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ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 

Η  ευρυζωνικότητα  αποτελεί  βασικό  στοιχείο  για  τις  εξελίξεις  που  λαμβάνουν 

χώρα  στην  αγορά  των  τηλεπικοινωνιών.  Κατανοώντας  τα  οφέλη, 

πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες που σχετίζονται με την ευρυζωνικότητα, οι 

χώρες παγκοσμίως αναπτύσσουν και υιοθετούν στρατηγικές και πολιτικές για 

την  ανάπτυξη  και  την  επέκταση  της  ευρυζωνικότητας.  Οι  στρατηγικές  αυτές 

σχετίζονται  σημαντικά  με  τη  διείσδυση  του  Διαδικτύου,  τη  διείσδυση  της 

ευρυζωνικότητας, αλλά και με τη μορφολογία της κάθε χώρας και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά τους. Η επίτευξη αυτού του στόχου γίνεται ακόμα πιο δύσκολη 

για αγροτικές ή απομακρυσμένες περιοχές, όπως είναι για παράδεισμα η Ηλεία, 

η Πρέβεζα, η Λευκάδα αλλά και η επαρχία του Λέτσε. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματοποιεί ένα πλήθος ενεργειών για την προώθηση 

και ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας. Πιο συγκεκριμένα, η ΕΕ υιοθέτησε το i2010 

για  την  υποστήριξη  των  στόχων  του  2010  της  Λισαββώνας.  Στο  i2010  η 

ευρυζωνικότητα θεωρείται σημαντικός παράγοντας για την ψηφιακή οικονομία 

και τον ανταγωνισμό.  

Στην  Ελλάδα,  η  μέχρι  στιγμής  πορεία  της  εξάπλωσης  των  ευρυζωνικών 

υπηρεσιών  δεν  μπορεί  να  κριθεί  ως  ικανοποιητική,  σε  σύγκριση  με  τις 

αντίστοιχες επιδόσεις των άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδεικτικά 

αναφέρεται  πως  η  Ελλάδα  σημείωσε  ποσοστό  ευρυζωνικής  διείσδυσης  της 

τάξης  του  9,1%  όταν  ο  μέσος  όρος  της  ΕΕ  ήταν  στο  20,0%  (σύμφωνα  με  τα 

στοιχεία του Δεκεμβρίου του 2007). Από την άλλη πλευρά η Ιταλία παρουσιάζει 

ποσοστό διείσδυσης της τάξης του 17,1%, δηλαδή λίγο χαμηλότεροαπό το μέσο 

της ΕΕ. Ωστόσο, και στην  Ιταλία, περιοχές όπως αυτή της Επαρχίας του Λέτσε 

παρουσιάζουν σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά ευρυζωνικής διείσδυσης.  

Από  τα  παραπάνω  καθίσταται  σαφές  πως  πρέπει  να  ληφθούν  τα  κατάλληλα 

μέτρα  και  να  πραγματοποιηθούν  οι  απαραίτητες  ενέργειες  για  την  εφαρμογή 

πολιτικών  οι  οποίες  μπορούν  να  συντελέσουν  στην  αύξηση  της 

ευρυζωνικότητας  και  στην  ευρεία  αποδοχή,  υιοθέτηση  και  χρήση  των 



- 4 - ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 

 

Π1.4.1:  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΜΠΕΙΡ ΙΩΝ  ΚΑΙ  ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  Γ ΙΑ  ΠΔΕ,  ΠΗ,  ΠΙΝ,  ΕΛΛΑΔΑ 
 

ευρυζωνικών  υπηρεσιών  από  πολίτες,  επιχειρήσεις,  δημόσιες  υπηρεσίες  και 

οργανισμούς.  

Στο  παραπάνω πλαίσιο  έχει  συνταχθεί  το  παρόν  παραδοτέο  (Π1.4.1)  με  τίτλο 

«Καταγραφή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών για ΠΔΕ, ΠΗ, ΠΙΝ, Ελλάδα», με 

στόχο την επισκόπηση της εμπειρίας στην ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας τόσο 

στην Ελλάδα όσο και στον κόσμο, την παρουσίαση των βασικών ενεργειών και 

πρωτοβουλιών που έχουν πραγματοποιηθεί στην κατεύθυνση αυτή καθώς και 

την εξαγωγή των βασικών παραγόντων που έχουν επιδράσει στην ανάπτυξη της 

ευρυζωνικότητας  και  των  βασικών  στοιχείων  των  πολιτικών  που  έχουν 

εφαρμοστεί.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή των εμπειριών στον τομέα της 

ευρυζωνικότητας τόσο στην Ελλάδα όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. Με τον όρο 

«εμπειρίες»  χαρακτηρίζονται  οι  ενέργειες  που  έχουν  λάβει  χώρα  για  την 

προώθηση της  ευρυζωνικότητας,  την αύξηση της προσφοράς και  της  ζήτησης, 

τα  έργα  που  έχουν  υλοποιηθεί  για  υποδομές  και  υπηρεσίες,  αλλά  και  τα 

προβλήματα  που  έχουν  παρουσιαστεί  στην  προσπάθεια  ανάπτυξης  και 

υιοθέτησης  της  ευρυζωνικότητας.  Η  εξέταση  των  επιτυχημένων  περιπτώσεων 

ανάπτυξης των ευρυζωνικών υπηρεσιών μπορεί από μόνη της να αναδείξει μία 

σειρά  από  βέλτιστες  πολιτικές.  Ωστόσο,  προκειμένου  να  επιλεγούν  οι 

κατάλληλες  πολιτικές  που  θα  εφαρμοστούν  στις  περιφέρεις  που  συμμετέχουν 

στο  έργο  θα  πρέπει  να  ληφθούν  υπόψη  και  στοιχεία  που  σχετίζονται  με  την 

επιμέρους κατάσταση στον οικονομικό, κοινωνικό, τεχνολογικό και πολιτισμικό 

τομέα καθώς και στο διαφορετικό σημείο εκκίνησης των διαφόρων χωρών ως 

προς  την  εφαρμογή  συγκεκριμένων  πολιτικών.  Κατά  συνέπεια,  η  επιλογή  των 

βέλτιστων  πολιτικών  θα  πρέπει  να  λαμβάνει  υπόψη  της  αυτές  τις  σημαντικές 

παραμέτρους. 

1.2 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Οι στόχοι της μελέτης συνοψίζονται ως εξής: 

 Επισκόπηση  του  διεθνούς  περιβάλλοντος  για  την  αποτύπωση  των 

πρακτικών  που  έχουν  εφαρμοστεί  για  την  ανάπτυξη  της 

ευρυζωνικότητας και οι οποίες σχετίζονται με: 

• Ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών 

• Ανάπτυξη ασύρματων δικτύων 
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• Στρατηγικές και κυβερνητικές δράσεις 

 Επισκόπηση  της  υφιστάμενης  εμπειρίας  αναφορικά  με  την 

ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα και συγκεκριμένα: 

• Των  ενεργειών  που  έχουν  πραγματοποιηθεί  για  την  προώθηση  της 

ευρυζωνικότητας 

• Των  έργων  που  έχουν  υλοποιηθεί  για  την  ανάπτυξη  ευρυζωνικών 

υποδομών 

• Των  έργων  που  έχουν  υλοποιηθεί  για  την  ανάπτυξη  ευρυζωνικών 

υπηρεσιών 

• Των πολιτικών που έχουν αναπτυχθεί και υιοθετηθεί  

• Των προβλημάτων που έχουν παρουσιαστεί 

 Κατάλογος  παραγόντων  που  έχουν  επιδράσει  στην  ανάπτυξη  της 

ευρυζωνικότητας 

1.3 ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 

Το παραδοτέο αυτό είναι δομημένο ως εξής:  

 Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται αναλυτικά η μεθοδολογία υλοποίησης η 

οποία  χρησιμοποιήθηκε  για  την  εκπόνηση  της  παρούσας  μελέτης  και 

αναφέρεται τόσο στη συλλογή, όσο και στη συλλογή και αξιολόγηση των 

συλλεγμένων στοιχείων.  

 Στο  Κεφάλαιο  3  παρουσιάζονται  παραδείγματα  βέλτιστων  πρακτικών 

που έχουν υιοθετηθεί από τις κυβερνήσεις διαφόρων χωρών, από δήμους 

ή κοινότητες και σχετίζονται με την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας τόσο 

μέσω ενσύρματων όσο και ασύρματων τρόπων ευρυζωνικής πρόσβασης 

 Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται η εμπειρία από το εθνικό περιβάλλον υπό 

την έννοια των ενεργειών που έχουν πραγματοποιηθεί για την προώθηση 

της ευρυζωνικότητας, των έργων που έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιούνται 
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για  την  ανάπτυξη  τόσο  ευρυζωνικών  υποδομών  όσο  και  υπηρεσιών,  οι 

πολιτικές  που  έχουν  υιοθετηθεί  καθώς  και  τα  προβλήματα  που  έχουν 

παρουσιαστεί. 

 Στο Κεφάλαιο 5 πραγματοποιείται  μια ανασκόπηση  των στοιχείων που 

συλλέχθησαν από τις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και  Ιονίων 

Νήσων,  όπως  αυτά  προέκυψαν  από  τα  παραδοτέα  Π2.4.1,  Π3.4.1  και 

Π4.4.1  αντίστοιχα,  το  οποία  περιγράφει  την  εμπειρία  στις  παραπάνω 

περιφέρειες. 

 Στο Κεφάλαιο 6 πραγματοποιείται  μια ανασκόπηση  των στοιχείων που 

συλλέχθησαν από την Επαρχία του Λέτσε, όπως αυτά προέκυψαν από το 

παραδοτέο  Π5.4.1,  το  οποίο  περιγράφει  την  εμπειρία  τόσο  στη 

συγκεκριμένη περιοχή όσο και στην Ιταλία γενικότερα. 

 Στο Κεφάλαιο 7 εντοπίζονται οι βασικοί παράγοντες που έχουν επιδράσει 

στην  ανάπτυξη  της  ευρυζωνικότητας  στις  χώρες  που  εξετάστηκαν  και 

δημιουργείται  ένας  ολοκληρωμένος  κατάλογος  με  τους  παράγοντες 

αυτούς. 

 Τέλος στο Κεφάλαιο 8 πραγματοποιείται μια σύνοψη των στοιχείων που 

παρουσιάστηκαν στην μελέτη και εξάγονται τα βασικά συμπεράσματα. 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σε  αυτό  το  κεφάλαιο  παρουσιάζεται  η  μεθοδολογία  υλοποίησης  η  οποία 

ακολουθήθηκε  για  την  εκπόνηση  της  παρούσας  μελέτης.  Η  μεθοδολογία 

υλοποίησης διαιρείται στα επόμενα τρία (3) κύρια στάδια:  

 Καθορισμός των στόχων της μελέτης. 

 Συλλογή στοιχείων. 

 Επεξεργασία στοιχείων. 

Τα στάδια αυτά περιγράφονται στις υπο‐ενότητες που ακολουθούν.  

2.2 ΣΤΑΔΙΟ 1:  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ  

Το  πρωταρχικό  στάδιο  για  την  εκπόνηση  του  παρόντος  παραδοτέου  ήταν  ο 

καθορισμός  των  στόχων  του.  Για  το  στάδιο  αυτό  ελήφθησαν  υπόψη  οι 

συμβατικές  υποχρεώσεις,  ενώ  παράλληλα  έγιναν  και  συναντήσεις  της  ομάδας 

έργου με το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας. Ως αποτέλεσμα 

των προηγουμένων, οι επιδιωκόμενοι στόχοι του παραδοτέου είναι οι εξής: 

 Επισκόπηση  του διεθνούς περιβάλλοντος  για  τον  εντοπισμό πρακτικών 

που έχουν υιοθετηθεί και οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν βέλτιστες: για 

τον στόχο αυτό  έγινε  καθορισμός  των  χωρών που θα μελετηθούν στην 

παρούσα  μελέτη.  Το  αποτέλεσμα  ήταν  η  επισκόπηση  των  χωρών  της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, των υποψήφιων χωρών μελών και των χωρών του 

ΟΟΣΑ που παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά διείσδυσης.  

 Επισκόπηση  της  υφιστάμενης  εμπειρίας  αναφορικά  με  την 

ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα. 
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2.3 ΣΤΑΔΙΟ 2:  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Το δεύτερο στάδιο ήταν η συλλογή των στοιχείων. Για το στάδιο αυτό, η μελέτη 

βασίστηκε σε στοιχεία και μελέτες από πηγές όπως οι επόμενες: 

 Μελέτες οργανισμών, όπως του ΟΟΣΑ, της ITU, της Eurostat κ.λπ. 

 Κείμενα  των  Στρατηγικών  για  την  Κοινωνία  της  Πληροφορίας  των 

εξεταζόμενων χωρών. 

 Επίσημοι δικτυακοί τόποι των εξεταζόμενων χωρών. 

 Από  οργανισμούς  όπως  το  Παρατηρητήριο  για  την  Κοινωνία  της 

Πληροφορίας, της ΕΥΔ ΚτΠ και της ΚτΠ Α.Ε. 

 Εξειδικευμένες μελέτες, άρθρα και λοιπά δημοσιεύματα. 

2.4 ΣΤΑΔΙΟ 3:  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

Στο  τρίτο  στάδιο  της  μεθοδολογίας  υλοποίησης  έγινε  η  επεξεργασία  των 

στοιχείων  που  έχουν  συλλεχθεί  από  το  προηγούμενο  στάδιο,  με  σκοπό  την 

καταγραφή της εμπειρίας από το διεθνές και εθνικό περιβάλλον όσον αφορά την 

ευρυζωνικότητα.  Τα  στοιχεία  που  συλλέχθησαν,  αξιολογήθηκαν  ως  προς  την 

ορθότητα,  την  πληρότητα  και  την  ακρίβειά  τους,  ούτως  ώστε  να  εξαιρεθούν 

εκείνα που ήταν ακατάλληλα. Στη συνέχεια  τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από 

διάφορες πηγές και με διαφορετικούς τρόπους ομογενοποιήθηκαν, προκειμένου 

να υποστούν κοινή επεξεργασία. Κύριες ενέργειες ήταν η ομαδοποίησή τους, η 

κατηγοριοποίηση και η διόρθωση όπου αυτό ήταν απαραίτητο. 

Επιπρόσθετα,  τα  στοιχεία  κυρίως  από  τη  διεθνή  κατάσταση  ως  προς  την 

ευρυζωνικότητα  αποτέλεσαν  τη  βάση  για  τον  εντοπισμό  των  βασικών 

παραγόντων ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας. 
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ΠΕΡ ΙΒΑΛΛΟΝ  
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ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο κεφάλαιο αυτό πραγματοποιείται μια ανασκόπηση της διεθνούς εμπειρίας 

και  εντοπίζονται  πετυχημένα  παραδείγματα  εφαρμογής  πολιτικών  ή 

πραγματοποίησης  ενεργειών  για  την  προώθηση  και  ανάπτυξη  της 

ευρυζωνικότητας,  τα  οποία  σχετίζονται  τόσο  με  ανάπτυξη  υποδομών  και 

υπηρεσιών όσο και με δράσεις που υιοθετήθηκαν.  

Τα  παραδείγματα  αυτά  μπορούν  να  αποτελέσουν  χρήσιμο  οδηγό  για  την 

εξαγωγή  συμπερασμάτων  και  πρακτικών  οι  οποίες  θα  μπορούσαν  να 

υιοθετηθούν και να εφαρμοστούν στις περιφέρειες που συμμετέχουν στο έργο 

«Ευρυζωνικότητα: Προώθηση, Επίδειξη, Στρατηγική, Βέλτιστες Πρακτικές». 

3.2 ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Με τον  όρο  "βέλτιστες πρακτικές"  θεωρούνται  οι  ενέργειες,  οι  στρατηγικές,  οι 

πρακτικές και οι νόμοι που έχουν θεσπίσει διάφορες χώρες, πόλεις ή κοινότητες 

για την ανάπτυξη και την διάχυση της ευρυζωνικότητας. 

Στην  παρούσα  ενότητα  παρουσιάζονται  παραδείγματα  βέλτιστων  πρακτικών 

που έχουν υιοθετηθεί από τις κυβερνήσεις διαφόρων χωρών, από τους δήμους ή 

τις κοινότητες και σχετίζονται με την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας τόσο μέσω 

ενσύρματων  και  ασύρματων  τρόπων  ευρυζωνικής  πρόσβασης  όσο  και  με 

δράσεις που υιοθετήθηκαν και εφαρμόστηκαν για την προώθηση και ανάπτυξη 

της ευρυζωνικότητας. 



- 24 - ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

Π1.4.1:  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΜΠΕΙΡ ΙΩΝ  ΚΑΙ  ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  Γ ΙΑ  ΠΔΕ,  ΠΗ,  ΠΙΝ,  ΕΛΛΑΔΑ 
 

3.2.1  Αυστραλία 

Στις  υποενότητες  που  ακολουθούν  παρουσιάζονται  παραδείγματα  ανάπτυξης 

ευρυζωνικών  δικτύων  (ασύρματων  και  οπτικών  ινών)  τα  οποία  έχουν 

υλοποιηθεί  στην  Αυστραλία  και  τα  οποία  μπορούν  να  θεωρηθούν  βέλτιστες 

πρακτικές. 

3.2.1.1  Ευρυζωνικά  Δίκτυα  Οπτικών  Ινών  

Στην  παρούσα  υπο‐ενότητα  παρουσιάζονται  παραδείγματα  ανάπτυξης 

ευρυζωνικών δικτύων οπτικών ινών στην Αυστραλία. 

3.2.1.1.1 SABRENet 

Το SABRENet  [6] είναι το δίκτυο έρευνας και  εκπαίδευσης σκοτεινών οπτικών 

ινών της Νότιας Αυστραλίας. Η κατασκευή του δικτύου που ξεκίνησε στις αρχές 

του  2006,  ολοκληρώθηκε  εντός  των  αρχικών  χρονικών  ορίων  που  είχαν  τεθεί 

και διήρκησε δώδεκα μήνες, ενώ το τελικό κόστος κατασκευής ήταν μικρότερο 

από αυτό που είχε υπολογιστεί. Το δίκτυο περιλαμβάνει πάνω από 90km ενός 

νέου  υπόγειου  αγωγού  και  οπτικού  καλωδίου,  το  οποίο  συνδέει  τις 

πανεπιστημιουπόλεις,  πανεπιστημιακά  νοσοκομεία  και  ερευνητικά  κέντρα  και 

παρέχει συνδέσεις των 10Gbps. Το SABREnet έχει σχεδιαστεί ως ένα παθητικό 

δίκτυο  σκοτεινών  οπτικών  ινών  που  τερματίζει  στα  όρια  των  συμμετεχόντων 

περιοχών.  Στους συμμετέχοντες  δόθηκαν σβηστές  οπτικές  ίνες,  στις  οποίες  θα 

πρέπει να συνδέσουν τον ενεργό εξοπλισμό τους. Την ευθύνη για τη διαχείριση 

του  δικτύου  έχει  η  SABRENet  Ltd,  μια  μη  κερδοσκοπική  εταιρεία  που 

αποτελείται από  εκπαιδευτικά  ιδρύματα  της περιοχής  (Πανεπιστήμιο Flinders, 

Πανεπιστήμιο Νότιας Αυστραλίας, Πανεπιστήμιο Αδελαϊδας) και την κυβέρνηση 

της Νότιας Αυστραλίας. Οι κύριοι στόχοι της SABRENet Ltd είναι η κατασκευή 

μιας  λειτουργικής  υποδομής  πυρήνα  που  θα  εξασφαλίζει  τη  διασύνδεση  των 

δημόσιων  εκπαιδευτικών  και  ερευνητικών  ιδρυμάτων  της  Νότιας  Αυστραλίας 

καθώς και να συνδέσει το δημόσιο με τον ιδιωτικό τομέα και να έχει επικουρικό 

ρόλο  σε  θέματα  ευρυζωνικότητας.  Το  SABRENet  έχει  λάβει  6,5  εκατομμύρια 
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δολάρια  από  την  αυστραλιανή  κυβέρνηση  για  να  επεκταθεί  στο  Εθνικό 

αυστραλιανό Δίκτυο Έρευνας και Εκπαίδευσης (AREN) της νότιας Αυστραλίας. 

3.2.1.1.2 Aurora 

Στα  πλαίσια  του  προγράμματος  Aurora  FTTH  (Aurora  Fibre  to  the  Home 

Project) [7] αναπτύσσεται το δίκτυο οπτικών ινών που θα παρέχει ευρυζωνικές 

συνδέσεις και υπηρεσίες σε περισσότερους από 8.000 πολίτες που μένουν στην 

περιοχή  της  Aurora  (μια  περιοχή  που  βρίσκεται  βόρεια  της  Μελβούρνης).  Το 

πρόγραμμα Aurora  FTTH  είναι  το αποτέλεσμα  της συνεργασίας  της Vic Urban 

και  της  Multimedia  Victoria  (MMV).  Η  MMV  είναι  μια  κρατική  αρχή  η  οποία 

ανήκει  διοικητικά  στο  αυστραλιανό  υπουργείο  καινοτομίας,  βιομηχανίας  και 

περιφερειακής  ανάπτυξης  και  κύριος  σκοπός  της  είναι  η  ανάπτυξη  του  τομέα 

της  Πληροφορίας  και  των  Τηλεπικοινωνιών  (Information  and  Communication 

Technology  ‐  ICT).  Για  το  λόγο  αυτό  η  MMV  συνεργάζεται  στενά  με  την 

βιομηχανία  των  ICT,  τα  εκπαιδευτικά  ιδρύματα  και  την  ευρύτερη 

επιχειρηματική κοινότητα. Η Vic Urban είναι η υπεύθυνη αρχή για την ανάπτυξη 

της  πολιτείας  της  Βικτώριας.  Το  Aurora  FTTH  είναι  το  πρώτο  ανοικτό  δίκτυο 

οπτικών  ινών  που  κατασκευάζεται  σε  μη  αστική  περιοχή  στην  Αυστραλία  και 

αναπτύσσεται  εξολοκλήρου  σε  εμπορική  βάση.  Στους  χρήστες  του  δικτύου  θα 

παρέχονται triple‐play υπηρεσίες και υπηρεσίες Video on Demand. Στα πλαίσια 

της  προώθησης  των  ευρυζωνικών  υπηρεσιών,  οι  κάτοικοι  θα  έχουν  τη 

δυνατότητα να συνδεθούν δωρεάν για ένα εξάμηνο με το δίκτυο, με ταχύτητες 

της τάξης των 2Mbps. 

3.2.1.1.3 Hobart 

Το  TasCOLT  (Tasmanian  Collaborative  Optical  Leading  Testbed)  [9],  είναι  ένα 

πιλοτικό πρόγραμμα που προωθείται από την πολιτεία της Τασμανίας και έχει 

ως  στόχο  να  εξετάσει  διάφορους  τρόπους  έτσι  ώστε  να  αναπτυχθούν  οι 

κατάλληλες  τηλεπικοινωνιακές  υποδομές  επόμενης  γενιάς στην Τασμανία.  Στα 

πλαίσια  του  προγράμματος  πραγματοποιήθηκαν  δοκιμές  σε  πολλές  περιοχές 

αναπτύσσοντας δίκτυα που βασίζονται στην τεχνολογία EPON. Η πρώτη δοκιμή 
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πραγματοποιήθηκε  στην  πόλη  Hobart  [8]  η  οποία  αποτελείται  από  1200 

νοικοκυριά.  Η  υλοποίηση  του  πιλοτικού  δικτύου  στην  πόλη  Hobart,  ήταν  το 

αποτέλεσμα  της  επιτυχημένης  συνεργασίας  των  κρατικών  αρχών  με  τον 

ιδιωτικό  τομέα.  Η  ανάπτυξη  του  ευρυζωνικού  δικτύου  έδωσε  τη  δυνατότητα 

στους  κατοίκους  να  αποκτήσουν  ευρυζωνικές  συνδέσεις  με  ταχύτητες 

μεγαλύτερες  των  100Mbps.  Το  οικονομικό  κόστος  του  δικτύου 

χρηματοδοτήθηκε πλήρως από την πολιτεία. 

3.2.1.2  Ασύρματα  Ευρυζωνικά  Δίκτυα  

Στην  παρούσα  υπο‐ενότητα  παρουσιάζονται  παραδείγματα  ανάπτυξης 

ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων στην Αυστραλία. 

3.2.1.2.1 Brisbane 

Τον  Δεκέμβριο  του  2003  ιδρύθηκε  η  Brismesh  [10],  μια  μη  κερδοσκοπική 

οργάνωση που ο στόχος των μελών της ήταν ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η 

λειτουργία  ενός  μητροπολιτικού  ασύρματου  δικτύου  που  θα  δίνει  τη 

δυνατότητα  στους  πολίτες  της  Brisbane  [11]  να  έχουν  πρόσβαση  υψηλών 

ταχυτήτων με  το  internet.  Για  την κατασκευή του δικτύου  επιλέχθηκε φθηνός 

εξοπλισμός που είναι συμβατός με το πρότυπο 802.11, εξασφαλίζοντας με αυτόν 

τον τρόπο χαμηλότερες χρεώσεις πρόσβασης σε σχέση με τα υψηλά κόστη των 

ιδιωτικών ασύρματων δικτύων. 

3.2.1.2.2 Perth 

Το ασύρματο δίκτυο που έχει αναπτυχθεί στην πόλη Perth  [13]  ξεκίνησε χάρη 

στην πρωτοβουλία μιας ομάδας ιδιωτών οι οποίοι είναι ένθερμοι υποστηρικτές 

των ασύρματων δικτύων και  αποφάσισαν  να  ενωθούν  και  να  κατασκευάσουν 

ένα μικρό, χαμηλού κόστους ασύρματο δίκτυο, το οποίο θα συνέδεε τα προάστια 

της Perth. Το innaloo.net [12] όπως ονομάζεται το δίκτυο είναι ένα αυστηρά μη 

εμπορικό  δίκτυο  και  τέθηκε  πρώτη  φορά  σε  λειτουργία  το  1997.  Αυτήν  την 

περίοδο  πραγματοποιούνται  εργασίες  επέκτασης  του  δικτύου  έτσι  ώστε  να 
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υπάρχει πλήρης κάλυψη. Παράλληλα η ομάδα του innaloo.net συνεργάζεται και 

με  άλλες  ομάδες  που  έχουν  αναπτύξει  ασύρματα  δίκτυα  έτσι  ώστε  να 

αναπτυχθεί  ένα  νέο  ενιαίο  ελεύθερο  ασύρματο  δίκτυο  που  θα  παρέχει 

ευρυζωνικές υπηρεσίες σε όλους τους κατοίκους της Perth. 

3.2.1.2.3 Αδελαϊδα 

Η  Air‐Stream  Wireless  [14]  είναι  η  πρώτη  και  η  μεγαλύτερη  κοινότητα  στη 

Νότια  Αυστραλία  που  κατάφερε  να  υλοποιήσει  με  επιτυχία  ένα  Wide  Area 

Network (WAN) χρησιμοποιώντας ασύρματες τεχνολογίες. Αυτή την περίοδο το 

δίκτυο  είναι  το  μεγαλύτερο  κοινοτικό  ασύρματο  δίκτυο  στην  Αυστραλία  και 

συνεχίζει  να  μεγαλώνει  με  τη  βοήθεια  και  άλλων  κοινοτικών  ασύρματων 

ομάδων  της  Αδελαϊδας.  Η  Air‐Stream  Wireless  είναι  μια  μη  κερδοσκοπική 

κοινοτική  ομάδα που  χρησιμοποιεί  ελεύθερες  και  open  source  τεχνολογίες  για 

την ανάπτυξη του ασύρματου δικτύου. Κύριοι στόχοι της Air‐Stream είναι: 

 Η  συνεχής  επέκταση  του  δικτύου  και  η  ενημέρωση  όλων  για  τα  οφέλη 

των μη εμπορικών δικτύων WAN. 

 Η παροχή μιας ανοικτής πλατφόρμας επικοινωνίας και συζήτησης για τα 

μέλη, τους διαχειριστές του δικτύου και των άλλων κοινοτικών ομάδων 

έτσι  ώστε  να  ενημερώνονται  όλοι  για  την  αποτελεσματική  χρήση  των 

τεχνολογιών αυτών 

 Ανάπτυξη  εργαλείων  που  θα  επιτρέπουν  στα  μέλη  να  έχουν  εύκολη 

πρόσβαση  έτσι  ώστε  να  διανέμουν  και  να  δημιουργούν  τοπικό 

περιεχόμενο 

 Δημιουργία πολλών ελεύθερων hotspots σε δημόσιους χώρους 

Το ελεύθερο και ανοικτό λογισμικό χρησιμοποιείται ευρέως σε όλο το δίκτυο και 

οι  κεντρικοί  κόμβοι  λειτουργούν  με  μια  προσαρμοσμένη  διανομή  FreeBSD,  η 

οποία έχει αναπτυχθεί από τα μέλη, διότι δέχεται πιο εύκολα βελτιώσεις και έχει 

λιγότερες απαιτήσεις συντήρησης. Τα μέλη της Air‐Stream είναι άτομα από όλα 

τα κοινωνικά στρώματα, συμπεριλαμβανομένων επαγγελματιών από τον τομέα 
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των ΤΠ καθώς και ερασιτεχνών που ασχολούνται με τα ασύρματα δίκτυα. Όλα 

τα  μέλη παρέχουν  εθελοντικά  το  χρόνο  τους  για  να  συμμετέχουν σε  ενέργειες 

προώθησης  του  δικτύου  καθώς  και  στο  να  εκπαιδεύουν  και  να  παρέχουν 

χρήσιμες  συμβουλές  για  την  εγκατάσταση  και  τη  χρήση  του  δικτύου.  Τέλος  η 

Air‐Stream  ακολουθεί  μια  ανοικτή  πολιτική  πρόσβασης  και  παρέχει  ελεύθερη 

πρόσβαση σε οποιαδήποτε κοινοτική ομάδα, όπως οργανισμούς, λέσχες, σχολεία 

και  γενικότερα  σε  όλα  τα  εκπαιδευτικά  ιδρύματα.  Δηλαδή  σε  όλες  εκείνες  τις 

ομάδες που θέλουν να χρησιμοποιήσουν το δίκτυο για μη εμπορικό σκοπό. 

3.2.1.2.4 Bathurst 

Η πόλη  Bathurst  [16]  απέχει  200km περίπου  από  το  Σύδνευ  και  έχει  περίπου 

37,000  κατοίκους.  Η  Bathurst  Wireless  [15]  είναι  μια  μη  κερδοσκοπική 

κοινότητα  που  έχει  ως  στόχο  την  ανάπτυξη  ενός  γρήγορου  και  ελεύθερου 

ασύρματου  δικτύου  που  θα  παρέχει  πρόσβαση  στους  κατοίκους  του  Bathurst 

και  των  γύρων  περιοχών  χρησιμοποιώντας  εξοπλισμό  που  βασίζεται  στο 

πρότυπο  802.11.  Το  δίκτυο  που  έχει  αναπτυχθεί  δίνει  τη  δυνατότητα  στους 

χρήστες  να  απολαμβάνουν  τα  οφέλη  των  ευρυζωνικών  εφαρμογών  και 

υπηρεσιών  χωρίς  να πληρώνουν  κάποια μηνιαία συνδρομή. Οι  υπηρεσίες  είναι 

προσιτές τόσο σε οικιακούς χρήστες όσο και σε εταιρικούς καθώς και σε όλα τα 

εκπαιδευτικά  ιδρύματα  της  περιοχής.  Οι  εργασίες  για  την  κατασκευή  του 

ασύρματου  δικτύου  στην  πόλη  Bathurst  άρχισαν  στις  αρχές  του  2003  ενώ 

λίγους  μήνες  αργότερα  τέθηκε  σε  λειτουργία  το  πρώτο  σημείο  ασύρματης 

πρόσβασης.  Το  δίκτυο  συνεχώς  επεκτείνεται  και  προστίθενται  νέα  σημεία 

πρόσβασης. 

3.2.1.2.5 Μελβούρνη 

Η Melbourne Wireless  Inc  [17]  είναι  μια  μη  κερδοσκοπική  ένωση  που  έχει ως 

κύριο  σκοπό  το  σχεδιασμό,  την  ανάπτυξη  και  την  προώθηση  ενός  γρήγορου, 

ελεύθερου, μητροπολιτικού ασύρματου δικτύου στην περιοχή της Μελβούρνης 

[18]. Για την κατασκευή του ασύρματου δικτύου έχει επιλεχθεί εξοπλισμός που 

είναι  συμβατός  με  τα  πρότυπα  802.11.  Επιπλέον  το  ασύρματο  δίκτυο 
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χρησιμοποιεί το φάσμα συχνοτήτων των 2.4 GHz, που σημαίνει ότι οι χρήστες 

δεν  χρειάζονται  άδεια  για  να  το  χρησιμοποιήσουν.  Παράλληλα  η  Melbourne 

Wireless βοηθά τους χρήστες να προμηθευτούν τον απαραίτητο εξοπλισμό για 

την πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο φθηνά δημιουργώντας ομάδες αγοράς. 

3.2.1.2.6 Caloundra 

Στην  περιοχή  Caloundra  [19]  το  ασύρματο  δίκτυο  που  αναπτύχθηκε  ξεκίνησε 

χάρη  στην  πρωτοβουλία  των  μελών  της  SuncoastMesh.  Η  SuncoastMesh  είναι 

μια  μη  κερδοσκοπική  ένωση  η  οποία  έχει ως  κύριο  στόχο  τη  δημιουργία  ενός 

κοινοτικού  δικτύου  (community  based  network)  που  θα  συντηρείται  από  τα 

μέλη  του.  Οποιοσδήποτε  κάτοικος  της  περιοχής  καταβάλλοντας  ένα  μικρό 

χρηματικό  ποσό,  το  οποίο  διατίθεται  για  τα  λειτουργικά  έξοδα  του  δικτύου 

(επέκταση κ συντήρηση), μπορεί να γίνει μέλος της SuncoastMesh. 

3.2.2  Αυστρία 

Στις  υποενότητες  που  ακολουθούν  παρουσιάζονται  παραδείγματα  ανάπτυξης 

ευρυζωνικών δικτύων (ασύρματα και οπτικών ινών) τα οποία έχουν υλοποιηθεί 

στην Αυστρία και τα οποία μπορούν να θεωρηθούν βέλτιστες πρακτικές. 

3.2.2.1  Ευρυζωνικά  Δίκτυα  Οπτικών  Ινών  

Στην  παρούσα  υπο‐ενότητα  παρουσιάζονται  παραδείγματα  ανάπτυξης 

ευρυζωνικών δικτύων οπτικών ινών στην Αυστρία. 

3.2.2.1.1 Βιέννη 

Σύμφωνα με το πλάνο για το σχεδιασμό και  την ανάπτυξη των υποδομών του 

δικτύου  FTTP  για  την  πόλη  της  Βιέννης  [20],  θα  παρέχεται  δυνατότητα 

σύνδεσης σε ένα εκατομμύριο νοικοκυριά. Το δίκτυο θα προσφέρει συμμετρικές 

ταχύτητες σύνδεσης μέχρι 1 Gbps. Κάθε νοικοκυριό και  επιχείρηση στη Βιέννη 

θα  έχει  σύνδεση  στο  δίκτυο  οπτικών  ινών  χωρίς  να  έχει  κάποια  οικονομική 
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υποχρέωση.  Οι  εργασίες  υλοποίησης  της  πρώτης  φάσης  του  έργου  έχουν 

ξεκινήσει  και  αναμένεται  τα  επόμενα  δύο  χρόνια  να  συνδεθούν  στο  δίκτυο 

περίπου  50,000  νοικοκυριά.  Στις  αρχές  χρησιμοποιήθηκε  το  πρωτόκολλο  IPv4 

όμως  οι  υποδομές  υποστηρίζουν  και  το  IPv6.  Στη  δεύτερη  φάση  του  έργου 

προστέθηκαν  250,000  συνδέσεις  και  με  την  ολοκλήρωσή  του  αναμένεται  να 

συνδεθούν  960,000  νοικοκυριά  και  70,000  μικρομεσαίες  επιχειρήσεις.  Το 

φιλόδοξο  πρόγραμμα  είναι  μια  κοινοπραξία  μεταξύ  της  δημοτικής  αρχής  της 

Βιέννης  και  των  εταιρειών  Wienstrom  (ενεργειακός  πάροχος)  και  Wienkanal 

(καλωδιακός  πάροχος),  οι  οποίες  είναι  θυγατρικές  εταιρείες  της  δημοτικής 

εταιρείας Stadtwerke Wien. Οι συμμετέχοντες στην κοινοπραξία υπογράμμισαν 

ότι  δεν  στοχεύουν  να  δημιουργήσουν  ένα  νέο  μονοπώλιο  αλλά  το  δίκτυο  θα 

αναπτυχθεί  σε  ανοικτή  πλατφόρμα  στην  οποία  θα  έχουν  πρόσβαση  όλοι  οι 

φορείς  παροχής  υπηρεσιών  υπό  ίσους  όρους.  Το  δίκτυο  θα  ανήκει  στην 

Stadtwerke Wien η οποία θα  είναι  επίσης υπεύθυνη και  για  τη λειτουργία  του 

δικτύου.  Η  πρόσβαση  δεν  θα  περιορίζεται  στους  κλασικούς  φορείς  παροχής 

υπηρεσιών  Διαδικτύου  (ISPs)  αλλά  θα  προσφέρεται  και  για  άλλες  υπηρεσίες 

όπως αυτές του τομέα υγείας. Η Wienstrom θα έχει τη δυνατότητα να παρέχει 

υπηρεσίες  πρόσβασης  στο  Διαδικτύου  έως  ότου  υπογραφούν  οι  συμβάσεις  με 

τους ISPs. Ενώ σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές πόλεις έχει επιλεχτεί η τεχνολογία 

GPON για την ανάπτυξη FTTH δικτύων, στην οποία το εύρος ζώνης μοιράζεται 

μεταξύ  ενός  αριθμού  συνδεδεμένων  νοικοκυριών,  η  Wien  Energie  επέλεξε  να 

αναπτύξει  μια  ενεργή  υποδομή  Ethernet  η  οποία  θα  παρέχει  μια  ξεχωριστή 

σύνδεση  σε  κάθε  νοικοκυριό.  Για  την  εγκατάσταση  των  οπτικών  ινών  του 

δικτύου χρησιμοποιούνται οι υπάρχουσες υποδομές της εταιρείας. 

3.2.2.1.2 Waldviertel 

Τρεις επαρχιακοί δήμοι [22] (με 1.500 νοικοκυριά περίπου) που βρίσκονται στο 

βορειοανατολικό  τμήμα  της  Αυστρίας  ανέπτυξαν  FTTH  δίκτυα  που  παρέχουν 

ευρυζωνική πρόσβαση στους κατοίκους κάθε κοινότητας καθώς και ένα δίκτυο 

κορμού  που  συνδέει  τους  τρεις  δήμους.  Το  δίκτυο  [21]  που  αναπτύχθηκε 

ακολουθεί το μοντέλο της ανοικτής πρόσβασης που επιτρέπει την πρόσβαση σε 

όλους  τους  παρόχους  υπό  ίσους  όρους.  Έως  το  τέλος  του  2007  περίπου  250 



ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - 31 - 

 

 Π1.4.1:  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΜΠΕΙΡ ΙΩΝ  ΚΑΙ  ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  Γ ΙΑ  ΠΔΕ,  ΠΗ,  ΠΙΝ,  ΕΛΛΑΔΑ
 

νοικοκυριά  και  30  μικρομεσαίες  επιχειρήσεις  είχαν  συνδεθεί  στο  δίκτυο. 

Διαθέσιμες  υπηρεσίεςs:  high‐speed‐internet,  special  business‐services  (IT‐

outsourcing,  data‐backup),  VoIP,  media‐database,  local  direct  connections, 

intranet. Οι τρεις κοινότητες βρίσκονται σε μια περιοχή στην οποία δεν υπήρχε 

δυνατότητα  ευρυζωνικής  πρόσβασης  έως  το  2005  διότι  κανένας  από  τους 

τηλεπικοινωνιακούς παρόχους δεν επένδυε για την ανάπτυξη των κατάλληλων 

υποδομών.  Οι  τοπικές  αρχές  προσπαθούσαν  να  προσελκύσουν  τους 

τηλεπικοινωνιακούς παρόχους  έτσι ώστε  να αναπτύξουν δίκτυα οπτικών  ινών 

στην  περιοχή  αλλά  οι  προσπάθειες  δεν  είχαν  κάποιο  ουσιαστικό  αποτέλεσμα, 

παρόλα  αυτά  είχαν  ξεκινήσει  ταυτόχρονα  τις  απαραίτητες  εργασίες  για  την 

κατασκευή  υπόγειων  ευρυζωνικών  υποδομών.  Οι  τοπικές  αρχές  προχώρησαν 

στην κατασκευή των απαραίτητων υποδομών του ευρυζωνικού δικτύου, επειδή 

το  κόστος  κατασκευής  είναι  υψηλό  και  αποτελεί  ανασταλτικό  παράγοντα  για 

τον  ιδιωτικό  τομέα.  Οι  τοπικές  αρχές  αρχικά  επιδιώκουν  να  είναι  δυνατή  η 

ευρυζωνική  πρόσβαση  για  όλα  τα  νοικοκυριά  και  τις  επιχειρήσεις  των  τριών 

δήμων έτσι ώστε η περιοχή να είναι πιο ελκυστική για τις νέες οικογένειες και 

τις επιχειρήσεις. Η εξασφάλιση ευρυζωνικής πρόσβασης για όλους θεωρείται το 

μέσο για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής. Η ανάπτυξη των 

τηλεπικοινωνιών υπηρεσιών και των ευρυζωνικών εφαρμογών είναι μέρος της 

στρατηγικής για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Waldviertel από το 

1996.  Στην  περιοχή  είχαν  τεθεί  σε  λειτουργία  διάφορα  προγράμματα.  Για 

παράδειγμα στις πόλεις Gmόnd και Zwettl είχαν αναπτυχθεί οι πρώτες δημόσιες 

υποδομές adsl δικτύων στην Αυστρία. Το πρόγραμμα αυτό φαίνεται να είναι το 

μικρότερο  μητροπολιτικό  FTTH  δίκτυο  στην  Ευρώπη  όμως  μπορεί  να 

αποτελέσει  παράδειγμα  για  την  ανάπτυξη  μητροπολιτικών  ευρυζωνικών 

δικτύων  σε  επαρχιακές  περιοχές  καθώς  χρησιμοποιεί  με  επιτυχία  ένα  νέο 

υπόγειο  σύστημα  επέκτασης  FTTH δικτύων  και  καθιστά σαφές  ότι  μια  τέτοια 

υποδομή μπορεί να λειτουργήσει και σε επαρχιακές περιοχές. Ενώ η συνεργασία 

των τριών δήμων και η ανάπτυξη ενός δικτύου κορμού αποτελεί μια καινοτόμο 

προσέγγιση. 
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3.2.2.2  Ασύρματα  Ευρυζωνικά  Δίκτυα  

Στην  παρούσα  υπο‐ενότητα  παρουσιάζονται  παραδείγματα  ανάπτυξης 

ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων στην Αυστρία. 

3.2.2.2.1 FunkFeuer 

Το FunkFeuer [23] είναι ένα ελεύθερο πειραματικό δίκτυο που έχει αναπτυχθεί 

στις πόλεις Βιέννη, Graz, Teilen des Weinviertels και Bad Ischl. Η κατασκευή και 

η συντήρηση του δικτύου γίνεται από μια ομάδα εθελοντών. Πραγματοποιείται 

στα πλαίσια ενός μη εμπορικού προγράμματος και είναι ανοικτό σε όποιον θέλει 

να συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια. Για να γίνει κάποιος μέλος/χρήστης του 

δικτύου αρκεί να αγοράσει τον απαραίτητο εξοπλισμό. Ένας από τους βασικούς 

στόχους του προγράμματος ήταν να κατασκευαστεί ένα εκτενές δίκτυο το οποίο 

αποτελεί μέσο για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των διάφορων 

κοινωνικών  στρωμάτων  καθώς  και  να  έρθουν  σε  επαφή  οι  κάτοικοι  της  κάθε 

περιοχής με τις σύγχρονες τηλεπικοινωνιακές τεχνολογίες. 

3.2.3  Βέλγιο 

Στις  υποενότητες  που  ακολουθούν  παρουσιάζονται  παραδείγματα  ανάπτυξης 

ευρυζωνικών δικτύων (ασύρματων και οπτικών ινών) καθώς και παραδείγματα 

στρατηγικών και κυβερνητικών δράσεων τα οποία υιοθετήθηκαν από το Βέλγιο 

και τα οποία μπορούν να θεωρηθούν ως βέλτιστες πρακτικές για την ανάπτυξη 

της ευρυζωνικότητας και την αύξηση της προσφοράς και της ζήτησης. 

3.2.3.1  Ευρυζωνικά  Δίκτυα  Οπτικών  Ινών  

Στην  παρούσα  υπο‐ενότητα  παρουσιάζονται  παραδείγματα  ανάπτυξης 

ευρυζωνικών δικτύων οπτικών ινών στο Βέλγιο. 
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3.2.3.1.1 Antwerp 

Η πόλη Antwerp [24] είναι πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας και βρίσκεται 

στο  βόρειο  τμήμα  του  Βελγίου.  Το  1995  χάρη  στην  πρωτοβουλία  των 

υπευθύνων του Telepolis, το οποίο είναι το υπεύθυνο τοπικό ινστιτούτο για τις 

τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών ξεκίνησαν οι απαραίτητες ενέργειες 

έτσι ώστε να αναπτυχθούν οι κατάλληλες υποδομές για να μετατραπεί η πόλη 

Antwerp  στην  πρώτη  ψηφιακή  πόλη  του  Βελγίου.  Το  ερευνητικό  ινστιτούτο 

Telepolis ανήκει στο δήμο Antwerp. Στα πλαίσια των συντονισμένων ενεργειών 

της  δημοτικής  αρχής  και  του  Telepolis  για  την  μετάβαση  της  πόλης  στην 

ψηφιακή εποχή αποφασίστηκε να κατασκευαστεί  το κεντρικό δίκτυο οπτικών 

ινών το οποίο είναι γνωστό ως Metropolitan Area Network Antwerp (MANAP). 

Το δίκτυο ανήκει στο δήμο και ακολουθεί  το μοντέλο ανοικτής πρόσβασης. Οι 

κάτοικοι  της  πόλης  μέσω  του  δικτύου  μπορούν  να  έχουν  πρόσβαση  υψηλών 

ταχυτήτων  στο  Internet  και  να  απολαμβάνουν  τα  οφέλη  από  τη  χρήση  των 

ευρυζωνικών  εφαρμογών.  Δόθηκε  ιδιαίτερη  έμφαση  στον  τομέα  της 

ηλεκτρονικής  διακυβέρνησης  και  αναπτύχθηκαν  πολλές  εφαρμογές  που 

διευκολύνουν  τις  καθημερινές  συναλλαγές  των  πολιτών  και  των  δημόσιων 

υπηρεσιών. Παράλληλα η δημοτική αρχή σε συνεργασία με το Telepolis έθεσαν 

σε  εφαρμογή  διάφορα  προγράμματα  (π.χ.  «Antwerp  an  Intelligent  City»)  που 

είχαν ως στόχο να φέρουν σε επαφή τους ντόπιους με τις σύγχρονες τεχνολογίες 

τηλεπικοινωνιών. Στα πλαίσια αυτών των προγραμμάτων γινόντουσαν δωρεάν 

εκπαιδευτικά  σεμινάρια  και  οι  κάτοικοι  μπορούσαν  να  παρακολουθήσουν 

μαθήματα για τη χρήση και τις εφαρμογές του  Internet. Η πόλη Antwerp είναι 

από  τις  πλέον  ψηφιακές  πόλεις  του  κόσμου,  αξίζει  να  σημειωθεί  πως  είναι  η 

πρώτη ευρωπαϊκή πόλη που κατασκεύασε το δικό της δικτυακό τόπο. 

3.2.3.2  Ασύρματα  Ευρυζωνικά  Δίκτυα  

Στην  παρούσα  υπο‐ενότητα  παρουσιάζονται  παραδείγματα  ανάπτυξης 

ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων στο Βέλγιο. 
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3.2.3.2.1 Hasselt 

Η  πόλη  Hasselt  [25]  είναι  η  πρωτεύουσα  της  επαρχίας  Flemish.  Το  2003  η 

δημοτική  αρχή  της  πόλης  αποφάσισε  να  προχωρήσει  στην  ανάπτυξη  ενός 

ασύρματου  ευρυζωνικού  δικτύου  που  θα  παρέχει  πρόσβαση  σε  όλους  τους 

κατοίκους. Το ασύρματο ευρυζωνικό δίκτυο WiFi που αναπτύχθηκε στην πόλη 

είναι  ένα  από  τα  μεγαλύτερα  ευρωπαϊκά  ασύρματα  τοπικά  δίκτυα  (wireless 

local  area  network).  Το  δίκτυο  αρχικά  παρείχε  κάλυψη  μόνο  στο  κέντρο  της 

πόλης ενώ αργότερα επεκτάθηκε σε όλες τις περιοχές. Όλοι οι φοιτητές και οι 

μαθητές της περιοχής θα μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο δίκτυο όπου 

και αν αυτοί βρίσκονται καθώς το δίκτυο παρέχει κάλυψη σε όλους χώρους των 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκες, εργαστήρια). Οι 

υπόλοιποι  χρήστες  του  δικτύου  θα  μπορούν  να  έχουν  πρόσβαση  αποκτώντας 

σύνδεση στον πάροχο υπηρεσιών του δικτύου Sinfilo.com. Η δημοτική αρχή της 

πόλης  προχώρησε  στην  ανάπτυξη  του  δικτύου  λόγω  των  αυξανόμενων 

απαιτήσεων  των  σύγχρονων  εφαρμογών  (βιομηχανικών,  εκπαιδευτικών, 

ηλεκτρονικής  διακυβέρνησης  κ.α.),  για  μεγάλες  ταχύτητες  πρόσβασης  στο 

Internet.  Για  την  κατασκευή  του  δικτύου  χρησιμοποιήθηκε  εξοπλισμός  και 

τεχνογνωσία από  τη Cisco.  Επιπλέον  η πόλη συμμετέχει  στο πρόγραμμα  i‐City 

[26],  στα  πλαίσια  του  οποίου  χρήστες  και  τηλεπικοινωνιακές  εταιρείες 

συνεργάζονται για να βελτιώσουν τις υπάρχουσες υπηρεσίες κινητών δικτύων 

και  να  αναπτύξουν  νέες.  Το  i‐City  είναι  το  μεγαλύτερο  πρόγραμμα  για  την 

πραγματοποίηση  δοκιμών  σε  mobile  εφαρμογές.  Εκτός  από  την  πόλη  Hasselt 

στο πρόγραμμα συμμετέχει και η πόλη Leuven και μια κοινοπραξία έξι εταιρειών 

(Siemens,  Telenet,  Concentra,  Fujitsu‐Siemens  Computers,  Microsoft  και 

Research Campus Hasselt). Περίπου 4.000  χρήστες  (διαφορετικών ηλικιών και 

ενδιαφερόντων)  δοκιμάζουν  ευρυζωνικές  εφαρμογές  σε  κινητές  συσκευές  σε 

καθημερινή βάση. 

3.2.3.2.2 Resseau Citoyen 

Ένα από τα ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα που έχουν αναπτυχθεί στην πόλη των 

Βρυξελλών  είναι  το  δίκτυο  του μη  κερδοσκοπικού οργανισμού Reseau Citoyen 



ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - 35 - 

 

 Π1.4.1:  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΜΠΕΙΡ ΙΩΝ  ΚΑΙ  ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  Γ ΙΑ  ΠΔΕ,  ΠΗ,  ΠΙΝ,  ΕΛΛΑΔΑ
 

[27]. Είναι ένα μη εμπορικό δίκτυο, που βασίζεται στην ιδέα ότι όλοι οι χρήστες 

είναι ίσοι. Στο δίκτυο μπορούν να συνδεθούν όλοι ελεύθερα πληρώνοντας μόνο 

τον  απαραίτητο  εξοπλισμό.  Κάθε  χρήστης  στο  δίκτυο  αντιπροσωπεύεται  από 

ένα  δρομολογητή  και  κανένας  δρομολογητής  δεν  μπορεί  να  ελέγξει  τους 

υπόλοιπους. Το δίκτυο έχει κατασκευαστεί βάση της τοπολογίας MultiHop Mesh 

και χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο OLSR. 

3.2.3.2.3 Blankeberge 

Η  παραθαλάσσια  πόλη  Blankenberge  [28]  βρίσκεται  στο  βορειοδυτικό  τμήμα 

του Βελγίου  και  έχει  περίπου  20,000  κατοίκους  ενώ κατά  τους  καλοκαιρινούς 

μήνες  δέχεται  μεγάλο  αριθμό  τουριστών.  Η  μεγάλη  τουριστική  κίνηση  και  οι 

ολοένα  και  αυξανόμενες  ανάγκες  των  επισκεπτών  της  πόλης  για  σύγχρονες 

τηλεπικοινωνιακές  εφαρμογές  ώθησαν  τη  δημοτική  αρχή  της  πόλης  να 

προχωρήσει  στην  ανάπτυξη  ενός  ασύρματου  Wi‐Fi  δικτύου  που  θα  παρείχε 

ευρυζωνική  πρόσβαση  στους  κατοίκους  και  τους  επισκέπτες  της  περιοχής.  Η 

κατασκευή του αρχικού δικτύου διήρκησε λιγότερο από δύο μήνες και παρείχε 

κάλυψη στο κέντρο της πόλης, στο λιμάνι και σε όλες τις τουριστικές περιοχές, 

ενώ συνεχώς επεκτείνεται. Την κατασκευή του δικτύου ανέλαβε η Citymesh και 

προμηθεύτρια  εταιρεία  είναι  η  Strix  Systems.  Παρόλο  που  η  κατασκευή  του 

δικτύου  έγινε  για  την  κάλυψη  των  τουριστικών  αναγκών  της  περιοχής,  η 

δημοτική  αρχή  αποφάσισε  να  χρησιμοποιήσει  το  δίκτυο  για  την  ανάπτυξη 

υπηρεσιών  ηλεκτρονικής  διακυβέρνησης  καθώς  και  εφαρμογών  που  θα  έχουν 

ως στόχο τη δημόσια ασφάλεια (ασύρματες κάμερες, voice over Wi‐Fi, parking 

control κ.α.). 

3.2.3.3  Στρατηγικές  και  Κυβερνητικές  Δράσεις  για  

την  Ανάπτυξη  της  Ευρυζωνικότητας  

Το  Βέλγιο  [29][30]  είναι  ένας  από  τους  ευρωπαϊκούς  ηγέτες  στον  τομέα  των 

ευρυζωνικών  δικτύων  και  υπηρεσιών  και  από  τα  τέλη  του  2006  παρουσιάζει 

υψηλά ποσοστά ευρυζωνικότητας. Η ευρυζωνική κάλυψη είναι υψηλότερη του 

98%, ενώ το ποσοστό διείσδυσης είναι ανάμεσα στα υψηλότερα της Ευρώπης. 
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Στην  κατάσταση  αυτή  ιδιαίτερα  θετικό  ρόλο  έχει  παίξει  το  μικρό  μέγεθος  της 

χώρας  καθώς  και  η  υψηλή  πυκνότητα  του  πληθυσμού  που  παρουσιάζει  κατά 

βάση αστικό χαρακτήρα καθώς και η πραγματοποίηση επενδύσεων από νωρίς 

στην  καλωδιακή  τηλεόραση  εκ  μέρους  των  βασικών  παρόχων.  Παράλληλα 

βασικό ρόλο για την καλή κατάσταση της βελγικής ευρυζωνικής αγοράς έπαιξε ο 

ρόλος του κράτους, πιο συγκεκριμένα: 

 Ακολουθώντας  τις  κατευθύνσεις  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  το  κράτος 

προχώρησε  στην  απελευθέρωση  της  βελγικής  αγοράς  τηλεπικοινωνιών 

το 1998.  

 Η  ανάπτυξη  των  ευρυζωνικών  υποδομών  και  εφαρμογών 

αντιμετωπίστηκε  ως  μέσο  επικοινωνίας  μεταξύ  των  διαφορετικών 

κοινοτήτων  (Φλαμανδών,  Γάλλων  και  Γερμανών)  και  περιοχών 

(Φλάνδρα, Βαλλωνία, Βρυξέλλες) της χώρας. 

 Το 2002 το Υπουργείο Τηλεπικοινωνιών στα πλαίσια μιας πρωτοβουλίας 

ανέπτυξε  τη  BIBA  (Belgium  Internet  Broadband  Application)  [31]με 

σκοπό την ενίσχυση και την προώθηση των ευρυζωνικών υποδομών και 

εφαρμογών.  Η  πλατφόρμα  BIBA  ξεκίνησε  να  λειτουργεί  τον  Αύγουστο 

του  2002,  επιτρέποντας  σε  διάφορους  βιομηχανικούς  φορείς  να 

προωθήσουν νέες υπηρεσίες, βασισμένες σε υπάρχουσες τεχνολογίες, με 

πραγματική  και  σημαντική  δυνατότητα  αγοράς  και  προσανατολισμένες 

στις  μικρομεσαίες  επιχειρήσεις.  Αναπτύχθηκαν  διάφορες  πιλοτικές 

εφαρμογές για τους τομείς της υγείας, της ασφάλειας, της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης και της τηλε‐εργασίας. 

 Προώθηση του προγράμματος «I‐Line»,  το οποία αφορά τη διασύνδεση 

των δημόσιων υπηρεσιών, των σχολείων και των νοσοκομείων. 

 Πραγματοποίηση  ενεργειών  για  την  ψηφιοποίηση  της  ομοσπονδιακής 

επιστημονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. 

 Ανάπτυξη  ομοσπονδιακής  πύλης  η  οποία  παρέχει  διαδραστικές 

εφαρμογές  που  αφορούν  φορολογικές  υπηρεσίες  καθώς  και  υπηρεσίες 

υγείας. 
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 Διασύνδεση  των  μικρομεσαίων  επιχειρήσεων  μέσω  του  Agoria  road 

show, παρουσιάζοντας  τα πλεονεκτήματα  της  ευρυζωνικής  τεχνολογίας 

βάσει του φινλανδικού παραδείγματος. 

 Ενθάρρυνση  της  έρευνας  και  της  ανάπτυξης  ευρυζωνικών  εφαρμογών 

και εργαλείων που έχουν σχέση με την ασφάλεια και την αξιοπιστία των 

εφαρμογών  αυξάνουν  (ηλεκτρονική  υπογραφή  και  ηλεκτρονικές 

πληρωμές). 

 Ενεργή  συμμετοχή  της  ISPA  (Internet  Service  Providers  Association) 

BELGIUM  [32]  στο  ρυθμιστικό,  νομοθετικό  και  τεχνικό  επίπεδο, 

αντιπροσωπεύοντας  τα  μέλη  της  βιομηχανίας  τηλεπικοινωνιών.  Η  ISPA 

είναι  μια  μη  κερδοσκοπική  οργάνωση  που  δημιουργήθηκε  για  την 

προώθηση των συμφερόντων των βελγικών επιχειρήσεων που παρέχουν 

διαδικτυακές υπηρεσίες. 

3.2.4  Γαλλία 

Στις  υποενότητες  που  ακολουθούν  παρουσιάζονται  παραδείγματα  ανάπτυξης 

ευρυζωνικών δικτύων (ασύρματων και οπτικών ινών) καθώς και παραδείγματα 

στρατηγικών και κυβερνητικών δράσεων τα οποία υιοθετήθηκαν από τη Γαλλία 

και τα οποία μπορούν να θεωρηθούν ως βέλτιστες πρακτικές για την ανάπτυξη 

της ευρυζωνικότητας και την αύξηση της προσφοράς και της ζήτησης. 

3.2.4.1  Ευρυζωνικά  Δίκτυα  Οπτικών  Ινών  

Στην  παρούσα  υπο‐ενότητα  παρουσιάζονται  παραδείγματα  ανάπτυξης 

ευρυζωνικών δικτύων οπτικών ινών στην Γαλλία. 

3.2.4.1.1 Cosnes sur Loire 

Το δίκτυο οπτικών  ινών που αναπτύχθηκε στην περιοχή Cosnes sur Loire  [33] 

ξεκίνησε να υλοποιείται  το Σεπτέμβριο του 2002 και  είναι  λειτουργικό από τα 

τέλη  του  2003.  Το  δίκτυο  εξυπηρετεί  τις  ανάγκες  των  18.000  κατοίκων  της 
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περιοχής  και  έχει  ως  στόχο  να  τους  φέρει  σε  επαφή  με  τα  οφέλη  των  νέων 

τεχνολογιών, δίνοντας νέα ώθηση στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Το 50% 

των  πόρων  για  τη  χρηματοδότηση  του  δικτύου  καλύφθηκαν  από  την 

Ευρωπαϊκή  Ένωση,  το  30%  από  κρατικές  επιχορηγήσεις  και  το  20%  από  τις 

τοπικές  αρχές.  Εναλλακτικοί  πάροχοι  που  νοικιάζουν  αρκετά  ζεύγη  οπτικών 

ινών,  προσφέρουν  στους  κατοίκους  triple  play  υπηρεσίες  υψηλής  ποιότητας. 

Χάρη στην ανάπτυξη και λειτουργία του δικτύου οπτικών ινών στην περιοχή οι 

πάροχοι  μπορούν  να  παρέχουν  υπηρεσίες  πρόσβασης  στο  διαδίκτυο, 

τηλεφωνικές  υπηρεσίες  και  τηλεοπτικές  υπηρεσίες  σε  πολύ  προσιτές  τιμές. 

Παράλληλα οι  δυνατότητες που  έχει  το  δίκτυο συμβάλλει στην προώθηση της 

έρευνας  και  τη  συνεργασία  μεταξύ  πολλών  φορέων  και  υπηρεσιών.  

Για παράδειγμα το νοσοκομείο που βρίσκεται στο Cosne χάρη στη σύνδεση του 

με  το  δίκτυο  μπορεί  να  συμμετέχει  σε  διάφορα  περιφερειακά  προγράμματα, 

όπως  το  "CLONYS",  ενώ  το  ίδιο  ισχύει  και  για  τα  εκπαιδευτικά  ιδρύματα  της 

περιοχής.  Το  δίκτυο  που  αναπτύχθηκε  στην  περιοχή  μπορεί  να  αποτελέσει 

παράδειγμα  πως  οι  μικρές  πόλεις  όπως  η  Cosne  μπορούν  να  έχουν  πρόσβαση 

στις νέες τεχνολογίες και στα οφέλη που αυτές παρέχουν. 

3.2.4.1.2 Clermont  Ferrand 

Οι  εργασίες  για  την  ανάπτυξη  των  απαραίτητων  υποδομών  του  δημοτικού 

δικτύου οπτικών ινών στην πόλη Clermont‐Ferrand [34][35] συνεχίζονται. Τον 

Ιούλιο του 2006, η δημοτική αρχή της πόλης αποφάσισε να χρηματοδοτήσει το 

έργο για την ανάπτυξη των υποδομών ενός δημοτικού δικτύου οπτικών ινών, το 

οποίο θα είναι ανοικτό σε όλους τους παρόχους. Η Clermont Communaute είναι 

μια  κοινοπραξία  των  Vinci  Networks,  Marais  Contracting  Services  και  Axia 

France,  οι  οποίες  συνεργάζονται  για  την  κατασκευή  και  τη  λειτουργία  του 

δικτύου.  Η  κοινοπραξία  Clermont  Communaute  θα  είναι  υπεύθυνη  για  τη 

διαχείριση  του  δικτύου  για  είκοσι  χρόνια.  Χάρη  σε  μια  επένδυση  12 

εκατομμυρίων  ευρώ,  ένα  δίκτυο  150  km  θα  αναπτυχθεί  μέσα  στην  πόλη.  Οι 

εργασίες άρχισαν τον Οκτώβριο του 2006 και αναμένεται να ολοκληρωθούν στο 

τέλος  του  2007.  Το  δίκτυο  που  αναπτύσσεται  θα  καλύπτει  37  περιοχές:  το 

κέντρο  της  πόλης,  τις  δημοτικές  υπηρεσίες,  τα  νοσοκομεία,  τα  ερευνητικά 
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κέντρα  της  περιοχής,  τις  βιβλιοθήκες  και  τους  δημόσιους  χώρους.  Αυτό  το 

δίκτυο έχει ένα διπλό στόχο, από τη μια να διευκολύνει την εμπορευματοποίηση 

των προσφορών ADSL Triple  Play  και  να  ενισχύσει  τον  ανταγωνισμό  και  από 

την  άλλη  να  προετοιμάσει  το  έδαφος  για  την  παροχή  υπηρεσιών  που  θα 

βασίζονται στα δίκτυα οπτικών ινών. 

3.2.4.1.3 Saint – Nom – la  Breteche 

Ένα ξεχωριστό και φιλόδοξο πρόγραμμα που στοχεύει στην ανάπτυξη δικτύου 

οπτικών ινών στην περιοχή Saint ‐ Nom ‐ la – Breteche [36] προωθείται από ένα 

κάτοικο  την  περιοχής.  Η  σχεδίαση  του  δικτύου  οπτικών  ινών  βασίζεται  στο 

αντίστοιχο  δίκτυο  που  έχει  αναπτυχθεί  στο  Mattgrand  στη  Σουηδία.  Ένας 

οικονομολόγος που  ζει στην περιοχή Saint  ‐ Nom  ‐  la  ‐ Breteche και  εργάζεται 

στον  τομέα  των  τηλεπικοινωνιών  στη  γαλλική  πρωτεύουσα  έχει  ασχοληθεί 

διεξοδικά  με  την  ευρυζωνικότητα  και  τη  χρήση  της.  Όπως  αναφέρει  στο 

ιστολόγιό  [37]  του  στην  περιοχή  του  οι  επιλογές  όσον  αφορά  την 

ευρυζωνικότητα είναι περιορισμένες. Ο κύριος πάροχος, France Telecom δεν έχει 

αναβαθμίσει  το  δίκτυο  για  DSL  και  αυτό  έχει  ως  συνέπεια  οι  κάτοικοι  που 

θέλουν να έχουν ευρυζωνική σύνδεση να συνδέονται μέσω δύο άλλων πόλεων 

που απέχουν περίπου πέντε χιλιόμετρα.  

Οι κάτοικοι που έχουν συνδέσεις DSL (από τον πάροχο Free), έχουν ταχύτητες 

της  τάξης  του  1  Mbit/s,  ταχύτητα  που  δεν  τους  επιτρέπει  να  έχουν  για 

παράδειγμα  ποιοτικές  υπηρεσίες  IPTV.  Για  την  καλωδιακή  σύνδεση  (πάροχος 

Noos) ενώ πληρώνουν για ταχύτητες των 30Mbits/s λαμβάνουν μόνο 3Mbits/s. 

Τον τελευταίο καιρό έχει ανοίξει μια συζήτηση σχετικά με την αναβάθμιση του 

δικτύου.  Η  France  Telecom  δέχεται  να  αναβαθμίσει  το  δίκτυο  αν  οι  τοπικές 

αρχές της περιοχής πληρώσουν το κόστος, περίπου στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Ο 

οικονομολόγος  προτείνει  να  μη  δεχτούν  την  προσφορά  της  France  Telecom, 

αλλά  οι  τοπικές  αρχές  να  αναλάβουν  την  ανάπτυξη  ενός  δικτύου  που  θα 

προσφέρει  ευρυζωνική  σύνδεση  στα  νοικοκυριά  και  τις  επιχειρήσεις  της 

περιοχής. Όπως αναφέρει ο ίδιος, ο στόχος είναι απλός, η περιοχή χρειάζεται ένα 

δίκτυο οπτικών ινών που θα εξασφαλίζει ταχύτητες της τάξης των gigabit και θα 



- 40 - ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

Π1.4.1:  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΜΠΕΙΡ ΙΩΝ  ΚΑΙ  ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  Γ ΙΑ  ΠΔΕ,  ΠΗ,  ΠΙΝ,  ΕΛΛΑΔΑ 
 

είναι ανοικτό σε όλους τους παρόχους. Το δίκτυο που θα αναπτυχθεί θα μπορεί 

να αποτελέσει πρότυπο για την κατασκευή δικτύων από μικρούς παρόχους. 

3.2.4.1.4 Hauts de Seine 

Το  2005  το  συμβούλιο  του  Hauts  de  Seine  [38]  ψήφισε  την  πρόταση  του 

προέδρου  του,  Sarkozy  σύμφωνα  με  την  οποία  όλα  τα  νοικοκυριά  και  οι 

επιχειρήσεις (100.000 περίπου) θα συνδέονταν σε ένα FTTH δίκτυο. Το δίκτυο 

προσφέρει  ταχύτητες  των  1.000  megabits  το  δευτερόλεπτο.  Οι  κάτοικοι  του 

προαστίου Hauts de Seine που βρίσκεται στο δυτικό τμήμα του Παρισιού, έχουν 

το  μεγαλύτερο  κατά  κεφαλήν  εισόδημα  στη  Γαλλία.  Το  πρόγραμμα  για  την 

υλοποίηση του δικτύου οπτικών ινών στο Hauts de Seine γίνεται σε συνεργασία 

του  δημόσιου  και  ιδιωτικού  τομέα  και  θα  υλοποιηθεί  σε  δύο  φάσεις.  Για  την 

πρώτη φάση  του  έργου  οι  τοπικές  αρχές  θα  διαθέσουν  25  εκατομμύρια  ευρώ 

περίπου,  ενώ  το  συνολικό  κόστος  του  δικτύου  αναμένεται  να  φτάσει  τα  70 

εκατομμύρια ευρώ. 

3.2.4.1.5 Sipperec 

Το Sipperec [39] είναι μια κοινοπραξία 60 κοινοτήτων που βρίσκονται γύρω από 

το Παρίσι.  Οι  κοινότητες  αυτές  δημιούργησαν  έναν  οργανισμό  διαχείρισης  της 

ενέργειας. Στις αρχές του 1990 αποφάσισαν να αναπτύξουν ένα δίκτυο κορμού 

οπτικών ινών. Το δίκτυο χρησιμοποιείται και επεκτείνεται από την Irise, η οποία 

διαχειρίζεται  τα  470  χιλιόμετρα  των  αγωγών  προσφέροντας  σύνδεση  σε  87 

κοινότητες.  Η  Irise  νοικιάζει  το  δίκτυο  οπτικών  ινών  σε  ιδιώτες  παρόχους 

υπηρεσιών,  παραδείγματος  χάριν  πανεπιστήμια.  Από  το  2004  το  πρόγραμμα 

αυτό  άρχισε  να  γίνεται  κερδοφόρο,  καθώς  χρησιμοποιείται  μαζικά  από 

παρόχους  ευρυζωνικών  υπηρεσιών.  Η  Noos  είναι  μια  από  τις  εταιρείες  που 

συνεργάζονται χρόνια με την Irise. 
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3.2.4.1.6 Grand Toulouse 

Το 1996 ξεκίνησε η εφαρμογή του προγράμματος «Inforoutes» μέσω του οποίου 

αναπτύχθηκε το δίκτυο οπτικών  ινών που παρέχει ευρυζωνική πρόσβαση στις 

κοινότητες της περιοχής Grand Toulouse  [40] και Midi‐Pyrenees. Η κατασκευή 

του  δικτύου  διήρκησε  5  χρόνια  και  τέθηκε  σε  λειτουργία  το  2001.  Το  κόστος 

κατασκευής  του  δικτύου  έφτασε  τα  6.25  εκατομμύρια  ευρώ  και 

χρηματοδοτήθηκε  πλήρως  από  την  τοπική  αρχή  της  Grand  Toulouse  η  οποία 

έχει και την κυριότητα του δικτύου. Η Garonne Networks είναι υπεύθυνη για τη 

διαχείριση  του  δικτύου.  Οποιοσδήποτε  πάροχος  μπορεί  να  χρησιμοποιεί  τις 

υποδομές  του  δικτύου  μέσω  μίσθωσης.  Το  μεγαλύτερο  μερίδιο  της  τοπικής 

αγοράς το έχει η Garone Networks ενώ υπηρεσίες παρέχουν και άλλοι πάροχοι 

μεταξύ  των  οποίων  η  Cegetel,  η  e‐Tera  και  η  LDCom.  Οι  βασικοί  στόχοι  του 

προγράμματος ήταν οι εξής: 

 Να συνδεθούν στο δίκτυο οπτικών όλες οι κοινότητες της περιοχής έτσι 

ώστε  όλα  τα  νοικοκυριά,  οι  επιχειρήσεις  και  οι  δημόσιες  υπηρεσίες  να 

έχουν ίση πρόσβαση στο δίκτυο υψηλών ταχυτήτων. 

 Να  δημιουργηθούν  οι  κατάλληλες  συνθήκες  που  θα  επιτρέπουν  στους 

παρόχους  τηλεπικοινωνιακών  δικτύων  να  χρησιμοποιούν  το  δίκτυο  και 

να παρέχουν ευρυζωνικές υπηρεσίες στην περιοχή Grand Toulouse. 

 Να  αναπτυχθούν  και  να  προωθηθούν  σύγχρονες  τηλεπικοινωνιακές 

υπηρεσίες  ηλεκτρονικής  διακυβέρνησης,  τηλε‐εκπαίδευσης,  τηλε‐

ιατρικής και ηλεκτρονικού εμπορίου. 

3.2.4.1.7 Reims 

Το 2000 η δημοτική αρχή  της πόλης Reims  [41]  ξεκίνησε  την  κατασκευή  ενός 

δικτύου οπτικών ινών. Το δίκτυο έχει μήκος 37 χιλιομέτρων και εκτός από την 

πόλη Reims παρέχει ευρυζωνική πρόσβαση και στα υπόλοιπα έξι διαμερίσματα 

του  δήμου  με  συνολικό  πληθυσμό  220,000  κατοίκους.  Στο  δίκτυο  έχουν  τη 

δυνατότητα να συνδεθούν όλα τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις και τα κτίρια των 

δημόσιων οργανισμών του δήμου. Η κατασκευή του δικτύου ολοκληρώθηκε τον 
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Δεκέμβριο του 2002 και ένα χρόνο αργότερα, τον Δεκέμβριο του 2003 το δίκτυο 

ήταν  ανοικτό  για  όλους  τους  παρόχους.  Το  κόστος  κατασκευής  του  δικτύου 

έφτασε τα 1.850.000 ευρώ και συγχρηματοδοτήθηκε από τη δημοτική αρχή του 

Reims  (659.000),  το  πανεπιστήμιο  του  Reims  (390.000)  και  δημόσιους 

οργανισμούς (CHU, CCI Reims et Epernay). 

3.2.4.1.8 Perigueux 

Ο δήμος Perigueux [42] βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα της Γαλλίας, αποτελείται 

από 13 διαμερίσματα και αριθμεί 60,000 κατοίκους. Το δίκτυο που αναπτύχθηκε 

στο δήμο είναι αποτέλεσμα της σύμπραξης  ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Τον 

Μάρτιο  του  2003  ξεκίνησε  ο  σχεδιασμός  του  δικτύου  οπτικών  ινών  στο  δήμο 

Perigueux, τον Ιούνιο του ίδιου έτους πραγματοποιήθηκε η τεχνική μελέτη του 

δικτύου και  το Δεκέμβριο  του 2005  επιλέχτηκε η LDCollectivites ως υπεύθυνη 

εταιρεία για την κατασκευή του δικτύου. Οι εργασίες κατασκευής του δικτύου 

διήρκησαν  ένα  χρόνο  και  το  Δεκέμβριο  του  2006  το  δίκτυο  τέθηκε  σε 

λειτουργία. Το συνολικό κόστος ανήλθε στα πέντε εκατομμύρια ευρώ, τα οποία 

καλύφθηκαν από  το περιφερειακό συμβούλιο  της  Perigueux  (2,7  εκατομμύρια 

ευρώ) και την LDCollectivites (2,3 εκατομμύρια ευρώ). 

3.2.4.1.9 Nante 

Το 1998 ξεκίνησε η κατασκευή του δικτύου οπτικών ινών στο δήμο Nante [43]. 

Το  δίκτυο  είναι  αποτέλεσμα  της  σύμπραξης  ιδιωτικού  και  δημόσιου  τομέα.  Οι 

εργασίες για την κατασκευή του δικτύου διήρκησαν έξι χρόνια και τον Μάρτιο 

του  2004  οι  περισσότερες  περιοχές  του  δήμου  είχαν  συνδεθεί  στο  δίκτυο.  Το 

μήκος  του  δικτύου  είναι  170  χιλιόμετρα  οπτικών  ινών  ενώ  το  κόστος 

υλοποίησης  έφτασε  τα  12,4  εκατομμύρια  ευρώ  και  χρηματοδοτήθηκε  από  το 

περιφερειακό συμβούλιο της Nantes και από εθνικά προγράμματα. Η πρόσβαση 

για  όλους  τους  παρόχους  γίνεται  με  ίσους  όρους  και  ο  κάθε  πάροχος  είναι 

υπεύθυνος για την παροχή της σύνδεσης. 
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3.2.4.1.10 Chalon 

Τον Μάρτιο  του 2003  ξεκίνησαν  οι  πρώτες  συζητήσεις  για  την ανάπτυξη  ενός 

ευρυζωνικού δικτύου οπτικών ινών στην περιοχή Chalon [44]. Το Νοέμβριο του 

2005 η ένωση των 39 κοινοτήτων που ανήκουν στην περιοχή Chalon αποφάσισε 

να ξεκινήσει την κατασκευή του δικτύου οπτικών ινών και στα τέλη του 2006 οι 

εργασίες  για  την  κατασκευή  του  δικτύου  είχαν  ολοκληρωθεί.  Το  κόστος 

κατασκευής  ανήλθε  στα  8,3  εκατομμύρια  ευρώ  τα  οποία  καλύφθηκαν  από 

πόρους  της  ένωσης  Chalon  (22%),  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (23%),  της 

Περιφέρειας  (11%)  και  από  τον  ιδιωτικό  τομέα  (43,5%).  Το  δίκτυο  παρέχει 

100%  κάλυψη  και  στις  39  κοινότητες  (με  συνολικό  πληθυσμό  108,000 

κατοίκους) που συμμετέχουν στην ένωση Grand Chalon. 

3.2.4.1.11 Pau 

Στην  πόλη  Pau  [45]  που  βρίσκεται  στο  νοτιοδυτικό  μέρος  της  Γαλλίας,  έχει 

αναπτυχθεί  ένα  ενδιαφέρον  δίκτυο  FTTH.  Η  κατασκευή  του  συγκεκριμένου 

δικτύου  χρηματοδοτήθηκε  πλήρως  από  τη  δημοτική  αρχή  της  πόλης  και 

ακολουθεί  το ανοικτό μοντέλο πρόσβασης. Η δημοτική αρχή συνεργάστηκε με 

την Axione για την κατασκευή του δικτύου. Επιπλέον η Axione είναι υπεύθυνη 

για τη λειτουργία του δικτύου και την ενοικίαση του στους τηλεπικοινωνιακούς 

παρόχους.  Η  Neuf  Cegetel,  είναι  ένας  από  τους  εναλλακτικούς  παρόχους  που 

χρησιμοποιούν  το  δίκτυο  και  κατέχει  ένα  από  τα  μεγαλύτερα  μερίδια  της 

τοπικής  αγοράς.  Σύμφωνα  με  τα  τελευταία  δεδομένα,  το  δίκτυο  έως  τον 

Ιανουάριο  του  2008  συνέδεε  περισσότερα  από  40.000  νοικοκυριά  και  είχε 

περίπου 5.000 πελάτες. 

3.2.4.1.12 Creusot  Montceau 

Το Νοέμβριο  του  2002  ξεκίνησε  η  κατασκευή  στην  περιοχή  Creusot‐Montceau 

[46] και ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2005. Το κόστος κατασκευής του δικτύου 

έφτασε  τα  5,5  εκατομμύρια  ευρώ  τα  οποία  καλύφθηκαν  από  ευρωπαϊκούς 

πόρους (40%), από τοπικούς πόρους (30%) και από τον ιδιωτικό τομέα (30%). 

Την  ευθύνη για  την κατασκευή του δικτύου  είχε η κοινοπραξία  των  εταιρειών 
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Vinci‐Networks  και  Marais  Contracting.  Η  κοινοπραξία  έχει  την  ευθύνη 

διαχείρισης του δικτύου για 15 χρόνια και όλοι οι πάροχοι θα μπορούν να έχουν 

πρόσβαση στο δίκτυο και να παρέχουν μόνοι τους τις υπηρεσίες στους τελικούς 

χρήστες. 

Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής: 

 Ενίσχυση  της  ανταγωνιστικότητας  και  της  οικονομικής  ανάπτυξης  της 

περιοχής, 

 Ανάπτυξη καινοτόμων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, 

 Να  αποκτήσουν  όλοι  οι  κάτοικοι  πρόσβαση  στην  κοινωνία  της 

πληροφορίας, 

 Παροχή  εκπαιδευτικών  υπηρεσιών  στα  σχολεία,  δημιουργία  δημόσιων 

χώρων πρόσβασης, ανάπτυξη μιας ενημερωτικής πύλης για τις υπηρεσίες 

ενός ιστοτόπου. 

3.2.4.2  Ασύρματα  Ευρυζωνικά  Δίκτυα  

Στην  παρούσα  υπο‐ενότητα  παρουσιάζονται  παραδείγματα  ανάπτυξης 

ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων στην Γαλλία. 

3.2.4.2.1 Pays des Vales de Saintonge 

Το WiMAX δίκτυο που αναπτύχθηκε στην περιοχή Pays  des Vals  de  Saintonge 

[47] η οποία βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της Γαλλίας, έγινε στα πλαίσια 

ενός προγράμματος ανάπτυξης εναλλακτικών τεχνολογιών, του περιφερειακού 

συμβουλίου (Conseil Regional Poitou‐Charentes) και ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 

2002.  Τον  Ιούλιο  του  2002  οι  τοπικές  αρχές  της  περιοχής  Pays  des  Vals  de 

Saintonge  έθεσαν  υποψηφιότητα  στο  πρόγραμμα  και  το  Δεκέμβριο  του  2004 

επιλέχθηκε  μια  από  τις  πόλεις  της  περιοχής,  η  Charente‐Maritime  για  την 

ανάπτυξη  του δικτύου WiMAX. Η πιλοτική κατασκευή  του δικτύου άρχισε  τον 

Απρίλιο  του  2005  και  οι  κύριες  εργασίες  ολοκληρώθηκαν  τον  Αύγουστο  του 

ίδιου  χρόνου  ενώ  από  το  2006  άρχισε  η  επέκταση  του  δικτύου.  Σκοπός  της 
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ανάπτυξης  του  δικτύου  που  παρέχει  υπηρεσίες  σε  53,000  κατοίκους  ήταν  η 

εξέταση  των  δυνατοτήτων  των  δικτύων  WiMAX  σε  αγροτικές  περιοχές.  Το 

δίκτυο αποτελείται από δύο βασικούς σταθμούς και τριάντα σημεία πρόσβασης 

τα οποία έχουν διανεμηθεί γύρω από τους σταθμούς. Το έργο χρηματοδοτήθηκε 

κατά  50%  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  και  τα  υπόλοιπα  χρήματα  διατέθηκαν 

από κρατικούς και τοπικούς πόρους. 

3.2.4.2.2 Grenoble 

Τον Αύγουστο  του  2007  άρχισε  η  λειτουργία  του Wifi  δικτύου  στην  πόλη  της 

Grenoble  [48].  Αρχικά  τοποθετήθηκαν  τρεις  κόμβοι  σε  κεντρικά  σημεία  της 

πόλης (Le  Jardin de Ville,  le  Jardin des plantes και στο Hotel de Ville‐Parc Paul 

Mistral) και έως τα τέλη του 2008 το δίκτυο θα έχει επεκταθεί και θα παρέχει 

κάλυψη σε όλη την πόλη. Κύριος στόχος είναι οι πολίτες να έχουν πρόσβαση στο 

Internet  μέσω  του  ασύρματου  δικτύου  από  όλους  τους  δημόσιους  χώρους,  τα 

σχολεία και τις βιβλιοθήκες αλλά και να αναπτυχθούν εφαρμογές και υπηρεσίες 

που  θα  διευκολύνουν  τις  συναλλαγές  των  πολιτών  και  των  δημοτικών 

υπηρεσιών.  Παράλληλα  η  δημοτική  αρχή  προσπαθεί  να  δημιουργήσει  τις 

κατάλληλες  υποδομές  έτσι  ώστε  μελλοντικά  η  πρόσβαση  στο  δίκτυο  να 

παρέχεται σε όλους τους πολίτες ελεύθερα. 

3.2.4.2.3 Montpellier 

Η ένωση κοινοτήτων του Montpellier Agglomeration  [49] συνεργάζεται με την 

France Telecom από τον Σεπτέμβριο του 2005 για την επέκταση του ασύρματου 

Wi‐Fi  δικτύου  της  περιοχής.  Με  την  επέκταση  του  δικτύου  η  τοπική  αρχή 

στοχεύει  στην  ανάπτυξη  υπηρεσιών  και  εφαρμογών  που  βασίζονται  στις  νέες 

τεχνολογίες με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να έχουν τη δυνατότητα να συνδέονται 

ασύρματα στο Internet όπου και αν βρίσκονται, να μπορούν να πραγματοποιούν 

πιο εύκολα και πιο αποδοτικά on‐line συναλλαγές (π.χ. αγορά εισιτηρίων). Στα 

πλαίσια  του  έργου  "Quartier  Wifi  Access"  θα  τοποθετηθεί  ο  κατάλληλος 

εξοπλισμός για παροχή ασύρματης πρόσβασης σε 85 σημεία με αποτέλεσμα το 

δίκτυο που θα αναπτυχτεί να είναι ένα από τα πιο σημαντικά ασύρματα δίκτυα 
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της Γαλλίας. Σε δημόσιους χώρους, εκπαιδευτικά ιδρύματα, στο πλανητάριο της 

περιοχής,  στα  δημοτικά  κτίρια  καθώς  και  σε  ιστορικές  περιοχές  θα 

τοποθετηθούν ασύρματα σημεία πρόσβασης. 

3.2.4.2.4 Pays de Sille 

Το  ασύρματο  Wi‐Fi  δίκτυο  που  καλύπτει  την  περιοχή  Pays  de  Sille  [50], 

υλοποιήθηκε  ύστερα  από  πρωτοβουλία  της  ένωσης  των  κοινοτήτων 

(Communes du Pays de Sille ‐ CCPS) που υπάρχουν στην περιοχή. Κύριος στόχος 

της ανάπτυξης του δικτύου στην περιοχή, ήταν η κατασκευή των απαραίτητων 

υποδομών για την υλοποίηση ενός ασύρματου δικτύου, το οποίο θα κάλυπτε τις 

ανάγκες των κατοίκων της περιοχής και θα συνέβαλε μέσω της ανάπτυξης και 

χρήσης  των  νέων  τεχνολογιών  στην  οικονομική  και  κοινωνική  ανάπτυξη  των 

αγροτικών αυτών κοινοτήτων.  Το  δίκτυο στην περιοχή Pays  de  Sille  καλύπτει 

οκτώ χωριά με 300 έως 700 κατοίκους το καθένα. Η CCPS έχει την ευθύνη για τη 

σχεδίαση  και  την  ανάπτυξη  του  δικτύου.  Το  2001  άρχισαν  οι  μελέτες  για  την 

κατασκευή του δικτύου Wi‐Fi που θα κάλυπτε την ευρύτερη περιοχή. Το Μάρτιο 

του  2002  καθορίστηκαν  τα  σημεία  που  θα  γινόταν  η  πιλοτική  δοκιμή  του 

δικτύου.  Για  την  κατασκευή  του  δικτύου  επιλέχθηκε  η  εταιρεία  Altitude 

Telecom.  Τον  Οκτώβριο  του  2002  άρχισε  η  κατασκευή  του  δικτύου  που 

διήρκησε  οκτώ  μήνες  και  ολοκληρώθηκε  τον  Μάιο  του  2003.  Το  κόστος 

κατασκευής του δικτύου έφτασε στα 300,000 ευρώ τα οποία καλύφθηκαν από 

την  CCPS.  Την  ευθύνη  για  τη  διαχείριση  του  δικτύου  έχει  η  ένωση  «Internet 

Rapide en Pays de Sille». Οι κάτοικοι/πελάτες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο 

δίκτυο  πληρώνοντας  μια  μικρή  συνδρομή,  μικρότερη  από  το  κόστος  της 

σύνδεσης μέσω ADSL. 

