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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΤΙΡΑΝΑ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

Στρογγυλή τράπεζα για την Ψηφιακή Μετάβαση στην Αλβανία  (Τίρανα, 17-18/03/2015) 
 
Πραγματοποιήθηκε στα Τίρανα 20 τ.μ. Στογγυλή Τράπεζα με θέμα «Ψηφιακή Επικοινωνία - 
Μεγιστοποίηση της χρήσης του ραδιοφάσματος, Ευκαιρίες και Προκλήσεις», η οποία 
διοργανώθηκε από το Α/Υπουργείο Καινοτομίας και Δημόσιας Διοίκησης, υπό την αιγίδα 
του Αλβανού Π/Θ κ. Rama, σε συνεργασία με την Ευρ. Επιτροπή και την εδώ 
Αντιπροσωπεία της ΕΕ, με τη χρηματοδότηση του ΤΑΙΕΧ (Technical Assistance and 
Information Exchange Instrument).  

Οι διοργανωτές συγκέντρωσαν στη στρογγυλή τράπεζα εκπροσώπους και 
εμπειρογνώμονες του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και μέσων μαζικής ενημέρωσης, 
καθώς και των εθνικών και ευρωπαϊκών ρυθμιστικών φορέων, με σκοπό να δοθεί έμφαση 
στη σημασία της ψηφιακής διαδικασίας μετάβασης, για τα μέσα ενημέρωσης, για τους 
φορείς κινητής τηλεφωνίας αλλά και ευρύτερα για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 
της χώρας.  

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ως ομιλητές, μεταξύ άλλων, ο Α.Π/Θ κ. Rama, η Υπουργός 
Καινοτομίας και Δημόσιας Διοίκησης κα Milena Harito, ο Πρέσβης της εδώ Αντιπροσωπείας 
του ΟΑΣΕ κ. Florian Rauning, η Πρέσβης της εδώ αντιπροσωπείας της ΕΕ κ. Romana 
Vlahutin, εκπρόσωποι εθνικών και ευρωπαϊκών ρυθμιστικών φορέων των ΜΜΕ, 
εκπρόσωποι της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, του Συμβουλίου της Ευρώπης και 
αρμόδιοι για τα θέματα αυτά από άλλες χώρες, όπως Πολωνία, Σλοβενία και Λιθουανία, 
καθώς επίσης, ιδιωτικοί φορείς κινητής τηλεφωνίας και μέσων ενημέρωσης, μη 
κυβερνητικές οργανώσεις κ.ά. 

Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε δύο βασικούς πυλώνες: α) τα ψηφιακά μέσα και β) την 
ψηφιακή κινητή τηλεφωνία. Από τα διαμειφθέντα συγκρατούνται τα ακόλουθα: 

Ο Αλβανός Π/Θ κ. Rama στην ομιλία του αναφέρθηκε στη σημασία της διαδικασίας 
ψηφιοποίησης, η οποία στοχεύει στην αποφυγή της δημιουργίας μονοπωλίου και τη 
διασφάλιση της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης. Σύμφωνα με τον κ. Rama, η 
ενοποίηση των ψηφιακών υποδομών θα συμβάλλει στην καταπολέμηση της διαφθοράς, 
στη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών, καθώς επίσης και στην αύξηση των 
εσόδων για την αλβανική οικονομία. Υπογράμμισε επίσης, ότι φιλοδοξία της Κυβέρνησης 
είναι, έως το 2017, η άμεση παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και 
ειδικώτερα προς τις αγροτικές περιοχές και απομακρυσμένες περιοχές. Προς επίρρωση 
των ως άνω, ο Α.Π/Θ αναφέρθηκε στο παράδειγμα, της Εσθονίας, μιας χώρας 1,3 εκατ. 
κατοίκων, όπου τα οφέλη από τη διαδικασία της ψηφιοποίησης και της χρησιμοποίησης της 
τεχνολογίας των επικοινωνιών και των πληροφοριών εκτιμώνται σε περίπου 10% του ΑΕΠ 
της χώρας.  Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι σύμφωνα με σχετική μελέτη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, τα αναμενόμενα οφέλη από την ψηφιοποίηση στην ΕΕ εκτιμώνται έως και € 700 
δισ. τα επόμενα 15 χρόνια.  
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Από πλευράς της, η Υπουργός Καινοτομίας και Δημόσιας Διοίκησης κα Harito, στην ομιλία 
της δήλωσε ότι, η βελτίωση της ψηφιακής υποδομής ξεκινά με τη μετάβαση από την 
αναλογική στην ψηφιακή τεχνολογία για τη μετάδοση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών 
εκπομπών και ανοίγει και στην Αλβανία, όπως έγινε στην Ευρώπη και στον κόσμο, ο 
δρόμος για τεχνολογία 4G και 5G για τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας. Ανέφερε δε ότι, 
το νομικό πλαίσιο της Αλβανίας είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τις σχετικές διεθνείς 
συμφωνίες, που έχει υπογράψει η Αλβανία, καθώς και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η Υπουργός κα. Harito ανακοίνωσε ότι υπεγράφη η Σύμβαση που επιτρέπει τη 
μετάβαση στις ψηφιακές ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές της δημόσιας τηλεόρασης και εγγυάται 
την ελεύθερη ψηφιακή τηλεόραση για τους πολίτες της Αλβανίας.  

