνακας 15). Κατά συνέπεια, με την 

προϋπόθεση ότι οι συνθήκες αναπτυξιακής διαδικασίας της χώρας 

θα εξελιχθούν παρόμοια με εκείνες των προηγμένων κρατών, με 

κάποια χρονική υστέρηση βέβαια, συνάγεται ότι υπάρχουν βάσι

μες ενδείξεις για παραπέρα αύξηση της ταχυδρομικής κίνησης. 

β. Η δημιουργία της αναγκαίας υποδομής που επιδιώκεται 

από τα ΕΛΤΑ για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, οδηγεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους, 

που αναπόφευκτα θα προκαλέσει την προτίμηση μέρους του κοινού 

εκείνου που σήμερα στρέφεται σε άλλους φορείς, προκειμένου να 

επιτύχει το βαθμό εξυπηρέτησης που επιθυμεί. 

γ. Η ύπαρξη παραγόντων που επενεργούν ανεξάρτητα από 

την παρέμβαση των ταχυδρομείων, όπως: 

Η αύξηση του Α.Ε.Ε. και η θετική συσχέτιση που υπάρχει 

μεταξύ αυτού και της αύξησης της ταχυδρομικής κίνησης 

(Μελέτη 5/c 104, Διεθνές Γραφείο Βέρνης). 

Η ανάπτυξη της βιομηχανίας, του εμπορίου και των μεταφο

ρών, με αποτέλεσμα τη διεύρυνση ιδιαίτερα των οικονομι

κών ανταλλαγών (θετική συσχέτιση μεταξύ όγκου βιομηχανι

κής παραγωγής και ταχυδρομικής κίνησης - Μελέτη 5/c 

104). 

Η άνοδος του μορφωτικού επιπέδου του λαού και η κατ' 

επέκταση ανάπτυξη των κοινωνικών, πνευματικών και πολι

τιστικών σχέσεων. 

Όσον αφορά τις εξελίξεις της ζήτησης στις επιμέρους 

κατηγορίες των ταχυδρομικών δραστηριοτήτων, σε συσχετισμό και 

με την ανάλυση του Πίνακα 16, διαπιστώνουμε τα παρακάτω: 
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α. Επιστολικό ταχυδρομείο (επιστολές, δελτάρια, έντυπα 

κλπ.)
:
 Από την ανάλυση του Πίνακα 16 προκύπτει ότι, ενώ η κί

νηση της αλληλογραφίας παρουσιάζει στην περίοδο 1976-1985 μία 

μέση ετήσια αύξηση 4,4%, κατά την πενταετία 1980-1985 παρατη

ρείται στασιμότητα στους ρυθμούς μεταβολής. Λεπτομερέστερες 

αναλύσεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι επιστολές προσωπικού 

χαρακτήρα μειώνονται, υποκαθιστάμενες από τη χρήση του τηλε

φώνου, ενώ αντίθετα αυξάνεται η εμπορική αλληλογραφία. Η μεί

ωση όμως του χρόνου επίδοσης της αλληλογραφίας, η εδραίωση 

της εμπιστοσύνης του κοινού και η ιδιαίτερη ευαισθησία του 

Οργανισμού για την εξυπηρέτηση του εμπορικού κόσμου (καθιέρω

ση της ομαδικής επιστολής και της ομαδικής διαφήμισης) αποτε

λούν προϋποθέσεις για την αναστροφή της κατάστασης στασιμότη

τας που παρουσιάζεται κατά τα τελευταία χρόνια στην κίνηση 

της αλληλογραφίας και την επίτευξη ικανοποιητικών ρυθμών αύ

ξησης . 

β. Ταχυδρομικά δέματα: Η κίνηση των δεμάτων εμφανίζει 

μειωτική τάση. Το γεγονός αυτό μπορεί να εξηγηθεί από την 

ύπαρξη στο χώρο της διακίνησης πολλών ανταγωνιστικών φορέων 

με καλύτερο επίπεδο εξυπηρέτησης. 

