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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στη χώρα μας, η μέχρι στιγμής πορεία της εξάπλωσης των ευρυζωνικών συνδέσεων 
και υπηρεσιών, παρόλη τη σημαντική ποσοστιαία αύξηση τα τελευταία χρόνια, 
υστερεί αισθητά σε σύγκριση με τις αντίστοιχες επιδόσεις των άλλων κρατών της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι η διείσδυση της 
ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα ανήλθε στο 4,6 % τον Δεκέμβριο 2006, με τον 
αντίστοιχο μέσο όρο του ΟΟΣΑ να βρίσκεται στο 16,9% τον Δεκέμβριο 2006. 

Τα τελευταία δέκα χρόνια, οι εξελίξεις στον τομέα των επικοινωνιών ήταν ραγδαίες. 
Οι υπηρεσίες επικοινωνιών, οι οποίες παλιότερα ήταν απλώς σημαντικές για τις 
επιχειρήσεις, τώρα είναι ζωτικής σημασίας. Σήμερα, κυρίαρχο είναι το αίτημα για 
παροχή υπηρεσιών μετάδοσης δεδομένων υψηλής ταχύτητας σε επιχειρήσεις και 
πολίτες. Προς αυτή την κατεύθυνση το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας μέσα από τις Προσκλήσεις 93 και 105 χρηματοδοτεί την ανάπτυξης 
ευρυζωνικών μητροπολιτικών δικτύων σε διάφορους δήμους της χώρας, τα οποία θα 
στηρίζονται είτε σε οπτικές ίνες (στην περίπτωση της πρόσκλησης 93) είτε σε 
ασύρματες τεχνολογίες (στην περίπτωση της πρόσκλησης 105). Η ανάπτυξη αυτών 
των ευρυζωνικών υποδομών εγείρει διάφορα ερωτήματα σχετικά με το 
επιχειρηματικό μοντέλο το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την 
εκμετάλλευσης των δικτύων τα οποία θα δημιουργηθούν (ποιος θα είναι ο ρόλος του 
δήμου, ποιος θα είναι ο κρατικός παρεμβατισμός, πως θα προωθηθεί ο υγιείς 
ανταγωνισμός, πως θα εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του δικτύου κ.λπ). 

Η σύγκλιση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών ήταν το 
σημείο κλειδί της περασμένης δεκαετίας, καθώς η σύγκλιση των επικοινωνιακών 
δικτύων και των δικτύων υπολογιστών γιγάντωσε το Διαδίκτυο. Πλέον το σημείο 
κλειδί είναι η μεταφορά δεδομένων και οι νέες τεχνολογίες αναπτύσσονται (νέες 
χρήσεις των καλωδίων χαλκού, ασύρματες τεχνολογίες, οπτικές ίνες και δορυφορικές 
συνδέσεις) με γνώμονα τη διευκόλυνση της μεταφοράς δεδομένων. Η χρήση 
ευρυζωνικών τεχνολογιών είναι αυτή που θα επιτρέψει να μετατραπούν τα 
πλεονεκτήματα που απορρέουν από τις νέες εξελίξεις στα δίκτυα και τις 
τηλεπικοινωνίες προς όφελος της ανάπτυξης και της εξέλιξης των κοινωνιών. 

Ανάπτυξη ευρυζωνικών μητροπολιτικών δικτύων σε δήμους έχει πραγματοποιηθεί σε 
διάφορα σημεία του πλανήτη μας (ενδεικτικά αναφέρονται οι Ιρλανδία, Σουηδία, 
ΗΠΑ, Νέα Ζηλανδία, Καναδά, Γαλλία Ολλανδία) με πρωτοπόρες χώρες τις Ιρλανδία 
και Σουηδία, όπου υπάρχουν πετυχημένα παραδείγματα για το πώς η ευρυζωνική 
υποδομή μπορεί να τονώσει την τοπική οικονομία και να συμβάλει στην ανάπτυξη. 

Σε αυτή την κατεύθυνση έχουν αναπτυχθεί διαφορά επιχειρηματικά μοντέλα για την 
αξιοποίηση ευρυζωνικών μητροπολιτικών δικτύων. Τα τρία βασικά επίπεδα ενός 
επιχειρηματικού μοντέλου είναι τα παρακάτω:  

• Το πρώτο επίπεδο αφορά τον παθητικό εξοπλισμό του δικτύου, δηλαδή τους 
αγωγούς, τις οπτικές ίνες κ.λπ. Συγκεκριμένα, αναφέρεται στο ποιος φορέας 
(ιδιωτική ή δημόσια επιχείρηση, κ.λπ.) παρέχει και εκμεταλλεύεται την βασική 
υποδομή του ευρυζωνικού δικτύου. 

• Το δεύτερο επίπεδο αφορά τον ενεργό εξοπλισμό του δικτύου. Συγκεκριμένα, 
αναφέρεται στο ποιος φορέας παρέχει και εκμεταλλεύεται την ενεργή υποδομή 
του ευρυζωνικού δικτύου. 
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• Το τρίτο επίπεδο αναφέρεται στο ποιος ελέγχει το δίκτυο, καθώς και τις 
υπηρεσίες και το περιεχόμενο που προσφέρονται πάνω από αυτό. 

Όπως και γενικότερα, έτσι και στην περίπτωση των ευρυζωνικών δικτύων, το 
αντίστοιχο κόστος χωρίζεται σε δύο μέρη, το κόστος κατασκευής του δικτύου, 
γνωστό και ως CAPEX (από την σύμπτυξη των όρων Capital Expense) και το κόστος 
λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου γνωστό και ως OPEX (από την σύμπτυξη 
των όρων Operational Expense). 

Όσον αφορά τα ευρυζωνικά μητροπολιτικά δίκτυα τα οποία θα αναπτυχθούν στην 
χώρα μας, κατόπιν σχετικής μελέτης και ανάλυσης, προτείνεται η χρήση του εξής 
επιχειρηματικού μοντέλου: Θα πρέπει να συσταθεί μια ενιαία, πανελλαδική εταιρεία 
(π.χ. Εθνική Επιχείρηση Ευρυζωνικότητας ΑΕ - ΕΕΕ ΑΕ), της οποίας οι 
αρμοδιότητες θα περιλαμβάνουν διαχείριση, συντήρηση, επέκταση και διασύνδεση 
των ευρυζωνικών δικτύων, ενημέρωση των πολιτών, μελέτη και καταγραφή των 
τοπικών αναγκών, και διαβούλευση με τους φορείς. Συγκεκριμένα, η εταιρεία αυτή 
θα είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία των ευρυζωνικών υποδομών σε περιοχές της 
χώρας όπου δεν υπάρχουν υποδομές δικτύων οπτικών ινών, και να παρέχει μέρος της 
υποδομής αυτής στους παρόχους κοστοστρεφώς. 

Στα δύο ανώτερα επίπεδα του επιχειρηματικού μοντέλου (υπηρεσίες και ενεργός 
εξοπλισμός δικτύου) δραστηριοποιούνται ιδιωτικές εταιρείες, ενώ στο πρώτο επίπεδο 
(παθητικός εξοπλισμός δικτύου) δραστηριοποιείται η πανελλαδική εταιρεία κοινής 
ωφέλειας, υπό την αιγίδα της ΚΕΔΚΕ. 

Τα βασικά στοιχεία του επιχειρηματικού μοντέλου τα οποία και αναλύονται είναι τα 
παρακάτω: 

• Το όραμα, το αντικείμενο, το οργανωτικό σχήμα και το καταστατικό σύστασης 
και λειτουργίας της ΕΕΕ. 

• Η ανάλυση κόστους δημιουργίας, συντήρησης και επέκτασης του δικτύου της 
ΕΕΕ, καθώς και η ανάλυση των εσόδων της ΕΕΕ, ώστε να διασφαλίζεται η 
βιωσιμότητα του δικτύου. 

• Η περιγραφή των οικονομικών οφελών για τους εν δυνάμει πελάτες της ΕΕΕ 
(ιδιωτικών τηλεπικοινωνιακών παρόχων του επιπέδου 2 που πρόκειται να 
εγκαταστήσουν ενεργό εξοπλισμό), των δημόσιων υπηρεσιών/οργανισμών που 
θα συνδεθούν στο δίκτυο της ΕΕΕ και των ιδιωτών/επιχειρήσεων που θα 
χρησιμοποιούν ευρυζωνικές υπηρεσίες. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
Στη χώρα μας, η μέχρι στιγμής πορεία της εξάπλωσης των ευρυζωνικών συνδέσεων 
και υπηρεσιών, παρόλη τη σημαντική ποσοστιαία αύξηση τα τελευταία χρόνια, 
υστερεί αισθητά σε σύγκριση με τις αντίστοιχες επιδόσεις των άλλων κρατών της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι η διείσδυση της 
ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα ανήλθε στο 4,6 % τον Δεκέμβριο 2006, με τον 
αντίστοιχο μέσο όρο του ΟΟΣΑ να βρίσκεται στο 16,9% τον Δεκέμβριο 2006. 

Βασικοί λόγοι για την κατάσταση αυτή είναι το μικρό ποσοστό των νοικοκυριών που 
διαθέτει Η/Υ και πρόσβαση στο διαδίκτυο, η μορφολογία του εδάφους της χώρας και 
ο γεωγραφικός κατακερματισμός δραστηριοτήτων, το υφιστάμενο περιβάλλον 
παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών, καθώς κι η έλλειψη περιεχομένου και 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν σχετική ζήτηση. Δύο 
επιπλέον πολύ βασικοί λόγοι για το χαμηλό ποσοστό διείσδυσης είναι η σχετικά 
ακριβή τιμή του γρήγορού Internet στη χώρα μας, η έλλειψη πανελλαδικής 
ευρυζωνικής κάλυψης, αλλά και η έλλειψη «ευρυζωνικής κουλτούρας» στην 
πλειονότητα των Ελλήνων, η δυσκολία δηλαδή να υιοθετήσουν και να 
εκμεταλλευτούν τις σχετικές τεχνολογίες και υπηρεσίες, καθώς και τη νέα τάξη 
πραγμάτων που αυτές επιφέρουν. 

Τα προβλήματα αυτά παρουσιάζονται εντονότερα στις αγροτικές και 
απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας. Η γεωγραφική απομόνωση και η χαμηλή 
πυκνότητα πληθυσμού καθιστούν μη συμφέρουσα την εμπορική επένδυση της 
ανάπτυξης νέων, ή της αναβάθμισης υπαρχόντων, ευρυζωνικών δικτύων. Αλλά και 
στις ημιαστικές και αστικές περιοχές της περιφέρειας της χώρας, το εισοδηματικό 
επίπεδο των υποψήφιων χρηστών, σε συνάρτηση με το υψηλό κόστος των 
ευρυζωνικών υποδομών, καθιστούν μη βιώσιμη την ανάπτυξη τέτοιων δικτύων, 
παρότι εκτιμάται ότι η εμπορική βιωσιμότητα θα καταστεί εφικτή μελλοντικά, όταν 
το κόστος μειωθεί αρκετά λόγω της μαζικής διάδοσης. Ωστόσο, μια τέτοια 
καθυστέρηση σε ένα τόσο κρίσιμο για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη τομέα 
θα οδηγήσει σε περαιτέρω απόκλιση από τις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες. 

Λαμβάνοντας τα παραπάνω υπόψη, η ΕΥΔΕΠ ΚτΠ προκήρυξε, μεταξύ άλλων, την 
Πρόσκληση 93, η οποία αφορά την ανάπτυξη Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών 
Δικτύων Οπτικών Ινών (Metropolitan Area Networks - MAN) σε λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας. Άμεσος στόχος της Πρόσκλησης 
αυτής είναι η σταδιακή παροχή ευρυζωνικής πρόσβασης σε όλες τις δημόσιες 
υπηρεσίες για την εγκαθίδρυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την παροχή 
αποδοτικών διαλογικών υπηρεσιών προς τον πολίτη (στις περιοχές όπου θα 
αναπτυχθούν τα δίκτυα αυτά). Με την υλοποίηση τέτοιων έργων θα ενισχυθεί 
μελλοντικά και η δυνατότητα της προσφοράς ευρυζωνικών υπηρεσιών που θα 
τροφοδοτήσει την ζήτησή τους μέσω της δημιουργίας συνθηκών ανταγωνισμού στην 
παροχή υπηρεσιών τόσο πρόσβασης, όσο και περιεχομένου, λόγω διάθεσης ανοικτών 
υποδομών οπτικών ινών με κοστοστρεφή τρόπο. Συγκεκριμένα, ενθαρρύνεται η 
διάθεση (κοστοστρεφώς) μέρους των υποδομών για ιδιωτική εκμετάλλευση, μέσω 
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μακροχρόνιας ενοικίασης ανά μέτρο και ζεύγος ινών, τα έσοδα της οποίας θα 
διατίθενται για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας και συντήρησης. Ο 
ανταγωνισμός αυτός θα εγγυηθεί τη σωστή συνέχιση, ανάπτυξη και αναβάθμιση της 
παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών πρόσβασης στην Ελληνική περιφέρεια. 

Στα πλαίσια της Πρόσκλησης 93 (Π93), έχουν εγκριθεί 51 Μ€ για χρηματοδότηση 
της δημιουργίας μητροπολιτικών ευρυζωνικών δικτύων οπτικών ινών σε 69 δήμους 
της Περιφέρειας της Ελλάδας (συμπληρωματικά μέσω της Πρόσκλησης 145 (Π145) ο 
συνολικός αριθμός των δήμων ανέρχεται σε 73). Τα δίκτυα που κατασκευάζονται σε 
κάθε δήμο έχουν ως προϋπόθεση χρηματοδότησης τη διασύνδεση τουλάχιστον 20 
σημείων δημόσιου ενδιαφέροντος. Ωστόσο, με βάση τις εγκεκριμένες προτάσεις 
διασυνδέονται σε κάθε δήμο κατά μέσο όρο 45 σημεία δημόσιου ενδιαφέροντος, 
όπως εκπαιδευτικά ιδρύματα, Πανεπιστήμια, σχολεία, ΔΟΥ, Δημόσια Νοσοκομεία, 
τα κτίρια των Δήμων ή της Νομαρχίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, μουσεία, 
επιμελητήρια, Πυροσβεστική κ.λπ. Ο τελικός δικαιούχος ΟΤΑ Α’ Βαθμού θα είναι 
και ο ιδιοκτήτης των υποδομών δικτύων που θα δημιουργηθούν. 

Η ανάπτυξη αυτών των ευρυζωνικών υποδομών εγείρει διάφορα θέματα, τόσο 
σχετικά με τη διασύνδεση των τοπικών αυτών δικτύων, όσο και με το επιχειρηματικό 
μοντέλο το οποίο θα πρέπει να υιοθετηθεί για την εκμετάλλευση των δικτύων που θα 
δημιουργηθούν (ποιος θα είναι ο ρόλος του Δήμου, ποιος θα είναι ο κρατικός 
παρεμβατισμός, πως θα προωθηθεί ο υγιής ανταγωνισμός, πως θα εξασφαλιστεί η 
βιωσιμότητα του δικτύου κ.λπ.). Το παρόν παραδοτέο μελετά και προτείνει πιθανά 
επιχειρηματικά μοντέλα για τη βέλτιστη εκμετάλλευση των οπτικών μητροπολιτικών 
δικτύων που θα κατασκευαστούν. 

1.2. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η πρόταση του πιο κατάλληλου επιχειρηματικού 
μοντέλου για την αξιοποίηση των ευρυζωνικών δικτυακών υποδομών της 
Πρόσκλησης 93. Με βάση αυτό, η δομή της μελέτης έχει διαμορφωθεί ως εξής: 

• Στο Κεφάλαιο 2 περιγράφεται γενικά ο όρος «επιχειρηματικό μοντέλο», 
ορίζονται τα χαρακτηριστικά των επιχειρηματικών μοντέλων για την 
αξιοποίηση ευρυζωνικών δικτυακών υποδομών και παρουσιάζονται 
παραδείγματα αυτών. 

• Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται η διεθνής εμπειρία αναφορικά με ευρυζωνικά 
μητροπολιτικά δίκτυα και εξετάζονται κάποιες σχετικές ενδεικτικές περιπτώσεις 
σε διάφορα σημεία του πλανήτη μας, δίνοντας έμφαση στα επιχειρηματικά 
σχέδια που εφαρμόζονται. 

• Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζονται τα τεχνοοικονομικά στοιχεία για τη 
δημιουργία και λειτουργία ευρυζωνικών δικτύων. 

• Στο Κεφάλαιο 5 περιγράφονται οι σημαντικότερες ευρυζωνικές υποδομές που 
αναπτύσσονται στην Ελλάδα, μέσω του Ε.Π. ΚτΠ. 

• Στο Κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται στοιχεία για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 
τόσο γενικά (πληθυσμός, οικονομικά στοιχεία κ.λπ.), όσο και ειδικά στοιχεία 
σχετικά με την ευρυζωνικότητα, τη χρήση της και την ανάπτυξή της στην 
περιοχή. 
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• Στο Κεφάλαιο 7 γίνεται αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης 93 στην 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 

• Στο Κεφάλαιο 8 περιγράφονται εξειδικευμένα επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία 
θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στην περίπτωση των μητροπολιτικών 
ευρυζωνικών δικτύων της Πρόσκλησης 93, και γίνεται μια κριτική παρουσίαση 
των μοντέλων αυτών. 

• Στο Κεφάλαιο 9 αναλύεται η τελική πρόταση για το προτεινόμενο 
επιχειρηματικό μοντέλο σε Πανελλαδικό επίπεδο. 

• Στα Παραρτήματα παρατίθεται το καταστατικό της προτεινόμενης εταιρείας 
που θα αναλάβει την εκμετάλλευση των ευρυζωνικών δικτύων της Πρόσκλησης 
93. 
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ΚΕΦΑΛΑ ΙΟ  2 :  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ ΑΤ Ι Κ Α  
ΜΟΝ Τ Ε Λ Α  
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται αρχικά βασικές έννοιες σχετικές με 
επιχειρηματικά μοντέλα. Έπειτα, αναλύονται συγκεκριμένες έννοιες που 
χρησιμοποιούνται στα επιχειρηματικά μοντέλα στο χώρο των τηλεπικοινωνιών και 
αναφέρονται σχετικά παραδείγματα. Τέλος, αναφέρονται σενάρια για την αξιοποίηση 
ευρυζωνικών δικτυακών υποδομών. 

2.1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

Γενικά έχουν αναπτυχθεί διάφοροι τύποι επιχειρηματικών μοντέλων. Ο ορισμός του 
επιχειρηματικού μοντέλου που χρησιμοποιείται εδώ είναι ο εξής: 

Ένα «επιχειρηματικό μοντέλο» αποτελείται από ροές υπηρεσιών και πληροφορίας, 
περιλαμβάνοντας τις περιγραφές των διαφόρων παικτών της αγοράς, τους ρόλους και τις 
σχέσεις αυτών, τη σχετική τους θέση σε ένα δίκτυο αξίας (βλ. παρ. 2.2.1.1), καθώς και 
την κοστολογική τους δομή και τις πηγές εσόδων τους. 

Επιπλέον ορισμοί που χρησιμοποιούνται σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο είναι οι εξής: 

• Παίκτης (player): Μια οντότητα η οποία συμμετέχει σε ένα επιχειρηματικό 
μοντέλο. Μπορεί να είναι (α) μια επιχειρηματική οντότητα, η οποία παρέχει 
υπηρεσίες, ή (β) ένας πελάτης, ο οποίος αγοράζει υπηρεσίες. 

• Ρόλος (role): Η λειτουργία ενός παίκτη σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο. Ένας 
παίκτης μπορεί να πάρει έναν ή περισσότερους διαφορετικούς ρόλους. 

• Σχέση (relationship): Απεικονίζει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ δύο 
ρόλων/παικτών/επιπέδων σε ένα σύστημα. Αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών 
μπορεί να είναι δύο τύπων (α) τεχνική (ροή δεδομένων, ροή ελέγχου κ.λπ.), ή (β) 
επιχειρηματική (ροή χρημάτων, συμβόλαια κ.λπ.). 

• Κάθετη δεσμοποίηση (vertical bundling): Αναφέρεται στην έκταση στην 
οποία ένας παίκτης ελέγχει την παραγωγή και τη διανομή υπηρεσιών στην 
αλυσίδα αξίας (βλ. παρ. 2.2.1.1). Ο όρος αυτός, είναι γνωστός και ως «κάθετη 
ολοκλήρωση». Παράδειγμα κάθετης δεσμοποίησης αποτελεί ένας πάροχος 
υπηρεσιών φωνής, ο οποίος έχει ολοκληρώσει τις λειτουργίες του παρόχου 
υπηρεσιών και δικτύου, διατηρώντας έτσι τον πλήρη έλεγχο της αλυσίδας αξίας. 

• Μοντέλο εσόδων: Το μοντέλο εσόδων περιγράφει τις ροές των εσόδων τα οποία 
είναι διαθέσιμα για έναν παίκτη σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο. Παραδείγματα 
μοντέλων εσόδων είναι τα μοντέλα χρέωσης της συνδρομής. 
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2.2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΙΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

2.2.1. Μοντέλο  αναφοράς  

Προκειμένου να γίνουν σαφείς οι βασικές έννοιες των επιχειρηματικών μοντέλων που 
εφαρμόζονται στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, σχεδιάστηκε αρχικά ένα γενικό 
μοντέλο αναφοράς. Στο μοντέλο αυτό απεικονίζονται (α) οι δυνητικοί ρόλοι των 
σχετικών παικτών, και (β) οι σχέσεις μεταξύ τους. Κατόπιν, στην Ενότητα 2.3 
παρουσιάζονται εξειδικευμένα παραδείγματα επιχειρηματικών μοντέλων στις 
τηλεπικοινωνίες. 

2.2.1.1.  Ρόλοι  
Στο Σχήμα 1 φαίνονται οι ρόλοι των οντοτήτων που συμμετέχουν σε ένα 
τηλεπικοινωνιακό οικοσύστημα. 

 

Διανομέας

Πωλητής
εξοπλισμού για τις
εγκαταστάσεις του
πελάτη

Οντότητα
ενοποίησης
υπηρεσιών

Πάροχος
υπηρεσιών
κοστολόγησης
προς τρίτους

Ρυθμιστική
αρχή

Τελικός
χρήστης

Συνδρομητής

Πάροχος
υπηρεσιών

Πάροχος
δικτύου

πρόσβασης

Πάροχος
δικτύου
κορμού

Πωλητής εξοπλισμού
δικτύου (δικτυακός
εξοπλισμός και
υπηρεσίες)

Πάροχος υπηρεσιών
προστιθέμενης αξίας

Οντότητα
συγκέντρωσης
περιεχομένου

Πάροχος
περιεχομένου

Δημιουργός/ 
ιδιοκτήτης

περιεχομένου

Πάροχος
φυσικής
υποδομής

 

Σχήμα 1: Ρόλοι σε ένα τηλεπικοινωνιακό οικοσύστημα 

Ο Πίνακας 1 επεξηγεί τον καθέναν από τους παραπάνω ρόλους. 

Ρόλος Περιγραφή 

Πάροχος φυσικής 
υποδομής 

Αυτός που κατέχει τη φυσική υποδομή (OSI επίπεδο 1 - οπτικές ίνες 
ή καλώδια χαλκού) και την επινοικιάζει στους παρόχους δικτύου. Η 
φυσική υποδομή μπορεί να αναφέρεται σε κάθε είδος δικτύου (π.χ. 
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Ρόλος Περιγραφή 

κορμού, πρόσβασης ή και τα δύο). 

Πάροχος δικτύου 
πρόσβασης  

Αυτός που κατέχει και διαχειρίζεται τον ενεργό εξοπλισμό (OSI 
επίπεδα 2 και 3) του τοπικού δικτύου (τοπικού βρόχου), π.χ. DSL ή 
κινητοί σταθμοί βάσης, προσφέροντας υπηρεσίες μεταφοράς στον 
πάροχο υπηρεσιών. Ο πάροχος δικτύου πρόσβασης μπορεί να 
ταυτίζεται με τον κάτοχο της φυσικής υποδομής (επίπεδο 1) του 
τοπικού βρόχου. 

Πάροχος δικτύου 
κορμού 

Αυτός που κατέχει και διαχειρίζεται τον ενεργό (δικτυακό) 
εξοπλισμό (OSI επίπεδα 2 και 3) του δικτύου κορμού και προσφέρει 
χωρητικότητα στον πάροχο δικτύου πρόσβασης ή σε παρόχους 
υπηρεσιών. Ο πάροχος δικτύου κορμού μπορεί να ταυτίζεται με τον 
κάτοχο της φυσικής υποδομής (επίπεδο 1) του δικτύου κορμού. 

Πωλητής εξοπλισμού 
δικτύου 

Η οντότητα της κατηγορίας αυτής παρέχει (είτε κατασκευάζοντας η 
ίδια, είτε χρησιμοποιώντας άλλες κατασκευαστικές εταιρείες) 
δικτυακό εξοπλισμό και τον διανέμει στους παρόχους δικτύου 
(πρόσβασης και κορμού), καθώς και στους παρόχους υπηρεσιών. 

Πωλητής εξοπλισμού 
για τις εγκαταστάσεις 
του πελάτη  

Αυτός ο οποίος παρέχει εξοπλισμό για τις εγκαταστάσεις του πελάτη 
(π.χ. Η/Υ) στον τελικό χρήστη. Η οντότητα αυτή μπορεί να 
προσφέρει και αντίστοιχο λογισμικό και υλικό (π.χ. λειτουργικά 
συστήματα και μπαταρίες) για την ορθή λειτουργία του 
παρεχόμενου εξοπλισμού. 

Διανομέας Αυτός ο οποίος δραστηριοποιείται ως λιανικός πωλητής, 
εμπορευόμενος εξοπλισμό για τις εγκαταστάσεις του πελάτη ή/και 
συνδρομές σε υπηρεσίες. Η διανομή μπορεί να γίνεται μέσω 
καταστήματος ή ηλεκτρονικά. 

Πάροχος υπηρεσιών  Η οντότητα αυτή παρέχει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες (π.χ. φωνή) 
στους συνδρομητές, πάνω από τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Ο πάροχος 
υπηρεσιών δεν είναι υποχρεωτικά και ιδιοκτήτης των δικτύων 
αυτών, αλλά μπορεί να κάνει συμφωνίες για υπηρεσίες 
προσυμφωνημένου επιπέδου με τους παρόχους των δικτύων 
πρόσβασης και κορμού. Άλλες βασικές ευθύνες του παρόχου 
υπηρεσιών περιλαμβάνουν: (α) διαχείριση του προφίλ των 
συνδρομητών, απόκτηση νέων συνδρομητών και καταβολή 
αποζημιώσεων, (β) προσφορά υπηρεσιών ασφαλείας και (γ) χρέωση 
των συνδρομητών για τη χρήση υπηρεσιών. Ο πάροχος υπηρεσιών 
μπορεί επίσης να μεταπωλεί τη χωρητικότητα του δικτύου που 
χρησιμοποιεί σε τρίτους (π.χ. σε οντότητες συγκέντρωσης 
περιεχομένου). 

Πάροχος υπηρεσιών 
προστιθέμενης αξίας 

Η συγκεκριμένη οντότητα παρέχει υπηρεσίες που είναι 
συμπληρωματικές από τη φύση τους, ή προσθέτουν αξία στις 
βασικές υπηρεσίες που προσφέρονται από τον πάροχο υπηρεσιών. 
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Ρόλος Περιγραφή 

Πάροχος υπηρεσιών 
κοστολόγησης προς 
τρίτους  

Αυτός που παρέχει υπηρεσίες κοστολόγησης στους παρόχους 
υπηρεσιών, στους παρόχους υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και 
στις οντότητες συγκέντρωσης περιεχομένου. Ο ρόλος αυτός δρα ως 
οικονομικός μεσάζοντας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων παρόχων 
υπηρεσιών. Σε αντάλλαγμα, παίρνει μέρος των εσόδων των 
παρόχων. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν π.χ. οι τράπεζες. 

Ρυθμιστική αρχή Ο ρόλος της ρυθμιστικής αρχής είναι να συντάσσει και να επιβάλει 
κανόνες και οδηγίες απαραίτητες για τη δημιουργία ανταγωνιστικής 
αγοράς και τεχνολογικού περιβάλλοντος, καθώς επίσης και να δρα 
ως μεσάζοντας μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών, των συνδρομητών 
και των παρόχων δικτύων. Η ρυθμιστική αρχή έχει ουδέτερο ρόλο 
στο τηλεπικοινωνιακό οικοσύστημα και δρα ως εκπρόσωπος του 
κράτους. 

Οντότητα ενοποίησης 
υπηρεσιών  

Η συγκεκριμένη οντότητα παρέχει μια πλατφόρμα υπηρεσιών που 
προσφέρει υπηρεσίες και πρόσβαση συνδρομητών σε εφαρμογές, 
χωρίς να απαιτείται εκτεταμένη γνώση του υποκείμενου 
τηλεπικοινωνιακού συστήματος. 

Παραγωγός/ιδιοκτήτης 
περιεχομένου 

Μια τέτοια οντότητα (επιχείρηση ή άτομο) αναπτύσσει και συντηρεί 
εφαρμογές περιεχομένου, π.χ. παιχνίδια, μουσική κ.λπ. Το 
περιεχόμενο μπορεί είτε να ανήκει στην ίδια, είτε σε κάποιον, για 
λογαριασμό του οποίου αναπτύσσει το περιεχόμενο αυτό. 

Πάροχος περιεχομένου Η οντότητα αυτή δημοσιεύει και πουλάει το περιεχόμενο που 
αναπτύσσει η ίδια ή άλλοι παραγωγοί περιεχομένου. Επιπλέον 
δραστηριότητες του παρόχου περιεχομένου περιλαμβάνουν 
διαφήμιση, έρευνα αγοράς κ.λπ. 

Οντότητα 
συγκέντρωσης 
περιεχομένου 

Η συγκεκριμένη οντότητα δρα ως μεσάζοντας μεταξύ των παρόχων 
υπηρεσιών και των παρόχων περιεχομένου, προκειμένου να παρέχει 
ένα χαρτοφυλάκιο περιεχομένου (π.χ. παιχνίδια, μουσική, ήχοι 
κλήσεων για κινητά κ.λπ.). Η οντότητα συγκέντρωσης περιεχομένου 
παίρνει το περιεχόμενο από τους παρόχους περιεχομένου και το 
μορφοποιεί κατάλληλα, ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης 
(δυνατότητες τερματικών, τοποθεσία, προσωπικές προτιμήσεις 
κ.λπ.). Συνήθως προσφέρει διάφορους τύπους περιεχομένου σε ένα 
σημείο (π.χ. σε ένα δικτυακό τόπο), συνδυάζοντας μουσική, βίντεο, 
ταινίες, βιβλία κ.λπ. 

Συνδρομητής Αυτός που πληρώνει για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που 
προσφέρονται στο τηλεπικοινωνιακό οικοσύστημα, έχοντας άμεση 
σχέση με τον πάροχο. Η οντότητα αυτή δεν είναι απαραίτητο να 
είναι ο τελικός χρήστης των προσφερόμενων υπηρεσιών και 
περιεχομένου. Ο συνδρομητής μπορεί να ταξινομηθεί (α) ανάλογα 
με τον τρόπο πληρωμής (προ-πληρωμή ή όχι), ή (β) ανάλογα με το 
είδος του (ιδιώτης ή επιχείρηση). 

Τελικός χρήστης Ο τελικός καταναλωτής υπηρεσιών και περιεχομένου που 
προσφέρονται στο τηλεπικοινωνιακό οικοσύστημα. 
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Πίνακας 1: Επεξήγηση των ρόλων σε ένα τηλεπικοινωνιακό οικοσύστημα 

2 .2.1.2.  Σχέσεις  
Για το σχεδιασμό των επιχειρηματικών μοντέλων, είναι πολύ σημαντική η κατανόηση 
των σχέσεων μεταξύ των επιχειρηματικών οντοτήτων, οι οποίες έχουν έναν ή 
περισσότερους ρόλους. Οι σχέσεις αυτές, για τους ρόλους που περιγράφει ο Πίνακας 1 
και για το μοντέλο αναφοράς, φαίνονται στο Σχήμα 2. Η κατευθύνσεις των βελών 
δείχνουν τις ροές αξίας (των «υπηρεσιών» που προσφέρονται, με την ευρεία έννοια). 

 

Διανομέας

Πωλητής
εξοπλισμού για τις
εγκαταστάσεις του

πελάτη

Οντότητα
ενοποίησης
υπηρεσιών

Πάροχος
υπηρεσιών

κοστολόγησης
προς τρίτους

Ρυθμιστική
αρχή

Τελικός
χρήστης

Συνδρομητής

Πάροχος
υπηρεσιών

Πάροχος
δικτύου

πρόσβασης

Πάροχος
δικτύου
κορμού

Πωλητής εξοπλισμού
δικτύου (δικτυακός
εξοπλισμός και
υπηρεσίες)

Πάροχος υπηρεσιών
προστιθέμενης αξίας

Οντότητα
συγκέντρωσης
περιεχομένου

Πάροχος
περιεχομένου

Δημιουργός/ 
ιδιοκτήτης

περιεχομένου

Πάροχος
φυσικής
υποδομής

 

Σχήμα 2: Ρόλοι και σχέσεις μεταξύ αυτών στο μοντέλο αναφοράς 

2.2.2. Μοντέλο  αξίας  

2.2.2.1.  Ροές  αξίας  
Στο μοντέλο αλυσίδας αξίας (value chain) κάθε φορέας προσθέτει με το ρόλο του 
αξία στις σχέσεις του με τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Ο συνδυασμός των 
εμπλεκόμενων φορέων και της θέσης αυτών στην αγορά καλείται αλυσίδα αξίας. 

Παρόλο που το μοντέλο αλυσίδας αξίας είναι ευρέως διαδεδομένο, κρίνεται πιο 
κατάλληλο για εφαρμογή στη βιομηχανία κατασκευών, παρά για τις εταιρείες 
υπηρεσιών. Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει μοντελοποιηθεί πολύ κοντά στην αναλογία 
της γραμμής συναρμολόγησης, είναι δηλαδή πολύ γραμμικό, μονοκατευθυντικό και 
σειριακό. 
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Στη βιβλιογραφία έχουν δειχθεί οι περιορισμοί της χρήσης του μοντέλου αλυσίδας 
αξίας στις βιομηχανίες υπηρεσιών και διαμεσολάβησης (π.χ. ασφάλειες, τράπεζες, 
νοσοκομεία, τηλεπικοινωνίες κ.λπ.). Σύμφωνα με τις γνώμες ειδικών, η λογική της 
αλυσίδας αξίας δεν περικλείει τη λογική της δημιουργίας αξίας στο χώρο των 
τηλεπικοινωνιών. Για το λόγο αυτό, προτείνεται η εφαρμογή της λογικής δημιουργίας 
δικτυακής αξίας. 

Το δίκτυο αξίας (value network) ορίζεται ως ένα δίκτυο σχέσεων, το οποίο 
δημιουργεί οικονομικές, και όχι μόνο, αξίες, μέσω δυναμικών ανταλλαγών μεταξύ δύο 
ή περισσότερων συμμετεχόντων. Οι ανταλλαγές μπορεί να είναι αντιληπτές ή μη. 

Πρακτικά, για να μοντελοποιηθεί το οικοσύστημα των τηλεπικοινωνιών, πρέπει να 
υιοθετηθεί ένα δίκτυο αξίας. Τα παραδείγματα επιχειρηματικών μοντέλων που 
παρατίθενται στην Ενότητα 2.3 υιοθετούν το δίκτυο αξίας. 

Ένα δίκτυο αξίας δημιουργεί οικονομική αξία μέσω σύνθετων δυναμικών ανταλλαγών 
μεταξύ επιχειρήσεων, πελατών, προμηθευτών και στρατηγικών εταίρων. Τα δίκτυα 
αυτά λειτουργούν στη βάση ανταλλαγής, όπου 3 διαφορετικές ροές αξίας πρέπει να 
εντοπιστούν. Κάθε μία ροή ακολουθεί τη μετακίνηση των αντικειμένων αξίας που 
ανταλλάσσονται μεταξύ των παικτών που εμπλέκονται στο δίκτυο αξίας. Με άλλα 
λόγια, πρέπει να εντοπιστούν: 

• Αλυσίδες αξίας – Ροές αγαθών, υπηρεσιών και κερδών που περιλαμβάνουν 
άμεσες ανταλλαγές για υπηρεσίες επί πληρωμή, παράδοση αγαθών, υπηρεσιών, 
συμβολαίων και τιμολογίων, καθώς και επιστροφές αποδείξεων, παραγγελιών, 
αιτήσεων για προτάσεις, επιβεβαιώσεων ή πληρωμών. 

• Ροή αξίας της γνώσης – Μια λογική ροή αξίας που απεικονίζει την ανταλλαγή 
στρατηγικών πληροφοριών, σχεδιασμού γνώσης, επεξεργασίας γνώσης, 
συνεργατικού σχεδιασμού, ανάπτυξης πολιτικής κ.λπ. 

• Ροή απροσδιόριστης αξίας – Μια ροή αξίας απροσδιορίστου κέρδους. Αυτές 
είναι αξίες οι οποίες δε μπορούν να αποτιμηθούν χρηματικά και τα κέρδη τα 
οποία εκτείνονται πέρα από πραγματικές υπηρεσίες, π.χ. κοινωνική συναίσθηση, 
αφοσίωση του πελάτη, προώθηση της εικόνας μιας εταιρείας κ.λπ. 

Οι ροές αξίας δεν είναι μονοκατευθυντικές, αλλά πολλαπλών σημείων σε πολλαπλά 
σημεία και ανεξάρτητες η μία από την άλλη. Κυκλοφορούν και επανέρχονται σε 
σύνθετες συναλλαγές που περικλείουν πολλές συνδέσεις ή αλυσίδες αξίας. 
Προκειμένου να δημιουργήσει κάποιος ένα «δυνατό» επιχειρηματικό πλάνο, το οποίο 
θα οδηγήσει σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, όλες οι ροές πρέπει να γίνουν αντιληπτές 
και να αναλυθούν. 

2.2.2.2.  Μοντελοποίηση  αξίας   
Για τη μοντελοποίηση αξίας, είναι σημαντικό να συσχετιστούν τα αναγνωρισμένα 
στοιχεία αξίας και οι παραγωγοί αξίας. Διαφορετικοί παίκτες στο δίκτυο αξίας 
παρέχουν διαφορετικά στοιχεία αξίας. Π.χ. η συνδεσιμότητα (connectivity) και η 
κινητικότητα (mobility) παρέχονται σαφώς από τους παρόχους δικτύου, ενώ η 
ασφάλεια παρέχεται σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Ο Πίνακας 2 αντιστοιχίζει τα 
στοιχεία αξίας στους διάφορους ρόλους. 
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Τελικός 
χρήστης 

     

Πωλητής 
εξοπλισμού για 
τις 
εγκαταστάσεις 
του πελάτη 

Πάροχος 
υπηρεσιών 

Προσωποποίηση Ηλεκτρονικές 
και «εν 
κινήσει» 
υπηρεσίες 

Πάροχος 
δικτύου 
πρόσβασης 

Κινητικότητα 
και 
δυνατότητα 
πρόσβασης 

  

Πάροχος 
δικτύου 
κορμού 

   

Πάροχος 
φυσικής 
υποδομής 

Συνδεσιμότητα 

   

Πάροχος 
υπηρεσιών 
προστιθέμενης 
αξίας 

   

Πάροχος 
υπηρεσιών 
κοστολόγησης 
προς τρίτους 

  

Ασφάλεια 
και 
ποιότητα 
παροχής 
υπηρεσιών 
(QoS) 

 

Ηλεκτρονικές 
και «εν 
κινήσει» 
υπηρεσίες 

Συγκλίνουσες 
υπηρεσίες 

Παρουσία και 
επίγνωση 
περιβάλλοντος 

Ευκολία 
χρήσης 
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Πάροχος 
περιεχομένου / 
οντότητα 
συγκέντρωσης 
περιεχομένου 

  Προσωποποίηση 

Παραγωγός / 
ιδιοκτήτης 
περιεχομένου 

      

Πίνακας 2: Πάροχοι αξίας 
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2.3. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ 
ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται μια σειρά Επιχειρηματικών Μοντέλων (ΕΜ), τα 
οποία μπορούν να εφαρμοστούν στο χώρο των τηλεπικοινωνιών και βασίζονται στο 
μοντέλο αναφοράς, που περιγράφεται παραπάνω (παρ. 2.2.1). Για κάθε μοντέλο, 
περιγράφονται οι συμμετέχοντες παίκτες, οι σχέσεις αλληλεπίδρασης και οι οδηγοί 
κόστους (έξοδα). 

Η κατεύθυνση των βελών στη σχηματική απεικόνιση των επιχειρηματικών μοντέλων 
εκφράζει τη ροή υπηρεσιών. Η ροή κερδών ακολουθεί την αντίθετη κατεύθυνση. Σε 
μερικές περιπτώσεις, υπάρχει κατανομή κερδών μεταξύ δύο παικτών, η οποία είναι 
και αμφίδρομη. Στα σχήματα που ακολουθούν, η έλλειψη απεικονίζει έναν παίκτη, ο 
οποίος μπορεί να πάρει έναν ή περισσότερους ρόλους. Τα παραλληλόγραμμα μέσα 
στις ελλείψεις απεικονίζουν τους ρόλους. 

2.3.1. ΕΜ1: Βασικό  μοντέλο  παροχής  υπηρεσιών   

Το συγκεκριμένο επιχειρηματικό μοντέλο περιγράφει ένα βασικό σενάριο παροχής 
υπηρεσιών, στο οποίο ο χρήστης αγοράζει υπηρεσίες από τον πάροχο υπηρεσιών και 
έτσι γίνεται συνδρομητής για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Ο συνδρομητής μπορεί 
να είναι είτε ιδιώτης, είτε επιχείρηση. Ο πάροχος υπηρεσιών δρα ως ο κύριος παίκτης 
προς τον συνδρομητή, παρέχοντας υπηρεσίες όπως φωνή, πρόσβαση στο διαδίκτυο 
κ.λπ. Προκειμένου να προσφέρει τις υπηρεσίες του στους πελάτες, ο πάροχος 
υπηρεσιών αγοράζει υπηρεσίες δικτύου κορμού και πρόσβασης από τους 
αντίστοιχους παρόχους δικτύου. 

Στο παρόν σενάριο υπάρχουν δύο τύποι υπηρεσιών προσυμφωνημένου επιπέδου: 

1. Ένας συνδρομητής κάνει ένα συμβόλαιο ή μια συμφωνία για υπηρεσία 
προσυμφωνημένου επιπέδου με τον πάροχο υπηρεσιών. Το συμβόλαιο μπορεί να 
είναι δύο τύπων, προπληρωμής ή κανονικής πληρωμής, ανάλογα με τη μορφή της 
συνδρομής. Στην περίπτωση της κανονικής πληρωμής, ο συνδρομητής χρεώνεται 
από τον πάροχο υπηρεσιών σε μηνιαία βάση για βασικές υπηρεσίες σύνδεσης και 
επικοινωνίας. Ο πάροχος υπηρεσιών μπορεί να υιοθετήσει διαφορετικά μοντέλα 
χρέωσης για τις υπηρεσίες που προσφέρει. Οι υπηρεσίες κοστολόγησης 
διευθετούνται από τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών, και αποτελούν επομένως για 
αυτόν λειτουργικά κόστη (Operational Cost - OPEX). 

2. Μια συμφωνία για υπηρεσίες προσυμφωνημένου επιπέδου έχει γίνει μεταξύ του 
παρόχου υπηρεσιών και του παρόχου δικτύου (κορμού και πρόσβασης). Η 
συμφωνία περιλαμβάνει παρακολούθηση και συντήρηση του δικτύου, ποιότητα 
υπηρεσίας (Quality of Service - QoS), αξιοπιστία και ανοχή στα σφάλματα, 
χρεώσεις κ.λπ. 

Το Σχήμα 3 απεικονίζει το περιγραφόμενο μοντέλο. Στο σχήμα αυτό, ο πάροχος 
δικτύου αναλαμβάνει τους ρόλους του παρόχου δικτύου πρόσβασης και κορμού. 
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Συνδρομητής

Πάροχος
υπηρεσιών

Πάροχος δικτύου
πρόσβασης

Πάροχος δικτύου
κορμού

Πάροχος
φυσικής
υποδομής

 

Σχήμα 3: Βασικό μοντέλο παροχής υπηρεσιών 

Ο Πίνακας 3 αναφέρει τις ροές εσόδων και τους οδηγούς κόστους για τους παίκτες 
κλειδιά στο συγκεκριμένο μοντέλο. 

Παίκτης Ρόλοι Ροές εσόδων Οδηγοί κόστους 
Μηνιαίο τέλος για 
συνδεσιμότητα 

από το 
συνδρομητή 

Κόστη διαχείρισης 
και χρέωσης του 
συνδρομητή Πάροχος 

υπηρεσιών 
Πάροχος 
υπηρεσιών Μεταβλητό τέλος 

για υπηρεσίες 
επικοινωνίας από 
το συνδρομητή 

Κόστος υπηρεσιών 
προσυμφωνημένου 

επιπέδου 

Πάροχος 
δικτύου 

Πάροχος 
δικτύου 

κορμού και 
πάροχος 
δικτύου 

πρόσβασης

Έσοδα υπηρεσιών 
προσυμφωνημένου 
επιπέδου από τον 
πάροχο υπηρεσιών 

Αγορά δικτυακού 
εξοπλισμού και 

κόστη συντήρησης 
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Πάροχος 
φυσικής 
υποδομής 

Πάροχος 
φυσικής 
υποδομής 

Έσοδα από την 
επινοικίαση των 

φυσικών 
υποδομών στους 
παρόχους δικτύου 

Κόστη 
διαχείρισης, 

συντήρησης και 
επέκτασης της 

φυσικής υποδομής 

Πίνακας 3: Βασικό μοντέλο παροχής υπηρεσιών: Ροές εσόδων και οδηγοί 
κόστους 

2.3.2. ΕΜ  2: Μοντέλο  για  τη  διανομή  εξοπλισμού  
για  τις  εγκαταστάσεις  του  πελάτη  

Το συγκεκριμένο μοντέλο χρησιμοποιείται για τη λιανική πώληση εξοπλισμού για τις 
εγκαταστάσεις του πελάτη στον τελικό χρήστη. Ο εξοπλισμός αυτός μπορεί να 
διανεμηθεί με δύο διαφορετικούς τρόπους: (α) δεσμοποίηση εξοπλισμού από τον 
πάροχο υπηρεσιών ή (β) απευθείας διανομή από τον πωλητή εξοπλισμού για τις 
εγκαταστάσεις του πελάτη. 

2.3.2.1.  Δεσμοποίηση  εξοπλισμού  από  τον  πάροχο  
υπηρεσιών   

Η μέθοδος αυτή παρατηρείται κυρίως στην περίπτωση των υπηρεσιών κινητής 
τηλεφωνίας, όπου ο πάροχος εξοπλισμού για τις εγκαταστάσεις του πελάτη πουλάει 
απευθείας τον εξοπλισμό στον πάροχο υπηρεσιών, ο οποίος με τη σειρά του τον 
διανέμει (τον τερματικό εξοπλισμό κινητής τηλεφωνίας στην περίπτωση αυτή) 
κατευθείαν στον τελικό χρήστη. Το κόστος του τερματικού εξοπλισμού 
περιλαμβάνεται στο κόστος της βασικής συνδρομής. Ο πάροχος υπηρεσιών 
αναλαμβάνει επιπλέον το ρόλο του διανομέα, και επομένως αποτελεί τον παίκτη 
κλειδί. Ο πάροχος υπηρεσιών, σύμφωνα με αυτό το σενάριο, μπορεί να παρέχει 
επιπλέον οικονομικές διευκολύνσεις στον συνδρομητή. 
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Συνδρομητής

Τελικός
χρήστης

Πάροχος
υπηρεσιώνΔιανομέας

Πωλητής
εξοπλισμού για τις
εγκαταστάσεις του

πελάτη

 

Σχήμα 4: Δεσμοποίηση εξοπλισμού από τον πάροχο υπηρεσιών 

Παίκτης Ρόλοι Ροές εσόδων Οδηγοί κόστους 
Μηνιαίο τέλος 

για 
συνδεσιμότητα 

από το 
συνδρομητή 

Κόστος 
οργάνωσης του 

δικτύου 
διανομής 

Μεταβλητό 
τέλος για 
υπηρεσίες 

επικοινωνίας 
από το 

συνδρομητή 

Κόστος αγοράς 
εξοπλισμού για 

τις 
εγκαταστάσεις 
του πελάτη 

Πάροχος 
υπηρεσιών 

Πάροχος 
υπηρεσιών, 
Διανομέας 

Έσοδα από 
την αγορά 
εξοπλισμού 

από τον τελικό 
χρήστη 

Κόστος 
επιχορηγούμενου 
εξοπλισμού, 
διαχειριστικό 

κόστος 

Πωλητής 
εξοπλισμού 
για τις 

εγκαταστάσεις 
του πελάτη 

Πωλητής 
εξοπλισμού 
για τις 

εγκαταστάσεις 
του πελάτη 

Έσοδα από 
την αγορά 
εξοπλισμού 
από τον 
πάροχο 

υπηρεσιών 

Έξοδα 
κατασκευής 
εξοπλισμού 
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Πίνακας 4: Δεσμοποίηση εξοπλισμού: Ροές εσόδων και οδηγοί κόστους 

2 .3.2.2.  Απευθείας  διανομή  από  τον  πωλητή  εξοπλισμού  
για  τις  εγκαταστάσεις  του  πελάτη   

Στην περίπτωση αυτή, η διανομή εξοπλισμού γίνεται απευθείας από τον πωλητή 
εξοπλισμού για τις εγκαταστάσεις του πελάτη, όπως απεικονίζεται και στο Σχήμα 5. 
Αυτή είναι η πάγια μέθοδος διανομής που ακολουθείται στο χώρο των σταθερών 
γραμμών (fixed-line). Εδώ, ο πωλητής εξοπλισμού για τις εγκαταστάσεις του πελάτη 
και ο πάροχος υπηρεσιών μπορούν να έχουν ίση ή και μεγαλύτερη δύναμη ο ένας από 
τον άλλο, ανάλογα με τον έλεγχο πάνω στο δίκτυο διανομής και το συνδρομητή 
αντίστοιχα. Είναι δυνατό να υπάρχουν συμφωνίες για το διαμοιρασμό των εσόδων 
μεταξύ του διανομέα και του παρόχου υπηρεσιών. 

Συνδρομητής

Τελικός
χρήστης

Πάροχος
υπηρεσιών

Διανομέας

Πωλητής
εξοπλισμού για τις
εγκαταστάσεις του

πελάτη

Διαμοιρασμός
κερδών

 

Σχήμα 5: Απευθείας διανομή από τον πωλητή εξοπλισμού για τις εγκαταστάσεις 
του πελάτη 

Ο Πίνακας 5 αναφέρει τις ροές εσόδων και τους οδηγούς κόστους για τους παίκτες 
κλειδιά στο συγκεκριμένο επιχειρηματικό μοντέλο. 

Παίκτης Ρόλοι Ροές εσόδων Οδηγοί κόστους 

Πάροχος 
υπηρεσιών 

Πάροχος 
υπηρεσιών 

Τέλη για 
συνδεσιμότητα 
και υπηρεσίες 

από το 
συνδρομητή 

Κόστος 
διαχείρισης και 
απόκτησης 

συνδρομητών, 
κόστος υπηρεσιών 
προσυμφωνημένου 

επιπέδου 
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Παίκτης Ρόλοι Ροές εσόδων Οδηγοί κόστους 

Πωλητής 
εξοπλισμού 
για τις 

εγκαταστάσεις 
του πελάτη 

Πωλητής 
εξοπλισμού 
για τις 

εγκαταστάσεις 
του πελάτη 

Έσοδα από 
την αγορά 
εξοπλισμού 
από το 
διανομέα 

Έξοδα 
κατασκευής 
εξοπλισμού 

Έσοδα από 
την αγορά 
εξοπλισμού 
από τους 
τελικούς 
χρήστες 

Κόστος αγοράς 
εξοπλισμού για τις 
εγκαταστάσεις του 

πελάτη Διανομέας Διανομέας 

Έσοδα από τη 
διανομή 

συνδρομών 

Κόστος 
οργάνωσης του 
δικτύου διανομής  

Πίνακας 5: Απευθείας διανομή από τον πωλητή εξοπλισμού για τις 
εγκαταστάσεις του πελάτη: Ροές εσόδων και οδηγοί κόστους 

2.3.3. ΕΜ3: Παροχή  περιεχομένου   

Η παροχή περιεχομένου μπορεί να γίνεται ακολουθώντας (α) το μοντέλο κάθετης 
δεσμοποίησης, (β) το μοντέλο χρέωσης μεταφερόμενων δεδομένων, ή (γ) το μοντέλο 
μεταπώλησης χωρητικότητας για περιεχόμενο. 

2.3.3.1.  Μοντέλο  κάθετης  δεσμοποίησης  
Το μοντέλο αυτό χρησιμοποιείται για την παροχή περιεχομένου από έναν πάροχο 
υπηρεσιών. Ο πάροχος υπηρεσιών αγοράζει περιεχόμενο από σχετικούς παίκτες της 
αγοράς (παρόχους ή δημιουργούς περιεχομένου), αναλαμβάνοντας έτσι τον επιπλέον 
ρόλο της οντότητας συγκέντρωσης περιεχομένου. Ο πάροχος υπηρεσιών είναι ο 
παίκτης κλειδί στο συγκεκριμένο μοντέλο, έχοντας απευθείας σχέση με το 
συνδρομητή, παρέχοντάς του περιεχόμενο και χρεώνοντας τον για τις προσφερόμενες 
υπηρεσίες. Θεωρώντας και το ρόλο της οντότητας ολοκλήρωσης περιεχομένου, ένας 
πάροχος υπηρεσιών μπορεί να κερδίσει μεγαλύτερο έλεγχο του δικτύου αξίας. Αυτό 
είναι γνωστό και ως «κάθετη δεσμοποίηση». 

Στο Σχήμα 6 φαίνεται το μοντέλο, ενώ ο Πίνακας 6 αναφέρει τις ροές εσόδων και 
τους οδηγούς κόστους για τους βασικούς παίκτες. 
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Συνδρομητής

Τελικός
χρήστης

Πάροχος
υπηρεσιών

Οντότητα
συγκέντρωσης
περιεχομένου

Πάροχος
περιεχομένου

Δημιουργός/ 
ιδιοκτήτης

περιεχομένου

 

Σχήμα 6: Μοντέλο κάθετης δεσμοποίησης 

Παίκτης Ρόλοι Ροές εσόδων Οδηγοί κόστους 

Έσοδα από τη 
συνδρομή για 
περιεχόμενο 

Αγορά 
περιεχομένου και 

κόστος 
συγκέντρωσης Πάροχος 

υπηρεσιών 

Πάροχος 
υπηρεσιών, 
οντότητα 

συγκέντρωσης 
περιεχομένου Τέλος 

συνδεσιμότητας
Κόστος παροχής 
χωρητικότητας 

Πίνακας 6: Μοντέλο κάθετης δεσμοποίησης: Ροές εσόδων και οδηγοί κόστους 

2 .3.3.2.  Μοντέλο  χρέωσης  μεταφοράς  δεδομένων  
Το μοντέλο αυτό χρησιμοποιείται για την παροχή περιεχομένου από τρίτους (π.χ. 
οντότητες συγκέντρωσης περιεχομένου). Εδώ, οι «τρίτοι» προσφέρουν περιεχόμενο 
στους συνδρομητές μέσω του παρόχου υπηρεσιών. Οι τρίτοι έχουν άμεση σχέση με 
τον συνδρομητή, αποτελώντας έτσι παίκτες κλειδιά. Ένας πάροχος υπηρεσιών 
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κοστολόγησης προς τρίτους (π.χ. μια τράπεζα) παρέχει υπηρεσίες χρέωσης εκ μέρους 
της οντότητας συγκέντρωσης περιεχομένου. Στο συγκεκριμένο μοντέλο, ο πάροχος 
υπηρεσιών χρεώνει τους συνδρομητές του για την αντίστοιχη μεταφορά δεδομένων, 
εξ’ ου και το όνομα του μοντέλου. Η οντότητα συγκέντρωσης περιεχομένου και ο 
πάροχος υπηρεσιών κοστολόγησης προς τρίτους αποτελούν τους παίκτες κλειδιά. Το 
Σχήμα 7 απεικονίζει το μοντέλο σχηματικά. 

Συνδρομητής

Τελικός
χρήστης

Πάροχος
υπηρεσιών

Οντότητα
συγκέντρωσης
περιεχομένου

Πάροχος
περιεχομένου

Δημιουργός/ 
ιδιοκτήτης

περιεχομένου

Πάροχος
υπηρεσιών

κοστολόγησης
προς τρίτους

 

Σχήμα 7: Μοντέλο χρέωσης μεταφερόμενων δεδομένων 

Ο Πίνακας 7 αναφέρει τις ροές εσόδων και τους οδηγούς κόστους για τους βασικούς 
παίκτες. 

Παίκτης Ρόλοι Ροές εσόδων Οδηγοί κόστους 
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Παίκτης Ρόλοι Ροές εσόδων Οδηγοί κόστους 

Οντότητα 
συγκέντρωσης 
περιεχομένου 

Οντότητα 
συγκέντρωσης 
περιεχομένου 

Έσοδα από τη 
χρήση 

περιεχομένου 

Κόστος αγοράς 
περιεχομένου και 
συγκέντρωσης 

αυτού 

Πάροχος 
υπηρεσιών 

κοστολόγησης 
προς τρίτους 

Πάροχος 
υπηρεσιών 

κοστολόγησης 
προς τρίτους 

Έσοδα από 
την υπηρεσία 
κοστολόγησης 

από την 
οντότητα 

συγκέντρωσης 
περιεχομένου 

Κόστος παροχής 
υπηρεσιών 

κοστολόγησης 

Πάροχος 
υπηρεσιών 

Πάροχος 
υπηρεσιών 

Έσοδα από τη 
χρήση 

δεδομένων 
από τους 

συνδρομητές 

Κόστος παροχής 
χωρητικότητας 

Πίνακας 7: Μοντέλο χρέωσης μεταφερόμενων δεδομένων: Ροές εσόδων και 
οδηγοί κόστους 

2 .3.3.3.  Μοντέλο  μεταπώλησης  χωρητικότητας  για  
περιεχόμενο   

Στο μοντέλο αυτό, ο τρίτος (π.χ. η οντότητα συγκέντρωσης περιεχομένου), παρέχει 
περιεχόμενο στους συνδρομητές χρησιμοποιώντας τη χωρητικότητα του δικτύου ενός 
παρόχου υπηρεσιών. Στην περίπτωση αυτή, ο πάροχος υπηρεσιών μεταπωλεί ένα 
μέρος της χωρητικότητάς του και παρέχει παράλληλα υπηρεσίες κοστολόγησης εκ 
μέρους της οντότητας συγκέντρωσης περιεχομένου. Η τελευταία πληρώνει για τις 
υπηρεσίες κοστολόγησης και για τη διάθεση της χωρητικότητας τον πάροχο 
υπηρεσιών. Επίσης, μπορεί να εφαρμόζεται ένα μοντέλο διαμοιρασμού κερδών 
μεταξύ των δύο αυτών παικτών για τη χρήση του περιεχομένου. Το εφαρμοζόμενο 
μοντέλο εξαρτάται από το είδος του περιεχομένου που παρέχεται. 

Το Σχήμα 8 παρουσιάζει το περιγραφόμενο μοντέλο. Ο Πίνακας 8 αναφέρει τις ροές 
εσόδων και οδηγοί κόστους για τους παίκτες κλειδιά. 
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Συνδρομητής

Τελικός
χρήστης

Πάροχος
υπηρεσιών

Οντότητα
συγκέντρωσης
περιεχομένου

Πάροχος
περιεχομένου

Δημιουργός/ 
ιδιοκτήτης

περιεχομένου

Διαμοιρασμός
κερδών

 

Σχήμα 8: Μοντέλο μεταπώλησης χωρητικότητας για περιεχόμενο 

Παίκτης Ρόλοι Ροές εσόδων Οδηγοί 
κόστους 

Έσοδα από την 
υπηρεσία 

κοστολόγησης 
από την 
οντότητα 

συγκέντρωσης 
περιεχομένου  

Κόστος παροχής 
υπηρεσιών 

κοστολόγησης Πάροχος 
υπηρεσιών 

Πάροχος 
υπηρεσιών 

Έσοδα από τη 
μεταπώληση της 
χωρητικότητας 

Κόστος παροχής 
χωρητικότητας 
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Οντότητα 
συγκέντρωσης 
περιεχομένου 

Οντότητα 
συγκέντρωσης 
περιεχομένου 

Έσοδα από τη 
χρήση 

περιεχομένου 
(τα έσοδα αυτά 
μπορεί να 
μοιράζονται 
μεταξύ του 
παρόχου 

υπηρεσιών και 
της οντότητας 
συγκέντρωσης 
περιεχομένου) 

Κόστος αγοράς 
περιεχομένου 

και 
συγκέντρωσης 

αυτού 

Πίνακας 8: Μοντέλο μεταπώλησης χωρητικότητας για περιεχόμενο: Ροές 
εσόδων και οδηγοί κόστους 

2 .3.3.4.  Σύνοψη  
Το περιεχόμενο που παρέχεται με βάση τα επιχειρηματικά μοντέλα που 
περιγράφηκαν στις παραπάνω ενότητες διαφέρει ανάλογα με την περίπτωση. 
Παραδείγματα περιεχομένου αποτελούν τα νέα, η διασκέδαση, τα παιχνίδια κ.λπ. Η 
παροχή δύο ή περισσοτέρων ειδών περιεχομένου μπορεί να χρησιμοποιεί το ίδιο 
επιχειρηματικό μοντέλο. Παρόλα αυτά, μπορεί να διαφέρει στο είδος της τεχνολογίας 
στις σχετικές λειτουργίες και σχέσεις. Παραδείγματα υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας 
συμπεριλαμβάνουν τοπικό περιεχόμενο, υπηρεσίες παρουσίας κ.λπ. 

Μερικά μοντέλα εσόδων που χρησιμοποιούνται από παίκτες κλειδιά για την παροχή 
περιεχομένου είναι τα εξής: 

• Τέλος βασισμένο στη συναλλαγή 

• Πάγιο τέλος 

• Τέλος χρήσης 

• Τέλος αγοράς άδειας (License fee) 

• Τέλος βασισμένο στην αξία, π.χ. τοπικά εξειδικευμένο περιεχόμενο 

2.3.4. ΕΜ  4: Μοντέλο  παροχής  περιεχομένου  
μεταξύ  ισοτίμων  (peer-to-peer, P2P) 

Η κίνηση μεταξύ ισοτίμων (P2P) έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, καταλαμβάνοντας 
σημαντικό μέρος της χωρητικότητας των δικτύων κορμού και πρόσβασης. Μέχρι 
στιγμής, το P2P περιεχόμενο διανέμεται με δυο διαφορετικούς τρόπους: 

2.3.4.1.  Με  διαχείριση  ψηφιακών  δικαιωμάτων  (Digital  
Rights Management – DRM)  

Το επιχειρηματικό μοντέλο στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να ακολουθήσει ένα 
εκ των επιχειρηματικών μοντέλων της ενότητας ΕΜ3 – Μοντέλα παροχής 
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περιεχομένου – ανάλογα με το ποιος παρέχει το περιεχόμενο. Ο επιπλέον κανόνας ο 
οποίος εφαρμόζεται στο παρόν μοντέλο είναι ο ρόλος του παρόχου DRM (θέματα 
δικαιωμάτων). Αυτόν το ρόλο μπορεί να αναλάβει ο πάροχος υπηρεσιών ή κάποιος 
τρίτος, όπως για παράδειγμα ένας πάροχος υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, μια 
οντότητα συγκέντρωσης περιεχομένου ή ένας πάροχος υπηρεσιών κοστολόγησης, με 
κατάλληλα μοντέλα διαμοιρασμού των εσόδων μεταξύ των παικτών. 

2.3.4.2.  Χωρίς  διαχείριση  ψηφιακών  δικαιωμάτων  
Για το σενάριο αυτό δεν υπάρχει ξεκάθαρο επιχειρηματικό μοντέλο. Τυπικά, το P2P 
περιεχόμενο θα εμφανιζόταν για τον πάροχο υπηρεσιών ως δεδομένα για μεταφορά, 
στην οποία περίπτωση, αυτός μπορεί να χρεώνει το συνδρομητή βασισμένος σε 
κάποιο μοντέλο εσόδων. 

Οι ιδιοκτήτες περιεχομένου θεωρούν, μέχρι στιγμής, το P2P ως απειλή, αλλά αυτό 
μπορεί να αλλάξει. Μερικές έρευνες έχουν δείξει ότι το P2P μπορεί να είναι μια 
αποτελεσματική διαφήμιση για εμπορικό περιεχόμενο. Π.χ. οι παραγωγοί ταινιών θα 
μπορούσαν να αυξήσουν τις πωλήσεις ταινιών DVD διανέμοντας δωρεάν τις ταινίες 
σε χαμηλότερη ανάλυση ή ένα μόνο κομμάτι των ταινιών αυτών. Καθώς το DRM 
εξαπλώνεται όλο και περισσότερο, είναι πιθανόν το P2P να γίνει ένα σημαντικό 
κανάλι διαφήμισης για την πλήρη διάθεση εμπορικού περιεχομένου. 

2.3.5. ΕΜ5: Μοντέλο  ευρείας  μετάδοσης  
(broadcasting) περιεχομένου  σε  κινητά  

Το συγκεκριμένο επιχειρηματικό μοντέλο στην περίπτωση της ευρείας μετάδοσης σε 
κινητά είναι το ίδιο όπως το μοντέλο αναφοράς (παρ. 2.2.1), αλλά συνήθως οι παίκτες 
που αναλαμβάνουν τους ρόλους είναι διαφορετικοί. Π.χ. το δίκτυο δεν είναι το δίκτυο 
κινητής τηλεφωνίας, αλλά ένα εξειδικευμένο δίκτυο ευρείας μετάδοσης. Ως κανάλι 
επιστροφής, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα κινητά δίκτυα. Το μεταδιδόμενο 
περιεχόμενο μπορεί να είναι το ίδιο που μεταδίδεται στην παραδοσιακή τηλεόραση ή 
επιπλέον υπηρεσίες δεδομένων (π.χ. πληροφορίες για τον καιρό, πακέτα λογισμικού, 
ενημερώσεις λογισμικού κ.λπ.). Οι υπηρεσίες που μεταδίδονται ευρέως 
(broadcasting) είναι οικονομικά συμφέρουσες όταν υπάρχει μεγάλη ζήτηση από 
πολλούς χρήστες για την ίδια πληροφορία την ίδια χρονική στιγμή (π.χ. τηλεόραση). 
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Συνδρομητής

Τελικός
χρήστης

Πάροχος
υπηρεσιών

Οντότητα
συγκέντρωσης
περιεχομένου

Πάροχος
περιεχομένου

Δημιουργός/ 
ιδιοκτήτης

περιεχομένου

Πάροχος δικτύου
πρόσβασης

Πάροχος δικτύου
κορμού

Πάροχος υπηρεσιών
προστιθέμενης αξίας

Πάροχος
φυσικής
υποδομής

 

Σχήμα 9: Μοντέλο ευρείας μετάδοσης (broadcasting) περιεχομένου σε κινητά 

Το Σχήμα 9 απεικονίζει το μοντέλο, και συγκεκριμένα, μόνο το μέρος που αφορά την 
παράδοση περιεχομένου. Το κανάλι επιστροφής χρησιμοποιεί τα κινητά δίκτυα, 
σύμφωνα π.χ. με το ΕΜ2. 

Τυπικά, οι πάροχοι υπηρεσιών ευρείας μετάδοσης δρουν και ως οντότητες 
συγκέντρωσης περιεχομένου, συγκεντρώνοντας π.χ. πολλά προγράμματα τηλεόρασης 
ή ροές δεδομένων στο κανάλι μετάδοσης. Το δίκτυο μετάδοσης μπορεί να 
λειτουργείται από έναν άλλο παίκτη, ο οποίος πουλά χονδρικά χωρητικότητα στον 
πάροχο υπηρεσιών. Ο Πίνακας 9 αναφέρει τις ροές εσόδων και τους οδηγούς κόστους 
για το συγκεκριμένο μοντέλο. 

Παίκτης Ρόλοι Ροές εσόδων Οδηγοί 
κόστους 

Πάροχος 
υπηρεσιών 

Πάροχος 
υπηρεσιών + 
Οντότητα 

συγκέντρωσης 
περιεχομένου 

Μηνιαία έσοδα 
για συνδρομές 
περιεχομένου 

Μηνιαίο/ετήσιο 
ή βασισμένο 
στη χρήση 
κόστος για 
εξασφάλιση 

χωρητικότητας 
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Παίκτης Ρόλοι Ροές εσόδων Οδηγοί 
κόστους 
Κόστος 

δικαιωμάτων 
του 

περιεχομένου 
που μεταδίδεται 

Κόστος 
υπηρεσιών 

προστιθέμενης 
αξίας 

Εισφορές 
βασισμένες στη 

χρήση για 
περιεχόμενο που 

πωλείται 
απευθείας στους 
καταναλωτές 

Απόκτηση 
πελατών, 
διαφήμιση, 
παροχές, 

κοστολόγηση  
Κόστος 
παροχής 

χωρητικότητας 
του δικτύου 
κορμού  

Πάροχος 
δικτύου 

Πάροχος 
δικτύου 

κορμού και 
πρόσβασης 

Μηνιαίες/ετήσιες 
ή βασισμένες 
στη χρήση 
εισφορές για 
εξασφάλιση 

χωρητικότητας 

Κόστος 
κατασκευής και 
συντήρησης του 
εξοπλισμού 

(OSI επίπεδο 2 
και 3) του 

δικτύου ευρείας 
μετάδοσης 

(κορμού και 
διανομής) 

Πάροχος 
φυσικής 
υποδομής 

Πάροχος 
φυσικής 
υποδομής 

Έσοδα από την 
επινοικίαση των 

φυσικών 
υποδομών στους 

παρόχους 
δικτύου 

Κόστη 
διαχείρισης, 

συντήρησης και 
επέκτασης της 

φυσικής 
υποδομής (OSI 
επίπεδο 1) 

Πάροχος 
περιεχομένου 

Πάροχος 
περιεχομένου 

Έσοδα από τη 
χονδρική 
πώληση 

περιεχομένου 

Κόστος αγοράς 
δικαιωμάτων 
από τους 

παραγωγούς 
περιεχομένου 

Δημιουργός/ 
ιδιοκτήτης 

περιεχομένου 

Δημιουργός/ 
ιδιοκτήτης 

περιεχομένου 

Έσοδα από την 
πώληση των 

δικαιωμάτων του 
περιεχομένου 
στους παρόχους 

Επενδύσεις 
(χρόνος και 
χρήμα) για τη 

δημιουργία νέου 
περιεχομένου 
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Παίκτης Ρόλοι Ροές εσόδων Οδηγοί 
κόστους 

Πάροχος 
υπηρεσιών 

προστιθέμενης 
αξίας 

Πάροχος 
υπηρεσιών 

προστιθέμενης 
αξίας 

Έσοδα από την 
πώληση 

υπηρεσιών 
προστιθέμενης 
αξίας στους 
παρόχους 
υπηρεσιών 

Επενδύσεις 
(χρόνος και 
χρήμα) για τη 
δημιουργία 

νέων υπηρεσιών 

Πίνακας 9: Μοντέλο ευρείας μετάδοσης (broadcasting) περιεχομένου σε κινητά: 
Ροές εσόδων και οδηγοί κόστους 

2.4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται μερικά επιχειρηματικά μοντέλα για την 
αξιοποίηση ευρυζωνικών δικτυακών υποδομών. Η διαφοροποίηση των 
επιχειρηματικών μοντέλων μεταξύ τους έγκειται στο βαθμό στον οποίο 
ολοκληρώνονται ορισμένοι παράγοντες σε κάθε μοντέλο. Συγκεκριμένα:  

• Ολοκλήρωση ιδιοκτησίας: Μέχρι ποιο σημείο τα διαφορετικά λειτουργικά 
στρώματα αναπτύσσονται κάτω από κοινή ιδιοκτησία; 

• Ολοκλήρωση στόχου: Μέχρι ποιο σημείο εκτελούνται οι στόχοι με αμοιβαίο 
συντονισμό, πριν εισέλθει ο ανταγωνισμός (π.χ. co-location, εργασία σε ομάδες 
κ.λπ.); 

• Ολοκλήρωση γνώσης: Μέχρι ποιο σημείο οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν γνώση 
σχετικά με τις δραστηριότητες των άλλων εμπλεκόμενων φορέων; 

Ο βαθμός ολοκλήρωσης των παραπάνω παραγόντων καθορίζεται με τη μελέτη και 
έρευνα των παρακάτω σημείων αντίστοιχα: 

• Ο βαθμός στον οποίο ο ίδιος φορέας έχει πολλαπλούς ρόλους στο 
επιχειρηματικό μοντέλο. 

• Ο βαθμός στον οποίο διαφορετικοί συμμετέχοντες ευθυγραμμίζουν τις 
δραστηριότητες τους για την ολοκλήρωση ενός στόχου. 

• Ο βαθμός στον οποίο διαφορετικοί συμμετέχοντες έχουν γνώση ο ένας για τις 
δραστηριότητες του άλλου. 

Τα στοιχεία που εμπλέκονται στα επιχειρηματικά μοντέλα για την αξιοποίηση 
ευρυζωνικών δικτυακών υποδομών, την παροχή και εκμετάλλευση των οποίων 
αναλαμβάνουν οι εμπλεκόμενοι φορείς, είναι τα παρακάτω: 

• Συσκευές 

• Πύλες 

• Περιεχόμενο 

• Υπηρεσίες 
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• Πλατφόρμες υπηρεσιών 

• Υποδομή πρόσβασης 

Οι επιχειρηματικές διαδικασίες ομαδοποιούνται σε δύο φάσεις:  

• Φάση ανάπτυξης: άθροιση ζήτησης, προώθηση, προχρηματοδότηση, έναρξη, 
συντονισμός προτύπων, σχέδιο, υλοποίηση. 

• Φάση εμπορικής εκμετάλλευσης: Λειτουργία, συντήρηση, διαφήμιση, 
πωλήσεις, CRM, τιμολόγηση. 

Στην ενότητες που ακολουθούν περιγράφονται συνοπτικά παραδείγματα 
επιχειρηματικών μοντέλων. Το Σχήμα 10 παρουσιάζει τα τρία βασικά επίπεδα ενός 
επιχειρηματικού μοντέλου:  

• Το πρώτο επίπεδο αφορά τον παθητικό εξοπλισμό του δικτύου, δηλαδή τους 
αγωγούς, τις οπτικές ίνες κ.λπ. Συγκεκριμένα, αναφέρεται στο ποιος φορέας 
(ιδιωτική ή δημόσια επιχείρηση, κ.λπ.) παρέχει και εκμεταλλεύεται την βασική 
υποδομή του ευρυζωνικού δικτύου. 

• Το δεύτερο επίπεδο αφορά τον ενεργό εξοπλισμό του δικτύου. Συγκεκριμένα, 
αναφέρεται στο ποιος φορέας παρέχει και εκμεταλλεύεται την ενεργή υποδομή 
του ευρυζωνικού δικτύου. 

• Το τρίτο επίπεδο αναφέρεται στο ποιος ελέγχει το δίκτυο, καθώς και τις 
υπηρεσίες και το περιεχόμενο που προσφέρονται πάνω από αυτό. 

 

Σχήμα 10: Τα βασικά επίπεδα ενός επιχειρηματικού μοντέλου για την 
αξιοποίηση ευρυζωνικών δικτυακών υποδομών 

Με βάση το Σχήμα 10 παρουσιάζονται μερικά σενάρια επιχειρηματικών μοντέλων 
που δείχνουν το πώς οι δημόσιοι οργανισμοί και οι ιδιωτικοί πάροχοι υποδομών, 
εξοπλισμού και υπηρεσιών μπορούν να συνεργαστούν προς όφελος του τελικού 
χρήστη. 
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2.4.1. Σενάριο  1: Ίση  πρόσβαση  (Equal Access) 

Στο συγκεκριμένο σενάριο (Σχήμα 11) στόχος είναι η διασφάλιση ίσης πρόσβασης 
στον παθητικό εξοπλισμό του δικτύου. Συγκεκριμένα: 

• Στο πρώτο επίπεδο δραστηριοποιείται μια οντότητα, η οποία προσφέρει 
κοστοστρεφώς τον παθητικό εξοπλισμό του δικτύου στον πάροχο του ενεργού 
εξοπλισμού. Επειδή η παθητική υποδομή πρέπει να προσφέρεται 
κοστοστρεφώς, η οντότητα πρέπει να είναι μια εταιρεία κοινής ωφέλειας ή η 
δημοτική αρχή (υπό τη μορφή μιας δημόσιας, μη κερδοσκοπικής επιχείρησης). 

• Στο δεύτερο επίπεδο δραστηριοποιούνται πολλοί πάροχοι, ο οποίοι προσφέρουν 
τον ενεργό εξοπλισμό του δικτύου. 

• Στο τρίτο επίπεδο δραστηριοποιούνται επίσης πολλοί πάροχοι υπηρεσιών, που 
δρουν ανταγωνιστικά και προσφέρουν ευρυζωνικές υπηρεσίες στους χρήστες. 

 

Σχήμα 11: Σενάριο ίσης πρόσβασης 

Η οντότητα που δραστηριοποιείται στο πρώτο επίπεδο, κατασκευάζει την παθητική 
υποδομή και στη συνέχεια, την επινοικιάζει σε μια εταιρεία ή κοινοπραξία εταιρειών 
που λειτουργεί το δίκτυο. Η εταιρεία λειτουργίας του δικτύου παρέχει με τη σειρά της 
τον ενεργό εξοπλισμό και προσφέρει ευρυζωνική πρόσβαση στους 
τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και τους παρόχους περιεχομένου. Τέλος, οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρώνουν ένα μηνιαίο τέλος ανά χρήστη στην εταιρεία λειτουργίας του 
δικτύου. 

Ο ρόλος της οντότητας που δραστηριοποιείται στο επίπεδο 1 σε αυτό το 
επιχειρηματικό μοντέλο, είναι να παρακινήσει τον ανταγωνισμό σε επίπεδο παροχής 
υπηρεσιών και περιεχομένου. Η οντότητα αυτή, με το να επενδύει σε παθητική 
υποδομή και λόγω του μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα της που επιτρέπει κοστοστρεφή 
χρέωση της παθητικής υποδομής, μειώνει το κόστος για τους παρόχους υπηρεσιών 
και επομένως το οικονομικό κατώφλι για να μπει κάποιος στην αγορά. Μέσα από την 
εταιρεία διαχείρισης του δικτύου εξασφαλίζεται ότι οι πάροχοι υπηρεσιών και 
περιεχομένου θα ανταγωνίζονται μεταξύ τους. 

Υπάρχουν δύο σημαντικές παραλλαγές στο επιχειρηματικό μοντέλο ίσης πρόσβασης: 

1. Η πρώτη παραλλαγή προκύπτει όταν υπάρχει ήδη σημαντική ευρυζωνική 
υποδομή στην περιοχή και δεν είναι αναγκαίες νέες επενδύσεις. Σε αυτή την 
περίπτωση ο ρόλος της δημοτικής αρχής είναι να λειτουργεί ως ενορχηστρωτής 
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με το να εξασφαλίζει τη δημιουργία μιας ακμάζουσας αγοράς για ευρυζωνικές 
υπηρεσίες και περιεχόμενο. Συχνά, οι δημοτικές αρχές και οι ιδιοκτήτες της 
υπάρχουσας υποδομής δημιουργούν ένα κοινό φορέα (κοινοπραξία), ο οποίος και 
διαχειρίζεται την υποδομή. Η ενεργή υποδομή και η παροχή υπηρεσιών συνήθως 
διαχειρίζονται από έναν ή περισσότερους παρόχους υπηρεσιών, κατόπιν 
συμφωνίας με τον κοινό φορέα. 

2. Η δεύτερη παραλλαγή προκύπτει όταν η δημοτική αρχή αναλαμβάνει και τη 
διαχείριση της ενεργής υποδομής μαζί με τη διαχείριση της παθητικής υποδομής. 

Το επιχειρηματικό μοντέλο ίσης πρόσβασης προϋποθέτει ότι ένας μεγάλος αριθμός 
από παρόχους υπηρεσιών και περιεχόμενου είναι διαθέσιμοι και ανταγωνίζονται 
μεταξύ τους. Αυτό δεν είναι πάντα εφικτό, καθώς η δημιουργία μιας ενεργής αγοράς 
σε ευρυζωνικές υπηρεσίες και περιεχόμενο παίρνει κάποιο χρονικό διάστημα να 
δημιουργηθεί. Επίσης, το επιχειρηματικό μοντέλο ίσης πρόσβασης υποθέτει πως το 
ευρυζωνικό δίκτυο θα αποφέρει γρήγορα ικανοποιητικά κέρδη (δηλαδή θα 
δημιουργηθεί γρήγορα κρίσιμη μάζα πελατών), προκειμένου να υποστηρίξει μεγάλο 
αριθμό ανταγωνιστριών εταιρειών. 

2.4.2. Σενάριο  2: Πλήρης  κρατικός  έλεγχος  μέσω  
κοινοπραξιών  του  δημόσιου  και  του  ιδιωτικού  
τομέα  (Full Public control through Public-
Private Partnerships –PPPs)  

Το συγκεκριμένο σενάριο (Σχήμα 12) εμπλέκει την δημοτική αρχή σε όλα τα μέρη 
του ευρυζωνικού δικτύου, δηλαδή στην παθητική υποδομή, στην ενεργή υποδομή και 
στις υπηρεσίες. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται η κρατική παρέμβαση και ο 
έλεγχος σε όλα τα επίπεδα, μέσω της συμμετοχής του κράτους σε κοινοπραξίες του 
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. 

 

Σχήμα 12: Πλήρης κρατικός έλεγχος μέσω κοινοπραξιών του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα 

Το μοντέλο αυτό μπορεί να επιλεγεί γιατί είτε η δημοτική αρχή δεν είναι έτοιμη να 
επιτρέψει έστω ένα προσωρινό μονοπώλιο για την παροχή υπηρεσιών, είτε γιατί δεν 
το επιτρέπει η νομοθεσία. Επίσης, το μοντέλο αυτό μπορεί να επιλεγεί όταν δεν 
υπάρχει προθυμία από παρόχους υπηρεσιών να επενδύσουν (π.χ. σε απομακρυσμένες 
ή αγροτικές περιοχές). 
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Πλεονέκτημα του παρόντος μοντέλου είναι η απλοποίηση της διαχείρισης του 
συνολικού έργου, εφόσον εμπλέκεται ένας μόνο οργανισμός. Από την άλλη πλευρά, 
μειονεκτήματα του μοντέλου αφορούν τη μη προαγωγή του ανταγωνισμού στην 
παροχή υπηρεσιών και περιεχομένου, με αποτέλεσμα οι πελάτες να έχουν λιγότερες 
επιλογές, την ύπαρξη περιορισμένων καινοτομικών στοιχείων, καθώς και την 
απουσία της πίεσης των τιμών. Τέλος, στο μοντέλο αυτό απαιτείται από την δημοτική 
αρχή να λειτουργεί ως πάροχος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, τομέας στον οποίο 
δεν έχει εμπειρία. 