3.2.4.2.5 Toulouse 

Στην  πόλη  Toulouse,  μια  μη  κερδοσκοπική  ένωση  με  την  ονομασία  «Toulouse 

sans  fill»  [51]  αναπτύσσει  ένα  ελεύθερο  ασύρματο  δίκτυο  WiFi  που  παρέχει 

υπηρεσίες στα μέλη της. Στόχος του δικτύου δεν είναι να παρέχει πλήρη κάλυψη 

σε όλη την περιοχή αλλά να δημιουργηθεί ένα εναλλακτικό ανεξάρτητο δίκτυο 
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πρόσβασης στο Internet για τους πολίτες της περιοχής που θα συμπληρώνει τα 

υπάρχοντα  ιδιωτικά  δίκτυα.  Έως  τώρα  το  δίκτυο  αποτελείται  από  6  κόμβους 

καλύπτοντας μια απόσταση 30 χλμ. Η  ένωση παρέχει  τεχνική βοήθεια για  την 

κατασκευή του δικτύου και την καλή λειτουργία αυτού, όμως το δίκτυο δεν της 

ανήκει και δεν είναι υπεύθυνη για τη χρήση του εξοπλισμού, τη μεταφορά των 

δεδομένων  και  την  ασφάλεια  των  συσκευών  που  συνδέονται  στο  δίκτυο.  Την 

ευθύνη την έχει κάθε χρήστης και ο πάροχος του δικτύου. Κάθε πάροχος είναι 

υπεύθυνος  για  τις  συναλλαγές  που  πραγματοποιούνται  στους  κόμβους  που 

ελέγχει. Το δίκτυο  είναι  γνωστό με  την ονομασία «toulouse‐sans‐fil.net» και οι 

μέθοδοι που ακολουθούνται για τη λειτουργία του βασίζονται στην συνεργασία 

και τη συμμετοχή των χρηστών και των παρόχων. 

3.2.4.2.6 Cantal 

Στα πλαίσια του προγράμματος CyberC@ntal, το γενικό συμβούλιο της περιοχής 

Cantal [52] προσπαθούσε να βρεί μια αποδοτική λύση για την παροχή φθηνών 

ευρυζωνικών συνδέσεων στους κατοίκους της περιοχής. Η τεχνολογία ADSL δεν 

παρείχε επαρκή κάλυψη στην περιοχή εξαιτίας της μεγάλης απόστασης από τον 

κύριο  τηλεφωνικό κόμβο.  Για  το  λόγο αυτό αποφασίστηκε  να αναπτυχθεί  ένα 

πιλοτικό  ασύρματο  δίκτυο  που  θα  παρείχε  κάλυψη  αρχικά  στην  κοινότητα 

Saint‐Mamet. Η ανάπτυξη του ασύρματου δικτύου στην περιοχή Cantal έχει δύο 

στόχους,  αφενός  να  δοκιμαστούν  τα  οικονομικά  μοντέλα  και  οι  τεχνικές  των 

ασύρματων δικτύων Wi‐Fi σε συνδυασμό με τη αμφίδρομη δορυφορική κάλυψη 

για  μακρινή  πρόσβαση  και  αφετέρου  οι  μαθητές  και  όλοι  οι  κάτοικοι  της 

περιοχής να έρθουν σε επαφή με τις νέες τεχνολογίες και να επωφεληθούν από 

τις νέες υπηρεσίες και εφαρμογές. Αρχικά το δίκτυο παρείχε κάλυψη μόνο στην 

κοινότητα  Saint‐Mamet  ενώ  με  την  ολοκλήρωση  της  δεύτερης  φάσης  όλοι  οι 

κάτοικοι της περιοχής Cantal είχαν πρόσβαση στο Internet μέσω του ασύρματου 

δικτύου.  Το  κόστος  υλοποίησης  του  δικτύου καλύφθηκε από  την  τοπική αρχή 

και  έφτασε  στα  100.000  euro.  Οι  κάτοικοι  και  οι  επιχειρήσεις  της  περιοχής 

καταβάλλοντας μια μηνιαία συνδρομή μπορούν να συνδέονται στο δίκτυο. 
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3.2.4.2.7 Blanquefort 

Τον  Δεκέμβριο  του  2006,  στην  πόλη  Blanquefort  [53]  στην  περιοχή  Gironde, 

άρχισε  η  λειτουργία  του  πρώτου  δημοτικού  ασύρματου  Wi‐fi  δικτύου  σε 

παγκόσμιο  επίπεδο,  που  βασίζεται  στην  πολιτική  της  FON  για  τη  διαμοίραση 

των δικτύων.  Στόχος  της  δημοτικής αρχής ήταν η  κατασκευή  ενός ασύρματου 

δικτύου Wi‐fi μέσω του οποίου οι 15,000 κάτοικοι και κυρίως οι 6,000 φοιτητές 

της περιοχής  θα  είχαν  δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο.  Σύμφωνα με  το 

σχέδιο υλοποίησης του έργου, στην αρχή τοποθετήθηκαν τα σημεία πρόσβασης 

σε  25  δημοτικά  κτίρια  και  στη  συνέχεια  τα  σημεία  αυτά  «ανοίχτηκαν» 

εφαρμόζοντας  την  τεχνική  που  ακολουθεί  η  FON  για  διαμοίραση  δικτύων.  Η 

δημοτική  αρχή  προσέφερε  1,000  δρομολογητές  Wi‐fi,  τους  οποίους  είχε 

προμηθευτεί από την FON ενώ το κόστος του δικτύου έφτασε τα 15,000 euro. Οι 

χρήστες  που  δεν  θα  θέλουν  να  μοιράζονται  το  σύνδεση  τους  θα  πρέπει  να 

καταβάλουν μια συνδρομή ενώ για τους υπόλοιπους η πρόσβαση είναι ελεύθερη. 

3.2.4.2.8 Παρίσι 

Από  τον  Ιούλιο  του  2007  λειτουργεί  η  ομπρέλα  ασύρματης  δικτύωσης  με  105 

σημεία πρόσβασης με τη σήμανση «Paris Wi‐Fi» [54]. Η δωρεάν σύνδεση με το 

διαδίκτυο  προσφέρεται  σε  δημόσιους  χώρους  όπως  το  προαύλιο  του 

Δημαρχείου, κήποι, πλατείες, πάρκα, μουσεία και 44 βιβλιοθήκες. Στο ασύρματο 

δίκτυο έχει προβλεφθεί η χρήση λογισμικού γονικών φίλτρων, προκειμένου να 

εμποδίζεται  η  πρόσβαση  παιδιών  σε  ακατάλληλες  ιστοσελίδες.  Η  υλοποίηση 

«ομπρέλας»  ασύρματης  δικτύωσης  στη  γαλλικής  πρωτεύουσας  αναμένεται  να 

ολοκληρωθεί  τον φθινόπωρο  του 2007,  με  χρηματοδότηση  του Δήμου και  της 

Περιφέρειας του Παρισιού. 

3.2.4.2.9 Chaumiere 

Τον  Απρίλιο  του  2003  ξεκίνησε  η  κατασκευή  του  ασύρματου  ευρυζωνικού 

δικτύου  στην  περιοχή  Chaumiere  [55].  Το  δίκτυο  παρέχει  ασύρματες 

ευρυζωνικές υπηρεσίες στις πόλεις  (Peyzac‐le‐Moustier, Marquay,  St‐Leon‐Sur‐

Vezere και Tursac) της περιοχής. Η κατασκευή του δικτύου ολοκληρώθηκε τον 
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Δεκέμβριο  του  2004  ενώ  τα  πρώτα  λειτουργικά  τμήματα  ήταν  έτοιμα  από  το 

φθινόπωρο  του  2004.  Το  κόστος  υλοποίησης  του  δικτύου  καλύφθηκε  από 

πόρους των τοπικών αρχών, του κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριοι 

στόχοι του προγράμματος ήταν οι εξής:  

 Να αναπτυχθεί  μια  οικονομικά βιώσιμη  λύση  για  το  ευρυζωνικό  δίκτυο 

της περιοχής, 

 Να συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής και 

να  αποτελέσει  ένα  θέλγητρο  για  την  παραμονή  νέων  ατόμων  στην 

περιοχή, 

 Να αναπτυχθούν νέοι τρόποι επικοινωνίας έτσι ώστε να καταργηθούν τα 

σύνορα της γεωγραφικής απομόνωσης. 

3.2.4.2.10 Saint Pierre les Elbeuf 

Η  Saint  Pierre  les  Elbeuf  [56],  είναι  μια  μικρή πόλη που  βρίσκεται  στο  βόρειο 

τμήμα  της  Γαλλίας  και  ανήκει  στην  επαρχία  της  Νορμανδίας.  Στην  πόλη 

διατίθενται υπηρεσίες ADSL όμως δεν ήταν αρκετές για να καλύψουν τις ολοένα 

και  αυξανόμενες  ανάγκες  των  κατοίκων.  Οι  υπάρχουσες  τηλεπικοινωνιακές 

υποδομές δεν επαρκούσαν για να καλύψουν την ζήτηση από τις επιχειρήσεις και 

τα νοικοκυριά της περιοχής για ευρυζωνικές συνδέσεις και υπηρεσίες. Το κόστος 

και  η  περιορισμένη  απόδοση  (64  kbps)  των  μισθωμένων  γραμμών  που 

χρησιμοποιούνταν για τη σύνδεση των κτιρίων ανάγκασαν τη δημοτική αρχή να 

βρει μια εναλλακτική λύση. Η ανάπτυξη ενός δικτύου οπτικών ινών θα ήταν μια 

ακριβή λύση και θα απαιτούσε μεγάλο χρονικό διάστημα για να αναπτυχθεί, για 

το  λόγο  αυτό  η  δημοτική  αρχή  της  πόλης  αποφάσισε  να  αναπτύξει  ένα 

ασύρματο ευρυζωνικό δίκτυο. Για την κατασκευή του δικτύου η δημοτική αρχή 

συνεργάστηκε  με  την  Alvarion  και  στην  πρώτη  φάση  υλοποίησης  του  έργου 

συνδέθηκαν τα κτίρια των δημόσιων υπηρεσιών και αρχών, ενώ αργότερα στο 

δίκτυο συνδέθηκαν οι τοπικές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά της περιοχής. 
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3.2.4.3  Στρατηγικές  και  Κυβερνητικές  Δράσεις  για  

την  ανάπτυξη  της  Ευρυζωνικότητας  

Η  κυβέρνηση  της  Γαλλίας  [57]  θέλοντας  να  υποστηρίξει  και  να  ενισχύσει  την 

ανάπτυξη του τηλεπικοινωνιακού τομέα,  εισήγαγε το 2004 ένα νέο άρθρο στο 

«code general de communications» το οποίο έδινε τη δυνατότητα στις τοπικές 

αρχές  να  χρηματοδοτούν  και  να  ενισχύουν  την  ανάπτυξη  ευρυζωνικών 

υποδομών τις διάφορες περιοχές. Η απόφαση αυτή επέτρεπε στις δημοτικές και 

περιφερειακές  αρχές  της  Γαλλίας  να  έχουν  ενεργό  ρόλο  στην  ανάπτυξη  των 

τοπικών ευρυζωνικών δικτύων.  

Πιο συγκεκριμένα ο δήμος Παρισιού παρενέβη και εξασφάλισε μειωμένα κόστη 

δικαιωμάτων  διέλευσης  και  πρόσβασης  στο  σύστημα  ύδρευσης  και 

αποχέτευσης της πόλης. Με την απόφαση αυτή μειώθηκε το κόστος κατασκευής 

του  δικτύου  για  όλους  τους  παρόχους  και  ενισχύθηκε  η  ανάπτυξη  δικτύων 

οπτικών ινών. Επίσης καθοριστικό ρόλο έπαιξε και η παρέμβαση της Arcep, της 

Γαλλικής  Ρυθμιστικής  Αρχής  η  οποία  αποτέλεσε  εγγυητικό  παράγοντα, 

εξασφαλίζοντας  ίσες  ευκαιρίες  για  όλους  τους  παρόχους  αποτρέποντας 

παράλληλα  την  δημιουργία  μονοπωλίων.  Αρχικά  η  Arcep  έθεσε  ως  στόχο  να 

χρησιμοποιηθούν  οι  υπάρχουσες  τοπικές  υποδομές  έτσι  ώστε  να  κρατηθεί  σε 

χαμηλό επίπεδο το κόστος κατασκευής. Για το λόγο αυτό πραγματοποίησε μια 

έρευνα αγοράς για την αξιολόγηση των πιθανοτήτων ρύθμισης των διαθέσιμων 

αγωγών που ανήκαν στον βασικό πάροχο. Παράλληλα η Arcep δημιούργησε ένα 

Forum συζήτησης μεταξύ  των  τοπικών αρχών και  των παρόχων  έτσι ώστε  να 

αναπτυχθούν προτάσεις για το πώς μπορούν οι τοπικές αρχές να παρέμβουν για 

τη μείωση του κόστους κατασκευής. Επίσης η Arcep δίνει ιδιαίτερη σημασία στη 

ρύθμιση  του  μοιράσματος  των  εσωτερικών  καλωδιώσεων  έτσι  ώστε  να 

αποφευχθεί η ενόχληση εντός των κτιρίων και να μειωθεί το κόστος εναλλαγής 

των τελικών χρηστών. 

Στην πόλη του Παρισιού οι βασικοί πάροχοι προχώρησαν ο καθένας ξεχωριστά 

στην  επένδυση  του  δικού  τους  δικτύου.  Η  France  Telecom,  η  Iliad  και  η  Neuf 

Cegetel  είναι  από  τους  παρόχους  που  αναπτύσσουν  το  δικό  τους  δίκτυο  στο 

Παρίσι  και  έχουν  στόχο  έως  το  2010  να  έχουν  αναπτύξει  το  δίκτυο  σε  βαθμό 
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τέτοιο που να καλύπτει όλη την πόλη. Αξίζει να σημειωθεί πως όλοι οι πάροχοι 

δίνουν  ιδιαίτερη  σημασία  στην  ανάπτυξη  δικτύων  οπτικών  ινών  παρέχοντας 

έτσι  μεγαλύτερη  συχνότητα  και  καλύτερη  ποιότητα  υπηρεσίας.  Παράλληλα  η 

ανάπτυξη δικτύων FTTH θεωρείται από τους εναλλακτικούς παρόχους μέσο για 

την  οριστική  ανεξαρτησία  από  τον  τοπικό  βρόχο  της  France  Telecom.  Ο  κάθε 

πάροχος  ανέπτυξε  το  δικό  του  δίκτυο  και  επέλεξε  διαφορετική  αρχιτεκτονική 

ανάλογα  με  το  πλάνο  που  έχει  σχεδιάσει.  Πιο  συγκεκριμένα  οι  πάροχοι 

ακολούθησαν τις παρακάτω λύσεις: 

 FTTH point to multipoint, βασισμένο σε παθητικό οπτικό δίκτυο (France 

Telecom), 

 FTTH,  βασισμένο  μια  αρχιτεκτονική  point  to  point  με  ενεργό  Ethernet 

(Iliad Free), 

 FTTB‐FTTH,  ανάπτυξη  FTTB  δικτύου  έως  το  κτίριο  του  συνδρομητή 

παρέχοντας  χαλκό  για  την  τελική  σύνδεση  στο  κάθε  νοικοκυριό  (Νeuf 

Cegetel).  

Εκτός  από  το  Παρίσι  και  άλλοι  δήμοι  υποστηρίζουν  ενεργά  την  ανάπτυξη 

δικτύων οπτικών ινών. Για παράδειγμα οι δήμοι Sipperec, Sicoval και Toulouse 

που βρίσκονται στα προάστια του Παρισιού είναι από τα βασικά παραδείγματα 

Οργανώσεων  Δήμων  για  την  ανάπτυξη  δικτύου  οπτικών  ινών.  Τα  οικονομικά 

μοντέλα που ακολουθούνται έχουν αρκετές ομοιότητες με αυτά του Άμστερνταμ 

και της Στοκχόλμης. 

3.2.5  Γερμανία 

Στις  υποενότητες  που  ακολουθούν  παρουσιάζονται  παραδείγματα  ανάπτυξης 

ευρυζωνικών δικτύων (ασύρματων και οπτικών ινών) καθώς και παραδείγματα 

στρατηγικών  και  κυβερνητικών  δράσεων  τα  οποία  υιοθετήθηκαν  από  τη 

Γερμανία και τα οποία μπορούν να θεωρηθούν ως βέλτιστες πρακτικές για την 

ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και την αύξηση της προσφοράς και της ζήτησης. 
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3.2.5.1  Ευρυζωνικά  Δίκτυα  Οπτικών  Ινών  

Στην  παρούσα  υπο‐ενότητα  παρουσιάζονται  παραδείγματα  ανάπτυξης 

ευρυζωνικών δικτύων οπτικών ινών στην Γερμανία. 

3.2.5.1.1 Koln 

Στην  πόλη  Koln  της  Γερμανίας  αναπτύσσεται  ένα  δημοτικό  δίκτυο  FttH 

παράλληλα  με  το  δίκτυο  VDSL  που  ανέπτυξε  ο  βασικός  πάροχος  Deutche 

Telecom  AG  (DTAG).  Το  δίκτυο  που  είναι  γνωστό  με  την  ονομασία 

«CitynetCologne», κατασκευάζεται από μια δημοτική επιχείρηση τη NetCologne 

AG  [58].  Οι  εργασίες  για  την  κατασκευή  του  δικτύου  άρχισαν  τον  Ιούλιο  του 

2006  και  προχωράνε  με  γρήγορους  ρυθμούς,  επιπλέον  από  το  καλοκαίρι  του 

2007 λειτουργεί και  ένας δικτυακός τόπος που παρέχει  χρήσιμες πληροφορίες 

σχετικά  με  την  πρόοδο  του  έργου.  Η  NetCologne  AG  είναι  πρωτοπόρος  στην 

αγορά του DSL και της τηλεφωνίας στην ευρύτερη περιοχή (Koln‐Bonn‐Aachen). 

Το  συγκεκριμένο  δίκτυο  κατασκευάζεται  με  τέτοιο  τρόπο  έτσι  ώστε  όλα  τα 

κτίρια να έχουν άμεση πρόσβαση σε αυτό και μόνο η σύνδεση στο τελευταίο μίλι 

να  ελέγχεται  από  τον  τηλεπικοινωνιακό  πάροχο.  Με  αυτό  τον  τρόπο  η 

NetCologne  ενισχύει  τον  ανταγωνισμό.  Οι  πελάτες/χρήστες  του  δικτύου 

μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε πολλές προσφορές. 

Επιπλέον  το  CityNetCologne  είναι  ένα  από  τα  ταχύτερα  ευρωπαϊκά  δίκτυα 

δεδομένων  που  παρέχει  στους  χρήστες  του  πολλές  εφαρμογές  πολυμέσων.  Η 

ανάπτυξη  του  δικτύου  θα  διαρκέσει  περίπου  τρία  χρόνια,  οι  εργασίες  για  την 

κατασκευή  των  απαραίτητων  υποδομών  θα  αρχίσει  από  το  κέντρο  της  πόλης 

και σταδιακά θα επεκτείνεται σε όλα τα προάστια. Η NetCologne επιδιώκει να 

συνδέσει  στο  δίκτυο  οπτικών  ινών  230,000  κτίρια  εκ  των  οποίων  τα  115,000 

είναι  νοικοκυριά  ενώ  τα  υπόλοιπα  επιχειρήσεις.  Το  κόστος  κατασκευής  του 

δικτύου φτάνει περίπου τα 250 εκατομμύρια ευρώ, και  τα οποία καλύπτονται 

από την NetCologne. Τα έξοδα αυτά η εταιρεία αναμένει να τα καλύψει από τα 

έσοδα  χρήσης  του  δικτύου.  Παράλληλα  η  τοπική  αρχή  συνεργάζεται  με 

παρόχους  υπηρεσιών  έτσι  ώστε  να  αναπτυχθεί  πλήθος  υπηρεσιών  όπως 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και επικοινωνιακές εφαρμογές για τις επιχειρήσεις. 
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3.2.5.1.2 Schwerte 

Στην  περιοχή  Schwerte  [59]  η  Ruhrpower  [60]  η  οποία  είναι  μια  κοινοπραξία 

μεταξύ της τοπικής αρχής του Schwerte και της δημοτικής αρχής του Dortmund 

καθώς  και  τριών  ιδιωτών  που  κατέχουν  όμως  μικρό  ποσοστό,  αποφάσισε  να 

αναπτύξει  ένα  δημοτικό  δίκτυο  οπτικών  ινών  που  θα  παρέχει  προηγμένες 

ευρυζωνικές  υπηρεσίες  στους  κατοίκους  της  περιοχής.  Την  ευθύνη  για  τον 

σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία του δικτύου την έχει η Ruhrpower. 

Η  Ruhrpower  προσφέρει  υπηρεσίες  ύδρευσης  και φυσικού  αερίου  στις  πόλεις 

της περιοχής και  λόγω των αυξανόμενων αναγκών αποφάσισε να προχωρήσει 

στην  κατασκευή  ευρυζωνικών  δικτύων  οπτικών  ινών  σε  πολλές  πόλεις  της 

περιοχής.  Για  την  παροχή  των  υπηρεσιών  υπεύθυνη  είναι  η  εταιρεία  Ruhrnet, 

της οποίας κύριος μέτοχος είναι η Ruhrpower ενώ ένα μικρό ποσοστό μετοχών 

κατέχουν μια τοπική τράπεζα και η Versatel. 

3.2.5.1.3 Nordersted 

Με  τη  σύσταση  της  wilhelm.tel  (αστικός  πάροχος  δικτύων)  [61]  το  1999  η 

τοπική αρχή του Norderstedt άρχισε τη σχεδίαση και την ανάπτυξη ενός δικτύου 

οπτικών  ινών  το  οποίο  θα  προσφέρει  σε  όλους  τους  πολίτες  του  Nordersted 

ευρυζωνική σύνδεση. Το παλιό δημόσιο καλωδιακό δίκτυο αντικαταστάθηκε με 

ένα  υπερσύγχρονο  δίκτυο  οπτικών  ινών.  Το  δίκτυο  οπτικών  ινών  που 

αναπτύχθηκε  στο  Norderstedt  σχεδιάστηκε  με  τέτοιο  τρόπο  έτσι  ώστε  να 

περάσει  από  όλους  τους  δρόμους  και  τα  σημεία  της  περιοχής  και  κάθε 

νοικοκυριό να έχει πρόσβαση στο δίκτυο. Το δίκτυο που αναπτύχθηκε παρέχει 

πλήθος  υπηρεσιών  (VoIP,  IPTV)  με  χαμηλό  κόστος  πρόσβασης.  Η  wilhelm.tel 

αξιοποίησε  τις  γνώσεις  που  είχε  για  την  τοπική  αγορά  και  βασίστηκε  σε 

μακροπρόθεσμες  επιχειρηματικές  στρατηγικές,  με  αποτέλεσμα  το  δίκτυο  που 

αναπτύχθηκε στο Norderstedt να είναι ένα επιτυχημένο και οικονομικά βιώσιμο 

δίκτυο. Αξιοποιώντας την εμπειρία από το δίκτυο του Norderstedt η wilhelm.tel 

προχώρησε  στην  κατασκευή  δικτύων  οπτικών  ινών  και  σε  άλλες  περιοχές 

(Henstedt‐Ulzburg, Αμβούργο). 
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3.2.5.1.4 Henstedt  Ulzburg 

Η  κατασκευή  του  δημοτικού  δικτύου  οπτικών  ινών  στην  περιοχή  Henstedt‐

Ulzburg  [62]  ξεκίνησε στις αρχές του 2006. Την ευθύνη για τον σχεδιασμό και 

την  κατασκευή  και  λειτουργία  του  δικτύου  έχει  ο  αστικός  πάροχος  δικτύων 

wilhelm.tel.  Ένα  μεγάλο  μέρος  του  δικτύου  στις  βορειοδυτικές  περιοχές  του 

Henstedt‐Ulzburg  έχει  ήδη ολοκληρωθεί  ενώ οι  εργασίες συνεχίζονται και στις 

υπόλοιπες  περιοχές,  Έως  τώρα  στο  δίκτυο  έχουν  πραγματοποιηθεί 

περισσότερες από 1000 συνδέσεις. Οι χρήστες του δικτύου έχουν τη δυνατότητα 

να  απολαμβάνουν  τις  προηγμένες  υπηρεσίες  (π.χ.  Τηλέφωνο,  High‐Speed‐

Internet,  TV,  Radio  )  που  υποστηρίζουν  οι  υπερσύγχρονες  υποδομές  του 

δικτύου.  Με  την  ανάπτυξη  του  δικτύου  οι  πολίτες  του  Henstedt‐Ulzburg 

μεταβαίνουν  στην  νέα  ψηφιακή  εποχή.  Το  δίκτυο  έχει  σχεδιαστεί  με  τέτοιο 

τρόπο έτσι ώστε να υποστηρίζει μεγάλη και γρήγορη μεταφορά δεδομένων. Οι 

ταχύτητες σύνδεσης στο Internet που παρέχει το δίκτυο είναι της τάξης των 100 

million bit ανά δευτερόλεπτο. 

3.2.5.1.5 Αμβούργο 

Στο Αμβούργο [63] της Γερμανίας έχει αναπτυχθεί ένα υπερσύγχρονο δημοτικό 

δίκτυο  οπτικών  ινών  που  υποστηρίζει  ευρυζωνικές  εφαρμογές  και  υπηρεσίες 

(π.χ.  Τηλέφωνο,  High‐Speed‐Internet,  TV).  Οι  εργασίες  για  την  κατασκευή  του 

δημοτικού  δικτύου  οπτικών  ινών  στο  Αμβούργο  άρχισαν  το  2006.  Ο  αστικός 

πάροχος δικτύων wilhelm.tel είχε την ευθύνη για το σχεδιασμό, την κατασκευή 

και τη λειτουργία του δικτύου οπτικών  ινών που αναπτύχθηκε στο Αμβούργο. 

Κύριο  χαρακτηριστικό  του  δικτύου  είναι  ότι  έχει  σχεδιαστεί  να  υποστηρίζει 

μεγάλη και γρήγορη μεταφορά δεδομένων. Οι ταχύτητες σύνδεσης στο Internet 

που παρέχει  το  δίκτυο  είναι  της  τάξης  των  100 million bit  ανά  δευτερόλεπτο. 

Αυτήν  την  περίοδο  ο  αστικός  πάροχος  που  έχει  την  ευθύνη  λειτουργίας  του 

δικτύου πραγματοποιεί  εργασίες  έτσι ώστε  οι  χρήστες  να  έχουν πρόσβαση σε 

περισσότερες  ευρυζωνικές  εφαρμογές,  ευρύτερο  φάσμα  μηνυμάτων  και 

πρόσθετο διεθνές περιεχόμενο. 
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3.2.5.2  Ασύρματα  Ευρυζωνικά  Δίκτυα   

Στην  παρούσα  υπο‐ενότητα  παρουσιάζονται  παραδείγματα  ανάπτυξης 

ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων στην Γερμανία. 

3.2.5.2.1 Αμβούργο 

Ένα ενδιαφέρον μοντέλο για την ανάπτυξη ασύρματων δικτύων έχει αναπτυχθεί 

στο Αμβούργο [64] της Γερμανίας. Το συγκεκριμένο δίκτυο που είναι γνωστό με 

το όνομα, «Hotspot Hamburg» είναι ένα από τα μεγαλύτερα free WLAN δίκτυα 

της  Γερμανίας.  Το  δίκτυο  διαθέτει  περισσότερα  από  50  σημεία  πρόσβασης 

(hotspots). Το δίκτυο αναπτύχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος «Hamburg 

Always On» με την υποστήριξη των Hamburg@Work, Deutsche Telecom, Fujitsu 

Siemens, Datenlosen  Information Systems. Εστιατόρια, καφέ, βιβλιοπωλεία και 

ξενοδοχεία  συμμετέχουν  στο  πρόγραμμα.  Το  κόστος  για  τον  απαραίτητο 

εξοπλισμό, τις υπηρεσίες και την τεχνική υποστήριξη καλύπτεται από χορηγούς 

με αντάλλαγμα δωρεάν διαφήμιση στα welcome screens. 

3.2.5.2.2 Brandenburg 

Στην πόλη Brandenburg  [65] αναπτύσσεται  ένα ασύρματο μη εμπορικό WLAN 

δίκτυο  το  οποίο  μπορεί  να  διαχειρίζεται  αυτόνομα  από  τους  συμμετέχοντες. 

Μέσα σε λίγους μήνες από την  έναρξη των  εργασιών έχουν κατασκευαστεί 87 

κόμβοι (και άλλοι 154 είναι υπο κατασκευή) ενώ έχουν ήδη γραφτεί στο δίκτυο 

περισσότεροι  από  260  χρήστες.  Έχουν  τοποθετηθεί  σημεία  πρόσβασης  σε 

πολλούς  δημόσιους  χώρους  (πλατείες,  πάρκα  κ.α.).  Αξίζει  να  αναφερθεί  ότι  το 

δίκτυο  αναπτύσσεται  γρήγορα  διότι  οι  συμμετέχοντες  στο  πρόγραμμα 

τοποθετούν τις κεραίες σε τέτοια σημεία που να επιτυγχάνεται όσον το δυνατόν 

μεγαλύτερη  κάλυψη.  Δηλαδή  μπορεί  ο  κάθε  χρήστης  να  γίνει  κόμβος  εάν 

τοποθετήσει  έναν  δρομολογητή  (WLAN‐Router)  και  μια  κεραία  στο  χώρο  του 

(στην  στέγη  ή  σε  κάποιο  μπαλκόνι).  Οι  χρήστες  που  συμμετέχουν  σε  αυτό  το 

πρόγραμμα  μπορούν  να  έχουν  ελεύθερη  πρόσβαση  στο  Διαδίκτυο  και  να 

διαθέτουν τη δική τους υποδομή σε άλλους συμμετέχοντες στο δίκτυο. Με αυτόν 
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τον  τρόπο  δημιουργούνται  πολλά  σημεία  πρόσβασης.  Την  τεχνική  αυτή  που 

ακολουθείται για την επέκταση του ασύρματου δικτύου στην Brandenburg, την 

συναντάμε και σε άλλες περιπτώσεις ανάπτυξης ασύρματων δικτύων σε πολλές 

πόλεις. Το δίκτυο είναι ανοικτό σε όλους και λειτουργεί υπό την επίβλεψη της μη 

κερδοσκοπικής  οργάνωσης  BraLUG  e.V..  Ένας  από  τους  κύριους  σκοπούς  της 

BraLUG e.V. είναι να ενημερώσει τους κατοίκους για τις υπηρεσίες και τα οφέλη 

από τη χρήση του ασύρματου δικτύου καθώς και να προωθήσει το δίκτυο. 

3.2.5.2.3 Rostock 

Με  το  σύνθημα  «Καθαρός  αέρας,  ελεύθερο  δίκτυο  ‐  Klare  Luft,  freie  Netze» 

αναπτύχθηκε  το  ασύρματο  δίκτυο  στο  Rostock  [66].  Το  2005  ιδρύθηκε  η 

οργάνωση  «Opennet  Initiative»  με  κύριο  σκοπό  την  προώθηση  ελεύθερων  και 

ανοικτών τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Τα μέλη που ανήκουν στην «Opennet 

Initiative» ακολουθούν την τεχνική WLAN και με αυτόν τον τρόπο διασυνδέεται 

στέγη με στέγη και σπίτι με σπίτι. Έτσι με κάθε νέο μέλος που γράφεται στην 

οργάνωση  ένα  νέο  σημείο  προστίθεται  στο  δίκτυο  και  με  αυτόν  τον  τρόπο 

πραγματοποιείται  η  επέκτασή  του.  Το  2006  ένα  χρόνο  μετά  την  ίδρυση  της 

οργάνωσης υπήρχαν περισσότερα από 130 σημεία πρόσβασης. 

3.2.5.2.4 Bochum 

Στην  πόλη  Bochum  [67]  αναπτύσσεται  ασύρματο  δημοτικό  δίκτυο  που  θα 

παρέχει  ελεύθερη  πρόσβαση  σε  όλους  τους  κατοίκους.  Το  δίκτυο  αρχικά  θα 

καλύπτει  το  κέντρο  της  πόλης  και  η  πρόσβαση  θα  είναι  ελεύθερη  για  όλους 

χωρίς οι χρήστες να είναι εγγεγραμμένοι. Αρχικά υλοποιείται το κεντρικό δίκτυο 

που  ακολουθεί  την  τοπολογία  δακτυλιδιού.  Σημεία  πρόσβασης  θα 

τοποθετηθούν  στο  κέντρο  της  πόλης,  στα  περισσότερα  δημοτικά  κτίρια  της 

περιοχής  (δημοτικές  υπηρεσίες,  μουσεία,  σταθμοί)  καθώς  στα  εκπαιδευτικά 

ιδρύματα της πόλης (δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια). Παράλληλα στα πλαίσια της 

προώθησης  του  δικτύου  οι  δημοτικές  αρχές  συνεργάζονται  με  πολλές 

επιχειρήσεις  της  περιοχής,  κυρίως  εστιατόρια  και  καφέ  έτσι  ώστε  να 

τοποθετηθούν  σημεία  πρόσβασης.  Με  αυτόν  τον  τρόπο  οι  πελάτες  πολλών 
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εστιατορίων και καφέ στο κέντρο της πόλης θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο 

Διαδίκτυο.  Κύρια  επιδίωξη  είναι  η  δημιουργία  πολλών  ιδιωτικών  σημείων 

πρόσβασης σε όλη την πόλη έτσι ώστε το δίκτυο να επεκταθεί γρήγορα. 

3.2.5.2.5 Moers 

Το  ασύρματο  δίκτυο  που  αναπτύσσεται  στην  πόλη  Moers  [68]  είναι  ένα 

ελεύθερο  μη  εμπορικό  δίκτυο  που  δίνει  τη  δυνατότητα  στους  χρήστες  να  το 

διαχειρίζονται  αυτόνομα.  Κύριος  στόχος  είναι  η  δημιουργία  ενός  ελεύθερου 

δικτύου  που  θα  παρέχει  κάλυψη  σε  ολόκληρη  την  πόλη  Moers  και  θα 

υποστηρίζει  υπηρεσίες  για  ερευνητικούς,  εκπαιδευτικούς  και  ψυχαγωγικούς 

σκοπούς. Οι χρήστες που διαθέτουν την υποδομή τους και σε άλλους μπορούν 

να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο Διαδίκτυο. 

3.2.5.2.6 Koeln 

Το ασύρματο δίκτυο που αναπτύσσεται στην περιοχή Koeln είναι γνωστό με την 

ονομασία Freifunk‐Koeln [69]. Το Freifunk‐Koeln είναι ένα ανοικτό δίκτυο mesh 

που  παρέχει  πρόσβαση  στο  Διαδίκτυο  στους  πολίτες  της  περιοχής  Koeln.  Η 

είσοδος  στο  Διαδίκτυο  μέσω  του  ασύρματου  δικτύου  ακολουθεί  την  πολιτική 

ESSID, αυτό  εξασφαλίζει  ότι  το κάθε σημείο πρόσβασης  είναι  διακριτό από τα 

υπόλοιπα.  Για την προώθηση,  ενημέρωση και  τεχνική υποστήριξη του δικτύου 

δημιουργήθηκε  μια  ηλεκτρονική  πύλη  (http://www.freifunk.de)  μέσω  της 

οποίας  παρέχεται  το  λογισμικό  εισόδου  και  οι  χρήστες  μπορούν  να  ζητούν 

πληροφορίες, διευκρινήσεις και τεχνικές συμβουλές. 

3.2.5.3  Στρατηγικές  και  Κυβερνητικές  Δράσεις  για  

την  Ανάπτυξη  της  Ευρυζωνικότητας   

Η Γερμανία έχει τη μεγαλύτερη ευρυζωνική αγορά στην Ευρώπη. Από το 2004 

έως το 2006 ο αριθμός των συνδρομητών ευρυζωνικών συνδέσεων παρουσίασε 

μεγάλη αύξηση και οι συνδρομητές στα τέλη του 2006 ήταν περισσότεροι από 

τους  διπλάσιους  σε  σχέση  με  το  2004.  Στα  τέλη  του  2006,  η  αγορά  DSLστη 
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Γερμανία παρουσίασε τη πιο δυναμική αύξηση σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη 

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Γερμανία έχει το 22% όλων των ευρωπαϊκών 

γραμμών  DSL.  Η  κυβέρνηση  θέλοντας  να  ενισχύσει  την  ανάπτυξη  των 

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, υιοθέτησε τη στρατηγική για την 

«Information  Society  Germany  2006».  Στα  πλαίσια  αυτής  της  στρατηγικής 

αναπτύχθηκαν  δράσεις  για  την  ενίσχυση  και  την  προώθηση  σύγχρονων 

εφαρμογών  και  υπηρεσιών  στους  τομείς  της  εκπαίδευσης,  της  ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης,  του  Διαδικτύου  και  της  υγείας.  Επιπλέον  δόθηκε  ιδιαίτερη 

βαρύτητα στην ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. 

Μερικές  από  τις  βασικές  δράσεις  της  στρατηγικής  «Information  Society 

Germany 2006» ήταν οι εξής: 

 Ανάπτυξη  του  κατάλληλου  περιβάλλοντος  για  την  προώθηση  των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έτσι ώστε έως 

το  2008  το  40%  των  μικρομεσαίων  επιχειρήσεων  να  χρησιμοποιεί  τις 

σύγχρονες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. 

 Η κυβέρνηση επανεξέτασε τη βασική νομοθεσία και την άνοιξη του 2004 

προχώρησε στη θέσπιση νέου νόμου για τον τομέα των τηλεπικοινωνιών. 

 Όσον αφορά τον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης της τεχνολογίας 

δόθηκε  ιδιαίτερη  βαρύτητα  στην  επέκταση  του  κυρίαρχου  ρόλου  στον 

τομέα  των  κινητών  συστημάτων  πληροφορικής  και  τηλεπικοινωνιών. 

Παράλληλα πραγματοποιούνται  ενέργειες  για  την  ανάπτυξη αξιόπιστου 

λογισμικού και συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών. Επιπλέον η 

κυβέρνηση  προχώρησε  στη  δικτύωση  των  ερευνητικών  ιδρυμάτων  και 

των  επιχειρήσεων  έχοντας  ως  στόχο  τη  συνεργασία  των  δύο  αυτών 

πλευρών.  Τέλος  ενίσχυσε  την  ανάπτυξη  παγκόσμιων  προτύπων  για  τα 

δίκτυα του μέλλοντος. 

 Για την προώθηση και την ενίσχυση της ευρυζωνικότητας και των νέων 

τεχνολογιών  στον  τομέα  της  εκπαίδευσης,  η  κυβέρνηση  ανέπτυξε  μια 

σειρά  δράσεων,  όπως:  i)  αυξημένη  διείσδυση  νέων  μέσων  σε  σχολεία, 

ινστιτούτα  επαγγελματικής  κατάρτισης  και  πανεπιστήμια,  ii)  ανάπτυξη 



ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - 59 - 

 

 Π1.4.1:  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΜΠΕΙΡ ΙΩΝ  ΚΑΙ  ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  Γ ΙΑ  ΠΔΕ,  ΠΗ,  ΠΙΝ,  ΕΛΛΑΔΑ
 

στρατηγικών  για  τη  χρήση  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  σε  ολοήμερα 

σχολεία,  iii)  δημιουργία  ενός  δικτύου αριστείας  (network  of  excellence) 

και  μιας  τεχνικής  υποδομής  πλαισίου  (grid  infrastructure)  για  τη 

γερμανική  έρευνα  και  επιχειρηματικότητα,  iv)  ανάπτυξη  και 

ενσωμάτωση εφαρμογών ηλεκτρονικής επιστήμης (e‐science).  

 Στα  πλαίσια  της  ανάπτυξης  εφαρμογών  και  υπηρεσιών  ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης  τέθηκε σε  εφαρμογή η υλοποίηση 15  έργων,  τα μισά  εκ 

των  οποίων  αφορούν  τις  τοπικές  αρχές.  Παράλληλα  εφαρμόζεται  το 

πρόγραμμα  «Federal  Government  Online»  στα  πλαίσια  του  οποίου 

παρέχονται online 440 υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ενώ από 

τις αρχές του 2004, για όλες τις κυβερνητικές υπηρεσίες δημιουργήθηκε 

ένα  εικονικό  ταχυδρομικό  γραφείο.  Επιπλέον  στα  πλαίσια  του 

προγράμματος  «MEDIA@Komm‐Transfer»  δημιουργήθηκαν  20  μοντέλα 

τοπικών  ηλεκτρονικών  διακυβερνήσεων.  Για  την  ενίσχυση  των 

ηλεκτρονικών  υπηρεσιών  επιβραβεύονται  από  την  κυβέρνηση  οι 

συμβάσεις  εκείνες  που  πραγματοποιούνται  αποκλειστικά  μέσω  ενός 

ασφαλούς  e‐tendering  συστήματος,  που  είναι  σύμφωνο  με  το  νομικό 

πλαίσιο.  Επίσης  πραγματοποιήθηκαν  ενέργειες  για  την  επέκταση  του 

IVBB  (Informationsverbund Berlin‐Bonn)  έτσι ώστε να δημιουργηθεί  το 

Federal  Administration  Information  Association,  στο  οποίο  μπορεί  να 

ενταχθεί κάθε κυβερνητική υπηρεσία. 

 Ιδιαίτερη  βαρύτητα  δόθηκε  στην  χρήση  ηλεκτρονικών  καρτών 

(«επαγγελματικές  κάρτες»,  κάρτες  υγειονομικής  περίθαλψης  κ.α.)  και 

ψηφιακών  υπογραφών  από  τους  πολίτες  έτσι  ώστε  να  διευκολύνονται 

στις καθημερινές συναλλαγές τους. 

 Τέλος η κυβέρνηση έθεσε σε εφαρμογή δράσεις με στόχο την δημιουργία 

ενός  ασφαλούς  περιβάλλοντος  ανάπτυξης  των  τεχνολογιών 

πληροφορικής. Μερικές  από  τις  δράσεις  ήταν  οι  εξής:  i)  ανάπτυξη  ενός 

εθνικού  σχεδίου  για  την  προστασία  των  κρίσιμων  υποδομών  που 

σχετίζονται με τις τεχνολογίες πληροφορικής, ii) ανάπτυξη πολιτικής για 

την  ασφάλεια  του  Διαδικτύου,  iii)  ενημερωτικά  σεμινάρια  που 
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απευθύνονται  σε  νέα άτομα  και  παρέχουν  πληροφορίες  σχετικά  με  την 

ασφαλή χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής. 

3.2.6  Δανία 

Στις  υποενότητες  που  ακολουθούν  παρουσιάζονται  παραδείγματα  ανάπτυξης 

ευρυζωνικών δικτύων (ασύρματων και οπτικών ινών) καθώς και παραδείγματα 

στρατηγικών και κυβερνητικών δράσεων τα οποία υιοθετήθηκαν από τη Δανία 

και τα οποία μπορούν να θεωρηθούν ως βέλτιστες πρακτικές για την ανάπτυξη 

της ευρυζωνικότητας και την αύξηση της προσφοράς και της ζήτησης. 

3.2.6.1  Ευρυζωνικά  Δίκτυα  Οπτικών  Ινών  

Στην  παρούσα  υπο‐ενότητα  παρουσιάζονται  παραδείγματα  ανάπτυξης 

ευρυζωνικών δικτύων οπτικών ινών στη Δανία. 

3.2.6.1.1 Viborg 

Ο  νομός  Viborg  [71],  βρίσκεται  στο  δυτικό  τμήμα  της  Δανίας,  καλύπτει  μια 

έκταση  των 4.122  km και  σύμφωνα με  τα στοιχεία  του 2006 αριθμεί  234.896 

κατοίκους. Η αυξανόμενη ζήτηση από τους κατοίκους του νομού για την παροχή 

ευρυζωνικών  δικτύων  και  εφαρμογών  οδήγησε  τους  δήμους  του  νομού  να 

συνεργαστούν  για  την  κατασκευή  ενός  δικτύου  οπτικών  ινών,  το  οποίο  θα 

κάλυπτε τις ανάγκες της περιοχής. Οι 17 δήμοι του νομού σε συνεργασία με τις 

τοπικές επιχειρήσεις ενέργειας ανέπτυξαν από κοινού ένα βασικό σχέδιο για την 

κατασκευή  του  δικτύου  οπτικών  ινών  της  περιοχής.  Για  την  κατασκευή  του 

δικτύου  ήταν  απαραίτητη  η  συνεργασία  όλων  των  συμμετεχόντων,  όμως 

πρωτεύοντα  ρόλο  σε  αυτή  τη  συνεργασία  είχε  το  IT  CENTER  Viborg.  Κύριος 

στόχος ήταν η ανάπτυξη των κατάλληλων υποδομών έτσι ώστε να εξασφαλιστεί 

η παροχή ευρυζωνικής πρόσβασης σε όλα τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις του 

νομού και να δημιουργηθεί μια ευρυζωνική κοινότητα. Αρχικά αναπτύχθηκε το 

κεντρικό  δίκτυο  κορμού,  έπειτα  κατασκευάστηκαν  τα  τοπικά  δίκτυα  που 

συνέδεαν κάθε δήμο και  τέλος υλοποιήθηκαν τα FTTH δίκτυα από τις  τοπικές 
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εταιρείες  ενέργειας,  μέσω  των  οποίων  συνδέονται  τα  νοικοκυριά  και  οι 

επιχειρήσεις. Το δίκτυο οπτικών ινών στο νομό Viborg παρέχει ανταγωνιστικές 

υπηρεσίες  πρόσβασης  στο  διαδίκτυο,  υπηρεσίες  TV,  video  και  τηλεφώνου.  Σε 

κάθε  δήμο  υπήρχε  μια  ξεχωριστή  υπεύθυνη  αρχή  (broadband  planner)  που 

επιτηρούσε το σχεδιασμό και την πρόοδο των έργων. Αξίζει να αναφερθεί πως 

κατά το σχεδιασμό του δικτύου οπτικών  ινών σε κάθε δήμο,  ελήφθη υπόψη ο 

μελλοντικός  πολεοδομικός  σχεδιασμός  του  δήμου,  έτσι  ώστε  να  υπάρχει 

καθολική κάλυψη. 

3.2.6.1.2 Bryggenet 

To  Bryggenet  [72]  είναι  ένα  κοινοτικό  ευρυζωνικό  δίκτυο  οπτικών  ινών  στην 

περιοχή  Islands  Brygge  στην  Κοπεγχάγη.  Το  Bryggenet  αναπτύχθηκε  από  20 

τοπικές κοινότητες (residential communities), οι οποίες συνεργάστηκαν έχοντας 

ως  στόχο  να  κατασκευάσουν  ένα  ιδιόκτητο  δίκτυο  που  θα  συνέδεε  τις 

κοινότητες  και  θα  παρείχε  πρόσβαση  στο  Internet.  Το  συγκεκριμένο  δίκτυο 

παρέχει  υπηρεσίες  πρόσβασης  στο  δίκτυο,  TV  και  τηλεφώνου,  με  χαμηλό 

κόστος,  σε  μια  περιοχή  4000  κατοίκων.  Η  κατασκευή  του  δικτύου  Bryggenet 

άρχισε το 2001 από μια ομάδα εθελοντών. Αρχικά κύριος στόχος ήταν η παροχή 

γρήγορης  και  φθηνής  πρόσβασης  στο  internet  στους  κατοίκους  της  περιοχής 

από τους παρόχους, όμως πολύ γρήγορα επεκτάθηκε και παρείχε υπηρεσίες TV 

και τηλεφώνου. Από τις αρχές του 2003 ήταν διαθέσιμες όλες οι υπηρεσίες και 

συνεχιζόταν  με  αυξανόμενο  ρυθμό  η  σύνδεση  και  νέων  νοικοκυριών  και  νέων 

παρόχων στο δίκτυο. Από τα μέσα του 2005, περισσότερα από 3500 νοικοκυριά 

είχαν  συνδεθεί  στο  Bryggenet.  Οι  χρήστες  του  δικτύου  μπορούν  να  επιλέξουν 

ανάμεσα σε δύο βασικά πακέτα πρόσβασης στο διαδίκτυο: το «basic  internet» 

με 35 Mbit/s και «fast  internet» με 125 Mbit/s. Επίσης οι χρήστες μπορούν να 

επιλέξουν  ανάμεσα  σε  δύο  πακέτα  Cable  TV  ένα  μικρό,  με  οκτώ  κανάλια 

(Δανέζικα,  τοπικά και Σκανδιναβικά) και  ένα μεγάλο με 31 κανάλια  (Δανέζικα, 

τοπικά,  Σκανδιναβικά,  Βρετανικά,  Αμερικάνικα,  Γερμανικά,  Γαλλικά,  Ισπανικά 

κ.α.).  Όσον  αφορά  τις  τηλεφωνικές  υπηρεσίες,  το  κόστος  είναι  περίπου  20% 

μικρότερο  σε  σχέση  με  τις  υπηρεσίες  που  παρέχονται  από  τους  εμπορικούς 

παρόχους, ενώ οι τοπικές κλήσεις είναι δωρεάν. Η υποδομή του δικτύου ανήκει 
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στη Bryggenet, το δίκτυο κορμού αποτελείται από ένα δίκτυο οπτικών ινών που 

συνδέουν τα κτίρια των μελών του δικτύου. Το κόστος του δικτύου ανέρχεται 

στα 2 εκατομμύρια δολάρια ενώ κατασκευάστηκε και λειτουργεί με την ευθύνη 

της GN Residential Network, η οποία διαχειρίζεται παρόμοια δίκτυα και σε άλλες 

περιοχές της Δανίας. 

3.2.6.1.3 Frederiksberg Net 

Το Frederiksberg Net (FrbNet)  [73] είναι ένα μη κερδοσκοπικό δίκτυο αστικού 

επιπέδου  το  οποίο  παρέχει  υπηρεσίες  στα  μέλη  της  κοινότητας  Frederiksberg 

στην περιοχή της Κοπεγχάγης. Το FrbNet χρησιμοποιεί την τεχνολογία FTTB για 

να συνδέσει τα κτίρια στο κεντρικό δίκτυο Ethernet. Το δίκτυο παρέχει φθηνές 

υπηρεσίες  IP  επειδή  χρησιμοποιεί  τυποποιημένο  εξοπλισμό  με  χαμηλό  κόστος 

και  για  την ανάπτυξη  του δικτύου οπτικών  ινών,  χρησιμοποιεί  μια ήδη  έτοιμη 

υπόγεια  υποδομή  που  ανήκει  στην  πυροσβεστική  υπηρεσία.  Η  εταιρεία  που 

διαχειρίζεται  το  δίκτυο,  ιδρύθηκε  από  δύο  επιχειρηματίες  το  2000  και 

λειτουργεί  ως  κοινοπραξία  στην  οποία  συμμετέχουν  ισότιμα  όλα  τα 

μέλη/χρήστες  του  δικτύου.  Κύριος  στόχος  της  εταιρείας  είναι  να  παρέχει 

ευρυζωνικές  υπηρεσίες  (πρόσβαση  στο  διαδίκτυο,  τηλέφωνο  και  τηλεόραση) 

στους  20.000  συνδρομητές  με  χαμηλό  κόστος.  Η  επιχείρηση  χρησιμοποιεί  ένα 

ανώριμο μοντέλο «φραγμένου κήπου» (gated garden), σύμφωνα με το οποίο η 

επιχείρηση  εξαιτίας  της  έλλειψης  εξωτερικών  παρόχων  υπηρεσιών  υλοποίησε 

τόσο  την  παροχή  Διαδικτύου,  όσο  και  μια  εσωτερική  τηλεφωνική  υπηρεσία 

πάνω  από  μια  υποδομή  σύγκλισης  τεχνολογιών  Ethernet  ‐  FTTB.  Η  βάση 

χρηστών/πελατών  του  δικτύου  Frederiksberg  Net,  ακολουθεί  αυξανόμενους 

ρυθμούς  και  αυτό  δίνει  τη  δυνατότητα  στην  εταιρεία  να  προσελκύσει 

εξωτερικούς φορείς παροχής υπηρεσιών και να αντικαταστήσει την υπάρχουσα 

τηλεφωνική υπηρεσία καθώς και να εισαγάγει νέες υπηρεσίες (Vod, IPTV). 

3.2.6.1.4 Midtsoenderjylland 

Η τοπική αρχή του Midtsoenderjylland  [74], μιας μικρής αγροτικής κοινότητας 

στη  νότια  Δανία  συνεργάζεται  με  την  τοπική  εταιρεία  παροχής  ενέργειας,  Syd 
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Energi,  στα  πλαίσια  ενός  επταετούς  προγράμματος  προσπαθώντας  να 

επεκτείνει το δίκτυο οπτικών ινών που υπάρχει στην περιοχή και να βελτιώσει 

την  ευρυζωνική  σύνδεση  (FTTP)  για  όλα  τα  σπίτια.  Τα  αποτελέσματα  μιας 

μελέτης  το  2000,  έδειξαν  ότι  η  περιοχή  υστερούσε  στον  τομέα  των 

τηλεπικοινωνιών και αυτό ήταν κάτι που οδήγησε την τοπική αρχή να αναλάβει 

πρωτοβουλίες, οι οποίες θα είχαν ως στόχο να καλύψουν το τηλεπικοινωνιακό 

χάσμα.  Έτσι  το  2004  ξεκίνησε  η  κατασκευή  του  δικτύου  οπτικών  ινών  στην 

περιοχή,  που  δίνει  τη  δυνατότητα  στους  κατοίκους  να  έχουν  ευρυζωνική 

πρόσβαση  στο  διαδίκτυο.  Η  αρχική  δημόσια  επένδυση  ήταν  1,4  εκατομμύρια 

ευρώ. Σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο της Δανίας η περιοχή παρουσίαζε υψηλά 

ποσοστά ανεργίας, οι κάτοικοι είχαν χαμηλά εισοδήματα και στην περιοχή δεν 

υπήρχε  κανένα  ανώτερο  εκπαιδευτικό  ίδρυμα.  Για  να  υπερνικήσει  αυτά  τα 

εμπόδια και να κάνει πιο ελκυστική την περιοχή η κοινοπραξία έθεσε ως στόχο 

να συνδέσει όλα τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις στο δίκτυο έως τα τέλη του 

2007, με έξοδα της Syd Energi, έτσι ώστε να φέρει σε επαφή τους κατοίκους με 

τα  οφέλη  της  ευρυζωνικότητας.  Σήμερα  άλλοι  τρεις  δήμοι  συμμετέχουν  στην 

κοινοπραξία, ενώ η Syd Energi συμμετέχει και σε άλλα παρόμοια προγράμματα. 

Παράλληλα  στα  πλαίσια  του  προγράμματος  αναπτύχθηκε  στο  Roedding  το 

Innovation House που παρέχει  ένα  καινοτόμο περιβάλλον  εργασίας  για  μικρές 

επιχειρήσεις όπως επίσης έχουν δημιουργηθεί και IT Houses, τα οποία παρέχουν 

τεχνική  βοήθεια  και  ενημέρωση  στους  κατοίκους  της  περιοχής  σχετικά  με  τις 

ICT τεχνολογίες. Η κοινοπραξία έχει κατασκευάσει το δίκτυο έτσι ώστε να είναι 

ανοικτό  και  ανταγωνιστικό  και  να  μπορούν  οι  πολίτες  να  επιλέξουν  τον  ISP 

πάροχο και τις υπηρεσίες που τους καλύπτουν. Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη 

του  δικτύου και  στην  μεταφορά  τεχνογνωσίας  έχει  παίξει  η  συνεργασία με  το 

πανεπιστήμιο του Aalborg και το ίδρυμα επιχείρησης και τεχνολογίας Herning. 

3.2.6.1.5 Aarhus 

Το 2003, η δημοτική αρχή της πόλης Aarhus [75], (δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της 

Δανίας) αποφάσισε να αναπτύξει ένα ευρυζωνικό δίκτυο οπτικών ινών που θα 

συνέδεε όλα τα δημόσια κτίρια και υπηρεσίες. Για την κατασκευή του δικτύου ο 

δήμος υπέγραψε οκταετή συμφωνία με την εταιρεία NetDesign, η οποία θα ήταν 
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υπεύθυνη για την κατασκευή μιας πολυσύνθετης περιφερειακής υποδομής που 

θα  εξυπηρετούσε  τις  ανάγκες  των  επιχειρήσεων  και  των  νοικοκυριών.  Το 

AarhusNet, όπως ονομάζεται το δίκτυο, λειτουργεί σύμφωνα με το μοντέλο της 

ανοικτής πρόσβασης, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τον ανταγωνισμό. Όμως 

βασικός  στόχος  του  δικτύου  είναι  να  πραγματοποιηθούν  οι  απαραίτητες 

εργασίες  έτσι  ώστε  να  συνδεθούν  σε  αυτό  όλα  τα  κτίρια  (νοικοκυριά  και 

επιχειρήσεις)  της  πόλης.  Για  το  λόγο  αυτό  η  NetDesign,  συνεργάζεται  με  τις 

τοπικές  εταιρείες  ενέργειας  (Energy Utility  Companies)  για  να αναπτυχθεί  ένα 

αποδοτικό δίκτυο FTTH. 

3.2.6.2  Ασύρματα  Ευρυζωνικά  Δίκτυα   

Στην  παρούσα  υπο‐ενότητα  παρουσιάζονται  παραδείγματα  ανάπτυξης 

ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων στη Δανία. 

3.2.6.2.1 Djurslands.Net 

Το DjurslandS.Net [76] είναι ένα από τα μεγαλύτερα, σε παγκόσμιο επίπεδο, μη 

κερδοσκοπικό  αγροτικό  κοινοτικό  ασύρματο  δίκτυο.  Το  κόστος  για  την 

κατασκευή του DjurslandS.Net αντιστοιχεί περίπου στο ένα τρίτο του κόστους 

των  αντίστοιχων  ασύρματων  δικτύων  που  κατασκευάζονται  σε  αστικές 

περιοχές  χάρη στη  χρήση  ενός  δημόσιου δικτύου κορμού, στον μεγάλο αριθμό 

εθελοντών  και  στην  έμμεση  υποστήριξη  από  τις  τοπικές  αρχές.  Το 

DjurslandS.Net  υιοθετεί  ένα  απλό  συνδυασμό  των  επιχειρησιακών  μοντέλων 

«δημοσίου  κήπου»  και  «περιφραγμένου  κήπου»  για  να  παρέχει  φθηνή 

πρόσβαση  στο  Διαδίκτυο.  Πιο  συγκεκριμένα,  στο  μοντέλο  του  «δημοσίου 

κήπου»  ο  φορέας  παροχής  υπηρεσιών  παρέχει  με  διαφανή,  προς  τον  χρήστη, 

τρόπο την συνδεσιμότητα ανάμεσα στους χρήστες και σε εκείνους που κατέχουν 

το  παρεχόμενο  περιεχόμενο.  Το  μοντέλο  αυτό  είναι  σαν  το  Διαδίκτυο.  Όσον 

αφορά  το  μοντέλο  του  «περιφραγμένου  κήπου»,  στην  περίπτωση  αυτή  ο 

καταναλωτής έχει πρόσβαση σε προκαθορισμένο περιεχόμενο. Ειδικότερα, όλο 

το  παρεχόμενο  περιεχόμενο  χορηγείται  στον  φορέα  παροχής  υπηρεσιών  από 

τους  δημιουργούς  του  περιεχομένου  και  παρέχεται  στη  συνέχεια  στους 
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καταναλωτές  με  τη  μορφή  πακέτου.  Με  βάση  τα  δύο  αυτά  μοντέλα  και 

οδηγημένη  από  τη  τοπική  υποστήριξη  και  αλληλεγγύη,  η  επιχείρηση 

αντιμετωπίζει συνεχείς οικονομικές και οργανωτικές προκλήσεις. Όπως και σε 

άλλες αγροτικές περιοχές στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο, έτσι και στην 

χερσόνησο  Djursland  η  οικονομική  εξέλιξη  της  περιοχής  δεν  είχε  καλές 

προοπτικές  και  το  μέλλον  ήταν  αβέβαιο.  Οι  μεγάλες  αποστάσεις  και  η 

αραιοκατοίκηση  ήταν  δύο  επιπλέον  ανασταλτικοί  παράγοντες  για  την 

οικονομική ανάπτυξη της χερσονήσου. Έπειτα από συζητήσεις με 35 παρόχους 

ISP,  οι  τοπικές  αρχές  συνειδητοποίησαν  ότι  δεν  ήταν  εφικτή  η  παροχή 

καθολικής  ευρυζωνικής  πρόσβασης  στη  χερσόνησο  με  τις  παραδοσιακές 

συνθήκες της αγοράς. Αρχικά μια ομάδα εθελοντών δημιούργησε μια «self‐help» 

κοινότητα  για  να  φέρει  σε  επαφή  τα  νοικοκυριά  και  τις  επιχειρήσεις  της 

περιοχής με τις ICT τεχνολογίες και αργότερα μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων 

έδινε  τη  δυνατότητα  στους  ντόπιους  να  κατασκευάσουν  και  να  θέσουν  σε 

λειτουργία  ένα  ασύρματο  ευρυζωνικό  δίκτυο  ευρείας  κάλυψης 

χρησιμοποιώντας  τα  δικά  τους  μέσα.  Βασιζόμενοι  στην  εμπειρία  από  άλλες 

περιοχές, η ομάδα to 2005, δημιούργησε το Djursland  International  Institute of 

Rural  Wireless  Broadband  (DIIRWB)  και  μέσω  εκπαιδευτικών  σεμιναρίων, 

workshops  και  παροχής  τεχνικών  συμβουλών,  κατάφεραν  να  εκπαιδεύσουν 

τους  ντόπιους  έτσι ώστε  να  συμμετέχουν  υπό  ίσους  όρους  με  τους  κατοίκους 

των αστικών περιοχών στην παγκόσμια «ICT κοινωνία». Έως σήμερα υπάρχουν 

6,000  σημεία  πρόσβασης  που  παρέχουν  κάλυψη  στα  νοικοκυριά  (360.000 

περίπου), τα ιδρύματα και τις επιχειρήσεις της αγροτικής περιοχής Djursland. Οι 

κάτοικοι  της  χερσονήσου  απολαμβάνουν  υπηρεσίες  των  4 Mbps  (downstream 

και upstream) με πολύ χαμηλότερο κόστος σε σχέση με τις μηνιαίες συνδρομές 

για  υπηρεσίες  ADSL  που  πληρώνουν  οι  κάτοικοι  των  αστικών  περιοχών  της 

Δανίας. 

3.2.6.2.2 Onet 

Το  δίκτυο ONet  [77]  είναι  ένα  ασύρματο  ευρυζωνικό  δίκτυο που  καλύπτει  τις 

ανάγκες  οκτώ  μικρών  νησιών  (με  10  έως  218  κατοίκους  το  καθένα),  που 

βρίσκονται  στο  νότιο  τμήμα  της  Δανίας.  Περίπου  200  νοικοκυριά  και 



- 66 - ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

Π1.4.1:  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΜΠΕΙΡ ΙΩΝ  ΚΑΙ  ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  Γ ΙΑ  ΠΔΕ,  ΠΗ,  ΠΙΝ,  ΕΛΛΑΔΑ 
 

επιχειρήσεις  που  βρίσκονται  στα  νησιά  αυτά  έχουν  ασύρματη  ευρυζωνική 

πρόσβαση.  Επιπλέον  το  δίκτυο  παρέχει  ασύρματη  πρόσβαση  στους  επιβάτες 

των ferries που συνδέουν τα νησιά με την ηπειρωτική χώρα. Έως τις αρχές του 

2006,  που  κατασκευάστηκε  το  δίκτυο  ONet  τα  νησιά  αυτά  δεν  είχαν  τη 

δυνατότητα ευρυζωνικής πρόσβασης στο δίκτυο. Ένας μικρός τοπικός πάροχος 

που  εδρεύει  σε  ένα  από  τα  νησιά  (Stryno)  αυτά  διαχειρίζεται  το  δίκτυο.  Το 

παρόν δίκτυο συνεχώς επεκτείνεται και παρέχει ευρυζωνική κάλυψη σε ολοένα 

και  περισσότερα  νησιά  που  βρίσκονται  στην  περιοχή.  Από  το  2004  έχει 

αναπτυχθεί μια τοπική ομάδα δράσης  (Local Action Group  ‐ LAG), που έχει ως 

κύριο στόχο να φέρει σε επαφή τους κατοίκους των νησιών με τις τεχνολογίες 

πληροφορικής και επικοινωνιών και να τις εισάγουν στις επαγγελματικές τους 

δραστηριότητες. Στα πλαίσια δράσης της LAG, σε 27 νησιά  ,  έχουν αναπτυχθεί 

ειδικοί  χώροι,  στους  οποίους  οι  κάτοικοι  μπορούν  να  χρησιμοποιούν  τις 

τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. 

3.2.6.3  Στρατηγικές  και  Κυβερνητικές  Δράσεις  για  

την  Ανάπτυξη  της  Ευρυζωνικότητας   

Η κυβέρνηση της Δανίας ([78], [79], [80]) από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 

πραγματοποιεί συντονισμένες προσπάθειες για την ενίσχυση του ανταγωνισμού 

στην αγορά των τηλεπικοινωνιών. Η πολιτική που ακολουθήθηκε έχει κατατάξει 

τη Δανία στις  ανταγωνιστικότερες  χώρες  της ΕΕ.  Επίσης  η Δανία  ήταν μεταξύ 

των  πρώτων  χωρών  που  ζήτησε  την  αδεσμοποίηση  του  τοπικού  βρόχου.  Σε 

αντίθεση με τις περισσότερες χώρες της ΕΕ η αδεσμοποίηση ζητείται επίσης και 

για τα δίκτυα οπτικών ινών. Από το 2002 η κυβέρνηση της Δανίας αναγνώρισε 

πως  η  ζήτηση  για  ευρυζωνικά  δίκτυα παρουσίαζε  σταδιακή αύξηση στη  χώρα 

και  κατανόησε  το  πόσο  σημαντικό  είναι  να  αναπτυχθούν  οι  κατάλληλες 

υποδομές  FTTx  δικτύων.  Καθοριστικοί  παράγοντες  για  την  ανάπτυξη  της 

ευρυζωνικότητας στη Δανία είναι οι παρακάτω: 

 Οι περιφερειακοί φορείς ανέλαβαν διάφορες πρωτοβουλίες έτσι ώστε να 

ενισχυθεί  η  ανάπτυξη  του  δικτύου. Οι  προσπάθειες  επικεντρώθηκαν σε 

δυο  κυρίως  κατευθύνσεις  :  i)  «Έξυπνο  σκάψιμο»,  πραγματοποιήθηκε 
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συντονισμένος σχεδιασμός του ευρυζωνικού δικτύου, δηλαδή οι οπτικές 

ίνες  και  σε  μερικές  περιπτώσεις  οι  άδειοι  σωλήνες  τοποθετούνταν  στο 

έδαφος  όταν  γινόντουσαν  εργασίες  εκσκαφής.  Ο  συντονισμός  και  το 

σχέδιο  λειτουργίας  μεταξύ  των  τηλεπικοινωνιακών  παρόχων  και  των 

παρόχων  ηλεκτρικής  ενέργειας  και  δημοσίων  έργων  συνέβαλαν  στη 

μείωση  του  συνολικού  κόστους  για  την  ανάπτυξη  των  απαραίτητων 

υποδομών, ii) ενοποίηση της ζήτησης: οι τοπικές αρχές λειτούργησαν ως 

ενοποιητές για διάφορες ομάδες χρηστών έτσι ώστε η ζήτηση να είναι σε 

τέτοια  επίπεδα  που  να  εξασφαλίζουν  μια  οικονομική  βάση  στους 

παρόχους ευρυζωνικότητας για τη δημιουργία νέων υποδομών. 

 Οι  εταιρείες  κοινής  ωφέλειας  μπήκαν  από  νωρίς  στον  τομέα  της 

ευρυζωνικής  αγοράς.  Πιο  συγκεκριμένα  η  αυξανόμενη  ζήτηση 

ευρυζωνικών εφαρμογών και η δυνατότητα σημαντικών συνεργιών με το 

κύριο  επιχειρηματικό  τους  πεδίο  (core  business)  τους  οδήγησαν  τις 

δανέζικες  επιχειρήσεις  να  εισέλθουν  στον  τομέα  παροχής  ευρυζωνικών 

υπηρεσιών.  Η  Δανέζικη  Αρχή  Ρύθμισης  της  Ενέργειας  μαζί  με  την  Αρχή 

Ανταγωνισμού για να ενισχύσει το ενδιαφέρον των εταιρειών παρενέβη 

λαμβάνοντας  τα  παρακάτω  μέτρα:  i)  oι  εταιρείες  ενέργειας  είχαν  τη 

δυνατότητα να χρησιμοποιούν το capital‐equity χωρίς περιορισμό και ii) 

οι εταιρείες ενέργειας θα μπορούσαν να αναπτύξουν δίκτυα επικοινωνίας 

σύμφωνα  με  το  μοντέλο  ανοιχτής  πρόσβασης  και  θα  μπορούν  να 

λειτουργούν ως χονδρέμποροι. 

 Η  πραγματοποίηση  προσπαθειών  για  την  αποφυγή  της  ανορθόδοξης 

χρήσης των δημόσιων κονδυλίων έτσι ώστε να μην αναπτυχθούν δίκτυα 

σε  κερδοφόρες  μόνο  περιοχές.  Για  το  λόγο  αυτό  η  Αρχή  Ανταγωνισμού 

ρύθμισε την παρέμβαση των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας με τους εξής 

κανόνες,  πρώτον  οι  εταιρείες  ηλεκτρικής  ενέργειας  δεν  θα  μπορούν  να 

χρησιμοποιούν δημόσιες επιχορηγήσεις για την κατασκευή ευρυζωνικών 

υποδομών  και  δεύτερον  οι  εταιρείες  ηλεκτρικής  ενέργειας  θα  έχουν  τη 

δυνατότητα  να  αναπτύξουν  δίκτυα  FTTx  την  ίδια  στιγμή  και  στις  ίδιες 

τάφρους των καλωδίων ηλεκτρικής ενέργειας. Για παράδειγμα η DONG, η 

μεγαλύτερη  εταιρεία ηλεκτρικής  ενέργειας στη Δανία,  το 2004  ξεκίνησε 
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την κατασκευή του πρώτου δικτύου FTTH στην περιοχή της Κοπεγχάγης 

εκμεταλλευόμενη τα έργα εκσκαφής που γινόντουσαν εκείνη την περίοδο 

για την μετατροπή των υπέργειων συνδέσεων σε υπόγειες. Γενικότερα οι 

επιχειρήσεις  κοινής  ωφέλειας  αναπτύσσουν  ευρυζωνικά  δίκτυα  με 

σχέδια  για  την  ανάπτυξη  FTTx  δικτύων  κατατάσσοντας  τη  Δανία 

ανάμεσα στις χώρες με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη όσον αφορά το επίπεδο 

του  ανταγωνισμού  και  την  υποδομή  οπτικών  ινών  σε  ευρωπαϊκό 

επίπεδο. 

 Ανάπτυξη  εναλλακτικών  δικτύων,  που  χαρακτηρίζεται  από  μια  IP 

πλατφόρμα  σύγκλισης  τεχνολογιών,  η  οποία  χρησιμοποιείται  για  να 

προσφέρει  διαφορετικούς  τύπους  περιεχομένου  με  προσιτό  και/ή 

αποδοτικό  τρόπο  μέσω:   i)  της  δημιουργίας  LAN  στις  κατοικημένες 

περιοχές που χρησιμοποιούν ένα συνδυασμό υπάρχουσας υποδομής και 

ανάπτυξης  νέων  καλωδιακών  και  δικτυακών  συστατικών,  ii)  της 

επέκτασης  της  τεχνολογίας  LAN  σε  MAN  και  WAN,  με  συνέπεια  την 

παράκαμψη  των  παραδοσιακών  τηλεπικοινωνιακών  υποδομών, iii)  της 

δημιουργίας  ασύρματου  IP  δικτύου  σε  οικιακά  και  εργασιακά 

περιβάλλοντα  που  χρησιμοποιούν,  π.χ.  WLAN,  iv)  της  δημιουργίας 

ασύρματων  hot  spots  σε  δημόσια  και  ιδιωτικά  σημεία  και  iv)  της 

δημιουργίας ασύρματου δικτύου σε μεγαλύτερες γεωγραφικές περιοχές.  

 Τα  χαμηλότερα  εμπόδια  στην  είσοδο  λόγω  του φθηνού  τυποποιημένου 

εξοπλισμού  και  των  τεχνολογιών  και  η  άμεση  ή  έμμεση  συμμετοχή  του 

δημόσιου  τομέα  οδήγησαν  στην  καθιέρωση  των  εναλλακτικών 

ευρυζωνικών πάροχων. 

 Η Δανία έχει εισαγάγει ένα ειδικό φορολογικό νόμο, που επιτρέπει στους 

εργοδότες να προσφέρουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές καθώς επίσης και 

ευρυζωνικές  συνδέσεις  στους  υπαλλήλους  τους  χωρίς  την  πληρωμή 

φόρου. Λαμβάνοντας υπόψη τα υψηλά επίπεδα των φόρων εισοδήματος 

στη  Δανία,  αυτό  δείχνει  ότι  οι  φορολογικές  μειώσεις  στην 

πραγματικότητα  αποδίδουν  περισσότερο  από  το  50%  των  δαπανών. 

Αυτός  ο  νόμος  έχει  γίνει  πολύ  δημοφιλής  και  πολλές  επιχειρήσεις 
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παρέχουν αυτήν την  ευκαιρία σε όλους υπαλλήλους τους ως τμήμα του 

μισθού τους. 

3.2.7  Ελβετία 

Στις  υποενότητες  που  ακολουθούν  παρουσιάζονται  παραδείγματα  ανάπτυξης 

ευρυζωνικών  δικτύων  (ασύρματων  και  οπτικών  ινών)  τα  οποία  έχουν 

υλοποιηθεί  στην  Ελβετία  και  τα  οποία  μπορούν  να  θεωρηθούν  βέλτιστες 

πρακτικές. 

3.2.7.1  Ευρυζωνικά  Δίκτυα  Οπτικών  Ινών  

Στην  παρούσα  υπο‐ενότητα  παρουσιάζονται  παραδείγματα  ανάπτυξης 

ευρυζωνικών δικτύων οπτικών ινών στην Ελβετία. 

3.2.7.1.1 Ζυρίχη 

Τον  Μάρτιο  του  2007  η  δημοτική  αρχή  της  πόλης  της  Ζυρίχης  [81] 

πραγματοποίησε μια δημόσια διαβούλευση που αφορούσε την κατασκευή ενός 

δημοτικού  δικτύου  οπτικών  ινών  FTTH  που  θα  παρείχε  κάλυψη  σε  όλη  την 

πόλη. Οι πολίτες τη Ζυρίχης είχαν τη δυνατότητα να εκφράσουν τη άποψη τους 

μέσω  μιας  δημόσιας ψηφοφορίας.  Το  65%  των ψηφοφόρων  υποστήριζαν  την 

κατασκευή του δικτύου FTTH στην πόλη. Με το θετικό αποτέλεσμα η δημοτική 

αρχή αποφάσισε να προχωρήσει στην κατασκευή του δικτύου οπτικών ινών το 

οποίο θα λειτουργεί με το ανοικτό μοντέλο πρόσβασης. Για την κατασκευή του 

δικτύου  η  δημοτική  αρχή  συνεργάζεται  με  την  δημοτική  εταιρεία  ηλεκτρικής 

ενέργειας  EWZ.  Αυτή  την  περίοδο  το  δίκτυο  βρίσκεται  υπό  κατασκευή  και  το 

συνολικό  κόστος  υπολογίζεται  ότι  θα  φτάσει  στα  200  περίπου  εκατομμύρια 

ελβετικά φράγκα.  Το  κόστος  κατασκευής  θα  καλυφθεί  από  τη  δημοτική  αρχή 

μέσω δανείου. 



- 70 - ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

Π1.4.1:  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΜΠΕΙΡ ΙΩΝ  ΚΑΙ  ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  Γ ΙΑ  ΠΔΕ,  ΠΗ,  ΠΙΝ,  ΕΛΛΑΔΑ 
 

3.2.7.2  Ασύρματα  Ευρυζωνικά  Δίκτυα   

3.2.7.2.1 Lucerne 

Η  πόλη  Lucerne  [82]  βρίσκεται  στην  κεντρική  Ελβετία  και  έχει  57,890 

κατοίκους. Από το 2006 έχει αρχίσει η κατασκευή του ασύρματου ευρυζωνικού 

δικτύου  της  πόλης  το  οποίο  αναμένεται  να  ολοκληρωθεί  το  2008.  Για  την 

κατασκευή,  διαχείριση  και  λειτουργία  του  δικτύου  υπεύθυνη  είναι  μια 

κοινοπραξία στην οποία συμμετέχουν η δημοτική αρχή της πόλης, η TPN και μια 

local utility. Το δίκτυο θα είναι το πρώτο δίκτυο αστικού επιπέδου στην Ελβετία 

και  η  Lucerne  θα  είναι  η  πρώτη  πόλη  που  θα  αποκτήσει  ένα  ασύρματο 

ευρυζωνικό  δίκτυο που  θα παρέχει  κάλυψη σε  όλη  την  πόλη.  Το Wi‐Fi  δίκτυο 

που αναπτύσσεται θα καλύπτει μια έκταση 20 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Έως 

τα  τέλη  του  2006  είχε  ολοκληρωθεί  η  πρώτη  φάση  του  δικτύου  και  παρείχε 

κάλυψη σε μια περιοχή 4 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Το δίκτυο είναι ανοικτό σε 

όλους τους παρόχους υπηρεσιών. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες 

να  έχουν  ασύρματη  ευρυζωνική  πρόσβαση  σε  εσωτερικούς  χώρους  αρκεί  να 

έχουν  προμηθευτεί  τον  κατάλληλο  εξοπλισμό  από  τον  τοπικό  πάροχο  ISP.  Η 

κατασκευή  του  δικτύου  πραγματοποιείται  από  την  TPN  ενώ  ο  απαραίτητος 

εξοπλισμός για τα σημεία πρόσβασης είναι της Colubris. Παράλληλα το δίκτυο 

θα  χρησιμοποιεί  ως  backhaul  τις  υποδομές  του  δικτύου  οπτικών  ινών  που 

ανήκουν στη local utility. 

3.2.7.2.2 Γενεύη 

Τον Οκτώβριο του 2007 το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης της Γενεύης [83] και 

η  FON  ανακοίνωσαν  επίσημα  πως  συνεργάζονται  στα  πλαίσια  ενός 

προγράμματος με κύριο στόχο την παροχή ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης 

μέσω Wi ‐ Fi δικτύων σε όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές της πόλης. Όλοι 

οι κάτοικοι της πόλης θα μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα και να γίνουν 

μέλη  της  ασύρματης  κοινότητας  αποκτώντας  ελεύθερη  πρόσβαση  στο  δίκτυο 

της  FON.  Το  μόνο  που  χρειάζεται  είναι  να  αποκτήσουν  τον  απαραίτητο 

εξοπλισμό.  Η  δημοτική  αρχή  της  πόλης  έχοντας  ως  στόχο  να  ενισχύσει  τη 
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συμμετοχή των πολιτών στο πρόγραμμα διέθεσε δωρεάν 500 δρομολογητές της 

FON. Η Γενεύη είναι η πρώτη πόλη της Ελβετίας που συνεργάζεται με τη FON και 

συμμετέχει  σε  αυτό  το  πρόγραμμα.  Κύριος  στόχος  είναι  να  συνδεθούν  όσο  το 

δυνατόν περισσότεροι πολίτες. Κάθε μέλος στην ουσία αποτελεί και ένα κόμβο 

του ασύρματου δικτύου και με αυτόν τον τρόπο επεκτείνεται το Wi  ‐Fi δίκτυο 

της πόλης. 

3.2.7.2.3 Λωζάνη 

Η  Λωζάνη  [84],  βρίσκεται  στο  δυτικό  τμήμα  της  Ελβετίας  στη  γαλλόφωνη 

περιοχή και έχει περισσότερους από 128.000 κατοίκους. Το 2004 μια δημοτική 

υπηρεσία (Services industriels de Lausanne) ξεκίνησε την κατασκευή ενός Wi ‐ 

Fi  δικτύου.  Το  δίκτυο  που  αναπτύχθηκε  παρέχει  ελεύθερη  πρόσβαση  στους 

χρήστες  οι  οποίοι  βρίσκονται  στην  περιοχή  Ouchy  (ευρύτερη  περιοχή  στην 

οποία  υπάρχει  το  λιμάνι  της  πόλης)  και  στις  περιοχές  Riponne  και  Palud  που 

βρίσκονται στο κέντρο της πόλης. Το κόστος κατασκευής του δικτύου έφτασε 

τα 12,000 δολάρια ενώ το ετήσιο κόστος συντήρησής του είναι περίπου 2,400 

δολάρια.  Το  δίκτυο  που  έχει  αναπτυχθεί  έως  τώρα  λειτουργεί  πιλοτικά  και 

αναμένεται να επεκταθεί και να παρέχει κάλυψη σε όλη την πόλη καθώς και την 

ευρύτερη  περιοχή.  Το  δίκτυο  παρέχει  υψηλής  ποιότητας  υπηρεσιών  και  οι 

πολίτες και οι επισκέπτες της πόλης έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το 

δίκτυο  δωρεάν.  Το  γεγονός  αυτό  είναι  πολύ  σημαντικό  καθώς  πριν  την 

κατασκευή  του  δικτύου  ασύρματη  ευρυζωνική  πρόσβαση  παρείχε  μόνο  η 

Swisscom Eurospot με πολύ υψηλό κόστος και χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών. 

3.2.8  Εσθονία 

Στις υποενότητες που ακολουθούν παρουσιάζονται παραδείγματα στρατηγικών 

και  κυβερνητικών  δράσεων  τα  οποία  υιοθετήθηκαν  από  την  Εσθονία  και  τα 

οποία  μπορούν  να  θεωρηθούν  ως  βέλτιστες  πρακτικές  για  την  ανάπτυξη  της 

ευρυζωνικότητας και την αύξηση της προσφοράς και της ζήτησης. 
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3.2.8.1  Στρατηγικές  και  Κυβερνητικές  Δράσεις  για  

την  Ανάπτυξη  της  Ευρυζωνικότητας  

Η Εσθονία [79][80][85] είναι από τις λίγες χώρες στον κόσμο που έχει ενταχθεί 

σε τόσο μεγάλο βαθμό στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η Εσθονία ανήκει στα 

νέα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όμως σε αυτόν τον τομέα βρίσκεται σε 

διαφορετική  κατάσταση  από  τα  περισσότερα  νέα  κράτη  μέλη.  Παρόλο  την 

χαμηλή  εισοδηματική  κατάσταση  της  χώρας,  η  αύξηση  της  χρήσης  του 

Διαδικτύου  και  η  ανάπτυξη  της  ευρυζωνικότητας  πραγματοποιήθηκαν  με 

εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς. Αυτό  έχει ως αποτέλεσμα να μην τίθεται θέμα 

ψηφιακού χάσματος ή τουλάχιστον να είναι σε πολύ μικρό βαθμό σε σχέση με 

άλλες χώρες. Καθοριστικό ρόλο προς αυτήν την κατεύθυνση έπαιξε ο ρόλος του 

κράτους καθώς ενίσχυσε σημαντικά αυτή την προσπάθεια. Πιο συγκεκριμένα: 

 Το  κράτος  έδωσε  ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη On  line  υπηρεσιών 

και  ο  δημόσιος  τομέας  κατάφερε  να  πάρει  το  προβάδισμα  στην 

προσφορά  on  line  υπηρεσιών,  αναπτύσσοντας  με  γρήγορο  ρυθμό  τις 

κυβερνητικές  υπηρεσίες:  για  παράδειγμα,  το  2004,  το  59%  των 

φορολογικών  δηλώσεων  εισοδήματος  των  φυσικών  προσώπων  για  το 

2003 υποβλήθηκε ηλεκτρονικά. 

 Αναπτύχθηκε  το  ευρυζωνικό  δίκτυο  μετάδοσης  δεδομένων  PeaTee 

(EEBone)  μέσω  του  οποίου  πραγματοποιούνται  οι  υπηρεσίες 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και συνδέονται σε αυτό περισσότεροι από 

21.000 ηλεκτρονικοί  υπολογιστές  και πάνω από 1.300 κυβερνητικά και 

τοπικά όργανα. 

 Στα πλαίσια του προγράμματος «Tigger Leap», όλα τα σχολεία της χώρας 

απέκτησαν ευρυζωνική πρόσβαση. 

 Επιπλέον  οι  on  line  υπηρεσίες  που  προσφέρονται  από  τις  επιχειρήσεις 

είναι  εξίσου  επιτυχείς,  τουλάχιστον  σε  μερικούς  τομείς:  το  95%  των 

τραπεζικών συναλλαγών διενεργούνται ηλεκτρονικά με τον αριθμό των 

διαδικτυακών πελατών  των  τραπεζών  να ανέρχεται  σε σχεδόν 800.000 

(από έναν συνολικό πληθυσμό της τάξης των 1.350.600 κατοίκων). 
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 Η δυναμική  οικονομική πολιτική  της  χώρας  δίνει  τη  δυνατότητα  για  τη 

απόκτηση  ευρυζωνικών  συνδέσεων  με  χαμηλό  κόστος,  καθοριστικός 

παράγοντας  για  την  ανάπτυξη  της  ευρυζωνικότητας  και  των 

διαδικτυακών υπηρεσιών γενικά. 

 Παράλληλα  δόθηκε  ιδιαίτερη  σημασία  στην  ανάπτυξη  ασύρματων 

ευρυζωνικών δικτύων. Αυτή τη στιγμή στη χώρα υπάρχουν περισσότερα 

από  1000  δημόσια  σημεία  πρόσβασης  στο  internet  και  400  ασύρματες 

ζώνες που παρέχουν ελεύθερη ευρυζωνική πρόσβαση. 

3.2.9  Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

Στις  υποενότητες  που  ακολουθούν  παρουσιάζονται  παραδείγματα  ανάπτυξης 

ευρυζωνικών  δικτύων  (ασύρματων  και  οπτικών  ινών)  τα  οποία  έχουν 

υλοποιηθεί  στις  Ηνωμένες  Πολιτείες  Αμερικής  και  τα  οποία  μπορούν  να 

θεωρηθούν βέλτιστες πρακτικές. 

3.2.9.1  Ευρυζωνικά  Δίκτυα  Οπτικών  Ινών  

Στην  παρούσα  υπο‐ενότητα  παρουσιάζονται  παραδείγματα  ανάπτυξης 

ευρυζωνικών δικτύων οπτικών ινών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. 