OL προσπάθειες όμως του Οργανισμού για τη δημιουργία 

ανταγωνιστικών συνθηκών με την απλούστευση των διαδικασιών, 

τη λειτουργία Κομβικών Κέντρων Διαλογής δεμάτων, την ταχύτερη 

διακίνηση τους με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα, καθώς και οι άλ

λης μορφής εξυπηρετήσεις που παρέχουν οι νέες υπηρεσίες 

Πόρτα-Πόρτα, Εμπορόδεμα, Ευρώδεμα και EMS σε σχέση και με το 

πυκνό δίκτυο που διαθέτει ο Οργανισμός, θα συντελέσουν ώστε 

να αυξηθεί κατά πολύ το μερίδιο που κατέχουν σήμερα τα Ταχυ-
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δρόμεΙα στη συνολική διακίνηση των δεμάτων. 

γ. -Επιταγές: Μετά από μια συνεχή μειωτική τάση που πα

ρουσίασαν οι επιταγές σε ό,τι αφορά τον αριθμό των διακινου

μένων τεμαχίων, παρουσιάζουν και πάλι στην περίοδο 1984-1985 

αύξηση κατά 1,5%. Αντίθετα, παρατηρείται συνεχής αύξηση όσον 

αφορά το ύψος των διακινουμένων ποσών που για την περίοδο 

1976-1985 έφθασε σε μέσο ετήσιο ποσοστό 33,0% περίπου. 

Η μείωση του αριθμού των επιταγών οφείλεται στην κα

τάργηση του περιορισμού του ύψους των αποστελλομένων ποσών. Η 

προβλεπόμενη καθιέρωση και λειτουργία από τα ΕΛΤΑ συστήματος 

εισπράξεων-πληρωμών (Post Giro) θα δημιουργήσει ευνοϊκές συν

θήκες για την παραπέρα αύξηση των διακινούμενων επιταγών και 

ποσών, αφού θα προκύπτει ανάγκη τροφοδότησης με χρηματικά πο

σά των τηρούμενων ατομικών λογαριασμών του συστήματος. 

Παράλληλα θα πρέπει να τονισθεί ότι η εφαρμογή και 

λειτουργία του συστήματος αυτού θα επιδράσει θετικά και στην 

αύξηση της αλληλογραφίας, αφού οι κάτοχοι λογαριασμών θα μπο

ρούν με γραπτές εντολές να εκφράζουν την επιθυμία μεταφοράς 

διαφόρων ποσών από το λογαριασμό τους σε άλλους λογαριασμούς. 

δ. Υπηρεσίες για λογαριασμό τρίτων (πληρωμή συντάξεων, 

εκτέλεση ταμιευτηριακού έργου, αγορά συναλλάγματος κλπ.): Οι 

παραπάνω υπηρεσίες, όπως προκύπτει και από τον Πίνακα 3, πα

ρουσιάζουν μεγάλους ρυθμούς αύξησης. Αναμένεται ότι αυτοί οι 

ρυθμοί αύξησης θα εξακολουθήσουν να είναι υψηλοί και στο άμε

σο μέλλον, αφού υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον γι' αυτές και ιδι

αίτερα για την υπηρεσία αγοράς συναλλάγματος, της οποίας οι 

ρυθμοί αύξησης κατά την περίοδο 1984-1985 ανήλθαν σε 1.807%. 
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ε) Νέες Υπηρεσίες (Ε.M.S., Intelpost, ταχυπληρωμή 

κλπ.): Αν και οι περισσότερες από τις υπηρεσίες αυτές λει

τουργούν από τα μέσα του 1985, εντούτοις παρουσιάζουν σημα

ντικούς ρυθμούς αύξησης, όπως: Ε.M.S. - αύξηση κατά 101,7% 

(Μάιος 1985 - Δεκέμβριος 1986), Intelpost (Τηλεταχυδρομείο)-

αύξηση 700% (Μάιος 1985 - Μάρτιος 1987), κατεπείγοντα - αύξη

ση κατά 122,3% (Ιούνιος 1985 - Δεκέμβριος 1986), ταχυπληρωμή 

- αύξηση κατά 464,4% (Δεκέμβριος 1985 - Μάρτιος 1987). 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία αλλά και από 