2.4.3. Σενάριο  3: Κοινοπραξίες  του  δημόσιου  και  
του  ιδιωτικού  τομέα  χωρίς  κρατικό  έλεγχο  
(Public-Private Partnerships – PPPs 
orchestrated) 

Στο συγκεκριμένο σενάριο (Σχήμα 13) δημιουργείται μια δημόσια – ιδιωτική 
κοινοπραξία για τον έλεγχο του παθητικού εξοπλισμού του δικτύου, καθώς και των 
υπηρεσιών που παρέχονται. Στην κοινοπραξία αυτή ο Δήμος συμμετέχει με μικρό 
ποσοστό, συνήθως μικρότερο του 20%, ενώ οι υπόλοιποι συμμετέχοντες είναι 
ιδιωτικοί φορείς και εταιρείες. Το ενεργό μέρος τους δικτύου το κατέχει και το 
διαχειρίζεται αποκλειστικά μια ιδιωτική εταιρεία. 

Ενεργός Εξοπλισμός Δικτύου
(Κορμός και Διανομή)

Δρομολογητές (routers)
Διακόπτες (switches)
κλπ.

Παθητικός Εξοπλισμός Δικτύου
(Ίνα - Dark Fiber)

Αγωγοί
Οπτικές ίνες

Πρόσβαση, Υπηρεσίες,
Περιεχόμενο

Ράδιοφωνο/Τηλεόραση
Διαδίκτυο
Τηλεφωνία
Άλλες υπηρεσίες

Κοινοπραξία του 
Δημόσιου και του 
Ιδιωτικού τομέα

Ιδιωτική εταιρία

Κοινοπραξία του 
Δημόσιου και του 
Ιδιωτικού τομέα

 

Σχήμα 13: Κοινοπραξίες του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα χωρίς κρατικό 
έλεγχο 

2.4.4. Σενάριο  4: Δημόσιος  Οργανισμός  
Τηλεπικοινωνιών  (Public Sector Telco) 

Στο συγκεκριμένο σενάριο (Σχήμα 14) στόχος είναι η εκμετάλλευση του παθητικού 
και του ενεργού μέρους του δικτύου από μια δημόσια εταιρεία κοινής ωφέλειας. Πιο 
συγκεκριμένα: 

• Στο πρώτο και το δεύτερο επίπεδο δραστηριοποιείται μια εταιρεία κοινής 
ωφέλειας ή η δημοτική αρχή (υπό τη μορφή μιας δημόσιας, μη κερδοσκοπικής 
επιχείρησης), η οποία στην περίπτωση αυτή προσφέρει τον παθητικό και τον 
ενεργό εξοπλισμό του δικτύου. 
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• Στο τρίτο επίπεδο δραστηριοποιούνται πολλές ιδιωτικές εταιρείες που δρουν 
ανταγωνιστικά, προσφέροντας ευρυζωνικές υπηρεσίες στους χρήστες. 

 

Σχήμα 14: Δημόσιος Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών 

2.4.5. Σενάριο  5: Μοναδικός  ιδιωτικός  πάροχος  
υπηρεσιών  (Sole Private Provider) 

Στο μοντέλο αυτό, ο ενεργός δικτυακός εξοπλισμός, η διαχείριση του δικτύου, καθώς 
και οι υπηρεσίες παρέχονται από έναν και μόνο ιδιωτικό πάροχο. Ένας δημόσιος 
φορέας (π.χ. ο Δήμος) έχει στην ιδιοκτησία του τον παθητικό δικτυακό εξοπλισμό. 

 

Σχήμα 15: Μοναδικός ιδιωτικός πάροχος υπηρεσιών 

Το πλεονέκτημα αυτού του μοντέλου είναι ότι το όλο εγχείρημα γίνεται εμπορικά 
βιώσιμο σε σημαντικά μικρότερα επίπεδα κόστους ανά πελάτη. Βέβαια, στους 
πελάτες παρέχονται περιορισμένες υπηρεσίες και δεν υπάρχει οικονομικό όφελος από 
τον ανταγωνισμό στις τιμές (γιατί δεν υφίσταται ανταγωνισμός). Για τους λόγους 
αυτούς, η δημοτική αρχή πρέπει να διασφαλίσει ότι το μονοπώλιο στις υπηρεσίες θα 
υφίσταται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, κατά την διάρκεια του οποίου ο 
μοναδικός πάροχος υπηρεσιών θα δημιουργήσει ένα ικανοποιητικό αριθμό πελατών, 
ώστε να μπορεί κατόπιν να είναι βιώσιμη μια ανταγωνιστική αγορά. Προφανώς, ο 
καθορισμός αυτού του χρονικού διαστήματος είναι ένας κρίσιμος παράγοντας, καθώς 
επίσης και η μετάβαση στο μοντέλο ανοικτής πρόσβασης, για την οποία θα πρέπει να 
καθοριστούν προσεκτικά νομικά και άλλα σχετικά θέματα. 
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ΚΕΦΑΛΑ ΙΟ  3 :  Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ  
ΕΜΠ Ε Ι Ρ Ι Α   
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Την τελευταία δεκαετία, οι εξελίξεις στον τομέα των επικοινωνιών ήταν ραγδαίες. Οι 
υπηρεσίες επικοινωνιών, οι οποίες παλιότερα ήταν σημαντικές κυρίως για τις 
επιχειρήσεις, τώρα είναι ζωτικής σημασίας για όλους. Οι καταναλωτές 
χρησιμοποιούν και βασίζονται σε ένα πλήθος από Τεχνολογίες Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ), όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και η κινητή τηλεφωνία, σε 
καθημερινή βάση. Πριν από δέκα χρόνια ήταν κυρίαρχο το αίτημα για 
αυτοματοποίηση και εκσυγχρονισμό των υποδομών για τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις 
που έλεγχε το κράτος. Σήμερα, κυρίαρχο είναι το αίτημα για παροχή υπηρεσιών 
δεδομένων υψηλής ταχύτητας σε επιχειρήσεις και πολίτες. 

Η σύγκλιση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών ήταν το 
σημείο κλειδί της περασμένης δεκαετίας, καθώς η σύγκλιση των επικοινωνιακών 
δικτύων και των δικτύων υπολογιστών γιγάντωσε το Διαδίκτυο. Πλέον το σημείο 
κλειδί είναι η μεταφορά δεδομένων και οι νέες τεχνολογίες αναπτύσσονται (νέες 
χρήσεις των καλωδίων χαλκού, ασύρματες τεχνολογίες, οπτικές ίνες και δορυφορικές 
συνδέσεις) με γνώμονα τη διευκόλυνση της μεταφοράς δεδομένων. Η χρήση 
ευρυζωνικών τεχνολογιών είναι αυτή που θα επιτρέψει να μετατραπούν τα 
πλεονεκτήματα που απορρέουν από τις νέες εξελίξεις στα δίκτυα και τις 
τηλεπικοινωνίες προς όφελος της ανάπτυξης και της εξέλιξης των κοινωνιών. 

Στην συνέχεια θα εξεταστούν κάποιες ενδεικτικές περιπτώσεις ανάπτυξης 
ευρυζωνικών δικτύων πρόσβασης σε διάφορες πόλεις και χώρες παγκοσμίως, 
δίνοντας έμφαση στα επιχειρηματικά μοντέλα που υλοποιήθηκαν και εφαρμόστηκαν. 
Η επιλογή του κατάλληλου επιχειρηματικού μοντέλου δεν είναι απλή υπόθεση και θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της εκάστοτε περίπτωσης που 
εξετάζεται. Οι περιπτώσεις αυτές είναι οι ακόλουθες: 

• Οι προσπάθειες στην Ιρλανδία και του ιρλανδικού μοντέλου ανάπτυξης 

• Οι προσπάθειες σε διάφορες πόλεις της Σουηδίας (Stokab, Sollentuna, 
Hudiksvall, Västerås, κ.λπ.) 

• Οι προσπάθειες σε διάφορες πόλεις της Ολλανδίας (Amsterdam, the Hague, 
Tilburg, Almere και Nuenen) 

• Η περίπτωση της περιοχής Limousin στη Γαλλία 

• Οι προσπάθειες σε διάφορες πόλεις της Αυστρίας (Βιέννη και Ried) 

• Οι προσπάθειες σε διάφορες πόλεις της Ισπανία (LocalRet) 

• Οι προσπάθειες στις ΗΠΑ (σχέδιο UTOPIA, Philadelphia) 

• Οι προσπάθειες στον Καναδά  

• Οι προσπάθειες στη Νέα Ζηλανδία 
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3.1. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
(CASE STUDIES) 

Η απελευθέρωση του τομέα των επικοινωνιών στην Ευρώπη είχε σαν αποτέλεσμα 
την πρόθεση πολλών παρόχων να κατασκευάσουν υποδομές και να παράσχουν 
υπηρεσίες σε μια ανταγωνιστική και ρυθμιζόμενη αγορά. 

Στην Ευρώπη αντιπροσωπευτικά παραδείγματα αποτελούν οι περιπτώσεις της 
Ιρλανδίας, διαφόρων πόλεων της Σουηδίας, της Ολλανδίας, της Αυστρίας, της 
Ισπανίας και της Γαλλίας. 

3.1.1. Ιρλανδία  

Στην Ιρλανδία, η κρατική εταιρεία τηλεπικοινωνιών Telecom Eireann 
ιδιωτικοποιήθηκε και λειτουργεί σαν ιδιωτική εταιρεία με το όνομα Eircom ενώ η 
αντίστοιχη επιτροπή για τη ρύθμιση των επικοινωνιών (Commission for 
Communication Regulation) διαθέτει όλες τις απαραίτητες εξουσίες για να λάβει και 
να επιβάλλει αποφάσεις σε τομείς όπως η τιμολόγηση των υπηρεσιών, η αδειοδότηση 
(licensing) του φάσματος, η έκδοση αδειών και ο καθορισμός των τιμών με τις οποίες 
χρεώνονται μεταξύ τους οι πάροχοι. Η επιτροπή επίσης θέτει τους κανόνες για το πού 
άλλοι πάροχοι αποκτούν πρόσβαση στις καλωδιακές (καλώδια χαλκού) υποδομές της 
Eircom (περίπτωση αποδέσμευσης τοπικού βρόχου). 

Η κυβέρνηση επενδύει σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές, μέσω κλήσεων υποβολής 
προτάσεων, οι οποίες εντάσσονται στα εθνικά αναπτυξιακά σχέδια. 

Το πρώτο αναπτυξιακό σχέδιο της Ιρλανδίας προέβλεπε επενδύσεις για ευρυζωνικές 
υποδομές σε όλη τη χώρα, οι οποίες προέρχονταν μερικώς από το Ευρωπαϊκό ταμείο. 
Η κυβέρνηση χρηματοδοτεί μερικώς την κατασκευή διαφόρων δικτύων, 
συμπεριλαμβανομένων δικτύων οπτικών ινών, ασύρματων δικτύων, υβριδικών 
οπτικών-ομοαξονικών καλωδίων και δικτύων DSL βασισμένων σε καλώδια χαλκού. 

Το δεύτερο αναπτυξιακό σχέδιο έχει σαν στόχο την υποστήριξη των τοπικών αρχών 
για την κατασκευή υπόγειων δικτύων οπτικών ινών, υπό μορφή μητροπολιτικών 
δικτύων (Metropolitan Area Networks – MAN), σε όλη τη χώρα. Τα δίκτυα αυτά 
έχουν κοινές εγκαταστάσεις που ονομάζονται co-location facilities (πρόκειται για 
ασφαλή κτίρια όπου στεγάζονται οι υποδομές τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής και 
επιπλέον στους ίδιους αυτούς χώρους μπορεί να στεγαστεί και ο εξοπλισμός των 
παρόχων υπηρεσιών). Βέβαια, ενώ οι υποδομές που θα κατασκευαστούν θα ανήκουν 
στις τοπικές αρχές, μέρος του δικτύου των οπτικών ινών θα δοθεί προς ενοικίαση 
στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους με κοστοστρεφή χρέωση. Οι λόγοι κατασκευής 
μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών είναι συνοπτικά οι ακόλουθοι: 

• Ένα δίκτυο οπτικών ινών με co-location εγκαταστάσεις είναι ανθεκτικό από 
τεχνολογικής άποψης στις μελλοντικές εξελίξεις και στην παροχή μελλοντικών 
επικοινωνιακών υπηρεσιών. 

• Η κατασκευή ενός δικτύου που θα ανήκει στο δημόσιο και η παροχή δικτύων 
ανοιχτής πρόσβασης μπορούν να εξυπηρετήσουν πολλούς παρόχους 
ταυτόχρονα χωρίς να απαιτείται η δημιουργία υποδομών από κάθε πάροχο και 
επομένως οι ανάγκες για πολλαπλές εκσκαφές και οι συνεπαγόμενες 
συμφορήσεις στους δρόμους θα μειωθούν. 
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• Η μακροπρόθεσμη επένδυση σε δίκτυα ανοιχτής πρόσβασης σκοπεύει στην 
προσέλκυση επενδύσεων και υπηρεσιών εκ μέρους των παρόχων, στην 
αναβάθμιση του επιπέδου ανταγωνισμού, και στη βελτίωση των παρεχομένων 
υπηρεσιών. 

• Ένα δίκτυο οπτικών ινών με co-location εγκαταστάσεις αποτελεί υποδομή που 
ενθαρρύνει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, καθώς περισσότερες 
περιοχές γίνονται ελκυστικές για τις επιχειρήσεις και οι υπηρεσίες 
(συμπεριλαμβανομένων και των δημόσιων υπηρεσιών) μπορούν να παρέχονται 
online. 

Το μοντέλο που έχει επιλεγεί για την Ιρλανδία βασίζεται σε πετυχημένες διεθνείς 
πρακτικές, προσαρμοσμένες στο Ιρλανδικό οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον. Οι 
πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί από τον ιδιωτικό τομέα και την Ιρλανδική 
κυβέρνηση τα προηγούμενα χρόνια είχαν ως αποτέλεσμα την δημιουργία σημαντικών 
ευρυζωνικών υποδομών και την παροχή υπηρεσιών στην Ιρλανδία, καθώς και την 
παροχή αναβαθμισμένων διεθνών ευρυζωνικών διασυνδέσεων. 

Τα οφέλη από την κατασκευή μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών στην Ιρλανδία 
(MANs) είναι τα ακόλουθα: 

• Εγκαθίδρυση οικονομικών υποδομών με μακροπρόθεσμο όφελος λόγω της 
ύπαρξης δικτύων ανοιχτής πρόσβασης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

• Το διαπανεπιστημιακό δίκτυο HEAnet, που διασυνδέει πλέον τα Ιρλανδικά 
Πανεπιστήμια, τα τεχνολογικά ινστιτούτα και τους ερευνητικούς οργανισμούς 
με το παγκόσμιο ερευνητικό διαδίκτυο με ευρυζωνικές ταχύτητες, παρέχοντας 
άμεσα οφέλη στην ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση. 

• Δυνατότητα διασύνδεσης των πανεπιστήμιων, των σχολείων, των νοσοκομείων, 
των εκπαιδευτικών και των ερευνητικών κέντρων σε εθνικό επίπεδο. Αυτό θα 
βοηθήσει τον εκπαιδευτικό τομέα της χώρας να λάβει την κορυφαία θέση στις 
παγκόσμιες εξελίξεις στην έρευνα και την παιδεία. 

Οι γενικές αρχές από άποψη χωρητικότητας, λειτουργικής αξιοπιστίας και 
ποικιλομορφίας στην κατασκευή των ΜΑΝs είναι οι παρακάτω:  

• Τα μητροπολιτικά δίκτυα σχεδιάζονται σαν γενικά δίκτυα και όχι ως μια 
τεχνική λύση για ένα ή περιορισμένο αριθμό παρόχων υπηρεσιών 

• Τα στοχευόμενα δίκτυα έχουν επιλεχθεί και οριστεί από τις τοπικές αρχές υπό 
το πρίσμα της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης 

• Η λειτουργία των μητροπολιτικών δικτύων θα γίνεται κεντρικά 

• Προτείνεται η σύσταση μιας εταιρείας η οποία θα λειτουργεί και θα 
διαχειρίζεται τα δίκτυα 

• Το δίκτυο αγωγών έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί ώστε να μπορεί να 
υποστηρίζει αμφότερες υποδομές οπτικών ινών και καλωδίων χαλκού 

• Τα μητροπολιτικά δίκτυα θα καταστήσουν δυνατό για τους παρόχους 
υπηρεσιών να υλοποιήσουν ενεργό δικτυακό εξοπλισμό  
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3.1.2. Σουηδία   

Στις παρακάτω παραγράφους θα εξετάσουμε τις περιπτώσεις Σουηδικών πόλεων που 
εφάρμοσαν προγράμματα ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζει η περίπτωση του δικτύου Stokab, καθώς αυτό αναπτύχθηκε στην 
πρωτεύουσα της Σουηδίας Στοκχόλμη. Οι υπόλοιπες περιπτώσεις παρουσιάζουν, 
εξίσου, ενδιαφέρον για τις καινοτομίες που έφεραν στον τρόπο ανάπτυξης των 
ευρυζωνικών δικτύων οπτικών ινών. 

3.1.2.1.  Η  περίπτωση  του  Stokab (Στοκχόλμη)  
Πρόκειται για ένα επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο εφαρμόστηκε στην ευρύτερη 
περιοχή της Στοκχόλμης στη Σουηδία με σκοπό την κατασκευή και λειτουργία 
τηλεπικοινωνιακών δικτύων οπτικών ινών και την ενοικίαση συνδέσεων οπτικών 
ινών. Για το σκοπό αυτό ιδρύθηκε η εταιρεία Stokab η οποία ανήκει στον όμιλο 
εταιριών Stockholms Stadshus AB ο οποίος ανήκει εξολοκλήρου στο Δήμο της 
Στοκχόλμης. 

Το όραμα του επιχειρησιακού σχεδίου Stokab ήταν να τοποθετήσει την ευρύτερη 
περιοχή της Στοκχόλμης, και ειδικότερα την πόλη της Στοκχόλμης, στον παγκόσμιο 
χάρτη της πληροφορικής σαν κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία της “Κοινωνίας 
της Πληροφορίας για όλους”. 

Ο σκοπός του Stokab ήταν να αναπτύξει διαχειριστικά ουδέτερες (operator-neutral) 
δομές για τις υποδομές της πληροφορικής. Αυτό το πέτυχε με την παροχή δικτυακών 
υποδομών στην αγορά, οι οποίες επιτρέπουν στους παρόχους (operators, service 
providers) να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους τελικούς χρήστες (end-users). 
Ταυτόχρονα, οι ίδιες υποδομές, μπορούν να καλύπτουν τις όποιες τηλεπικοινωνιακές 
ανάγκες επιχειρήσεων, δημόσιων και μη οργανισμών και δημόσιων υπηρεσιών. 

Οι επιχειρηματικοί στόχοι της εταιρείας Stokab, σαν ιδιοκτήτριας του operator-
neutral δικτύου, είναι: 

• Η κατασκευή της βασικής υποδομής του δικτύου στην ευρύτερη περιοχή της 
Στοκχόλμης (κυρίως στην πόλη της Στοκχόλμης), και συνεπώς η συνεισφορά 
στην ανάπτυξη της περιοχής. 

• H λειτουργία της υποδομής (σαν διαχειριστής των εσωτερικών δικτύων για την 
πόλη της Στοκχόλμης) και η εξυπηρέτηση των διαχειριστικών και των 
δημόσιων αναγκών στους τομείς της εκπαίδευσης, της τέχνης, της προστασίας 
ανηλίκων και της ψυχαγωγίας. 

Με άλλα λόγια η λειτουργία της εταιρείας Stokab βασίζεται στο παρακάτω 
επιχειρηματικό μοντέλο ως πάροχος και ιδιοκτήτης ενός «ουδέτερου» δικτύου: 

• Η εταιρεία Stokab είναι υπεύθυνη για την δημιουργία IT υποδομής στην 
περιοχή της Στοκχόλμης και ιδιαίτερα στην πόλη της Στοκχόλμης, και με αυτό 
τον τρόπο συμβάλει στην ανάπτυξη της περιοχής. 

• Η εταιρεία Stokab λειτουργεί ως πάροχος για το εσωτερικό δίκτυο την πόλη της 
Στοκχόλμης το οποίο εξυπηρετεί διαχειριστικούς σκοπούς και κοινωνικές 
ανάγκες. 
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• Σε συνεργασία με άλλους παράγοντες της αγοράς, προάγει την συνεχή και 
συστηματική ανάπτυξη των ασύρματων υποδομών για την κοινότητα της 
Στοκχόλμης. 

• Σε συνεργασία με άλλες δημοτικές επιχειρήσεις, προωθεί και οδηγεί την 
ανάπτυξη της ευρυζωνικής αγοράς στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή της 
Στοκχόλμης. 

Για να πετύχει τους παραπάνω στόχους η εταιρεία Stokab παρέχει την φυσική 
υποδομή την οποία διαθέτει, με ανοικτό τρόπο και με τους ίδιους όρους σε όλους 
τους παρόχους υπηρεσιών, έτσι ώστε αυτοί να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους 
πελάτες τους. Επιπλέον, η εταιρεία Stokab επιτρέπει στις δημόσιες αρχές, τις 
επιχειρήσεις και τις οργανώσεις να ικανοποιήσουν τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες 
τους. 

Οι οπτικές συνδέσεις προς το δίκτυο ενοικιάζονται προς τους παρόχους (operators) 
και τους τελικούς χρήστες (end-users). Οι πελάτες της εταιρείας Stokab έχουν 
αποκλειστική πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη δομή οπτικών ινών και οι λειτουργίες 
περιορίζονται στην παροχή παθητικού εξοπλισμού (dark fiber), δηλ. οι πελάτες της 
Stokab πρέπει να είναι υπεύθυνοι για την παροχή του κατάλληλου εξοπλισμού για 
την αποστολή/λήψη δεδομένων οιουδήποτε είδους. 

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της αναφορικά με την εγκατάσταση δικτύων, η 
εταιρεία Stokab, προχώρησε σε σταδιακή δημιουργία του δικτύου ξεκινώντας από τις 
εμπορικές περιοχές του κέντρου της Στοκχόλμης. Σταδιακά επέκτεινε το δίκτυο προς 
τις μεγάλες βιομηχανικές περιοχές και άλλους περιφερειακούς δήμους. Έκτοτε το 
δίκτυο έχει επεκταθεί προς τα δημοτικά διαμερίσματα της Στοκχόλμης και άλλες 
πυκνοκατοικημένες και εμπορικές περιοχές της ευρύτερης περιοχής. Σήμερα, ακόμη 
και τα νησιά του αρχιπελάγους της Στοκχόλμης έχουν σημεία πρόσβασης προς το 
δίκτυο. Η εταιρεία Stokab έχει επίσης κατασκευάσει ιδιόκτητα τοπικά δίκτυα 
πρόσβασης, ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών και ιδιόκτητα τοπικά, απομακρυσμένα και 
εταιρικά δίκτυα. 

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της αναφορικά με την παροχή επικοινωνιών, η 
εταιρεία Stokab έχει στην ιδιοκτησία της, διαχειρίζεται, αναπτύσσει και λειτουργεί το 
εσωτερικό δίκτυο της πόλης της Στοκχόλμης, το οποίο ονομάζεται S:t Erik Kom. Το 
δίκτυο αυτό χρησιμοποιείται από διαφόρους διαχειριστές, συμβούλια και δημοτικές 
επιχειρήσεις. Στο τμήμα αυτό επίσης ανήκει και ένα επαγγελματικό ραδιο-δίκτυο το 
οποίο χρησιμοποιείται από την τροχαία της Στοκχόλμης με κύριο σκοπό τη συνεχή 
ρύθμιση του συστήματος φωτεινών σηματοδοτών της πόλης. Μέσα στο 2003 τα 
έσοδα από αυτό τμήμα ανήλθαν στο 18% των συνολικών εσόδων της Stokab. 

Ως πάροχος ενός ουδέτερου δικτύου επικοινωνιών (neutral communication provider), 
η εταιρεία Stokab παρέχει μια βασική πλατφόρμα μέσω της οποίας μπορούν να 
παρασχεθούν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες μέσω ενός αποδοτικού τρόπου και μέσω 
μιας αρχικής επιλογής η οποία θα διασφαλίζει την ελευθερία επιλογής, τον 
ανταγωνισμό και την ποικιλία επιλογών. Αυτό εξασφαλίζεται μέσα από τις συνθήκες 
υγιούς ανταγωνισμού που παρέχει η ανοικτή και με ίσους όρους πρόσβαση στην 
φυσική δικτυακή υποδομή την οποία παρέχει η εταιρεία Stokab. Πρωταρχικός στόχος 
είναι παροχή υπηρεσιών στα γραφεία του δήμου της Στοκχόλμης, καθώς επίσης και 
στα σχολεία, στις επιχειρήσεις ψυχαγωγίας και στις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Μετά 
από αίτημα του Δήμου της Στοκχόλμης, η εταιρεία Stokab εγκαθίδρυσε το 2003 ένα 
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νέο επικοινωνιακό δίκτυο για όλες τις υπηρεσίες του δήμου της Στοκχόλμης και τις 
δημοτικές επιχειρήσεις. 

Ο Δήμος της Στοκχόλμης – μέσω της εταιρείας Stokab – συμπεριφέρεται ισότιμα και 
ομοιόμορφα στους παίκτες της αγοράς με αποτέλεσμα, την ύπαρξη κλίματος 
εμπιστοσύνης το οποίο συμβάλει τα μέγιστα στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. 
Ο βασικός λόγος είναι ότι εταιρεία Stokab έχει εγκαταστήσει την υποδομή και είναι 
υπεύθυνη για τη λειτουργία, ανάπτυξη και παροχή δικτυακών επικοινωνιακών 
υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, το ιδιόκτητο δημοτικό δίκτυο διασφαλίζει τη 
μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και την εστίαση στο δημόσιο συμφέρον. Επιπρόσθετα, η 
ύπαρξη ενός forum συνεργασίας μεταξύ της Stokab και του δήμου εγγυάται την ορθή 
λειτουργία και ανάπτυξη δικτύου και υπηρεσιών. Τέλος, το δίκτυο προσφέρει 
δυνατότητες για τη δημιουργία επιχειρηματικών δικτύων, τα οποία να 
προσαρμόζονται στις ειδικές απαιτήσεις κάθε μονάδας. 

Άξιο αναφοράς είναι το προφίλ και οι στρατηγικές της εταιρείας Stokab προκειμένου 
να γίνει καλύτερα κατανοητή η γενική λειτουργία μιας παρόμοιας εταιρείας: 

• Θεωρείται από την αγορά ως μια επιχείρηση που ασχολείται με την ανάπτυξη 
υποδομών και διατηρεί ουδέτερη στάση ως πάροχος 

• Αναπτύσσει συνεργασία με κατασκευαστικές εταιρείες ακινήτων και τους 
υπόλοιπους δήμους στο νομό της Στοκχόλμης 

• Προσφέρει, στην πόλη της Στοκχόλμης, μια βασική δομή για την παροχή 
υπηρεσιών επικοινωνίας  

• Διανέμει υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και δεδομένων μέσω του εσωτερικού 
δικτύου της πόλης της Στοκχόλμης, με τρόπο αποδοτικό και παρέχει την φυσική 
υποδομή με γνώμονα την ανοικτή και με ίσους όρους πρόσβαση 

• Μέσω του ουδέτερου ρόλου της ως παρόχου, ενσωματώνει ομάδες υπηρεσιών 
από διαφορετικούς παρόχους και δημιουργεί ευνοϊκούς όρους για την τρέχουσα 
ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών στο εσωτερικό δίκτυο της πόλης 
της Στοκχόλμης 

• Μεγιστοποιεί την αποδοτικότητα των παλαιότερων επενδύσεων στο επίπεδο 
που απαιτείται από την πόλη της Στοκχόλμης 

• Αναθεωρεί τις μορφές συνεργασίας με τους φορείς παροχής υπηρεσιών και τους 
ιδιοκτήτες άλλων μητροπολιτικών δικτύων 

• Εστιάζει συστηματικά στο εργασιακό περιβάλλον και παίρνει τις απαραίτητες 
πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση της υγείας και της ευημερίας  

3.1.2.2.  Η  περίπτωση  του  δικτύου  της  πόλης  Sollentuna 
Ο Δήμος της Sollentuna (Sollentuna Kommun) παρέχει ένα ελκυστικό περιβάλλον για 
αρκετές χιλιάδες κατοίκους καθώς φιλοξενεί ένα σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων 
μικρού και μεσαίου μεγέθους. Το 1999, η τοπική επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας, η 
Sollentuna Energi ξεκίνησε να εγκαθιστά αγωγούς οπτικών ινών δίπλα σε καλώδια 
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, προκειμένου να παρέχει ευρυζωνική πρόσβαση στο 
Διαδίκτυο σε κατοίκους και επιχειρήσεις. 
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Ο κύριος στόχος της Sollentuna Energi ήταν να μπορεί να φτάσει σε όσο το δυνατόν 
περισσότερους πελάτες με έναν όσο το δυνατόν αποδοτικότερο τρόπο αναφορικά με 
τις δαπάνες και το κόστος. Η συνδρομή για έναν τελικό χρήστη ήταν λιγότερο από 20 
Ευρώ το 2002 με ένα επιπλέον κόστος 40-50 Ευρώ ως τέλος ενεργοποίησης. Το 
χαμηλό κόστος ήταν ένας σημαντικός παράγοντας για την τελική επιλογή 
τεχνολογίας και μεθόδου εγκατάστασης των οπτικών ινών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 
τον Μάιο του 2002, στο δίκτυο οπτικών μπορούσαν να έχουν πρόσβαση 12 χιλιάδες 
νοικοκυριά και περίπου 4500 πελάτες ήταν συνδεδεμένοι μέσω υψηλών ταχυτήτων 
σε Διαδικτυακές υπηρεσίες. 

Το επιχειρηματικό μοντέλο στην πόλη Sollentuna είναι συνοπτικά το ακόλουθο: 

• Η Sollentuna Energi έχει στην ιδιοκτησία της το δίκτυο πρόσβασης και τον 
παθητικό εξοπλισμό (dark fiber). 

• Οι υπηρεσίες (όπως η σύνδεση με το Διαδίκτυο) παρέχονται από διάφορους 
παρόχους υπηρεσιών. Μεταξύ αυτών είναι οι εταιρείες Telenordia, Tele 2 και 
Tiscali, οι οποίες πληρώνουν ένα τέλος πρόσβασης για κάθε συνδεδεμένο 
συνδρομητή. Η επένδυση χρηματοδοτήθηκε από την Sollentuna Energi, η οποία 
είναι υπεύθυνη για οποιοδήποτε κέρδος ή οικονομική ζημιά. 

• Οι προσφερόμενες υπηρεσίες συνίστανται σε: πρόσβαση στο Διαδίκτυο mε 
ταχύτητες 10 ή 100 Mbps, καταβίβαση (downloading) μουσικών αρχείων, 
υπηρεσίες βίντεο (όπως βίντεο κατ’ απαίτηση και εκπομπή τηλεοπτικών 
προγραμμάτων), και πρόσβαση LAN σε επιχειρήσεις. Η εταιρεία επίσης 
σχεδιάζει να προσφέρει υπηρεσίες VoIP (Voice over IP – φωνητικές υπηρεσίες 
μέσω του Διαδικτύου). 

Πιο συγκεκριμένα: 

• Ο κορμός του δικτύου (network backbone) αποτελείται από τέσσερις 
κεντρικούς μεταγωγικούς κόμβους (switches), οι οποίοι συνδέονται μέσω 
single-mode οπτικές ίνες με 386 κόμβους πρόσβασης, οι οποίοι κόμβοι 
πρόσβασης στεγάζονται είτε σε σταθμούς μετασχηματιστών είτε σε δωμάτια 
διανομής ηλεκτρισμού σε πολυκατοικίες. Το Sollentuna Energi είναι ένας 
ουδέτερος πάροχος υπηρεσιών. Προκειμένου να παρέχονται διαφορετικές 
υπηρεσίες από πολλαπλούς ISPs (Internet Service Providers – Πάροχοι 
Διαδικτυακών υπηρεσιών) χρησιμοποιείται η τεχνική VLAN (Virtual Local 
Area Network – Εικονικά τοπικά δίκτυα). Κάθε ISP είναι συνδεδεμένος μέσω 
μιας VLAN δομής, μέσω της οποίας παρέχει τις υπηρεσίες του. 

• Κάθε κόμβος υπηρεσιών, όπου οι ISPs έχουν εγκαταστήσει τον εξοπλισμό τους, 
στεγάζεται σε ξεχωριστό και ασφαλές κτίριο. Αυτό σημαίνει ότι ανά πάσα 
στιγμή οι ISPs έχουν πρόσβαση στον εξοπλισμό τους για εργασίες συντήρησης 
ή αναβάθμισης. 

• Το σύστημα διαχείρισης του δικτύου είναι εγκατεστημένο κεντρικά, μαζί με το 
σύστημα διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργειας. Προειδοποιήσεις για διαφόρους 
κινδύνους στο σύστημα αποστέλλονται αυτόματα στο τεχνικό προσωπικό μέσω 
SMS (Short Message Service) στα κινητά τους τηλέφωνα. 
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Σχήμα 16: Γενική αρχιτεκτονική δομή του δικτύου της Sollentuna 

3.1.2.3.  Η  περίπτωση  του  δικτύου  της  πόλης  
Hudiksvall  

Το Hudiksvall είναι ένας δήμος 38.000 κατοίκων βορείως της Στοκχόλμης. Το 1996 ο 
δήμος ξεκίνησε την εγκατάσταση ενός υπόγειου δικτύου οπτικών ινών. Δύο χρόνια 
αργότερα, καθώς η χρήση του Διαδικτύου είχε επεκταθεί, η δημοτική επιχείρηση 
ακινήτων (Hudiksvallsbostäder AB) ξεκίνησε να μελετά τον τρόπο με τον οποίο θα 
μπορούσε να παρέχει σταθερή ευρυζωνική πρόσβαση στους μισθωτές της. Η εταιρεία 
αυτή έχει στην ιδιοκτησία της περίπου 4500 διαμερίσματα και το 1996 ξεκίνησε τη 
συνεργασία της με την Ericsson με αποτέλεσμα το 1999 να έχει ολοκληρώσει το 
πρώτο πιλοτικό δίκτυο οπτικών ινών σε 770 διαμερίσματα. 

Χάρη στην επιτυχία της πιλοτικής εγκατάστασης και στη θετική ανταπόκριση των 
κατοίκων, αποφασίστηκε η επέκταση της εγκατάστασης των οπτικών ινών προς τις 
οικίες (fiber to the home). Τον Ιούνιο του 2002, 2040 διαμερίσματα είχαν ήδη 
συνδεθεί με το δίκτυο οπτικών ινών. Οι συνδρομητές είχαν πρόσβαση σε 
(συμμετρικές) συνδέσεις ταχύτητας της τάξης των 100 Μbps με περίπου 25 Ευρώ το 
μήνα πληρώνοντας ένα εφάπαξ τέλος σύνδεσης/ενεργοποίησης ύψους 50 Ευρώ. 

Το ευρυζωνικό δίκτυο οπτικών ινών στην πόλη Hudiksvall, ακολουθεί μια 
αρχιτεκτονική τριών (3) επιπέδων, αποτελούμενο από το PoP (Point of Presence) της 
πόλης, 3 περιφερειακούς κόμβους και διάφορους τοπικούς: 

• Το PoP της πόλης αποτελεί το σημείο διασύνδεσης για τους περιφερειακούς και 
εθνικούς φορείς που λειτουργούν σαν ISPs. 

• Οι περιφερειακοί κόμβοι συλλέγουν όλη την κίνηση των συνδρομητών από 
τους τοπικούς κόμβους και προωθούν την Διαδικτυακή κίνηση μέσω του PoP. 

• Οι τοπικοί κόμβοι μεταγωγής βρίσκονται κοντά στους πελάτες και 
διακλαδίζουν την κίνηση των συνδρομητών. 
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Το δίκτυο χαρακτηρίζεται ως ανεξάρτητο παρόχων (operator independent). Μέχρι τον 
Ιούνιο του 2002, η εταιρεία είχε εγκαταστήσει 41km οπτικών ινών στο Hudiksvall. 
Στο Σχήμα 17 φαίνεται η αρχιτεκτονική του δικτύου. 

 

Σχήμα 17: Αρχιτεκτονική του δικτύου οπτικών ινών στην πόλη Hudiksvall 

3 .1.2.4.  Η  περίπτωση  του  δικτύου  της  πόλης  Arjeplog 
Η περίπτωση του Arjeplog αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση του πως τα 
ευρυζωνικά δίκτυα μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη και οικονομική ευρωστία 
ενός τόπου. Το Arjeplog, είναι ένας δήμος κοντά στον αρκτικό κύκλο με 3.300 
κατοίκους σε μια επιφάνεια όσο η Ολλανδία. Στο Arjeplog πραγματοποιήθηκε μια 
μεγάλη αλλαγή χάρη στις ευρυζωνικές υπηρεσίες. Η κοινότητα κατασκεύασε ένα 
ευρυζωνικό δίκτυο µε κόστος 2 εκ. Ευρώ. Το δίκτυο αυτό, ονομάζεται A.net και είναι 
το μητροπολιτικό δίκτυο του δήμου Arjeplog στην Σουηδία. Η ταχύτερη και 
καλύτερη επικοινωνία έφερε θέσεις εργασίας. Η ανεργία είναι 1,5% στις γυναίκες και 
το πολύ 5% στους άνδρες, χάρη στις εταιρείες παροχής υπηρεσιών που βασίζονται 
στην ευρυζωνική πρόσβαση. Η ευρυζωνική πρόσβαση διατήρησε στην πόλη μια 
κερδοφόρα μονάδα δοκιμής αυτοκινήτων. Αυτοκινητοβιομηχανίες από όλο τον 
κόσμο επισκέπτονται την πόλη για δοκιμές σε χειμερινές συνθήκες. Τα αποτελέσματα 
των δοκιμών φθάνουν πολύ γρήγορα με αποστολή μεγάλων ηλεκτρονικών αρχείων, 
στην Ασία, την Γερμανία και την Αυστραλία. Η Σουηδική Εθνική Υπηρεσία Οδικής 
Κυκλοφορίας εγκατέστησε ένα από τα τέσσερα κέντρα της στο Arjeplog, και η 
εργασία εκεί είναι ευκολότερη µέσω της ευρυζωνικής πρόσβασης. 

Χαρακτηριστική είναι η παρακάτω δήλωση του δημάρχου: «Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό για µένα ως πολιτικό να διασφαλίσω ότι οι εταιρείες που βρίσκονται στην 
περιοχή µου έχουν τις ίδιες δυνατότητες µε τις εταιρείες που βρίσκονται στο νότιο 
τμήμα της Σουηδίας». 

Τεχνικά το δίκτυο στηρίζεται σε οπτικές είναι και προσφέρει ταχύτητες 10Mbps για 
την πρόσβαση στο δίκτυο. Το A.net παρέχει πρόσβαση στο Διαδίκτυα μέσα από 
παρόχους Διαδικτύου. 
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3.1.2.5.  Η  περίπτωση  της  πόλης  Västerås  
Ο δήμος του Västerås απαριθμεί 130.000 κατοίκους (60.000 οικογένειες) και 
βρίσκεται 100 χλμ. δυτικά της Στοκχόλμης. Το Västerås ήταν ο πρώτος δήμος στη 
Σουηδία που (το 2000) δημιούργησε μια δική του εμπορική επιχείρηση για να 
κατασκευάσει και να λειτουργήσει, μέσω της εταιρείας Mälarenergi Stadsnät, ένα 
ανοικτό αστικό δίκτυο. Η Mälarenergi Stadsnät είναι μια θυγατρική εταιρεία του 
τοπικού ομίλου επιχειρήσεων MälarEnergi (που δραστηριοποιείται στους τομείς της 
ηλεκτρικής ενέργειας, της ύδρευσης και της θέρμανσης στην περιοχή). Από το 2000 η 
επιχείρηση, Mälarenergi Stadsnät AB, έχει απελευθερώσει την ευρυζωνική αγορά, 
επιτρέποντας στους χρήστες να αποφασίσουν οι ίδιοι ποιες υπηρεσίες επιθυμούν. Στη 
συνέχεια η επιχείρηση Mälarenergi Stadsnät AB συνέδεσε τις εμπορικές ιδιοκτησίες, 
τα δημοτικά κτίρια και τα νοικοκυριά. 

Το δίκτυο της πόλης Västerås (Σχήμα 18) είναι ένα ΜΑΝ (μητροπολιτικό δίκτυο) που 
χρησιμοποιείται από πολλούς παρόχους υπηρεσιών και είναι ένα δίκτυο ανοικτής 
πρόσβασης (open access network). 

Στο συγκεκριμένο δίκτυο είναι συνδεδεμένα όλα τα κτίρια του Δήμου. Το 
χρησιμοποιούν 5000 υπάλληλοι, όλα τα Κέντρα Υγείας του Δήμου, 2000 
επιχειρήσεις, 30.000 νοικοκυριά και 5000 μονοκατοικίες. Προσφέρει 60 υπηρεσίες 
και μέσω αυτού μεταδίδονται πολλά κανάλια τηλεόρασης. Επιπλέον υπάρχουν 
συμφωνίες συνεργασίας με δημοτικά δίκτυα γειτονικών πόλεων. 

 

Σχήμα 18: Το Δίκτυο της Πόλης Västerås στη Σουηδία1 

                                                 
1 Πηγή: Κων/νος Ρογκάλας, Διευθυντής Marketing και Ανάπτυξης, Νοτιοανατολική Ευρώπη, 

ERICSSON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.,"Η Ευρυζωνικότητα στο σπίτι, οι απαιτήσεις υποδομής στη πόλη και στη 
γειτονιά, και σχετικά επιτυχημένα παραδείγματα του εξωτερικού". Παρουσίαση στην εκδήλωση με 
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Το επιχειρηματικό μοντέλο στην πόλη Västerås βασίζεται στην λογική του open 
access network και έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

• Ελευθερία της επιλογής στους τελικούς χρήστες: Οι τελικοί χρήστες δεν 
εγκλωβίζονται σε κάποιον πάροχο υπηρεσιών και μπορούν οποιαδήποτε στιγμή 
να αλλάξουν πάροχο. 

• Ανταγωνισμός: Η ύπαρξη περισσότερων από έναν πάροχο για κάθε υπηρεσία 
δημιουργεί τον ανταγωνισμό ανάμεσα στους παρόχους, γεγονός που έχει ως 
αποτέλεσμα καλύτερες και πιο χρήσιμες υπηρεσίες. Ακόμη, δεν υπάρχει 
ανταγωνισμός με τον ιδιοκτήτη του δικτύου (Mälarenergi Stadsnät) που δεν 
είναι πάροχος υπηρεσιών. 

• Καταμερισμένο κόστος υποδομών. Το καταμερισμένο κόστος (shared cost) των 
υποδομών οδηγεί σε χαμηλότερο κόστος για τους φορείς παροχής υπηρεσιών 
και τις χαμηλότερες τιμές για τους τελικούς χρήστες. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
έχουν πρόσβαση σε νέους πελάτες (ιδιοκτησία της σχέσης πελατών) χωρίς να 
απαιτείται η επένδυση σε υποδομές που σημαίνει και μεγάλο χρονικό διάστημα 
απόσβεσης μιας τέτοιας επένδυσης. 

Πιο συγκεκριμένα, όπως δείχνει το Σχήμα 18  

• Οι πάροχοι υπηρεσιών και περιεχομένου μοιράζονται τις εισπράξεις με τη 
Δημοτική Επιχείρηση (revenue sharing). 

• Οι ιδιοκτήτες των κτιριακών υποδομών, σπιτιών κ.λπ. πληρώνουν τέλος 
σύνδεσης με το ΜΑΝ στην Δημοτική Επιχείρηση (Mälarenergi Stadsnät). 

• Οι τελικοί χρήστες συνδέονται στο τοπικό δίκτυο (LAN) του κτιρίου 
(πολυκατοικία, μονοκατοικία, κ.λπ.) 

• Οι τελικοί χρήστες (ιδιώτες και επιχειρήσεις) αγοράζουν υπηρεσίες από τους 
παρόχους υπηρεσιών και περιεχομένου 

Η Mälarenergi Stadsnät έχει υιοθετήσει την έννοια του open access network, 
θεωρώντας το δίκτυό της ως τοπική αγορά για όλους τους τύπους παρόχων 
υπηρεσιών και περιεχομένου. Είναι εύκολο για το παρόχους να συνδεθούν με το 
δίκτυο στο επίπεδο 3. Ένας σημαντικός όρος για την σύναψη συμφωνίας με τους 
παρόχους είναι επίσης η απαίτηση όλοι οι τελικοί χρήστες να έχουν τη δυνατότητα να 
επιλέξουν τις υπηρεσίες, ανεξάρτητα από αυτές που είχαν επιλέξει πριν. Μπορούν 
επίσης να υπάρχουν και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών που παρέχουν μαζί την IP-
τηλεφωνία, και άλλοι για άλλες υπηρεσίες. 

Στη περίπτωση της πώλησης πρόσβασης και υπηρεσιών, το επιχειρηματικό μοντέλο 
της Mälarenergi Stadsnät έχει γίνει καλώς αποδεκτό από τους περισσότερους 
παρόχους συμπεριλαμβανομένων των Tele2 και Tiscali. Το επιχειρηματικό μοντέλο 
είναι βασισμένο σε ένα σύστημα με το οποίο ο ιδιοκτήτης δικτύων και οι πάροχοι 
υπηρεσιών μοιράζονται τα έσοδα που απορρέουν από το μητροπολιτικό δίκτυο, με 
τους παρόχους υπηρεσιών που προσφέρουν υπηρεσίες άμεσα στους χρήστες  

Τα οφέλη για τον Δήμο είναι πολλαπλά τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και σε 
επίπεδο ικανοποίησης των δημοτών. Πιο συγκεκριμένα,  

                                                                                                                                            
θέμα "Η Προοπτική της Ευρυζωνικότητας στη Χώρα και ιδιαίτερα στην Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας", Δήμος Ναυπάκτου, Τετάρτη 12 Απριλίου 2006 
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• Ο συνολικός κύκλος εργασιών των δραστηριοτήτων των παρόχων υπηρεσιών 
που συνδέονται με το δίκτυο είναι 50 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ανά έτος. 

• Οι τιμές για τις υπηρεσίες είναι 16 δολάρια ΗΠΑ τον μήνα για συνδέσεις με 
ταχύτητα 3 mbps και 47 δολάρια ΗΠΑ τον μήνα για συνδέσεις με ταχύτητα 100 
mbps. 

• Δημιουργούνται συνεχώς νέες υπηρεσίες, όπως εγκατάσταση εξυπηρετητών για 
παιχνίδια (gaming servers).  

• Δημιουργούνται νέες ευκαιρίες στους πολίτες, όπως εργασία από το σπίτι, 
εκπαίδευση από απόσταση, τηλεδιασκέψεις, videochat, και ταινίες. 

• Αναβάθμιση και ανάπτυξη της διοίκησης στο Δήμο: Συγκέντρωση, καλύτερες 
υπηρεσίες για τους κατοίκους (εφαρμογές GIS, κ.λπ.). 

3.1.3. Ολλανδία  

Στην περίπτωση της Ολλανδίας οι πολιτικές και οι στόχοι σχετικά με την υλοποίηση 
της ευρυζωνικότητας είναι παρόμοιες ανάμεσα στους Δήμους της χώρας. Όμως οι 
πολιτικές υλοποίησης είναι διαφορετικές κυρίως σε ότι αφορά τα επιχειρηματικά 
μοντέλα. Στην συνέχεια παρουσιάζονται ενδεικτικά και συνοπτικά οι προσπάθειες σε 
ορισμένες πόλεις της Ολλανδίας. 

3.1.3.1.  Amsterdam 
Ο Δήμος του Amsterdam επέλεξε οπτικές ίνες καθώς θεώρησε ότι ο χαλκός και τα 
ομοαξονικά καλώδια πρόκειται να ξεπεραστούν σύντομα. Η ενέργειά του αυτή 
ξεκίνησε με αφορμή την απροθυμία των παρόχων να επενδύσουν στην εγκατάσταση 
οπτικών ινών και την υλοποίηση Fibre to the Home (FttH). 

Το μοντέλο που επιλέχθηκε είναι η δημιουργία μιας κοινωφελούς εταιρείας στην 
οποία ο Δήμος συμμετέχει με 20% και κατέχει αλλά και εκμεταλλεύεται το παθητικό 
δικτυακό επίπεδο (fibre). Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στην δημόσια-ιδιωτική 
κοινοπραξία (Public Private Partnership -PPP) είναι ιδιωτικοί φορείς και εταιρείες. 

Το ενεργό μέρος τους δικτύου ανήκει σε μια ιδιωτική εταιρεία. Μόλις καθορίστηκε 
μια ιδιωτική κοινοπραξία για το ενεργό μέρος τους δικτύου ξεκίνησε η κατασκευή 
(σκάψιμο) για το παθητικό μέρους του δικτύου. 

Το FttH project στο Amsterdam ονομάζεται “Citynet” και αφορά 450.000 νοικοκυριά 
στο Amsterdam. Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται σε 800 MEuro (δηλαδή 
ανάμεσα σε 1500 και 2000 Euro ανά σύνδεση). 

Ο δήμος του Amsterdam επένδυσε περίπου 6 MEuro (περίπου το 10% του συνολικού 
κόστους του έργου) στην πρώτη φάση του έργου. Στην περίπτωση αυτή υπήρχε ο 
κίνδυνος στρέβλωσης του ανταγωνισμού καθώς ο Δήμος επένδυσε και 
εκμεταλλεύτηκε δημόσιο χρήμα. Στην περίπτωση του Amsterdam αυτός ο κίνδυνος 
ελαχιστοποιήθηκε με την συμμετοχή του Δήμου σε μικρό ποσοστό στις επενδύσεις 
και επιπλέον με μικρή συμμετοχή στην κοινοπραξία εκμετάλλευσης, όπου 
εκμεταλλεύεται μόνο το παθητικό μέρος του δικτύου του δικτύου. 
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3.1.3.2.  The Hague 
Η περίπτωση της Χάγης είναι παρόμοια με αυτή του Amsterdam καθώς και σε αυτή 
την περίπτωση επιλέχθηκε η υλοποίηση δικτύου οπτικών ινών και Fibre-to-the-Home. 
Στην Χάγη οι δύο βασικοί τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι (telephony network operator 
KPN και ο καλωδιακός πάροχος CASEMA) δραστηριοποιήθηκαν για την δημιουργία 
δημόσιας-ιδιωτικής κοινοπραξίας (Public Private Partnership-PPP) ανάμεσα σε 
αυτούς, κρατικούς φορείς και τον Δήμο. Η δημόσια-ιδιωτική κοινοπραξία κατέχει τα 
υπάρχοντα παθητικά τμήματα του δικτύου (copper and cable) καθώς και το υπό 
υλοποίηση νέο παθητικό τμήμα του δικτύου (fibre). 

Ο Δήμος επένδυσε το 10% του κόστους και αποτελεί μειοψηφία στην δημόσια-
ιδιωτική κοινοπραξία. 

Ο ρόλος του Δήμου είναι η διασφάλιση της υλοποίησης ενός ανοικτού και διαφανούς 
δικτύου και η υποβοήθηση του ανταγωνισμού. Επιπλέον ο Δήμος προωθεί την χρήση 
και υλοποίηση νέων ευρυζωνικών υπηρεσιών και εφαρμογών. Οι δημόσιοι φορείς 
(π.χ. σχολεία και κρατικά κτίρια) αποτελούν εν δυνάμει πελάτες αυτών των 
υπηρεσιών. 

3.1.3.3.  Tilburg 
Στην περίπτωση του Tilburg δραστηριοποιείται το ίδρυμα Tilburg OnderWijs Net 
(TOWN), το οποίο ασχολείται κυρίως με την άθροιση ζήτησης και διευθύνεται από 
εκπαιδευτικά ινστιτούτα. Το TOWN διαθέτει ένα GigaMAN fibre backbone ring το 
οποίο προσφέρεται δωρεάν. Υπάρχουν 117 συνδεδεμένοι φορείς στον δακτύλιο και 
το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 3,3 MEurο (ίσο με 28,5 kEuro ανά σύνδεση). Αν 
και το GigaMAN περιορίζεται στο παθητικό επίπεδο του δικτύου, το TOWN θα 
δραστηριοποιηθεί και στο ενεργό μέρος του δικτύου και σε διάφορες ευρυζωνικές 
εφαρμογές. 

3.1.3.4.  Almere 
Το Almere έχει υλοποιήσει τρία ανεξάρτητα επίπεδα του επιχειρηματικού μοντέλου. 

Η οπτική ίνα (fibre) θεωρείται κοινωφελής υπηρεσία (utility) και ο Δήμος θα 
επενδύσει στο παθητικό μέρος του FttH δικτύου. Η κοινωφελής εταιρεία ονομάζεται 
“Almere Fiber Company (AFCo)”. 

Μια ιδιωτική εταιρεία (First Mile Ventures) εκμεταλλεύεται το ενεργό επίπεδο. 

Επιπλέον μια ιδιωτική εταιρεία (UNET) εκμεταλλεύεται το επίπεδο των υπηρεσιών. 

Ο ρόλος της κυβέρνησης περιορίζεται στην άθροιση της ζήτησης για ινστιτούτα και 
επιχειρήσεις. Το πιλοτικό δίκτυο (Almere Fibre Pilot) πρόκειται να έχει 2200 
συνδέσεις, καταναλωτές και επιχειρήσεις. 

3.1.3.5.  Nuenen 
Στο Nuenen υιοθετείται ένα συνεργατικό μοντέλο (cooperative model) όπου οι 
κάτοικοι, οι επιχειρήσεις και τα ιδρύματα είναι μέλη της κοινοπραξίας και κατέχουν 
το παθητικό αλλά και το ενεργό μέρος του FttH δικτύου. Η κοινοπραξία ονομάζεται 
“Ons Net” (= «το δίκτυό μας»). 
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Η συγκεκριμένη κοινοπραξία προσφέρει πακέτα υπηρεσιών Triple Play, γρήγορου 
Internet, (10 MBit/s), τοπικής τηλεφωνίας και εκπομπών ραδιόφωνου και 
τηλεόρασης. 

Παρέχει επίσης κάποιες υπηρεσίες κοινωνικού σκοπού σε τομείς όπως η ασφάλεια, η 
φροντίδα, η εκπαίδευση, ο αθλητισμός και η θρησκεία. 

Η διείσδυση του συγκεκριμένου δικτύου είναι τεράστια από την αρχή και αγγίζει το 
97%. 

Τα νοικοκυριά που δίνουν έγκριση εγκατάστασης εξοπλισμού (Customer Premises 
Equipment - CPE) συνδέονται για έναν χρόνο δωρεάν. Η συγκεκριμένη επιδότηση 
αποτελεί μέρος της κρατικής επιχορήγησης). 

3.1.4. Γαλλία  (Περιοχή  Limousin) 

Η περίπτωση της περιοχής Limousin στη Γαλλία δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον ως προς το επιχειρηματικό μοντέλο που πρόκειται να ακολουθηθεί, αλλά 
φαίνεται ότι θα αποτελέσει υπόθεση-οδηγό για παρόμοιες επενδυτικές προσπάθειες 
στο μέλλον. 

Στην περίπτωση αυτή, ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε ότι το συνολικό έργο θα 
συγχρηματοδοτείτο και από κρατικούς πόρους. Στο σημείο αυτό όμως, ανέκυψε ένα 
βασικό πρόβλημα, καθώς κάτι τέτοιο δεν είναι σύμφωνο με το ευρωπαϊκό κοινοτικό 
δίκαιο, καθώς η κρατική χρηματοδότηση παράβαινε τον κοινοτικό ρυθμιστικό 
πλαίσιο. 

Κατά το παρελθόν, χώρες όπως η Γαλλία, έδιναν τεράστιες επιχορηγήσεις στους 
“εθνικούς πρωταθλητές”, όπως η France Telecom (ο Γαλλικός κρατικός πάροχος 
επικοινωνιών), υπό τη μορφή εγγυημένων δανείων. Το αποτέλεσμα ήταν να 
ενισχύεται μια γαλλική εταιρεία, η οποία πιθανώς να λειτουργούσε μη αποδοτικά, σε 
βάρος μιας ανταγωνιστικής εταιρείας από άλλο ευρωπαϊκό (π.χ. Γερμανία ή 
Ολλανδία) κράτος. Αυτό απαγορεύεται από το κοινοτικό δίκαιο, καθώς βλάπτει την 
ελεύθερη διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών ανάμεσα στα κράτη-μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, κάθε φορά που ένα κράτος-μέλος χρησιμοποιεί 
δημόσιους πόρους για να χρηματοδοτήσει ένα σχέδιο που φαίνεται να ωφελεί τοπικές 
εταιρείες (στην προκειμένη περίπτωση με τη χρηματοδότηση για κατασκευή ενός 
δικτύου οπτικών ινών από το οποίο θα μπορούσε να ωφεληθεί η France Telecom με 
τον αποκλεισμό άλλων παρόχων) υπάρχει πρόβλημα με τη Γενική Διεύθυνση 
Ανταγωνισμού της ΕΕ. 

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από μια σειρά διαπραγματεύσεων αποφάσισε ότι η 
δημόσια συγχρηματοδότηση για μια ανοιχτή ευρυζωνική υποδομή στην Limousin 
είναι σύννομη με το κοινοτικό δίκαιο. Η Ευρωπαϊκή επιτροπή επίσης, έλαβε υπόψη 
της το γεγονός ότι η περιοχή της Limousin αποτελείται κυρίως από αγροτικές και 
απομακρυσμένες περιοχές και ότι η πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες, που 
παρέχουν οι υπάρχουσες εταιρείες, είναι ανεπαρκής για να ικανοποιήσει τις ανάγκες 
του τοπικού πληθυσμού. Επομένως, αποδέχθηκε ότι η πρόσβαση σε ευρυζωνικές 
υπηρεσίες για όλους τους κατοίκους έχει προκριθεί σαν Υπηρεσία Γενικού 
Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) στην περιοχή. Εντούτοις, αυτό ισχύει μόνο για 
επενδύσεις που συνδέονται με την χονδρική παροχή δικτυακών υποδομών και όχι με 
λιανικές ευρυζωνικές υπηρεσίες προς τελικούς χρήστες. Το τελευταίο μπορεί να 
συμπεριλαμβάνει πολλά διαφορετικά είδη υπηρεσιών, τα οποία δεν αποτελούν 
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απαραίτητα ΥΓΟΣ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η δημόσια συγχρηματοδότηση 
της υποδομής αποτελεί ουσιαστικά ανταποδοτικό όφελος για την παροχή ΥΓΟΣ κι 
επομένως δεν είναι κρατική βοήθεια. 

Το όλο έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 85 εκατομμύρια ευρώ και 
συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το επιχειρηματικό μοντέλο επιτρέπει στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους να 
προσφέρουν ευρυζωνικές υπηρεσίες σε αστικούς χρήστες, επιχειρήσεις και δημόσιες 
υπηρεσίες σε μια βάση διαφάνειας και έλλειψης διακρίσεων. Υπάρχει ένας 
οργανισμός ο οποίος θα κατασκευάσει το δίκτυο (οπτικών ινών και ασύρματο) και ο 
οποίος θα παρέχει χονδρικώς και χωρίς διακρίσεις (δηλαδή με ίσους όρους) τον 
παθητικό εξοπλισμό στους παρόχους υπηρεσιών. 

Η διαφορά με άλλες περιπτώσεις είναι ότι στο γαλλικό μοντέλο επετράπη να 
χρησιμοποιηθούν χρήματα φορολογουμένων και αυτό γιατί, όπως προαναφέρθηκε, 
καλύπτονται κάποιες προϋποθέσεις. 

Το πλεονέκτημα του μοντέλου χονδρικής (wholesale model) είναι ότι επιτρέπει την 
ύπαρξη πολλών παρόχων στο δίκτυο, κάθε ένας από τους οποίους θα ανταγωνίζεται 
τους υπόλοιπους για πελάτες. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία μιας ανταγωνιστικής 
αγοράς για ευρυζωνικές υπηρεσίες. 

3.1.5. Αυστρία  

Στην Αυστρία δύο σημαντικές περιπτώσεις αποτελούν οι πόλεις της Βιέννης και του 
Ried. 

3.1.5.1.  Η  περίπτωση  της  Βιέννης  
Στην Βιέννη βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση ενός ευρυζωνικού δικτύου που 
ακολουθεί την προσέγγιση FTTH (Fiber To The Home). Στόχος αυτού του δικτύου 
είναι: 

• Να εξασφαλίσει και μελλοντικά τον επιτυχημένο ρόλο της Βιέννης ως χώρο 
ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 

• Να παρέχει στους πολίτες την μεγαλύτερη δυνατή πρόσβαση σε πληροφορία 

• Να εισάγει νέες διαστάσεις στην ποιότητα των υπηρεσιών  

Με το τέλος του έργου 950.000 κατοικίες και 70.000 ΜΜΕ θα συνδεθούν με τον 
δίκτυο. Στόχος του δήμου της Βιέννης είναι να επιτύχει καθολική πρόσβαση στην 
πληροφορία (χωρίς κανένα διαχωρισμό) ως μια υπηρεσία υποδομής γενικού 
ενδιαφέροντος όπως για παράδειγμα η ύδρευση και άλλες δημοτικές υπηρεσίες. 

Τα τελευταία χρόνια αρκετές χιλιάδες χιλιόμετρα οπτικών ινών έχουν εγκατασταθεί 
από διάφορους παράγοντες της αγοράς όπως η TelekomAustria, UPC, κ.α., 
συμπεριλαμβανομένου και εταιριών του Δήμου όπως οι δημοτικές επιχειρήσεις 
ενέργειας (Wien Energie), αποχέτευσης (WienKanal) και μαζικής μεταφοράς (Wiener 
Linien). Όλοι οι παραπάνω παράγοντες της αγοράς έχουν ξεκινήσει διάλογο για την 
δημιουργία ενός κοινού φορέα για την κατασκευή του δικτύου. Οι καταναλωτές θα 
αποδέχονται την σύνδεση με το δίκτυο μόνο αν ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες 
ανάγκες που αυτοί έχουν. 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

- 65 - 

Αντί ο δήμος της Βιέννης να δημιουργήσει ένα μονοπώλιο στην πρόσβαση της 
πληροφορίας, στοχεύει στην δημιουργία μιας ανοικτής πλατφόρμας η οποία, σε 
συνεργασία με τους άλλους ενδιαφερόμενους συντελεστές της αγοράς, θα 
εξασφαλίσει δίκαια πρόσβαση σε όλους. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση το δίκτυο 
θα είναι ανοικτό σε παρόχους υπηρεσιών και περιεχομένου, ενώ θα υλοποιηθούν και 
νέες δημοτικές υπηρεσίες. Το Σχήμα 19 παρουσιάζει αυτό το μοντέλο 

 

Σχήμα 19: Μοντέλο ανοικτής πρόσβασης το οποίο χρησιμοποιείται στην Βιέννη 

3 .1.5.2.  Η  περίπτωση  της  πόλης  Ried 
Στην πόλη Ried της Αυστρίας μετά από συμφωνία με τον Δήμο της πόλης η εταιρεία 
Infotech κατασκεύασε ένα δίκτυο οπτικών ινών αρχικού μήκους 15km. Το δίκτυο 
οποίο ανήκει στην εταιρεία Infotech, ενώ για την υλοποίησή του δεν 
χρησιμοποιήθηκε κάποια εξωτερική χρηματοδότηση. Η εταιρεία Infotech είναι 
υπεύθυνη για την λειτουργία του δικτύου ενώ για την παροχή υπηρεσιών και 
περιεχομένου δραστηριοποιούνται διάφορες εταιρείες. 

3.1.6. Ισπανία  (Καταλονία-LocalRet) 

Το LocalRet (Local Network for these Catalonian Municipalitie) δημιουργήθηκε το 
1998 με στόχο την παροχή υπηρεσιών καλωδιακής τηλεόρασης (cable TV) σε 800 
δήμους της Καταλονίας. Η καλωδιακή τηλεόραση τότε αποτελούσε τεχνολογία 
αιχμής. Με το πέρασμα του χρόνου ο βασικός στόχος του δικτύου από την 
καλωδιακή τηλεόραση μεταφέρθηκε ήταν στο Διαδίκτυο και πρόσφατα στην 
δημιουργία ευρυζωνικών δικτυακών υποδομών. 

Ο στόχος του έργου σχετικά με την δημιουργία ευρυζωνικών δικτυακών υποδομών 
είναι η δημιουργία της απαραίτητης δικτυακής υποδομής από τον δημόσιο τομέα και 
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την διατήρηση αυτής της δικτυακής υποδομής ως ιδιοκτησία του δημόσιου τομέα. 
Επίσης σε ένα δεύτερο βήμα προτείνεται να νομοθετηθεί η υποχρεωτική 
εγκατάσταση των σχετικών υποδομών (μικρο-σωληνώσεις) από τις δημόσιες 
εταιρείες οι οποίες δημιουργούν δημόσιες υποδομές. Αναμένεται ότι θα υπάρχει μια 
σημαντική διείσδυση στην περιοχή στα επόμενα 15 χρόνια. 

Λόγω του ότι το δίκτυο υλοποιείται από τον δημόσιο τομέα ο ρόλος του ιδιωτικού 
τομέα είναι περιορισμένος στην υλοποίηση του δικτύου. Ωστόσο, αναμένεται ότι ο 
οργανισμός ο οποίος θα διαχειρίζεται το δίκτυο μπορεί να είναι ιδιωτικός φορέας. 
Επίσης η κυβέρνηση της Καταλονίας είναι σε διαπραγματεύσεις σχετικά με τα 
δικαιώματα διέλευσης με ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες κατέχουν άλλου τύπου 
υποδομές. 

Το επιχειρηματικό πλάνο (το οποίο είναι ακόμη εξέλιξη) προβλέπει ότι η 
απαιτούμενη επένδυση είναι περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ για κάθε χρόνο για τα 
πρώτα τέσσερα χρόνια. Η αναμενόμενη εσωτερική απόδοση αναμένεται να είναι 
πάνω από 7% για τα πρώτα 25 χρόνια. Το ρίσκο αναμένεται να ελαττωθεί με το να 
καλύπτονται αρχικά οι πυκνοκατοικημένες περιοχές όπου υπάρχει ήδη αυξημένη 
ζήτηση για ευρυζωνικές υπηρεσίες. 

Ο ρόλος των κυβερνητικών αρχών οι οποίες εμπλέκονται στο έργο (Generalitat de 
Catalunya και Localret) και έχουν δημιουργηθεί για την προώθηση των 
τηλεπικοινωνιών στην περιοχή είναι να δημιουργήσουν μια εταιρεία περιορισμένης 
ευθύνης για να διαχειριστεί το έργο και να προάγει την ευρυζωνικότητα στην 
Καταλονία. Η τοπική κυβέρνηση της Καταλονίας έχει τους απαραίτητους πόρους να 
πραγματοποιήσει το έργο χωρίς να είναι απαραίτητη η υποστήριξη της κεντρικής 
κυβέρνησης της Μαδρίτης. Το έργο πραγματοποιείται με δημόσιες δαπάνες ενώ 
διερευνάται και η δυνατότητα χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή κοινότητα χωρίς 
να αποτελεί την πρώτη επιλογή. 

Από την στιγμή που το δίκτυο θα ολοκληρωθεί θα διαχειρίζεται από την εταιρεία η 
οποία αναφέρθηκε παραπάνω και η οποία θα λειτουργεί ως ουδέτερος διαχειριστής 
του δικτύου και στο οποίο θα παρέχεται ανοικτή πρόσβαση σε όλους και οι υπηρεσίες 
θα παρέχονται κοστοστρεφώς. 

Το πλάνο είναι να μην εγκατασταθούν μεταγωγείς στο δίκτυο άλλα να παρέχεται 
υπηρεσία dark fiber σε πρώτη φάση. Επίσης μελετάται να παρέχονται και επιπλέον 
υπηρεσίες όπως Ethernet over MPLS, TDM, κ.λπ. Οι χρεώσεις θα είναι συνάρτηση 
του κόστους και όχι της απόστασης. Επίσης το πλάνο περιλαμβάνει οι τιμές να 
οριστούν ανά περιοχή. Όσο μεγαλύτερη η περιοχή η οποία συνδέεται τόσο μικρότερη 
θα είναι η τιμή ανά μονάδα η οποία θα οριστεί. 

Παρέχοντας το βασικό (core) δίκτυο (σε μερικές περιοχές παράλληλα και με άλλα 
δίκτυα) αναμένεται να ενταθεί ο ανταγωνισμός με αποτέλεσμα την μείωση των τιμών. 

Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα MAN σε κάθε πόλη με πάνω από 10.000 
κατοίκους. Η υλοποίηση των MAN εξαρτάται από την οικονομική συμμετοχή των 
δήμων. Τα ΜΑΝ θα υλοποιηθούν με χρήση οπτικών ινών και αναμένεται αρχικά να 
ενεργοποιηθεί κοντά στις περιοχές όπου θα διέρχονται οι οπτικές ίνες. Λόγω του ότι 
το μεγαλύτερο κόστος στην εγκατάσταση των οπτικών ινών είναι οι εκσκαφές και οι 
αποκαταστάσεις θα τοποθετηθεί σημαντική ποσότητα οπτικών ινών από την αρχή του 
έργου. 
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3.2. ΗΠΑ 
Στις ΗΠΑ αντιπροσωπευτικά παραδείγματα εφαρμογής επιχειρηματικών μοντέλων 
αποτελούν η περίπτωση της πολιτείας Utah και του δήμου της Philadelphia. 

3.2.1. Το  Δίκτυο  UTOPIA 

Στην πολιτεία Utah των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, δεκαοχτώ (18) πόλεις 
ξεκίνησαν (εκ των οποίων οι 14 συνεχίζουν) να εργάζονται για να διασφαλίσουν ότι 
οι επιχειρήσεις θα παραμείνουν ανταγωνιστικές τον 21ο αιώνα, με την εξασφάλιση 
πρόσβασης σε προηγμένες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών. Στόχος είναι υπηρεσίες οι 
οποίες θα μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι δουλεύουν, 
μαθαίνουν, διασκεδάζουν και επικοινωνούν. Οι πόλεις Brigham, Cedar, Cedar Hills, 
Centerville, Layton, Lindon, Midvale, Murray, Orem, Payson, Perry, Riverton, Roy, 
Salt Lake, South Jordan, Taylorsville, Tremonton και West Valley σχημάτισαν την 
εταιρεία Utah Telecommunication Open Infrastructure Agency (UTOPIA). Η 
UTOPIA είναι μια διαδημοτική εταιρεία (κοινοπραξία δήμων), της οποίας αποστολή 
είναι η ανάπτυξη και συντήρηση ενός δικτύου οπτικών ινών ανοικτής πρόσβασης, με 
το οποίο θα δίνεται η δυνατότητα σε κάθε νοικοκυριό και επιχείρηση να έχει 
πρόσβαση σε μια ποικιλία τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας, οι 
οποίες θα παρέχονται από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. 

Το δίκτυο UTOPIA θα είναι ανοιχτό στην πρόσβαση από μια μεγάλη γκάμα 
ιδιωτικών επιχειρήσεων, οι οποίες θα παρέχουν προηγμένες υπηρεσίες φωνής, 
Διαδικτύου, δεδομένων και video (με αντίστοιχο τρόπο με τα δημοτικά αεροδρόμια 
τα οποία φιλοξενούν διάφορες αεροπορικές εταιρείες,). Το αποτέλεσμα θα είναι 
περισσότερες επιλογές για τους καταναλωτές, ανταγωνιστικές τιμές και βελτιωμένες 
υπηρεσίες για το κοινό. 

Αναμένεται οι πόλεις που συμμετέχουν στο UTOPIA να είναι μέρη ελκυστικά για να 
ζήσει και για να εγκαταστήσει κάποιος την επιχείρησή του, λόγω των τεράστιων 
ταχυτήτων και δυνατοτήτων του δικτύου. Ο μεγάλος αριθμός των κατοικιών και των 
επιχειρήσεων που θα είναι συνδεδεμένες με το δίκτυο, θα δημιουργήσουν μια 
σημαντική αγορά για προηγμένες επικοινωνίες, εφαρμογές και υπηρεσίες που δεν 
ήταν δυνατές με τα προϋπάρχοντα δίκτυα. Οι δυνατότητες για τις επιχειρήσεις θα 
είναι πολλές όπως, μετάδοση βίντεο, τηλε-εργασία, τηλεδιάσκεψη, εφαρμογές 
ασφαλείας, τηλε-ιατρική και γρήγορη αποστολή μετάδοση αρχείων μεγάλου όγκου. 

Επίσης αναμένεται να ακμάσει η καινοτομία (καθώς οι επιχειρήσεις πρόκειται να 
αναπτύξουν νέους τρόπους για να εκμεταλλευτούν τις τεράστιες δυνατότητες του 
δικτύου) και να ενταθεί ο ανταγωνισμός (καθώς οι ISPs προσφέρουν μια ποικιλία 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών) με αποτέλεσμα χαμηλότερες τιμές. 

Το UTOPIA θα αναπτύξει την υποδομή και θα εγκαταστήσει συνδέσεις οπτικών ινών 
προς κάθε σπίτι και επιχείρηση. Ιδιωτικοί εργολάβοι θα αναλάβουν το έργο 
κατασκευής του δικτύου και θα συμμετάσχουν στην λειτουργία του. Όλα τα 
σημαντικά στοιχεία της υποδομής έχουν χρηματοδοτηθεί (υπό διάφορες μορφές) από 
κυβερνητικές προσπάθειες. 

Λόγω του ότι η διείσδυση της ευρυζωνικότητας στην Utah δεν ήταν αρκετά μεγάλη, 
εκπονήθηκε ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο με στόχο να καταστήσει εφικτή την 
κατασκευή ευρυζωνικών δικτύων και την τόνωση του ανταγωνισμού. 
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Πολλοί δήμοι και πολιτείες στις ΗΠΑ έχουν εμπλακεί σε κάποιου είδους 
τηλεπικοινωνιακό πρόγραμμα. Αυτό που κάνει το UTOPIA (και μοναδικό σε σχέση 
με κάθε άλλο στις ΗΠΑ) δεν είναι η επιλεγμένη τεχνολογία. αλλά το επιχειρηματικό 
μοντέλο. 

Το επιχειρηματικό μοντέλο του UTOPIA χαρακτηρίζεται από ανοιχτή πρόσβαση σε 
πολλαπλούς παρόχους σε ένα δίκτυο “χονδρικής” (wholesale network), το οποίο 
γίνεται εφικτό μέσω της συνεργασίας πολλών κοινοτήτων (Δήμων), οι οποίες 
λειτουργούν σαν ενιαία οντότητα μέσω της συμφωνίας που έχουν συνάψει μεταξύ 
τους (Interlocal Agreement). Αυτή η δέσμευση, που θυμίζει το ρητό “όλοι για έναν 
και ένας για όλους”, μεταφράζεται στις ακόλουθες λειτουργικές βάσεις:  

• Το συνολικό κόστος ανά συνδρομητή μειώνεται με τη διαμοίραση (μεταξύ 
όλων των πόλεων) των εξόδων για εγκαταστάσεις όπως το Κέντρο Δικτυακών 
Λειτουργιών (NOC – Network Operations Center), τα BSS/OSS (Business 
Support Systems, Operations Support Systems – Συστήματα Λειτουργικής και 
Επιχειρηματικής υποστήριξης), οι συνδέσεις από πόλη σε πόλη κ.λπ. 

• Τα έσοδα ανά συνδρομητή για τις μικρότερες και λιγότερο επικερδείς 
κοινότητες, τα οποία είναι αυξημένα και εξισορροπούνται από τη διαμοίραση 
των εσόδων με τις μεγαλύτερες και περισσότερο επικερδείς πόλεις (το κέρδος 
δεν είναι το κίνητρο για την ανάπτυξη του δικτύου αλλά οι ευρέως 
διαδεδομένες υπηρεσίες). 

Αυτή η συνεργασία σημαίνει ότι το συνολικό μέγεθος της αγοράς μπορεί να 
επεκταθεί με τη συμπερίληψη κοινοτήτων που σε διαφορετική περίπτωση δε θα είχαν 
πρόσβαση στις τεχνολογικές εξελίξεις. Επίσης, αν δεν υπήρχε το αθροιστικό μέγεθος 
της αγοράς, το επιχειρηματικό μοντέλο χονδρικής ανοικτής πρόσβασης (open-access 
wholesale business model) δε θα είχε μεγάλη εφαρμογή, αφού η αγορά δε θα 
μπορούσε να συντηρήσει την παρουσία πολλών παρόχων υπηρεσιών. 

Η προσέγγιση της χονδρικής πώλησης ελαχιστοποιεί τα διαχειριστικά και λειτουργικά 
έξοδα του δικτύου. Τα θέματα αυτά αντιμετωπίζονται από τους διάφορους παρόχους 
που χρησιμοποιούν το UTOPIA. Σαν χονδρικός πάροχος, το UTOPIA έχει θέσει 
σταθερά τέλη πρόσβασης σε όλους τους επιλεγμένους παρόχους υπηρεσιών οι οποίοι 
επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στο δίκτυο. 

Το μοντέλο ανοιχτής πρόσβαση επιτρέπει στο UTOPIA να αυξήσει το κεφάλαιο και 
να διαμοιράσει τα λειτουργικά έξοδα στους παρόχους. Αυτό είναι ένα σημαντικό 
πλεονέκτημα έναντι των μονοπωλιακών μοντέλων που χρησιμοποιούνται από τους 
βασικούς παρόχους. Τα μονοπώλια πρέπει από μόνα τους να δημιουργήσουν αρκετά 
έσοδα για να αποπληρώσουν τα έξοδα υποδομής. Με το μοντέλο ανοιχτής 
πρόσβασης, τα έξοδα αυτά αποπληρώνονται από τους παρόχους που προσφέρουν 
υπηρεσίες μέσω του δικτύου. 

Τέλος, ο ανταγωνισμός μεταξύ των παρόχων κρατάει τις τιμές των υπηρεσιών σε 
χαμηλά επίπεδα, μεγαλώνει την πιθανότητα να αυξηθούν οι ρυθμοί εισαγωγής 
συνδρομητών στο δίκτυο και βελτιώνει τα συνολικά έσοδα για τους παρόχους 
υπηρεσιών και τους ιδιοκτήτες του δικτύου. 

Τόσο η βιωσιμότητα και όσο και η επέκταση του UTOPIA έχουν μελετηθεί 
λεπτομερώς από ανεξάρτητους συμβούλους. Το πιο σημαντικό εύρημα σχετικής 
μελέτης είναι ότι η δεκαετής ταμειακή ροή του προγράμματος θα είναι θετική, χωρίς 
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να χρειαστούν χρήματα των φορολογουμένων. Είναι πολύ πιθανό (κατά 84,7%) ότι 
τα έσοδα θα καλύψουν τα λειτουργικά και δανειακά χρέη τον 7ο χρόνο. 

Δεδομένου ότι οι ιδιωτικοί πάροχοι θα προσφέρουν όλες τις δικτυακές υπηρεσίες, 
ήταν σημαντικό να διασφαλιστεί ότι το σχέδιο θα απόβαινε θετικά και υπό το πρίσμα 
των απαιτήσεών τους. Οι εθνικοί πάροχοι υπηρεσιών χρειάζονται περισσότερα από 
26000 νοικοκυριά συνδεδεμένα με το δίκτυο, προκειμένου αυτό να λειτουργεί 
επικερδώς. Ο συνολικός πληθυσμός των 18 πόλεων είναι περίπου 723 χιλιάδες 
κάτοικοι, με περίπου 249 χιλιάδες νοικοκυριά και 35 χιλιάδες επιχειρήσεις. Για τις 11 
πόλεις που θα συμμετάσχουν τελικά από την αρχή του σχεδίου τα νούμερα αυτά είναι 
περίπου 518 χιλιάδες κάτοικοι και 187 χιλιάδες νοικοκυριά. Επομένως είναι αναγκαίο 
να συνδεθούν με το δίκτυο το 11% (το 14% στην περίπτωση των 11 πόλεων) των 
νοικοκυριών. Μια δημοσκόπηση αποκάλυψε ότι το 76% των κατοίκων θα 
μεταπηδούσε στις νέες υπηρεσίες ακόμα και χωρίς μείωση τιμών και το 71% 
υποστηρίζουν ένα δημόσιο-ιδιωτικό δίκτυο οπτικών ινών. 

Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από ομολογιακά δάνεια (revenue bonds). Το 
καθαρό ποσό που θα ληφθεί, θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή της κατασκευής 
του δικτύου, το οποίο θα οδηγεί τα καλώδια οπτικών ινών στα όρια κάθε ιδιοκτησίας 
σε κάθε πόλη-μέλος. Όταν ένας ιδιοκτήτης ή ένοικος υπογράψει σύμβαση με κάποιον 
ιδιωτικό πάροχο (για την παροχή μίας ή περισσοτέρων υπηρεσιών μέσω του 
UTOPIA) τότε η οπτική ίνα θα φτάσει μέχρι το σπίτι ή την επιχείρηση του 
συνδρομητή. Το UTOPIA τότε θα εισπράξει ένα ποσό από τον πάροχο το οποίο 
εξαρτάται από τον τύπο των υπηρεσιών που θα λαμβάνει ο συνδρομητής. Τα έσοδα 
αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή των ομολογιακών δανείων. 

Επί του παρόντος το UTOPIA διαπραγματεύεται με μια εταιρεία ασφάλισης 
ομολογιακών δανείων. O ασφαλιστής θα καλύψει μέρος της υποχρέωσης προς τους 
κατόχους των ομολογιακών δανείων στην απίθανη περίπτωση που τα έσοδα της 
επιχείρησης δεν αρκούν για να καλύψουν το χρέος. Με τον τρόπο αυτό, τα 
ομολογιακά δάνεια ουσιαστικά προσλαμβάνουν διαστάσεις επένδυσης, πράγμα που 
τις κάνει ιδιαίτερα ελκυστικές στους ιδιώτες επενδυτές. 

Μια από τις προτεραιότητες που είχαν τεθεί ήταν η εξασφάλιση ευνοϊκών επιτοκίων 
για τα ομολογιακά δάνεια που τελικά θα χρησιμοποιηθούν για να χρηματοδοτηθεί το 
πρόγραμμα. Οι πόλεις-μέλη του UTOPIA είχαν την επιλογή είτε να πληρώσουν 
μεγαλύτερα επιτόκια ή να επιτύχουν σημαντικές εκπτώσεις με το να συμφωνήσουν 
στην υποστήριξη μέρους των ομολογιών προκειμένου να ικανοποιήσουν τους 
ασφαλιστές των ομολογιακών δανείων. Το διοικητικό συμβούλιο της UTOPIA 
αποφάσισε να προτείνει στις πόλεις-μέλη να υποστηρίξουν ένα μέρος των 
ομολογιακών δανείων. Η εταιρεία θα προβεί σε συζητήσεις με τους δημάρχους και τα 
δημοτικά συμβούλια και μετά τη διεξαγωγή δημόσιων ακροάσεων, κάθε πόλη θα 
αποφασίσει για τις μελλοντικές ενέργειές της. 