3.2.9.1.1 Reedsburg 

Η  επιτροπή  δημόσιων  υποδομών  της  πόλης  Reedsburg  (Reedsburg  Utility 

Commission)  [95]  είναι  πρωτοπόρος  στην  προσφορά  μητροπολιτικών 

ευρυζωνικών υποδομών. Στην πόλη Reedsburg πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 

ανάπτυξη  ενός  από  τα  πρώτα  δίκτυα  FTTP  που  αναπτύχθηκαν  στις  ΗΠΑ.  Τα 

συνολικά  λειτουργικά  κόστη  σήμερα  έχουν  μειωθεί.  Ο  αρχικός  σχεδιασμός 

ξεκίνησε  το  1999.  Η  πρώτη  φάση  της  επέκτασης  του  δικτύου  FTTP  ήταν  η 

κατασκευή ενός εσωτερικού δικτύου οπτικών ινών που θα συνέδεε τις βασικές 

τοπικές  αρχές  και  τα  σχολεία  της  περιοχής.  Στη  δεύτερη  φάση  το  δίκτυο 

επεκτάθηκε σε επιλεγμένες επιχειρήσεις και βιομηχανικά πάρκα. Η τρίτη φάση 

υλοποίησης  ήταν  η  ανάπτυξη  των  υποδομών  που  θα  υποστήριζαν  υπηρεσίες 
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φωνής, βίντεο και μετάδοσης δεδομένων. Ο πάροχος εξοπλισμού hardware ήταν 

η  Calix  και  χρησιμοποιήθηκε  η  πλατφόρμα  PON,  με  δύο  σκέλη  ινών  σε  κάθε 

νοικοκυριό.  Το  πρώτο  ήταν  για  τις  υπηρεσίες  ήχου  και  μετάδοσης  δεδομένων 

και το δεύτερο για τις υπηρεσίες βίντεο. Το επιχειρηματικό μοντέλο ακολουθεί 

τους  νόμους  της  λιανικής.  Το  δίκτυο  ανήκει,  χρησιμοποιείται  και  διατηρείται 

από  την  επιτροπή  δημόσιων  υποδομών  Επιτροπή  της  πόλης.  Οι  πωλήσεις,  η 

πολιτική  προώθησης  και  η  τεχνική  υποστήριξη  πραγματοποιούνται  και  αυτές 

από την Επιτροπή. Η προσδοκώμενη διάρκεια είναι περισσότερο από 20 χρόνια. 

Το  σημείο  ισοσκέλισης  για  τους  χρηματικούς  πόρους  καλύφθηκε  επιτυχώς  σε 

λιγότερο  από  τέσσερα  χρόνια.  Για  τη  χρηματοδότηση  του  δικτύου  πάρθηκε 

δάνειο και χρησιμοποιήθηκαν πόροι από το ταμείο της αρχής ηλεκτρισμού και 

ύδρευσης. Μέχρι  τις  αρχές  του  2007,  13  εκατομμύρια  δολάρια  έχουν  ξοδευτεί 

για  την  ανάπτυξη  του  δικτύου  και  την  εγκατάστασή  του.  Ένα  από  τα  βασικά 

οφέλη του δικτύου είναι η ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και η προσέλκυση 

νέων επιχειρήσεων. Όταν ξεκίνησε η κατασκευή του δικτύου δεν υπήρχε κανένα 

εναλλακτικό δίκτυο υψηλών ταχυτήτων στην περιοχή. Σήμερα οι κάτοικοι και οι 

επιχειρηματίες  της  περιοχής  έχουν  στη  διάθεση  τους  προσιτές  υπηρεσίες  που 

είναι κατά πολύ καλύτερες από τις υπηρεσίες των καλωδιακών δικτύων και DSL. 

Το σύστημα παρέχει συμμετρικές υπηρεσίες 1 Mbps, 5 Mbps, και 10 Mbps από 

30 δολάρια το μήνα έως 50 δολάρια το μήνα. Και με 5 δολάρια επιπλέον το μήνα 

προσφέρονται  και  καλωδιακές  και  τηλεφωνικές  υπηρεσίες.  Επιπλέον  οι 

εταιρικοί πελάτες έχουν τη δυνατότητα διαφορετικών επιλογών από σημείο σε 

σημείο.  Το  δίκτυο  παρέχει  μια  πλήρη  σειρά  από  αναλογικά,  ψηφιακά  και 

μουσικά κανάλια. Το κόστος των πακέτων κυμαίνεται από 14 δολάρια το μήνα 

για 18 κανάλια έως 51 δολάρια το μήνα για 100 κανάλια. Παράλληλα το δίκτυο 

προσφέρει μια σειρά προσφορών που αφορούν τηλεφωνικές υπηρεσίες.  4,400 

νοικοκυριά είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο και το 50% των νοικοκυριών έχουν 

εγγραφή σε μια τουλάχιστον υπηρεσία (φωνής, βίντεο ή μετάδοσης δεδομένων). 

3.2.9.1.2 Portland 

Η δημοτική αρχή  της πόλη  του Portland  [96],  που  έχει  529,121 κατοίκους  και 

237,307 νοικοκυριά, το 2005 συνέταξε μια μελέτη που αφορούσε την ανάπτυξη 
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δικτύου  οπτικών  ινών  στην  πόλη.  Στα  τέλη  του  2006  το  δημοτικό  συμβούλιο 

διενήργησε  μια  νέα  πιο  λεπτομερή  μελέτη  που  περιείχε  και  το  επιχειρηματικό 

πλάνο για την ανάπτυξη ενός ανοικτού δικτύου οπτικών ινών. Παράλληλα από 

το Δεκέμβριο του 2006 τέθηκε σε λειτουργία το ασύρματο δίκτυο της πόλης. Η 

δημοτική αρχή θεωρεί πως τα δύο έργα συμπληρώνουν το ένα το άλλο και δεν 

είναι  ανταγωνιστικά.  Η  μελέτη  που  διενεργήθηκε  καθώς  και  η  αυξημένη 

διείσδυση  του  διαδικτύου  και  γενικότερα  των  νέων  τεχνολογιών  στην  πόλη 

δημιουργούν  ένα  ευνοϊκό  περιβάλλον  για  τη  δημιουργία  αλλά  και  τη 

βιωσιμότητα  ενός  δικτύου  FTTH.  Με  βάση  τα  αποτελέσματα  της  αρχικής 

μελέτης, η δημοτική αρχή θεωρεί ότι έχει καθιερώσει ένα επιχειρησιακό μοντέλο 

για  την  ανάπτυξη  και  τη  βιωσιμότητα  ενός  μητροπολιτικού  δικτύου  οπτικών 

ινών.  Σύμφωνα  με  τον  αρχικό  σχεδιασμό  το  δίκτυο  θα  καλύπτει  όλα  τα 

νοικοκυριά  και  τις  επιχειρήσεις  στο  Portland.  Τα  οφέλη  που  θα  αποκομίσει  η 

πόλη  από  την  ανάπτυξη  των  δικτύων  επόμενης  γενιάς  θα  δώσουν  νέα ώθηση 

στην τοπική οικονομία, εκπαίδευση και ποιότητα ζωής. Η πόλη ανησυχεί για το 

ότι  οι  κατέχοντες  υπεύθυνη  θέση  δίνουν  μεγαλύτερη  σημασία  στο 

βραχυπρόθεσμο κέρδος και όχι στους βασικούς μακροπρόθεσμους παράγοντες 

που  καθορίζουν  την  ανάπτυξη  των  δικτύων  του  21ου  αιώνα.  Το  τρέχον, 

προκαταρκτικό  σχέδιο  της  πόλης  είναι  για  ένα  χονδρικό  δίκτυο,  και  σε  κάθε 

περίπτωση  οι  προσφορές  υπηρεσιών  θα  καθορίζονται  από  τους  ιδιωτικούς 

παρόχους υπηρεσιών που μισθώνουν το δίκτυο 

3.2.9.1.3 Jackson 

Η  Αρχή  Ενέργειας  (Jackson  Energy  Authority)  [97]  της  πόλης  Jackson  [98] 

προωθεί  ένα  υβριδικό  επιχειρηματικό  μοντέλο  μεταπώλησης  και  ανοικτής 

πρόσβασης  σε  συνδυασμό  με  ένα  δίκτυο  FTTP.  Οι  υπηρεσίες  καλωδιακής 

τηλεόρασης  θα  παρέχονται  απευθείας  από  την  Αρχή  ενώ  οι  τηλεφωνικές  και 

διαδικτυακές  υπηρεσίες  θα  παρέχονται  από  άλλους  παρόχους.  Η  Αρχή  θα 

παρέχει επίσης και διάφορες υπηρεσίες ΤΠΕ. Η πόλη του Jackson αριθμεί 59,700 

κατοίκους,  27,000  νοικοκυριά  και  4,300  επιχειρήσεις.  Όπως  οι  περισσότερες 

δημοτικές  αρχές,  έτσι  και  η  Αρχή  ενέργειας  του  Jackson  λειτουργεί 

εποπτευόμενη από την πολιτεία του Tennessee, και όχι της πόλης. Αυτό δίνει τη 
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δυνατότητα στην Αρχή να είναι περισσότερο ευέλικτη στη μετάδοση υπηρεσιών 

στα  όρια  της  πόλης.  Ο  σχεδιασμός  ξεκίνησε  στις  αρχές  του  2002,  και 

περιλάμβανε  την  ανάπτυξη  του  επιχειρηματικού  σχεδίου,  το  σχεδιασμό,  τις 

απαραίτητες άδειες και την χρηματοδότηση. Η κατασκευή άρχισε τον Ιανουάριο 

του  2004  και  παρέχονται  υπηρεσίες  φωνής,  βίντεο  και  δεδομένων.  Η  Wave7 

είναι υπεύθυνη για τον εξοπλισμό hardware και για την ενεργή πλατφόρμα. Το 

επιχειρηματικό  σχέδιο  περιλαμβάνει  την  μεταπώληση  υπηρεσιών  και  την 

κατασκευή ολόκληρου του δικτύου σε μια ανοικτή πλατφόρμα. Σύμφωνα με το 

σχεδιασμό του δικτύου θα συνδέονται πάνω σε αυτό και τα 27,000 νοικοκυριά 

της πόλης καθώς και οι 4,300 επιχειρήσεις. Το FTTP δίκτυο ανήκει στην Αρχή η 

οποία είναι υπεύθυνη για την λειτουργία και συντήρησή του. Η υποστήριξη και 

φιλοξενία των υπηρεσιών γίνεται από ένα πάροχο. Δύο πάροχοι προσφέρουν τις 

λιανικές τηλεφωνικές και διαδικτυακές υπηρεσίες. Η εταιρεία τηλεπικοινωνιών 

Aeneas  είναι  κατά  ένα  ποσοστό  διαχωρισμένη  από  την  Αρχή  ενώ  η  Cinergy 

παρέχει τις υπηρεσίες από κοινού με την Αρχή Ενέργειας. Σε συνεργασία με τη 

Cinergy η Αρχή Ενέργειας πραγματοποιεί τις ενέργειες προώθησης του δικτύου. 

Η προσδοκώμενη ζωή για την ίνα είναι 25 χρόνια, 20 χρόνια για τα ηλεκτρονικά 

μέρη του δικτύου και 10 χρόνια για τα άνω μέρη των καλωδιακών τηλεοράσεων. 

Το  σύστημα  χρηματοδοτήθηκε  από  πόρους  που  διέθεσε  κυρίως  το  τμήμα 

τηλεπικοινωνιών της πόλης. Το δίκτυο FTTP αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη 

και  υποστήριξη  πολλαπλών  αυτοματοποιημένων  υπηρεσιών  από  την  Αρχή 

Ενέργειας.  Επιπλέον  η  Αρχή  Ενέργειας  ηγείται  των  προσπαθειών  για  την 

οικονομική ανάπτυξη  της περιοχής  και  αναμένει  ότι  οι  ευρυζωνικές  υπηρεσίες 

που θα παρέχονται μέσω του FTTH δικτύου θα δώσουν νέα ώθηση στην τοπική 

οικονομία.  Η  Cinergy  Communications  προσφέρει  ασύμμετρες  ταχύτητες  της 

τάξης  των  512  Kbps/256  Kbps,  4Mbps/384  Kbps,  6Mbps/512  Kbps,  and  10 

Mbps/1 Mbps από 25 δολάρια έως 55 δολάρια το μήνα. Παράλληλα υπάρχουν 

και προσφορές όταν συνδυάζονται και υπηρεσίες βίντεο και τηλεφώνου. Η αρχή 

Ενέργειας προσφέρει ένα πλήρες πακέτο αναλογικών, ψηφιακών και μουσικών 

καναλιών.  Όλα  τα  κανάλια  προσφέρονται  σε  ψηφιακή  simulcast  μορφή.  Τα 

πακέτα που παρέχονται κοστίζουν 16 δολάρια το μήνα για τα 24 κανάλια και 52 

δολάρια το μήνα για τα 128 κανάλια. Έντεκα κανάλια HDTV είναι διαθέσιμα με 

επιπρόσθετο κόστος 6 δολάρια το μήνα. Η εταιρεία Cinergy προσφέρει μια σειρά 



ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - 77 - 

 

 Π1.4.1:  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΜΠΕΙΡ ΙΩΝ  ΚΑΙ  ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  Γ ΙΑ  ΠΔΕ,  ΠΗ,  ΠΙΝ,  ΕΛΛΑΔΑ
 

πακέτων από τη βασική τοπική υπηρεσία με 16 δολάρια το μήνα έως το πλήρες 

πακέτο  που  κοστίζει  39,90  δολάρια  το  μήνα.  Οι  υπηρεσίες  vertical,  όπως  το 

voicemail,  η  ενημέρωση  για  το  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο  και  η  προώθηση 

κλήσης είναι διαθέσιμες με επιπλέον κόστος. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία 

το δίκτυο αριθμεί 12,800 πολίτες/συνδρομητές,  εκ των οποίων οι 6,571 έχουν 

υπηρεσίες  Internet  και  5,192  έχουν  τηλεφωνικές  υπηρεσίες.  Παράλληλα 

υπάρχουν  900  συνδέσεις  που  αφορούν  επιχειρήσεις  και  650  από  αυτές  έχουν 

καλωδιακές  υπηρεσίες,  419  έχουν  υπηρεσίες  Internet  και  303  τηλεφωνικές 

υπηρεσίες. 

3.2.9.1.4 Seattle 

Το  2004  το  δημοτικό  συμβούλιο  του  Seattle  [99]  ανέπτυξε  ένα  πλάνο  που 

αφορούσε  το  τεχνολογικό  μέλλον  της  πόλης.  Το  2005  η  δημοτική  αρχή  της 

πόλης  έθεσε  ως  στόχο  να  υπάρχει  η  δυνατότητα  ευρυζωνικής  πρόσβασης  σε 

ολόκληρη  την  πόλη  έως  το  2015.  Στόχος  της  δημοτικής  αρχής  ήταν  να 

αναπτυχθεί  ένα  διαδραστικό  και  ανοικτό  ευρυζωνικό  δίκτυο  ικανό  να 

υποστηρίζει  εφαρμογές  και  υπηρεσίες  που  θα  συνδυάζουν  ήχο,  βίντεο  και 

μετάδοση δεδομένων. Η πόλη του Seattle αριθμεί 563,374 πολίτες και 270,524 

νοικοκυριά, το δίκτυο αυτό θα έπρεπε να παρέχει επαρκή χωρητικότητα που να 

καλύπτει  τις  ανάγκες  όλων  των  νοικοκυριών,  των  επιχειρήσεων,  των 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των κρατικών και δημοτικών υπηρεσιών τόσο σε 

επικοινωνιακό  όσο  και  σε  ψυχαγωγικό  επίπεδο.  Το  συμβούλιο  αποφάσισε  το 

δίκτυο  να  υλοποιηθεί  με  συνεργασία  της  δημοτικής  αρχής  και  του  ιδιωτικού 

τομέα. Έτσι την άνοιξη του 2005 το δημοτικό συμβούλιο της πόλης κάλεσε τους 

ιδιωτικούς  φορείς  να  καταθέσουν  τις  προτάσεις  τους  που  θα  αφορούσαν  τη 

συνεργασία τους με την πόλη του Seattle για το σχεδιασμό και την κατασκευή 

ενός FTTP δικτύου στην πόλη. Κατατέθηκαν 30 προτάσεις εκ των οποίων οι 10 

παρουσίαζαν  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον.  Το  επιχειρηματικό  μοντέλο  που 

ακολουθήθηκε στηρίχθηκε στο  εξής:  η πόλη θα συνεργαζόταν μόνο στο  τομέα 

των  υποδομών  και  δεν  θα  συμμετείχε  ως  πάροχος  υπηρεσιών  ή  δικτύων. 

Σύμφωνα με το σχέδιο η πόλη του Seattle  χρειαζόταν ταχύτητες των 20 Mbps 

έως 25 Mbps για short  run και πάνω από 100 Mbps για  longer run, ταχύτητες 
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που  δεν  παρείχαν  οι  υπάρχουσες  τηλεπικοινωνιακές  υποδομές  στην  πόλη  έως 

τότε.  Παρόλο  των  πλεονεκτημάτων  που  εμφανίζει  η  ασύρματη  τεχνολογία  το 

συμβούλιο της πόλης αποφάσισε πως μόνο η τεχνολογία FTTP θα μπορούσε να 

καλύψει τις ανάγκες της πόλης. Το δίκτυο κατασκευάζεται με τέτοιο τρόπο έτσι 

ώστε  να  δημιουργηθεί  μια  ανοικτή  πλατφόρμα  που  θα  επιτρέπει  να 

χρησιμοποιείται από διάφορους παρόχους και ο κάθε πολίτης/χρήστης να έχει 

πλήθος  επιλογών  και  να  είναι  σε  θέση  να  επιλέξει  αυτός  το  πακέτο  που  τον 

συμφέρει. Η δημοτική αρχή προσπάθησε με αυτόν τον τρόπο να ενισχύσει τον 

ανταγωνισμό και να επωφεληθεί από τα πλεονεκτήματα που αυτός παρέχει. 

3.2.9.1.5 Utopia 

Η Utah  Telecommunication  Open  Infrastructure  Agency  –  UTOPIA  [100],  είναι 

μια κοινοπραξία των πόλεων της Utah η οποία είναι υπεύθυνη για τη ανάπτυξη 

και  τη λειτουργία  ενός δικτύου FTTP που συνδέει  όλες  τις  επιχειρήσεις και  τα 

νοικοκυριά των πόλεων που συμμετέχουν. Το δίκτυο FTTP που έχει αναπτυχθεί 

είναι γνωστό με την ονομασία UTOPIA Community MetroNet. Στις τρεις φάσεις 

ανάπτυξης  του δικτύου συμμετέχουν δεκατέσσερις πόλεις  της Utah. Το δίκτυο 

παρέχει  άμεση  ευρυζωνική  σύνδεση  στο  17%  των  κατοίκων  της  Utah.  Η 

πολιτεία της Utah είχε από την αρχή στην εποπτεία της το δίκτυο και θέσπισε 

άμεσα ένα σύνολο κανόνων που αφορά τη χρήση του δικτύου UTOPIA έτσι ώστε 

να μην υπάρχουν προβλήματα. Η φάση προγραμματισμού του δικτύου διήρκεσε 

δυόμισι χρόνια, μελετήθηκαν και αξιολογήθηκαν εκτενώς οι απαιτήσεις που είχε 

η  κάθε  πόλη  ξεχωριστά,  η  δυνατότητες  της  αγοράς,  η  τεχνολογία  FTTP,  το 

κόστος του δικτύου καθώς και το μελλοντικό κέρδος από τη χρήση του δικτύου. 

Οι πόλεις που θα συνδεθούν στο δίκτυο UTOPIA χωρίστηκαν σε τρείς ομάδες. Η 

κατασκευή  του  δικτύου  άρχισε  το  2006  στις  πόλεις  της  πρώτης  ομάδας  και 

τώρα  βρίσκεται  στη  φάση  ολοκλήρωσης.  Στις  πόλεις  της  δεύτερης  ομάδας  η 

κατασκευή  του  δικτύου  έχει  αρχίσει  και  αναμένεται  να  ολοκληρωθεί  σε  τρία 

χρόνια  και  έπειτα  το  δίκτυο  θα  επεκταθεί  στις  πόλεις  της  τρίτης  ομάδας.  Το 

δίκτυο  θα  παρέχει  μια  σειρά  ευρυζωνικών  υπηρεσιών  υψηλών  ταχυτήτων.  Ως 

κύριος  προμηθευτής  του  δικτύου  έχει  επιλεγεί  η  Allied  Telesyn. Η  πλατφόρμα 

είναι  βασισμένη  σε  ενεργή  MPLS  (Multi‐Protocol  Label  Switching) 
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αρχιτεκτονική. Το επιχειρηματικό μοντέλο που ακολουθήθηκε είναι ένα μοντέλο 

ανοικτής  χονδρικής  πρόσβασης.  Ως  πάροχοι  υπηρεσιών  επιλέχθηκαν  η  AT&T 

(υπηρεσίες  Διαδικτύου),  η  MSTAR  (υπηρεσίες  Διαδικτύου  και  τηλεφωνικές 

υπηρεσίες), η Veracity (υπηρεσίες Διαδικτύου και τηλεφωνικές υπηρεσίες) και η 

Xmission  (υπηρεσίες  Διαδικτύου).  Η  UTOPIA  επιδιώκει  να  συνεργαστεί  και  με 

άλλους παρόχους για την παροχή λιανικών υπηρεσιών. Η αναμενόμενη διάρκεια 

ζωής  του  δικτύου  είναι  20  χρόνια.  Η  UTOPIA  χρηματοδότησε  το  δίκτυο  μέσω 

ενός  δανείου  που  θα  αποπληρώνεται  από  τα  έσοδα  του  δικτύου.  Το  συνολικό 

ποσό  του  δανείου  για  την  κατασκευή  του  δικτύου  στις  έντεκα  από  τις 

δεκατέσσερις πόλεις είναι 340 εκατομμύρια δολλάρια. Η UTOPIA δεν καθορίζει 

τις  λιανικές  τιμές  των  υπηρεσιών  έχει  το  ρόλο  του  χονδρικό  παρόχου.  Κάθε 

λιανικός πάροχος καθορίζει τις τιμές και τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που 

θα προσφέρει. Όμως η UTOPIA εξασφαλίζει την ελάχιστη ταχύτητα πρόσβασης 

για τα νοικοκυριά στα 100 Mbps και στις επιχειρήσεις στο 1 Gbps. Στο δίκτυο θα 

συνδεθούν 127,950 νοικοκυριά και επιχειρήσεις. 

3.2.9.1.6 Burlington 

Το 1997, η δημοτική αρχή του Burlington [101] αποφάσισε να προχωρήσει στην 

ανάπτυξη ενός δημοτικού δικτύου οπτικών ινών. Οι πολίτες του Burlington δεν 

ήταν  ικανοποιημένοι  με  τις  τηλεπικοινωνιακές  υπηρεσίες  που  παρείχαν  οι 

εταιρείες  Adelphia  και  Verizon,  σε  αντίθεση  με  τις  υπηρεσίες  της  δημοτικής 

υπηρεσίας ηλεκτρισμού (Burlington Electric Department ‐ BED) που ήταν υψηλά 

στην  εμπιστοσύνη  των  πολιτών.  Το  1999,  η  BED  συνεργάστηκε  με  την  Aptus 

Networks για την κατασκευή ενός δικτύου οπτικών ινών. Όμως η πόλη δεν είχε 

εξασφαλίσει  ακόμα  την  απαραίτητη  άδεια  από  το  κράτος  για  να  προχωρήσει 

επίσημα στη σύσταση της κοινοπραξίας. Έπειτα από το διακανονισμό κάποιων 

νομικών θεμάτων, το Μάρτιο του 2007 η δημοτική αρχή ενέκρινε το σχέδιο για 

την  ανάπτυξη  του  δικτύου  οπτικών  ινών  της  πόλης  του  οποίου  το  συνολικό 

κόστος  υπολογιζόταν  στα  21  εκατομμύρια  δολάρια.  Ένας  από  τους  κύριους 

στόχους  που  τέθηκαν,  ήταν  το  δίκτυο  να  είναι  οικονομικά  βιώσιμο  και  να  μη 

στηρίζεται  στη  φορολογία  αλλά  στα  έσοδα  που  θα  έχει  από  τους 

χρήστες/συνδρομητές  του.  Η  υλοποίηση  του  δικτύου  θα  γινόταν  σε  τέσσερις 
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φάσεις,  κατά  τη  διάρκεια  της  πρώτης  φάσης,  το  δίκτυο  θα  συνέδεε  όλες  τις 

δημόσιες υπηρεσίες και αρχές  της πόλης. Τον  Ιανουάριο  του 2002, η δημοτική 

αρχή της πόλης δημιούργησε μια νέα αρχή που θα ήταν υπεύθυνη για τον τομέα 

των τηλεπικοινωνιών της πόλης την Burlington Telecom. Η Burlington Telecom, 

ήταν υπεύθυνη για την πρώτη φάση ανάπτυξης του δικτύου και ήταν υπεύθυνη 

για τη διαχείριση των χρημάτων που αφορούσαν την αγορά του εξοπλισμού του 

δικτύου (1,6 εκατομμύρια δολάρια) και των αρχικών δαπανών λειτουργίας του 

(1 εκατομμύριο δολάρια). Στο τέλος της πρώτης φάσης υλοποίησης του δικτύου 

που  ολοκληρώθηκε  τον  Σεπτέμβριο  του  2003  είχαν  συνδεθεί  στο  δίκτυο  38 

υπηρεσίες (500 υπάλληλοι) και 11 σχολεία της περιοχής. Η Burlington Telecom 

επέλεξε  την  TelCove  ως  πάροχο  Διαδικτύου.  Κατά  τη  διάρκεια  της  δεύτερης 

φάσης  υλοποίησης  του  δικτύου  συνδέθηκαν  στο  δίκτυο  μεγάλες  επιχειρήσεις 

της περιοχής.  Το  2006  ξεκίνησε  η  τρίτη φάση  υλοποίησης  του προγράμματος, 

κατά  την  οποία  προστέθηκαν  στο  δίκτυο  και  άλλες  επιχειρήσεις  και 

δημιουργήθηκε  μια  ομάδα  υποστήριξης  και  ενημέρωσης  του  δικτύου.  Τέλος 

κατά  τη  διάρκεια  της  τέταρτης  και  τελικής  φάσης  ένα  μεγάλο  μέρος  των 

νοικοκυριών της πόλης μπορούσαν να συνδεθούν στο δίκτυο οπτικών ινών. Από 

τα μέσα του 2006, η Burlington Telecom είχε περισσότερους από 350 πελάτες. 

Από  τον  Αύγουστο  του  2007,  η  Burlington  Telecom  είχε  1,800  συνδρομητές 

αριθμός  που  αύξανε  κάθε  εβδομάδα  κατά  40.  Έως  στις  αρχές  του  2008 

αναμένεται όλοι οι πολίτες του Burlington να έχουν την δυνατότητα πρόσβασης 

στο δίκτυο οπτικών  ινών  της πόλης. Η Burlington Telecom αποφάσισε  να μην 

παρέχει  επιδοτούμενες  υπηρεσίες  στους  κατοίκους  του  Burlington  που  έχουν 

χαμηλά  εισοδήματα.  Αντ’  αυτού,  προσφέρει  τις  βασικές  υπηρεσίες  με  χαμηλό 

κόστος σε όλους τους πολίτες καθώς και ένα triple play πακέτο υπηρεσιών στο 

μισό  κόστος  από  το  αντίστοιχο  της  Comcast.  Το  πακέτο  αυτό  παρέχει  20 

κανάλια,  μια  συμμετρική  υπηρεσία  του  1Mbps  και  τηλεφωνικές  υπηρεσίες.  Το 

δίκτυο του Burlington είναι ένα δίκτυο ανοικτής πρόσβασης και η αρχιτεκτονική 

που χρησιμοποιείται στηρίζεται στην ανάπτυξη οπτικών ινών γύρω από το σπίτι 

σε συνδυασμό με την τεχνική GPON. 
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3.2.9.1.7 Palo Alto 

Η "City of Palo Alto Utilities ‐CPAU" [102] παρέχει σύνδεση με δίκτυο σκοτεινών 

οπτικών  ινών στις  επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή από  το 

2000.  Επιπλέον  ήταν σε πιλοτική  εφαρμογή  ένα πειραματικό  δίκτυο FTTP  για 

περισσότερους  από  48  μήνες.  Το  πιλοτικό  αυτό πρόγραμμα  ολοκληρώθηκε  το 

Δεκέμβριο  του  2005.  Η  CPAU  παρέχει  πλήθος  υπηρεσιών  μεταξύ  των  οποίων, 

υπηρεσίες  ηλεκτρικής  ενέργειας,  οπτικών  ινών  και  φυσικού  αερίου.  Η 

συμβουλευτική  επιτροπή  (Utilities  Advisory  Commission)  επιτηρεί  και 

διαχειρίζεται την CPAU και υποβάλλει συστάσεις στο συμβούλιο της πόλης του 

Palo Alto σχετικά με τις πολιτικές, νομοθετικές δραστηριότητες καθώς και την 

οικονομική  διαχείριση  των  προγραμμάτων  και  των  έργων  που  καλείται  κάθε 

φορά να αναλάβει. Η επιτροπή αυτή αποτελείται από πέντε μέλη που δεν είναι 

μέλη  του  συμβουλίου  ή  δημοτικοί  υπάλληλοι.  Κάθε  ένα  από  τα  μέλη  της 

επιτροπής  είναι  πελάτης  χρησιμότητας  ή  ο  εξουσιοδοτημένος  αντιπρόσωπος 

ενός πελάτη χρησιμότητας. Τουλάχιστον τέσσερα μέλη της Επιτροπής πρέπει να 

είναι  κάτοικοι  της  πόλης.  Ο  αρχικός  σχεδιασμός  του  δικτύου  οπτικών  ινών 

ξεκίνησε το 1996 και είχε ως αποτέλεσμα να αναπτυχθεί μια εφαρμογή κορμού 

για  την  υποστήριξη  υπηρεσιών  σκοτεινών  οπτικών  ινών.  Το  δίκτυο  κορμού 

αποτελείται  από  4,750  μίλια  οπτικών  ινών.  Το  2000  το  Συμβούλιο  της  πόλης 

ενέκρινε  την πραγματοποίηση δοκιμών FTTP για  να  καθορίσει  τη  δυνατότητα 

ευρείας επέκτασης του δικτύου έτσι ώστε να καλύπτει ολόκληρη την πόλη. Στις 

δοκιμές  πραγματοποιήθηκε  μεταφορά  βίντεο  και  δεδομένων  σε  66  σπίτια  και 

ήταν  επιτυχής  από  τεχνικής  άποψης.  Το  Συμβούλιο  ενέκρινε  το  2002  τη 

συνεργασία με ένα σύμβουλο ο οποίος θα είχε ως υποχρέωση να εκπονήσει μια 

επιχειρησιακή  μελέτη  για  την  ανάπτυξη  ενός  δικτύου  FTTP.  Ένα  τμήμα  της 

μελέτης  αυτής  ήταν  να  πραγματοποιηθεί  έρευνα  για  το  ενδιαφέρον  των 

κατοίκων  της  πόλης  σχετικά  με  την  ανάπτυξη  ενός  δικτύου  FTTP.  Τον 

Σεπτέμβριο,  του  2002,  η  μελέτη  ολοκληρώθηκε,  και  το  Συμβούλιο  συμφώνησε 

να  επεκτείνει  το  χρονικό  πλαίσιο  για  όσους  συμμετέχουν  δοκιμαστικά  και  να 

προχωρήσει στη χρηματοδότηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου. Στη μελέτη που 

είχε  εκπονηθεί,  η  χρηματοδότηση  προβλεπόταν  να  γίνει  από  το  Ηλεκτρικό 

Ταμείο,  όμως  το 2004,  διαπιστώθηκε ότι στην πραγματικότητα,  το  ταμείο  δεν 
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ήταν  σε  θέση  να  χρηματοδοτήσει  το  πρόγραμμα  FTTP  και  κατά  συνέπεια,  το 

κόστος  χρηματοδότησης  θα  ήταν  μεγαλύτερο  από  το  προβλεπόμενο.  Τον 

Ιανουάριο  του  2006,  το  Συμβούλιο  ζήτησε  από  την  CPAU  να  ετοιμάσει  μια 

πρόταση  στην  οποία  θα  αξιολογηθεί  εάν  οποιοσδήποτε  ιδιωτικός  φορέας 

ενδιαφέρεται  να  συνεχίσει  ή  να  συνεργαστεί  για  την  ανάπτυξη  ενός  δικτύου 

FTTP σε ολόκληρη  την πόλη. Το πιλοτικό FTTP  επιχειρηματικό σχέδιο  για  την 

παροχή  υπηρεσιών φωνής,  βίντεο  και  μετάδοσης  δεδομένων  δεν  προωθήθηκε 

λόγω νομικών και οικονομικών κωλυμάτων. Οι αρχικοί στόχοι του συστήματος 

που προτάθηκε από την CPAU ήταν: 

 η ικανότητα παροχής σε κάθε πολίτη/χρήστη ένα ελάχιστο εύρος ζώνης 

των 100 Mbps/sec 

 παροχή  υπηρεσιών  μεταφοράς  δεδομένων,  βίντεο  και  τηλεφωνικών 

υπηρεσιών 

Ένας  δευτερεύων  στόχος  του  συστήματος  ήταν  η  προώθηση  της 

ανταγωνιστικότητας  μεταξύ  των  παρόχων  υπηρεσιών.  Επιπλέον,  ιδιαίτερη 

βαρύτητα δόθηκε στα εξής: 

 Ανοικτό σύστημα 

 Καθαρότητα δικτύων 

 Ελάχιστο οικονομικό ρίσκο 

Η κατασκευή για  το  fiber‐ring  χρηματοδοτήθηκε με  ένα  εικοσαετές  εσωτερικό 

δάνειο δύο εκατομμυρίων δολαρίων από την υπηρεσία ηλεκτρισμού με μηδενικό 

επιτόκιο.  Η  χρηματοδότηση  περιλάμβανε  το  κόστος  της  αρχικής  εξωτερικής 

κατασκευής και το κεφάλαιο κίνησης για τα τέσσερα πρώτα χρόνια λειτουργίας. 

Το πιλοτικό δίκτυο FTTP χρησιμοποιήθηκε για περισσότερους από 48 μήνες και 

εξυπηρετήθηκαν συνολικά 70 κάτοικοι. Το κόστος του πιλοτικού δικτύου FTTP 

ήταν  600.000  δολάρια  τα  οποία  καλύφθηκαν  από  το  ταμείο  της  ηλεκτρικής 

υπηρεσίας. Το Μάρτιο του 2007 η Δημοτική Αρχή του Palo Alto αποφάσισε να 

αναπτύξει ευρυζωνικό δίκτυο οπτικών ινών που θα παρέχει υπηρεσίες υψηλών 

ταχυτήτων  και  κάλυψη  σε  όλη  την  πόλη.  Την  κατασκευή  του  δικτύου  που  θα 
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αρχίσει  την  φετινή  χρονιά  (2007)  την  έχει  αναλάβει  η  180  Connect  Network 

Services  η  οποία  συνεργάζεται  με  την  PacketFront  Inc.  Το  κόστος  του  έργου 

υπολογίζεται ότι θα φτάσει τα 41 εκατομμύρια δολάρια. 

3.2.9.1.8 Cedar Falls 

Η  δημοτική  εταιρεία  δημόσιων  υποδομών  Cedar  Falls  Utilities  (CFU)  [103] 

ιδρύθηκε το 1958, και είναι η μεγαλύτερη δημοτική εταιρεία στην Iowa, καθώς 

παρέχει  υπηρεσίες  ηλεκτρισμού,  αερίου,  ύδρευσης  και  τηλεπικοινωνιακές 

υπηρεσίες. Η CFU εξυπηρετεί περισσότερους από 37,000 κατοίκους. Το 1995, η 

GFU  ξεκίνησε  την  κατασκευή  ενός  δικτύου  οπτικών  ινών  το  οποίο  παρέχει 

υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων και στις αρχές του 1996 συνδέθηκαν σε αυτό οι 

πρώτοι  χρήστες.  Επιπλέον  το  δίκτυο  προσφέρει  και  καλωδιακές  τηλεοπτικές 

υπηρεσίες. 

3.2.9.1.9 Lebanon 

Το  δημοτικό  σύστημα  επικοινωνιών  στη  πόλη  Lebanon  [104],  στο  Οχάιο, 

εξυπηρετεί μια κοινότητα με 17,000 κατοίκους περίπου και 6,000 νοικοκυριά. Η 

δημοτική αρχή παρέχει υπηρεσίες ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτρισμού. Το 

1998  η  δημοτική  αρχή  ξεκίνησε  την  κατασκευή  ενός  υβριδικού  fiber‐coax 

τηλεπικοινωνιακού δικτύου (hybrid‐fiber‐coax telecommunications). Το κόστος 

κατασκευής του δικτύου έφτασε τα 6 εκατομμύρια δολάρια και καλύφθηκε από 

δάνεια  που  πήρε  από  τις  δημοτικές  εταιρείες  ηλεκτρισμού  και  ύδρευσης.  Από 

τότε  η  πόλη  παρέχει  καλωδιακές  τηλεοπτικές  υπηρεσίες  και  έχει  αναπτύξει 

συνεργασίες  με  διάφορες  εταιρείες.  Πιο  συγκεκριμένα  συνεργάζεται  με  την 

Cincinnati Bell για την παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών και με την GO Concepts 

για  την  ενίσχυση  των  υπηρεσιών  πρόσβασης  καθώς  και  υπηρεσιών  υψηλών 

ταχυτήτων. Ο βασικός τηλεπικοινωνιακός τοπικός πάροχος είναι η Sprint και ο 

βασικός  τοπικός  πάροχος  υπηρεσιών  cable  TV  είναι  η  Time Warner.  Αξίζει  να 

σημειωθεί  πως  η  πόλη  προώθησε  από  την  αρχή  τις  υπηρεσίες  καλωδιακής 

τηλεόρασης  και  τον  πρώτο  χρόνο  λειτουργίας  το  ποσοστό  διείσδυσης  έφτασε 

στο  31%.  Από  τον  Οκτώβριο  του  2001  η  δημοτική  αρχή  συνεργάζεται  με  τη 
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Cincinnati  Bell.  Η  πόλη  είναι  υπεύθυνη  για  την  εξυπηρέτηση  των 

πελατών/χρηστών του δικτύου, για την τιμολόγηση, την τεχνική υποστήριξη και 

την  εγκατάσταση.  Η  Cincinnati  Bell  είναι  υπεύθυνη  για  το  switching.  Όλες  οι 

τηλεπικοινωνιακές  υπηρεσίες  πληρώνονται  μέσω  των  λογαριασμών  που 

αφορούν τις δημοτικές υποδομές. 

3.2.9.1.10 Braintree 

Η  πόλη  Braintree  [105]  ανήκει  στο  νομό  Norfolk  στην  πολιτεία  της 

Μασαχουσέτης  και  αριθμεί  περίπου  33,828  κατοίκους.  Στην  πόλη  έχει 

αναπτυχθεί ένα υβριδικό δίκτυο οπτικών ινών από την Braintree Electric Light 

Department  (BELD)  [106].  Η  BELD  είναι  μια  μη  κερδοσκοπική  εταιρεία 

δημόσιων  υποδομών  η  οποία  ανήκει  στην  δημοτική  αρχή  της  πόλης.  Η  BELD 

ιδρύθηκε το 1892 και αρχικά παρείχε υπηρεσίες ηλεκτρισμού στην πόλη. Από το 

1998  η  BELD  στα  πλαίσια  ενός  αναπτυξιακού  προγράμματος  ξεκίνησε  την 

κατασκευή ενός υβριδικού συστήματος οπτικών ινών στην πόλη. Τον Δεκέμβριο 

του 1998 η  εταιρεία ήταν σε θέση  να προσφέρει  ISP υπηρεσίες σε  νοικοκυριά 

και  επιχειρήσεις  μέσω  του  δικτύου  οπτικών.  Επιπλέον  από  το  2000  η  BELD 

εξασφάλισε  την  απαραίτητη  άδεια  για  να  παρέχει  μέσω  του  δικτύου  της 

υπηρεσίες  καλωδιακής  τηλεόρασης.  Έως  το  Σεπτέμβριο  του  2005  το  δίκτυο 

κάλυπτε  το  95%  της  πόλης  και  είχε  γίνει  ο  απαραίτητος  σχεδιασμός  για  την 

επέκταση του. 

3.2.9.1.11 Bryan 

Η πόλη Bryan  [107]  είναι  μια  μικρή πόλη που  ανήκει  στην  πολιτεία Ohio.  Στο 

Bryan  έχει  αναπτυχθεί  ένα  από  τα  πιο  «πλούσια»  δίκτυα  οπτικών  ινών.  Το 

δίκτυο  οπτικών  ινών  έχει  αναπτυχθεί  από  την  δημοτική  εταιρεία  δημόσιων 

υποδομών Bryan Municipal Utilities [108]. Η Bryan Municipal Utilities ιδρύθηκε 

το 1892 και αρχικά παρείχε στους κατοίκους της πόλης υπηρεσίες ύδρευσης ενώ 

αργότερα ανέπτυξε και υποδομές για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρισμού. Από 

το  1998  εισήλθε  και  στον  τομέα  των  τηλεπικοινωνιών.  Προχώρησε  στην 

κατασκευή  ενός  υβριδικού  δικτύου  οπτικών  ινών  και  χαλκού  και  παρέχει 
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υπηρεσίες  καλωδιακής  τηλεόρασης  και  πρόσβαση  υψηλών  ταχυτήτων  στο 

internet σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις της περιοχής. 

3.2.9.1.12 Bristol 

Η  Bristol  Virginia  Utilities  [110]  είναι  μια  δημοτική  εταιρεία  δημόσιων 

υποδομών που παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρισμού, ύδρευσης, αποχέτευσης καθώς 

και  δικτύων  οπτικών  ινών στην  πόλη Bristol  [111]  και  την  ευρύτερη περιοχή. 

Πιο  συγκεκριμένα  για  το  δίκτυο  οπτικών  ινών  υπεύθυνη  είναι  η  BVU  OptiNet 

[109].  Η  BVU  OptiNet  ξεκίνησε  την  κατασκευή  του  δικτύου  το  1999.  Αρχικά 

συνδέθηκαν  σε  αυτό  τα  εκπαιδευτικά  ιδρύματα  και  οι  δημόσιες  αρχές  της 

περιοχής.  Το  2001  κατά  τη  διάρκεια  μιας  πιλοτικής  φάσης  συνδέθηκαν  στο 

δίκτυο και οι πρώτες επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Οι χρήστες που συμμετείχαν 

στην  πιλοτική  δοκιμή  του  δικτύου  μπορούσαν  να  χρησιμοποιήσουν  μέσω  του 

δικτύου τηλεφωνικές υπηρεσίες, cable TV και διαδικτυακές εφαρμογές υψηλών 

ταχυτήτων. Η λειτουργία του δικτύου ήταν επιτυχής και από τον Δεκέμβριο του 

2002  η  BVU  OptiNet  διέθετε  εμπορικά  πλέον  υπηρεσίες  τηλεφώνου  και 

πρόσβαση  υψηλών  ταχυτήτων  στο  Internet  μέσω  του  δικτύου  της.  Επιπλέον 

από τον Ιούλιο του 2003 έθεσε σε εμπορική λειτουργία και υπηρεσίες cable TV. 

Αξίζει  να  σημειωθεί  πως  η  BVU  OptiNet  ήταν  η  πρώτη  εταιρεία  δημόσιων 

υποδομών στις ΗΠΑ που παρείχε εμπορικές triple play υπηρεσίες μέσω δικτύου 

οπτικών ινών. 

3.2.9.1.13 Tacoma 

Η Tacoma  [112]  είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη στην πολιτεία Washington και 

αριθμεί περίπου 201,700 κατοίκους. Στην πόλη έχει αναπτυχθεί ένα ενδιαφέρον 

ευρυζωνικό  δίκτυο  οπτικών  ινών  από  την  Tacoma  Power  [113].  Η  Tacoma 

Power  ιδρύθηκε  πριν  από  100  χρόνια  περίπου  και  είναι  η  δημοτική  εταιρεία 

ηλεκτρικών υποδομών. Το Click! Network όπως είναι γνωστό το δίκτυο παρέχει 

ευρυζωνική  σύνδεση  και  υπηρεσίες  σε  νοικοκυριά  και  επιχειρήσεις  της  πόλης. 

Αρχικά η Tacoma Power ξεκίνησε να κατασκευάζει ένα δίκτυο οπτικών ινών που 

θα κάλυπτε τις εσωτερικές της ανάγκες και έπειτα επέκτεινε το δίκτυό της για 
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να  παρέχει  τηλεπικοινωνιακές  υπηρεσίες  στους  κατοίκους  της  πόλης.  Από  το 

1998  η Tacoma Power παρέχει  καλωδιακές  υπηρεσίες  και  από  το  1999  οι  ISP 

πάροχοι  μπορούν  να  έχουν  χονδρική  πρόσβαση  στο  δίκτυο.  Το  δίκτυο 

ολοκληρώθηκε το 2002 και αποτελείται από 670 μίλια οπτικών ινών και χαλκού. 

3.2.9.1.14 Franklin 

Η  Franklin  Public  Utility  District  [114]  είναι  η  δημόσια  εταιρεία  ηλεκτρικών 

υποδομών στο νομό Franklin. Η  εταιρεία αυτή  έχει αναπτύξει  και συνεχίζει  να 

αναπτύσσει  ένα  κεντρικό  δίκτυο  κορμού  οπτικών  ινών  για  εσωτερική 

εκμετάλλευση. Από  το 2001,  που συνέδεσε  το  δίκτυο  της  με  το  τοπικό  δίκτυο 

οπτικών  ινών,  η  εταιρεία  παρέχει  χονδρική  πρόσβαση  σε  τηλεπικοινωνιακούς 

και  ISP  παρόχους,  οι  οποίοι  παρέχουν  ευρυζωνική  πρόσβαση  στις  τοπικές 

επιχειρήσεις, τις δημόσιες υπηρεσίες και τα νοικοκυριά. Η εταιρεία από το 2003 

έχει παράλληλα αναπτύξει και ένα συμπληρωματικό ασύρματο Wi‐Fi δίκτυο. 

3.2.9.1.15 Chattanooga 

Η EPB [116] είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία του δήμου Chattanooga [115], 

που ιδρύθηκε το 1935 για να παρέχει τις απαραίτητες υποδομές και υπηρεσίες 

ηλεκτρισμού.  Στις  αρχές  του  2007  συστάθηκε  η  EPB  Telecom  με  στόχο  την 

παροχή  τηλεπικοινωνιακών  υπηρεσιών.  Η  βάση  πελατών  της  EPB  Telecom 

αυξάνεται  συνεχώς  και  έως  το Φθινόπωρο  του  2005  είχε  περισσότερους  από 

2,300 πελάτες οι οποίοι ήταν συνδεδεμένοι σε ένα δίκτυο οπτικών ινών μήκους 

100 μιλίων.  

3.2.9.1.16 Sallisaw 

Η πόλη Sallisaw [118] βρίσκεται στην πολιτεία της Οκλαχόμα και από το 2005 

παρέχει πλήρεις ευρυζωνικές υπηρεσίες στους πολίτες της. Πιο συγκεκριμένα η 

δημοτική  αρχή  της  πόλης  προχώρησε  στην  κατασκευή  και  λειτουργία  ενός 

ευρυζωνικού  δικτύου  οπτικών  ινών  που  είναι  γνωστό  με  την  ονομασία 

DiamondNet  [117].  Το  DiamondNet  παρέχει  ευρυζωνικές  υπηρεσίες  υψηλού 
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επιπέδου,  όπως  Video‐on‐Demand,  τηλεόραση  υψηλής  ευκρίνειας,  ψηφιακή 

μουσική και πρόσβαση στο διαδίκτυο με ταχύτητες της τάξης των 10 Mbps σε 

όλους τους κατοίκους της πόλης. 

3.2.9.1.17 Dover 

Η  πόλη  Dover  [119]  βρίσκεται  νότια  του  Cleveland  και  αποτελεί  μια  από  τις 

πρωτοπόρες  πόλεις  στην  ανάπτυξη  του  δικτύου  οπτικών  καθώς  και  στη 

βέλτιστη  εκμετάλλευση  των  δυνατοτήτων  που  παρέχει  αυτό.  Οι  εργασίες 

κατασκευής  του δικτύου  ξεκίνησαν το 2004 και κατά τη διάρκεια  της πρώτης 

φάσης  αναπτύχθηκε  το  βασικό  δίκτυο  κορμού  που  συνέδεε  όλες  τις  δημόσιες 

υπηρεσίες  ενώ  σταδιακά  πραγματοποιούνταν  εργασίες  επέκτασης  για  να 

συνδεθούν σε αυτό όλα τα κτίρια της πόλης. Μέσω του δικτύου οι κάτοικοι της 

πόλης  απολαμβάνουν  ευρυζωνικές  υπηρεσίες  υψηλής  ποιότητας.  Για  την 

κατασκευή  του  δικτύου  χρησιμοποιήθηκε  η  τεχνολογία  PON  και  η  δημοτική 

αρχή συνεργάστηκε για θέματα τεχνογνωσίας καθώς και για την προμήθεια του 

απαραίτητου εξοπλισμού με την Hitachi. 

3.2.9.1.18 Danville 

Το  πρώτο  τμήμα  του  δημοτικού  δικτύου  FTTH  [120]  της  πόλη  Danville  [121] 

στη Virginia τέθηκε σε λειτουργία τον Φεβρουάριο του 2008 ενώ συνεχίζονται 

οι  εργασίες  επέκτασής  του.  Αξίζει  να  σημειωθεί  πως  είναι  το  πρώτο  ανοικτό 

δίκτυο  στις  ΗΠΑ  που  επιτρέπει  την  παροχή  ανοικτών  υπηρεσιών  καθώς  οι 

πάροχοι μπορούν να επικοινωνούν με τους πελάτες μέσω του επιπέδου 3 και δεν 

χρειάζεται  να  τοποθετήσουν  στρώματα  VPNs  όπως  γίνεται  στις  περιπτώσεις 

άλλων  ανοικτών  μοντέλων  πρόσβασης.  Για  τον  εξοπλισμό  του  δικτύου 

επιλέχτηκε η PacketFront ενώ ο σχεδιασμός του έγινε από τη Design Nine. 

3.2.9.1.19 Pulaski 

Υπεύθυνη για την κατασκευή του δικτύου οπτικών ινών της πόλης Pulaski [123] 

η  οποία  βρίσκεται  στην  πολιτεία  Tennessee,  είναι  η  δημοτική  εταιρεία 
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ηλεκτρικών  υποδομών  της  πόλης  «Pulaski  Electric  System»  [122].  H  «Pulaski 

Electric  System»  την  άνοιξη  του  2002  ξεκίνησε  τις  αρχικές  μελέτες  για  την 

κατασκευή  του  δικτύου  οπτικών  ινών  της  πόλης.  Το  2005  η  δημοτική  αρχή 

ενέκρινε  τη  χρηματοδότηση  του  δικτύου  και  το  2006  ξεκίνησαν  οι  πρώτες 

εργασίες  για  την  κατασκευή  του  δικτύου. Βασικοί  στόχοι  των υπευθύνων  του 

έργου ήταν  να συνδεθούν στο  δίκτυο 4,750  νοικοκυριά  και  επιχειρήσεις  και  η 

διείσδυση  του  δικτύου  να  φτάσει  το  50%  κατά  τα  τρία  πρώτα  χρόνια 

λειτουργίας  του.  Οι  κάτοικοι  της  πόλης  μπορούν  μέσω  του  δικτύου  να 

απολαμβάνουν  προηγμένες  τηλεπικοινωνιακές  υπηρεσίες  μεταξύ  των  οποίων, 

υπηρεσίες  καλωδιακής  τηλεόρασης,  πρόσβαση  στο  διαδίκτυο  υψηλών 

ταχυτήτων,  υπηρεσίες  φωνής,  υπηρεσίες  hosting,  co‐location,  off  ‐  site  data 

storage  κ.α..  Για  την  κατασκευή  του  δικτύου  η  «Pulaski  Electric  System» 

συνεργάστηκε με ιδιωτικές εταιρείες (Wave7Optics, Atlantic Engineering Group, 

ETI,  OFS,  Utilicor,  Standard  Communications,  Scientific  Atlanta,  Optinet  One, 

Pomery  IT  Solution)  που  δραστηριοποιούνται  στο  χώρο  των  τηλεπικοινωνιών 

για την παροχή της κατάλληλης τεχνογνωσίας και εξοπλισμού. 

3.2.9.1.20 iProvo 

Στα πλαίσια του προγράμματος  iProvo [124] αναπτύχθηκε το δημοτικό δίκτυο 

οπτικών  ινών  στην  πόλη  Provo  [125].  Το  δίκτυο  ήταν  μια  πρωτοβουλία  της 

δημοτικής αρχής και χρηματοδοτήθηκε πλήρως από την πόλη. Το iProvo, όπως 

είναι  γνωστό  το  δίκτυο  παρέχει  στους  κατοίκους  της  πόλης  προηγμένες 

ευρυζωνικές  υπηρεσίες.  Η  σύνδεση  μέσω  οπτικών  ινών  και  οι  ευρυζωνικές 

υπηρεσίες  είναι  διαθέσιμες  σε  περισσότερες  από  33,000  κατοίκους  και  4,100 

επιχειρήσεις.  Τον Δεκέμβριο  του  2006, πέντε  μήνες  μετά  την  ολοκλήρωση  του 

έργου, είχαν συνδεθεί στο δίκτυο περισσότεροι από 8,400 χρήστες. 

3.2.9.2  Ασύρματα  Ευρυζωνικά  Δίκτυα   

Στην  παρούσα  υπο‐ενότητα  παρουσιάζονται  παραδείγματα  ανάπτυξης 

ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. 
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3.2.9.2.1 Silicon Valey 

Η τοπική αρχή του Silicon Valley [126] προχώρησε στο σχηματισμό μιας ομάδας 

εργασίας για την ανάπτυξη ενός ασύρματου δικτύου που θα καλύπτει όλη την 

περιοχή  του  Silicon  Valley  σε  συνεργασία  με  την  Αρχή  Ανάπτυξης  (Economic 

Development  Alliance)  του  Silicon  Valley.  Η  ομάδα  εργασίας  αποτελείται  από 

τους υπεύθυνους για τον τομέα της τεχνολογίας της πληροφορίας των πόλεων 

και  των  νομών  της  περιοχής.  Στην  ομάδα  εργασίας  συμμετέχουν  επίσης  και 

αντιπρόσωποι  από  τις  τοπικές  υπηρεσίες  ηλεκτρισμού,  τις  αστυνομικές  αρχές 

και τις υπηρεσίες μεταφορών. Με βάση τα αποτελέσματα μιας έρευνας για τις 

ανάγκες  και  τις  προτεραιότητες  της  περιοχής,  η  ομάδα  εργασίας  προετοίμασε 

ένα  πλάνο  για  την  ανάπτυξη  ενός  ασύρματου  δικτύου  που  θα  καλύπτει  την 

περιοχή  του  Silicon  Valley  και  το  δημοσίευσε  το  Νοέμβριο  του  2005.  Εν 

συνεχεία, η ομάδα εργασίας συνεργάστηκε με την Intel Solution Services για την 

ανάπτυξη ενός αιτήματος για πρόταση (Request for Proposal ‐ RFP). Την άνοιξη 

του  2006,  το  RFP  εκδόθηκε  από  την  αρχή  τηλεπικοινωνιών  SAN Mateo.  Οι  36 

πόλεις, οι 4 νομοί και άλλες αρχές συνυπέγραψαν το RFP. Σήμερα το ασύρματο 

δίκτυο  του  Silicon  Valley  βρίσκεται  υπό  κατασκευή  και  οι  πρώτες  πόλεις  που 

αναμένεται να αποκτήσουν ασύρματη ευρυζωνική σύνδεση είναι το San Carlos 

και το Palo Alto.Οι κύριοι στόχοι της ομάδας εργασίας είναι οι εξής:  

 Η ανάπτυξη ενός λειτουργικού ασύρματου δικτύου που θα καλύπτει όλη 

την περιοχή 

 Οποιοσδήποτε  να  έχει  τη  δυνατότητα  να  μετακινείται  στην  περιοχή 

χωρίς να χάνει το σήμα 

 Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης θα έχουν άμεση πρόσβαση στο δίκτυο 

 Παροχή  δωρεάν  και  επί  πληρωμή  υπηρεσιών,  ποικιλία  επιπέδων 

ασφάλειας 

 Πρόσβαση από εσωτερικό χώρο με τη χρήση σταθερού εξοπλισμού 

 Χρήση ανοικτών προτύπων 
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Τα αναμενόμενα οφέλη που θα προκύψουν για την κοινωνία του Silicon Valley 

θα είναι πολλαπλά, π.χ.: 

 Υποστήριξη των υπηρεσιών εκτάκτων αναγκών 

 Θα  δώσει  τη  δυνατότητα  στις  κοινωνικές  ομάδες  διαφόρων 

επαγγελμάτων  (αστυνομικών,  πυροσβεστών,  πωλητές  κ.α.)  να  έχουν 

πρόσβαση στο γραφείο τους από εξωτερικό χώρο  

 Παροχή  εναλλακτικών  ευρυζωνικών υπηρεσιών για  τις  επιχειρήσεις  και 

τα νοικοκυριά 

 Θα  δοθεί  η  δυνατότητα  σε  τοπικές  εταιρείες  που  ασχολούνται  με  την 

ασύρματη τεχνολογία να αναπτύξουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες. 

3.2.9.2.2 Renton 

Στα τέλη του 1990 οι τοπικές αρχές του Renton [127], ένα προάστιο με 55,000 

κατοίκους  και  ολοένα  αυξανόμενο  πληθυσμό,  διαπίστωσαν  την  ανάγκη 

ανάπτυξης ενός συστήματος που θα διευκόλυνε την συναλλαγή των πολιτών με 

τις  δημόσιες  αρχές  αλλά  και  την  ανάγκη  δημιουργίας  πιο  σύγχρονων 

τηλεπικοινωνιακών  υποδομών.  Το  1998  η  πόλη  δαπάνησε  1,5  εκατομμύριο 

δολάρια  για  την  υλοποίηση  ενός  προγράμματος  σχετικά  με  τη  δημόσια 

ασφάλεια, στα πλαίσια του οποίου θα αναπτυσσόταν ένα σύστημα το οποίο θα 

υποστήριζε  την  ασύρματη  επικοινωνία  των  αστυνομικών  αρχών.  Έπειτα  από 

την  πιλοτική  δοκιμή  του  προγράμματος  μέχρι  το  2001,  η  δημοτική  αρχή  του 

Renton,  το  2003  επένδυσε  άλλα  500,000  δολάρια  στο  πρόγραμμα  για  τη 

δημόσια  ασφάλεια,  έτσι  ώστε  να  ολοκληρωθεί  η  πρώτη φάση.  Το  δίκτυο  που 

αναπτύχθηκε  παρείχε  online  πρόσβαση  με  τη  κεντρική  βάση  της  αστυνομικής 

υπηρεσίας του Renton καθώς και με την κεντρική υπηρεσία εγκληματικότητας 

της  Ουάσιγκτον  (Wasishington  Crime  Information  Centre  ‐  WACIC).  Σήμερα 

περίπου  το  80%  της  περιοχής  του  Renton  καλύπτεται  από  το  ασύρματο  της 

πόλης  που  είναι  γνωστό  με  την  ονομασία  "City  of  Renton  Outdoor  Wireless 

Network  ‐  CROWN"  [128]  και  πραγματοποιούνται  εργασίες  επέκτασης  του 

δικτύου σε δημοτικούς χώρους, βιβλιοθήκες και σταθμούς πυροσβεστικής. 
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3.2.9.2.3 Corpus Christi 

Η Corpus Christi [129], ανήκει στην πολιτεία του Τέξας και έχει περισσότερους 

από 247,000 χιλιάδες κατοίκους. Η Corpus Christi συγκαταλέγεται στις δέκα πιο 

ψηφιακές  πόλεις  των  ΗΠΑ  αφού  έχει  αναπτύξει  μια  σειρά  εφαρμογών 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και οι πολίτες της απολαμβάνουν τα οφέλη από τη 

χρήση αυτών των εφαρμογών. Το 2002 η δημοτική αρχή της πόλης αποφάσισε 

να  αυτοματοποιήσει  το  σύστημα  μέτρησης  των  υπηρεσιών  ύδρευσης  και 

γκαζιού. Για την ανάπτυξη ενός αποδοτικού συστήματος αυτόματης μέτρησης η 

δημοτική  αρχή  ανέθεσε  τη  μελέτη  σε  ένα  εθνικό  ερευνητικό  οργανισμό,  την 

Public  Technology  Inc.  (PTI).  Αυτό  είχε  ως  αποτέλεσμα  να  αναπτυχθεί  στην 

Corpus Christi  ένα Wi‐Fi δίκτυο mesh, που τώρα ανήκει στη Earthlink η οποία 

είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία του. Η δημοτική αρχή της πόλης επέλεξε την 

Northrop  Grumman  για  την  κατασκευή  του  δημοτικού  ασύρματου  δικτύου 

πλέγματος,  το  οποίο  χρησιμοποιεί  την  τεχνολογία  της  Tropos  Networks.  Το 

δίκτυο που αναπτύχθηκε έδωσε τη λύση για την αυτόματη συλλογή δεδομένων 

που αφορούν  την  κατανάλωση  νερού  και φυσικού αερίου σε  μια περιοχή  147 

τετραγωνικών  μιλίων.  Παράλληλα  μέσω  του  ασύρματου  δικτύου  οι  υπηρεσίες 

ύδρευσης  και  φυσικού  αερίου  παρέχουν  υπηρεσίες  υψηλού  επιπέδου  στους 

καταναλωτές  και  ταυτοχρόνως  μειώνουν  το  ύψος  των  λειτουργικών  εξόδων 

τους. Το γεγονός αυτό οδήγησε την δημοτική αρχή της πόλης μέσα σε ένα χρόνο 

να  χρησιμοποιήσει  το  ασύρματο  δίκτυο  και  σε  άλλες  υπηρεσίες  έτσι  ώστε  να 

βελτιωθεί η ποιότητα και η ταχύτητα των υπηρεσιών. 

3.2.9.2.4 St. Cloud 

Στο  St.  Cloud  [130],  ένα  προάστιο  του  Ορλάντο  στη  Φλόριδα  έχει  τεθεί  σε 

λειτουργία  από  την  άνοιξη  του  2006  το  πρώτο  αστικό  δίκτυο  Wi‐Fi  σε 

παγκόσμιο επίπεδο το οποίο προσφέρει  ελεύθερη πρόσβαση στο Διαδίκτυο σε 

όποιον  βρίσκεται  στα  όρια  της  πόλης.  Η  πόλη  τώρα  καλύπτει  μια  περιοχή  15 

τετραγωνικών μιλίων και ο αριθμός των κατοίκων της φτάνει στις 28,000 ενώ 

μέσα στα  επόμενα δέκα  χρόνια αναμένεται  να  έχει φτάσει  τα 24 τετραγωνικά 

μίλια  και  τους  74,000  κατοίκους.  Στόχος  της  δημοτικής  αρχής  είναι  το  δίκτυο 
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Wi‐Fi να γίνει μια πολύτιμη δημόσια υπηρεσία. Το δίκτυο του St. Cloud είναι ένα 

γιγαντιαίο  κοινοτικό  ενδοδίκτυο.  Η  δημοτική  αρχή  θα  εξοικονομήσει  χιλιάδες 

δολάρια από τον προϋπολογισμό των τοπικών δημοτικών υπηρεσιών και αρχών 

που  διατίθενται  για  τηλεπικοινωνιακές  υπηρεσίες,  οι  οποίες  τώρα  θα 

πραγματοποιούνται  μέσω του διαδικτύου. Η  δημοτική αρχή αντικατέστησε  τα 

κινητά  τηλέφωνα  των  υπαλλήλων  με  τηλέφωνα VOIP  για  να  πραγματοποιούν 

τις μεταξύ τους τηλεφωνικές επαφές. Παράλληλα οι υπηρεσίες που παρέχει το 

δίκτυο  αξιοποιούνται  στο  έπακρο  από  την  τοπικές  αστυνομικές  αρχές.  Οι 

αστυνομικοί  διαθέτουν  Wi‐Fi  συσκευές,  οι  οποίες  τους  επιτρέπουν  να 

αρχειοθετούν  τα  έγγραφά  τους  και  να  ελέγχουν  τις  ασύρματες  κάμερες  που 

έχουν  τοποθετηθεί  σε  περιοχές  υψηλού  κινδύνου  κατά  τη  διάρκεια  της 

περιπολίας. 

3.2.9.2.5 Moorhead 

Το  2002  η  δημοτική  αρχή  της  Moorhead  [131],  μια  πόλη  που  ανήκει  στη 

Minnesota των ΗΠΑ αποφάσισε να αναπτύξει ένα ασύρματο ευρυζωνικό δίκτυο. 

Με  την  ανάπτυξη  του  ασύρματου  δικτύου  οι  πολίτες  της  Moorhead  θα  είχαν 

έναν  οικονομικότερο  τρόπο  πρόσβασης  στο  Internet  αλλά  ταυτόχρονα  θα 

αναπτυσσόταν  και  άλλος  ένας  παράγοντας  που  θα  έδινε  ώθηση  στην  τοπική 

οικονομία. Όμως τότε τα σχέδια για την ανάπτυξη του δικτύου δεν προχώρησαν. 

Το  2004  η  δημοτική  αρχή  έφερε  και  πάλι  το  ζήτημα  για  την  ανάπτυξη  του 

ασύρματου  δικτύου  οπτικών  ινών  στην  επιφάνεια.  Μια  ομάδα  ειδικών, 

επισκέφθηκαν την πόλη της Chaska που βρίσκεται στη Minneapoli, με σκοπό να 

μελετήσουν  και  να  ενημερωθούν  για  το  μητροπολιτικό  ασύρματο  δίκτυο  που 

είχε  αναπτυχθεί  στη  πόλη.  Έπειτα  από  την  επίσκεψη  της  ομάδας  στην  πόλη 

Chaska,  η  δημοτική  αρχή  της  Moorhead  αποφάσισε  να  προχωρήσει  στην 

υλοποίηση  των  κατάλληλων  υποδομών  για  την  ανάπτυξη  του  δικτύου  Wi‐Fi. 

Αρχικά ετοιμάστηκε ένα επιχειρηματικό πλάνο το οποίο κάλυπτε της ιδιαίτερες 

ανάγκες  της  πόλης.  Το  Μάρτιο  του  2005,  εγκρίθηκε  η  το  πρόγραμμα  για  την 

ανάπτυξη  του  ασύρματου  ευρυζωνικού  δικτύου  της  πόλης.  Η  δημοτική  αρχή 

επέλεξε  την  First Mile  of  Blaine,  για  τον  σχεδιασμό  και  την  εγκατάσταση  του 

δικτύου. Έξι μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο του 2005 το δίκτυο ήταν σε πλήρη 
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λειτουργία.  Το  κόστος  του  ασύρματου  δικτύου  έφτασε  τα  2,3  εκατομμύρια 

δολάρια,  εκ  των  οποίων  τα  1,7  εκατομμύρια  διατέθηκαν  από  τον  δημοτικό 

προϋπολογισμό  ενώ  τα  υπόλοιπα  από  εσωτερικές  πηγές.  Οι  συνδρομητές  του 

βασικού πακέτου  έχουν πρόσβαση στο  Internet  με  ταχύτητες  του  1Mbps,  δύο 

ασύρματα σημεία πρόσβασης και τρεις λογαριασμούς email. 

3.2.9.2.6 Chaska 

Το  1998,  η  δημοτική  αρχή  της  πόλης  Chaska  [132]  διαπίστωσε  πως  οι 

υπάρχουσες τηλεπικοινωνιακές υποδομές της πόλης δεν κάλυπταν τις ανάγκες 

των  σχολείων  της  περιοχής  για  ευρυζωνική  σύνδεση  διότι  οι  υπηρεσίες  ήταν 

πολύ αργές και πολύ ακριβές. Για να επιλυθεί αυτό το ζήτημα η δημοτική αρχή 

αποφάσισε να προχωρήσει στην υλοποίηση ενός ασύρματου δικτύου. Στην αρχή 

αντικαταστάθηκε  η  παραδοσιακή  γραμμή  T‐1  με  την  ασύρματη  τεχνολογία 

point‐to‐multipoint  και  στο  δίκτυο  συνδέθηκαν  τα  σχολεία  της  περιοχής.  Σε 

πολύ  σύντομο  χρονικό  διάστημα  στο  δίκτυο  συνδέθηκαν  και  τοπικές 

επιχειρήσεις.  Το  δίκτυο  που  είναι  γνωστό  με  την  ονομασία  chaska.net  τώρα 

παρέχει  κάλυψη  σε  όλη  την  πόλη.  Οι  κάτοικοι  και  οι  επιχειρήσεις  έχουν 

πρόσβαση  με  χαμηλό  κόστος  σε  ασύρματες  ευρυζωνικές  υπηρεσίες. 

Περισσότερο  από  το  28%  των  νοικοκυριών  της  πόλης  έχουν  συνδεθεί  στις 

υπηρεσίες  του  chaska.net  (2.300 νοικοκυριά  είναι συνδρομητές από τα 8.000). 

Το  chaska.net  ακολουθεί  τις  αρχές  του  self‐discovering  και  self‐healing  και  σε 

συνδυασμό  με  την  δυναμική  διαχείριση  έχει  τη  δυνατότητα  να  καλύψει  την 

μελλοντική  απαίτηση  με  τρόπο  απλό  και  αποδοτικό.  Δεδομένου  ότι  η  βάση 

συνδρομητών  του  chaska.net  αυξάνεται,  η  ικανότητα  του  δικτύου  μπορεί  να 

αυξηθεί  σημαντικά  με  την  πρόσθεση  backhaul  ή  ασύρματων  δρομολογητών 

πλέγματος. 

3.2.9.2.7 Waupaca 

Το 2002, η WaupacaOnline.net [133], μια δημοτική επιχείρηση άρχισε να παρέχει 

ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση στο Internet χρησιμοποιώντας τεχνολογία Wi‐

Fi. Η WaupacaOnline.net παρέχει ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες πρόσβασης 
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σε  οικιακούς  και  εταιρικούς  πελάτες  στην  πόλη  Waupaca  και  την  ευρύτερη 

περιοχή της Weyauwega στην πολιτεία Wisconsin. Το δίκτυο παρέχει ταχύτητες 

από  100Kbps  έως  1.0Mbps  ενώ  πραγματοποιούνται  συνεχώς  εργασίες 

επέκτασης  και  αναβάθμισης  του  δικτύου.  Στην  περιοχή  αυτή  εκτός  από  την 

WaupacaOnline.net  ευρυζωνικές  υπηρεσίες  παρέχουν  και  οι  εναλλακτικοί 

πάροχοι SBC και Charter Communications. 

3.2.9.2.8 Sanford 

Η  πόλη  Sanford  [134],  αριθμεί  περίπου  50,000  κατοίκους  και  βρίσκεται  στο 

βόρειο  Orlando.  Από  τον  Οκτώβριο  του  2007  έχει  τεθεί  σε  λειτουργία  ένα 

ασύρματο  ευρυζωνικό  δίκτυο  που  καλύπτει  το  κέντρο  της  πόλης.  Για  την 

κατασκευή  του  δικτύου  επιλέχτηκε  η  τεχνολογία  Wi‐Fi  και  η  πόλη 

συνεργάστηκε με την F4W. Το κόστος κατασκευής έφτασε τα 55,000 δολάρια, 

εκ των οποίων τα 30,000 δολάρια καλύφθηκαν από την πόλη και τα υπόλοιπα 

από τη F4W. Αξίζει να σημειωθεί πως η F4W έχει διακριθεί για το Wi‐Fi δίκτυο 

που  αναπτύχθηκε  στην  πόλη  Sanford.  Η  δημοτική  αρχή  για  να  επιταχύνει  τις 

διαδικασίες  για  την  έγκριση  κατασκευής  του  δικτύου  δεν  ενέπλεξε  πολλούς 

φορείς  και  περιόρισε  το  ποσό  που  θα  έπρεπε  να  διαθέσει  κάτω  των  50,000 

δολαρίων. Αυτό της έδωσε τη δυνατότητα να μην υποβάλει RFP και να αποφύγει 

γραφειοκρατικές  διαδικασίες.  Το  δίκτυο παρέχει  ασύρματη πρόσβαση  σε  όλες 

τις δημόσιες περιοχές του κέντρου της πόλης και σε μερικά εσωτερικά σημεία, 

όπως εστιατόρια και καφέ που βρίσκονται σε κεντρικούς δρόμους. Παράλληλα 

γίνονται  οι  κατάλληλες  διαδικασίες  έτσι  ώστε  να  επεκταθεί  το  δίκτυο  και  να 

παρέχει κάλυψη σε όσο το δυνατό περισσότερες περιοχές. 

3.2.9.2.9 Winston  Salem 

Η  δημοτική  αρχή  της  πόλης  Winston‐Salem  [135],  που  βρίσκεται  στη  βόρεια 

Καρολίνα,  ενώ  είχε  ήδη  αναπτύξει  ένα  δημοτικό  δίκτυο  οπτικών  ινών,  τον 

Αύγουστο  του  2007,  άρχισε  την  πιλοτική  δοκιμή  για  την  κατασκευή  και 

λειτουργία  ενός  ασύρματου  ευρυζωνικού  δικτύου  το  οποίο  από  το  τέλος  του 

2007  παρέχει  κάλυψη  στις  περιοχές  που  βρίσκονται  στο  κέντρο  της  πόλης.  Η 
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δημοτική  αρχή  για  την  κατασκευή  του  δικτύου  επέλεξε  μια  κοινοπραξία  που 

αποτελείται  από  τις:  Azulstar,  Cisco  και  IBM.  Η  κοινοπραξία  κατασκεύασε  το 

δημοτικό δίκτυο χωρίς κανένα κόστος για την πόλη. Παράλληλα συνεχίζονται οι 

εργασίες  επέκτασης  του  δικτύου  και  αναμένεται  έως  το  τέλος  του  2008  να 

καλύπτεται  ολόκληρη  η  πόλη  και  να  παρέχονται  υπηρεσίες  σε  225,000 

κατοίκους. Όσον αφορά το κόστος σχεδιασμού και κατασκευής του δικτύου θα 

φτάσει τα 7 εκατομμύρια δολάρια. Επιπλέον σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό 

θα αναπτυχθούν ασύρματα δίκτυα και σε άλλες πόλεις του νομού Forsyth ενώ 

πολλές γειτονικές πόλεις όπως η Charlotte χρησιμοποιούν την εμπειρία που έχει 

αποκτηθεί  από  το  ασύρματο  ευρυζωνικό  δίκτυο  της  Winston‐Salem  για  να 

προχωρήσουν στην κατασκευή των δικών τους δικτύων. 

3.2.9.2.10 Lawrence 

Στην πόλη Lawrence [136], από το 2005, έχει τεθεί σε λειτουργία το Lawrence 

Freenet  project  και  χάρη  σε  αυτό  παρέχονται  ανταγωνιστικές  ευρυζωνικές 

υπηρεσίες  ενώ  παράλληλα  συμβάλει  καθοριστικά  στη  μείωση  του  ψηφιακού 

χάσματος  στην  πόλη.  Στην  πόλη  έχει  αναπτυχθεί  ένα  από  τα  μεγαλύτερα 

δημοτικά  δίκτυα  στις ΗΠΑ που  παρέχει  ανταγωνιστικές  και  χαμηλού  κόστους 

ευρυζωνικές υπηρεσίες πρόσβασης σε περίπου 1,100 συνδρομητές. Το Lawrence 

Freenet Project είναι ένα από τα πρώτα προγράμματα για δημοτικά ασύρματα 

ευρυζωνικά δίκτυα στην κεντρική ΗΠΑ. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι 

η κατασκευή μιας κοινότητας στην οποία ο καθένας θα μπορεί να έχει ελεύθερη 

πρόσβαση  στο  internet  οπουδήποτε  και  αν  βρίσκεται,  οποιαδήποτε  στιγμή. 

Αρχικά  για  να  επιτευχθεί  αυτός  ο  στόχος,  δόθηκε  ελεύθερη  πρόσβαση  στα 

νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος. Στην επόμενη φάση προώθησης του δικτύου, 

κάθε παιδί  της πόλης θα μπορεί  να  έχει  ελεύθερη πρόσβαση. Το γεγονός αυτό 

είναι πολύ σημαντικό καθώς η πρόσβαση στο internet αποτελεί ένα σημαντικό 

εκπαιδευτικό πόρο που θα είναι διαθέσιμος σε όλα τα παιδιά και τα οφέλη που 

θα προκύψουν θα ωφελήσουν το σύνολο της κοινότητας. Η Lawrence Freenet 

είναι μια μη κερδοσκοπική επιχείρηση η οποία εργάζεται με την δημοτική αρχή, 

τους  παρόχους  υπηρεσιών  και  τα  μέλη  της  κοινότητας  για  να  επιτύχει  τους 

σκοπούς  του  προγράμματος.  Η  επιχείρηση  αυτή  διοικείται  από  μια  ομάδα 
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ατόμων που είναι μέλη της τοπικής κοινότητας και  έχουν ως βασικό στόχο να 

αποκτήσουν  όλοι  οι  κάτοικοι  της  περιοχής  ασύρματη  ελεύθερη  ευρυζωνική 

πρόσβαση.  Οι  υπηρεσίες  παρέχονται  από  την  Community  Wireless 

Communications, μια εταιρεία που δημιουργήθηκε ειδικά για να αναπτύξει την 

απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα επιχειρηματικά μοντέλα έτσι ώστε να 

δημιουργηθεί ένα βιώσιμο δίκτυο WiFi. Επιπλέον κατά τη διάρκεια της χρονιάς, 

η  ομάδα  του  Lawrence  Freenet  έχει  θέσει  ως  στόχο  να  συμπεριλάβει  στο 

πρόγραμμα  και  άλλες  αστικές  και  επαρχιακές  περιοχές  που  βρίσκονται  στην 

περιοχή. 

3.2.9.2.11 Buffalo 

Η πόλη Buffalo [137] ανήκει στην πολιτεία Minnesota των ΗΠΑ, αριθμεί 15,000 

κατοίκους και τα τελευταία χρόνια μεγαλώνει συνεχώς. Εδώ και δύο χρόνια έχει 

αναπτυχθεί  στην  πόλη  ένα  δημόσιο  ασύρματο  δίκτυο  ασφαλείας.  Το 

συγκεκριμένο  δίκτυο  λειτουργεί  με  ιδιαίτερη  επιτυχία  και  αυτός  ήταν  ο  λόγος 

που οδήγησε την δημοτική αρχή της πόλης να προχωρήσει στην επέκταση του 

δικτύου έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα δημόσιο ασύρματο δίκτυο πρόσβασης. 

Πιο  συγκεκριμένα  τον  Ιανουάριο  του  2008  η  δημοτική  αρχή  της  πόλης 

αποφάσισε ξεκινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες έτσι ώστε να κατασκευαστεί 

ένα δημόσιο ασύρματο δίκτυο το οποίο θα παρέχει ευρυζωνική πρόσβαση στους 

κατοίκους.  Η  Scientel  Wireless,  η  εταιρεία  που  κατασκεύασε  το  υπάρχον 

ασύρματο  δίκτυο  ασφαλείας,  θα  έχει  και  την  ευθύνη  για  την  κατασκευή  του 

νέου  δικτύου.  Η  Scientel  Wireless,  υπέγραψε  συμφωνία  ύψους  710,000 

δολαρίων  με  τη  δημοτική αρχή  της πόλης  για  το  σχεδιασμό  και  την  ανάπτυξη 

του  ασύρματου  ευρυζωνικού  δικτύου.  Η  κατασκευή  του  δικτύου  άρχισε  τον 

Ιανουάριο του 2008 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον προσεχή Μάιο 

3.2.10  Ιαπωνία 

Στις υποενότητες που ακολουθούν παρουσιάζονται παραδείγματα στρατηγικών 

και  κυβερνητικών  δράσεων  τα  οποία  υιοθετήθηκαν  από  την  Ιαπωνία  και  τα 
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οποία  μπορούν  να  θεωρηθούν  ως  βέλτιστες  πρακτικές  για  την  ανάπτυξη  της 

ευρυζωνικότητας και την την αύξηση της προσφοράς και της ζήτησης. 

3.2.10.1  Στρατηγικές  και  Κυβερνητικές  Δράσεις  για  

την  Ανάπτυξη  της  Ευρυζωνικότητας   

Η  Ιαπωνία  ([79],  [80],  [86])  άργησε  σχετικά  να  εισχωρήσει  στον  τομέα  των 

ευρυζωνικών δικτύων αλλά από το 2001 έχει σημειώσει ταχεία πρόοδο. Βασικός 

παράγοντας για την καθυστέρηση ήταν η αργή φιλελευθεροποίηση της τοπικής 

αγοράς  τηλεπικοινωνιών.  Το  γεγονός  αυτό  επέτρεπε  στην  NTT  (Nippon 

Telegraph  and  Telephone),  το  βασικό  ιαπωνικό  πάροχο,  να  ελέγξει  την  αγορά 

τηλεπικοινωνιών με πολλούς τρόπους, κάτι που είχε αρνητική επίδραση για την 

ανάπτυξη  της  ευρυζωνικότητας  στα  αρχικά  στάδια.  Η  φιλελευθεροποίηση 

ξεκίνησε το 1999 και ένα από τα αρχικά μέτρα ήταν ο διαχωρισμός της NTT σε 

δύο λειτουργικές επιχειρήσεις, την NTT West και την NTT East, που η κάθε μια 

εξυπηρετεί  το  αντίστοιχο  τμήμα  της  χώρας.  Στις  αρχές  του  2007,  η  Ιαπωνία 

βρισκόταν στην τρίτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης όσον αφορά τον αριθμό 

των  ευρυζωνικών  συνδρομητών.  Το  πιο  σημαντικό  είναι  ότι  το  79%  των 

νοικοκυριών  στην  Ιαπωνία  έχουν  πρόσβαση  σε  δίκτυα  οπτικών  ινών  που 

παρέχουν  ταχύτητες  της  τάξης  των  100  Mbps.  Η  προηγμένη  κατάσταση  των 

ευρυζωνικών  δικτύων  στην  Ιαπωνία  όσον  αφορά  τα ποσοστά  διείσδυσης,  την 

ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την μεγάλη αποδοχή των  Ιαπώνων για 

τις  νέες  τεχνολογικές  εφαρμογές  αποτελούν  τους  βασικούς παράγοντες που  η 

Ιαπωνία  υπερτερεί  στον  τομέα  της  ευρυζωνικότητας  σε  σχέση  με  άλλες 

ανεπτυγμένες  χώρες.  Χαρακτηριστικό  γνώρισμα  της  ιαπωνικής  ευρυζωνικής 

αγοράς είναι ότι παρέχει τις πιο ποιοτικές και ταχύτερες ευρυζωνικές υπηρεσίες 

στο  χαμηλότερο  κόστος  σε  παγκόσμιο  επίπεδο.  Καθοριστικός  παράγοντας  για 

την ταχεία ανάπτυξη των ευρυζωνικών υποδομών είναι η κυβερνητική πολιτική 

και  κυρίως  το ρυθμιστικό πλαίσιο που καλύπτει  την  τηλεπικοινωνιακή αγορά. 

Καθοριστικοί παράγοντες για τα υψηλά ποσοστά ευρυζωνικής διείσδυσης στην 

Ιαπωνία είναι οι παρακάτω:  
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 Το 2001 ανακοινώθηκε το σχέδιο  e‐Japan που  είχε ως βασικό στόχο τη 

δημιουργία  ενός  προηγμένου  ευρυζωνικού  δικτυακού  περιβάλλοντος 

μέχρι  το  2005.  Παράλληλα  στα  πλαίσια  του  προγράμματος 

αναπτύχθηκαν πρωτοβουλίες που στόχευαν στην προώθηση της ζήτησης 

ευρυζωνικών εφαρμογών και δινόταν  ιδιαίτερη έμφαση στις εφαρμογές 

ηλεκτρονικού  εμπορίου  και  της  ψηφιοποίησης  της  δημόσιας  διοίκησης. 

Σύμφωνα  με  τον  σχεδιασμό  ο  προϋπολογισμός  που  διατέθηκε  για  την 

πρώτη φάση του προγράμματος έφτασε το ένα δισεκατομμύριο ευρώ το 

2001 και τα δέκα δισεκατομμύρια ευρώ το 2002. Επιπλέον στα πλαίσια 

του  προγράμματος  η  κυβέρνηση  προσπαθεί  να  εκμεταλλευτεί  και  τις 

δορυφορικές  τεχνολογίες  για  την  δημιουργία  προηγμένων 

τηλεπικοινωνιακών  και  πληροφοριακών  δικτύων  και  την  παροχή 

ευρυζωνικών  συνδέσεων.  Πιο  συγκεκριμένα  από  τον  Φεβρουάριο  του 

2008  έχει  τεθεί  σε  λειτουργία  ο  δορυφόρος  Kizuma  μέσω  του  οποίου 

παρέχονται  ευρυζωνικές  συνδέσεις  αντίστοιχες  των  δικτύων  οπτικών 

ινών σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. 

 Στα  πλαίσια  της  κυβερνητικής  δράσης  για  την  χρήση  των  νέων 

τεχνολογιών  τηλεπικοινωνιών  και  πληροφοριών  με  σκοπό  την 

οικονομική ανάπτυξη της χώρας έως το 2010 έχει τεθεί σε λειτουργία το 

κυβερνητικό  πρόγραμμα  u‐Japan.  Βασικοί  στόχοι  του  προγράμματος 

αυτού  είναι:  i)  να  καταστεί  η  ψηφιακή  τηλεόραση,  πύλη  για  την 

κοινωνίας  της  πληροφορίας,  ii)  να  υπάρχει  παντού,  για  όλους  και 

οποιαδήποτε  στιγμή  ευρυζωνική  πρόσβαση  και  iii)  να  εξασφαλιστεί  η 

ασφαλής χρήση των ICT εφαρμογών.  

 Η  υιοθέτηση  και  εφαρμογή  απορρυθμιστικών  πολιτικών  (deregulation 

policies) από την κυβέρνηση. Για παράδειγμα ο βασικός πάροχος (NTT), 

σε αντίθεση με άλλες χώρες (π.χ. ΗΠΑ) υποχρεώθηκε να μοιραστεί τους 

βρόχους  χαλκού στο  τελευταίο μίλι,  τους βρόχους οπτικών  ινών καθώς 

και το κεντρικό δίκτυο Internet με τους ανταγωνιστές του. 

 Διάφορα  μέτρα  που  ελήφθησαν  διευκόλυναν  σημαντικά  την  ανάπτυξη 

των  απαραίτητων  ευρυζωνικών  υποδομών.  Πιο  συγκεκριμένα:  i) 
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Δημιουργία  εγκαταστάσεων  κοινής  ωφέλειας  όπως  αγωγών  και 

σωλήνων,  ii)  Διευκόλυνση  της  πρόσβασης  υψηλής  ταχύτητας  στο 

Διαδίκτυο  από  τα  συγκροτήματα  διαμερισμάτων,  iii)  Άνοιγμα  των 

αχρησιμοποίητων  οπτικών  ινών  σε  ιδιωτική  χρήση  και  iv)  Λήψη 

συνηθισμένων ρυθμιστικών μέτρων όπως η απελευθέρωση του τοπικού 

βρόχου, η κατανομή συχνότητας, κ.λπ. 