τις σχετικές εκτιμήσεις, η ζήτηση των υπηρεσιών αυτών θα εξα

κολουθήσει να είναι αρκετά υψηλή και τα επόμενα χρόνια, με 

δεδομένη βέβαια την προσπάθεια που καταβάλλει ο Οργανισμός 

για την παραπέρα γνωστοποίηση τους. 

Ιδιαίτερα θα πρέπει να τονιστεί ότι το ταχυδρομείο 

μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στις σχέσεις πολίτη και δημό

σιων φορέων, για την διεκπεραίωση δι' αλληλογραφίας υποθέσεων 

που σήμερα απαιτούν τη σπατάλη πολύτιμου χρόνου από τους πο

λίτες λόγω προσωπικής προσέλευσης στους φορείς αυτούς, οι 

επιπτώσεις της οποίας είναι επιζήμιες για την εθνική οικονο

μία. 

'ETOL προβλέπεται ότι θα αναπτυχθούν για το Ταχυδρομείο 

νέες δραστηριότητες που ήδη παρέχονται στις ευρωπαϊκές χώρες. 
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5. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ 

Βασική επιδίωξη του Οργανισμού στην πενταετία 1988-

1992 είναι η αύξηση της παραγωγικότητας του, με τη διεύρυνση 

των προσφερόμενων υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας 

τους, μέσα στα πλαίσια εκπλήρωσης της κοινωνικής του αποστο

λής. 

Προϋπόθεση για την επιτυχία του παραπάνω στόχου είναι 

η οικονομική εξυγίανση και ευρωστία του Οργανισμού, που θα 

επιτευχθεί με την υλοποίηση των προτάσεων που ακολουθούν. 

5.1. Διαμόρφωση νέας τιμολογιακής πολιτικής 

Η νέα τιμολογιακή πολιτική προτείνεται να διαμορφωθεί 

με βάση: 

α. Τον καθορισμό με κοινωνικά κριτήρια του ύψους τελών 

μόνο για τις επιστολές πρώτης μονάδας (βάρους μέχρι 20 

γραμμ.). Για δε τον καθορισμό των υπόλοιπων τελών, να λαμβά

νονται υπόψη τα κριτήρια κόστους. 

β. Την κατάργηση των πάσης μορφής ατελειών, απαλλαγών 

και προνομίων, που έχουν θεσπιστεί κατά καιρούς και εξακολου

θούν να ισχύουν για διάφορους Οργανισμούς, το Δημόσιο, ή ακό

μα και για Νομικά Πρόσωπα, με Νόμους ή τροποποιήσεις Νόμων 

χωρίς τις περισσότερες φορές να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του 

Οργανισμού. 

γ. Την κατάργηση της επιδότησης του τύπου και της πα-
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ροχής υπηρεσιών προς τρίτους (ΙΚΑ, ΟΓΑ, κλπ.) λόγω υποτιμολό-

γησης των υπηρεσιών αυτών για κοινωνικούς λόγους, και την 

ανάληψη του κόστους άσκησης της κοινωνικής πολιτικής από τους 

φορείς εκείνους που είναι και υπεύθυνοι γι' αυτήν. 

δ. Την κατάργηση της κατ' αποκοπή αποζημίωσης του Δη

μοσίου και την αντικατάσταση της από την ανάληψη της υποχρέω

σης καταβολής του πραγματικού ύψους της οφειλής κάθε φορέα-

χρήστη υπηρεσιών ανά μήνα, όπως συμβαίνει και με τους άλλους 

Οργανισμούς. 

Το παραπάνω καθεστώς θα έχει σαν συνέπεια την εξασφά

λιση ταμιακής ρευστότητας στον Οργανισμό. 