Τα ιδρυτικά μέλη του UTOPIA έχουν καταρτίσει μια σταδιακή προσέγγιση για να 
ικανοποιήσουν τους στόχους τους: 

1. Διεξαγωγή μελέτης εφικτότητας/βιωσιμότητας: Η UTOPIA έχει προσλάβει 
συμβούλους για να εξακριβώσουν: 

1. Ποια τεχνολογία ικανοποιεί καλύτερα τις ανάγκες των κοινωνιών 

2. Ποιο επιχειρηματικό μοντέλο είναι κατάλληλο για ένα δημόσιο σύστημα, και 

3. Αν το σύστημα μπορεί να είναι οικονομικά αυτοσυντηρούμενο 
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Τα ευρήματα από την ολοκληρωμένη μελέτη, θα υποβάλλονταν σε ένα 
ανεξάρτητο συμβαλλόμενο τρίτο μέρος για περεταίρω εξέταση 

2. Εμπλοκή και χρηματοδότηση του προγράμματος: Στην περίπτωση ευνοϊκού 
αποτελέσματος της μελέτης, οι ενδιαφερόμενες πόλεις-μέλη δεσμεύονται για τη 
συνέχιση του προγράμματος. Το γεγονός της δέσμευσης που αναλαμβάνουν 
κάποιες πόλεις, επιτρέπουν στη UTOPIA να διερευνήσει τα εισοδήματα από 
πιθανές αγορές, καθώς και τα συνολικά κατασκευαστικά έξοδα. Με τον τρόπο 
αυτό διασφαλίζεται η χρηματοδότηση του προγράμματος 

3. Πειραματισμός: Πριν το δανεισμό του συνολικού ποσού που απαιτείται για όλη 
την κατασκευή του δικτύου, η UTOPIA θα δανειστεί τόσα χρήματα ώστε να 
κατασκευάσει ένα μικρό υποσύνολο του δικτύου προκειμένου να επιβεβαιώσει τα 
κατασκευαστικά έξοδα και να εξετάσει τις κατασκευαστικές μεθοδολογίες, την 
παροχή υπηρεσιών, την υποστήριξη στους πελάτες και άλλα λειτουργικά θέματα. 

4. Πλήρης κατασκευή του δικτύου: Αν τα αποτελέσματα των 1&3 είναι θετικά, το 
επόμενο βήμα είναι να εξασφαλιστούν τα απαιτούμενα χρήματα για την πλήρη 
κατασκευή του δικτύου, προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες. 

5. Λειτουργία και συντήρηση του δικτύου: Η UTOPIA θα συμβληθεί με 
διαχειριστές δικτύων για να διασφαλίσει την συνεχιζόμενη βιωσιμότητα και 
επιτυχία του δικτύου. 

Το όλο πρόγραμμα πλέον έχει ολοκληρώσει την πρώτη φάση του αρχικού σχεδίου 
και πλησιάζει στο τέλος της 2ης φάσης. Από τις 18 αρχικά πόλεις, 14 έχουν δεσμευτεί 
ότι θα λάβουν μέρος και 11 από αυτές έχουν δεσμευτεί να υποστηρίξουν οικονομικά 
το πρόγραμμα για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες στις κοινωνίες τους. Η UTOPIA 
έχει πλέον (από τον Ιούνιο του 2004) εξασφαλίσει 85 εκατομμύρια δολάρια για να 
χρηματοδοτήσει την αρχική κατασκευή του δικτύου στις 11 πόλεις. 

3.2.2. Άλλα  επιχειρηματικά  σχέδια  στις  ΗΠΑ  

Πέρα από την προσπάθεια που περιγράφτηκε στην πολιτεία της Utah, στις ΗΠΑ 
αναπτύσσονται διάφορα φιλόδοξα ευρυζωνικά σχέδια και σε άλλες πόλεις. 
Αναλυτικότερα σε περισσότερες από 15 πολιτείες των ΗΠΑ έχουν αναπτυχθεί 
δημοτικά δίκτυα οπτικών ινών ενώ σε περισσότερες από 30 πολιτείες των ΗΠΑ έχουν 
αναπτυχθεί ασύρματα δίκτυα. Για παράδειγμα, στην πόλη της Νέας Υόρκης υπάρχει 
μια μεγάλη προσπάθεια δημιουργίας ενός ανοιχτού ασύρματου δικτύου. Στην 
περίπτωση αυτή, οι δημοτικές αρχές διαπραγματεύονται την πώληση ή την ενοικίαση 
18.000 περίπου στύλων φωτισμού σε παρόχους και φορείς (carriers) υπηρεσιών 
ασύρματης επικοινωνίας. Πάνω στους στύλους, ο ανάδοχος θα τοποθετήσει 
μικροκεραίες, access points κ.λπ. Με τον τρόπο αυτό, η πόλη επιδιώκει τη συνεχή 
αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες αλλά και την 
είσπραξη ενός σημαντικού ποσού που θα επενδυθεί σε άλλες δραστηριότητες του 
δήμου. 

Επίσης, γνωστό είναι και το παράδειγμα της πολιτείας του Cleveland, όπου 
τοποθετήθηκαν περίπου 4.000 κεραίες στην τοπική Πανεπιστημιούπολη και στο 
κέντρο της πόλης. Μάλιστα οι προσφερόμενες υπηρεσίες, διατίθενται δωρεάν στους 
χρήστες. 
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Στην παρούσα μελέτη δίνεται έμφαση στην περίπτωση της πόλης της Philadelphia, 
καθώς παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον η προσπάθεια για την δημιουργία ενός 
πολύ μεγάλου ασύρματου δικτύου. 

3.2.2.1.  Το  “Πείραμα” της  Philadelphia 
Τον Ιούλιο του 2004, ο δήμος της Philadelphia ανακοίνωσε το “Wireless Philadelphia 
Project” με το οποίο σκοπεύει να εγκαταστήσει ένα από τα μεγαλύτερα ασύρματα 
δίκτυα στις Ηνωμένες Πολιτείες. 

Με το πρόγραμμα αυτό στόχος είναι η ενδυνάμωση της οικονομίας της πόλης και η 
μεταμόρφωση των γειτονιών της μέσω της παροχής ασύρματης Διαδικτυακής 
πρόσβασης από κάθε σημείο της πόλης. Ταυτόχρονα, το πρόγραμμα σκοπεύει να 
δημιουργήσει μια ψηφιακή υποδομή για υπαίθρια Διαδικτυακή πρόσβαση και να 
βοηθήσει τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τα σχολεία και τις κοινωνικές οργανώσεις να 
χρησιμοποιήσουν αποδοτικά την ασύρματη τεχνολογία προκειμένου να επιτύχουν 
τους στόχους τους, ενώ παράλληλα θα παρέχει μεγαλύτερη εξυπηρέτηση στους 
επισκέπτες της πόλης. 

Στόχος του Δήμου είναι η δημιουργία ενός ιδιωτικού και δημόσιου συνεταιρισμού για 
την επίτευξη ασύρματης πρόσβασης σε όλη την πόλη προκειμένου να ενισχυθεί η 
οικονομική ανάπτυξη στις γειτονιές, να ξεπεραστεί το ψηφιακό χάσμα και να 
βελτιωθεί η ποιότητα ζωής για όλους τους κατοίκους. Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα 
εργασίας είχε τις εξής αρμοδιότητες:  

• Να βοηθήσει στην ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού μοντέλου και την κατάρτιση 
ενός χρονοδιαγράμματος για το έργο 

• Να παράσχει τα δεδομένα, την ανάλυση, την κριτική θεώρηση και τις προτάσεις 
για το έργο 

• Να βοηθήσει στη διαμόρφωση προτάσεων σε διάφορους τομείς πολιτικής του 
έργου, όπως στον καθορισμό των τελών χρήσης, τη διάκριση ρόλων και 
ευθυνών, καθώς και στην ποικιλία των υπηρεσιών, την προστασία δεδομένων 
και την ασφάλεια 

• Να ερευνήσει πιθανούς συνεταίρους από την επιχειρηματική κοινότητα, τον 
ιδιωτικό τομέα, αστικούς οργανισμούς και ιδρύματα 

• Να διερευνήσει πιθανή χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα 

• Να συνεργαστεί με το δήμο στην αναζήτηση πόρων, ώστε το πρόγραμμα να μην 
επιβαρύνει το δήμο (cost neutral) 

• Να παράσχει ένα forum διακίνησης ιδεών και συζήτησης για το τι ακριβώς 
αντιπροσωπεύει αυτό το έργο για την πόλη και τις διάφορες περιφέρειες που 
αντιπροσωπεύονται στην επιτροπή 

• Να βοηθήσει στην συνειδητοποίηση ότι η ασύρματη τεχνολογία μπορεί να 
συμβάλει στην ευημερία αμφότερων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα 

• Να βοηθήσει στην κατανόηση της μεγάλης σημασίας που έχει το έργο για το 
δήμο και το ευρύ κοινό 

• Να αναπτύξει ένα επικοινωνιακό σχέδιο για την υποστήριξη της προσπάθειας 
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Προκειμένου να ικανοποιηθούν αυτοί οι στόχοι, η ομάδα εργασίας, με τη συνεργασία 
τοπικών Πανεπιστημίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, έχει προχωρήσει στη μελέτη 
θεμάτων όπως ο ορισμός των απαιτήσεων και η διερεύνηση επιχειρησιακών 
μοντέλων, αναλύσεις για τις επενδυτικές προοπτικές και στο σχεδιασμό τεχνικών 
αρχιτεκτονικών. 

Παρά το γεγονός ότι εκατοντάδες κοινότητες έχουν ξεκινήσει διαδικασίες για την 
εγκατάσταση ασυρμάτων δικτύων στην επικράτειά τους, ωστόσο δεν υπάρχει κάποιο 
συγκεκριμένο επιχειρηματικό μοντέλο που να ακολουθείται. Τα διάφορα πλάνα 
διαφέρουν σε τομείς όπως η στρατηγική χρηματοδότησης, το μοντέλο διοίκησης του 
δικτύου, η τεχνολογική προσέγγιση, ο βαθμός δημόσιας-ιδιωτικής συνεργασίας κα. 

Όταν η ομάδα εργασίας μελετούσε το ζήτημα προκειμένου να καθορίσει το 
κατάλληλο επιχειρηματικό μοντέλο για την περίπτωση της πόλης της Philadelphia, 
επιλέχτηκαν προς εξέταση 5 διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα. Η επιλογή των 
μοντέλων έγινε καθαρά με βάση την πιθανότητα αυτών των μοντέλων να 
ικανοποιήσουν τους ήδη καθορισμένους, βάσει δημογραφικών, οικονομικών, 
τεχνικών και άλλων μελετών, στόχους. Τα πέντε αυτά μοντέλα είναι:  

• Δημόσια Κοινότητα (Public Community) 

Μια πόλη, ένα ίδρυμα ή μια σύμπραξη χρηματοδοτούν το σχεδιασμό, την 
ανάπτυξη και λειτουργία ενός ασύρματου δικτύου σε όλη την πόλη και παρέχουν 
ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους συνδρομητές. Αυτός ο τύπος επιχειρηματικού 
μοντέλου συχνά δικαιολογεί το κόστος του ως «πόλος έλξης» για κατοίκους και 
τουρίστες. 

• Ιδιωτική Κοινοπραξία (Private Consortium)  

Στην περίπτωση αυτή, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και λειτουργία ενός ασύρματου 
δικτύου που καλύπτει όλη την πόλη, χρηματοδοτείται από μια (ή πολλές) 
ιδιωτική/ές εταιρεία/ες τηλεπικοινωνιών. Η ίδια εταιρεία χρεώνει τους 
συνδρομητές για τη χρήση του δικτύου. Ο δήμος παρέχει πρόσβαση στους 
στύλους φωτισμού και σε κάποια δημόσια κτίρια, πιθανώς έναντι κάποιας 
αμοιβής, και συμφωνεί να λειτουργεί ως ενοικιαστής χώρων. Ενδεχομένως τέλος, 
να διαπραγματεύεται με την εταιρεία τη ρύθμιση κάποιων τελών για τους 
οικονομικά μειονεκτούσες συνδρομητές. 

• Συνεταιρισμός Χονδρικής (Cooperative Wholesale) 

Στην περίπτωση αυτή ο δήμος χρηματοδοτεί το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την 
λειτουργία του ασύρματου δικτύου που καλύπτει την πόλη (το δίκτυο είναι 
δυνατόν να περατωθεί με τη μεταφορά των ανωτέρω υπηρεσιών σε ιδιωτικές 
εταιρείες). Ο δήμος εξισορροπεί τα έξοδά του από τα μειωμένα τηλεπικοινωνιακά 
κόστη, καθώς χρησιμοποιεί το δίκτυο για να παράσχει τηλεπικοινωνιακές 
υπηρεσίες τις οποίες προς το παρόν ενοικιάζει από ιδιωτικές εταιρείες. Ο δήμος 
επίσης διαθέτει το δίκτυο και χρεώνει με τιμές “χονδρικής” σε λιανικούς 
παρόχους Διαδικτυακών υπηρεσιών (ISPs), σε παρόχους ασύρματων 
Διαδικτυακών υπηρεσιών (WISPs) και σε άλλες ιδιωτικές τηλεπικοινωνιακές 
εταιρείες. Οι λιανικοί προμηθευτές αναζητούν πελάτες και επιτελούν υπηρεσίες 
εξυπηρέτησης πελατών, τεχνικής υποστήριξης, χρέωσης κ.λπ. 

• Εταιρεία Κοινής Ωφέλειας / Δημόσια Αρχή (Public Utility/Authority)  
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Στο μοντέλο αυτό, μια εταιρεία κοινής ωφέλειας (δημοτική, ιδιωτική ή 
συνδυασμός τους) χρηματοδοτεί το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την διαχείριση 
του ασύρματου δικτύου και χρεώνει τέλη στους συνδρομητές για τη χρήση του. Η 
εταιρεία/αρχή μπορεί να αναθέσει τις παραπάνω εργασίες σε κάποια άλλη 
εταιρεία, αλλά αυτό θα επηρέαζε σε μεγάλο βαθμό τους υπάρχοντες πόρους για 
απόκτηση συνδρομητών, εξυπηρέτηση πελατών, τεχνική υποστήριξη κ.λπ. 

• Μη κερδοσκοπική οργάνωση 

Στο μοντέλο αυτό δημιουργείται ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός και τα 
κεφάλαια συλλέγονται μέσω ιδιωτικών δωρεών και επιχορηγήσεων και σε 
κάποιες περιπτώσεις από δάνεια από ένα δήμο ή οικονομικό οργανισμό. Ο μη-
κερδοσκοπικός οργανισμός αναθέτει αλλού (σε ιδιωτικές εταιρείες συνήθως) το 
σχεδιασμό, ανάπτυξη και διαχείριση του δικτύου, ως υπεργολαβία. Ο μη-
κερδοσκοπικός οργανισμός μπορεί να έχει έναν κοινωνικό σκοπό (όπως για 
παράδειγμα τη μείωση του ψηφιακού χάσματος) και να εμπλέκεται και σε άλλες 
δραστηριότητες (για παράδειγμα προγράμματα για την επιμόρφωση πάνω σε 
θέματα Η/Υ). 

Προκειμένου η επιτροπή να αξιολογήσει ποιο μοντέλο είναι κατάλληλο για την πόλη 
της Philadelphia, όρισε και έθεσε κάποιο “βάρος” στη σημασία διαφόρων 
απαιτούμενων και επιθυμητών χαρακτηριστικών. Τα αποτελέσματα αυτής της 
ανάλυσης παρουσιάζει ο Πίνακας 10. 

Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση, προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα: 

• To μοντέλο “Δημόσια Κοινότητα” απορρίφθηκε εξαρχής εξαιτίας της 
αδυναμίας του να εξασφαλίσει ουδετερότητα εξόδων για το δήμο. 

• Το μοντέλο “Ιδιωτική Κοινοπραξία” έλαβε χαμηλή βαθμολογία λόγω του 
αντίχτυπου των κοινωνικών στόχων του δήμου (χαμηλότερα ευρυζωνικά τέλη 
διαθέσιμα για τους οικονομικά μειονεκτούντες συνδρομητές) και της αδυναμίας 
του δήμου να επηρεάσει τις συγκεκριμένες τιμές λιανικής. 
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Ελεύθερες υπηρεσίες σε πάρκα και 
δημόσιους χώρους Αναγκαίο 15% 5 2 4 2 5 

Χαμηλότερα ευρυζωνικά τέλη ή ελεύθερη 
πρόσβαση για τους οικονομικά 
αδύναμους συνδρομητές 

Αναγκαίο 10% 5 2 3 2 4 

Δυνατότητα ελέγχου των τιμών Αναγκαίο 10% 5 2 3 2 5 
Ουδέτερο κόστος για την πόλη Αναγκαίο 15% 0 5 3 3 4 
Δυνατότητα δημιουργίας εσόδων/οφελών 
για την πόλη Αναγκαίο 5% 0 4 3 3 3 

Καθολική πρόσβαση/κάλυψη 
Αναγκαίο 15% 5 2 4 3 5 

Βοήθεια αναζωογόνησης της κοινότητας 
Επιθυμητό 10% 3 4 4 2 4 
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Δυνατότητα ικανοποίησης τεχνολογικών 
αλλαγών 

Επιθυμητό 10% 2 4 3 2 3 

Προσφορές υπηρεσιών 
Επιθυμητό 5% 1 5 3 2 3 

Χρόνος δημιουργίας διοικητικής δομής 
Επιθυμητό 5% 5 2 2 2 3 

Σύνολο  100% NA 2.3 2.735 1.79 3.35 

Περιγραφή βαθμολογίας: 1-Κακή, 2-Χαμηλή, 3-Μέτρια, 4-Καλή, 5- Άριστη 

Πίνακας 10: Συγκριτική ανάλυση των 5 μοντέλων 

Τα δύο επικρατούντα μοντέλα, “Μη-κερδοσκοπικός οργανισμός” και “Συνεταιρισμός 
Χονδρικής”, αναλύθηκαν ακόμη περισσότερο και προέκυψαν τα ακόλουθα 
πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα: 

 Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

Μη-κερδοσκοπικός 
οργανισμός 

Δυνατότητα υπαγόρευσης 
των τιμών λιανικής για τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες 

Δυνατότητα 
χρηματοδότησης μέσω 
επιχορηγήσεων και δανείων 

Δυνατότητα εμπλοκής σε 
προγράμματα οικονομικής 
και κοινωνικής ανάπτυξης 

Μεγάλο κόστος 
λειτουργίας και 
συντήρησης 

Μικρή συνεργασία με τον 
ιδιωτικό τομέα 

Συνεταιρισμός Χονδρικής 
(δημοτικής ιδιοκτησίας) 

Αυξημένη συνεργασία με 
τον ιδιωτικό τομέα 

Δημιουργεί ανταγωνισμό 
τιμών στην αγορά 

Ανάγκη για κυβερνητική 
χρηματοδότηση 

Αδυναμία υπαγόρευσης 
τιμών λιανικής για τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες 

Πίνακας 11: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των επικρατούντων μοντέλων 

Η ομάδα εργασίας τελικά πρότεινε την υιοθέτηση ενός υβριδικού επιχειρηματικού 
μοντέλου, το οποίο θα συνδυάζει τα καλύτερα χαρακτηριστικά των δύο υψηλά 
βαθμολογημένων μοντέλων (Nonprofit & Cooperative Wholesale). Τα σημαντικά 
σημεία του υβριδικού αυτού μοντέλου είναι:  

• Ο μη-κερδοσκοπικός οργανισμός, “Wireless Philadelphia” (Ασύρματη 
Φιλαδέλφεια) λαμβάνει αρχική χρηματοδότηση από δωρεές ιδρυμάτων και 
τραπεζικά δάνεια καθώς και από άλλες μη-δημόσιες πηγές. 

• Ο μη-κερδοσκοπικός οργανισμός αναθέτει (μέσω μιας συγκεκριμένης 
διαδικασίας) το σχεδιασμό, ανάπτυξη και διαχείριση του δικτύου σε ιδιωτικές 
εταιρείες. 
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• Ο ίδιος οργανισμός δίνει πρόσβαση στο δίκτυο σε παρόχους υπηρεσιών, 
εταιρείες τηλεπικοινωνιών, ιδρύματα και άλλους μη-κερδοσκοπικούς 
οργανισμούς σε χαμηλές τιμές χονδρικής. 

• Οι πάροχοι εμπορεύονται τις υπηρεσίες τους σε συνδρομητές και παρέχουν 
εξυπηρέτηση πελατών, τιμολόγηση, τεχνική υποστήριξη και άλλες υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας. 

• Οι πάροχοι διαθέτουν προγράμματα χαμηλής τιμολόγησης στους οικονομικά 
μειονεκτούντες συνδρομητές. 

• Ο μη-κερδοσκοπικός οργανισμός χρησιμοποιεί τους πόρους του για να 
χρηματοδοτήσει προγράμματα οικονομική ανάπτυξης και εξάλειψης του 
ψηφιακού χάσματος, προγράμματα που στοχεύουν στις οικογένειες με χαμηλά 
εισοδήματα και στους τρόπους εκπαίδευσης αυτών στους υπολογιστές, στις νέες 
τεχνολογίες κ.λπ. 

• Ο δήμος παρέχει πρόσβαση σε δημοτικά ακίνητα όπως οι στύλοι φωτισμού και 
ηλεκτροδότησης. 

• Ο δήμος μεταφέρει την ιδιοκτησία όλης της σχετικής πνευματικής ιδιοκτησίας, 
των εμπορικών σημάτων, των πνευματικών δικαιωμάτων κ.λπ. στο μη-
κερδοσκοπικό οργανισμό για να υποστηρίξει, όπως απαιτείται, το 
επιχειρηματικό σχέδιο. 

3.3. ΆΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 
Εκτός από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ υπάρχουν αξιοσημείωτες προσπάθειες και σε 
άλλες χώρες όπως ο Καναδάς και η Νέα Ζηλανδία. 

3.3.1. Η  περίπτωση  του  Καναδά  

Η προώθηση της ευρυζωνικότητας στον Καναδά παρουσιάζει μια μοναδικότητα, 
καθώς πραγματοποιείται μέσα σε μια απέραντη χώρα που ο πληθυσμός της 
παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλη διασπορά. Ως γενικό στόχο, η καναδική κυβέρνηση 
έχει το να καταστήσει διαθέσιμη πολύ καλή ποιότητα ζωής σε όλους τους Καναδούς, 
ανεξάρτητα από το που διαμένουν. Εντούτοις, οι αποστάσεις και το μέγεθος της 
χώρας έχουν στερήσει από τις πιο μακρινές και αγροτικές κοινότητες τις ευκαιρίες 
και τα οφέλη που παρέχουν οι προηγμένες τεχνολογίες επικοινωνίας και 
πληροφοριών, οι οποίες, υποστηρίζουν ένα ευρύ φάσμα οικονομικών και κοινωνικών 
δραστηριοτήτων. 

Με την οικονομική δραστηριότητα και την παροχή δημόσιων υπηρεσιών να γίνονται 
ολοένα και πιο εξαρτώμενες από τις μεγάλες δικτυακές ταχύτητες τα τελευταία 
χρόνια, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση του Καναδά, καθώς επίσης και οι περιφερειακές 
κυβερνήσεις και οι ηγέτες των τοπικών κοινωνιών, αναγνώρισαν ότι είναι υπαρκτός ο 
κίνδυνος οι μακρινές και αγροτικές κοινότητες να μείνουν τεχνολογικά 
αποκλεισμένες. Κατά συνέπεια, οι δημόσιες πρωτοβουλίες εστίασαν στη σύνδεση 
αυτών των κοινοτήτων με το εθνικό ευρυζωνικό δίκτυο, στην επέκταση της τοπικής 
ευρυζωνικής υποδομής πρόσβασης για να εξυπηρετηθούν οι κοινότητες σε λογικές 
τιμές, καθώς και στην ανάπτυξη των ευρυζωνικών εφαρμογών και του περιεχομένου 
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που θα επιτρέπουν στις κοινότητες αυτές να απολαμβάνουν μια αποδοτικότερη 
πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες. 

Δεδομένου του μεγέθους της χώρας και των κοινωνικών, πολιτιστικών, οικονομικών 
και γλωσσικών διαφορών που υπάρχουν σε όλη τη χώρα, η ιστορική ανάπτυξη των 
δικτύων επικοινωνιών στον Καναδά διέφεραν ευρέως από περιοχή σε περιοχή. Σε 
μερικές περιοχές, η ευθύνη της εγκατάστασης δικτύων αναλήφθηκε από τον ιδιωτικό 
τομέα ενώ σε άλλες θεωρήθηκε ευθύνη της κυβέρνησης. Σε μερικές περιοχές, τα 
δίκτυα μεγάλωσαν και διασυνδέθηκαν, ενώ σε άλλες, ήταν εξαρχής κεντρικώς 
σχεδιασμένα. Με παρόμοιο τρόπο, οι πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη κι επέκταση 
του εθνικού ευρυζωνικού δικτύου οδηγούνται από διαφορετικές οντότητες, με την 
ευθύνη σε ορισμένες περιοχές να πέφτει στους δήμους και τις κοινότητες, και στον 
ιδιωτικό τομέα ή στις περιφερειακές κυβερνήσεις σε μερικές άλλες περιοχές. 

3.3.1.1.  Μοντέλα  για  την  ανάπτυξη  κι  επέκταση  
ευρυζωνικών  υποδομών  

Η μεγάλη πλειοψηφία των πρωτοβουλιών για να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη των 
ευρυζωνικών υποδομών στον Καναδά μπορεί να διαιρεθεί κατά προσέγγιση σε δύο 
ευρείες στρατηγικές: το μοντέλο άθροισης ζήτησης και το μοντέλο υποστήριξης 
δημόσιων υποδομών. 

Το πρώτο προωθεί τις συλλογικές ρυθμίσεις που αθροίζουν τη ζήτηση για 
ευρυζωνικές υπηρεσίες σε μια κοινοτική ή ευρύτερη κλίμακα προκειμένου να 
επιτευχθούν οι οικονομίες κλίμακας που απαιτούνται για να αναπτύξουν και να 
στηρίξουν ένα ευρυζωνικό δίκτυο. 

Το δεύτερο στηρίζεται στην άμεση δημόσια χρηματοδότηση για την κατασκευή 
ευρυζωνικών υποδομών. 

Ενώ αυτά τα πρότυπα μπορούν να εφαρμοστούν ανεξάρτητα, πρέπει να σημειωθεί ότι 
σε πολλές περιπτώσεις συχνά συνδυάζονται. Παραδείγματος χάριν, η χρήση ενός 
μοντέλου υποστήριξης δημόσιων υποδομών για να κατασκευαστεί μια σύνδεση από 
ένα υπάρχον εθνικό ευρυζωνικό δίκτυο προς ένα κοινοτικό σημείο παρουσίας (point 
of presence) και έπειτα η χρήση ενός μοντέλου άθροισης ζήτησης για τη σύνδεση των 
δημοσίων υπηρεσιών, των επιχειρήσεων και των κατοικιών εντός της κοινότητας. 

Σε μερικές περιπτώσεις, η άθροιση ζήτησης μπορεί επίσης να παίξει καταλυτικό ρόλο 
σε ενδεχόμενη κατασκευή ενός δημόσιου δικτύου. Με τη δημιουργία των 
ικανοποιητικών οικονομιών κλίμακας μέσω της άθροισης ζήτησης, η δημόσια 
κατασκευή κι ενδεχόμενη ιδιοκτησία ενός ευρυζωνικού δικτύου που θα συνδέει τους 
δημόσιους οργανισμούς, μπορούν να είναι οικονομικά προτιμητέες σε σχέση με τις 
μακροχρόνιες μισθώσεις από τους ευρυζωνικούς παρόχους. 

3.3.1.1.1 Μοντέλο Άθροισης Ζήτησης 
Ένας μεγάλος αριθμός πρωτοβουλιών που βασίζονται σε αυτό το μοντέλο έχουν 
εφαρμοστεί επιτυχώς σε όλο τον Καναδά. Παραδείγματα τέτοιων πρωτοβουλιών 
συναντώνται σε κοινοτικό ή δημοτικό επίπεδο όπου οι "κοινοτικοί πρωτοπόροι", 
συχνά τοπικές επιτροπές ή δημοτικά συμβούλια ή μη-κερδοσκοπικές οργανώσεις, 
συνοψίζουν/αθροίζουν τη ζήτηση, δημιουργούν συνεταιρισμούς και φτιάχνουν τα 
επιχειρησιακά σχέδια για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις, οι συνεταιρισμοί μεταξύ δημόσιων οργανισμών, όπως τα τοπικά 
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κυβερνητικά σχήματα και οι πάροχοι δημοσίων υπηρεσιών, και των τοπικών 
επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, είναι σημαντικοί για τη δημιουργία των 
απαραίτητων, για την προσέλκυση και παροχή των απαραίτητων επενδύσεων, 
επιπέδων οικονομιών κλίμακας. 

Όπου οι αποστάσεις το επιτρέπουν, στρατηγικές συνεργασίες μεταξύ όμορων 
κοινοτήτων ή δήμων έχουν επίσης τονώσει την άθροιση ζήτησης. Εντούτοις, 
παρόμοιες πρωτοβουλίες, δεν είναι περιορισμένες μόνο στο επίπεδο κοινοτήτων ή 
δήμων. Σε πολλές περιπτώσεις, δημόσιοι οργανισμοί όπως σχολεία, νοσοκομεία και 
κυβερνητικά γραφεία έχουν συνεργαστεί προκειμένου να αθροιστεί η ζήτηση. Για 
παράδειγμα, μέσω της πρωτοβουλίας τους, "Κοινοτικό Δίκτυο" (Community Net), η 
επαρχία του Saskatchewan έχει διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο με τη 
συγκέντρωση υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης και κυβέρνησης σε μια ενιαία - για τον 
αγοραστή - ομάδα. Με την πρωτοβουλία αυτή, περισσότερα από 800 σχολεία, 310 
εγκαταστάσεις υγείας και 256 κυβερνητικά γραφεία σε πάνω από 366 κοινότητες θα 
συνδεθούν. 

Η άθροιση ζήτησης στον Καναδά έχει εφαρμοστεί με αρκετούς διαφορετικούς 
τρόπους χρησιμοποιώντας διαφορετικές τεχνολογίες. Συγκεκριμένα, οι λύσεις των 
οπτικών ινών και των ασύρματων τεχνολογιών, έχουν αποδειχθεί κατάλληλες σε 
πολλές συλλογικές συμφωνίες με χρήστες και έχουν αναπτυχθεί σε πολλές 
πρωτοβουλίες άθροισης ζήτησης. 

Στις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές που είναι αραιοκατοικημένες η 
δημιουργία δικτύων οπτικών ινών είναι οικονομία ασύμφορη και οι λύσεις των 
ασυρμάτων τεχνολογιών έχουν χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσουν ευρυζωνικά 
δίκτυα πρόσβασης. Η σταθερή ασύρματη τεχνολογία (fixed wireless) ειδικότερα, έχει 
αποδειχθεί μια δημοφιλής επιλογή τεχνολογίας για διάφορες κοινοτικές πρωτοβουλίες 
άθροισης ζήτησης, όπως αυτές στις περιοχές Leeds, Grenville, Dundas και Simcoe 
στο Οντάριο. Οι συνεταιριστικές λύσεις βασισμένες στην τεχνολογία Wi-Fi 
παρουσιάζουν μια πιθανή διέξοδο καθώς μπορούν να αναπτυχθούν δίκτυα υψηλών 
ταχυτήτων με χαμηλότερο κόστος. 

3.3.1.1.2 Το Μοντέλο Υποστήριξης Δημόσιων Υποδομών 

Οι περισσότερες αγροτικές κοινότητες στερούνται επαρκούς εσωτερικής ζήτησης 
προκειμένου να προσελκύσουν σημαντικές επενδύσεις από πιθανούς χρήστες για την 
ανάπτυξη ιδιόκτητων υποδομών ή για να προσελκύσουν τους εμπορικούς 
τηλεπικοινωνιακούς παρόχους για να αναπτύξουν ευρυζωνικές υποδομές. Όπου οι 
στρατηγικές άθροισης ζήτησης αποτυγχάνουν, η δημόσια χρηματοδότηση για την 
ανάπτυξη δικτύων είναι συχνά η μόνη λύση. Οι ευρυζωνικές πρωτοβουλίες σε αυτές 
τις περιοχές στηρίζονται κυρίως στη δημόσια χρηματοδότηση για την κατασκευή της 
ευρυζωνικής υποδομής και, σε μερικές περιπτώσεις, στη δημόσια ιδιοκτησία του 
δικτύου. 

Σε αυτό το μοντέλο, ένας φορέας του κυβερνητικού ή δημόσιου τομέα αναπτύσσει 
ένα δίκτυο για γενική χρήση από τους τελικούς χρήστες ή από τους φορείς παροχής 
υπηρεσιών ή και από τις δύο κατηγορίες. Επίσης, τίθεται στη διακριτική και 
οικονομική ευχέρεια του φορέα να παράσχει εμπορικές ευρυζωνικές υπηρεσίες, πέρα 
από τη λειτουργία του δικτύου. 

Το πρόγραμμα Alberta SuperNet είναι καλό παράδειγμα μιας πρωτοβουλίας που 
συνδυάζει την εμπορική και τη δημόσια συνιδιοκτησία ενός ευρυζωνικού δικτύου. Αν 
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και διάφορα άλλα δημόσια δίκτυα μιμούνται το πρότυπο Alberta SuperNet, τα 
περισσότερα από αυτά τα δίκτυα καταβάλλουν συνειδητή προσπάθεια να αποφύγουν 
την προσφορά υπηρεσιών σε υψηλά δικτυακά επίπεδα (high layer offerings) και αντ' 
αυτών προσφέρουν μόνο παθητικό εξοπλισμό (dark fiber) σε μερικές περιπτώσεις. 

Υιοθετώντας μια παρόμοια στρατηγική όπως αυτή των condominium fiber builds, το 
μοντέλο των δημόσιων δικτύων περιλαμβάνει μια σύγκλιση ανόμοιων δικτύων 
δημόσιου τομέα, επάνω σε μια κοινή πλατφόρμα, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 
αποδοτικότητα. Σε ένα τέτοιο μοντέλο, το δημόσιο δίκτυο χρησιμοποιείται σχεδόν 
αποκλειστικά για τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα. Υπό αυτήν τη μορφή, τα 
δημόσια δίκτυα δεν χρησιμοποιούνται για τη υποστήριξη της Διαδικτυακής 
κυκλοφορίας, αλλά λειτουργούν ως ένα μεγάλο Wide Area Network. 

Το δίκτυο της περιοχής Peel είναι ένα παράδειγμα αυτού του μοντέλου. Αναπτυγμένο 
ως condominium fiber και συνδέοντας τις περιοχές Peel, Brampton και Mississauga 
ως συνεργάτες, το δίκτυο έχει καλωδιώσεις μήκους 14000 χιλιομέτρων. Η πολιτική 
χρήσης του δικτύου απαγορεύει τη διακίνηση πληροφοριών που δεν ανήκουν στο 
δημόσιο τομέα, επιτρέποντας στο δίκτυο να παρέχει υπηρεσίες σε διάφορους 
δημόσιους οργανισμούς μέσα στην όρια αρμοδιότητάς της, όπως σχολεία, 
νοσοκομεία, και βιβλιοθήκες. Ένα από τα πλεονεκτήματα αυτής της ρύθμισης είναι 
ότι, με τον μη ανταγωνισμό με τα εμπορικά δίκτυα των επιχειρήσεων, τα PSN (Public 
Sector Networks) είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν κάποιες εφαρμογές και εργαλεία 
προς ίδιον όφελος. 

3.3.1.2.  Το  Δίκτυο  CANARIE 
Προς το τέλος της δεκαετίας του '80, όλες οι βιομηχανικές χώρες, 
συμπεριλαμβανομένου και του Καναδά, προχώρησαν στην μετάβαση στην κοινωνία 
της πληροφορίας. Θεωρήθηκε ότι ο Καναδάς δεν είχε ανταποκριθεί σε αυτά τα 
δεδομένα ανάλογα με άλλα προηγμένα έθνη και με τα προηγούμενα επιτεύγματά του 
στις επικοινωνίες. Υπήρξαν ανησυχίες ότι ο Καναδάς έμενε πίσω στον παγκόσμιο 
αγώνα προς τη συνδεσιμότητα και την “οικονομία της γνώσης”. Το όραμα που 
ξεπήδησε τότε ήταν να συνδεθεί ο Καναδάς από τη μια άκρη ως την άλλη 
χρησιμοποιώντας τη νέα λεωφόρο της πληροφορικής για να ενώσει τους Καναδούς 
κατά τρόπο παρόμοιο με το εθνικό όνειρο του σιδηροδρόμου έναν αιώνα πριν. 

Λαμβάνοντας υπόψη αυτήν την κατάσταση, ο Καναδάς άρχισε να διερευνά τη 
δυνατότητα εγκατάστασης ενός εθνικού δικτύου επικοινωνιών υψηλών ταχυτήτων 
για χρήση από τις καναδικές κοινότητες έρευνας, ανάπτυξης και εκπαίδευσης και από 
την καναδική βιομηχανία τεχνολογίας πληροφοριών (IT). Για το λόγο αυτό 
εκπονήθηκε μια μελέτη των οικονομικών, τεχνικών και ζητημάτων εφαρμογής που 
περιλαμβάνονται στη δημιουργία ενός νέου εθνικού δικτύου. Η βιομηχανία, η 
κυβέρνηση, και η ακαδημαϊκή κοινότητα αναγνώρισαν την ανάγκη κι εξέφρασαν 
έναν γενικό ενθουσιασμό για το προτεινόμενο δίκτυο. Η ακαδημαϊκή κοινότητα, 
ειδικότερα, ήταν ιδιαιτέρως επίμονη για την ανάγκη δημιουργίας ενός τέτοιου 
δικτύου και την κρισιμότητά του στην επιτυχία των ερευνών της και της συνεχούς 
συμμετοχής της στη διεθνή κοινότητα των μελετητών. Επισήμαιναν μάλιστα και τα 
ουσιαστικά οφέλη για την Καναδική εκπαίδευση. Η βιομηχανία Τεχνολογιών της 
Πληροφορίας επίσης, έδειξε μεγάλη συμπαράσταση για το όλο σχέδιο. 

Κατά τη διάρκεια των επόμενων χρόνων (από το 1993 και μετά), το CANARIE 
διαδραμάτισε έναν κρίσιμο ρόλο στο κλείσιμο της τεχνολογικής ψαλίδας μεταξύ του 
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Καναδά και των διεθνών ανταγωνιστών του. Οι δραστηριότητες του CANARIE θα 
υποστήριζαν την αναβάθμιση του υπάρχοντος δικτύου-κορμού έρευνας κι ανάπτυξης 
(R&D) και εκπαίδευσης, σε υψηλότερα εύρη ζώνης και θα τόνωναν την ανάπτυξη 
των προϊόντων καθώς και τις αγορές για τα προϊόντα αυτά. Επιπλέον, το CANARIE 
επρόκειτο να βοηθήσει τον Καναδά να προσανατολιστεί προς έναν πολιτισμό 
εκμάθησης και να ενισχύσει την ικανότητά των Καναδών να αποκτήσουν νέες 
δεξιότητες και γνώσεις. 

Συμπερασματικά, από την εγκαθίδρυση του CANARIE το 1993, το τηλεπικοινωνιακό 
και επιστημονικό περιβάλλον στον Καναδά έχει υποστεί σημαντική αναβάθμιση. Με 
την επιτυχία του CANARIE και τις σημαντικές προόδους στα εθνικά δίκτυα του 
ιδιωτικού τομέα, ο Καναδάς πλέον δεν υπολείπεται σε επικοινωνιακές υποδομές και 
τεχνολογία σε σχέση με τις άλλες χώρες-πρωτοπόρους. 

3.3.2. Η  περίπτωση  της  πόλης  Wellington (Νέα  
Ζηλανδία) 

Πρόκειται για ένα δίκτυο οπτικών ινών το οποίο αναπτύχθηκε στην πόλη Wellington 
της Νέας Ζηλανδίας. Το δίκτυο αναπτύχθηκε από μια κοινοπραξία μιας ιδιωτικής 
εταιρείας (CityLink) και του δήμου του Wellington της Νέας Ζηλανδίας. Το δίκτυο 
αυτό παρέχει στους πολίτες της πόλης Wellington πληθώρα υπηρεσιών αλλά δίνει και 
τη δυνατότητα σε μεγάλους εταιρικούς χρήστες αλλά και ISPs να ενοικιάσουν μέρος 
του δικτύου (σκοτεινές ίνες) με κοστοστρεφή τρόπο. 

Ένα από τα καινοτόμα και άκρως ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά του δικτύου, το 
οποίο και συμβάλει τα μέγιστα στη βιωσιμότητα του, είναι ότι χρησιμοποιεί χαμηλού 
κόστους παθητικό και ενεργό εξοπλισμό (π.χ. Zebra on Linux) και όχι ακριβές 
εμπορικές δικτυακές συσκευές. 

Η εταιρεία CityLink ιδρύθηκε από το δήμο του Wellington της Νέας Ζηλανδίας το 
1995 με σκοπό να αναπτύξει ένα τηλεπικοινωνιακό δίκτυο χαμηλού κόστους και να 
δώσει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στις τοπικές επιχειρήσεις και στους 
κυβερνητικούς οργανισμούς. 

Το δίκτυο το οποίο αναπτύχθηκε έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

• Υψηλό εύρος ζώνης με την χρήση μονότροπων οπτικών ινών 

• Χαμηλό κόστος με την χρήση διαθέσιμης τεχνολογίας 

• Ανοικτή αρχιτεκτονική 

• Οι ιδιοκτήτες αποτελούνται από 7 εταιρείες με την ενεργή συμμετοχή των 
τοπικών αρχών 

Το δίκτυο παρέχει υπηρεσίες σε περίπου 350 κτίρια συνδεδεμένα με περισσότερα από 
90 χιλ. οπτικές ίνες. Βασικό χαρακτηριστικό του δικτύου CityLink είναι ότι είναι ένα 
ανοικτό δίκτυο για όλους. Με άλλα λόγια στο δίκτυο μπορεί να συνδεθεί 
οποιοσδήποτε χρήστης οποίος έχει εγκαταστάσεις στο κέντρο της πόλης. 

Η πολιτική χρέωσης του δικτύου CityLink δεν χρεώνει για χρόνους σύνδεσης, 
αποστάσεις σύνδεσης και όγκο δεδομένων μετάδοσης. Υπάρχει μόνο ένα τέλος 
σύνδεσης στο δίκτυο και ένα μηνιαίο τέλος συντήρησης της σύνδεσης. Το δίκτυο 
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CityLink δεν παρέχει υπηρεσίες ISP απευθείας στους τελικούς χρήστες αλλά παρέχει 
υποδομές σε 18 ISPs οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή. 

3.4. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ INEC ΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΙΚΤΥΑ 
Το INEC (International Network of E-Communities - 
http://www.smartcommunity.nl/) αποτελεί μια πρωτοβουλία για τη δημιουργία και 
λειτουργία ανοικτών δικτύων, με την ευθύνη υλοποίησης αυτών να ανατίθεται στους 
τοπικούς Δήμους. Στα πλαίσια του INEC έχει δημιουργηθεί και μια διακήρυξη 
σχετικά με τα ανοικτά δίκτυα. 

Η Διακήρυξη του INEC για τα Ανοιχτά Δίκτυα έχει ως σκοπό να θέσει ένα σημείο 
αναφοράς, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες για τη 
δημιουργία ανοιχτών ευρυζωνικών δικτύων με ευρεία χρήση. Η συγκεκριμένη 
Διακήρυξη ορίζει τη διαθεσιμότητα ανεπτυγμένων εκτελεστικών τεχνολογιών, οι 
οποίες διευκολύνουν την παροχή πληροφοριών, γνώσης, εμπορίου, εκπαίδευσης, 
πρόνοιας, ασφάλειας, κινητικότητας και κοινωνικοοικονομικής ενδυνάμωσης. Για 
την επίτευξη αυτού του σκοπού, οι εγγεγραμμένοι στη Διακήρυξη κατηγορηματικά 
επιβεβαιώνουν τις ακόλουθες πρακτικές: 

1. Οι κοινότητες δικαιούνται να έχουν ανοιχτές, μεγάλου εύρους υποδομές, 
ικανές να ικανοποιούν τις τρέχουσες, καθώς και τις μελλοντικές απαιτήσεις, 
αναφορικά με την ανταλλαγή μεγάλου όγκου πληροφοριών με υψηλή 
ποιότητα. Τα ανοιχτά δίκτυα πιστεύεται ότι είναι ο καλύτερος τρόπος 
διασφάλισης των τωρινών και μελλοντικών κοινωνικών αναγκών. Οι ανοιχτές 
ευρυζωνικές υποδομές προσφέρουν στις κοινότητες τρία βασικά 
πλεονεκτήματα: 

• καλύτερη ποιότητα ζωής, διευκολύνοντας μέγιστη δυνατή πρόσβαση σε 
μέγιστο αριθμό κατοίκων. 

• δημιουργία καλύτερου δυνατού περιβάλλοντος μακροοικονομικής 
ανάπτυξης. 

• δημιουργία μέγιστου δυνατού περιβάλλοντος για καινοτομία και έρευνα. 

2. Η διασφάλιση της ανάπτυξης, εξέλιξης, συντήρησης και λειτουργίας των 
υποδομών επικοινωνίας ανήκει στις κύριες αρμοδιότητες της κυβέρνησης, 
συνεπώς ταυτόχρονα διασφαλίζονται οι πιο δίκαιες συνθήκες αγοράς για τη 
δημιουργία ελεύθερου ανταγωνισμού παροχής υπηρεσιών. Με αυτό τον 
τρόπο, η υποδομή ανοιχτής επικοινωνίας υπάγεται στον δημόσιο τομέα μέσω 
ιδιοκτησίας ή κανονισμών ή και των δύο, ενώ η διάθεση της παροχής 
υπηρεσιών παραμένει αποκλειστικά στην ελεύθερη αγορά. 

3. Οι υποδομές οφείλουν να είναι ολοκληρωτικά ανοιχτές σε οποιαδήποτε 
αγορά, έτσι ώστε αυτή να παρέχει τις υπηρεσίες της σε βάση ελεύθερου 
ανταγωνισμού. Αυτό θα οδηγήσει σε μία κατάσταση, όπου οι φορείς θα 
παρέχουν πανομοιότυπες υπηρεσίες κάτω από πανομοιότυπες συνθήκες, 
ανάλογα με την επιτυχία των υπηρεσιών αυτών στην αγορά. Οι υποδομές 
ανοιχτής φύσης απαιτούν: 

• Τεχνολογία: η υποδομή πρέπει να είναι συμβατή και με άλλα δίκτυα, 
δεδομένου ότι τα τεχνικά πρωτόκολλα είναι διαθέσιμα σε όλους.  
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• Λειτουργικότητα: δεν θα πρέπει να υπάρχουν εμπόδια ή περιορισμοί στη 
σύνδεση μεταξύ των τελικών χρηστών.  

• Οικονομία: το κόστος χρήσης της υποδομής θα πρέπει να παροτρύνει 
τον δίκαιο ανταγωνισμό.  

• Οργάνωση: όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες 
στην προσφορά των υπηρεσιών τους στους υπάρχοντες ή μελλοντικούς 
πελάτες τους. 

4. Η ανάγκη των σύγχρονων υποδομών να είναι ανοιχτές σημαίνει ότι είναι 
διαθέσιμες σε όλους, ανεξάρτητα από το ποιος τις χρησιμοποιεί. Αυτό 
επιτρέπει φυσική σύνδεση και πανταχού παρούσες ανεπτυγμένες εφαρμογές. 
Επιτρέπει τη σύνδεση με φυσικές τοποθεσίες, όπως σπίτια, κτίρια, δημόσιους 
χώρους, οχήματα, κέντρα πληροφοριών, νοσοκομεία και άλλους φορείς ή 
ιδρύματα του δημόσιου φορέα. Η συνεχής φυσική σύνδεση δε θα διευκολύνει 
μόνο την πρόσβαση στο διαδίκτυο, αλλά επίσης νέες ανεπτυγμένες εφαρμογές 
ήχου, video και δεδομένων, οι οποίες θα ενισχύσουν την ποιότητα ζωής και 
την οικονομική βιωσιμότητα των κοινοτήτων. 

5. Μία ανοιχτή ευρυζωνική υποδομή μπορεί να ανήκει σε ένα δημόσιο φορέα, σε 
μια σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού φορέα ή ακόμη και πολλών ιδιωτικών 
φορέων. Ο ρόλος της κυβέρνησης είναι να διασφαλίσει την ανάπτυξη και τη 
λειτουργία των ανοιχτών ευρυζωνικών δικτύων. Ο σκοπός αυτός μπορεί να 
επιτευχθεί μέσω πλήρους ή μερικής ιδιοκτησίας της υποδομής, ή μέσω ειδικής 
νομοθεσίας, παρέχοντας εγγύηση ανοιχτών υποδομών ιδιωτικής ιδιοκτησίας. 

6. Η υποδομή θα πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτρέπει μελλοντικές 
ποιοτικές και ποσοτικές ανταλλαγές πληροφοριών. Επομένως, οι υποδομές θα 
πρέπει να είναι ικανές να προσφέρουν, μεταξύ άλλων, συμμετρική ασύρματη 
συνδεσιμότητα, η οποία θα επιτρέπει υψηλής ποιότητας επικοινωνία μέσω 
video, καθώς επίσης και συμμετρική ανταλλαγή μεγάλου όγκου δεδομένων. 

7. Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, η κατανομή καλύπτει ταχύτητες των 100 
Mbps και άνω, σε συμμετρική βάση. 

8. Η υποδομή θα πρέπει να υλοποιηθεί μέσω ανεξάρτητης τεχνολογίας ή μέσω 
ιδιωτικών προϊόντων. Οποιαδήποτε τεχνολογία επιτρέπει μέγιστη πρόσβαση 
σε μέγιστο αριθμό χρηστών είναι αποδεκτή, εφ’ όσον είναι ανοιχτή σε όλους 
και εξελιγμένη, έτσι ώστε να μεταφέρει πληροφορίες σε συμμετρικό εύρος 
συχνοτήτων, όπως περιγράφεται στη Διακήρυξη. 

9. Οι παράγοντες καλούν όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς μετόχους να 
ασπαστούν τους όρους της Διακήρυξης και να συνεχίσουν τις επενδύσεις, 
διατυπώνοντας τις κατάλληλες συνθήκες των κοινωνικοοικονομικών οφελών 
οι οποίες πηγάζουν από τις ανοιχτές υποδομές τηλεπικοινωνιών. 

10. Οι παράγοντες παρουσιάζουν αυτή τη Διακήρυξη ως μία πρωτοβουλία των 
κοινοτήτων-μελών της INEC και ως πρόσκληση άλλων κοινοτήτων να 
συμμετέχουν. 
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3.5. Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 
ΔΟΜΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ (STRUCTURAL 
SEPARATION) ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

Σε πρόσφατη ομιλία της (στην ετήσια συνέλευση της BITKOM) η αρμόδια επίτροπος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κοινωνία της Πληροφορία και τα Μέσα 
Ενημέρωσης, κα. Viviane Reding, ανακοίνωσε την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης 
για την αναμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου της Ε.Ε. για τις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες (τηλεπικοινωνίες). Το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο εγκρίθηκε το 2002, 
ενώ οι ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα αυτό δημιουργούν την ανάγκη αναθεώρησής 
του. 

Ανάμεσα στις προτάσεις της επιτροπής προτείνονται νέες κανονιστικές παρεμβάσεις 
που θεωρούνται ότι θα είναι πιο αποτελεσματικές. Κυρίαρχη θέση ανάμεσα σε αυτές 
είναι η πρόταση για διαχωρισμό των τομέων δικτυακών υποδομών και υπηρεσιών 
στην αγορά των τηλεπικοινωνιών της Ευρώπης. Σύμφωνα με την πρόταση αυτή οι 
τηλεπικοινωνιακές υποδομές των πρώην κρατικών μονοπωλίων στα κράτη – μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να διαχωριστούν από τον κλάδο της λιανικής 
πώλησης. 

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι δεσπόζουσες εθνικές επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών 
στην Ευρώπη ενδεχομένως να αναγκαστούν να εκχωρήσουν μέρος του ελέγχου 
δικτυακών υποδομών τους, στο πλαίσιο ενός εκτεταμένου σχεδίου αναδιάρθρωσης 
του κλάδου των τηλεπικοινωνιών, που έχει εκπονήσει η Ε.Ε. 

Προς το παρόν δε διευκρινίστηκε αν το σχέδιο της Ε.Ε. προβλέπει την πώληση του 
τομέα των δικτυακών υποδομών ή απλά τη δημιουργία ξεχωριστών νομικών 
προσώπων (διάσπαση). 

Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο φορέας που θα διαχειρίζεται τις υποδομές θα 
δραστηριοποιείται στον τομέα της χονδρικής πώλησης και θα παρέχει τις ίδιες τιμές 
σε όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών. 

Κύρια αιτία για τις προτεινόμενες αλλαγές είναι η χαμηλή διείσδυση της 
ευρυζωνικότητας, που θεωρείται ότι επηρεάζεται από τη δεσπόζουσα θέση που έχουν 
ορισμένες εταιρείες, η οποία δυσχεραίνει την είσοδο ανταγωνιστικών εταιρειών στη 
σχετική αγορά. Από την Ε.Ε., εκτιμάται ότι το σχέδιο του διαχωρισμού θα μπορούσε 
να λύσει πολλά από τα προβλήματα που βιώνει ο ανταγωνισμός στην ευρωπαϊκή 
αγορά των τηλεπικοινωνιών. 

Ο ECTA (European Competitive Telecommunications Association), συμφωνεί με τις 
συγκεκριμένες προτάσεις της Ε.Ε., ενώ αντίθετα, σοβαρές ανησυχίες προκαλούνται 
σε εθνικές τηλεπικοινωνιακές εταιρείες, οι οποίες αναμένεται να αντιδράσουν. 
Ανάλογη στάση αναμένεται να κρατήσουν και ορισμένες κυβερνήσεις που παρέχουν 
κάποια σχετική «προστασία», έναντι των κανονιστικών παρεμβάσεων, στις εθνικές 
επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών. 
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3.6. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Στις προηγούμενες παραγράφους παρουσιάστηκαν διάφορες περιπτώσεις ανά τον 
κόσμο σχετικά με την δημιουργία ευρυζωνικών υποδομών από οργανισμούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, οι ΟΤΑ και γενικότερα οι 
κυβερνητικοί οργανισμοί θα πρέπει να επικεντρώνονται στη δημιουργία παθητικής 
υποδομής για να ενθαρρύνουν την δημιουργία ευρυζωνικών υποδομών. Είναι επίσης 
φανερό πως οι ΟΤΑ και οι άλλοι κυβερνητικοί οργανισμοί μπορούν να παίξουν ένα 
σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών από τον ιδιωτικό τομέα, 
κυρίως με το να συμβάλλουν στη δημιουργία του «ευρυζωνικού» τοπίου. Δύο 
χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι το CSEVM στο Μόντρεαλ, όπου οι δημοτικές 
αρχές παρέχουν ανοικτή πρόσβαση στις σωληνώσεις του Δήμου σε όλους τους 
τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και το «@22» στην Βαρκελώνη, όπου οι δημοτικές 
αρχές εκτός από πρόσβαση στις σωληνώσεις παρέχουν και ασφαλείς χώρους 
εγκατάστασης εξοπλισμού για τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. 

Ακόμα και αν κάποιοι ΟΤΑ δεν επιλέξουν να δημιουργήσουν κάποια δική τους 
ευρυζωνική υποδομή, μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία 
ευρυζωνικών υποδομών με τα παρακάτω: 

• Εγκατάσταση ανοικτών σωληνώσεων σε άλλες υποδομές κοινής ωφέλειας, οι 
οποίες αναπτύσσονται από ΟΤΑ. Οι υποδομές αυτές μπορούν να μειώσουν το 
κόστος ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων στο μέλλον (από τους ίδιους τους 
ΟΤΑ ή από τον ιδιωτικό τομέα). 

• Ενθάρρυνση των κατόχων σωληνώσεων (π.χ. εταιρίες παροχής ηλεκτρισμού) να 
παρέχουν πρόσβαση στις πλεονάζουσες σωληνώσεις τους σε τρίτους και 
συντονισμός εγκατάστασης νέων σωληνώσεων από όλους τους εμπλεκομένους 
όταν χρησιμοποιηθούν όλες οι πλεονάζουσες σωληνώσεις. 

• Γενικά η συνεργασία στην δημιουργία των σωληνώσεων οδηγεί σε σημαντική 
μείωση του κόστους υλοποίησης ευρυζωνικών δικτύων. Χαρακτηριστικό είναι 
το παράδειγμα του San Francisco, όπου σε σχετική μελέτη σκοπιμότητας για 
την υλοποίηση δικτύου οπτικών ινών, προκύπτει εξοικονόμηση σημαντικών 
ποσών σε περίπτωση συνεργασίας στη δημιουργία των σωληνώσεων, όπως 
φαίνεται στο παρακάτω πίνακα: 

Εκτιμώμενη εξοικονόμηση σε χιλιάδες δολάρια (για ολόκληρη την πόλη) 
Τεχνική B/G-PON FTTP  Τεχνική Ethernet FTTP   

Σενάριο  
Ελάχιστο Μέγιστο  Ελάχιστο Μέγιστο Εξοικονόμηση 

1. Χρήση υπαρχόντων 
σωληνώσεων  

2,790  5,580  3,270  6,540  

 

1~2% 

2. Διαμοιρασμός 
σωληνώσεων με 
υπάρχοντές παρόχους  

83,700  125,550  98,100  147,150 30~45% 

3. Συντονισμός με 
ανακατασκευή 
πεζοδρομίων  

13,950  55,800  16,350  65,400 5~20% 
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4. Συντονισμός με 
άλλα έργα κοινής 
ωφέλειας  

13,950  41,850  16,350  49,050 5~15% 

Πίνακας 12: Εξοικονόμηση κόστος στην δημιουργία σωληνώσεων στην πόλη του 
San Francisco 

3.7. ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 
Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει συνοπτικά τα στοιχεία των αναλυθέντων 
περιπτώσεων ευρυζωνικών δικτύων από το διεθνή χώρο. 

Πιο συγκεκριμένα, ο Πίνακας 13 παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά στοιχεία των 
περιπτώσεων ευρυζωνικών δικτύων που αναλύθηκαν στο παρόν κεφάλαιο, 
συμπεριλαμβανομένων: 

• Αν δραστηριοποιείται κάποιος δημόσιος/τοπικός/ιδιωτικός φορέας 

• Αν έχει συσταθεί κάποιου είδους κοινοπραξία 

• Αν συμπεριλαμβάνεται δημιουργία παθητικού εξοπλισμού οπτικών ινών 
(δίκτυο dark fiber) 

• Αν συμπεριλαμβάνεται δημιουργία last mile συνδέσεων 

• Αν το κράτος συμβάλλει με κυβερνητική χρηματοδότηση 

• Αν υφίσταται ιδιωτική υποστήριξη 

• Αν προβλέπεται διάθεση collocation facilities 

• Αν προβλέπεται ενοικίαση του δικτύου σε τηλεπικοινωνιακούς παρόχους 

• Αν προβλέπεται παροχή υπηρεσιών 
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Περιπτώσεις  

 

 

Χαρακτηριστικά 

Ιρ
λα
νδ
ικ
ό 

Μ
ον
τέ
λο

 (1
) 

St
ok

ab
 

V
äs

te
rå

s 

So
lle

nt
un

a 

H
ud

ik
sv

al
l 

A
m

st
er

da
m

 

H
ag

ue
 

T
ilb

ur
g 

A
lm

er
e 

N
ue

ne
n 

L
im

ou
si

n 

Β
ιέ
νν
η 

R
ie

d 

Κ
ατ
αλ
ον
ία

 

U
T

O
PI

A
 

C
A

N
A

R
IE

 

W
el

lin
gt

on
 

Ph
ila

de
lp

hi
a 

Δημόσιος φορέας                X   

Τοπικός φορέας (δήμος, κοινότητα κ.λπ) X X Χ  X X X  X X  X  X  X X X 

Ιδιωτικός φορέας    X  X X  X X X  X   X X  

Κοινοπραξία   Χ   X X X X X X   X X  X  

Δίκτυο Dark Fiber X X Χ X  X X X X X X X X X X  X  

Last Mile Συνδέσεις   Χ X X X X X X X  X X  X    

Λαμβάνει Κυβερνητική Χρηματοδότηση X     X X  X  X X  X X X  X 

Λαμβάνει Ιδιωτική Υποστήριξη    X X X X  X    X   X  X 

Διάθεση Collocation Facilities X X            X     

Ενοικίαση σε τηλεπικοινωνιακούς παρόχους X X Χ X       X X X X X  X X 

Παροχή υπηρεσιών  X2 Χ  X  X X X X  X    X X  

Πίνακας 13: Συγκεντρωτικός πίνακας των αναλυθέντων περιπτώσεων ευρυζωνικών δικτύων 

                                                 
2 (στις δημοτικές υπηρεσίες) 
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Περίπτωση 

 

 

Τύπος επιχειρηματικού μοντέλου 
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Ίση πρόσβαση (Equal Access) Χ   Χ           Χ Χ   

Πλήρης κρατικός έλεγχος μέσω κοινοπραξιών του 
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα (Full Public 
control through Public-Private Partnerships –PPPs) 

       Χ    Χ      Χ 

Κοινοπραξίες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα 
χωρίς κρατικό έλεγχο (Public-Private Partnerships – 
PPPs orchestrated) 

     Χ Χ   Χ   Χ    Χ  

Δημόσιος Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών (Public 
Sector Telco)   Χ  Χ      Χ3   Χ  Χ  Χ 

Μοναδικός ιδιωτικός πάροχος υπηρεσιών (Sole 
Private Provider)  Χ       Χ          

Πίνακας 14: Αντιστοίχιση τύπου επιχειρηματικού μοντέλου για κάθε περίπτωση ευρυζωνικών δικτύων από το διεθνή χώρο που 
αναλύθηκε 

 

 

                                                 
3 Το ρόλο του δημόσιου οργανισμού αναλαμβάνει η France Telecom 
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ΚΕΦΑΛΑ ΙΟ  4 :  Τ Ε Χ Ν Ο -
Ο Ι ΚΟ Ν ΟΜ Ι Κ Α  Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  Γ Ι Α  Τ Η Ν  
ΔΗΜ Ι ΟΥ Ρ Γ Ι Α  Κ Α Ι  Λ Ε Ι Τ ΟΥ Ρ Γ Ι Α  

Ε Υ Ρ Υ Ζ Ω Ν Ι Κ Ω Ν  Δ Ι ΚΤ ΥΩ Ν  
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ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 

Κρίνεται σκόπιμο πριν παρατεθεί η ανάλυση των επιχειρηματικών μοντέλων για την 
αξιοποίηση ευρυζωνικών δικτυακών υποδομών, να γίνει μια σύντομη παρουσίαση 
του κόστους κατασκευής και λειτουργίας ενός ευρυζωνικού δικτύου και το πως αυτό 
επιμερίζεται. Μέσα από την ανάλυση του κόστους ενός ευρυζωνικού δικτύου θα 
γίνουν καλύτερα κατανοητά τα επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία θα παρουσιαστούν 
στην συνέχεια. 

Όπως και γενικότερα, έτσι και στην περίπτωση των ευρυζωνικών δικτύων, το 
αντίστοιχο κόστος χωρίζεται σε δύο μέρη, το κόστος κατασκευής του δικτύου, 
γνωστό και ως CAPEX (από την σύμπτυξη των όρων Capital Expense) και το κόστος 
λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου γνωστό και ως OPEX (από την σύμπτυξη 
των όρων Operational Expense). 

Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει συνοπτικά τα συστατικά ενός ευρυζωνικού 
μητροπολιτικού δικτύου, περιγράφει τους ορισμούς για τα CAPEX και OPEX, 
αναφέρει αναλυτικά τα στοιχεία που συνιστούν το OPEX καθώς και τους παράγοντες 
που το επηρεάζουν και μοντέλα που μπορούν να συνεισφέρουν στον υπολογισμό του. 

4.1. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Ένα ευρυζωνικό μητροπολιτικό δίκτυο αποτελείται από τα παρακάτω συστατικά 
(Σχήμα 20): 

• Παθητική υποδομή (Passive Infrastructure): Αποτελεί την φυσική υποδομή η 
οποία χρησιμοποιείται για την παροχή ευρυζωνικής πρόσβασης και συνήθως 
αποτελείται από αγωγούς (σωληνώσεις), φρεάτια, καλώδια οπτικών ινών και 
οπτικούς κατανεμητές. Πολλές δημοτικές αρχές διαθέτουν υποδομές που θα 
μπορούσαν να φιλοξενήσουν δικτυακή υποδομή (π.χ. σωληνώσεις άλλων 
δημοσίων δικτύων, όπως ύδρευσης), οι οποίες μπορούν να μειώσουν 
δραματικά το κόστος δημιουργίας ευρυζωνικών δικτύων. 

• Ενεργή υποδομή (Active Infrastructure): Η ενεργή υποδομή αποτελείται από 
στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται για την μετάδοση δεδομένων πάνω από 
την παθητική υποδομή. Τέτοια στοιχεία είναι π.χ. μεταγωγείς και 
δρομολογητές. 

• Παροχή υπηρεσιών (Service Offerings): Είναι οι υπηρεσίες οι οποίες 
παρέχονται στους πελάτες, όπως για παράδειγμα πρόσβαση στο Διαδίκτυο με 
υψηλές ταχύτητες (10 Mbps ή περισσότερο), high definition TV, τηλεφωνία 
με χρήση βίντεο, βίντεο κατά απαίτηση κ.λπ. 

• Εταιρεία λειτουργίας του δικτύου: Η εταιρεία αυτή εκμεταλλεύεται την 
παθητική υποδομή, και ίσως και την ενεργή υποδομή του δικτύου. Ανάλογα 
με το επιχειρηματικό μοντέλο, η εταιρεία αυτή προσφέρει υπηρεσίες 
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πρόσβασης σε άλλες εταιρείες, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες στους πελάτες ή 
μπορεί να παρέχει και η ίδια απευθείας υπηρεσίες στους πελάτες. Επίσης η 
εταιρεία αυτή μπορεί να είναι ο ιδιοκτήτης της παθητικής υποδομής ή μπορεί 
να έχει σχετικό συμβόλαιο με τον ιδιοκτήτη της υποδομής. 

• Πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και πάροχοι περιεχομένου: Οι 
εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες και περιεχόμενο στους τελικούς χρήστες. 

• Δημόσιος τομέας, οικιακοί και εταιρικοί χρήστες: Αποτελούν του τελικούς 
χρήστες και αποτελούνται από όλες τις επιχειρήσεις, του κατοίκους και τους 
οργανισμούς του δημόσιου τομέα στην περιοχή την οποία εξυπηρετεί το 
ευρυζωνικό δίκτυο. 

 

Σχήμα 20: Συστατικά ενός Ευρυζωνικού Μητροπολιτικού Δικτύου 

4.2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το κόστος ενός ευρυζωνικού δικτύου, όπως και κάθε 
δικτύου, χωρίζεται σε δύο μέρη, το κόστος κατασκευής του ευρυζωνικού δικτύου 
(CAPEX) και το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του ευρυζωνικού δικτύου 
(OPEX). 

Στις επόμενες παραγράφους περιγράφονται αναλυτικότερα οι όροι CAPEX και 
OPEX. 

4.2.1. Τι  ορίζεται  ως  CAPEX 

Ως CAPEX ορίζονται οι δαπάνες/κόστη που σχετίζονται με την κατασκευή ή την 
επέκταση του πάγιου ενεργητικού (δηλαδή των σταθερών πόρων, όπως για 
παράδειγμα η υποδομή του δικτύου), οι οποίες υπόκεινται σε μείωση κατά τη 
διάρκεια της οικονομικής ζωής ενός προγράμματος/έργου. Στην συνέχεια, υπάρχει 
μια υπόλοιπη αξία που συνδέεται σε αυτές τις δαπάνες. 

Το CAPEX είναι απαραίτητο για την δημιουργία νέων ή τη βελτίωση των 
υπαρχουσών υπηρεσιών, αλλά και για την αναβάθμιση των δραστηριοτήτων των 
εταιριών. Η ανάλυση του CAPEX βασίζεται γενικά στις φυσικές και λογικές 
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απαιτήσεις σε πόρους. Η κατασκευή ενός δικτύου, η υλοποίηση δικτυακών 
συσκευών, και η απόκτηση συστημάτων λογισμικού (ή υλικού) που επιτρέπουν τις 
ιδιαίτερες προσφορές υπηρεσιών, παραδείγματος χάριν, περιλαμβάνουν σημαντικά 
χρηματικά ποσά για την αγορά απαραίτητων συσκευών ή ενός πληροφοριακού 
συστήματος. 

Με άλλα λόγια, στα ευρυζωνικά δίκτυα το CAPEX αποτελείται από τα παρακάτω: 

• Παθητικός εξοπλισμός (σωληνώσεις, μικρο-σωληνώσεις, φρεάτια, οπτικές ίνες, 
κατανεμητές, κ.λπ.). 

• Ενεργός εξοπλισμός (μεταγωγείς, δρομολογητές, transceivers κ.λπ.). 

• Εργασίες (εκσκαφές, συγκολλήσεις, αποκαταστάσεις κ.λπ.). 

Οι τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία έχουν οδηγήσει σε σημαντική μείωση του 
κόστους υλοποίησης ευρυζωνικών δικτύων, ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τα τελευταία 
5 χρόνια το κόστος αυτό έχει μειωθεί κατά 40% και αυτό για τους παρακάτω λόγους: 

• Διαθεσιμότητα end-to-end λύσεων για την υλοποίηση ευρυζωνικών δικτύων. 

• Εισαγωγή της τεχνολογίας tube-in-tube με την χρήση μικρο-σωληνώσεων όπου 
οι οπτικές ίνες εισάγονται λίγο πριν χρησιμοποιηθούν και όχι από την αρχή της 
υλοποίησης του ευρυζωνικού δικτύου. 

• Νέας γενιάς υψηλής χωρητικότητας συσκευές διασύνδεσης. 
Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η μείωση του CAPEX τα τελευταία χρόνια. 

 

Σχήμα 21: Ρυθμός μείωσης του CAPEX 

4.2.2. Τι  ορίζεται  ως  OPEX 

Ως OPEX ορίζονται οι δαπάνες/κόστη που είναι απαραίτητες για τη διεύθυνση της 
επιχείρησης ή του εξοπλισμού, και απολύτως αναγκαία για να διατηρήσουν τις 
προσφερόμενες υπηρεσίες συνεχώς και αδιάλειπτα ενεργές. Αυτές οι δαπάνες δεν 
προορίζονται για να επεκτείνουν το πάγιο ενεργητικό και δεν υπόκεινται στην 
μείωση. Μόλις γίνουν, αυτές οι δαπάνες δεν έχουν καμία υπόλοιπη αξία (residual 
value). 

Στο παρόν κείμενο, γενικά, ως OPEX ορίζονται όλα τα στοιχεία δαπανών τα οποία 
δεν συμπεριλαμβάνονται στο CAPEX. Στην πραγματικότητα, τα όρια ανάμεσα στο 
CAPEX και το OPEX δεν είναι πάντα σαφώς καθορισμένα. Ορισμένες δαπάνες, όπως 
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εκείνες που είναι σχετικές με το λογισμικό, είναι στα όρια ανάμεσα στο CAPEX και 
το OPEX, επειδή συσχετίζονται και με το ένα και με το άλλο. 

Τα κόστη για την αγορά συστημάτων υλικού και λογισμικού ορίζονται ως CAPEX, 
αλλά η λειτουργία και η συντήρηση αυτών των συστημάτων, οι δαπάνες που 
σχετίζονται με το εργατικό δυναμικό και οι (περιοδικές) δαπάνες ανανέωσης αδειών 
(license costs) συμπεριλαμβάνονται στο OPEX. 

Έτσι λοιπόν, στα ευρυζωνικά δίκτυα, το OPEX συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω: 

• Κόστος το οποίο σχετίζεται με τον χρήστη, για παράδειγμα κεντρική 
προετοιμασία (όπως βάσεις δεδομένων, χρεώσεις, ενεργοποίηση port, κ.λπ.), 
εγκατάσταση εξοπλισμού (κόστος το οποίο υφίσταται μόνο μία φορά), χρέωση 
(επαναλαμβανόμενο κόστος), κέντρο λειτουργίας δικτύου (επαναλαμβανόμενο 
κόστος), κ.λπ.. 

• Κόστος το οποίο σχετίζεται με τον εξοπλισμό, για παράδειγμα προληπτική 
συντήρηση (επαναλαμβανόμενο κόστος), αντιμετώπιση λαθών και 
προβλημάτων (επαναλαμβανόμενο κόστος), κατανάλωση ενέργειας 
(επαναλαμβανόμενο κόστος), κόστος χρήσης χώρων (επαναλαμβανόμενο 
κόστος), κ.λπ.. 

Σε επόμενη παράγραφο παρουσιάζονται όλοι οι παράγοντες που συνεισφέρουν στο 
OPEX. Η επιλογή των παραγόντων γίνεται έτσι ώστε να συνάδει με τις δαπάνες που 
συνήθως υφίστανται σε μια επιχείρηση τηλεπικοινωνιών. 

4.2.3. Ζητήματα  σχεδιασμού ,  συνολικού  κόστους  
δικτύου  και  χρηματοδότησης   

Προκειμένου να κρατηθεί χαμηλά το CAPEX θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα 
παρακάτω: 

• Προσεκτικός σχεδιασμός του δικτύου (planning) 

• Προσεκτικός σχεδιασμός σχετικά με τα απαιτούμενα υλικά (logistics) 

• Χρήση ευέλικτων τεχνικών (π.χ. υλοποίηση του δικτύου με χρήση μικρο-
σωληνώσεων) 

• Iσχυρή διείσδυση του δικτύου οδηγεί σε μείωση του CAPEX/πελάτη. 

Προκειμένου να κρατηθεί χαμηλά το OPEX θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα 
παρακάτω: 

• Χρήση self service portals 

• Χρήση outsourcing για τις υπηρεσίες που έχουν σχέση με το περιεχόμενο 

• Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας 

• Ισχυρή διείσδυση του δικτύου, η οποία οδηγεί σε μείωση του OPEX/πελάτη 

• Χρήση «ασφαλών» πολιτικών στην εγκατάσταση οπτικών ινών (π.χ. υλοποίηση 
του δικτύου με χρήση μικρο-σωληνώσεων) 

• Χρήση εξοπλισμού με μεγάλη διάρκεια ζωής. Αυτό σχετίζεται και με το 
CAPEX, καθώς ενδεχόμενη χρήση τέτοιου εξοπλισμού μεγαλώνει το CAPEX. 
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Το συνολικό κόστος για την δημιουργία ενός ευρυζωνικού δικτύου εξαρτάται και από 
άλλους παράγοντες όπως: 

• Εξοπλισμός ο οποίος θα δίνεται στους τελικούς χρήστες: Θα παρέχεται 
εξοπλισμός μαζί με την υπηρεσία? Αυτό μπορεί να αυξήσει μέχρι και 20% το 
κόστος της αρχικής επένδυσης. 

• Θα υπάρχει χρέωση κόστους διασύνδεσης στο δίκτυο: Εάν υπάρχει χρέωση 
κόστους διασύνδεσης μπορεί να υπάρχει σημαντική μείωση της 
χρηματοδότησης που απαιτείται. 

• Συντήρηση και έλεγχος του δικτύου: Μπορεί να γίνει outsource; 

Στην πράξη το ποσό της χρηματοδότησης του δικτύου εξαρτάται σημαντικά από το 
ποσό το οποίο είναι διατεθειμένοι οι χρήστες του δικτύου να πληρώσουν για την 
χρήση και αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, ώστε να υπάρχει υψηλή διείσδυση 
και κατά συνέπεια χαμηλό CAPEX και OPEX ανά διασυνδεδεμένο χρήστη. 

Για την χρηματοδότηση δημιουργίας ευρυζωνικών δικτυακών υποδομών υπάρχουν 
διάφορες δυνατότητες: 

• Επιχορήγηση (εθνική, κοινοτική κ.λπ) – ιδανική περίπτωση γιατί δεν απαιτεί 
αποπληρωμή. 

• Μακρόχρονος δανεισμός – οι δημοτικές αρχές θεωρούνται αξιόπιστες και 
μπορούν να πάρουν μακροχρόνια δάνεια. 

• Μετοχικό κεφάλαιο – ο χρηματοδότης θα λάβει ως «ανταμοιβή» μέρος της 
επιχείρησης. Συνήθως στα δημοτικά δίκτυα αυτό δεν ξεπερνά το 5~10%. 

• Δημοτική και ιδιωτική σύμπραξη (Public Private Partnership - PPP): Σε αυτή 
την περίπτωση η δημοτική αρχή μοιράζεται το κόστος δημιουργίας του δικτύου 
με μία ή περισσότερες ιδιωτικές εταιρείες. Συνήθως η υποδομή του δικτύου 
παραμένει στην δημοτική αρχή, ενώ οι υπηρεσίες παρέχονται από τις ιδιωτικές 
εταιρείες για μια σχετικά μεγάλη χρονική περίοδο ώστε να αποσβέσουν την 
επένδυση τους. Ενώ είναι μια ελκυστική επιλογή, στην πράξη είναι δύσκολο να 
επιτευχθεί για δημοτικά δίκτυα. 

4.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ OPEX  
Το σύνολο των στοιχείων OPEX που περιγράφονται στη συνέχεια πρέπει να καλύψει 
όλους τους σχετικούς ρόλους, όπως τον διαχειριστή υπηρεσιών, τον διαχειριστή 
δικτύων, τον υπεύθυνο υπηρεσιών, τον πάροχο υπηρεσιών κ.λπ. Τα στοιχεία πρέπει 
να είναι εφαρμόσιμα (και να ισχύουν) για όλα τα είδη δραστηριοτήτων 
τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων (κινητή, σταθερή, convergent) και για τους 
κυρίαρχους παρόχους, αλλά και για τις νέες εταιρείες. Ακόμα, τα στοιχεία αυτά 
πρέπει να καλύψουν τα διαφορετικά είδη έργων που ασχολούνται, είτε με την 
δημιουργία νέων υπηρεσιών/προϊόντων, είτε με την εισαγωγή νέων 
τεχνολογιών/πλατφορμών. 

Οι παρακάτω ενότητες περιγράφουν τα κύρια στοιχεία OPEX. Για κάθε στοιχείο, 
παρατίθενται μερικά παραδείγματα των χαρακτηριστικών και των τομέων εφαρμογής. 
Οι δαπάνες για τεχνολογίες πληροφορικής έχουν κατανεμηθεί στα διάφορα στοιχεία, 
και έτσι, δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να αντιστοιχεί αποκλειστικά σε 
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τεχνολογίες πληροφορικής. Πολλά από τα στοιχεία μπορούν επίσης να δοθούν ως 
υπεργολαβίες (outsourced), οπότε OPEX για αυτά σημαίνει η πληρωμή σε 
εξωτερικούς παράγοντες. 

Τα στοιχεία OPEX που απαριθμούνται στην συνέχεια σχετίζονται με ανάλυση 
ταμειακών ροών (cash flow analysis). 

4.3.1. Συντήρηση  του  εξοπλισμού  και  των  
συσκευών  (υποδομών  γενικότερα)  

Περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

• Όλες τις επαναλαμβανόμενες δαπάνες που είναι περιοδικά απαραίτητες για την 
απρόσκοπτη λειτουργία δικτύων και υπηρεσιών. 

• Την προληπτική συντήρηση και επιδιόρθωση. 

• Οι νέες επενδύσεις (επανεπενδύσεις) λόγω ξεπερασμένου εξοπλισμού, 
αντιμετωπίζονται ως CAPEX. Επανεπένδυση σημαίνει μετάβαση σε νεότερη 
έκδοση του εξοπλισμού, συνήθως με αναβαθμισμένες λειτουργικότητες. 

• Το κόστος απόσυρσης (δηλαδή ο παροπλισμός του παλαιού εξοπλισμού) μπορεί 
να θεωρηθεί ως OPEX ή να περιληφθεί στο CAPEX. 

4.3.2. Άδειες  εξοπλισμού  και  λογισμικού ,  
υπεργολαβίες  συντήρησης  (maintenance 
outsourcing) 

Περιλαμβάνει για παράδειγμα ετήσιες δαπάνες από τον πάροχο στον προμηθευτή 
εξοπλισμού μετά την αγορά του εξοπλισμού (συμφωνία συντήρησης και περιοδικές 
δαπάνες αδειών). 

4.3.3. Πωλήσεις  και  μάρκετινγκ ,  απόκτηση  
πελατών   

Αυτό το στοιχείο προορίζεται να καλύψει και τις δραστηριότητες που αφορούν την 
λιανική και χονδρική αγορά της επιχείρησης, σχετικά με: 

• Μάρκετινγκ 

• Διαφημίσεις 

• Καμπάνιες 

• Διαπραγματεύσεις SLA 

• Επιδοτήσεις (για παράδειγμα παροχές σε προμηθευτές τηλεφωνικών συσκευών) 
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4.3.4. Παροχές  σε  πελάτες  

Περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

• Εγγραφή/καταχώρηση πελατών  

• Εγκατάσταση και επανεγκατάσταση των πελατών  

• Ενεργοποίηση των συσκευών των πελατών 

4.3.5. Φροντίδα  πελατών  

Περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

• Εξυπηρέτηση πελατών, χειρισμός των καταγγελιών κ.λπ. 

• Λειτουργία γραφείων βοήθειας  

• Λειτουργία διαχείρισης σχέσεων πελατών (Customer Relationship 
Management, CRM)  

• Συχνά μπορεί να δοθεί υπεργολαβία και μπορεί να βασιστεί σε προσωπικά ή/και 
πληροφοριακά συστήματα 

4.3.6. Χρέωση  και  τιμολόγηση  

Περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

• Τρόποι μέτρησης, συλλογή δεδομένων, κ.λπ. 

• Χρέωση 

• Τιμολόγηση 

• Λογιστική και έλεγχος (τακτική υποβολή έκθεσης σε τμήματα διαχείρισης πιο 
υψηλού επιπέδου) 

4.3.7. Διαχείριση  υπηρεσιών  

Περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

• Διαχείριση προϊόντων (από αρμόδιο πρόσωπο)  

• Επίβλεψη και έλεγχος των υπηρεσιών και της ποιότητας  

• Διαχείριση SLA  

4.3.8. Διαχείριση  δικτύων  

Περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

• Διαχείριση θεμάτων που αφορούν αστοχίες, ρυθμίσεις, λογιστική, απόδοση και 
ασφάλεια (Faults, Configuration, Accounting, Performance, and Security, 
FCAPS) 
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• Επίβλεψη και έλεγχος των στοιχείων του δικτύου 

• Λειτουργία συστημάτων υποστήριξης λειτουργίας (Operation Support Systems, 
OSS) 

4.3.9. Ανάπτυξη  προϊόντων /πλατφορμών  

Περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

• Σχεδιασμός δικτύων 

• Σχεδιασμός και ανάπτυξη υπηρεσιών 

• Σχεδιασμός SLA 

4.3.10. Ενοίκιο  φυσικών  δικτυακών  πόρων   

Τα συγκεκριμένα στοιχεία είναι σχετικά με τους παρόχους υπηρεσιών ή τους 
εικονικούς χειριστές (virtual operators) που δεν κατέχουν τις δικτυακές πλατφόρμες, 
ή τις υποδομές, αλλά τις ενοικιάζουν από άλλους. Επίσης οι παραδοσιακοί πάροχοι 
πρέπει συχνά να πληρώσουν για μερικούς από αυτούς τους πόρους, αν και συνήθως 
σε μικρότερο βαθμό. 

Περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

• Αδεσμοποίηση τοπικού βρόγχου (local loop unbundling - LLU) 

• Χονδρική πώληση (π.χ. πρόσβαση DSL)  

• Μισθωμένες γραμμές 

• Σκοτεινή ίνα  

• Co-location, φιλοξενία (hosting) 

• Ιστός για τους σταθμούς βάσεων 

• Κινητή πρόσβαση 

• SAN (Storage area network) 

4.3.11. Roaming 

Περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

• Το κόστος για τη συμφωνία roaming και το κόστος τακτοποίησης (settlement 
cost): Το κόστος που επισύρεται στη διαπραγμάτευση και τη διαχείριση των 
συμφωνιών περιαγωγής και των οικονομικών τακτοποιήσεων. 

• Σφαιρική δοκιμή roaming: Το κόστος που επισύρεται στη διεξαγωγή των 
δοκιμών διαλειτουργικότητας για το roaming σε διαφορετικά δίκτυα και 
τεχνολογίες. 

• Συντήρηση VHE (Virtual home environment): Το κόστος που επισύρεται από τη 
συντήρηση του VHE, και είναι απαραίτητο για την παροχή του ίδιου 
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εξατομικευμένου προφίλ σε πολλά διαφορετικά δίκτυα και τερματικά για έναν 
εισερχόμενο συνδρομητή. 

4.3.12. Διασύνδεση  (Interconnection) 

Οι δαπάνες διασύνδεσης περιλαμβάνουν κυρίως τις δαπάνες τερματισμού που 
επιβάλλονται από έναν χειριστή δικτύων, αρμόδιο για την ολοκλήρωση μιας κλήσης 
ή συνόδου που δημιουργήθηκε σε ένα άλλο δίκτυο. 

4.3.13. Ετήσιο  κόστος  αδειών  ραδιο-φάσματος  

Αποτελεί το ετήσιο κόστος για τις άδειες συχνότητας για το UMTS, WiMAX κ.λπ., 
ενώ δεν περιλαμβάνει τις one-time πληρωμές.  

Μερικά ρυθμιστικά πλαίσια επιτρέπουν τη δυνατότητα εκμίσθωσης του φάσματος 
από έναν πάροχο σε έναν τρίτο. Σε μια τέτοια περίπτωση θα μπορούσε να είναι, για 
παράδειγμα, δυνατή η εκμίσθωση του φάσματος σε έναν MVNO (Mobile Virtual 
Network Operator) από ένα χειριστή δικτύων. Στην περίπτωση αυτή, το κόστος για 
την μίσθωση του φάσματος, θεωρείται ως OPEX για τον MVNO, ενώ το κόστος που 
αναλαμβάνεται από το χειριστή δικτύων για την αγορά της άδειας θεωρείται ως 
CAPEX. 

4.3.14. Κανονισμοί /Ρυθμίσεις  (Regulation) 

Περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

• Κόστος για τις πληροφορίες και τον ρυθμιστή  

• Συμπληρωματικό κόστος λόγω του αντίκτυπου αλλαγών που επισύρονται από 
ρυθμιστικές αποφάσεις  

• Πρόστιμα βασισμένα στις αποφάσεις των ρυθμιστικών αρχών 

4.3.15. Περιεχόμενο   

Είναι το κόστος για την αγορά αδειών από έναν τρίτο (ιδιοκτήτη περιεχομένου) για 
την διανομή περιεχομένου. 

4.4. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ OPEX  
Η παρούσα ενότητα προσδιορίζει τους κύριους παράγοντες και παρουσιάζει απλούς 
τύπους για τον υπολογισμό των δαπανών OPEX, για τα στοιχεία που καθορίστηκαν 
προηγουμένως. 

Αυτοί οι τύποι είναι γενικού επιπέδου και δεν υπεισέρχονται σε λεπτομέρειες 
συγκεκριμένων επιχειρησιακών περιπτώσεων. Οι επιχειρησιακές περιπτώσεις πρέπει 
να προσαρμόσουν και να καθορίσουν αυτούς τους τύπους βασισμένους στις 
διαθέσιμες πληροφορίες. 
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4.4.1. Συντήρηση  του  εξοπλισμού  και  των  
συσκευών   

Οι δαπάνες συντήρησης έχουν οριστεί ως όλες οι δαπάνες σχετικές με την επίλυση 
των φυσικών προβλημάτων στο δίκτυο, όπως οι αποκοπές οπτικών ινών ή η αστοχία 
εξοπλισμού. Μπορεί να υπολογιστεί ως το συνολικό ποσό των δαπανών για την 
αντικατάσταση συσκευών και εξοπλισμού και των δαπανών για την πληρωμή του 
προσωπικού συντήρησης. Το πρώτο μέρος καλύπτει τις δαπάνες των αστοχιών των 
δικτυακών συσκευών και των βλαβών του εξοπλισμού, ενώ το δεύτερο περιλαμβάνει 
τις δαπάνες εργασίας και εξαρτάται προφανώς από τον απαραίτητο αριθμό 
προσωπικού. 

Αυτές οι δαπάνες μπορούν να υπολογιστούν ως δαπάνες εργατικού δυναμικού. 
Επομένως, για κάθε αναλυθέν πρόγραμμα, θα ήταν χρήσιμο να αξιολογηθεί ο χρόνος 
μεταξύ των αστοχιών και ο χρόνος απασχόλησης που απαιτείται κατά μέσο όρο για 
να επισκευαστεί ένας δεδομένος τύπος εξοπλισμού. Αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να 
δοθούν από τους κατασκευές και τους προμηθευτές εξοπλισμού. 

Ωστόσο, μια εναλλακτική λύση είναι η χρήση ενός μοντέλου που υλοποιήθηκε στα 
πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου AC226-OPTIMUM4. 

Τα κόστη συντήρησης διαχωρίζονται σε δύο ομάδες Μ1 και Μ2, οι οποίες είναι μέρη 
των παραδοσιακών δαπανών OA&M (Οperation, Administration & Maintenance- 
Λειτουργία, Διαχείριση και Συντήρηση), όπως φαίνεται στο Σχήμα 22. 

• Μ1: Αντιπροσωπεύει το κόστος των συσκευών/τμημάτων που χρειάζονται 
επισκευή. Αυτό το συστατικό οδηγείται από τις επενδύσεις. 

• Μ2: Αντιπροσωπεύει το κόστος της εργασίας επισκευής. 

Οι συνολικές δαπάνες συντήρησης που απαιτούνται από οποιοδήποτε μοναδιαίο 
τμήμα το έτος i είναι:  

Mi = (M1+M2)i = ((Vi-1 + Vi)/2)*(Pi*Rclass +Pl*(MTTR/MTBR)) 
όπου:  

• Το Vi είναι ο όγκος εξοπλισμού το έτος i  

• Το Pi είναι η τιμή του στοιχείου δαπανών το έτος i  

• Το Rclass είναι το ποσοστό δαπανών συντήρησης  

• Το P1 είναι το κόστος μιας ώρας απασχόλησης  

• MTTR (Mean Time To Repair) είναι ο μέσος χρόνος για την επισκευή του εν 
λόγω στοιχείου δαπανών  

• MTBR (Mean Time Between Repairs) είναι ο μέσος χρόνος μεταξύ των 
αστοχιών του εν λόγω στοιχείου δαπανών  

                                                 
4 http://www.telenor.no/fou/prosjekter/optimum 
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Σχήμα 22: Το μοντέλο συντήρησης του έργου OPTIMUM 

4.4.2. Άδειες  λογισμικού ,  υπεργολαβίες  
συντήρησης   

Αυτό το στοιχείο καλύπτει τις ετήσιες δαπάνες του χειριστή προς τον προμηθευτή 
λογισμικού, μετά την αγορά του τελευταίου (δαπάνες συμφωνίας και αδειών 
συντήρησης). 

Η σχετική σύμβαση συντήρησης λογισμικού με τους προμηθευτές περιλαμβάνει 
ετήσιες αμοιβές ή/και αναβαθμίσεις που υπολογίζονται με βάση: 

• Το χρόνο απασχόλησης για την αναβάθμιση (χρόνος αναβάθμισης) 

• Τη συχνότητα αναβαθμίσεων (Frequency of upgrades - FOU) 

• Τον αριθμό στοιχείων δικτύων που ελέγχονται 

Με βάση τα παραπάνω προκύπτουν οι παρακάτω σχέσεις: 

Κόστος συντήρησης λογισμικού = ετήσιο κόστος (παράγοντες: πελάτες, 
κόμβοι, δικτυακή κίνηση κ.λπ.).  

 ή/και  

Κόστος συντήρησης λογισμικού = χρόνος αναβάθμισης * κόστος χρόνου 
απασχόλησης * FOU * αριθμό στοιχείων δικτύων που ελέγχονται. 

4.4.3. Πωλήσεις  και  μάρκετινγκ ,  Απόκτηση  
πελατών   

Αυτό το στοιχείο προορίζεται να καλύψει τις δραστηριότητες που αφορούν την 
λιανική και χονδρική αγορά της επιχείρησης, σχετικά με: 

• το μάρκετινγκ, τις διαφημίσεις και τις καμπάνιες 
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Το OPEX για το μάρκετινγκ, τις διαφημίσεις κ.λπ. εξαρτάται κατά πολύ από την 
εκάστοτε περίπτωση (χονδρική, για λίγους πελάτες ή λιανική, για μαζική αγορά). 
Αυτό το στοιχείο OPEX αποτελείται από τις δαπάνες εργατικού δυναμικού (δηλ. 
το χρόνο εργασίας του προσωπικού μάρκετινγκ που απασχολείται σε κάθε 
περίπτωση με βάση το μέσο κόστος του εργατικού δυναμικού) και τις δαπάνες για 
την αγορά διαφημιστικού χρόνου στα μέσα επικοινωνίας. 

• τις διαπραγματεύσεις SLA  

Οι δαπάνες εξαρτώνται από τη διάρκεια της προετοιμασίας και της 
διαπραγμάτευσης (που και εξαρτάται κατά πολύ από την υπηρεσία, τον πελάτη 
και γενικότερα την περίπτωση) και το κόστος του εργατικού δυναμικού. 

• τις επιδοτήσεις (παροχές σε προμηθευτές)  
Το OPEX για επιδοτήσεις είναι ο αριθμός των επιδοτούμενων μονάδων (π.χ. 
τηλεφωνικές συσκευές) επί την μέση επιδότηση ανά μονάδα. Η επιχορήγηση θα 
μπορούσε να είναι π.χ. μειωμένη τιμή της τηλεφωνικής συσκευής, ή η δωρεάν 
προσφορά συσκευών αναπαραγωγής DVD κ.λπ. Ο πάροχος που επιδοτεί τις 
τηλεφωνικές συσκευές θα προσπαθήσει να κερδίσει αυτό το OPEX είτε με 
αυξημένα τιμολόγια ή με πιο μεγάλη διάρκεια συμβολαίων με τους πελάτες. 

Με βάση τα παραπάνω προκύπτουν οι παρακάτω σχέσεις: 

Κόστος μάρκετινγκ = Κόστος ανά πιθανό πελάτη * μέγεθος της πιθανής βάσης 
πελατών  

Κόστος απόκτησης πελατών = (Πλήθος πελατών στο τέλος του έτους - Πλήθος 
πελατών στην αρχή του έτους + churned5 πελάτες) * κόστος απόκτησης πελατών 
ανά πελάτη  

Ρυθμός τερματισμού συνδρομών6 = Απώλεια πελατών / [(Πλήθος πελατών στο 
τέλος του έτους + Πλήθος πελατών στην αρχή του έτους)/2]  

Κόστος επιδότησης = Αριθμός νέων (επιδοτούμενων) πελατών * κόστος 
επιχορήγησης ανά πελάτη  

4.4.4. Παροχές  σε  πελάτες  
(εγκατάσταση /απεγκατάσταση) 

To OPEX για την εγκατάσταση των πελατών μπορεί να υπολογιστεί ως ο αριθμός 
νέων πελατών κάθε έτους επί το μέσο κόστος εγκατάστασης ανά νέο πελάτη. 

Το OPEX για την επανεγκατάσταση των πελατών μπορεί να υπολογιστεί ως αριθμός 
πελατών οι οποίοι τερματίζουν την συνδρομή στην υπηρεσία (churned πελατών) κάθε 
έτος επί το μέσο κόστος επανεγκατάστασης ανά churned πελάτη. 

Το μέσο κόστος εγκατάστασης/επανεγκατάστασης μπορεί να έχει κάποια 
συγκεκριμένη συμπεριφορά, δηλαδή μείωση κατά τη διάρκεια του χρόνου λόγω των 
οικονομιών κλίμακας. 

                                                 
5 Πελάτες οι οποίοι τερματίζουν την συνδρομή στην υπηρεσία 
6 Churn rate 
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Οι παροχές περιλαμβάνουν επίσης την αρχική ρύθμιση των υπηρεσιών, την 
αποσύνδεση ενός πελάτη, τη διαγραφή δεδομένων από τη βάση πελατών κ.λπ.. 

Με βάση τα παραπάνω προκύπτουν οι παρακάτω σχέσεις: 

Κόστος παροχών = (Πλήθος πελατών στο τέλος του έτους - Πλήθος πελατών 
στην αρχή του έτους + churned πελάτες) * κόστος παροχών ανά πελάτη. 

 ή  

Κόστος παροχών για ένα πελάτη = κόστος εγκατάστασης + κόστος για 
εργασίες στην βάση δεδομένων +…+… 

4.4.5. Φροντίδα  πελατών  

Η φροντίδα πελατών είναι ένα τυπικό στοιχείο όπου ισχύουν δεδομένες 
συμπεριφορές, δηλ. τα κόστη μονάδας μειώνονται με την πάροδο του χρόνου και τον 
αυξανόμενο όγκο. 

Με βάση τα παραπάνω προκύπτουν οι παρακάτω σχέσεις: 

Κόστος φροντίδας πελατών = μέσο πλήθος πελατών ανά έτος * κόστος 
μονάδας(t), όπου t ο χρόνος. 

ή  

Κόστος φροντίδας πελατών = μέσο πλήθος πελατών ανά έτος * προσωπικό 
για την φροντίδα πελατών ανά πελάτη * ετήσιο κόστος εργατικού δυναμικού. 

4.4.6. Χρέωση  και  τιμολόγηση  

Οι δαπάνες χρέωσης και τιμολόγησης μπορούν να υπολογιστούν με βάση τα κόστη 
μονάδας (τιμή ανά πελάτη). 

Πιο συγκεκριμένα ισχύει η παρακάτω σχέση: 

Κόστος χρέωσης και τιμολόγησης = μέσο πλήθος πελατών ανά έτος * 
κόστος μονάδας(t), όπου t ο χρόνος. 

4.4.7. Διαχείριση  υπηρεσιών  

Αυτό το στοιχείο εξαρτάται πάρα πολύ από την εκάστοτε περίπτωση και οδηγείται 
συνήθως από τον αριθμό και την πολυπλοκότητα των υπηρεσιών. Άρα:  

Κόστος διαχείρισης υπηρεσιών = Κόστος διαχείρισης υπηρεσίας l + Κόστος 
διαχείρισης υπηρεσίας 2 + …+ Κόστος διαχείρισης υπηρεσίας n. 

4.4.8. Διαχείριση  δικτύων  

Στην συγκεκριμένη περίπτωση το βασικό στοιχείο είναι το πλήθος των δικτυακών 
συσκευών. Άρα: 
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Κόστος διαχείρισης δικτύων = F(πλήθος προσωπικού, πλήθος συστημάτων 
διαχείρισης δικτύων, πλήθος δικτυακών συσκευών).  

4.4.9. Ανάπτυξη  προϊόντων /πλατφορμών  

Συνήθως το πλήθος και η πολυπλοκότητα των υπηρεσιών που αναπτύσσονται 
εσωτερικά (in-house) διαδραματίζουν τον σημαντικότερο ρόλο σε αυτό το στοιχείο: 

Κόστος ανάπτυξης προϊόντων/πλατφορμών = F(πλήθος μηχανικών, πλήθος 
υπηρεσιών, πολυπλοκότητα των υπαρχουσών και νέων υπηρεσιών).  

4.4.10. Ενοίκιο  φυσικών  δικτυακών  πόρων   

Εδώ, οι παράγοντες εξαρτώνται πολύ από την επιχειρησιακή περίπτωση:  

• Πλήθος πελατών (χονδρική εκμετάλλευση ADSL, αδεσμοποίηση τοπικού 
βρόγχου)  

• Δικτυακή κίνηση (μισθωμένες γραμμές)  

• Αριθμός περιοχών (ιστών για σταθμούς βάσεων)  

Συνεπώς, ο υπολογισμός του κόστους εξαρτάται από την εκάστοτε περίπτωση. Το 
κόστος μονάδας προέρχεται συχνά από τους τιμοκαταλόγους των εταιριών. 

4.4.11. Roaming 

Όπως προαναφέρθηκε το roaming περιλαμβάνει τα ακόλουθα κόστη: 

• Το κόστος για τη συμφωνία roaming και το κόστος τακτοποίησης (settlement 
cost):  

Το κόστος συμφωνίας και τακτοποίησης που επισύρεται ανά δίκτυο roaming 
εξαρτάται κυρίως από τον αριθμό εισερχόμενων και εξερχόμενων συνδρομητών. 
Το συνολικό κόστος αυξάνεται με την αύξηση του αριθμού των συνεργαζόμενων 
δικτύων roaming. Επίσης επισύρονται συμπληρωματικές δαπάνες λόγω του 
προσωπικού που συμμετέχει στη διαπραγμάτευση και τη διαχείριση των 
συμφωνιών και των τακτοποιήσεων. 

• Σφαιρική δοκιμή roaming:  

Σημαντικός παράγοντας για το OPEX είναι στην συγκεκριμένη περίπτωση ο 
αριθμός των διαφορετικών τεχνολογιών και δικτύων roaming τα οποία 
συμμετέχουν. Οι δαπάνες οφείλονται κυρίως στο προσωπικό που συμμετέχει στη 
δοκιμή. 

• Συντήρηση VHE (Virtual home environment):  

Σημαντικός παράγοντες είναι ο αριθμός εισερχόμενων συνδρομητών. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω το OPEX για roaming, εξαρτάται κυρίως από τον αριθμό 
εισερχόμενων και εξερχόμενων συνδρομητών. 
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Οι διαφορετικοί τύποι τεχνολογιών και τερματικών δικτύων μπορούν επίσης να 
χρησιμοποιηθούν ως παράγοντες. 

Για λόγους απλοποίησης, το OPEX για roaming θα μπορούσε να υπολογιστεί ως το 
κόστος ανά εισερχόμενους συνδρομητές επί το συνολικό πλήθος των εισερχόμενων 
συνδρομητών συν το κόστος ανά εξερχόμενους συνδρομητές επί το συνολικό πλήθος 
των εξερχόμενων συνδρομητών για έναν πάροχο. Άρα:  

Κόστος roaming = κόστος ανά εισερχόμενους συνδρομητές * συνολικό 
πλήθος των εισερχόμενων συνδρομητών + κόστος ανά εξερχόμενους 
συνδρομητές * το συνολικό πλήθος των εξερχόμενων συνδρομητών για έναν 
πάροχο.  

4.4.12. Διασύνδεση  (Interconnection) 

Για τις δαπάνες διασύνδεσης, ο κύριος παράγοντας είναι ο όγκος κίνησης στην 
διασύνδεση. Από την πλευρά ενός παρόχου, η κίνηση διασύνδεσης μπορεί να είναι 
είτε εισερχόμενη είτε εξερχόμενη. Ο όγκος κίνησης εξαρτάται κυρίως από το μέγεθος 
της βάσης συνδρομητών του παρόχου ή/και το προφίλ του κάθε χρήστη. Για 
παράδειγμα, ένας πάροχος με μια μικρή βάση συνδρομητών μπορεί να παρουσιάσει 
υψηλότερη εξερχόμενη από ότι εισερχόμενη κίνηση. Αυτό θα σήμαινε υψηλότερο 
OPEX για τον πάροχο. 

Οι καθαρές δαπάνες διασύνδεσης από έναν πάροχο μπορούν να υπολογιστούν ως 
κόστη ανά μονάδες κίνησης (σε λεπτά, Mbytes, γεγονότα κ.λπ.) επί το καθαρό ποσό 
εισερχόμενης και εξερχόμενης κίνησης. Άρα:  

Κόστος διασύνδεσης = (κόστος ανά μονάδα κυκλοφορίας) * (συνολική 
εισερχόμενη κίνηση - συνολική εξερχόμενη κίνηση)  

Οι τιμές είναι συχνά διαφορετικές στις διαφορετικές κατευθύνσεις (π.χ. κυρίαρχος 
πάροχος/μη-κυρίαρχος πάροχος). Οι δαπάνες διασύνδεσης μπορούν επίσης να 
ποικίλουν ανάλογα με τη γεωγραφική θέση όπως οι εθνικές και οι διεθνείς συνδέσεις. 
Σε τέτοιες περιπτώσεις, το ποσό εθνικής και διεθνούς κίνησης και τα αντίστοιχα 
κόστη τους θα πρέπει να εξεταστούν ξεχωριστά για τον υπολογισμό των συνολικών 
δαπανών διασύνδεσης που επισύρονται. 

4.4.13. Ετήσιο  κόστος  αδειών  ραδιο-φάσματος  

Για το κόστος του ραδιο-φάσματος, ο κύριος παράγοντας είναι η βάση συνδρομητών 
και ο όγκος κυκλοφορίας που παράγεται από τους συνδρομητές. Με βάση αυτά τα 
δεδομένα υπολογίζεται το φάσμα που απαιτείται. Ο υπολογισμός του κόστους 
εξαρτάται από τις συμφωνίες μίσθωσης που μπορούν να προσφερθούν για 15-20 έτη 
ή και λιγότερο, με μια ετήσια σταθερή αμοιβή ή με εφάπαξ αμοιβή για όλη την 
διάρκεια της άδειας. 

4.4.14. Κανονισμοί /Ρυθμίσεις  (Regulation) 

Ο σημαντικότερος παράγοντας για το OPEX που αφορά σε κανονισμούς είναι οι 
δαπάνες για προσωπικό που ασχολείται με υποβολή εκθέσεων και συλλογή 
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πληροφοριών, καθώς επίσης και οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συμμόρφωση 
με τις ρυθμιστικές αποφάσεις. 

4.4.15. Περιεχόμενο  

Για τα δικαιώματα διανομής περιεχομένου, ο κύριος παράγοντας είναι το πλήθος των 
αδειών, και το πλήθος των χρηστών του περιεχομένου. Συμπληρωματικές δαπάνες 
μπορούν επίσης να προέρχονται από τη συντήρηση συστημάτων διαχείρισης 
δικαιωμάτων και διανομής περιεχομένου. 

4.5. TΟ OPEX ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΣ Π93  

Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζει την προαναφερθείσα προσέγγιση στο OPEX της 
οντότητας που θα εκμεταλλεύεται τη φυσική υποδομή των μητροπολιτικών δικτύων 
οπτικών ινών της Π93, μετά την ολοκλήρωσή τους. Ο Πίνακας 15 βασίζεται σε 
αντίστοιχο πρότυπο που αναπτύχθηκε στο πρόγραμμα ECOSYS7. 

Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται στην στήλη «Σχετικότητα» σύμφωνα με τους 
παρακάτω βαθμούς σχετικότητας, ανάλογα με την σχετικότητα των στοιχείων OPEX 
σε κάθε επιχειρησιακή περίπτωση: 

4: Απόλυτα σχετικό 

3: Πολύ σχετικό 

2: Σχετικό 

1: Όχι πολύ σχετικό 

0: Μη εφαρμόσιμο/μη σχετικό 

 

α/α Στοιχείο OPEX Σχετικότητα Σχόλια 

1 Συντήρηση του εξοπλισμού και 
των συσκευών 3 Εξαρτάται από την 

ιδιοκτησία του CPE  

2 Άδειες λογισμικού, υπεργολαβίες 
συντήρησης 2 Εξαρτάται από την 

περίπτωση  

3 Πωλήσεις και μάρκετινγκ, 
απόκτηση πελατών  1 Λίγοι (χονδρικοί) πελάτες  

4 Παροχές σε πελάτες 
(εγκατάσταση/απεγκατάσταση) 2 Εξαρτάται από την 

ιδιοκτησία του CPE 
5 Φροντίδα πελατών 2 Λίγοι (χονδρικοί) πελάτες  
6 Χρέωση και τιμολόγηση 1 Κυρίως χρέωση 
7 Διαχείριση υπηρεσιών 0 Δε θα παρέχονται υπηρεσίες 
8 Διαχείριση δικτύων 3 Εξαρτάται από αυτό που 
                                                 
7 http://optcomm.di.uoa.gr/ecosys/ 
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α/α Στοιχείο OPEX Σχετικότητα Σχόλια 
συμπεριλαμβάνεται στο 
χονδρικό προϊόν  

9 Ανάπτυξη 
προϊόντων/πλατφορμών 1 Θα αφορούν μόνο την 

παθητική υποδομή 

10 Ενοίκιο φυσικών δικτυακών 
πόρων  0 Οι πόροι θα είναι ιδιόκτητοι 

11 Roaming 0 Δεν είναι σχετικό 

12 Διασύνδεση (Interconnection) 0 

Δε συμπεριλαμβάνεται στις 
δραστηριότητες της 
οντότητας εκμετάλλευσης 
της φυσικής υποδομής 

13 Ετήσιο κόστος αδειών ραδιο-
φάσματος 0 

Οι συγκεκριμένες περιοχές 
λειτουργίας των ασυρμάτων 
δικτύων (2.4 & 5.4 GHz) 
είναι δωρεάν  

14 Κανονισμοί/Ρυθμίσεις 
(Regulation) 1 

Εξαρτάται από τον 
ανταγωνισμό και το 
ρυθμιστικό πλαίσιο  

15 Περιεχόμενο 0 Δε θα παρέχεται 
περιεχόμενο 

Πίνακας 15: ΟPEX της οντότητας που θα εκμεταλλεύεται τη φυσική υποδομή 
των μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών της Π93 
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ΚΕΦΑΛΑ ΙΟ  5 :  Ε Υ Ρ Υ Ζ Ω Ν Ι Κ Ε Σ  
ΥΠΟΔΟΜ Ε Σ  Σ Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α  
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ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ 

Το παρόν Κεφάλαιο αναφέρεται στα σημαντικότερα έργα ευρυζωνικών υποδομών 
στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα αυτών που χρηματοδοτούνται από το Ε.Π. ΚτΠ. Τα 
έργα αυτά, ως επί το πλείστον, βρίσκονται σε διαδικασία υλοποίησης. 

5.1. ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
Σύμφωνα με στοιχεία του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας, ο 
βαθμός διείσδυσης της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα τον Ιούλιο 2006 ανήλθε σε 
2,66% (από 1,5% τον Ιανουάριο 2006). Ο αντίστοιχος βαθμός διείσδυσης της 
ευρυζωνικότητας στην Ευρώπη των 25 εκτιμήθηκε στο 14,94%, γεγονός που 
σηματοδοτεί απόλυτη αύξηση περίπου 6 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με τα 
δεδομένα του προηγούμενου έτους. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα, παρά τη μεγάλη 
αύξηση στο πρώτο εξάμηνο του 2006, δεν έχει εισέλθει ακόμη σε τροχιά σύγκλισης. 

Σε σχέση με τα άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα κατατάσσεται 
τελευταία αναφορικά με τη διείσδυση της ευρυζωνικότητας. Η λεπτομερής κατάταξη 
για τον Ιούλιο 2006 φαίνεται στo Σχήμα 23. 

 

Σχήμα 23: Βαθμός διείσδυσης της ευρυζωνικότητας στα κράτη μέλη της ΕΕ τον 
Ιούλιο 2006. 

Αλλά και στην κατάταξη του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα κατέχει την τρίτη τελευταία θέση 
(στοιχεία Δεκέμβριος 2006) ανάμεσα σε 30 χώρες-μέλη του (Σχήμα 24). 
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Σχήμα 24: Βαθμός διείσδυσης της ευρυζωνικότητας σε 30 κράτη μέλη του 
ΟΟΣΑ τον Δεκέμβριο 2006. 

Ενθαρρυντικό βέβαια είναι το γεγονός ότι η καθαρή αύξηση του βαθμού διείσδυσης 
της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα κατά το διάστημα από το 4ο τρίμηνο του 2005 ως 
το 4ο τρίμηνο του 2006 είναι κοντά στον μέσο όρο του ΟΟΣΑ όπως φαίνεται και στο 
Σχήμα 31. 
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Σχήμα 25: Καθαρή αύξηση του βαθμός διείσδυσης της ευρυζωνικότητας σε 30 
κράτη μέλη του ΟΟΣΑ κατά την διάρκεια ενός έτους. 

Επίσης σημαντικό είναι πως η Ελλάδα είχε τον μεγαλύτερο ρυθμό ετήσιας ανάπτυξης 
κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2006 όπως φαίνεται και στο Σχήμα 26 
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Σχήμα 26: Οι 10 κορυφαίες χώρες σε ετήσιο ρυθμό αύξησης Q4 - 2006 

Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ετήσια αύξηση του βαθμός διείσδυσης της 
ευρυζωνικότητας σε 30 κράτη μέλη του ΟΟΣΑ από το έτος 2001 ως το έτος 2006. 
Όπως φαίνεται στο Πίνακας 16 η Ελλάδα αξιοποίησε καθυστερημένα τις ευρυζωνικές 
τεχνολογίες αλλά παρόλο που ο βαθμός διείσδυσης της ευρυζωνικότητας αυξάνεται 
με μεγάλους ρυθμός ο βαθμός διείσδυσης της ευρυζωνικότητας παραμένει από τους 
χαμηλότερους τόσο σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 
όσο και με τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ. Τα στοιχεία αυτά συνοψίζονται στο 
Σχήμα 27 και στο Πίνακας 17. Όπως φαίνεται από τα στοιχεία αυτά παρόλο που 
υπάρχει σημαντική αύξηση της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα η 
διαφορά από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 και με τον μέσο όρο των 
χωρών του ΟΟΣΑ αυξάνεται. Το παραπάνω γεγονός δείχνει πως η Ελλάδα θα πρέπει 
να αυξήσει σημαντικά το ήδη υψηλό ρυθμό αύξησης της διείσδυσης της 
ευρυζωνικότητας ώστε να συγκλίνει με την Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 και τις 
χώρες του ΟΟΣΑ. 

   2001  2002  2003  2004  2005  2006 

 Australia  0.9 1.8 3.5 7.7 13.8 19.2 

 Austria  3.6 5.6 7.6 10.1 14.3 17.3 

       

 Belgium  4.4 8.7 11.7 15.5 18.2 22.5 

 Canada  8.9 12.1 15.1 17.6 21.0 23.8 

 Czech 
Republic  0.1 0.2 0.5 2.5 6.4 10.6 
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 Denmark  4.4 8.2 13.0 19.0 24.9 31.9 

 Finland  1.3 5.5 9.5 14.9 22.4 27.2 

 France  1.0 2.8 5.9 10.5 15.1 20.3 

 Germany  2.3 4.1 5.6 8.4 13.0 17.1 

 Greece   0 0 0.1 0.4 1.4 4.6 

 Hungary  0.3 0.6 2.0 3.6 6.3 11.9 

 Iceland  3.7  8.4 14.3 18.2 26.4 29.7 

 Ireland  0 0.3 0.8 3.3 6.7 12.5 

 Italy  0.7 1.7 4.1 8.1 11.8 14.8 

 Japan  2.2 6.1 10.7 15.0 17.6 20.2 

 Korea  17.2 21.8 24.2 24.8 25.2 29.1 

 Luxembourg  0.3 1.5 3.5 9.8 14.9 20.4 

 Mexico  0.1 0.3 0.4 0.9 2.2 3.5 

 Netherlands  3.8 7.0 11.8 19.0 25.2 31.8 

 New 
Zealand  0.7 1.6 2.6 4.7 8.1 14.0 

 Norway  1.9  4.2 8.0 14.8 21.8 27.5 

 Poland  0.1 0.3 0.8 2.1 2.4 6.9 

 Portugal  1.0 2.5 4.8 8.2 11.5 13.8 

 Slovak 
Republic  0 0 0.3 1.0 2.5 5.7 

 Spain  1.2 3.0 5.4 8.1 11.5 15.3 

 Sweden  5.4 8.1 10.7 14.5 20.2 26.0 

 Switzerland  2.0 5.6 10.1 17.5 24.1 28.5 

 Turkey  0 0 0.3 0.7 2.1 3.8 

 United 
Kingdom  0.6 2.3 5.4 10.5 16.4 21.6 

 United 
States  4.5  6.9  9.7 12.9 16.3 19.6 

OECD 2.9 4.9 7.3 10.2 13.5 16.9 
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EU15 1.6 3.4 5.9 9.7 14.2 18.6 

Πίνακας 16: Ετήσια αύξηση του βαθμός διείσδυσης της ευρυζωνικότητας στις 
χώρες του ΟΟΣΑ 
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Σχήμα 27: Βαθμός διείσδυσης της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα, στην ΕΕ15 
και στο ΟΟΣΑ 

  2003 2004 2005 2006

 Μέσος όρος ΟΟΣΑ 7,3  10,2 13,5 16,9 

 ΕΕ15 (ΟΟΣΑ) 5,9 9,7 14,2 18,6 

 Ελλάδα 0,1 0,4 1,4 4,6 

Διαφορά από Μ.Ο 
ΟΟΣΑ -7,2 -9,8 -12,1 -12,3

Διαφορά από 
ΕΕ15(ΟΟΣΑ) -5,8 -9,3 -12,8 -14 

Πίνακας 17: Βαθμός διείσδυσης της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα, στην ΕΕ15 
και στο ΟΟΣΑ 

Στο Σχήμα 28 παρουσιάζεται η συσχέτιση ανάμεσα στο κατά κεφαλήν εισόδημα και 
στη διείσδυση της ευρυζωνικότητας. 
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Διείσδυση Ευρυζωνικότητας και ΑΕΠ κατά κεφαλίν - ΟΟΣΑ 

Πηγή : ΟΟΣΑ
 

Σχήμα 28: Διείσδυση Ευρυζωνικότητας και ΑΕΠ κατά κεφαλήν - Q4 - 2006 

Επίσης όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 29 φαίνεται ότι υπάρχει μια ισχυρή συσχέτιση 
ανάμεσα στους δείκτες DAI, e-readiness και NRI και στη διείσδυση της 
ευρυζωνικότητας για τις περισσότερες χώρες. Επίσης στο Σχήμα 30 και στον Πίνακας 
18 παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με Δείκτης Ετοιμότητας Δικτυακών 
Τεχνολογιών- NRI που αφορούν την Ελλάδα. 

 

Σχήμα 29: Συσχέτιση της κατάταξης διαφόρων χωρών σχετικά με την διείσδυση 
της ευρυζωνικότητας και τους δείκτες DAI, e-readines και NRI 

Δείκτης  Κατάταξη 
Ελλάδας 

ΜεταβολήΣύνολο 
χωρών 

NRI 2006-
2007 

48η θέση -5 122 

NRI 2005-
2006 

43η θέση -1 115 

NRI 2004-
2005  

42η θέση -9 104 

NRI 2003-
2004 

34η θέση   102 
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Πίνακας 18: Δείκτης Ετοιμότητας Δικτυακών Τεχνολογιών- NRI – για την 
Ελλάδα 

 

Σχήμα 30: Δείκτης Ετοιμότητας Δικτυακών Τεχνολογιών- NRI – για την Ελλάδα 

Μια σειρά από έργα ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών αναμένεται να ενισχύσουν τη 
διείσδυση της ευρυζωνικότητας και να αλλάξουν το Ελληνικό τηλεπικοινωνιακό 
τοπίο. 

5.1.1. Η  Πρόσκληση  93 

5.1.1.1.  Περιγραφή  
Η Πρόσκληση 93 αφορά την ανάπτυξη Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων 
Οπτικών Ινών σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας, στο 
πλαίσιο της κατηγορίας πράξης 2: «Ανάπτυξη / Υλοποίηση ευρυζωνικών δικτύων 
τοπικής πρόσβασης», του Μέτρου 4.2: «Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύων Τοπικής 
Πρόσβασης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ΄ 
ΚΠΣ. 

Η πρόσκληση 93 αφορά συνολικά (μετά τις συνολικά τρεις τροποποιήσεις από την 
ΕΥΔ ΚτΠ) τη χρηματοδότηση πράξεων συνολικού προϋπολογισμού €51.000.000 
Δημόσιας Δαπάνης, που καλύπτει την κατασκευή Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών 
Δικτύων Οπτικών Ινών σε ΟΤΑ Α’ Βαθμού που βρίσκονται σε λιγότερο ευνοημένες 
περιοχές. Η κατασκευή αυτή θα διευκολύνει την απελευθέρωση της αγοράς, θα 
αυξήσει τον ανταγωνισμό και, παράλληλα, θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των 
κατοίκων των περιοχών αυτών. Άμεσος στόχος είναι η σταδιακή παροχή ευρυζωνικής 
πρόσβασης σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες για την εγκαθίδρυση της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης και την παροχή αποδοτικών διαλογικών υπηρεσιών προς τον πολίτη. 

Υπάρχουν δύο κατηγορίες τελικών δικαιούχων για τον προϋπολογισμό της Π93. 
Αυτές είναι: (α) οι ΟΤΑ Α’ βαθμού και (β) οι Σύμβουλοι Τεχνικής Στήριξης 
(Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ που δεν έχουν παραγωγική ή εμπορική δραστηριότητα και η 
υλοποίηση του έργου τους εποπτεύεται άμεσα από Υπηρεσία του Δημοσίου, εταιρείες 
που ιδρύονται από το Ελληνικό Δημόσιο για την εκτέλεση συγκεκριμένων έργων και 

NRI 2003-2004 (102) NRI 2004-2005 (104) NRI 2005-2006 (115) NRI 2006-2007 (122)

43 42 
34 

48 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

- 113 - 

η ΚτΠ ΑΕ). Για λόγους πληρότητας, αναφέρεται ότι δικαιούχος είναι και το ΕΔΕΤ, 
αναφορικά με τα ΜΑΝ Αθηνών και Θεσσαλονίκης, και για την αγορά οπτικών ινών. 

(α) Για τους ΟΤΑ Α’ βαθμού χρηματοδοτούνται δράσεις για την υλοποίηση 
ευρυζωνικών υποδομών τοπικής πρόσβασης και ειδικότερα μητροπολιτικών 
ευρυζωνικών δικτύων οπτικών ινών (Metropolitan Area Network - MAN). 
Ο στόχος είναι τα ευρυζωνικά αυτά δίκτυα, ως Μητροπολιτικά δίκτυα, να 
διασυνδέουν τα κτίρια δημοσίου συμφέροντος στις περιοχές στις οποίες 
αναπτύσσονται (Φορείς Εκπαίδευσης, Υγείας – Πρόνοιας, Πολιτισμού, ΑΜΕΑ, κ.ά). 
Βασική αρχή είναι η δημιουργία συνθηκών ανταγωνισμού στην παροχή υπηρεσιών 
τόσο πρόσβασης, όσο και περιεχομένου προς όφελος του καταναλωτή - χρήστη, που 
θα βασίζεται στη διαθεσιμότητα ανοικτών υποδομών οπτικών ινών με κοστοστρεφή 
τρόπο. Ενθαρρύνεται η διάθεση μέρους των υποδομών για ιδιωτική εκμετάλλευση, 
μέσω μακροχρόνιας ενοικίασης ανά μέτρο και ζεύγος ινών, που θα παράγει έσοδο 
κοστοστρεφώς και με σκοπό την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας και συντήρησης. 
Τα έργα που θα υλοποιηθούν θα περιλαμβάνουν κυρίως χαντάκια, κανάλια, οπτικές 
ίνες, σημεία διασύνδεσης καθώς και εγκατάσταση παθητικού εξοπλισμού και 
ελάχιστου ενεργού εξοπλισμού δικτύου που απαιτείται για την παροχή βασικής 
πρόσβασης στα δημόσια κτίρια. Είναι δυνατή η χρηματοδότηση προτάσεων για 
γεωγραφικές περιοχές όμορων ΟΤΑ Α’ Βαθμού, με την προϋπόθεση υποβολής της 
πρότασης από έναν ΟΤΑ Α’ Βαθμού ως τελικού δικαιούχου. 

Ο τελικός δικαιούχος ΟΤΑ Α’ Βαθμού θα είναι και ο ιδιοκτήτης των υποδομών 
δικτύων που θα δημιουργηθούν. 

Υπάρχει ένα άνω όριο στον προϋπολογισμό των προτάσεων ύψους €80.000 ανά 
χιλιόμετρο οπτικής ίνας(συνολικό ανηγμένο κόστος). Αυτό σημαίνει ότι το συνολικό 
κόστος της πρότασης, διαιρούμενο με το μήκος του δικτύου σε χιλιόμετρα, δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τις €80.000. 

Οι ΟΤΑ Α’ Βαθμού που δικαιούνται να υποβάλουν πρόταση είναι εκείνοι με 
πληθυσμό μεγαλύτερο από 10 χιλιάδες κατοίκους, στους οποίους υπάρχουν 
περισσότερα από 20 σημεία Υπηρεσιών Δημόσιου Ενδιαφέροντος σε ακτίνα 
μικρότερη των 20 χλμ. από το κέντρο της πόλης (με βάση τα στοιχεία απογραφής του 
έτους 2001). Εξαιρούνται οι ΟΤΑ Α’ Βαθμού που ανήκουν στην περιφέρεια Αττικής 
και στο Νομό Θεσσαλονίκης. 

Τα έργα με τελικούς δικαιούχους τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού θα κληθούν να υλοποιήσουν 
ως δυνητικοί Ανάδοχοι, λόγω του εξειδικευμένου αντικειμένου, εταιρείες ή 
κοινοπραξίες εταιρειών με εμπειρία σε έργα με ανάλογο φυσικό αντικείμενο. Στις 
εταιρείες ή κοινοπραξίες των δυνητικών αναδόχων δεν επιτρέπεται η συμμετοχή 
καθοιονδήποτε τρόπο εταιρειών παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 

(β) Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης 
Λόγω του εξειδικευμένου αντικειμένου του έργου της ανάπτυξης των MAN, 
απαιτείται η Τεχνική Υποστήριξη (Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης) των ΟΤΑ Α’ 
Βαθμού, των οποίων τα έργα θα ενταχθούν για χρηματοδότηση. Ειδικότερα 
απαιτείται υποστήριξη για την πιστοποίηση και την επίβλεψη της ορθής εκτέλεσης 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, από συμβούλους με 
εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στους τομείς ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών 
και υπηρεσιών. Για αυτό έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση 12 προτάσεις. Οι τελικοί 
δικαιούχοι αυτής της κατηγορίας μπορούν να υποβάλλουν πρόταση για μία μόνο 
Περιφέρεια της χώρας. 
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Στόχος είναι να υπάρχει ένας Τεχνικός Σύμβουλος που θα υποστηρίζει όλους τους 
χρηματοδοτούμενους ΟΤΑ Α’ Βαθμού μιας συγκεκριμένης Περιφέρειας. Εξαιρείται 
η Περιφέρεια Αττικής. 

Βασικό έργο του «Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης» μιας Περιφέρειας είναι:  

1. Η σύνταξη αναλυτικής μελέτης εφαρμογής και διόδευσης των οπτικών ινών με 
την διενέργεια, όπου απαιτείται, συμπληρωματικής καταγραφής των απαιτήσεων 
και των αναγκών σε ευρυζωνικές υποδομές στη γεωγραφική ενότητα του 
Μητροπολιτικού Δικτύου, καθώς και η προσαρμογή των τευχών δημοπράτησης 
με βάση τα πορίσματα της αναλυτικής μελέτης για κάθε έναν από τους 
χρηματοδοτούμενους ΟΤΑ της Περιφέρειας ευθύνης του. 

2. Η παρακολούθηση και επίβλεψη της εκτέλεσης των τεχνικών έργων, για 
λογαριασμό των ΟΤΑ Α’ Βαθμού και της ΕΥΔ Ε.Π. ΚτΠ, με βάση το τεύχος 
δημοπράτησης και η πιστοποίηση της ορθής εκτέλεσης της εγκατάστασης των 
Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων σε κάθε χρηματοδοτούμενο ΟΤΑ της 
Περιφέρειας. 

3. Η εκπόνηση και υποβολή προς έγκριση στην ΕΥΔ Ε.Π. ΚτΠ ενός 
Επιχειρηματικού Σχεδίου εκμετάλλευσης - αξιοποίησης των εγκαθιστάμενων 
υποδομών για το σύνολο των χρηματοδοτούμενων Δήμων σε επίπεδο 
Περιφέρειας, που θα εξειδικεύεται ανά Δήμο, όσον αφορά την υιοθέτηση, τη 
χρήση και την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών. 

5.1.1.2.  Παρουσίαση  έργων  της  Π93 
Ο Πίνακας 19 παραθέτει τα έργα που έχουν εγκριθεί στα πλαίσια της Πρόσκλησης 
93. 

α/α Φορέας Περιφέρεια Μήκος 
μητροπολιτικο
ύ Δικτύου (σε 
χλμ.) 

Προϋπολογισμ
ός Δικτύου (σε 
€) 

1 Δήμος Ηρακλείου ΚΡΗ 36,00 2.880.000,00  

2 Δήμος Βέροιας ΚΜ 13,53 907.250,17  

3 Δήμος Κιλκίς ΚΜ 10,65 793.703,36  

4 Δήμος Κατερίνης ΚΜ 11,95 1.004.407,67  

5 Δήμος Ξάνθης ΑΜΘ 11,69 1.010.202,47  

6 Δήμος Ορεστιάδας ΑΜΘ 12,70 934.188,03  

7 Δήμος Δράμας ΑΜΘ 12,50 926.412,70  

8 Δήμος Τρίπολης ΠΕΛ 11,73 1.005.845,95  

9 Δήμος Χανίων ΚΡΗ 35,96 2.700.000,00  

10 Δήμος Νάουσας ΚΜ 7,39 580.148,64  

11 Δήμος Άργους ΠΕΛ 6,95 549.032,54  

12 Δήμος Πύργου ΔΕΛΛ 8,27 706.383,90  

13 Δήμος 
Αλεξανδρούπολης 

ΑΜΘ 21,50 1.669.446,50  
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α/α Φορέας Περιφέρεια Μήκος 
μητροπολιτικο
ύ Δικτύου (σε 
χλμ.) 

Προϋπολογισμ
ός Δικτύου (σε 
€) 

14 Δήμος Ιεράπετρας ΚΡΗ 4,58 360.000,00  

15 Δήμος Λαμιέων ΣΤΕΛ 19,60 1.563.296,00  

16 Δήμος Καβάλας ΑΜΘ 14,77 1.153.441,73  

17 Δήμος Τρικκαίων ΘΕΣΣ 14,00 1.120.000,00  

18 Δήμος Πάρου ΝΑΙΓ 5,81 463.358,00  

19 Δήμος Σερρών ΚΜ 16,86 1.345.975,15  

20 Δήμος 
Αγ.Νικολάου 

ΚΡΗ 10,13 806.500,00  

21 Δήμος Σητείας ΚΡΗ 7,71 500.000,00  

22 Δήμος Έδεσσας ΚΜ 8,54 682.436,95  

23 Δήμος Φαρσάλων ΘΕΣΣ 4,50 360.000,00  

24 Δήμος Ροδίων ΝΑΙΓ 13,00 1.010.000,00  

25 Δήμος Φλώρινας ΔΜΑΚ 9,22 718.550,00  

26 Δήμος Θάσου  ΑΜΘ 4,81 363.943,95  

27 Δήμος Λαρισαίων  ΘΕΣΣ 23,50 1.880.000,00  

28 Δήμος Ν.Ιωνίας 
Μαγνησίας 

ΘΕΣΣ 8,50 680.000,00  

29 Δήμος Γρεβενών ΔΜΑΚ 4,30 340.538,00  

30 Δήμος Κοζάνης ΔΜΑΚ 15,61 1.211.011,02  

31 Δήμος Βόλου ΘΕΣΣ 18,50 1.480.000,00  

32 Δήμος Κορινθίων ΠΕΛ 10,06 786.379,91  

33 Δήμος 
Πτολεμαίδας 

ΔΜΑΚ 10,42 820.600,00  

34 Δήμος Βαθέος ΒΑΙΓ 5,00 379.832,00  

35 Δήμος Αμαλιάδας ΔΕΛΛ 5,81 477.800,00  

36 Δήμος Ρεθύμνου ΚΡΗ 10,60 835.000,00  

37 Δήμος Σικυωνίων ΠΕΛ 4,43 380.837,22  

38 Δήμος Πολυγύρου ΚΜ 5,41 432.388,25  

39 Δήμος 
Καλαμπάκας 

ΘΕΣΣ 5,50 429.000,00  

40 Δήμος Ναυπάκτου ΔΕΛΛ 5,21 414.592,00  

41 Δήμος Καστοριάς ΔΜΑΚ 7,35 548.066,00  
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α/α Φορέας Περιφέρεια Μήκος 
μητροπολιτικο
ύ Δικτύου (σε 
χλμ.) 

Προϋπολογισμ
ός Δικτύου (σε 
€) 

42 Δήμος Αταλάντης ΣΤΕΛ 2,30 183.567,00  

43 Δήμος Γιάννουλης ΘΕΣΣ 5,30 418.700,00  

44 Δήμος Λεβαδέων ΣΤΕΛ 7,00 600.000,00  

45 Δήμος Χίου ΒΑΙΓ 18,00 1.260.000,00  

46 Δήμος Καρδίτσης ΘΕΣΣ 10,50 819.000,00  

47 Δήμος 
Ξυλοκάστρου 

ΠΕΛ 3,96 338.094,54  

48 Δήμος Χαλκιδέων ΣΤΕΛ 8,90 719.000,00  

49 Δήμος Ερμούπολης ΝΑΙΓ 9,38 806.555,00  

50 Δήμος Αγρινίου ΔΕΛΛ 17,00 1.330.516,00  

51 Δήμος 
Αλεξάνδρειας 

ΚΜ 5,87 441.421,75  

52 Δήμος Πρεβέζης ΗΠΕΙΡ 9,72 770.000,00  

53 Δήμος Ιωαννιτών ΗΠΕΙΡ 26,36 2.000.000,00  

54 Δήμος Πατρέων ΔΕΛΛ 39,21 3.025.500,00  

55 Δήμος 
Μεσολογγίου 

ΔΕΛΛ 11,96 906.704,80  

56 Δήμος 
Προσοτσάνης 

ΑΜΘ 3,50 298.768,00  

57 Δήμος Μεσσήνης ΠΕΛ 3,73 323.086,36  

58 Δήμος Ζακυνθίων ΙΟΝ 4,55 363.900,00  

59 Δήμος Κερκυραίων ΙΟΝ 11,80 938.240,00  

60 Δήμος Ναυπλίου ΠΕΛ 4,48 383.847,76  

61 Δήμος Μυτιλήνης ΒΑΙΓ 8,50 595.000,00  

62 Δήμος Οινιάδων ΔΕΛΛ 3,68 311.082,40  

63 Δήμος 
Διδυμότειχου 

ΑΜΘ 6,95 550.221,00  

64 Δήμος Αιγίου ΔΕΛΛ 6,20 503.678,00  

65 Δήμος Νάξου ΝΑΙΓ 4,26 345.045,00  

66 Δήμος Καλαμάτας ΠΕΛ 15,72 1.295.308,06  

67 Δήμος Θηβαίων ΣΤΕΛ 10,00 850.000,00  

68 Δήμος 
Αργοστολίου 

ΙΟΝ 5,00 400.000,00  
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α/α Φορέας Περιφέρεια Μήκος 
μητροπολιτικο
ύ Δικτύου (σε 
χλμ.) 

Προϋπολογισμ
ός Δικτύου (σε 
€) 

69 Δήμος Ορχομενού ΣΤΕΛ 2,25 230.000,00  

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 740,60 58.217.803,78  

Πίνακας 19: Εγκεκριμένα έργα στα πλαίσια της Πρόσκλησης 93 

5.1.1.3.  Συνολικό  αποτέλεσμα  
Παρατηρώντας ότι, ήδη, 69 δήμοι της Περιφέρειας έχουν ενταχθεί στην Πρόσκληση 
93 για την υλοποίηση ευρυζωνικών μητροπολιτικών δικτύων, το τηλεπικοινωνιακό 
τοπίο της Ελλάδας έχει την προοπτική να αλλάξει δραματικά, όταν τα δίκτυα αυτά 
υλοποιηθούν (βλ. και Σχήμα 31). Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελλάδα υστερεί κατά 
πολύ στις ευρυζωνικές υποδομές, ιδιαίτερα εκτός των αστικών κέντρων, η 
ολοκλήρωση των έργων αυτών θα οδηγήσει στη μείωση του ψηφιακού χάσματος και 
θα συμβάλλει στη δυνατότητα παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών στην ευρύτερη 
ελληνική επικράτεια. 

Τα αναμενόμενα συνολικά αποτελέσματα των έργων της Πρόσκλησης 93 είναι τα 
επόμενα: 

• Κατασκευή μητροπολιτικών δικτύων που θα διασυνδέουν τα κτίρια δημόσιου 
συμφέροντος. 

• Δημιουργία συνθηκών ανταγωνισμού προς όφελος του τελικού χρήστη 
(εναλλακτικές δικτυακές ευρυζωνικές υποδομές, πέραν του δικτύου του ΟΤΕ). 

• Διάθεση μέρους των υποδομών για ιδιωτική εκμετάλλευση που θα παράγει 
έσοδα με κοστοστρεφή τρόπο. 

5.1.2. Η  Πρόσκληση  145 

5.1.2.1.  Περιγραφή  
Η Πρόσκληση 145 αφορά την υποβολή προτάσεων για την «Ανάπτυξη 
Συμπληρωματικών Ευρυζωνικών Υποδομών (Κατασκευή Μητροπολιτικών 
Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών Ινών) σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της 
Ελληνικής Επικράτειας» στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης 2: Ανάπτυξη / 
Υλοποίηση ευρυζωνικών δικτύων τοπικής πρόσβασης του Μέτρου 4.2: «Ανάπτυξη 
Υποδομών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Κοινωνία της Πληροφορίας. 

Η Πρόσκληση 145 αφορά την Χρηματοδότηση Πράξεων συνολικού προϋπολογισμού 
5.000.000 € Δημόσια Δαπάνη, που καλύπτει την Κατασκευή Μητροπολιτικών 
Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών Ινών σε ΟΤΑ Α’ Βαθμού που βρίσκονται σε 
λιγότερο ευνοημένες περιοχές που θα διευκολύνει την απελευθέρωση της αγοράς, θα 
αυξήσει τον ανταγωνισμό και, παράλληλα, θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των 
κατοίκων των περιοχών αυτών. Ο προϋπολογισμός κατανέμεται σε ΟΤΑ Α’ Βαθμού, 
(εκτός Περιφέρειας Αττικής και Νομού Θεσσαλονίκης) που είναι πρωτεύουσες 
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νομών, οι οποίοι δεν υπέβαλαν πρόταση στην Πρόσκληση 93 με σκοπό την Ανάπτυξη 
Συμπληρωματικών Ευρυζωνικών Υποδομών (Κατασκευή Μητροπολιτικών 
Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών Ινών ). 

Ο στόχος είναι τα ευρυζωνικά δίκτυα τα οποία θα υλοποιηθούν, ως Μητροπολιτικά 
δίκτυα, να διασύνδεουν τα κτήρια δημοσίου συμφέροντος στις περιοχές στις οποίες 
αναπτύσσονται (Φορείς: Εκπαίδευσης, Υγείας – Πρόνοιας, πολιτισμού, ΑΜΕΑ, κ.ά). 
Βασική αρχή είναι η δημιουργία συνθηκών ανταγωνισμού στην παροχή υπηρεσιών 
τόσο πρόσβασης όσο και περιεχομένου προς όφελος του καταναλωτή - χρήστη, που 
θα βασίζεται στην διαθεσιμότητα ανοικτών υποδομών οπτικών ινών με κοστοστρεφή 
τρόπο. Ενθαρρύνεται η διάθεση μέρους των υποδομών για ιδιωτική εκμετάλλευση, 
μέσω μακροχρόνιας ενοικίασης ανά μέτρο και ζεύγος ινών, που θα παράγει έσοδο 
κοστοστρεφώς και με σκοπό την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας και συντήρησης. 
Τα έργα που θα υλοποιηθούν θα περιλαμβάνουν κυρίως χαντάκια, κανάλια, οπτικές 
ίνες, σημεία διασύνδεσης καθώς και εγκατάσταση παθητικού εξοπλισμού και 
ελάχιστου ενεργού εξοπλισμού δικτύου που απαιτείται για την παροχή βασικής 
πρόσβασης στα δημόσια κτίρια. 

5.1.2.2.  Παρουσίαση  των  έργων  της  Π145 
Ο Πίνακας 20 παραθέτει τα έργα που έχουν εγκριθεί στα πλαίσια της Πρόσκλησης 
145. 

α/α Φορέας Περιφέρεια Μήκος 
μητροπολιτικού 
Δικτύου (σε χλμ.) 

Προϋπολογισμ
ός Δικτύου (σε 
€) 

1 Δήμος Αρταίων  ΗΠΕΙ 18,25 1.300.000,00  

2 Δήμος 
Ηγουμενίτσης 

ΗΠΕΙ 10,37 850.000,00 

3 Δήμος Σπάρτης ΠΕΛ 17,37 1.037.040,60 

4 Δήμος Κομοτηνής ΑΜΘ 14,64 1.088.820,00 

Πίνακας 20: Εγκεκριμένα έργα στα πλαίσια της Πρόσκλησης 145 

5.1.3. Πρόσκληση  157 

Το μεγάλο έργο της ευρυζωνικότητας αφορά την Πρόσκληση 157 του Ε.Π. ΚτΠ, το 
οποίο προκηρύχθηκε με μοναδικό δικαιούχο την ΚτΠ Α.Ε.. Η τελευταία με τη σειρά 
της, προκήρυξε σειρά έργων με σκοπό: 

• Την ενίσχυση της προσφοράς σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές, προκειμένου να 
παρασχεθούν ταχύτητες τουλάχιστον 512 kbps και 2 Mbps. Καλύπτονται 7 
γεωγραφικές ζώνες (lots), ενώ κάθε lot θα καλύπτει οπωσδήποτε κομμάτια 
αστικών, ημιαστικών και αγροτικών περιοχών που περιλαμβάνουν όλη την 
Ελλάδα, εκτός της Αττικής και του Μητροπολιτικού συγκροτήματος της 
Θεσσαλονίκης – θα καλύπτεται δηλαδή το 50% του πληθυσμού στην Ελλάδα 
(περίπου 5.000.000 κάτοικοι). Σκοπός είναι να καλυφθεί πάνω από το 90% του 
πληθυσμού αυτών των περιοχών και γεωγραφικά το 60% των κατοικημένων 
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περιοχών. Ο κάθε ανάδοχος στην πρώτη κατανομή μπορεί να πάρει μέχρι 3 
ζώνες (lots), αλλά στη δεύτερη κατανομή μπορεί να συμμετάσχει και σε 
περισσότερες. Ο προϋπολογισμός για τον άξονα αυτό είναι €160 εκατομμύρια 
και η επιχορήγηση ανέρχεται σε €80 εκατομμύρια. Σημειώνεται ότι για την 
ανάπτυξη δικτύων δεν τίθεται κάποιος περιορισμός (οι ανάδοχοι μπορούν να τα 
κατασκευάσουν, να τα αγοράσουν, να τα νοικιάσουν, κ.λπ.). 

• Την τόνωση της ζήτησης. Ο προϋπολογισμός για τον άξονα αυτό είναι €50 
εκατομμύρια. και η επιχορήγηση €25 εκατομμύρια. Στόχος είναι να ενισχυθεί η 
ευρυζωνική χρήση (π.χ. ο πάροχος αντί να χρεώνει τον χρήστη με €30, θα τον 
χρεώνει με €15 και τα υπόλοιπα €15 θα τα παίρνει από το έργο). Η παροχή αυτή 
θα αφορά επιλεγμένους επενδυτές από το πρώτο κομμάτι. Οι επιλεχθέντες θα 
πρέπει να δηλώσουν για χρονική περίοδο μίας πενταετίας τις τιμές παροχής 
υπηρεσιών, όπως επίσης και να πωλούν σε χονδρική τις προσφερόμενες 
υπηρεσίες. 

Συγκεκριμένα, και μετά την προκήρυξη των έργων από την ΚτΠ Α.Ε.: 

Στη HOL κατακυρώθηκαν τα υποέργα 1, 2 και 4. Στο υποέργο 1 (νομοί Μαγνησίας, 
Βοιωτίας, Εύβοιας, Φθιώτιδος και Κυκλάδων) η HOL ήταν μόνος ενδιαφερόμενος, 
ενώ στο υποέργο 2 (νομοί Άρτας, Πρεβέζης, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, 
Κεφαλληνίας, Λευκάδας, Ευρυτανίας και Κορινθίας) προσφορά είχε καταθέσει και η 
Tellas. Η HOL κέρδισε και στο υποέργο 4 (νομοί Πιερίας, Καρδίτσας, Λαρίσης, 
Τρικάλων, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Κέρκυρας), όπου συμμετείχαν και οι ΑΤΗΚ, 
Teledome και Tellas. Ο προϋπολογισμός των 3 υποέργων (συγχρηματοδοτούμενα 
κατά 50% από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Κοινωνία της Πληροφορίας) 
είναι 25,9 εκατ. ευρώ, 28,9 εκατ. ευρώ και 30,4 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. 

Η κυπριακή ΑΤΗΚ υπερίσχυσε της Forthnet στο υποέργο 5 (νομοί Γρεβενών, 
Πέλλας, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλωρίνης, Ηρακλείου, Λασιθίου), προϋπολογισμού 
27,7 εκατ. ευρώ. 

Η Forthnet ανέλαβε την υλοποίηση των υποέργων 6 (νομοί Δράμας, Θεσσαλονίκης, 
Ημαθίας, Κιλκίς, Σερρών και Χαλκιδικής) και 7 (νομοί Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, 
Ροδόπης, Λέσβου, Σάμου, Χίου και Δωδεκανήσων) προϋπολογισμού 28,4 εκατ. ευρώ 
και 27,2 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. 

Για το υποέργο 3 (νομοί Ζακύνθου, Ηλείας, Αργολίδος, Αρκαδίας, Λακωνίας, 
Μεσσηνίας, Πειραιώς, Ρεθύμνης, Χανίων) δεν υπήρξε ενδιαφέρον από κάποιον 
πάροχο. 

5.1.4. Η  Πρόσκληση  105 

5.1.4.1.  Περιγραφή  
Η Πρόσκληση 105 αφορά την Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης 
στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης 1: «Υπηρεσίες Ευρείας Ζώνης σε Φορείς 
Δημόσιας Διοίκησης» του Μέτρου 4.3: «Προηγμένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες 
για τον Πολίτη», του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας του Γ΄ ΚΠΣ. 
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Δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι της πρόσκλησης είναι οι Τοπικές Ενώσεις Δήμων και 
Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) και οι ΟΤΑ Α' Βαθμού, καθώς και οι φορείς υλοποίησης του 
Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. 

Η πρόσκληση αφορά τη δημιουργία ευρυζωνικών υποδομών σε περιοχές με 
μικρότερα πληθυσμιακά μεγέθη από αυτά που καλύπτονται από την Πρόσκληση 93 
για την ανάπτυξη Μητροπολιτικών Δικτύων Ευρυζωνικής Πρόσβασης, με 
χρηματοδότηση πράξεων συνολικού προϋπολογισμού €42.000.000 Δημόσιας 
Δαπάνης. 

Εξαιτίας του μικρού κόστους των προτάσεων που μπορούν να υποβληθούν, τα δίκτυα 
αυτά θα αποτελούνται από υβριδικές τεχνολογίες που θα χρησιμοποιούν ως επί το 
πλείστον ασύρματες ζεύξεις για τη διασύνδεση των σημείων τοπικού ενδιαφέροντος. 

Γενικός στόχος είναι η σύνδεση Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης (Δ.Δ.) στο δίκτυο 
«ΣΥΖΕΥΞΙΣ» μέσω ευρυζωνικών δικτύων τοπικής πρόσβασης (ανεξάρτητα από την 
τεχνολογία) που θα αναπτυχθούν ή θα χρησιμοποιηθούν ως υπηρεσία, καθώς και η 
σύνδεση Φορέων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέσω 
ευρυζωνικών δικτύων τοπικής πρόσβασης (ανεξάρτητα από την τεχνολογία) στο 
υπάρχον σχολικό δίκτυο «EDUNET» και στο δίκτυο κορμού ΕΔΕΤ. 

Για τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, η βασική κατεύθυνση είναι η συμμετοχή 
όσο το δυνατόν περισσότερων φορέων της στο Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης 
(«ΣΥΖΕΥΞΙΣ»), με συγκεκριμένο στόχο την ολοκλήρωση και τη συμπλήρωση του 
έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» και την ουσιαστική και λειτουργικά ολοκληρωμένη διασύνδεση 
των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. Το δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» καλύπτει 1.766 
κόμβους της Δημόσιας Διοίκησης, ακολουθώντας την λογική της προμήθειας 
υπηρεσιών (με SLA) από τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και όχι την ανάπτυξη 
ιδιόκτητων τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Παρά τη μεγάλη διάσταση του Έργου, 
αναδεικνύονται σημαντικές ανάγκες συμπλήρωσης του με επιπλέον φορείς της 
Δημόσιας Διοίκησης, με στόχο την πλήρη κάλυψη σε επιχειρησιακό επίπεδο 
σημαντικών τομέων αυτής. 

Για τους φορείς της Εκπαίδευσης η βασική κατεύθυνση είναι η ανάπτυξη τοπικών 
δικτύων ευρυζωνικής πρόσβασης (σε επίπεδο Δήμου ή Νομαρχίας) για τη διασύνδεση 
σε αυτά φορέων της εκπαίδευσης (Πανεπιστημίων, ΤΕΙ, Ερευνητικών Κέντρων και 
κυρίως σχολείων). 

Ειδικότερα, για τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού, το δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» καλύπτει τις ανάγκες 
διαδικτύωσης όλων των Καποδιστριακών Δήμων της χώρας, διασυνδέοντας το 
κεντρικό κτίριό τους. Επίσης οι Δήμοι διαθέτουν περισσότερα από ένα κτίρια, που η 
επιχειρησιακή λειτουργία τους είναι διαφορετική, με ανάγκες κυρίως τοπικής 
διασύνδεσης των κτιρίων τους, γεγονός που θα επιτρέπει την επικοινωνία τους με 
άλλους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης μέσω του κεντρικού κτιρίου που συνδέεται 
στο δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ». Σε αυτό το πλαίσιο οι ΟΤΑ Α’ Βαθμού μπορούν να 
υποβάλλουν προτάσεις ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων πρόσβασης που θα 
διασυνδέουν τα κτίρια τους με το κεντρικό, αλλά και μεταξύ τους. Όλες οι 
τεχνολογίες ευρυζωνικής σύνδεσης είναι αποδεκτές. Στο πλαίσιο της πρόσκλησης 
αξιολογείται θετικά η δυνατότητα αυτών των δικτύων να συμπεριλαμβάνουν και 
άλλους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης. Τέτοιοι φορείς μπορεί να είναι οι επόμενοι: 

• Φορείς Υγείας (Περιφερειακά Ιατρεία): Το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» καλύπτει το 
σύνολο των φορέων της Υγείας εκτός των Περιφερειακών Ιατρείων, που 
προφανώς έχουν ανάγκη διασύνδεσης με το δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ». 
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• Άλλοι Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης: Φορείς όπως οι δικαστικές υπηρεσίες, 
οι υπηρεσίες της πυροσβεστικής, τα μουσεία, οι δημοτικές βιβλιοθήκες κ.λπ. 
είναι φορείς που μπορούν να καλύπτονται από τις προτάσεις που θα 
υποβάλλουν οι ΟΤΑ Α’ Βαθμού. 

Οι ΟΤΑ Α’ Βαθμού που δικαιούνται να υποβάλλουν πρόταση είναι όσοι έχουν 
πληθυσμό μεγαλύτερο από 5.000 κατοίκους, περισσότερα από 10 σημεία (με βάση τα 
στοιχεία απογραφής του έτους 2001) παρουσίας Υπηρεσιών Δημόσιου ενδιαφέροντος 
(κτήρια δήμων, νομαρχιών, σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, ΙΕΚ, Μουσεία, Βιβλιοθήκες και όποιο κτίριο δημόσιου ενδιαφέροντος 
ανήκει στο Δήμο και δεν διασυνδέεται ήδη στο δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» ή στο 
«EDUNET», και λοιπά κτίρια Δημόσιας Διοίκησης). Προτάσεις που καλύπτουν τους 
Δήμους ενός νομού μπορούν να υποβάλλουν και οι Τοπικές Ενώσεις Δήμων και 
Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ), για τις οποίες προφανώς δεν τίθενται οι παραπάνω περιορισμοί 
στην υποβολή πρότασης. Εξαιρούνται από τη χρηματοδότηση οι ΟΤΑ Α’ Βαθμού 
που ανήκουν στην περιφέρεια Αττικής και στο Νομό Θεσσαλονίκης. Επίσης δε θα 
χρηματοδοτηθούν οι ΟΤΑ Α’ Βαθμού που προτάσεις τους θα έχουν ενταχθεί στην 
Πρόσκληση 93. 

Για τους φορείς εκπαίδευσης θα χρηματοδοτηθούν προτάσεις για την ανάπτυξη 
τοπικών δικτύων ευρυζωνικής πρόσβασης. Μέσω αυτών θα επιτύχουν τη διασύνδεση 
όλων των φορέων της εκπαίδευσης και τη σύνδεση τα κτιρίων των τελευταίων στο 
Ερευνητικό Δίκτυο ΕΔΕΤ και στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, κατά περίπτωση. 
Όλες οι τεχνολογίες ευρυζωνικής σύνδεσης είναι αποδεκτές. Είναι δυνατόν π.χ. να 
αναπτυχθούν ασύρματα δίκτυα με κεντρικό σημείο σε κτίριο ενός Πανεπιστημίου ή 
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Ερευνητικού Ιδρύματος ή Δήμου που να 
καλύπτει τα κοντινά κτίρια. Εξαιρούνται από τη χρηματοδότηση οι φορείς 
εκπαίδευσης που ανήκουν σε ΟΤΑ Α’ Βαθμού που χρηματοδοτείται από την 
Πρόσκληση 93 ή έχει υποβληθεί στην παρούσα πρόσκληση πρόταση από Δήμο όπου 
συμπεριλαμβάνονται οι συγκεκριμένοι φορείς εκπαίδευσης. 

Οι ανάγκες επέκτασης των κόμβων του δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» σε φορείς της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης Β’ Βαθμού και σε φορείς του πρώην Υπουργείου Οικονομικών (εκτός 
αυτών που βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής και στον Νομό Θεσσαλονίκης), 
στους οποίους περιλαμβάνονται οι ΔΟΥ, οι διάφορες κεντρικές υπηρεσίες, οι 
Οικονομικές Επιθεωρήσεις, κ.λπ., θα καλυφθούν από πρόταση που θα καταθέσει ο 
Τελικός Δικαιούχος «Κοινωνία της Πληροφορίας» Α.Ε. 

Η ΚτΠ και το ΥΜΕ θα χρηματοδοτηθούν με €150.000,00, λόγω του εξειδικευμένου 
αντικειμένου του έργου, για τη δημιουργία ενός μηχανισμού παροχής υπηρεσιών 
υποστήριξης των δυνητικών τελικών δικαιούχων (Help Desk) για την υποβολή των 
προτάσεων, καθώς και για την υποστήριξη της Διαχειριστικής Αρχής στην 
αξιολόγηση των προτάσεων. 

Είναι δυνατή η χρηματοδότηση προτάσεων για γεωγραφικές περιοχές όμορων ΟΤΑ 
Α’ Βαθμού και ΤΕΔΚ με την προϋπόθεση υποβολής της πρότασης από έναν μόνο 
φορέα ως Τελικό Δικαιούχο. 

Στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης έχουν ήδη υποβάλει προτάσεις 220 δήμοι της 
Ελληνικής επικράτειας, οι οποίες, σύμφωνα με την Διαχειριστική Αρχή του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚτΠ θα εγκριθούν όλες. 
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5.1.4.2.  Παρουσίαση  σχετικών  έργων  
Τα εγκεκριμένα έργα στα πλαίσια της Πρόσκλησης 105, παρατίθενται στον 
παρακάτω πίνακα (Πίνακας 21). 

A/A Τίτλος Έργου Η/νία Ένταξης 

1 Δήμος Κρύας Βρύσης 23/11/2005 
2 ΤΕΔΚ Ν.Καβάλας 24/11/2005 
3 ΤΕΔΚ Ν.Ξάνθης 28/11/2005 
4 ΣΥΖΕΥΞΙΣ - ΕΔΥΟ 11/04/2005 
5 ΣΥΖΕΥΞΙΣ - Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 11/04/2005 
6 Δήμος Ιαλυσού Ρόδος 23/11/2005 
7 Δήμος Καλλιθέας/Ρόδου 23/11/2005 
8 ΤΕΔΚ Ν.Κοζάνης 23/11/2005 
9 Δήμος Στυλίδας 02/12/2005 
10 Δήμος Κυπαρισσίας 10/03/2006 
11 Δήμος Χερσονήσου 23/11/2005 
12 Δήμος Μεσσάτιδος 23/11/2005 
13 Δήμος Κάρλας 16/12/2005 
14 TEΔΚ Ν.Ροδόπης 27/02/2006 
15 Δήμος Γέρας 23/11/2005 
16 Δήμος Ευπαλιου 23/11/2005 
17 Δήμος Σαπων 09/12/2005 
18 Δήμος Μαρωνειας 02/12/2005 
19 Δήμος Κόνιτσας 02/12/2005 
20 Δήμος Μουδανίων 02/12/2005 
21 Δήμος Πεταλούδας 09/12/2005 
22 Δήμος Ανθεμιων 02/12/2005 
23 Δήμος Πλατεος 02/12/2005 
24 Δήμος Βύσσας 16/12/2005 
25 Δήμος Παμβώτιδος 09/12/2005 
26 Δήμος Μεταξάδων 02/12/2005 
27 Δήμος Πηνείας 12/04/2006 
28 Δήμος Γαργαλιάνων  12/04/2006 
29 Δήμος Καζαντζάκη 09/12/2005 
30 Δήμος Καστελλίου 16/12/2005 
31 Δήμος Παλλήνης 09/12/2005 
32 Δήμος Αρκαλοχωρίου 16/12/2005 
33 Δήμος Διακοπτού 27/01/2006 
34 Δήμος Ζαλόγγου  16/12/2005 
35 Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας 09/12/2005 
36 Δήμος Καλλικράτειας 10/01/2006 
37 Δήμος Σκιλλούντος  10/01/2006 
38 Δήμος Αμφίκλειας 10/01/2006 
39 Δήμος Υπάτης 10/01/2006 
40 Δήμος Μαλεσίνας 10/01/2006 
41 Δήμος Μακρακώμης 10/01/2006 
42 Δήμος Γαστούνης 10/01/2006 
43 Δήμος Αρχαγγέλου 10/01/2006 
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44 Δήμος Κερκίνης 01/06/2006 
45 Δήμος Δομοκού 16/02/2006 
46 Δήμος Γεροποτάμου 25/01/2006 
47 Δήμος Λέρου 10/01/2006 
48 ΤΕΔΚ Ν. Λάρισας 10/01/2006 
49 Δήμος Νεμέας 10/01/2006 
50 Δήμος Μυκόνου 19/05/2006 
51 Δήμος Παραμυθιάς 27/02/2006 
52 Δήμος Λουτρακίου - Περαχώρας 27/01/2006 
53 Δήμος Ηρακλείας 10/01/2006 
54 Δήμος Σιδηροκάστρου 10/01/2006 
55 Δήμος Εμμανουήλ Παππα 10/01/2006 
56 Δήμος Βαρθολομιού 10/01/2006 
57 Δήμος Θέρισου 10/01/2006 
58 ΤΕΔΚ Ν.Καρδιτσας 10/01/2006 
59 ΤΕΔΚ Ν. Ηρακλείου 27/02/2006 
60 ΤΕΔΚ Ν. Κορινθίας 27/01/2006 
61 Δήμος Λιτόχωρου 15/06/2006 
62 Δήμος Νικηφόρου Φωκά 10/01/2006 
63 Δήμος Αρκαδίου 10/01/2006 
64 Δήμος Κίσσαμου 10/01/2006 
65 Δήμος Στρυμώνα 25/01/2006 
66 Δήμος Δυστιών 27/02/2006 
67 Δήμος Κ. Μητρουσίου 25/01/2006 
68 Δήμος Άσσου-Λέχαιου 27/01/2006 
69 Δήμος Διου 13/04/2006 
70 ΤΕΔΚ Ν.Πιερίας 25/01/2006 
71 Δήμος Ανακτορίου 10/01/2006 
72 Δήμος Καλλονής 25/01/2006 
73 Δήμος Μεγαλόπολης 25/01/2006 
74 ΤΕΔΚ Ν. Ιωαννίνων 10/01/2006 
75 Δήμος Σπερχειάδος 25/01/2006 
76 Δήμος Μελιτείων 25/01/2006 
77 Δήμος Μεγ. Αλεξάνδρου 14/03/2006 
78 Δήμος Μώλου 19/05/2006 
79 ΤΕΔΚ Ν. Φωκίδας 03/08/2006 
80 Δήμος Σαρωνικού 10/01/2006 
81 Δήμος Αμαρυνθίων 10/01/2006 
82 Δήμος Αγίων Θεοδώρων 25/01/2006 
83 Δήμος Βόχας 27/02/2006 
84 Δήμος Λαρίσσου / Μετόχι 27/02/2006 
85 Δήμος Βραχναίικων 27/02/2006 
86 Δήμος Δύμης 10/03/2006 
87 Δήμος Φαρρών 14/03/2006 
88 Δήμος Μόβρης 27/02/2006 
89 Δήμος Παραλίας 27/01/2006 
90 Δήμος Αυλίδας 25/01/2006 
91 Δήμος Θεστιέων 25/01/2006 
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92 Δήμος Φιλοθέης / Άρτας 25/01/2006 
93 Δήμος Αράχθου 25/01/2006 
94 Δήμος Μιδέας 25/01/2006 
95 Δήμος Κρανιδίου 25/01/2006 
96 Δήμος Κουλουκώνα 10/01/2006 
97 Δήμος Δικαίου 19/05/2006 
98 Δήμος Σοφάδων 25/01/2006 
99 Δήμος Καλαβρύτων 25/01/2006 
100 Δήμος Νέας Αγχιάλου 25/07/2006 
101 Δήμος Οίτυλου 19/05/2006 
102 Δήμος Τριταίας 25/07/2006 
103 Δήμος Φιλιατρών 03/08/2006 
104 Δήμος Νέας Ζιχνης 25/01/2006 
105 Δήμος Βοιων 25/01/2006 
106 Δήμος Αλίαρτου 19/05/2006 
107 Δήμος Παρελιων 25/01/2006 
108 Δήμος Τήνο 27/01/2006 
109 Δήμος Νέας Αρτάκη 25/01/2006 
110 Δήμος Θεσπρωτικού 25/01/2006 
111 Δήμος Αιδηψού 25/01/2006 
112 Δήμος Ασίνης 25/01/2006 
113 ΤΕΔΚ Ν.Λέσβου 27/02/2006 
114 Δήμος Λεωνιδίου 27/01/2006 
115 Δήμος Παραλίας Κατερίνης 27/01/2006 
116 Δήμος Καρλόβασιου 27/02/2006 
117 Δήμος Καρύστου 14/03/2006 
118 ΤΕΔΚ Ν. Χαλκιδικής 25/01/2006 
119 ΤΕΔΚ Ν. Μαγνησίας 25/01/2006 
120 Δήμος Θιναλίων 25/01/2006 
121 Δήμος Σκύδρας 19/05/2006 
122 Δήμος Μενηιδος 27/02/2006 
123 Δήμος Ιστιαίας 27/01/2006 
124 ΤΕΔΚ Ν. Λευκάδας 12/04/2006 
125 Δήμος Συμπολιτείας 19/05/2006 
126 ΤΕΔΚ Ν. Χανίων 27/02/2006 
127 Δήμος Σκουτάρεως 19/05/2006 
128 Δήμος Οινοφύτων 27/01/2006 
129 Δήμος Αμφιλοχίας 27/01/2006 
130 Δήμος Αξιούπολης 27/02/2006 
131 Δήμος Κω 25/01/2006 
132 Δήμος Φερών 27/02/2006 
133 Δήμος Εξαπλατάνου 27/01/2006 
134 Δήμος Ευρωστίνης 27/01/2006 
135 Δήμος Μεσσαπίων 19/07/2006 
136 Δήμος Πολυκάστρου 27/02/2006 
137 Δήμος Τριγλίας 14/03/2006 
138 Δήμος Πετριτσιου  
139 ΤΕΔΚ Κυκλάδων 27/01/2006 
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140 Δήμος Αγ. Βαρβάρας 27/02/2006 
141 Δήμος Σκοτούσσης 27/02/2006 
142 ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας 27/02/2006 
143 Δήμος Αμυνταίου 27/02/2006 
144 Δήμος Σωστού 27/02/2006 
145 Δήμος Ταμιναίων 14/03/2006 
146 Δήμος Ηρακλείδων 19/05/2006 
147 ΤΕΔΚ Ν. Βοιωτίας 27/01/2006 
148 Δήμος Καμένων Βούρλων 27/01/2006 
149 Δήμος Νεαπόλεως 15/06/2006 
150 Δήμος Αθαμανίας 12/04/2006 
151 Δήμος Λευκιμμαίων 27/02/2006 
152 Δήμος Τενέας 27/02/2006 
153 Δήμος Φιλιατών 12/04/2006 
154 Δήμος Πλατανιά 27/02/2006 
155 Δήμος Παλικης 27/02/2006 
156 ΤΕΔΚ Ν. Ρεθύμνης 27/02/2006 
157 Δήμος Μολάων 27/02/2006 
158 Δήμος Νέστορος 19/07/2006 
159 Δήμος Βισαλτίας 29/05/2006 
160 Δήμος Κολυμβαρίου 27/02/2006 
161 ΤΕΔΚ Ν. Έβρου 27/02/2006 
162 ΤΕΔΚ Ν. Λακωνίας 27/02/2006 
163 Δήμος Ερέτριας 19/05/2006 
164 Δήμος Κορώνης 14/03/2006 
165 Δήμος Νιγρίτας 27/02/2006 
166 Δήμος Κορισσίων Ν. Κέρκυρας 27/02/2006 
167 Δήμος Ευρωπού 27/02/2006 
168 Δήμος Ομηρούπολης 27/02/2006 
169 Δήμος Σουφλίου 27/02/2006 
170 ΤΕΔΚ Ν.Τρικάλων 12/04/2006 
171 Δήμος Κύρρου 27/02/2006 
172 ΤΕΔΚ Ν. Ημαθίας 12/04/2006 

Πίνακας 21: Εγκεκριμένα έργα και έργα που αναμένεται να εγκριθούν στα 
πλαίσια της Πρόσκλησης 105 (Μάρτιος 2006) 

5.1.4.3.  Συνολικό  αποτέλεσμα  
Τα αποτελέσματα της υλοποίησης των έργων της Πρόσκλησης 105 θα αναβαθμίσουν 
τις υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και τους εκπαιδευτικούς φορείς. Σε 
συνδυασμό με τα έργα της Πρόσκλησης 93, διαβλέπεται η ανάπτυξη / υλοποίηση 
μιας σημαντικής δικτυακής ευρυζωνικής υποδομής στην Ελλάδα, η οποία θα παρέχει, 
ή θα προσφέρει τη δυνατότητα παροχής, ευρυζωνικών συνδέσεων σε φορείς, αλλά 
και σε πολίτες. Ο ευρυζωνικός χάρτης της Ελλάδας αναμένεται να αλλάξει δραματικά 
μετά την ολοκλήρωση των έργων αυτών, με την υλοποίηση δικτυακών υποδομών που 
θα είναι ανεξάρτητες αυτών του ΟΤΕ. 
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Στο Σχήμα 31 αναγράφεται ο αριθμός των εγκεκριμένων έργων ανά Νομό 
(ουσιαστικά ο αριθμός των ευρυζωνικών μητροπολιτικών δικτύων που θα 
υλοποιηθούν), στα πλαίσια των προσκλήσεων 93 (με λευκό χρώμα) και 105 (με 
μαύρο χρώμα και μόνο οι δήμοι, είτε είναι ήδη εγκεκριμένοι είτε όχι). Από το 
παρακάτω σχήμα φαίνεται και εποπτικά, η αλλαγή του ευρυζωνικού χάρτη της 
Ελλάδος σε περιφερειακό επίπεδο. 