 Η  κυβέρνηση  έδωσε  βαρύνουσα  σημασία  στο  ρόλο  της  ιδιωτικής 

πρωτοβουλίας και υποστήριξε πως ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να είναι η 

κύρια δύναμη και το κράτος να είναι υπεύθυνο μόνο για τη θέσπιση ενός 

πλήρους  και  αποδοτικού  ρυθμιστικού  πλαισίου  που  θα  καλύπτει  τις 

ανάγκες  τόσο  του  ιδιωτικού  τομέα  όσο  και  του  μη  ιδιωτικού  (π.χ. 

ηλεκτρονική  διακυβέρνηση,  έρευνα  και  ανάπτυξη,  αντιμετώπιση  του 

ψηφιακού  χάσματος).  Ουσιαστικά  η  ιαπωνική  κυβέρνηση  αναπτύσσει 

πολιτικές  που  παρέχουν  ελκυστικά  προγράμματα  χρηματοδότησης  και 

φορολογικών  κινήτρων  ενισχύοντας  με  αυτό  τον  τρόπο  την  ανάπτυξη 

ευρυζωνικών υποδομών. Επίσης ενισχύει και προωθεί πρωτοβουλίες και 

προγράμματα  που  αφορούν  την  ανάπτυξη  ευρυζωνικών  δικτύων 

οπτικών  ινών. Η  κυβέρνηση  έχει ως στόχο η  Ιαπωνία  να  είναι  η πρώτη 

χώρα που θα διαθέτει  ένα πλήρες  ευρυζωνικό δίκτυο οπτικών  ινών και 

συγκρίνει  τις  προσπάθειες  ανάπτυξης  δικτύων  οπτικών  ινών  με  τη 

σημασία που είχε το 1960 η ανάπτυξη σιδηροδρομικών γραμμών. 

 Για τη μείωση του ψηφιακού χάσματος η κυβέρνηση εφάρμοσε διάφορα 

μέτρα και πολιτικές που είχαν ως στόχο να προωθήσουν και να φέρουν 

σε  επαφή  τις  διάφορες  κοινωνικές  ομάδες  με  τον  τομέα  των 

υπολογιστών  γενικότερα  καθώς  και  τα  οφέλη  των  ευρυζωνικών 

εφαρμογών.  Στα  πλαίσια  αυτών  των  πολιτικών  όλα  τα  εκπαιδευτικά 

ιδρύματα  (σχολεία,  βιβλιοθήκες,  ινστιτούτα)  απέκτησαν  σύνδεση  με  το 

Διαδίκτυο.  Το  2002  το  56,8%  των  σχολικών  κτιρίων  είχαν  πρόσβαση 

υψηλών  ταχυτήτων  και  το  29,2%  όλων  των  σχολικών  αιθουσών  είχαν 

σύνδεση  σε  τοπικό  LAN.  Επιπλέον  δόθηκαν  κίνητρα  έτσι  ώστε  όλα  τα 

σχολεία  να  αναπτύξουν  το  δικό  τους  δικτυακό  τόπο  ενώ  παράλληλα 

πραγματοποιήθηκαν  εκπαιδευτικά  σεμινάρια  για  την  κατάρτιση  του 
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εκπαιδευτικού  δυναμικού.  Δηλαδή  δάσκαλοι  και  καθηγητές  απέκτησαν 

την απαραίτητη γνώση έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους 

υπολογιστές  και  να  μπορούν  να  τους  εισάγουν  στην  εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

 Σε  επίπεδο  δήμων  οι  τοπικές  κυβερνήσεις  συμμετέχουν  σε 

συνεταιριστικές  επιχειρήσεις  προκειμένου  να  αναπτυχθούν  οι 

απαραίτητες  δικτυακές  υποδομές  και  να  παρέχεται  ευρυζωνική 

πρόσβαση στους πολίτες των περιοχών αυτών. Παράλληλα η κυβέρνηση 

παρέχει  μια  σειρά  οικονομικών  ενισχύσεων  στις  τοπικές  αρχές, 

υποστηρίζοντας  με  αυτό  τον  τρόπο  πρωτοβουλίες  για  την  ανάπτυξη 

ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών. 

 Ιδιαίτερη  έμφαση  έχει  δοθεί  στην  ανάπτυξη  εφαρμογών  που  θα 

υποστηρίζονται  από  συσκευές  κινητών  τηλεφώνων  και  ψηφιακής 

υπηρεσιών  κινητής  τηλεφωνίας.  Επίσης  πραγματοποιούνται 

προσπάθειες  να  επεκταθεί  η  χρήση  του  Internet  και  πέρα  από  τους 

ηλεκτρονικούς  υπολογιστές  και  τα  κινητά  τηλέφωνα.  Παρουσιάζει 

ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  η  εφαρμογή  της  τεχνολογίας  Radio  Frequency 

Identification  (RFID),  μέσω  της  οποίας  γίνεται  προσπάθεια  να 

ενσωματωθούν  οι  λειτουργίες  του  Internet  σε  ένα  ευρύ  φάσμα 

ηλεκτρικών  συσκευών  (πλυντήρια  ρούχων,  λαμπτήρες)  έτσι  ώστε  να 

μπορούν να ελέγχονται μέσω του internet. Παράλληλα πραγματοποιείται 

μια  συντονισμένη  προσπάθεια  για  να  αναπτυχθούν  και  να  μπουν  στην 

καθημερινή ζωή διάφορες εφαρμογές (π.χ. εισιτήρια τρένων, ATM κ.α.) οι 

οποίες υποστηρίζουν το «ηλεκτρονικό πορτοφόλι». 

3.2.11  Ιρλανδία 

Στις  υποενότητες  που  ακολουθούν  παρουσιάζονται  παραδείγματα  ανάπτυξης 

ευρυζωνικών δικτύων (ασύρματα και οπτικών ινών) τα οποία έχουν υλοποιηθεί 

στην Ιρλανδία και τα οποία μπορούν να θεωρηθούν βέλτιστες πρακτικές. 
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3.2.11.1  Ευρυζωνικά  Δίκτυα  Οπτικών  Ινών  

Στην  παρούσα  υπο‐ενότητα  παρουσιάζονται  παραδείγματα  ανάπτυξης 

ευρυζωνικών δικτύων οπτικών ινών στην Ιρλανδία. 

3.2.11.1.1 Ballina 

Η Ballina [87] είναι η μεγαλύτερη πόλη της επαρχίας Mayo, βρίσκεται στο δυτικό 

μέρος  της  Ιρλανδίας  και  αριθμεί,  σύμφωνα  με  στοιχεία  του  2006,  10,056 

κατοίκους. Η Ballina είναι μια από τις πιο τεχνολογικά αναπτυσσόμενες πόλεις 

στην Ιρλανδία. Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές επενδύσεις 

στον τομέα των νέων τεχνολογιών και των τηλεπικοινωνιών ειδικότερα και από 

τον  ιδιωτικό  και  από  τον  κρατικό  τομέα.  Πιο  συγκεκριμένα  η  Ballina  είχε 

ενταχθεί μαζί με άλλες 25 πόλεις, στην πρώτη φάση του εθνικού προγράμματος 

για  την  ανάπτυξη  μητροπολιτικών  δικτύων  οπτικών  ινών.  Η  κατασκευή  του 

μητροπολιτικού δικτύου οπτικών ινών στην πόλη ξεκίνησε το Μάρτιο του 2003 

και  οι  εργασίες  κατασκευής  του  δικτύου  μήκους  19km  κράτησαν  ένα  χρόνο 

περίπου. Η ιρλανδική εταιρεία e‐net, επιλέχθηκε από το αρμόδιο υπουργείο για 

την κατασκευή του δικτύου. Σύμφωνα με τη σύμβαση η e‐net, θα διαχειρίζεται 

τις  ευρυζωνικές  υποδομές  και  θα  λειτουργεί  ως  χονδρέμπορος  για  δεκαπέντε 

χρόνια. Δηλαδή θα παρέχει τις ευρυζωνικές υποδομές στους εξουσιοδοτημένους 

παρόχους  τηλεπικοινωνιακών  υπηρεσιών  και  στους  παρόχους  ISP.  Υπεύθυνη 

για  τη  λειτουργία  και  τη  συντήρηση  του  δικτύου  οπτικών  ινών  είναι  η 

Management Service Entity (Κεντρική Υπηρεσία Διαχείρισης), μια υπηρεσία που 

δημιουργήθηκε  αποκλειστικά  για  τη  διαχείριση  των  μητροπολιτικών  δικτύων 

οπτικών  ινών.  Επιπλέον  η  Management  Service  Entity  εξασφαλίζει  πως  οι 

υποδομές  του  δικτύου  διαχειρίζονται  με  αποδοτικό  τρόπο  και  είναι  ισότιμα 

ανοικτές  σε  όλους  τους  παρόχους  έτσι  ώστε  να  παρέχονται  ευρυζωνικές 

υπηρεσίες  σε  όλο  και  περισσότερους  καταναλωτές  ενώ  παράλληλα 

πραγματοποιεί ενέργειες που έχουν ως στόχο να φέρουν σε επαφή τους πολίτες 

των  πόλεων  με  τις  ευρυζωνικές  τεχνολογίες  και  εφαρμογές  ενώ  παράλληλα 

προωθεί  την  επέκταση  των  ευρυζωνικών  υποδομών  σε  περιοχές  που  δεν 

διαθέτουν  ευρυζωνική  πρόσβαση  για  να  ενισχυθεί  η  τοπική  οικονομία.  Το 
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δίκτυο που αναπτύχθηκε καλύπτει το κέντρο της πόλης, τις εμπορικές περιοχές 

και το νέο Τεχνολογικό Πάρκο, ενώ το κόστος κατασκευής του καλύφθηκε από 

κρατικούς  και  κοινοτικούς  πόρους.  Η  ανάπτυξη  των  ευρυζωνικών  υποδομών 

έχει  καταστήσει  την  πόλη  Ballina,  την  ιδανική  τοποθεσία  για  εταιρείες  που 

ασχολούνται  με  την  ανάπτυξη  λογισμικού,  διαδικτυακών  υπηρεσιών  και 

γενικότερα  όλες  τις  εταιρείες  που  έχουν  ανάγκη  γρήγορων  συνδέσεων  με  το 

Internet. 

3.2.11.1.2 Cork 

Η πόλη Cork [138] είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ιρλανδίας, ανήκει στο 

νομό Cork ενώ ο πληθυσμός  της φτάνει  τους 119,143 κατοίκους, σύμφωνα με 

στοιχεία  του  2006.  Τον  Φεβρουάριο  του  2003  στα  πλαίσια  του  εθνικού 

προγράμματος για την ανάπτυξη μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών σε 26 

πόλεις  της  Ιρλανδίας,  μεταξύ  αυτών  και  της  Cork,  κατασκευάστηκε  το 

μητροπολιτικό  δίκτυο  οπτικών  ινών  της  πόλης.  Τα  έξοδα  κατασκευής  του 

δικτύου  καλύφθηκαν  από  κρατικούς  και  κοινοτικούς  πόρους.  Το  δίκτυο  έχει 

μήκος  54km  και  καλύπτει  την  πόλη  και  τα  προάστια  ενώ  οι  εργασίες 

κατασκευής του διήρκησαν ένα χρόνο περίπου. Η e‐net, μια ιρλανδική εταιρεία, 

κατασκεύασε το δίκτυο και λειτουργεί ως χονδρικός πάροχος των ευρυζωνικών 

υποδομών για δεκαπέντε χρόνια. Δηλαδή θα παρέχει τις ευρυζωνικές υποδομές 

στους  εξουσιοδοτημένους  παρόχους  τηλεπικοινωνιακών  υπηρεσιών  και  στους 

παρόχους  ISP.  Υπεύθυνη  για  τη  λειτουργία  και  τη  συντήρηση  του  δικτύου 

οπτικών  ινών  είναι  η  Management  Service  Entity  (Κεντρική  Υπηρεσία 

Διαχείρισης).  Σύμφωνα  με  το  σχεδιασμό  η  Management  Service  Entity 

εξασφαλίζει  το  αναγκαίο  περιβάλλον,  έτσι  ώστε  οι  υποδομές  του  δικτύου  να 

διαχειρίζονται με αποδοτικό τρόπο και να είναι ισότιμα ανοικτές σε όλους τους 

παρόχους  για  να  εξασφαλίζεται η παροχή  ευρυζωνικών υπηρεσιών σε όλο και 

περισσότερους καταναλωτές. Επιπλέον πραγματοποιεί ενέργειες που έχουν ως 

στόχο  να  φέρουν  σε  επαφή  τους  πολίτες  των  πόλεων  με  τις  ευρυζωνικές 

τεχνολογίες  και  εφαρμογές  ενώ  παράλληλα  προωθεί  την  επέκταση  των 

ευρυζωνικών υποδομών σε περιοχές που δεν διαθέτουν ευρυζωνική πρόσβαση 

για να ενισχυθεί η τοπική οικονομία. Επιπλέον η δημοτική αρχή της πόλης από 
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το 2005 μέσω της πρωτοβουλίας  «Connect  Cork»  [88]  έχει  θέσει ως στόχο  να 

εκμεταλλευθεί  η πόλη Cork  όλα  τα  οφέλη  των σύγχρονων  τηλεπικοινωνιακών 

εφαρμογών  και  τεχνολογιών.  Στα  πλαίσια  της  πρωτοβουλίας  «Connect  Cork» 

πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και ενέργειες που στοχεύουν στην αύξηση της 

ζήτησης  για  τις  νέες  τεχνολογίες  πληροφοριών  και  επικοινωνιών  μεταξύ  των 

επιχειρήσεων και των καταναλωτών. 

3.2.11.1.3 Limerick 

Το  μητροπολιτικό  δίκτυο  οπτικών  ινών  στην  πόλη  Limerick  [89] 

κατασκευάστηκε  στα  πλαίσια  του  εθνικού  προγράμματος  για  την  ανάπτυξη 

ευρυζωνικών  υποδομών.  Το  πρόγραμμα  χρηματοδοτήθηκε  κατά  90% από  την 

κυβέρνηση  ενώ το υπόλοιπο κόστος καλύφθηκε από την  ευρωπαϊκή  ένωση. Η 

κατασκευή του δικτύου ξεκίνησε τον Μάιο του 2003 και ολοκληρώθηκε το Μάιο 

του  2004.  Ο  οπτικός  δακτύλιος  που  κατασκευάστηκε  έχει  μήκος  44km  και 

καλύπτει  την  πόλη  και  τα  προάστια.  Το  κεντρικό  δίκτυο  παρέχει  ένα  δίκτυο 

κορμού  μέσω  του  οποίου  οι  πάροχοι  υπηρεσιών  μπορούν  να  προσφέρουν  μια 

σειρά  υπηρεσιών  υψηλών  ταχυτήτων  στις  επιχειρήσεις,  τα  νοικοκυριά,  τα 

σχολεία,  τα  νοσηλευτικά  ιδρύματα  και  σε  άλλους  χρήστες  της  περιοχής. 

Επιπλέον  το  δίκτυο  συνδέθηκε  με  ήδη  υπάρχοντα  δίκτυα  οπτικών  ινών  που 

υπήρχαν στην περιοχή καθώς και με το νότιο τμήμα του βρόχου οπτικών ινών 

(Southern Fibre Loop) του εθνικού δικτύου της ESB Telecoms. Η ESB Telecoms 

είναι θυγατρική εταιρεία της Electricity Supply Board (ESB). 

3.2.11.1.4 Monaghan 

Ο νομός Monaghan  [90],  είναι  ένας από τους τρεις  νομούς της  επαρχίας Ulster 

και βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Ιρλανδίας. Στα πλαίσια της δεύτερης φάσης 

του  εθνικού  προγράμματος  για  την  ανάπτυξη  ευρυζωνικών  υποδομών, 

αναπτύχθηκαν  μητροπολιτικά  δίκτυα  οπτικών  ινών  σε  έξι  πόλεις  του  νομού 

Monaghan.  Τα  δίκτυα  που  αναπτύχθηκαν  στις  πόλεις  Carrickmacross,  Cavan, 

Drogheda,  Dundalk,  Kingscourt,  Monaghan  αποτελούνται  από  βρόχους  που 

καλύπτουν  το  μεγαλύτερο  τμήμα  των  πόλεων.  Στα  δίκτυα  έχουν  συνδεθεί  οι 



- 104 - ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

Π1.4.1:  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΜΠΕΙΡ ΙΩΝ  ΚΑΙ  ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  Γ ΙΑ  ΠΔΕ,  ΠΗ,  ΠΙΝ,  ΕΛΛΑΔΑ 
 

επιχειρήσεις  που  βρίσκονται  στην  περιοχή,  τα  δημόσια  κτίρια  και  υπηρεσίες 

όπως επίσης και όλα τα εκπαιδευτικά και νοσηλευτικά  ιδρύματα της περιοχής. 

Πιο συγκεκριμένα στην πόλη Carrickmacross το μήκος του δικτύου είναι 5,3km 

και  το κόστος υλοποίησης  έφτασε  το  ένα  εκατομμύριο  ευρώ. Αντίστοιχα στην 

πόλη  Cavan  το  μήκος  του  δικτύου  φτάνει  περίπου  τα  12.7km  και  το  κόστος 

υλοποίησης  τα  2.3  εκατομμύρια  ευρώ.  Στην  πόλη  Drogheda  το  μήκος  του 

δικτύου  φτάνει  περίπου  τα  17.5  km  και  το  κόστος  υλοποίησης  τα  3.5 

εκατομμύρια ευρώ. Στην πόλη Dundalk το μήκος του δικτύου φτάνει περίπου τα 

16.3km και το κόστος υλοποίησης 2.9 εκατομμύρια ευρώ. Στην πόλη Kingscourt 

το μήκος του δικτύου φτάνει περίπου τα 4.2 km και το κόστος υλοποίησης 0.8 

εκατομμύρια ευρώ. Στην πόλη Monaghan το μήκος του δικτύου φτάνει περίπου 

τα 16.7km και το κόστος υλοποίησης 3 εκατομμύρια ευρώ. 

3.2.11.1.5 SERPANT 

Στα πλαίσια του προγράμματος South East Broadband project  (SERPANT) [91] 

αναπτύχθηκε το δίκτυο οπτικών ινών που παρέχει ευρυζωνική πρόσβαση σε έξι 

πόλεις,  σε  πέντε  διαφορετικούς  νομούς.  Το  δίκτυο  αποτελείται  από  100  χλμ. 

οπτικών  ινών  και  το  συνολικό  κόστος  έφτασε  τα  18  εκατομμύρια  ευρώ.  Το 

πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κρατικούς 

πόρους. Οι εργασίες για την κατασκευή του δικτύου άρχισαν τον Αύγουστο του 

2003  και  τέθηκε  επίσημα  σε  λειτουργία  τον  Μάιο  του  2004  στην  πόλη 

Dungarvan, ενώ από το Σεπτέμβριο της  ίδιας χρονιάς άρχισε να λειτουργεί και 

στις  υπόλοιπες  πόλεις.  Το  δίκτυο  παρέχει  ευρυζωνική  σύνδεση  υψηλών 

ταχυτήτων  με  χαμηλό  κόστος  στις  βιομηχανίες,  στις  επιχειρήσεις,  τα  δημόσια 

κτίρια και υπηρεσίες, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα νοικοκυριά των πόλεων 

Wexford,  Kilkenny,  Carlow, Dungarvan, Waterford  και  Clonmel.  Το  πρόγραμμα 

SERPANT  αποτελεί  μέρος  του  εθνικού  προγράμματος  ανάπτυξης  (National 

Development Plan 2000‐2006) και είναι το μεγαλύτερο και το πιο πολύπλοκο σε 

σχέση  με  τα  υπόλοιπα  προγράμματα.  Έπειτα  από  διαγωνισμό  η  KN  Network 

Services ανέλαβε να κατασκευάσει τα δίκτυα στις πόλεις Waterford, Dungarvan 

και  Clonmel  ενώ  στις  πόλεις  Carlow,  Kilkenny  και  Wexford  τα  δίκτυα 

κατασκευάστηκαν από την Merit Construction. 
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3.2.11.2  Ασύρματα  Ευρυζωνικά  Δίκτυα   

Στην  παρούσα  υπο‐ενότητα  παρουσιάζονται  παραδείγματα  ανάπτυξης 

ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων στην Ιρλανδία. 

3.2.11.2.1 Craughwell 

Οι εργασίες για την κατασκευή του ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου στο χωριό 

Craughwell  [92]  άρχισαν  στα  μέσα  του  2004.  Το  χωριό  Craughwell  βρίσκεται 

στο  νομό Galway της  Ιρλανδίας και σύμφωνα με στοιχεία  του 2002 οι  μόνιμοι 

κάτοικοι φτάνουν τους 358. Το δίκτυο παρέχει ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση 

στους  κατοίκους  του  χωριού  και  της  ευρύτερης  περιοχής.  Το  δίκτυο  από  τον 

Αύγουστο  έως  το  Νοέμβριο  του  2004  λειτούργησε  σε  πιλοτική  βάση.  Το 

συγκεκριμένο δίκτυο είναι μη κερδοσκοπικό και λειτουργεί με εθελοντές, Κύριος 

στόχος  του  δικτύου  είναι  η  παροχή  αξιόπιστης  και  προσιτή  ασύρματης 

ευρυζωνικής  σύνδεσης  στις  περιοχές  εκείνες  που  δεν  είναι  εφικτή  η  παροχή 

δικτύων DSL. Αυτή τη στιγμή το δίκτυο έχει επεκταθεί και εκτός από το χωριό 

Craughwell παρέχει ασύρματη ευρυζωνική κάλυψη στο μεγαλύτερο τμήμα του 

βόρειου  Galway.  Το  ασύρματο  ευρυζωνικό  δίκτυο  μετρά  έναν  μεγάλο  αριθμό 

χρηστών, ξεπερνώντας με αυτόν τον τρόπο τις αρχικές προσδοκίες και φόβους 

που  υπήρχαν  για  την  αποδοχή  και  βιωσιμότητα  του  δικτύου.  Η  αποδοχή  του 

δικτύου ξεπέρασε τις αρχικές Το δίκτυο επεκτείνεται συνεχώς και συντηρείται 

χάρη  στη  εθελοντική  εργασία  και  προσφορά  των  κατοίκων  της  περιοχής  και 

ειδικότερα των μελών της ασύρματης κοινότητας του Craughwell. 

3.2.11.2.2 Derry 

Η  πόλη  Derry  [93],  είναι  η  πρώτη  πόλη  της  βόρειας  Ιρλανδίας,  που  αποκτά 

ασύρματη  ευρυζωνική  σύνδεση  μέσω  Wi‐Fi  δικτύου.  Το  Wi‐Fi  δίκτυο  που 

κατασκευάστηκε καλύπτει  τις περιοχές που βρίσκονται στην παλαιά πόλη και 

το  εμπορικό  κέντρο.  Το  δίκτυο  υλοποιήθηκε  στα  πλαίσια  του  δημοτικού 

προγράμματος  «Walled  City  to  Wireless  City»  που  είχε  ως  σκοπό  να 

αναπτυχθούν  σύγχρονες  τηλεπικοινωνιακές  εφαρμογές,  οι  οποίες  θα 
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ενισχύσουν  την  οικονομική  ανάπτυξη  της  περιοχής.  Η  πρώτη  φάση  του 

προγράμματος χρηματοδοτήθηκε από κρατικούς πόρους ενώ το κόστος για τα 

επόμενα στάδια που αφορούν τις  εργασίες  επέκτασης του δικτύου σε όλη την 

πόλη  θα  καλυφθούν  από  το  δημοτικά  έσοδα.  Για  την  κατασκευή  του  δικτύου 

επιλέχθηκε  το  MetroMesh  Wi‐Fi  σύστημα  της  εταιρείας  Tropos  Networks. 

Σήμερα  το  δίκτυο  παρέχει  ελεύθερη  ασύρματη  ευρυζωνική  πρόσβαση  σε 

δημόσιους χώρους, όπως εστιατόρια, καφέ καθώς και την κεντρική βιβλιοθήκη 

της  πόλης.  Η  δημοτική  αρχή  έχει  εκμεταλλευθεί  τα  πλεονεκτήματα  που 

προσφέρει η ασύρματη ευρυζωνική υπηρεσία και έχει αναπτύξει εφαρμογές για 

να  εξυπηρετήσει  τις  αυξανόμενες  τουριστικές  ανάγκες  της  περιοχής,  τους 

κατοίκους,  τις  τοπικές  επιχειρήσεις  και  τους  φοιτητές  του  πανεπιστημίου  της 

πόλης. Εκτός από την παροχή ελεύθερης ασύρματης πρόσβασης στο Διαδίκτυο, 

έχουν  αναπτυχθεί  υπηρεσίες  ψηφιακών  τουριστικών  οδηγών  ενώ  έχουν 

τοποθετηθεί και πολλά κιόσκια σε περιοχές γύρω από την πόλη που παρέχουν 

χρήσιμες οδηγίες στους επισκέπτες. 

3.2.11.2.3 Cork 

Η Δημοτική αρχή της πόλης Cork [138] και η Smart Telecom συνεργάστηκαν για 

την  κατασκευή  του  ασύρματου  ευρυζωνικού  δικτύου  που  καλύπτει  όλη  την 

πόλη Cork. Το CorkWan [94], όπως είναι γνωστό το δίκτυο θεωρείται ότι είναι 

ένα  από  τα  πρώτα,  αν  όχι  το  πρώτο  Wi‐Fi  δίκτυο  αστικού  επιπέδου  στην 

Ευρώπη. Επιπλέον το δίκτυο ήταν το πρώτο δημόσια προσβάσιμο δίκτυο στην 

Ιρλανδία. Για την κατασκευή του δικτύου επιλέχθηκε η υπηρεσία MeshHopper η 

οποία τότε εξασφάλιζε μεγαλύτερη κάλυψη σε σχέση τις υπόλοιπες τεχνολογίες. 

Οι υπηρεσίες του δικτύου στην αρχή ήταν δωρεάν, όμως τώρα ο κάθε χρήστης 

πρέπει  να  καταβάλει  μηνιαία  συνδρομή  για  να  έχει  πρόσβαση  σε  αυτό.  Οι 

ταχύτητες που παρέχονται είναι μεγαλύτερες των 2Mbps. 
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3.2.12  Ισλανδία 

Στις  υποενότητες  που  ακολουθούν  παρουσιάζονται  παραδείγματα  ανάπτυξης 

ευρυζωνικών δικτύων (ασύρματα και οπτικών ινών) τα οποία έχουν υλοποιηθεί 

στην Ισλανδία και τα οποία μπορούν να θεωρηθούν βέλτιστες πρακτικές. 

3.2.12.1  Ευρυζωνικά  Δίκτυα  Οπτικών  Ινών  

Στην  παρούσα  υπο‐ενότητα  παρουσιάζονται  παραδείγματα  ανάπτυξης 

ευρυζωνικών δικτύων οπτικών ινών στην Ισλανδία. 

3.2.12.1.1 Seltjarnarnes 

Ο δήμος Seltjarnarnes  [139],  είναι  ένας από τους  επτά δήμους που βρίσκονται 

στην  περιοχή  Reykjavik.  Από  τα  τέλη  του  2006  ο  δήμος  Seltjarnarnes  είναι  ο 

πρώτος  δήμος  στην  Ισλανδία  που  παρέχει  100%  ευρυζωνική  κάλυψη  μέσω 

δικτύου  οπτικών  ινών  σε  κάθε  κτίριο,  νοικοκυριό  και  επιχείρηση.  Το 

Seltjarnarnes  βρίσκεται  στην  κορυφή  της  ανάπτυξης  των  δικτύων  FttH  στην 

Ισλανδία από το 2004, που άρχισε να συνεργάζεται με τη Reykjavik Energy. Η 

Reykjavik  Energy  ήταν  υπεύθυνη  για  την  ολοκλήρωση  του  δικτύου  στο  «last 

mile»  και  για  την  επέκταση  του  δικτύου  οπτικών  ινών  σε  όλα  τα  κτίρια  της 

περιοχής. Σύμφωνα με την δημοτική αρχή η ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών 

εξασφαλίζει  το  κατάλληλο  περιβάλλον  για  την  ενίσχυση  των  βασικών 

υπηρεσιών  του  δήμου,  προωθεί  τις  εκπαιδευτικές  δραστηριότητες,  δίνει  νέες 

δυνατότητες ψυχαγωγίας και  επικοινωνίας.  Επιπλέον η ανάπτυξη και  η  χρήση 

των ευρυζωνικών εφαρμογών παίζει καθοριστικό ρόλο στην βιωσιμότητα των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

3.2.12.1.2 Reykjavik 

Στην πόλη Reykjavik  [140], πρωτεύουσα  της  Ισλανδίας  εκτός από  τα  ιδιωτικά 

δίκτυα οπτικών ινών έχει κατασκευαστεί και το δημοτικό δίκτυο οπτικών ινών 

από  την  Reykjavik  Energy,  μια  δημοτική  επιχείρηση.  Η  Reykjavik  Energy 
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ιδρύθηκε  το  1999  έπειτα  από  την  συγχώνευση  των  δημοτικών  εταιρειών 

Reykjavik Geothermal, Reykjavik Electricity και Reykjavik Water δημιουργώντας 

έτσι  τη  μεγαλύτερη  δημοτική  εταιρεία  της  Ισλανδίας.  Η  Reykjavik  Energy 

αποφάσισε  να  επεκτείνει  τις  δραστηριότητές  της  και  στην  τηλεπικοινωνιακή 

αγορά και για το λόγο αυτό προχώρησε στη ίδρυση της θυγατρικής της Lina.Net. 

Το  επόμενο  βήμα  της  εταιρείας  ήταν  να  ξεκινήσει  την  ανάπτυξη  του  δικτύου 

οπτικών ινών. Στις αρχές του 2000 ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή του 

δικτύου οπτικών  ινών στην περιοχή του Reykjavik. Η πιλοτική λειτουργία  του 

δικτύου ξεκίνησε το 2003 και επεκτείνεται συνεχώς έτσι ώστε όλα τα κτίρια της 

περιοχής  να  συνδεθούν  σε  αυτό.  Το  δίκτυο  είναι  ανοικτό  σε  όλους  τους 

παρόχους υπηρεσιών (οι υπηρεσίες TV και video παρέχονται από ανεξάρτητους 

παρόχους υπηρεσιών) και βασικός στόχος είναι να παρέχει υπηρεσίες της τάξης 

των 100Mbps. 

3.2.12.2  Ασύρματα  Ευρυζωνικά  Δίκτυα   

3.2.12.2.1 Isafjordur 

Η  δημοτική  αρχή  της  πόλης  Isafjordur  [141]  αποφάσισε  να  αναπτύξει  ένα 

ασύρματο ευρυζωνικό δίκτυο που θα παρέχει ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση 

στους κατοίκους της πόλης καθώς και σε τρία χωριά που βρίσκονται γύρω από 

αυτήν.  Η  Isafjordur  είναι  η  μεγαλύτερη  πόλη  στην  χερσόνησο Westfjords  και 

αποτελεί  το  κέντρο  των  διοικητικών  υπηρεσιών  της  περιοχής.  Στην  πόλη 

υπάρχει  επίσης  ένα  νοσοκομείο  και  ένα  Πανεπιστήμιο  που  παρέχει  μαθήματα 

μέσω τηλεκπαίδευσης. Η πρώτη φάση του ασύρματου δικτύου στην  Isafjordur 

ολοκληρώθηκε την άνοιξη του 2007. Για την κατασκευή του δικτύου επιλέχθηκε 

η  τεχνολογία  της  Firetide,  η  οποία  ανέλαβε  την  κατασκευή  του  δικτύου.  Το 

δίκτυο που αναπτύσσεται φέρνει σε επαφή τους κατοίκους της πόλης και των 

γύρω χωριών με  τις  νέες  τεχνολογίες,  καθώς η  γεωγραφική  ιδιαιτερότητα  της 

περιοχής  ήταν  ανασταλτικός  παράγοντας  για  την  ανάπτυξη  παρόμοιων 

εφαρμογών έως τώρα. Η δημοτική αρχή της πόλης, με την ανάπτυξη του δικτύου 

στοχεύει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής. Η Nyherji, ένας 

από  τους  βασικούς  παρόχους  υπηρεσιών  διαδικτύου  στην  Ισλανδία,  είναι 
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υπεύθυνη για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών στην πόλη Isafjordur ενώ η 

Avaya Communications συνδέει τα ασύρματα δίκτυα που έχουν αναπτυχθεί στις 

κοινότητες  γύρω  από  την  πόλη  και  παρέχει  υπηρεσίες  VoIP.  Το  δίκτυο 

αποτελείται  από  τέσσερα  διασυνδεδεμένα  πλέγματα  και  επιτρέπει  την 

ταυτόχρονη  μετάδοση  φωνής  και  δεδομένων  από  τις  ίδιες  συνδέσεις.  Τα 

επιμέρους δίκτυα διαχειρίζονται κεντρικά σαν ένα ενιαίο δίκτυο. Το ασύρματο 

δίκτυο  που  αναπτύχθηκε  εξάλειψε  τις  ανάγκες  για  ακριβές  μισθωμένες  και 

σύμφωνα με το σχεδιασμό που έχει γίνει το κόστος κατασκευής του δικτύου θα 

καλυφθεί  μέσα  σε  τρία  χρόνια  από  τα  έσοδα  του  ίδιου  του  δικτύου.  Όπως 

υποστηρίζει  η  δημοτική  αρχή,  το  δίκτυο  είναι  μια  επωφελής  επένδυση  καθώς 

λειτουργεί ακόμα και σε ακραίες καιρικές συνθήκες την περίοδο του αρκτικού 

χειμώνα. 

3.2.13  Ισπανία 

Στις  υποενότητες  που  ακολουθούν  παρουσιάζονται  παραδείγματα  ανάπτυξης 

ευρυζωνικών δικτύων (ασύρματα και οπτικών ινών) τα οποία έχουν υλοποιηθεί 

στην Ισπανία και τα οποία μπορούν να θεωρηθούν βέλτιστες πρακτικές. 

3.2.13.1  Ευρυζωνικά  Δίκτυα  Οπτικών  Ινών  

Στην  παρούσα  υπο‐ενότητα  παρουσιάζονται  παραδείγματα  ανάπτυξης 

ευρυζωνικών δικτύων οπτικών ινών στην Ισπανία. 

3.2.13.1.1 Πριγκιπάτο της Αστούριας 

Στο  Πριγκιπάτο  της  Αστούριας  [147],  που  βρίσκεται  στο  βόρειο  τμήμα  της 

Ισπανίας διατίθενται συνδέσεις στο Internet μέσω Fiber to the Home με ρυθμούς 

μετάδοσης  που  φτάνουν  τα  100  Mbps  συμμετρικά.  Το  κόστος  του  δικτύου 

έφτασε  τα  18  εκατομμύρια  ευρώ  τα  οποία  διατέθηκαν  από  περιφερειακά  και 

ομοσπονδιακά κεφάλαια. Η εταιρία GIT (Gestion de Infraestructuras Publicas de 

Telecomunicaciones  del  Principado  de  Asturias),  η  οποία  ανήκει  κατά  100% 

στην τοπική κυβέρνηση του Πριγκιπάτου,  ξεκίνησε να κατασκευάζει το δίκτυο 
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Asturcon  (Red  Astur  de  Comunicaciones  Opticas  Neutras)  τον  περασμένο 

Ιανουάριο.  Η  τεχνολογία  που  χρησιμοποιείται  είναι  το  GPON  (Gigabit  Passive 

Optical  Network).  Αυτή  τη  στιγμή  το  δίκτυο  καλύπτει  12  κωμοπόλεις  της 

περιοχής (περίπου 30.000 σπίτια), ενώ μέχρι το τέλος του 2007 αναμένεται να 

καλύπτει συνολικά 21 κωμοπόλεις. Όσον αφορά τη σύνδεση με το Internet, αυτή 

παρέχεται από την Adamo, έναν μικρό ISP σουηδικών συμφερόντων με έδρα τη 

Βαρκελώνη. Η Adamο παρέχει 2 πακέτα στους οικιακούς πελάτες της μέσω του 

δικτύου  Asturcon.  Το  πρώτο  είναι  στα  100/20  Mbps  και  το  δεύτερο  στα 

100/100  Mbps.  Η  εταιρεία  αρχικά  διέθεσε  πιλοτικά  το  δίκτυο  σε  ορισμένο 

αριθμό  χρηστών  και  άρχισε  να  δέχεται  τις  πρώτες  αιτήσεις  για  εμπορικές 

συνδέσεις από τις αρχές Αυγούστου του 2007. 

3.2.13.1.2 Καταλονία 

Το  LocalRet  (Local  Network  for  the  Catalonian  Municipality)  [148] 

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 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 

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) 
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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.  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. 

3.2.13.1.3 Σαραγόσα 

Στα  πλαίσια  του  προγράμματος  «Milla  Digital»  [149]  αναπτύσσεται  το  δίκτυο 

οπτικών ινών στην πόλη της Σαραγόσα (Zaragoza). Το «Milla Digital» είναι ένα 

πρόγραμμα  που  ψηφίστηκε  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  της  πόλης  της 

Σαραγόσα και έχει ως στόχο να βοηθήσει τις επιχειρήσεις, τα ιδρύματα και τους 

πολίτες  να  γίνουν  μέρος  των  οικονομικών  και  κοινωνικών  αλλαγών  του  21ου 

αιώνα.  Κύριος  στόχος  του  προγράμματος  είναι  να  γίνει  η  Σαραγόσα  μια  πόλη 

καινοτομίας  και  γνώσης  (City  of  Innovation  and  Knowledge),  στην  οποία  τα 

νοικοκυριά,  οι  επιχειρήσεις  και  οι  τοπικές  αρχές  θα  μπορούν  να  συνυπάρχουν 

και  να  απολαμβάνουν  τα  οφέλη  ενός  ενιαίου  προηγμένου  τηλεπικοινωνιακού 

δικτύου  αστικού  επιπέδου  που  θα  παρέχει  καινοτόμες  υπηρεσίες  υψηλής 

ποιότητας.  Το  τηλεπικοινωνιακό  δίκτυο  του  «Milla  Digital»  έχει  τα  ακόλουθα 

χαρακτηριστικά:  

 Οπτικές ίνες στα σπίτια 

 100 megabits/second για όλους τους οικιακούς χρήστες 

 10 gigabit/second για το δίκτυο κορμού των οπτικών ινών 
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 50  megabits/second  ελάχιστη  ταχύτητα  παροχής  υπηρεσιών  σε  κάθε 

υπάλληλο στο χώρο της επιχείρησης 

 Εγκατάσταση έξυπνου εξοπλισμού, κιόσκια πολυμέσων και προηγμένων 

συσκευών επίδειξης σε δημόσιους χώρους. 

3.2.13.1.4 Πανεπιστήμιο της Βαλένθια 

Το δίκτυο σκοτεινών οπτικών  ινών που κατασκευάστηκε για το πανεπιστήμιο 

της  Βαλένθια  (Valencia)  [150]  καλύπτει  τα  τρία  μεγάλα  πανεπιστημιακά 

συγκροτήματα  (που  αντιπροσωπεύουν  το  90%  του  πανεπιστημίου)  και  23 

μικρότερα  κέντρα.  Στα  τέλη  του  2002  το  πανεπιστήμιο  της  Βαλένθια 

παρουσίασε  το  πρόγραμμα  FEDER,  το  οποίο  αφορούσε  την  κατασκευή  ενός 

δικτύου  οπτικών  ινών  που  θα  συνέδεε  τα  τρία  μεγάλα  πανεπιστημιακά 

συγκροτήματα  και  θα  εξασφάλιζε  ταχύτητες  σύνδεσης  της  τάξης  των  10Gbps. 

Το  συνολικό  κόστος  του  δικτύου  έφτασε  το  1.080.000  ευρώ.  Οι  βασικές 

εργασίες για  το συγκεκριμένο δίκτυο άρχισαν το 2003 και ολοκληρώθηκαν το 

2004  ενώ  συνεχίζονται  εργασίες  επέκτασης  του  δικτύου.  Το  δίκτυο  που 

αναπτύχθηκε  για  τις  ανάγκες  του  πανεπιστημίου  δίνει  τη  δυνατότητα 

ευρυζωνικής  πρόσβασης  σε  4.000  εργαζόμενους  και  50.000  φοιτητές  του 

πανεπιστημίου.  Οι  χρήστες  του  δικτύου  έχουν  τη  δυνατότητα  να  επιλέξουν 

ανάμεσα  σε  τέσσερα  πακέτα  σύνδεσης,  αυτό  που  καλύπτει  τις  δικές  τους 

ανάγκες. 

3.2.13.2  Ασύρματα  Ευρυζωνικά  Δίκτυα   

Στην  παρούσα  υπο‐ενότητα  παρουσιάζονται  παραδείγματα  ανάπτυξης 

ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων στην Ισπανία. 

3.2.13.2.1 Arrieta 

Στα  πλαίσια  του  προγράμματος  Konekta  Zaitez@Banda  Zabala  [142]  που 

ξεκίνησε  το  2005  με  στόχο  την  κατασκευή  και  προώθηση  ασύρματων 

ευρυζωνικών  δικτύων  στην  επαρχία,  υλοποιήθηκε  το  δίκτυο  στην  επαρχιακή 
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πόλη Arrieta. Το δίκτυο πραγματοποιήθηκε από τη συνεργασία του δημοσίου με 

τον  ιδιωτικό  τομέα.  Δηλαδή  αναπτύχθηκε  ένα  ανοικτό  δημόσιο  ασύρματο 

ευρυζωνικό  δίκτυο  που  χρηματοδοτήθηκε  από  το  κράτος  και  η  Euskaltel 

ανέλαβε  την  παροχή  των  ευρυζωνικών  υπηρεσιών  στους  τελικούς  χρήστες 

καθώς και τη λειτουργία και συντήρηση των WiMAX υποδομών στο τελευταίο 

μίλι. Η πρώτη φάση του έργου ολοκληρώθηκε το 2005 και το ποσοστό κάλυψης 

ήταν 90% ενώ στο τέλος του 2006 το ποσοστό κάλυψης ήταν σχεδόν 100%. Η 

ποιότητα και το κόστος παροχής των υπηρεσιών είναι στα  ίδια επίπεδα με τις 

υπηρεσίες  που  παρέχονται  από  τα  αστικά  δίκτυα.  Παράλληλα  στην  πόλη  έχει 

δημιουργηθεί  ένας  χώρος  (KZ Gunea  room) όπου όλοι  οι  κάτοικοι μπορούν  να 

γνωρίσουν  και  να  χρησιμοποιήσουν  τις  τεχνολογίες  ΤΠΕ  και  τις  δυνατότητες 

των  ευρυζωνικών  εφαρμογών.  Το  KZ  Gunea  είναι  ένα  πρόγραμμα  που 

προωθήθηκε από τη βασκική κυβέρνηση το 2001. Ο στόχος του προγράμματος 

ήταν να δημιουργηθεί ένα δίκτυο από δημόσια κέντρα τα οποία θα προσέφεραν 

δωρεάν κατάρτιση και χρήση των ΤΠΕ. 

3.2.13.2.2 Cordoba 

Οι  πολίτες  και  οι  επισκέπτες  στην  Cordoba  που  βρίσκεται  στην  επαρχία  της 

Ανδαλουσίας  έχουν  τη  δυνατότητα  να  συνδέονται  με  ασύρματη  ευρυζωνική 

πρόσβαση  στο  Διαδίκτυο.  Το  ασύρματο  ευρυζωνικό  δίκτυο  της  πόλης 

αναπτύχθηκε  στα  πλαίσια  του  προγράμματος  Cordobawireless  [143].  Το 

Cordobawireless,  είναι  ένα πρόγραμμα μη κερδοσκοπικού  χαρακτήρα που  έχει 

ως στόχο  να προωθήσει  τις  ασύρματες  ευρυζωνικές  υπηρεσίες  στην  ευρύτερη 

περιοχή  της  Cordoba.  Καθοριστικό  ρόλο  στην  κατασκευή,  συντήρηση  και 

λειτουργία  του  δικτύου  παίζουν  οι  χορηγίες  καθώς  και  η  συνεργασία  με 

διάφορους οργανισμούς και ινστιτούτα. Το δίκτυο αποτελείται από 20 κύριους 

κόμβους εκ των οποίων στους 14 η πρόσβαση είναι ελεύθερη. 

3.2.13.2.3 Σεβίλλη 

Το  SeWi  [144]  είναι  το  ασύρματο  δίκτυο  που  αναπτύσσεται  στην  πόλη  της 

Σεβίλλης. Το δίκτυο SeWi υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος RedLibre. 
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Κύριος στόχος  του SeWi  είναι η δημιουργία  ενός ανεξάρτητου μητροπολιτικού 

δικτύου δεδομένων, το οποίο θα προσφέρει καθολική ελεύθερη πρόσβαση και οι 

υπηρεσίες  του  θα  παρέχονται  από  κάθε  χρήστη/κόμβο  με  τρόπο  εθελοντικό, 

χωρίς  μηναία  συνδρομή  ή  οικονομικούς  περιορισμούς.  H  Sevilla  Wireless, 

υπεύθυνη για την σχεδίαση, κατασκευή και λειτουργία του SeWi είναι  ένας μη 

κερδοσκοπικός  οργανισμός  που  συνεργάζεται  με  άλλους  ισπανικούς 

οργανισμούς στα πλαίσια του προγράμματος RedLibre. Το μόνο που χρειάζεται 

για να συνδεθεί κάποιος στο δίκτυο είναι να βρίσκεται σε περιοχή όπου υπάρχει 

κάλυψη. Παράλληλα  εάν  κάποιος  χρήστης  θέλει  να συνεργαστεί  με  την  Sevilla 

Wireless θα μπορεί να έχει εκπτώσεις σε διάφορες εταιρείες που συνεργάζονται 

με τη Sevilla Wireless. Για την κατασκευή του δικτύου έχουν χρησιμοποιηθεί τα 

κύρια πρωτόκολλα ασύρματης επικοινωνίας (802.11 a/b/g) τα οποία δίνουν τη 

δυνατότητα  να  παρέχονται  ταχύτητες  της  τάξης  των  54Mb/s.  Σε  όλους  τους 

χρήστες  του  δικτύου  παρέχεται  μια  σειρά  υπηρεσιών  όπως  τηλεοπτικές  και 

τηλεφωνικές  υπηρεσίες,  ανταλλαγή  αρχείων,  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο  και 

υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης. 

3.2.13.2.4 Almeria 

Η  αυξανόμενη  ζήτηση  για  τις  νέες  τεχνολογίες  και  μορφές  επικοινωνίας  από 

τους κατοίκους στην περιοχή της Almeria έδωσε την ώθηση για την ανάπτυξη 

του ασύρματου  ευρυζωνικού δικτύου. Το ασύρματο δίκτυο που θα  εξυπηρετεί 

τις  ανάγκες  των  κατοίκων  της  Almeria  αναπτύσσεται  στα  πλαίσια  του 

προγράμματος Almeria Wireless [145]. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η 

δημιουργία  ενός  ασύρματου  δικτύου  που  θα  παρέχει  κάλυψη  σε  όλους  τους 

κατοίκους  της  πόλης  και  της  ευρύτερης  περιοχής  χωρίς  κανένα  οικονομικό 

κόστος.  Αρχικά  δημιουργήθηκαν  μικρές  τοπικές  ζώνες  στις  οποίες  υπήρχε  η 

δυνατότητα  σύνδεσης  στο  ασύρματο  δίκτυο.  Στην  επόμενη  φάση  υλοποίησης 

του δικτύου θα συνδεθούν οι επιμέρους κόμβοι έτσι ώστε να υπάρχει καθολική 

κάλυψη στην πόλη της Almeria ενώ στην τρίτη φάση θα πραγματοποιηθούν οι 

απαραίτητες  εργασίες  έτσι  ώστε  να  επεκταθεί  το  ασύρματο  δίκτυο  από 

κωμόπολη  σε  κωμόπολη  και  να  αναπτυχθεί  ένα  δίκτυο  ικανό  να  παρέχει 

ασύρματη ευρυζωνική κάλυψη σε ολόκληρη την περιοχή. 
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3.2.13.2.5 Badalona 

Στα  πλαίσια  του  προγράμματος  guifi.net  και  με  τη  πρωτοβουλία  ιδιωτών, 

οργανισμών και μερικών εταιριών υλοποιήθηκε το ασύρματο δίκτυο στην πόλης 

της  Badalona.  Το  δίκτυο  που  αναπτύχθηκε  παρέχει  ελεύθερη  ευρυζωνική 

πρόσβαση σε όλους τους κατοίκους της πόλης. Το BadalonaWireless [146], όπως 

αποκαλείται  το  δίκτυο  χρησιμοποιεί  το  πρότυπο  802.11  της  ασύρματης 

τεχνολογίας  και  βασίζεται  στην  πολιτική  διαμοίρασης  των  δικτύων  . Με  αυτό 

τον  τρόπο  πραγματοποιούνται  συνδέσεις  μεταξύ  απόμακρων  σημείων, 

παρέχοντας υψηλές ταχύτητες που φτάνουν σε πολλές περιπτώσεις τα 54Mbps. 

3.2.14  Ιταλία 

Στις  υποενότητες  που  ακολουθούν  παρουσιάζονται  παραδείγματα  ανάπτυξης 

ευρυζωνικών δικτύων (ασύρματα και οπτικών ινών) τα οποία έχουν υλοποιηθεί 

στην Ιταλία και τα οποία μπορούν να θεωρηθούν βέλτιστες πρακτικές. 

3.2.14.1  Ευρυζωνικά  Δίκτυα  Οπτικών  Ινών  

Στην  παρούσα  υπο‐ενότητα  παρουσιάζονται  παραδείγματα  ανάπτυξης 

ευρυζωνικών δικτύων οπτικών ινών στην Ιταλία. 

3.2.14.1.1 Trentino 

Η T.Net μια επιχείρηση που ελέγχεται και χρηματοδοτείται από το δημόσιο έχει 

αναπτύξει  ένα  πλάνο  σύμφωνα  με  το  οποίο  θα  αναπτυχθούν  οι  κατάλληλες 

υποδομές έτσι ώστε να είναι δυνατή η ευρυζωνική πρόσβαση σε ολόκληρη την 

περιοχή  του  Trentino  [151].  Η  επαρχία  Trentino  είναι  μια  περιοχή  με  πολλές 

ορεινές  περιοχές  και  αραιοκατοικημένη,  δύο  παράγοντες  που  δρουν 

ανασταλτικά  για  την  ιδιωτική  επένδυση  σε  ευρυζωνικά  δίκτυα  ενώ  αυξάνουν 

και την πιθανότητα περιθωριοποίησης των περιοχών αυτών. Για το λόγο αυτό 

το  κράτος  προχωρά  στην  χρηματοδότηση  της  ανάπτυξης  των  κατάλληλων 

υποδομών  ενός  δικτύου  οπτικών  ινών  που  θα  εξασφαλίζει  την  παροχή 
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ευρυζωνικής σύνδεσης, συμβάλλοντας στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 

της περιοχής. Το ευρυζωνικό δίκτυο οπτικών ινών που αναπτύσσεται ακολουθεί 

το μοντέλο της ανοικτής πρόσβασης ενώ θα ελέγχεται από το δημόσιο μέσω της 

T.Net.  Για  την  κατασκευή  του  δικτύου  και  την  επέκταση  των  οπτικών  ινών 

λαμβάνονται  υπόψη  οι  εργασίες  που  εκτελούνται  στους  δρόμους  μειώνοντας 

έτσι  το  κόστος  κατασκευής.  Επιπλέον,  λαμβάνοντας  υπόψη  την  ανάγκη  για 

άμεσες  λύσεις,  πραγματοποιούνται  παράλληλα  και  μερικά  βραχυπρόθεσμα 

προγράμματα  τα  οποία  καλύπτουν  τις  ανάγκες  της  περιοχής  μέχρι  να 

ολοκληρωθεί  το  δίκτυο  οπτικών  ινών  που  αναπτύσσεται.  Ειδικότερα, 

χρησιμοποιούνται οι υπάρχουσες τηλεπικοινωνιακές υποδομές για την παροχή 

υπηρεσιών  DSL  και  στους  δήμους  εκείνους  που  δεν  είναι  εφικτή  η  παροχή 

υπηρεσιών DSL έχουν αναπτυχθεί τοπικά ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα. Αξίζει 

να  σημειωθεί  πως  η  περιφερειακή  αρχή  δρα  σε  άμεση  συνεννόηση  με  τις 

δημοτικές  αρχές  της  περιφέρειας  για  να  υπάρχει  ένα  καλύτερο  και  πιο 

συντονισμένο αποτέλεσμα. Το αναπτυξιακό μοντέλο του δικτύου βασίζεται στη 

στενή  συνεργασία  μεταξύ  των  δημόσιων  αρχών,  του  ιδιωτικού  τομέα,  των 

τοπικών  πανεπιστημίων  και  των  ερευνητικών  ινστιτούτων.  Επιπλέον  τα 

πανεπιστημιακά  και  ερευνητικά  ιδρύματα  που  συνεργάζονται  για  την 

κατασκευή  του  δικτύου  συμμετέχουν  και  σε  άλλα  ευρωπαϊκά  δίκτυα  που 

σχετίζονται  με  την  πραγματοποίηση  δοκιμών  σε  ευρυζωνικές  τεχνολογίες 

(WiMAX,  FTTH)  προσφέροντας  σημαντική  τεχνογνωσία  συμβάλλοντας  στην 

ανάπτυξη  του  δικτύου.  Το  δίκτυο  που  αναπτύσσεται  θα  συνδέσει  όλες  τις 

τοπικές  δημόσιες  υπηρεσίες  και  θα  αναπτυχθούν  υπηρεσίες  υψηλού  επιπέδου 

έτσι ώστε η επικοινωνία μεταξύ δημόσιων υπηρεσιών και των πολιτών (ή των 

επιχειρήσεων) να είναι πιο άμεση και αποτελεσματική. Η T.Net δημιουργήθηκε 

στα πλαίσια μιας ευρύτερης εθνικής στρατηγικής που στοχεύει στην ανάπτυξη 

των ICT, γνωστή ως eSociety project. Το eSociety project προωθεί τις καινοτόμες 

εφαρμογές  στις  τοπικές  οικονομίες,  ενισχύει  την  βελτίωση  της  δημόσιας 

διοίκησης και στοχεύει στη μείωση του ψηφιακού χάσματος. 
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3.2.14.1.2 Σιένα 

Η επαρχία Σιένα [152] βρίσκεται στην κεντρική Ιταλία, στην γνωστή περιφέρεια 

της Τοσκάνης. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της επαρχίας Σιένα είναι το 

όχι  και  τόσο  καλό  οδικό  και  σιδηροδρομικό  δίκτυο,  κάτι  που  δυσκολεύει  την 

επικοινωνία  των  κατοίκων.  Το  γεγονός  αυτό  σε  συνδυασμό  με  την  αυξημένη 

ζήτηση για ευρυζωνικές υπηρεσίες και εφαρμογές από τους κατοίκους οδήγησε 

την  επαρχία  Σιένα  να  προχωρήσει  στον  σχεδιασμό  και  την  κατασκευή  ενός 

ευρυζωνικού δικτύου που θα συνέδεε όλους τους δήμους της επαρχίας. Η τοπική 

αρχή της επαρχίας Σιένα (ποσοστό συμμετοχής, 20%), ο δήμος Σιένα (ποσοστό 

συμμετοχής, 20%) και οι  υπόλοιποι 35 δήμοι  (ποσοστό συμμετοχής, 60%) της 

επαρχίας  τον  Απρίλιο  του  2002  ξεκίνησαν  την  υλοποίηση  ενός  φιλόδοξου 

σχεδίου,  που  έγινε  γνωστό  με  την  ονομασία  «Consorzio  Terrecablate 

Telecomunicazioni». Κύριος στόχος του προγράμματος ήταν η δημιουργία ενός 

ευρυζωνικού  δικτύου  οπτικών  ινών  650  χιλιομέτρων  που  θα  κάλυπτε  τις 

ανάγκες  των  κατοίκων  της  επαρχίας  Σιένα.  Για  την  κατασκευή  του  δικτύου 

επιλέχθηκαν  οι  πιο  σύγχρονες  και  καινοτόμες  τεχνολογίες  που  επέτρεπαν  την 

παροχή πολύ γρήγορων συνδέσεων με πολύ χαμηλό κόστος. Η κατασκευή του 

δικτύου  ολοκληρώθηκε  το  2007  και  το  κόστος  ανήλθε  στα  85  εκατομμύρια 

ευρώ,  εκ  των  οποίων  το  70%  καλύφθηκε  από  το  δημόσιο  τομέα.  Το  δίκτυο 

παρέχει  ευρυζωνική  σύνδεση  και  προηγμένες  ευρυζωνικές  υπηρεσίες 

(Broadband Connectivity, Telephony, Videoconference, E‐working, Peer‐to‐peer 

networking (Virtual Communities), VoIP) σε δημόσιες υπηρεσίες (πανεπιστήμια, 

σχολεία, νοσοκομεία κ.α.), ιδιωτικές επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Η Terrecablate, 

όπως ονομάστηκε η κοινοπραξία, θα κατασκεύαζε τις απαραίτητες υποδομές για 

την  ανάπτυξη  του  ευρυζωνικού  δικτύου  οπτικών  ινών  και  θα  είχε  την  ευθύνη 

για τη συντήρησή, τη λειτουργία και τη διαχείριση του. 

Τα  βασικά  σημεία  στρατηγικής  του  προγράμματος  «Consorzio  Terrecablate 

Telecomunicazioni» ήταν τα εξής: 

 Συνεχής έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα των ΤΠΕ 

 Σχεδιασμός,  κατασκευή  και  διαχείριση  των  τοπικών  ευρυζωνικών 

υποδομών. 
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 Προώθηση, σχεδιασμός και διαχείριση των TLC δικτύων για τις δημόσιες 

υπηρεσίες/αρχές, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. 

 Ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και προϊόντων 

 Ανάπτυξη  εκπαιδευτικών  δραστηριοτήτων  για  έρθουν  σε  επαφή  οι 

κάτοικοι της επαρχίας με τις σύγχρονες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και 

πολυμέσων. 

3.2.14.2  Ασύρματα  Ευρυζωνικά  Δίκτυα   

Στην  παρούσα  υπο‐ενότητα  παρουσιάζονται  παραδείγματα  ανάπτυξης 

ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων στην Ιταλία. 

3.2.14.2.1 Piemonte 

Το 2002, μια κοινοπραξία 54 μελών έθεσαν σε εφαρμογή ένα πενταετές σχέδιο 

που  είχε  ως  κύριο  στόχο  να  φέρει  σε  επαφή  τους  κατοίκους  της  επαρχίας 

Piemonte  [155]  με  τις  νέες  τεχνολογίες  επικοινωνιών  και  να  γεφυρώσει  τον 

τεχνολογικό,  ψηφιακό  και  πολιτιστικό  χάσμα  σε  1,200  δήμους 

(συμπεριλαμβανομένων  600  χωριών  με  πληθυσμό  μικρότερο  των  1000 

κατοίκων)  της  επαρχίας.  Έως  το  2004  μόνο  το  30%  των  νοικοκυριών  στην 

επαρχία Piemonte είχαν δυνατότητα ευρυζωνικής πρόσβασης. Στα πλαίσια του 

σχεδίου αναπτύχθηκε ένα ασύρματο ευρυζωνικό Wi‐Fi δίκτυο, που είναι γνωστό 

με  την  ονομασία  WI‐PIE.  Για  την  κατασκευή  του  δικτύου  η  τοπική  αρχή  της 

περιφέρειας  Piemonte  ακολούθησε  το  μοντέλο  που  αναπτύχθηκε  από  τη 

Βασκική  Κυβέρνηση  και  την  Euskaltel.  Σύμφωνα  με  αυτό  το  μοντέλο  οι 

υποδομές ανήκουν στην επαρχία Piemonte ενώ η λειτουργία τους ανήκει σε μια 

ιδιωτική/δημόσια  συνεργασία.  Στο  συγκεκριμένο  δίκτυο  στο  τελευταίο  μίλι  οι 

υπηρεσίες  παρέχονται  από 16  διαφορετικούς  ISP παρόχους. Η  κατασκευή  του 

δικτύου διήρκησε πέντε χρόνια (2002‐2007) ενώ το κόστος κατασκευής έφτασε 

τα  100  εκατομμύρια  ευρώ  περίπου,  τα  οποία  καλύφθηκαν  από  εθνικούς, 

κοινοτικούς και τοπικούς πόρους καθώς και ιδιωτικές ενισχύσεις. Το δίκτυο έχει 

σχεδιαστεί  έτσι  ώστε  να  εξασφαλίζεται  η  τεχνολογική  ουδετερότητα  και  η 



ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - 119 - 

 

 Π1.4.1:  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΜΠΕΙΡ ΙΩΝ  ΚΑΙ  ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  Γ ΙΑ  ΠΔΕ,  ΠΗ,  ΠΙΝ,  ΕΛΛΑΔΑ
 

ανοικτή  πρόσβαση,  ενώ  είναι  ανοικτό  στους  τοπικούς  και  στους  εθνικούς 

παρόχους.  Η  ανάπτυξη  του  δικτύου  στην  επαρχία  Piemonte  ενίσχυσε  την 

τουριστική  ανάπτυξη  ενώ  η  εφαρμογή  των  ευρυζωνικών  υπηρεσιών  και 

εφαρμογών  έδωσε  νέες  δυνατότητες  για  την  περαιτέρω  οικονομική  και 

κοινωνική ανάπτυξη της επαρχίας. 

3.2.14.2.2 Brescia 

Η ιδιωτική επένδυση για την ανάπτυξη σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών δικτύων 

στην επαρχία Brescia [154], ήταν ανύπαρκτη λόγω οικονομικών παραγόντων με 

αποτέλεσμα οι κάτοικοι να μην έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ευρυζωνικά 

δίκτυα. Η τοπική αρχή της επαρχίας Brescia έχοντας ως στόχο να γεφυρώσει το 

ψηφιακό  χάσμα  αποφάσισε  να  προχωρήσει  στην  κατασκευή  ενός  ασύρματου 

ευρυζωνικού  δικτύου  που  θα  παρείχε  κάλυψη  σε  όλους  τους  δήμους  της 

επαρχίας.  Για  την  κατασκευή  του  δικτύου  αποφασίστηκε  ως  πιο 

αποτελεσματικό  το  μοντέλο  συνεργασίας  δημόσιου  και  ιδιωτικού  τομέα.  Η 

τοπική αρχή επέλεξε να συνεργαστεί με τη Cisco για την κατασκευή του Wi‐Fi 

ευρυζωνικού ασύρματου δικτύου. Η κατασκευή του δικτύου άρχισε το 2007 και 

αναμένεται  να  παρέχει  ασύρματη  ευρυζωνική  πρόσβαση  σε  μια  έκταση  4,800 

τετραγωνικών  χιλιομέτρων  και  σύμφωνα  με  τη  Cisco  είναι  ένα  από  τα 

μεγαλύτερα της κατηγορίας του. Το δίκτυο θα παρέχει  ευρυζωνικές υπηρεσίες 

και  εφαρμογές  σε  περισσότερες  από  200  επαρχιακές  πόλεις.  Περίπου  600 

σημεία  πρόσβασης  είχαν  τοποθετηθεί  έως  την  άνοιξη  του  2007  και  άλλα  200 

υπολείπονται  για  να  ολοκληρωθεί  η  κατασκευή  του  δικτύου.  Πριν  την 

κατασκευή  του  δικτύου  ο  μισός  πληθυσμός  της  επαρχίας,  περίπου  δεν  είχε 

καθόλου πρόσβαση στο δίκτυο. Εκτός από την ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση 

το  δίκτυο  θα παρέχει  VoIP  και  videoconferencing  υπηρεσίες  για  τις  υπηρεσίες 

και επιχειρήσεις της περιοχής. 

3.2.14.2.3 Alta Langa 

Η Alta Langa [155], είναι μια ορεινή περιοχή στο βορειοδυτικό τμήμα της Ιταλίας 

στην οποία υπάρχουν 21 μικρά χωριά με συνολικό πληθυσμό που φτάνει τους 



- 120 - ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

Π1.4.1:  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΜΠΕΙΡ ΙΩΝ  ΚΑΙ  ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  Γ ΙΑ  ΠΔΕ,  ΠΗ,  ΠΙΝ,  ΕΛΛΑΔΑ 
 

8000  κατοίκους  σε  μια  έκταση  218,740  τετραγωνικών  χιλιομέτρων.  Η 

κατασκευή  του  δικτύου  πραγματοποιήθηκε  μέσω  της  συνεργασίας  του 

δημόσιου  και  του  ιδιωτικού  τομέα.  Πιο  συγκεκριμένα  η  τοπική  αρχή  της  Alta 

Langa, UNCEM (Union of Mountain Communities) συνεργάστηκε με την εταιρεία 

Wi‐Next,  η  οποία  είναι  πάροχος  Wi‐Fi  open‐source  δικτύων  και  την  BBBELL, 

έναν  τοπικό  πάροχο  υπηρεσιών.  Εξαιτίας  των  γεωγραφικών  και  οικονομικών 

περιορισμών, ήταν αδύνατη η ανάπτυξη adsl δικτύων στην περιοχή. Για το λόγο 

αυτό επιλέχτηκε η ασύρματη δικτύωση ως η πιο κατάλληλη για την ανάπτυξη 

ευρυζωνικού  δικτύου  που  θα  παρείχε  καθολική  κάλυψη.  Το  δίκτυο  παρέχει 

ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες, βελτιώνει σημαντικά την επικοινωνία και τις 

συναλλαγές των δημόσιων αρχών και υπηρεσιών με τους πολίτες και συμβάλλει 

στην γεφύρωση του ψηφιακού «χάσματος». Η κατασκευή του δικτύου ξεκίνησε 

το 2005 και χρησιμοποιήθηκε το σύστημα NAAW της Wi‐Next σε συνδυασμό με 

μια open‐source Wi‐Fi mesh τεχνολογία που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την 

Πολυτεχνική  Σχολή  του  Τορίνο.  Το  συγκεκριμένο  ασύρματο  δίκτυο  καλύπτει 

πλήρως  τις  ανάγκες  για  καλωδιακά  ευρυζωνικά  δίκτυα,  όπως  τα  δίκτυα ADSL 

δημιουργώντας  ένα  οργανικό  δίκτυο  mesh,  μέσω  του  οποίου  κάθε  πελάτης 

λειτουργεί ως  κόμβος  του  δικτύου  που  έχει  τη  δυνατότητα  να  επικοινωνεί  με 

τους  υπόλοιπους.  Αυτό  το  σύστημα  επιτρέπει  στο  δίκτυο  να  επεκτείνεται 

γρήγορα  και  αποδοτικά  σε  αντίθεση  με  τα  παραδοσιακά  δίκτυα  Wi‐Fi  που 

χρησιμοποιούν  ένα  συγκεντρωμένο  μοντέλο  με  ένα  σημείο  πρόσβασης,  το 

σύστημα NAAW χρησιμοποιεί ένα «many‐to‐many» μοντέλο στο οποίο συνεχώς 

προστίθενται ή αφαιρούνται κόμβοι. Η BBBELL συμμετείχε στην μεταφορά των 

ασύρματων  συνδέσεων  υψηλών  ταχυτήτων  σε  μερικά  χωριά  της  περιοχής.  Οι 

κάτοικοι της περιοχής μπορούν να έχουν πρόσβαση στο δίκτυο καταβάλλοντας 

μια μικρή μηνιαία συνδρομή. 

3.2.14.2.4 Bologna 

Στην πόλη Bologna [156], αναπτύχθηκε το πρώτο ασύρματο ευρυζωνικό Wi‐Fi 

δίκτυο  στην  Ιταλία.  Κατά  τη  διάρκεια  της  πρώτης  φάσης  αναπτύχθηκε  το 

δίκτυο  που  κάλυπτε  το  μικρό  ιστορικό  κέντρο  της  πόλης  ενώ  αργότερα 

επεκτάθηκε και  το καλοκαίρι  του 2006  είχε αναπτυχθεί  ένα πλήρες ασύρματο 
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ευρυζωνικό  δίκτυο  που  κάλυπτε  ολόκληρη  την  πόλη.  Το  δίκτυο  αναπτύχθηκε 

από  την  Hi‐Tel,  μια  τοπική  επιχείρηση  σε  συνεργασία  με  τον  ISP  πάροχο 

Acantho. Η κατασκευή  του δικτύου  ενισχύθηκε από  το  εργαστήριο  «Marconi», 

την  δημοτική  αρχή  και  το  πανεπιστήμιο  της  πόλης.  Ενώ  ο  απαραίτητος 

εξοπλισμός πάρθηκε από την RoamAD. Το δίκτυο παρέχει  ελεύθερη πρόσβαση 

στους  φοιτητές,  τους  υπαλλήλους  του  πανεπιστημίου  και  στους  μόνιμους 

κατοίκους  της  πόλης.  Μέσω  του  δικτύου  παρέχονται  συμμετρικές  υπηρεσίες 

των  2  Mbps  ενώ  οι  δημοτικές  υπηρεσίες  μέσω  του  δικτύου  μπορούν  και 

εκμεταλλεύονται τα οφέλη των VOIP και CCTV υπηρεσιών. 

3.2.15  Καναδάς 

Στις  υποενότητες  που  ακολουθούν  παρουσιάζονται  παραδείγματα  ανάπτυξης 

ευρυζωνικών δικτύων (ασύρματων και οπτικών ινών) καθώς και παραδείγματα 

στρατηγικών  και  κυβερνητικών  δράσεων  τα  οποία  υιοθετήθηκαν  από  τον 

Καναδά  και  τα  οποία  μπορούν  να  θεωρηθούν ως  βέλτιστες πρακτικές  για  την 

ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και την αύξηση της προσφοράς και της ζήτησης. 

3.2.15.1  Ευρυζωνικά  Δίκτυα  Οπτικών  Ινών  και  

Συνδυασμός  Τεχνολογιών  

Στην  παρούσα  υπο‐ενότητα  παρουσιάζονται  παραδείγματα  ανάπτυξης 

ευρυζωνικών δικτύων οπτικών  ινών καθώς και συνδυασμός τεχνολογιών στον 

Καναδά. 

3.2.15.1.1 Pembina Trails Scholl Division 

Τον Οκτώβριο του 2006 το Pembina Trails School Division [157] του Winnipeg 

"άναψε" επίσημα το γρηγορότερο και ισχυρότερο εκπαιδευτικό δίκτυο οπτικών 

ινών στον Καναδά. Το νέο δίκτυο "σκοτεινών οπτικών ινών" αποτελείται από 44 

χιλιόμετρα οπτικών  ινών και παρέχει ουσιαστικά απεριόριστο εύρος  ζώνης. Οι 

σπουδαστές  έχουν  πρόσβαση  σε  πληροφορίες  με  ταχύτητα  850  φορές 

γρηγορότερες σε σχέση με τις υψηλής ταχύτητας συνδέσεις από το σπίτι καθώς 
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και δυνατότητα να συνδεθούν με άλλα δίκτυα οπτικών ινών σε βιβλιοθήκες και 

πανεπιστήμια παγκοσμίως. Ενώ η έρευνα των ορίων της τεχνολογικής δύναμης 

μπορεί  να φαίνεται  ακριβή,  το  προβάδισμα  στην  επανάσταση  στον  χώρο  των 

τεχνολογιών πληροφορικής έχει τα πλεονεκτήματά της. Διάφοροι προμηθευτές 

και  κατασκευαστές  έχουν  ενώσει  τις  δυνάμεις  τους  με  το  Pembina  για  να 

δημιουργήσουν  ένα  πρότυπο  που  έχει  και  επιχειρηματική  αξία.  Το  νέο  δίκτυο 

μπορεί να κάνει πάρα πολλά. Μέσα στην αίθουσα, η σύνδεση του 1 gigabit με το 

M.E.R.L.I.N.,  (Manitoba Education Research and Learning  Information Network) 

επιτρέπει στους σπουδαστές να πλοηγούνται με πολύ υψηλές ταχύτητες. 

3.2.15.1.2 Ottawa 

Η Ottawa [158] του Καναδά εξέδωσε το Σχέδιο της για την Ευρυζωνικότητα, το 

οποίο αναπτύχθηκε για τους κατοίκους, τις επιχειρήσεις και τα  ινστιτούτα της 

Ottawa  και  βασιζόταν  σε  έρευνα  πάνω  στις  τελευταίες  τεχνολογίες  για 

διαδικτύωση,  πρόσβαση  και  ευρυζωνικές  εφαρμογές.  Πιο  συγκεκριμένα,  ο 

στόχος‐όραμα  όπως  αυτό  ορίστηκε  από  την  κοινότητα  της  Ottawa  ήταν  ο 

ακόλουθος:  «Η Ottawa  θα  αποτελέσει  παγκόσμιο  ηγέτη  στην  παροχή  προσιτής, 

υψηλής ποιότητας, δίκαιης ευρυζωνικής πρόσβασης σε όλους τους πολίτες της. Το 

νέο  ευρυζωνικό  δίκτυο  της Ottawa  θα  αποτελέσει  ένα  αναπόσπαστο  τμήμα  της 

υποδομής  της  πόλης  και  θα  επεκταθεί  γρήγορα,  θα  είναι  ανταγωνιστικό, 

οικονομικά αποδοτικό, επεκτάσιμο και συμβατό με υπάρχοντα και νέα επαρχιακά 

και  εθνικά  μεγάλα  δίκτυα».  Το  ευρυζωνικό  σχέδιο  περιγράφει  τις 

δραστηριότητες που απαιτούνται για να γίνει  το όραμα πραγματικότητα μέσα 

σε  5  έτη  από  την  υιοθέτηση  του  εγγράφου.  Το  σχέδιο  μελετά  την  τρέχουσα 

κατάσταση της ευρυζωνικής συνδετικότητας στην Ottawa και τις περιοχές που 

εξυπηρετούνται  από  αυτήν  την  τεχνολογία  ενώ  συζητά  και  πληροφορίες 

σχετικά με την τεχνολογία και τις εφαρμογές για τις ευρυζωνικές υπηρεσίες και 

τα  οικονομικά  οφέλη  των  ευρυζωνικών  υπηρεσιών  σε  όλη  την  Ottawa.  Το 

ευρυζωνικό σχέδιο προσδιορίζει τι είναι σε ισχύ σήμερα και αυτό που απαιτείται 

για να εξασφαλίσει ότι η Ottawa θα γίνει παγκόσμιος ηγέτης στην ευρυζωνική 

πρόσβαση. 
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3.2.15.1.3 Brunswik 

Το ευρυζωνικό δίκτυο της επαρχίας Brunswik [159] αναπτύχθηκε στα πλαίσια 

της  εθνικής  στρατηγικής  που  ακολούθησε  η  κυβέρνηση  του  Καναδά  (CSIP‐NB 

project)  για  την  ανάπτυξη  των  ευρυζωνικών  υποδομών.  Το  2003  άρχισε  η 

υλοποίηση  του  προγράμματος  για  την  ανάπτυξη  των  ευρυζωνικών  υποδομών 

στην  περιοχή  του  Brunswik.  Το  δίκτυο  ολοκληρώθηκε  το  Μάρτιο  του  2006, 

παρέχει  ταχύτητες  σύνδεσης  των  1,5Mbps  και  καλύπτει  το  90%  των 

νοικοκυριών,  το  95% των  επιχειρήσεων,  130 σχολεία  της περιοχής  καθώς  και 

όλες τις τοπικές υπηρεσίες και τα επιχειρηματικά πάρκα. Η συνεχής εκπαίδευση 

των διαφόρων κοινωνικών ομάδων της περιοχής με τις νέες τεχνολογίες είχε ως 

αποτέλεσμα  την  ανάπτυξη  της  ευρυζωνικότητας  στην  περιοχή  γεγονός  που 

συνέβαλε στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. 

3.2.15.1.4 Alberta 

Η κατασκευή του Αλμπέρτα SuperNet  [160] ξεκίνησε το 2001, με καταληκτική 

ημερομηνία  το  2004.  Το  SuperNet  είναι  και  ένα  physical  network, 

κατασκευασμένο  από  οπτικές  ίνες  και  ένα  logical  network,  εξασφαλίζοντας 

ισχυρή σύνδεση με το διαδίκτυο σε κάθε σημείο της επαρχίας. Θα εξασφαλίσει 

υπηρεσίες  συνδέοντας  422  κοινότητες  της  Αλμπέρτα,  συμπεριλαμβανομένων 

4.700  σχολείων,  νοσοκομείων  και  βιβλιοθηκών.  Διά  μέσου  Internet  service 

providers (ISPs), το Alberta SuperNet επιτυγχάνει υψηλή ταχύτητα πρόσβασης 

σε πολύ περισσότερους κατοίκους της Αλμπέρτα από πριν. Οι πάροχοι μπορούν 

να συνδέσουν στο διαδίκτυο πάνω από 400 αγροτικές κοινότητες. Πολλές από 

αυτές  τις  κοινότητες  είχαν  περιορισμένο  δίκτυο  (ή  και  καθόλου)  υψηλής 

πρόσβασης. Οι πάροχοι είναι αυτοί που καθορίζουν τον καλύτερο τρόπο για να 

φτάσουν  στους  καταναλωτές  τους.  Κάποιες  επιλογές  περιλαμβάνουν 

συνεργασία με την τοπική τηλεφωνική και καλωδιακή επιχείρηση για τη χρήση 

υπαρχόντων  γραμμών  ή  την  εγκατάσταση  νέων  υποδομών,  όπως  σταθερών 

ασύρματων συνδέσμων. 
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3.2.15.1.5 Quebec 

Σύμφωνα  με  τις  τελευταίες  πρωτοβουλίες  26  σχολείων  του Quebec  [161]  που 

ζήτησαν  να  λάβουν  μέρος  στην  συγκυριαρχία  κατασκευής  οπτικών  ινών,  το 

πρόγραμμα  Villages  branches  du  Quebec  που  χρηματοδοτήθηκε  από  την 

κυβέρνηση του Quebec το Σεπτέμβριο του 2002, υιοθετεί ένα παρόμοιο μοντέλο 

συγκυριαρχίας  οπτικών  ινών.  Κατανεμημένα  σε  οικοδομικά  τετράγωνα 

περισσότερο  από  το  75%  του  κόστους  και  25,000  καναδικών  δολαρίων  ανά 

έργο, τα Villages branches προορίζουν 75 εκατομμύρια καναδικά δολάρια για να 

αναπτύξουν  ευρυζωνική  πρόσβαση  στα  σχολεία  και  τους  δήμους  του  Quebec, 

και να συνδεθούν με το RISQ (Reseau de  l'information scientifique du Quebec). 

Το πρόγραμμα αναφέρεται ρητά σε συγκυριαρχία οπτικών ινών και στην πιθανή 

συμμετοχή  εταιριών  του  ιδιωτικού  τομέα,  συμπεριλαμβανομένων  των 

τηλεπικοινωνιακών παρόχων. 

3.2.15.1.6 Saskatchewan 

Η  επαρχία  του  Saskatchewan  δημιούργησε  το  CommunityNet  [162],  το  οποίο 

παρέχει  υψηλής  ταχύτητας πρόσβαση στο  διαδίκτυο,  η  οποία  με  τη  σειρά  της 

βελτιώνει τις υπηρεσίες στην μάθηση από απόσταση, στο ηλεκτρονικό εμπόριο, 

κ.ο.κ στις πόλεις και τα χωριά της επαρχίας. Σχολεία, κέντρα υγείας, βιβλιοθήκες 

και κυβερνητικά γραφεία είναι πλέον συνδεδεμένα στο διαδίκτυο και στις 366 

κοινότητες του Saskatchewan. Εκτός από τον δημόσιο τομέα που επωφελείται 

σημαντικά από το δίκτυο αυτό, η SaskTel μπόρεσε να επεκτείνει την εμπορική, 

υψηλής  ταχύτητας  υπηρεσία  της  σε  κατοίκους  και  επιχειρήσεις  σε  237 

κοινότητες.  Το  γεγονός  αυτό  επιτρέπει  σε  μικρές  επιχειρήσεις  να  αναπτύξουν 

ηλεκτρονικές  συναλλαγές,  οι  οποίες  δεν  επηρεάζονται  από  τις  αποστάσεις  και 

τις τοποθεσίες. Το Saskatchewan γίνεται ένα από τα λίγα μέρη στον κόσμο που 

έχουν αναπτύξει ένα τέτοιο μεγάλο δίκτυο. Αυτός σημαίνει ότι οι άνθρωποι που 

ζουν στις αγροτικές περιοχές και τα χωριά του Saskatchewan έχουν πραγματικά 

καλύτερη πρόσβαση από πολλούς ανθρώπους που ζουν σε μεγάλες πόλεις όπως 

η Νέα Υόρκη και  το Λος Άντζελες. Μόνο μέσα από τη συνεργασία μεταξύ των 

επαρχιακών αντιπροσωπειών και της ομοσπονδιακής κυβέρνησης ήταν δυνατό 
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να  χτιστούν  οι  ανάγκες  υποδομής  προηγμένης  τεχνολογίας  του  αγροτικού 

Saskatchewan. Αυτή η ανάγκη δεν ήταν δυνατό να καλυφθεί από τον  ιδιωτικό 

τομέα.  Με  αυτόν  τον  τρόπο,  το  CommunityNet  εκπληρώνει  το  στόχο  της 

γεφύρωσης  του ψηφιακού  χάσματος  και  την  υψηλής  ταχύτητας πρόσβαση σε 

αγροτικές κοινότητες. 

3.2.15.1.7 Canarie 

Το  CANARIE  [163],  που  αποτελεί  τον  οργανισμό  για  την  ανάπτυξη  του 

εξελιγμένου  διαδικτύου  είναι  ένας  μη  κερδοσκοπικός  οργανισμός  που 

υποστηρίζεται από μέλη, εταίρους που συμμετέχουν σε διάφορα έργα καθώς και 

από την κυβέρνηση του Καναδά. Η αποστολή του CANARIE είναι να επιταχύνει 

την  ανάπτυξη  και  χρήση  του  προηγμένου  διαδικτύου  στον  Καναδά 

διευκολύνοντας την  εκτεταμένη υιοθέτηση γρηγορότερων και πιο αποδοτικών 

δικτύων  και  υποστηρίζοντας  τη  δυνατότητα  εφαρμογής  προϊόντων  και 

υπηρεσιών  νέας  γενιάς  σε  αυτά  τα  δίκτυα.  Το  CANARIE  έχει  ήδη  πετύχει  να 

ενισχύσει  της  διαδικτυακές  ταχύτητες  της Έρευνας και  την Ανάπτυξης σχεδόν 

κατά  ένα  εκατομμύριο  από  την  δημιουργία  του  το  1993.  Ο  οργανισμός  έχει 

επίσης  χρηματοδοτήσει  πολλά  έργα,  παρέχοντας  σε  περίπου  500  εταιρείες  τη 

δυνατότητα  να  επιτύχουν μέσα από  την καινοτομία. Το CANARIE σκοπεύει  να 

λειτουργεί  σαν  καταλύτης  και  συνεργάτης  τόσο  με  τις  κυβερνήσεις,  την 

βιομηχανία και την ερευνητική κοινότητα προκειμένου να αυξήσει τη γνώση σε 

θέματα Τεχνολογιών Πληροφορικής, να διασφαλίσει την συνεχή προώθηση της 

τεχνογνωσίας  του  Καναδά  και  μακροπρόθεσμα  να  βελτιώσει  την 

παραγωγικότητα. 

3.2.15.2  Ασύρματα  Ευρυζωνικά  Δίκτυα  

Στην  παρούσα  υπο‐ενότητα  παρουσιάζονται  παραδείγματα  ανάπτυξης 

ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων στον Καναδά. 
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3.2.15.2.1 Saint Pierre  Jolys 

Το  2001,  η  μικρή  κοινότητα  Saint  Pierre‐Jolys  [165]  στην  κεντρική  καναδική 

επαρχία  της Manitoba,  επιχείρησε  να αναπτύξει  ένα δίκτυο υψηλής  ταχύτητας 

παρά το απαγορευτικό κόστος για την κατασκευή οπτικών ινών από τον βασικό 

τηλεπικοινωνιακό πάροχο. Σε συνεργασία με την Rat River Communications Co‐

operative,  η  επαρχία  βρήκε  ένα  τρόπο  να  γεφυρώσει  την  διαφορά 

χρησιμοποιώντας  σταθερή  ευρυζωνική  ασύρματη  τεχνολογία.  Σήμερα  η  πόλη 

και  οι  συνεταίροι  της  διευθύνουν  το  δικό  τους  ασύρματο  Internet  Service 

Provider  [164].  Στο  μοντέλο  διαδικτύου  συμμετέχουν  συνέταιροι  από  τη 

Manitoba  Hydro  και  την  Wicomm  Inc.Το  κόστος  κατασκευής  του  δικτύου 

αποδείχτηκε εξαιρετικά χαμηλό. Μέσω εκτεταμένων διαπραγματεύσεων με την 

Hydro  και  την  Wicomm,  η  κοινότητα  πλήρωσε  λίγο  περισσότερο  από  5,000 

καναδικά  δολάρια  για  την  επικείμενη  κατασκευή  σύνδεσης  οπτικών  ινών  και 

των  ασύρματων  δικτύων.  Η  υπηρεσία,  η  οποία  αρχικά  απευθύνονταν  σε 

επιχειρησιακούς  πελάτες,  έχει  αρχίσει  την  λειτουργία  της  από  το  τέλος  του 

2002. 

3.2.15.2.2 UBC British Columbia Wireless Network Society 

Οι  φοιτητές,  το  εκπαιδευτικό  προσωπικό  και  οι  εργαζόμενοι  του  UBC  [166] 

έχουν τη δυνατότητα να συνδέονται ασύρματα στο Διαδίκτυο. Τα περισσότερα 

κτήρια  της  πανεπιστημιούπολης  έχουν  συνδεθεί  με  το  ασύρματο  δίκτυο  του 

πανεπιστημίου,  το  μεγαλύτερο  πανεπιστημιακό  ασύρματο  στον  Καναδά,  που 

παρέχει  τη  δυνατότητα  ασύρματης  δικτύωσης  μέσω  laptop  και  hand‐held 

computer.  Το  2002  το  συγκεκριμένο  πανεπιστημιακό  δίκτυο  ήταν  το 

μεγαλύτερο  ασύρματο  δίκτυο  μεταξύ  όλων  των  πανεπιστημίων  της  Βόρειας 

Αμερικής.  Ασύρματα  σημεία  πρόσβασης  έχουν  τοποθετηθεί  εσωτερικά  και 

εξωτερικά πολλών κτιρίων όπως της βιβλιοθήκης «Koerner Library», το κτίριο 

του γυμναστηρίου «War Memorial Gym», της Brock Hall, και στο Koerner Pub. 

Από τα μέσα του 2003, όλες οι αίθουσες, τα εργαστήρια, τα γραφεία και μερικοί 

κοινόχρηστοι  χώροι  διαθέτουν  ασύρματη  πρόσβαση.  Η  επιρροή  από  την 

ανάπτυξη και χρήση του ασύρματου δικτύου έχει συμβάλει θετικά στην παροχή 
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των υπηρεσιών του UBC και οι φοιτητές είναι αυτοί που επωφελούνται πρώτα 

από  όλους.  Στα  πλαίσια  της  προώθησης  και  επίδειξης  των  δυνατοτήτων  του 

δικτύου,  εθελοντές  με  ασύρματα  laptop  παρουσίαζαν  στους  φοιτητές  τις 

υπηρεσίες  που  παρέχει  το  ασύρματο  δίκτυο.  Η  επέκταση  του  ασύρματου 

δικτύου και η χρήση των on‐line τεχνολογιών είναι μέρος της στρατηγικής που 

θα  ακολουθήσει  το  πανεπιστήμιο  υποστηρίζοντας  με  αυτό  τον  τρόπο  την 

εργασία, την εκπαίδευση και την έρευνα. Το ασύρματο δίκτυο έχει σχεδιαστεί με 

τέτοιο  τρόπο  έτσι  ώστε  να  είναι  φιλικό  στους  χρήστες.  Με  την  σωστή 

εγκατάσταση  της  κάρτας  LAN,  η  σύνδεση  πραγματοποιείται  αυτόματα  στις 

περιοχές  που  υπάρχει  κάλυψη.  Έπειτα  οι  χρήστες  κάνοντας  login  μπορούν  να 

συνδεθούν στο Internet. 