ε. Την καθιέρωση συστήματος εισπράξεων-πληρωμών (Post 

Giro των ξένων ταχυδρομικών υπηρεσιών) και τη δυνατότητα δι

εύρυνσης της συνεργασίας με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (τέ

τοιας που να μην αποκλείει την ενδεχόμενη συγχώνευση) ώστε να 

γίνεται επωφελέστερη η εκμετάλλευση των χρημάτων που θα συ

γκεντρώνονται με το σύστημα αυτό, καθώς επίσης και με το σύ

στημα ταχυπληρωμής που ήδη λειτουργεί (είσπραξη Φ.Π.Α., λοι

πών φόρων, λογαριασμών ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ.). 

5.2. Αύξηση του βαθμού απόδοσης του προσωπικού 

Η αύξηση του βαθμού απόδοσης του προσωπικού απαιτεί: 

α. Διατήρηση και παραπέρα βελτίωση των εργασιακών σχέ

σεων με: 

Την άνοδο της επαγγελματικής του κατάρτισης με τη διαρκή 

επιμόρφωση του και την καλύτερη αξιοποίηση του στις νέες 

συνθήκες και μεθόδους εργασίας. 
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Την εφαρμογή του βαθμολογίου και την αξιοκρατική επάν

δρωση των Υπηρεσιακών Λειτουργιών. 

Τη θέσπιση ειδικών κινήτρων για την αύξηση της παραγωγι

κότητας. 

β. Εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων επεξεργασίας και διακί

νησης των ταχυδρομικών αντικειμένων, που θα επιτευχθεί με: 

Την επέκταση των εφαρμογών της πληροφορικής και τη μηχα

νογράφηση της υπηρεσίας ταχυπληρωμής, του μισθολογίου, 

των φιλοτελικών παραγγελιών, του ελέγχου αποθεμάτων απο

θηκών, της λογιστικής τακτοποίησης ταμείων, των χρηματα

ποστολών, της κατανομής και δρομολόγησης μεταφορικών μέ

σων κλπ.* 

Τη δημιουργία 4 Κομβικών Κέντρων δεμάτων κοντά στο δεύ

τερο δακτύλιο της Αθήνας για την πλήρη εξυπηρέτηση των 

πελατών με ομαδικές καταθέσεις. 

Τη μίσθωση, με προοπτική αγοράς, κατάλληλων οικοπέδων 

για τη δημιουργία διαμετακομιστικών σταθμών ταχυδρομικών 

αποστολών. 

Τη χρησιμοποίηση ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων για τη 

διακίνηση και διανομή των ταχυδρομικών αντικειμένων. 

Τη σύσταση νέων γραφείων σε περιοχές που αναπτύσσονται 

πληθυσμιακά. 

Την αναδιοργάνωση της αγροτικής διανομής με την επέκταση 

1. Δημιουργία συστήματος IMS (σύστημα πληροφόρησης της 
διοίκησης με τη χρήση σύγχρονων μέσων), διεύρυνση δικτύου 
ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου κλπ. 
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του νέου μοντέλου, που εφαρμόστηκε με επιτυχία δοκιμα

στικά στο Μαρκόπουλο Αττικής, και την πύκνωση της συχνό

τητας της, προκειμένου να παρέχονται στον πληθυσμό της 

υπαίθρου υπηρεσίες εφάμιλλες με εκείνες των αστικών 

κέντρων. 

Τον εφοδιασμό των γραφείων συναλλαγής καθώς και των 

Κέντρων Διαλογής αλληλογραφίας και δεμάτων με τον ανα

γκαίο εξοπλισμό για την αύξηση της παραγωγικότητας και 

την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

γ. Βελτίωση συνθηκών στέγασης των Υπηρεσιακών Λειτουρ

γιών, που επιδιώκεται με: 

Την αγορά έτοιμων αιθουσών για τη στέγαση των Ταχυδρομι

κών Γραφείων. 