 

Σχήμα 31: Αριθμός έργων (Δήμων) ανά Νομό που έχουν εγκριθεί για υλοποίηση 
στα πλαίσια των Προσκλήσεων 93 και 105 

5.1.5. Η  Πρόσκληση  43 

Η Πρόσκληση 43 αφορά τη χρηματοδότηση της κατηγορίας πράξης 1: «Έργα αρχικής 
εφαρμογής τεχνολογιών ευρυζωνικών δικτύων» και ειδικότερα της επιμέρους δράσης 
για την «Ανάπτυξη και λειτουργία δορυφορικών συστημάτων/εφαρμογών 
ευρυζωνικής πρόσβασης αναδραστικής επικοινωνίας». 

Η δράση αφορά την ανάπτυξη και τη λειτουργία δορυφορικών συστημάτων / 
εφαρμογών αναδραστικής επικοινωνίας ευρέως φάσματος, την παροχή υπηρεσιών 
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υψηλής ποιότητας επικοινωνίας σε νησιά ή άλλες απομακρυσμένες ή λιγότερο 
ευνοημένες περιοχές της χώρας, με τη σχετική ανάπτυξη υποδομών και την 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων των τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων. 

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για την πρόσκληση είναι €11.000.000, ο 
οποίος καλύπτεται κατά 100% από Δημόσια Δαπάνη. 

Η συγκεκριμένη δράση αφορά στη χρηματοδότηση: 

1) Των απαραίτητων μελετών προσδιορισμού των αναγκών φορέων του Δημοσίου 
τομέα απομακρυσμένων περιοχών για δορυφορικές επικοινωνίες υψηλών ταχυτήτων 
και διασύνδεσης δορυφορικών και επίγειων δικτύων με ταυτόχρονη αναδραστική 
επικοινωνία (εικόνα, ήχος, δεδομένα). 

2) Την ανάπτυξη/υλοποίηση όλων των απαραίτητων υποδομών δορυφορικών 
συστημάτων σύνδεσης και πρόσβασης (τερματικές και κεντρικές υποδομές, κ.λπ.) σ’ 
ένα ικανοποιητικό αριθμό επιλεγμένων δημοσίων φορέων (σχολεία, κέντρα και 
υπηρεσίες υγείας, κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, κ.λπ.) όπως θα έχουν προσδιοριστεί 
από τις μελέτες. 
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ΚΕΦΑΛΑ ΙΟ  6 :  ΥΦ Ι Σ ΤΑΜ Ε Ν Η  
ΚΑΤΑ Σ ΤΑ Σ Η  Σ Τ Η Ν  ΠΔΕ  
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ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΔΕ  

Στο παρόν Κεφάλαιο παρουσιάζονται στοιχεία για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
(ΠΔΕ), τόσο γενικά, όσο και ειδικά στοιχεία σχετικά με την ευρυζωνικότητα, τη 
χρήση της και την ανάπτυξή της στην περιοχή. 

6.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΔΕ 

6.1.1. Γεωμορφολογικά  δεδομένα  της  ΠΔΕ  

Η ΠΔΕ καταλαμβάνει το ΒΔ τμήμα της Πελοποννήσου και το δυτικό άκρο της 
Στερεάς Ελλάδος. Περιλαμβάνει τους Νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και 
Ηλείας. Η συνολική της έκταση είναι 11.350 km2 και καλύπτει το 8,6% της 
συνολικής έκτασης της χώρας. Στο μεγαλύτερο ποσοστό τα εδάφη της είναι ορεινά 
(45,3%) και ημιορεινά (25,6%), ενώ μόλις το 29,1% είναι πεδινές εκτάσεις. Έχει 
εκτεταμένα παράλια και στους τρεις Νομούς, που βρέχονται από τη θάλασσα του 
Ιονίου Πελάγους και των κόλπων: Αμβρακικού, Πατραϊκού και Κορινθιακού. 

Η γεωμορφολογία της ΠΔΕ παρουσιάζει εξαιρετική ποικιλία, αφού σε αυτήν 
περιλαμβάνονται όρη με ιδιαίτερα μεγάλο υψόμετρο (Αροάνια 2.335 m, Ερύμανθος 
2.222 m, Παναχαϊκό 1.926 m), μεγάλες φυσικές λίμνες (Τριχωνίδα 95,8 km2, που 
είναι η μεγαλύτερη της χώρας, Αμβρακία 14,4 km2, Λυσιμαχεία 13 km2, Καϊάφα 
κ.λπ) και ποταμοί (Αχελώος 220 km, που είναι ο δεύτερος σε μήκος ποταμός της 
Ελλάδος, Πηνειός, Αλφειός, Εύηνος, Σελινούντας, Βουραϊκός, Πείρος και Γλαύκος). 

6.1.2. Πληθυσμός  -  Δημογραφική  εξέλιξη   

O πληθυσμός της ΠΔΕ, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της απογραφής του έτους 
2001, ανέρχεται σε 741.282 άτομα. Είναι η τέταρτη σε πληθυσμό περιφέρεια της 
Ελλάδος, συγκεντρώνοντας το 7% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. 

Ο πληθυσμός των Νομών Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας είναι κυρίως αγροτικός, 
αφού μόνο το 33% και 25% αντίστοιχα είναι αστικός, σε αντίθεση με τον Νομό 
Αχαΐας, όπου το 66% του πληθυσμού είναι αστικός. 

Πέραν του Δήμου Πατρέων, ο οποίος είναι ο πολυπληθέστερος, με πληθυσμό 
167.602 κατοίκους (απογραφή ΕΣΥΕ 2001), δεκαέξι (16) Δήμοι της ΠΔΕ έχουν 
πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων (Δ. Αγρινίου, Δ. Μεσολογγίου, Δ. Ναυπάκτου, 
Δ. Αμφιλοχίας, Δ. Οινιάδων, Δ. Αιγίου, Δ. Ρίου, Δ. Αμαλιάδος, Δ. Αρχαίας 
Ολυμπίας, Δ. Ζαχάρως, Δ. Πύργου, Δ. Σκιλλούντος, Δ. Μεσσάτιδος, Δ. Δύμης, Δ. 
Γαστούνης, Δ. Βουπρασίας), ενώ είκοσι επτά (27) είναι οι Δήμοι με πληθυσμό 
κυμαινόμενο από 5.000 έως 10.000 κατοίκους (απογραφή ΕΣΥΕ 2001). 

Συνολικά παρατηρείται ότι σημαντική αύξηση του πληθυσμού παρουσιάζουν κυρίως 
οι παραθαλάσσιοι Δήμοι των Νομών Αχαΐας και Ηλείας και οι παρά τον οδικό άξονα 
Ναυπάκτου - Αγρινίου του Νομού Αιτωλ/νίας. Αντίθετα, οι ορεινοί Δήμοι 
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παρουσιάζουν πληθυσμιακή μείωση, αναδεικνύοντας το έλλειμμα ανάπτυξης των 
ορεινών περιοχών της ΠΔΕ. 

Λόγω της θέσης της ΠΔΕ, και της γειτνίασής της, τόσο με άλλες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (εσωτερικά σύνορα) όσο και με τρίτες χώρες (εξωτερικά 
σύνορα), υπάρχει έντονο στοιχείο μεταναστών και παλιννοστούντων. Η ύπαρξη 
κλειστής φυλακής στην Αχαΐα, η λειτουργία κέντρων μέριμνας ΑΜΕΑ καθώς και η 
ύπαρξη ομάδων κίνησης κατά των εξαρτησιογόνων ουσιών σηματοδοτούν την 
ύπαρξη αντίστοιχων ομάδων πληθυσμού. Τέλος στην ΠΔΕ δραστηριοποιείται 
σημαντικός αριθμός αθίγγανων. 

Η εξέλιξη του πληθυσμού της ΠΔΕ για τα έτη 1971, 1981, 1991, 1996, 2001 καθώς 
και ο ρυθμός μεταβολής συγκριτικά με το σύνολο της χώρας, παρουσιάζονται στον 
πίνακα που ακολουθεί : 

ΝΟΜΟΣ/ 
ΕΤΟΣ 

1971 1981 1991 1996 2001 

ΑΙΤ/ΝΙΑΣ  228.989  219.764  228.180  234.578  224.429 

ΑΧΑΙΑΣ  240.854  275.193  300.078  316.628  322.789 

ΗΛΕΙΑΣ  164.061  160.305  179.429  182.610  193.288 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΔΕ  633.904  655.262  707.687  733.816  741.262 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΑΣ 

 
8.768.128 

 
9.740.417

 
10.259.900

 
10.475.878 

 
10.964.000

Πίνακας 22: Εξέλιξη του πληθυσμού στην ΠΔΕ 

Από τον προηγούμενο πίνακα, είναι φανερό ότι ο Νομός Αχαΐας είναι ο 
πολυπληθέστερος της ΠΔΕ, ο δε Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής είναι θετικός και 
ξεπερνά αυτόν της χώρας και για τις δύο δεκαετίες. Αντιθέτως, οι Νομοί 
Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας κατά την δεκαετία 1971-1981 παρουσίασαν 
πληθυσμιακή μείωση, η οποία όμως ανετράπη κατά τη δεκαετία 1981-1991. 

Μετά την πρόσφατη διοικητική διαίρεση (Ν.2539/97) η ΠΔΕ αποτελείται από 74 
ΟΤΑ. Αναλυτικά κατά Νομό παρουσιάζεται η ακόλουθη εικόνα : 

ΟΤΑ Ν. AΙΤ/ΝΙΑΣ Ν. ΑΧΑΙΑΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 
Π.Δ.Ε. 

 ΔΗΜΟΙ 29 21 22 72 

 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

-- 2 -- 2 

 ΣΥΝΟΛΟ 29 23 22 74 

Πίνακας 23: Διοικητική διαίρεση ΟΤΑ στην ΠΔΕ 
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6.1.3. Βασικά  Οικονομικά  Στοιχεία  

Η ΠΔΕ παρότι παράγει 5,7% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (4η μεγαλύτερη 
συμμετοχή), είναι προτελευταία (12η) στην κατάταξη των Περιφερειών της χώρας για 
το κατά κεφαλή προϊόν. Και οι τρεις νομοί της ΠΔΕ υστερούν έναντι του εθνικού 
μέσου όρου. Επιπλέον στους κατοίκους της αντιστοιχεί το 53% του μέσου κατά 
κεφαλή προϊόντος της ΕΕ με αποτέλεσμα να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της 
κατάταξης όλων των Περιφερειών. 

Η εξέλιξη του κατά κεφαλή ΑΕΠ της ΠΔΕ παρουσιάζεται στον Πίνακα που 
ακολουθεί. 

ΝΟΜΟΙ 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Ν. Αιτ/νίας 77,2 75,1 72,4 72,0 72,7 73,9 74,3 74,3 

Ν. Αχαίας 95,4 85,7 86,2 88,7 89,6 90,3 89,5 89,2 

Ν. Ηλείας 75,9 72,7 79,5 78,7 75,5 74,6 75,6 75,6 

Σύνολο 
Περιφέρειας 

85,0 79,0 80,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 

Πίνακας 24: Πίνακας ΑΕΠ κατά κεφαλή ως ποσοστό του εθνικού μέσου όρου 

Στην ΠΔΕ παράγεται 11% της αγροτικής παραγωγής της χώρας, 4% της 
μεταποιητικής παραγωγής και 5% των υπηρεσιών. Διαχρονικά παρατηρείται μια 
μείωση της συμμετοχής του πρωτογενή τομέα στο ΑΕΠ της ΠΔΕ, αλλά παραμένει 
ακόμα σε υψηλά επίπεδα σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό της χώρας που 
κυμαίνεται στο 8,0%. 

Ο πρωτογενής τομέας στην ΠΔΕ, παρότι αποτελεί σημαντικό ρόλο απασχόλησης και 
οικονομικής δραστηριότητας, έχει χαμηλή ανταγωνιστικότητα λόγω υψηλού κόστους 
και χαμηλής ποιότητας των προϊόντων, αλλά και λόγω των αδυναμιών που υπάρχουν 
στον τομέα διακίνησης και εμπορίας. Οι τρεις νομοί δεν συμμετέχουν εξίσου σε 
μέγεθος και ένταση παραγωγής. Στους νομούς Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας ο 
πρωτογενής τομέας παίζει σημαντικότερο ρόλο στην οικονομία τους και γι’ αυτό 
μπορούν να χαρακτηριστούν κατεξοχήν αγροτικοί νομοί. 

Ο δευτερογενής τομέας την περίοδο 1984-1992 στιγματίσθηκε από την έντονη 
αποβιομηχάνιση που έπληξε την Πάτρα, μια πόλη με έντονη μεταποιητική παράδοση. 
Ωστόσο τα τελευταία χρόνια παρουσιάσθηκε ανάκαμψη μέσω της αναδιάρθρωσης 
της μεταποιητικής βάσης. και της μετατόπισης των δραστηριοτήτων από τους 
παραδοσιακούς φθίνοντες κλάδους (μεγάλες μονάδες) προς ανταγωνιστικές και 
βιώσιμες δραστηριότητες. Παρόλα τα προβλήματα, ο Νομός Αχαΐας παράγει το 3,1% 
του συνολικού ΑΕΠ της μεταποίησης της χώρας, συγκριτικά πολύ μεγαλύτερο 
ποσοστό από 0,5% που παράγουν οι νομοί Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας. 
Συμπερασματικά, η Αχαΐα μπορεί να χαρακτηριστεί σαν ο κατ' εξοχήν μεταποιητικός 
νομός της περιφέρειας. 

Ο τριτογενής τομέας στην ΠΔΕ παρουσίασε αυξητικές τάσεις στη διαμόρφωση του 
ΑΕΠ της περιφέρειας ενώ διατήρησε σταθερό το ποσοστό συμβολής του στο 
σχηματισμό του προϊόντος του τομέα στη χώρα. Μεγαλύτερη είναι η συμβολή του 
νομού Αχαΐας. 
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Συγκριτικά πλεονεκτήματα έχει η ΠΔΕ στον τριτογενή τομέα, ιδιαίτερα στις 
μεταφορές. Η Πάτρα αποτελεί την κύρια πύλη της χώρας προς τη Δυτική Ευρώπη και 
μείζονα κόμβο μεταφορών με αποτέλεσμα την έντονη ανάπτυξη των διεθνών 
θαλάσσιων μεταφορών και του εμπορίου από και προς το λιμάνι της. Οι υπηρεσίες 
παρουσιάζουν επίσης ανοδική τάση, ενώ ευνοϊκές διαφαίνονται οι προοπτικές για την 
ανάπτυξη του τουρισμού λόγω της ύπαρξης αξιόλογων φυσικών, πολιτιστικών και 
τουριστικών πόρων στην περιοχή παρότι μέχρι στιγμής η εκμετάλλευση τους είναι 
ελλιπής. 

6.1.4. Επίπεδο  εκπαίδευσης  

Το εργατικό δυναμικό με εκπαίδευση μέχρι και το Δημοτικό υπερτερεί σημαντικά 
έναντι των υπόλοιπων κατηγοριών, καλύπτοντας το 54,8% του συνόλου και είναι 
σημαντικά ανώτερο του αντίστοιχου ποσοστού της χώρας που είναι 38,1% (1997). Το 
εργατικό δυναμικό Γυμνασιακής εκπαίδευσης αποτελεί το 11,2%, ενώ το εργατικό 
δυναμικό Λυκειακής εκπαίδευσης καλύπτει το 23% του συνόλου (αντίστοιχα 
ποσοστά χώρας: 10,4% και 28,6%). Το εργατικό δυναμικό Ανωτέρας, Ανωτάτης και 
Μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στην ΠΔΕ αποτελεί το 11% του συνολικού εργατικού 
δυναμικού (αντίστοιχο ποσοστό χώρας: 22,9%). Ωστόσο, χαρακτηριστικό για την 
ΠΔΕ είναι το γεγονός ότι σ' αυτήν απασχολείται το 5,2% του συνόλου των κατόχων 
μεταπτυχιακού τίτλου, ποσοστό που την κατατάσσει τρίτη στην χώρα. 

6.1.5. Απασχόληση  

Ο ενεργός πληθυσμός της ΠΔΕ ανέρχεται σε 254.202, ενώ οι απασχολούμενοι είναι 
232.816 (1997). Η διαχρονική εξέλιξη του ενεργού πληθυσμού και της απασχόλησης 
τα τελευταία χρόνια (1991-97) παρουσιάζεται φθίνουσα, παρά τη συνολική αύξηση 
του πληθυσμού της ΠΔΕ. 

Το 41,5% των απασχολουμένων εργάζεται στον πρωτογενή τομέα, το 17,6% στον 
δευτερογενή τομέα και το 40,9% στον τριτογενή τομέα, ενώ τα αντίστοιχα εθνικά 
ποσοστά είναι 19,8%, 22,5% και 57,7% (1997). Την περίοδο 1993-1997 
παρατηρήθηκε μικρή μείωση του ποσοστού απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα και 
μικρή αύξηση στα ποσοστά απασχόλησης του δευτερογενή και τριτογενή τομέα. 
Φαίνεται δηλαδή μια σαφής τάση ενίσχυσης του δευτερογενή τομέα και μείωσης του 
πρωτογενή, ενώ και στον τριτογενή τομέα διαφαίνεται κάποια αύξηση. 

6.1.6. Εργατικό  Δυναμικό  

Από τα στοιχεία απασχόλησης που είναι διαθέσιμα, προκύπτει ανάγλυφα η σημασία 
του πρωτογενή τομέα για την ΠΔΕ που εντοπίσθηκε στην προηγούμενη παράγραφο. 
Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί την κύρια πηγή απασχόλησης απορροφώντας το 
41,5% των απασχολουμένων στην Περιφέρεια (στοιχεία 1997). 
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6.1.7. Ανεργία  

Το ποσοστό ανεργίας στην ΠΔΕ φθάνει το 8,41% και είναι χαμηλότερο από το 
αντίστοιχο εθνικό που ανέρχεται στο 10,25% (1997). 

Η διαχρονική εξέλιξη της ανεργίας στην ΠΔΕ ακολουθεί τις τάσεις ανόδου και 
καθόδου του συνόλου της χώρας, αλλά οι διακυμάνσεις ανά έτος είναι πολύ πιο 
έντονες, με τάσεις μείωσης τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, το ποσοστό ανεργίας 
το έτος 1993 ήταν 10,6%, ενώ το 1997 έπεσε στο 8,4% (τα αντίστοιχα εθνικά 
ποσοστά ανεργίας είναι 9,7% και 10,3%). Το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας στο 
σύνολο των ανέργων ανέρχεται στο 67,7%, ενώ για την χώρα στο 57,1%. Το ποσοστό 
ανεργίας για τις γυναίκες είναι 12,9%, ενώ οι νέοι καταλαμβάνουν το 29,9% των 
ανέργων, σε αντιστοιχία με την χώρα όπου τα ποσοστά είναι 15,9% και 32,3%. Από 
τα ποσοστά αυτά φαίνεται ότι, ενώ η ΠΔΕ ξεπερνά την κρίση της αποβιομηχάνισης, 
έχει ως κατάλοιπο την υψηλή μακροχρόνια ανεργία. 

6.1.8. Προοπτικές  ανάπτυξης  της  ΠΔΕ   

Τα πλεονεκτήματα της ΠΔΕ όσο αναφορά τις προοπτικές ανάπτυξης περιλαμβάνουν: 

• Η θέση της περιφέρειας στο εθνικό και διεθνές σύστημα μεταφορών. 

• Το κλίμα και η γεωμορφολογία της. Το πλούσιο υδάτινο δυναμικό. Τα 
σημαντικά οικοσυστήματα. 

• Ικανή αγροτική παραγωγή για την στήριξη μεταποιητικών δραστηριοτήτων. 

• Η βιομηχανική παράδοση της περιφέρειας και πιο συγκεκριμένα του νομού 
Αχαΐας. Η ύπαρξη σημαντικών βιομηχανικών υποδομών (ΒΙΠΕ, ΝΑΒΙΠΕ). 

• Ύπαρξη επαρκούς και ικανού, επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού. 

• Ικανοποιητικά μεγέθη της Πρωτεύουσας της Περιφέρειας για την συγκράτηση 
εξειδικευμένων στελεχών. 

• Κατανόηση των πλεονεκτημάτων των νέων τεχνολογιών από τον 
επιχειρηματικό κόσμο. Ύπαρξη μεγάλου αριθμού δομών στήριξης. 

• Τηλεπικοινωνιακές υποδομές σε ικανοποιητικό επίπεδο. 

• Οι πολιτιστικοί της πόλοι. 

• Η αξιοποίηση των διάφορων μεγάλων έργων που εκτελούνται στην περιφέρεια. 

• Ικανοποιητικός αριθμός δομών κατάρτισης. 

• Η διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων, η ανακήρυξη της Πάτρας ως 
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης και άλλα πολιτιστικά γεγονότα 
(Καρναβάλι, φεστιβάλ), καθώς και η συνακόλουθη διεθνής προβολή τους. 

• Τομεακοί σχεδιασμοί του Δ’ ΚΠΣ. 

Τα μειονεκτήματα της ΠΔΕ όσον αναφορά τις προοπτικές ανάπτυξής της 
περιλαμβάνουν: 

• Η κρίση που έπληξε την περιφέρεια και ειδικότερα τον μεταποιητικό τομέα. 

• Το υψηλό ποσοστό απασχολούμενων στον γεωργικό τομέα. 
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• Το μεγάλο ποσοστό των ορεινών και ημιορεινών περιοχών, η ανεπάρκεια 
υποδομών και η αποψίλωσή τους. 

• Το πολύ υψηλό ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων με έμφαση σε 
πληθυσμιακές ομάδες όπως οι γυναίκες, οι οικονομικοί μετανάστες κ.λπ.. 

• Χαμηλή ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος. 

• Η ανεπάρκεια του σιδηροδρομικού δικτύου, η απουσία αεροπορικής υποδομής. 
Υπερβολική επιβάρυνση του οδικού δικτύου σε αστικό και υπεραστικό επίπεδο. 

• Η ύπαρξη ως ένα βαθμό ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων στις 
τηλεπικοινωνιακές υποδομές. 

• Χαμηλό επίπεδο εξυπηρέτησης των πολιτών. 

• Η ενδεχόμενη στο μέλλον υποβάθμιση της θέσης της περιφέρειας λόγω της 
δημιουργίας νέων αρτηριών μεταφοράς εμπορευμάτων σε άλλες περιφέρειες και 
εκτροπής του μεταφορικού έργου. 

• Η ενδεχόμενη υποβάθμιση του περιβάλλοντος από ανεξέλεγκτες 
δραστηριότητες. 

• Η ύπαρξη ως ένα βαθμό ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων γενικότερα. 

6.2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΔΕ ΣΕ 
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ 

Σύμφωνα με την μελέτη «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» (Απρίλιος 
2006 και Μάρτιος 2007) του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας 
προκύπτουν τα στοιχεία τα οποία παρουσιάζονται σε αυτή την παράγραφο σχετικά με 
την χρήση Internet και νέων τεχνολογιών στην ΠΔΕ συγκριτικά με την υπόλοιπη 
Ελλάδα. 

Το 96,7% των ελληνικών νοικοκυριών διαθέτει κινητό τηλέφωνο. Ο Πίνακας 25 
παρουσιάζει το ποσοστό χρήσης κινητού τηλεφώνου ανά Περιφέρεια. Παρατηρεί 
κανείς ότι υπάρχουν περιφέρειες όπου η χρήση κινητού τηλεφώνου είναι καθολική 
(πχ Περιφέρεια Πελοπόννησου) σύμφωνα με το δείγμα της έρευνας ενώ στην ΠΔΕ η 
χρήση κινητού τηλεφώνου είναι 97,3%. 
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Πίνακας 25: Ποσοστό χρήσης κινητού τηλεφώνου ανά Περιφέρεια 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα ποσοστά χρήσης ηλεκτρονικού 
υπολογιστή και χρήσης Διαδικτύου ανά Περιφέρεια. 

 

Πίνακας 26: Ποσοστό χρήσης Η/Υ και χρήσης Διαδικτύου ανά Περιφέρεια 

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα τα πιο υψηλά ποσοστά χρήσης Η/Υ και 
πρόσβασης στο Διαδίκτυο μεταξύ των περιφερειών της χώρας σημειώνονται στην 
Περιφέρεια Αττικής. Επίσης υψηλά ποσοστά στη χρήση Η/Υ και στην πρόσβαση στο 
Διαδίκτυο, αλλά σαφώς πιο χαμηλά από αυτά που παρατηρούνται στην Περιφέρεια 
Αττικής, σημειώνονται στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής 
Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων και Νοτίου Αιγαίου, ενώ τα πιο χαμηλά ποσοστά χρήσης 
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Η/Υ και πρόσβασης στο Διαδίκτυο μεταξύ των περιφερειών της χώρας σημειώνονται 
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και στην 
Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η ΠΔΕ επίσης παρουσιάζει από τα μικρότερα ποσοστά 
χρήσης Η/Υ και Διαδικτύου. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο τόπος πρόσβασης στο Διαδίκτυο ανά 
Περιφέρεια. 

 

Πίνακας 27: Τόπος πρόσβασης ανά Περιφέρεια 

Όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, η πλειονότητα των χρηστών έχουν 
πρόσβαση είτε από το σπίτι είτε από τον χώρο εργασίας κάτι το οποίο ισχύει και την 
ΠΔΕ. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι λόγοι χρήσης του Διαδικτύου ανά 
Περιφέρεια. 
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Πίνακας 28: Λόγοι χρήσης του Διαδικτύου 

Για το σύνολο των περιφερειών της χώρας, οι κυριότεροι λόγοι χρήσης του 
Διαδικτύου είναι η αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες, η αποστολή 
και λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και λόγοι ψυχαγωγίας κάτι 
το οποίο ισχύει και ειδικότερα για την ΠΔΕ. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ανά Περιφέρεια το ποσοστό πρόσβασης 
στο Διαδίκτυο σε συνδυασμό με το ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 
(ΑΕΠ). 
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Πίνακας 29: Πρόσβαση στο Διαδίκτυο και ΑΕΠ 

Μία εκτίμηση που μπορεί να εξαχθεί από τον παραπάνω πίνακα είναι ότι η πρόσβαση 
στο Διαδίκτυο δεν σχετίζεται με την ευημερία των περιφερειών. Ενδιαφέρον 
παρουσιάζει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, για την οποία σημειώνεται αρκετά 
υψηλό ποσοστό πρόσβασης στο Διαδίκτυο (26,3%, 2η κατά σειρά μεταξύ των 
περιφερειών), ενώ το ΑΕΠ της περιφέρειας είναι συγκριτικά με τις υπόλοιπες 
περιφέρειες αρκετά χαμηλό (2,8%). Άλλες περιφέρειες της χώρας με χαμηλά ποσοστά 
ΑΕΠ, οι οποίες εμφανίζουν όμως αρκετά υψηλά ποσοστά σε σύγκριση με τις 
υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας ως προς την πρόσβαση στο Διαδίκτυο είναι η 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Νοτίου Αιγαίου. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο 
Προϊόν και η πρόσβαση στο Διαδίκτυο ανά Περιφέρεια. 

 

Πίνακας 30: Ποσοστό Πρόσβασης στο Διαδίκτυο και Κατά Κεφαλή ΑΕΠ ανά 
Περιφέρεια 

Περιφέρειες για τις οποίες παρατηρούνται υψηλά νούμερα τόσο όσον αφορά στο 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ όσο και στην πρόσβαση στο Διαδίκτυο είναι η Περιφέρεια 
Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Νοτίου Αιγαίου. Τέλος, 
φαίνεται ότι περιφέρειες που εμφανίζουν τα πιο χαμηλά νούμερα ως προς το κατά 
κεφαλή ΑΕΠ, σημειώνουν σχετικά υψηλά ποσοστά στην πρόσβαση στο Διαδίκτυο 
(Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου και Θεσσαλίας), 
ενισχύοντας έτσι την εκτίμηση ότι η πρόσβαση στο Διαδίκτυο δεν σχετίζεται με την 
ευημερία των περιφερειών. 
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6.3. Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΔΕ) 

6.3.1. Υφιστάμενη  κατάσταση  της  
ευρυζωνικότητας  στη  ΠΔΕ  

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται η θέση της ΠΔΕ σε σχέση με τις άλλες Περιφέρειες 
της Ελλάδας, αναφορικά με τη χρήση Διαδικτύου, ενώ παρατίθενται συνοπτικά 
στοιχεία για τις υφιστάμενες ευρυζωνικές υποδομές (δημόσιες και ιδιωτικές), καθώς 
και για τη χρήση και ζήτηση ευρυζωνικών υπηρεσιών και υποδομών, τόσο από 
τελικούς χρήστες, όσο και από δημόσιους φορείς της ΠΔΕ. 

6.3.1.1.  Υφιστάμενη  κατάσταση  ευρυζωνικών  
υποδομών  στην  ΠΔΕ  

Αναφορικά με τις υπάρχουσες δημόσιες και ιδιωτικές ευρυζωνικές υποδομές στην 
ΠΔΕ, παρουσιάζονται τα παρακάτω στοιχεία. 

6.3.1.1.1 Δημόσιες ευρυζωνικές υποδομές στην ΠΔΕ 
Τα δημόσια ευρυζωνικά δίκτυα που διαθέτουν κόμβους στην ΠΔΕ είναι: 

• ΣΥΖΕΥΞΙΣ 
Το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» καλύπτει προς το παρόν 1800 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Από 
αυτά, 71 βρίσκονται στην ΠΔΕ, και πιο συγκεκριμένα, 22 στο νομό 
Αιτωλοακαρνανίας, 28 στο νομό Αχαΐας και 21 στο νομό Ηλείας. 

• Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας – ΕΔΕΤ 
Τα παρακάτω ιδρύματα και φορείς της ΠΔΕ είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο του ΕΔΕΤ: 

1. Πανεπιστήμιο Πατρών 
2. ΕΑΙΤΥ 
3. ΤΕΙ Πάτρας 
4. ΤΕΙ Μεσολογγίου 
5. Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής και Διεργασιών Υψηλής 

Θερμοκρασίας (ΕΙΧΗΜΥΘ) 
6. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) 

Στην ΠΔΕ, ο υπάρχων κόμβος του ΕΔΕΤ βρίσκεται στην πόλη της Πάτρας. 

•  Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο – ΠΣΔ 
Ένας πρωτεύων κόμβος του ΠΣΔ βρίσκεται στην Πάτρα, ο οποίος συνδέεται με Gbit 
port στο ΕΔΕΤ, ενώ δύο δευτερεύοντες κόμβοι στον Πύργο και το Αγρίνιο 
αντίστοιχα. Τα σχολεία της ΠΔΕ που διαθέτουν είτε μισθωμένα κυκλώματα, είτε 
VDSL, είτε ISDN, καθώς και οι dial up συνδέσεις των εκπαιδευτικών, 
εξυπηρετούνται από τους παραπάνω κόμβους. Μόνο τα σχολεία της ΠΔΕ που 
διαθέτουν ADSL παραδίδουν την κίνησή τους στον κόμβο του ΠΣΔ της Αθήνας. 
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6.3.1.1.2 Ευρυζωνικές υποδομές ιδιωτικών εταιρειών στην ΠΔΕ 
Όπως υφίσταται η κατάσταση των υποδομών στην παρούσα φάση, οι προοπτικές της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος όσον αφορά την ευρυζωνική πρόσβαση είναι 
δυσοίωνες. Από τις ιδιωτικές τηλεπικοινωνιακές εταιρείες, κατάλληλες υποδομές 
στην ΠΔΕ έχει κυρίως ο ΟΤΕ, με σημεία παρουσίας στις παρακάτω πόλεις: 

1. Αγρίνιο 

2. Μεσολόγγι 

3. Ναύπακτος 
4. Αίγιο 

5. Πάτρα 

6. Ρίο 

7. Κάτω Αχαΐα 

8. Καλάβρυτα 

9. Πύργος 
10. Αμαλιάδα 

11. Αρχαία Ολυμπία 

Οι υπόλοιπες τηλεπικοινωνιακές εταιρείες, αν και πιθανά έχουν στα μεσοπρόθεσμα 
σχέδια τους την ανάπτυξη υποδομών στην περιοχή, προς το παρόν περιορίζονται στο 
πολεοδομικό συγκρότημα της Πάτρας. 

6.3.1.2.  Υφιστάμενη  κατάσταση  σχετικά  με  τη  ζήτηση  
και  χρήση  ευρυζωνικών  υπηρεσιών  

Στην παρούσα ενότητα περιγράφεται η ζήτηση και χρήση ευρυζωνικών υπηρεσιών 
στην ΠΔΕ, τόσο από τους τελικούς χρήστες, όσο και από τους φορείς του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα. 

6.3.1.2.1 Τελικοί χρήστες της ΠΔΕ 
Από on-line έρευνα που πραγματοποιεί το ΕΑΙΤΥ από τον Ιούνιο 2005 έως και 
σήμερα (http://broadband.cti.gr), προκύπτει μια εκτίμηση της χρήσης και της ζήτησης 
ευρυζωνικών υπηρεσιών και υποδομών από τελικούς χρήστες της ΠΔΕ: 

• Γίνεται εμφανές ότι το προφίλ του χρήστη ευρυζωνικών δικτύων είναι ο κάτοχος 
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή ο απόφοιτος τμημάτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. 

• Σχετικά με την ηλικία, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της μελέτης, οι 
συμμετέχοντες στην έρευνα έχουν στο μεγαλύτερο ποσοστό ηλικία από 20 έως 30 
ετών, ενώ αυτοί που ενδιαφέρονται περισσότερο για τις ευρυζωνικές υποδομές 
και υπηρεσίες ανήκουν στο υπερσύνολο των 20 – 40 ετών, με συνολικό ποσοστό 
περίπου 70%. 

• Σχετικά με την κατανομή των ατόμων που συμμετείχαν έως σήμερα στην έρευνα 
και αναφορικά με τον τόπο διαμονής τους, γενικά παρατηρείται χαμηλή 
συμμετοχή από τους μικρότερους δήμους, στοιχείο που μπορεί να συναινέσει 
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υπέρ της άποψης περί ψηφιακού χάσματος μεταξύ των πολιτών που ζουν σε 
μεγάλες πόλεις και των ψηφιακά «αποκλεισμένων» πολιτών που κατοικούν σε 
περιοχές με μικρότερα πληθυσμιακά μεγέθη. Η πλειοψηφία κατοικεί στο Νομό 
Αχαΐας, με πολύ μικρά ποσοστά συμμετοχής από τους Νομούς Αιτωλοακαρνανίας 
και Ηλείας. Το στοιχείο αυτό, καθώς και το γεγονός ότι η συντριπτική 
πλειοψηφία όσων συμμετείχαν από την ΠΔΕ προέρχονται από τους μεγαλύτερους 
δήμους (κυρίως από την Πάτρα), αποτελεί μια ακόμα ένδειξη για το ψηφιακό 
χάσμα. 

• Σχετικά με τους λόγους απόκτησης ευρυζωνικής σύνδεσης, οι προσφορές από 
πολλές εταιρίες για ευρυζωνικές συνδέσεις σε χαμηλότερο κόστος απ’ ότι 
παλαιότερα, οδήγησαν σε αύξηση των ευρυζωνικών συνδέσεων και σε αλλαγή 
της τάσης των συμμετεχόντων στην έρευνα, αφού πλέον ο οικονομικός 
παράγοντας δε φαίνεται να είναι αυτός που επηρεάζει κυρίαρχα. Οι χρήστες 
ενδιαφέρονται πλέον για νέες ευρυζωνικές εφαρμογές και μεγαλύτερες ταχύτητες 
πρόσβασης. 

• Εφαρμογές και υπηρεσίες που ζητούνται περισσότερο είναι η IP τηλεφωνία, η 
τηλε-διάσκεψη και η δυνατότητα της κατ’ απαίτησης λήψης βίντεο (video on 
demand), μαζί με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τη χρήση Peer to Peer 
εφαρμογών. 

Από την έρευνα της iForce το Σεπτέμβριο 2005 και σε τυχαίο δείγμα 100 ατόμων για 
καθεμία από τις τρεις μεγάλες πόλεις της ΠΔΕ (Πάτρα, Πύργος και Αίγιο), 
προέκυψαν τα παρακάτω στοιχεία: 

• Η συντριπτική πλειοψηφία (92,22%) των ερωτώμενων στην περιοχή της ΠΔΕ, 
απάντησαν αρνητικά στην ερώτηση αν γνωρίζουν τι σημαίνει ευρυζωνική 
πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Αυτό φανερώνει το μικρό βαθμό γνώσης τους για την 
συγκεκριμένη έννοια, καθώς και τη δυσκολία που υπάρχει για τη διείσδυση της 
ευρυζωνικότητας στο ευρύ κοινό. Συγκεκριμένα στο Αίγιο, μόλις το 6% των 
ερωτώμενων δηλώνει ότι γνωρίζει ότι η ευρυζωνική πρόσβαση αφορά τις 
γρήγορες συνδέσεις στο Διαδίκτυο, την δυνατότητα αδιάλειπτης σύνδεσης και την 
χρήση εφαρμογών και υπηρεσιών σε εύρος ζώνης. Υψηλότερο εμφανίζεται το 
ποσοστό στην περιοχή του Πύργου (8%), ενώ στην περιοχή της Πάτρας το 
αντίστοιχο ποσοστό είναι ίσο με 9,33%. 

• Όπως είναι αναμενόμενο, η γνώση της έννοιας της ευρυζωνικότητας είναι 
περισσότερο γνωστή ανάμεσα στους χρήστες του Διαδικτύου. Συγκεκριμένα, το 
16,59% των ερωτηθέντων στην ΠΔΕ γνωρίζει την έννοια ευρυζωνικότητα. 
Παρόλα αυτά, το 83,41%, ένα ιδιαίτερα σημαντικό ποσοστό, αν και χρησιμοποιεί 
τις υπηρεσίες του Διαδικτύου, δεν γνωρίζει την προαναφερθείσα έννοια. 

• Όταν οι ερωτώμενοι καλούνται να απαντήσουν αν γνωρίζουν την παροχή 
υπηρεσιών Διαδικτύου μέσω σύνδεσης ADSL, ο βαθμός γνώσης της υπηρεσίας 
αυξάνεται από το 7,78% στο 32,29%. Ο αυξημένος βαθμός γνώσης (συγκριτικά 
με το βαθμό γνώσης της ευρυζωνικής πρόσβασης) οφείλεται στην έντονη 
διαφημιστική καμπάνια η οποία διενεργείται από τις εταιρίες παροχής συνδέσεων 
ADSL. 

6.3.1.2.2 Ευρυζωνικότητα και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα της ΠΔΕ 
Αναφορικά με τους δημόσιους φορείς της ΠΔΕ, τα στοιχεία χρήσης ευρυζωνικών 
υπηρεσιών προέκυψαν από παλαιότερη έρευνα του ΕΑΙΤΥ (2005), με χρήση 
κατάλληλα διαμορφωμένων ερωτηματολογίων. Συνολικά απάντησαν 25 φορείς του 
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δημοσίου. Τα γενικότερα συμπεράσματα που προέκυψαν συνοψίζονται στα 
παρακάτω σημεία: 

• Το 90% των φορέων έχουν ως βασικές διαδικτυακές εφαρμογές το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο και την πλοήγηση στα Διαδίκτυο. Οι αμέσως επόμενες ποσοστιαία 
εφαρμογές είναι το VoIP, η τηλεδιάσκεψη και η επικοινωνία με άλλους συγγενείς 
οργανισμούς, και χρησιμοποιούνται σε ποσοστό που ανέρχεται μόλις στο 10% επί 
του συνόλου των φορέων. 

• Το μεγαλύτερο ποσοστό των φορέων (41%) χρησιμοποιεί για τη σύνδεσή του στο 
Διαδίκτυο γραμμές ISDN. 

• Οι περισσότεροι φορείς, σε ποσοστό 36%, έχουν ως μελλοντικό σχέδιο την 
αναβάθμιση της ταχύτητας πρόσβασης στο Διαδίκτυο. 

• Το 76% των φορέων δεν έχουν διαθέσιμες ευρυζωνικές υπηρεσίες. 

• Το 68% των φορέων έχει την ανάγκη ανταλλαγής ή «κατεβάσματος» αρχείων 
μεγάλου όγκου μέσω Διαδικτύου, ενώ το 60% θα ενδιαφερόταν και για την 
επεξεργασία αρχείων μέσω Διαδικτύου. 

• Το 84% των φορέων θεωρεί αποτελεσματική και θα χρησιμοποιούσε, αν ήταν 
διαθέσιμη, για τους υπαλλήλους του οργανισμού του τη δυνατότητα της τηλε-
εκπαίδευσης. 

• Όλοι οι φορείς (100%) θεωρούν χρήσιμη την ύπαρξη δυνατότητας τηλεδιάσκεψης 
μεταξύ των υπαλλήλων των οργανισμών τους και υπαλλήλων αντίστοιχων 
οργανισμών, ενώ το 84% των φορέων θεωρεί χρήσιμη και την αντικατάσταση της 
σταθερής τηλεφωνίας με VoIP για την επικοινωνία με άλλους οργανισμούς. 

• Όλοι οι φορείς που σχετίζονται με κάποιο είδος εξυπηρέτησης πελατών, 
πιστεύουν ότι η αντίστοιχη εξυπηρέτηση μέσω Διαδικτύου θα ήταν χρήσιμη και 
θα μείωνε το φόρτο εργασίας. 

• Το 83% των φορέων που δραστηριοποιούνται ή σχετίζονται με το τον τομέα της 
υγείας, θεωρούν την απομακρυσμένη πρόσβαση σε ιατρικούς φακέλους μέσω 
Διαδικτύου μια πολύ χρήσιμη δυνατότητα. 

• Όλοι οι φορείς θεωρούν ότι εάν είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθούν 
σεμινάρια, ημερίδες και άλλες εκδηλώσεις σε πραγματικό χρόνο μέσω 
Διαδικτύου, θα ανταποκρίνονταν θετικά. 

• Από τους φορείς που θεωρούν ότι η εργασία από απόσταση (τηλε-εργασία) είναι 
δόκιμη για τον οργανισμό τους (92% του συνόλου), το 70% θα ενδιαφερόταν να 
παρέχει σε κάποιους υπαλλήλους του αυτή τη δυνατότητα. 

• Το 87,5% των φορέων θεωρεί χρήσιμη τη δυνατότητα αναβάθμισης της 
ιστοσελίδας του οργανισμού τους από απόσταση, χωρίς τη χρήση εξειδικευμένου 
προσωπικού και μέσω συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου. 

• Το 46% των φορέων που σχετίζονται με κάποιο είδος εξυπηρέτησης πελατών και 
προσφέρουν υπηρεσίες ηλεκτρονικά, έχουν ως μελλοντικό σχέδιο την 
αναβάθμιση της ιστοσελίδας τους. 

Σχηματικά, το ενδιαφέρον των φορέων ανά ευρυζωνική εφαρμογή φαίνεται στο 
παρακάτω σχήμα (Σχήμα 32). 
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Σχήμα 32: Ενδιαφέρον φορέων ανά ευρυζωνική εφαρμογή 

6 .3.1.3.  Δημόσιες  ευρυζωνικές  υποδομές  που  
σχεδιάζεται  να  υλοποιηθούν  στην  ΠΔΕ  

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι ευρυζωνικές υποδομές που σχεδιάζεται να 
υλοποιηθούν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Οι υποδομές αυτές είναι 
μητροπολιτικά δίκτυα που καλύπτουν διάφορους Δήμους της ΠΔΕ και χωρίζονται σε 
δίκτυα οπτικών ινών (για μεγάλους Δήμους) και ασύρματα δίκτυα (για μικρούς 
Δήμους). Η υλοποίησή τους γίνεται στα πλαίσια του Ε.Π. ΚτΠ από τους αντίστοιχους 
Δήμους. 

Συνολικά υλοποιούνται δίκτυα οπτικών ινών σε οκτώ (8) Δήμους (Πρόσκληση 93): 

1. Δήμος Αγρινίου 

2. Δήμος Αιγίου 

3. Δήμος Αμαλιάδας 
4. Δήμος Μεσολογγίου 

5. Δήμος Ναυπάκτου 

6. Δήμος Οινιαδών 
7. Δήμος Πατρέων (καλύπτει και το Δήμο Ρίου) 

8. Δήμος Πύργου 

και ασύρματα δίκτυα σε είκοσι (20) Δήμους (Πρόσκληση 105): 

1. Δήμος Ανακτορίου  
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2. Δήμος Θεστιέων 
3. Δήμος Αμφιλοχίας 
4. Δήμος Νεάπολης 
5. Δήμος Μεσσάτιδας  

6. Δήμος Διακοπτού 

7. Δήμος Λαρίσσου / Μετόχι 

8. Δήμος Βραχναίικων 
9. Δήμος Δύμης 
10. Δήμος Φαρρών 
11. Δήμος Μόβρης 

12. Δήμος Παραλίας 
13. Δήμος Καλαβρύτων 
14. Δήμος Τριταίας 
15. Δήμος Συμπολιτείας 
16. Δήμος Πηνείας 
17. Δήμος Γαστούνης  
18. Δήμος Βαρθολομιού  

19. Δήμος Σκιλλούντος  
20. Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας 

6.3.1.4.   «Ευρυζωνικό» επιχειρηματικό  ενδιαφέρον  
στην  ΠΔΕ  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται δημογραφικά στοιχεία και στοιχεία επιχειρηματικής 
δραστηριότητας για την ΠΔΕ. Ουσιαστικά πρόκειται για στοιχεία που δείχνουν το 
μέγεθος των πελατών που μπορεί να αποκτήσουν οι ιδιωτικοί φορείς που θα 
συμμετέχουν στην χρηματοδότηση και εκμετάλλευση κάποιας ευρυζωνικής 
υποδομής. 

Ο Πίνακας 31 παρουσιάζει τον πληθυσμό της ΠΔΕ (κάτοικοι και νοικοκυριά) γενικά, 
αλλά και ειδικά ορισμένων από τους μεγαλύτερους δήμου κάθε νομού. 

Νομός Δήμος % στο 
νομό 

Πληθυσμός Νοικοκυριά Κατάταξη 
στο νομό 

Αιτωλοακαρνανία Αγρίνιο 17,94% 40.934 11.458 1 

Αιτωλοακαρνανία Μεσολόγγι 5,30% 12.103 3.499 2 

Αιτωλοακαρνανία Ναύπακτος 4,76% 10.854 3.263 3 

Αιτωλοακαρνανία Αιτωλικό 2,36% 5.381 1.492 5 

Αιτωλοακαρνανία Αμφιλοχία 2,24% 5.116 1.398 6 

Αιτωλοακαρνανία Βόνιτσα 1,91% 4.353 1.093 8 
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Αιτωλοακαρνανία Αστακός 1,11% 2.542 788 14 

Αιτωλοακαρνανία Αντίρριο 1,11% 2.531 679 15 

Αχαΐα Πάτρα 51,10% 153.344 46.256 1 

Αχαΐα Αίγιο 7,44% 22.316 6.508 2 

Αχαΐα Κάτω 
Αχαΐα 

1,75% 5.244 1.340 3 

Αχαΐα Σαραβάλι 1,10% 3.300 797 6 

Αχαΐα Παραλία 1,04% 3.122 869 7 

Αχαΐα Ακράτα 1,02% 3.059 915 8 

Αχαϊα Βραχνέικα 0,80% 2.393 615 10 

Αχαΐα Καλάβρυτα 0,75% 2.246 556 11 

Αχαΐα Διακοπτό 0,75% 2.242 673 12 

Αχαΐα Αιγείρα 0,57% 1.696 475 15 

Αχαΐα Μιντιλόγλι 0,53% 1.594 430 16 

Ηλεία Πύργος 15,97% 28.660 7.693 1 

Ηλεία Αμαλιάδα 8,84% 15.857 4.077 2 

Ηλεία Γαστούνη 3,28% 5.883 1.458 3 

Ηλεία Κρέστενα 3,02% 5.422 1.104 4 

Ηλεία Ζαχάρω 2,81% 5.037 1.387 5 

Ηλεία Λεχαινά 1,92% 3.448 881 8 

Ηλεία Ανδραβίδα 1,81% 3.253 890 9 

Ηλεία Ολυμπία 1,01% 1.812 416 13 

ΠΔΕ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 707.687 196.553 - 

Πίνακας 31: Κάτοικοι και νοικοκυριά στην ΠΔΕ και σε μεγάλους δήμους 

Στην ΠΔΕ βρίσκονται επίσης πλήθος φορέων του δημοσίου, όπως δείχνει ο Πίνακας 
32. Κυρίως στην Πάτρα, υπάρχει μεγάλος αριθμός φορέων της εκπαίδευσης και 
ιδιαίτερα ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων (ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά 
Ινστιτούτα), στα οποία είναι απαραίτητη η δυνατότητα διασύνδεσης και πρόσβασης 
σε εθνικά και παγκόσμια δίκτυα με υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης. Η παροχή 
ευρυζωνικής πρόσβασης στα ιδρύματα αυτά μέσω εναλλακτικής υποδομής μπορεί να 
εξοικονομήσει πόρους και να εγγυηθεί την ανάπτυξή τους. 

ΤΟΜΕΑΣ  ΕΙΔΟΣ ΑΙΤΩ/ΝΙΑ ΑΧΑΙΑ ΗΛΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

ΑΕΙ 1 2 - 3 

ΤΕΙ 1 1 - 2 

Εκπαίδευση& 
Έρευνα  

Ερευνητικά κέντρα - 6 - 6 
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Πρωτοβάθμια 274 273 191 738 

Δευτεροβάθμια 94 131 70 295 

Δημόσια ΙΕΚ 3 6 2 11 

Νοσοκομεία 2 7 3 12 
Υγεία 

Κέντρα Υγείας 9 6 4 19 

Περιφέρεια - 1 - 1 

Νομαρχίες 1 1 1 3 

Δήμοι 29 23 22 74 Δημόσια 
Διοίκηση 

Δημόσιες & 
Δημοτικές 
βιβλιοθήκες 

9 5 7 21 

ΣΥΝΟΛΟ 462 423 300 1185 

Πίνακας 32: Δημόσιοι φορείς στην ΠΔΕ 

Τέλος, σημαντικό πλήθος επιχειρήσεων εδρεύουν στην ΠΔΕ, όπως δείχνει ο Πίνακας 
33. Τα σημεία αυτά θα αποτελέσουν και τους πρώτους πελάτες ευρυζωνικής 
πρόσβασης για τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους που θα συμμετάσχουν στην 
υποδομή. 

ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ 1.895 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 560 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 503 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟ 249 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ 237 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΒΟΝΙΤΣΑ 202 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΑΣΤΑΚΟΣ 118 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΑΝΤΙΡΡΙΟ 117 

ΑΧΑΪΑ ΠΑΤΡΑ 8.913 

ΑΧΑΪΑ ΑΙΓΙΟ 1.297 

ΑΧΑΪΑ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ 305 

ΑΧΑΪΑ ΣΑΡΑΒΑΛΙ 192 

ΑΧΑΪΑ ΠΑΡΑΛΙΑ 181 

ΑΧΑΪΑ ΑΚΡΑΤΑ 178 

ΑΧΑΪΑ ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ 139 

ΑΧΑΪΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 131 

ΑΧΑΪΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟ 130 

ΑΧΑΪΑ ΑΙΓΕΙΡΑ 99 
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ΑΧΑΪΑ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ 93 

ΗΛΕΙΑ ΠΥΡΓΟΣ 1.251 

ΗΛΕΙΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑ 692 

ΗΛΕΙΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗ 257 

ΗΛΕΙΑ ΚΡΕΣΤΕΝΑ 237 

ΗΛΕΙΑ ΖΑΧΑΡΩ 220 

ΗΛΕΙΑ ΛΕΧΑΙΝΑ 151 

ΗΛΕΙΑ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ 142 

ΗΛΕΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 79 

ΠΔΕ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 35.840 

Πίνακας 33: Επιχειρήσεις στην ΠΔΕ και σε μεγάλους δήμους 

6 .3.1.5.  Εμπόδια  για  την  «ευρυζωνική» επιχειρηματική  
ανάπτυξη  της  ΠΔΕ  

Γενικά, η ΠΔΕ είναι από τις περιφέρειες με χαμηλή ευρυζωνική ανάπτυξη και από τις 
λιγότερο πιθανές να προσελκύσουν νέες επενδύσεις. Αναφορικά με το μεγάλο έργο 
των ευρυζωνικών (Πρόσκληση 157 του Ε.Π. ΚτΠ), στο υποέργο 3, το οποίο 
συμπεριλάμβανε μεταξύ άλλων το Νομό Ηλείας, δεν κατατέθηκε καν προσφορά. 
Επίσης, ένδειξη ίσως αποτελεί το ότι από τους διαγωνισμούς για τους οκτώ (8) 
δήμους της ΠΔΕ στα πλαίσια της Πρόσκλησης 93, οι τρεις (3) έχουν κηρυχθεί άγονοι 
και επαναπροκηρύχθηκαν (σε αυτό βέβαια συνέβαλαν και άλλοι λόγοι, όπως η 
επανακοστολόγηση από την ΕΥΔ ΚτΠ). 

Οι λόγοι για την χαμηλή ευρυζωνική ανάπτυξη στην ΠΔΕ είναι παρόμοιοι με τους 
λόγους στους οποίους οφείλεται η χαμηλή ευρυζωνική ανάπτυξη συνολικά στην 
Ελλάδα: 

• Η Ευρυζωνικότητα είναι ακριβή 

• Καθυστέρηση στην ψήφιση νέου τηλεπικοινωνιακού νόμου. 

• Η Ευρυζωνικότητα δεν υπάρχει στο λόγο των πολιτικών 

• ΈΝΑΣ πάροχος κάτοχος υποδομών ΚΑΙ σε πλεονεκτική θέση 

• Χαμηλή διείσδυση Internet 

• Γλώσσα - Περιεχόμενο – Υπηρεσίες 

• Κουλτούρα – Τρόπος ζωής 

• Κακή αντιμετώπιση από το κράτος 

• Δυσκολία κατανόησης πλεονεκτημάτων από τους πολίτες 

• Σημαντικές καθυστερήσεις στα έργα της ΚτΠ 

• Η Ευρυζωνικότητα δεν αντιμετωπίζεται σαν Υποδομή και Δημόσιο Αγαθό 

Στην συνέχεια αναλύουμε κάποιους από αυτούς τους λόγους: 
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• Η Ευρυζωνικότητα είναι ακριβή: Η Ελλάδα είναι σταθερά τα τελευταία χρόνια 
ανάμεσα στις πιο ακριβές χώρες στην Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ότι αφορά τις 
τιμές των ADSL συνδέσεων ειδικά αν συγκρίνουμε τον δείκτη τιμή υπηρεσίας 
προς μέσο εισόδημα εργαζόμενου σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

• Καθυστέρηση στην ψήφιση νέου τηλεπικοινωνιακού νόμου με αποτέλεσμα να 
εκκρεμούν προβλήματα όπως: Ορισμός νέου ρόλου στην ΕΕΤΤ, προβλήματα 
στην διασύνδεση παρόχων και χρήση του αδεσμοποίητου τοπικού βρόγχου, 
προβλήματα στις σχέσεις παρόχων λόγω οικονομικών διαφορών (χρεών), 
προβλήματα στην εφαρμογή του Τηλεπικοινωνιακού νόμου, επικαλύψεις με 
ΑΔΑΕ, στη Συνταγματική Αναθεώρηση δεν έγινε συζήτηση για την ΕΕΤΤ. 

• Υπάρχει ένας πάροχος (ο ΟΤΕ) που είναι ιδιοκτήτης ή ελέγχει τουλάχιστον το 
"τελευταίο μίλι. Το παραπάνω οδηγεί σε έλλειψη ανταγωνισμού. Οι 
εναλλακτικοί πάροχοι είτε αναγκάζονται να νοικιάσουν υποδομές από τον ΟΤΕ 
για να δημιουργήσουν με αυτό τον τρόπο συνθήκες ανταγωνισμού στην αγορά, 
είτε περιορίζονται στη δημιουργία νέων δικών τους υποδομών σε πολλή 
περιορισμένη έκταση αφενός και αφετέρου οι υποδομές αναπτύσσονται στα 
μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη). 

• Η Ευρυζωνικότητα δεν υπάρχει στο λόγο των πολιτικών: Τα ελληνικά πολιτικά 
κόμματα και η τοπική αυτοδιοίκηση δεν αναφέρουν – προωθούν την 
ευρυζωνικότητα και τα οφέλη της Σε αντιδιαστολή με: 

o Παράδειγμα 1: Οι δήμαρχοι του Παρισιού και της Βιέννης 
ανακοινώνουν προγράμματα για «fiber to the home» σε χιλιάδες 
νοικοκυριά. 

o Παράδειγμα 2: Στις τελευταίες εκλογές των ΗΠΑ η ευρυζωνικότητα 
ήταν μια ερώτηση στο debate Bush – Kerry. 

• Κακή αντιμετώπιση από το κράτος: Χαρακτηριστικό παράδειγμα η νομοθεσία 
για κεραίες στα σχολεία (άκριτα χωρίς να εξετάζεται αν η σχετική τεχνολογία 
δεν είναι σαν τις κεραίες της κινητής αλλά με χιλιάδες φορές μικρότερη ισχύ 
ακτινοβολίας). Επίσης νέες μορφές καθημερινής λειτουργίας δεν έχουν ακόμη 
υιοθετηθεί στην Ελλάδα: 

o E-gov (μόλις τα τελευταία χρόνια αρχίζουν και υλοποιούνται τέτοιες 
λύσεις για το Ελληνικό Κράτος, taxisnet, e-ΚΒΣ, IKAnet, Συζευξις) 

o Εργασία από απόσταση, virtual meetings μέσω προηγμένων 
videoconferencing tools 

o Απελευθέρωση συχνοτήτων για ασύρματες τεχνολογίες (πχ ζώνες 
των 3,4 και 5,4 GHz) 

o Απαιτείται η ενίσχυση των Δημοτικών Ασύρματων Δικτύων 

• Δυσκολία κατανόησης πλεονεκτημάτων από τους πολίτες. Οι οικιακοί χρήστες 
δεν γνωρίζουν τι είναι Ευρυζωνικότητα, τι πληρώνουν για dial-up, ISDN 
σύνδεση στο δίκτυο (και πόσο φτηνότερη/ακριβότερη είναι η ευρυζωνική 
σύνδεση στο Διαδίκτυο), ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες τους σε εύρος 
ζώνης, τι πληρώνουν σε τηλεπικοινωνιακά τέλη συνολικά (τι θα πλήρωναν αν 
είχαν ευρυζωνική σύνδεση). Οι επιχειρήσεις δεν γνωρίζουν τα οφέλη της 
ευρυζωνικότητας για την επιχείρηση τους και τι πληρώνουν σε 
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τηλεπικοινωνιακά τέλη συνολικά (τι θα πλήρωναν αν είχαν ευρυζωνική 
σύνδεση) 

Από τα παραπάνω προκύπτει εμφανής η ανάγκη για ενίσχυση της ευρυζωνικότητας 
στην ΠΔΕ. Τα μητροπολιτικά δίκτυα της Πρόσκλησης 93 στην ΠΔΕ αποτελούν ένα 
θετικότατο παράδειγμα, τα οποία, με σωστή εκμετάλλευση, θα αποτελέσουν πόλο 
έλξης για τη δραστηριοποίηση εναλλακτικών παρόχων στην περιοχή. 
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ΚΕΦΑΛΑ ΙΟ  7 :  Η  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  
9 3  Σ Τ Η Ν  ΠΔΕ  
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Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 93 ΣΤΗΝ ΠΔΕ 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα Μητροπολιτικά Ευρυζωνικά Δίκτυα Οπτικών 
Ινών τα οποία θα υλοποιηθούν στα πλαίσια της πρόσκληση Π93 στην Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ). Στην ΠΔΕ θα δημιουργηθούν Μητροπολιτικά Ευρυζωνικά 
Δίκτυα Οπτικών Ινών στους παρακάτω οκτώ δήμους: 

• Δήμος Αγρινίου 

• Δήμος Αιγίου 

• Δήμος Αμαλιάδας 

• Δήμος Μεσολογγίου 

• Δήμος Ναυπάκτου 

• Δήμος Οινιαδών 

• Δήμοι Πατρέων και Ρίου 

• Δήμος Πύργου 

Στην συνέχεια δίνεται μια σύντομη περιγραφή των Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών 
Δικτύων Οπτικών Ινών τα οποία θα αναπτυχθούν στην ΠΔΕ. 

7.1. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΠΤΙΚΩΝ 
ΙΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

7.1.1. Εισαγωγή  

Το Μητροπολιτικό Ευρυζωνικό Δίκτυο Οπτικών Ινών του Δήμου Αγρινίου 
διασύνδεει 47 σημεία με χρήση 2 κύριων κόμβων, 3 κόμβων διανομής και 7 κόμβων 
πρόσβασης. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.118.080,67 €, πλέον του 
ΦΠΑ, (σύνολο 1.330.516,00 €). Το σύνολο των εκσκαφών (συνολικό μήκος 
χαντακιού δικτύου), είναι τουλάχιστον 18,968 Km. 

7.1.2. Συνοπτική  περιγραφή  του  ΜΑΝ   

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται ονομαστικά όλοι οι φορείς οι οποίοι θα 
αποτελέσουν τα σημεία σύνδεσης του Μητροπολιτικού Ευρυζωνικού Δικτύου 
Οπτικών Ινών του Δήμου Αγρινίου. 

Αριθμός 
Σημείου 

Ονομασία Φορέα που συνδέεται στο 
Μητροπολιτικό Δίκτυο του Δήμου Αγρινίου 

Διεύθυνση 

1 Παράρτημα Δήμου Αγίου Κων/νου Άγιος Κων/νος 
2 13ο Δημοτικό Αιγαίου Τέρμα 
3 Πανεπιστημιακή Σχολή Αγρινίου Γ. Σεφέρη και Πηλίνης 
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4 5ο Γυμνάσιο & 1ο Λύκειο Γούναρη 
5 7ο Δημοτικό Γούναρη 
6 ΚΕΚΑΜΥΕ Εθνική Οδός 
7 ΙΚΑ Γραφεία Εθνική Οδός 
8 1ο Τ.Ε.Ε, 3ο ΤΕΕ & 4ο Λύκειο-ΙΕΚ Εθνική Οδός Αγρινίου-

Αμφιλοχίας 
9 Σχολές Μαθητείας ΟΑΕΔ Εθνική Οδός Αγρινίου-

Αμφιλοχίας 
10 2ο Δημοτικό Αγίου Κων/νου Εθνικής Αντιστάσεως 
11 2ο Τ.Ε.Ε & 5ο Λύκειο Εθνικό Στάδιο 
12 Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Εθνικό Στάδιο 
13 Μουσικό Γυμνάσιο, 2ο Λύκειο, 4ο Γυμνάσιο Εργατικές Κατοικίες 

Αγ.Ιωάννη 
14 20ο Δημοτικό Εργατικές Κατοικίες 

Αγ.Ιωάννη 
15 21ο-3ο Δημοτικό Θυσίας 14 
16 8ο Δημοτικό Ιθάκης 3 
17 2ο Γυμνάσιο, 6ο Γυμνάσιο & 3ο Λύκειο Λ. Μαβίλη 
18 Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Λ. Μαβίλη 
19 Οικονομική και Τεχνική Υπηρεσία Δήμου-

ΤΕΕ 
Λ. Μαβίλη και Παλαμά 

20 ΙΚΑ (Ιατρεία) Λουριώτου και Κοραή 
21 Γυμνάσιο Αγίου Κων/νου Μακρυγιάννη 15 
22 1ο Δημοτικό Αγίου Κων/νου Αναπαύσεως 1 
23 Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Μανδηλαρά 3 
24 ΔΥΟ Μανδηλαρά 7 
25 1ο Δημοτικό Παπαϊωάννου 38 
26 1ο Γυμνάσιο «Παπαστράτειο», 5ο Δημοτικό, 

19ο Δημοτικό 
Παπαστράτου Τέρμα 

27 Δημοτική Βιβλιοθήκη-Μουσείο Παπαστράτου Τέρμα 
28 10ο Δημοτικό Περιφερειακή Αγρινίου 
29 Πυροσβεστική Καλύβα και Ρήκα 
30 Δικαστήρια Πολυζωίδη & Τερτσέτη 
31 ΠΙΚΠΑ Σούλου 
32 4ο Δημοτικό Σούλου 14 
33 2ο Δημοτικό Τέρμα Δορυμάχου 
34 Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου Τέρμα Κόκκαλη 
35 Δημαρχείο-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Χ.Τρικούπη 10 
36 17ο – 11ο Δημοτικό Χένδερσον 39 
37 Ειδικό Σχολείο, 9ο Δημοτικό Ψιλοβράχου Τέρμα 
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38 Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Παπαστράτου και Σμύρνης
39 Νέο Δημαρχείο-Πνευματικό Κέντρο Δαγκλή και Αναστασιάδη 
40 Νέο Νοσοκομείο (Υπό Κατασκευή) 4ο χιλ. Εθνικής Οδού 

Αγρινίου- Αντιρρίου 
41 Λαογραφικό Μουσείο Κέντρου 20 
42 Δ.Δ. Καλυβίων-Γυμνάσιο Καλυβίων Καλύβια 
43 Δ.Δ. Καμαρούλας-Γυμνάσιο Καμαρούλας Καμαρούλα 
44 Παπαστράτειο Μέγαρο-ΓΕΑ Πλατεία Παναγοπούλου 
45 Δασαρχείο Γοργοποτάμου 
46 ΟΑΕΔ Οδ. Ελύτη 3 
47 Δημοτικό Παρκινγκ Λουριώτου 

Πίνακας 34: Σημεία σύνδεσης του Μητροπολιτικού Ευρυζωνικού Δικτύου 
Οπτικών Ινών του Δήμου Αγρινίου 

Το Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών του Αγρινίου αποτελείται από 2 κύριους 
κόμβους, 3 κόμβους διανομής, 7 κόμβους πρόσβασης ενώ 7 φορείς συνολικά 
συνδέονται με ασύρματα στον ΜΑΝ από δύο βάσεις ασύρματης πρόσβασης που 
τοποθετούνται σε δύο φορείς του δήμου. Τα παραπάνω παρουσιάζονται και στον 
πίνακα που ακολουθεί. 

Κύριοι Κόμβοι Κόμβοι Διανομής Κόμβοι 
Πρόσβασης 

Σύνολο σημείων 
που συνδέονται με 
ασύρματη ζεύξη 

2(C39, C3) 3(D36, D30, D27) 7(A36, A30, A27, 
A3, A39, A1, A18) 

7 

Πίνακας 35: Κόμβοι του Μητροπολιτικού Ευρυζωνικού Δικτύου Οπτικών Ινών 
του Δήμου Αγρινίου 

7.1.3. Στοιχεία  όδευσης  

Συνολικά η χάραξη του δικτύου οπτικών ινών του Αγρινίου παρουσιάζεται στο 
Σχήμα 33. Στο σχήμα αυτό εικονίζεται η όδευση του δικτύου μέσα στην πόλη του 
Αγρινίου. Τα σκαπτικά έργα στην πόλη περιλαμβάνουν τη δημιουργία δύο τύπων 
χάνδακα (Χ1 και Χ3). Οι δύο αυτοί τύποι εικονίζονται στο παρακάτω σχήμα με 
κόκκινο και μπλε χρώμα αντίστοιχα. Επίσης με κίτρινο χρώμα στον χάρτη 
παρουσιάζονται οι ενδεικτικές θέσεις των φρεατίων που πρόκειται να δημιουργηθούν. 
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Σχήμα 33: Χάραξη του δικτύου οπτικών ινών του Αγρινίου 

Αναλυτικά οι κόμβοι του δικτύου καθώς και ο χώρος στον οποίο θα εγκαθίσταται ο 
εξοπλισμός τους παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΚΟΜΒΟΥ 

ΤΥΠΟΣ 
ΚΟΜΒΟΥ 

ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΜΒΟΥ 

Α/Α 
ΣΗΜΕΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

C39 ΚΥΡΙΟΣ ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 39 ΔΑΓΚΛΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ 

C3 ΚΥΡΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 3 Γ. ΣΕΦΕΡΗ ΚΑΙ 
ΠΗΛΙΝΗΣ 

D36 ΔΙΑΝΟΜΗΣ 17Ο ΚΑΙ 11Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

36 ΧΕΝΔΕΡΣΟΝ 39 

D30 ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ 
ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

30 ΠΟΛΥΖΩΙΔΗ 
ΚΑΙ ΤΕΡΤΣΕΤΗ 

D27 ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ – 27 ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ 
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ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΡΜΑ 
A36 ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 17Ο ΚΑΙ 11Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 
36 ΧΕΝΔΕΡΣΟΝ 39 

A30 ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ 
ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

30 ΠΟΛΥΖΩΙΔΗ 
ΚΑΙ ΤΕΡΤΣΕΤΗ 

A27 ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - 
ΜΟΥΣΕΙΟ 

27 ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ 
ΤΕΡΜΑ 

A3 ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 3 Γ. ΣΕΦΕΡΗ ΚΑΙ 
ΠΗΛΙΝΗΣ 

A39 ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 39 ΔΑΓΚΛΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ 

A1 ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΓΙΟΥ 
ΚΩΝ/ΝΟΥ 

1 ΆΓΙΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 

A18 ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
ΝΕΩΝ 

18 Λ. ΜΑΒΙΛΗ 

Πίνακας 36: Εγκατάσταση κόμβων του Μητροπολιτικού Ευρυζωνικού Δικτύου 
Οπτικών Ινών του Δήμου Αγρινίου 

Οι κύριοι κόμβοι του δικτύου τοποθετούνται στο Νέο Διοικητήριο του δήμου 
Αγρινίου (Σημείο 39) και στο Πανεπιστήμιο του Αγρινίου (Σημείο 3). Επίσης, οι 
κόμβοι διανομής του δικτύου τοποθετούνται στα παρακάτω κτίρια: 

1. Δικαστικό Μέγαρο Αγρινίου (Σημείο 30) 

2. 17ο και 11ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου (Σημείο 36) 

3. Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγρινίου (Σημείο 27) 

Τέλος οι 7 κόμβοι πρόσβαση θα δημιουργηθούν στα παρακάτω κτίρια: 

1. 17ο και 11ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου (Σημείο 36) 

2. Δικαστικό Μέγαρο Αγρινίου (Σημείο 30) 

3. Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγρινίου (Σημείο 27) 

4. Πανεπιστήμιο Αγρινίου (Σημείο 3) 

5. Νέο Διοικητήριο του δήμου Αγρινίου (Σημείο 39) 

6. Παράρτημα Δήμου Αγίου Κωνσταντίνου (Σημείο 1) 

7. Κέντρο Πληροφόρησης Νέων (Σημείο 18) 

Στο Σχήμα 34 που ακολουθεί παρουσιάζεται επίσης και η θέση των κόμβων σε σχέση 
με την γεωγραφική κάλυψη του δικτύου. 
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Σχήμα 34: Γεωγραφική κάλυψη του δικτύου οπτικών ινών του Αγρινίου 

Το λογικό διάγραμμα των συνδέσεων όλων των κόμβων του ΜΑΝ Αγρινίου 
παρουσιάζεται στο Σχήμα 35. 

 

Σχήμα 35: Λογικό διάγραμμα του δικτύου οπτικών ινών του Αγρινίου 

Τα σημεία ενδιαφέροντος που θα συνδεθούν στο ΜΑΝ Αγρινίου είναι καταχωρημένα 
στους κόμβους πρόσβασης ως ακολούθως: 

• Α36: 36, 15, 29, 32 

• Α30: 7, 30, 25, 41, 40 
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• Α27: 27, 26, 34, 37, 4, 38, 20, 16, 46 

• Α3: 3, 13, 14, 40 

• Α39: 44, 35, 39, 31, 23, 24, 45, 47 

• Α1: 1, 21, 22, 8, 9, 11, 12 

• Α18: 18, 17, 19 

Παράλληλα, ορισμένα σημεία θα συνδεθούν μέσω ασύρματων συνδέσεων. Για το 
ΜΑΝ Αγρινίου έχει σχεδιαστεί ώστε 2 σημεία να αποτελούν σημεία ασύρματων 
συνδέσεων προς πολλαπλά τερματικά σημεία. Ειδικότερα, οι ασύρματες συνδέσεις 
του ΜΑΝ Αγρινίου είναι οι ακόλουθες: 

• ΑΒ39: 2, 6 

• ΑΒ37: 10, 33, 5, 28, 42 

7.2. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΠΤΙΚΩΝ 
ΙΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΟΥ 

7.2.1. Εισαγωγή  

Το Μητροπολιτικό Ευρυζωνικό Δίκτυο Οπτικών Ινών του Δήμου Αιγίου διασύνδεει 
56 σημεία με χρήση 1 κύριου κόμβου, 2 κόμβων διανομής και 5 κόμβων πρόσβασης. 
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 423.258,82 €, πλέον του ΦΠΑ (σύνολο 
503.678,00). Το σύνολο των εκσκαφών (συνολικό μήκος χαντακιού δικτύου), είναι 
τουλάχιστον 6665m. 

7.2.2. Συνοπτική  περιγραφή  του  ΜΑΝ   

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται ονομαστικά όλοι οι φορείς οι οποίοι θα 
αποτελέσουν τα σημεία σύνδεσης του Μητροπολιτικού Δικτύου του Δήμου Αιγίου.  

Αριθμός 
Σημείου 

Ονομασία Φορέα που συνδέεται στο 
Μητροπολιτικό Δίκτυο του Δήμου Αιγίου 

Διεύθυνση 

1 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ Α. ΛΟΝΤΟΥ 5 
2 Δ.Ε.Π.Α.Α./ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 
3 Δ.Ε.Υ.Α.-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ  ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 11 
4 Κ.Ε.Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 

31 
5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 
7 ΤΕΛΩΝΕΙΟ/ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΨΑΡΡΩΝ 
8 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ 78 
9 ΤΑΣ Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 57 - 59 
10 ΤΕΒΕ ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΩΝ 40 
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11 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΕΡΓΑΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

Π. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 1 

12 ΟΑΕΔ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 
13 ΟΑΕΔ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Α. ΛΟΝΤΟΥ 5 
14 ΙΚΑ (είναι 2 κτίρια, ένα ιδιόκτητο και ένα 

ενοικιαζόμενο απέναντι ακριβώς) 
Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 19Α 

15 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΤΙΔΟΣ 
16 ΕΦΟΡΙΑ  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 36 
17 Παναγιωτοπούλειο ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΩΝ 
18 ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ / Δ/ΝΣΗ Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ 25 

20 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
78 

21 ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ / 
ΠΟΛΙΤ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

Κ. ΦΑΝΕΛΗ 1 

22 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ & 
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 

23 ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ 2 
24 ΓΑΤΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & 

ΕΥΘΥΜ. ΓΑΤΟΥ 
25 Περούκιο ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΩΝ 
26 ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ / ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ  
27 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΙΓΙΑΛΕΩΣ & 

ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΩΝ 
28 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ 
Β. ΚΩΝ/ΝΟΥ & 
ΡΩΜΑΝΙΟΛΗ 

29 Τ.Ε.Ι. ΑΙΓΙΟΥ  
33 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Π. ΜΕΛΑ 6 
34 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε΄2 
38 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 23 
39 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
40 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ 28 
41 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΠΟΥΦΑΛΟ 
47 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡ. ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΟΣ  
48 Μανούσιο ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΩΝ 
53 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΌΘΩΝΟΣ ΤΕΡΜΑ 
54 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ 
55 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ  
56 ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 
Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 
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Πίνακας 37: Σημεία σύνδεσης του Μητροπολιτικού Ευρυζωνικού Δικτύου 
Οπτικών Ινών του Δήμου Αιγίου 

Το Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών του Αιγίου αποτελείται από 1 κύριο κόμβο, 
2 κόμβους διανομής, 5 κόμβους πρόσβασης ενώ 4 φορείς συνολικά συνδέονται με 
ασύρματα στον ΜΑΝ. Τα παραπάνω παρουσιάζονται και στον πίνακα που 
ακολουθεί. 

Κύριοι Κόμβοι Κόμβοι Διανομής Κόμβοι 
Πρόσβασης 

Σύνολο σημείων 
που συνδέονται με 
ασύρματη ζεύξη 

1 2 5 4 

Πίνακας 38: Κόμβοι του Μητροπολιτικού Ευρυζωνικού Δικτύου Οπτικών Ινών 
του Δήμου Αιγίου 

7.2.3. Στοιχεία  όδευσης  

Οι κόμβοι του δικτύου είναι οι ακόλουθοι: 

Κωδικός 
Κόμβου 

Τύπος Κόμβου Α/Α 
Σημείου 

Διεύθυνση 

C1 Κύριος Σ1 Α. Λόντου 5 

D2 Διανομής Σ2 Ν. Πλαστήρα 

D25 Διανομής Σ39 Βασιλέως Κων/νου 

A1 Πρόσβασης Σ1 Α. Λόντου 5 

A2 Πρόσβασης Σ2 Ν. Πλαστήρα 

A39 Πρόσβασης Σ39 Βασιλέως Κων/νου 

A25 Πρόσβασης Σ48 Μελετοπούλων 

A47 Πρόσβασης Σ47 Παρ. Σελινούντος 

Πίνακας 39: Στοιχεία κόμβων του Μητροπολιτικού Ευρυζωνικού Δικτύου 
Οπτικών Ινών του Δήμου Αιγίου 

Η λογική αναπαράσταση του ΜΑΝ στα 3 επίπεδα δικτύου (κύριο δίκτυο, δίκτυο 
διανομής και δίκτυο πρόσβασης) έχει ως εξής: 

• Κύριο Δίκτυο. Το ΜΑΝ Αιγίου διαθέτει μόνο 1 κύριο κόμβο και συνεπώς δεν 
υπάρχει κύριο δίκτυο. Ο κύριος κόμβος φιλοξενείται στο Δημαρχείο (Ανδρέα 
Λόντου 6 – Σημείο 1). 

• Δίκτυο Διανομής. Το ΜΑΝ Αιγίου διαθέτει 2 κόμβους διανομείς που 
συνδέονται με 2 διαφορετικές διαδρομές με τον κύριο κόμβο. Οι κόμβοι 
διανομείς φιλοξενούνται στα ακόλουθα σημεία: 
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• D2: Δ.Ε.Π.Α.Α./ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 11 (Σημείο 2) 

• D25: Περούκειο, Μητροπόλεως (Σημείο 25) 

• Δίκτυο Πρόσβασης. Το ΜΑΝ Αιγίου διαθέτει 6 κόμβους πρόσβασης που 
συνδέονται με 1 κόμβο διανομής. Οι κόμβοι φιλοξενούνται στα ακόλουθα 
σημεία: 

• Α1: Δημαρχείο, Α. Λόντου 5 (Σημείο 1) 

• Α2: Δ.Ε.Π.Α.Α./ Πολιτιστικό Κέντρο, Αγίου Μελετίου 11 (Σημείο 2) 

• Α39: 2ο Δημοτικό Σχολείο, Βασιλέως Κων/νου (Σημείο 39) 

• Α25: Περούκιο, Μελετοπούλων (Σημείο 25) 

• Α47: 10ο Δημοτικό Σχολείο, Παρ. Σελινούντος (Σημείο 47) 

Το Λογικό Διάγραμμα του ΜΑΝ Αιγίου φαίνεται στο παρακάτω σχήμα 

C1

D2 D25

A39
A47 A1 A25

A2

 

Σχήμα 36: Λογικό Διάγραμμα ΜΑΝ Αιγίου (διασύνδεση κόμβων) 

Τα σημεία ενδιαφέροντος που θα συνδεθούν στο ΜΑΝ Αιγίου είναι καταχωρημένα 
στους κόμβους πρόσβασης ως ακολούθως 

• A1: 1, 21, 3, 4, 13, 24, 12, 20 

• A2: 2, 56, 14, 11, 38, 22 

• A39: 39, 28, 10, 26 - 27, 9, 8, 40, 54,55 

• A25: 25, 18, 23, 33, 34, 41, 48, 17 

• A47: 15,16,47 

Παράλληλα, ορισμένα σημεία θα συνδεθούν μέσω ασύρματων συνδέσεων. Για το 
ΜΑΝ Αιγίου έχει σχεδιαστεί ώστε 2 σημεία να αποτελούν σημεία ασύρματων 
συνδέσεων προς πολλαπλά τερματικά σημεία. Ειδικότερα, οι ασύρματες συνδέσεις 
του ΜΑΝ Αιγίου είναι οι ακόλουθες: 

• Σ53: 29, 5, 7 

• Σ55: 53 

Όλες οι ασύρματες ζεύξεις θα υλοποιηθούν με τεχνολογία 802.11g (χρήση της 
συχνότητας 2,4GHz). 
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Τέλος το παρακάτω σχήμα παρουσιάζει την χάραξη του δικτύου οπτικών ινών του 
Δήμου Αιγίου 

 

Σχήμα 37: Χάραξη του δικτύου οπτικών ινών του Δήμου Αιγίου 

7.3. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΠΤΙΚΩΝ 
ΙΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 

7.3.1. Εισαγωγή  

Το Μητροπολιτικό Ευρυζωνικό Δίκτυο Οπτικών Ινών του Δήμου Αμαλιάδας 
διασύνδεει 24 σημεία με χρήση 1 κύριου κόμβου, 2 κόμβων διανομής και 4 κόμβων 
πρόσβασης. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 401.512,61 €, πλέον του 
ΦΠΑ (σύνολο 477.800,00 €). Το σύνολο των εκσκαφών (συνολικό μήκος χαντακιού 
δικτύου), είναι τουλάχιστον 6,212 km. 
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7.3.2. Συνοπτική  περιγραφή  του  ΜΑΝ   

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται ονομαστικά όλοι οι φορείς οι οποίοι θα 
αποτελέσουν τα σημεία σύνδεσης του Μητροπολιτικού Δικτύου του Δήμου 
Αμαλιάδας.  