3.2.15.2.3 Ile Sans Fil 

Το  Ile  Sans  Fil  («ασύρματο  νησί  ‐  wireless  island»)  [167]  είναι  ένα  μη 

κερδοσκοπικό  ασύρματο  κοινοτικό  δίκτυο  που  παρέχει  ελεύθερη  δημόσια 

ασύρματη πρόσβαση στο internet σε χρήστες που βρίσκονται στους δημόσιους 

χώρους του νησιού. Για το δίκτυο χρησιμοποιείται λογισμικό ανοικτού κώδικα 

και  ολιγοδάπανο  εξοπλισμό  off‐the‐shelf  Wi‐Fi  για  το  μοίρασμα  των 

ευρυζωνικών  συνδέσεων.  Ο  οργανισμός  συνεργάζεται  με  καφετέριες, 

εστιατόρια,  μπαρ,  καταστήματα,  κοινοτικές  οργανώσεις  και  ιδιώτες  για  να 

παρέχει ελεύθερη πρόσβαση στο  Internet σε δημόσιους χώρους. Από το  Ιούλιο 

του  2007,  το  δίκτυο  έχει  περισσότερους  από  43,000  εγγεγραμμένους  χρήστες 

και  περισσότερα  από  135  σημεία  πρόσβασης.  Το  ile  Sans  Fil  υποστηρίζει  τη 

δημιουργική χρήση της τεχνολογίας που έχει ως στόχο να φέρει σε επαφή τους 

ανθρώπους και να ενθαρρύνει την αίσθηση της κοινότητας. Για το λόγο αυτό το 

Ile Sans Fil χρησιμοποιεί hotspots για να προωθήσει την αλληλεπίδραση μεταξύ 

των χρηστών, να επιδείξει νέες μορφές τέχνης και να παρέχει πληροφορίες που 

αφορούν  την  περιοχή  και  την  κοινότητα.  Εκτός  από  την  ανάπτυξη  και  την 

επέκταση  των  hotspots  του  δικτύου,  μια  ομάδα  υπεύθυνων  του  Ile  Sans  Fil 

προωθούν την ανάπτυξη ενός captive portal suite WifiDog. Περισσότερα από 20 

κοινοτικά  ασύρματα  δίκτυα  εκτός  από  το  Montreal  χρησιμοποιούν  τη  λύση 
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WifiDog:  Νέα  Υόρκη,  Λονδίνο,  Βερολίνο,  Vancouver,  Τορόντο,  Quebec,  Παρίσι, 

Brest και Marseille. 

3.2.15.2.4 Wireless Toronto  

Το Wireless Toronto [168] είναι ένα κοινοτικό ασύρματο δίκτυο πρόσβασης για 

το Τορόντο που βασίστηκε στην ιδέα υλοποίησης του αντίστοιχου δικτύου που 

έχει αναπτυχθεί στο Ile Sans Fil του Montreal. Οι καφετέριες, τα εστιατόρια, οι 

βιβλιοθήκες και τα κοινόχρηστα πάρκα σε όλο τον κόσμο προσφέρουν ελεύθερη 

ασύρματη πρόσβαση μέσω δικτύων wifi. Κύριος στόχος  είναι η ανάπτυξη ενός 

ασύρματου  δικτύου  που  θα  δίνει  τη  δυνατότητα  ελεύθερης  πρόσβασης  στο 

διαδίκτυο από δημόσιους χώρους,  ενώ παράλληλα θα δοθεί  ιδιαίτερη σημασία 

στην ανάπτυξη υπηρεσιών και εφαρμογών που θα διευκολύνουν την κοινότητα 

και  τις  συναλλαγές  των  πολιτών.  Το  Wireless  Toronto  έχει  αναπτύξει  13 

hotspots,  από  το Oakville  έως  το  Scarbourough,  και  το Woodbridge  έως  το  St. 

Lawrence Market. Κάθε ένα από αυτά έχει το δικό του δικτυακό τόπο μέσω των 

οποίων υποστηρίζεται η επικοινωνία μεταξύ των χρηστών και προωθούνται οι 

ιδιομορφίες κάθε γειτονιάς. 

3.2.15.2.5 Wireless Nomad 

Το  «Wireless  Nomad»  [169]  είναι  ένας  μη  κερδοσκοπικός  συνεταιρισμός  που 

εδρεύει  στο  Τορόντο  του  Καναδά  και  παρέχει  συνδρομητικές  υπηρεσίες  σε 

οικιακούς  και  εταιρικούς  χρήστες.  Η  ελεύθερη  πρόσβαση  στο  διαδίκτυο  μέσω 

των 100 και πλέον κόμβων του Wi‐Fi δικτύου, καθιστά το συγκεκριμένο δίκτυο 

ένα από τα μεγαλύτερα ελεύθερα Wi‐Fi δίκτυα στον Καναδά. Ιδρύθηκε από τον 

Steve Wilton και τον Damien Fox τον Ιανουάριο του 2005. Η υπηρεσία καλύπτει 

πολλές περιοχές, κυρίως στο κέντρο της πόλης του Τορόντο. Τον Οκτώβριο του 

2006,  τοποθετήθηκε  από  τον  συνεταιρισμό  μια  μεγάλη  κεραία  στην  αγορά 

Kensington, η οποία παρέχει ελεύθερη ασύρματη πρόσβαση σε ένα οικοδομικό 

τετράγωνο.  Το  καλοκαίρι  του  2007  το  δίκτυο  επεκτάθηκε  παρέχοντας 

πρόσβαση  και  σε άλλες περιοχές.  Το  «Wireless Nomad»  είναι  ένα από  τα  λίγα 
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ISPs στον Καναδά που δεν απαγορεύει στους οικιακούς συνδρομητές να έχουν 

πρόσβαση σε κεντρικούς servers. 

3.2.15.2.6 Fred ezone, Frederington  

Ένας  μοναδικός  συνδυασμός  της  υποδομής  της πόλης  και  τεχνολογιών αιχμής 

συνδυάστηκε με την ανώτερη μηχανική δικτύων για να υλοποιηθεί το ασύρματο 

WiFi  δίκτυο  της  πόλης  Frederington  .  Αυτό  πραγματοποιήθηκε  μέσω  της 

συνεργασίας του προσωπικού των δημοτικών υπηρεσιών, των τοπικών ειδικών 

και  της  κοινότητας  των  προμηθευτών.  Η  ολοκλήρωση  του  έργου  διήρκησε  4 

χρόνια.  Αρχικά  κατασκευάστηκε  το  δίκτυο  οπτικών  ινών,  επεκτάθηκαν  τα 

σημεία πρόσβασης του ασύρματου δικτύου φτάνοντας τα 120 Cisco WiFi σημεία 

πρόσβασης.  Το  έργο  χρηματοδοτήθηκε  από  το  ταμείο  της  πόλης  και  την 

εγγραφή  εταιρικών  συνδρομητών  στο  δίκτυο.  Ο  ιδιωτικός  τομέας  συνέβαλε 

επίσης  με  χρηματική  ενίσχυση  καθώς  και  δωρεάν  παροχή  υπηρεσιών 

προσφέροντας  συνολικά  $250.000.  Το  τελικό  αποτέλεσμα  ήταν  η  δημιουργία 

μιας  «Διανοητικής  Υποδομής»  (Intellectual  Infrastructure)  που  παρέχει  πολλές 

δυνατότητες  και  μετατρέπει  τη  Fredericton  σε  μια  «έξυπνη  πόλη».  Το  δίκτυο 

Fred‐eZone  [170]  αποτελείται  από  ένα  μοναδικό  συνδυασμό  τεχνολογιών 

αιχμής.  Το  τελευταίο  πρότυπο  802.11g  ασύρματης  τεχνολογίας  που 

χρησιμοποιείται  στο  δίκτυο  συνεισφέρει  στο  χαμηλό  κόστος  παράλληλα 

χρησιμοποιείται αξιόπιστος εξοπλισμός που είναι διαλειτουργικός. Η ανάπτυξη 

των απομονωμένων σημείων πρόσβασης για τη δημιουργία «Hot‐Spot» γίνεται 

με  σχετικά  εύκολο  τρόπο  και  είναι  αρκετά  συνηθισμένη.  Η  ανάπτυξη  ενός 

μεγαλύτερου  μητροπολιτικού  δικτύου Wi‐Fi,  παρουσιάζει  μερικές  προκλήσεις, 

όπως:  καθορισμός  των  τύπων  κεραιών,  διαμόρφωση  και  επιλογή  περιοχών, 

αστικού  επιπέδου  backhaul  δίκτυο,  διαχείριση  κυκλοφορίας  χρησιμοποιώντας 

την  τεχνολογία  κεντρικών  δικτύων,  υψηλές  ταχύτητες  πρόσβασης  στο 

διαδίκτυο.  Με  την  ίδρυση  ενός  οργανισμού  που  θα  ελέγχει  την  πρόοδο  του 

δικτύου, η υλοποίηση του μητροπολιτικού Wi‐Fi δικτύου θα είναι δυνατή. 
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3.2.15.3  Στρατηγικές  και  Κυβερνητικές  Δράσεις  για  

την  Ανάπτυξη  της  Ευρυζωνικότητας  

Η  κυβέρνηση  του  Καναδά  [79]  [171]  από  τις  αρχές  της  δεκαετίας  του  1990 

πραγματοποιεί  συντονισμένες  προσπάθειες  για  την  ανάπτυξη  σύγχρονων 

τηλεπικοινωνιακών  υποδομών  και  την  προώθηση  των  ΤΠΕ.  Καθοριστικοί 

παράγοντες  για  την  ανάπτυξη  της  ευρυζωνικότητας  στον  Καναδά  είναι  οι 

παρακάτω: 

 Από  τη  δεκαετία  του  90  η  κυβέρνηση  του  Καναδά  προώθησε  και 

εφάρμοσε μια σειρά πρωτοβουλιών που αφορούσαν την ανάπτυξη ΤΠΕ 

(Industry  Canada,  Government  of  Canada,  Connecting  Canadians  Web 

site). 

 Το  Υπουργείο  Βιομηχανίας  ανέπτυξε  συντονισμένη  δράση  με  σκοπό  να 

καταστεί ο Καναδάς η πιο συνδεδεμένη χώρα στον κόσμο και να επιτύχει 

την ανάπτυξη ΤΠΕ μέσω της προώθησης της on‐line πρόσβασης και της 

δημιουργίας «έξυπνων κοινοτήτων» που βασίζονται στη χρήση των ΤΠΕ. 

Για  το  λόγο  αυτό  ανέπτυξε  τα  κατάλληλα  μέτρα  που  ενθάρρυναν  τις 

εφαρμογές  ηλεκτρονικού  εμπορίου  και  την  προσφορά  υπηρεσιών 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

 Στις αρχές της τελευταίας δεκαετίας (2001) συστάθηκε μια εθνική ομάδα 

εργασίας για την ευρυζωνικότητα η οποία καθόρισε την στρατηγική που 

έπρεπε  να  ακολουθηθεί  για  να  επιτευχθεί  καθολική  ευρυζωνική 

πρόσβαση έως το 2005. Πιο αναλυτικά η συγκεκριμένη ομάδα εργασίας 

καθιέρωσε  διάφορες  προτεραιότητες  πρόσβασης  όπως  ότι  όλες  οι 

συνδέσεις πρέπει να παρέχουν πρόσβαση Διαδικτύου με ταχύτητες πάνω 

από  1,5  Mbps,  οι  ταχύτητες  πρόσβασης  σε  αγροτικές  περιοχές  δεν  θα 

πρέπει  να  υπερβαίνουν  τις  ταχύτητες  στις  αστικές  περιοχές  και  ότι  η 

τοπική  ευρυζωνική  υποδομή  πρέπει  να  επεκταθεί  και  να  παρέχει 

υπηρεσίες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, στις δημόσιες βιβλιοθήκες καθώς 

και σε άλλα δημόσια σημεία πρόσβασης. 
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 Επιπλέον  η  Εθνική  Ρυθμιστική  Αρχή  του  Καναδά  δημιούργησε  μια 

επιτροπή  η  οποία  είναι  υπεύθυνη  για  την  επίβλεψη  θεμάτων  που 

αφορούν τη διασύνδεση (Interconnection Steering Committee ‐ CISC). 

 Παράλληλα  το  2001  δημιουργήθηκε  η  εθνική  ομάδα  εργασίας  για  την 

ευρυζωνικότητα  (NBTF).  Ενώ  αργότερα  ανακοινώθηκαν  διάφορες 

πρωτοβουλίες  και  δράσεις  που  είχαν  ως  στόχο  την  επέκταση  των 

ευρυζωνικών υποδομών στις αγροτικές περιοχές καθώς και την ενίσχυση 

προγραμμάτων  που  προωθούσαν  τη  δορυφορική  τεχνολογία  και  την 

άθροιση  της  ζήτησης  έτσι  ώστε  να  επιτευχθεί  χαμηλότερο  κόστος 

ευρυζωνικής σύνδεσης στις αγροτικές περιοχές. 

 Ιδιαίτερη  σημασία  δόθηκε  στην  δημιουργία  σημείων  που  παρέχουν 

ελεύθερη πρόσβαση σε δημόσιους χώρους (σχολεία, νοσοκομεία, κ.α.). Τα 

περισσότερα  από  αυτά  τα  σημεία  αναπτύχθηκαν  στα  πλαίσια  του 

προγράμματος Community Access Program ( CAP). 

 Δύο  ήταν  τα  κύρια  μοντέλα  τα  οποία  στοχεύουν  στην  αύξηση  της 

διείσδυσης  της  ευρυζωνικότητας  στον  Καναδά,  i)  το  μοντέλο 

υποστήριξης υποδομών («infrastructure support model»), που βασίζεται 

στα  κίνητρα  για  την  παρότρυνση  της  προσφοράς  ευρυζωνικών 

υποδομών  και  υπηρεσιών  και  ii)  το  μοντέλο  κοινοτικής  συνάθροισης 

(«community  aggregator  model»),  που  βασίζεται  στην  παρότρυνση  της 

ζήτησης για ευρυζωνικότητα στις υπο‐εξυπηρετούμενες κοινότητες μέσω 

της άμεσης υποστήριξης ενός τοπικού «συναθροιστή ζήτησης». 

 Τέλος προωθήθηκαν πολλά  ερευνητικά προγράμματα,  στα πλαίσια  των 

οποίων  ενισχύθηκε  η  ανάπτυξη  των  ευρυζωνικών  υποδομών  και  η 

ζήτηση  γενικότερα  ευρυζωνικών  υπηρεσιών.  Μερικά  από  τα 

προγράμματα που αναπτύχθηκαν είναι τα εξής: i) Το πρόγραμμα BRAND 

στα  πλαίσια  του  οποίου  οι  μη  κερδοσκοπικοί  οργανισμοί 

απομακρυσμένων  κοινοτήτων  μπορούν  να  υποβάλουν  αίτηση  για 

χρηματοδότηση  της  κατάρτισης  ενός  επιχειρησιακού  σχεδίου,  ii)  η 

δημιουργία  του  ερευνητικού  δικτύου  Canarie,  iii)  η  πρωτοβουλία 

«Broadband  Marketplace»,  όπου  οι  Κοινότητες  μπορούν  να  βρουν 
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βοήθεια  για  την  κατάρτιση  και/ή  εφαρμογή  των  ευρυζωνικών 

επιχειρησιακών  σχεδίων  τους  και  να  υποβάλουν  τις  αιτήσεις  για  την 

ενίσχυση προτάσεων που σχετίζονται με ευρυζωνικές υπηρεσίες και   iv) 

το περιφερειακό πρόγραμμα «Villages branches du Quebec». 

3.2.16  Κροατία 

Στις  υποενότητες  που  ακολουθούν  παρουσιάζονται  παραδείγματα  ανάπτυξης 

ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων τα οποία έχουν υλοποιηθεί στην Κροατία και 

τα οποία μπορούν να θεωρηθούν βέλτιστες πρακτικές. 

3.2.16.1  Ασύρματα  Ευρυζωνικά  Δίκτυα  

Στην  παρούσα  υπο‐ενότητα  παρουσιάζονται  παραδείγματα  ανάπτυξης 

ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων στην Κροατία. 

3.2.16.1.1 Rijeka 

Η πόλη Rijeka [172] έχει 140,000 κατοίκους και είναι η τρίτη σε πληθυσμό πόλη 

της Κροατίας. Η δημοτική αρχή της πόλης και  η Krk  Sistemi,  τοπικός πάροχος 

διαδικτυακών υπηρεσιών αποφάσισαν να συνεργαστούν για την ανάπτυξη του 

ασύρματου Wi‐Fi  ευρυζωνικού  δικτύου,  που  παρέχει  ελεύθερη  πρόσβαση  στο 

διαδίκτυο στους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης. Το δίκτυο καλύπτει 

τις περιοχές που βρίσκονται στο κέντρο ενώ για την κατασκευή του επιλέχθηκε 

εξοπλισμός από  την Proxim Wireless.  Το συγκεκριμένο ασύρματο  δίκτυο  είναι 

το μεγαλύτερο της Κροατίας και η δημοτική αρχή της πόλης θεωρεί πως μπορεί 

να βοηθήσει στην οικονομική ανάπτυξη της πόλης. 

3.2.17  Λιθουανία 

Στις  υποενότητες  που  ακολουθούν  παρουσιάζονται  παραδείγματα  ανάπτυξης 

ευρυζωνικών δικτύων οπτικών ινών τα οποία έχουν υλοποιηθεί στη Λιθουανία 

και τα οποία μπορούν να θεωρηθούν βέλτιστες πρακτικές. 
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3.2.17.1  Ευρυζωνικά  Δίκτυα  Οπτικών  Ινών  

Στην  παρούσα  υπο‐ενότητα  παρουσιάζονται  παραδείγματα  ανάπτυξης 

ευρυζωνικών δικτύων οπτικών ινών στη Λιθουανία. 

3.2.17.1.1 Rain Project  

Στα  πλαίσια  του  προγράμματος  RAIN  [173]  αναπτύσσονται  οι  απαραίτητες 

υποδομές για να εξασφαλιστεί η παροχή ευρυζωνικής σύνδεσης σε περιοχές της 

Λιθουανίας που έως τώρα δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Το πρόγραμμα RAIN 

θα  παρέχει  ευρυζωνική  σύνδεση  σε  δημόσιες  υπηρεσίες,  νοικοκυριά  και 

επιχειρήσεις  σε  επαρχιακές  περιοχές  με  στόχο  τη  μείωση  του  ψηφιακού 

χάσματος.  Επιπλέον  το  πρόγραμμα  στοχεύει  να  δώσει  τη  δυνατότητα  στους 

κατοίκους  να  έρθουν  σε  επαφή  με  τις  σύγχρονες  μορφές  επικοινωνίας,  να 

αυξηθεί  η  κοινωνική  συνοχή,  να  ενισχυθεί  η  οικονομική  ανάπτυξη  και  να 

χρησιμοποιηθούν  ευρέως  οι  ΤΠΕ  για  την  ανάπτυξη  εφαρμογών  τηλε‐

εκπαίδευσης,  τηλε‐εργασίας,  ηλεκτρονικού  εμπορίου  και  διακυβέρνησης.  Κατά 

τη διάρκεια της πρώτης φάσης υλοποίησης του προγράμματος, που ξεκίνησε το 

2005  και  ολοκληρώθηκε  τις  αρχές  του  2008,  έχουν  τοποθετηθεί  3,200 

χιλιόμετρα  οπτικών  ινών  σε  επαρχιακές  περιοχές.  Για  την  κατασκευή  του 

βασικού  κορμού  του  δικτύου,  που  θα  συνδέει  τους  δήμους,  χρησιμοποιείται  η 

πιο σύγχρονη υποδομή οπτικών ινών με απεριόριστη ικανότητα μετάδοσης. Το 

δίκτυο  εξασφαλίζει  την  τεχνολογική  ουδετερότητα  και  θα  λειτουργεί  με  το 

μοντέλο ανοικτής πρόσβασης έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα και στους 

υπάρχοντες  και  στους  νέους  παρόχους  να  έχουν  πρόσβαση  στο  δίκτυο.  Μια 

ανεξάρτητη,  μη  ‐  κερδοσκοπική,  δημόσια  εταιρεία  θα  είναι  υπεύθυνη  για  τη 

λειτουργία  του  δικτύου.  Στην  επόμενη  φάση  υλοποίησης  (2008‐2010),  θα 

πραγματοποιηθεί επέκταση των υποδομών έτσι ώστε να συνδεθούν σε αυτό τα 

νοικοκυριά και  οι  επιχειρήσεις  των  επαρχιακών περιοχών, αξίζει  να σημειωθεί 

πως  με  αυτή  την  επέκταση  ο  συνολικός  αριθμός  των  κατοίκων  που  θα 

αποκτήσουν τη δυνατότητα ευρυζωνικής πρόσβασης αντιστοιχεί στο 33% του 

συνολικού πληθυσμού της χώρας. 
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3.2.18  Λουξεμβούργο 

Στις υποενότητες που ακολουθούν παρουσιάζονται παραδείγματα στρατηγικών 

και κυβερνητικών δράσεων τα οποία υιοθετήθηκαν από το Λοεξεμβούργο και τα 

οποία  μπορούν  να  θεωρηθούν  ως  βέλτιστες  πρακτικές  για  την  ανάπτυξη  της 

ευρυζωνικότητας και την την αύξηση της προσφοράς και της ζήτησης. 

3.2.18.1  Στρατηγικές  και  Κυβερνητικές  Δράσεις  για  

την  Ανάπτυξη  της  Ευρυζωνικότητας  

Το  υψηλό  κόστος  συνδρομής,  ο  μειωμένος  ανταγωνισμός  και  η  έλλειψη 

αποτελεσματικού  ρυθμιστικού  πλαισίου  είχε  ως  αποτέλεσμα  να  υπάρξει  αργή 

εκκίνηση στην ευρυζωνική αγορά του Λουξεμβούργου [79][80][174], όμως κατά 

τη  διάρκεια  του  2005  και  του  2006  ο  τομέας  της  ευρυζωνικής  αγοράς  στο 

Λουξεμβούργο  έχει  κάνει  σημαντικά  άλματα.  Τα  τελευταία  δεδομένα  από 

έρευνες  και  μελέτες  δείχνουν  πως  το  Λουξεμβούργο  ξεπέρασε  όλους  τους 

γείτονές του, όπως π.χ. το Βέλγιο, τη Γερμανία και τη Γαλλία. Το Λουξεμβούργο 

είναι 10ο στον κόσμο όσον αφορά την κατά κεφαλήν ευρυζωνικότητα. Αξίζει να 

σημειωθεί  πως  το  Λουξεμβούργο  αποτελεί  την  έδρα  ενός  από  τους 

σημαντικότερους  δορυφορικούς  παρόχους,  της  SES‐GLOBAL,  καθώς  και  ενός 

από τους ευρωπαϊκούς ηγέτες στις υπηρεσίες ραδιόφωνου και τηλεόρασης, του 

δικτύου RTL. Υπάρχει έντονη κυβερνητική δράση έτσι ώστε το Λουξεμβούργο να 

τοποθετηθεί  μεταξύ  των  ηγετών  της  ψηφιακής  πρόσβασης.  Πιο  βασικές 

κυβερνητικές δράσεις είναι οι εξής: 

 Η κυβέρνηση του Λουξεμβούργου πραγματοποιεί μια επιθετική πολιτική 

επενδύσεων σε υποδομές. Αυτές οι προσπάθειες παρείχαν στη χώρα μια 

καλή  αρχιτεκτονική  δικτύου  οπτικών  ινών,  μια  σημαντική  άνοδο  των 

υψηλών  ταχυτήτων  μετάδοσης  και  μία  σφαιρική  κάλυψη  πρόσβασης 

ADSL. 

 Το  πρόγραμμα  eLuxembourg  μέσω  του  οποίου  προωθήθηκε  μια  πύλη 

ηλεκτρονικής  διακυβέρνησης  καθώς  και  μια  στατιστική  πύλη  που 
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διευκολύνει  τις  σχέσεις  μεταξύ  της  διοίκησης,  των  επιχειρήσεων  και 

διάφορων δραστηριοτήτων και οργανισμών. 

 Το  πιστοποιητικό  «Luxembourg  e‐commerce  certified»,  το  οποίο 

αποτελεί  ένα  πιστοποιητικό  ποιότητας  για  την  ασφάλεια  των 

συστημάτων  και  τη  μεγιστοποίηση  της  εμπιστοσύνης  ανάμεσα  στους 

καταναλωτές και στους επαγγελματίες. Το πιστοποιητικό αυτό αποτελεί 

ένα  καλό  εργαλείο  για  την  προώθηση  του  ηλεκτρονικού  εμπορίου  και 

χορηγείται από το Υπουργείο Οικονομικών. 

 Η ασφάλεια που ωθείται από την κοινοπραξία Luxtrust, προωθώντας τη 

χρήση της τεχνολογίας PKI (Public Key Infrastructure). Το Λουξεμβούργο 

ήταν η πρώτη χώρα που προώθησε  το ηλεκτρονικό  εμπόριο και ώθησε 

πρωτοβουλίες για την ασφάλεια και την ηλεκτρονική υπογραφή. 

 Η  ανάπτυξη  του  «InternetStuffen»  που  επιτρέπει  την  εκπαίδευση  των 

πολιτών στις τεχνολογίες Διαδικτύου. 

 Η δημιουργία ενός τεχνολογικού πάρκου (Esch sur Alzette) προκειμένου 

να φιλοξενηθούν τα κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης. 

3.2.19  Μεγάλη Βρετανία 

Στις  υποενότητες  που  ακολουθούν  παρουσιάζονται  παραδείγματα  ανάπτυξης 

ευρυζωνικών δικτύων (ασύρματων και οπτικών ινών) καθώς και παραδείγματα 

στρατηγικών  και  κυβερνητικών  δράσεων  τα  οποία  υιοθετήθηκαν  από  τη 

Μεγάλη Βρετανία και τα οποία μπορούν να θεωρηθούν ως βέλτιστες πρακτικές 

για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και την αύξηση της προσφοράς και της 

ζήτησης. 

3.2.19.1  Ευρυζωνικά  Δίκτυα  (Συνδυασμός  

Τεχνολογιών) 

Στην  παρούσα  υπο‐ενότητα  παρουσιάζονται  παραδείγματα  ανάπτυξης 

ευρυζωνικών δικτύων οπτικών ινών στην Μεγάλη Βρετανία. 
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3.2.19.1.1 ERYC 

Το  ευρυζωνικό  δίκτυο  του  ERYC  (East  Riding  of  Yorkshire  Council  Broadband 

Network) [175] άρχισε να υλοποιείται το 1996 και είναι ένα από τα μεγαλύτερα 

σε έκταση δίκτυα της Βρετανίας. Τώρα το δίκτυο παρέχει κάλυψη σε ολόκληρη 

την περιοχή που αποτελείται από 170 χωριά. Επιπλέον στο δίκτυο συνδέονται 

όλα  τα  σχολεία  και  τα  κολλέγια,  το  σύνολο  των  τοπικών  αρχών  καθώς  και  οι 

επιχειρήσεις  που  εδρεύουν  στην  περιοχή.  Στα  165  σχολεία  της  περιοχής  με 

51,000  μαθητές  και  εκπαιδευτικούς  παρέχονται  υπηρεσίες  σύνδεσης  με 

ταχύτητες των 8Mbit/s (για τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) και των 

2Mbit/s  (για  τα  σχολεία  ρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης).  Το  δίκτυο 

χρησιμοποιήθηκε με βέλτιστο τρόπο από τις τοπικές αρχές για τις συναλλαγές 

τους με τους πολίτες. Παράλληλα έχουν αναπτυχθεί οι κατάλληλες υποδομές για 

την  παροχή  υπηρεσιών  τηλε‐εκπαίδευσης  καθώς  και  τηλεπικοινωνιακών 

υπηρεσιών  για  τις  τοπικές  αρχές.  Οι  οργανώσεις  που  υποστηρίζονται  από  το 

δίκτυο  έχουν  διαμορφώσει  μια  άτυπη  τοπική  συνεργασία  με  σκοπό  την 

επέκταση  των υπηρεσιών. Οι  κύριες πηγές  χρηματοδότησης  του  δικτύου ήταν 

από κρατικά προγράμματα, τις τοπικές αρχές καθώς και τις τοπικές οργανώσεις. 

3.2.19.1.2 Cumbria Lancshire Education Online  

Η  CLEO  [176]  είναι  μια  κοινοπραξία  από  τοπικές  εκπαιδευτικές  αρχές  που 

εκμεταλλεύθηκε  τις  τηλεπικοινωνιακές  και  τις  επιχειρηματικές  δεξιότητες που 

ήταν  διαθέσιμες  στο  πανεπιστήμιο  του  Lancashire  για  την  ανάπτυξη  ενός 

σημαντικού  ευρυζωνικού  δικτύου. Παρόλο που  η  περιοχή παρουσίαζε  αρκετές 

δυσκολίες  εξαιτίας  των  δημογραφικών  δεδομένων,  η  συνεργασία  των 

εκπαιδευτικών  αρχών,  των  κολλεγίων  και  του  πανεπιστημίου  έδωσε  καλά 

αποτελέσματα. Το πρόγραμμα τώρα  έχει πάρει  την απαραίτητη άδεια η οποία 

του  επιτρέπει  μεγαλύτερη  ευελιξία  για  την  περαιτέρω  ανάπτυξή  του.  Η 

κατασκευή του δικτύου διήρκησε δύο χρόνια, άρχισε το 2000 και ολοκληρώθηκε 

το 2001. Το δίκτυο παρέχει κάλυψη στο 25% των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της 

περιοχής  καθώς  και  σε  ιδιώτες.  Το  δίκτυο  κορμού  που  κατασκευάστηκε 

χρησιμοποιεί  κυρίως microwave  τεχνολογία  με  ταχύτητες  των  155Mbit/s  ενώ 
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στα  σημεία  πρόσβασης  χρησιμοποιήθηκαν  διάφορες  τεχνολογίες.  Στα  σχολεία 

και στους υπόλοιπους χρήστες παρέχονται ευρυζωνικές υπηρεσίες με ταχύτητες 

που κυμαίνονται από 5 Mbit/s έως 10Mbit/s. Παρόλο που η χρηματοδότηση του 

προγράμματος  έγινε  από  τις  DfES  και  NWDA,  το  έργο  δεν  κατοχυρώνεται  ως 

νομικό  πρόσωπο.  Αυτό  σημαίνει  ότι  οι  διαδικασίες  για  την  προμήθεια  του 

απαραίτητου εξοπλισμού και την παροχή έργου είναι σύνθετες και  ειδικές. Για 

παράδειγμα, το τμήμα υπολογιστών του Πανεπιστημίου του Lancashire [65] είχε 

το  ρόλο  του  προμηθευτή  για  τον  απαραίτητο  δικτυακό  εξοπλισμό.  Το 

Πανεπιστήμιο είχε ένα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του δικτύου CLEO. Εκτός 

από τον ρόλο του προμηθευτή, είχε και το ρόλο του τεχνικού συμβούλου αλλά 

ήταν  υπεύθυνο  και  για  το  σχεδιασμό,  την  εφαρμογή,  τη  διαχείριση  και  τη 

λειτουργία του δικτύου. Ο Barry Forde, λόγω της θέσης του στο Πανεπιστήμιο 

ήταν  ο  υπεύθυνος  για  την  ανάπτυξη  και  τη  διαχείριση  του  δικτύου.  Για  την 

παροχή  των  ευρυζωνικών  υπηρεσιών  χρησιμοποιείται  ένας  περιορισμένος 

αριθμός παρόχων. Οι εταιρείες Your Communications, ntl και Telewest παρέχουν 

τηλεπικοινωνιακές  υπηρεσίες  στην  υπο  ‐  περιφέρεια.  Η  UKERNA  παρέχει 

διαδικτυακές  υπηρεσίες  για  εκπαιδευτικούς  λόγους  και  η  Telewest  παρέχει 

διαδικτυακές  υπηρεσίες  σε  οργανισμούς  που  δεν  ανήκουν  στον  εκπαιδευτικό 

χώρο. Μια ευρύτερη ομάδα προμηθευτών χρησιμοποιήθηκε για την προμήθεια 

του  απαραίτητου  εξοπλισμού  για  την  πρόσβαση  στα  σχολεία  και  σε  άλλους 

χώρους  στο  δίκτυο  κορμού  και  την  παροχή  συνδέσεων  microwave  links  στο 

κυρίως δίκτυο. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου αξιολογήθηκαν αρκετές 

τεχνολογίες  από  διάφορους  τους  προμηθευτές  εξοπλισμού  και  τώρα  πια  έχει 

πιλεγεί  μια  συγκεκριμένη  ομάδα  προμηθευτών  που  παρέχουν  τον  απαραίτητο 

εξοπλισμό σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου. 

3.2.19.1.3 Derwntside  

Οι  τοπικές  αρχές  της  περιοχής  του  Derwentside  [177],  στην  οποία  ανήκουν 

διοικητικά δέκα επαρχιακές πόλεις και χωριά αναγνώρισαν από πολύ νωρίς τον 

καθοριστικό ρόλο του Διαδικτύου και την αξία της καθολικής πρόσβασης. Αυτό 

είχε ως αποτέλεσμα να διαχειριστούν με σωστό και δυναμικό τρόπο τις ΤΠΕ και 

το Διαδίκτυο με στόχο την οικονομική ανάπτυξη και την κοινοτική συνοχή. Το 
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1996 άρχισε σταδιακά ο σχεδιασμός και η κατασκευή του δικτύου οπτικών ινών 

της περιοχής, ένα έργο που υποστηρίχθηκε χάρη στις προσπάθειες του τοπικού 

προϊσταμένου  της  υπηρεσίας  πληροφοριών.  Το  επιχειρηματικό  μοντέλο 

βασίστηκε στην ανάγκη που υπήρχε για την οικονομική ανάκαμψη της περιοχής 

του Derwentside και την αποτυχία της βιομηχανίας τηλεπικοινωνιών να παρέχει 

την  κατάλληλη  ανταγωνιστική  υποδομή  τηλεπικοινωνιών  στην  περιοχή.  Την 

υλοποίηση  του  κεντρικού  δικτύου  οπτικών  ινών  ανέλαβε  η  Telewest  και 

διάφορες  τοπικές  επιχειρήσεις  ανέλαβαν  την  υλοποίηση  των  ασύρματων 

συνδέσεων για το τελευταίο μίλι καθώς και την εγκατάσταση του απαραίτητου 

εξοπλισμού  στις  δημόσιες  υπηρεσίες.  Το  δίκτυο  που  κατασκευάστηκε  παρέχει 

ταχύτητες των 155Mbit/s σε όλη την περιοχή. Στο δίκτυο έχουν συνδεθεί όλες οι 

τοπικές  αρχές,  τα  σχολεία  και  τα  εκπαιδευτικά  ιδρύματα  της  περιοχής.  Οι 

τοπικές αρχές ανέπτυξαν προγράμματα κατάρτισης τα οποία απευθύνονταν σε 

διάφορες  κοινωνικές  ομάδες  (γυναίκες,  επιχειρηματίες,  εργαζόμενοι,  κ.α.)  και 

κατάφεραν να φέρουν σε επαφή την τοπική κοινωνία με τις ΤΠΕ. Το κόστος του 

έργου χρηματοδοτήθηκε από κρατικά κονδύλια, πόρους της τοπικής δημοτικής 

αρχής  και  άλλων  γειτονικών  αρχών  καθώς  και  από  τις  χρεώσεις  των 

παρεχόμενων υπηρεσιών που καταβάλουν οι χρήστες του δικτύου. Η σύμβαση 

της Δημοτικής Αρχής με την Telewest δίνει τη δυνατότητα δωρεάν χρήσης του 

δικτύου για 22 χρόνια. Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών με χαμηλό κόστος έχει 

δώσει τη δυνατότητα σε διάφορα προγράμματα να παρέχουν υπηρεσίες ICT και 

πρόσβαση  Διαδικτύου  στους  πολίτες  της  περιοχής.  Οι  ευρυζωνικές  υποδομές 

υποστηρίζουν:  

 εσωτερικές ICT υπηρεσίες στο Derwentside District Council 

 πρόσβαση  στο  διαδίκτυο  για  όλα  τα  εκπαιδευτικά  ιδρύματα  (σχολεία, 

βιβλιοθήκες) του νομού Durham,  

 τη  φιλοξενία  ενός  δικτυακού  τόπου  που  απευθύνεται  στους 

επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της υγείας, 

 παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών σε άλλες τοπικές αρχές, 
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 παροχή  internet  και  άλλων  ICT  υπηρεσιών  στις  μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις, 

 έναν μεγάλο αριθμό κοινοτικών προγραμμάτων, 

 33 δημόσια σημεία που έχουν δημιουργηθεί στα πλαίσια των κοινοτικών 

προγραμμάτων  και  άλλα  13  που  παρέχουν  άμεση  πρόσβαση  από  το 

Derwentside District Council σε άλλες τοπικές υπηρεσίες.  

3.2.19.1.4 Bredon Hill Villages  

Η  ανάπτυξη  του  ευρυζωνικού  δικτύου  που  καλύπτει  όλη  την  περιοχή  των 

Bredon  Hill  Villages,  έγινε  στα  πλαίσια  του  προγράμματος  Advantage  West 

Midlands [178]. Η υλοποίηση του δικτύου άρχισε το 2003 και ολοκληρώθηκε το 

2004, κύριος στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη ευρυζωνικών υπηρεσιών στη 

περιοχή  του  νότιου  Worcestershire,  όπου  το  δίκτυο  της  British  Telecom  δεν 

παρέχει  ευρυζωνικές  συνδέσεις.  Στην  περιοχή  υπάρχει  ένας  μεγάλος  αριθμός 

χωριών με συνολικό πληθυσμό τους 5.000 κατοίκους. Σύμφωνα με το σχεδιασμό 

του  προγράμματος  παρέχεται  μια  multi‐user  επαγγελματική  ευρυζωνική 

υπηρεσία  με  ταχύτητες  download  512kbit/s  και  upload  128kbit/s.  Εκτός  από 

την multi‐user ευρυζωνική υπηρεσία, παρέχεται και μια ασύμμετρη ευρυζωνική 

υπηρεσία  για  τους  μεμονωμένους  χρήστες  με  μικρότερο  κόστος.  Με  τη 

χρηματοδότηση  του  Evesham Market  Towns  Partnership  πραγματοποιήθηκαν 

τα  προγράμματα  κατάρτισης  και  εκπαίδευσης  των  διαφόρων  κοινωνικών 

ομάδων  με  τις  ΤΠΕ.  Η  χρηματοδότηση  από  το  πρόγραμμα  είχε  ως  στόχο  να 

μειώσει  το  ρίσκο  για  τον  προμηθευτή  εξασφαλίζοντας  την  ζήτηση  των 

υπηρεσιών. Για τους πρώτους δώδεκα μήνες διαθεσιμότητας της υπηρεσίας θα 

υπήρχαν  τουλάχιστον  25  χρήστες  multiuser  ευρυζωνικής  υπηρεσίας  και  100 

χρήστες  για  τη  single‐user  ευρυζωνική  υπηρεσία.  Η  Independent  Networks  of 

Coventry,  τοπικός  πάροχος  επιλέχτηκε  τον  Μάϊο  του  2003.  Η  υπηρεσία  της 

Independent Networks βασίζεται στο DSL που παρέχεται από περιοχές κοντινές 

στα σημεία ανταλλαγής της περοχής. 
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3.2.19.1.5 East of England Broadband Network  

Το "East of England Broadband Network" [179] είναι ένα πρόγραμμα που είχε ως 

στόχο τη δημιουργία επαρχιακών ευρυζωνικών δικτύων με στόχο την ανάπτυξη 

ενός σχολικού δικτύου που θα συνδέει τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της περιοχής 

και τη περαιτέρω ανάπτυξη του Βρετανικού Δικτύου Grid για την Εκπαίδευση. 

Το  πρόγραμμα  αυτό  εντάσσεται  στο  ευρύτερο  πλαίσιο  της  πολιτικής  για  την 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Η υλοποίηση του προγράμματος άρχισε το 1999 με 

κρατική  χρηματοδότηση.  Ο  κύριος  στόχος  αυτού  του  προγράμματος  είναι  η 

βελτίωση  των  προτύπων  διδασκαλίας  και  εκμάθησης  μέσω  των  ευρυζωνικών 

τεχνολογιών  σε  κάθε  σχολείο  της  ανατολικής  Βρετανίας.  Οι  περιοχές  που 

καλύπτει το δίκτυο είναι οι Bedfordshire, Cambridgeshire, Essex, Hertfordshire, 

Luton,  Milton  Keynes,  Norfolk,  Peterborough,  Southend  on  Sea,  Suffolk  και 

Thurrock. Όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα των περιοχών αυτών συνδέθηκαν στο 

ενιαίο  επαρχιακό  ευρυζωνικό δίκτυο που υλοποιήθηκε.  Στο δίκτυο συνδέονται 

συνολικά  2,824  σχολεία  με  ένα  εκατομμύριο  μαθητές  και  50,000 

εκπαιδευτικούς, πολλά από αυτά τα σχολεία βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές. 

Στα  σχολεία  της  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  παρέχονται  συνδέσεις  με 

ελάχιστη ταχύτητα των 8Mbit/s και στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης οι 

ταχύτητες  είναι  της  τάξης  των  2Mbit/s.  To  "East  of  England  Broadband 

Network" διακρίνεται σε δύο επίπεδα, το πρώτο περιλαμβάνει τους δικτυακούς 

τόπους  των  εκπαιδευτικών  ιδρυμάτων  (σχολεία,  βιβλιοθήκες)  και  μερικών 

επιχειρήσεων  ενώ  το  δεύτερο  περιλαμβάνει  τις  συνδέσεις  μεταξύ  αυτών  των 

δικτυακών  τόπων  καθώς  και  τη  σύνδεση  με  το Διαδίκτυο.  Για  την  κατασκευή 

του  δικτύου  χρησιμοποιήθηκαν  διάφορες  τεχνολογίες,  όπως  αναλογικά 

μισθωμένα  κυκλώματα,  BT  EPS8/9,  σε  συνδυασμό  με  DSL  modem  για  την 

παροχή  ευρυζωνικών  επικοινωνιών,  ασύρματα  πρότυπα  χωρίς  άδεια  (IEEE 

802.11) και με άδεια, σκοτεινές ίνες και οπτικά laser. Για την τεχνική επίβλεψη 

του  δικτύου ήταν υπεύθυνη η Cable  n Wireless,  η  οποία συνεργαζόταν με  την 

τεχνική ομάδα του "East of England Broadband Network". 
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3.2.19.2  Ασύρματα  Ευρυζωνικά  Δίκτυα  

Στην  παρούσα  υπο‐ενότητα  παρουσιάζονται  παραδείγματα  ανάπτυξης 

ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων οπτικών ινών στην Μεγάλη Βρετανία. 

3.2.19.2.1 Λονδίνο  

Η  πόλη  του  Λονδίνου  διαθέτει  πλέον  περισσότερα  από  11.000  σημεία 

ασύρματης  σύνδεσης  σε  καφέ,  ξενοδοχεία  και  βιβλιοπωλεία  ενώ  τα  πιο 

δημοφιλή είναι τα αεροδρόμια του Manchester, του Heathrow και του Gatwick. 

Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της εταιρείας  iPass [180], η οποία συνέλεξε 

στοιχεία από  το δικό  της παγκόσμιο ψηφιακό δίκτυο,  η  χρήση  της ασύρματης 

σύνδεσης στο Ηνωμένο Βασίλειο σημείωσε αύξηση 75% το δεύτερο εξάμηνο του 

2006.  Μία  από  τις  τελευταίες  προσθήκες  ασύρματης  πρόσβασης  είναι  η 

υπηρεσία  της  free‐hotspot.com  σε  συνεργασία  με  την  MeshHopper,  με  την 

ονομασία  online‐4‐free.com.  Η  υπηρεσία  θα  προσφέρει  δωρεάν  ασύρματη 

πρόσβαση  για  22  χιλιόμετρα  κατά  μήκος  του  ποταμού  Τάμεση,  όχι  μόνο  σε 

ξενοδοχεία,  καταλύματα,  εστιατόρια  και  καταστήματα  που  βρίσκονται  στην 

περιοχή αλλά και στα πλοία που διασχίζουν τον ποταμό. 

3.2.19.2.2 Norwich 

Οι δημότες του Norwich [181] από το καλοκαίρι του 2006 έχουν τη δυνατότητα 

δωρεάν πρόσβασης στο Διαδίκτυο μέσω του ασύρματου Wi‐Fi δικτύου, το οποίο 

υλοποιήθηκε χάρη σε ένα πρόγραμμα που υποστηρίχθηκε από το συμβούλιο της 

κομητείας  του  Norfolk  και  την  East  of  England  Development  Agency.  Το 

πρόγραμμα, το οποίο κόστισε 1,1 εκατομμύρια λίρες Αγγλίας, καλύπτει έκταση 

30  τετραγωνικών  χιλιομέτρων,  πολλά  από  τα  οποία  είναι  στο  κέντρο  του 

Norwich,  αποκεντρωμένα  επιχειρηματικά  πάρκα,  το  νοσοκομείο  και  το 

πανεπιστήμιο  East  Anglia.  Το  δίκτυο παρέχει  δωρεάν πρόσβαση  σε  δημόσιους 

υπαλλήλους και στο ευρύ κοινό. Η πρόσβαση όμως περιορίζεται στα 256 Kbps, 

έτσι  ώστε  το  δίκτυο  να  μην  ανταγωνίζεται  τους  εμπορικούς  παροχείς.  Οι 

δημόσιοι  υπάλληλοι  θα  έχουν πρόσβαση στο  Internet με  ταχύτητες 1 Mbps. Η 
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υπηρεσία  τώρα  επεκτείνεται  σε  20  αγροτικές  περιοχές  στην  περιοχή  του 

Norfolk.  Το  δίκτυο  είναι  υλοποίηση  ενός Wi‐Fi  mesh  διακοσίων  συσκευών,  οι 

περισσότερες από τις οποίες είναι ανηρτημένες σε στύλους φωτισμού, και έχουν 

δύο πομποδέκτες: έναν για να παρέχει πρόσβαση σε φορητούς ή επιτραπέζιους 

υπολογιστές  και  έξυπνα  κινητά  τηλέφωνα  (smartphones)  που  βρίσκονται  σε 

εμβέλεια,  και  έναν  πομποδέκτη  για  την  επικοινωνία  της  συσκευής  με  τις 

υπόλοιπες  συσκευές  του  δικτύου.  Οι  συσκευές  αναζητούν  και  βρίσκουν  το 

κοντινότερο  από  τα  εννέα  σημεία  σύνδεσης  επιπέδου  WiMΑΧ  και  κατόπιν 

χρησιμοποιούν  μια  γραμμή  πρόσβασης  στο  Internet  ταχύτητας  40  Mbps  στο 

κτήριο διοίκησης της κομητείας. Το δίκτυο σχεδιάστηκε και εγκαταστάθηκε από 

την εταιρεία Synetrix. Τον εξοπλισμό για τις συσκευές του δικτύου, καθώς αυτές 

για το WiMAX τις προμήθευσε η εταιρεία Telebria Networks. 

3.2.19.2.3 Cornwall 

Το  ασύρματο  ευρυζωνικό  δίκτυο  στην  περιοχή  του  Cornwall  και  των  νησιών 

Scilly αναπτύχθηκε στα πλαίσια  της μη κερδοσκοπικής συνεργασίας  "Act Now 

Broadband  Cornwall"  [182],  που  έχει  ως  στόχο  την  οικονομική  ανάπτυξη  της 

περιοχής  χρησιμοποιώντας  τα  οφέλη  των  ευρυζωνικών  υποδομών.  Τώρα  το 

99%  της  περιοχής  έχει  ασύρματη  ευρυζωνική  κάλυψη.  Οι  ταχύτητες  που 

παρέχονται εξαρτώνται από το μήκος και το είδος της γραμμής σύνδεσης. Ως επί 

το πλείστον οι παρεχόμενες συνδέσεις προσφέρουν ταχύτητες των 4Mbps στα 

απομακρυσμένα  σημεία  και  των  8Mbps  στα  κεντρικά  σημεία  όπου  είναι 

διαθέσιμη  η  νέα  υπηρεσία,  που  αποκαλείται  "maxDSL".  Στα  πλαίσια  της 

προώθησης  των  ευρυζωνικών  υπηρεσιών  στην  περιοχή,  αναπτύχθηκε  ειδική 

ομάδα,  η  οποία  παρέχει  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  για  τις  ευρυζωνικές 

συνδέσεις  και  το  πώς  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  για  την  ανάπτυξη  των 

επιχειρήσεων. Σύμφωνα με μια έρευνα που διενεργήθηκε, προέκυψε ότι το 44% 

των  αγροτικών  νοικοκυριών  της  περιοχής  έχει  ευρυζωνική  σύνδεση.  Οι 

αγρότες/χρήστες  πραγματοποιούν  online  τις  τραπεζικές  τους  συναλλαγές  και 

επικοινωνούν  μέσω  email  με  τους  πελάτες  τους,  παράλληλα  το  21%  έχει  ήδη 

δημιουργήσει  το  δικό  του  δικτυακό  τόπο.  Επιπλέον  το  δίκτυο  του  Cornwall 
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αναβαθμίζεται  συνεχώς  και  σε  σύντομο  χρονικό  διάστημα  θα  παρέχονται  και 

ευρυζωνικές υπηρεσίες επόμενης γενιάς. 

3.2.19.2.4 Carnet  

Το  CARNET  [183]  είναι  ένα  μη  κερδοσκοπικό  δίκτυο  επικοινωνίας  που 

χρησιμοποιεί  κυρίως  ασύρματη  τεχνολογία.  Ο  κύριος  στόχος  του  δικτύου 

CARNET ήταν η παροχή ευρυζωνικών συνδέσεων σε μια αγροτική περιοχή που 

βρίσκεται  νοτιανατολικά  του  Cambridge.  Το  ευρυζωνικό  αυτό  δίκτυο  παρέχει 

πρόσβαση  στο  Internet  και  εφαρμογές  επικοινωνίας.  Το  Wi‐Fi  ευρυζωνικό 

δίκτυο παρέχει κάλυψη σε 14 χωριά με 3,445 συνολικό αριθμό νοικοκυριών. Η 

Invisible Networks ήταν υπεύθυνη για το σχεδιασμό του δικτύου. Οι παράμετροι 

που  λήφθηκαν  υπόψη  προήλθαν  από  την  υπάρχουσα  εμπορική  και  τεχνική 

εμπειρία  της  εταιρείας.  Για  την  κατασκευή  του  δικτύου  χρησιμοποιήθηκαν  τα 

πρότυπα  IEEE  802.11b,  η  τεχνολογία  Wi‐Fi  που  παρέχει  ευέλικτες  λύσεις  με 

χαμηλό  κόστος  και  μερικά  αναλογικά  κυκλώματα  από  τη  British Telecom στα 

σημεία όπου δεν ήταν δυνατό να αποκτηθεί μια γραμμή μεταξύ των κόμβων των 

δικτύων. Οι ταχύτητες σύνδεσης είναι της τάξης των 2Mbit/s. Η ανάπτυξη του 

δικτύου  CARNET  συνέβαλε  στην  ανάπτυξη  και  την  προώθηση  της 

ευρυζωνικότητας  στην  περιοχή.  Επιπλέον  η  Invisible  Networks  υπέγραψε 

συμβάσεις  με  μεμονωμένους  πελάτες  στην  περιοχή  που  καλύπτει  το  δίκτυο 

CARNET  για  την  παροχή  ευρυζωνικών  υπηρεσιών  έτσι  ώστε  καταστεί 

οικονομικά βιώσιμο το δίκτυο. Η Invisible Networks συνεργάζεται στενά με την 

ομάδα του CARNET για την παροχή υπηρεσιών και το 8% των εσόδων από τις 

μηνιαίες συνδρομές πάνε στο ταμείο του CARNET. 

3.2.19.2.5 Alston Cybermoor  

Στα  πλαίσια  του  προγράμματος  Alston  Cybermoor  [179],  αναπτύχθηκε  το 

ασύρματο ευρυζωνικό δίκτυο στην επαρχιακή περιοχή της Cumbria, μια από τις 

πιο  απομακρυσμένες  περιοχές  της  Βρετανίας  που  αριθμεί  2,200  κατοίκους. 

Στόχος του έργου ήταν η σύνδεση 1,200 νοικοκυριών και  επιχειρήσεων, τριών 

σχολείων  (ενός  γυμνασίου‐λυκείου με  160 μαθητές  και  δύο  δημοτικών με  170 
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και 28 μαθητές) της πόλης του Alston και των χωριών Nenthead και Garrigil. Το 

έργο  ξεκίνησε  το  καλοκαίρι  του  2002.  Όμως  οι  ευρυζωνικές  υπηρεσίες  είναι 

διαθέσιμες και στις επιχειρήσεις. Το δίκτυο που αναπτύχθηκε στην περιοχή έχει 

12  σημεία  μετάδοσης  για  την  κάλυψη  του  Alston  και  των  γύρω  περιοχών.  Ο 

εξοπλισμός Cisco Aeronet IEEE 802.11 που χρησιμοποιήθηκε παρέχει υπηρεσίες 

μετάδοσης  δεδομένων  με  ταχύτητες  των  11Mbit/s.  Ένα  σημαντικό  μέρος  του 

προγράμματος  ήταν  η  προώθηση  των  ευρυζωνικών  εφαρμογών  και  των  ΤΠΕ 

μέσω  μιας  συνεχιζόμενης  διαφημιστικής  εκστρατείας  από  τον  έντυπο  και 

ηλεκτρονικό  τύπο.  Στα  πλαίσια  του  έργου  έγιναν  ιδιαίτερες  προσπάθειες  να 

έρθουν σε  επαφή οι πολίτες με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και  τα οφέλη 

από την χρήση των υπηρεσιών ΤΠΕ. Ένα ασύρματο δίκτυο έχει αναπτυχθεί στις 

κοινότητες  της περιοχής. Τα τοπικά σχολεία και  το Συμβούλιο  των Νομών και 

των  Κοινοτήτων  είναι  οι  σημαντικότεροι  συνδρομητές  στην  ευρυζωνική 

υπηρεσία  με  περίπου  άλλες  360  συνδέσεις  μεταξύ  των  οποίων  και  10 

επιχειρήσεων.  Υπάρχει  παροχή  για  δορυφορική  επέκταση  έτσι  ώστε  να 

παρέχεται  κάλυψη  στα  πιο  μακρινά  νοικοκυριά  που  δεν  καλύπτονται  από  το 

ασύρματο  δίκτυο.  Ήδη  προγραμματίζεται  ένα  πιλοτικό  πρόγραμμα  για  την 

κάλυψη  πέντε  απομακρυσμένων  νοικοκυριών.  Το  Cybermoor  είναι  μια 

επιχείρηση  που  περιορίζεται  στη  διαχείριση  του  δικτύου  και  ανήκει  στους 

συνδρομητές  της.  Κάθε  νέος  συνδρομητής  γίνεται  μέτοχος.  Το  Cybermoor 

παρέχει μια  ευρυζωνική υπηρεσία υψηλών ταχυτήτων μέσω ενός δικτύου που 

χρησιμοποιείται  από  διάφορους  παρόχους.  Η  γενική  υποδομή  του  δικτύου 

επιλέχτηκε και  σχεδιάστηκε από  την  ομάδα  εργασίας  για  την  ευρυζωνικότητα 

του  προγράμματος.  Το  πρόγραμμα  άρχισε  μέσω  των  ενεργειών  της  ομάδας 

εθελοντών της Cumbria. Το κόστος ανάπτυξης και επέκτασης έχει καλυφθεί από 

επιχορηγήσεις.  Το  κύριο  ποσό  της  χρηματοδότησης  καλύφθηκε  από  την DfES. 

Επίσης  ένα  ποσό  προήλθε  από  την  NWDA  και  το  νομαρχιακό  συμβούλιο  της 

Cumbria. Διατίθενται δύο πακέτα προσφορών για τα νοικοκυριά ανάλογα με το 

εισόδημα και ένα πακέτο για τις επιχειρήσεις. 
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3.2.19.2.6 Edenfaster 

Το Edenfaster [184], είναι ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε στις αρχές του 2002 και 

είχε ως στόχο την υλοποίηση και την προώθηση των ευρυζωνικών δικτύων στην 

περιοχή  της  Cumbria.  Ο  στόχος  του  προγράμματος  είναι  η  δημιουργία  ενός 

δικτύου  που  θα  παρέχει  ταχύτητες  των  11Mbit/s  σε  τουλάχιστον  10,000 

χρήστες  και  πάνω  από  500  επιχειρήσεις.  Παράλληλα  στα  πλαίσια  του 

προγράμματος  πραγματοποιούνται  δοκιμές  σε  μια  καινοτόμο  ασύρματη 

τεχνολογία πλέγματος καθώς και σε μια επαρχιακή/ημιαστική ευρυζωνική λύση. 

Για  την  ανάπτυξη  των  επιμέρους  ασύρματων  δικτύων  χρησιμοποιήθηκαν  δύο 

τύποι ραδιοτεχνολογιών, οι οποίοι χρησιμοποιούν τα πρότυπα IEEE 802.11 για 

ασύρματες τοπολογίες. Για την προώθηση και την υποστήριξη των ευρυζωνικών 

εφαρμογών, δημιουργήθηκε  ένα κέντρο παροχής πληροφοριών σχετικά με την 

Ευρυζωνικότητα.  Παράλληλα  υλοποιήθηκε  από  το  κέντρο  σε  συνεργασία  με 

πολίτες/κατοίκους  της  περιοχής  ένας  δικτυακός  τόπος  για  την  περιοχή,  το 

περιεχόμενο του οποίου αναπτύχθηκε από τους ντόπιους κατοίκους. 

3.2.19.2.7 Kingscribe Community Network 

Το  Kingsbridge  Community  Network  [185]  αναπτύχθηκε  από  ιδιωτική 

πρωτοβουλία και χρηματοδότηση με εθελοντική εργασία. Το 8‐node δίκτυο έχει 

αναπτυχθεί με βάση το λειτουργικό σύστημα Linux και open source τεχνολογία 

η  οποία  υποστηρίζει  τα  AODV  (Ad  Hoc  Vector  Routing)  meshing  δίκτυα  και 

παρέχει μερική κάλυψη. Το AODV σύστημα δίνει τη δυνατότητα να διακρίνονται 

οι διάφορες κατηγορίες χρηστών και ο χρόνος χρήσης του δικτύου έτσι ώστε να 

εφαρμόζεται  η  κατάλληλη  τιμολογιακή  πολιτική.  Μέσω  εκπαιδευτικών 

σεμιναρίων  οι  κάτοικοι  του  Kingsbridge  έρχονται  σε  επαφή  με  τις  νέες 

τεχνολογίες αυτό είχε ως αποτέλεσμα το δίκτυο να έχει γίνει ευρέως αποδεκτό 

και  υπάρχουν  σχέδια  για  δημιουργία  και  άλλων  κόμβων,  τόσο  σε  περιοχές  με 

μεγάλη  ζήτηση  όσο  και  σε  απομακρυσμένες  περιοχές,  έτσι  ώστε  να 

βελτιστοποιηθεί η λειτουργία του. Παράλληλα μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων 

οι κάτοικοι του Kingsbridge έρχονται σε επαφή με τις νέες τεχνολογίες. 
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3.2.19.2.8 Πανεπιστήμιο Αμπερντίν  

Το  σύστημα  άχρηστων,  αχρησιμοποίητων  καλωδίων  που  έχει  τοποθετηθεί 

παλαιότερα στους υπόνομους της ευρύτερης περιοχής του Αμπερντίν [186] της 

Σκωτίας  αποφάσισαν  να  χρησιμοποιήσουν  οι  επικεφαλής  του  τοπικού 

πανεπιστημίου,  ώστε  να  προσφέρουν  ευρυζωνικές  διαδικτυακές  υπηρεσίες 

στους  φοιτητές  τους.  Με  αυτό  τον  τρόπο  το  πανεπιστήμιο  θα  φτάσει  στις 

συνοικίες δικής του ιδιοκτησίας, στις οποίες κατοικούν οι φοιτητές και οι οποίες 

βρίσκονται  στο  κοντινό  χωριό  Χίλχεντ,  σπαταλώντας  τα  ελάχιστα  δυνατά 

χρήματα. Το πανεπιστήμιο διέθετε ως τώρα μόνον μια μικροκυματική σύνδεση 

μεταξύ  των  πανεπιστημιακών  εγκαταστάσεων  και  των  συνοικιών  αυτών. 

Επρόκειτο  για  μια  σύνδεση  κακής  ποιότητας  και  έπρεπε  να  αντικατασταθεί, 

αλλά αυτό δε θα μπορούσε να γίνει συμβατικά, καθώς τα πολλά δένδρα και το 

πλούσιο  περιαστικό  πράσινο  εμποδίζουν  την  απρόσκοπτη  επικοινωνία  μεταξύ 

πανεπιστημιούπολης  και  χωριού.  Η  διοίκηση  του  πανεπιστημίου  εξέτασε  όλες 

τις προτεινόμενες  λύσεις  για  την αντικατάσταση του υπάρχοντος δικτύου,  και 

τελικώς  κατέληξε  στη  χρήση  των  "σκοτεινών  ινών"  του υπογείου  συστήματος 

υπονόμων, δηλαδή καλωδίων που δεν χρησιμοποιούνται αν και είναι σε άριστη 

κατάσταση.  Οι  "σκοτεινές  ίνες"  προέκυψαν  ως  προσπάθεια  μείωσης  του 

κόστους.  Όταν  οι  εταιρίες  τοποθετούν  συστήματα  οπτικών  ινών,  για  να 

περιορίσουν το μεγάλο κόστος στα εργατικά  ‐ με το άνοιγμα και κλείσιμο των 

διόδων‐ τοποθετούν περισσότερα καλώδια από αυτά που χρειάζονται. Έτσι, αν 

τα  χρειαστούν  στο  μέλλον,  μπορούν  να  τα  χρησιμοποιήσουν  χωρίς  περαιτέρω 

έξοδα.  Ακριβώς  αυτά  τα  καλώδια  που  παραμένουν  "σκοτεινά",  αφού  δε 

μεταδίδουν πληροφορία, έλαβαν την ονομασία "σκοτεινές ίνες". Η ενεργοποίηση 

των σκοτεινών ινών στους υπονόμους, που θα χαρίσει πρόσβαση στο διαδίκτυο 

στους  φοιτητές  του  πανεπιστημίου  του  Αμπερντίν,  αναμένεται  να  έχει 

ολοκληρωθεί  τη  δεύτερη  εβδομάδα  του  Σεπτεμβρίου  (2007).  Η  1GB  σύνδεση 

των υπονόμων επιτρέπει στο πανεπιστήμιο να καλύψει τις ανάγκες των 1.700 

φοιτητών του που ζουν στο Χίλχεντ με το δικό του ασύρματο ευρυζωνικό δίκτυο 

και  χωρίς  κανένα  κόστος,  αφού  η  τιμή  των  διδικτυακών  υπηρεσιών  δε  θα 

επιβαρύνει το ενοίκιό τους. Το ίδιο πανεπιστήμιο, προσφέρει ασύρματη σύνδεση 

και  στους  χώρους  της  πανεπιστημιούπολης  διότι  έχει  παρατηρήσει  ότι  πάνω 
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από  80%  των  φοιτητών  πηγαίνει  στη  σχολή  του  κουβαλώντας  το  δικό  του 

λάπτοπ 

3.2.19.2.9 Wray 

Για την κατασκευή του δικτύου υψηλών ταχυτήτων στο χωριό Wray [187], από 

το  πανεπιστήμιο  του  Λάνκαστερ,  χρησιμοποιήθηκε  η  τεχνολογία  των  δικτύων 

mesh.  Η  χρήση  της  τεχνολογίας  mesh  δημιουργεί  μια  ελαστική  υποδομή  που 

χρησιμοποιεί  την  ασύρματη  δικτύωση  και  τα  ad‐hoc  πρωτόκολλα 

δρομολόγησης. Η χρήση αυτής της τεχνολογίας επιτρέπει την ανάπτυξη δικτύων 

σε  περιοχές  με  μηδενική  ή  ελάχιστη  υποδομή.  Το  χωριό Wray  απέχει  10  μίλια 

από  την  πόλη  του  Λάνκαστερ  και  βρίσκεται  στο  ΒΔ  μέρος  της  Βρετανίας.  Το 

δίκτυο  αναπτύχθηκε  με  πρωτοβουλία  του  πανεπιστημίου  του  Λάνκαστερ  και 

είχε ως σκοπό τη μελέτη των δυνατοτήτων των δικτύων mesh σε πραγματικές 

συνθήκες.  Το  τελικό  δίκτυο  παρέχει  στην  πλειονότητα  των  χρηστών  ADSL 

σύνδεση των 2Mbit/s. 

3.2.19.2.10 Bristol 

Το  δημοτικό  συμβούλιο  της  πόλης  Bristol  [188]  αναπτύσσει  ένα  ασύρματο 

ευρυζωνικό  δίκτυο  το  οποίο  θα παρέχει  ελεύθερη πρόσβαση  στους  κατοίκους 

και  τους  επισκέπτες  του  κέντρου  της  πόλης  όπως  επίσης  και  στα  δημοτικά 

κτίρια  και  τα  κτίρια  των  δημόσιων  υπηρεσιών  και  αρχών,  ενώ  γίνεται  ο 

απαραίτητος σχεδιασμός για να επεκταθεί το δίκτυο και να παρέχει κάλυψη στο 

μεγαλύτερο  τμήμα  της πόλης. Η  δημοτική αρχή συνεργάζεται  με  το  βρετανικό 

πάροχο  δικτύων  αστικού  επιπέδου,  Cityspace.  Πιο  συγκεκριμένα  το  δίκτυο 

αποτελεί  την  επέκταση  του  υπάρχοντος  δικτύου  της  Cityspace  που  παρέχει 

ελεύθερη  πρόσβαση  στο  κέντρο  της  πόλης  και  είναι  γνωστό  με  την  ονομασία 

StreetNet. Η δημοτική αρχή με την ανάπτυξη και τη λειτουργία του δικτύου στις 

δημόσιες υπηρεσίες στοχεύει στην προώθηση και την βελτίωση των εφαρμογών 

τεχνολογίας  και  επικοινωνιών  που  παρέχονται  μέσω  των  δημοτικών  και 

δημόσιων  υπηρεσιών  έτσι  ώστε  να  μπορέσουν  οι  πολίτες  να  αποκομίσουν  τα 
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οφέλη  που  προκύπτουν  από  την  ανάπτυξη  των  υπηρεσιών  ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. 

3.2.19.2.11 Islington 

Η κοινότητα Islington [189], ένα προάστιο του Λονδίνου, είναι μια από τις πέντε 

κοινότητες της Βρετανίας που παρέχουν στους κατοίκους ελεύθερη ευρυζωνική 

πρόσβαση  στο  διαδίκτυο  μέσω  Wi‐Fi  δικτύου.  Στην  κοινότητα  Islington 

αναπτύχθηκε  ένα  από  τα  μεγαλύτερα  ελεύθερα  ασύρματα  ευρυζωνικά  δίκτυα 

ευρείας κλίμακας που υπάρχουν στη Βρετανία. Η δημοτική αρχή έδωσε από την 

αρχή βαρύνουσα σημασία στο ασύρματο δίκτυο καθώς θεωρεί πως μπορεί  να 

συμβάλει καθοριστικά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής. Η 

ελεύθερη πρόσβαση στο δίκτυο  δίνει  τη δυνατότητα σε όλους  τους κατοίκους 

ανεξαρτήτως  εισοδήματος  να  χρησιμοποιούν  τις  υπηρεσίες  του  δικτύου  για 

εκπαιδευτικούς,  επαγγελματικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς οπουδήποτε και 

αν βρίσκονται. Το πρώτο τμήμα του δικτύου λειτούργησε το 2005 και παρείχε 

κάλυψη  σε  μια  περιοχή  ενός  μιλίου.  Το  2006  η  δημοτική  αρχή  του  Islington 

αποφάσισε  να  επεκτείνει  το  δίκτυο  σε  συνεργασία  με  τον  πάροχο  υπηρεσιών 

Cityspace. Οι εργασίες επέκτασης του δικτύου συνεχίζονται ενώ όταν τελείωσε η 

πρώτη φάση της επέκτασης οι υπάλληλοι του δήμου καθώς και 3,000 κάτοικοι 

μπορούσαν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο δημοτικό Wi‐Fi δίκτυο. Έως τον 

Δεκέμβριο του 2007 το δίκτυο είχε 14 κόμβους και παρείχε ταχύτητες της τάξης 

των  350‐500  kbps  ενώ  σύμφωνα  με  μετρήσεις  έχει  15,000  επισκέπτες  σε 

μηνιαία  βάση.  Παράλληλα  με  τις  εργασίες  επέκτασης  εξετάζεται  και  το 

ενδεχόμενο να παρέχονται μέσω του δικτύου και υπηρεσίες VoIP, CCTV καθώς 

και άλλες χρήσιμες ευρυζωνικές εφαρμογές. 

3.2.19.2.12 Renfrewshire 

Είκοσι  πέντε  κοινότητες  στην  επαρχία  Renfrewshire  [190]  στην  Σκωτία 

προχωρούν  στην  ανάπτυξη  ενός  ασύρματου  ευρυζωνικού  δικτύου  για  να 

προωθήσουν  τις  online  υπηρεσίες  τηλε‐εκπαίδευσης  και  ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης και να διευκολυνθούν οι συναλλαγές των κατοίκων της περιοχής 
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με  τις  δημόσιες  υπηρεσίες.  Το  συμβούλιο  του  Renfrewshire  αναζητούσε  μια 

οικονομικά  βιώσιμη  λύση  για  την  ανάπτυξη  ενός  ευρυζωνικού  δικτύου  στην 

περιοχή και  ενώ αρχικά  είχε αποφασίσει  να αναπτύξει  καλωδιακό  ευρυζωνικό 

δίκτυο στη συνέχεια, επειδή το κόστος κατασκευής ήταν υψηλό, αποφάσισε να 

προχωρήσει  στην  κατασκευή  ενός  ασύρματου  δικτύου  που  θα  παρέχει 

ευρυζωνικές  συνδέσεις  καθώς  το  κόστος  κατασκευής  ήταν  συγκριτικά 

μικρότερο (περίπου στο 1/10). Το δίκτυο αναπτύσσεται στα πλαίσια ενός νέου 

και καινοτόμου προγράμματος, που είναι γνωστό ως «Digital Inclusion Project» 

[192],  παρέχει  ευρυζωνική  πρόσβαση  σε  μια  περιοχή  5  τετραγωνικών 

χιλιομέτρων και επεκτείνεται διαρκώς. Πιο συγκεκριμένα το δίκτυο θα παρέχει 

ασύρματες  ευρυζωνικές  υπηρεσίες  των  30Mbps  σε  περισσότερα  από  2.600 

νοικοκυριά. Υπεύθυνη για την κατασκευή του δικτύου είναι η εταιρεία Proxim 

Wireless. 

3.2.19.3  Στρατηγικές  και  Κυβερνητικές  Δράσεις  για  

την  Ανάπτυξη  της  Ευρυζωνικότητας  

Τα  τελευταία  χρόνια  ο  τομέας  των  τηλεπικοινωνιών  της  Βρετανίας 

[79][80][191] χάρη στην ισχυρή αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και των 

φθηνών  συνδέσεων  αποτελεί  έναν  από  τους  πιο  ισχυρούς  και  μεγαλύτερους 

στην  Ευρώπη.  Η  ευρυζωνική  διείσδυση  βρίσκεται  επάνω  από  το  μέσο  όρο.  Η 

αγορά  είναι  ιδιαίτερα ανταγωνιστική και  το  γεγονός αυτό οφείλεται  κατά  ένα 

μεγάλο  μέρος  στην  κυβερνητική  πίεση  για  να  ανοίξουν  οι  υποδομές  στους 

εναλλακτικούς  παρόχους.  Η  Μεγάλη  Βρετανία  κατέχει  μια  από  τις  κυρίαρχες 

θέσεις  ανάμεσα  στις  ευρωπαϊκές  χώρες  όσον  αφορά  τα  επίπεδα 

ευρυζωνικότητας, χάρη στην καλή εφαρμογή αρκετών κυβερνητικών καθώς και 

κοινοτικών πρωτοβουλιών. Καθοριστικοί παράγοντες για την καλή κατάσταση 

στον τομέα της ευρυζωνικότητας στην Βρετανία είναι οι παρακάτω: 

 Η  κυβέρνηση  έδωσε  ιδιαίτερη  σημασία  στην  χρήση  και  την  υιοθέτηση 

των  τεχνολογιών  πληροφορικής  και  επικοινωνιών  και  έθεσε 

συγκεκριμένους στόχους έτσι ώστε όλοι οι πολίτες της χώρας να ζουν και 

να  εργάζονται  σε  ένα  ψηφιακό  περιβάλλον,  πιο  συγκεκριμένα:   i) 
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δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος έτσι ώστε να εξασφαλίζεται 

η  άνεση  στη  χρήση  και  στην  πρόσβαση  στον  ψηφιακό  κόσμο  και  κατ 

επέκταση  στις  νέες  καινοτόμες  και  αναδυόμενες  υπηρεσίες,  ii)  μείωση 

του ψηφιακού χάσματος και ενημέρωση ειδικών κοινωνικών ομάδων για 

τα  οφέλη  των  ΤΠΕ  και  κυρίως  των  ευρυζωνικών  εφαρμογών,  iii) 

ανάδειξη  της  Μεγάλης  Βρετανίας  σε  παγκόσμιο  ηγέτη  με  ψηφιακή 

υπεροχή στις υπηρεσίες που παρέχονται από το δημόσιο τομέα, οι οποίες 

πρέπει να είναι πιο ευαισθητοποιημένες, εξατομικευμένες και αποδοτικές 

και iv)  χρήση  των  ΤΠΕ  για  την  ελαχιστοποίηση  του  κοινωνικού 

αποκλεισμού.  

 Η  Μεγάλη  Βρετανία  εφάρμοσε  το  πλαίσιο  τηλεπικοινωνιών  της  ΕΕ 

αρκετά  γρήγορα  και  αποδοτικά  ενώ  σε  συνεργασία  με  την  Εθνική 

Ρυθμιστική  Αρχή  τηλεπικοινωνιών  της  χώρας,  Ofcom,  καινοτομεί  σε 

ρυθμιστικά και απορυθμιστικά θέματα. 

 Η  δημιουργία  της  BT  Openreach,  η  οποία  έχει  ως  βασικό  στόχο  να 

ενισχύσει  τον  ανταγωνισμό  στη  βρετανική  αγορά  τηλεπικοινωνιών.  Η 

Openreach  είναι  ένα  καινούργιο  τμήμα  της  British  Telecom  και  έχει ως 

κύρια  αρμοδιότητα  την  παροχή  αποδεσμοποιημένης  πρόσβασης  στον 

τοπικό  βρόχο  του  δικτύου  της  BT  υπό  ίσους  όρους  για  όλους  τους 

παρόχους.  Η  δημιουργία  της  Openreach  συνέβαλε  καθοριστικά  στη 

δημιουργία  νέων  ευρυζωνικών  γραμμών  (για  παράδειγμα,  από  70,000 

χιλιάδες που ήταν στα μέσα του 2005 έφτασαν τα 2.4 εκατομμύρια στα 

μέσα  του  2007).  Αξίζει  να  σημειωθεί  πως  η  Βρετανία  έχει  μια  από  τις 

ανταγωνιστικότερες ευρυζωνικές αγορές στη ζώνη G7. 

 Η  κυβέρνηση  προωθεί  σε  συνεργασία  με  το  βιομηχανικό  τομέα  μια 

τιμητική  διάκριση  που  είναι  γνωστή  ως  «Digital  Challenge»  η  οποία 

απονέμεται στις τοπικές αρχές έτσι ώστε να ενισχυθεί η καθολική τοπική 

πρόσβαση στις προηγμένες δημόσιες υπηρεσίες που θα παρέχονται μέσω 

τεχνολογιών  πληροφορικής.  Παράλληλα  η  κυβέρνηση  συνεργάζεται  με 

τις  βιομηχανίες  των  ΤΠΕ  για  την  ανάπτυξη  όσον  το  δυνατόν  ενός 
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ασφαλέστερου online περιβάλλοντος όπως επίσης και με τις τράπεζες για 

να δημιουργηθούν καινοτόμες τραπεζικές online εφαρμογές. 

 Το  Υπουργείο  Εσωτερικών  οργανώνει  ένα  εθνικό  κέντρο  ασφάλειας 

Διαδικτύου  το  οποίο  υποστηρίζεται  από  την  αστυνομία  και  το 

βιομηχανικό  τομέα  για  να  προστατέψει  τις  συναλλαγές  μέσω  του 

Διαδικτύου. Επιπλέον το Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας διερευνά 

σε  συνεργασία  με  τη  βιομηχανία  βέλτιστες  πρακτικές  για  την 

αντιμετώπιση του ακατάλληλου υλικού. 

 Δόθηκε  η  δυνατότητα  σε  όλους  τους  μαθητές  δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης  να  έχουν  πρόσβαση  στις  ΤΠΕ  από  το  σπίτι  τους.  Στα 

πλαίσια αυτής της δράσης δημιουργήθηκαν κέντρα online σύνδεσης (UK 

Online  centres)  και  κοινοτικά  σημεία  πρόσβασης  που  δίνουν  στους 

ενήλικους  μαθητές  την  υποστήριξη,  τα  κίνητρα  και  τις  δεξιότητες  που 

πρέπει  να  έχουν  για  να  χρησιμοποιούν  τις  περισσότερες  από  τις  ΤΠΕ. 

Επιπλέον εξασφαλίστηκε ότι οι ΤΠΕ θα ενσωματωθούν στην εκπαίδευση. 

 Η  Κυβέρνηση  έχει  δεσμευτεί  να  τροποποιηθούν  όλοι  οι  κυβερνητικοί 

δικτυακοί  τόποι  και  οι  on‐line  υπηρεσίες,  έτσι  ώστε  να  είναι  εύκολα 

προσβάσιμες και χρησιμοποιήσιμες από πολίτες με ειδικές ανάγκες. 

 Εφαρμογή  του  προγράμματος  τεχνολογίας  του  DTI  (DTI  Technology 

Programme),  το  οποίο  παρέχει  χρηματοδότηση  για  την  ενίσχυση  της 

καινοτομίας και της έρευνας στην ανάπτυξη ευρυζωνικού περιεχομένου. 

 Η  συνεργασία  της  κυβέρνησης  με  τις  υπηρεσίες  περιφερειακής 

ανάπτυξης  (Regional  Development  Agencies  ‐  RDAs)  για  την  εφαρμογή 

πρωτοβουλιών με στόχο την προώθηση υψηλής ποιότητας περιεχομένου, 

που  εστιάζει  στα  αποτελέσματα  της  πολιτικής  για  τις  περιοχές  και  τα 

έθνη  σε  τέσσερις  βασικούς  τομείς:  επιχειρήσεις,  εκπαίδευση,  δημόσιος 

τομέας και κοινωνία. 
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3.2.20  Ολλανδία 

Στις  υποενότητες  που  ακολουθούν  παρουσιάζονται  παραδείγματα  ανάπτυξης 

ευρυζωνικών δικτύων (ασύρματων και οπτικών ινών) καθώς και παραδείγματα 

στρατηγικών  και  κυβερνητικών  δράσεων  τα  οποία  υιοθετήθηκαν  από  την 

Ολλανδία και τα οποία μπορούν να θεωρηθούν ως βέλτιστες πρακτικές για την 

ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και την αύξηση της προσφοράς και της ζήτησης. 

3.2.20.1  Ευρυζωνικά  Δίκτυα  Οπτικών  Ινών  

Στην  παρούσα  υπο‐ενότητα  παρουσιάζονται  παραδείγματα  ανάπτυξης 

ευρυζωνικών δικτύων οπτικών ινών στην Ολλανδία. 

3.2.20.1.1 Amsterdam 

Από νωρίς η δημοτική αρχή της πόλης του Άμστερνταμ [202] συνειδητοποίησε 

ότι  τα  υπάρχοντα  δίκτυα  δεν  επαρκούν  για  να  ικανοποιήσουν  τις  ολοένα  και 

αυξανόμενες  τηλεπικοινωνιακές  απαιτήσεις  των  κατοίκων.  Το  2000,  μερικά 

χαμηλού  εισοδήματος  συγκροτήματα  κατοικιών  στην  πόλη  συνδέθηκαν  με  το 

δίκτυο  οπτικών  ινών  που  είχε  αναπτυχθεί  από  μια  σουηδική  εταιρεία.  Τότε 

παρατηρήθηκε  το  εξής  φαινόμενο,  τα  κτήρια  αυτά  ενώ  έως  τότε  προσέλκυαν 

κυρίως,  μαροκινούς  μετανάστες  μετά  την  σύνδεση  τους  με  το  δίκτυο  FTTH 

έγιναν  πόλος  έλξης  για  νέους  επαγγελματίες.  Το  γεγονός  αυτό  ανέδειξε  τη 

σημαντικότητα  των  δικτύων  οπτικών  ινών  και  οδήγησε  σε  μια  σειρά 

διαπραγματεύσεων με τους υπάρχοντες τηλεπικοινωνιακούς παρόχους που δεν 

είχαν όμως επιτυχές αποτέλεσμα και για αυτό δημιουργήθηκε μια επιτροπή που 

θα  ήταν  υπεύθυνη  να  δώσει  τις  κατάλληλες  συμβουλές  έτσι  ώστε  να 

αναπτυχθούν στην πόλη τα δίκτυα  επόμενης γενιάς. Η  επιτροπή κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι η πόλη του Άμστερνταμ θα μπορούσε να προσελκύσει σοβαρές 

επενδύσεις  που  θα  αφορούσαν  την  ανάπτυξη  ευρυζωνικών  υποδομών  εάν 

συμμετείχε  και  αυτή  οικονομικά.  Η  δημοτική  αρχή  προχώρησε  στο  επόμενο 

βήμα και μέσω μιας διαδικασίας υποβολής προσφορών, επιλέχτηκε η BBNet για 

την υλοποίηση του δικτύου σε συνεργασία με την πόλη του Άμστερνταμ και το 
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πρόγραμμα  εγκρίθηκε  από  το  συμβούλιο  το  2006.  Το  Glasvezelnetamsterdam 

(GNA) αντιπροσωπεύει τη δημόσια/ιδιωτική συνεργασία μεταξύ της πόλης του 

Αμστερνταμ, ενός αριθμού επενδυτών και της τράπεζας ING. Κάτω από αυτή τη 

συνεργασία  η πόλη  θα  κατασκευάσει  το  δίκτυο  οπτικών  ινών  και  θα  έχει  στη 

δικαιοδοσία της  ένα κομμάτι από το παθητικό τμήμα του δικτύου,  τις  ίνες και 

όχι τα ενεργά στοιχεία. Η πόλη δεν θα παρέχει ποτέ υπηρεσίες στο δίκτυο. Ένας 

συνεργάτης  που  θα  έχει  το  ρόλο  του  πάροχου  υπηρεσιών  θα  παρέχει  τον 

απαραίτητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό και στα πλαίσια της συμφωνίας θα έχει τη 

δυνατότητα να παρέχει για μια δεκαετία υπηρεσίες, όμως την  ίδια περίοδο και 

άλλοι πάροχοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο δίκτυο και να παρέχουν και 

αυτοί υπηρεσίες στην πόλη σε ανταγωνιστικές τιμές. Όλοι οι συμμετέχοντες της 

κοινοπραξίας GNA υποστηρίζουν αυτήν την ανοικτή αρχιτεκτονική πρόσβασης. 

Στην  κοινοπραξία  συμμετέχουν ως  επενδυτές  και  πέντε  τοπικοί  συνεταιρισμοί 

κατοικίας, οι οποίοι κατέχουν συνολικά το 70% των κατοικιών του Άμστερνταμ 

και αποσκοπούν στα μακροπρόθεσμα οφέλη που θα έχουν από τη σύνδεση των 

κατοικιών  τους  με  το  δίκτυο  οπτικών  ινών.  Παράλληλα  και  η  τράπεζα  ING 

αναμένει  το  δίκτυο  οπτικών  ινών  να  δώσει ώθηση στην  οικονομική  ανάπτυξη 

και  την  ανταγωνιστικότητα  ολόκληρης  της  πόλης.  Το  δίκτυο  έχει  σχεδιαστεί 

έτσι ώστε  να  είναι  όλο  υπόγειο.  Λαμβάνοντας  υπόψη  την  πολυπλοκότητα  της 

υπόγειας  κατασκευής,  το  δίκτυο  περιέχει  μεγάλο  αριθμό  οπτικών  ινών  και 

σχεδιάζεται  με  τέτοιο  τρόπο  έτσι  ώστε  στο  μέλλον  να  μη  χρειαστεί  πάλι  να 

περαστεί ίνα. Σύμφωνα με τους ιθύνοντες της GNA, ο παθητικός ιδιοκτήτης των 

οπτικών  ινών  έχει  μερικές  μόνο  υποχρεώσεις,  οι  σημαντικότερες  είναι  να 

τοποθετήσει παντού την ίνα και να δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις 

έτσι ώστε  να αποκλείεται  η  διάκριση  ενάντια σε οποιοδήποτε φορέα παροχής 

υπηρεσιών,  με  άλλα  λόγια  να  εξασφαλίζεται  η  ανοικτή  πρόσβαση  σε  όλους. 

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση του έργου η πόλη συμμετείχε στην πρώτη φάση 

κατασκευής  του  δικτύου  οπτικών  ινών  κατά  20%  (το  συνολικό  ποσό  ήταν  6 

εκατομμύρια ευρώ). Το υπόλοιπο ποσό προήλθε από την τράπεζα ING, τις πέντε 

μεσιτικές  εταιρείες  και  μια  εταιρεία  οπτικών  ινών.  Το  πρόγραμμα 

χρηματοδοτείται  αρχικά  μόνο  για  το  10%  της  πόλης  και  προβλέπεται  να 

επεκταθεί  στο  μέλλον  και  στην  υπόλοιπη  πόλη.  Η  χρηματοδότηση  για  τη 

λειτουργία  του  δικτύου  και  την  παροχή  των  υπηρεσιών  είναι  ευθύνη  των 



- 154 - ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

Π1.4.1:  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΜΠΕΙΡ ΙΩΝ  ΚΑΙ  ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  Γ ΙΑ  ΠΔΕ,  ΠΗ,  ΠΙΝ,  ΕΛΛΑΔΑ 
 

προμηθευτών και όχι της πόλης. Η δημοτική αρχή του Άμστερνταμ ελπίζει ότι η 

αγορά  θα  ανταποκριθεί  στο  πρόγραμμα  και  με  αυτόν  τον  τρόπο  θα  ενισχυθεί 

οικονομικά για τα επόμενα στάδια υλοποίησης του. Η κοινοπραξία GNA δεν θα 

καθορίσει τις λιανικές τιμές επειδή ελέγχει μόνο το παθητικό τμήμα του δικτύου. 