Την αξιοποίηση των ιδιόκτητων οικοπέδων με την ανέγερση 

ταχυδρομικών κτιρίων. 

Τη μεταστέγαση των ταχυδρομικών υπηρεσιών σε κατάλληλα 

και μισθωμένα κτίρια. 

δ. Βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας του Οργανι

σμού, που θα επιδιωχθεί με: 

Την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων για τη λήψη 

απόφασης εκεί όπου υπάρχει ανάγκη. Παράλληλα θα επιδιω

χθεί ο καθορισμός ορίων αρμοδιοτήτων, ώστε να υπάρχει η 

δυνατότητα λήψης απόφασης, ευθύνης και ελέγχου. 

Την τροποποίηση του κανονισμού προμηθειών ώστε να παρέ

χεται στον Οργανισμό η δυνατότητα προμήθειας του καταλ

ληλότερου και οικονομικότερου υλικού, αλλά μέσα από δια

φανείς και όχι χρονοβόρες διαδικασίες. 
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Την απλούστευση των υπηρεσιακών διαδικασιών με τον περι

ορισμό της γραφειοκρατίας στο εσωτερικό του υπηρεσιακού 

μηχανισμού, που θα έχει σαν συνέπεια την αύξηση της πα

ραγωγικότητας. 

Την επεξεργασία και τελική διατύπωση των υπηρεσιακών κα

νονισμών ώστε να προσαρμοστούν στις σύγχρονες απαιτή

σεις. 

3. Καθιέρωση, ανάπτυξη και λειτουργία νέων υπηρεσιών με: 

Επέκταση της υπηρεσίας Εμποροδέματος και Ευρωδέματος, 

που απευθύνεται κυρίως στην εξυπηρέτηση του εμπορικού 

κόσμου της χώρας, η πλήρης ανάπτυξη της οποίας προβλέπε

ται να αποφέρει στην εκπνοή του πενταετούς έσοδα της τά

ξης άνω των 2 δισ. δρχ. 

Καθιέρωση δύο βασικών κατηγοριών επιστολών, της "ομαδι

κής επιστολής" και της "ομαδικής διαφήμισης". Η ανάπτυξη 

αυτών των δυο κατηγοριών θα βοηθήσει στη διακίνηση ενη

μερωτικού και διαφημιστικού υλικού που προέρχεται από 

μεγάλες επιχειρήσεις και Οργανισμούς και αναμένεται ότι 

στην επόμενη τριετία θα αποφέρει έσοδα της τάξης του 1 

δισ. δρχ. 

Ανακάλυψη νέων δραστηριοτήτων εμπορικού χαρακτήρα OL 

οποίες, παράλληλα με την υψηλότερου επιπέδου εξυπηρέτηση 

του κοινού, θα συμβάλουν στην αύξηση των εσόδων του Ορ

γανισμού. 

Δυνατότητα δημιουργίας θυγατρικών επιχειρήσεων που προ

σιδιάζουν με το ταχυδρομικό έργο. 

Επέκταση νέων δραστηριοτήτων σε τομείς όπου το Ταχυδρο-
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μείο θα μπορούσε να συμβάλει σαν μεσολαβητικός παράγο

ντας μεταξύ πολίτη και διαφόρων φορέων, για τη μείωση 

του χρόνου που σπαταλάται στη διεκπεραίωση των υποθέσεων 

αυτών (βλέπε Κεφάλαιο Α.2). 

5.4. Επενδύσεις 

Για την επιτυχία των στόχων που έχει θέσει ο Οργανι

σμός προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύγχρο

νης ταχυδρομικής εξυπηρέτησης και για να μην παραμείνει μόνο 

εκτελεστής του παραδοσιακού έργου, του οποίου οι ρυθμοί αύξη

σης συνεχώς επιβραδύνονται, κρίνεται απαραίτητη η διάθεση ση

μαντικών κεφαλαίων για επενδύσεις σε κτίρια και σύγχρονο τε

χνικό εξοπλισμό. 