Αριθμός 
Σημείου 

Ονομασία Φορέα που συνδέεται στο 
Μητροπολιτικό Δίκτυο του Δήμου 
Αμαλιάδας 

Διεύθυνση 

Σ5 Πολεοδομία Καρακανδά 23 & Κοραή 

Σ6 Μουσείο Τατάνη Καρακανδά 

Σ8 Δημοτικό Στάδιο Τέρμα οδού Γηπέδου 

Σ11 Δ.Ο.Υ. Δεληγιάννη 23 

Σ12 Νέο Διοικητήριο Οδός Γηπέδου 

Σ14 Δημοτική Αναπτυξιακή, Πνευματικό 
Κέντρο, Δημοτικός Ραδιοφωνικός Σταθμός 

Αγ. Τρύφωνος & Ρήγα 
Φεραίου 

Σ15 Βιβλιοθήκη Πύρρωνος 

Σ16 3ο Δημοτικό-1ο Νηπιαγωγείο Πύρρωνος 

Σ17Α Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμου Αμαλιάδας Πλατεία Κ. Βάρναλη 

Σ17Β ΚΕΠ Δήμου Αμαλιάδας Πλατεία Κ. Βάρναλη 

Σ18 Δημαρχείο Φιλικής εταιρίας 6 

Σ19 Μουσείο Μπελογιάννη Ερμού & Καλαβρύτων 

Σ20 1ο Γυμνάσιο Καλαβρύτων & Γορτυνίας 

Σ21 Κέντρο Πρόληψης «Παρεμβάσεις» Ελευθερίου Βενιζέλου & 
Καραϊσκάκη 

Σ22 Νέο ΤΕΙ Περιοχή Υδραγωγείου 

Σ23 ΔΕΥΑΑ Ιπποκράτους & Έλλης 

Σ24 ΤΕΙ (Μετά τη μεταφορά στο νέο κτίριο του 
ΤΕΙ ο χώρος θα χρησιμεύσει για να στεγάσει 
Δημοτική Αγορά) 

Αντωνίου Πετραλιά & 
Γεωργίου Παπανδρέου 

Σ26 1ο Δημοτικό-8ο Νηπιαγωγείο Τέρμα οδού 
Ευαγγελιστρίας 

Σ27 Νοσοκομείο Ευαγγελιστρίας 128 

Σ29 Λαογραφικό Μουσείο Πλατεία Καζαντζάκη 
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Σ30 Κτίριο Λεχουρίτη (υπάρχει σχεδιασμός για 
μεταφορά των υπηρεσιών του ΚΕΠ) 

Αγίου Νεκταρίου 

Σ31 Υπηρεσίες Νομαρχίας 25ης Μαρτίου 23 

Σ32 ΙΚΑ Ιπποκράτους & Έλλης 

Σ34 Δικαστήρια Καλαβρύτων & 
Μπακουλέα 

Πίνακας 40: Σημεία σύνδεσης του Μητροπολιτικού Ευρυζωνικού Δικτύου 
Οπτικών Ινών του Δήμου Αμαλιάδας 

Το Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών του Αμαλιάδας αποτελείται από 1 κύριο 
κόμβο, 2 κόμβους διανομής, 4 κόμβους πρόσβασης. Τα παραπάνω παρουσιάζονται 
και στον πίνακα που ακολουθεί. 

Κύριοι Κόμβοι Κόμβοι Διανομής Κόμβοι Πρόσβασης 

1 (C18) 2 (D24, D27) 4 (A18, A27, A24, A8) 

Πίνακας 41: Κόμβοι του Μητροπολιτικού Ευρυζωνικού Δικτύου Οπτικών Ινών 
του Δήμου Αμαλιάδας 

7.3.3. Στοιχεία  όδευσης  

Η λογική αναπαράσταση του ΜΑΝ στα 2 επίπεδα δικτύου, δίκτυο διανομής και 
δίκτυο πρόσβασης, (στο δίκτυο δεν υφίσταται κύριο δίκτυο) φαίνεται στο παρακάτω 
σχήμα: 

 

  
C18  

D24   
 

D27 

A27     A8   A18    A24 
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Σχήμα 38: Λογικό Διάγραμμα ΜΑΝ Αμαλιάδας (διασύνδεση κόμβων) 

Οι κόμβοι του δικτύου είναι οι ακόλουθοι: 

Κωδικός 
Κόμβου 

Τύπος Κόμβου Α/Α Σημείου Διεύθυνση 

C18 Κύριος Σ18 Φιλικής εταιρίας 6 

D24 Διανομής Σ24 Αντωνίου Πετραλιά & Γεωργίου 
Παπανδρέου 

D27 Διανομής Σ27 Ευαγγελιστρίας 128 

A18 Πρόσβασης Σ18 Φιλικής εταιρίας 6 

A27 Πρόσβασης Σ27 Ευαγγελιστρίας 128 

A24 Πρόσβασης Σ24 Αντωνίου Πετραλιά & Γεωργίου 
Παπανδρέου 

A8 Πρόσβασης Σ8 Τέρμα οδού Γηπέδου 

Πίνακας 42: Στοιχεία κόμβων του Μητροπολιτικού Ευρυζωνικού Δικτύου 
Οπτικών Ινών του Δήμου Αμαλιάδας 

Η λογική αναπαράσταση του ΜΑΝ στα 3 επίπεδα δικτύου (κύριο δίκτυο, δίκτυο 
διανομής και δίκτυο πρόσβασης) έχει ως εξής: 

• Κύριο Δίκτυο. Το ΜΑΝ Αμαλιάδας διαθέτει μόνο 1 κύριο κόμβο και συνεπώς 
δεν υπάρχει κύριο δίκτυο. Ο κύριος κόμβος φιλοξενείται στο Δημαρχείο 
(Φιλικής εταιρίας 6 – Σ18). 

• Δίκτυο Διανομής. Το ΜΑΝ Αμαλιάδας διαθέτει 2 κόμβους διανομείς που 
συνδέονται με 2 διαφορετικές διαδρομές με τον κύριο κόμβο. Οι κόμβοι 
διανομείς φιλοξενούνται στα ακόλουθα σημεία: 

o D24: TEI (Αντωνίου Πετραλιά & Γεωργίου Παπανδρέου) (Σημείο 
24) 

o D27: Νοσοκομείο (Ευαγγελιστρίας 128) (Σημείο 27) 

• Δίκτυο Πρόσβασης. Το ΜΑΝ Αμαλιάδας διαθέτει 4 κόμβους πρόσβασης που 
συνδέονται με ένα κόμβο διανομείς ο κάθε ένας. Οι κόμβοι φιλοξενούνται στα 
ακόλουθα σημεία: 

o A18: Δημαρχείο (Φιλικής εταιρίας 6) (Σημείο 18) 

o A27: Νοσοκομείο (Ευαγγελιστρίας 128) (Σημείο 27) 

o A24: TEI (Αντωνίου Πετραλιά & Γεωργίου Παπανδρέου) (Σημείο 
24) 

o A8: Δημοτικό Στάδιο (Τέρμα οδού Γηπέδου)(Σημείο 8) 

Τα σημεία ενδιαφέροντος που θα συνδεθούν στο ΜΑΝ Αμαλιάδας είναι 
καταχωρημένα στους κόμβους πρόσβασης ως ακολούθως: 
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• A18: Σ14, Σ17Α, Σ17Β, Σ18, Σ30, Σ19, Σ21, Σ34, Σ15 

• A27: Σ27, Σ26, Σ22 

• A24: Σ24, Σ29, Σ31, Σ32, Σ23 

• A8: Σ8, Σ16, Σ12, Σ5, Σ11, Σ6, Σ20 

Στον παρακάτω σχήμα φαίνεται ο χάρτης της όδευσης όπου παρέχεται η παρακάτω 
πληροφορία: 

• Οι κόμβοι και τα σημεία διασύνδεσης του δικτύου (με αρίθμηση) 

• Το δίκτυο διανομής του δικτυού (κόκκινη γραμμή) 

• Το δίκτυο πρόσβασης του δικτυού το οποίο ταυτίζεται με το δίκτυο διανομής 
(κόκκινη γραμμή) 

• Η όδευση του δικτύου (μπλε γραμμή) 

• Τα φρεάτια του δικτύου (κίτρινα κουτιά) 
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Σχήμα 39: Χάραξη του δικτύου οπτικών ινών του Δήμου Αμαλιάδας 
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7.4. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΠΤΙΚΩΝ 
ΙΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

7.4.1. Εισαγωγή  

Το Μητροπολιτικό Ευρυζωνικό Δίκτυο Οπτικών Ινών του Δήμου Μεσολογγίου 
διασύνδεει 56 σημεία με χρήση 1 κύριου κόμβου, 2 κόμβων διανομής και 7 κόμβων 
πρόσβασης. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 761.936,80 €, πλέον του 
ΦΠΑ (σύνολο 906.704,80 €). Το σύνολο των εκσκαφών (συνολικό μήκος χαντακιού 
δικτύου), είναι τουλάχιστον 14,218 Km. 

7.4.2. Συνοπτική  περιγραφή  του  ΜΑΝ   

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται ονομαστικά όλοι οι φορείς οι οποίοι θα 
αποτελέσουν τα σημεία σύνδεσης του Μητροπολιτικού Δικτύου του Δήμου 
Μεσολογγίου.  

Αριθμός 
Σημείου 

Ονομασία Φορέα που συνδέεται στο ΜΑΝ 
του Δήμου Μεσολογγίου 

Διεύθυνση 

Σ1 ΤΕΙ Μεσολογγίου - 

Σ2 1ο Λύκειο Μεσολογγίου Κύπρου 98 

Σ3 2ο Λύκειο Μεσολογγίου Κύπρου 86 

Σ4 1ο ΤΕΕ, 2ο ΤΕΕ, ΣΕΚ, ΙΕΚ Μεσολογγίου Τέρμα Σπ. Τρικούπη 

Σ5 1ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου Χ. Καψάλη 15 

Σ6 2ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου Κύπρου 27 

Σ7 1ο Δημοτικό Μεσολογγίου Πλώσταινα 

Σ8 2ο Δημοτικό Μεσολογγίου Ραζή 

Σ9 3ο Δημοτικό Μεσολογγίου Ε. Βενιζέλου 50 

Σ10 4ο Δημοτικό Μεσολογγίου Βίγλα 

Σ11 5ο Δημοτικό Μεσολογγίου Γ.Καμμένου 

Σ12 6ο Δημοτικό Μεσολογγίου Καλλονή 

Σ13 7ο Δημοτικό Μεσολογγίου Αγριλιά 

Σ14 Μουσείο Ιστορίας & Τέχνης Πλατεία Μπότσαρη 

Σ15 Μουσείο Κωστή Παλαμά Σπ. Πεταλούδη 

Σ16 Μουσείο Χαριλάου Τρικούπη Κων/νου Τρικούπη  
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Σ17 Βάλβειος Δημοτική Βιβλιοθήκη, Δημοτική 
Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης 
Μεσολογγίου (ΔΕΠΑΜ) 

Νέα Δυτική Περιμετρική - 
Πλώσταινα 

Σ18 Νομαρχιακό Νοσοκομείο "ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ" Ναυπάκτου 

Σ19 Δημοτικό Στάδιο Μεσολογγίου Λιμάνι 

Σ20 Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) 
Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου 

Χαρ. Τρικούπη 34 

Σ21 Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) 
Νομαρχιακής Αυτοδ/σης Αιτωλ/νίας  

Σπ. Τρικούπη 4 

Σ22 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Μεσολογγίου (ΔΕΥΑΜ), 
Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) 

Στρατόπεδο Καψάλη 

Σ23 Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης 
Νομού Αιτωλ/νίας, Δ/νση Πολεοδομίας 

Κύπρου & Λεβίδου 

Σ24 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλ/νίας 
(Διοικητήριο) (Δ/νση Ορυκτού Πλούτου & 
Βιομηχανίας) 

Κύπρου 

Σ25 Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ΔΟΥ Λιμάνι Μεσολογγίου 

Σ26 Δικαστήρια Χαρ. Τρικούπη 34 

Σ27 (Υπο)Λιμεναρχείο Λιμάνι Μεσολογγίου 

Σ28 Τελωνείο Λιμάνι Μεσολογγίου 

Σ29 Λιμενικό Ταμείο Λιμάνι Μεσολογγίου 

Σ30 Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Κύπρου 29 

Σ31 Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,  Κύπρου 20 

Σ32 Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βαρνακιώτου 18 

Σ33 ΛΣΤ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασσικών 
Αρχαιοτήτων  

Αγίου Αθανασίου 

Σ34 Γραφείο Δημάρχου Ι.Ι. Μάγερ 20 

Σ35 Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο πλησίον ΔΕΥΑΜ 

Σ36 Μητρόπολη Αιτωλίας & Ακαρνανίας Κύπρου & Αρχ. 
Δαμασκηνού 

Σ37 ΤΕΔΚ Νομού Αιτωλ/νίας Πλατεία Μπότσαρη 

Σ38 Δ/νση τοπογραφήσεων, Υπηρεσία 
Στατιστικής 

Χ. Καψάλη 6 
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Σ39 Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας Σ.ΕΠ.Ε Κύπρου 27 

Σ40 Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας, Δ/νση Αλιείας Ε. Βενιζέλου 1 

Σ41 Δ/νση Περιβάλλοντος Βεϊκου 9 

Σ42 Δ/νση Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεότητος Ναυάρχου Μιαούλη 33 

Σ43 Δ/νση Δασών Ιωσήφ Ρωγών 3 

Σ44 Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) Δ. Σιδέρη 10 

Σ45 ΟΑΕΔ Σπ. Μουστακλή 

Σ46 Τομέας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων 
ΤΑΣ 

Πλώσταινα 

Σ47 Δ/νση Αγροφυλακής Δ. Σιδέρη 16 

Σ48 Δ/νση Γεωργίας Μεταξά & Αρχ. 
Δαμασκηνού 

Σ49 Δ/νση Κτηνιατρικής Ηρώων Πολυτεχνείου 47 

Σ50 Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου Κύπρου 27 

Σ51 Πυροσβεστική Υπηρεσία Σπ. Τρικούπη 18 

Σ52 Κτηματική Υπηρεσία Λιακατά 17 

Σ53 Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) 
ιατρεία 

Δροσίνη 1 

Σ54 Υποθηκοφυλακείο Ιωσήφ Ρωγών 

Σ55 Δημαρχείο – Τεχνικές Υπηρεσίες – 
Κεντρικά Γραφεία Δήμου 

Κ.Τρικούπη 7 

Σ56 Κέντρο Πληροφόρησης Νέων (ΔΕΠΑΜ) Ι.Ρωγών&Α. Φωτήλα 

Πίνακας 43: Σημεία σύνδεσης του Μητροπολιτικού Ευρυζωνικού Δικτύου 
Οπτικών Ινών του Δήμου Μεσολογγίου 

Στον παρακάτω πίνακα απαριθμούνται οι κόμβοι και τα σημεία που διασυνδέονται με 
χρήση ασύρματης τεχνολογίας: 

Κύριοι Κόμβοι Κόμβοι Διανομής Κόμβοι 
Πρόσβασης 

Σύνολο σημείων 
που συνδέονται με 
ασύρματη ζεύξη 

1 2 7 4 

Πίνακας 44: Κόμβοι του Μητροπολιτικού Ευρυζωνικού Δικτύου Οπτικών Ινών 
του Δήμου Μεσολογγίου 
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7.4.3. Στοιχεία  όδευσης  

Η λογική αναπαράσταση του ΜΑΝ στα 3 επίπεδα δικτύου (κύριο δίκτυο, δίκτυο 
διανομής και δίκτυο πρόσβασης) φαίνεται στα παρακάτω σχήματα. 

 

Σχήμα 40: Λογική αναπαράσταση Δικτύου Διανομής του MAN Μεσολογγίου 

 

Σχήμα 41: Λογική αναπαράσταση Δικτύου Πρόσβασης του MAN Μεσολογγίου 
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Σχήμα 42: Λογική αναπαράσταση Δικτύου Σύνδεσης φορέων του MAN 
Μεσολογγίου 

To Σχήμα 43 αποτυπώνεται σε χάρτη του Δήμου Μεσολογγίου η όδευση του δικτύου 
οπτικών ινών. Η αποτύπωση επίσης περιλαμβάνει: 1) τους φορείς του δημοσίου που 
θα συνδεθούν στο ΜΑΝ, οι οποίοι αναπαρίστανται ως αριθμημένα σημεία (η 
αρίθμηση αντιστοιχεί στον Αριθμό Σημείου στον πίνακα της προηγούμενης 
ενότητας), 2) τους κόμβους (Κύριος κόμβος, κόμβοι Διανομής και κόμβοι 
Πρόσβασης) του δικτύου οπτικών ινών, και 3) Τα σημεία που συνδέονται με χρήση 
ασύρματης τεχνολογίας και τις αντίστοιχες ζεύξεις. 
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Σχήμα 43: Αποτύπωση της όδευσης του ΜΑΝ Μεσολογγίου σε χάρτη της πόλης 
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7.5. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΠΤΙΚΩΝ 
ΙΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 

7.5.1. Εισαγωγή  

Το Μητροπολιτικό Ευρυζωνικό Δίκτυο Οπτικών Ινών του Δήμου Ναυπάκτου 
διασύνδεει 25 σημεία με χρήση 1 κύριου κόμβου και 5 κόμβων πρόσβασης. Ο 
προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 348.396,60 €, πλέον του ΦΠΑ, (σύνολο 
414.592,00 €). Το σύνολο των εκσκαφών (συνολικό μήκος χαντακιού δικτύου), είναι 
τουλάχιστον 5,81 Km. 

7.5.2. Συνοπτική  περιγραφή  του  ΜΑΝ   

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται ονομαστικά όλοι οι φορείς οι οποίοι θα 
αποτελέσουν τα σημεία σύνδεσης του Μητροπολιτικού Δικτύου του Δήμου 
Ναυπάκτου.  

Αριθμός 
Σημείου 

Ονομασία Φορέα που συνδέεται στο ΜΑΝ 
του Δήμου Ναυπάκτου 

Διεύθυνση 

Σ1 1ο Ενιαίο Λύκειο, 1ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου Γ. Αθάνα 49 

Σ2 Αναπτυξιακή Ναυπάκτου (ΑΝ-ΝΑ) Ασημακοπούλου 4-6 

Σ3 2ο Ενιαίο Λύκειο, 2ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου Ν. Τσάρα 9 

Σ4 2ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπάκτου Θέρμου 60 

Σ5 1ο ΤΕΕ, 2ο ΤΕΕ Ναυπάκτου Ν. Τσάρα 6-7 

Σ6 Παπαχαραλάμπειος Δημόσια Αίθουσα Α. Κοζώνη 7 

Σ7 Τεχνική Υπηρεσία Ναυπάκτου Α. Νόβα 9 

Σ8 Δημαρχείο Ναυπάκτου Ι. Τζαβέλλα 37 

Σ9 Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου Γ. Αθάνα 1 

Σ10 Οικία Τζαβέλα (22η ΕΒΑ) Λιμάνι – Οικία Τζαβέλλα 

Σ11 ΔΕΥΑ, Οικονομική Υπηρεσία Ναυπάκτου Τέρμα παρόδου Αν. 
Κοζώνη 

Σ12 Τζαμί Λιμένος (Βυζαντική Συλλογή) Λιμάνι – Φωρμίονος 5 

Σ13 Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών Λ. Βύρωνα & Φιλικής 
Εταιρίας 

Σ14 Ι.Κ.Α. Ναυπάκτου Λ. Βύρωνα & Π. Ρήγα 
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Σ15 1ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπάκτου Μανάσση 4 

Σ16 Κ.Ε.Π. Ναυπάκτου Κάθοδος Δωριέων - 
Γρίμποβο 

Σ17 3ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπάκτου Διος 9 

Σ18 Πυροσβεστική Υπηρεσία Αφροδίτης 11 

Σ19 6ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπάκτου Λυγιά Ναυπάκτου 

Σ20 ΤΕΙ Ε.Ο. Ναυπάκτου – Ιτέας, 
Γέφυρα Βαριά 

Σ21 Ειρηνοδικείο - Βιβλιοθήκη Πάροδος Αν. Κοζώνη 

Σ22 ΔΟΥ Ναυπάκτου Πάροδος Αν. Κοζώνη 

Σ23 Κέντρο Υγείας Ε.Ο. Ναυπάκτου – Ιτέας, 
Ξηροπήγαδο 

Σ24 Κτίριο Ναυπακτία Λιμάνι 

Σ25 3ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου Λυγιά Ναυπάκτου 

Πίνακας 45: Σημεία σύνδεσης του Μητροπολιτικού Ευρυζωνικού Δικτύου 
Οπτικών Ινών του Δήμου Ναυπάκτου 

Στον παρακάτω πίνακα απαριθμούνται οι κόμβοι και τα σημεία που διασυνδέονται με 
χρήση ασύρματης τεχνολογίας: 

Κύριοι 
Κόμβοι 

Κόμβοι 
Διανομής 

Κόμβοι 
Πρόσβασης 

Σύνολο σημείων που 
συνδέονται με 
ασύρματη ζεύξη 

1 0 5 4 

Πίνακας 46: Κόμβοι του Μητροπολιτικού Ευρυζωνικού Δικτύου Οπτικών Ινών 
του Δήμου Ναυπάκτου 

7.5.3. Στοιχεία  όδευσης  

Η λογική αναπαράσταση του ΜΑΝ στα 2 επίπεδα δικτύου (δίκτυο πρόσβασης και 
δίκτυο σύνδεσης φορέων) αποτυπώνεται στα παρακάτω σχήματα. 
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Σχήμα 44: Λογική αναπαράσταση Δικτύου Πρόσβασης του MAN Ναυπάκτου. 
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Σχήμα 45: Λογική αναπαράσταση Δικτύου Σύνδεσης φορέων του MAN 
Ναυπάκτου 

Στο Σχήμα 46 αποτυπώνεται σε χάρτη του Δήμου Ναυπάκτου η όδευση του δικτύου 
οπτικών ινών. Η αποτύπωση επίσης περιλαμβάνει: 1) τους φορείς του δημοσίου που 
θα συνδεθούν στο ΜΑΝ, οι οποίοι αναπαρίστανται ως αριθμημένα σημεία (η 
αρίθμηση αντιστοιχεί στον Αριθμό Σημείου στον πίνακα της προηγούμενης 
παραγράφου), 2) τους κόμβους (Κύριος κόμβος και κόμβοι Πρόσβασης) του δικτύου 
οπτικών ινών, και 3) Τα σημεία που συνδέονται με χρήση ασύρματης τεχνολογίας και 
τις αντίστοιχες ζεύξεις. 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

- 177 - 

 

Σχήμα 46: Απεικόνιση της Όδευσης του ΜΑΝ Ναυπάκτου σε Χάρτη της Πόλης 

7.6. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΠΤΙΚΩΝ 
ΙΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΙΑΔΩΝ 

7.6.1. Εισαγωγή  

Το Μητροπολιτικό Ευρυζωνικό Δίκτυο Οπτικών Ινών του Δήμου Οινιάδων 
διασύνδεει 20 σημεία με χρήση 1 κύριου κόμβου και 4 κόμβων πρόσβασης. Ο 
προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 261.413,80 €, πλέον του ΦΠΑ, (σύνολο 
311.082,40 €). Το σύνολο των εκσκαφών (συνολικό μήκος χαντακιού δικτύου), είναι 
τουλάχιστον 3,44 Km. 

7.6.2. Συνοπτική  περιγραφή  του  ΜΑΝ   

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται ονομαστικά όλοι οι φορείς οι οποίοι θα 
αποτελέσουν τα σημεία σύνδεσης του Μητροπολιτικού Δικτύου του Δήμου 
Οινιαδών.  

Αριθμός 
Σημείου 

Ονομασία Φορέα που συνδέεται στο 
Μητροπολιτικό Δίκτυο του Δήμου 

Οινιαδών 

Διεύθυνση 

1 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟ 

2 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟ 

3 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟ 

4 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟ 
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5 ΚΕΠ ΟΙΝΙΑΔΩΝ ΝΕΟΧΩΡΙΟ 

6 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟ 

7 ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟ 

8 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΟΙΝΙΑΔΩΝ ΝΕΟΧΩΡΙΟ 

9 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣΤΡΟΥ ΜΑΣΤΡΟ 

10 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΑΤΟΧΗ 

11 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΑΤΟΧΗ 

12 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΑΤΟΧΗ 

13 ΤΕΣ/ΤΕΕ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΑΤΟΧΗ 

14 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΑΤΟΧΗ 

15 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ 

16 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΥΡΙΑΣ ΓΟΥΡΙΑ 

17 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΥΡΙΑΣ ΓΟΥΡΙΑ 

18 Δ.Ε.Υ.Α. ΟΙΝΙΑΔΩΝ ΚΑΤΟΧΗ 

19 ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΙΝΙΑΔΩΝ ΝΕΟΧΩΡΙΟ 

20 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟ 

Πίνακας 47: Σημεία σύνδεσης του Μητροπολιτικού Ευρυζωνικού Δικτύου 
Οπτικών Ινών του Δήμου Οινιαδών 

Στον παρακάτω πίνακα απαριθμούνται οι κόμβοι και τα σημεία που διασυνδέονται με 
χρήση ασύρματης τεχνολογίας: 

Κύριοι Κόμβοι Κόμβοι Διανομής Κόμβοι 
Πρόσβασης 

Σύνολο σημείων 
που συνδέονται με 
ασύρματη ζεύξη 

1 0 4 10 

Πίνακας 48: Κόμβοι του Μητροπολιτικού Ευρυζωνικού Δικτύου Οπτικών Ινών 
του Δήμου Οινιαδών 

7.6.3. Στοιχεία  όδευσης  

Η λογική αναπαράσταση του ΜΑΝ στα 2 επίπεδα δικτύου (δίκτυο πρόσβασης και 
δίκτυο σύνδεσης χρηστών) φαίνεται στο παρακάτω σχήματα. Τα αριθμημένα σημεία 
αντιστοιχούν στα σημεία του δημοσίου που θα διασυνδεθούν, όπως αναφέρει ο 
Πίνακας 47. 
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Σχήμα 47: Λογική αναπαράσταση Δικτύου Πρόσβασης του MAN Οινιαδών. 

 

Σχήμα 48: Λογική αναπαράσταση Δικτύου Σύνδεσης φορέων του MAN 
Οινιαδών. 

Στα παρακάτω σχήματα αποτυπώνεται σε χάρτη του Δήμου Οινιαδών η όδευση του 
δικτύου οπτικών ινών. Η αποτύπωση επίσης περιλαμβάνει: 1) τους φορείς του 
δημοσίου που θα συνδεθούν στο ΜΑΝ, οι οποίοι αναπαρίστανται ως αριθμημένα 
σημεία (όπως αναφέρονται στον Πίνακας 47), 2) τους κόμβους (Κύριος κόμβος και 
κόμβοι Πρόσβασης) του δικτύου οπτικών ινών, και 3) Τα σημεία που συνδέονται με 
χρήση ασύρματης τεχνολογίας και τις αντίστοιχες ζεύξεις. 
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Σχήμα 49: Όδευση στο Νεοχώριο 

 

Σχήμα 50: Όδευση στην Κατοχή 
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Σχήμα 51: Ασύρματο Δίκτυο του MAN στο Δήμο Οινιαδών 

7.7. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΠΤΙΚΩΝ 
ΙΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΟΥ 

7.7.1. Εισαγωγή  

Το Μητροπολιτικό Ευρυζωνικό Δίκτυο Οπτικών Ινών του Δήμου Πατρέων και Ρίου 
διασύνδεει 228 σημεία με χρήση 4 κύριων κόμβων, 8 κόμβων διανομής και 22 
κόμβων πρόσβασης. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2.542.436,98 €, 
πλέον του ΦΠΑ (σύνολο 3.025.500,00 €). Το σύνολο των εκσκαφών (συνολικό μήκος 
χαντακιού δικτύου), είναι τουλάχιστον 35,873 Km. Επιπλέον θα χρησιμοποιηθεί 
υπέργεια όδευση περίπου 10km και τέλος 2900m υλοποιούνται χωρίς εκσκαφές από 
υπάρχουσες PVC σωλήνες του Δήμου Πατρέων. 

7.7.2. Συνοπτική  περιγραφή  του  ΜΑΝ   

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται ονομαστικά όλοι οι φορείς οι οποίοι θα 
αποτελέσουν τα σημεία σύνδεσης του Μητροπολιτικού Δικτύου των Δήμων Πατρέων 
και Ρίου.  

A/A Κτήριο Διεύθυνση 

1 Νοσοκομείο Παίδων "Καραμανδάνειο" Ερυθρού Σταυρού 40 
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2 Νομαρχιακό Νοσοκομείο "Άγιος Ανδρέας" Καλαβρύτων και Φλέμμινγκ 

3 
Δορυφορικό Νομ. Νοσοκομείο (πρώην 409 
ΑΝ) Γηροκομείου - Ερυθρού Σταυρού 

4 
Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Ν.Δ. 
Ελλάδας Γηροκομείου 118 

5 Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών Ρίο - Πανεπιστημιούπολη 

6 
Πολυδύναμο Κέντρο Ατόμων με Ειδικές 
Ανάγκες (ΑΜΕΑ Δήμου) Θουκιδίδου 106 

7 Νεωτέρων Μνημήων 2η Εφορία Μαιζώνος 17 

8 ΣΤ' Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Φιλοποίμενος 56 

9 
ΣΤ' Εφορία Προϊστορικών και Κλασσικών 
Αρχαιοτήτων Αλ. Υψηλάντου 197 

10 Αρχαιολογικό Μουσείο Μαιζώνος - Αράτου 

11 Δήμος Πατρέων ΔΕΠΑΠ Κορύλλων 2 

12 
Δήμος Πατρέων ΔΗΠΕΘΕ - Μέγαρο Λόγου 
και Τέχνης Πλατεία Γεωργίου 

13 Παμπελοποννησιακό Στάδιο Κουκούλι 

14 Κλειστό Γυμναστήριο "ΤΟΦΑΛΟΣ" Πανεπιστημίου 480 

15 Κλειστό Κολυμβητήριο Έξω Αγυιά 

16 Ωδείο Δήμου Πατρέων Αράτου 23 

17 Οργ. Νεολαίας & Άθλησης Δήμου Πατρέων Ερνεστρώλε 1 

18 Καρναβαλικό Εργαστήρι Δήμου Πατρέων Πετρωτό 

19 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - ΔΕΚΕ –  

Διεύθυνση Υγείας και Πρόνοιας –  

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας Πατρών - Αθηνών 28 

20 

Δ/νση Αστικής Κατάστασης Αλλοδαπών 

 και Μετανάστευσης Πατρών - Αθηνών 55 

21 Δ/νση Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης Τσαμαδού 48 και Κορίνθου 300 

22 

Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης – Δασών 

 - Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Πατρών - Αθηνών 33 

23 Δ/νση Δημοσιων Έργων Ακτή Δυμαίων - Δ.Υψηλάντου 

24 ΔΕΣΕ Πατρών - Αθηνών 108 

25 Δ/νση Τουρισμού - ΕΟΤ Φιλοποίμενος 26 

26 

Επιθεώρηση Δασών - Δ/νση Δασών  

- Δασαρχείο Αγ. Ανδρέου 140 
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27 Α' Δ.Ο.Υ. Κανακάρη 84-86 

28 Β' Δ.Ο.Υ. Αγ. Ανδρέου 93 

29 

Γ' Δ.Ο.Υ. - Σώμα Δίωξης 

 Οικονομικού Εγκλήματος ΣΔΟΕ Ακτή Δυμαίων 18 

30 

Δ/νση Χημικών Υπηρεσιών 

 - Ελεγκτικό Συνέδριο Κτήριο Λιμένος 

31 Δικαστήρια Γούναρη 30 

32 Πρωτοδικείο Κανάρη 54 

33 Διοικητικό Εφετείο Ρήγα Φεραίου 147 

34 Διοικητικό Πρωτοδικείο Κανάρη 60 

35 Ειρηνοδικείο Κανάρη 48-52 

36 Πταισματοδικείο Γούναρη 60 

38 Δικαστικό Γραφείο Πατρών Φιλοποίμενος 14 

39 Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου Γούναρη 11α 

40 Νομαρχία Αχαΐας - Μετεωρολογία Κορίνθου 327 - Γούναρη 

41 Κέντρο Γεωργικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Αμερικής - Πατρών - Αθηνών 

42 Κτηνιατρικό Εργαστήριο Νοταρά 15 

43 

Διεύθυνση Γεωργίας 

 - Πρακτικό Γεωργικό Σχολείο Πανεπιστημίου 171 

44 Κέντρο Προστασίας Φυτών Ζαΐμη 23 

45 Κέντρο Προστασίας Φυτών Κοτρώνι 

46 

Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας 

 - Διεύθυνση Βιομηχανίας 

 - Τοπογραφική Υπηρεσία Πατρών - Αθηνών 12 

47 Περιφερειακό - Τοπικό Ελεγκτικό Κέντρο Ακτή Δυμαίων 25 

48 ΕΥΔΕ ΠΑΘΕ Ακτή Δυμαίων 26 

49 
Τομέας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων 
(ΤΑΣ) Πατρών - Αθηνών 51 

50 Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων Κοτρώνι 

51 Δ/νση Εμπορίου Ερμού 70 

52 Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας Κανάρη 42-44 

53 Δ/νση Μεταφορών - Επικοινωνιών Αυλώνος - Σταγείρων 

54 ΚΤΕΟ Προάστειο 
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55 Δ/νση Πολεοδομίας Ευμήλου 30 

56 Εποπτεία Αλιείας Πανεπιστημίου 173 

58 

Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής 

 Επιμόρφωσης (ΝΕΛΕ) Αυτ. Θεοδοσίου 16 

59 Δήμος Πατρέων Μαιζώνος 108 

60 Δήμος Πατρέων - Δημοτική Βιβλιοθήκη Μαιζώνος 110 

61 Δήμος Πατρέων Παντανάσσης 30 

62 Δήμος Πατρέων Παντανάσσης 17 

63 Δήμος Πατρέων (ΑΔΕΠ) Βενιζέλου 38 

64 

Δήμος Πατρέων 

 (Γραφείο Τουριστικών Πληροφοριών) Όθωνος Αμαλίας 6 

65 Δήμος Πατρέων (ΚΑΠΗ) Βοσπόρου 1 

66 Δήμος Πατρέων Μαιζώνος 147 

67 Δήμος Πατρέων (ΔΕΥΑΠ) Ακτή Δυμαίων 48 

68 
Γραφείο Δημοτικού Διαμερίσματος 
Ανατολικό Εγλυκάδος 98 

69 Γραφείο Δημοτικού Διαμερίσματος ΑρκτικόΠανεπιστημίου 172 

70 
Γραφείο Δημοτικού Διαμερίσματος 
Κεντρικό -  Αρσάκειο 

71 Γραφείο Δημοτικού Διαμερίσματος Νότιο Ν. Ζέρβα 8 

72 Κοινωνικός Τομέας Δήμου Πατρέων Γούναρη 76 

73 Σπίτι Πολιτισμού Δήμου Πατρέων Φωκέας 26 

74 Δημοτική Αστυνομία Βενιζέλου και Πρέσπας 

75 Γραφείο Δημοτικής Μέριμνας Κοραή 5 

76 Γραφεία Συλλόγων Αγ. Γεωργίου - Παντανάσσης 

77 ΟΓΑ Πανεπιστημίου 168 

78 ΟΔΔΥ - ΟΕΚ Φιλοποίμενος 4-6 

79 ΕΟΜΜΕΧ Αράτου 21 

80 ΕΛΓΑ Ακτή Δυμαίων 26 

81 ΟΚΑΝΑ Υψηλάντου 185 

82 Οργανισμός Λιμένος Πατρών Όθωνος Αμαλίας - Γούναρη 

83 ΟΠΕΚΕΠΕ Πατρών - Αθηνών 18 

84 ΟΑΕΔ Αθηνών - Ρίου 89 
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85 ΟΑΕΔ Αράτου 35 

86 ΟΑΕΔ Δ. Υψηλάντου 

87 Μουσείο (υπό ανέγερση) Πατρών - Αθηνών 36-40 

88 

Θέση Μελλοντικών Δικαστηρίων 

 και Διοικητηρίου ΚΕΤΕΣ 

89 Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Αγ. Ανδρεου & 28ης Οκτωβρίου 

90 Πανεπιστήμιο Πατρών Ρίο - Πανεπιστημιούπολη 

91 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σαχτούρη 16 

92 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τσαμαδού - Αγ. Ανδρέου 

93 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τσαμαδού - Ρήγα Φεραίου 

94 Ωδείο Δήμου Πατρέων (Κτίριο Β)  Σατωμβριάνδου 

95 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σαχτούρη 23 

96 
Ανώτερο Τεχνολογικό Ίδρυμα Πατρών 
(ΤΕΙ) Κουκούλι 

97 
Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων 
(ΙΝΒΙΣ) Πανεπιστημίου 277 

98 ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ Οδός Σταδίου, Ρίο Πάτρας 

99 ΚΕΠ Ακτή Δυμαίων 

100 ΕΑΙΤΥ (Ρίο) Ρίο - Πανεπιστημιούπολη 

101 Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Τυρταίου 29 

102 Περιφερειακό Μορφωτικό Κέντρο Μαιζώνος 19 

103 Επιστημονικό Πάρκο Πατρών  

105 Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κανακάρη 118 

106 Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αλ. Υψηλάντου 216 

107 Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κανακάρη 46-52 

108 Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γούναρη 217 

109 
Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Δημ. 
Εκπ. Μαραγκοπούλου 30 

110 1o Ι.Ε.Κ. Ακρωτηρίου 294 

111 2ο Ι.Ε.Κ. Γιαννιτσών 5 

112 ΙΚΑ Ιωαννίνων και Αθηνών 

113 Αρσάκειο Κορίνθου 

114 ΙΚΑ Ν. Ζέρβα 

 Σχολεία – Λύκεια / Γυμνάσια  



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

- 186 - 

115 

1ο Ενιαίο Λύκειο - Πειραματικό Γυμνάσιο 

 - Πειραματικό Λύκειο και 15ο Γυμνάσιο Ανθούπολη 

116 
2ο Ενιαίο Λύκειο - Πειραματικό Γυμνάσιο 
και Λύκειο Δαμίρη - Αγ. Γεωργίου Λάγγουρα

117 3ο Ενιαίο Λύκειο και 3ο ΤΕΕ Αγ. Ιωάννη Πράτσικα 2 

118 4ο Ενιαίο Λύκειο Αρόης 11 

119 
5ο Ενιαίο Λύκειο και 4ο Γυμνάσιο και 5ο 
Γυμνάσιο Μαραγκοπούλου 1 

120 6ο και 11ο Νόρμαν 57 

121 7ο Σουνίου 111-115 

122 8ο Αλοννήσου 109 

123 

9ο και 4ο ΤΕΕ και 3ο ΣΕΚ, 

 13ο Γυμνάσιο Αυστραλίας 62 

124 10ο και 14ο Γυμνάσιο Ακτή Δυμαίων 135 

125 12ο Ενιαίο Λύκειο Σκιάθου και Σαμοθράκης 

126 

13ο και 9ο Γυμνάσιο και 

 1ο Εσπερινό Γυμνάσιο Κορίνθου 221 

127 

Εσπερινό Ενιαίο Λύκειο και 

 3ο Γυμνάσιο και 7ο Γυμνάσιο Ασημάκη Φωτήλα 32 

128 Μουσικό Λύκειο και Μουσικό Γυμνάσιο ΕΒ 30 (Εγλυκάδα) 

129 Αθλητικό Λύκειο και Αθλητικό Γυμνάσιο Ελ. Βενιζέλου (Εγλυκάδα) 

130 

1ο ΤΕΕ- 7ο ΤΕΕ - 8ο ΤΕΕ 

 - 9ο ΤΕΕ (1ο ΣΕΚ) Σεφέρη (Κουκούλι) 

131 2ο, 5ο, 6ο ΤΕΕ Αγ. Σοφίας 

132 10ο ΤΕΕ Αχαϊκής Συμπολιτείας 20 

135 1ο Γυμνάσιο και 6o Γυμνάσιο Έλλ. Στρατιώτη - Αγ. Σοφίας 

136 2ο Γυμνάσιο και 19ο Γυμνάσιο Μαιζώνος 156 

137 3ο - 8ο Γυμνάσιο (Τριάντιος Σχολή) τέρμα Ιωνίας 

138 10ο Ετεοκλέους 33 

139 12ο και 22ο Γυμνάσιο 
Παπαναστασίου και 
Γοργοποτάμου 

140 16ο Κορυδαλλέως 13 

141 17ο Παρασκευοπούλου 3 

142 18ο Κορώνη Αρόη 
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143 20ο Αριστοτέλους 63 

144 21ο Θερμοπυλών και Ανθεμίου 

 Δημοτικά Σχολεία  

145 1ο Δημοτικό Σχολείο Πάροδος Αιόλου 38 

146 2ο (Στρούμπειο) Μαιζώνος 26 

147 3ο Παντοκράτορος 3 

148 4ο Γ. Ρούφου 62 

149 5ο Γ. Ολυμπίου 89 

150 6ο, 37ο και 38ο Δημοτικό Σχολείο Σολωμού 57 

151 7ο Πλατεία Ανδρούτσου 

152 8ο και 9ο Δημοτικό Σχολείο Γερμανού 186 

153 10ο Κορίνθου 335 και Κανάρη 

154 11ο Ρήγα Φεραίου και Σατωβριάνδου 

155 12ο και 27ο Δημοτικό Σχολείο Γ. Ολυμπίου και Σουλίου 

156 13ο και 28ο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Τριάδας 70 

157 14ο Ακτή Δυμαίων 51 

158 15ο Καλαβρύτων - Νικαίας 

160 18ο Θουκιδίδου και Περσεφόνης 

161 21ο Παρασκευοπούλου 1 

163 23ο Πανεπιστημίου 167 

164 24ο Ανθείας 195 

165 26ο και 31ο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Σοφίας 37 

167 33ο Ακρωτηρίου 83 

168 35ο Ανθεμίου 2 

171 41ο Μαραθωνομάχων 40 - Εγλυκάδα 

172 42ο Στροφάδων και Κωχ - Λάγγουρα 

174 44ο 
Αριστοτέλη και Νικομάχου -
Περιβόλα 

175 45ο Θεοτοκοπούλου 135 

176 46ο Ιων. Δαμασκηνού 20 

177 47ο Μιχ. Σούτσου 20 

179 49ο 
Παρ. Αυστραλίας 41 - Μαρ. 
Κοτοπουλ. 24 
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180 50ο Ραγκαβή 18 

181 51o Κρεστένων 10 

182 52ο Λαοκόοντος 

183 53ο Παπανασταστίου και Ευβοίας 

184 54ο Κομνηνών και Βέτσου 

185 55ο Άθω 18 

186 56ο και 58ο και 66ο Δημοτικό Σχολείο Κύπρου και Δοϊράνης 

188 60ο Τέρμα Αντιγόνης 

191 64ο Ορφανίδου 22 

192 65ο Βιτσάρη - Μακρυγιάννη 

193 67ο Παπαντώνη 10 

194 68ο Παρμενίδου 12 

 Ειδικά Σχολεία  

195 1o Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστημίου 308 

196 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ποτίδαιας 31 

197 3ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο - ΠΙΚΠΑ Μιαούλη 42 

198 4ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ιππολύτης 8 

199 Κωφαλάλων Διοδώρου - Προάστειο 

 Πυροσβεστική  

200 Πυροσβεστικός Σταθμός Μαξίμου - Σκαγιοπούλειο 

201 Πυροσβεστικός Σταθμός Πλ. Πυροσβεστείου - Μπιζανίου 

202 Πυροσβεστικός Σταθμός Πατρών - Αθηνών 

 ΡΙΟ Συνέχεια  

203 Δημοτικό Σχολείο Ρίου  

205 Δημοτικό Σχολείο Αγίου Βασιλείου  

208 Δημοτικό Σχολείο κάτω Κατστριτσίου  

209 Γυμνάσιο Καστριτσίου  

210 Πειραματικό Δημοτικό Πανεπιστημίου  

211 ΚΕΠ Ριου (Αγ. Βασίλειος)  

212 Γυμνάσιο Ρίου  

213 Λύκειο Ρίου  

214 Λύκειο Καστριτσίου  

216 Δημοτικό Ωδείο Ρίου  
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218 Δημαρχείο Ρίου Αθηνών 6 

219 Δ.Δ. Ρίου - Ιατρεία Σόμερσετ 101 

 Άλλα Σημεία  

220 Σκαγιοπούλειο Σολομού 

221 Βρεφοκομείο Σωτηριάδου 

222 Μητρόπολη Πατρών Ευμήλου 

223 Ουρά ΕΔΕΤ Πλατεία Γεωργίου 

224 ΙΚΑ Κορίνθου και Κανακάρη 

225 
Νέα κτίριο Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου Κουκούλι 

226 Νέο Κτίριο ΠΔΕ Πατρών –Αθηνών & Αρέθα 

227 Ταμείο Δήμου Πατρέων Βότση 

228 Διεύθυνση Βθμιας Εκπαίδευση Αχαίας Ερμού 70 

Πίνακας 49: Σημεία σύνδεσης του Μητροπολιτικού Ευρυζωνικού Δικτύου 
Οπτικών Ινών του Δήμου Πατρέων και Δήμου Ρίου 

Το Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών της Πάτρας αποτελείται από 3 κύριους 
κόμβους, 8 κόμβους διανομής, 22 κόμβους πρόσβασης ενώ 47 φορείς συνολικά 
συνδέονται με ασύρματα στον ΜΑΝ από 9 βάσεις ασύρματης πρόσβασης που 
τοποθετούνται σε δύο φορείς του δήμου. Τα παραπάνω παρουσιάζονται και στον 
πίνακα που ακολουθεί. 

Κύριοι Κόμβοι Κόμβοι Διανομής Κόμβοι 
Πρόσβασης 

Σύνολο σημείων 
που συνδέονται με 
ασύρματη ζεύξη 

4 8 22 47 

Πίνακας 50: Συνολικοί κόμβοι του Μητροπολιτικού Ευρυζωνικού Δικτύου 
Οπτικών Ινών του Δήμου Πατρέων και Δήμου Ρίου 

7.7.3. Στοιχεία  όδευσης  

Αναλυτικά οι κόμβοι του δικτύου καθώς και ο χώρος στον οποίο θα εγκαθίσταται ο 
εξοπλισμός τους παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

Κωδικός 
Κόμβου 

Τύπος 
Κόμβου 

Συνδεόμενο Σημείο 
Εγκατάστασης 
κόμβου 

Α/Α 
Σημείο
υ 

Διεύθυνση 

C90 Κύριος Πανεπιστήμιο Σ90 Πανεπιστήμιο Πατρών 
/ Κτήριο Βιβλιοθήκης 
(ΒΥΠ) 
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C113 Κύριος Αρσάκειο Σ113 Κορίνθου 

C220 Κύριος Σκαγιοπούλειο Σ220 Σολωμού 

C96 Κύριος ΑΤΕΙ Σ96 Κουκούλι 

D84 Διανομής ΟΑΕΔ Σ84 Πατρών - Ρίου 89 

D144 Διανομής 21ο Γυμνάσιο Σ144 Θερμοπυλών και 
Ανθεμίου 

D120 Διανομής 6ο και 11ο Γυμνάσιο Σ120 Νόρμαν 57 

D126 Διανομής 13ο και 9ο Γυμνάσιο Σ126 Κορίνθου 221 

D197 Διανομής 3ο Ειδικό Σχολείο 
ΠΙΚΠΑ 

Σ197 Μιαούλη 42 

D150 Διανομής 6ο, 37ο και 38ο 
Δημοτικό Σχολείο 

Σ150 Σολωμού 57 

D117 Διανομής 3ο Λύκειο και 3ο ΤΕΕ Σ117 Αγίου Ιωάννη 
Πράτσικα 2 

D2 Διανομής Νοσοκομείο Άγιος 
Ανδρέας 

Σ2 Καλαβρύτων και 
Φλέμιγκ 

A96 Πρόσβασης ΑΤΕΙ Σ96 Κουκούλι 

A141 Πρόσβασης 17ο Δημοτικό Σχολείο Σ141 Παρασκευοπούλου 3 

A2 Πρόσβασης Νοσοκομείο Άγιος 
Ανδρέας 

Σ2 Καλαβρύτων και 
Φλέμιγκ 

A117 Πρόσβασης 3ο Λύκειο και 3ο ΤΕΕ Σ117 Αγίου Ιωάννη 
Πράτσικα 2 

A63 Πρόσβασης Δήμος Πατρέων 
(ΑΔΕΠ) 

Σ63 Βενιζέλου 38 

A150 Πρόσβασης 6ο, 37ο και 38ο 
Δημοτικό Σχολείο 

Σ150 Σολωμού 57 

A127 Πρόσβασης Εσπερινό Ενιαίο 
Λύκειο, 3ο και 7ο 
Γυμνάσιο 

Σ127 Ασημάκη Φωτήλα 32 

AA1 Πρόσβασης Κοραή και Ευμήλου 
(Γωνία) 

_ Κοραή και Ευμήλου 

A197 Πρόσβασης 3ο Ειδικό Σχολείο 
ΠΙΚΠΑ 

Σ197 Μιαούλη 42 

A224 Πρόσβασης ΙΚΑ Σ224 Κορίνθου και Κανάρη 
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AA2 Πρόσβασης Βρεφοκομείο Σ221 Σωτηριάδου 

A61 Πρόσβασης Δήμος Πατρέων Σ61 Παντανάσσης 30 

A126 Πρόσβασης 13ο και 9ο Γυμνάσιο Σ126 Κορίνθου 221 

A154 Πρόσβασης 11ο Δημοτικό Σχολείο Σ154 Ρήγα Φεραίου και 
Σατωμβριάνδου 

A120 Πρόσβασης 6ο και 11ο Γυμνάσιο Σ120 Νόρμαν 57 

A135 Πρόσβασης 1ο και 6ο Γυμνάσιο Σ135 Ελλ. Στρατιώτου και 
Αγίας Σοφίας 

AΑ3 Πρόσβασης Κέντρο Γεωργικής 
Έρευνας 

Σ41 Αμερικής και Πατρών 
Αθηνών 

A144 Πρόσβασης 21ο Γυμνάσιο Σ144 Θερμοπυλών και 
Ανθεμίου 

A45 Πρόσβασης Κέντρο Προστασίας 
Φυτών 

Σ45 Κοτρώνι 

A50 Πρόσβασης Διεύθυνση Εγγείων 
Βελτιώσεων 

Σ50 Κοτρώνι 

A84 Πρόσβασης ΟΑΕΔ Σ84 Αθηνών Ρίου 89 

A90 Πρόσβασης Πανεπιστήμιο Σ90 Πανεπιστήμιο Πατρών 
/ Κτήριο Βιβλιοθήκης 
(ΒΥΠ) 

Πίνακας 51: Κόμβοι του Μητροπολιτικού Ευρυζωνικού Δικτύου Οπτικών Ινών 
του Δήμου Πατρέων και Δήμου Ρίου 

Συνολικά η χάραξη του δικτύου οπτικών ινών των Δήμων Πατρέων και Ρίου 
παρουσιάζεται στα παρακάτω σχήματα. Στο Σχήμα 52 εικονίζεται η όδευση του 
δικτύου μέσα στην πόλη της Πάτρας ενώ στο Σχήμα 53 παρουσιάζεται η όδευση του 
ΜΑΝ στα όρια του Δήμου Ρίου. Τέλος στο Σχήμα 54 παρουσιάζεται η όδευση του 
ΜΑΝ στο χώρου του Πανεπιστημίου Πατρών. 
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Σχήμα 52: Η όδευση του ΜΑΝ Πατρών – Ρίου στην πόλη της Πάτρας 

 

 

Σχήμα 53: Η όδευση του ΜΑΝ στο Δήμο Ρίου 
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Σχήμα 54: Η όδευση στο χώρο του Πανεπιστημίου Πατρών 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά η λογική αναπαράσταση του ΜΑΝ στα 3 
επίπεδα δικτύου (κύριο δίκτυο, δίκτυο διανομής και δίκτυο πρόσβασης). 

Κύριο Δίκτυο. Το κύριο δίκτυο (Σχήμα 55) συνδέει τους κύριους κόμβους του 
δικτύου (C90, C220, C96). 
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Σχήμα 55: Το κύριο δίκτυο του ΜΑΝ 

Η σύνδεση του κύριου κόμβου C90 (AEI) με τον κύριο κόμβο C96 (ATEI) μέσω της 
διαδρομής 1 όπως παρουσιάζεται στο παραπάνω σχήμα. Επίσης, η σύνδεση του 
κόμβου C90 με τον κύριο κόμβο C113(Αρσάκειο) θα γίνεται μέσω της διαδρομής 2. 
Στη συνέχεια ο κύριος κόμβος C113 συνδέεται με το κόμβο C220 (Σκαγιοπούλειο) 
μέσω της διαδρομής 3 και τέλος ο κόμβος C220 θα συνδέεται με τον κόμβο C96 
μέσω της διαδρομής 4. 

Δίκτυο Διανομής. Οι κόμβοι διανομής συνδέονται σε 2 κύριους κόμβους για λόγους 
πλεονασμού και ορθής λειτουργίας σε περίπτωση απώλειας κάποιας σύνδεσης. 
Ειδικότερα οι συνδέσεις είναι οι ακόλουθες: 

• D84 (ΟΑΕΔ – Ρίο): 

o Διαδρομή 1: C90  

o Διαδρομή 2: C96  

• D144 (21ο Γυμνάσιο): 

o Διαδρομή 1: C90  

o Διαδρομή 2: C113  

• D120 (6ο και 11ο Γυμνάσιο): 

o Διαδρομή 1: C90  

o Διαδρομή 2: C113:  

• D197 (3ο Ειδικό Σχολείο): 

o Διαδρομή 1: C220  

o Διαδρομή 2: C113  

• D150 (6ο, 37ο και 38ο Δημοτικό Σχολείο) 

o Διαδρομή 1: C220  
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o Διαδρομή 2: C96  

• D117 (3ο Λύκειο και 3ο ΤΕΕ) 

o Διαδρομή 1: C220  

o Διαδρομή 2: C96  

• D2 (Νοσοκομείο Αγ. Ανδρέας): 

o Διαδρομή 1: C96  

o Διαδρομή 2: C220  

D84

C90 C220 C96

D197
D144 D150D126

D120 D117 D2

C113

 

Σχήμα 56: Λογικό Διάγραμμα δικτύου Διανομής 

Δίκτυο Πρόσβασης. Οι κόμβοι πρόσβασης συνδέονται με τους κόμβους διανομής 
όπως παρουσιάζεται παρακάτω: 

• Α96 (ATEI): 

o C96 Συνδέεται απευθείας στον κύριο κόμβο  

• Α141 (17ο Δημοτικό Σχολείο): 

o D2  

• Α2 (Νοσοκομείο Αγ. Ανδρέας): 

o D2  

• Α117 (3ο Λύκειο και 3ο ΤΕΕ): 

o D117  

• Α63 (ΑΔΕΠ, Δήμος Πατρέων): 

o D117  

• Α150 (6ο, 37ο και 38ο Δημοτικό Σχολείο): 

o D150  

• Α127 (Εσπερινό Ενιαίο Λύκειο, 3ο και 7ο Γυμνάσιο): 
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o D197  

• ΑΑ1 (Ευμήλου): 

o D150  

• Α197 (3ο ειδικό Σχολείο Πίκπα): 

o D197  

• Α224 (ΙΚΑ, Κορίνθου και Κανάρη) 

o D197  

• ΑΑ2 (Αγ. Γεωργίου & Παντοκράτορος): 

o D126  

• Α61 (Δήμος Πατρέων, Παντανάσσης) 

o D197  

• Α126 (13ο και 9ο Γυμνάσιο): 

o D126  

• Α154 (11ο Δημοτικό Σχολείο): 

o D120  

• Α120 (6ο και 11ο Γυμνάσιο): 

o D120  

• Α135 (1ο και 6ο Γυμνάσιο): 

o D120  

• ΑΑ3 (Κέντρο Γεωργικής Έρευνας): 

o D144  

• Α144 (21ο Γυμνάσιο): 

o D144  

• Α45 (Κέντρο Προστασίας Φυτών): 

o D144  

• A50 (Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων): 

o D84  

• Α84 (ΟΑΕΔ – Ρίο): 

o D84  
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Σχήμα 57: Λογικό Διάγραμμα δικτύου Πρόσβασης 

Διασύνδεση Σημείων στο ΜΑΝ Πάτρας. Τα σημεία ενδιαφέροντος που θα 
συνδεθούν στο ΜΑΝ Πάτρας είναι καταχωρημένα στους κόμβους πρόσβασης ως 
ακολούθως 

• Α96: 13, 96, 53, 196, 122, 130, 129, 18, 225 

• Α141: 141, 161, 68, 88, 3, 1 

• Α2: 2, 158, 119, 109, 116, 185, 172, 108, 152 

• Α117: 117, 156, 74, 65, 73 

• Α63: 63, 67, 121, 29, 47, 48, 80, 157 

• Α150: 150, 200, 220 

• Α127: 127, 149, 155, 17, 72, 148 

• ΑΑ1: 222, 86, 23, 55, 75, 26, 99, 30, 82 

• Α197: 197, 93, 136, 91, 92, 95 

• Α224: 224, 31, 32, 34, 35, 52, 153, 8, 106, 143, 36, 40, 21 

• ΑΑ2:147, 76, 11 

• Α61:61, 60, 62, 59, 25, 33, 38, 39, 78, 66, 227 

• Α126:126, 27, 105, 51, 12, 223, 107, 85, 9, 81, 151, 228 

• Α154:154, 28, 146, 44, 16, 79, 89, 64, 10, 94 

• Α120:120, 201, 7, 102, 113, 70 

• Α135:135, 111, 112, 165, 186 

• ΑΑ3:19, 83, 46, 131, 132, 87 

• Α144:144, 41, 22, 20, 49, 42, 168, 101, 226 

• Α45:45, 115, 163, 43, 56, 77, 69, 180 

• Α50:50, 97, 140, 14 

• Α84:84, 24, 203, 212, 213, 219 
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• Α90:5, 90, 218, 98, 103, 100 

Σημεία Ασύρματης Σύνδεσης. Παράλληλα, ορισμένα σημεία θα συνδεθούν μέσω 
ασύρματων συνδέσεων. Για το ΜΑΝ Πατρέων - Ρίου έχει σχεδιαστεί ώστε 47 σημεία 
να αποτελούν σημεία ασύρματων συνδέσεων προς πολλαπλά τερματικά σημεία. 
Ειδικότερα, οι ασύρματες συνδέσεις του ΜΑΝ Πατρέων - Ρίου είναι οι ακόλουθες: 

• ΑΒ1:Σ4 

• ΑΒ4: Σ128, Σ171, Σ176 

• ΑΒ96: Δασύλλιο 

• ΑΒ(Δασύλλιο): 

• Ακτή Δημαίων: Σ6, Σ124, Σ182, Σ162, Σ160, Σ177, Σ164, Σ184, Σ194 

• Ζαρουχλέικα: Σ193, Σ188, Σ198, Σ125, Σ167, Σ71, Σ114, Σ139, Σ183, Σ58, 
Σ137 

• Γλάυκος:Σ138, Σ110, Σ181, Σ192 

• Περιβόλα: Σ175, Σ143, Σ174 

• Αρόη: Σ118, Σ145, Σ142 

• ΑΒ50: Σ202 

• ΑΒ202: Σ15, Σ123, Σ179 

• ΑΒ14: Σ54, Σ199 

• ΑΒ90: Σ208, Σ214, Σ209, Σ210, Σ216 

• ΑΒ103: Σ205, Σ211 

7.8. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΠΤΙΚΩΝ 
ΙΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 

7.8.1. Εισαγωγή  

Το Μητροπολιτικό Ευρυζωνικό Δίκτυο Οπτικών Ινών του Δήμου Πύργου διασύνδεει 
29 σημεία με χρήση 1 κύριου κόμβου, 2 κόμβων διανομής και 7 κόμβων πρόσβασης. 
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 593.599,90 €, πλέον του ΦΠΑ, (σύνολο 
706.383,90 €). Το σύνολο των εκσκαφών (συνολικό μήκος χαντακιού δικτύου), είναι 
τουλάχιστον 8,67 Km. 

7.8.2. Συνοπτική  περιγραφή  του  ΜΑΝ   

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται ονομαστικά όλοι οι φορείς οι οποίοι θα 
αποτελέσουν τα σημεία σύνδεσης του Μητροπολιτικού Δικτύου του Δήμου Πύργου.  

Αριθμός Ονομασία Φορέα που συνδέεται στο 
Μητροπολιτικό Δίκτυο του Δήμου 

Διεύθυνση 
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Σημείου Πύργου 

Σ1 Νομαρχιακό Νοσοκομείο  Συντριάδα 

Σ2 Διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Υψηλάντου & Εθνικής 
Αντίστασης 

Σ3 ΤΕΙ Ρήγα Φεραίου 31 

Σ4 Νομαρχιακές Υπηρεσίες Μανωλοπούλου 31 

Σ5 Περιφερειακή διοίκηση  Μανωλοπούλου & 
Κοκκίνου 

Σ6 1ο Γυμνάσιο – Λύκειο Πύργου Ζαιμη 20 

Σ7 Δ.Ο.Υ. Ρήγα Φεραίου & 28η 
Οκτωβρίου 

Σ8 Ο.Α.Ε.Δ. Ρήγα Φεραίου & 28η 
Οκτωβρίου 

Σ9 2ο Δημοτικό Σχολείο Κατακόλου 51 

Σ10 Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο Πλατεία Σάκη 
Καράγιωργα 

Σ11 Κτίριο Δήμου (ΚΕΠ, Ληξιαρχείο)  Τάκη Πετροπούλου 2 

Σ12 Δ.Ε.Υ.Α.Π. Ολυμπίων 36 

Σ13 Θέατρο Απόλλων (Δημοτικό) Συλλαιδοπούλου 3 

Σ14 Δημοτική βιβλιοθήκη Γερμανού & Μερτίδου 

Σ15 ΙΚΑ Ρηγα Φεραίου και Μυστρά 

Σ16 6ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου 

Σ17 2ο Γυμνάσιο – Λύκειο Πύργου Πατρών 39 

Σ18 Δ.Α.Κ.Ε.Π. Εργ Κατοικίες Κατακόλου 

Σ19 3ο Γυμνάσιο – Λύκειο Πύργου Όπισθεν Αγ. Βαρβάρας 

Σ20 2ο Τεχνικό Λύκειο Πύργου Κοκκιλώνη 

Σ21 Μανωλοπούλειο Μέγαρο (Συνεδριακό 
Κέντρο/Χώρος Εκδηλώσεων) 

Κατακόλου & Ερυθρού 
Σταυρού 

Σ22 Δημοτικό Γυμναστήριο – Χώρος 
Εκδηλώσεων  

Παντελεήμωνος 

Σ23 Μουσείο – Δημοτική Αγορά Καραϊσκάκη & Πετραλιά 

Σ24 Δικαστικό Μέγαρο Πλατεία Δικαστηρίων 
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Σ25 10ο Δημοτικό Σχολείο Συν. Κριθαραίικα 

Σ26 4ο Γυμνάσιο – Λύκειο Πύργου Ρήγα Φεραίου 

Σ27 Μέγαρο Μητροπόλεως Ηλείας  

  Κατακόλου & Μυστρά  

Σ28 Εθνικό στάδιο Πύργου και Δημοτικό 
Γυμναστήριο Πύργου 

Πατρών 

Σ29 Εμπορικό – Βιομηχανικό – Οικονομικό 
Επιμελητήριο 

Πλατεία Ηρώων 

Πίνακας 52: Σημεία σύνδεσης του Μητροπολιτικού Ευρυζωνικού Δικτύου 
Οπτικών Ινών του Δήμου Πύργου 

Στον παρακάτω πίνακα απαριθμούνται οι κόμβοι και τα σημεία που διασυνδέονται με 
χρήση ασύρματης τεχνολογίας: 

Κύριοι Κόμβοι Κόμβοι Διανομής Κόμβοι 
Πρόσβασης 

Σύνολο σημείων 
που συνδέονται με 
ασύρματη ζεύξη 

1 2 7 3 

Πίνακας 53: Κόμβοι του Μητροπολιτικού Ευρυζωνικού Δικτύου Οπτικών Ινών 
του Δήμου Πύργου 

7.8.3. Στοιχεία  όδευσης  

Η λογική αναπαράσταση του ΜΑΝ σε 3 επίπεδα δικτύου (δίκτυο διανομής, δίκτυο 
πρόσβασης και δίκτυο σύνδεσης φορέων) αποτυπώνεται στα παρακάτω σχήματα. 

Δ2

Κ1

Δ1

 

Σχήμα 58: Λογική αναπαράσταση Δικτύου Διανομής του MAN Πύργου 
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Σχήμα 59: Λογική αναπαράσταση Δικτύου Πρόσβασης του MAN Πύργου 
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Σχήμα 60: Λογική αναπαράσταση Δικτύου Σύνδεσης φορέων του MAN Πύργου 

Στο Σχήμα 61 αποτυπώνεται σε χάρτη του Δήμου Πύργου η όδευση του δικτύου 
οπτικών ινών. Η αποτύπωση επίσης περιλαμβάνει: 1) τους φορείς του δημοσίου που 
θα συνδεθούν στο ΜΑΝ, οι οποίοι αναπαρίστανται ως αριθμημένα σημεία (η 
αρίθμηση αντιστοιχεί στον Αριθμό Σημείου στον πίνακα της προηγούμενης 
παραγράφου), 2) τους κόμβους (Κύριος κόμβος, κόμβοι Διανομής και κόμβοι 
Πρόσβασης) του δικτύου οπτικών ινών, και 3) Τα σημεία που συνδέονται με χρήση 
ασύρματης τεχνολογίας εντός της πόλης του Πύργου καθώς και τις αντίστοιχες 
ζεύξεις. 
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Σχήμα 61: Χάρτης αναπαράστασης όδευσης του MAN Πύργου 
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ΚΕΦΑΛΑ ΙΟ  8 :  ΥΠΟ Ψ Η Φ Ι Α  
Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ ΑΤ Ι Κ Α  ΜΟΝ Τ Ε Λ Α  Γ Ι Α  

ΤΑ  Δ Ι ΚΤ ΥΑ  Τ Η Σ  Π 9 3  
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ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΑ 
ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ Π93 

Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφεται ποιο από τα προτεινόμενα μοντέλα της Ενότητας 
2.4 είναι το καταλληλότερο για την περίπτωση των οπτικών μητροπολιτικών δικτύων 
της Π93, καθώς και το επίπεδο εφαρμογής αυτού. Βασική προϋπόθεση και κύρια 
πρόκληση σε κάθε περίπτωση είναι η δημιουργία ανταγωνισμού με τη βέλτιστη 
τεχνοοικονομική λύση και προς όφελος των πολιτών. 

8.1. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ 
ΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ Π93 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

• Ο ανταγωνισμός μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών ευνοεί τελικά τους 
καταναλωτές, τόσο από οικονομικής απόψεως, όσο και από πλευράς ποικιλίας 
παρεχόμενων υπηρεσιών. 

• Η Ελλάδα διαθέτει πολλούς εναλλακτικούς παρόχους υπηρεσιών, μικρότερους 
ή μεγαλύτερους σε μέγεθος, οι οποίοι δε μπορούν σε πολλές περιπτώσεις να 
διαθέτουν ιδιόκτητες τηλεπικοινωνιακές υποδομές. 

• Αν ένας μοναδικός ιδιωτικός πάροχος διαθέτει και διαχερίζεται ένα κομμάτι του 
δικτύου (είτε την παθητική υποδομή, είτε τον ενεργό εξοπλισμό, είτε τις 
υπηρεσίες) δύσκολα διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση των ανταγωνιζόμενων 
εναλλακτικών παρόχων στα άλλα επίπεδα. 

• Η δραστηριότητα των παρόχων στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές (στην 
περιφέρεια) είναι περιορισμένη έως ανύπαρκτη, λόγω του ότι, σε ένα μεγάλο 
ποσοστό, δεν είναι συμφέρουσα η επένδυση σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές. 

• Ο πλήρης κρατικός έλεγχος (από τις υποδομές έως τις υπηρεσίες) είναι μόνο 
προσωρινή λύση, η οποία οδηγεί στην παροχή περιορισμένων υπηρεσιών στους 
καταναλωτές και σε καμία περίπτωση δεν προάγει τον ανταγωνισμό. 

• Ο κάθε τηλεπικοινωνιακός πάροχος διαθέτει το δικό του ενεργό εξοπλισμό, ο 
οποίος πιθανά να πλεονεκτεί έναντι των ανταγωνιστών του. Στην περίπτωση 
που ο ενεργός εξοπλισμός του δικτύου ήταν ο ίδιος για όλους τους παρόχους, το 
πλεονέκτημα αυτό θα χανόταν. 

• Τα μητροπολιτικά δίκτυα της Πρόσκλησης 93 ανήκουν στους Δήμους στους 
οποίους υλοποιούνται. 

• Διάφορες σχετικές πρακτικές χωρών του εξωτερικού υπαγορεύουν τη 
δραστηριοποίηση ενός (δημόσιου) παρόχου στο επίπεδο 1 και την δράση του 
ανταγωνισμού στα επίπεδα 2 και 3 (Σχήμα 62). 

Καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα ότι το επιχειρηματικό μοντέλο ίσης πρόσβασης 
(Παράγραφος 2.4.1) είναι το βέλτιστο για την περίπτωση των μητροπολιτικών 
δικτύων της Πρόσκλησης 93. Το συγκεκριμένο σενάριο φαίνεται στο Σχήμα 62. 
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Σχήμα 62: Σενάριο ίσης πρόσβασης 

8.2. ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

Με βάση το επίπεδο στο οποίο μπορεί πιθανά να γίνεται η εκμετάλλευση και η 
διαχείριση των ευρυζωνικών υποδομών της Π93, στα πλαίσια του επιχειρηματικού 
μοντέλου ίσης πρόσβασης, προτείνεται η εφαρμογή του σχετικού μοντέλου 
(εναλλακτικά) σε επίπεδο: 

• Δήμου 

• Περιφέρειας 

• Πανελλαδικό 

Για καθεμία από τις παραπάνω εναλλακτικές λύσεις, προτείνεται η σύσταση μιας 
εταιρείας, σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας ή πανελλαδικά, αντίστοιχα, η οποία και 
θα εφαρμόζει το κατά περίπτωση προτεινόμενο επιχειρηματικό μοντέλο. Η εταιρείες 
και στις τρεις (3) προτεινόμενες λύσεις έχουν ορισμένες κοινές αρμοδιότητες, αλλά 
η περιοχή δράσης τους διαφοροποιείται ανάλογα. Συνεπώς, σε κάθε περίπτωση, η 
εταιρεία που θα συσταθεί, και για την περιοχή δραστηριοποίησής της, είναι 
υπεύθυνη για τα παρακάτω: 

• Ενημέρωση των πολιτών 

• Μελέτη και καταγραφή των αναγκών 

• Διαβούλευση με τους φορείς 

• Παροχή των υποδομών της Π93 στους ενδιαφερόμενους παρόχους 
κοστοστρεφώς 

• Επέκταση των ευρυζωνικών υποδομών σε περιοχές που δεν καλύπτονται 
από την Π93 και παροχή μέρους αυτών στους παρόχους κοστοστρεφώς. 
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8.2.1. Επίπεδο  Δήμων  

Σύμφωνα με την συγκεκριμένη λύση, κάθε Δήμος θα αναλάβει την εκμετάλλευση, 
συντήρηση και επέκταση των ευρυζωνικών υποδομών της Π93. Σε κάθε 
Δήμο/Κοινότητα θα πρέπει να συσταθεί μια εταιρεία (ενδεικτικά, Δημοτική 
Επιχείρηση Ευρυζωνικότητας ΑΕ - ΔΕΕ ΑΕ). 

Στην εταιρεία αυτή, θα πρέπει να έχουν εκπροσώπους τα τοπικά δημοτικά όργανα, ο 
εμπορικός σύλλογος, άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς (π.χ. τοπικοί κλάδοι του ΤΕΕ), 
καθώς και οι τοπικοί σύνδεσμοι καταναλωτών. Παρόλα αυτά, το σχήμα δε θα πρέπει 
να είναι πολυπληθές, καθώς κάτι τέτοιο πιθανόν να καθυστερούσε εξαιρετικά τις 
διαδικασίες. 

Αφού ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των υποδομών της Π93 στο Δήμο, 
θα πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία για τη στρατηγική επέκτασης του δικτύου 
(εντός του Δήμου). Συγκεκριμένα, θα μελετηθεί σε ποιες περιοχές θα επεκταθεί το 
δίκτυο αρχικά, από ποια σημεία θα περνάει και πως θα είναι δυνατόν να καλύπτει όσο 
το δυνατόν μεγαλύτερες γεωγραφικές εκτάσεις και πληθυσμούς, πάντα εντός των 
επιτρεπτών οικονομικών πλαισίων και εντός των ορίων του Δήμου. Σημαντικό ρόλο 
σε μια τέτοια προσπάθεια πρέπει να έχουν οι εκάστοτε τοπικοί εμπορικοί σύλλογοι 
(μέσω της Δημοτικής επιχείρησης), ως κατεξοχήν φορείς ανάπτυξης μιας περιοχής. 
Είναι δηλαδή σημαντικό, πέρα από τις βασικές συνδέσεις που θα παρέχει ένα 
δημοτικό δίκτυο της Π93 με δημόσια κτίρια, να δημιουργηθούν άμεσα συνδέσεις με 
όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις, οι οποίες και αναμένεται να τραβήξουν 
την προσοχή των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, αλλά και να γίνουν οι ίδιες φορείς 
μεγαλύτερης ανάπτυξης με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες που πιθανόν να 
ζητήσουν/αναπτύξουν. 

Επίσης, μαζί με την κατασκευή των δικτύων, θα πρέπει να αντιμετωπισθεί και το 
ζήτημα της κάλυψης των αυτόνομων χρηστών. Έως τώρα, όλες σχεδόν οι 
προσφερόμενες διαδικτυακές υπηρεσίες φτάνουν στις οικίες των χρηστών μέσω του 
υπάρχοντος τηλεφωνικού δικτύου του ΟΤΕ. Το ίδιο θα συμβαίνει, τουλάχιστον στην 
αρχή και με το προτεινόμενο δίκτυο, καθώς με τις last mile συνδέσεις το κόστος 
κατασκευής θα αυξανόταν σημαντικά. Μελλοντικός σκοπός όμως θα πρέπει να είναι 
να παρασχεθεί η υπηρεσία Fiber to the Home, ανάλογα με τη ζήτηση για τις 
υπηρεσίες που αυτή μπορεί να υποστηρίξει. 

Σε ορισμένες Σουηδικές πόλεις παρέχονται οπτικές συνδέσεις στις οικίες των 
χρηστών με τρόπο εύκολο και οικονομικό. Θα μπορούσε και εδώ να ζητηθεί η 
συνεργασία – υποστήριξη από παρόμοιες δημοτικές εταιρείες, οι οποίες συστάθηκαν 
για το λόγο αυτό, και οι οποίες διαθέτουν πλέον την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό 
για να πραγματοποιηθεί το φιλόδοξο αυτό σχέδιο, τουλάχιστον σε πρώτη φάση για τη 
διασύνδεση σημαντικών φορέων κι επιχειρήσεων και ακολούθως των αυτόνομων 
τελικών χρηστών. Προς το παρόν τουλάχιστον όμως, οι απαιτήσεις για υπηρεσίες που 
παρέχονται μέσω FTTH δεν είναι μεγάλες. 

Τέλος, θα πρέπει να μελετηθεί διεξοδικά το πώς οι απομακρυσμένες περιοχές στα 
όρια του Δήμου δε θα αποκλειστούν τεχνολογικά, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε 
σχετικές μελέτες και προτάσεις. Από την άλλη πλευρά, μέσω κατάλληλων 
διαδικασιών διαβούλευσης και συνεργασίας με ιδιωτικές τηλεπικοινωνιακές 
εταιρείες, η Δημοτική επιχείρηση θα εξετάζει τα ενδεχόμενα επέκτασης του δικτύου 
της σε συγκεκριμένες περιοχές, για τις οποίες θα ενδιαφέρονται οι παραπάνω 
εταιρείες. Οι περιοχές επέκτασης θα «υπαγορεύονται» από τους ιδιωτικούς 
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τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, είτε (α) επειδή επιθυμούν να προσελκύσουν νέους 
πελάτες που βρίσκονται στις περιοχές αυτές, είτε (β) διαθέτουν εκεί 
τηλεπικοινωνιακά κέντρα στα οποία έχουν εγκαταστήσει εξοπλισμό συγκέντρωσης 
χρηστών (π.χ. DSLAM). Η Δημοτική Επιχείρηση θα εξετάζει τα ενδεχόμενα 
επέκτασης του δικτύου της (είτε μόνη της, είτε μέσω συμπράξεων), λαμβάνοντας 
υπόψη και τα επιπλέον οφέλη που θα προκύψουν (π.χ. διασύνδεση μιας 
απομακρυσμένης περιοχής του Δήμου). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο για την δημιουργία 
και εκμετάλλευση ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών σε επίπεδο Δήμων θα έχει 
τα εξής χαρακτηριστικά (Σχήμα 63): 

• Στο πρώτο επίπεδο δραστηριοποιείται μια δημοτική επιχείρηση κοινής 
ωφέλειας (ΔΕΕ ΑΕ), η οποία θα διαχειρίζεται τον παθητικό εξοπλισμό του 
δικτύου (κοστοστρεφής επινοικίαση ινών) και θα είναι υπεύθυνη για τη 
συντήρηση, επέκταση και εκμετάλλευσή του. 

• Στο δεύτερο επίπεδο δραστηριοποιείται μια κοινοπραξία ιδιωτικών 
επιχειρήσεων και τηλεπικοινωνιακών παρόχων και στην οποία θα συμμετέχει 
με μικρό ποσοστό και η ΔΕΕ ΑΕ. Η συγκεκριμένη Δημόσια-Ιδιωτική 
Κοινοπραξία θα προσφέρει τον ενεργό εξοπλισμό του δικτύου και θα πουλά 
εύρος ζώνης στους παρόχους υπηρεσιών. Οι περιπτώσεις που οι πάροχοι 
υπηρεσιών (του επιπέδου 3) επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν δικό τους 
εξοπλισμό, θα αντιμετωπίζονται ανάλογα, ενώ θα τους προσφέρονται (με το 
ανάλογο κόστος) collocation facilities. 

• Στο τρίτο επίπεδο δραστηριοποιούνται πολλοί πάροχοι υπηρεσιών που 
ανταγωνίζονται, προσφέροντας ανεξάρτητα ευρυζωνικές υπηρεσίες στους 
χρήστες. 

 

Σχήμα 63: Επιχειρηματικό Μοντέλο σε επίπεδο Δήμου 

Για τη διαχείριση του ήδη υπάρχοντος ενεργού εξοπλισμού (που χρησιμοποιείται για 
τη διασύνδεση των κτιρίων του δημόσιου τομέα) θα είναι υπεύθυνη η ΔΕΕ Α.Ε. Με 
τη σειρά της, αυτή μπορεί να αναθέσει τη διαχείριση, ως υπεργολαβία, σε κάποιον 
φορέα (π.χ. Πανεπιστήμιο) ή εταιρεία, προκειμένου να μην απαιτείται να διαθέτει η 
ίδια τεχνικά εξειδικευμένο προσωπικό. 
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8.2.2. Επίπεδο  Περιφέρειας  

Σύμφωνα με την συγκεκριμένη λύση, κάθε Περιφέρεια θα αναλάβει την 
εκμετάλλευση, συντήρηση και επέκταση των ευρυζωνικών υποδομών της Π93. Σε 
κάθε Περιφέρεια θα πρέπει να συσταθεί μια εταιρεία (ενδεικτικά, Περιφερειακή 
Επιχείρηση Ευρυζωνικότητας ΑΕ - ΠΕΕ ΑΕ). Δυνητικοί εταίροι της εταιρίας μπορεί 
να είναι: 

• Οι δήμοι της περιφέρειας που έχουν Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών στα 
πλαίσια της Πρόσκλησης 93. 

• Οι Δήμοι της περιφέρειας που έχουν Ασύρματα Δίκτυα της Πρόσκλησης 105. 

• Οι Νομαρχίες της περιφέρειας ή οι αναπτυξιακές τους. 

• Οι ΤΕΔΚ της περιφέρειας. 

• Κάποια τράπεζα που πιθανά να θέλει να επενδύσει στις τηλεπικοινωνίες. 

• Ένας ή περισσότεροι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι. 

• Ένας ή περισσότεροι πάροχοι περιεχομένου. 

• Μία βιομηχανία τηλεπικοινωνιών. 

Το ΔΣ αυτής της εταιρείας θα είναι μικρό κι ευέλικτο και θα αποτελείται από τους 
ανθρώπους εκείνους, οι οποίοι φέρουν την ευθύνη της ευρυζωνικής ανάπτυξης στους 
Δήμους της Περιφέρειας που συμμετέχουν στην Π93. Ενδεικτικά, τέτοιοι είναι 
εκπρόσωποι των ΤΕΔΚ της συγκεκριμένης περιφέρειας, εκπρόσωποι του εμπορικού 
συλλόγου κ.λπ. 

Αναφορικά με τη στρατηγική επέκτασης των δικτύων εντός της Περιφέρειας, ο ρόλος 
της εταιρείας θα είναι: 

• (α) επέκταση των επιμέρους δημοτικών δικτύων εντός των ορίων των δήμων 
της Περιφέρειας, έτσι ώστε να καλυφθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό 
χρηστών και γεωγραφικών περιοχών. 

• (β) διασύνδεση των δημοτικών δικτύων μεταξύ τους 

• (γ) διασύνδεση των δικτύων της Π93 με άλλα ευρυζωνικά δίκτυα (π.χ. Π105, 
Μεγάλο έργο των ευρυζωνικών κ.λπ.). 

Για τα (α), (β) και (γ), είναι επιθυμητό να γίνεται χρήση των κόμβων των MANs (ως 
public collocation and data centers) και όχι π.χ. του ΟΤΕ. Με τον τρόπο αυτό, τα 
τοπικά δίκτυα διατηρούν την αυτονομία τους. 

Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να ληφθεί για τον τρόπο με τον οποίο θα φτάσουν οι 
ευρυζωνικές υπηρεσίες ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Η δύσκολη 
μορφολογία της ελληνικής επικράτειας κάνει την εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών 
σε ορισμένες περιοχές δύσκολη και οικονομικά ασύμφορη. Για τις περιπτώσεις αυτές, 
σημαντικό ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, οι 
ασύρματες ευρυζωνικές τεχνολογίες. 

Στόχος της προτεινόμενης εταιρία θα είναι η δημιουργία ευρυζωνικών υποδομών και 
ειδικότερα: 

• Η διασύνδεση των ευρυζωνικών δικτύων τα οποία θα δημιουργηθούν στα 
πλαίσια των προσκλήσεων 93 και 105 στην περιφέρεια. 
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• Η επέκτασης των ευρυζωνικών δικτύων τα οποία θα δημιουργηθούν στα 
πλαίσια των προσκλήσεων 93 και 105 στην περιφέρεια με απώτερο στόχο την 
παροχή οπτικής ίνας ως τον τελικό χρήστη (Fiber To The x – FTTx). 

• Την παροχή ευρυζωνικής πρόσβασης με χρήση τεχνολογίας WiMax για 
απομακρυσμένους χρήστες. 