Κάθε  λιανικός  πάροχος  θα  καθορίσει  το  τιμολόγιο  των  υπηρεσιών  του  και  τα 

χαρακτηριστικά  των  υπηρεσιών  που  θα  παρέχει  προς  τα  νοικοκυριά  και  τις 

επιχειρήσεις. Σύμφωνα με το σχεδιασμό το δίκτυο θα φθάσει και στις 420,000 

κατοικίες  τις  πόλεις,  καθώς  και  σε  όλες  τις  επιχειρήσεις,  έχει  σχεδιαστεί  έτσι 

ώστε η ίνα να φθάσει όχι μόνο σε κάθε κτήριο αλλά και σε κάθε διαμέρισμα. 

3.2.20.1.2 Almere 

Κατά τη διετία 2002‐2004 η κυβέρνηση της Ολλανδίας έδωσε περισσότερα από 

επτά  εκατομμύρια  ευρώ  για  την  ανάπτυξη  ευρυζωνικών  δικτύων  σε  οκτώ 

περιφερειακές πόλεις  της  χώρας. Η πόλη Almere  [203],  με 250.000 κατοίκους, 

ήταν μια από τις πόλεις που ενισχύθηκαν οικονομικά από την κυβέρνηση για την 

ανάπτυξη  ευρυζωνικών  υποδομών  έτσι  ώστε  όλοι  οι  κάτοικοι  να  έχουν 

δυνατότητα  ευρυζωνικής  πρόσβασης.  Οι  εργασίες  για  την  κατασκευή  του 

δικτύου FTTH που θα κάλυπτε ολόκληρη την πόλη άρχισαν τον Φεβρουάριο του 

2002. Έως τον Απρίλιο του 2006 που ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του έργου, 

είχε πραγματοποιηθεί η σύνδεση στο δίκτυο 150 δημοτικών κτιρίων (υπηρεσίες, 

ιδρύματα,  διάφοροι  κοινωνικοί  οργανισμοί).  Κατά  τη  διάρκεια  της  δεύτερης 

φάσης  συνδέθηκαν  στο  δίκτυο  όλες  οι  επιχειρήσεις  της  πόλης  με  ταχύτητες 

μετάδοσης  δεδομένων  που  ξεκινούσαν  από  τα  100Mbps,  ενώ  έως  το  2010 

αναμένεται  να συνδεθούν στο  δίκτυο 80,000  νοικοκυριά.  To Almere  Fiber Net 

(όπως  είναι  γνωστό  το  δίκτυο),  παρέχει  σε  κάθε  πελάτη  ένα  ζεύγος  γυάλινων 

οπτικών  ινών  και  συνδέει  όλους  τους  δημόσιους  οργανισμούς 

συμπεριλαμβανομένων  των  νοσοκομείων,  την  πυροσβεστική  υπηρεσία,  την 

αστυνομία και  τη δημοτική βιβλιοθήκη. Η αστεροειδής παθητική υποδομή του 

δικτύου είχε ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2004. Η Almere Fiber Company 

είναι η εταιρεία που έχει την ευθύνη για τη διαχείριση της παθητικής υποδομής 

του  δικτύου.  Ένα  άλλο  χαρακτηριστικό  του  δικτύου  είναι  ότι  υπάρχει  σαφής 

διαχωρισμός  ανάμεσα  στο  ιδιοκτησιακό  καθεστώς  και  την  εκμετάλλευση  του 
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δικτύου.  Επιπλέον  η  διαχείριση  του  Almere  Fiber  Net  δεν  επιτρέπει  κανένα 

μονοπωλιακό  καθεστώς  σε  επίπεδο  υπηρεσιών  και  εξασφαλίζει  το  κατάλληλο 

περιβάλλον για την ανάπτυξη του ανταγωνισμού. Έως τον Σεπτέμβριο του 2006 

στο δίκτυο είχαν συνδεθεί 1.700 νοικοκυριά και 500 επιχειρήσεις. 

3.2.20.1.3 Hillegom 

Στο  Hillegom  [204],  μια  επαρχιακή  πόλη  της  Ολλανδίας  η  οποία  βρίσκεται 

ανάμεσα στο Αμστερνταμ και τη Χάγη, με πληθυσμό περίπου 30.000 κατοίκων 

έχει  αναπτυχθεί  ένα  επιτυχημένο  δίκτυο  οπτικών  ινών  (FTTH)  χάρη  στη 

δημοτική αρχή  της πόλης.  Σύμφωνα με  τα αριθμητικά δεδομένα για  το δίκτυο 

έως το καλοκαίρι του 2006 από τα 7.431 νοικοκυριά της πόλης, τα 5.400 είχαν 

δυνατότητα πρόσβασης στο δημοτικό δίκτυο οπτικών, ενώ τα 4.600 είχαν ήδη 

αποκτήσει σύνδεση με αυτό. Δηλαδή  το ποσοστό διείσδυσης  έφθανε στο 85% 

και τα νοικοκυριά αυτά διέθεταν ευρυζωνική σύνδεση και είχαν τουλάχιστον μια 

από τις υπηρεσίες του δικτύου. Ειδικότερα στο 90% των συνδέσεων παρέχονται 

τηλεφωνικές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες τηλεόρασης. Το δημοτικό δίκτυο 

του  Hillegom  μέσα  σε  μικρό  χρονικό  διάστημα  κατάφερε  να  πάρει  το 

μεγαλύτερο  μερίδιο  της  τοπικής  αγοράς  όσον  αφορά  το  τηλεπικοινωνιακό 

τομέα  (ποσοστό που αντιστοιχεί  στο 73%) και  το  οποίο  κατείχαν  έως  τότε  οι 

ιδιωτικοί πάροχοι τηλεπικοινωνιών (κυρίως Casema και KPN). Σημαντικό ρόλο 

για την κατσκευή του δικτύου είχε η Lijbrant Telecom, η οποία είχε την ευθύνη 

υλοποίησης του δικτύου FTTH στο Hillegom. Αξίζει να σημειωθεί πως η Lijbrant 

Telecom με την ολοκλήρωση του δικτύου οπτικών  ινών στο Hillegom ανέλαβε 

και  την  κατασκευή  του  δικτύου  FTTH  της  γειτονικής  πόλης  Lisse(10.000 

νοικοκυριά) καθώς στην περιοχή Bollenstreek (120.000 νοικοκυριά). 

3.2.20.1.4 Rotterdam 

Στην  πόλη  του  Rotterdam  [205]  υπάρχουν  ήδη  4,000  ενεργές  ευρυζωνικές 

συνδέσεις  μέσω  του  δικτύου  οπτικών  της  πόλης.  Η  δημοτική  αρχή  της  πόλης 

στις αρχές του 2006 αποφάσισε να προχωρήσει στην ανάπτυξη ενός κεντρικού 

δικτύου που θα κάλυπτε ολόκληρη την πόλη έτσι ώστε σταδιακά το δίκτυο αυτό 
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να  επεκταθεί  σε  όλα  τα  κτίρια  και  να  δημιουργηθεί  ένα  FttH  δίκτυο  που  θα 

προσέφερε  τη  δυνατότητα  ευρυζωνικής  σύνδεσης  σε  όλους  τους  πολίτες  του 

Ρότερνταμ. Η πόλη του Ρότερνταμ είναι η ιδιοκτήτρια του δικτύου, Fiber Maas, 

όπως  είναι  γνωστό  το  δίκτυο,  και  έχει  και  την  ευθύνη  διαχείρισής  του.  Η 

δημοτική  αρχή  της  πόλης  αποφάσισε  να  ακολουθήσει  το  ανοικτό  μοντέλο  για 

την  διαχείριση  του  δικτύου.  Δόθηκε  ιδιαίτερη  σημασία  στην  ανάπτυξη  των 

κατάλληλων  συνθηκών  για  την  προώθηση  του  ανταγωνισμού  και  οι  πολίτες 

έχουν  τη  δυνατότητα  να  επιλέξουν  το  πρόγραμμα  που  τους  καλύπτει  από 

τέσσερις  ISPs  εταιρείες,  οι  οποίες  παρέχουν  triple  play  υπηρεσίες  με  100 

κανάλια. Αξίζει  να σημειωθεί πως η  επιτυχία που  έχει  το συγκεκριμένο δίκτυο 

και  η  εμπειρία που αποκτήθηκε  έπαιξε  καθοριστικό  ρόλο στην προώθηση  του 

δικτύου CityNet που αναπτύσσεται στο Άμστερνταμ. 

3.2.20.1.5 Nuenen 

Στα πλαίσια το προγράμματος Kenniswijk αναπτύχθηκε το δίκτυο οπτικών ινών 

στο  χωριό  Nuenen.  Το  πρόγραμμα  Kenniswijk  ήταν  μια  πρωτοβουλία  της 

Ολλανδικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων  (Dutch Directorate 

General  for  Telecommunication  and  Post  ‐  DGTP)  και  είχε  ως  στόχο  να 

προωθήσει  την  ανάπτυξη  των  ευρυζωνικών  εφαρμογών  και  υποδομών.  Το 

πρόγραμμα  άρχισε  τον  Οκτώβριο  του  2000  και  ολοκληρώθηκε  πέντε  χρόνια 

μετά. Τον Δεκέμβριο του 2003 το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να εντάξει 

το  χωριό  Nuenen  στο  πρόγραμμα  Kenniswijk.  Ο  Henri  Smits  (από  την  ένωση 

νοικοκυριών Helpt Elkander) και ο Kees Rovers (από την εταιρεία Close the Gap) 

έθεσαν  σε  εφαρμογή,  το  2004,  το  πρόγραμμα  OnsNet  Nuenen  [206] 

χρησιμοποιώντας  ένα  συνεταιριστικό  πρότυπο  για  την  ανάπτυξη  των 

απαραίτητων  υποδομών  του  δικτύου  οπτικών  ινών.  Σύμφωνα  με  αυτό  το 

πρόγραμμα  οι  κάτοικοι  του  Nuenen  θα  μπορούσαν  να  είναι  μέλη  της  Helpt 

Elkander έχοντας έτσι τη δυνατότητα να μην είναι απλοί χρήστες  του δικτύου 

αλλά  και  ιδιοκτήτες.  Το  δίκτυο  OnsNet  Nuenen  υλοποιήθηκε,  λειτουργεί  και 

διαχειρίζεται  από  την  εταιρεία  NEM  Nuenen  BV.  Η  εταιρεία  αυτή  είναι  μια 

κοινοπραξία που αποτελείται από τη Reggefiber (επενδυτική εταιρεία), τη Helpt 

Elkander (ένωση νοικοκυριών) και την ένωση OnsNet. Είναι ένα ανοικτό δίκτυο, 
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που λειτουργεί με τους ίδιους όρους για κάθε πάροχο υπηρεσιών του δικτύου. Ο 

κάθε χρήστης/πελάτης του δικτύου πραγματοποιεί αρχικά μια συμφωνία με τη 

NEM  Nuenen  BV,  που  αφορά  τη  χρήση  του  δικτύου  οπτικών  ινών  και  έπειτα 

επιλέγει  το  πάροχο  υπηρεσιών.  Οι  εργασίες  εγκατάστασης  του  δικτύου 

ολοκληρώθηκαν σε τρεις μήνες, ενώ χάρη στην εντατική ενημέρωση, το ισχυρό 

τοπικό ενδιαφέρον και τις ελκυστικές προσφορές (τον πρώτο χρόνο η σύνδεση 

με  το  δίκτυο ήταν  δωρεάν)  είχαν ως αποτέλεσμα  το 97% των οικογενειών  να 

γίνουν  μέλη  της  Helpt  Elkander  και  να  αποκτήσουν  με  αυτόν  τον  τρόπο 

ευρυζωνική σύνδεση. 

3.2.20.1.6 Portaal 

Η  Portaal  [207],  ολλανδική  ένωση  νοικοκυριών  (the  Dutch  social  housing 

association) έχει θέσει σε εφαρμογή την ανάπτυξη ενός δικτύου FTTH ανοικτής 

πρόσβασης το οποίο θα καλύπτει τις πόλεις, Utrecht, Leiden, Nijmegen, Arnhem 

και  Amersfoort.  συνδέοντας  συνολικά  55,000  νοικοκυριά.  Στο  δίκτυο  αυτό,  το 

οποίο  αναμένεται  να  είναι  το  μεγαλύτερο  στην  Ολλανδία  και  ένα  από  τα 

μεγαλύτερα της Ευρώπης,  χρησιμοποιούνται οι πλέον προηγμένες  τεχνικές για 

την ανάπτυξη δικτύων FTTH και οι κάτοικοι των πόλεων αυτών θα μπορούν να 

απολαμβάνουν triple‐play υπηρεσίες και ευρυζωνικές εφαρμογές. Η PacketFront 

είναι  η  εταιρεία  που  έχει  αναλάβει  την  κατασκευή  του  δικτύου.  Για  την 

κατασκευή  του  δικτύου  χρησιμοποιείται  το  σύστημα  ελέγχου  BECSTM  σε 

συνδυασμό  με  δρομολογητές  ASR,  δημιουργώντας  με  αυτόν  τον  τρόπο  ένα 

πλήρως  αυτοματοποιημένο  ευρυζωνικό  δίκτυο  που  καλύπτει  τις  πόλεις.  Η 

Volker Stevin, τμήμα της κατασκευαστικού ομίλου Volker Wessels, θα επεκτείνει 

και  θα  ενεργοποιήσει  το  ανοικτό  δίκτυο  πρόσβασης,  το  οποίο  θα  δώσει  τη 

δυνατότητα στους παρόχους υπηρεσιών να παρέχουν triple‐play υπηρεσίες (TV, 

τηλεφωνία,  και  Διαδίκτυο,  καθώς  και  online  υπηρεσίες,  όπως  eHealth)  πάνω 

στην  ίδια φυσική υποδομή. Επιπλέον η PacketFront θα έχει  επίσης την ευθύνη 

για μηχανική και  λειτουργική υποστήριξη  του δικτύου.  Για  την υλοποίηση του 

δικτύου  χρησιμοποιούνται  τεχνολογίες  που  θα  δίνουν  τη  δυνατότητα  στο 

μέλλον να επεκταθεί το δίκτυο και σε άλλες πόλεις καθώς και να είναι ανοικτό 

σε περισσότερους παρόχους υπηρεσιών. 
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3.2.20.2  Ασύρματα  Ευρυζωνικά  Δίκτυα  

Στην  παρούσα  υπο‐ενότητα  παρουσιάζονται  παραδείγματα  ανάπτυξης 

ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων οπτικών ινών στην Ολλανδία. 

3.2.20.2.1 Leiden 

Το ασύρματο δίκτυο που αναπτύχθηκε στην πόλη του Leiden, η οποία βρίσκεται 

στο βόρειο τμήμα της Ολλανδίας, ξεκίνησε με τη πρωτοβουλία τριών κατοίκων 

και  ένθερμων  υποστηρικτών  των  ασύρματων  δικτύων.  Το  Wireless  Leiden 

[208], όπως καλείται το δίκτυο αποτελεί ένα από τα πρώτα μεγάλα, ανεξάρτητα 

δημοτικά ασύρματα δίκτυα σε παγκόσμιο επίπεδο. Κύριοι στόχοι του Wireless 

Leiden ήταν η δημιουργία ενός ασύρματου δικτύου με μικρό κόστος κατασκευής 

που  θα  προσέφερε  ελεύθερη  πρόσβαση  στο  Διαδίκτυο  στους  κατοίκους  της 

πόλης  και  της  ευρύτερης  περιοχής.  Επιπλέον  η  ανάπτυξη  του  δικτύου  είχε ως 

στόχο να διευκολύνει και να δώσει νέες προοπτικές στην τοπική αγορά και τις 

εμπορικές  συναλλαγές.  Την  ευθύνη  για  τη  διαχείριση  του  δικτύου  την  έχει  η 

Wireless  Leiden,  ένας  μη  κερδοσκοπικός  οργανισμός  που  αποτελείται  από  μια 

ομάδα  εβδομήντα  εθελοντών  οι  οποίοι  κατασκεύασαν,  επεκτείνουν, 

διαχειρίζονται,  διατηρούν,  προωθούν  και  εξασφαλίζουν  τους  οικονομικούς 

πόρους για το δίκτυο. Η Wireless Leiden χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν πιο 

φθηνό  εξοπλισμό,  ανοικτά  πρότυπα  και  Open  Source  λογισμικό  κατάφερε  να 

υλοποιήσει  ένα δίκτυο με πολύ χαμηλό κόστος. Το αρχικό κόστος  του δικτύου 

καλύφθηκε από την ομάδα εθελοντών της Wireless Leiden και στη συνέχεια το 

κόστος διατήρησης και επέκτασης του δικτύου ενισχύθηκε οικονομικά από τις 

χορηγίες διάφορων εταιρειών και οργανισμών, οι οποίες με τη μορφή σπόνσορα 

προσέφεραν χρήματα ή απαραίτητο εξοπλισμό. Η Wireless Leiden αρχικά έδωσε 

ιδιαίτερη  βαρύτητα  στη  σύνδεση  των  επιχειρήσεων,  των  εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων  και  των  δημόσιων  υπηρεσιών  με  το  δίκτυο.  Στη  συνέχεια 

συνδέθηκαν  με  το  δίκτυο  και  οικιακοί  χρήστες.  Παράλληλα  η Wireless  Leiden 

βοηθά  σε  θέματα  τεχνογνωσίας  και  οργάνωσης  και  άλλα  προγράμματα  που 

αφορούν  την  ανάπτυξη  ασύρματων  δικτύων  σε  γειτονικές  περιοχές.  Για  την 

προώθηση του δικτύου πραγματοποιήθηκαν διάφορες ενέργειες όπως διαλέξεις, 
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ημερίδες,  διαφημίσεις στον  έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Το δίκτυο βασίζεται 

στο  πρότυπο  IEEE  802.11b,  χρησιμοποιεί  το  πρωτόκολλο  OSFP  για 

δρομολόγηση, αποτελείται περίπου από 100 κόμβους και παρέχει ταχύτητες της 

τάξης των 8Mbps. 

3.2.20.2.2 Utrecht 

Το  περιφερειακό  ινστιτούτο  κατάρτισης  ROC  Midden  Nederland  [209] 

αναπτύσσει ασύρματο δίκτυο Wi‐Fi, το δίκτυο θα παρέχει ασύρματη πρόσβαση 

στους φοιτητές και το προσωπικό του ινστιτούτου σε 43 πόλεις που βρίσκονται 

στην επαρχία Utrecht. Ο εξοπλισμός του WLAN δικτύου έχει ήδη εγκατασταθεί 

σε οκτώ πόλεις και θα επεκταθεί και στις υπόλοιπες 35 έως τα μέσα του 2009. Η 

κατασκευή  του  δικτύου  έχει  ανατεθεί  στην  εταιρεία  Foundry  Networks.  Οι 

φοιτητές και οι  εργαζόμενοι του ROC Midden Nederland θα μπορούν να έχουν 

πρόσβαση  στο  διαδίκτυο  χρησιμοποιώντας  φορητούς  υπολογιστές  και  PDA. 

Όμως  το  δίκτυο  έχει  σχεδιαστεί  έτσι  ώστε  να  καλύπτει  τις  αυξανόμενες 

απαιτήσεις για τη χρήση mobile VoIP υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό επιλέχθηκε 

το σύστημα IronPoint Mobility, που χρησιμοποιεί ένα νέο ενιαίο κανάλι. Το ROC 

Midden  Nederland  έχει  περισσότερους  από  25,000  φοιτητές  και  2,000 

εργαζομένους.  Οι  δύο  μεταγωγείς  (switches)  στο  Utrecht  και  στο  Amersfoort 

συνδέονται  μέσω  μιας  28km  σύνδεσης  των  10  Gbps.  Το  δίκτυο  που  έχει 

αναπτυχθεί  έως  τώρα  αποτελείται  από  200  σημεία  πρόσβασης  σε  οκτώ 

τοποθεσίες  με  τέσσερις  ελεγκτές  κινητικότητας  σε  δύο  τοποθεσίες.  Όταν 

ολοκληρωθούν οι εργασίες κατασκευής του δικτύου το δίκτυο θα διαθέτει 600 

σημεία πρόσβασης με έξι ελεγκτές κινητικότητας. 

3.2.20.2.3 Amsterdam 

Το  Amsterdam  Network  Collective  [210]  είναι  ένα  διαφορετικό  ασύρματο 

δίκτυο.  Ξεκίνησε  σε  μια  πρώην  κοινότητα  αποκαλούμενη  Ascii  (Amsterdam 

Subversive  Center  for  Information  Interchange).  Το  Amsterdam  Network 

Collective  είναι  ένα  ερτζιανό  δίκτυο  που  αποτελείται  από  πλήθος  κεραιών,  οι 

οποίες  τοποθετούνται  στις  στέγες  των  κτιρίων  της  πόλης.  Το  δίκτυο 
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εκμεταλλεύεται  τα ψηλά κτίρια που υπάρχουν στην πόλη για  την  τοποθέτηση 

σημείων  πρόσβασης  έτσι  ώστε  να  παρέχεται  κάλυψη  σε  όσον  το  δυνατόν 

μεγαλύτερη επιφάνεια και κατ' επέκταση να υπάρχει καθολική κάλυψη. Κύριος 

στόχος του δικτύου είναι να υπάρχει μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Για αυτό το 

λόγο  στο  δίκτυο  μπορεί  να  συμμετέχουν  ενεργά  όλοι  οι  πολίτες  της  πόλης 

ανεξάρτητα  αν  διαθέτουν  μικρό  ή  μεγάλο  προϋπολογισμό.  Το  Amsterdam 

Network Collective δεν είναι ένα εμπορικό δίκτυο είναι ένα ανοικτό δίκτυο για 

όλους όσους θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό, που χρησιμοποιεί την τεχνολογία 

Hertzian  oftewel  Wireless  LAN.  Η  παροχή  των  υπηρεσιών  δεν  βασίζεται  στο 

παραδοσιακό μοντέλο παρόχου ‐ πελάτη. Το δίκτυο δεν εποπτεύεται από κάποιο 

ίδρυμα  ή  οργανισμό,  όμως  υποστηρίζεται  τεχνολογικά  από  τη  Cyburg  (μια 

επιστημονική  ομάδα  που  δημιουργήθηκε  στα  πλαίσια  του  προγράμματος 

Cyburg, το οποίο είχε ως στόχο να προωθήσει τις ΤΠΕ σε αγροτικές περιοχές της 

Ολλανδίας)  και  το  εργαστήριο  ανοικτού  λογισμικού  του  Amsterdam  (OSSL 

Amsterdam).  Το  κόστος  συντήρησης  του  δικτύου  καλύπτεται  από  χορηγίες 

διαφόρων  εναλλακτικών  επικοινωνιακών  μέσων,  που  συνδέονται  στο  δίκτυο 

και μεταδίδουν από εκεί το πρόγραμμά τους, όπως ένα ραδιοσταθμός. 

3.2.20.2.4 Groningen 

Η Unwired Holdings,  ήταν  υπεύθυνη  για  το  σχεδιασμό,  την  κατασκευή  και  τη 

λειτουργία του ευρυζωνικού ασύρματου δικτύου στην πόλη Groningen [211], το 

οποίο  είναι  γνωστό  με  το  όνομα  «Groningen  Unwired».  Το  δίκτυο  αρχικά 

λειτούργησε  σε  πιλοτική  φάση  και  συνεχώς  πραγματοποιούνται  εργασίες 

επέκτασης  του  δικτύου  έτσι  ώστε  να  παρέχεται  κάλυψη  σε  όλη  την  πόλη.  Το 

δίκτυο  ανήκει  στο  Akkoord  of  Groningen,  το  οποίο  είναι  ένα  ίδρυμα  που 

συγκροτείται  από  το  πολυτεχνείο  Hanze  (Hanzehogeschool),  το  πανεπιστήμιο 

του Groningen και τη δημοτική αρχή της πόλης. Στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη 

του δικτύου συμμετείχε επικουρικά και η Alcadis, ο ευρωπαϊκός αντιπρόσωπος 

της εταιρείας Strix Systems. 
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3.2.20.3  Στρατηγικές  και  Κυβερνητικές  Δράσεις  για  

την  Ανάπτυξη  της  Ευρυζωνικότητας   

Η  Ολλανδία  ([79],  [80],  [212])  κατέχει  μια  από  τις  υψηλότερες  θέσεις  στην 

κατάταξη  των  ευρωπαϊκών  χωρών  σχετικά  με  την  υιοθέτηση  της 

ευρυζωνικότητας.  Η  Ολλανδία  είναι  μια  από  τις  λίγες  χώρες  όπου  υπάρχει 

περίπου  το  ίδιο  ποσοστό  χρηστών  καλωδιακής  τηλεόρασης  και  DSL,  που 

σημαίνει υψηλό βαθμό ανταγωνισμού στον τομέα των υποδομών. Καθοριστικοί 

παράγοντες  για  την  ανάπτυξη  της  ευρυζωνικότητας  στην  Ολλανδία  είναι  οι 

παρακάτω: 

 Ιδιαίτερη  βαρύτητα  έχει  δοθεί  στη  συνεργασία  ιδιωτικού  και  δημόσιου 

τομέα.  Πιο  συγκεκριμένα  τα  ολλανδικά  μέτρα  παρέμβασης  στην  αγορά 

λαμβάνουν  τη  μορφή συνεργασιών  ιδιωτικού‐δημόσιου  τομέα  παρά  τις 

«παραδοσιακές»  δημόσιες  παρεμβάσεις.  Από  πολύ  νωρίς  η  κυβέρνηση 

ανάπτυξε  δίαυλο  επικοινωνίας  μεταξύ  της  βιομηχανίας  και  των 

κυβερνητικών  οργάνων  και  δημιούργησε  ειδικά  όργανα  που 

διαχειρίζονται θέματα ευρυζωνικότητας. Παράδειγμα αποτελεί το Smart 

Community  International  Network  (SCIN),  το  οποίο  αναπτύχθηκε  το 

2003  από  την  κυβέρνηση  και  έχει  ως  στόχο  τη  προώθηση  και  την 

υποστήριξη  της  διεθνούς  ανταλλαγής  και  συνεργασίας  καθώς  και  την 

πραγματοποίηση κοινών δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης. 

 Η αγορά διατηρεί  την αρχική  ευθύνη για  τις  επενδύσεις σχετικά με  την 

επέκταση  και  τον  εκσυγχρονισμό  της  νέας  γενιάς  των  ευρυζωνικών 

υποδομών όπως και την παροχή των συνοδευτικών υπηρεσιών. 

 Σύμφωνα  με  την  κυβέρνηση  οι  δημοτικές  και  οι  περιφερειακές  αρχές 

όπως  επίσης  και  οι  κατασκευαστικές  εταιρείες  κατοικιών  έχουν  τη 

δυνατότητα  να  διαδραματίσουν  ένα  ιδιαίτερα  χρήσιμο  ρόλο  στην 

ανάπτυξη των ευρυζωνικών υποδομών. Μέριμνα της κυβέρνησης ήταν να 

υπάρχει μια ομοιόμορφη κυβερνητική δράση. 

 Η  εφαρμογή  του  προγράμματος  Gridforum.nl  ,  το  οποίο  είναι  ένα 

πρόγραμμα  συνεργασίας  μεταξύ  επιχειρήσεων,  πανεπιστημίων  και 
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άλλων  δημοσίων  οργανισμών.  Το  συγκεκριμένο  πρόγραμμα  έχει  ως 

στόχο να αποτελέσει ένα σημείο εστίασης του Dutch Grid Computing και 

να συγκεντρώσει την πείρα και τις καινοτόμες ιδέες από τον ιδιωτικό και 

τον δημόσιο τομέα. 

 Παράλληλα  το  GigaPort  Next  Generation Network  είναι  ένα  πρόγραμμα 

συνεργασίας  μεταξύ  της  ολλανδικής  κυβέρνησης,  της  βιομηχανίας 

τεχνολογιών  πληροφορικής  και  των  εκπαιδευτικών  και  ερευνητικών 

ιδρυμάτων. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το κράτος και ανέρχεται 

στα 40 εκατομμύρια. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί μια γέφυρα μεταξύ 

της  υποδομής  γνώσης  και  της  αγοράς.  Στα  πλαίσια  του  GigaPort, 

αναπτύσσεται ένα (ερευνητικό) δίκτυο επόμενης γενιάς (SURFnet6), ενώ 

παράλληλα  επεκτείνεται  και  η  μετάβαση  σε  δίκτυα  οπτικών  ινών  στο 

Άμστερνταμ.  Το  SURFnet6  προορίζεται  πρωτίστως  για  ερευνητικά 

ινστιτούτα, αλλά μπορούν να συνδεθούν και επιχειρήσεις προκειμένου να 

εξετάσουν νέες εφαρμογές. 

 Συντονισμένη  δράση  για  την  ανάπτυξη  κοινοτικών  ευρυζωνικών 

δικτύων.  Παραδείγματα  αποτελούν  οι  πόλεις  του  Άμστερνταμ  (Citynet 

Fiber Amsterdam) και  του Ρόντερνταμ  (City Development Corporation), 

στις  οποίες  αναπτύσσονται  ευρυζωνικά  δίκτυα  οπτικών  ινών  που 

παρέχουν πρόσβαση στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις. 

 Το κράτος δίνει προτεραιότητα στα συμφέροντα των καταναλωτών για 

τη  ρύθμιση  της  ευρυζωνικής  αγοράς.  Παράλληλα  ακολουθεί  μια 

τεχνολογικά‐ανεξάρτητη  ευρυζωνική  πολιτική  και  αφήνει  την  επιλογή 

της τεχνολογίας στα συμβαλλόμενα μέρη της αγοράς. 

 Η  κυβέρνηση  χρησιμοποιεί  το  νέο  νόμο  τηλεπικοινωνιών 

(Telecommunications Act) και  το καθεστώς παροχής ανοικτών δικτύων 

(Open Network Provision regime) ως πλαίσιο για την ευρυζωνική αγορά. 

Επιπλέον λαμβάνει υπόψη τις εξελίξεις της αγοράς που θα μπορούσαν να 

οδηγήσουν  σε  (περιφερειακά)  μονοπώλια  των  νέων  ευρυζωνικών 

δικτύων πρόσβασης. 
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 Διατίθενται  μεγάλα  χρηματικά  κονδύλια  για  την  χρηματοδότηση 

δράσεων και πρωτοβουλιών. Παραδείγματος χάριν, το Kenniswijk και το 

Broadband  in  Four  Social  Sectors  είναι  δύο  από  τα  περισσότερο 

χρηματοδοτημένα προγράμματα. 

 Το  2001  δημιουργήθηκε  η  Ευρυζωνική  Ομάδα  Εμπειρογνωμόνων 

(Broadband Expert Group) η οποία  έχει πραγματοποίησε μια  έκθεση με 

τίτλο «Ευρυζωνικό Έδαφος της Ολλανδίας». Μετά από αυτή την έκθεση, 

η Ομάδα προώθησε ένα πρόγραμμα δράσης για την ευρυζωνικότητα που 

εστιάζει  στην  υποκίνηση,  στη  διάχυση  γνώσης  και  στην  αφαίρεση  των 

εμποδίων που  υπάρχουν  τόσο στη  νομοθεσία,  όσο  και  στο  κανονιστικό 

πλαίσιο. 

 Επιπλέον  δημιουργήθηκε  η  Επιτροπή  Ώθησης  της  Ευρυζωνικότητας 

(Broadband  Impulse  Committee)  προκειμένου  να  κατευθύνει  την 

ανάπτυξη της πολιτικής για την ευρυζωνικότητα. Συγκεκριμένα, ο στόχος 

της είναι να κινητοποιήσει τους συμμετέχοντες από πλευράς αγοράς και 

κυβέρνησης και να δώσει νέες δυνατότητες για διάλογο. 

 Δημιουργήθηκε  η  Αρχή  Έρευνας  και  Καινοτομίας  στον  χώρο  των 

τεχνολογιών  πληροφορικής  και  επικοινωνιών  (ICT)  προκειμένου  να 

διασφαλίσει  τη  δομική  αύξηση  στην  έρευνα  και  στην  οργάνωση 

πρότυπων  κέντρων.  Ένας  από  τους  στόχους  είναι  να  συνταχτεί  ένα 

εθνικό  ερευνητικό  πρόγραμμα  στον  τομέα  των  τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών. 

 Το  κράτος  προσπαθώντας  να  κεντρίσει  το  ενδιαφέρον  για  τις 

ευρυζωνικές  εφαρμογές  και  υπηρεσίες  παρέχει  όλο  και  περισσότερο 

ευρυζωνικό περιεχόμενο, όπως για παράδειγμα οπτικο‐ακουστικό υλικό 

που  αναφέρεται  σε  ιστορικά  στοιχεία,  ενώ  ήδη  επεξεργάζεται  σχετικά 

συστήματα για να υποστηρίξει την παροχή ευρυζωνικού υλικού. 
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3.2.21  Νορβηγία 

Στις  υποενότητες  που  ακολουθούν  παρουσιάζονται  παραδείγματα  ανάπτυξης 

ευρυζωνικών δικτύων (ασύρματων και οπτικών ινών) καθώς και παραδείγματα 

στρατηγικών  και  κυβερνητικών  δράσεων  τα  οποία  υιοθετήθηκαν  από  τη 

Νορβηγία και τα οποία μπορούν να θεωρηθούν ως βέλτιστες πρακτικές για την 

ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και την αύξηση της προσφοράς και της ζήτησης. 

3.2.21.1  Ευρυζωνικά  Δίκτυα  Οπτικών  Ινών  

Στην  παρούσα  υπο‐ενότητα  παρουσιάζονται  παραδείγματα  ανάπτυξης 

ευρυζωνικών δικτύων οπτικών ινών στην Νορβηγία. 

3.2.21.1.1 Songdal 

Η πόλη Sogndal  [193] είναι από τις πιο πυκνοκατοικημένες στην επαρχία Sogn 

og Fjordane, έχει περίπου 6.600 κατοίκους συν 2.000 φοιτητές κατά τη διάρκεια 

του  ακαδημαϊκού  έτους  και  η  οικονομία  της  πόλης  στηρίζεται  κυρίως  στην 

γεωργική  παραγωγή.  Στην  Sogndal  βρίσκεται  το  τοπικό  πανεπιστήμιο  και  το 

ερευνητικό  κέντρο  της  επαρχίας  Sogn  og  Fjordane.  Το  πανεπιστήμιο  και  το 

ερευνητικό  κέντρο  είχαν  ήδη  ευρυζωνική  σύνδεση  πριν  αναπτυχθεί  το 

ευρυζωνικό  δίκτυο  της  πόλης.  Τα  τελευταία  10‐15  χρόνια  το  πανεπιστήμιο 

δημιουργούσε  νέα  κτίρια  σε  διάφορα  σημεία  της  πόλης  και  ανέπτυσσε  ένα 

ευρυζωνικό δίκτυο οπτικών  ινών που συνέδεε αυτά τα κτίρια. Η υποδομή του 

πανεπιστημιακού  ευρυζωνικού  δικτύου  στηριζόταν  κυρίως  σε  μισθωμένες 

γραμμές  του  εθνικού  παρόχου  Telenor,  τις  οποίες  διαχειριζόταν  το 

πανεπιστήμιο και ο δήμος. Με τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο εθνικό 

ρυθμιστικό πλαίσιο τηλεπικοινωνιών της Νορβηγίας το 1998, οι υποδομές αυτές 

αγοράστηκαν  από  το  πανεπιστήμιο  και  το  δήμο.  Στα  πλαίσια  του  εθνικού 

προγράμματος  (HOYKOM),  το πανεπιστήμιο  και  ο  δήμος  υπέβαλαν αίτηση  για 

δημόσια χρηματοδότηση και κατόρθωσαν να εξασφαλίσουν τα αρχικά κεφάλαια 

για  την  κατασκευή  ενός  δικτύου  οπτικών  ινών  που  συνέδεε  τις  δημόσιες 

υπηρεσίες.  Προς  το  τέλος  του  προγράμματος  ιδρύθηκε  η  κοινοπραξία 
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«Kapasitetslaget  i  Sogn  AS»  και  ανέλαβε  να  συνεχίσει  την  ανάπτυξη  και  την 

επέκταση  του  δικτύου.  Στην  κοινοπραξία  «Kapasitetslaget  i  Sogn  AS» 

συμμετείχαν  δώδεκα  ιδιωτικές  επιχειρήσεις,  η  τοπική  εταιρεία  ενέργειας 

«Sognekraft»,  το  τοπικό  πανεπιστήμιο,  το  τοπικό  ερευνητικό  ινστιτούτο  και 

τοπικές  υπηρεσίες  του  δημόσιου  τομέα.  Κύριος  στόχος  της  «Kapasitetslaget  i 

Sogn  AS»  ήταν  η  ανάπτυξη  ενός  ευρυζωνικού  δικτύου  οπτικών  ινών  που  θα 

βοηθούσε την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της πόλης. Η «Kapasitetslaget 

i Sogn AS» μίσθωσε από το πανεπιστήμιο και το δήμο την υπάρχουσα υποδομή 

οπτικών  ινών,  η  οποία  αποτέλεσε  τη  βάση  για  το  δίκτυο  οπτικών  ινών  της 

Sogndal. Η «Kapasitetslaget  i Sogn AS» παρέχει μόνο το δίκτυο κορμού για την 

παροχή  ευρυζωνικής  σύνδεσης  στο  Internet,  χωρίς  να  παρέχει  καμία  άλλη 

υπηρεσία.  Για  την  παροχή  των  υπόλοιπων  υπηρεσιών  είναι  υπεύθυνοι  οι 

χρήστες  της  υποδομής.  Οι  οργανισμοί  που  θέλουν  να  συνδεθούν  στο  δίκτυο 

μπορούν  να  χρησιμοποιήσουν  το  radio  link  που  παρέχεται  από  τον  φορέα 

παροχής υπηρεσιών ή να συνδεθούν στο κεντρικό δίκτυο οπτικών ινών με δικά 

τους  έξοδα.  Το  δίκτυο  πρόσβασης  από  το  2002  έχει  επεκταθεί  και  στους 

γειτονικούς δήμους Leikanger και Luster. Το δίκτυο που συνδέει το Leikanger με 

το  Sogndal  είναι  20  χιλιόμετρα  και  μισθώνεται  από  μια  τοπική  εταιρεία 

ενέργειας. Αντίστοιχα η πόλη Luster συνδέεται με το Sogndal με ένα δίκτυο 30 

χιλιομέτρων,  το  οποίο  μισθώνεται  από  δύο  τοπικές  εταιρείες  ενέργειας.  Η 

συνεργασία  της  «Kapasitetslaget  i  Sogn  AS»  και  των  τοπικών  ιδιοκτητών  της 

υποδομής ακολουθεί το μοντέλο win‐win. Το μοντέλο win‐win έχει ως στόχο την 

όσο  το  δυνατόν  καλύτερη  αξιοποίηση  της  υπάρχουσας  βασικής  υποδομής. 

Πολλές  είναι  οι  τοπικές  επιχειρήσεις  και  οι  δημόσιοι  οργανισμοί  που  έχουν 

αποκτήσει  ευρυζωνική πρόσβαση μέσω της  «Kapasitetslaget  i  Sogn AS». Όμως 

εκτός  από  τις  τοπικές  εταιρείες,  πολλές  ήταν  εκείνες  οι  εταιρείες  (π.χ.  Asplan 

Viak  Internett,  ArtsPages)  που  μετέφεραν  τα  γραφεία  τους  στο  Sogndal  λόγω 

των  δυνατοτήτων  που  τους  προσφέρει  το  τοπικό  ευρυζωνικό  δίκτυο.  Κύριος 

σκοπός  της«Kapasitetslaget  i  Sogn  AS»  ήταν  να  προωθηθεί  η  ανάπτυξη  των 

τοπικών ευρυζωνικών υποδομών. 
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3.2.21.1.2 Gloppen 

Η  πόλη  Gloppen  [194]  είναι  ένας  από  τους  26  δήμους  της  επαρχίας  Sogn  og 

Fjordane και έχει περίπου 6000 κατοίκους. Η πόλη Gloppen είναι μια αγροτική 

πόλη που στηρίζεται οικονομικά στον τομέα της γεωργίας, ενώ παλαιότερα ήταν 

ανεπτυγμένος  και  ο  τομέας  της  κλωστουφαντουργίας.  Όμως  τα  τελευταία 

χρόνια τα περισσότερα άτομα απασχολούνται στον δημόσιο τομέα, το γεγονός 

αυτό  ήταν  το  αποτέλεσμα  από  την  επιτυχημένη  ανάπτυξη  του  ευρυζωνικού 

δικτύου  στην  πόλη.  Μια  τοπική  εταιρεία,  η  «Datainstituttet»,  είχε  διάφορους 

πελάτες που ενδιαφέρονταν για υπηρεσίες ΤΠΕ (π.χ. backup, printing and server 

space). Αρκετοί από αυτούς τους πελάτες βρισκόντουσαν στο ίδιο κτίριο με την 

«Datainstituttet»  και  έτσι  το  1996  δημιουργήθηκε  ένα  τοπικό  δίκτυο  που 

παρείχε  ένα  πλήθος  υπηρεσιών  ΤΠΕ  σε  αυτές  τις  επιχειρήσεις.  Όμως  οι 

κανονισμοί  που  υπήρχαν  στο  ρυθμιστικό  πλαίσιο  δεν  επέτρεπε  να  επεκταθεί 

αυτό  το  δίκτυο  και  εκτός  του  κτιρίου.  Το  1998,  όμως  με  τις  αλλαγές  που 

πραγματοποιήθηκαν  στο  ρυθμιστικό  πλαίσιο  η  «Datainstituttet»  μπορούσε  να 

επεκτείνει  το  τοπικό  δίκτυο  και  εκτός  του  κτιρίου.  Αυτό  το  τοπικό  δίκτυο 

αποτέλεσε τη βάση για την ανάπτυξη του ευρυζωνικού δικτύου της πόλης. Για 

να είναι πιο εύκολη η διαχείριση των επενδύσεων για την ανάπτυξη των νέων 

υποδομών,  ιδρύθηκε  μια  νέα  επιχείρηση,  η  «Gloppen  IT  nett».  Η  «Gloppen  IT 

nett»  ήταν  μια  κοινοπραξία  στην  οποία  συμμετείχαν  ισότιμα  ο  δήμος,  η 

Datainstituttet,  το  εμπορικό  επιμελητήριο  και  η  τοπική  αρχή  ενέργειας.  Η 

εταιρεία  συνέχισε  να  αναπτύσσει  το  τοπικό  δίκτυο σε  ένα πλήρες  ευρυζωνικό 

δίκτυο  πρόσβασης.  Επιπλέον  η  «Gloppen  IT  nett»  εξασφάλισε  τη  δημόσια 

χρηματοδότηση του δικτύου μέσω ενός εθνικού προγράμματος (HOYKOM), και 

επέκτεινε το δίκτυο σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Το πρόγραμμα αυτό έπαιξε 

καθοριστικό  ρόλο στην  επέκταση  του  δικτύου σε  ολόκληρο  το  δήμο. Αξίζει  να 

σημειωθεί πως η «Gloppen IT nett» θεωρείται ως ένα από τα πιο υποδειγματικά 

πρότυπα  συνεργασίας  δημόσιου  και  ιδιωτικού  τομέα  για  την  ανάπτυξη 

ευρυζωνικών  υποδομών.  Τον  πρώτο  χρόνο  η  ευθύνη  για  τη  λειτουργία  της 

«Gloppen  IT  nett»  ανήκε  στην  Datainstituttet.  Όμως  έπειτα  από  μια  διαφωνία 

σχετικά με το οικονομικό και στρατηγικό πλάνο της εταιρείας η Datainstituttet 

πούλησε  τις  μετοχές  της  στην  περιφερειακή  εταιρεία  ενέργειας.  Αυτό  είχε  ως 
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αποτέλεσμα  να  διαχωριστεί  η  πρόσβαση  από  τις  υπηρεσίες.  Η  Datainstituttet 

ήταν  υπεύθυνη  για  την  παροχή  υπηρεσιών  στους  χρήστες  του  δικτύου  ενώ  η 

«Gloppen  IT  nett»  έλαβε  νέα  χρηματοδότηση  και  μετονομάστηκε  σε  Firdanett. 

Το  δίκτυο  αποτελείται  από  τις  υποδομές  του  αρχικού  δικτύου  και  ένα 

συμπληρωματικό  δίκτυο  οπτικών  ινών  που  συνδέει  τα  κτίρια  στο  κέντρο  και 

radio  transmitters  /  receivers  που  συνδέουν  άλλες  περιοχές.  Η  Firdanett  έχει 

πρόσβαση στο εθνικό δίκτυο μέσω μιας σύνδεσης των 6Mb που της παρέχεται 

από το εθνικό πάροχο Telenor. Η Firdanett παρέχει ευρυζωνική πρόσβαση στο 

internet  και  τηλεφωνικές  υπηρεσίες  μέσω  IP  ενώ  η  Datainstituttet  και  άλλοι 

πάροχοι  υπηρεσιών  παρέχουν  υπηρεσίες  ΤΠΕ  σε  επιχειρήσεις  και  νοικοκυριά. 

Παράλληλα  με  το  ευρυζωνικό  δίκτυο  δημιουργήθηκε  και  το  Επιχειρηματικό 

Πάρκο Sandane (Sandane Business Garden), το οποίο προσφέρει ένα καινοτόμο 

περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες υπηρεσίες. Το Μάρτιο του 2004 

η Firdanett συγχωνεύτηκε με μια άλλη επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον 

χώρο της ευρυζωνικότητας, την Enivest.  

3.2.21.1.3 Stavanger 

Η πόλη Stavanger [195] βρίσκεται στην επαρχία Rogaland στο δυτικό τμήμα της 

Νορβηγίας  και  έχει  110.000  κατοίκους.  Το  ευρυζωνικό  δίκτυο  οπτικών  ινών 

(FTTH)  στην  πόλη  ξεκίνησε  να  κατασκευάζεται  από  την  τοπική  εταιρεία 

ενέργειας  Lyse  Energy.  Για  τις  ανάγκες  του  δικτύου  ιδρύθηκε  η  Lyse  Tele, 

θυγατρική της Lyse Energy η οποία θα ήταν υπεύθυνη για  την κατασκευή και 

την επέκταση του δικτύου. Από το 2002 η Lyse Tele μέσω του δικτύου οπτικών 

ινών  επόμενης  γενιάς  παρέχει  υπηρεσίες φωνής  και  video  από  2  έως  10Mbps 

στα  νοικοκυριά  και  τις  επιχειρήσεις  της πόλης.  Στην πρώτη φάση υλοποίησης 

του  δικτύου,  είχαν  συνδεθεί  500  συνδρομητές  και  η  Lyse  Tele  τους  παρείχε 

υπηρεσίες  VoIP,  video  on  demand  και  πρόσβαση  σε  40  κανάλια  broadcast  TV 

μέσω ενός ενιαίου IP‐based δικτύου Ethernet. 
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3.2.21.1.4 Ostlandet 

Η μεγαλύτερη δημόσια εταιρεία της Νορβηγίας, Hafslund, τον περασμένο Μάιο 

υπέγραψε  συμφωνία  με  την  PacketFront  για  την  κατασκευή  ενός  ανοικτού 

ευρυζωνικού δικτύου FTTH (Fiber‐To‐The‐Home) στην περιοχή Ostlandet [196]. 

Πιο  συγκεκριμένα  το  δίκτυο  θα  καλύπτει  την  πόλη  του  Όσλο  και  τις  γύρω 

περιοχές. Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης υλοποίησης του έργου η Hafslund 

θα  παρέχει  ευρυζωνικές  υπηρεσίες  καθώς  και  υπηρεσίες  IPTV.  Παράλληλα  η 

NetNordic  θα  έχει  την  κύρια  ευθύνη  για  την  ολοκλήρωση  του  έργου  ενώ  η 

Datametrix  θα  είναι  υπεύθυνη  για  την  εγκατάσταση  των  απαραίτητων 

υποδομών  του  κεντρικού  δικτύου.  Το  κόστος  υλοποίησης  του  δικτύου  θα 

καλυφθεί εξολοκλήρου από την Hafslund, η οποία θα είναι και η ιδιοκτήτρια του 

δικτύου. Το δίκτυο θα είναι ανοικτό ακολουθώντας τους ίδιους όρους για όλους 

τους  παρόχους  τηλεπικοινωνιακών  και  διαδικτυακών  υπηρεσιών  που 

επιθυμούν  να προσφέρουν  τις  υπηρεσίες  τους. Με αυτόν  τον  τρόπο οι  τελικοί 

χρήστες  (νοικοκυριά  και  επιχειρήσεις)  θα  μπορούν  να  χρησιμοποιούν  τις 

υπηρεσίες σε χαμηλότερες τιμές, επωφελούμενοι από τον ανταγωνισμό. 

3.2.21.2  Ασύρματα  Ευρυζωνικά  Δίκτυα  

Στην  παρούσα  υπο‐ενότητα  παρουσιάζονται  παραδείγματα  ανάπτυξης 

ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων οπτικών ινών στην Νορβηγία. 

3.2.21.2.1 Modalen 

Ο  δήμος Modalen  [197]  βρίσκεται  στο  δυτικό  τμήμα  της  Νορβηγίας  στο  νομό 

Hordaland. Στο Modalen υπάρχουν 150 νοικοκυριά και έχει περίπου 400 άτομα 

πληθυσμό. Στα πλαίσια του προγράμματος «Modalen project», οι τοπικές αρχές 

και  οι  επιχειρήσεις  που  βρίσκονται  στην  περιοχή  σε  συνεργασία  με  μεγάλες 

νορβηγικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο των επικοινωνιών 

και του ηλεκτρονικού εμπορίου, ανέπτυξαν τις κατάλληλες εφαρμογές, δίνοντας 

τη δυνατότητα ευρυζωνικής πρόσβαση στους κατοίκους. Όλα τα νοικοκυριά, οι 

επιχειρήσεις,  οι  δημόσιες  υπηρεσίες  και  τα  εκπαιδευτικά  ιδρύματα  (σχολεία, 
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ινστιτούτα)  έχουν  τη  δυνατότητα  να  συνδεθούν  στο  ασύρματο  ευρυζωνικό 

δίκτυο που καλύπτει την περιοχή μέσω της τηλεοπτικής κεραίας (that uses the 

TV‐set  as  its user  interface.)  Για  την κατασκευή του δικτύου χρησιμοποιήθηκε 

τεχνολογία από δύο νορβηγικές  εταιρείες,  την PCTVnet ASA και την Nera ASA. 

Το  ασύρματο  δίκτυο  που  αναπτύχθηκε  παρέχει  σε  όλους  τους  χρήστες 

ταχύτατες συνδέσεις με το Internet, τηλεφωνικές υπηρεσίες και τηλεόραση. Το 

ασύρματο ευρυζωνικό δίκτυο έτυχε μεγάλης αποδοχής από τους κατοίκους του 

Modalen και αυτή τη στιγμή το Modalen είναι από τις πιο ευρυζωνικές πόλεις. Ο 

μέσος  όρος  ευρυζωνικής  πρόσβασης  στο  Modalen  είναι  μεγαλύτερος  από  το 

μέσο  όρο  ευρυζωνικής  πρόσβασης  της  Νορβηγίας.  Σύμφωνα  με  έρευνες  τα 

νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις στο Modalen χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για την 

καθημερινή τους ενημέρωση περισσότερο σε σχέση με τις υπόλοιπες πόλεις της 

Νορβηγίας και σπαταλούν λιγότερο χρόνο στην τηλεόραση. 

3.2.21.2.2 Kvam 

Η  επαρχιακή πόλη Kvam  [198]  βρίσκεται  στο  βορειότερο  τμήμα  της  επαρχίας 

Hardangerfojorden  στη  Νορβηγία  και  αριθμεί  8.202  κατοίκους.  Από  νωρίς  οι 

τοπικές  αρχές  κατάλαβαν  το  σημαντικό  ρόλο  που  μπορεί  να  έχει  η  ανάπτυξη 

των  ευρυζωνικών  υποδομών  και  η  χρήση  των  ευρυζωνικών  εφαρμογών  από 

τους  κατοίκους  για  την  ανάπτυξη  της  τοπικής  οικονομίας.  Όμως  λόγω  της 

γεωγραφικής ιδιομορφίας της περιοχής ήταν ασύμφορο για τον ιδιωτικό τομέα 

να  επενδύσει  σε  υποδομές  δικτύων  οπτικών  ινών  ή  DSL  στην  περιοχή.  Για  το 

λόγο αυτό οι δήμοι των πόλεων Kvam και Jondal αποφάσισαν να προχωρήσουν 

στην  ανάπτυξη  ενός  ασύρματου  ευρυζωνικού  δικτύου  που  θα  παρείχε 

ευρυζωνική σύνδεση στους κατοίκους. Την κατασκευή του δικτύου στην πόλη 

Kvam,  ανέλαβε  μια  δημοτική  εταιρεία,  η  Kvamet.  Η  κατασκευή  του  δικτύου 

άρχισε  πρώτα  από  τις  πιο  πυκνοκατοικημένες  περιοχές  (Norheimsund  και 

Oystee) και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην υπόλοιπη πόλη παρέχοντας κάλυψη 

στα  περισσότερα  σημεία  της  πόλης.  Περισσότεροι  από  5.000  κάτοικοι 

συνδέθηκαν  στο  δίκτυο.  Επιπλέον  δημιουργήθηκαν  οι  κατάλληλες  υποδομές 

έτσι  ώστε  να  υπάρχει  άμεση  σύνδεση  μεταξύ  των  ασύρματων  ευρυζωνικών 

δικτύων των πόλεων Kvam και Jondal, κάτι που συμβάλει στην επικοινωνία και 
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τη  συνεργασία  μεταξύ  των  δημόσιων  υπηρεσιών  των  δύο  αυτών  πόλεων.  Η 

Kvamet  έχει  αυξήσει  κατά  πολύ  τη  βάση  πελατών  της,  παρέχει  ένα  πλήθος 

υπηρεσιών ΤΠΕ και συνεχώς επεκτείνει το ασύρματο δίκτυο. Κύριος στόχος της 

είναι  η  ανάπτυξη  ενός  μεγάλου,  αξιόπιστου  και  ευέλικτου  κεντρικού  δικτύου 

που  θα  καλύπτει  όλη  την  περιοχή  και  θα  μπορεί  να  επεκτείνεται  όταν  είναι 

αναγκαίο.  Το  δίκτυο  υποστηρίζει  μεταφορά  δεδομένων  από  3  Mbit/s  έως  12 

Mbit/s. 

3.2.21.2.3 Trondheim 

Η  πόλη  Trondheim  [199]  είναι  η  πρωτεύουσα  του  νομού  Sor‐Tondelag  και 

βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της Νορβηγίας. Αριθμεί 161,730 κατοίκους και 

καλύπτει μια έκταση 342 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Το 2005 η δημοτική αρχή 

της πόλης θέλοντας να ενισχύσει την τοπική οικονομία και κοινωνία, αποφάσισε 

να κατασκευάσει  ένα ασύρματο δίκτυο που θα παρείχε  ευρυζωνική πρόσβαση 

στους  κατοίκους  της  πόλης.  Στα  πλαίσια  του  προγράμματος  «Trondheim 

Wireless  City»,  η  δημοτική  αρχή  είχε  ως  στόχο:  i)Να  προσελκύσει  νέες 

επιχειρήσεις  στην  περιοχή,  ii)  Να  ενισχύσει  την  έρευνα  και  την  ανάπτυξη 

καινοτόμων εφαρμογών, iii) Να παρέχει ευρυζωνική πρόσβαση σε όλους, iv) Να 

ενισχύσει  την  τουριστική  ανάπτυξη  της  περιοχής.  Η  δημοτική  αρχή  ήθελε  να 

αναπτυχθεί  ένα ασύρματο  δίκτυο,  το  οποίο  θα παρείχε  ευρυζωνική πρόσβαση 

σε  εξωτερικούς  και  σε  κοινόχρηστους  (π.χ.  δημόσια  κτίρια,  εστιατόρια, 

καφετέριες)  χώρους  χωρίς  το  ασύρματο  δίκτυο  να  «ανταγωνίζεται»  τα 

υπάρχοντα δίκτυα DSL, αλλά να είναι συμπληρωματικό. Για το λόγο αυτό κατά 

τη  διάρκεια  της  πρώτης  φάσης  (2006‐2007)  κατασκευής  του  δικτύου 

επιλέχτηκε  η  τεχνολογία  Wi‐Fi,  ως  η  πιο  κατάλληλη  για  την  υλοποίηση  του 

δικτύου.  Στη  δεύτερη  φάση  υλοποίησης  του  έργου  θα  χρησιμοποιηθεί  η 

τεχνολογία  WiMax,  έτσι  ώστε  να  επιτευχθεί  η  πλήρη  κάλυψη  της  πόλης. 

Παράλληλα  η  δημοτική  αρχή  του  Trondheim,  η  περιφέρεια  και  το  τοπικό 

εμπορικό  επιμελητήριο  συνεργάζονται  με  το  Norwegian  University  of  Science 

and Technology για την ανάπτυξη ενός παγκοσμίου επιπέδου εργαστηρίου που 

θα πραγματοποιεί δοκιμές σε ευρυζωνικές υπηρεσίες πληροφοριών (mobile and 

nomadic  broadband  information  services).  Η  ευθύνη  για  την  κατασκευή  και 
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λειτουργία  του  δικτύου  ανήκει  στην  Wireless  Trondheim  ltd.,  μια  δημοτική 

επιχείρηση. Επιπλέον στα πλαίσια  της πρόωθησης  του δικτύου αποφασίστηκε 

οι φοιτητές και οι μαθητές της πόλης να έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε αυτό. 

3.2.21.3  Στρατηγικές  και  Κυβερνητικές  Δράσεις  για  

την  Ανάπτυξη  της  Ευρυζωνικότητας  

Το  1994  πραγματοποιήθηκε  η  απελευθέρωση  της  νορβηγικής  αγοράς 

τηλεπικοινωνιών και  από  τότε  έχουν  γίνει  σημαντικά βήματα ανάπτυξης στον 

τομέα  αυτό.  Σύμφωνα  με  τα  τελευταία  δεδομένα  κατέχει  τα  υψηλότερα 

ποσοστά  ευρυζωνικής  διείσδυσης  σε  σχέση  με  τις  υπόλοιπες  σκανδιναβικές 

χώρες.  Πιο  συγκεκριμένα  το  δεύτερο  τρίμηνο  του  2007,  η  Νορβηγία 

[79][80][200]  παρουσίαζε  ευρυζωνική  διείσδυση  της  τάξης  του  32,3%  ενώ  η 

Σουηδία  βρισκόταν  στο  26,8%  και  η  Φινλανδία  στο  29%.  Παράλληλα  το 

ποσοστό αυτό ήταν υψηλότερο και από το μέσο όρο για τις χώρες της Δυτικής 

Ευρώπης που για το συγκεκριμένο τρίμηνο βρισκόταν στο 21,7%. Καθοριστικοί 

παράγοντες  για  την  καλή  κατάσταση  στον  τομέα  της  ευρυζωνικότητας  στην 

Νορβηγία είναι οι παρακάτω: 

 Το  Μάιο  του  2002  η  κυβέρνηση  της  Νορβηγίας  παρουσίασε  το 

στρατηγικό κείμενο «eNorway 2005», βάση του οποίου η κυβέρνηση της 

Νορβηγίας έθετε τρεις στόχους για την τηλεπικοινωνιακή της πολιτική, οι 

οποίοι ήταν οι εξής: i) δημιουργία αξίας στη βιομηχανία: Η επέκταση και 

η  χρήση  των  τεχνολογιών πληροφορικής πρέπει  να  χαράξουν  το  δρόμο 

για  την  δημιουργία  αξίας  μέσω  της  καινοτομίας  και  της 

ανταγωνιστικότητας  για  τη  βιομηχανία  της  Νορβηγίας,  ii) 

αποδοτικότητα  και  ποιότητα  στον  δημόσιο  τομέα:  Η  τεχνολογία  της 

πληροφορικής  πρέπει  να  χρησιμοποιηθεί  έτσι  ώστε  να  αυξηθεί  η 

απόδοση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του δημόσιου τομέα και 

να δημιουργηθούν νέες και πιο βελτιωμένες εφαρμογές και  iii)  εμπλοκή 

και ταυτότητα: Όλοι οι πολίτες πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν 

τις  δυνατότητες  που  παρέχουν  οι  σύγχρονες  τεχνολογίες  της 

πληροφορικής  και  οι  τεχνολογίες  αυτές  πρέπει  να  διαδραματίζουν 
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σημαντικό  ρόλο  για  τη  διατήρηση  και  την  περαιτέρω  ανάπτυξη  της 

κληρονομιάς, της ταυτότητας και της γλώσσας της Νορβηγίας. 

 Τον  Σεπτέμβριο  του  2003  η  κυβέρνηση  κατέθεσε  τη  Λευκή  Βίβλο  της 

ευρυζωνικότητας  στην Βουλή.  Οι  στόχοι  που  τέθηκαν  στη Λευκή Βίβλο 

ήταν  οι  ακόλουθοι: i)  σε  όλες  τις  περιοχές  της  χώρας  θα  πρέπει  να 

παρέχονται  καλά  ευρυζωνικά  πακέτα  υπηρεσιών,  ii)  οι  καταναλωτές 

πρέπει  να  έχουν  τη  δυνατότητα  να  επιλέγουν  μεταξύ  ποικίλων  και 

ποιοτικών  εφαρμογών  οι  οποίες  είναι  προσαρμοσμένες  στις  συνθήκες 

της Νορβηγίας και  iii)  να έρθουν σε επαφή οι  επιχειρήσεις με τα οφέλη 

της ευρυζωνικότητας.  

 Η  κυβέρνηση  της  Νορβηγίας  ενισχύει  την  ανάπτυξη  ευρυζωνικών 

δικτύων  από  τις  τοπικές  αρχές.  Οι  τοπικές  αρχές  σε  συνεργασία  με 

ιδιωτικές  εταιρείες  και  δημόσιους  φορείς  συμμετέχουν  ενεργά  στην 

ανάπτυξη και επέκταση των ευρυζωνικών υποδομών, καθώς μπορούν να 

πάρουν πρωτοβουλίες για τον συντονισμό και τον σχεδιασμό υποδομών 

στον δήμο ή στην περιφέρειά τους και να διαχειριστούν την ανάπτυξη και 

την  επέκταση  της  ευρυζωνικότητας.  Οι  τοπικές  αρχές  και  οι  δήμοι 

μπορούν είτε να εμπλακούν άμεσα στην παροχή υπηρεσιών, είτε να την 

αφήσουν  σε  κάποιον  εμπορικό  φορέα  της  αγοράς.  Χάρη  στην 

πρωτοβουλία των τοπικών αρχών έχουν πραγματοποιηθεί αρκετά έργα 

σε  διάφορα σημεία  της  χώρας. Με  τη  χρηματοδότηση και  την  ενίσχυση 

αυτών των έργων οι τοπικές αρχές συμβάλουν καθοριστικά στην αύξηση 

του  ανταγωνισμού  σε  περιοχές  όπου  οι  εταιρείες  τηλεπικοινωνιών  δεν 

θεωρούσαν  επικερδείς  για  την  ανάπτυξη  και  την  επέκταση  της 

ευρυζωνικότητα.  Με  τον  τρόπο  αυτό  επιτυγχάνεται  η  κατανομή  του 

κόστους  των  υποδομών  και  δημιουργείται  μια  μεγαλύτερη  βάση 

πελατών. 

 Η  εφαρμογή  του  προγράμματος  «Digital  Regional  Agder»,  που 

πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία των τοπικών αρχών και των δήμων 

της  νότιας  Νορβηγίας,  επέτρεψε  την  παροχή  καλύτερων  ευρυζωνικών 
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πακέτων υπηρεσιών στις περιοχές που βρίσκονται στο νότιο τμήμα της 

χώρας, όσον αφορά την κάλυψη και τη χωρητικότητα/ ρυθμό μετάδοσης. 

 Η  κυβέρνηση  ακολούθησε  μια  ουδέτερη  πολιτική  όσον  αφορά  την 

τεχνολογία,  έτσι  ώστε  να  διασφαλιστεί  ο  ανταγωνισμός  μεταξύ  των 

διάφορων  τεχνολογικών  πλατφορμών.  Οι  εμπλεκόμενοι  της  αγοράς 

ανέλαβαν  την  ανάπτυξη  των  υποδομών  για  τις  ηλεκτρονικές 

επικοινωνίες  και  τις  βοηθητικές  υπηρεσίες,  καθώς  και  την  επιλογή  της 

τεχνολογίας. 

 Το  κράτος  έδωσε  ιδιαίτερη  βαρύτητα  στην  προετοιμασία  του 

κατάλληλου  περιβάλλοντος  για  την  ύπαρξη  αποδοτικού  ανταγωνισμού 

ως  προς  την  ανάπτυξη  του  δικτύου  επικοινωνιών,  υπηρεσιών  και 

περιεχομένου. Παράλληλα ο κρατικός μηχανισμός ενθάρρυνε τη δημόσια 

ζήτηση  για  την  ευρυζωνικότητα  και  προετοίμασε  το  έδαφος  για  την 

ανάπτυξη υπηρεσιών, περιεχομένου και δεξιοτήτων. Τέλος αξιολογεί  τις 

πρωτοβουλίες σε περιοχές όπου δεν υπάρχει κάποια εμπορική βάση για 

την ανάπτυξη και την επέκταση της ευρυζωνικότητας. 

 Η  θέσπιση  του  νέου  νόμου  για  τις  Ηλεκτρονικές  Επικοινωνίες 

ενδυνάμωσε τον ανταγωνισμό στην αγορά των τηλεπικοινωνιών καθώς 

παρέχει  στις  αρχές  τα  μέσα  με  τα  οποία  θα  ενισχυθεί  ο  ανταγωνισμός 

στην  αγορά.  Παράλληλα  ο  Νόμος  περιλαμβάνει  μέσα  που  είναι  αρκετά 

ευέλικτα ώστε  να  παρακινήσουν,  αλλά  και  να  ρυθμίσουν  την  εμφάνιση 

νέων αγορών. 

 Πλήθος  δράσεων  που  στοχεύουν  στη  βελτίωση  της  χρήσης  των 

υπαρχόντων,  αλλά  και  των  νέων  τηλεπικοινωνιακών  δικτύων,  στην 

κατάρτιση μελετών που σχετίζονται με το κόστος και τον ανταγωνισμό, 

καθώς επίσης και στη δημιουργία διαθέσιμων ραδιο‐συχνοτήτων για την 

ανάπτυξη  ασύρματων  (radio‐based)  δικτύων  επικοινωνίας  που  θα 

χρησιμοποιηθούν από τους φορείς της αγοράς. 

 Το  κράτος  παρέχει  ειδικά  φορολογικά  μέτρα  που  διευκολύνουν  την 

απόκτηση οικιακών ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και ευρυζωνικών 
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συνδέσεων  έχοντας  ως  στόχο  την  αύξηση  των  δεξιοτήτων  στον  τομέα 

των τεχνολογιών πληροφορικής. 

3.2.22  Νότια Κορέα 

Στις υποενότητες που ακολουθούν παρουσιάζονται παραδείγματα στρατηγικών 

και κυβερνητικών δράσεων τα οποία υιοθετήθηκαν από τη Νότια Κορέα και τα 

οποία  μπορούν  να  θεωρηθούν  ως  βέλτιστες  πρακτικές  για  την  ανάπτυξη  της 

ευρυζωνικότητας και την την αύξηση της προσφοράς και της ζήτησης. 

3.2.22.1  Στρατηγικές  και  Κυβερνητικές  Δράσεις  για  

την  Ανάπτυξη  της  Ευρυζωνικότητας  

Η  Νότια  Κορέα  [79][201]  είναι  από  τις  χώρες  με  το  υψηλότερα  ποσοστά 

ευρυζωνικής  διείσδυσης  σε  παγκόσμιο  επίπεδο  (29,9%  στο  τέλος  του  2ου 

τριμήνου του 2007). Η κρατική ευρυζωνική πολιτική της Κορέας είναι ιδιαίτερα 

ενεργή όσον αφορά την προώθηση των  τεχνολογιών πληροφορικής. Από  τους 

πιο βασικούς παράγοντες για τα υψηλά ποσοστά ευρυζωνικής διείσδυσης στην 

Κορέα είναι οι εξής: 

 Επιθετική κυβερνητική πρωτοβουλία, γνωστή και ως Korean Information 

Infrastructure (KII) Plan. Στόχος αυτού του σχεδίου ήταν να επιτευχθεί η 

παροχή  καθολικής  ευρυζωνικής  πρόσβασης  με  ταχύτητες  μεγαλύτερες 

του  1  Mbps  στο  84%  των  νοικοκυριών  της  χώρας  έως  το  2005. 

Παράλληλα  η  κυβέρνηση  έδωσε  επιχορηγήσεις  για  την  αγορά  του 

απαραίτητου  εξοπλισμού.  Επιπλέον  ανέπτυξε  το  κατάλληλο  νομοθετικό 

πλαίσιο  και  ακολούθησε  με  συνέπεια  τις  αρχές  της  αγοράς  με 

αποτέλεσμα  ο  τομέας  τηλεπικοινωνιών  της  Κορέας  να  είναι  ένας  από 

τους πιο φιλελεύθερους στην Ασία. 

 Τον  Απρίλιο  του  2002,  η  κορεατική  κυβέρνηση  ανακοίνωσε  μια  σειρά 

δανείων  και  επιχορηγήσεων  ύψους  60  εκατομμυρίων  δολαρίων  που 

απευθύνονταν  σε  παρόχους  ISPs  και  είχαν  ως  στόχο  την  αύξηση  του 

αριθμού των σπιτιών που θα συνδέονταν με ευρυζωνικό δίκτυο από 55% 
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σε 70% έως το τέλος του 2002. Επιπλέον η κυβέρνηση προχώρησε στην 

εφαρμογή μιας σειράς σχεδίων, ύψους ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων, 

που αφορούσαν την επέκταση των δικτύων VDSL και οπτικών ινών έτσι 

ώστε το ποσοστό κάλυψης σε εθνικό επίπεδο να φτάσει στο 80% έως το 

2005. Οι επιχορηγήσεις για την προώθηση της χρήσης της πληροφορικής 

και τα χαμηλότοκα δάνεια για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών σε 

λιγότερο  ευνοημένες  περιοχές  ήταν  σημαντικός  παράγοντας  για  την 

ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στην Κορέα. Η κυβέρνηση εισήγαγε την 

τεχνολογία των δικτύων FTTH το 2005 και ο αριθμός των γραμμών FTTx 

αυξήθηκε κατά 18% το πρώτο τρίμηνο του 2006. 

 Βασικοί  κυβερνητικοί  φορείς  χάραξης  πολιτικής  είναι  το  Υπουργείο 

Πληροφορικής  και  Επικοινωνιών  (MIC)  και  η  Εθνική  Αρχή 

Μηχανοργάνωσης  (National  Computerization Agency  ‐ NCA).  Το 1995 η 

θέσπιση  του  βασικού  νόμου  πλαισίου  σχετικά  με  την  Προώθηση  της 

χρήσης  της  Πληροφορικής  είχε  ως  αποτέλεσμα  να  δημιουργηθεί  η 

Επιτροπή  προώθησης  της  χρήσης  της  Πληροφορικής,  η  οποία 

καθοδηγείται  από  τον  πρωθυπουργό.  Ενώ  υπάρχει  και  η  προεδρική 

επιτροπή  για  την  αποκέντρωση  της  Διοίκησης  και  της  Καινοτομίας  η 

οποία λειτουργεί επικουρικά ως συμβουλευτικό όργανο στο γραφείο του 

Προέδρου  και  έχει ως  στόχο  τη  μεταρρύθμιση  του  δημόσιου  τομέα  και 

την  ηλεκτρονική  διακυβέρνηση.  Το  Υπουργείο  Πληροφορικής  και 

Επικοινωνιών  για  να  αναπτύξει  την  Κοινωνία  της  Πληροφορίας  στη 

Κορέα απελευθέρωσε σταδιακά  την  αγορά ασκώντας  παράλληλα πίεση 

στα μεγάλα βιομηχανικά συγκροτήματα έτσι ώστε να ενισχύεται και να 

προωθείται ο ανταγωνισμός. Παράλληλα οι πολιτικές της Κοινωνίας της 

Πληροφορίας  στην  Κορέα  είχαν  από  την  αρχή  ως  κύριο  στόχο  την 

ανάπτυξη  δεξιοτήτων  στις  τεχνολογίες  πληροφορικής,  τη  βιομηχανική 

ανάπτυξη  και  τη  μείωση  του  ψηφιακού  χάσματος.  Στα  πλαίσια  αυτών 

των πολιτικών η κυβέρνηση έχει επενδύσει σε 33,5 δισεκατομμύρια Won 

για την εκπαίδευση στον τομέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών, 

για  την  καθιέρωση  του  τεχνικού  γυμνασίου  στο  οποίο  προσφέρεται 

εξειδικευμένη  εκπαίδευση  στην  ανάπτυξη  λογισμικού  όπως  επίσης  και 
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για  ερευνητικούς  σκοπούς  στον  τομέα  των  τεχνολογιών  και  της 

πληροφορικής.  Επιπλέον  και  η  κυβέρνηση  και  οι  φορείς  παροχής 

υπηρεσιών έχουν δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στα εκπαιδευτικά οφέλη που 

προκύπτουν  από  την  ευρυζωνική  πρόσβαση  και  η  κυβέρνηση  παρέχει 

υψηλής  ποιότητας  εκπαιδευτικό  περιεχόμενο  μέσω  διαδικτυακών 

εφαρμογών.  Η  Κορεατική  κυβέρνηση  το  1997  ανέπτυξε  ένα  σχέδιο 

δράσης,  με  τον  τίτλο  Cyber  Korea.  Στόχος  αυτής  της  ενέργειας  ήταν  ο 

κάθε πολίτης να έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε έναν υπολογιστή και 

η κυβέρνηση συνεργάστηκε με όλους τους φορείς για την ανάπτυξη της 

παραγωγικότητας  και  της  απασχόλησης.  Η  Κορεατική  κυβέρνηση 

ανέπτυξε  διάφορες  πρωτοβουλίες  για  την  υλοποίηση  αυτού  του 

προγράμματος.  Οι  ρυθμιστικές  αρχές  έδωσαν  ιδιαίτερη  βάση  στην 

προσέλκυση κεφαλαίων από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους για την 

επένδυση  των  απαραίτητων  υποδομών.  Πραγματοποιήθηκαν  οι 

απαραίτητες  ρυθμίσεις  έτσι ώστε  να  προωθείται  ο  ανταγωνισμός  αλλά 

και  να  διασφαλίζονται  τα  δικαιώματα  των  εταιρειών.  Επιπλέον  δόθηκε 

οικονομική  ενίσχυση  για  ερευνητικά  προγράμματα  ανάπτυξης  και 

τεχνολογίας  και  δόθηκε  επιχορήγηση  για  την  αγορά  ηλεκτρονικών 

υπολογιστών  από  πολίτες  με  χαμηλό  εισόδημα.  Τέλος  η  κυβέρνηση 

ενίσχυσε  την  ηλεκτρονική  διακυβέρνηση,  την  τηλε‐εκπαίδευση  και  το 

ηλεκτρονικό εμπόριο. Πριν τρία χρόνια, ο υπουργός τηλεπικοινωνιών και 

πληροφορικής  της  χωράς  στα  πλαίσια  της  διεθνής  έκθεσης  SEK  2005 

στην  Κορέα  ανακοίνωσε  τη  νέα  στρατηγική  της  χώρας  με  ορίζοντα  το 

2010. Η  νέα αυτή στρατηγική η οποία  ονομάζεται  u‐Korea  (ubiquitous‐

Korea)  έχει  σαν  στόχο  όλοι  οι  πολίτες  της  χώρας  να  μπορούν  μέχρι  το 

2010 να επικοινωνούν και να έχουν ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο 

οπουδήποτε και αν βρίσκονται οποιαδήποτε χρονική στιγμή. 

 Επίσης  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  παρουσιάζει  η  δράση  για  την  κάλυψη  του 

ψηφιακού χάσματος. Πιο συγκεκριμένα η δράση για το ψηφιακό χάσμα 

στην  Κορέα  καθιερώθηκε  το  2001  και  αναθεωρήθηκε  το  2002.  Στα 

πλαίσια  των  προγραμμάτων  για  τη  μείωση  του  ψηφιακού  χάσματος 

υλοποιήθηκαν  δίκτυα  υψηλών  ταχυτήτων  σε  αγροτικές  περιοχές, 
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αναπτύχθηκαν  βοηθητικές  τεχνολογίες  και  εφαρμογές  για  ΑΜΕΑ, 

κατασκευάστηκαν  80  κέντρα  πρόσβασης  στο  Διαδίκτυο,  έγινε 

ανακύκλωση ηλεκτρονικών υπολογιστών και ψηφιακών τηλεοράσεων σε 

ΑΜΕΑ  και  σε  μη  κερδοσκοπικές  οργανώσεις,  πραγματοποιήθηκαν 

διάφορα  προγράμματα  κατάρτισης  και  εκπαίδευσης  στον  τομέα  των 

τεχνολογιών  πληροφορικής  και  τέλος  εξασφαλίστηκαν  φθηνά 

τηλεπικοινωνιακά πακέτα για ΑΜΕΑ και άτομα χαμηλού εισοδήματος. 

 Οι ευρυζωνικές πολιτικές στην Κορέα συνδέονται άμεσα με τις πολιτικές 

για  τον βιομηχανικό τομέα και  τις πολιτικές  έρευνας και ανάπτυξης. Το 

2000,  η  κορεατική  κυβέρνηση  υπέδειξε  174  βασικές  στρατηγικές 

τεχνολογίες  για  τα  αναπτυξιακά  έργα  έτσι  ώστε  να  αναπτυχθεί  η 

τεχνολογική  ανταγωνιστικότητα  στην  παγκόσμια  αγορά.  Σε  αυτές  τις 

στρατηγικές  συμπεριλαμβάνονταν  το  Internet  επόμενης  γενιάς,  οι 

οπτικές  επικοινωνίες,  η  ψηφιακή  ραδιοφωνική  αναμετάδοση  και  οι 

ασύρματες  επικοινωνίες.  Παράλληλα  η  κυβέρνηση  πραγματοποίησε 

ουσιαστικές  βελτιώσεις  στο  σύστημα  αξιολόγησης  για  την  επιλογή 

θεμάτων  έρευνας  βοηθώντας  με  αυτόν  τον  τρόπο  τη  καθιέρωση 

αποτελεσματικών μεθόδων διαχείρισης της έρευνας. 

 Οι  οικιακοί  χρήστες  παίζουν  τον  πιο  καθοριστικό  ρόλο  για  τη  μεγάλη 

ζήτηση  ευρυζωνικών  υποδομών  και  υπηρεσιών.  Περισσότερα  από  93% 

των  νοικοκυριών  βρίσκονται  σε  μια  ακτίνα  τεσσάρων  χιλιομέτρων από 

τα  κεντρικά  σημεία  μετάδοσης  και  το  γεγονός  αυτό  καθιστά  την 

υπηρεσία  ADSL  ιδιαίτερα  δημοφιλή.  Περίπου  το  94%  των  χρηστών 

internet στην Κορέα χρησιμοποιούν ευρυζωνικές συνδέσεις. 

 Επιπλέον  σε  υψηλά  επίπεδα  βρίσκεται  και  ο  ανταγωνισμός  ενώ  το 

κόστος  για  τις  ευρυζωνικές  συνδέσεις  ήταν  από  την  αρχή  χαμηλό.  Η 

διατήρηση  του  κόστους  σε  χαμηλά  επίπεδα  ήταν  κάτι  που 

υποστηρίχθηκε από την κυβέρνηση, διότι θεωρεί πως η ευρυζωνικότητα 

είναι  το  μέσο  για  την  κοινωνική  και  οικονομική  ανάπτυξη.  Για  το  λόγο 

αυτό το κράτος ακολούθησε στρατηγικές τέτοιες που να επιτρέπουν σε 
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όλους,  ανεξαρτήτως  εισοδήματος,  να  έχουν  πρόσβαση  σε  ευρυζωνικά 

δίκτυα. 

 Το  συνεχές  υψηλό  επίπεδο  επένδυσης  στην  εκπαίδευση  παρείχε  την 

απαραίτητη  τεχνική  πείρα  για  την  κατασκευή  των  τηλεπικοινωνιακών 

υποδομών  και  ένα  κατάλληλο  περιβάλλον  που  βοήθησε  στη  γρήγορη 

υιοθέτηση  των  σύγχρονων  υπηρεσιών  επικοινωνίας.  Αυτές  οι 

πρωτοβουλίες  προετοίμασαν  κατάλληλα  το  έδαφος  για  την  εισαγωγή 

του internet και των νέων διαδικτυακών υπηρεσιών. 

 Η γεωγραφία  της  χώρας  καθώς  και  η  ομοιογένεια που  χαρακτηρίζει  το 

καταναλωτικό  κοινό  της  Κορέας,  ήταν  σημαντικοί  παράγοντες  για  τη 

ταχεία ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών. 

3.2.23  Πολωνία 

Στις  υποενότητες  που  ακολουθούν  παρουσιάζονται  παραδείγματα  ανάπτυξης 

ευρυζωνικών δικτύων οπτικών  ινών τα οποία έχουν υλοποιηθεί στην Πολωνία 

και τα οποία μπορούν να θεωρηθούν βέλτιστες πρακτικές. 

3.2.23.1  Ευρυζωνικά  Δίκτυα  Οπτικών  Ινών  

Στην  παρούσα  υπο‐ενότητα  παρουσιάζονται  παραδείγματα  ανάπτυξης 

ευρυζωνικών δικτύων οπτικών ινών στην Πολωνία. 

3.2.23.1.1 Kujawsko  Pomorskie 

Η  τοπική  αρχή  της  περιφέρειας  Kujawsko‐Pomorskie  [213]  έχει  ξεκινήσει  τις 

εργασίες  για  την  κατασκευή  ενός  δικτύου  υψηλών  ταχυτήτων  το  οποίο  θα 

παρέχει  ευρυζωνική  πρόσβαση  στους  κατοίκους  της  περιοχής  και  θα 

υποστηρίζει  εφαρμογές  ηλεκτρονικής  διακυβέρνησης,  τηλε‐εκπαίδευσης, 

ηλεκτρονικού  εμπορίου  και  τηλε‐ιατρικής.  Το  ευρυζωνικό  δίκτυο  που 

αναπτύσσεται  στην  επαρχία  Kujawsko‐Pomorskie,  είναι  το  πρώτο  και  το 

μεγαλύτερο περιφερειακό πρόγραμμα ICT στην Πολωνία. Το πρόγραμμα είναι το 



ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - 179 - 

 

 Π1.4.1:  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΜΠΕΙΡ ΙΩΝ  ΚΑΙ  ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  Γ ΙΑ  ΠΔΕ,  ΠΗ,  ΠΙΝ,  ΕΛΛΑΔΑ
 

αποτέλεσμα της συνεργασίας της Voivodeship και των τοπικών πανεπιστημίων 

που  κατέγραψαν  και  προσδιόρισαν  τις  τοπικές  ανάγκες  της  περιοχής.  Κύριος 

στόχος  του  προγράμματος  είναι  να  καταστεί  εφικτή  η  ευρυζωνική  πρόσβαση 

για  όλους  τους  κατοίκους  της  περιοχής.  Μέσω  του  μη  κερδοσκοπικού 

προγράμματος K‐PSI οι κάτοικοι, οι επιχειρήσεις και οι δημόσιες υπηρεσίες και 

αρχές της περιοχής θα μπορούν να έρθουν σε επαφή με τις σύγχρονες ΤΠΕ και 

να  έχουν  πρόσβαση  σε  ευρυζωνικές  υπηρεσίες.  Επιπλέον  το  Κ‐PSI  συμβάλλει 

στην  περιφερειακή  ανάπτυξη  καθώς  ενισχύει  την  οικονομική  ανάπτυξη,  την 

εξέλιξη  και  την  ανταγωνιστικότητα  της  περιοχής.  Το  κόστος  υλοποίησης  του 

προγράμματος  καλύπτεται  από  τη  Voivodeship  και  το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο 

Περιφερειακής  Ανάπτυξη.  Στην  περιοχή  αναπτύσσεται  ένα  τοπικό  δίκτυο 

Ethernet  που  υποστηρίζει  υψηλές  ταχύτητες  μεταφοράς  δεδομένων. 

Αποτελείται  από  δύο  βασικά  μέρη.  Ο  κεντρικός  κορμός  του  αποτελείται  από 

οπτική  ίνα  μήκους  900  χιλιομέτρων  που  συνδέει  τις  μεγαλύτερες  πόλεις  της 

πόλεις.  Παράλληλα  έχει  αναπτυχθεί  και  ένα  συμπληρωματικό  δίκτυο  το  οποίο 

αποτελείται  από κόμβους που  έχουν  διανεμηθεί  στις  μεγαλύτερες πόλεις  κάθε 

νομού και οι οποίοι μέσω ενός δικτύου πρόσβασης συνδέονται με τους κόμβους 

πρόσβασης  που  βρίσκονται  στις  επαρχιακές  περιοχές  και  έτσι  κάθε  χωριό 

μπορεί  να  έχει  δώσει  την  ευρυζωνική  πρόσβαση.  Αυτή  η  τεχνική  υλοποίησης 

δίνει  μεγαλύτερη  ευελιξία  στο  δίκτυο  καθώς  μπορεί  να  προσαρμοστεί  εύκολα 

στις  τρέχουσες  και  μελλοντικές  απαιτήσεις  ενώ  παράλληλα  μπορεί  να 

υποστηρίζει  προηγμένες  υπηρεσίες  ειδικά στις  απομακρυσμένες  και  αγροτικές 

περιοχές. 

3.2.23.1.2 Stoszowice 

Το δίκτυο οπτικών ινών στην περιοχή του Stoszowice [214] είναι ένα δίκτυο που 

αναπτύχθηκε  από  τοπική  πρωτοβουλία  με  τη  στήριξη  και  τη  συνεργασία  των 

τοπικών  αρχών  με  το  κράτος  (Rural  Area  Support  Foundation  και Ministry  of 

Science  and  Informatization),  εταιρείες  (Cisco  Systems  Poland)  και  ιδρύματα 

(Polish  American  Freedom  Foundation).  Η  σχεδίαση  και  η  ανάπτυξη  του 

ευρυζωνικού δικτύου, άρχισε το 2004 και ολοκληρώθηκε το 2006. Η υλοποίηση 

του  δικτύου  και  η  προώθηση  των  ευρυζωνικών  υποδομών  και  υπηρεσιών 
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ακολούθησε  τρία  στάδια.  Πρώτα  ξεκίνησε  η  κατασκευή  του  δικτύου,  στη 

συνέχεια  ακολούθησαν  εκπαιδευτικά  σεμινάρια  που  είχαν  ως  στόχο  την 

εκπαίδευση  των  ενηλίκων  της  περιοχής  με  τις  σύγχρονες  τεχνολογίες.  Τέλος 

αναπτύχθηκαν  εφαρμογές  που  αξιοποιούσαν  τα  πλεονεκτήματα  των 

ευρυζωνικών  υποδομών.  Το  δίκτυο  καλύπτει  μια  περιοχή  111  τετραγωνικών 

χιλιομέτρων  στην  οποία  βρίσκονται  11  χωριά  με  συνολικό  πληθυσμό  5700 

κατοίκους.  Για  την  κατασκευή  του  δικτύου  τοποθετήθηκαν  26  χιλιόμετρα 

οπτικής  ίνας  και  δημιουργήθηκαν  δέκα  ανοικτά  σημεία  πρόσβασης  (internet 

cafe)  σε  επτά  χωριά.  Επιπλέον  αναπτύχθηκαν  έντεκα  ασύρματα  σημεία 

πρόσβασης και 14 LANs σε σχολεία, βιβλιοθήκες, πολιτιστικά κέντρα, δημόσιες 

υπηρεσίες.  Η  υλοποίηση  και  η  χρήση  του  δικτύου  είχε  θετικά  αποτελέσματα 

στην  τοπική  διακυβέρνηση,  στον  τομέα  της  οικονομίας  και  στον  τομέα  της 

εκπαίδευσης. 