5.4.1. Επενδύσεις για ακίνητα 

Όπως προαναφέρθηκε, από το σύνολο των 981 κτιρίων που 

στεγάζουν τις υπηρεσίες των ΕΛΤΑ μόνο τα 58 ε(.ναι ιδιόκτητα. 

Γενικά τα οικήματα αυτά, εκτός ελαχίστων, παρουσιάζουν ακα-

ταλληλότητες για την εύρυθμη λειτουργία των Ταχυδρομικών Γρα

φείων και ως εκ τούτου υπάρχει μεγάλη ανάγκη για εξεύρεση νέ

ων κτιρίων. 

Η οριστική επίλυση του προβλήματος αυτού είναι δυνατή 

μόνο με την απόκτηση ιδιόκτητων κτιρίων, εφόσον μάλιστα πολ

λές φορές υπάρχει δυσκολία ανεύρεσης νέων κατάλληλων οικημά

των για μίσθωση, ιδιαίτερα σε ορισμένες περιοχές της χώρας. 

Έτσι ο Οργανισμός μέσα στην προσεχή πενταετία έχει 

αποφασίσει την ανέγερση κτιρίων για στέγαση υπηρεσιακών του 
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λειτουργιών σε ιδιόκτητα οικόπεδα στις πόλεις Αθήνα (Ρουφ 

8.758 μ2), Αγρίνιο (320 μ2) και Βόλο (716 μ2). Εκτός από τα 

παραπάνω τρία ιδιόκτητα οικόπεδα, όπου έχει ήδη προχωρήσει η 

διαδικασία για την αξιοποίηση τους, προβλέπεται παράλληλα σε 

αυτή τη χρονική περίοδο να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες 

για αξιοποίηση και των υπόλοιπων 20 ιδιόκτητων οικοπέδων. 

Επίσης τα ΕΛΤΑ, προκειμένου να εξασφαλίσουν καλύτερες 

συνθήκες εργασίας στο προσωπικό για την αύξηση της παραγωγι

κότητας του, αλλά και παροχή καλύτερης εξυπηρέτησης στο κοι

νό, σκοπεύουν να προχωρήσουν σε μια σειρά από μεταστεγάσεις 

Ταχυδρομικών Γραφείων που παρουσιάζουν προβλήματα, καθώς επί

σης και στη δημιουργία νέων γραφείων σε κατάλληλες αίθουσες 

που θα αγοραστούν ή θα μισθωθούν. 

Αναλυτικότερα, η κτιριακή πολιτική του Οργανισμού κατά 

τη διάρκεια του νέου πενταετούς παρουσιάζεται στον Πίνακα 17. 

5.4.2. Τεχνολογικός εξοπλισμός 

Η αύξηση της παραγωγικότητας, εκτός από τις φιλότιμες 

προσπάθειες του προσωπικού και την ύπαρξη κατάλληλης κτιρια

κής υποδομής, αναμφισβήτητα στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό και 

στην ύπαρξη κατάλληλου και σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού, 

ο οποίος κατανέμεται ως εξής: 

α. Μεταφορικά μέσα 

Για την ταχύτερη διακίνηση των ταχυδρομικών αντικειμέ

νων τα ΕΛΤΑ χρησιμοποιούν 300 περίπου φορτηγά αυτοκίνητα, από 

τα οποία μόνο τα 100 ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτή

σεις. Τα περισσότερα από τα υπόλοιπα έχουν εξαντλήσει τον οι-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 17 

Χρονοδιάγραμμα κτιριακής πολιτικής 

1988 1989 1990 1991 1992 

1. Κομβικά Κέντρα 9 4 3 

2. Διαμετακομιστικοί σταθμοί 2 3 1 

3. Δορυφορικά κέντρα δεμάτων 1 1 1 

4. Νέα Γραφεία 7 2 -

Πηγή: ΕΛΤΑ. 

Σημείωση: Προβλέπονται επίσης: 

(α) Αναδιοργανώσεις και μεταστεγάσεις Γραφείων 74. 