Επισημαίνεται, επίσης, η ομιλία του Πρέσβη της εδώ Αντιπροσωπείας του ΟΑΣΕ κ. 
Rauning, ο οποίος αναφέρθηκε στην σημασία της διαδικασίας ψηφιοποίησης και στην 
ισχυρή πολιτική δέσμευση η οποία απαιτείται για την ολοκλήρωσή της, εντός των 
προθεσμιών. Επίσης, δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει την υποστήριξη του ΟΑΣΕ σε αυτό 
το εγχείρημα της Αλβανίας. Τόνισε δε, ότι η ψηφιοποίηση δεν αποτελεί απλώς και μόνο μια 
διαδικασία, αλλά συμπεριλαμβάνει και πολλές ευκαιρίες, τόσο για την οργάνωση του εν 
λόγω τομέα, όσο και για την ανάπτυξη της οικονομίας γενικώτερα. Σύμφωνα με τον κ. 
Rauning, η νέα αγορά μεταδόσεων που θα δημιουργηθεί θα πρέπει να διασφαλίζει 
διαφάνεια και ίσες ευκαιρίες σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, να ευνοεί τον υγιή ανταγωνισμό, 
χωρίς μονοπώλια και προνομιακές θέσεις. Επίσης, συμπλήρωσε ότι οι επιχειρήσεις, από 
πλευράς τους, δεν θα πρέπει να αρκεσθούν απλώς στην κερδοφορία αλλά επιπλέον να 
δείξουν και υπευθυνότητα, ασκώντας και τον κοινωνικό τους ρόλο, ως «θεματοφύλακες» 
της δημοκρατίας. Όσον αφορά στην Εθνική Ραδιοτηλεόραση (RTSH), ο κ. Rauning 
στηλίτευσε τη διετή καθυστέρηση στην εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, εξ’ αιτίας της 
αντιπαλότητας των δυο ισχυρών κοινοβουλευτικών κομμάτων, η οποία εμπόδισε την 
εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της RTSH και κατ’ επέκταση την εξέλιξη του 
θεσμού σε ένα άρτιο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα, ο οποίος ελέγχεται από το κοινό και 
χρηματοδοτείται από το δημόσιο. 

Yπενθυμίζεται ότι το Μάιο του 2012, η αλβανική Κυβέρνηση ενέκρινε τη «Στρατηγική της 
μετάβασης από τις αναλογικές στις ψηφιακές ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές». Η στρατηγική 
αυτή προέβλεπε τους κύριους στόχους και τις αρχές της μετάβασης, και διαμόρφωνε το 
ρόλο του κράτους και των αντίστοιχων δομών της κρατικής διοίκησης στη δημιουργία των 
συνθηκών για τη μετάβαση στο ψηφιακό σύστημα. Επίσης, περιείχε την τεχνική και νομική 
αξιολόγηση της τότε υφιστάμενης κατάστασης του αλβανικού οπτικοαουστικού τοπίου και 
καθόριζε επίσης τα μέτρα, τις διαδικασίες και την προθεσμία μετάβασης το αργότερο έως 
την 17η Ιουνίου 2015. Ωστόσο, ο κ. Rama επεσήμανε ότι η ψηφιοποίηση του ραδιοφώνου 
και της τηλεόρασης και η μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή τεχνολογία 
προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 6 μηνών, πάντως όχι έως τον Ιούνιο τ.ε., όπως είχε 
αρχικά σχεδιαστεί.  

 

Η Προϊσταμένη 
 
Παγώνα Λάρδα 
Σύμβουλος ΟΕΥ Α’  