3.2.24  Πορτογαλία 

Στις  υποενότητες  που  ακολουθούν  παρουσιάζονται  παραδείγματα  ανάπτυξης 

ασύρματων  ευρυζωνικών  δικτύων  ινών  τα  οποία  έχουν  υλοποιηθεί  στην 

Πορτογαλία και τα οποία μπορούν να θεωρηθούν βέλτιστες πρακτικές. 

3.2.24.1  Ασύρματα  Ευρυζωνικά  Δίκτυα  

Στην  παρούσα  υπο‐ενότητα  παρουσιάζονται  παραδείγματα  ανάπτυξης 

ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων στην Πορτογαλία. 

3.2.24.1.1 Λισαβόνα 

Στη  Λισαβόνα  [215]  έχει  αναπτυχθεί  το  μεγαλύτερο  Wi‐Fi  δίκτυο  στην 

Πορτογαλία. Το δίκτυο είναι γνωστό με την ονομασία Wireless@Expo network 

και  έχει  τεθεί  σε  λειτουργία  από  το  2003.  Το  ασύρματο  δίκτυο  παρέχει 

ευρυζωνικές  συνδέσεις  της  τάξης  των  10Mbps  μέσω  ενός  δικτύου  πλέγματος 

που αποτελείται από περισσότερα από 100 σημεία πρόσβασης. Το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα  είναι  μοναδικό  στο  είδος  του  στην  Πορτογαλία  όχι  μόνο  για  το 



ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - 181 - 

 

 Π1.4.1:  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΜΠΕΙΡ ΙΩΝ  ΚΑΙ  ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  Γ ΙΑ  ΠΔΕ,  ΠΗ,  ΠΙΝ,  ΕΛΛΑΔΑ
 

μέγεθος του αλλά και για τον τρόπο για τον οποίο λειτουργεί. Το δίκτυο στην 

αρχή  για  μια  περίοδο  έξι  μηνών  λειτούργησε  δοκιμαστικά  και  οι  χρήστες 

μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε αυτό ελεύθερα. Στην συνέχεια ήταν ανοικτό 

σε όλους τους παρόχους ISP. Κάθε ISP πάροχος που χρησιμοποιούσε το δίκτυο 

ήταν  υπεύθυνος  για  τις  backhaul  συνδέσεις  και  τις  συναλλαγές  με  τους 

πελάτες/χρήστες του δικτύου. Επιπλέον κάθε πάροχος έχει το δικό του SSID και 

VLAN.  Αυτό  το  μοντέλο  λειτουργίας  επέτρεπε  στις  διαφορετικές  κατηγορίες 

πελατών  να  εξυπηρετούνται  από  διαφορετικούς  ISPs.  Στα  πλαίσια  της 

ενίσχυσης και της προώθησης των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών, 

αναπτύχθηκαν 18 σταθερά σημεία πρόσβασης στην πόλη που επιτρέπουν στους 

χρήστες χωρίς φορητή συσκευή να έχουν ευρυζωνική πρόσβαση. Το πρόγραμμα 

αποτελεί  μέρος  της  εθνικής  στρατηγικής  της  χώρας  για  την  ανάπτυξη 

ευρυζωνικών υποδομών. Η UMIC (κυβερνητικός οργανισμός για την καινοτομία 

και  την  κοινωνία  της  γνώσης)  ήταν  υπεύθυνη  για  το  σχεδιασμό  του  δικτύου 

καθώς και για την παροχή τεχνικής υποστήριξης. Στόχος της κυβέρνησης μέσω 

αυτής  της  πρωτοβουλίας  είναι  να  προωθηθεί  η  χρήση  των  ευρυζωνικών 

υπηρεσιών και να δημιουργηθεί μια ανταγωνιστική αγορά τηλεπικοινωνιών. 

3.2.24.1.2 Setubal 

Στα πλαίσια του προγράμματος Setubal Peninsula Digital (SDP) [216] οι τοπικές 

αρχές προσπαθούν αναπτύξουν τις απαραίτητες υποδομές για να μπορούν όλοι 

οι  κάτοικοι  της  περιοχής  να  έχουν  πρόσβαση  σε  σύγχρονες  διαδικτυακές 

υπηρεσίες  έτσι  ώστε  να  βελτιωθεί  η  ποιότητα  ζωής,  να  ενισχυθεί  η 

ανταγωνιστικότητα  των  επιχειρήσεων  και  να  εξασφαλιστεί  η  καλύτερη 

πρόσβαση  στην  εκπαιδευτική  κοινότητα  (καθηγητές  και  φοιτητές)  στα  νέα 

εκπαιδευτικά εργαλεία και να ενισχυθεί η μεταφορά γνώσης. Παράλληλα το SPD 

στοχεύει να προωθήσει και να ενισχύσει τη χρήση του Internet και γενικότερα 

των  διαδικτυακών  υπηρεσιών  για  να  προαχθούν  καινοτόμες  online  υπηρεσίες 

καθώς  και  να  αναπτυχθούν  νέες  μορφές  δημοκρατικής  συμμετοχής  μέσω  του 

διαδικτύου.  Στην  περιοχή  έχουν  ξεκινήσει  οι  εργασίες  κατασκευής  ενός 

ασύρματου  ευρυζωνικού  δικτύου  που  παρέχει  ελεύθερη  πρόσβαση  στους 

κατοίκους,  Έχουν  ήδη  εγκατασταθεί  67  σημεία  πρόσβασης  ενώ 
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πραγματοποιούνται  και  εργασίες  επέκτασης  του  δικτύου.  Το  πρόγραμμα 

προωθείται από την AMRS (Setubal Region Municipalities Association) η οποία 

αποτελείται  από  επτά  τοπικές  αρχές  (Alcochete,  Barreiro,  Moita, 

Montijo,Palmela,  Sesimbra  και  Setubal).  Το  κόστος  της  συνολικής  επένδυσης 

φτάνει  τα  5.16  εκατομμύρια  ευρώ  εκ  των  οποίων  το  47% προέρχεται  από  το 

ευρωπαϊκό  ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης,  το 26% από  την πολιτεία και  το 

υπόλοιπο από τις επτά δημοτικές αρχές. 

3.2.24.1.3 Nazare 

Η  πόλη  Nazare  [217]  βρίσκεται  στο  δυτικό  τμήμα  της  Πορτογαλίας 

καταλαμβάνει  μια  έκταση  82,4  τετραγωνικών  χιλιομέτρων  και  αριθμεί  14,904 

κατοίκους.  Στην  πόλη  έχει  αναπτυχθεί  ένα  ανοικτό  ασύρματο  δίκτυο  που 

παρέχει  ευρυζωνική  πρόσβαση  στους  κατοίκους  και  είναι  γνωστό  με  την 

ονομασία Nazamesh.net. Η κατασκευή του δικτύου ξεκίνησε το 2007 και είναι το 

αποτέλεσμα  της πρωτοβουλίας  μιας  ομάδας  εθελοντών. Κύριος στόχος  είναι  η 

δημιουργία  ενός  ελεύθερου,  ανεξάρτητου  και  μη  εμπορικού  ασύρματου 

ευρυζωνικού  δικτύου.  Για  να  μπορεί  κάποιος  να  γίνει  μέλος  της  ασύρματης 

κοινότητας  του  δικτύου  Nazamesh.net  αρκεί  να  έχει  ένα WLAN  δρομολογητή, 

μια  κεραία  (προαιρετικά)  ή  ένα  PC,  το  λογισμικό  OLSR  και  μια  IP  από  το 

nazamesh.  Η  ομάδα  του  Nazamesh.net  έχει  θέσει  ως  στόχο  το  δίκτυο  να 

καλύπτει τα 2/3 της πόλης. 

3.2.25  Σουηδία 

Στις  υποενότητες  που  ακολουθούν  παρουσιάζονται  παραδείγματα  ανάπτυξης 

ευρυζωνικών δικτύων (ασύρματων και οπτικών ινών) καθώς και παραδείγματα 

στρατηγικών  και  κυβερντητικών  δράσεων  τα  οποία  υιοθετήθηκαν  από  τη 

Σουηδία και  τα οποία μπορούν να θεωρηθούν ως βέλτιστες πρακτικές για  την 

ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και την αύξηση της προσφοράς και της ζήτησης. 
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3.2.25.1  Ευρυζωνικά  Δίκτυα  Οπτικών  Ινών  

Στην  παρούσα  υπο‐ενότητα  παρουσιάζονται  παραδείγματα  ανάπτυξης 

ευρυζωνικών δικτύων οπτικών ινών στην Σουηδία. 

3.2.25.1.1 Hudiskvall  

Ένα μικρότερο δίκτυο οπτικών ινών αναπτύχθηκε στην πόλη Hudiksvall [218]. 

Το δίκτυο αυτό άρχισε να αναπτύσσεται πειραματικά το 1999 χρησιμοποιώντας 

την  τότε  πρωτοπόρα  τεχνική  FTTH  (Fiber  To  The  Home).  Σήμερα  το  δίκτυο 

καλύπτει  πάνω  από  2000  σπίτια  στο  δήμο  και  αρκετές  εταιρίες  που 

δραστηριοποιούνται  σε  αυτόν.  Η  περιοχή  του  Hudiksvall  στη  Σουηδία 

συνεργάζεται  με  τοπικές  εταιρείες  υψηλής  τεχνολογίας  προκειμένου  να 

ενισχύσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα της στον τομέα των οπτικών ινών. 

Η μακροπρόθεσμη αύξηση του τομέα των δεδομένων και των τηλεπικοινωνιών 

οδηγείται από νέες εφαρμογές που απαιτούν υψηλές ταχύτητες στην μεταφορά 

δεδομένων. Η τεχνολογία των οπτικών ινών είναι μια από τις κύριες τεχνολογίες 

σε αυτήν  την περιοχή και προσφέρει  ενδεχομένως  τη μέγιστη δυνατότητα για 

μελλοντική  ανάπτυξη.  Εντούτοις,  η  έρευνα  και  η  ανάπτυξη  στον  τομέα  των 

οπτικών ινών καθώς και η κατασκευή τους είναι  ιδιαίτερα ανταγωνιστικές και 

απαιτούν  ένα  καλά  καταρτισμένο  εργατικό  δυναμικό,  όπως  και  τελευταίας 

τεχνολογίας  εξοπλισμό.  Η  περιοχή  του  Hudiksvall  είναι  καλά  εξοπλισμένη  και 

στις  δυο  αυτές  περιοχές,  γεγονός  που  οφείλεται  στην  ύπαρξη  μιας  τοπικής 

βιομηχανίας  οπτικών  ινών.  Παραδείγματα  αποτελούν  η  Ericsson  Network 

Technologies,  ένας  από  τους  κυρίαρχους  κατασκευαστές  ινών  και  η  Acreo 

FiberLab.  Με  την  χρηματοδότηση  από  το  Objective  2  της  ΕΕ,  το  Hudiksvall 

προσπαθεί πλέον να εκμεταλλευτεί τη δυνατότητα ανάπτυξης μιας περιοχής με 

παγκόσμιας ποιότητας δυνατότητες στον τομέα της τεχνολογίας οπτικών ινών ‐ 

την  κοιλάδα  των  οπτικών  ινών  (Fibre  Optic  Valley‐FOV).  Το  έργο  FOV 

περιλαμβάνει την ανάπτυξη τόσο της υποδομής των οπτικών ινών όσο και την 

έρευνα  και  ανάπτυξη  στον  τομέα  αυτό.  Οι  στόχοι  του  προγράμματος 

περιλαμβάνουν  τη  δημιουργία  μιας  δοκιμαστικής  πλατφόρμας  οπτικών  ινών 

στο  Hudiksvall  και  την  εγκατάσταση  μιας  οπτικής  σύνδεσης  μεταξύ  της 
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πλατφόρμας  αυτής  και  του  εθνικού  κόμβου  δοκιμών  στην  Kista 

χρησιμοποιώντας μια σύνδεση της τάξης των 40 Gbps. Το νέο δίκτυο θα είναι σε 

θέση  να  παρέχει  μεγάλο  εύρος  υπηρεσιών  που  απαιτούν  ευρυζωνική 

χωρητικότητα  όπως  τηλεοπτική  συνδιάσκεψη  και  τηλεοπτική  διανομή, 

τηλεφωνία, εφαρμογές τηλεϊατρικής, εργασία και εκπαίδευση από απόσταση. 

3.2.25.1.2 Στοκχόλμη  

Το  Stokab  [219]  είναι  ένα  δίκτυο  οπτικών  ινών  το  οποίο  αναπτύσσεται  στην 

περιφέρεια της Στοκχόλμης στη Σουηδία. Πρόκειται για ένα δίκτυο που παρέχει 

τόσο  εγγυήσεις  υπηρεσιών  όσο  και  υψηλά στάνταρ ασφάλειας  στους  χρήστες 

του. Το δίκτυο οπτικών  ινών αποτελείται μόνο από παθητικό εξοπλισμό (Dark 

Fibre  Network)  το  οποίο  παρέχεται  με  κοστοστρεφή  τρόπο  στους  πελάτες  / 

χρήστες που ζητούν πρόσβαση σε αυτό. Το δίκτυο παρέχει πληθώρα υπηρεσιών 

με σημαντικότερη το γεγονός ότι οι πελάτες του μπορούν να δημιουργήσουν το 

δικό  τους  δίκτυο  και  μάλιστα  έχουν  τη  δυνατότητα  να  επιλέξουν  και  την 

τοπολογία του, εάν δηλαδή επιθυμούν δίκτυο αστέρα, δακτυλίου κτλ. Στόχοι του 

δικτύου  είναι  η  αύξηση  των  επενδυτικών  δραστηριοτήτων  στην  περιοχή  της 

Στοκχόλμης  καθώς  και  η  εισαγωγή  καινοτόμων  επικοινωνιακών  τεχνολογιών 

στην πόλη. 

3.2.25.1.3 Katrineholm  

Η ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων στις επαρχιακές περιοχές της Σουηδίας 

άρχισε  το 1999,  έπειτα από την απόφαση της κυβέρνησης να χρηματοδοτήσει 

την  κατασκευή  ευρυζωνικών  δικτύων  σε  περιοχές  στις  οποίες  η  ανάπτυξη 

αυτών  των  δικτύων  είναι  οικονομικά  ασύμφορες  για  τις  επιχειρήσεις.  Η 

Δημοτική  Αρχή  του  Katrineholm  [220],  στην  περιφέρεια  Sormland,  ήταν  η 

πρώτη  που  αξιοποίησε  τα  χρήματα  που  διατέθηκαν  από  το  κράτος  για  την 

ανάπτυξη  τοπικού  ευρυζωνικού  δικτύου.  Ως  ανάδοχος  εταιρεία  του  δικτύου 

οπτικών ινών επιλέχθηκε η UTSIKT AB. Το έργο ξεκίνησε το 2000 πέντε χρόνια 

αργότερα ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του έργου με το 85% των νοικοκυριών 

να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο δίκτυο ενώ με το πέρας της δεύτερης 
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φάσης  αναμένεται  το  99,9%  των  νοικοκυριών  να  έχουν  τη  δυνατότητα  να 

συνδεθούν με το δίκτυο. 

3.2.25.1.4 Vasterbotten  

Η  επαρχία  Vasterbotten  [221]  βρίσκεται  στο  βόρειο  τμήμα  της  Σουηδίας. 

Εκτείνεται σε 66,500 τετραγωνικά χιλιόμετρα και ο συνολικός πληθυσμός είναι 

περίπου  256,000  πολίτες.  Στην  επαρχία  Vasterbotten  έχει  αναπτυχθεί  ένα 

τοπικό δίκτυο που είναι γνωστό με την ονομασία AC Net και έως το 2005 είχε 

περισσότερους  από  50,000  χρήστες.  Το  δίκτυο  υλοποιήθηκε  πιλοτικά  στα 

πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος RISI, στο οποίο εκτός από την επαρχία 

Vasterbotten  συμμετείχαν  και  άλλες  22  περιοχές.  Οι  υοποδομές  του  δικτύου 

κορμού παρέχουν συνδέσεις της τάξης του 1 Gbps. Από το 2005 όλες οι τοπικές 

κοινωνίες  της  επαρχίας  είχαν  σύνδεση  με  το  δίκτυο  οπτικών  ινών.  Για  να 

συνδεθεί  κάποιος  με  το  δίκτυο  είναι  απαραίτητο  να  πληρώσει  ένα  αρχικό 

κόστος εγκατάστασης και μια μηνιαία συνδρομή για την παροχή των υπηρεσιών 

και χρήσης του δικτύου. 

3.2.25.1.5 Vastera  

Το  2000,  η  τοπική  αρχή  της  περιοχής  Vastera  [222],  ήταν  η  πρώτη  που 

συγκρότησε  μια  διαδημοτική  εμπορική  εταιρεία,  η  οποία  ανήκει  στην 

περιφέρεια της Vastera και έχει την ευθύνη για την κατασκευή και τη λειτουργία 

ενός ανοικτού ευρυζωνικού δικτύου. Η Malarenergi Stadsnat όπως ονομάζεται η 

εταιρεία, είναι υπεύθυνη για τη διασύνδεση των επιχειρήσεων, των νοικοκυριών 

και των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Το δίκτυο σήμερα καλύπτει όλους 

τους δήμους και λειτουργεί ως «μια πόλη μέσα στην πόλη» (a  town within  the 

town). Στο δίκτυο έχουν συνδεθεί όλα τα κτίρια των δήμων, τα δημόσια σχολεία, 

τα κέντρα υγείας της περιοχής, 2.000 επιχειρήσεις, 30.000 νοικοκυριά και 5.000 

μονοκατοικίες.  Το  επιχειρηματικό  μοντέλο  που  επιλέχθηκε  βασίζεται  σε  ένα 

σύστημα  στο  οποίο  ο  κάτοχος  του  δικτύου  και  οι  πάροχοι  των  υπηρεσιών 

Διαδικτύου μοιράζονται τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση του δικτύου. 

Οι  χρήστες  είναι  ήδη  συνδεδεμένοι  με  το  δίκτυο  και  απλά  επιλέγουν  τις 
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υπηρεσίες που εκείνοι θέλουν και παρέχονται από τους ISPs. Το δίκτυο παρέχει 

περισσότερες  από  50  υπηρεσίες  που ανήκουν σε  διαφορετικές  κατηγορίες.  Το 

συγκεκριμένο επιχειρηματικό μοντέλο έχει γίνει αποδεκτό από παρόχους όπως 

η Tele2 και η Tiscali. Περίπου το 70% της επικοινωνίας μέσω του δικτύου είναι 

τοπική  και  δεν  χρειάζεται  να  δρομολογηθεί  μέσω  του  Internet.  Με  αυτόν  τον 

τρόπο  επιτυγχάνεται  η  πιο  γρήγορη  μεταφορά  αρχείων  και  εξοικονομείται 

μέρος της χωρητικότητας του δικτύου. Το δίκτυο παρέχει ταχύτητες της τάξης 

των 10 Mbit/s, αλλά η ικανότητα μεταφοράς δεδομένων μέσω του δικτύου είναι 

ανάμεσα στα 100 και 1.000 Mbit/s. 

3.2.25.1.6 Arjeplog 

Το ευρυζωνικό δίκτυο οπτικών  ινών που κατασκευάστηκε στην πόλη Arjeplog 

[223] συνέβαλε στην ενίσχυση της  τοπικής οικονομίας και  έπαιξε καθοριστικό 

ρόλο  στην  οικονομική  και  κοινωνική  ανάπτυξη  της  πόλης  και  της  περιοχής 

γενικότερα. Η πόλη Arjeplog βρίσκεται στο βόρειο  τμήμα  της Σουηδίας,  κοντά 

στον  αρκτικό  κύκλο  και  έχει  3,300  κατοίκους.  Η  πόλη  εκτείνεται  σε  μια 

επιφάνεια όσο η Ολλανδία και έχει 8500 λίμνες. Η τοπική οικονομία στηριζόταν 

κυρίως  στην  εξόρυξη  μόλυβδου  και  στην  δασοκομία,  όμως  η  ανάπτυξη  των 

ευρυζωνικών  υπηρεσιών  συνέβαλε  στην  ανάπτυξη  νέων  θέσεων  εργασίας.  Η 

ανεργία είναι στο 1,5% στις γυναίκες και το πολύ 5% στους άνδρες, χάρη στις 

εταιρείες  παροχής  υπηρεσιών  που  βασίζονται  στην  ευρυζωνική  πρόσβαση.  Η 

ταχύτερη και καλύτερη επικοινωνία που προσφέρει το ευρυζωνικό δίκτυο είχε 

ως αποτέλεσμα να προσελκύσει πολλές εταιρείες και να κρατήσει στην πόλη την 

κερδοφόρα  μονάδα  δοκιμής  αυτοκινήτων.  Επιπλέον  η  Σουηδική  Εθνική 

Υπηρεσία Οδικής Κυκλοφορίας εγκατέστησε ένα από τα τέσσερα κέντρα της στο 

Arjeplog, και η εργασία εκεί είναι ευκολότερη με την ευρυζωνική πρόσβαση. 

3.2.25.1.7 Sollentuna 

Πρόκειται  για  ένα  δίκτυο  οπτικών  ινών  το  οποίο  αναπτύχθηκε  στην  πόλη 

Sollentuna [224] της Σουηδίας. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ευρυζωνικά δίκτυα 

στη  Σουηδία. Περίπου  13000 από  τα  24000 σπίτια  και  περισσότερες  από  100 
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εταιρίες  του  δήμου  είναι  συνδεδεμένα  στο  δίκτυο  το  οποίο  προσφέρει 

προηγμένες υπηρεσίες όπως IP Telephony, Video on Demand, Internet Access. 

3.2.25.1.8 Branland 

Το χωριό Branland [225] βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Σουηδίας και ανήκει 

στην επαρχία Vasterbotten. Το χωριό Branland είναι  ένα μικρό χωριό που έχει 

μόλις  21  νοικοκυριά  σε  μια  ακτίνα  3  km.  Στα  πλαίσια  του  προγράμματος 

Branland project, που χρηματοδοτείται πλήρως από το κράτος αναπτύχθηκε το 

δίκτυο  οπτικών  ινών  που  παρέχει  ευρυζωνική  σύνδεση  στους  κατοίκους.  Το 

δίκτυο  οπτικών  ινών  που  αναπτύχθηκε  στο  χωριό  παρουσιάζει  ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον  διότι  ακολουθεί  μια  αποδοτική  μέθοδο  για  δίκτυα  οπτικών  σε 

απομακρυσμένες περιοχές. Επιπλέον το χωριό Branland χρησιμοποιείται και ως 

δοκιμαστική περιοχή για τα δίκτυα οπτικών ινών σε χαμηλές θερμοκρασίες (‐17 

βαθμούς C). 

3.2.25.1.9 Sundbybergs 

Από το καλοκαίρι του 2007 έχει τεθεί σε λειτουργία το δίκτυο οπτικών ινών της 

πόλης  Sundbybergs  [226].  Υπεύθυνη  για  την  κατασκευή  και  διαχείριση  του 

δικτύου  είναι  η  δημοτική  εταιρεία  της  πόλης  Sundbybergs  Stadsnat.  Ο  δήμος 

Sundbybergs βρίσκεται έξω από τη Στοκχόλμη και έως το καλοκαίρι του 2007 το 

δίκτυο  παρείχε  σύνδεση  σε  10,000  νοικοκυριά  και  500  επιχειρήσεις  της 

περιοχής.  Το  δίκτυο  αναπτύχθηκε  σε  συνεργασία  με  την  PacketFront  και 

ακολουθεί  το  ανοικτό  μοντέλο  πρόσβασης.  Η  δημοτική  αρχή  δίνει  ιδιαίτερη 

σημασία στην ανάπτυξη και την παροχή προηγμένων ευρυζωνικών υπηρεσιών 

καθώς  θεωρεί  πως  είναι  το  μέσο  για  την  ανάπτυξη  της  ευρυζωνικότητας.  Το 

δίκτυο ανήκει στην Sundbybergs Stadsnat η οποία το μισθώνει στους παρόχους 

υπηρεσιών  εξασφαλίζοντας  παράλληλα  ένα  ουδέτερο  περιβάλλον 

ανταγωνισμού. 
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3.2.25.1.10 Vallingby 

Η Svenska Bostader (Swedish Homes) [227] αποτελεί ένα καλό παράδειγμα για 

το πώς οι νεοεισερχόμενοι στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών μπορούν να έχουν 

μεγάλη  επιρροή  στην  ανάπτυξη  ευρυζωνικών  FTTH  δικτύων.  Την  άνοιξη  του 

2003, η κοινοτική επιχείρηση Svenska Bostader κατασκεύασε το πρώτο δίκτυο 

FTTH το οποίο συνέδεε 5000 διαμερίσματα στην περιοχή Vallingby. Το Vallingby 

είναι  μια  αστική  περιοχή  και  βρίσκεται  στο  δυτικό  μέρος  της  Στοκχόλμης.  Το 

τοπικό δίκτυο που αναπτύχθηκε αποτελείται από 16 κόμβους και ο καθένας από 

αυτούς συνδέει από 50 έως 500 συνδρομητές μέσω πολλαπλών οπτικών ινών. Η 

Svenska Bostader επέλεξε να προχωρήσει στην ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών 

καθώς  θεωρεί  πως  είναι  μια  τεχνολογία  που  έχει  μελλοντική  απόδοση,  είναι 

φιλική προς το περιβάλλον και ανεβάζει την αξία των ακινήτων. Σε λιγότερο από 

ένα χρόνο λειτουργίας το μερίδιο αγοράς του δικτύου FTTH είχε αυξηθεί κατά 

40%  σε  σύγκριση  με  τις  υπόλοιπες  ευρυζωνικές  υποδομές.  Το  δίκτυο 

αποτελείται  πλήρως  από  οπτικές  ίνες  οι  οποίες  εγκαταστάθηκαν  σε  όλα  τα 

διαμερίσματα. Για να ενεργοποιηθεί μια γραμμή απαιτείται η εγκατάσταση μόνο 

του  μετατροπέα  οπτικού  σήματος  σε  ηλεκτρικό.  Το  κόστος  ανάπτυξης 

περιορίστηκε  στα  900  δολάρια  περίπου  ανά  διαμέρισμα  χάρη  στη  μεγάλη 

διαθεσιμότητα  αγωγών.  Το  δίκτυο  είναι  ένα  ανοικτό multi‐provider  δίκτυο  με 

την  TeliaSonera  να  έχει  το  ρόλο  του  παρόχου  επικοινωνιών  και  τη  Svenska 

Bostader  να  είναι  ο  κάτοχος  των  υποδομών.  Οι  τελικοί  χρήστες  μπορούν  να 

επιλέξουν  μεταξύ  πέντε  διαφορετικών  παρόχων  ISPs  και  να  έχουν  πρόσβαση 

στα  τοπικά  κανάλια.  Από  το  φθινόπωρο  του  2005  είναι  διαθέσιμες  και  IPTV 

υπηρεσίες.  Η  επιτυχημένη  αυτή  πρωτοβουλία  της  Svenska  Bostader  είχε  ως 

αποτέλεσμα  να  πραγματοποιηθούν  εργασίες  επέκτασης  FTTH  δικτύων  και  σε 

άλλα συγκροτήματα διαμερισμάτων. 

3.2.25.2  Ασύρματα  Ευρυζωνικά  Δίκτυα  

Στην  παρούσα  υπο‐ενότητα  παρουσιάζονται  παραδείγματα  ανάπτυξης 

ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων στην Σουηδία. 
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3.2.25.2.1 Στοκχόλμη  

Το  ασύρματο  ευρυζωνικό  δίκτυο  που  αναπτύχθηκε  στη  Στοκχόλμη  και  είναι 

γνωστό  με  την  ονομασία  StockholmOpen.Net  [228],  βασίζεται  στην  ιδέα  ότι  ο 

καθένας μπορεί να δημιουργήσει (wireless ή wired) σημεία πρόσβασης ή τοπικά 

δίκτυα τα οποία θα είναι δημόσια προσπελάσιμα και να παρέχεται η σύνδεση με 

το  δίκτυο  μέσω  ενός  server  ο  οποίος  θα  δίνει  τη  δυνατότητα  σε  κάθε  χρήστη 

μεμονωμένα να επιλέγει το πάροχο υπηρεσιών του. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί 

με  πολλούς  τρόπους.  Η  λύση  που  επιλέχθηκε  για  την  ανάπτυξη  του  δικτύου 

βασίζεται  σε  ένα  συνδυασμένο  dhcp/web‐server  με  σημεία  πρόσβασης  στα 

downstream  VLANs  και  ένα  upstream  VLAN  για  κάθε  πάροχο.  Το  δίκτυο 

καλύπτει το μεγαλύτερος μέρος της πόλης μέσω πολλών διαφορετικών σημείων 

πρόσβασης που έχουν τοποθετηθεί σε διάφορες περιοχές. Καθοριστικό ρόλο για 

την  αποδοχή  και  επέκταση  του  δικτύου  είχε  η  συνεργασία  μεταξύ  των 

ακαδημαϊκών  ιδρυμάτων,  των  εταιρειών,  των  τοπικών  και  περιφερειακών 

αρχών της ευρύτερης περιοχής της Στοκχόλμης. Το Stokab ενισχύει το ασύρματο 

δίκτυο  της  Στοκχόλμης  παρέχοντας  το  υποστηρικτικό  δίκτυο  οπτικών  ινών. 

Επίσης  το  Stokab  βοηθά  το  StockholmOpen.net  να  επεκτείνει  την  κάλυψή  του 

και σε εκπαιδευτικά ιδρύματα που δεν βρίσκονται στην περιοχή της Στοκχόλμης 

και  ενισχύει  οικονομικά  φοιτητές  που  πραγματοποιούν  εργασίες  οι  οποίες 

σχετίζονται με το StockholmOpen.net. 

3.2.25.2.2 Skelleftea  

Στα  πλαίσια  του  προγράμματος  Mobile  City,  αναπτύχθηκε  το  ασύρματο 

ευρυζωνικό  δίκτυο  στην  πόλη  Skelleftea  [229].  Αρχικά  το  δίκτυο  κάλυπτε  το 

κέντρο  της  πόλης,  τα  αθλητικά  και  ψυχαγωγικά  κέντρα  της  πόλης  και  το 

πανεπιστήμιο.  Στη  συνέχεια  πραγματοποιήθηκαν  εργασίες  επέκτασης  του 

δικτύου  στο  αεροδρόμιο,  σε  ξενοδοχεία  και  σε  άλλους  δημόσιους  χώρους.  Το 

τελικό  δίκτυο  που  αναπτύχθηκε  στην  Skelleftea  είναι  ένα  οικονομικά  βιώσιμο 

δίκτυο που παρέχει  ποιοτικές  υπηρεσίες  υψηλών  ταχυτήτων στους  κατοίκους 

της  πόλης.  Το  Mobile  City  είναι  ένα  πρόγραμμα  που  τέθηκε  σε  εφαρμογή  το 

2001  και  είχε  ως  κύριο  σκοπό  να  προάγει  και  να  ενισχύσει  την  έρευνα  στον 
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τομέα  των  ασύρματων  τηλεπικοινωνιακών  εφαρμογών  και  τεχνικών. 

Παράλληλα  στα  πλαίσια  του  προγράμματος  αναπτύχθηκε  και  μια  εικονική 

εργαλειοθήκη  (virtual  toolbox)  που  έπαιξε  καθοριστικό  ρόλο  για  τη 

βιωσιμότητα  και  την  επιτυχία  του  ασύρματου  δικτύου.  Πιο  συγκεκριμένα,  η 

εικονική εργαλειοθήκη περιέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία και οδηγίες για τη 

δημιουργία μιας ασύρματης σύνδεσης. Επιπλέον περιείχε μια νέα μέθοδο για τη 

συστηματική  βελτιστοποίηση  των  ασύρματων  συχνοτήτων.  Η  οικονομική 

ενίσχυση  του  προγράμματος  και  κατ  επέκταση  του  ασύρματου  δικτύου  στην 

Skelleftea  γινόταν  από  πόρους  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  το  Περιφερειακό 

Συμβούλιο  του Vasterbotten  και  το  δήμο  της  Skelleftea.  Εμπορικοί  συνεργάτες 

του προγράμματος Mobile City ήταν η Argentum, η Dataductus, η BNearIT και η 

Explizit. Επίσης στο πρόγραμμα συμμετείχε και το πανεπιστήμιο του Lulea. 

3.2.25.2.3 Gotland  

Το  ασύρματο  δημοτικό  δίκτυο  που  αναπτύχθηκε  στο  νησί  Gotland  [230]  της 

Σουηδίας  είναι  το πρώτο δημοτικό ασύρματο DSL δίκτυο που  χρησιμοποιεί  το 

φάσμα συχνοτήτων των 3.5 GHz. Την ευθύνη για την κατασκευή, τη διαχείριση 

και  τη  λειτουργία  του δικτύου  έχει  η  κοινοπραξία GEAB  (Gotlands Energi AB), 

που συγκροτείται από τη Vattenfall, τη μεγαλύτερη σουηδική εταιρεία παροχής 

ενέργειας  και  τη  δημοτική αρχή  του Gotland. Η GEAB παρέχει  ενεργειακές  και 

ευρυζωνικές  τηλεφωνικές  υπηρεσίες  στους  κατοίκους  του  Gotland.  Η  GEAB 

επέλεξε τις εφαρμογές BreezeACCESS OFDM και BreezeACCESS XL της Alvarion 

ως  βάση  για  το  εκτενές  ασύρματο  ευρυζωνικό  δίκτυο  των  3.5  GHz.  Αξίζει  να 

σημειωθεί πως αν και το νησί είναι αραιοκατοικημένο οι κάτοικοι καθώς και οι 

επισκέπτες  του  νησιού  Gotland  δείχνουν  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  για  τις 

τηλεπικοινωνίες  και  η  ζήτηση  για  ευρυζωνικές  υπηρεσίες  και  εφαρμογές  είναι 

ιδιαίτερα υψηλή.  Για  το  λόγο αυτό η GEAB  επεκτείνει  συνεχώς  το  δίκτυο  έτσι 

ώστε να υπάρχει καθολική κάλυψη σε ολόκληρο το νησί. 
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3.2.25.3  Στρατηγικές  και  Κυβερνητικές  Δράσεις  για  

την  Ανάπτυξη  της  Ευρυζωνικότητας  

Η Σουηδία [79][80][231] αποτελεί μια από τις κορυφαίες χώρες στον τομέα της 

ευρυζωνικότητας  και  αξίζει  να  αναφερθεί  πως  μεγάλος  αριθμός  ευρυζωνικών 

συνδέσεων  πραγματοποιείται  μέσω  άλλων  πλατφορμών  πρόσβασης  (κυρίως 

οπτικών ινών) πλην DSL και καλωδίου. Το μεγαλύτερο τμήμα του συνόλου των 

νοικοκυριών  και  των  επιχειρήσεων  έχουν  τη  δυνατότητα  σύνδεσης  σε  δίκτυο 

κορμού  οπτικών  ινών,  έχοντας  έτσι  τη  δυνατότητα  μεγαλύτερης  χρήσης 

διαφόρων  υπηρεσιών  που  απαιτούν  μεγάλο  εύρος  ζώνης,  όπως  broadcasting 

μέσω  IP  και  υπηρεσίες  τηλεόρασης  υψηλής  ευκρίνειας  HDTV  μέσω  του 

διαδικτύου.  Καθοριστικοί  παράγοντες  για  την  ανάπτυξη  της  ευρυζωνικότητας 

στη Σουηδία είναι οι παρακάτω: 

 Η Σουηδία βλέπει την ευρυζωνικότητα ως μια υπηρεσία κοινής ωφέλειας 

στην οποία κάθε πολίτης πρέπει να έχει πρόσβαση. 

 Τον Ιούνιο του 2000, η σουηδική κυβέρνηση πέρασε ένα προσχέδιο νόμου 

για την «Κοινωνία της Πληροφορίας». Βασικό σημείο αυτής της πρότασης 

ήταν  πως  θα  υπήρχε  δημόσια  χρηματοδότηση  για  την  ανάπτυξη  των 

απαραίτητων υποδομών στις οποίες θα είχαν πρόσβαση όσο το δυνατόν 

περισσότεροι πάροχοι έτσι ώστε να προωθηθεί ο ανταγωνισμός. 

 Η  Εθνική  Αρχή  Τηλεπικοινωνιών  και  Ταχυδρομείων  (PTS)  στα  πλαίσια 

της  προσπάθειας  ενίσχυσης  του  ανταγωνισμού  επέβαλε  τις  ακόλουθες 

υποχρεώσεις  στην  TeliaSonera,  βασικό  τηλεπικοινωνιακό  πάροχο  της 

Σουηδίας:  i)  υποχρεώσεις  πρόσβασης:  υποχρέωση  να  ικανοποιηθούν 

οποιαδήποτε λογικά αιτήματα για την bitstream πρόσβαση από άλλους 

παρόχους,   ii) ρύθμιση κόστους: υποχρέωση να καθοριστεί ένα ελάχιστο 

στη  λιανική  τιμή  για  τη  χονδρική bitstream πρόσβαση,  iii)  αμεροληψία: 

υποχρέωση  να  παρέχεται  χονδρική  bitstream  πρόσβαση  με 

αμερόληπτους όρους, iv) κοστολόγιο: υποχρέωση να τηρηθούν χωριστοί 

λογαριασμοί  για  την  παροχή  χονδρικής  bitstream  πρόσβασης  και   v) 
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αναφορά  προσφορών:  υποχρέωση  να  δημοσιεύεται  μια  αναφορά 

προσφορών. 

 Επιπλέον  η  Εθνική  Ρυθμιστική  Αρχή  διατηρεί  ένα  δικτυακό  τόπο  όπου 

παρουσιάζει τις τιμές των διάφορων υπηρεσιών, καθώς και λεπτομέρειες 

για την επαφή με τις επιχειρήσεις. Παράλληλα αυτός ο δικτυακός τόπος 

παρέχει  μια  εφαρμογή  που  επιτρέπει  στους  καταναλωτές  να  ελέγξουν 

εάν  η  υποσχόμενη  ευρυζωνική  ταχύτητα  είναι  πράγματι  διαθέσιμη. 

Επίσης η ISA (ως δημόσιος φορέας) έχει μια χρήσιμη μηχανή αναζήτησης 

επιτρέποντας  στους  χρήστες  να  ψάξουν  για  τις  επιχειρήσεις  στην 

ευρυζωνική  αγορά.  Οι  πληροφορίες  που  μπορούν  να  αναζητηθούν 

περιλαμβάνουν  τις  επιχειρήσεις  που  παρέχουν  επιχειρησιακές  και 

οικιακές  υπηρεσίες  πρόσβασης,  τους  κατόχους  αδειών  ασύρματης 

σταθερής  πρόσβασης  (FWA),  καθώς  και  τις  ευρυζωνικές  επιχειρήσεις 

που  προσφέρουν  πρόσβαση  στην  εθνική  και  στην  τοπική  ευρυζωνική 

υποδομή. 

 Το  2004  η  κυβέρνηση  συνέταξε  μια  έκθεση  που  δίνει  έμφαση  στη 

σημασία  (και  στην  κυβερνητική  εστίαση)  που  πρέπει  να  δοθεί  στην 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής. 

 Επιπλέον,  η  SCB  (η  στατιστική  υπηρεσία  της  Σουηδίας)  πραγματοποιεί 

τακτικά  μελέτες  για  τη  χρήση  των  τεχνολογιών  πληροφορικής  σε 

επιχειρήσεις και ιδιώτες. 

 Προώθηση  και  ανάπτυξη  ηλεκτρονικών  τραπεζικών  συναλλαγών  (e‐

banking).  Αξίζει  να  σημειωθεί  πως  η  Σουηδία  κατέχει  μια  από  τις 

υψηλότερες θέσεις ως προς τη χρήση των υπηρεσιών Netbanking. 

 Ανάπτυξη  μιας  διαδικτυακής  πλατφόρμας  που  είναι  γνωστή  με  την 

ονομασία  SeniorNet  και  έχει  ως  στόχο  τη  γεφύρωση  του  χάσματος 

μεταξύ των ηλικιωμένων και της νεολαίας. 

 Δόθηκε  ιδιαίτερη  έμφαση  στην  ανάπτυξη  δικτύων  περιοχής  (area 

networks). Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα όλες οι αστικές περιοχές 
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με  περισσότερους  από  6.000  κατοίκους  να  διαθέτουν  δίκτυα  περιοχής 

τουλάχιστον σε κάποιο μέρος τους. 

 Καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και την προώθηση του ανταγωνισμού 

έπαιξε η δημιουργία του δικτύου Stokab. Το Stokab είναι ένα δίκτυο που 

ανήκει  στην  πόλη  της  Στοκχόλμης,  όπου  το  διοικητικό  συμβούλιο 

αποτελείται  από  πολιτικά  διορισμένους  αντιπροσώπους  που 

αντιπροσωπεύουν  την  πόλη  της  Στοκχόλμης.  Η  επιχείρηση  κατέχει  και 

λειτουργεί  ένα  ασφαλές  και  προσβάσιμο  δίκτυο  οπτικών  ινών  και 

μισθώνει αμερόληπτα σκοτεινή οπτική ίνα σε διάφορες επιχειρήσεις (π.χ. 

τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες) και δήμους. Ένα σημαντικό όφελος 

του  Stokab  είναι  ότι  υπάρχει  υψηλός  βαθμός  συντονισμού  μεταξύ  της 

πόλης  της  Στοκχόλμης  και  της  επιχείρησης  όσον  αφορά  τα  δικαιώματα 

διέλευσης (rights of ways). 

 Η εφαρμογή του προγράμματος «24/7 Government», το οποίο βασίστηκε 

στην  αρχή  ότι  οι  άνθρωποι  έχουν  το  δικαίωμα  πρόσβασης  στις 

κυβερνητικές  υπηρεσίες  τη  χρονική  στιγμή  που  το  επιθυμούν.  Πιο 

συγκεκριμένα  το  πρόγραμμα  «24/7  Government»  εστιάζει  στη 

χρησιμοποίηση  ανώτερων  και  εξελιγμένων  τεχνολογιών  για  εφαρμογές 

και υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

 Παράλληλα  αναπτύσσονται  με  γοργό  ρυθμό  οι  υπηρεσίες  e‐Health.  Για 

παράδειγμα το Carelink είναι μια εθνική πρωτοβουλία για την ανάπτυξη 

της  χρήσης  τεχνολογιών  πληροφορικής  στον  τομέα  της  υγειονομικής 

περίθαλψης. Ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα του Carelink είναι 

το  Sjunet,  ένα  ιδεατό  ιδιωτικό  δίκτυο  (VPN)  που  συνδέει  80  δημόσια 

νοσοκομεία  της  Σουηδίας,  800  βασικά  κέντρα  περίθαλψης,  900 

φαρμακεία  και  μερικά  ιδιωτικά  ινστιτούτα  υγειονομικής  περίθαλψης. 

Μέσω αυτού  είναι  εφικτή  η παροχή πολλών απαιτητικών  ευρυζωνικών 

υπηρεσιών,  όπως  η  τηλεδιάσκεψη  μέσω  video  (video  conference),  οι 

υπηρεσίες  τηλεφωνίας,  η  ασφαλής  μετάδοση  αρχείων  (teleradiology, 

telepathology),  καθώς  και  μια  σειρά  διαδικτυακών  υπηρεσιών.  Η 

εφαρμογή  του  συγκεκριμένου  προγράμματος  είχε  ως  αποτέλεσμα  να 
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μειωθεί  το  κόστος  και  να  παρέχονται  πιο  ποιοτικές  υπηρεσίες 

περίθαλψης. 

 Η  κυβέρνηση  δίνει  ιδιαίτερη  σημασία  στην  ανάπτυξη  των  δικτύων 

οπτικών  ινών  και  για  αυτό  το  λόγο  επενδύει  στην  κατασκευή  και  την 

επέκταση  αυτών  των  δικτύων.  Η  κυρίαρχη  θέση  της  Σουηδίας  όσον 

αφορά  τα  δίκτυα  οπτικών  ινών  αποδίδεται  σε  ένα  μεγάλο  βαθμό  σε 

αυτές τις «επεμβάσεις». Αξίζει να αναφερθεί πως οι δήμοι που επιθυμούν 

να  συνδεθούν  με  το  εθνικό  δίκτυο  κορμού  (Swedish  grid)  μπορούν  να 

λάβουν κρατική χρηματοδότηση. 

 Θέσπιση  φορολογικών  κινήτρων  για  επιχειρήσεις  και  οικιακούς 

καταναλωτές που γίνονται συνδρομητές σε ευρυζωνικές υπηρεσίες.  

3.2.26  Φινλανδία 

Στις  υποενότητες  που  ακολουθούν  παρουσιάζονται  παραδείγματα  ανάπτυξης 

ευρυζωνικών δικτύων (ασύρματων και οπτικών ινών) καθώς και παραδείγματα 

στρατηγικών  και  κυβερνητικών  δράσεων  τα  οποία  υιοθετήθηκαν  από  τη 

Φινλανδία και τα οποία μπορούν να θεωρηθούν ως βέλτιστες πρακτικές για την 

ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και την αύξηση της προσφοράς και της ζήτησης. 

3.2.26.1  Ευρυζωνικά  Δίκτυα  Οπτικών  Ινών  

Στην  παρούσα  υπο‐ενότητα  παρουσιάζονται  παραδείγματα  ανάπτυξης 

ευρυζωνικών δικτύων οπτικών ινών στη Φινλανδία. 

3.2.26.1.1 Kuuskaista  

Η  Kuuskaista  [232],  είναι  μια  διαδημοτική  επιχείρηση,  υπεύθυνη  για  την 

κατασκευή του δικτύου οπτικών ινών πολλαπλών υπηρεσιών (triple play) στην 

περιοχή  Kuusiokunnat.  Στην  περιοχή  Kuusiokunnat  υπάρχουν  έξι  δήμοι  και 

βρίσκεται 350 χμ. περίπου βορειότερα από το Ελσίνκι. Σε αυτή την περιοχή των 

3.409,2  τετραγωνικών  χιλιομέτρων  κατοικούν  περίπου  30,000  άνθρωποι  και 
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υπάρχουν 10,000 νοικοκυριά και 2000 μικρές κυρίως επιχειρήσεις. Το 2 x 1 Gbps 

δίκτυο  κορμού  συνδέει  τις  υπηρεσίες  των  επιμέρους  δικτύων.  Η  ελάχιστη 

ταχύτητα  σύνδεσης  είναι  της  τάξης  των  10  Mbps  (παρέχονται  και  ταχύτητες 

των  100  Mbps)  και  εξασφαλίζει  έως  και  είκοσι  φορές  μεγαλύτερη  ταχύτητας 

σύνδεσης στο δίκτυο σε σχέση με μια κανονική ευρυζωνική σύνδεση (512 kbps 

ADSL).  Το  δίκτυο  ακολουθεί  την  ανοικτή  αρχή  πρόσβασης,  που  σημαίνει  ότι 

είναι  ανοικτό  σε  όλους  τους  παρόχους  τηλεπικοινωνιακών  υπηρεσιών  καθώς 

στους ISP. Η Kuuskaista έχει την αυθύνη για την κατασκευή, τη συντήρηση και 

την  επέκταση  του  δικτύου.  Ουσιαστικά  θα  ενεργεί  ως  συνδετικός  κρίκος 

ανάμεσα  στους  παρόχους  υπηρεσιών  και  τους  καταναλωτές/χρήστες  του 

δικτύου. Η κατασκευή του δικτύου ξεκίνησε το 2004 και κατά τη διάρκεια της 

πρώτης  φάσης  συνδέθηκαν  450  νοικοκυριά  σε  13  χωριά.  Στη  διάρκεια  της 

δεύτερης φάσης  (Αύγουστος 2004  ‐ Νοέμβριος 2006),  στο δίκτυο συνδέθηκαν 

περισσότερα από 2,000 νοικοκυριά και χρησιμοποιήθηκαν περίπου 1,500‐2,000 

χιλιόμετρα οπτικής ίνας. Το δίκτυο έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί έτσι ώστε 

να καλύπτει τις ανάγκες ευρυζωνικής σύνδεσης για τα επόμενα πενήντα χρόνια. 

3.2.26.1.2 Narpio  

Η  Dynamo  Net  είναι  μια  εταιρεία  που  ανήκει  στη  δημοτική  αρχή  της  πόλης 

Narpio  [233].  Η  Dynamo  Net  ιδρύθηκε  για  να  συμβάλει  στη  λειτουργία  ενός 

δικτύου  μεταφοράς  και  επικοινωνίας  δεδομένων  στη  Narpio.  Κύριος  στόχος 

ήταν  να  έρθουν  σε  επαφή  οι  κάτοικοι  της  περιοχής  με  τα  δίκτυα  υψηλών 

ταχυτήτων.  Το  2003  και  2004  η  Dynamo  Net  προχωρά  στην  κατασκευή  ενός 

κεντρικού  δικτύου  οπτικών  ινών,  το  οποίο  θα  έδινε  τη  δυνατότητα  παροχής 

ευρυζωνικών συνδέσεων. Στη συνέχεια προχώρησε στην επέκταση των οπτικών 

ινών έως τα σπίτια, αναπτύσσοντας ένα δημοτικό FTTH δίκτυο. Το δίκτυο που 

αναπτύχθηκε  είναι  ένα  δίκτυο  ανοικτής  πρόσβασης,  που  επιτρέπει  στους 

παρόχους να προσφέρουν IP‐based υπηρεσίες (π.χ. υπηρεσίες φωνής, Video και 

μεταφοράς  δεδομένων),  καθώς  και  υπηρεσίες  Video  on  Demand  και  τηλε‐

ιατρικής.  Το  δίκτυο  υποστηρίζει  υπηρεσίες  με  ταχύτητες  έως  και  1  Gbps.  Το 

δίκτυο  καλύπτει  συνολικά  25  πόλεις  και  χωριά  και  εκτείνετε  σε  μια  περιοχή 

1,000 τετραγωνικών χιλιομέτρων. 
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3.2.26.1.3 Ylistaro  

Η κοινοπραξία Valokaista [234], αποτελείται από τις τοπικές αρχές δύο χωριών 

(Kitinoja  και  Halkosaari),  τα  οποία  ανήκουν  στο  δήμο  Ylistaro  [235].  Το 

Δεκέμβριο του 2004 η Valokaista, ξεκίνησε τις εργασίες για την κατασκευή ενός 

FTTH  δικτύου  οπτικών  ινών  που  θα  εξυπηρετούσε  τις  ανάγκες  των  κατοίκων 

και θα παρείχε ευρυζωνική σύνδεση στα χωριά Kitinoja και Halkosaari. Για την 

ενεργό συσκευή του δικτύου επιλέχθηκε εξοπλισμός από την Telco Systems και 

οι  τερματικές  συσκευές  παρέχονται  από  την  Κ&Κ  σε  συνεργασία  με  τη  Song 

Networks,  μια  σκανδιναβική  εταιρεία.  Η  χρήση  «ελαφριάς»  οπτικής  ίνας, 

εξασφαλίζει  ταχύτερες  υπηρεσίες VoIP,  video  και  μεταφοράς δεδομένων μέσω 

του δικτύου. Το δίκτυο που εφαρμόζει την Αρχή Ανοικτής Πρόσβασης, προωθεί 

τον  ανταγωνισμό  ανάμεσα  στους  τηλεπικοινωνιακούς  παρόχους  και  τους  ISP, 

εξασφαλίζοντας  καλύτερες  και  πιο  οικονομικές  υπηρεσίες  για  τους 

καταναλωτές/χρήστες  του  δικτύου.  Η  ταχύτητα  που  προσφέρεται  στους 

τελικούς χρήστες είναι της τάξης των 10 έως 100 Mbits/second και η ταχύτητα 

του δικτύου κορμού είναι 1 Gigabits/second. 

3.2.26.2  Ασύρματα  Ευρυζωνικά  Δίκτυα  

Στην  παρούσα  υπο‐ενότητα  παρουσιάζονται  παραδείγματα  ανάπτυξης 

ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων στη Φινλανδία. 

3.2.26.2.1 South Karelia  

Το  ασύρματο  περιφερειακό  δίκτυο  Sainet  [236],  ξεκίνησε  ως  ένα  πιλοτικό 

ασύρματο  δίκτυο  WLPR.NET  του  εργαστηρίου  τηλεπικοινωνιών  του 

πανεπιστημίου Lappeenranta. Το πρόγραμμα άρχισε το 2001 και είχε ως στόχο 

να πραγματοποιηθεί έρευνα για τα περιφερειακά δίκτυα, και να αναπτυχθεί ένα 

καινούργιο  μοντέλο  για  την  λειτουργία  ενός  ανοικτού  δικτύου  που  είχε 

δημιουργηθεί.  Αυτό  το  μοντέλο  που  αναπτύχθηκε  (Lappeenranta  Model) 

χρησιμοποιήθηκε  στη  συνέχεια  για  τη  δημιουργία  του  WLPR.NET  Wireless 

Lappeenranta Network. Μια  μεγάλη  βάση  χρηστών  επέτρεψε στους  ερευνητές 
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να  μελετήσουν  καλύτερα  τις  δυνατότητες  του  δικτύου.  Το  αρχικό  ερευνητικό 

δίκτυο, είχε σχεδόν 100 WLAN εσωτερικούς και εξωτερικούς σταθμούς βάσεων 

και περίπου 400 χρήστες (φοιτητές και προσωπικό του πανεπιστημίου, τοπικές 

επιχειρήσεις και νοικοκυριά). Το δίκτυο επεκτάθηκε τον Αύγουστο του 2006 και 

3.2.26.2.2 Mantsallas 

Η Mantsallan Sahko, η τοπική εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στην πόλη 

Mantsala [237], ιδρύθηκε το 1926 και παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρισμού σε 12,000 

κατοίκους. Η εταιρεία είναι επίσης υπεύθυνη για τη λειτουργία του ασύρματου 

ευρυζωνικού  δικτύου  MSOYNET,  μέσω  του  οποίου  παρέχει  ασύρματες 

ευρυζωνικές συνδέσεις στους κατοίκους της Mantsala καθώς και σε γειτονικές 

πόλεις  και  δήμους.  Για  το  εξοπλισμό  του δικτύου, που βασίζεται στα πρότυπα 

802.11,  επιλέχθηκε  η  Radionet.  Το  αρχικό  δίκτυο  των  40  χιλιομέτρων  ήταν 

αποκλειστικά  ένα Wi‐Fi  δίκτυο,  ενώ  στο  καινούργιο  δίκτυο  χρησιμοποιείται  η 

ζώνη συχνοτήτων των 3.5 GHz σε συνδυασμό με Wi‐Fi εξοπλισμό της Radionet 

για την πρόσβαση των χρηστών. Η Mantsalan Sahko, είναι μέλος της ένωσης των 

Φινλανδικών wISPs  και  εκτός  από  τις  ευρυζωνικές  υπηρεσίες  στα  νοικοκυριά 

και  τις  επιχειρήσεις  της  περιοχής,  προσφέρει  υπηρεσίες  περιαγωγής  (roaming 

services) ανάμεσα σε αστικού επιπέδου ασύρματα Wi‐Fi δίκτυα της Φινλανδίας. 

Το  ασύρματο  δίκτυο  στη  Mantsala  αποδεικνύει  ότι  με  τη  χρήση  της 

εξουσιοδοτημένης ασύρματης τεχνολογίας για backhaul συνδέσεις και τη χρήση 

της  τεχνολογίας  Wi‐Fi  για  την  πρόσβαση  των  τελικών  χρηστών,  τα  μεγάλα 

ασύρματα  ευρυζωνικά  δίκτυα  μπορούν  να  κατασκευαστούν  γρήγορα  και  να 

είναι επικερδή. Επιπλέον η Mantsalan Sahko και οι δήμοι της περιοχής Uusimaa 

πραγματοποιούν ενέργειες για να επεκταθεί το ασύρματο δίκτυο και στις πόλεις 

Kerava,  Jarvenpaa,  Tuusula  and  Nurmijarvi.  Ο  αριθμός  του  συνολικού 

πληθυσμού των πόλεων αυτών είναι μεγαλύτερος από 150,000 κατοίκους. 

3.2.26.2.3 Vantaa  

Η  υπηρεσία  διαχείρισης  ενέργειας  Vantaa  Energy  [238],  το  2003  ξεκίνησε  την 

κατασκευή ενός αστικού επιπέδου ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου στην πόλη 
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Vantaa,  την  τέταρτη  μεγαλύτερη  πόλη  στη  Φινλανδία,  η  οποία  έχει  περίπου 

200.000 κατοίκους. Η πρώτη φάση του έργου άρχισε το καλοκαίρι του 2003 και 

παρείχε  υπηρεσίες  σε  περίπου  10.000  χρήστες.  Το  συγκεκριμένο  δίκτυο  είναι 

ένα από τα μεγαλύτερα υπαίθρια ασύρματα δίκτυα στην Ευρώπη. Η υπηρεσία 

διαχείρισης ενέργειας Vantaa, είναι μια διαδημοτική επιχείρηση που ανήκει κατά 

60%  στο  δήμο  της  Vantaa  και  κατά  40%  στο  δήμο  του  Ελσίνκι.  Για  την 

κατασκευή  του  δικτύου  η  Vantaa  Energy  επέλεξε  την  εταιρεία  Radionet,  μια 

φινλανδική εταιρεία, η οποία είχε ήδη αναπτύξει ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα 

και  σε  άλλες  πόλεις  της  Φινλανδίας  (π.χ  Vaasa,  Espoo,  Porvoo,  Kotka,  Rauma, 

Mantsala,  Hamina).  Στόχος  της  Vantaa  Energy  ήταν  η  κατασκευή  ενός 

ασύρματου  δικτύου  υψηλών  ταχυτήτων  που  θα  προσέφερε  ευρυζωνική 

σύνδεση  στους  κατοίκους  της  Vantaa  σε  ανταγωνιστικές  τιμές.  Με  την 

τεχνολογία  Radionet  οι  χρήστες  έχουν  σταθερή  πρόσβαση  στο  διαδίκτυο,  σε 

όποιο σημείο της περιοχής που καλύπτει το δίκτυο βρίσκονται. Οι χρήστες έχουν 

και  τη  δυνατότητα  να  κινούνται  ελεύθερα  χωρίς  να  χάνουν  τη  σύνδεσή  τους. 

Επιπλέον η Digita είναι υπεύθυνη για την εγκατάσταση και την συντήρηση του 

δικτύου, ενώ η Tele2 επιλέχθηκε ως ISP πάροχος. 

3.2.26.2.4 Oulu  

Στην πόλη Oulu [239], τη μεγαλύτερη πόλη της Βόρειας Φινλανδίας με συνολικό 

πληθυσμό 130,000 κατοίκους κατασκευάζεται ένα μητροπολιτικό mesh δίκτυο 

για  την  παροχή  υπηρεσιών  φωνής  και  δεδομένων  υψηλών  ταχυτήτων.  Οι 

τοπικές αρχές συνεργάζονται με τον πάροχο ασύρματων δικτύων Strix Systems 

για  την  υλοποίηση  του  δικτύου.  Η  Strix  Systems  έχει  αναλάβει  την  ευθύνη 

επέκτασης του υπάρχοντος δικτύου mesh προσθέτοντας άλλους 60 εξωτερικούς 

κόμβους  στο  κέντρο  της  πόλης.  Το  δίκτυο  που  είναι  γνωστό  με  την  ονομασία 

panOULU  έως  το  τέλος  του 2007 διέθετε 210  επιπλέον σημεία πρόσβασης. Το 

υπάρχον δίκτυο διέθετε 675 σημεία πρόσβασης παρέχοντας κυρίως εσωτερική 

κάλυψη  με  τα  60  από  αυτά  να  παρέχουν  εξωτερική  κάλυψη.  Οι  αρχικοί 

υπαίθριοι  κόμβοι  περιλάμβαναν  11  σημεία  κινητής  πρόσβασης  τα  οποία 

βρίσκονται σε λεωφορεία, ένα πορθμείο και μια κινητή βιβλιοθήκη. Σύμφωνα με 

τις τοπικές αρχές, 5.656 διαφορετικές συσκευές είχαν πρόσβαση στο δίκτυο τον 
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Ιανουάριο του 2007. Την ευθύνη για τη μελέτη κατασκευής του δικτύου την έχει 

μια  κοινοπραξία  επτά  οργανισμών  μεταξύ  των  οποίων  είναι  το  Πανεπιστήμιο 

και το Πολυτεχνείο της πόλης. 

3.2.26.2.5 Turku  

Στην πόλη Turku [240] , έχει αναπτυχθεί ένα ασύρματο ευρυζωνικό δίκτυο που 

παρέχει  κάλυψη  σε  όλη  την  πόλη.  Το  δίκτυο  δεν  χρηματοδοτήθηκε  από  το 

κράτος αλλά υλοποιήθηκε σα πλαίσια του προγράμματος SparkNet. Το SparkNet 

και το OpenSpark είναι δύο παρόμοια προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί στην 

πόλη Turku και στηρίζονται στη χρήση φθηνού λογισμικού και εξοπλισμού έτσι 

ώστε  να  ξεπεραστούν  οι  οικονομικοί  φραγμοί  για  να  γίνει  κάποιος  μέλος  της 

ασύρματης  κοινότητας.  Το  SparkNet  είναι  μια  ενεργή  συνεργασία  μεταξύ  του 

δημόσιου  τομέα  και  των  ιδιωτικών  επιχειρήσεων.  Πιο  συγκεκριμένα,  οι 

συμμετέχοντες  στο  SparkNet  έχουν  δημιουργήσει  ένα  VLAN  (το  οποίο  είναι 

διαχωρισμένο από το δικό τους δίκτυο κορμού). Ανάμεσα στα ιδρυτικά μέλη του 

SparkNet  VLAN,  είναι  αρκετά  πανεπιστημιακά  ιδρύματα  (University  of  Turku, 

Aba  Akademi  University,  Turku  School  of  Economics  and  Business 

Administration,  Turku  Polytechnic)  και  εταιρείες  (ICT  Turku  Ltd,  MP‐

MasterPlanet  Ltd)  της  περιοχής.  Ο  τύπος  της  σύνδεσης  που  έχουν  οι 

περισσότεροι χρήστες (ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες) του δικτύου 

SparkNet  Wi‐Fi  ακολουθεί  τους  κανόνες  της  περιαγωγής  (roaming  type 

arrangement).  Αυτό  επιτρέπει  στους  φοιτητές  της  πόλης,  που  είναι 

περισσότεροι από 50,000 να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο SparkNet, όπου κ αν 

βρίσκονται.  Έως  το  2005  το  SparkNet  είχε  περισσότερους  από  100,000 

λογαριασμούς χρηστών, περισσότερους από 5,000 ενεργούς χρήστες και πάνω 

από 500 σημεία πρόσβασης. Το SparkNet είναι ένα από τα ασύρματα δίκτυα της 

Φινλανδίας με τη μεγαλύτερη χρήση. 
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3.2.26.3  Στρατηγικές  και  Κυβερνητικές  Δράσεις  για  

την  Ανάπτυξη  της  Ευρυζωνικότητας   

Η Φινλανδία ([79], [80], [241]) έως το 2003 δεν είχε σημειώσει αξιόλογη πρόοδο 

στον τομέα των ευρυζωνικών υποδομών και εφαρμογών, όμως από τότε μπήκε 

δυναμικά στην κούρσα της  ευρυζωνικότητας και σήμερα αποτελεί  μια από  τις 

κορυφαίες  χώρες  σε  αυτόν  τον  τομέα,  παρουσιάζοντας  υψηλά  ποσοστά  στη 

πρόσβαση  και  στη  χρήση  της  ευρυζωνικότητας.  Καθοριστικοί  παράγοντες  για 

την  ανάπτυξη  της  ευρυζωνικότητας  έπαιξε  η  μοναδική  δομή  του  τομέα 

τηλεπικοινωνιών  στην  Φινλανδία,  την  οποία  την  έχει  κληρονομήσει  από  την 

περίοδο  πριν  την  αλλαγή  στο  ρυθμιστικό  πλαίσιο  που  επέτρεπε  την 

ιδιωτικοποίηση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών καθώς και η καλή εφαρμογή 

των κυβερνητικών πρωτοβουλιών. 

Καθοριστικοί  παράγοντες  για  την  ανάπτυξη  της  ευρυζωνικότητας  στη 

Φινλανδία είναι οι παρακάτω: 

 Το φινλανδικό πρόγραμμα της Κοινωνίας της Πληροφορίας συντονίζεται 

από τον πρωθυπουργό και η διαχείριση του προγράμματος γίνεται από 

το  γραφείο  του.  Η  φινλανδική  κυβέρνηση  θεωρεί  πως  η  αποδοτική 

εφαρμογή  των  πρωτοβουλιών  της  Κοινωνίας  της Πληροφορίας  απαιτεί 

τη συνεργασία όλων των υπουργείων και για αυτό ο συντονισμός πρέπει 

να γίνεται στα υψηλότερα πολιτικά επίπεδα. 

 Το  Υπουργείο  Μεταφορών  και  Επικοινωνιών  έχει  οργανώσει  ένα 

πρόγραμμα  σχετικά  με  την  εθνική  στρατηγική  για  την  ευρυζωνικότητα 

και  έχει  δημιουργήσει  ένα  δικτυακό  τόπο  που  παρέχει  χρήσιμες 

πληροφορίες σχετικά με τις ευρυζωνικές υποδομές και εφαρμογές. 

 Η Εθνική Ρυθμιστική Αρχή FICORA και η φινλανδική αρχή ανταγωνισμού 

έπαιξαν  από  νωρίς  σημαντικό  ρόλο  στον  έλεγχο  και  στην  επιβολή  των 

όρων του ανταγωνισμού και των προτύπων. 
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 Η  Φινλανδία  ήταν  από  τις  πρώτες  χώρες  που  προχώρησε  στην 

ψηφιοποίηση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου της, γεγονός που βοήθησε 

στην ταχύτητα διάχυσης της ευρυζωνικότητας. 

 Η  φινλανδική  κυβέρνηση  έθεσε  ως  στόχο  να  αποτελέσει  η  χώρα 

ευρωπαϊκό  ηγέτη  ως  προς  τη  διαθεσιμότητα  και  τη  χρήση  των 

σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών υποδομών και να εξασφαλιστεί πως όλοι 

οι  πολίτες  μπορούν  να  έχουν  πρόσβαση  σε  ευρυζωνικά  δίκτυα  και  για 

αυτό το λόγο έδωσε βαρύνουσα σημασία στα εξής: i) την προώθηση του 

ανταγωνισμού  ανάμεσα  σε  όλα  τα  δίκτυα  επικοινωνιών,  ii)  την 

προώθηση της παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών και περιεχομένου,  iii) 

την  παρακίνηση  της  ζήτησης  για  τις  ευρυζωνικές  υπηρεσίες,  και  iv)  τη 

συνέχιση  και  την  ανάπτυξη  ειδικών  μέτρων  υποστήριξης  σε  εκείνες  τις 

περιοχές  στις  οποίες  υπάρχει  ανεπαρκής  ζήτηση  για  την  εμπορική 

προσφορά των ευρυζωνικών υποδομών. 

 Τα  μέτρα  και  οι  πρωτοβουλίες  που  προωθήθηκαν  είναι  τεχνολογικά 

ουδέτερα  και  επιτρέπουν  την  παράλληλη  ανάπτυξη  εναλλακτικών 

τεχνολογιών και αποτελεσματικού ανταγωνισμού. 

 Από  τα  μέσα  της  δεκαετίας  του  '90  όλα  τα  κυβερνητικά  προγράμματα 

έδιναν  ιδιαίτερη  βαρύτητα  στην  Κοινωνίας  της  Πληροφορίας  καθώς 

έβλεπαν  πως  αποτελεί  μέσο  για  την  προώθηση  της  ευημερίας,  της 

βιώσιμης  ανάπτυξης,  της  διαφάνειας,  της  υπευθυνότητας,  της 

δημοκρατίας,  της  καλής  διακυβέρνησης,  καθώς  και  της  κοινωνικής  και 

οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. 

 Από  τον  Φεβρουάριο  του  2004  λειτουργεί  ένα  on  line  forum  με  τίτλο 

«Κοινωνία  της  γνώσης‐Κοινωνία  του μέλλοντος»,  του  οποίου  τα σχόλια 

και  οι  δημοσιεύσεις  χρησιμοποιήθηκαν  στο  πρόγραμμα  της  Κοινωνίας 

της Πληροφορίας, ενώ η ομάδα υπουργών και το φινλανδικό Συμβούλιο 

της  Κοινωνίας  της  Πληροφορίας  ενημερώνεται  για  τις  συζητήσεις  που 

γίνονται σε αυτό. 
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 Επίσης  σημαντικό  ρόλο  έχουν  και  οι  διάφορες  περιφερειακές 

στρατηγικές  και  πρωτοβουλίες  της  Κοινωνίας  της  Πληροφορίας  μέσω 

των οποίων προωθείται η ανάπτυξη των ευρυζωνικών εφαρμογών. Αξίζει 

να σημειωθεί πως οι φινλανδικές πρωτοβουλίες δίνουν ιδιαίτερη έμφαση 

στην  τεχνολογική  σύγκλιση  και  τις  δυνατότητες  που  παρέχουν  οι 

πολλαπλές πλατφόρμες. 

 Η  φινλανδική  κυβέρνηση  έλαβε  μια  απόφαση  τον  Μάρτιο  του  2004 

σύμφωνα  με  την  οποία  οι  τηλεοπτικές  μεταδόσεις  θα  πρέπει  να 

μετακινηθούν  προς  την  ψηφιακή  πλατφόρμα  μέχρι  το  τέλος  του 

Αυγούστου  του  2007.  Η  απόφαση  αυτή  συνέβαλε  στην  αύξηση  της 

διαθεσιμότητα  των  ευρυζωνικών  υπηρεσιών  μέσω  της  διαλογικής 

τηλεόρασης και των κινητών συσκευών. 

3.3 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ 
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη ενότητα, αλλά 

και  τα  στοιχεία  που  παρουσιάζονται  σε  σχετική  έρευνα  [3],  προκύπτουν 

χρήσιμα  συμπεράσματα  για  τα  βασικά  στοχεία  των  βέλτιστων πρακτικών.  Τα 

στοιχεία αυτά συνοψίζονται στις επόμενες παραγράφους. 

Καταρχήν,  η  ανάπτυξη  των  ΤΠΕ,  συμπεριλαμβανομένης  της  επένδυσης  σε  μια 

ισχυρή  ευρυζωνική  υποδομή,  απαιτεί  τον  εκτεταμένο  συντονισμό  και  τη 

συνεργασία  μεταξύ  των  φορέων  του  ιδιωτικού  και  του  δημόσιου  τομέα.  Η 

επιτυχής εξέλιξη των ΤΠΕ συμβαίνει εάν και μόνο εάν και οι δύο τύποι φορέων 

έχουν αναλάβει κατάλληλους ρόλους έτσι ώστε να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη.  

Για την κυβέρνηση ο εμπειρικά αποδεδειγμένος κατάλληλος ρόλος δεν είναι ούτε 

η  παραίτηση  από  το  δόγμα  της  μη  κρατικής  παρέμβασης,  ούτε  οι 

παρεισφρητικοί  κανονισμοί  εντολών  και  ελέγχων  που  υπερίσχυσαν  όταν 

έλεγξαν κατά ένα μεγάλο μέρος είτε τα ιδιωτικά, είτε τα κυβερνητικά μονοπώλια 

την ανάπτυξη των ΤΠΕ. Οι  κυβερνήσεις μπορούν να  ενισχύσουν την ανάπτυξη 

των ΤΠΕ  με  την  ανάπτυξη  ενός  οράματος  (από πάνω προς  τα  κάτω)  και  μιας 
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ευρείας οπτικής γωνιάς για το ποιες ΤΠΕ ταιριάζουν και είναι χρήσιμες για ένα 

έθνος και τους πολίτες του, αφήνοντας στους πρωτοπόρους της κοινωνίας την 

ευελιξία να προτείνουν συγκεκριμένα (από κάτω προς τα επάνω) προγράμματα 

που αθροίζουν τη ζήτηση για παροχή των υπηρεσιών που θα υποστηρίξουν την 

κατασκευή των τηλεπικοινωνιακών υποδομών. 

Για  τον  ιδιωτικό  τομέα,  ο  αποδεδειγμένα  κατάλληλος  ρόλος  δεν  περιλαμβάνει 

την εκτενή αντιδικία με το κράτος ή την αύξηση της αποδοτικότητας κεφαλαίου 

των επενδύσεων σε ΤΠΕ μέσω της ενίσχυσης της απελευθέρωσης των αγορών.  

Ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να κάνει τις απαραίτητες επενδύσεις στην ανάπτυξη 

των ΤΠΕ, ενώ παράλληλα η κυβέρνηση μπορεί να δημιουργήσει τα κίνητρα για 

τέτοιες  επενδύσεις  με  την  παροχή  και  την  εγγύηση  δανείων,  την  παροχή 

ευνοϊκής  φορολογικής  αντιμετώπισης  και  την  οικονομική  υποστήριξη  μιας 

μερίδας απαραίτητων ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων επίδειξης. 

Οι  κυβερνήσεις  δεν  πρέπει  να  δρουν  ως  καταλύτες  απλά  μέσω  της 

χρηματοδότησης  του  «προβλήματος»  της  ανεπαρκούς  ανάπτυξης  των  ΤΠΕ. 

Μπορεί να υπάρξει σπατάλη στις επενδύσεις για την ανάπτυξη των ΤΠΕ εάν μια 

κυβέρνηση  στηρίζεται  σε  μια  κατηγορία  φορέων  του  ιδιωτικού  τομέα  (π.χ. 

κυρίαρχοι  τηλεπικοινωνιακοί  πάροχοι)  για  να  διαχειριστεί  τα  σημαντικότερα 

προγράμματα  που  έχουν  σχεδιαστεί  με  σκοπό  να  προωθήσουν  την  καθολική 

πρόσβαση  στις  βασικές  τηλεπικοινωνιακές  υπηρεσίες.  Ο  κυρίαρχος 

τηλεπικοινωνιακός πάροχος που βασίζεται σε αυτήν την κατάσταση έχει τελικά 

ασθενή  κίνητρα  για  να  συμβάλλει  στον  στόχο  της  καθολικής  υπηρεσίας.  Η 

ανάπτυξη  ενός  μηχανισμού  συνεχούς  επιχορήγησης,  σε  αντιδιαστολή  με  την 

στήριξη  προγραμμάτων  μέσω  ειδικής  χρηματοδότησης,  συνήθως  δικαιολογεί 

την  ανάγκη  για  μια  ισχυρή  γραφειοκρατία.  Για  παράδειγμα,  ο  μηχανισμός 

χρηματοδότησης καθολικών υπηρεσιών στις Ηνωμένες Πολιτείες, που προωθεί 

την  επιδοτούμενη  πρόσβαση  κυρίως  σε  υπηρεσίες  βασικής  τηλεφωνία,  έχει 

δημιουργήσει  αντικίνητρα  για  τους  καταναλωτές  στο  να  προχωρήσουν  στην 

χρήση διαθέσιμων, αλλά μη επιδοτούμενων ευρυζωνικών υπηρεσιών.  

Οι χώρες που έχουν επιτύχει τη συγκριτικά μεγαλύτερη επιτυχία στην ανάπτυξη 

των ΤΠΕ καταδεικνύουν την αξία της ύπαρξης: 
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 μιας συγκεκριμένη αποστολής,  

 επιτεύξιμων στόχων, και  

 συγκεκριμένων πολιτικών,  

που έχουν σχεδιαστεί για την επιτυχή έκβαση της προσπάθειας.  

Οι κυβερνήσεις του Καναδά, της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας δημιούργησαν 

ένα όραμα για όλα όσα μπορούν να προσφέρουν οι ΤΠΕ σε όλους τους φορείς 

(δηλαδή τόσο τους δημόσιους, όσο και τους ιδιωτικούς φορείς).  

Σε ένα μακρο‐επίπεδο αυτές οι χώρες κατήρτισαν τους νόμους που  

 δημιούργησαν  κίνητρα  για  τη  ανάληψη  κινδύνων  και  την  ανάπτυξη 

καινοτομιών,  

 επέβαλαν  τιμωρίες  στις  αντιδικίες  και  τις  στρατηγικές που συνέβαλλαν 

στην  καθυστέρηση  των  απαραίτητων  επενδύσεων  στα  υψηλά 

χρηματοδοτούμενα προγράμματα.  

Σε ένα μικρο‐επίπεδο αυτές οι χώρες συνέδεσαν τη δημόσια χρηματοδότηση με 

τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες που  

 άθροισαν την ζήτηση,  

 παρήγαγαν ισοδύναμα πάγια κεφάλαια, και  

 δικαιολόγησαν την εγκατάσταση των ΤΠΕ, ακόμη και σε περιοχές με μη 

ελκυστικά γεωγραφικά και πληθυσμιακά χαρακτηριστικά. 

Συμπερασματικά  οι  χώρες  που  παρουσιάζουν  τις  βέλτιστες  πρακτικές  στην 

ανάπτυξη των ΤΠΕ επωφελούνται από τον συνδυασμό δημόσιων και ιδιωτικών 

πρωτοβουλιών. 

3.4 ΣΥΝΟΨΗ 

Στο  κεφάλαιο  αυτό παρουσιάστηκε  η  διεθνής  εμπειρία  για  την  προώθηση  και 

ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας μέσα από παραδείγματα πρακτικών που έχουν 
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υιοθετήσει  χώρες,  δήμοι  ή  κοινότητες  για  την αύξηση  της προσφοράς  όσο  και 

της ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών κα υποδομών.  

Στη  συνέχεια  και  με  βάση  τα  στοιχεία  και  τα  παραδείγματα  που 

παρουσιάστηκαν  εξήχθησαν  κάποια  από  τα  βασικά  στοιχεία  των  βέλτιστων 

πρακτικών. Τα στοιχεία αυτά μπορούν  να αποτελέσουν  χρήσιμο οδηγό για  τις 

στρατηγικές  και  τις  πολιτικές  που  θα  προταθούν  προς  εφαρμογή  στις 

Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου,  Ιονίων Νήσων καθώς και στην Επαρία 

του Λέτσε. 

 





 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 :  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ  

ΕΜΠΕΙΡ ΙΩΝ  ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ  
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ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο  κεφάλαιο  αυτό  παρουσιάζονται  οι  εμπειρίες  στο  εθνικό  περιβάλλον  από 

προσπάθειες που έγιναν για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας, την αύξηση της 

προσφοράς αλλά και της ζήτησης.  

Στην  κατεύθυνση  αυτή  παρουσιάζονται  οι  ενέργειες  που  έχουν 

πραγματοποιηθεί  για  την  προώθηση  της  ευρυζωνικότητας,  τα  έργα  που 

προκυρύχθηκαν  και  υλοποιήθηκαν/υλοποιούνται  για  την  ανάπτυξη 

ευρυζωνικών  υποδομών,  τα  έργα  που  προκυρύχθηκαν  και 

υλοποιήθηκαν/υλοποιούνται  για  την  ανάπτυξη  ευρυζωνικών  υπηρεσιών,  οι 

πολιτικές  που  έχουν  αναπτυχθεί  και  υιοθετηθεί  στην  Ελλάδα  για  την 

ευρυζωνικότητα καθως και τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί. 

4.2 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Στην  παρούσα  ενότητα  παρουσιάζονται  οι  ενέργειες  που  έχουν 

πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα για την προώθηση της ευρυζωνικότητας. Πρέπει 

να σημειωθεί  ότι  η  βασικότερη  ενέργεια,  η  οποία παρυσιάζεται  αναλυτικά  και 

στην  υπο‐ενότητα  που  ακολουθεί  ήταν  η  Πρόσκληση  84  της  Κοινωνίας  της 

Πληροφορίας, η οποία στόχευε στην προώθηση μέσω της ενημέρωσης φορέων, 

ειδικών ομάδων‐στόχων και του κοινού για την ευρυζωνικότητα, καθώς και με 

επίδειξη των δυνατοτήτων της ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο. 
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4.2.1  Μέτρο  4.2      Πρόσκληση  84   της 

Κοινωνίας της Πληροφορίας 

Η  Πρόσκληση  84  (Π84)  προκηρύχθηκε  στο  πλαίσιο  της  κατηγορίας  πράξης  3 

του  Μέτρου  4.2,  η  οποία  αφορά  έργα  προώθησης  της  ανάπτυξης  ζήτησης 

ευρυζωνικών  υπηρεσιών.  Ειδικότερα,  στα  πλαίσια  της  πρόσκλησης  αυτής, 

χρηματοδοτούνται δράσεις για: 

Α)  Ενημέρωση  όλων  των  εμπλεκομένων  στο  σχεδιασμό  και  στην  υλοποίηση 

έργων παροχής  ευρυζωνικών  υπηρεσιών,  τόσο σε  τεχνικό‐οικονομικό,  όσο  και 

σε εμπορικό επίπεδο. 

Β)  Ενημέρωση  και  ευαισθητοποίηση  επιλεγμένων  ομάδων‐στόχων,  ιδιαίτερα 

των  πιο  απομακρυσμένων  και  λιγότερο  ευνοημένων  και  μη  προνομιούχων 

περιοχών,  για  τα  οφέλη  που  μπορούν  να  έχουν  από  την  αξιοποίηση  και 

εκμετάλλευση  ευρυζωνικών  υποδομών  και  υπηρεσιών.  Ενδεικτικές  ομάδες‐

στόχοι είναι οι οικιακοί χρήστες, οι  επαγγελματίες, οι  επιχειρήσεις, οι δημόσιοι 

και ιδιωτικοί φορείς παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών προς τον πολίτη, όπως 

π.χ.  οι  φορείς  Εκπαίδευσης,  Υγείας‐Πρόνοιας,  τα  Πιστωτικά  Ιδρύματα,  οι 

Πολιτιστικοί Φορείς, οι Φορείς ΑΜΕΑ, κ.λπ. Απώτερος σκοπός είναι η σταδιακή 

δημιουργία  «ευρυζωνικής  κουλτούρας»  που  θα  συμβάλλει  στη  δημιουργία  και 

αύξηση της ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών, ενώ ως έμμεσος στόχος είναι και 

η  συμβολή  στη  μείωση  του  ψηφιακού  χάσματος.  Η  ενημέρωση  και  η 

ευαισθητοποίηση  των  επιλεγμένων  ομάδων‐στόχων  μπορεί  να  περιλαμβάνει 

τον  σχεδιασμό  και  την  ανάπτυξη/υλοποίηση  αυτοτελών,  μικρής  κλίμακας, 

επιδεικτικών  δράσεων  παροχής  ευρυζωνικών  υπηρεσιών,  μέσα  από  την 

συλλογή  και  καταγραφή  των  απαιτήσεων  και  αναγκών  σε  ευρυζωνικές 

υποδομές  και  υπηρεσίες  για  μια  γεωγραφική  ενότητα  επιπέδου  δήμου  (ή 

ομάδων δήμου), Νομαρχίας (ή ομάδων Νομαρχιών) ή Περιφέρειας. 

Γ)  Ενημέρωση  των  παρόχων  τηλεπικοινωνιακών  υπηρεσιών  και  των 

επαγγελματιών  του  χώρου  των  ΤΠΕ  που  δραστηριοποιούνται  ή  ξεκινούν  να 

δραστηριοποιηθούν  για  τις  επενδυτικές  ευκαιρίες  και  προκλήσεις  που 

παρουσιάζουν  τα  ευρυζωνικά  δίκτυα,  παρουσιάζοντας  ανάλογα  με  την 
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περίπτωση  σε  επίπεδο  δήμου  (ή  ομάδων  δήμου),  Νομαρχίας  (ή  ομάδων 

Νομαρχιών)  ή  Περιφέρειας,  με  τεκμηριωμένες  μελέτες  που  μπορούν  να 

χρηματοδοτηθούν,  την  άθροιση  της  ζήτησης  ευρυζωνικών  υπηρεσιών  που 

δημιουργείται, τόσο από τον δημόσιο, όσο και από τον ιδιωτικό τομέα. 

Στις παραπάνω τρεις δράσεις (Α), (Β) και (Γ) για την προώθηση της ανάπτυξης 

ζήτησης  ευρυζωνικών  υπηρεσιών,  ως  επιλέξιμες  ενέργειες  ενημέρωσης  και 

διάδοσης  της  χρήσης  των  ευρυζωνικών  υπηρεσιών,  περιλαμβάνονται  η 

οργάνωση  σεμιναρίων  και  συνεδρίων,  η  διαφήμιση  στα  ΜΜΕ,  η  οργάνωση 

εκδηλώσεων  Roadshow  και  ημερίδων,  η  παρουσίαση  case  studies  και  καλών 

πρακτικών σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο, η συγγραφή εγχειριδίων κ.λπ. 

Ως  αποτελέσματα  των  δράσεων/έργων  της  Πρόσκλησης  84  αναμένεται  η 

συγκέντρωση  πληροφοριών  για  την  ευρυζωνικότητα  ανά  Περιφέρεια,  η 

αυξημένη  γνώση  των  φορέων,  των  διαφόρων  κατηγοριών‐στόχων  και  του 

κοινού για τα θέματα της ευρυζωνικότητας, η αύξηση της ζήτησης ευρυζωνικών 

υπηρεσιών  και  της  χρήσης  των  υποδομών  καθώς  και  η  εμπλοκή  πλήθους 

φορέων στην προώθηση της ευρυζωνικότητας. 

Τα παραπάνω αναμένεται  να  οδηγήσουν φορείς,  εταιρείες  και  επιχειρήσεις  σε 

δράσεις ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών.  

Στο δικτυακό τόπο «Προώθηση της ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας»  (http://broadband.cti.gr)  και  συγκεκριμένα  στην  υπηρεσία  «Χάρτης 

Ευρυζωνικών Δικτύων στην Ελλάδα»  (http://broadband.cti.gr/map/index.php) 

παρουσιάζονται όλα τα ενταγμένα στην πρόσκληση έργα. 

4.3 ΈΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Στο  υποκεφάλαιο  αυτό  παρουσιάζονται  κυρίως  οι  δράσεις  της  Κοινωνίας  της 

Πληροφορίας  (ΚτΠ),  αλλά  και  άλλων  προγραμμάτων,  για  την  ανάπτυξη 

ευρυζωνικών υποδομών. 
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4.3.1  Μέτρο  4.2      Πρόσκληση  93   της 

Κοινωνίας της Πληροφορίας 

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. 

Σε πολλές αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές, 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.  

Οι  ευρυζωνικές  συνδέσεις  παρέχουν  νέες  επιλογές  σε  όρους  ποιότητας  των 

παρεχόμενων  υπηρεσιών.  Η  γρήγορη  πρόσβαση  στο  Διαδίκτυο,  η  εκπαίδευση 

από απόσταση, η ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση, η παροχή υπηρεσιών υγείας, η 

διασκέδαση,  η  τηλε‐διάσκεψη,  το  ηλεκτρονικό  εμπόριο  και  άλλα,  λειτουργούν 

πιο  αποδοτικά  και  είναι  ενδεχομένως  εφικτά  μόνο  μέσω  των  υψηλών 

ταχυτήτων που προσφέρονται από την ευρυζωνική πρόσβαση. 

Η πρόσκληση 93 αφορά 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. 
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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.  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,  με  βάση  τη  διαθεσιμότητα  ανοικτών 

υποδομών  οπτικών  ινών.  Ο  ανταγωνισμός  αυτός  θα  εγγυηθεί  τη  σωστή 

συνέχιση,  ανάπτυξη  και  αναβάθμιση  της  παροχής  ευρυζωνικών  υπηρεσιών 

πρόσβασης στην Ελληνική περιφέρεια.  