(β) Σύσταση και λειτουργία 34 νέων Γραφείων σε δή
μους με πληθυσμό πάνω από 50.000 κατοίκους. 

(γ) Σύσταση και λειτουργία 92 νέων Γραφείων σε δή
μους και κοινότητες με πληθυσμό πάνω από 2.000 
κατοίκους. 

(δ) Αξιοποίηση ιδιόκτητων οικοπέδων 23. 
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κονομικό χρόνο εκμετάλλευσης τους κοα επομένως θα χρειαστεί 

να αντικατασταθούν στην προσεχή πενταετία. 

Παράλληλα η επέκταση των δραστηριοτήτων του Ταχυδρο

μείου, ιδιαίτερα στον τομέα των δεμάτων μετά τη δημιουργία 

των ειδικών Κέντρων Διαλογής τους και των διαμετακομιστικών 

σταθμών, θα απαιτήσει την παραπέρα απόκτηση και άλλων φορτη

γών και μάλιστα κατάλληλα εξοπλισμένων. 

Επίσης, για τη βελτίωση της ποιότητας της διανομής, 

καθώς και την επέκταση των νέων δραστηριοτήτων, είναι απαραί

τητη η αγορά νέων δίκυκλων οχημάτων και η αντικατάσταση πολ

λών που είναι ήδη παλιά και παροπλισμένα. 

Επισημαίνεται ακόμα η ανάγκη απόκτησης τροχοταχυδρο-

μείων για την εξυπηρέτηση ιδιαίτερα του τουρισμού, η λειτουρ

γία των οποίων συμβάλλει παράλληλα και στην εθνική οικονομία, 

λόγω της συγκέντρωσης από τα Ταχυδρομεία του τόσο αναγκαίου 

και σκληρού συναλλάγματος που παλαιότερα πήγαινε σε ιδιώτες 

με άγνωστη την παραπέρα τύχη του. 

(Το ύψος του συναλλάγματος που εισπράχθηκε από τα Τα

χυδρομεία από 74 εκατ. δρχ. το 1984 έφθασε στα 9,5 δισ. δρχ. 

το 1986). 

β. Έπιπλα και σκεύη 

Η αναδιοργάνωση των Ταχυδρομικών Γραφείων που σκοπό 

έχει τη μείωση του χρόνου παραμονής των πελατών στις αίθουσες 

συναλλαγής (αύξηση παραγωγικότητας) είναι συνυφασμένη με την 

ύπαρξη λειτουργικών επίπλων (σύγχρονων γκισέ που επιτρέπουν 

την εκτέλεση του μεικτού έργου, θυρίδων ταξινόμησης, γραμμα

τοθυρίδων κλπ.). 

Αν και κατά τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά 
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βήματα προς την κατεύθυνση αυτή, υπάρχει ακόμα μεγάλη απόστα

ση από την επιθυμητή κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού σε 

εξοπλισμό του είδους αυτού, που θα πρέπει να καλυφθεί στη δι

άρκεια του νέου πενταετούς. 

γ. Μηχανές γραφείου 

Η ανάληψη νέων δραστηριοτήτων από τον Οργανισμό (ΦΤΤΑ, 

φόροι εισοδήματος κλπ.) και ιδιαίτερα η υποστήριξη της ταχυ-

πληρωμής και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απαιτεί, εκτός από 

τις ανάλογες αριθμομηχανές, μηχανές καταμέτρησης τραπεζογραμ

ματίων κλπ., και τον εφοδιασμό των Ταχυδρομικών Γραφείων με 

τερματικές μηχανές και τα απαραίτητα περιφερειακά για την ON 

LINE επικοινωνία με τον κεντρικό ηλεκτρονικό υπολογιστή που 

επεξεργάζεται τα στοιχεία. 