Η προτεινόμενη εταιρία, μεταξύ άλλων, θα επεκτείνει τα Μητροπολιτικά Δίκτυα 
Οπτικών Ινών τα οποία θα δημιουργηθούν στα πλαίσια της Πρόσκλησης 93, με 
σκοπό, στο απώτερο μέλλον την παροχή οπτικής ίνας στους τελικούς χρήστες 
(FTTx). Παράλληλα, θα διασυνδέσει τα δίκτυα της Π93 με τα ασύρματα δίκτυα τα 
οποία θα δημιουργηθούν στα πλαίσια της Πρόσκλησης 105, με χρήση τεχνολογίας 
WiMax. H Τεχνολογία ασύρματης δικτύωσης WiMax λειτουργεί με παρεμφερή 
τρόπο με το Wi-Fi, ωστόσο με πολύ μεγαλύτερη εμβέλεια. Συγκεκριμένα, ενώ το Wi-
Fi εξασφαλίζει εμβέλεια επικοινωνίας μέχρι 100 μέτρα, το WiMax φθάνει τα 35 
χιλιόμετρα ή και παραπάνω. Λόγω των μεγάλων αποστάσεων που καλύπτει και 
ταυτόχρονα τους υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης που μπορεί να παρέχει, το πρότυπο 
WiMax βρίσκει πολλές εφαρμογές, λύνοντας σημαντικά προβλήματα που 
απασχολούσαν τα ασύρματα δίκτυα σήμερα. 

Στην προτεινόμενη εταιρία, η Τοπική Αυτοδιοίκηση (οι Δήμοι και οι Νομαρχίες οι 
οποίες αναφέρονται παραπάνω) και ο ιδιωτικός τομέας (οι Τράπεζες και οι Εταιρίες 
οι οποίες αναφέρονται παραπάνω) μορφοποιούν μια συμφωνία συνεργασίας 
ιδρύοντας μια κοινοπραξία (joint venture) ή έναν άλλο νέο οργανισμό. Η κοινοπραξία 
αναλαμβάνει το αυξημένο ρίσκο και την ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών, ενώ 
επιπλέον καρπούται τα μειωμένα κόστη, τα αυξημένα έσοδα ή τη βελτιωμένη 
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Η χρηματοδότηση της προτεινόμενης εταιρίας μπορεί να βασιστεί στα παρακάτω: 

• Χρηματοδότηση μέσα από ιδιωτικές επενδύσεις 

• Χρηματοδότηση από το Δ’ ΚΠΣ 

• Χρηματοδότηση από το νέο αναπτυξιακό νόμο 

Επίσης μια άλλη πηγή χρηματοδότησης μπορεί να είναι τα Πρότυπα Καινοτόμα 
Σχεδία Ανάπτυξης τα οποία θα αξιοποιηθούν μέσω Συνολικών Επιχορηγήσεων 
(Global Grants)8. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το προτεινόμενο επιχειρηματικό μοντέλο για την 
επέκταση και εκμετάλλευση ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών σε επίπεδο 
Περιφέρειας θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά (Σχήμα 64): 

• Στο πρώτο επίπεδο δραστηριοποιείται η περιφερειακή εταιρεία κοινής ωφέλειας 
(ΠΕΕ ΑΕ) που υλοποιεί, συντηρεί, επεκτείνει και προσφέρει κοστοστρεφώς τον 
παθητικό εξοπλισμό του δικτύου. 

• Στο δεύτερο επίπεδο δραστηριοποιούνται πολλοί πάροχοι, οι οποίοι 
εκμισθώνουν το παθητικό μέρος του δικτύου, ο καθένας τοποθετεί το δικό του 
ενεργό εξοπλισμό (σε κατάλληλα σημεία συνεγκατάστασης) και πουλούν εύρος 
ζώνης στους παρόχους υπηρεσιών. 

                                                 
8 Global Grants - http://www.ggea.gr/globalgrants/ 
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• Στο τρίτο επίπεδο δραστηριοποιούνται πολλοί πάροχοι υπηρεσιών που 
ανταγωνίζονται, προσφέροντας ευρυζωνικές υπηρεσίες στους χρήστες. 

 

Σχήμα 64: Επιχειρηματικό Μοντέλο σε επίπεδο Περιφέρειας 

Ενδεικτικές υπηρεσίες οι οποίες θα παρέχονται με βάση την παραπάνω πρόταση 
περιλαμβάνουν: 

• Την πώληση ή ενοικίαση οπτικών ινών σε τηλεπικοινωνιακούς παρόχους 

• Την πώληση μηκών κύματος (lamdas) σε τηλεπικοινωνιακούς παρόχους 

• Την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών όπως οι παρακάτω: 

o Παροχή ευρυζωνικής πρόσβαση  

o Παροχή τηλεφωνίας 

o Παροχή υπηρεσιών video 

o Παροχή κινητής τηλεφωνίας 

o Παροχή πακέτου double play, δηλαδή παροχή ευρυζωνικής 
πρόσβασης και τηλεφωνίας σε ένα πακέτο 

o Παροχή πακέτου triple play, δηλαδή παροχή ευρυζωνικής 
πρόσβασης, τηλεφωνίας και υπηρεσιών video σε ένα πακέτο 

Η βιωσιμότητα της προτεινόμενη εταιρίας στηρίζεται στο εύρος των δυνητικών 
πελατών της,όπου μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται: 

• Το Δημόσιο και οι φορείς του στην περιφέρεια 

• Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο 

• Το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ 

• Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) 

• Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι 

• Πάροχοι υπηρεσιών και περιεχομένου (έμμεσα) 

• Πολίτες και επιχειρήσεις (έμμεσα) 
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8.2.3. Πανελλαδικό  Επίπεδο  

Σύμφωνα με την συγκεκριμένη λύση, θα συσταθεί μια πανελλαδική εταιρεία (π.χ. 
Εθνική Επιχείρηση Ευρυζωνικότητας ΑΕ - ΕΕΕ ΑΕ), η οποία θα αναλάβει την 
εκμετάλλευση, συντήρηση και επέκταση των ευρυζωνικών υποδομών της Π93 σε 
πανελλαδικό επίπεδο. 

Το ΔΣ της εταιρείας αυτής θα αποτελείται από ανθρώπους, οι οποίοι θα φέρουν την 
ευθύνη της ευρυζωνικής ανάπτυξης πανελλαδικά, βασιζόμενοι στα μητροπολιτικά 
δίκτυα της Π93 (εκπροσώπους της ΚΕΔΚΕ, του Υπουργείου Μεταφορών και 
Επικοινωνιών, του Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ.). 

Αναφορικά με τη στρατηγική επέκτασης των δικτύων σε πανελλαδικό επίπεδο, ο 
ρόλος της εταιρείας θα είναι να εξετάζει και, αν είναι εφικτό, να υλοποιεί: 

• (α) επέκταση των επιμέρους δημοτικών δικτύων, έτσι ώστε να καλυφθεί όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό χρηστών και γεωγραφικών περιοχών, 

• (β) διασύνδεση των δικτύων αυτών μεταξύ τους σε πανελλαδικό επίπεδο, 

• (γ) διασύνδεση των δικτύων της Π93 με άλλα ευρυζωνικά δίκτυα (π.χ. Π105, 
Μεγάλο έργο των ευρυζωνικών κ.λπ.). 

Για τα (α), (β) και (γ), και παρόμοια με την περίπτωση της διαχείρισης σε επίπεδο 
Περιφέρειας, είναι επιθυμητό να γίνεται χρήση των κόμβων των MANs (ως public 
collocation and data centers) και όχι π.χ. του ΟΤΕ. Με τον τρόπο αυτό, τα τοπικά 
δίκτυα διατηρούν την αυτονομία τους. 

Λόγω της μεγάλης κλίμακας των μελλοντικών επεκτάσεων του δικτύου, η ΕΕΕ θα 
εξετάζει πιθανότητες συνεργασίας με άλλους φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, που 
πραγματοποιούν έργα υποδομής (π.χ. ΕΥΔΑΠ, εταιρείες οδοποιίας κ.λπ.), 
προκειμένου να επεκτείνει το δίκτυό της εκμεταλλευόμενη την κατά περίσταση 
πραγματοποίηση άλλων έργων. 

Στο συγκεκριμένο σενάριο (Σχήμα 65) στόχος είναι η εκμετάλλευση του παθητικού 
μέρους του δικτύου από μια δημόσια εταιρεία κοινής ωφέλειας σε πανελλαδικό 
επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα: 

• Στο πρώτο επίπεδο δραστηριοποιείται η εταιρεία κοινής ωφέλειας ΕΕΕ Α.Ε. 
που υλοποιεί, συντηρεί, επεκτείνει και προσφέρει κοστοστρεφώς τον παθητικό 
εξοπλισμό του δικτύου. 

• Στο δεύτερο επίπεδο δραστηριοποιούνται πολλοί τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι. Ο 
καθένας εγκαθιστά το δικό του ενεργό εξοπλισμό και προσφέρει ανταγωνιστικά 
ευρυζωνικές τηλεπικοινωνιακές υποδομές στους παρόχους υπηρεσιών. Σε 
κάποιους βιώσιμους Δήμους, θα μπορούσε να δραστηριοποιείται και η ΕΕΕ ως 
μέλος ΣΔΙΤ. 

• Στο τρίτο επίπεδο δραστηριοποιούνται πολλοί πάροχοι υπηρεσιών που 
ανταγωνίζονται και προσφέρουν ευρυζωνικές υπηρεσίες στους χρήστες. 
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Σχήμα 65: Επιχειρηματικό Μοντέλο σε Πανελλαδικό επίπεδο  

8.3. ΚΡΙΤΙΚΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΜΟΝΤΕΛΩΝ 

Οι τρεις λύσεις επιχειρηματικών μοντέλων που παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες 
παραγράφους συνοψίζονται στο Σχήμα 66. 

Παθητικός Εξοπλισμός 
Δικτύου

Ενεργός Εξοπλισμός 
Δικτύου

(Κορμός και Διανομή)

Υπηρεσίες (περιεχόμενο 
εφαρμογές και πρόσβαση 

στο Διαδίκτυο)

Επίπεδο Δικτύου

Γεωγραφική ΈκτασηΔήμος Περιφέρεια Χώρα

Ανταγωνισμός 
ανάμεσα σε 
Παρόχους 
Υπηρεσιών

Δημοτική 
εταιρεία κοινής 

ωφέλειας
(ΔΕΕ Α.Ε)

Δημόσια-Ιδιωτική 
Κοινοπραξία

Ανταγωνισμός 
ανάμεσα σε 
Παρόχους 
Υπηρεσιών

Ανταγωνισμός 
ανάμεσα σε 

Τηλεπικοιν/κούς 
Παρόχους

Περιφερειακή 
εταιρεία κοινής 

ωφέλειας
(ΠΕΕ Α.Ε)

Πανελλαδική 
εταιρεία κοινής 

ωφέλειας
(ΕΕΕ Α.Ε)

Ανταγωνισμός 
ανάμεσα σε 
Παρόχους 
Υπηρεσιών

Ανταγωνισμός 
ανάμεσα σε 

Τηλεπικοιν/κούς 
Παρόχους

 

Σχήμα 66: Σενάρια επιχειρηματικών μοντέλων για την Ελλάδα 

Στις ενότητες που ακολουθούν, γίνεται μια σύντομη κριτική των τριών λύσεων 
(επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας και Πανελλαδικό επίπεδο). 
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8.3.1. Κριτική  επιχειρηματικού  μοντέλου  σε  
Επίπεδο  Δήμων   

Ένα προφανές μειονέκτημα της συγκεκριμένης λύσης είναι η δυσκολία διασύνδεσης 
των επιμέρους δημοτικών δικτύων. Κάθε δήμος, θα έχει την ευθύνη για τη 
συντήρηση, λειτουργία και εκμετάλλευση του δικτύου που βρίσκεται εντός των ορίων 
του, και επομένως (α) δε θα ακολουθείται κοινή πολιτική για όλα τα δημοτικά δίκτυα 
στην Ελλάδα, (β) δε θα υπάρχει κανένας σχεδιασμός για τη διασύνδεση των δικτύων 
αυτών, και (γ) δε θα υπάρχει μέριμνα για τη διασύνδεση των δημοτικών δικτύων με 
άλλα ευρυζωνικά δίκτυα. 

Τα παραπάνω, μεταξύ των άλλων, θα κάνουν τα δημοτικά δίκτυα λιγότερο ελκυστικά 
στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, καθώς θα προσφέρονται προς εκμετάλλευση 
μόνο απομονωμένες νησίδες. Επίσης, είναι πιθανό τα δίκτυα αυτά να οδηγηθούν σε 
οικονομική αποτυχία, καθώς δε διασφαλίζονται πάντα άμεσα τα οφέλη από την 
χρήση τους. Σχετικές έρευνες αναφέρουν ότι μια μεγάλη επένδυση σε παθητικό 
εξοπλισμό δικτύου μπορεί να χρειαστεί 5-7 χρόνια να αποφέρει κέρδη, αφότου 
ολοκληρωθεί η υλοποίηση ολόκληρου του δικτύου. Αυτό σημαίνει ότι λιγότερο 
«ανταγωνιστικοί» δήμοι πιθανά να αντιμετωπίσουν προβλήματα στην απόσβεση της 
επένδυσης, και μάλιστα τέτοια που ίσως κάνουν το συγκεκριμένο επιχειρηματικό 
μοντέλο μη βιώσιμο. 

8.3.2. Κριτική  επιχειρηματικού  μοντέλου  σε  
Επίπεδο  Περιφέρειας   

Η συγκεκριμένη λύση πλεονεκτεί έναντι της προηγούμενης (επιχειρηματικό μοντέλο 
σε επίπεδο Δήμων) στο ότι μπορεί να σχεδιάζει τη διασύνδεση των δημοτικών 
δικτύων εντός των ορίων της περιφέρειας, ενώ παράλληλα η περιφέρεια εξοικονομεί 
πόρους αθροίζοντας τη ζήτηση για ευρυζωνικές υπηρεσίες. 

Από την άλλη πλευρά, η διασύνδεση των «περιφερειακών» δικτύων παραμένει ως 
πρόβλημα, κάθε περιφέρεια θα εφαρμόζει τη δική της στρατηγική ανάπτυξης και 
εκμετάλλευσης, ενώ δε θα υπάρχει μέριμνα για τη διασύνδεση των «περιφερειακών» 
δικτύων με άλλα ευρυζωνικά δίκτυα που υλοποιούνται ή έχουν ήδη υλοποιηθεί στην 
Ελλάδα. 

8.3.3. Κριτική  επιχειρηματικού  μοντέλου  σε  
Πανελλαδικό  επίπεδο   

Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει προφανή πλεονεκτήματα που έχουν αφενός μεν να 
κάνουν με τον κεντρικό σχεδιασμό αναφορικά με τη συντήρηση, την εκμετάλλευση 
και την επέκταση των ευρυζωνικών δικτύων στην χώρα, αλλά και με επιμέρους 
πλεονεκτήματα όπως: 

• Η πανελλαδική επιχείρηση θα μπορεί να σχεδιάζει την επέκταση της φυσικής 
υποδομής (α) εντός των δήμων, (β) μεταξύ των δήμων και (γ) με άλλα 
ευρυζωνικά δίκτυα. 
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• Λιγότερο «ανταγωνιστικοί» δήμοι θα μπορούν να αναπτύσσουν τα δίκτυά τους 
με τη στήριξη της πανελλαδικής εταιρείας, εφόσον η διαχείριση θα γίνεται 
κεντρικά (π.χ. οι πόροι που προέρχονται από αστικές περιοχές με υψηλό αριθμό 
πελατών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επέκταση του δικτύου σε 
λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές). 

• Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι θα επινοικιάζουν δικτυακούς πόρους από την 
πανελλαδική εταιρεία, με κοινή τιμολογιακή πολιτική για όλα τα δημοτικά 
μητροπολιτικά δίκτυα οπτικών ινών. Έτσι, η κοστολόγηση και γενικότερα οι 
διαδικασίες θα είναι πολύ πιο απλές (λογική one-stop shop). 

• Οι πάροχοι υπηρεσιών θα παρέχουν υπηρεσίες με μειωμένο κόστος και συνεχώς 
αναπτυσσόμενη βάση, δυνητικά σε πανελλαδικό επίπεδο και με ένα ευρύ 
πελατολόγιο. 

• Ο συνδρομητής θα είναι κερδισμένος λόγω της ευρείας ποικιλίας υπηρεσιών 
που προσφέρονται στη βάση κόστους και ποιότητας. 

• Όλοι επιθυμούν την επιτυχία των υπολοίπων μερών άρα στρέφουν τον τροχό 
προς την ίδια κατεύθυνση. 

• Επιτυγχάνεται οικονομία κλίμακας όσον αφορά το κόστος διαχείρισης και 
γενικότερα το κόστος λειτουργίας της επιχείρησης. 

• Δημιουργούνται σε όλη την Ελλάδα ουδέτερα σημεία συνεγκατάστασης και 
neutral collocation and exchange points 

Συνεπώς, με την παραπάνω προσέγγιση, εξασφαλίζεται ο ανταγωνισμός τόσο 
ανάμεσα στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, όσο και στους παρόχους υπηρεσιών 
προς όφελος του καταναλωτή. Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στους τηλεπικοινωνιακούς 
παρόχους εξασφαλίζεται από το γεγονός ότι θα τους διατίθεται φθηνή παθητική 
υποδομή από την ΕΕΕ υπό ίσους όρους. Η παροχή της παθητικής υποδομής 
κοστοστρεφώς μειώνει την απαιτούμενη αρχική επένδυση, με αποτέλεσμα να 
δραστηριοποιείται μεγαλύτερος αριθμός τηλεπικοινωνιακών παρόχων. Ο 
ανταγωνισμός ανάμεσα στους παρόχους υπηρεσιών εξασφαλίζεται από το γεγονός ότι 
θα έχουν την επιλογή να επιλέξουν ανάμεσα σε ένα ικανό αριθμό τηλεπικοινωνιακών 
παρόχων ως πλατφόρμα για τις υπηρεσίες τους. 

8.4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνεται το επιχειρηματικό μοντέλο μιας 
δημόσιας πανελλαδικής εταιρείας (ΕΕΕ Α.Ε.). Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: που ακολουθεί, 
εξειδικεύονται και αναλύονται σε βάθος κάποια θέματα τα οποία αφορούν τη 
λειτουργία και τη χρηματοδότηση του δικτύου και της εταιρείας. 
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ΚΕΦΑΛΑ ΙΟ  9 :  Τ Ε Λ Ι Κ Η  
Π Ρ Ο ΤΑ Σ Η  



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

- 216 - 

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 

9.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση τελικής πρότασης, δηλαδή της 
πανελλαδικής εταιρείας (π.χ. Εθνική Επιχείρηση Ευρυζωνικότητας ΑΕ - ΕΕΕ ΑΕ), 
της οποίας οι αρμοδιότητες θα περιλαμβάνουν διαχείριση, συντήρηση, επέκταση και 
διασύνδεση των ευρυζωνικών δικτύων, ενημέρωση των πολιτών, μελέτη και 
καταγραφή των τοπικών αναγκών, και διαβούλευση με τους φορείς. Συγκεκριμένα, η 
εταιρεία αυτή θα είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία των ευρυζωνικών υποδομών σε 
περιοχές της χώρας όπου δεν υπάρχουν υποδομές δικτύων οπτικών ινών, και να 
παρέχει μέρος της υποδομής αυτής στους παρόχους κοστοστρεφώς. Αντικείμενο της 
εταιρείας είναι η εκμετάλλευση, διαχείριση, συντήρηση και επέκταση (σε διάφορες 
φάσεις) του παθητικού εξοπλισμού (φυσικό επίπεδο) των ευρυζωνικών 
μητροπολιτικών δικτύων της Πρόσκλησης 93 της ΕΥΔ Ε.Π. ΚτΠ σε πανελλαδικό 
επίπεδο 

Η ανάλυση της τελικής πρότασης εστιάζεται στη συνέχεια στα παρακάτω: 

• Περιγραφή της ΕΕΕ: Περιλαμβάνει το όραμα, το αντικείμενο, το οργανωτικό 
σχήμα και το καταστατικό σύστασης και λειτουργίας της ΕΕΕ. 

• Μελέτη βιωσιμότητας του δικτύου: Περιλαμβάνει την ανάλυση κόστους 
δημιουργίας, συντήρησης και επέκτασης του δικτύου της ΕΕΕ, καθώς και την 
ανάλυση των εσόδων της ΕΕΕ, ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του 
δικτύου. Επιπλέον αναφέρονται το επιχειρηματικό ρίσκο και θέματα τα οποία 
χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. 

• Οικονομικά οφέλη για ενδεικτικές υπηρεσίες/οργανισμούς που θα συνδεθούν 
στο δίκτυο της ΕΕΕ: Περιλαμβάνει την περιγραφή των οικονομικών οφελών για 
τους εν δυνάμει πελάτες της ΕΕΕ (ιδιωτικών τηλεπικοινωνιακών παρόχων του 
επιπέδου 2 που πρόκειται να εγκαταστήσουν ενεργό εξοπλισμό), των δημόσιων 
υπηρεσιών/οργανισμών που θα συνδεθούν στο δίκτυο της ΕΕΕ και των 
ιδιωτών/επιχειρήσεων που θα χρησιμοποιούν ευρυζωνικές υπηρεσίες. 

9.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΕΕ 
Το προτεινόμενο επιχειρηματικό μοντέλο απεικονίζεται σχηματικά στο Σχήμα 67. 
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Σχήμα 67: Το προτεινόμενο επιχειρηματικό μοντέλο 

Στα δύο ανώτερα επίπεδα (υπηρεσίες και ενεργός εξοπλισμός δικτύου) 
δραστηριοποιούνται ιδιωτικές εταιρείες, ενώ στο πρώτο επίπεδο (παθητικός 
εξοπλισμός δικτύου) δραστηριοποιείται η πανελλαδική εταιρεία κοινής ωφέλειας, υπό 
την αιγίδα της ΚΕΔΚΕ η οποία στην συνέχεια θα αναφέρεται ως ΕΕΕ Α.Ε. (Εθνική 
Επιχείρηση Ευρυζωνικότητας Α.Ε.). 

Ο Πίνακας 54 παρουσιάζει συγκεντρωτικά το προτεινόμενο επιχειρηματικό μοντέλο 
για την αξιοποίηση των ευρυζωνικών υποδομών της Π93 σε Πανελλαδικό επίπεδο. 
Συγκεκριμένα αναφέρονται οι παίκτες, οι ρόλοι, τα κόστη (CAPEX και OPEX), 
καθώς και τα έσοδα σε κάθε επίπεδο (υπηρεσίες, ενεργός εξοπλισμός δικτύου, 
παθητικός εξοπλισμός δικτύου). 
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Επίπεδο Παίκτες Ρόλοι CAPEX OPEX Ροές εσόδων 

1. Υπηρεσίες 
(περιεχόμενο 
εφαρμογές και 
πρόσβαση στο 
Διαδίκτυο) 

Ιδιωτικές 
εταιρείες  

Πάροχος υπηρεσιών 

Οντότητα ενοποίησης υπηρεσιών 

Πάροχος υπηρεσιών 
προστιθέμενης αξίας 

Οντότητα συγκέντρωσης 
περιεχομένου 

Πάροχος περιεχομένου 

Δημιουργός/Ιδιοκτήτης 
περιεχομένου 

(Δεν υφίσταται) Πωλήσεις και μάρκετινγκ, απόκτηση 
πελατών  

Παροχές σε πελάτες 

Φροντίδα πελατών 

Χρέωση και τιμολόγηση 

Διαχείριση υπηρεσιών 

Ανάπτυξη προϊόντων/πλατφορμών 

Περιεχόμενο 

Ενοίκιο φυσικών δικτυακών πόρων 

Κανονισμοί/Ρυθμίσεις (Regulation) 

Έσοδα από τη 
συνδρομή για 
περιεχόμενο, 
εφαρμογές και 
πρόσβαση στο 
Διαδίκτυο 

2. Ενεργός 
εξοπλισμός 
δικτύου 

Ιδιωτικές 
εταιρείες 

Πάροχος δικτύου πρόσβασης 

Πάροχος δικτύου κορμού (μόνο 
στα OSI Layers 2 και 3) 

Ενεργός 
εξοπλισμός 
δικτύου 
(μεταγωγείς 
κ.λπ.) 

Πωλήσεις και μάρκετινγκ, απόκτηση 
πελατών  

Συντήρηση του εξοπλισμού και των 
συσκευών 

Άδειες λογισμικού, υπεργολαβίες 
συντήρησης  

Πωλήσεις και μάρκετινγκ, Απόκτηση 

Έσοδα από 
τους παρόχους 
υπηρεσιών 

Τέλη για 
υπηρεσίες 
επικοινωνίας 
από το 
συνδρομητή 
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Επίπεδο Παίκτες Ρόλοι CAPEX OPEX Ροές εσόδων 

πελατών  

Παροχές σε πελάτες 

Φροντίδα πελατών 

Διαχείριση δικτύων 

Ενοίκιο φυσικών δικτυακών πόρων 

Κανονισμοί/Ρυθμίσεις (Regulation) 

 

3. Παθητικός 
εξοπλισμός 
δικτύου 

Πανελλαδι
κή εταιρεία 
κοινής 
ωφέλειας 

Πάροχος δικτύου κορμού (μόνο 
στο επίπεδο 1) 

 

Παθητικός 
εξοπλισμός 
(σωληνώσεις, 
μικρο-
σωληνώσεις 
οπτικές ίνες) 9 

Εργασίες 
(εκσκαφές, 
αποκαταστάσεις, 
κ.λπ.)9 

 

Συντήρηση του εξοπλισμού και των 
συσκευών 

Χρέωση και τιμολόγηση 

Παροχές σε πελάτες 

Φροντίδα πελατών 

Κανονισμοί/Ρυθμίσεις (Regulation) 

 

Έσοδα από το 
ενοικίαση 
φυσικών 
δικτυακών 
πόρων 
κοστοστρεφώς 

                                                 
9 Το αρχικό CAPEX για την κατασκευή του παθητικού εξοπλισμού δικτύου θα καλυφθεί στα πλαίσια της πρόσκλησης Π93, δηλαδή από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. 
Παρόλα αυτά, για να είναι το παθητικό κομμάτι του δικτύου πλήρως λειτουργικό, θα απαιτηθούν επιπλέον πόροι. 
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Πίνακας 54: Προτεινόμενο επιχειρηματικό μοντέλο για την αξιοποίηση των ευρυζωνικών υποδομών της Π93 σε Πανελλαδικό επίπεδο 
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Στην συνέχεια αναφέρονται το όραμα, το αντικείμενο και το οργανωτικό σχήμα της. 
Ένα ενδεικτικό καταστατικό ίδρυσης και λειτουργίας της ΕΕΕ παρατίθεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: Καταστατικό Εθνικής Επιχείρησης Ευρυζωνικότητας Α.Ε.. 

9.2.1. Όραμα  

Το όραμα της εταιρείας μπορεί να συνοψιστεί ως εξής: 

«Η Ευρυζωνικότητα θα αποτελέσει τα επόμενα χρόνια δημόσιο αγαθό σε όλη την 
Ελλάδα με χρήση των δικτύων οπτικών ινών της ΕΕΕ». 

9.2.2. Αντικείμενο  της  ΕΕΕ  

Αντικείμενο της εταιρείας είναι η εκμετάλλευση, διαχείριση, συντήρηση και 
επέκταση (σε διάφορες φάσεις) του παθητικού εξοπλισμού (φυσικό επίπεδο) των 
ευρυζωνικών μητροπολιτικών δικτύων της Πρόσκλησης 93 της ΕΥΔ Ε.Π. ΚτΠ σε 
πανελλαδικό επίπεδο. 

Η ΕΕΕ θα έχει διπλό ρόλο: 

• Την εποπτεία διαχείρισης και συντήρησης του δικτύου 

• Την εποπτεία και το σχεδιασμό των επεκτάσεων του δικτύου  

Τα παραπάνω περιγράφονται αναλυτικά στις ακόλουθες παραγράφους. 

9.2.2.1.  Διαχείριση  του  δικτύου  
Αναφορικά με τη διαχείριση του δικτύου, ο ρόλος της ΕΕΕ είναι διττός: διαχείριση 
υποδομής και διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικής. 

9.2.2.1.1 Διαχείριση υποδομής 
Στο κομμάτι της διαχείρισης υποδομής, η ΕΕΕ θα είναι υπεύθυνη για: 

(α) Την παροχή ινών του δικτύου στους νέους πελάτες (καθορισμός των ζευγών 
ινών που θα δοθούν προς εκμετάλλευση στον πελάτη και πραγματοποίηση 
των απαραίτητων μικτονομήσεων). 

(β) Τη λειτουργία του ενεργού εξοπλισμού του δικτύου που θα έχει εγκατασταθεί 
αρχικά για τη διασύνδεση των σημείων δημόσιου ενδιαφέροντος (Ethernet 
switches, CPE και εξοπλισμός για ασύρματες συνδέσεις). 

Η λειτουργία και διαχείριση του συγκεκριμένου ενεργού εξοπλισμού του 
δικτύου θα δοθεί με ανοικτό διαγωνισμό σε ανάδοχο. Θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται η ορθή σύνδεση των επιλεγμένων σημείων, καθώς και η 
παροχή ικανού εύρους ζώνης ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε οργανισμού. 
Επίσης, ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την αναβάθμιση του 
συγκεκριμένου ενεργού εξοπλισμού, κατόπιν συνεννόησης και έγκρισης από 
την ΕΕΕ. 

Η σύνδεση των οργανισμών στο Διαδίκτυο θα γίνεται με μέριμνα των 
επιμέρους υπεύθυνων φορέων (π.χ. για τη σύνδεση των σχολείων θα είναι 
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υπεύθυνο το ΠΣΔ, για τα ΑΕΙ και ΤΕΙ το ΕΔΕΤ, για φορείς όπως αυτοί της 
δημόσιας διοίκησης το ΣΥΖΕΥΞΙΣ, κ.λπ.), ενώ η ΕΕΕ θα παρέχει μόνο το 
φυσικό μέσον και τις υποδομές συνεγκατάστασης. 

(γ) Ζητήματα συνεγκατάστασης του ενεργού εξοπλισμού των πελατών (παρόχων) 
του παθητικού δικτύου. 

Η ΕΕΕ θα πρέπει να ορίζει κατά περίπτωση πού και πώς θα γίνεται η 
συνεγκατάσταση του ενεργού εξοπλισμού των πελατών της (παρόχων). 
Επιπλέον, η ΕΕΕ θα είναι υπεύθυνη για την εξασφάλιση της ασφάλειας και 
της καταλληλότητας του χώρου συνεγκατάστασης, αλλά και την παροχή 
περιορισμένου προσωπικού που θα επιβλέπει συνεχώς τον χώρο και θα 
εκτελεί στοιχειώδεις εργασίες (τεχνικοί βάρδιας). Από σχεδιασμού τους, τα 
δίκτυα της Πρόσκλησης 93 διαθέτουν την πλειοψηφία του εξοπλισμού που 
είναι απαραίτητος στους χώρους συνεγκατάστασης (μονάδες αδιάλειπτης 
παροχής ισχύος, κλιματισμού κ.λπ.). Παρόλα αυτά, κατά την ανάπτυξη του 
δικτύου και με την προσέλκυση ολοένα περισσότερων νέων πελατών, θα 
υπάρξει η ανάγκη για επιπλέον εξοπλισμό, πιθανώς ακόμα και για την 
δημιουργία νέων χώρων συνεγκατάστασης, για τα οποία η ΕΕΕ θα πρέπει να 
μεριμνήσει. 

Σε γενικότερο πλαίσιο, η συνεγκατάσταση θα πρέπει να μπορεί να 
πραγματοποιηθεί εύκολα, γρήγορα και με χαμηλό κόστος, έτσι ώστε να μην 
αποτελεί εμπόδιο στην προσέλκυση νέων πελατών που θέλουν να 
εγκαταστήσουν τον ενεργό εξοπλισμό τους και να παρέχουν τις υπηρεσίες 
τους πάνω από τα δίκτυα της Π93. 

(δ) Διάθεση και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων π.χ. για αποτύπωση της 
υποδομής (GIS), τηλε-ελέγχου των σημείων συνεγκατάστασης και των 
κόμβων διανομής και πρόσβασης κ.λπ. 

9.2.2.1.2 Διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικής 
Στον διαχειριστικό και διοικητικό τομέα, η ΕΕΕ θα είναι υπεύθυνη για ζητήματα: 

(α) τιμολόγησης 

(β) προώθησης των υπηρεσιών που προσφέρει και εύρεσης νέων πελατών 

(γ) υποστήριξης των πελατών της 

Η ΕΕΕ θα είναι υπεύθυνη για να διαμορφώνει την τιμολογιακή της πολιτική, ώστε να 
παρέχει στους παρόχους κοστοστρεφώς το δίκτυό της. Επίσης, θα πρέπει να 
εγκαταστήσει ένα πληροφοριακό σύστημα (CRM), στο οποίο θα καταγράφονται οι 
πελάτες της και θα υποστηρίζεται η χρέωση, η τιμολόγηση και η φροντίδα αυτών. 

9.2.2.2.  Συντήρηση  του  δικτύου  
Η συντήρηση του δικτύου αφορά τον παθητικό εξοπλισμό (οπτικές ίνες, 
μικροσωληνώσεις, σωληνώσεις, κατανεμητές) και τον υποστηρικτικό ενεργό 
εξοπλισμό που θα βρίσκεται εγκατεστημένος στους κόμβους (UPS, συστήματα 
ασφάλειας, μονάδες απομακρυσμένου ελέγχου). Επίσης περιλαμβάνει και τον ενεργό 
εξοπλισμό δικτύου που έχει εγκατασταθεί αρχικά για τη διασύνδεση των σημείων 
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δημόσιου ενδιαφέροντος (Ethernet switches, CPE και εξοπλισμός για ασύρματες 
συνδέσεις). 

Η συντήρηση του δικτύου προτείνεται να δίνεται μετά από ανοιχτό διαγωνισμό ως 
υπεργολαβία σε ιδιωτικές εταιρείες (αναδόχους) για ορισμένα χρόνια. 

Η συντήρηση του παθητικού εξοπλισμού αφορά την αποκατάσταση βλαβών στα 
καλώδια οπτικών, σωληνώσεις, μικροσωληνώσεις, κατανεμητές κ.α. καθώς και την 
αντικατάσταση εξοπλισμού που έχει προσεγγίσει το τέλος διάρκειας ζωής του. Η 
ζημιά θα αναγνωρίζεται από τον υπεύθυνο συντήρησης της ΕΕΕ, ο οποίος θα 
φροντίζει να ενημερώνει τον ανάδοχο, έτσι ώστε ο τελευταίος να αποστέλλει 
κατάλληλο τεχνικό προσωπικό για να προβαίνει στις ανάλογες επιδιορθώσεις (π.χ. 
συγκολλήσεις οπτικών ινών), εντός ενός αυστηρά καθορισμένου διαστήματος, το 
οποίο και θα προβλέπεται από τη σχετική σύμβαση. Παρόμοιες θα είναι και οι 
διαδικασίες για την συντήρηση του υποστηρικτικού ενεργού εξοπλισμού των 
κόμβων. 

Η συντήρηση του ενεργού εξοπλισμού δικτύου περιλαμβάνει τη διάγνωση της 
βλάβης και την επιδιόρθωση ή αντικατάσταση του εξοπλισμού. Προφανώς, ο 
ανάδοχος θα βασίζεται στις συμφωνίες που έχουν γίνει με τους παρόχους του ενεργού 
εξοπλισμού, αναφορικά με την υποστήριξη και την εγγύηση που αυτοί παρέχουν. 

Το ετήσιο κόστος συντήρησης του δικτύου (με βάση την εμπειρία από την υλοποίηση 
παρόμοιων δικτύων) υπολογίζεται στο 2% του συνολικού κόστους υλοποίησης. 

9.2.2.3.  Επέκταση  του  δικτύου   
Όπως προαναφέρθηκε, τελικός στόχος της ΕΕΕ είναι η επέκταση του δικτύου της να 
πραγματοποιηθεί σε διάφορες φάσεις, έτσι ώστε να παρέχει μακροπρόθεσμα δίκτυο 
οπτικών ινών (παθητικό εξοπλισμό) σε κάθε νοικοκυριό, όπως συμβαίνει σε κάθε 
υποδομή που θεωρείται δημόσιο αγαθό. 

9.2.2.3.1 Φάσεις επέκτασης 
Η αρχική εγκατάσταση και επεκτάσεις θα γίνουν σε μια σειρά από φάσεις: 

• 1η Φάση: Ολοκλήρωση των δικτύων των πόλεων που συμμετέχουν στην 
Π93. Ουσιαστικά πρόκειται για την αρχική εγκατάσταση. Μετά την 
ολοκλήρωση του έργου της πρόσκλησης Π93, η ΕΕΕ θα διαχειρίζεται τα 
μητροπολιτικά δίκτυα οπτικών ινών των πόλεων που συμμετείχαν στην 
πρόσκληση. 

• 2η Φάση: Επέκταση των δικτύων της Π93. Σε δεύτερη φάση τα παραπάνω 
δίκτυα θα επεκταθούν με στόχο την υποστήριξη επιπλέον σημείων και 
δημοτικών διαμερισμάτων των παραπάνω πόλεων (π.χ. επιπλέον δημόσια 
σημεία, σημεία με έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα, αναπτυσσόμενες 
περιοχές κ.λπ.). 

• 3η Φάση: Διασύνδεση των δικτύων της Π93. Σε τρίτη φάση τα δίκτυα της 
Π93 θα διασυνδεθούν μεταξύ τους και πιθανά με άλλα ευρυζωνικά δίκτυα με 
στόχο τη δημιουργία ενός πανελλαδικού δικτύου οπτικών ινών. 

• 4η Φάση: Παροχή Fiber To The Building (FTTB). Σε τέταρτη φάση η ΕΕΕ 
θα είναι σε θέση να προσφέρει σκοτεινή οπτική ίνα σε κάθε κτίριο (που δεν 
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είναι συνδεδεμένο ήδη από τη φάση 1) με αντίστοιχο τρόπο όπως τα δίκτυα 
ύδρευσης και αποχέτευσης. 

Σημειώνεται ότι η δεύτερη και η τρίτη φάση θα μπορούν να υλοποιούνται 
παράλληλα. 

Επίσης η ΕΕΕ θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί την συγκυρία του δομικού 
διαχωρισμού ο οποίος προτείνεται από την Ευρωπαϊκή επιτροπή. Αναλυτικότερα η 
διατήρηση του παθητικού εξοπλισμού του ΟΤΕ από το κράτος και η ολοκλήρωση και 
επέκταση των δημοτικών ευρυζωνικών δικτύων (οπτικών και ασύρματων) που θα 
δημιουργήσουν τα έργα της Π93 και Π105 θα έχουν σαν μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα 
την παροχή ευρυζωνικών υποδομών (παθητικό εξοπλισμό δικτύου οπτικών ινών ή 
ασύρματου δικτύου) σε κάθε νοικοκυριό, όπως συμβαίνει σε κάθε υποδομή που 
θεωρείται δημόσιο αγαθό. 

Σε αυτή την περίπτωση η υλοποίηση του οράματος προτείνεται να γίνει σε μια σειρά 
από φάσεις: 

• 1η Φάση: Ολοκλήρωση των δικτύων των πόλεων που συμμετέχουν στην Π93 
και την Π105. Ουσιαστικά πρόκειται για την αρχική εγκατάσταση. Μετά την 
ολοκλήρωση των έργων της πρόσκλησης Π93 και της πρόσκλησης Π105, τα 
δίκτυα που θα δημιουργηθούν θα διαχειρίζονται από το δημόσιο φορέα ή την 
δημόσια εταιρία κοινής ωφέλειας (που θα είναι και ο φορέας διαχείρισης των 
δικτυακών υποδομών που θα προέρχονται από την διάσπαση του ΟΤΕ). 

• 2η Φάση: Επέκταση των δικτύων της Π93 και της Π105. Σε δεύτερη φάση τα 
παραπάνω δίκτυα θα επεκταθούν με στόχο την υποστήριξη σημείων και 
δημοτικών διαμερισμάτων των παραπάνω πόλεων. 

• 3η Φάση: Δομικός διαχωρισμός του ΟΤΕ και διασύνδεση των δικτύων της Π93. 
Σε τρίτη φάση τα δίκτυα της Π93, της Π105 και οι δικτυακές υποδομές που θα 
προέρχονται από την διάσπαση του ΟΤΕ θα διασυνδεθούν μεταξύ τους με 
στόχο την δημιουργία ενός πανελλαδικού δικτύου οπτικών ινών. 

• 4η Φάση: Παροχή Fiber To The Building (FTΤB). Σε τέταρτη φάση ο δημόσιος 
φορέας ή η δημόσια εταιρία κοινής ωφέλειας θα είναι σε θέση να προσφέρει 
σκοτεινή οπτική ίνα σε κάθε κτίριο με αντίστοιχο τρόπο όπως τα δίκτυα 
ύδρευσης και αποχέτευσης. 

Σημειώνεται ότι η δεύτερη και η τρίτη φάση θα μπορούν να υλοποιούνται 
παράλληλα. 

Όπως προαναφέρθηκε οι εθνικές ευρυζωνικές υποδομές θα προσφέρονται 
κοστοστρεφώς (δηλαδή, με βάση το κόστος που έχει η δημιουργία τους, η συντήρησή 
τους και η επέκτασή τους), σε χαμηλές τιμές. Αν συνυπολογιστεί ότι το κόστος 
υλοποίησης για τα αρχικά δίκτυα (Π93 και Π105) καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου από 
πόρους του Ε.Π. ΚτΠ, τότε κατανοεί κανείς ότι οι υποδομές θα προσφέρονται σε 
πολύ ελκυστικές τιμές. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται από άλλους παρόχους οι οποίοι 
θα εστιάζουν στην παροχή προσιτών, οικονομικά αποδοτικών και ανταγωνιστικών 
υπηρεσιών χωρίς να τους απασχολούν οι υποδομές (τις οποίες θα προμηθεύονται από 
τον παραπάνω φορέα). 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

- 226 - 

9.2.2.3.2 Πολιτική που θα ακολουθείται για την επέκταση 
Η ΕΕΕ θα πρέπει να αναπτύξει ένα μηχανισμό για την προσέλκυση των 
απαιτούμενων κεφαλαίων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την επέκταση των 
νησίδων οπτικών ινών της Πρόσκλησης 93, ακολουθώντας τις παραπάνω φάσεις. 
Λαμβάνοντας υπόψη τον κοινωνικό χαρακτήρα της ΕΕΕ, καθώς και ότι: 

• σύμφωνα με το όραμα της ΕΕΕ, η ευρυζωνικότητα αποτελεί δημόσιο αγαθό 
(όπως οι άλλες δημόσιες παροχές π.χ. ύδρευση, αποχέτευση, κ.λπ.) και ως 
δημόσιο αγαθό θα πρέπει να αντιμετωπίζεται, 

• η ΕΕΕ θα παρέχει κοστοστρεφώς τις οπτικές υποδομές τις οποίες διαχειρίζεται, 
ώστε να προσελκύει όσο το δυνατόν περισσότερους τηλεπικοινωνιακούς 
παρόχους προκειμένου να εντείνει τον ανταγωνισμό και να εξασφαλίζει χαμηλό 
κόστος πρόσβασης των πολιτών στις ευρυζωνικές υπηρεσίες, 

Οι δυνατότητες προσέλκυσης των απαραίτητων κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση 
του CAPEX επέκτασης των οπτικών δικτύων περιορίζονται σημαντικά, και 
συγκεκριμένα σε: 

• Εθνική ή κοινοτική χρηματοδότηση, με τρόπο παρόμοιο της χρηματοδότησης 
της επέκτασης άλλων δημόσιων δικτύων (π.χ. ύδρευση, αποχέτευση, κ.λπ.). 

• Έμμεση χρηματοδότηση από τους χρήστες. Οι χρήστες του δικτύου θα 
καλούνται να πληρώνουν ένα εφάπαξ τέλος σύνδεσης στο δίκτυο (σε αναλογία 
με το ανάλογο εφάπαξ τέλος σύνδεσης στις άλλες δημόσιες υποδομές). Το 
τέλος αυτό θα καλύπτει κατά ένα μέρος της απαραίτητες εργασίες και 
εξοπλισμό για τη σύνδεση του χρήστη και κατά ένα άλλο μέρος την επέκταση 
του δικτύου. Επίσης θα πρέπει να τονιστεί ότι η χρηματοδότηση των χρηστών 
θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στο εφάπαξ τέλος σύνδεσης, ενώ οι οπτικές 
υποδομές θα παρέχονται από την ΕΕΕ κοστοστρεφώς στους παρόχους, ώστε να 
εξασφαλίζεται ο ανταγωνισμός και το χαμηλό κόστος πρόσβασης των πολιτών 
στις ευρυζωνικές υπηρεσίες. 

Θα πρέπει να τονιστεί πως η εθνική ή κοινοτική χρηματοδότηση είναι απαραίτητη, 
ιδιαίτερα για τις επεκτάσεις των οπτικών υποδομών (Φάση 2), που θα αφορούν το 
δίκτυο πρόσβασης ή/και το δίκτυο διανομής/κύριο δίκτυο, καθώς επίσης και τη 
διασύνδεση των μητροπολιτικών οπτικών δικτύων (Φάση 3), όπου το απαιτούμενο 
κόστος είναι σημαντικό. Όσον αφορά την Φάση 4, η ύπαρξη διευρυμένου δικτύου 
πρόσβασης (λόγω της Φάσης 2) μπορεί να εξασφαλίσει (σε κάποιο βάθος χρόνου) τη 
σύνδεση χρηστών στο δίκτυο με σχετικά μικρό κόστος, το οποίο θα καλύπτεται από 
το εφάπαξ τέλος σύνδεσης στο δίκτυο. 

Επιπλέον η ΕΕΕ, από τη στιγμή που θα διαχειρίζεται το σύνολο των μητροπολιτικών 
οπτικών δικτύων, θα έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει την ανάπτυξη και επέκταση 
αυτών σύμφωνα με ένα προκαθορισμένο πλάνο, το οποίο θα επιτρέπει τη 
χρηματοδότηση επέκτασης σε περιοχές με μικρότερη ζήτηση, μέσω των εσόδων 
(εφάπαξ τέλος σύνδεσης) από περιοχές με μεγαλύτερη αναμενόμενη ζήτηση (π.χ. των 
μεγάλων αστικών κέντρων, όπως Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα κ.λπ.). 

Τέλος, με βάση τη διεθνή εμπειρία, προκύπτει ότι όταν πραγματοποιούνται εργασίες 
για τη δημιουργία ή επέκταση άλλων δημοσίων δικτύων, είναι σκόπιμο να 
επεκτείνονται μαζί (μέσα από τους ίδιους χάνδακες) και τα ευρυζωνικά 
μητροπολιτικά δίκτυα. Σε ορισμένες χώρες μελετάται και η κατοχύρωση του 
παραπάνω με νόμο. 
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Θα πρέπει να τονιστεί σε κάθε περίπτωση πως θα πρέπει να ακολουθούνται οι 
συστάσεις για συγκράτηση του CAPEX σε χαμηλά επίπεδα:  

• Προσεκτικός σχεδιασμός του δικτύου (planning) 

• Προσεκτικός σχεδιασμός σχετικά με τα απαιτούμενα υλικά (logistics) 

• Χρήση ευέλικτων τεχνικών (π.χ. υλοποίηση του δικτύου με χρήση μικρο-
σωληνώσεων) 

• Εξασφάλιση ισχυρής διείσδυσης του δικτύου, γεγονός που οδηγεί σε μείωση 
του CAPEX/πελάτη 

Όσον αφορά το OPEX, αυτό θα καλύπτεται από την κοστοστρεφή χρέωση των 
χρηστών (τηλεπικοινωνιακών παρόχων) της παθητικής υποδομής, την οποία θα 
διαχειρίζεται η ΕΕΕ. Αν οι ανάγκες δεν καλύπτονται με τον τρόπο αυτό, θα εξεταστεί 
το ενδεχόμενο χρέωσης ενός πολύ χαμηλού μηνιαίου πάγιου στους τελικούς χρήστες, 
παρόμοιο με αυτό που χρεώνουν άλλες δημόσιες υπηρεσίες (π.χ. ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ 
κ.λπ.). Θα πρέπει να τονιστεί ότι θα πρέπει να ακολουθούνται οι συστάσεις για 
συγκράτηση του OPEX σε χαμηλά επίπεδα, όπως για παράδειγμα η χρήση 
outsourcing. 

Βέβαια για τη λειτουργία της ΕΕΕ θα πρέπει να διευκρινιστούν διάφορα ζητήματα: 

• Ποιο θα είναι το τέλος σύνδεσης των χρηστών στο δίκτυο; 

• Αν οι πόροι για την επέκταση των δικτύων, σε αντιστοιχία με τα άλλα δημόσια 
δίκτυα, κατευθύνονται στους δήμους, πώς αυτοί θα τους παραχωρούν στην 
ΕΕΕ; 

• Κατά πόσο είναι αποδεκτό η χρηματοδότηση της επέκτασης των δικτύων σε 
λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές να χρηματοδοτείται από τους πόρους που 
προκύπτουν από τις ανεπτυγμένες περιοχές; 

9.2.3. Οργανωτικό  σχήμα  της  ΕΕΕ  

Στην παρούσα παράγραφο παρουσιάζεται η πρόταση για το οργανωτικό σχήμα της 
ΕΕΕ. Ειδικότερα προτείνεται ένα οργανωτικό σχήμα όπου η ΕΕΕ αφενός ελέγχει 
κεντρικά τα δίκτυα οπτικών ινών της Π93 και αφετέρου παρέχει μέρος των 
δραστηριοτήτων της ως υπο-συμβόλαιο (outsourcing) σε νομικά πρόσωπα του 
ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα. 

Τα πλεονεκτήματα από την προσέγγιση αυτή περιλαμβάνουν:  

• Μείωση του κόστους λειτουργίας: Η κεντρική διαχείριση τόσο στη συντήρηση 
και διαχείριση των δικτύων οπτικών ινών, όσο και στην επέκταση των δικτύων 
οπτικών ινών θα εξασφαλίσει τη μείωση του κόστους μέσα από την οικονομία 
κλίμακας που θα προκύψει. Με τη χρήση outsourcing, το κόστος λειτουργίας θα 
μειωθεί ακόμα περισσότερο, καθώς δεν θα υπάρχει η ανάγκη διάθεσης 
εξειδικευμένου προσωπικού και εξοπλισμού από την ίδια την ΕΕΕ. 

• Κεντρική ανάληψη πρωτοβουλιών: η δυνατότητα για κεντρικό συντονισμό 
δράσεων και ενεργειών, αντί του κατακερματισμού και διαμοιρασμού τους, 
αναμένεται να επιτρέψει σημαντική εξοικονόμηση πόρων. 
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Το προτεινόμενο οργανωτικό σχήμα της ΕΕΕ παρουσιάζεται στο Σχήμα 68, όπου 
φαίνεται ότι αποτελείται από πέντε (5) Τομείς, το Σχήμα Διοίκησης (Διοικητικό 
Συμβούλιο) και την Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού. 

Τμήμα
Παροχής
Δικτύων

Τμήμα Παροχής
Δικτύων

Επιτροπή
Στρατηγικού
Σχεδιασμού

Τμήμα
Έρευνας και
Ανάπτυξης

Τμήμα Σχεδιασμού
και Ανάπτυξης

Υποδομών Δικτύου

Τμήμα
Υποστήριξης
Πελατών

Τμήμα
Προβολής & 
Προώθησης

Τομέας Ανάπτυξης
& Στρατηγικής

Τομέας Παροχής & 
Συντήρησης

Τομέας Υπηρεσιών
Υποστήριξης

Διοικητικό
Συμβούλιο

Τομέας Λειτουργίας

Τομέας Οικονομικής
Διαχείρισης

 

Σχήμα 68: Προτεινόμενο οργανωτικό σχήμα της ΕΕΕ 

9 .2.3.1.  Τομείς  
Στη συνέχεια περιγράφεται η οργάνωση, οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας 
καθενός από τους πέντε (5) Τομείς της ΕΕΕ. Οι Τομείς της ΕΕΕ στελεχώνονται από 
σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 

9.2.3.1.1 Τομέας Υπηρεσιών Υποστήριξης ΕΕΕ 
Ο Τομέας Υπηρεσιών Υποστήριξης αναλαμβάνει την υποστήριξη των υπαρχόντων 
πελατών (τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι) της ΕΕΕ και την προσέλκυση νέων πελατών. Ο 
Τομέας αυτός θα είναι υπεύθυνος για τις υπηρεσίες υποστήριξης πελατών και 
προβολής και προώθησης της ΕΕΕ. Για την υλοποίηση των υπηρεσιών αυτών 
προτείνεται η σύσταση αντίστοιχων Τμημάτων για τα οποία θα έχει την ευθύνη ο 
Τομέας Υπηρεσιών Υποστήριξης. 

Τονίζεται ότι σε περίπτωση που θεωρηθεί ότι δεν είναι εφικτό (πράγμα πολύ πιθανό 
λόγω έλλειψης ικανού αριθμού κατάλληλου τεχνικού προσωπικού) οι υπηρεσίες 
αυτές να υλοποιηθούν εξ’ ολοκλήρου από την ΕΕΕ, προτείνεται εναλλακτικά η 
υλοποίηση των υπηρεσιών αυτών να ανατεθεί σε εξωτερικούς φορείς (outsourcing). 
Στην περίπτωση αυτή ο Τομέας Υπηρεσιών Υποστήριξης θα έχει την ευθύνη για: 

• Τη διαχείριση όλων των λεπτομερειών που σχετίζονται με την ανάθεση της 
λειτουργίας κάθε υπηρεσίας υπό την διεύθυνσή της σε έναν τρίτο φορέα 
(προκήρυξη διαγωνισμών, αξιολόγηση προσφορών, σύνταξη και υπογραφή των 
αντίστοιχων συμβάσεων ανάθεσης). 

• Τον έλεγχο και την καθοδήγηση των συμβαλλόμενων μερών για την τήρηση 
των συμβατικών υποχρεώσεών τους, όπως αυτές απορρέουν από τις αντίστοιχες 
συμβάσεις. 

 

Τμήμα Υποστήριξης Πελατών: 

Το Τμήμα Υποστήριξης Πελατών αφορά την υποστήριξη των πελατών της ΕΕΕ για 
θέματα διασύνδεσης στα δίκτυα οπτικών ινών καθώς και για προβλήματα του 
παθητικού εξοπλισμού πρόσβασης στα δίκτυα οπτικών ινών που διαχειρίζεται η ΕΕΕ. 
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Στο πλαίσιο αυτό το Τμήμα Υποστήριξης Πελατών θα επιφορτιστεί με την διοικητική 
ευθύνη και τον ποιοτικό έλεγχο για την Εξυπηρέτηση Πελατών σχετικά με αιτήματα 
και προβλήματα που αφορούν την παθητική υποδομή των δικτύων οπτικών ινών. 

Προτείνεται να γίνει ένας γεωγραφικός «διαμοιρασμός» των δικτύων οπτικών ινών 
και οι γεωγραφικές αυτές περιοχές υποστήριξης να ανατεθούν σε έναν ή 
περισσότερους εξωτερικούς φορείς (outsourcing). 

 

Τμήμα Προβολής και Προώθησης: 

Για τις εργασίες προβολής και προώθησης της ΕΕΕ προτείνεται η δημιουργία και 
στελέχωση αντίστοιχου τμήματος. Το Τμήμα Προβολής και Προώθησης θα έχει τις 
εξής αρμοδιότητες: 

• Σχεδιασμό έντυπου υλικού προβολής των δικτύων οπτικών ινών της ΕΕΕ, 
καθώς και στατιστικών στοιχείων χρήσης και ανάπτυξης. 

• Δημιουργία ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού σχετικά με την πρόοδο 
ανάπτυξης των δικτύων οπτικών ινών της ΕΕΕ. 

• Προγραμματισμός και διεξαγωγή, ημερίδων για την ενημέρωση και προώθηση 
της ΕΕΕ. 

• Προσέλκυση νέων πελατών. 

9.2.3.1.2 Τομέας Παροχής και Συντήρησης 
Ο Τομέας Παροχής και Συντήρησης προτείνεται να είναι υπεύθυνος για την παροχή 
(provision) της υποδομής στους πελάτες και για τη συντήρηση του εξοπλισμού της 
ΕΕΕ. Θα αποτελείται από τα εξής τμήματα: 

 

Τμήμα Παροχής Δικτύων: 

Το συγκεκριμένο τμήμα θα είναι υπεύθυνο για:  

• Την παροχή ινών του δικτύου στους νέους πελάτες (καθορισμός των ζευγών 
ινών που θα δοθούν προς εκμετάλλευση στον πελάτη και πραγματοποίηση των 
απαραίτητων μικτονομήσεων). 

• Zητήματα συνεγκατάστασης του ενεργού εξοπλισμού των πελατών (παρόχων) 
του παθητικού δικτύου. 

 

Τμήμα Συντήρησης Δικτύων: 

Η συντήρηση του δικτύου αφορά τον παθητικό εξοπλισμό (οπτικές ίνες, 
μικροσωληνώσεις, σωληνώσεις, κατανεμητές), τον υποστηρικτικό ενεργό εξοπλισμό 
(UPS, συστήματα ασφάλειας, μονάδες απομακρυσμένου ελέγχου κ.α.) και τον ενεργό 
εξοπλισμό που έχει εγκατασταθεί αρχικά για τη διασύνδεση των σημείων δημόσιου 
ενδιαφέροντος (Ethernet switches, CPE και εξοπλισμός για ασύρματες συνδέσεις). Η 
συντήρηση του δικτύου προτείνεται να δίνεται μετά από ανοιχτό διαγωνισμό ως 
υπεργολαβία σε ιδιωτικές εταιρείες (αναδόχους) για ορισμένα χρόνια. 
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9.2.3.1.3 Τομέας Λειτουργίας  
Ο συγκεκριμένος τομέας προτείνεται να είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία των 
δικτύων οπτικών ινών της ΕΕΕ και συγκεκριμένα για τη λειτουργία του ενεργού 
εξοπλισμού του δικτύου που θα έχει εγκατασταθεί αρχικά για τη διασύνδεση των 
σημείων δημόσιου ενδιαφέροντος (Ethernet switches, CPE και εξοπλισμός για 
ασύρματες συνδέσεις), καθώς και όποιου επιπλέον ενεργού εξοπλισμού εγκατασταθεί 
και ανήκει στην ΕΕΕ στο μέλλον. 

Στην πρώτη φάση της λειτουργίας της ΕΕΕ υπό το προτεινόμενο οργανωτικό σχήμα, 
προτείνεται η εκχώρηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων να ανατεθεί σε εξωτερικούς 
φορείς (outsourcing). Πρέπει να σημειωθεί πως η λειτουργία και η συντήρηση των 
δικτύων οπτικών ινών της ΕΕΕ απαιτεί έμπειρο και ικανό επιστημονικό προσωπικό. 

9.2.3.1.4 Τομέας Ανάπτυξης και Στρατηγικής 
Ο Τομέας Ανάπτυξης και Στρατηγικής θα φέρει τη διοικητική ευθύνη και εποπτεία 
για την αναβάθμιση και επέκταση των δικτύων οπτικών ινών της ΕΕΕ. 

Λόγω της μεγάλης τεχνογνωσίας και εμπειρίας που απαιτεί η ανάπτυξη νέων δικτύων 
οπτικών ινών, προτείνεται (όπως και για τον Τομέα Λειτουργίας και Συντήρησης), 
στον Τομέα Ανάπτυξης και Στρατηγικής να συμμετέχουν και εξωτερικοί φορείς 
υλοποίησης. Συγκεκριμένα θα μπορούσε να ανατεθεί (απευθείας είτε μέσω 
διαγωνισμού) είτε σε μια κοινοπραξία, είτε ξεχωριστά σε 2 – 3 εξωτερικούς φορείς 
υλοποίησης, καθώς έχει διαφανεί από το παρελθόν ότι διαθέτουν την απαραίτητη 
τεχνογνωσία και εμπειρία. 

Η διοικητική ευθύνη του Τομέα Ανάπτυξης και Στρατηγικής λοιπόν θα συνίσταται 
στα εξής: 

• Στη διαχείριση όλων των λεπτομερειών που σχετίζονται με την ανάθεση των 
εργασιών για τις οποίες θα φέρει ο Τομέας ευθύνη σε εξωτερικούς φορείς 
Υλοποίησης. Στη διαχείριση αυτή εντάσσεται ο σχεδιασμός και προκήρυξη 
διαγωνισμών, η αξιολόγηση προσφορών και η σύνταξη και υπογραφή των 
αντίστοιχων συμβάσεων ανάθεσης. 

• Στον έλεγχο των εξωτερικών φορέων υλοποίησης που θα αναλάβουν τις 
επιμέρους εργασίες για την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεών τους, όπως 
αυτές απορρέουν από τις αντίστοιχες συμβάσεις, και την καθοδήγησή τους για 
την επιτυχή υλοποίηση των εργασιών με σκοπό την επίτευξη των αναπτυξιακών 
στόχων της ΕΕΕ. 

 

Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύου: 

Στον σχεδιασμό και ανάπτυξη υποδομών δικτύου περιλαμβάνονται οι εξής εργασίες: 

• Ολοκλήρωση των δικτύων των πόλεων που συμμετέχουν στην Π93. 
Ουσιαστικά πρόκειται για την αρχική εγκατάσταση. Μετά την ολοκλήρωση του 
έργου της πρόσκλησης Π93, η ΕΕΕ θα διαχειρίζεται τα μητροπολιτικά δίκτυα 
οπτικών ινών των πόλεων που συμμετέχουν στην πρόσκληση. 

• Επέκταση των δικτύων της Π93. Σε δεύτερη φάση, τα παραπάνω δίκτυα θα 
επεκταθούν με στόχο την υποστήριξη σημείων και δημοτικών διαμερισμάτων 
των παραπάνω πόλεων. 
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• Διασύνδεση των δικτύων της Π93. Σε τρίτη φάση, τα δίκτυα της Π93 θα 
διασυνδεθούν μεταξύ τους με στόχο την δημιουργία ενός πανελλαδικού δικτύου 
οπτικών ινών. 

• Παροχή Fiber To The Building (FTTB). Σε τέταρτη φάση η ΕΕΕ θα είναι σε 
θέση να προσφέρει σκοτεινή οπτική ίνα σε κάθε κτίριο με αντίστοιχο τρόπο 
όπως τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης. 

Εκτός των παραπάνω ο Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύου περιλαμβάνει 
την υλοποίηση των αναπτυξιακών και στρατηγικών κατευθύνσεων που 
αποφασίζονται από την Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΕΕΕ. 

 

Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης: 

Για την συμμετοχή της ΕΕΕ σε έργα ερευνητικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα, 
συμπεριλαμβανομένων και Ευρωπαϊκών έργων, προτείνεται στον Τομέα Στρατηγικής 
και Ανάπτυξης της ΕΕΕ να εντάσσεται η ευθύνη εξασφάλισης της συμμετοχής σε 
τέτοια έργα και στην συνέχεια η ανάθεση της υλοποίησής τους σε εξωτερικούς 
φορείς. Η ένταξη τέτοιων αρμοδιοτήτων στο οργανόγραμμα της ΕΕΕ καταδεικνύει 
την πρόθεση της ΕΕΕ να ασχοληθεί με καινοτόμα ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα, 
με κύριο σκοπό την εξασφάλιση κονδυλίων για την επέκταση των δικτύων οπτικών 
ινών. 

9.2.3.1.5 Τομέας Οικονομικής Διαχείρισης 
Ο τομέας οικονομικής διαχείρισης είναι υπεύθυνος για την οικονομική διαχείριση της 
ΕΕΕ και περιλαμβάνει: 

• Διαχείριση των οικονομικών υποχρεώσεων των πελατών (χρώσεις, πληρωμές 
κ.λπ.) 

• Μισθοδοσία εργαζομένων της ΕΕΕ 

• Λειτουργία του λογιστηρίου της ΕΕΕ 

• Ο Τομέας Οικονομικής Διαχείρισης, σε συνεργασία με τον Τομέα Ανάπτυξης & 
Στρατηγικής, θα διαμορφώνει την κοστοστρεφή τιμολογιακή πολιτική προς 
τους πελάτες της ΕΕΕ. 

9.2.3.2.  Στελέχωση  των  Τομέων  
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα στελεχωθεί όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II:, 
Άρθρο 9 – Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.). Για τους Τομείς ισχύουν τα παρακάτω. 

9.2.3.2.1 Στελέχη Διοίκησης 
Για την ανάληψη της διοικητικής ευθύνης της λειτουργίας, ανάπτυξης, προώθησης- 
προβολής της ΕΕΕ και της παροχής υποστήριξης στους πελάτες της, απαιτείται η 
στελέχωση των πέντε (5) Τομέων της ΕΕΕ (βλ. Σχήμα 68) με κατάλληλο διοικητικό 
προσωπικό. Προτείνεται καταρχήν η στελέχωση των Τομέων να γίνει ως εξής: 
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• Τομέας Υπηρεσιών Υποστήριξης: προτείνεται να διευθύνεται από Τεχνικό 
Προϊστάμενο, ο οποίος φέρει τη γενικότερη ευθύνη για την εποπτεία και 
διαχείριση του Τομέα. Θα πλαισιώνεται από: 

o έναν Υπεύθυνο Υποστήριξης Πελατών, και 

o έναν Υπεύθυνο Προώθησης και Προβολής. 

• Τομέας Παροχής και Συντήρησης: προτείνεται ομοίως να διευθύνεται από 
Τεχνικό Προϊστάμενο, ο οποίος φέρει τη γενικότερη ευθύνη για την εποπτεία 
και διαχείριση του Τομέα. Θα πλαισιώνεται από: 

o έναν Υπεύθυνο Παροχής Δικτύων Οπτικών Ινών, και 

o έναν Υπεύθυνο Συντήρησης Δικτύων Οπτικών Ινών. 

• Τομέας Λειτουργίας: Προτείνεται ομοίως να διευθύνεται από Τεχνικό 
Προϊστάμενο, ο οποίος φέρει τη γενικότερη ευθύνη για την εποπτεία και 
διαχείριση του Τομέα. 

• Τομέας Ανάπτυξης και Στρατηγικής: προτείνεται ομοίως να διευθύνεται από 
Τεχνικό Προϊστάμενο, ο οποίος θα πλαισιώνεται από: 

o έναν Υπεύθυνο Επέκτασης Δικτύων Οπτικών Ινών, και 

o έναν Υπεύθυνο Ερευνητικών Έργων. 

• Τομέας Οικονομικής Διαχείρισης προτείνεται ομοίως να διευθύνεται από 
Οικονομικό Προϊστάμενο, ο οποίος θα πλαισιώνεται από: 

o έναν Υπεύθυνο Λογιστηρίου, και 

o έναν Υπεύθυνο Μισθοδοσίας. 

9.2.3.2.2 Στελέχη παρακολούθησης συμβάσεων και ποιοτικού ελέγχου 
Τα διευθυντικά στελέχη των πέντε (5) Τομέων απαιτείται να πλαισιώνονται με 
περιορισμένο αριθμό στελεχών που θα είναι υπεύθυνα, σε συνεργασία και υπό τις 
κατευθύνσεις των διευθυντικών στελεχών, για: 

• την παρακολούθηση των συμβάσεων των εξωτερικών φορέων υλοποίησης, 

• την παραλαβή και έγκριση των εργασιών και παραδοτέων, 

• τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών των εξωτερικών φορέων υλοποίησης, και 

• τον συντονισμό των εξωτερικών φορέων υλοποίησης, όταν απαιτείται 
συνεργασία μεταξύ τους. 

Έτσι προτείνεται, σε κάθε Τομέα της ΕΕΕ να προστεθούν τα εξής στελέχη: 

• Τομέας Υπηρεσιών Υποστήριξης Πελατών: ικανός αριθμός στελεχών, τα οποία 
θα είναι υπεύθυνα για παρακολούθηση συμβάσεων και ποιοτικό έλεγχο και για 
συντονισμό και ποιοτική παρακολούθηση του σχήματος υποστήριξης πελατών. 

• Τομέας Παροχής και Συντήρησης: ικανός αριθμός στελεχών, τα οποία θα είναι 
υπεύθυνα στελέχη για παρακολούθηση συμβάσεων και ποιοτικό έλεγχο. 

• Τομέας Λειτουργίας: ικανός αριθμός στελεχών, τα οποία θα είναι υπεύθυνα 
στελέχη για παρακολούθηση συμβάσεων και ποιοτικό έλεγχο. 
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• Τομέας Ανάπτυξης και Στρατηγικής: ικανός αριθμός στελεχών, τα οποία θα 
είναι υπεύθυνα στελέχη για παρακολούθηση συμβάσεων και ποιοτικό έλεγχο. 

• Τομέας Οικονομικής Διαχείρισης: ικανός αριθμός στελεχών, τα οποία θα είναι 
υπεύθυνα στελέχη για την υποστήριξη της οικονομικής διαχείρισης της ΕΕΕ. 

9.2.3.2.3 Άλλα Στελέχη 
Ειδικά για το Τμήμα Προβολής και Προώθησης του Τομέα Υπηρεσιών Υποστήριξης, 
στην περίπτωση που θα υλοποιηθεί από την ίδια την ΕΕΕ, προτείνεται επιπλέον του 
Προϊσταμένου η στελέχωσή του με ικανό αριθμό ανθρώπων που θα ασχολούνται με 
την προώθηση της ΕΕΕ και την προσέλκυση νέων πελατών. 

9.2.3.3.  Προτεινόμενο  Σχήμα  Διοίκησης  -  Αποφάσεων  

9.2.3.3.1 Ευθύνες της Διεύθυνσης της ΕΕΕ 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΕ θα έχει την ευθύνη διοίκησης αυτής και των 
δικτύων οπτικών ινών που θα δημιουργηθούν. Αναλυτικότερα, η διεύθυνση της ΕΕΕ 
είναι υπεύθυνη για τα παρακάτω: 

• Ανάθεση επιμέρους ευθυνών της λειτουργίας και συντήρησης των δικτύων 
οπτικών ινών σε τρίτους φορείς υλοποίησης (outsourcing). 

• Συντονισμό των εμπλεκόμενων στη λειτουργία και συντήρηση των δικτύων 
οπτικών ινών. 

• Έλεγχο των εμπλεκόμενων φορέων για τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων 
που αναλαμβάνουν. 

• Πάσης φύσεως διοικητικές και εκτελεστικές αρμοδιότητες. 

• Συμμετοχή στον στρατηγικό σχεδιασμό για την επέκταση, εξέλιξη και ανάπτυξη 
των δικτύων οπτικών ινών. 

Η κεντρική διοίκηση της ΕΕΕ προτείνεται να ασκείται από το Δοικητικό Συμβούλιο 
(βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II:, Άρθρο 9 – Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)), του οποίου τα 
εκτελεστικά μέλη θα είναι τα δοικητικά στελέχη των πέντε (5) Τομέων της ΕΕΕ και ο 
Διευθύνων Σύμβουλος. 

Στις ευθύνες του Δ.Σ. εντάσσεται η ανάπτυξη των δικτύων οπτικών ινών, ο έλεγχος 
της διαχείρισης και η άμεση επίβλεψη και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων όλων των 
Τομέων της ΕΕΕ. 

9.2.3.4.  Επιτροπή  Στρατηγικού  Σχεδιασμού  
Η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού προτείνεται να αποτελέσει μια ανοιχτή ομάδα, 
με σκοπό την κατάθεση και συλλογή απόψεων για τη συνεχή ανάπτυξη της ΕΕΕ. Η 
συμμετοχή στην ομάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού θα είναι γενικά ανοιχτή σε μέλη 
από όλους τους συμμετέχοντες – με οποιονδήποτε τρόπο – στην ΕΕΕ, κατόπιν 
έγκρισης του Δ.Σ.. Ο ρόλος της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού θα είναι 
συμβουλευτικός, με στόχο να συμβάλλει στη διαμόρφωση νέων ιδεών, στη 
διατύπωση προτάσεων και την αναδιαμόρφωση/βελτίωση της στρατηγικής της ΕΕΕ. 
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9.3. ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  
Η συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζει τη μελέτη βιωσιμότητας του δικτύου. 
Περιλαμβάνει την ανάλυση κόστους δημιουργίας, συντήρησης και επέκτασης του 
δικτύου της ΕΕΕ, καθώς και την ανάλυση των εσόδων της ΕΕΕ, ώστε να 
διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του δικτύου. Επιπλέον, αναφέρονται το επιχειρηματικό 
ρίσκο και επιπλέον θέματα τα οποία αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής. 

9.3.1. Ανάλυση  κόστους  δημιουργίας ,  συντήρησης  
και  επέκτασης  του  δικτύου  της  ΕΕΕ   

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το κόστος ενός ευρυζωνικού δικτύου (και γενικότερα μιας 
επένδυσης) χωρίζεται σε δύο μέρη, στο κόστος κατασκευής (CAPEX – Capital 
Expense) και στο κόστος λειτουργίας και συντήρησης (OPEX – Operational 
Expense). 

Στην ενότητα 9.2.2.3.2 περιγράφεται αναλυτικά η πολιτική που πρέπει να εφαρμοστεί 
για την επέκταση των δικτύων της Π93. Στις ενότητες που ακολουθούν, αναλύονται 
και υπολογίζονται τα απαιτούμενα κόστη. 

9.3.1.1.  CAPEX 
Τo δίκτυο οπτικών ινών της ΕΕΕ έχει ένα αρκετά σημαντικό αρχικό κόστος 
κατασκευής και εγκατάστασης παθητικού εξοπλισμού, το οποίο κατ’ εκτίμηση 
αγγίζει το 70% του συνολικού κόστους [77]. Το CAPEX για την κατασκευή του 
παθητικού εξοπλισμού δικτύου καλύπτεται σε πρώτη φάση στα πλαίσια της 
πρόσκλησης Π93 και περιλαμβάνει: 

• Το κόστος δημιουργίας του δικτύου, το οποίο περιλαμβάνει τις εργασίες 
εκσκαφής, τη δημιουργία φρεατίων, την προμήθεια και εγκατάσταση 
μικροσωληνώσεων/σωληνώσεων και την προμήθεια και εγκατάσταση οπτικών 
ινών. 

• Το κόστος δημιουργίας των κόμβων του δικτύου, το οποίο περιλαμβάνει την 
προμήθεια και εγκατάσταση των χώρων στέγασης των κόμβων (για 
εξωτερικούς κόμβους του δικτύου), την προμήθεια και εγκατάστασης 
ικριωμάτων παθητικού εξοπλισμού, ικριωμάτων ενεργού εξοπλισμού, τον 
απαραίτητο ενεργό εξοπλισμό, διατάξεις κλιματισμού, διατάξεις UPS και 
συστήματα ελέγχου πρόσβασης. 

• Το κόστος τοποθέτησης παθητικού εξοπλισμού στους χρήστες, το οποίο 
περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση επιτοίχιων κιβωτίων 
τερματισμού. Επίσης, ανάλογα με την πολιτική η οποία θα ακολουθηθεί, μπορεί 
να προβλέπεται και η εγκατάσταση ενεργού εξοπλισμού σε επιλεγμένους 
χρήστες. 

• Το κόστος εγκατάστασης τυχόν ασύρματου εξοπλισμού για τη διασύνδεση 
σημείων στο δίκτυο ασύρματα. Το κόστος αυτό περιλαμβάνει το κόστος 
προμήθειας και εγκατάστασης ιστών για εγκατάσταση κεραιών, κεραίες, καθώς 
και τον απαραίτητο ενεργό εξοπλισμό. 
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Το συνολικό κόστος δημιουργίας του οπτικού δικτύου προκύπτει από το άθροισμα 
των παραπάνω επιμέρους κοστών. Συγκεκριμένα, για τον υπολογισμό του κόστους 
δημιουργίας ενός οπτικού δικτύου μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω 
πίνακες. Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι τιμές που δίνονται σε αυτούς τους πίνακες είναι 
ενδεικτικές και ίσχυαν τον Αύγουστο του 2006. 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 
Μέτρησης 

Κόστος 
Μονάδος 
(με ΦΠΑ) 

1 Σκαπτικά   
  Χαντάκια Χ1  m 21,0 € 
  Χαντάκια Χ2 m 22,3 € 
 Χαντάκια Χ3  m 15,0 € 
  υπέργια όδευση m 21,8 € 
2  Φρεάτια   
  Φ1 (μεγάλο) - 120x80x75 (cm) Πλήθος 600,0 € 
  Φ1 (μικρό) - 60x60x65 (cm) Πλήθος 423,0 € 
 Φ2 ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ Πλήθος 293,0 € 

 3 Σωλήνες   
  Φ40mm/(32mm m 1,3 € 
  Φ50mm/44mm m 1,4 € 
4 Οπτική Καλωδίωση   
  Κ3/2 για μικροσωλήνα Μ2  m 1,0 € 
  Κ3/4 για μικροσωλήνα Μ2  m 1,0 € 
  Κ3/8 για μικροσωλήνα Μ2  m 1,1 € 
  Κ3/12 για μικροσωλήνα Μ2  m 1,2 € 
  Κ2/4 για μικροσωλήνα Μ1 m 1,0 € 
  Κ2/8 για μικροσωλήνα Μ1 m 1,3 € 
  Κ2/12 για μικροσωλήνα Μ1 m 1,3 € 
  Κ2/24για μικροσωλήνα Μ1 m 1,5 € 
  Κ2/36για μικροσωλήνα Μ1 m 1,8 € 
 Κ2/48για μικροσωλήνα Μ1 m 1,8 € 
  Κ2/72για μικροσωλήνα Μ1 m 2,2 € 
5 Μικροσωληνώσεις   
 1-μικροσωλήνωση 10/8mm (Μ1) m 1,3 € 
 4-μικροσωληνώσεις 10/8mm (Μ1) m 2,5 € 
 5-μικροσωληνώσεις 10/8mm (Μ1) m 2,8 € 
 7-μικροσωληνώσεις 10/8mm (Μ1) m 3,3 € 
 24-μικροσωλήνες 5/3,5mm (Μ2) m 3,9 € 
 12-μικροσωληνώσεις 5/3,5 mm (Μ2) m 2,3 € 
 4-μικροσωληνώσεις 5/3,5 mm (Μ2) m 1,3 € 
 Διακλαδωτήρες Μικροσωληνώσεων (ΤΑΥ) Πλήθος 20,7 € 
 Διακλαδωτήρες Μικροσωληνώσεων (ΠΙ) Πλήθος 27,8 € 
6 Μούφες   
 ΜΟΥΦΕΣ 24 ΙΝΩΝ Πλήθος 417,0 € 
 ΜΟΥΦΕΣ 72 ΙΝΩΝ Πλήθος 939,0 € 
7 Συγκολλήσεις - Τερματισμοί   
 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ Πλήθος 11,0 € 
 ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΚΟΣΤΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ Πλήθος 11,0 € 

Πίνακας 55: Ενδεικτικό κόστος δημιουργίας δικτύου οπτικών ινών 

 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 
Μέτρησης 

Κόστος 
Μονάδος 
(με ΦΠΑ) 

1 Ενεργός Εξοπλισμός Μεταγωγείς   
  Media convertors Πλήθος  276,79 € 
  Switch χρηστών (αποδέκτες Gbps ή ίνα) Πλήθος  933,45 € 
  Switch κόμβων πρόσβασης 12 ports + SFP Πλήθος  7.939,40 € 

  
Switch κύριων κόμβων (24 ports) + SFP Πλήθος  41.372,21 

€ 
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  Switch ασύρματων σημείων Πλήθος  462,75 € 
 2 Λοιπός εξοπλισμός κόμβων (Παθητικός Εξοπλισμός)   
  FOT PatchCords (LC-LC patch singlemode patch cord 5m) Πλήθος  22,46 € 
 PigTails (12x) Πλήθος 85,46 € 
  XC PatchCords ΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΧΟΡΔΕΣ CROSS CONNECT 5m.  Πλήθος  14,52 € 

  
Patch panels 12LC - 1U (ODF Πλαίσια Οπτικής Διανομής και 
Τερματισμού 12 συνδέσμων για τελικό χρήστη) 

Πλήθος  221,70 € 

  
Patch panels 48LC - 1U (ODF Πλαίσια Οπτικής Διανομής και 
Τερματισμού48 συνδέσμων - Connectors για ΚΠ) 

Πλήθος  454,00 € 

  
Patch panels 72LC - 1U (ODF Πλαίσια Οπτικής Διανομής και 
Τερματισμού72 συνδέσμων για ΚΔ) 

Πλήθος  634,00 € 

  Patch panels 72 LC - 1U (ODF 72 σνδέσμων για KK) Πλήθος  634,00 € 
 Racks ενεργού εξοπλισμού (39U εξωτερικός όγκος) KK Πλήθος 1.540,00 € 
  Racks ενεργού εξοπλισμού (39U εξωτερικός όγκος) ΚΠ  Πλήθος  1.048,00 € 

 
Racks παθητικού εξοπλισμού (39U εξωτερικός όγκος) ΚΔ+KP+KK -
ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 

Πλήθος 913,00 € 

 
Racks ενεργού εξοπλισμού (39U εξωτερικός όγκος) ΧΡΗΣΤΩΝ -
ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 

Πλήθος  690,00 € 

 IFC καλώδιο 50m για εσωτερική χρήση σε σημεία  Πλήθος 65,00 € 
 Επιτοίχια κιβώτια χρηστών Πλήθος  509,00 € 

 3 Χώροι και εξοπλισμός   

 

Ισοθερμικός οικίσκος Εξωτερικού χώρου ΜΙΚΡΟΣ ΟΙΚΙΣΚΟΣ για 
στεγαση ΚΠ (1600Χ1500Χ600) ΧΩΡΙΣ A/C ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΜοΑΠ) 

Πλήθος 5.650,00 € 

 

Ισοθερμικός οικίσκος Εξωτερικού χώρου ΜΙΚΡΟΣ ΟΙΚΙΣΚΟΣ για 
Συστεγασμένους ΚΔ και ΚΠ ΤΥΠΟΣ Α (2100Χ2100Χ600) ΧΩΡΙΣ A/C 
και ΜοΑΠ 

Πλήθος 7.380,00 € 

 

Ισοθερμικός οικίσκος Εξωτερικού χώρου ΜΙΚΡΟΣ ΟΙΚΙΣΚΟΣ για 
Συστεγασμένους ΚΔ και ΚΠ ΤΥΠΟΣ Β (1600Χ2100Χ600) ΧΩΡΙΣ A/C 
ΚΑΙ ΜοΑΠ 

Πλήθος 6.560,00 € 

 

Ισοθερμικός οικίσκος Εξωτερικού χώρου- ΜΕΓΑΛΟΣ ΟΙΚΙΣΚΟΣ για 
Συστεγασμένους ΚΚ,ΚΔ και ΚΠ (3170Χ2570Χ2810) ΧΩΡΙΣ Α/C ΚΑΙ 
ΜοΑΠ 

Πλήθος 17.250,00 
€ 

 
Οικίσκος Εξωτερικού χώρου για Στέγαση Ασύρματου εξοπλισμού 
(1200Χ1500Χ600) 

Πλήθος 5.180,00 € 

 
A/C (ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΟΙΚΙΣΚΟ ΕΞ ΧΩΡΟΥ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ 
ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ HEAT EXCHANGER) 

Πλήθος 586,50 € 

 
UPS κύριου κόμβου ΚΑΙ Η/Ζ Πλήθος 11.000,00 

€ 
 UPS κόμβου πρόσβασης Πλήθος 2.000,00 € 
 Συστήματα ασφαλείας (authentication) Πλήθος 644,00 € 
4 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΚΛΟΠΗ ΤΩΝ ΚΚ, ΚΔ,ΚΠ (ΛΟΥΚΕΤΑ, ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ) Πλήθος 130,0 € 
5 Διαμόρφωση χώρων κόμβων   
 Κύριος Κόμβος / Κόμβος Διανομής / Κόμβος Πρόσβασης ΕΩΣ 10 Μ2 Πλήθος 4.190,00 € 
 Κύριος Κόμβος / Κόμβος Διανομής / ΕΩΣ 15 Μ2 Πλήθος 5.580,00 € 
 Κύριος Κόμβος ΕΩΣ 25 Μ2 Πλήθος 8.370,00 € 

Πίνακας 56: Ενδεικτικό κόστος δημιουργίας κόμβων δικτύων 

 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 
Μέτρησης 

Κόστος 
Μονάδος 
(με ΦΠΑ) 

1 Επιτοίχιο κιβώτιο τερματισμού    
  1. Επιτοίχιο κιβώτιο τερματισμού 4 οπτικών ινών Τεμάχιο 300,0 € 
  2. Επιτοίχιο κιβώτιο τερματισμού 8 οπτικών ινών Τεμάχιο 350,0 € 
  3. Συγκολλήσεις (splices)  2,0 € 
2 Λοιπός παθητικός εξοπλισμός    
  1. Οπτική καλωδίωση σε εσωτερικό κτιρίου Τεμάχιο 300,0 € 
3 Ενεργός εξοπλισμός    
  1. Ethernet Μεταγωγείς Μεγάλων Χρηστών Τεμάχιο 1.000,0 € 
  2. Μετατροπείς από οπτικό σε UTP με SFP Τεμάχιο 300,0 € 

Πίνακας 57: Ενδεικτικό κόστος εγκατάστασης εξοπλισμούς στους χρήστες 
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Α/Α Είδος 
Μονάδα 
Μέτρησης 

Κόστος 
Μονάδος 
(με ΦΠΑ) 

1 Ιστός    
  Ιστός ανάρτησης κεραιών Ασύρματης Βάσης Τεμάχιο 496,00 € 
  Ιστός ανάρτησης κεραιών Ασύρματου Συνδεόμενου Σημείου Τεμάχιο 1.928,00 € 
2 Ενεργός εξοπλισμός    
  Εξοπλισμός Ασύρματης Βάσης (WiFi) Τεμάχιο 2.331,00 € 
  Εξοπλισμός Ασύρματης Βάσης (Wimax) Τεμάχιο 4.232,00 € 
  Εξοπλισμός Ασύρματου Συνδεόμενου Χρήστη (WiFi) Τεμάχιο 2.455,00 € 
  Εξοπλισμός Ασύρματου Συνδεόμενου Χρήστη (Wimax) Τεμάχιο 1.616,00 € 

Πίνακας 58: Ενδεικτικό κόστος διασύνδεσης χρηστών με ασύρματα δίκτυα 

Ένας άλλος τρόπος εκτίμησης του κόστους δημιουργίας ενός οπτικού δικτύου 
προκύπτει διαιρώντας το συνολικό κόστος των δικτύων της Πρόσκλησης 93 με το 
συνολικό αριθμό των χιλιομέτρων δικτύου που θα υλοποιηθούν. Η παραπάνω 
προσέγγιση έχει το πλεονέκτημα ότι παρέχει ένα σταθμισμένο μέσο όρο για τη 
δημιουργία οπτικών δικτύων ανά χιλιόμετρο δικτύου. Από την άλλη πλευρά, η 
συγκεκριμένη μεθοδολογία έχει δύο (2) σημαντικά μειονεκτήματα: 

(α) περικλείει στις τιμές μεγάλο αριθμό ινών (μεγαλύτερο από ότι πιθανά θα 
χρησιμοποιούνταν σε μια περιορισμένη επέκταση του δικτύου), καθώς και τα κόστη 
δημιουργίας κόμβων (πρόσβασης και διανομής), οι οποίοι κόμβοι θα είναι επίσης 
περιορισμένοι σε αριθμό για μια μικρή επέκταση. 