Στην κατηγορία των μηχανών Γραφείου περιλαμβάνονται 

επίσης ζυγοί-πλάστιγγες επιστολών και δεμάτων, μηχανές υπολο

γιστικές (ηλεκρονικές), συσκευές τηλεαντιγραφικές και άλλες, 

που είναι τελείως απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία των 

Ταχυδρομικών Γραφείων· σήμερα ο παραπάνω εξοπλισμός καλύπτει 

μόνο μικρό μέρος των πραγματικών αναγκών. 

Παράλληλα επισημαίνεται η ανυπαρξία ειδικών μηχανών 

αυτοματοποίησης της διαλογής επιστολών και δεμάτων, οι οποίες 

συμβάλλουν αποφασιστικά στη βελτίωση της ποιότητας παροχής 

υπηρεσιών, καθώς επίσης και στη μείωση του κόστους. 

Συγκριτικά στοιχεία του υπάρχοντος εξοπλισμού με εκεί

νον των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και ο προγραμματισμός 

ικανοποίησης μέρους των αναγκών αυτών στην πενταετία 1988-

1992, παρουσιάζεται στους Πίνακες 8 και 18. 
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δ. Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός 

Η ανάγκη εκσυγχρονισμού της οργάνωσης των Ταχυδρομείων 

για την επίτευξη οικονομίας χρόνου και ανύψωση της ποιότητας 

του παρεχόμενου έργου, αναγκαστικά περνάει και από τον εξο-

I 
πλισμό σε τηλεπικοινωνιακό υλικό, όπως: 

Τηλεαντιγραφικές συσκευές για την παραπέρα ανάπτυξη του 

τηλεταχυδρομείου. 

Συσκευές πομπών και δεκτών με βοηθητικά εξαρτήματα για 

την αρτιότερη ανάπτυξη των νέων υπηρεσιών (Ε.M.S., κατε

πείγοντα, Πόρτα-Πόρτα κλπ.). 

Ψηφιακά τηλεφωνικά κέντρα για τη μείωση του χρόνου μετα

βίβασης μηνυμάτων. 

Μέρος της δαπάνης του παραπάνω εξοπλισμού, που εντάσ

σεται στο νέο πενταετές, προβλέπεται να καλυφθεί από το Πρό

γραμμα STAR. 

Το ποσό που υπολογίζεται να διατεθεί στην περίοδο του 

Πενταετούς Προγράμματος για επενδύσεις σε ακίνητα και λοιπό 

εξοπλισμό προβλέπεται να ανέλθει στο ύψος των 10 δισ. δρχ. σε 

σημερινές τιμές. 

Οι επενδύσεις αυτές κατανέμονται χρονικά όπως στον πα

ρακάτω πίνακα. 

Επειδή ο οργανισμός δεν έχει τη δυνατότητα αυτοχρημα

τοδότησης, η υλοποίηση του παραπάνω Προγράμματος αναγκαστικά 

γίνεται με δανεισμό από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο με δυσβά

στακτους οικονομικούς όρους και με όλες τις δυσκολίες που 

αναφέρονται στο ύψος και στο χρόνο ανάληψης (δεν απομένουν 

χρονικά περιθώρια για την πλήρη εκταμίευση). 

Για να αποφευχθούν οι παραπάνω δυσμενείς επιπτώσεις 

από τη σύναψη των δανείων, θα πρέπει να τύχει ο Οργανισμός 
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βοήθειας από το κράτος με την ένταξη μέρους τουλάχιστον του 

κατ' έτος Προγράμματος του στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 

(Ποσά σε χιλιάδες) 

Έτη 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

Κτίρια 

800.000 

700.000 

500.000 

500.000 

500.000 

Τεχνικός 

εξοπλισμός 

1.000.000 

1.300.000 

1.500.000 

1.500.000 

1.700.000 

Σύνολο 

1.800.000 

2.000.000 

2.000.000 

2.000.000 

2.200.000 
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ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ 

1. Δασοπονία. Αθήνα, 1989. 

2. Πολεοδομία. Αθήνα, 1989. 

3. Αλιεία. Αθήνα, 1989. 

4. Υδατικοί πόροι. Αθήνα, 1989. 
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