(β) Τα δίκτυα της Π93 διαθέτουν πλεονασματικές υποδομές (κενές μικροσωληνώσεις 
για μελλοντική χρήση), οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στο τωρινό κόστος. Το κόστος 
αυτό θα είναι πιθανά μικρότερο για μια περιορισμένη επέκταση. 

Συμπερασματικά, το κόστος επέκτασης, υπό κανονικές συνθήκες, θα είναι μικρότερο 
από το κόστος που προκύπτει με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία. Μπορούμε να 
ισχυριστούμε ότι το αποτέλεσμα του συγκεκριμένου αλγορίθμου αποτελεί ένα άνω 
κατώφλι για το κόστος επέκτασης του δικτύου. 

Λαμβάνοντας υπόψη (Πίνακας 19) ότι στα πλαίσια της Πρόσκλησης 93 θα 
δημιουργηθούν συνολικά 740,63 χιλιόμετρα οπτικών ινών, συνολικού κόστους 
58.217.803,78 ευρώ, μπορεί να υπολογιστεί το μέσο κόστος ανά χιλιόμετρο για την 
υλοποίηση ενός δικτύου οπτικών ινών ως εξής: 

Κόστος ανά χιλιόμετρο δικτύου = 

=Συνολικό κόστος Π93 / Συνολικά χιλιόμετρα δικτύου στην Π93 = 

=58.217.805,78 Ευρώ / 740,63 Km = 

= 78.605,79 Ευρώ / Km 

Με δεδομένο ότι ο προϋπολογισμός της Π93 περιλαμβάνει εκτός από την δημιουργία 
του δικτύου οπτικών ινών και την συντήρησή του για 2 έτη, το κόστος ανά χιλιόμετρο 
δικτύου διαμορφώνεται ως εξής λαμβάνοντας υπόψη την παραδοχή ότι κόστος 
συντήρησης του δικτύου είναι το 2% του κόστους υλοποίησης του δικτύου κάθε 
χρόνο:  

Κόστος ανά χιλιόμετρο δικτύου = 
=(78.605,79 Ευρώ / Km)/(1+0,02*2) = 
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75.582,49 Ευρώ / Km 
Θα πρέπει να τονιστεί πως το παραπάνω κόστος είναι υπερεκτιμημένο για τους 
παρακάτω λόγους: 

• Οι τιμές οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί βασίζονται σε οικονομικά δεδομένα τη 
χρονική στιγμή προκήρυξης της Π93. Από τότε οι τιμές έχουν μειωθεί 
σημαντικά. 

• Στα έργα της Π93 υπάρχει εγκατάσταση σημαντικού πλεονασματικού υλικού 
ιδιαίτερα όσο αφορά την εγκατάσταση σωληνώσεων για μελλοντική χρήση. 

Συμφωνά με τα τρέχοντα δεδομένα (4/2007) ένα πιο αντιπροσωπευτικό κόστος 
υλοποίησης δικτύου είναι της τάξης των 50.000,00 Ευρώ / KM. 

Όσον αφορά το κόστος επέκτασης, αυτό μπορεί να χωριστεί σε δύο μεγάλες 
κατηγορίες: (α) στο κόστος για την επέκταση του δικτύου σε περιοχές στις οποίες δεν 
υφίσταται καθόλου δίκτυο (π.χ. περιοχές οι οποίες μπαίνουν στο σχέδιο πόλεως) και 
(β) το κόστος για την επέκταση του δικτύου σε περιοχές που ήδη υφίσταται ένα 
κομμάτι του δικτύου (π.χ. επέκταση του δικτύου πρόσβασης). 

Όσον αφορά το κόστος επέκτασης του δικτύου σε περιοχές στις οποίες δεν υφίσταται 
καθόλου δίκτυο αυτό μπορεί να υπολογιστεί από τα στοιχεία τα οποία 
παρουσιάστηκαν παραπάνω και αφορούν το κόστος δημιουργίας του δικτύου εκ του 
μηδενός. 

Όσον αφορά την επέκταση του δικτύου σε περιοχές που ήδη υφίσταται ένα κομμάτι 
του δικτύου, το κόστος έχει μεγάλη διακύμανση ανάλογα με το βαθμό διείσδυσης του 
υπάρχοντος δικτύου και την επέκταση η οποία πρόκειται να γίνει. Π.χ. μια επέκταση 
του δικτύου που αφορά το δίκτυο πρόσβασης και το δίκτυο διανομής έχει υψηλό 
κόστος, ενώ μια επέκταση για τη διασύνδεση μιας ομάδας χρηστών σε υφιστάμενο 
δίκτυο πρόσβασης θα είναι πολύ χαμηλό. Ένας αλγόριθμός υπολογισμού του κόστους 
επέκτασης του δικτύου παρουσιάζεται στην παράγραφο 9.3.1.3. Στην ίδια παράγραφο 
περιγράφεται και ο μηχανισμός για την διασφάλιση κονδυλίων για την επέκταση του 
δικτύου. 

9.3.1.2.  OPEX 
Εκτός του κόστους εγκατάστασης και επέκτασης, η λειτουργία του δικτύου επισύρει 
κόστη OPEX όπως:  

• Συντήρηση του εξοπλισμού και των συσκευών: Οι δαπάνες συντήρησης έχουν 
οριστεί ως όλες οι δαπάνες σχετικές με την επίλυση των φυσικών προβλημάτων 
στο δίκτυο, όπως οι αποκοπές οπτικών ινών ή η αστοχία εξοπλισμού. Μπορεί 
να υπολογιστεί ως το συνολικό ποσό των δαπανών για την αντικατάσταση 
εξοπλισμού και των δαπανών για την πληρωμή του προσωπικού συντήρησης. 
Το πρώτο μέρος καλύπτει τις δαπάνες των αστοχιών των δικτυακών συσκευών, 
ενώ το δεύτερο περιλαμβάνει τις δαπάνες εργασίας και εξαρτάται προφανώς 
από τον απαραίτητο αριθμό προσωπικού. 

• Χρέωση και τιμολόγηση: Οι δαπάνες χρέωσης και τιμολόγησης μπορούν να 
υπολογιστούν με βάση τα κόστη μονάδας (τιμή ανά πελάτη). 
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• Παροχές σε πελάτες: Το κόστος για την εγκατάσταση των πελατών μπορεί να 
υπολογιστεί ως ο αριθμός νέων πελατών κάθε έτους επί το μέσο κόστος 
εγκατάστασης ανά νέο πελάτη. 

• Φροντίδα πελατών: Η φροντίδα πελατών είναι ένα τυπικό στοιχείο όπου 
ισχύουν δεδομένες συμπεριφορές, δηλ. τα κόστη μονάδας μειώνονται με την 
πάροδο του χρόνου και τον αυξανόμενο όγκο. 

Γενικά το κόστος συντήρησης ενός δικτύου μπορεί να υπολογιστεί ως ένα ποσοστό 
του κόστους υλοποίησης αυτού. Λαμβάνοντας υπόψη την παραδοχή ότι το κόστος 
συντήρησης ενός δικτύου ανά έτος αποτελεί το 2% του κόστους δημιουργίας αυτού 
(σύμφωνα με την εμπειρία από την υλοποίηση παρόμοιων δικτύων), και 
χρησιμοποιώντας τα στοιχεία τα οποία παρουσιάστηκαν παραπάνω, μπορεί να 
εκτιμηθεί το κόστος συντήρησης ως εξής: 

Κόστος συντήρησης ανά χιλιόμετρο δικτύου / έτος = 

Κόστος δημιουργίας ανά χιλιόμετρο δικτύου * 0,02 / έτος = 

75.582,49 * 0,02 Ευρώ / Km / Έτος =  

1.511,65 Ευρώ / Km / Έτος 
Και το συνολικό κόστος συντήρησης όλων των δικτύων της Π93 που θα διαχειρίζεται 
η ΕΕΕ υπολογίζεται ως εξής (χωρίς τις πιθανές μελλοντικές επεκτάσεις): 

Συνολικό κόστος συντήρησης δικτύου / έτος = 

Κόστος συντήρησης ανά χιλιόμετρο δικτύου / έτος * Χιλιόμετρα δικτύων =  

1.511,65 Ευρώ / Km / Έτος * 740,63 =  

1.119.573,34 Ευρώ / Έτος 

9 .3.1.3.  Κόστος  Επέκτασης  του  Δικτύου  της  ΕΕΕ  
Για τον υπολογισμό του κόστους επέκτασης του δικτύου της ΕΕΕ διακρίνουμε 4 
περιπτώσεις: 

• Περίπτωση 1: Επέκταση από φρεάτιο συγκέντρωσης χρηστών με χάνδακα 
τύπου Χ3 (σύμφωνα το RFP της Π93) 

• Περίπτωση 2: Επέκταση από φρεάτιο διανομής με συνδυασμό χανδάκων 
διαφόρων τύπων (Χ1, Χ2, Χ3 - σύμφωνα το RFP της Π93) 

• Περίπτωση 3: Επέκταση από νέο φρεάτιο πρόσβασης ή διανομής με χρήση 
μόνο χάνδακα τύπου Χ3 (σύμφωνα το RFP της Π93) 

• Περίπτωση 4: Επέκταση από νέο φρεάτιο πρόσβασης ή διανομής με χρήση 
χανδάκων διαφόρων τύπων (Χ1, Χ2, Χ3 - σύμφωνα το RFP της Π93) 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ  ΚΟΣΤΟΣ 

Α1  
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ (ΜΟΥΦΑΣ)  

1,00  ΤΕΜ.  
  

Α2  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΦΡΟΥ Χ3 
(ΕΚΣΚΑΦΗ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΣΩΛΗΝΩΝ, ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ) ΣΤΟ 
ΧΩΡΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ  

Χ  Μ  
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Α3  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΩΣΗΣ 
Μ2  Χ  Μ    

Α4  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 
ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ 
ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ (ΑΝ 
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ)  

Ζ  ΤΕΜ.  

  

Α5  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ  1,00  ΤΕΜ.    

Α6  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΦΟΡΕΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ (Π.Χ ΣΧΑΡΑ 
ΚΑΛΩΔΙΩΝ)  

Υ  Μ  

  

Α7  
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΠΤΙΚΟΥ 
ΚΑΛΩΔΙΟΥ Κ3/4 ΜΕ ΕΜΦΥΣΗΣΗ 
ΕΝΤΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ Μ2  

1,05*(Χ+D)  Μ  
  

Α8  

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΠΤΙΚΟΥ 
ΚΑΛΩΔΙΟΥ Κ3/4 ΕΝΤΟΣ ΑΛΛΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΣΧΑΡΕΣ, SHAFTS 
Κ.Τ.Λ.)  

1,05*Υ  Μ  

  

Α9  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΤΙΚΟΥ 
ΚΑΛΩΔΙΟΥ Κ3/4  1,05*(Χ+Υ+D) M    

Α10  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΕΠΙΤΟΙΧΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ 4 ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 

1,00  ΤΕΜ.  
  

Α11  
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ -ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ 
ΚΑΛΩΔΙΟΥ Κ3/4 ΣΤΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ 
ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ  

4,00  ΙΝΑ  
  

Α12  ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ -ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΔΙΚΤΥΟΥ  1,00  ΤΕΜ.   

Πίνακας 59: Πίνακας υπολογισμού επέκτασης από φρεάτιο συγκέντρωσης 
χρηστών με χάνδακα τύπου Χ3 

Στην περίπτωση 1 σχετικά με τον υπολογισμό επέκτασης από φρεάτιο συγκέντρωσης 
χρηστών με χάνδακα τύπου Χ3 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο Πίνακας 59 ο οποίος 
περιλαμβάνει όλα τα επιμέρους απαιτούμενα υλικά σε αυτή την περίπτωση. 
Επομένως με βάση τον παραπάνω πίνακα και τις τρέχουσες τιμές την χρονική στιγμή 
της επέκτασης μπορεί να υπολογιστεί το κόστος της επέκτασης σε αυτή την 
περίπτωση με τον παρακάτω τύπο: 

Κ1=1*Α1+Χ*Α2+Χ*Α3+Ζ*Α4+1*Α5+Υ*Α6+1,05*(Χ+D)*A7+1,05*Y*A8+1,05*(X
+Y+D)*A9+1*A10+4*A11+1*A12 

Όπου: 

• Κ1 το κόστος για ένα "νέο χρήστη" 

• Χ το μήκος της απαιτούμενης τάφρου Χ3 

• Y το μήκος της απαιτούμενης υποδομής (π.χ σχάρας) 

• Ζ ο αριθμός των απαιτούμενων φρεατίων 

• D η απόσταση από τον πλησιέστερο οπτικό σύνδεσμο έως το φρεάτιο 
συγκέντρωσης (στην περίπτωση που υπάρχει οπτικός σύνδεσμός στο φρεάτιο 
συγκέντρωσης D=0) 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ ΚΟΣΤΟΣ 
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Σ  

Β1  
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ (ΜΟΥΦΑΣ)  

1,00  ΤΕΜ.  
  

Β2  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΦΡΟΥ Χ1 
(ΕΚΣΚΑΦΗ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΣΩΛΗΝΩΝ, ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ)  

B  Μ  
  

Β3  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΦΡΟΥ Χ2 
(ΕΚΣΚΑΦΗ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΣΩΛΗΝΩΝ, ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ)  

C  Μ  
  

Β4  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΦΡΟΥ Χ3 
(ΕΚΣΚΑΦΗ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΣΩΛΗΝΩΝ, ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ) ΣΤΟ 
ΧΩΡΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ  

X  Μ  

  

Β5  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ HDPE 
Φ50  2*(B+C)  Μ    

Β6  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΩΣΗΣ Μ1  3*(B+C)  Μ    

Β7  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΩΣΗΣ Μ2  (B+C+X)  Μ    

Β8  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 
ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ Φ1 ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ 
ΧΩΡΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 
(ΑΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ)  

E  ΤΕΜ.  

  

Β9  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 
ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ Φ2 ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ 
ΧΩΡΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 
(ΑΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ)  

F  ΤΕΜ.  

  

Β10  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 
ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ 
ΕΥΘYΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ (ΑΝ 
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ)  

Z  ΤΕΜ.  

  

Β11  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ  1,00  ΤΕΜ.    

Β12  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΦΟΡΕΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ (ΣΧΑΡΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ)  

Υ  Μ  
  

Β13  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΤΙΚΟΥ 
ΚΑΛΩΔΙΟΥ Κ3/4  

1,05*(X+B+C+D 
+Y)  Μ    

Β14  
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΠΤΙΚΟΥ 
ΚΑΛΩΔΙΟΥ Κ3/4 ΜΕ ΕΜΦΥΣΗΣΗ 
ΕΝΤΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ Μ1 & Μ2  

1,05*(X+B+C+D 
)  Μ  

  

Β15  

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΠΤΙΚΟΥ 
ΚΑΛΩΔΙΟΥ Κ3/4 ΕΝΤΟΣ ΑΛΛΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΣΧΑΡΕΣ, SHAFTS 
Κ.Τ.Λ.)  

1,05*Υ  Μ  

  

Β16  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΕΠΙΤΟΙΧΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ 4 ΟΠΤΙΚΩΝ 
ΙΝΩΝ  

1,00  ΤΕΜ.  

  

Β17  
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ -ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ 
ΚΑΛΩΔΙΟΥ Κ3/4 ΣΤΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ 
ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ  

4,00  ΙΝΑ  
  

Β18  ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΔΙΚΤΥΟΥ  1,00  ΤΕΜ.   

Πίνακας 60: Πίνακας υπολογισμού επέκτασης από φρεάτιο συγκέντρωσης 
χρηστών με συνδυασμό χανδάκων διαφόρων τύπων 
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Στην περίπτωση 2 σχετικά με τον υπολογισμό επέκτασης από φρεάτιο συγκέντρωσης 
χρηστών με συνδυασμό χανδάκων διαφόρων τύπων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο 
Πίνακας 60 ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα επιμέρους απαιτούμενα υλικά σε αυτή την 
περίπτωση. Επομένως με βάση τον παραπάνω πίνακα και τις τρέχουσες τιμές την 
χρονική στιγμή της επέκτασης μπορεί να υπολογιστεί το κόστος της επέκτασης σε 
αυτή την περίπτωση με τον παρακάτω τύπο: 

Κ2=1*Β1+Β*Β2+C*Β3+Χ*Β4+2*(Β+C)*B5+3*(B+C)*B6+(B+C+X)*B7+E*B8+F
*B9+Z*B10+1*B11+Y*B12+1,05*(X+B+C+D+Y)*B13+1,05*(X+B+C+D)*B14+1,

05*Y*B15+1*B16+4*B17+1*B18 
Όπου: 

• Κ2 το κόστος για ένα "νέο χρήστη" 

• Β το μήκος της απαιτούμενης τάφρου Χ1 

• C το μήκος της απαιτούμενης τάφρου X2 

• Χ το μήκος της απαιτούμενης τάφρου X3 

• E ο αριθμός των απαιτούμενων φρεατίων Φ1 

• F ο αριθμός των απαιτούμενων φρεατίων Φ2 

• Ζ ο αριθμός των απαιτούμενων φρεατίων διόδευσης 

• Y το μήκος της απαιτούμενης υποδομής (π.χ. σχάρας) 

• D η απόσταση από τον πλησιέστερο οπτικό σύνδεσμο έως το φρεάτιο 
συγκέντρωσης (στην περίπτωση που υπάρχει οπτικός σύνδεσμός στο φρεάτιο 
συγκέντρωσης D=0) 

Για την περίπτωση 3 επέκταση από νέο φρεάτιο πρόσβασης ή διανομής με χρήση 
μόνο χάνδακα τύπου Χ3 (σύμφωνα το RFP της Π93) ισχύει ότι και στην περίπτωση 1 
με επιπλέον κόστος το κόστος ενός φρεατίου. 

Για την περίπτωση 4 επέκταση από νέο φρεάτιο πρόσβασης ή διανομής με χρήση 
χανδάκων διαφόρων τύπων ισχύει ότι και στην περίπτωση 2 με επιπλέον κόστος το 
κόστος ενός φρεατίου. 

Στους παραπάνω πίνακες θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι τρέχουσες τιμές των 
απαιτούμενων προμηθειών την χρονική στιγμής της επέκτασης. 

9.3.2. Ανάλυση  των  εσόδων  της  ΕΕΕ   

Τα έσοδα της ΕΕΕ θα αποτελούνται από τα παρακάτω: 

• Ενοικίαση φυσικών δικτυακών πόρων στους δικτυακούς παρόχους. Η 
τιμολόγηση και η χρέωση του δικτύου θα γίνεται κοστοστρεφώς ώστε να 
μπορούν να επικρατήσουν συνθήκες ανταγωνισμού και να εξασφαλιστεί η 
παροχή υπηρεσιών προς τους τελικούς χρήστες σε χαμηλές τιμές. Τα έσοδα από 
την ενοικίαση των φυσικών δικτυακών πόρων θα καλύπτουν το κόστος 
λειτουργίας της ΕΕΕ και το κόστος συντήρησης των δικτύων της ΕΕΕ (OPEX). 

• Έσοδα από το εφάπαξ τέλος σύνδεσης στο δίκτυο. Το τέλος αυτό θα καλύπτει 
κατά ένα μέρος της απαραίτητες εργασίες και εξοπλισμό για τη σύνδεση του 
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χρήστη και κατά ένα άλλο μέρος την επέκταση του δικτύου. Θα πρέπει να 
τονιστεί ότι η επιλογή του εφάπαξ τέλους σύνδεσης θα πρέπει να γίνει με 
προσοχή, ώστε να μην είναι ιδιαίτερα υψηλό (και κατά συνέπεια 
αποθαρρυντικό) για το χρήστη και να μην αποτελεί έτσι εμπόδιο στη διείσδυση 
της ευρυζωνικότητας. 

• Εθνική ή/και κοινοτική χρηματοδότηση. Η εθνική ή/και κοινοτική 
χρηματοδότηση θα χρησιμοποιείται για την επέκταση του δικτύου στα πρότυπα 
επέκτασης των άλλων υποδομών κοινής ωφέλειας. Κάποια παραδείγματα 
εθνικής χρηματοδότηση είναι: 

o Χρηματοδότηση από το Δ’ ΚΠΣ. 

o Χρηματοδότηση από τον νέο αναπτυξιακό νόμο. 

o Πρότυπα Καινοτόμα Σχεδία Ανάπτυξης τα οποία θα αξιοποιηθούν 
μέσω Συνολικών Επιχορηγήσεων (Global Grants - 
http://www.ggea.gr/globalgrants/). 

9.3.3. Ανάλυση  κινδύνων  

Η υλοποίηση δικτύων οπτικών ινών επισύρει διάφορους κινδύνους, οι οποίοι μπορεί 
να είναι οικονομικής και τεχνολογικής φύσης. 

Για να μελετηθούν οι κίνδυνοι οικονομικής φύσης, θα πρέπει να διαχωριστεί η 
υλοποίηση του δικτύου σε δύο τμήματα, στην υλοποίηση της παθητικής υποδομής 
του οπτικού δικτύου (που αποτελεί αντικείμενο της ΕΕΕ) και στην υλοποίηση του 
ενεργού εξοπλισμού και των υπηρεσιών (η οποία, σύμφωνα με το επιχειρηματικό 
μοντέλο το οποίο προτείνεται για την ΕΕΕ, θα παρέχεται ανταγωνιστικά από άλλες 
εταιρείες). 

Η υλοποίηση της παθητικής υποδομής μοιάζει αρκετά με την υλοποίηση των 
υποδομών δημόσιων αγαθών (όπως η ύδρευση και η αποχέτευση για παράδειγμα). 
Αποτελεί μια επένδυση μακράς διάρκειας (long term), η οποία απαιτεί επένδυση 
μεγάλων κεφαλαίων στην αρχή του έργου, ενώ έχει μεγάλο χρόνο ζωής (lifecycle). 
Ένας τυπικός χρόνος ζωής μιας παθητικής υποδομής είναι τουλάχιστον 20 χρόνια και 
μπορεί να θεωρηθεί μια επένδυση, η οποία θα αποπληρωθεί σε διάστημα 15-20 ετών. 
Η δημιουργία της παθητικής υποδομής ενός οπτικού δικτύου θεωρείται δημόσιο 
αγαθό και γι’ αυτό τον λόγο θα πρέπει να εποπτεύεται, ώστε να εξασφαλίζεται η 
καθολική πρόσβαση και το χαμηλό κόστος για του τελικούς χρήστες. Για να 
εξασφαλιστούν τα παραπάνω, η δημιουργία υποδομής λαμβάνει συνήθως υποστήριξη 
από το Δημόσιο (όπως στην περίπτωση της Π93), π.χ. μέσω της χρηματοδότησης 
υποδομών σε περιοχές, οι οποίες αναμένεται να μην είναι κερδοφόρες ή να είναι 
χαμηλού κέρδους. Οι υποδομές αυτές θεωρούνται οικονομικές επενδύσεις χαμηλού 
ρίσκου (σε σχέση με τις επενδύσεις σε ενεργό εξοπλισμό και υπηρεσίες) και είναι 
ελκυστικές σε επενδυτές οι οποίοι ενδιαφέρονται για μακρόχρονες ασφαλείς 
επενδύσεις. 

Αντίθετα η επένδυση σε ευρυζωνικό ενεργό εξοπλισμό και υπηρεσίες αποτελεί μια 
επένδυση «υψηλής τεχνολογίας» (high tech) με σημαντικά μικρότερο κύκλο ζωής 
(της τάξης των 5-7 ετών). Η επένδυση αυτή παρέχει προστιθεμένη αξία στους πολίτες 
και τις επιχειρήσεις και επιτρέπει την επίτευξη μεγαλύτερων κερδών, αλλά το 
οικονομικό ρίσκο είναι σημαντικά μεγαλύτερο σε σχέση με την υλοποίηση παθητικής 
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υποδομής (και κατά συνέπεια, τα δάνεια τα οποία χρηματοδοτούν την εγκατάσταση 
ενεργού εξοπλισμού και την ανάπτυξη υπηρεσιών είναι σημαντικά ακριβότερα). 

Τα παραπάνω ενισχύουν την πολιτική την οποία ακολουθεί η ΕΕΕ σύμφωνα με την 
οποία διαχωρίζεται η διαχείριση της παθητικής υποδομής από τον ενεργό εξοπλισμό 
και την ανάπτυξη υπηρεσιών. Με αυτήν την τακτική εξασφαλίζεται χαμηλότερο 
κόστος και διαχωρίζεται το οικονομικό ρίσκο ανάμεσα σε υψηλό (για τον ενεργό 
εξοπλισμό και τις υπηρεσίες) και χαμηλό (για την παθητική υποδομή). 

Το μειονεκτήματα και οι πιθανοί κίνδυνοι της πολιτικής που ακολουθεί η ΕΕΕ 
περιλαμβάνει το γεγονός ότι απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις από τους δικτυακούς 
παρόχους και τους παρόχους υπηρεσιών για την παροχή σχετικών υπηρεσιών. 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η επένδυση που θα κληθούν να κάνουν οι πάροχοι θα είναι 
μια επένδυση σχετικά υψηλού κινδύνου μπορεί να οδηγήσει στο γεγονός κάποια 
μητροπολιτικά οπτικά δίκτυα να μη θεωρηθούν ιδιαίτερα ελκυστικά από τους 
παρόχους. Το παραπάνω γεγονός θα έχει ως συνέπεια κάποια μητροπολιτικά οπτικά 
δίκτυα (ιδιαίτερα στις μικρές πόλεις) να ελκύσουν είτε λίγους παρόχους (οπότε δε θα 
υπάρχει ανταγωνισμός), είτε, στην χειρότερη περίπτωση, κανέναν πάροχο. Για να 
αντιμετωπιστεί ο παραπάνω κίνδυνος θα πρέπει θα αυξηθεί η προβολή των 
ευρυζωνικών υπηρεσιών (κάτι το οποίο ήδη γίνεται μέσα από τα έργα της 
Πρόσκληση 84 της ΚτΠ) προς τους πολίτες, ώστε να γίνουν ξεκάθαρα τα 
πλεονεκτήματα τους και να αυξηθεί η ζήτηση ευρυζωνικών υπηρεσιών. Τα 
παραπάνω, σε συνέργια με το γεγονός ότι η ΕΕΕ θα παρέχει τις υποδομές της 
κοστοστρεφώς (με αποτέλεσμα η παροχή των υπηρεσιών προς τους πολίτες να 
γίνεται με χαμηλό κόστος) θα ωθήσει τη ζήτηση για ευρυζωνικές υπηρεσίες και θα 
προσελκύσει ικανό αριθμό παρόχων για τα μητροπολιτικά οπτικά δίκτυα της ΕΕΕ. 

Ένας άλλος κίνδυνος είναι το γεγονός ότι η ΕΕΕ θα πρέπει να αποκτήσει εμπειρία και 
ικανά στελέχη σε τεχνολογικά θέματα και θέμα προώθησης των υποδομών της. Ο 
παραπάνω κίνδυνος θα αντιμετωπιστεί με την προσέλκυση ικανών στελεχών στο 
δυναμικό της ΕΕΕ και την χρήση outsourcing στους τομείς τους οποίους η ΕΕΕ δε 
μπορεί να χειριστεί αυτόνομα (π.χ. συντήρηση δικτύου). 

9.4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΔΕΘΟΥΝ 
ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΕΕΕ 

Η κατασκευή των μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών, σε συνδυασμό με τη 
διάθεση αντίστοιχων ευρυζωνικών υπηρεσιών, αναμένεται να προωθήσουν τον υγιή 
ανταγωνισμό σε φορείς, εταιρείες και επιχειρήσεις. Ειδικότερα, ως έμμεσα 
αποτελέσματα αναμένονται: 

• Η βελτίωση της λειτουργίας του δημόσιου τομέα και ειδικότερα των τομέων 
υγείας, παιδείας και δημόσιας διοίκησης. 

• Η τόνωση του ανταγωνισμού και η αύξηση της επιχειρηματικότητας στην 
ευρύτερη περιοχή της περιφέρειας. 

• Η μείωση των αποθαρρυντικών παραγόντων για επενδύσεις στην περιφέρεια 
από ιδιωτικές εταιρείες. 
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Συγκεκριμένα, για καθέναν από τους φορείς που εμπλέκονται, τα οφέλη είναι τα 
παρακάτω: 

9.4.1. Φορείς  δημοσίου  

Με το δίκτυο της ΕΕΕ, πλήθος φορέων του δημοσίου θα αποκτήσει πρόσβαση σε 
ευρυζωνικές υποδομές και υπηρεσίες. Επιπλέον, στους φορείς του δημοσίου δίνεται η 
ικανότητα να αναβαθμίζουν συνεχώς και με μικρό κόστος την ευρυζωνική τους 
υποδομή, ενώ θα μπορούν να κάνουν χρήση προηγμένων δικτυακών τεχνολογιών, με 
τις δυνατότητες ανάπτυξης που αυτές συνεπάγονται. 

Το κυριότερο οικονομικό όφελος που θα αποκομίσουν οι δημόσιοι φορείς είναι η 
σημαντική μείωση των τηλεπικοινωνιακών τους τελών με τη χρήση της τεχνολογίας 
VoIP για τις μεταξύ τους τηλεφωνικές συνδιαλέξεις. 

Επιπλέον, οικονομικά οφέλη απορρέουν από τους νέους τρόπους εργασίας που θα 
υιοθετηθούν λόγω των διαθέσιμων ευρυζωνικών δικτύων. Ενδεικτικά αναφέρεται η 
χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αντί για φαξ, η μειωμένη χρήση χαρτιού μέσω 
ψηφιοποίησης αρχείων και ανταλλαγή αυτών με ηλεκτρονικό τρόπο, οι μειωμένες 
μετακινήσεις υπαλλήλων και αποστολές εγγράφων από υπηρεσία σε υπηρεσία και η 
ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω χρήσης υπηρεσιών ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης (αποτελεσματικότερη διαχείριση πόρων). 

Επίσης, θα υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης σε κεντρικούς εξυπηρετητές, για την 
αποθήκευση, επεξεργασία και ανάκτηση δεδομένων, αυξάνοντας την 
αποτελεσματικότητα των δημόσιων υπηρεσιών. 

Γενικότερα, οι δημόσιοι φορείς δεν θα είναι πια απομονωμένοι, αλλά θα συμμετέχουν 
στην κοινωνία της γνώσης, με ευκολότερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση της 
πληροφορίας, γρηγορότερη διεκπεραίωση των υπηρεσιών και έχοντας τη δυνατότητα 
εφαρμογής και αφομοίωσης καλών πρακτικών από φορείς δημοσίου άλλων χωρών 
της Ευρώπης. 

9.4.2. Πάροχοι  

Οι τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί που θα χρησιμοποιήσουν την ευρυζωνική υποδομή 
της ΕΕΕ για να προσφέρουν ευρυζωνικές υπηρεσίες, έχουν το προφανές οικονομικό 
όφελος ότι θα επινοικιάζουν κοστοστρεφώς μια υποδομή, ολοκληρωμένη σε μεγάλο 
βαθμό. Με τον τρόπο αυτό μειώνουν κατά πολύ την αρχική τους επένδυση, και 
ταυτόχρονα το ρίσκο στο οποίο εμπλέκονται με την επέκταση των δικτύων τους σε 
περιοχές της περιφέρειας. 

9.4.3. Ιδιώτες/επιχειρήσεις  

Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνικές 
συνδέσεις και ευρυζωνικές υπηρεσίες με χαμηλό κόστος, απολαμβάνοντας όλα τα 
οφέλη που επακολουθούν της ευρυζωνικής ανάπτυξης. 
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9.5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Σε αυτό το κεφάλαιο έγινε παρουσίαση της πανελλαδικής εταιρείας (π.χ. Εθνική 
Επιχείρηση Ευρυζωνικότητας ΑΕ - ΕΕΕ ΑΕ), της οποίας οι αρμοδιότητες θα 
περιλαμβάνουν διαχείριση, συντήρηση, επέκταση και διασύνδεση των ευρυζωνικών 
δικτύων, ενημέρωση των πολιτών, μελέτη και καταγραφή των τοπικών αναγκών, και 
διαβούλευση με τους φορείς.  

Αντικείμενο της εταιρείας είναι η εκμετάλλευση, διαχείριση, συντήρηση και 
επέκταση (σε διάφορες φάσεις) του παθητικού εξοπλισμού (φυσικό επίπεδο) των 
ευρυζωνικών μητροπολιτικών δικτύων της Πρόσκλησης 93 της ΕΥΔ Ε.Π. ΚτΠ σε 
πανελλαδικό επίπεδο. 

Το όραμα της εταιρείας μπορεί να συνοψιστεί ως εξής: 

«Η Ευρυζωνικότητα θα αποτελέσει τα επόμενα χρόνια δημόσιο αγαθό σε όλη την 
Ελλάδα με χρήση των δικτύων οπτικών ινών της ΕΕΕ». 

Η ΕΕΕ θα έχει διπλό ρόλο: 

• Την εποπτεία διαχείρισης και συντήρησης του δικτύου 

• Την εποπτεία και το σχεδιασμό των επεκτάσεων του δικτύου  

Όπως προαναφέρθηκε, τελικός στόχος της ΕΕΕ είναι η επέκταση του δικτύου της να 
πραγματοποιηθεί σε διάφορες φάσεις, έτσι ώστε να παρέχει μακροπρόθεσμα δίκτυο 
οπτικών ινών (παθητικό εξοπλισμό) σε κάθε νοικοκυριό, όπως συμβαίνει σε κάθε 
υποδομή που θεωρείται δημόσιο αγαθό. 

Επίσης παρουσιάστηκε σύντομη μελέτη βιωσιμότητας του δικτύου η οποία 
περιλαμβάνει την ανάλυση κόστους δημιουργίας, συντήρησης και επέκτασης του 
δικτύου της ΕΕΕ, καθώς και την ανάλυση των εσόδων της ΕΕΕ, ώστε να 
διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του δικτύου.  

Η κατασκευή των μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών, σε συνδυασμό με τη 
διάθεση αντίστοιχων ευρυζωνικών υπηρεσιών, αναμένεται να προωθήσουν τον υγιή 
ανταγωνισμό σε φορείς, εταιρείες και επιχειρήσεις. Ειδικότερα, ως έμμεσα 
αποτελέσματα αναμένονται: 

• Η βελτίωση της λειτουργίας του δημόσιου τομέα και ειδικότερα των τομέων 
υγείας, παιδείας και δημόσιας διοίκησης. 

• Η τόνωση του ανταγωνισμού και η αύξηση της επιχειρηματικότητας στην 
ευρύτερη περιοχή της περιφέρειας. 

• Η μείωση των αποθαρρυντικών παραγόντων για επενδύσεις στην περιφέρεια 
από ιδιωτικές εταιρείες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  I :  Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Ε Σ  
Σ Υ Σ ΤΑ Σ Η Σ  Κ Α Ι  Λ Ε Ι Τ ΟΥ Ρ Γ Ι Α Σ  
ΑΝΩ Ν ΥΜΗ Σ  Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α Σ  (Α .Ε . )  
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 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

(Α.Ε.) 

I.1 Διαδικασία  σύστασης  – ίδρυσης  Α .Ε .  

Τα βήματα για την σύσταση - ίδρυση μιας Α.Ε. είναι τα ακόλουθα10: 

1. Προέλεγχος στο αρμόδιο Επιμελητήριο για επωνυμία και διακριτικό τίτλο. Αφορά 
λήψη βεβαίωσης προέγκρισης και καταβολή στο αρμόδιο Επιμελητήριο των 
σχετικών τελών. Η προεγκριθείσα επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος δεσμεύονται 
από το Επιμελητήριο για τον δικαιούχο μόνο για 2 μήνες. 

2. Σύνταξη από δικηγόρο σχεδίου καταστατικού και αποστολή του στον 
συμβολαιογράφο. Το καταστατικό της Α.Ε. που γίνεται με συμβολαιογραφικό 
έγγραφο, πρέπει να περιέχει διατάξεις για: α) την εταιρική επωνυμία και το 
σκοπό, β) την έδρα της εταιρίας, γ) τη διάρκειά της, δ) το ύψος και τον τρόπο 
καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου, ε) το είδος των μετοχών, τον αριθμό, την 
ονομαστική αξία και την έκδοσή τους, στ) τον αριθμό των μετοχών κάθε 
κατηγορίας, εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, ζ) τη μετατροπή 
ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες, ή ανωνύμων σε ονομαστικές, η) τη 
σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού 
Συμβουλίου, θ) τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες 
των γενικών συνελεύσεων, ι) τους ελεγκτές, ια) τα δικαιώματα των μετόχων, ιβ) 
τον ισολογισμό και τη διάθεση των κερδών, ιγ) τη λύση και την εκκαθάριση. 

Το καταστατικό της ανώνυμης εταιρίας πρέπει να αναφέρει επίσης: α) Τα ατομικά 
στοιχεία των φυσικών ή νομικών προσώπων που υπέγραψαν το καταστατικό της 
εταιρίας ή στο όνομα και για λογαριασμό των οποίων έχει υπογραφεί το 
καταστατικό αυτό, και β) το συνολικό ποσό, τουλάχιστον κατά προσέγγιση όλων 
των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρίας και βαρύνουν αυτή. 
Το ελάχιστο κεφάλαιο για της Α.Ε. ορίζεται σε 60.000 Ευρώ. Στις περιπτώσεις 
των ανωνύμων εταιριών του άρθρου 8α Ν. 2190/1920 (ανώνυμη εταιρία που 
προσφεύγει στην ολική ή μερική από το κοινό κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου 
με δημόσια εγγραφή), το κατώτατο όριο του μετοχικού κεφαλαίου ορίζεται στο 
ποσό των 300.000 Ευρώ. 

3. Προκαταβολή Δικηγορικής Αμοιβής και θεώρηση της υπογραφής του δικηγόρου 
επί του σχεδίου του καταστατικού. Η παράσταση δικηγόρου κατά την υπογραφή 
του καταστατικού της Α.Ε. είναι υποχρεωτική από το νόμο. 

4. Υπογραφή του συμβολαίου σύστασης. Το συμβόλαιο σύστασης Α.Ε. 
(καταστατικό) υπογράφεται από τα ιδρυτικά μέλη της εταιρίας και τον 
πληρεξούσιο δικηγόρο. 

                                                 
10 Γραφείο Διαμεσολάβησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 

http://www.cc.uoa.gr/louoa/  
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5. Ταμείο Νομικών (Τ.Ν.) και Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών (Τ.Π.Δ.Α.): 
Υποβολή επικυρωμένου αντιγράφου του συμβολαίου σύστασης εταιρίας 
(καταστατικού) στο Ταμείο Νομικών και στο Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων 
Αθηνών (εφόσον η εταιρία έχει έδρα δήμους που ανήκουν στην αρμοδιότητα του 
Πρωτοδικείου Αθηνών) και πληρωμή των σχετικών εισφορών (0,5% και 1% επί 
του εταιρικού κεφαλαίου αντίστοιχα), προκειμένου να θεωρηθεί το καταστατικό 
από τα ανωτέρω Ταμεία. Για τις εταιρίες που εδρεύουν σε δήμους που υπάγονται 
στο Πρωτοδικείου Πειραιά δεν οφείλεται εισφορά στο Ταμείο Προνοίας 
Δικηγόρων Πειραιώς (Τ.Π.Δ.Π.). 

6. Προεγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο. 

7. Υποβολή του επικυρωμένου αντιγράφου του καταστατικού στην αρμόδια της 
έδρας της εταιρίας Νομαρχία και έκδοση από αυτήν απόφασης έγκρισης του 
καταστατικού: Εφόσον η αρμόδια Νομαρχία υποδείξει διορθώσεις (κάτι που 
συμβαίνει σχεδόν πάντοτε) υπογράφεται συμβόλαιο τροποποίησης του 
καταστατικού, το οποίο και αυτό υποβάλλεται στην αρμόδια Νομαρχία. Εξουσία 
υπογραφής του τροποποιητικού συμβολαίου μπορεί να δοθεί, με άρθρο του 
καταστατικού, σε ένα άτομο και, συνεπώς δεν απαιτείται η εκ νέου προσέλευση 
όλων των ιδρυτών. Μετά τον έλεγχο του καταστατικού και τις τυχόν 
τροποποιήσεις του, ο Νομάρχης εκδίδει απόφαση εγκρίσεως του καταστατικού 
και παροχής άδειας συστάσεως εταιρίας. 

8. Καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. της εγκριτικής απόφασης του Νομάρχη καθώς 
και περίληψης του καταστατικού. 

9. Διαδικασία Δημοσίευσης: Δημοσίευση περίληψης του καταστατικού και της 
εγκριτικής απόφασης του Νομάρχη στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. του Φύλλου 
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.). Η δημοσίευση γίνεται με επιμέλεια της 
Νομαρχίας αφού προηγουμένως καταβληθούν από την εταιρία τα τέλη 
δημοσίευσης. 

10. Καταβολή Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (Φ.Σ.Κ.): Στη συνέχεια γίνεται η 
καταβολή του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου (ΦΣΚ 1% επί του μετοχικού 
κεφαλαίου) στην οικεία Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ/ΦΑΒΕ, εντός προθεσμίας 15 ημερών από 
την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών (Μ.Α.Ε.) (υποβάλλεται 
σχετική δήλωση σε 3 αντίγραφα και 2 αντίγραφα του καταστατικού). 

11. Εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο: Εντός δύο μηνών από τη σύσταση της Α.Ε. 
πρέπει να εγγραφεί η εταιρία στο οικείο Επιμελητήριο. Η εγγραφή γίνεται με την 
υποβολή εντύπου και την πληρωμή του ποσού που προβλέπεται για δικαίωμα 
εγγραφής και ετήσια συνδρομή. 

I.2 Ενέργειες  λειτουργίας  της  Α .Ε .  

Όλες οι ανωτέρω ενέργειες αφορούν αποκλειστικά την σύσταση-ίδρυση μιας 
Ανώνυμης Εταιρίας. Για να αρχίσει να λειτουργεί η Α.Ε. πρέπει να μισθωθεί 
(νοικιαστεί) χώρος για την εγκατάσταση των γραφείων της εταιρίας (εφόσον δεν έχει 
ήδη μισθωθεί) και να γίνει δήλωση έναρξης εργασιών στη ΦΑΕΕ/ΦΑΒΕ και 
θεώρηση εταιρικών και φορολογικών βιβλίων. 

Αυτές τις διατυπώσεις τις διεκπεραιώνει συνήθως ο λογιστής της εταιρίας και 
συγκεκριμένα: 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 

Α. Δήλωση Έναρξης Δραστηριότητας / Λήψη Α.Φ.Μ.: 

Για τον σκοπό αυτό απαιτούνται τα ακόλουθα: 

1. Συμπλήρωση και υποβολή Ειδικού Εντύπου (Μ3, Μ6 και Μ7) στην αρμόδια 
ΦΑΕΕ/ΦΑΒΕ. 

2. Επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού (και οι τυχόν τροποποιήσεις). 

3. Η απόφαση του Νομάρχη και η Ανακοίνωση Δημοσίευσης της εταιρίας. 

4. ΤΑΠΕΤ (Έξοδα Εθνικού Τυπογραφείου). 

5. Αντίγραφο της δήλωσης καταβολής φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου και το 
διπλότυπο πληρωμής αυτού. 

6. Τίτλος κυριότητας ακινήτου ή μισθωτήριο επαγγελματικής στέγης θεωρημένο 
από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. του εκμισθωτή. 

7. Τέλος Έναρξης Δραστηριότητας. 
8. Υπεύθυνη Δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου 

της εταιρίας, ότι η Α.Ε. είναι νεοσύστατη και ότι θα προσκομιστεί το ΦΕΚ 
συστάσεως μόλις δημοσιευτεί. 

9. Εξουσιοδότηση στο λογιστή, ο οποίος θα διεκπεραιώσει τις παραπάνω 
ενέργειες στην αρμόδια ΦΑΕΕ/ΦΑΒΕ, υπογεγραμμένη από το νόμιμο 
εκπρόσωπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. 

 

Β. Θεώρηση εταιρικών και φορολογικών βιβλίων: 

1. Τα εταιρικά βιβλία είναι: 

Ι. Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων 

ΙΙ. Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου 

ΙΙΙ. Βιβλίο μετόχων και μετοχών (εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές). 

 

2. Για τη θεώρηση των «φορολογικών» βιβλίων απαιτούνται: 

Ι. Συμπλήρωση και υποβολή ειδικού εντύπου (υπογράφεται από το νόμιμο 
εκπρόσωπο της εταιρίας με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του). 

ΙΙ. Εξουσιοδότηση στο λογιστή που θα διεκπεραιώσει τις ανωτέρω ενέργειες 
στη ΦΑΕΕ/ΦΑΒΕ, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο με θεώρηση 
της υπογραφής του. 

ΙΙΙ. Σφραγίδα της εταιρίας, στην οποία αναγράφονται η πλήρης επωνυμία, η 
διεύθυνση της εταιρίας, το τηλέφωνο, το ΑΦΜ της εταιρίας και η αρμόδια 
Δ.Ο.Υ. 

 

Μετά τη θεώρηση των βιβλίων συντάσσεται πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου 
στο οποίο περιέχονται τα εξής: 

1. Πλήρη στοιχεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 
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2. Προσδιορισμός ιδιοτήτων των μελών του Δ.Σ. (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος 
κ.λ.π.), 

3. Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου ή Γενικού Διευθυντή, 

4. Προσδιορισμός τρόπου εκπροσώπησης της εταιρίας, 

5. Προσδιορισμός της διευθύνσεως των γραφείων της εταιρίας. Το παραπάνω 
πρακτικό υποβάλλεται στη Νομαρχία για καταχώρηση στο ΜΑΕ και 
δημοσίευση στο ΦΕΚ μαζί με τα τέλη δημοσιεύσεως. 

Μέσα σε δύο μήνες το αργότερο από τη σύσταση της Α.Ε. συντάσσεται πρακτικό του 
Δ.Σ. το οποίο βεβαιώνει ότι καταβλήθηκε το κεφάλαιο από τους ιδρυτές. Σε 
περίπτωση που το καταστατικό προβλέπει την τμηματική καταβολή του κεφαλαίου 
συντάσσονται πρακτικά του Δ.Σ. μετά από κάθε τμηματική καταβολή. Τα παραπάνω 
πρακτικό ή πρακτικά, υποβάλλονται στη Νομαρχία για καταχώρηση στο Μ.Α.Ε., για 
δημοσίευση στο ΦΕΚ μαζί με τα τέλη δημοσιεύσεως. 

Για την έκδοση μετοχών απαιτείται η σύνταξη πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου το 
οποίο λαμβάνει τη σχετική απόφαση και προσδιορίζει τις λεπτομέρειες εκδόσεως 
(αριθμός μετοχών, αναγραφόμενα στοιχεία, περιγραφή τους, εξουσιοδότηση 
προσώπων που θα υπογράψουν τους τίτλους κ.λ.π.). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  I I :  ΚΑΤΑ Σ ΤΑΤ Ι ΚΟ  
Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η Σ  
Ε Υ Ρ Υ Ζ Ω Ν Ι ΚΟ Τ Η ΤΑ Σ  Α .Ε .  
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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Ε. 

II.1 Άρθρο  1 – Σύσταση ,  επωνυμία  

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Εθνική Επιχείρηση 
Ευρυζωνικότητας Α.Ε. και το διακριτικό τίτλο «ΕΕΕ». 

Η επωνυμία αυτή, για τις σχέσεις με το εξωτερικό, μεταφράζεται σε National 
Broadband Enterprise S.A. και διακριτικό τίτλο «ΝΒΕ». 

 

II.2 Άρθρο  2 – Έδρα  

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ________ Η Εταιρεία μπορεί με πρόταση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της να ιδρύει παραρτήματα σε άλλες πόλεις της χώρας. 

 

II.3 Άρθρο  3 – Διάρκεια  

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα χρόνια και λήγει την τριακοστή πρώτη 
Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες πενήντα επτά (31-12-2057). 

Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με τροποποίηση του παρόντος 
άρθρου, ύστερα από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 

 

II.4 Άρθρο  4 – Σκοπός  

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι η εκμετάλλευση, διαχείριση, συντήρηση και επέκταση 
του παθητικού εξοπλισμού (φυσικό επίπεδο) των δημόσιων ευρυζωνικών 
μητροπολιτικών δικτύων σε πανελλαδικό επίπεδο, καθώς και του ενεργού 
εξοπλισμού που έχει χρησιμοποιηθεί για τη διασύνδεση κτιρίων δημόσιου 
ενδιαφέροντος. 

2. Η Εταιρεία θα ενοικιάζει τις παθητικές υποδομές σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο 
με κοστοστρεφή τιμολόγηση. 

3. Οι ευθύνες διαχείρισης της υποδομής από την Εταιρεία περιλαμβάνουν την 
παροχή ινών του δικτύου σε νέους πελάτες, τη λειτουργία του ενεργού 
εξοπλισμού του δικτύου που θα έχει εγκατασταθεί αρχικά για τη διασύνδεση των 
σημείων δημόσιου ενδιαφέροντος, την επίλυση ζητημάτων συνεγκατάστασης του 
ενεργού εξοπλισμού των πελατών και τη διάθεση και διαχείριση πληροφοριακών 
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συστημάτων στα οποία θα αποθηκεύονται πληροφορίες για το δίκτυο το οποίο θα 
διαχειρίζεται η Εταιρεία. 

4. Οι ευθύνες συντήρησης του εξοπλισμού του δικτύου από την Εταιρεία 
συμπεριλαμβάνουν αποκατάσταση βλαβών στον παθητικό εξοπλισμό, 
αναβάθμιση και αποκατάσταση βλαβών του υποστηρικτικού ενεργού εξοπλισμού 
που βρίσκεται εγκατεστημένος στους κόμβους, καθώς και του ενεργού 
εξοπλισμού δικτύου που έχει εγκατασταθεί αρχικά για τη διασύνδεση των 
σημείων δημόσιου ενδιαφέροντος. 

5. Η επέκταση του δικτύου από την Εταιρεία θα πραγματοποιηθεί σε διάφορες 
φάσεις (επέκταση των μητροπολιτικών ευρυζωνικών δικτύων εντός των Δήμων, 
διασύνδεση των δικτύων αυτών μεταξύ τους, παροχή ίνας σε κάθε κτίριο) έτσι 
ώστε να παρέχει μακροπρόθεσμα δίκτυο οπτικών ινών (παθητικό εξοπλισμό) σε 
κάθε νοικοκυριό. 

6. Απώτερος στόχος είναι η επέκταση του δικτύου με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι 
δυνατή η παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών σε κάθε νοικοκυριό της Ελληνικής 
περιφέρειας. 

 

II.5 Άρθρο  5 – Μετοχικό  Κεφάλαιο ,  μετοχές  

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των ευρώ 
_________________ και διαιρείται σε ___________ μετοχές, αξίας κάθε μίας ευρώ 
______________. 

 

II.6 Άρθρο  6 – Αύξηση  κεφαλαίου  

Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, ή εντός 
πενταετίας από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού, το 
Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με 
πλειοψηφία των τριών τετάρτων (¾) του συνόλου των μελών του, να προτείνει την 
αύξηση ενόλω ή εν μέρει του μετοχικού κεφαλαίου, με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι 
του ύψους του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 

Η Γενική Συνέλευση κατά την πρώτη πενταετία, έχει το δικαίωμα, με απόφασή της 
που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του Άρθρου 26 και της παρ. 2 του 
Άρθρου 27 του παρόντος, να προτείνει την αύξηση, ενόλω ή εν μέρει, του μετοχικού 
κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του πενταπλάσιου του αρχικά 
καταβεβλημένου κεφαλαίου. 

Εάν όμως το αποθεματικό της Εταιρείας υπερβαίνει το ¼ του καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξησή του απαιτείται η πρόταση της Γενικής 
Συνέλευσης να έχει ληφθεί με την απαρτία των παρ. 3 και 4 του Άρθρου 26 και παρ. 
2 του Άρθρου 27 του παρόντος. 

Όλες οι αυξήσεις κατά τις προηγούμενες παραγράφους γίνονται με τροποποίηση του 
παρόντος καταστατικού κατά τη διαδικασία του άρθρου 3, παράγραφος 5 του Ν. 
1514/85. 
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II.7 Άρθρο  7 – Μετοχές  

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Τα δικαιώματα των Δήμων ως 
μετόχων ασκούνται από την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας 
(ΚΕΔΚΕ). 

2. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με εγγραφή στο βιβλίο μετόχων της 
Εταιρείας, που χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και 
από εκείνον προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση. Μετά από κάθε μεταβίβαση, η 
Εταιρεία εκδίδει νέο τίτλο. 

3. Οι τίτλοι μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι κατά 
αύξοντα αριθμό και φέρουν τα στοιχεία του κυρίου του τίτλου, τη σφραγίδα της 
Εταιρείας ως και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και 
ενός Συμβούλου που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η υπογραφή 
του Προέδρου μπορεί να τεθεί και με μηχανικό μέσο (σφραγίδα ή λιθογραφία). 
Κάθε τίτλος μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία μετοχές, όπως θα 
οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει προσωρινούς ονομαστικούς τίτλους 
μετοχών που υπογράφονται από δύο (2) Συμβούλους που αυτό ορίζει. Οι 
προσωρινοί τίτλοι θα ανταλλάσσονται με τους κατά την προηγούμενη παράγραφο 
οριστικούς, μόλις αυτοί εκδίδονται. 

 

II.8 Άρθρο  8 – Δικαιώματα  μετόχου  

1. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. 

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μιας μετοχής, οι 
συγκύριοι εκπροσωπούνται από έναν μόνο αντιπρόσωπό τους, ο οποίος ορίζεται 
με κοινή συμφωνία τους. Αν δεν έχει οριστεί κοινός αντιπρόσωπος, η μετοχή 
αυτή δε μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων 
που απορρέουν από αυτή. 

 

II.9 Άρθρο  9 – Διοικητικό  Συμβούλιο  (Δ .Σ .)  

1. Η Εταιρεία διοικείται από Δ.Σ. ορισμένο από την ΚΕΔΚΕ που αποτελείται από 
εννέα (9) μέλη που διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία στη μελέτη, ανάπτυξη 
και λειτουργία ευρυζωνικών δικτύων. 

2. Η θητεία στο Δ.Σ. είναι τετραετής. 

3. Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να επαναπροσδιορίζονται ή να επανεκλέγονται. 

Σε περίπτωση κατά την οποία κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο μία ή περισσότερες 
θέσεις συμβούλων, η πλήρωση αυτών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας τους 
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γίνεται κατά τον τρόπο που γίνεται ο διορισμός ή η εκλογή τους κατά την 
προηγούμενη παράγραφο. 

Μέχρι την πλήρωση αυτή, το Δ.Σ. νόμιμα συνέρχεται και αποφασίζει έγκυρα, 
εφόσον ο αριθμός του δεν έχει μειωθεί κάω των τριών μελών. Αν ο αιρθμός των 
μελών μειωθεί κάτω των τριών, διορίζονται οι απαιτούμενοι προσωρινοί Σύμβουλοι 
από την ΚΕΔΚΕ, μέχρι να οριστούν οι οριστικοί. 

Η τετραετής θητεία των Συμβούλων παρατείνεται μέχρι να οριστούν νέοι 
Σύμβουλοι. 

 

II.10 Άρθρο  10 – Παραίτηση  Συμβούλων  

1. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία αποχή Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. 
για χρονική περίοδο που υπερβαίνει το τρίμηνο, ισοδυναμεί με παραίτηση. Η 
παραίτηση λογίζεται ότι έχει συντελεστεί από την ημέρα που το Δ.Σ. αποφασίσει 
για αυτήν και γίνει σχετική μνεία στα πρακτικά του. 

2. Οι παραιτήσεις των μελών του Δ.Σ. υποβάλλονται στο Δ.Σ. και η παραίτηση 
ολόκληρου του Δ.Σ. υποβάλλεται στην ΚΕΔΚΕ. 

 

II.11 Άρθρο  11 – Πρόεδρος ,  Αντιπρόεδρος ,  
Διευθύνων  Σύμβουλος  

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του, με απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων Συμβούλων, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το Διευθύνοντα 
Σύμβουλο. 

2. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. 
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο 
αναπληρώνει ο Σύμβουλος που ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό από το Δ.Σ. 

3. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., και ο Διευθύνων Σύμβουλος 
εκλέγονται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. μετά τη Γενική Συνέλευση που 
εξέλεξε τους Συμβούλους της Εταιρείας και εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) 
ημερών. Αν ο Διευθύνων Σύμβουλος δεν είναι εκ των Συμβούλων, συμμετέχει 
στο Δ.Σ. χωρίς ψήφο. 

4. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του προΐστανται των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και 
διευθύνουν τις εργασίες του. 

5. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος διευθύνουν τις εργασίες της 
Εταιρείας, παρακολουθούν τη λειτουργία της και ενημερώνουν το Δ.Σ. σχετικά, 
προΐστανται του προσωπικού της και είναι τα ανώτατα εκτελεστικά όργανα 
αυτής. 

6. Οι αρμοδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου της Εταιρείας 
καθορίζονται από το Δ.Σ. 
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II.12 Άρθρο  12 - Αρμοδιότητες  Διοικητικού  
Συμβουλίου  (Δ .Σ .)  

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που ανάγεται 
στη διαχείριση της περιουσίας, τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και 
γενικά της δραστηριότητάς της, λαμβάνει δε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και 
αποφάσεις για πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρείας. Εξαιρούνται της 
αρμοδιότητας του Δ.Σ. τα θέματα εκείνα που κατά τις διατάξεις του Νόμου ή του 
παρόντος Καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής 
Συνέλευσης. 

 

II.13 Άρθρο  13 – Εκπροσώπηση  της  Εταιρείας  

1. Η Εταιρεία εκπροσωπείται από το Δ.Σ., με την επιφύλαξη των επόμενων 
παραγράφων του παρόντος. 

2. Δικαστικώς η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή κατά το 
Άρθρο 11 παρ. 2 αναπληρωτή του. 

Εάν απαιτείται προσωπική εμφάνιση, ενώπιον Δικαστηρίου, εκπροσώπου της 
Εταιρείας, ως και εάν πρόκειται να δοθεί όρκος από αυτή, η Εταιρεία εκπροσωπείται 
ενώπιον δικαστηρίου ή ο όρκος δίδεται από μέλος του Δ.Σ. ή από υπάλληλο της 
Εταιρείας που ορίζεται από το Δ.Σ.. 

 

II.14 Άρθρο  14 – Σύγκληση  Διοικητικού  
Συμβολίου  

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει είτε στην έδρα της 
Εταιρείας είτε όπου αλλού κρίνεται σκόπιμο από τον Πρόεδρό του, ο οποίος 
ορίζει στην περίπτωση αυτή τον τόπο συνεδριάσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα που ορίζονται απ' αυτόν, τακτικά 
μεν μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όταν ο Πρόεδρος κρίνει αυτό 
σκόπιμο ή ζητήσουν αυτό τρεις από τους Συμβούλους. 

2. Ύστερα από αίτηση τριών Συμβούλων ο Πρόεδρος υποχρεούται: 

i. να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης του 
που δεν απέχει περισσότερο από οκτώ (8) ημέρες από την υποβολή της 
σχετικής αίτησης. 

ii. να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης, 
μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης, συνεδρίας. 
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II.15 Άρθρο  15 – Λήψη  αποφάσεων  

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν τα 
παριστάμενα μέλη είναι περισσότερα των απόντων. 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με: απλή πλειοψηφία των 
παρόντων μελών του, με την προϋπόθεση ότι η πλειοψηφία συγκεντρώνει τρεις 
(3) τουλάχιστον ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του 
Προέδρου. 

 

II.16 Άρθρο  16 - Πρακτικά  Διοικητικού  
Συμβουλίου  

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται 
πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Αυτά υπογράφονται από τον 
Πρόεδρο και τους παρευρισκομένους κατά τη συνεδρίαση Συμβούλους. 

2. Κανείς Σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της 
συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει την καταγραφή 
της γνώμης του στα πρακτικά, αν διαφωνεί με κάποια από τις λαμβανόμενες 
αποφάσεις. Σε περίπτωση άρνησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου να 
υπογράψει τα πρακτικά συνεδρίασής του, γίνεται σχετική μνεία σ' αυτά. 

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου 
υπογράφονται από τον Πρόεδρό του ή από τον κατά το άρθρο 11 παρ. 2 
αναπληρωτή του. 

 

II.17 Άρθρο  17 - Αποζημίωση  Συμβούλων  

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγείται αποζημίωση για κάθε 
αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, 
της οποίας το ύψος ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο με την 
αίρεση της έγκρισης από τη τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της. Ο 
Διευθύνων Σύμβουλος, που θα έχει πλήρη απασχόληση στο έργο της Εταιρείας, 
θα λαμβάνει μηνιαίο μισθό που το ύψος του θα ορίζεται με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

II.18 Άρθρο  18 – Απαγόρευση  ανταγωνισμού  

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ως και στον 
Διευθυντή της να ενεργούν στην Ελλάδα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, 
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κατ' επάγγελμα, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που 
υπάγονται σε κάποιο από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς και να 
μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τους αυτούς ή 
παρεμφερείς σκοπούς. 

 

II.19 Άρθρο  19 – Ευθύνη  Συμβούλων  

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου φέρουν ευθύνη απέναντι στην Εταιρεία για 
κάθε λάθος τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους κατά τους ειδικότερους 
ορισμούς του άρθρου 22 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

II.20 Άρθρο  20 – Αρμοδιότητες  Γενικής  
Συνέλευσης  

1. Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και 
δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία, οι δε 
αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή τους διαφωνούντες μετόχους. 

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η αρμόδια να προτείνει τις τροποποιήσεις του 
Καταστατικού, καθώς και την συγχώνευση, παράταση της διάρκειας, διάσπαση, 
μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας, και να αποφασίζει για την: 

i. Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις 
ορισμού μελών κατά το Άρθρου 9 παρ. 1 του παρόντος. 

ii. Έγκριση του ισολογισμού της Εταιρείας. 

iii. Διάθεση ετήσιων πλεονασμάτων σε προγράμματα ανάπτυξης της 
Εταιρείας. 

iv. Διορισμό εκκαθαριστών. 

v. Εκλογή Ελεγκτών. 

vi. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τυχόν ευθύνη για 
αποζημίωση. 

vii. Έκδοση ομολογιακού δανείου με ομολογίες απλές ή μετατρέψιμες σε 
μετοχές. 

viii. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 

ix. Μεταβίβαση αρμοδιότητας στο Δ.Σ. προς διενέργεια 

x. Διαχειριστικής πράξεως 
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II.21 Άρθρο  21 – Σύγκληση  Γενικής  Συνέλευσης  

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της 
Εταιρείας μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες 
από τη λήξη της χρήσης αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει 
και έκτακτα τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν κρίνει αυτό σκόπιμο. 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των 
μετόχων κατά τις προβλεπόμενες από το παρόν Καταστατικό και το Νόμο 
περιπτώσεις. 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των 
μετόχων, ύστερα από αίτηση των Ελεγκτών, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την 
επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του, ορίζοντας ως αντικείμενο ημερησίας 
διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης. 

 

II.22 Άρθρο  22 – Διαδικασία  πρόσκλησης  της  
Γενικής  Συνέλευσης  

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων προσκαλείται είτε σε τακτική, είτε σε έκτακτη 
συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις 
εξομοιούμενες με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν 
από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες υπολογίζονται και οι 
εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής 
Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται 

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που περιλαμβάνει τουλάχιστον το κτίριο, 
τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του κτιρίου της Εταιρείας 
και δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης 
Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, κατά το άρθρο 3 του από 16 
Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών», σε μια από τις 
εκδιδόμενες στην ____________ και που κατά την κρίση του Διοικητικού 
Συμβουλίου, κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα. ημερήσιες πολιτικές 
εφημερίδες και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία οικονομική εφημερίδα από 
εκείνες που έχουν ορισθεί με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. 

 Αν, λόγω τροποποιήσεως του Άρθρου 2 του παρόντος Καταστατικού, η Εταιρεία 
παύσει να εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού _________ η πρόσκληση πρέπει 
να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα. από 
εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η 
εταιρεία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες 
πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ/τος 1263/1972 και του 
άρθρου 2 του Ν.4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν 
ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. 

4. Η κατά την παράγραφο 3 πρόσκληση, προκειμένου για επαναληπτική Γενική 
Συνέλευση και των ομοίων με αυτή, δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) 
τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στις εφημερίδες και πριν από πέντε (5) πλήρεις 
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τουλάχιστον ημέρες στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών 
Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. 

5. Πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην 
περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται 
μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από 
αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη απόφασης. 

 

II.23 Άρθρο  23 – Κατάθεση  μετοχών ,  
Αντιπροσώπευση  

1. Κάθε μέτοχος για να λάβει μέρος στη Γενική Συνέλευση και να έχει δικαίωμα 
ψήφου σε αυτή, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή 
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική 
Εταιρεία στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα 
της συνεδρίασης της Γενική Συνέλευσης. 

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να 
αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς. 

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των 
μετόχων. πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις 
ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 

4. Μέτοχοι που δεν κατέθεσαν νομότυπα τις μετοχές τους, μπορούν να συμμετέχουν 
στη Γενική Συνέλευση μόνο με άδειά της. 

 

II.24  Άρθρο  24 – Παράδοση  αντιγράφων  
Ισολογισμού  

Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να δίνεται σε κάθε 
μέτοχο που το ζητά, αντίγραφο του Ισολογισμού, καθώς και οι εκθέσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών που τον συνοδεύουν. 

 

II.25 Άρθρο  26 – Πίνακας  των  μετόχων  που  
έχουν  δικαίωμα  ψήφου  

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να 
τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του κτιρίου της Εταιρείας, πίνακας εκείνων που 
έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με ένδειξη των 
τυχόν αντιπροσώπων τους. του αριθμού των μετόχων και των ψήφων καθενός και 
των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό 
καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, όλοι οι μέτοχοι που 
συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του Άρθρου 23 του παρόντος. 
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2. Αν ο μέτοχος έχει αντιρρήσεις για τον Πίνακα μπορεί τις υποβάλει μόνο στην 
αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της 
συζήτησης των εγγεγραμμένων στην ημερήσια διάταξη θεμάτων. 

 

II.26 Άρθρο  26 – Απαρτία  Γενικών  Συνελεύσεων  

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα 
της ημερήσιας διάταξης όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή 
μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου. 

2. Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι 
(20) ημέρες από τη χρονολογία ματαίωσης της συνεδρίασης. Στην περίπτωση 
αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, 
βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και 
συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε 
και αν είναι το κατ’ αυτή εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου. 

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν σε μεταβολή του 
αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, 
σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις περιπτώσεις του Άρθρου 6 
του παρόντος, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε παροχή ή ανανέωση της 
εξουσιοδότησης του Δ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σε μεταβολή του 
τρόπου της διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή 
διάλυση της Εταιρείας, σε τροποποίηση των άρθρων 7, 10, 16, 27 παρ.2, 31, 34 
και 38 του παρόντος Καταστατικού, καθώς και του παρόντος άρθρου, η Γενική 
Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται 
τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 

4. Αν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται 
πάλι, κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία 
και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν 
εκπροσωπείται σ' αυτή το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 
Αν δεν υπάρξει και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση, αφού προσκληθεί και 
συνέλθει κατά τα ανωτέρω. Βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα 
θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ’ αυτή το ένα 
τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 

 

II.27 Άρθρο  27 – Λήψη  αποφάσεων  

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται υπόψη κατ' απόλυτη 
πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ’ αυτήν ψήφων. 

2. Κατ' εξαίρεση όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παρ. 3 του Άρθρου 26 
λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των ψήφων που 
εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. 
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II.28 Άρθρο  28 – Προεδρείο  Γενικής  Συνέλευσης  

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου ή, αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του κατά το άρθρο 11 παρ. 2 
ή, αν και αυτός κωλύεται, ο μεγαλύτερος στην ηλικία των παρευρισκομένων 
Συμβούλων. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά ο οριζόμενος από τον Πρόεδρο. 

2. Αφού κηρυχθεί οριστικός ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου. 
η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός 
Γραμματέα. ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. 

 

II.29 Άρθρο  29 – Ημερήσια  Διάταξη ,  Πρακτικά  

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα 
που αναγράφονται στη δημοσιευόμενη ημερήσια διάταξη. κατά το Άρθρο 22 του 
παρόντος. 

 Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε 
μόνο τις προτάσεις του, καθώς και προτάσεις μετόχων που εκπροσωπούν το ένα 
εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το Άρθρο 32 
παρ.1 και 2 του παρόντος. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης 
δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά για τροπολογίες των προτάσεων του 
Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση, για προτάσεις σύγκλησης άλλης 
Γενικής Συνέλευσης και ανάκλησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Οι κατά τις Γενικές Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται 
περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το 
Γραμματέα. Ύστερα από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης 
υποχρεώνεται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. 
Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή 
αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το Άρθρο 25 παρ. 1 του 
παρόντος. 

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του 
Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του. 

4. Εάν στη Γενική Συνέλευση παρευρίσκεται ένας μόνο μέτοχος, τη Συνέλευση 
παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής ή 
Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, ο οποίας προσυπογράφει τα πρακτικά 
της Γενικής Συνέλευσης. 

 

II.30 Άρθρο  30 – Απαλλαγή  μελών  Διοικητικού  
Συμβουλίου  

Μετά την έγκριση του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφασίζει σε ειδική 
ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση. για απαλλαγή των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η 
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απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 
2190/1920. 

 

II.31 Άρθρο  31 – Τακτικός  Έλεγχος  

Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και του Ισολογισμού της Εταιρείας, 
ως και τα υπόλοιπα σύμφωνα με τον νόμο καθήκοντα των ελεγκτών, ενεργείται από 
δύο (2) ελεγκτές που με τους αναπληρωματικούς τους ορίζονται με πράξη ανάθεσης 
από την εποπτεύουσα αρχή (ΚΕΔΚΕ). Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών, ορίζεται, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (βλ. άρθρα 75 παρ.4 στοιχ. γ του ν. 1969/1991. 
32 του ν. 2076.1992 και 18 του Π.Δ. 226/1992-ΦΕΚ 120Α). 

 

II.32 Άρθρο  32 – Δικαιώματα  μειοψηφίας  

1. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται 
να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα 
συνεδρίασης που δεν πρέπει απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την 
χρονολογία της παράδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται ακριβώς το αντικείμενο της 
ημερήσιας διάταξης. 

2. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης 
υποχρεώνεται να αναβάλει μόνο για μια φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή 
έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την ημέρα που 
θα ζητήσουν οι μέτοχοι, εφόσον αυτή δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) 
ημέρες από την ημέρα αναβολής. Η μετ' αναβολή Γ.Σ. αποτελεί συνέχιση της 
προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιεύσεως της 
πρόσκλησης των μετόχων. Σε αυτή δεν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι 
τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Ν.2190. 

3. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) 
ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο 
υποχρεώνεται: α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά 
που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία, από την 
Εταιρεία, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους 
υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή κάθε 
σύμβαση που υπάρχει μεταξύ τους και της Εταιρείας, β) να παρέχει τις 
ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας στο 
μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της 
ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή 
των ζητούμενων πληροφοριών για λόγο που αναγράφεται στα πρακτικά. 

4. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα 
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στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν 
εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο 
υποχρεώνεται να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμά, πριν 
από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών 
υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρείας. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για λόγο 
που αναγράφεται στα πρακτικά. 

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 τυχόν 
αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το αρμόδιο Δικαστήριο της 
έδρας της Εταιρείας. 

6. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης για θέμα της ημερήσιας 
διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση. 

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 ως και 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες 
μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 23 του 
παρόντος Καταστατικού, τις παρέχουσες σε αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα 
μετοχές τους από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής του μέχρι την ημέρα 
της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Στις περιπτώσεις της παρ. 5, η 
υποχρέωση τήρησης των μετόχων ισχύει μέχρι την έκδοση της απόφασης του 
αρμόδιου Δικαστηρίου. 

8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της 
Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας. Ο έλεγχος 
διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται 
οι διατάξεις των Νόμων ή του παρόντος ή των αποφάσεων της Γενικής 
Συνέλευσης και υπό την προϋπόθεση ότι οι καταγγελλόμενες πράξεις έγιναν σε 
χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από μια διετία από τη χρονολογία της έγκρισης 
του Ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία έχουν γίνει. 

9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη 
παράγραφο Δικαστήριο έλεγχο της Εταιρείας εφόσον από την όλη πορεία των 
εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων 
δεν ασκείται όπως επιβάλλει η σωστή και λογική διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν 
εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό 
Συμβούλιο της Εταιρείας. 

10. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες 
μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το Άρθρο 23 του 
παρόντος, τις παρέχουσες σ’ αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχές, μέχρι την 
έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου και πάντως όχι λιγότερο από τριάντα (30) 
ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης. 

 

II.33 Άρθρο  33 – Εταιρική  χρήση ,  ισολογισμός  

1. Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα μηνών, που αρχίζει την πρώτη (1) 
Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου, κάθε χρόνου. Κατ' 
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εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας 
και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου ________________. Η πρώτη τακτική 
Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε ένα εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής 
χρήσης. 

2. Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, 
συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τον 
ετήσιο ισολογισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν. Ο ισολογισμός 
υποβάλλεται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και πρέπει να 
συνοδεύεται από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία 
αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά, καθώς και τα στοιχεία του 
λογαριασμού αποτελεσμάτων, όσο το δυνατόν αναλυτικότερα και από την έκθεση 
των ελεγκτών. 

3. Ο Ισολογισμός μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό των Ορκωτών Λογιστών, 
δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της 
Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43, παρ. 10 του Κ.Ν. 
2190/1920. 

Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση για τον εγκεκριμένο 
από το Διοικητικό Συμβούλιο Ισολογισμό πρέπει αυτός να έχει θεωρηθεί ειδικά από: 
α) το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και β) το Διευθύνοντα το Λογιστήριο της 
Εταιρείας. Αν οποιοσδήποτε απ’ αυτούς διαφωνεί για το νόμιμο τρόπο κατάρτισης 
του Ισολογισμού πρέπει να εκθέσει στη Γενική Συνέλευση έγγραφα τις αντιρρήσεις 
του. 

 

II.34 Άρθρο  34 – Κέρδη  της  Εταιρείας  

1. Η Εταιρεία θα ενεργεί κοστοστρεφώς, δηλαδή οι χρεώσεις των υπηρεσιών της θα 
τιμολογούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτονται τα λειτουργικά της έξοδα, 
συμπεριλαμβανομένων των εξόδων συντήρησης του δικτύου. 

2. Ως καθαρά κέρδη της Εταιρείας νοούνται τα πλεονάσματα που προκύπτουν αφού 
αφαιρεθούν από τα έσοδα όλα τα λειτουργικά έξοδα, οι ζημιές, οι νόμιμες 
αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος και υποχρεώσεις προς τρίτους. Τα 
πλεονάσματα αυτά θα διανέμονται για: 

i. Επέκταση του δικτύου της Εταιρείας, κατόπιν σχετικής απόφασης της 
Γενικής Συνέλευσης. 

ii. Σχηματισμό αποθεματικού, για κάλυψη έκτακτων αναγκών. Οι ανάγκες 
αυτές θα καλύπτονται κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. 

 

II.35 Άρθρο  35 – Λόγοι  λύσης  της  Εταιρείας  

1. Η Εταιρεία λύεται: α) Με την πάροδο του χρόνου της διάρκειάς της, β) με 
πρόταση της Γενικής Συνέλευσης και γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε 
κατάσταση πτώχευσης. 
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2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί 
λόγο λύσης της. 

 

II.36 Άρθρο  36 – Απώλεια  Κεφαλαίου  

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για να 
προτείνει για τη διάλυση ή όχι της Εταιρείας, όταν η αξία του ενεργητικού της, κατά 
την σύνταξη του Ισολογισμού μετά την αφαίρεση του παθητικού γίνει κατώτερη από 
το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 

 

II.37 Άρθρο  37 – Εκκαθάριση  

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύσης της Εταιρείας ακολουθεί η 
εκκαθάρισή της με τον ορισμό τριών (3) εκκαθαριστών, που κατά τη διάρκεια της 
εκκαθάρισης ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις 
συναφείς προς τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης. οι οποίες όμως 
μπορούν να περιοριστούν από τη Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της 
οποίας υποχρεώνονται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών 
συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

2. Οι διοριζόμενοι από τη Γενική Συνέλευση εκκαθαριστές οφείλουν με την 
ανάληψη των καθηκόντων τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας 
και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και 
Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης Ισολογισμό, 
αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή (ΚΕΔΚΕ). 

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. 

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη 
διάρκεια της εκκαθάρισης. 

5. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των 
μετόχων. που αποφασίζει και για απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. 

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα 
της εκκαθάρισης, μαζί με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδιζαν την αποπεράτωση 
της εκκαθάρισης. 

 

II.38 Άρθρο  38 – Κάλυψη  μετοχικού  κεφαλαίου  

1. Το σύμφωνα με το Άρθρο 5 του παρόντος κεφάλαιο της Εταιρείας, ευρώ 
____________ θα καλυφθεί ως εξής: 

_____________ 

2. Μετά την ίδρυση της Ανώνυμης Εταιρείας: 
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________________ 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε δύο μήνες από την σύσταση της 
Εταιρείας, καθώς και από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, να 
πιστοποιεί σε ειδική συνεδρίαση αν καταβλήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο. 
Αντίγραφο του συντασσόμενου σχετικού πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης 
του Δ.Σ. υποβάλει ο Πρόεδρος στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. 

 

II.39 Άρθρο  39 – Εποπτεία  

Εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται 
ανάλογα οι διατάξεις της νομοθεσίας για τις Ανώνυμες Εταιρείες. 

Η ΚΕΔΚΕ ασκεί την εποπτεία που προβλέπεται από τη νομοθεσία για τις Ανώνυμες 
Εταιρείες. 

 

II.40 Άρθρο  40 – Πρώτο  Διοικητικό  Συμβούλιο  

Τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ορίζονται από την 
ΚΕΔΚΕ. 

Το πρώτο αυτό ΔΣ θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την σύγκληση της πρώτης 
Γενικής Συνέλευσης. 

Σε περίπτωση κατά την οποία κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο μια ή περισσότερες 
θέσεις προσωρινών συμβούλων, η πλήρωσή τους για τον υπόλοιπο χρόνο θητείας 
γίνεται με απόφαση της ΚΕΔΚΕ. Μέχρι τη συμπλήρωση των προσωρινών μελών του. 
το Διοικητικό Συμβούλιο νόμιμα συνέρχεται και αποφασίζει εφόσον ο αριθμός των 
υπολοίπων μελών του δεν έχει μειωθεί κάτω των τριών. 

 

II.41 Άρθρο  41 – Ελεγκτές  πρώτης  εταιρικής  
χρήσης  

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 
_________________ ορίζονται δύο μέλη ως τακτικά και ισάριθμοι αναπληρωματικοί 
τους με απόφαση της ΚΕΔΚΕ. 
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