Τα αναμενόμενα συνολικά αποτελέσματα των έργων της Πρόσκλησης 93 είναι η 

κατασκευή  μητροπολιτικών  δικτύων  που  θα  διασυνδέουν  τα  κτίρια  δημόσιου 

συμφέροντος, η δημιουργία συνθηκών ανταγωνισμού προς όφελος του τελικού 

χρήστη (εναλλακτικές δικτυακές ευρυζωνικές υποδομές, πέραν του δικτύου του 

ΟΤΕ)  καθώς  και  η  διάθεση  μέρους  των  υποδομών  για  ιδιωτική  εκμετάλλευση 

που θα παράγει έσοδα με κοστοστρεφή τρόπο. 

Στο δικτυακό τόπο «Προώθηση της ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας»  (http://broadband.cti.gr)  και  συγκεκριμένα  στην  υπηρεσία  «Χάρτης 

Ευρυζωνικών Δικτύων στην Ελλάδα»  (http://broadband.cti.gr/map/index.php) 

παρουσιάζονται όλα τα ενταγμένα στην πρόσκληση έργα. 

4.3.2  Μέτρο  4.2   –   Πρόσκληση  145   της 

Κοινωνίας της Πληροφορίας 

Η  Πρόσκληση  145  (Π145)  αφορά  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. 
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Η  παρούσα  πρόσκληση  αφορά  τη  χρηματοδότηση  πράξεων  συνολικού 

προϋπολογισμού €5.000.000 Δημόσιας Δαπάνης, που καλύπτει  την κατασκευή 

Μητροπολιτικών  Ευρυζωνικών  Δικτύων  Οπτικών  Ινών  σε  ΟΤΑ  Α’  Βαθμού.  Οι 

ΟΤΑ που  δικαιούνται  σε  αυτή  τη φάση  να  υποβάλουν πρόταση  είναι  οι  Δήμοι 

που  είναι  πρωτεύουσες  νομών,  οι  οποίοι  δεν  υπέβαλαν  πρόταση  στην 

Πρόσκληση  93.  Εξαιρούνται  οι  ΟΤΑ  Α’  Βαθμού  που  ανήκουν  στην  περιφέρεια 

Αττικής και στο Νομό Θεσσαλονίκης. 

Τα έργα αυτά θα διευκολύνουν την απελευθέρωση της αγοράς, θα αυξήσουν τον 

ανταγωνισμό και, παράλληλα, θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων 

των περιοχών αυτών. 

Η  Πρόσκληση  145  έχει  ίδιους  στόχους  με  την  Πρόσκληση  93,  όπως  αυτή 

περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο (4.3.1). 

Σκοπός  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  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. 

Στο δικτυακό τόπο «Προώθηση της ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας»  (http://broadband.cti.gr)  και  συγκεκριμένα  στην  υπηρεσία  «Χάρτης 

Ευρυζωνικών Δικτύων στην Ελλάδα»  (http://broadband.cti.gr/map/index.php) 

παρουσιάζονται όλα τα ενταγμένα στην πρόσκληση έργα. 
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4.3.3  Μέτρο  4.2   –   Πρόσκληση  43   της 

Κοινωνίας της Πληροφορίας 

Η παρούσα πρόσκληση (Π43) 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 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).  Ο  προσδιορισμός  των  αναγκών  και  των  τρόπων 

εξυπηρέτησής των θα πρέπει να λάβει υπόψη του εκτός των άλλων και 

τις  δυνατότητες  των  αναμεταδοτών  του  δορυφορικού  συστήματος 

Hellas Sat που θα δοθούν δωρεάν στο Ελληνικό Δημόσιο. 

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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4.3.4  Το  «μεγάλο  έργο  των  ευρυζωνικών»  

(Πρόσκληση 157  της ΕΥΔ ΚτΠ)  

Έχει προκηρυχθεί από την ΕΥΔ ΚτΠ, με μοναδικό τελικό δικαιούχο την ΚτΠ Α.Ε., 

το λεγόμενο «μεγάλο έργο των ευρυζωνικών»  (Πρόσκληση 157, Μέτρα 4.2 και 

4.3), και το οποίο στοχεύει σε 2 άξονες: 

 Την  ενίσχυση  της  προσφοράς  σε  τηλεπικοινωνιακές  υποδομές, 

προκειμένου  να  παρασχεθούν  ταχύτητες  τουλάχιστον  512  kbps  και  2 

Mbps. 

 Την τόνωση της ζήτησης. 

Όσον αφορά τον πρώτο άξονα που σχετίζεται με τις υποδομές, 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 

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.). 

4.4 ΈΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Στην  παρούσα  ενότητα  παρουσιάζονται  τα  έργα  που  έχουν  υλοποιηθεί  ή 

υλοποιούνται στην Ελλάδα για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υπηρεσιών. 
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4.4.1  Μέτρο  4.3:   «Προηγμένες 

τηλεπικοινωνιακές  υπηρεσίες  για  τον 

πολίτη και τις επιχειρήσεις»  

Για  την  ανάπτυξη  της  ΚτΠ  απαιτούνται  προηγμένες  τηλεπικοινωνιακές 

υπηρεσίες ικανές να στηρίξουν εφαρμογές σε όλο το φάσμα της οικονομίας και 

της  κοινωνίας.  Μέσω  της  υλοποίησης  του  Μέτρου  αυτού  θα  προωθηθεί  η 

εισαγωγή των νέων τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών στην καθημερινή ζωή του 

πολίτη,  καθώς  επίσης  και  στη  λειτουργία  του  δημόσιου  τομέα  και  των 

επιχειρήσεων, έτσι ώστε να καταστούν κοινωνοί των προνομίων που προσφέρει 

η ΚτΠ. 

Οι στόχοι του Μέτρου 4.3 συγκεκριμένα είναι: 

 Η ανάπτυξη και η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και υπηρεσιών 

περιεχομένου ευρείας ζώνης. 

 Η ανάπτυξη και η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και υπηρεσιών 

περιεχομένου  ευρείας  ζώνης,  σε περιοχές  της Ελληνικής Επικράτειας,  οι 

οποίες  έχουν αναγνωρισμένες ανάγκες,  όσον αφορά στη  λειτουργία και 

διασύνδεση των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. 

 Η  ανάπτυξη  πιλοτικών  δράσεων  που  αφορούν  την  εφαρμογή  νέων 

τεχνολογιών,  σε  ορισμένες  γεωγραφικές  περιοχές  και  ορισμένο  αριθμό 

χρηστών, οι οποίες δεν θεωρούνται άμεσα κερδοφόρες και θα συμβάλουν 

στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του πολίτη, (π.χ. έξυπνοι οικισμοί). 

 Η  ανάπτυξη  ειδικών  δράσεων  παροχής  τηλεπικοινωνιακών  υπηρεσιών 

για ειδικές ομάδες πληθυσμού (ηλικιωμένοι, Α.Μ.Ε.Α κ.λπ.). 

 Η ανάπτυξη της ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών. 

Ειδικότερα όσον αφορά δράσεις «έξυπνων οικισμών», η υλοποίηση αποσκοπεί:  



- 218 - ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

Π1.4.1:  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΜΠΕΙΡ ΙΩΝ  ΚΑΙ  ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  Γ ΙΑ  ΠΔΕ,  ΠΗ,  ΠΙΝ,  ΕΛΛΑΔΑ  
 

 στη διερεύνηση του βαθμού και του επιπέδου χρήσης των παρεχόμενων 

υπηρεσιών και στην αξιοποίησή τους από τους ίδιους τους πολίτες στους 

οποίους παρέχονται,  

 στην  αξιολόγηση  της  αναμενόμενης  αναβάθμισης  της  ποιότητας  ζωής 

των  εμπλεκόμενων  πολιτών,  λαμβάνοντας  υπόψη  και  το  κόστος 

υλοποίησης και λειτουργίας υποδομών / υπηρεσιών,  

 στη διερεύνηση της απήχησης που θα έχει στο μέσο πολίτη της χώρας η 

παροχή  των προηγμένων  τηλεπικοινωνιακών  υπηρεσιών στον  “έξυπνο” 

οικισμό  και  του  επιπέδου  της  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  από  τους 

πολίτες προκειμένου να ενταχθούν και στη δική του καθημερινότητα οι 

αντίστοιχες υπηρεσίες, κ.λπ.  

Η ανωτέρω δράση θα αποτελέσει πιλότο για την αξιοποίηση των παρεμβάσεων 

που θα χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα σε ευρεία κλίμακα. 

4.4.2  Μέτρο  4.3      Πρόσκληση  105   της 

Κοινωνίας της Πληροφορίας .  

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  Κοινωνία  της 

Πληροφορίας του Γ΄ ΚΠΣ. 

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 καλύφθηκαν από την Πρόσκληση 

93  για  την  ανάπτυξη  Μητροπολιτικών  Δικτύων  Ευρυζωνικής  Πρόσβασης,  με 

χρηματοδότηση  πράξεων  συνολικού  προϋπολογισμού  €42.000.000  Δημόσιας 

Δαπάνης. 
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Εξαιτίας του μικρού κόστους των προτάσεων, 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 

συμπλήρωση  του  έργου  «ΣΥΖΕΥΞΙΣ»  και  την  ουσιαστική  και  λειτουργικά 

ολοκληρωμένη διασύνδεση των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.  

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 «ΣΥΖΕΥΞΙΣ».  

Οι  ανάγκες  επέκτασης  των  κόμβων  του  «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 
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υπηρεσίες, οι Οικονομικές Επιθεωρήσεις, κ.λπ., θα καλυφθούν από πρόταση που 

θα καταθέσει ο Τελικός Δικαιούχος «Κοινωνία της Πληροφορίας» Α.Ε. 

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. 

Στο δικτυακό τόπο «Προώθηση της ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας»  (http://broadband.cti.gr)  και  συγκεκριμένα  στην  υπηρεσία  «Χάρτης 

Ευρυζωνικών Δικτύων στην Ελλάδα»  (http://broadband.cti.gr/map/index.php) 

παρουσιάζονται όλα τα ενταγμένα στην πρόσκληση έργα. 

4.4.3  Μέτρο  4.3      Πρόσκληση  137   της 

Κοινωνίας της Πληροφορίας .  

Στα πλαίσια της Πρόσκλησης 137, οι Επιχειρήσεις – Επενδυτές θα κληθούν από 

τον μοναδικό τελικό δικαιούχο (ΚτΠ ΑΕ), να καταθέσουν σε αυτόν και όχι στην 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, προς αξιολόγηση συγκεκριμένα Επενδυτικά Σχέδια 

(business  plans)  ενδεικτικού  συνολικού  προϋπολογισμού  1.000.000€  (κάτω 

όριο) – 8.000.000€ (άνω όριο).  

Τα επενδυτικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα υποβληθούν από ΜΜΕ και 

Ενώσεις ή/και Κοινοπραξίες αυτών, οι οποίες δραστηριοποιούνται ή ξεκινούν να 

δραστηριοποιηθούν  για  τις  επενδυτικές  ευκαιρίες  και  προκλήσεις  που 

παρουσιάζουν τα ευρυζωνικά δίκτυα.  

Στόχος είναι τα επενδυτικά αυτά σχέδια παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών και 

περιεχομένου να ενισχύσουν κρίσιμους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας 
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της  χώρας,  όπως:  Τουρισμός,  Πολιτισμός,  Εκπαίδευση,  Υγεία  και  Κοινωνική 

μέριμνα,  Μεταφορές,  Πληροφόρηση  και  Ψυχαγωγία,  Λιανικό  εμπόριο  κ.λπ.  Οι 

προτεινόμενες  ευρυζωνικές  υπηρεσίες  θα  πρέπει  να  έχουν  στόχο  την 

εξυπηρέτηση  του  πολίτη‐καταναλωτή  σε  τομείς  όπως  οι  παραπάνω,  ενώ 

ενδείκνυται  η  διαμόρφωση  «πακέτων»  υπηρεσιών  (bundling  of  services) 

πρόσβασης και περιεχομένου, προσφέροντας συνδυαστικές λύσεις εφαρμογών. 

Τα  επιχειρηματικά  σχέδια  πρέπει  να  δομούνται  σε  συγκεκριμένα  στάδια 

ανάπτυξης  και  υλοποίησης  που  θα  λαμβάνουν  υπόψη  το  σημερινό  επίπεδο 

ζήτησης,  την  προοπτική  μεγέθυνσης  της  εν  λόγω  αγοράς,  αλλά  κυρίως  τον 

σχεδιασμό  ανάπτυξης  ευρυζωνικών  ενσύρματων  και  ασύρματων  δικτύων,  με 

100% χρηματοδότηση, στους κυριότερους Δήμους της χώρας (Προσκλήσεις 93 

και 105 του ΕΠ ΚτΠ) και της προβλεπόμενης ενίσχυσης των τηλεπικοινωνιακών 

παρόχων για την ανάπτυξη συμπληρωματικών ευρυζωνικών υποδομών στις μη 

ευνοημένες περιοχές  της  χώρας μέσω πόρων που θα διατεθούν από  το Μέτρο 

4.2. Επίσης τα Επιχειρηματικά Σχέδια θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους την 

προβλεπόμενη  ενίσχυση  της  ζήτησης  ευρυζωνικών  υπηρεσιών  στις  μη 

ευνοημένες περιοχές της χώρας μέσω πόρων που θα διατεθούν από το ΜΕΤΡΟ 

4.3,  καθώς  και  τα  αποτελέσματα  (υποδομές  και  υπηρεσίες)  του  έργου 

«ΣΥΖΕΥΞΙΣ». 

Άμεσος  στόχος  είναι  η  ανάπτυξη  και  διάθεση  ευρυζωνικού  περιεχομένου  που 

από  την  μια  μεριά  θα  έχει  ως  αποτέλεσμα  την  αύξηση  της  ζήτησης  των 

ευρυζωνικών υπηρεσιών και από την άλλη (έμμεσος στόχος) θα συμβάλλει στην 

περαιτέρω  ανάπτυξη  από  την  αγορά  των  ευρυζωνικών  υποδομών  σε  όλη  την 

χώρα  (Ενίσχυση  του  αλληλοτροφοδοτούμενου  διπολικού  σχήματος  Ανάπτυξη 

Ευρυζωνικών Υποδομών – Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Περιεχομένου και Υπηρεσιών 

που διεθνώς έχει πλέον διαπιστωθεί ότι πρέπει να ενισχύονται και οι δύο πόλοι 

του με παράλληλες δράσεις). 

4.4.4  Πρόγραμμα «Δικτυωθείτε»  
Το  πρόγραμμα  «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ»  έχει  προκηρυχθεί  από  τον  ΕΟΜΕΧΧ  και 

επικεντρώνεται  στην  προώθηση  των  νέων  τεχνολογιών  στις  ελληνικές 



- 222 - ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

Π1.4.1:  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΜΠΕΙΡ ΙΩΝ  ΚΑΙ  ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  Γ ΙΑ  ΠΔΕ,  ΠΗ,  ΠΙΝ,  ΕΛΛΑΔΑ  
 

Μικρομεσαίες  Επιχειρήσεις.  Το  πρόγραμμα  χωρίζεται  σε  δύο  ανεξάρτητες 

ενέργειες:  (α)  στην  επιδότηση  των  επιχειρήσεων  για  αγορά  εξοπλισμού  και 

υπηρεσιών πληροφορικής και Διαδικτύου και (β) στην εκπαιδευτική στήριξη, με 

σκοπό την εξοικείωση 50.000 Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) από όλη την 

Ελλάδα  με  τις  νέες  τεχνολογίες,  όπως  αυτές  εφαρμόζονται  από  τον  σύγχρονο 

επιχειρηματία,  αλλά  και  την  παροχή  βοήθειας  για  τον  εναρμονισμό  με  τις 

σύγχρονες τάσεις της αγοράς, οι οποίες ολοένα και περισσότερο κατευθύνονται 

προς τις πρακτικές του ηλεκτρονικού επιχειρείν (e‐business). 

4.4.5  Πρόγραμμα «Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά»  
Το  Πρόγραμμα  «Επιχειρείτε  Ηλεκτρονικά»  έχει  ως  στόχο  να  ενθαρρύνει  την 

ηλεκτρονικοποίηση  της  λειτουργίας  των  Ελληνικών  Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων  μέσα  από  τεχνολογικές  επενδύσεις  που  θα  συμβάλλουν  στην 

αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους και στην αξιοποίηση των ευκαιριών που 

προσφέρει  η  Κοινωνία  της  Πληροφορίας.  Το  πρόγραμμα  βρίσκεται  ήδη  στο 

δεύτερο κύκλο της υλοποίησής του. 

Στο  πλαίσιο  του  δεύτερου  κύκλου,  θα  χρηματοδοτηθούν  ειδικά  επενδυτικά 

σχέδια  Μικρομεσαίων  Επιχειρήσεων  για  την  εισαγωγή  τους  στη  ψηφιακή 

οικονομία μέσω: 

 της βελτίωσης της διαχείρισης της πληροφορίας και της ολοκληρωμένης 

ηλεκτρονικής  υποστήριξης  ενδοεπιχειρησιακών  και  διεπιχειρησιακών 

διαδικασιών, 

 της  προώθησης  σύγχρονων  πρακτικών  χρήσης  πληροφοριακών 

συστημάτων με τη μορφή υπηρεσιών, 

 της  ενίσχυσης  δικτύων  συνεργατών,  πελατών  και  προμηθευτών  με 

σύγχρονα εργαλεία υποστήριξης ηλεκτρονικών συναλλαγών, 

 της  δημιουργίας  και  της  αξιοποίησης  ηλεκτρονικού  περιεχομένου,  ως 

βασικού  καταλύτη  για  την  ουσιαστική  εισαγωγή  στην  Κοινωνία  της 

Πληροφορίας. 
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Συγκεκριμένα, κάθε επενδυτικό σχέδιο που θα κατατεθεί θα εντάσσεται σε έναν 

ή  περισσότερους  από  τους  ακόλουθους  άξονες  ‐  κατηγορίες  επιλέξιμων 

ενεργειών: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  1η: «Εγκατάσταση  και  λειτουργία  Πληροφοριακών  Συστημάτων 

για ολοκληρωμένη υποστήριξη των επιχειρησιακών διαδικασιών». 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  2η:  «Χρήση  Πληροφοριακών  Συστημάτων  για  ολοκληρωμένη 

υποστήριξη των επιχειρησιακών διαδικασιών με το μοντέλο του ASP». 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3η:  «Συμμετοχή  σε Ηλεκτρονικές  Αγορές  για  τη  διευκόλυνση  και 

την επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών». 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  4η:  «Δημιουργία,  διαχείριση  και  διανομή  ηλεκτρονικού 

περιεχομένου». 

Κάθε κατηγορία ενεργειών ανταποκρίνεται σε μία από τις βασικές κατευθύνσεις 

‐  στόχους  του  Προγράμματος  «Επιχειρείτε  Ηλεκτρονικά  ‐  Β'  Κύκλος».  Κάθε 

κατηγορία  περιλαμβάνει  συγκεκριμένα  είδη  ενεργειών  που  είναι  επιλέξιμα.  Οι 

προτεινόμενες  επενδύσεις  θα  πρέπει  υποχρεωτικά  να  εμπίπτουν  σε  μία  ή 

περισσότερες από τις επιλέξιμες ενέργειες της κάθε κατηγορίας. 

4.4.6  Δράση «Wireless  Hotspots»  

Η  Δράση «Wireless  Hotspots»  επιχορηγεί  την  ανάπτυξη  σημείων  ασύρματης 

ευρυζωνικής  πρόσβασης  στο  Διαδίκτυο  σε  χώρους  με  σημαντικό  αριθμό 

συγκέντρωσης  χρηστών  /  επισκεπτών.  Συμπληρωματικά,  οι  υποδομές  αυτές 

μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  και  ως  ασύρματα  δίκτυα  τοπικής  πρόσβασης 

(WLANs) αποτελώντας μία χαμηλού κόστους και υψηλής αξιοπιστίας λύση για 

τις περιπτώσεις όπου δεν είναι εφικτή ή επιθυμητή η εγκατάσταση δομημένης 

καλωδίωσης. 

Η Δράση «Wireless Hotspots» απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων 

που επιθυμούν να παρέχουν σε χρήστες που κινούνται στους χώρους κάλυψής 

τους  ευρυζωνικές  υπηρεσίες  ασύρματης  τοπικής  πρόσβασης  στο  Internet. 

Ιδιαίτερη συνάφεια με τη δράση, αλλά και δυνατότητα αποκόμισης σημαντικών 
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επιχειρηματικών οφελών εμφανίζουν οι επιχειρήσεις με υψηλή επισκεψιμότητα, 

καθώς και αυτές που διαθέτουν χώρους υποδοχής, αναμονής ή φιλοξενίας.  

Το  σχετικά  μικρό  κόστος  υλοποίησης  σε  συνδυασμό  με  την  περιορισμένη 

τεχνολογική  πολυπλοκότητα  που  εμπεριέχει  μια  τέτοια  λύση,  την  καθιστούν 

ιδιαίτερα ελκυστική για επιχειρήσεις που έχουν στόχο να:  

 προσφέρουν  νέες  προηγμένες  υπηρεσίες  τηλεπικοινωνιών  και 

πληροφορικής υψηλής προστιθέμενης αξίας,  

 αυξήσουν το πελατολόγιό τους και τον κύκλο εργασιών τους,  

 αποκτήσουν στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού. 

Δύο είναι οι βασικοί στόχοι της δράσης: 

 Η παροχή  προηγμένων  υπηρεσιών  σε  περισσότερους  πολίτες  μέσω  της 

γρήγορης και ασύρματης πρόσβασης στο Internet σε χαμηλό κόστος, με 

παράλληλη μείωση των γεωγραφικών περιορισμών.  

 Η  αύξηση  της  ανταγωνιστικότητας  των  επιχειρήσεων,  μέσω  της 

εγκατάστασης  νέων  τεχνολογιών  και  της  υιοθέτησης  σύγχρονων 

επιχειρηματικών πρακτικών.  

Τα οφέλη τα οποία η δράση αυτή προσφέρει στις επιχειρήσεις είναι:  

 Βελτιωμένη  εξυπηρέτηση  των  πελατών  τους  προσφέροντας  υπηρεσίες 

προστιθέμενης αξίας.  

 Νέες πηγές εσόδων, έμμεσες (προσέλκυση νέων πελατών κ.λπ.), ή άμεσες 

(παροχή των υπηρεσιών σε συνδρομητική βάση).  

 Μείωση του κόστους και του χρόνου ανάπτυξης της δικτυακής υποδομής 

της επιχείρησης.  

 Δυνατότητα  παράλληλης  αξιοποίησης  του  Wireless  Hotspot  για  ενδο‐

επιχειρησιακή χρήση.  

Επιπλέον τα οφέλη τα οποία προσφέρονται στους χρήστες είναι:  
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 Ασύρματη πρόσβαση στο Διαδίκτυο και σε τοπικά δίκτυα επικοινωνιών 

με υψηλές ταχύτητες επικοινωνίας χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς.  

 Πρόσβαση  σε  νέες,  προηγμένες  υπηρεσίες  υψηλής  προστιθέμενης  αξίας 

με χαμηλό κόστος (π.χ. Voice over IP).  

 Δυνατότητα αξιοποίησης  του χρόνου τους κατά την διάρκεια  ταξιδιών/ 

μετακινήσεων / αναμονής.  

 Δυνατότητα  επικοινωνίας  με  την  εργασία  τους  από  απομακρυσμένα. 

σημεία μέσω του Διαδικτύου.  

 Αξιοποίηση  ειδικών  κατηγοριών  εφαρμογών  (π.χ.  τηλεμετρία,  τηλε‐

ιατρική, location based services, κ.λπ.). 

4.4.7  Το «μεγάλο έργο των ευρυζωνικών»  
(Πρόσκληση 157  της ΕΥΔ ΚτΠ)  

Όπως  αναφέρθηκε  και  πιο  πάνω,  έχει  προκηρυχθεί  από  την  ΕΥΔ  ΚτΠ,  με 

μοναδικό τελικό δικαιούχο την ΚτΠ Α.Ε., και το οποίο όσον αφορά τις υπηρεσίες 

έχει σα στόχο 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.  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 υπηρεσίες.  

Εκτιμάται ότι με το έργο αυτό, υπολογίζοντας μόνο το 50% του πληθυσμού της 

χώρας  που  καλύπτουν  οι  7  γεωγραφικές  ζώνες,  η  ευρυζωνική  διείσδυση  θα 

φθάσει  το  4,72%  μέχρι  το  2008.  Το  έργο  προβλέπεται  ότι  θα  έχει  ένα  θετικό 

οριακό οικονομικό αποτέλεσμα με ARPU της τάξης των €30‐ 33, σύμφωνα με τις 

εκτιμήσεις της ΚτΠ Α.Ε. 
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4.4.8  Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο 

Το  Πανελλήνιο  Σχολικό  Δίκτυο  (ΠΣΔ  ‐  http://www.sch.gr)  αποτελεί  το 

εκπαιδευτικό ενδοδίκτυο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 

(ΥΠΕΠΘ ‐ http://www.ypepth.gr), που διασυνδέει ένα μεγάλο αριθμό σχολικών 

και διοικητικών μονάδων της εκπαίδευσης, ενώ ταυτόχρονα παρέχει σε αυτούς 

και  τα  στελέχη  της  εκπαίδευσης  μια  πλειάδα  βασικών  και  προηγμένων 

τηλεματικών υπηρεσιών. 

Σήμερα το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο λειτουργεί και συνεχίζει να επεκτείνεται 

χάρη  στη  συνεργασία  του  ΥΠΕΠΘ  και  δώδεκα  Ερευνητικών  Κέντρων  και 

Εκπαιδευτικών  Ιδρυμάτων  της  Τριτοβάθμιας  Εκπαίδευσης.  Αναλυτικότερα  το 

Σχολικό Δίκτυο: 

 Υλοποιείται  και  υποστηρίζεται  λειτουργικά  από  δεκατρείς 

εποπτευόμενους  φορείς  του  ΥΠΕΠΘ  (Ερευνητικά  Ακαδημαϊκά  και 

Πανεπιστημιακά  Ινστιτούτα,  Πανεπιστήμια  και  Τεχνολογικά 

Εκπαιδευτικά  Ιδρύματα)  (http://www.sch.gr/sch‐

portlets/edupartners.php). 

 Αποτελείται  από  οκτώ  (8)  κύριους  (περιφερειακούς)  κόμβους,  στους 

οποίους  πραγματοποιείται  η  διασύνδεση  με  το  Εθνικό  Δίκτυο  Έρευνας 

και  Τεχνολογίας  (ΕΔΕΤ),  που  αποτελεί  τον  πάροχο  υπηρεσιών 

Διαδικτύου  (ISP)  του  Σχολικού  Δικτύου,  όπως  άλλωστε  και  όλων  των 

ακαδημαϊκών δικτύων. 

 Υποστηρίζεται από δίκτυο διανομής με εξοπλισμό σε 43 (νομαρχιακούς) 

κόμβους,  οι  οποίοι  διασυνδέονται  με  τηλεπικοινωνιακό  κυκλώματα 

διαφόρων τεχνολογιών με τους κύριους κόμβους. 

 Διαθέτει δίκτυο πρόσβασης, το οποίο αποτελείται από τον εξοπλισμό που 

είναι  εγκατεστημένος  στους  χώρους  των  μονάδων  αλλά  και  τις 

αντίστοιχες τηλεπικοινωνιακές ζεύξεις, με τις οποίες πραγματοποιείται η 

σύνδεσή  τους  στο  δίκτυο  διανομής.  Το  ΠΣΔ  διαθέτει  περισσότερα  από 

10.000  τηλεπικοινωνιακά  κυκλώματα  για  την  εξυπηρέτηση  των 
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συνδεδεμένων μονάδων. Οι αντίστοιχες θύρες διασύνδεσης του δικτύου 

διανομής  ωστόσο  υπερβαίνουν  τις  13.000,  με  σκοπό  την  παροχή 

υπηρεσιών όχι μόνο στις μονάδες αλλά και στους εκπαιδευτικούς. 

 Παρέχει  σύνδεση  στο  δίκτυο  σε  περισσότερες  από  12.600  σχολικές 

μονάδες,  περίπου  2.300  διοικητικές  μονάδες  του  ΥΠΕΠΘ  και  σχεδόν 

46.000 στελέχη της εκπαίδευσης, με συνεχή αυξητική τάση. 

 Παρέχει  στους  χρήστες  του  και  τους  διαχειριστές  του  πρόσβαση  σε 

περίπου τριάντα (30) βασικές και προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες. 

 Προωθεί  έμπρακτα  την  ευρυζωνικότητα  και  τους  στόχους  του  eEurope 

2005  έχοντας  ήδη  προβεί  στον  απαραίτητο  σχεδιασμό  και 

αντικαθιστώντας τις συνδέσεις τύπου dial‐up του δικτύου πρόσβασης με 

αντίστοιχες τύπου xDSL. 

 Υποστηρίζει  μια  πλειάδα  δράσεων,  έργων  και  δραστηριοτήτων 

εκπαιδευτικού  ή  διοικητικού  περιεχομένου  (π.χ.  την  καταγραφή  του 

εκπαιδευτικού  και  μαθητικού  δυναμικού  των  σχολικών  μονάδων,  τη 

διανομή εγκυκλίων, την ευρωπαϊκή δράση eTwinning κ.α.) 

 Γενικότερα προάγει τη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ όχι μόνο στο χώρο 

της εκπαίδευσης αλλά συνολικά στον ελληνικό χώρο. 

Αναφορικά  με  ευρυζωνικές  υπηρεσίες,  το  Πανελλήνιο  Σχολικό  Δίκτυο 

προσφέρει: 

 Ασύγχρονη Τηλε‐εκπαίδευση, 

 Τηλεδιάσκεψη  

 Βίντεο κατ’ Απαίτηση  

 Ζωντανές μεταδόσεις εκδηλώσεων μέσω Διαδικτύου (webcasting) 

 Τηλεφωνία μέσω δικτύου δεδομένων (Voice over IP) 
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4.4.9  ΕΔΕΤ 

Η  εταιρεία  ΕΔΕΤ  Α.Ε.  (Εθνικό  Δίκτυο  Έρευνας  και  Τεχνολογίας  Α.Ε.)  έχει  την 

ευθύνη της διαχείρισης του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας. Το Εθνικό 

Δίκτυο  Έρευνας  και  Τεχνολογίας  παρέχει,  από  το  1995,  υπηρεσίες  δικτύου 

κορμού στην Ελληνική Ακαδημαϊκή & Ερευνητική Κοινότητα (έργο της Γενικής 

Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης). 

Tο ΕΔΕΤ συνεργάζεται με 82 φορείς στους οποίους περιλαμβάνονται όλα τα ΑΕΙ, 

τα  ΤΕΙ  και  τα  Ερευνητικά  Κέντρα  της  χώρας,  εξυπηρετώντας  συνολικά  πάνω 

από  200.000  χρήστες  οι  οποίοι  είναι  ερευνητές,  φοιτητές  και  ερευνητικό 

προσωπικό  ΑΕΙ  /  ΤΕΙ,  χρήστες  ακαδημαϊκών  και  ερευνητικών  ηλεκτρονικών 

βιβλιοθηκών,  εκπαιδευτικοί  και  μαθητές  της  Πρωτοβάθμιας  και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Το  ΕΔΕΤ  συνδέει  στο  Διαδίκτυο  και  μεταξύ  τους,  περισσότερα  από  70 

Ακαδημαϊκά  και  Ερευνητικά  Ιδρύματα  (τα  Ερευνητικά  Κέντρα  και  όλα  τα  ΑΕΙ 

και  τα  ΤΕΙ  της  χώρας)  με  περισσότερους  από  200.000  χρήστες  (ένα  μεγάλο 

μέρος της κοινότητας των Ελλήνων χρηστών του Διαδικτύου). Με λίγα λόγια, το 

ΕΔΕΤ  υποστηρίζει  από  το  έτος  1995,  ως  δίκτυο  κορμού,  τις  ανάγκες 

ηλεκτρονικής  επικοινωνίας  και  συνεργασίας  της  Ελληνικής  Ακαδημαϊκής  & 

Ερευνητικής  Κοινότητας  όπως  επίσης  των  εκπαιδευτικών  και  μαθητών  της 

πρωτοβάθμιας  και  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  (στην  αρχή  ως  έργο  της 

Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης). Πιο 

συγκεκριμένα  το  ΕΔΕΤ  συνεργάζεται  με  65  φορείς  στους  οποίους 

περιλαμβάνονται  όλα  τα  ΑΕΙ,  ΑΤΕΙ  και  τα  Ερευνητικά  Κέντρα  της  χώρας, 

εξυπηρετώντας συνολικά πάνω από 190.000 χρήστες οι οποίοι είναι ερευνητές, 

φοιτητές  και  ερευνητικό  προσωπικό  ΑΕΙ  /  ΑΤΕΙ,  χρήστες  ακαδημαϊκών  και 

ερευνητικών ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών. Όσον αφορά στο Πανελλήνιο Σχολικό 

Δίκτυο, στο ΕΔΕΤ είναι συνδεδεμένα 1059 δημοτικά, 3660 Γυμνάσια και Λύκεια 

και  141  ΙΕΚ  (Απρίλιος  2002).  Επίσης,  το  ΕΔΕΤ  συμβάλλει  καθοριστικά  στην 

ανάπτυξη  του  Διαδικτύου  στην  Ελλάδα,  προσφέροντας  τοπική  διασύνδεση 

μεταξύ των μεγαλύτερων εταιρειών παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου στον κόμβο 

Athens  Internet  Εxchange.  Το  δίκτυο  κορμού  του  ΕΔΕΤ  περιλαμβάνει  σήμερα 
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οκτώ  κύριους  κόμβους  στις  πόλεις  Αθήνα,  Θεσσαλονίκη,  Πάτρα,  Ιωάννινα, 

Ξάνθη, Ηράκλειο, Λάρισα και Σύρο.  

Αναφορικά με ευρυζωνικές υπηρεσίες, το ΕΔΕΤ προσφέρει: 

 Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης 

 Video Webcasting 

 Υπηρεσία IP Τηλεφωνίας 

 Video On Demand 

 L‐2 και L‐3 MPLS VPNs 

 Υπηρεσία Διαχειριζόμενης Χωρητικότητας (MBS) 

4.4.9.1  ΕΔΕΤ  2 

To ΕΔΕΤ2 αποτελεί οπτικό δίκτυο νέας γενιάς τεχνολογίας Πολυπλεξίας Μήκους 

Κύματος  (Wavelength  Division Multiplexing  ‐ WDM)  υπερ‐υψηλών  ταχυτήτων 

(1‐2,5 Gbps) και αναμένεται να αποτελέσει τη βασική δικτυακή υποδομή για τις 

αναπτυξιακές δράσεις των Υπουργείων Ανάπτυξης και Παιδείας. Με το νέο αυτό 

δίκτυο, η Ελλάδα εγκαινιάζει μια νέα ψηφιακή εποχή και διατηρεί και επαυξάνει 

το ρόλο της στις διεθνείς εξελίξεις στο χώρο των προηγμένων δικτύων Internet. 

Το δίκτυο ΕΔΕΤ2 διασυνδέει σε ταχύτητες της τάξης των Gbps τις πόλεις Αθήνα 

(όπου  διασυνδέεται  με  Μητροπολιτικό  Δίκτυο  WDM  της  Αττικής),  Λάρισα, 

Θεσσαλονίκη,  Ιωάννινα,  Πάτρα,  Χανιά,  Ρέθυμνο,  Ηράκλειο  (μεταξύ  των  τριών 

πόλεων  της  Κρήτης  υλοποιείται  επίσης Μητροπολιτικό  Δίκτυο)  και  Σύρος  και 

επί  του  οποίου  θα  διασυνδεθεί  με  ανάλογες  ταχύτητες  η  Ερευνητική  & 

Εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας. Στην α' φάση, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 

πιλοτική  λειτουργία  του Μητροπολιτικού Δικτύου  της Αττικής,  με  την παροχή 

οπτικών  συνδέσεων  ταχυτήτων  Gbps  σε  14  φορείς  (ΑΕΙ,  AΤΕΙ  και  Εθνικά 

Ερευνητικά Κέντρα). Με την επέκταση του ΕΔΕΤ2 παρέχεται η δυνατότητα για 

Gbps συνδέσεις σε ακόμα 63 φορείς πανελλαδικά. 
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Το  EΔΕΤ2  υλοποιείται  παράλληλα  με  την  αναβάθμιση  του  Πανευρωπαϊκού 

Δικτύου GEANT και  των αντίστοιχων δικτύων  της  Γερμανίας,  Γαλλίας,  Ιταλίας 

κλπ, και αποτελεί την απάντηση της Ευρώπης στα αντίστοιχα προηγμένα δίκτυα 

νέας  γενιάς  Internet  των  ΗΠΑ  (Internet2),  του  Καναδά  (CA*net)  και  της 

Ιαπωνίας. 

4.4.9.2  ΕΔΕΤ  3 

Με  το  δίκτυο  ΕΔΕΤ3  σηματοδοτείται  η  μετάβαση  από  το  μοντέλο  μίσθωσης 

τηλεπικοινωνιακών κυκλωμάτων, σε μακροχρόνια μίσθωση οπτικών  ινών στις 

οποίες θα εγκατασταθεί και θα χρησιμοποιείται ιδιόκτητος εξοπλισμός οπτικής 

μετάδοσης. Για το λόγο αυτό το έργο ΕΔΕΤ3 αποτελεί αποφασιστικό βήμα στην 

απρόσκοπτη ανάπτυξη της υποδομής του ΕΔΕΤ με ταυτόχρονη εξασφάλιση της 

οικονομικής βιωσιμότητας του. Η ΕΔΕΤ απέκτησε αναφαίρετο δικαίωμα χρήσης 

σκοτεινών  οπτικών  ινών  3500  χιλιομέτρων  για  15  έτη  μεταξύ  των  σημείων 

παρουσίας  σε  πολλές  μεγάλες  πόλεις  και  ήδη  προχωρά  στην  επέκταση  και  σε 

άλλες  μικρότερες.  Με  την  προμήθεια  και  λειτουργία  κατάλληλου  οπτικού 

εξοπλισμού  το  ΕΔΕΤ3  επιτρέπει  την  μετάδοση  δεδομένων  σε  πολύ  υψηλές 

ταχύτητες  (έως  16  μήκη  κύματος  των  10 Gbps  αρχικά),  κάνοντας  δυνατή  την 

απεριόριστη και σε ευρεία κλίμακα χρήση προηγμένων δικτυακών εφαρμογών 

σε  πραγματικό  χρόνο.  Η  τηλε‐εκπαίδευση,  η  τηλεδιάσκεψη,  οι  επικοινωνίες 

πολυμέσων  μπορούν  να  διευκολύνουν  την  βεβαρημένη  καθημερινή 

δραστηριότητα  των  Ερευνητικών  και  Ακαδημαϊκών  Ιδρυμάτων  της  Χώρας. 

Παράλληλα υποστηρίζονται εφαρμογές ηλεκτρονικής επιστήμης και πλέγματος 

υπολογιστικών  συστημάτων.  Το  σημαντικότερο  είναι  ότι  πετυχαίνοντας  την 

απόκτηση των δικαιωμάτων χρήσης σκοτεινών οπτικών ινών, η ΕΔΕΤ μπορεί να 

παρέχει  και  να  διαχειρίζεται  αυτόνομα  την  πρακτικά  ανεξάντλητη 

χωρητικότητα, επιτυγχάνοντας βέλτιστη χρήση του μέσου μετάδοσης, κάτι που 

αποτελεί την βάση για οικονομικά βιώσιμες υποδομές και την εγγύηση για την 

αειφόρο τεχνολογική τους ανάπτυξη.  

Ο  κεντρικός  άξονας  ανάπτυξης  του  δικτύου  κορμού  του  ΕΔΕΤ  με  την  μέθοδο 

απόκτησης δικαιωμάτων χρήσης σκοτεινών οπτικών ινών πλαισιώνεται από μια 
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σειρά δράσεων‐υποέργων που εκτείνονται από τον αναγκαίο εξοπλισμό οπτικής 

μετάδοσης και μεταγωγής έως την ανάπτυξη εφαρμογών παρακολούθησης και 

διαχείρισης,  τις  υποδομές  ενδιάμεσου  λογισμικού,  τις  καινοτόμες  υπηρεσίες 

μεταφοράς φωνής & κινούμενης  εικόνας,  τις υπηρεσίες καταλόγου, ασφάλειας 

συστημάτων, και γενικά το σύνολο του εξοπλισμού, των εφαρμογών‐εργαλείων, 

και  των  υπηρεσιών  που  θα  καθιστούν  πλήρως  αξιοποιήσιμη  την  προηγμένη 

υποδομή του ΕΔΕΤ3. 

Το ΕΔΕΤ3/GRNET3 είναι το πρώτο πραγματικά ευρυζωνικό δίκτυο της χώρας, 

σχεδιασμένο σύμφωνα με τον ορισμό της ευρυζωνικής δικτυακής υποδομής: 

 επιτρέπει  την  κατανεμημένη  ανάπτυξη  υπαρχόντων  και  μελλοντικών 

δικτυακών εφαρμογών και πληροφοριακών υπηρεσιών,  

 δίνει τη δυνατότητα αδιάλειπτης σύνδεσης των χρηστών σε αυτές,  

 ικανοποιεί τις εκάστοτε ανάγκες των εφαρμογών σε εύρος ζώνης, και  

 είναι  ικανή  να  αναβαθμίζεται  συνεχώς  και  με  μικρό  επιπλέον  κόστος 

ώστε να εξακολουθεί να ικανοποιεί τις ανάγκες όπως αυτές αυξάνουν και 

μετεξελίσσονται με ρυθμό και κόστος που επιτάσσονται από την πρόοδο 

της πληροφορικής και της τεχνολογίας επικοινωνιών. 

Το ΕΔΕΤ3/GRNET3 γίνεται πραγματικότητα εντός του 2007. Το πρώτο εξάμηνο 

του  έτους  αναμένεται  να  λειτουργήσει  το  μεγαλύτερο  μέρος  του  με  την 

εγκατάσταση του εξοπλισμού οπτικής μεταγωγής στα πρώτα 3000 χιλιόμετρα 

οπτικών ινών που έχει ήδη αποκτήσει η ΕΔΕΤ. Θα ακολουθήσει η υλοποίηση των 

Μητροπολιτικών  Δικτύων  Αθήνας  και  Θεσσαλονίκης  που  θα  διασυνδέουν  με 

σκοτεινές  οπτικές  ίνες  όλα  τα  μεγάλα  Ακαδημαϊκά  και  Ερευνητικά  Ιδρύματα. 

Στις  άλλες  πόλεις  όπου  αναπτύσσονται  Δημοτικά  Μητροπολιτικά  δίκτυα  η 

διασύνδεση των φορέων θα γίνεται με χρήση οπτικών ινών μόλις αυτές θα είναι 

διαθέσιμες, με στόχο το ΕΔΕΤ να είναι υποδειγματικός χρήστης της νέας αυτής 

δημόσιας  υποδομής  της  χώρας  αποδεικνύοντας  την  αξία  της  συνέργιας  σε 

επίπεδο στρατηγικής ανάπτυξης.   
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4.4.10  ΣΥΖΕΥΞΙΣ 

Το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» είναι ένα έργο του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης 

και  Αποκέντρωσης  (ΥΠΕΣΔΔΑ),  με  το  οποίο  επιδιώκεται  η  ανάπτυξη  και  ο 

εκσυγχρονισμός της τηλεπικοινωνιακής υποδομής του Δημόσιου Τομέα. Το έργο 

αφορά  αποκλειστικά  στην  προμήθεια  υπηρεσιών  ευρυζωνικής  πρόσβασης  σε 

1800  σημεία  παρουσίας  της  δημόσιας  διοίκησης,  υγείας  και  στρατολογίας  και 

διασύνδεσης μέσω δικτύου κορμού. Πάνω από αυτό  το δίκτυο πρόσβασης και 

κορμού θα παρέχονται οι εξής υπηρεσίες: 

 Τηλεφωνία (εσωτερική και εξωτερική) 

 Δεδομένα (εσωτερική επικοινωνία και πρόσβαση στο Διαδίκτυο) 

 Video (τηλεδιάσκεψη ‐ τηλεκπαίδευση) 

Στα  πλαίσια  του  έργου  επίσης  θα  δημιουργηθεί  υποδομή  δημόσιου  κλειδιού 

(Public  Key  Infrastructure)  για  την  έκδοση  ψηφιακών  πιστοποιητικών  και 

διαδικτυακή  πύλη  πληροφόρησης  (portal)  για  παροχή  των  υπηρεσιών  του 

δημοσίου  προς  τους  πολίτες.  Τέλος  το  έργο  περιλαμβάνει  εκπαίδευση 

υπαλλήλων πάνω στις ΤΠΕ καθώς και κατανεμημένη υποστήριξη δικτύου από 

τους αναδόχους. 

Μέσω  του  δικτύου  «ΣΥΖΕΥΞΙΣ»  είναι  δυνατή  η  παροχή,  στους  φορείς  του 

Δημοσίου,  τηλεματικών  υπηρεσιών  με  υψηλή ποιότητα  και  χαμηλό  κόστος,  γι’ 

αυτό και η πραγματοποίησή του αποτελεί θέμα πρώτης προτεραιότητας για το 

ΥΠΕΣΔΔΑ. 

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, 

με  την  αναβάθμιση  της  μεταξύ  τους  επικοινωνίας  μέσω  της  παροχής 

προηγμένων  τηλεματικών  υπηρεσιών  με  χαμηλό  κόστος,  και  η  ενοποιημένη 

εξυπηρέτηση  των πολιτών,  με αυτοματοποιημένα και φιλικά προς  τον  χρήστη 

συστήματα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης συναλλαγών με το Δημόσιο. 

Όσον αφορά ευρυζωνικές υπηρεσίες, το ΣΥΖΕΥΞΙΣ προσφέρει: 

 Υπηρεσία φωνής VoIP 
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 Υπηρεσία απομακρυσμένης πρόσβασης 

 Τηλεδιάσκεψη (μελλοντικά) 

4.4.11  ΔΙΟΔΟΣ 

Βασικός  στόχος  της  δράσης  ΔΙΟΔΟΣ  είναι  η  προώθηση  και  ανάπτυξη  της 

ευρυζωνικότητας  στην  ακαδημαϊκή  κοινότητα,  με  σεβασμό  στο  ισχύον  εθνικό 

και  κοινοτικό  κανονιστικό  πλαίσιο,  καθώς  και  στις  εμπορικές  πρακτικές  της 

αγοράς,  τηρώντας  τις  αρχές  της  διαλειτουργικότητας  και  της  τεχνολογικής 

ουδετερότητας. Η δράση ΔΙΟΔΟΣ διευκολύνει τους σπουδαστές και τα μέλη του 

εκπαιδευτικού  προσωπικού  της  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης,  στην  απόκτηση 

υπηρεσίας ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο με προνομιακούς όρους, στο 

χαμηλότερο δυνατό κόστος. Σύμφωνα µε τα δηµοσιευµένα στοιχεία, οι φοιτητές 

και οι ακαδημαϊκοί της χώρας έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρόσβαση 

σε  ευρυζωνική  σύνδεση  ADSL  µε  μηνιαίο  κόστος  που  δεν  θα  ξεπερνά  τα  €18 

(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) μέσω του Προγράμματος «ΔΙΟΔΟΣ». 

Ο  στόχος  είναι  αφενός  η  εξοικείωση  σηµαντικού  µέρους  µιας  µεγάλης 

πληθυσµιακής  οµάδας  (πάνω  από  200.000  άτοµα)  µε  τα  οφέλη  της 

ευρυζωνικότητας και αφετέρου η δηµιουργία µιας κρίσιµης µάζας κοινού που θα 

διαθέτει  την  υποδοµή  για  πρόσβαση  και  χρήση  υπηρεσιών  που  απαιτούν 

µεγάλες ταχύτητες σύνδεσης στο ∆ιαδίκτυο. 

Βασικός  στόχος  του  Προγράμματος  «ΔΙΟΔΟΣ»  είναι  η  μείωση  του  κόστους 

συνδρομής ευρυζωνικής πρόσβασης των φοιτητών στο Διαδίκτυο από την οικία 

τους,  με  σεβασμό  στο  ισχύον  εθνικό  και  κοινοτικό  κανονιστικό  πλαίσιο, 

σύμφωνα  με  ανάλογες  πρωτοβουλίες  άλλων  ευρωπαϊκών  χωρών  και  με  βάση 

τις αρχές της διαλειτουργικότητας και της τεχνολογικής ουδετερότητας. Για το 

σκοπό του Προγράμματος «ΔΙΟΔΟΣ» έχει αναπτυχθεί από τη Γενική Γραμματεία 

Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λειτουργεί μία ειδική 

δικτυακή πύλη (portal), στην οποία μπορεί να εισέρχεται κάθε φοιτητής για να 

ενημερώνεται για τις προσφορές των παρόχων και να συμπληρώνει την αίτηση 

εγγραφής του στο πρόγραμμα.  
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Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές των ΑΕΙ/ΤΕΙ και του 

Ανοικτού  Πανεπιστημίου,  για  χρονικό  διάστημα  ίσο  με  την  προβλεπόμενη 

διάρκεια των σπουδών τους και μέχρι ένα έτος πέραν του χρόνου αυτού. Επίσης, 

οι  μεταπτυχιακοί  φοιτητές  που  παρακολουθούν  πρόγραμμα  με  στόχο  την 

απόκτηση Διπλώματος Ειδίκευσης και οι υποψήφιοι διδάκτορες, δικαιούνται να 

μετέχουν στο Πρόγραμμα «ΔΙΟΔΟΣ» για δύο και τέσσερα έτη από την εγγραφή 

τους, αντιστοίχως.  

Σε  αυτό  το  πλαίσιο,  η  σύνδεση  είναι  μόνιμη,  στην  οικία  του  φοιτητή,  χωρίς 

ογκοχρέωση  και  με  ονομαστική  ταχύτητα  τουλάχιστον  768/192  Kbps.  Η 

σύνδεση  θα  πραγματοποιείται  στην  περιοχή  της  πόλης  φοίτησης.  Για  τη 

δρομολόγηση  της  κίνησης  προς  το  διεθνές  Internet  θα  αξιοποιηθεί  το  Εθνικό 

Δίκτυο  Έρευνας  και  Τεχνολογίας,  με  το  οποίο  θα  διασυνδέονται  οι  πάροχοι 

ηλεκτρονικών  επικοινωνιών  και  οι  ISP,  που  θα  συμμετέχουν  στο  Πρόγραμμα 

«ΔΙΟΔΟΣ».  Η  συνολική  μηνιαία  χρέωση  των φοιτητών  θα  προσδιορίζεται  από 

τον ελεύθερο ανταγωνισμό των συμμετεχόντων παρόχων, οι οποίοι θα έχουν τη 

δυνατότητα  να  προσφέρουν  εναλλακτικά  πακέτα  σύνδεσης  και  επιπρόσθετες 

ηλεκτρονικές  υπηρεσίες.  Εκτιμάται  ότι,  με  την  προτεινόμενη  λύση,  η  τελική 

προσφερόμενη τιμή προς τους φοιτητές δε θα υπερβαίνει το 50% του κόστους 

της αντίστοιχης υπηρεσίας, που διατίθεται εμπορικά στο κοινό. 

Το  Πρόγραμμα  «ΔΙΟΔΟΣ»  είναι  ανοικτό  σε  όλες  τις  επιχειρήσεις  που 

δραστηριοποιούνται  στον  τομέα  παροχής  υπηρεσιών  ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών  και  πρόσβασης  στο  Διαδίκτυο.  Οι  εταιρείες  οι  οποίες  έχουν  ήδη 

εκδηλώσει  ενδιαφέρον  και  προσφέρουν  φοιτητικά  ADSL  πακέτα  είναι  οι 

παρακάτω: Altec Telecoms, Forthnet, Hellas On Line, OTE, OTENET, Vivodi, ΤΕΕ 

(Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος), Tellas και Wind. Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία 

ηλεκτρονικών  υπηρεσιών  ή  παροχής  υπηρεσιών  διαδικτύου  θα  χρησιμοποιεί 

ατελώς την υποδομή του δημόσιου Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας 

του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  για  τη  δρομολόγηση  της  κίνησης  των  φοιτητικών 

συνδέσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν προβλεφθεί όλα τα μέτρα προκειμένου να 

αποτραπεί  η  καταχρηστική  εκμετάλλευση  από  μη  δικαιούχους  και  να 

εξασφαλιστεί η ανεμπόδιστη και επί ίσοις όροις συμμετοχή όλων των παρόχων, 
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συμπεριλαμβανομένων  και  αυτών  που  έχουν  ή  σκοπεύουν  να  αναπτύξουν 

εναλλακτικές δικτυακές υποδομές πρόσβασης.  

Η υλοποίηση της παρούσας πρωτοβουλίας θα αξιολογείται και θα εποπτεύεται 

από  ειδική  Επιτροπή  παρακολούθησης,  στην  οποία  θα  συμμετέχουν 

εκπρόσωποι  από  τα  συναρμόδια  Υπουργεία  (ΥΠΑΝ,  ΥΠΕΠΘ,  ΥΜΕ),  καθώς  και 

εκπρόσωποι  των  ΑΕΙ  και  ΤΕΙ.  Περισσότερες  λεπτομέρειες  για  τις  διαδικασίες 

εφαρμογής  του  προγράμματος,  όπως  ο  κανονισμός  λειτουργίας,  οι 

προϋποθέσεις  συμμετοχής  των  παρόχων  κ.λπ.,  μπορούν  να  βρεθούν  στον 

δικτυακό τόπο του προγράμματος ΔΙΟΔΟΣ: http://diodos.gsrt.gr. 

Η υλοποίηση του Προγράμματος «ΔΙΟΔΟΣ» αναμένεται να δημιουργήσει μία νέα 

δυναμική, που θα συμβάλει στην αποφασιστική αύξηση της γενικής ζήτησης, με 

την  ανάπτυξη  νέων  υπηρεσιών  και  περιεχομένου,  καθώς  και  στην  εξάπλωση 

των  ευρυζωνικών  συνδέσεων  σε  μεγάλο  μέρος  της  επικράτειας.  Επιπλέον,  θα 

αποτελέσει  σημαντικό  κίνητρο  τόσο  για  τη  δημιουργία  νέων  ανταγωνιστικών 

δικτυακών υποδομών, που αποτελούν προϋπόθεση για  την περαιτέρω μείωση 

του γενικού κόστους ευρυζωνικής πρόσβασης, όσο και για την ανάπτυξη νέων 

ευρυζωνικών υπηρεσιών. 

4.5 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ ΚΑΙ 
ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ 
ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στη χώρα, 

καθορίστηκε και θεσπίστηκε το 2002 η Ελληνική ομάδα εργασίας ευρυζωνικών 

δικτύων (Broadband Task Force) η οποία δημοσίευσε το «Κείµενο Στρατηγικής 

για την Ευρυζωνική Πρόσβαση». Το κείμενο αυτό καθόρισε τη στρατηγική για 

την προώθηση της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα στη μετέπειτα περίοδο.  

Το  2005,  όμως,  στο  πλαίσιο  της  ευρυζωνικής  και  ψηφιακής  στρατηγικής  της 

χώρας,  καταρτίστηκε  από  την  Επιτροπή  Πληροφορικής  για  πρώτη  φορά  μια 

ολοκληρωμένη  Ψηφιακή  Στρατηγική  για  την  χώρα,  η  οποία  αναφέρεται  στην 

περίοδο  2006‐2013  και  η  οποία  έλαβε  υπόψη  της,  μεταξύ  άλλων,  το  ισχύον 
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θεσμικό  πλαίσιο  της  ΕΕ.  Η  Ψηφιακή  Στρατηγική  2006‐2013  αποσκοπεί  στην 

πραγματοποίηση  ενός  «ψηφιακού  άλματος»  στην  παραγωγικότητα  και  στην 

ποιότητα ζωής, αναδεικνύοντας τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών 

(ΤΠΕ),  καθώς  και  τις  νέες  σχετικές  δεξιότητες,  ως  βασική  στρατηγική 

κατεύθυνση της χώρας για την επόμενη περίοδο. 

Από το Μάιο  του 2005 προστέθηκε και  ένας  νέος στρατηγικός άξονας για  την 

ανάπτυξη  της  ευρυζωνικότητας,  ο  οποίος  αφορά  την  πολύ  φθηνή  παροχή 

ευρυζωνικών  συνδέσεων  στην  κοινωνική  ομάδα  των  φοιτητών,  κατόπιν 

συμφωνίας πολιτείας και παρόχων.  

Επιπλέον,  εντός  του  Γ’  ΚΠΣ,  το  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  «Κοινωνία  της 

Πληροφορίας»  χρηματοδοτεί  δράσεις  για  δίκτυα  και  ευρυζωνική  πρόσβαση 

στον  δημόσιο,  αλλά  και  στον  ιδιωτικό  τομέα.  Ειδικά  για  την  περίοδο  2007  – 

2008,  το  πρόγραμμα  αυτό  χρηματοδοτεί  πολύ  βασικές  δράσεις  οι  οποίες 

περιλαμβάνουν  τη  δημιουργία  ευρυζωνικής  υποδομής,  την  ανάπτυξη 

εφαρμογών  και  περιεχομένου,  καθώς  και  την  ευαισθητοποίηση  των  χρηστών 

ευρυζωνικών  υπηρεσιών,  αποτελώντας  έτσι  ένα  σημαντικό  πυρήνα  επί  του 

οποίου μπορεί να βασιστεί η περαιτέρω ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας.  

Τέλος,  εντός  της  Δ’  Προγραμματικής  Περιόδου,  τόσο  το  Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα  «Ψηφιακή  Σύγκλιση»,  όσο  και  τα  υπόλοιπα  τομεακά  και 

περιφερειακά  προγράμματα  περιέχουν  δράσεις  που  θα  υποστηρίξουν  και  θα 

προωθήσουν την ευρυζωνικότητα στη χώρα.  

4.6 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Τα  βασικότερα  εμπόδια  που  έχουν  προκύψει  ως  προς  την  ανάπτυξη  της 

ευρυζωνικότητας στη χώρα είναι τα επόμενα: 

 Έλλειψη  περιεχομένου  και  υπηρεσιών.  Αυτό  είναι  ένα  ουσιαστικό 

εμπόδιο  και  περιλαμβάνει  ουσιαστικά  δύο  κατευθύνσεις.  Η  πρώτη 

κατεύθυνση  σχετίζεται  με  την  έλλειψη  περιεχομένου  και  υπηρεσιών  στην 
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ελληνική γλώσσα, ενώ η δεύτερη κατεύθυνση σχετίζεται με την γενικότερη 

έλλειψη  περιεχομένου  που  θα  προσφέρει  προστιθέμενη  αξία  στον 

ευρυζωνικό  χρήστη.  Η  ύπαρξη  περιεχομένου  και  υπηρεσιών  που  θα 

απευθύνονται  στις  ανάγκες  των  διαφόρων  ομάδων  χρηστών  αποτελεί 

κρίσιμο παράγοντα για την προώθηση της ευρυζωνικότητας.  

 Σχετικά  υψηλό  κόστος  σύνδεσης  και  υπηρεσιών.  Το  κόστος  αυτό 

σχετίζεται  τόσο  με  την  απόκτηση  ηλεκτρονικού  υπολογιστή  (ή  άλλης 

συσκευής  που  προωθεί  την  ευρυζωνικότητα),  όσο  και  με  την  αγορά 

ευρυζωνικής σύνδεσης και χρήσης συγκεκριμένων υπηρεσιών. Παρόλο που 

οι τιμές και στις τρεις παραπάνω κατηγορίες έχουν μειωθεί σημαντικά κατά 

τα τελευταία δύο χρόνια, εξακολουθούν να συμπεριλαμβάνονται κατά μέσο 

όρο  στις  υψηλότερες  της  Ευρώπης.  Κατά  συνέπεια,  το  ζητούμενο  είναι  να 

βρεθούν τα κατάλληλα πακέτα υπηρεσιών που θα προσφέρουν αξία στους 

χρήστες, ενώ παράλληλα θα είναι δυνατόν στους τελευταίους να διαθέσουν 

από το εισόδημά τους την αντίστοιχη δαπάνη (λαμβάνοντας υπόψη και το 

πιθανό πρόσθετο κόστος αγοράς και χρήσης προγραμμάτων ενίσχυσης της 

ασφάλειας χρήσης – π.χ. προγράμματα anti‐virus, anti‐spam, κ.λπ.). 

 Έλλειψη  εμπιστοσύνης.  Η  ανάπτυξη  εμπιστοσύνης  τόσο  ως  προς  την 

ποιότητα των υπηρεσιών, όσο και ως προς την ασφαλή παροχή υπηρεσιών, 

αποτελεί  βασικό  πυλώνα  για  τη  διείσδυση  της  ευρυζωνικότητας.  Από  την 

άλλη  πλευρά,  η  εμπιστοσύνη  αυτή  σχετίζεται  και  με  την  προστασία  των 

Πνευματικών Δικαιωμάτων των παρόχων περιεχομένου ή υπηρεσιών,  έτσι 

ώστε να υπάρχει διασφάλιση της είσπραξης εσόδων, αλλά και της παροχής 

πρωτότυπων,  συνεπών,  νόμιμων  και  ορθών  υπηρεσιών.  Η  έλλειψη 

εμπιστοσύνης αποτελεί,  επίσης,  ένα πολύ βασικό  εμπόδιο στην περαιτέρω 

εξέλιξη και ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών.  

 Φύση της  ευρυζωνικής αγοράς.  Η  διαμόρφωση  της  χώρας  τόσο από  τη 

γεωφυσική πλευρά, όσο και από την πλευρά της αστικοποίησης, δημιουργεί 

μία σειρά προβλημάτων που σχετίζονται με τα επόμενα: συγκέντρωση του 

πληθυσμού  σε  αστικές  και  ημιαστικές  περιοχές,  ύπαρξη  πληθυσμού  σε 

αγροτικές περιοχές με χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα, ύπαρξη πληθυσμού 
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σε  περιοχές  δυσπρόσιτες  ή  απομακρυσμένες  ως  προς  τη  δυνατότητα 

παροχής ευρυζωνικής σύνδεσης.  

 Έλλειψη  ευέλικτων  δομών  τιμολόγησης.  Η  διάθεση  ευέλικτων 

τιμολογίων  σχετίζεται  άμεσα  τόσο  με  τη  δομή  λειτουργίας  της  ελληνικής 

αγοράς  Internet,  όσο  και  με  την  έλλειψη  πακέτων  υπηρεσιών  που 

απευθύνονται  σε  συγκεκριμένες  κατηγορίες  χρηστών.  Είναι  φανερό  ότι 

σήμερα οι τιμολογήσεις συσχετίζονται κυρίως με τη χρήση των υπηρεσιών 

Internet, που και αυτές παρουσιάζουν μία στασιμότητα στην επέκταση της 

χρήσης τους.  

4.7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στο  κεφάλαιο  αυτό  παρουσιάστηκε  η  εμπειρία  στην  ανάπτυξη  της 

ευρυζωνικότητας σε εθνικό επίπεδο. Η εμπειρία αυτή περιγράφηκε μέσα από τις 

ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί για την προώθηση της ευρυζωνικότητας, 

των έργων που υλοποιούνται για υποδομές και υπηρεσίες,  των πολιτικών που 

έχουν υιοθετηθεί αλλά και των προβλημάτων που έχουν παρουσιαστεί. 

Από  την  καταγραφή  προκύπτει  πως  η  Ελλάδα  τα  τελευταία  χρόνια  έχει 

πραγματοποιήσει ένα σύνολο συντονισμένων δράσεων και έργων προκειμένου 

να αυξήσει  τόσο την προσφορά όσο και  την  ζήτηση υποδομών και υπηρεσιών 

στον τομέα της ευρυζωνικότητας. Ωστόσο, με βάση τα στοιχεία ΕΕ και ΟΟΣΑ, οι 

προσπάθειες  αυτές  δεν  επαρκούν  από  μόνες  τους  να  φέρουν  την  χώρα  στα 

επίπεδα του μέσου όρου της ΕΕ και γίνεται σαφές πως απαιτούνται αφενός τα 

απαραίτητα  μέτρα  για  την  αξιοποίηση  των  αποτελεσμάτων  και  αφετέρου  οι 

κατάλληλες πολιτικές που ενισχύσουν περεταίρω την προσπάθεια που έχει ήδη 

ξεκινήσει. 
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ΠΕΡ ΙΦΕΡΕ ΙΩΝ  ΔΥΤ ΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ ,  

ΗΠΕ ΙΡΟΥ  ΚΑ Ι   ΙΟΝ ΙΩΝ  ΝΗΣΩΝ    
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται μια επισκόπηση των καλών πρακτικών στην 

Περιφέρεια  Δυτικής  Ελλάδας,  στην  Περιφέρεια  Ηπείρου  και  στην  Περιφέρεια 

Ιονίων  Νήσων,  η  οποία  βασίζεται  στις  αντίστοιχες  μελέτες  που 

πραγματοποιήθηκαν  για  κάθε  μια  από  τις  προαναφερθείσες  περιφέρειες.  Στα 

πλαίσια  της  επισκόπησης  αναφέρονται  οι  επιδράσεις  των  δράσεων που  έχουν 

λάβει  χώρα  σε  εθνικό  επίπεδο  και  έχουν  χαρακτηρισθεί  από  την  Ειδική 

Γραμματεία για την Κοινωνία της Πληροφορίας, ως βέλτιστες πρακτικές καθώς 

επίσης  και  οι  βέλτιστες  πρακτικές  που  έχουν  λάβει  χώρα  σε 

τοπικό/περιφερειακό  επίπεδο,  παρόλο  που  οποιαδήποτε  τέτοια  προσπάθεια 

είναι πρωτόλεια.  

5.2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Στην  παρούσα  ενότητα  παρουσιάζονται  οι  επιδράσεις  των  εθνικών  δράσεων 

καθώς επίσης και καλές πρακτικές για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στην 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 

5.2.1  Επιδράσεις  Εθνικών  Δράσεων  στην 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

Στην παρούσα υποενότητα συνοψίζονται οι επιδράσεις των ακόλουθων εθνικών 

δράσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: 

 Επιδράσεις  της  δράσης  για  την  Κατασκευή  Μητροπολιτικών 

Ευρυζωνικών Δικτύων 
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 Επιδράσεις της δράσης «Δικτυωθείτε» 

 Επιδράσεις  της  δράσης  για  την  χρηματοδότηση  επιχειρήσεων  για  τη 

δημιουργία σημείων ασύρματης  ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο 

(Wireless Hotspots) 

 Επιδράσεις της δράσης ΣΥΖΕΥΞΙΣ. 

5.2.1.1  Κατασκευή  Μητροπολιτικών  Ευρυζωνικών  

Δικτύων  

Στα  πλαίσια  της  παραπάνω  δράσης,  οκτώ  μεγάλοι  Δήμοι  της  Περιφέρειας 

Δυτικής  Ελλάδας  εντάχθησαν  και  υλοποιούν  σχετικά  έργα,  με  την  τεχνική 

υποστήριξη του ΕΑΙΤΥ. Οι δήμοι αυτοί είναι: 

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 

5.2.1.2  Δικτυωθείτε  

Στο Ν. Ηλείας,  το πρόγραμμα Δικτυωθείτε  δέχθηκε  702 συνολικά αιτήσεις  για 

ένταξη στο έργο με σημαντική ανταπόκριση στο έργο, κυρίως επιχειρήσεων των 

δήμων  Πύργου  και  Αμαλιάδας.  Όσον  αφορά  τις  εγκεκριμένες  μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις  για  ένταξη  στο  πρόγραμμα,  από  τις  702  επιχειρήσεις  του  νομού, 

που  υπέβαλλαν  αίτηση  εγκρίθηκαν  448  αιτήσεις  (ποσοστό  περίπου  64%)  σε 

όλους τους κύκλους εγκρίσεων. 
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Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΥΕ το σύνολο των επιχειρήσεων του ν. Ηλείας είναι 

περίπου 6.200 (6.117 για το 1995), γεγονός που σημαίνει ότι περισσότερο από 

το 10% των επιχειρήσεων του νομού Ηλείας, ανταποκρίθηκε στις προσκλήσεις 

του  προγράμματος  ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ  ενώ  ένα  ποσοστό  περίπου  7%  των 

επιχειρήσεων εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα.  

Αν ληφθεί μάλιστα υπόψη, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων του 

νομού  είναι  επιχειρήσεις  με  προσωπικό  μέχρι  4  άτομα  (97%)  και  η  μεγάλη 

πλειοψηφία των επιχειρήσεων δραστηριοποιείται σε μη τεχνολογικούς κλάδους, 

η  παρέμβαση  του  έργου  Δικτυωθείτε  και  η  συμμετοχή  του  νομού  Ηλείας  στη 

δράση  μπορεί  να  χαρακτηρισθεί  ως  πολύ  θετική  και  το  έργο  να  αποτελέσει 

βέλτιστη πρακτική και για το νομό Ηλείας.  

5.2.1.3  Χρηματοδότηση  Επιχειρήσεων  για  τη  

Δημιουργία  Σημείων  Ασύρματης  Ευρυζωνικής  

Πρόσβασης  στο  Διαδίκτυο  (Wireless Hotspots) 

Από τα διαθέσιμα στοιχεία,  δεν κατέστη δυνατόν να συλλεχθούν στοιχεία που 

να  αφορούν  το  Ν.  Ηλείας  και  τον  αριθμό  των  hotspots  που  εγκρίθηκαν  στα 

πλαίσια της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας. Εντούτοις, σύμφωνα με τα διαθέσιμα 

στοιχεία  της  ΚτΠ  ΑΕ.,  έχουν  εγκριθεί  14  hotspots  για  τη  Περιφέρεια  Δυτικής 

Ελλάδας που αντιστοιχούν στο 4% του συνόλου της χώρας. Η ανταπόκριση των 

επιχειρήσεων της Περιφέρειας μπορεί  να θεωρηθεί  ικανοποιητική σε σχέση με 

μεγαλύτερες περιφέρειες (πχ. Αν. Μακεδονίας και Θράκης) και με περιφέρειες με 

πλουσιότερη  τουριστική  δραστηριότητα  (πχ.  Βόρειο  Αιγαίο,  Ιόνια  Νησιά). 

Εντούτοις  θα  πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  η  συμμετοχή  της  ΠΔΕ  τουλάχιστον  σε 

επίπεδο προϋπολογισμού ήταν 6%, γεγονός που με βάσει τα διαθέσιμα στοιχεία 

υποδηλώνει μείωση έναντι της αναμενόμενης συμμετοχή των επιχειρήσεων της 

Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας. 
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5.2.1.4  ΣΥΖΕΥΞΙΣ  

Η επίδραση του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ στο Ν. Ηλείας μπορεί να αξιολογηθεί ως πολύ 

θετική  καθώς  παρουσιάζει  σημαντικά  οφέλη  για  τις  υπηρεσίες  και  τους 

κατοίκους  της  περιοχής.  Συγκεκριμένα  διασύνδεει  συνολικά  61  φορείς  (39 

φορείς  στην  κύρια φάση  του  έργου,  21  στη φάση  του mini‐ΣΥΖΕΥΞΙΣ  και  ένα 

φορέα στη φάση του meta‐ΣΥΖΕΥΞΙΣ). Με το συνολικό αριθμό των χρηστών του 

έργου στο Ν. Ηλείας να  ξεπερνά τους 2000 χρήστες, η πρακτική του έργου ως 

προς  την αύξηση  της  ευρυζωνικότητας  θα πρέπει  να θεωρηθεί  βέλτιστη,  τόσο 

ως  προς  τον  αριθμό  των  ευρυζωνικών  συνδέσεων  αλλά  και  ως  προς  την 

ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. 

5.2.2  Καλές  Πρακτικές  στην  Περιφέρεια 

Δυτικής Ελλάδας 

Στην  παρούσα  υποενότητα  παρουσιάζονται  καλές  πρακτικές  στην  Περιφέρεια 

Ηπείρου,  οι  οποίες  σχετίζονται  με  την συλλογή και  καταγραφή στοιχείων,  την 

ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση φορέων και πολιτών καθώς επίσης και με 

ενέργειες στα πλαίσια του προγράμματος «Δικτυωθείτε». 

5.2.2.1  Καλές  πρακτικές  στη  συλλογή  και  

καταγραφή  στοιχείων  για  το  νόμο  Ηλείας  

Στην κατεύθυνση ανάλυσης των τάσεων σχετικά με το βαθμό ενημέρωσης για 

την  ευρυζωνικότητα,  σημαντική  παρέμβαση  αποτελεί  η  μελέτη  του  ΕΑΙΤΥ 

σχετικά  με  τη  «Χρήση  Ευρυζωνικών  υπηρεσιών  από  τους  κατοίκους  του 

Πύργου».  Σκοπός  της  μελέτης  ήταν  η  διερεύνηση  των  αποτελεσμάτων  της 

διαφημιστικής  καμπάνιας  της  ευρυζωνικότητας  στον  Πύργο.  Δευτερευόντως 

διερευνούνται  μεγέθη  όπως  ο  βαθμός  χρήσης  Internet,  ο  βαθμός  χρήσης 

ευρυζωνικών δικτύων κτλ. 
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Η έρευνα έγινε από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου 2005 και αφορούσε στο σύνολο των 

κατοίκων  του  δήμου  Πύργου  ενώ  αντίστοιχες  έρευνες  έγιναν  και  στις  άλλες 

πόλεις  της  ΠΔΕ  και  συγκεκριμένα  στην  Πάτρα,  στο  Αίγιο,  στο  Αγρίνιο,  στο 

Μεσολόγγι και στη Ναύπακτο.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ποσοστό χρήσης του διαδικτύου περίπου 

ίσο με τον πανελλαδικό μέσο όρο (30%), ενώ το προφίλ του μέσου χρήστη του 

Internet  είναι άνδρας  ή  γυναίκα,  νεαρής ηλικίας  (έως 34  ετών) και απόφοιτος 

ΑΕΙ/  ΤΕΙ.  Σημαντικός  παραμένει  ο  βαθμός  χρήσης  του  διαδικτύου  από  τους 

ιδιωτικούς και δημοσίους υπαλλήλους. 

Στα ενθαρρυντικά ευρήματα της έρευνας συγκαταλέγεται η αυξημένη χρήση του 

internet  στις  ηλικίες  18  –  24  χρόνων  όπου  για  την  περιοχή  του  Πύργου  είναι 

54,50% ενώ το αντίστοιχο πανελλαδικό ποσοστό είναι 45%. 

5.2.2.2  Καλές  πρακτικές  στα  πλαίσια  ενημέρωσης  

και  ευαισθητοποίησης   

Το πλέον σημαντικό έργο στην κατεύθυνση της προώθησης της ενημέρωσης στα 

θέματα  της  ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Δυτ.  Ελλάδας αποτελεί  το  έργο 

«Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» στα 

πλαίσια  της  Πρόσκλησης  84  του  ΕΠ  ΚτΠ.  Αντικείμενο  του  έργου  ήταν  η 

προώθηση της ζήτησης και της χρήσης ευρυζωνικών υπηρεσιών και υποδομών 

στην  Περιφέρεια  Δυτικής  Ελλάδας.  Η  προώθηση  αυτή  βασίσθηκε  στην 

ενημέρωση φορέων, ειδικών ομάδων‐στόχων και του κοινού για το θέμα, καθώς 

και  με  επίδειξη  των δυνατοτήτων  της  ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο. 

Για το σκοπό αυτό υλοποιήθηκε μεταξύ των άλλων ένας διαδικτυακός τόπος με 

πληθώρα  στοιχείων  και  μελετών.  Ο  διαδικτυακός  τόπος  βρίσκεται  στο 

http://broadband.cti.gr. 

Οι  ενέργειες  που  πραγματοποιήθηκαν  καλύπτουν  όλο  το  φάσμα  ενημέρωσης, 

προβολής και προώθησης της ευρυζωνικότητας και απέδωσαν σημαντικά στην 

αύξηση του ενδιαφέροντος για το θέμα αρχικά και στη συνέχεια αύξηση για τη 
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ζήτηση ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών σε όλη την Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας. 

Ειδικότερα,  η  πρωτοβουλία  δημιούργησε  μια  σειρά  από  πολλαπλασιαστικά 

αποτελέσματα όπως: 

 Η συγκέντρωση πληροφοριών για την ευρυζωνικότητα στην Περιφέρεια 

Δυτικής Ελλάδας 

 Η αυξημένη γνώση των φορέων, των διαφόρων κατηγοριών‐στόχων και 

του κοινού για τα θέματα της ευρυζωνικότητας 

 Η  αύξηση  της  ενδιαφέροντος  και  συνεπώς  εμμέσως  της  ζήτησης 

ευρυζωνικών υπηρεσιών και υποδομών 

 Η εμπλοκή πλήθους φορέων στην προώθηση της ευρυζωνικότητας 

5.2.2.3  Καλές  πρακτικές  στα  πλαίσια  του  

προγράμματος  ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ  

Στα  πλαίσια  του  προγράμματος  ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ,  μερικές  από  τις  εταιρίες  που 

έχουν  επιλεγεί  ως  καλές  πρακτικές  του  προγράμματος  εδρεύουν  στην 

Περιφέρεις Δυτικής Ελλάδας και κυρίως στην Πάτρα.  

5.3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Στην  παρούσα  ενότητα  παρουσιάζονται  οι  επιδράσεις  των  εθνικών  δράσεων 

καθώς επίσης και καλές πρακτικές για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στην 

Περιφέρεια Ηπείρου. 

5.3.1  Επιδράσεις  Εθνικών  Δράσεων  στην 

Περιφέρεια Ηπείρου 

Στην παρούσα υποενότητα συνοψίζονται οι επιδράσεις των ακόλουθων εθνικών 

δράσεων στην Περιφέρεια Ηπείρου: 
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 Επιδράσεις  της  δράσης  για  την  Κατασκευή  Μητροπολιτικών 

Ευρυζωνικών Δικτύων 

 Επιδράσεις της δράσης «Δικτυωθείτε» 

 Επιδράσεις  της  δράσης  για  την  χρηματοδότηση  επιχειρήσεων  για  τη 

δημιουργία σημείων ασύρματης  ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο 

(Wireless Hotspots) 

 Επιδράσεις της δράσης ΣΥΖΕΥΞΙΣ. 

5.3.1.1  Κατασκευή  Μητροπολιτικών  Ευρυζωνικών  

Δικτύων  

Στα πλαίσια  της παραπάνω δράσης,  τέσσερεις  μεγάλοι  Δήμοι  της Περιφέρειας 

Ηπείρου εντάχθηκαν και υλοποιούν σχετικά έργα . Οι δήμοι αυτοί είναι: 

1. Δήμος Ιωαννιτών (Πρόσκληση 93) 

2. Δήμος Πρεβέζης (Πρόσκληση 93) 

3. Αρταίων (Πρόσκληση 145) 

4. Ηγουμενίτσης (Πρόσκληση 145) 

5.3.1.2  Δικτυωθείτε  

Στο Ν. Πρεβέζης το πρόγραμμα Δικτυωθείτε δέχθηκε 443 συνολικά αιτήσεις για 

ένταξη στο έργο με σημαντική ανταπόκριση στο έργο, κυρίως επιχειρήσεων των 

δήμων  Πρεβέζης  και Φιλιππιάδος.  Όσον  αφορά  τις  εγκεκριμένες  μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις  για  ένταξη  στο  πρόγραμμα,  από  τις  443  επιχειρήσεις  του  νομού, 

που  υπέβαλλαν  αίτηση  εγκρίθηκαν  220  αιτήσεις  (ποσοστό  περίπου  50%)  σε 

όλους τους κύκλους εγκρίσεων. 

Σύμφωνα  με  στοιχεία  της  ΕΣΥΕ  το  σύνολο  των  επιχειρήσεων  του  ν.  Πρεβέζης 

είναι περίπου 3.000 (2.971 για το 1995), γεγονός που σημαίνει ότι περισσότερο 
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από  το  10%  των  επιχειρήσεων  του  νομού  Πρεβέζης,  ανταποκρίθηκε  στις 

προσκλήσεις  του  προγράμματος  ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ  ενώ  ένα  ποσοστό  περίπου  7% 

των  επιχειρήσεων  εντάχθηκε  για  χρηματοδότηση  στο  πρόγραμμα.  Αν  ληφθεί 

μάλιστα  υπόψη,  ότι  η  συντριπτική  πλειοψηφία  των  επιχειρήσεων  του  νομού 

είναι  επιχειρήσεις  με  προσωπικό  μέχρι  4  άτομα  (περίπου  95%)  και  η  μεγάλη 

πλειοψηφία των επιχειρήσεων δραστηριοποιείται σε μη τεχνολογικούς κλάδους, 

η παρέμβαση του έργου Δικτυωθείτε και η συμμετοχή του νομού Πρεβέζης στη 

δράση  μπορεί  να  χαρακτηρισθεί  ως  πολύ  θετική  και  το  έργο  να  αποτελέσει 

βέλτιστη πρακτική και για το νομό Πρεβέζης.  

5.3.1.3  Χρηματοδότηση  Επιχειρήσεων  για  τη  

Δημιουργία  Σημείων  Ασύρματης  Ευρυζωνικής  

Πρόσβασης  στο  Διαδίκτυο  (Wireless Hotspots) 

Από τα διαθέσιμα στοιχεία,  δεν κατέστη δυνατόν να συλλεχθούν στοιχεία που 

να αφορούν  το Ν. Πρεβέζης και  τον αριθμό  των hotspots που  εγκρίθηκαν στα 

πλαίσια της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας. Εντούτοις, σύμφωνα με τα διαθέσιμα 

στοιχεία της ΚτΠ ΑΕ., έχουν εγκριθεί 5 hotspots για τη Περιφέρεια Ηπείρου που 

αντιστοιχούν  στο  1,43%  του  συνόλου  της  χώρας.  Η  ανταπόκριση  των 

επιχειρήσεων της Περιφέρειας μπορεί  να θεωρηθεί  ικανοποιητική σε σχέση με 

μεγαλύτερες περιφέρειες (πχ. Αν. Μακεδονίας και Θράκης) και με περιφέρειες με 

πλουσιότερη τουριστική δραστηριότητα (πχ. Βόρειο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά). 

5.3.1.4  ΣΥΖΕΥΞΙΣ  

Η  επίδραση  του  έργου  ΣΥΖΕΥΞΙΣ  στο  Ν.  Πρεβέζης  μπορεί  να  αξιολογηθεί  ως 

πολύ  θετική  καθώς  παρουσιάζει  σημαντικά  οφέλη  για  τις  υπηρεσίες  και  τους 

κατοίκους  της  περιοχής.  Συγκεκριμένα  διασυνδέει  συνολικά  28  φορείς  (17 

φορείς στην κύρια φάση του έργου, 9 στη φάση του mini‐ΣΥΖΕΥΞΙΣ και 2 φορείς 

στη φάση του meta‐ΣΥΖΕΥΞΙΣ). Με το συνολικό αριθμό των χρηστών του έργου 

στο ν. Πρεβέζης να ξεπερνά τους 1000 χρήστες, η πρακτική του έργου ως προς 

την  αύξηση  της  ευρυζωνικότητας  θα  πρέπει  να  θεωρηθεί  βέλτιστη,  τόσο  ως 
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προς τον αριθμό των ευρυζωνικών συνδέσεων αλλά και ως προς την ποιότητα 

των παρεχομένων υπηρεσιών. 

5.3.2  Καλές  Πρακτικές  στην  Περιφέρεια 

Ηπείρου 

Στην  παρούσα  υποενότητα  παρουσιάζονται  καλές  πρακτικές  στην  Περιφέρεια 

Ηπείρου,  οι  οποίες  σχετίζονται  με  την  ενημέρωση  και  την  ευαισθητοποίηση 

φορέων  και  πολιτών  καθώς  επίσης  και  με  ενέργειες  στα  πλαίσια  του 

προγράμματος «Δικτυωθείτε». 

5.3.2.1  Καλές  πρακτικές  στα  πλαίσια  ενημέρωσης  

και  ευαισθητοποίησης   

Το πλέον σημαντικό έργο στην κατεύθυνση της προώθησης της ενημέρωσης στα 

θέματα  της  ευρυζωνικότητας  στην  Περιφέρεια  Ηπείρου  αποτελεί  το  έργο 

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ  ΖΗΤΗΣΗΣ  ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ    ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ  ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ»  στα  πλαίσια  της Πρόσκλησης  84  του 

ΕΠ ΚτΠ.   Αντικείμενο του έργου είναι η προώθηση της ζήτησης και της χρήσης 

ευρυζωνικών υπηρεσιών και υποδομών στην περιοχή της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Η  προώθηση  αυτή  βασίσθηκε  στην  ενημέρωση  φορέων,  ειδικών  ομάδων‐

στόχων και του κοινού για το θέμα, καθώς και με επίδειξη των δυνατοτήτων της 

ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Για το σκοπό αυτό υλοποιήθηκε μεταξύ 

των  άλλων  ένας  διαδικτυακός  τόπος  με  στοιχεία  του  έργου,    μελέτες, 

ενημερώσεις και on‐line ερωτηματολόγια. Ο διαδικτυακός τόπος βρίσκεται στο 

http://www.epirus‐broadband.gr/  

Οι  ενέργειες  που  πραγματοποιήθηκαν  καλύπτουν  όλο  το  φάσμα  ενημέρωσης, 

προβολής  και  προώθησης  της  ευρυζωνικότητας  και  απέδωσε  σημαντικά  στην 

αύξηση του ενδιαφέροντος για το θέμα αρχικά και στη συνέχεια αύξηση για τη 

ζήτηση ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών σε όλη την Περιφέρεια Ηπείρου. 
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Ειδικότερα, η πρωτοβουλία αυτή δημιούργησε μια σειρά από πολλαπλασιαστικά 

αποτελέσματα όπως: 

 Η συγκέντρωση πληροφοριών για την ευρυζωνικότητα στην Περιφέρεια 

Ηπείρου 

 Η αυξημένη γνώση των φορέων, των διαφόρων κατηγοριών‐στόχων και 

του κοινού για τα θέματα της ευρυζωνικότητας 

 Η αύξηση της ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών και υποδομών  

 Η εμπλοκή πλήθους φορέων στην προώθηση της ευρυζωνικότητας 

5.3.2.2  Καλές  πρακτικές  στα  πλαίσια  του  

προγράμματος  ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ  

Στα  πλαίσια  του  προγράμματος  ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ,  δεν  υπάρχει  εταιρία  που  να 

εδρεύει στο νομό Πρεβέζης ή γενικότερα στην Περιφέρεια Ηπείρου και η οποία 

να  έχει  επιλεγεί  στις  εταιρίες  –  παραδείγματα  καλών  πρακτικών  που 

προβάλλονται  από  το  πρόγραμμα  .  (http://www.go‐

online.gr/goonline/companies/best2.html). 

5.4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

Στην  παρούσα  ενότητα  παρουσιάζονται  οι  επιδράσεις  των  εθνικών  δράσεων 

καθώς επίσης και καλές πρακτικές για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στην 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. 

5.4.1  Επιδράσεις  Εθνικών  Δράσεων  στην 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

Στην παρούσα υποενότητα συνοψίζονται οι επιδράσεις των ακόλουθων εθνικών 

δράσεων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: 
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 Επιδράσεις  της  δράσης  για  την  Κατασκευή  Μητροπολιτικών 

Ευρυζωνικών Δικτύων 

 Επιδράσεις της δράσης «Δικτυωθείτε» 

 Επιδράσεις  της  δράσης  για  την  χρηματοδότηση  επιχειρήσεων  για  τη 

δημιουργία σημείων ασύρματης  ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο 

(Wireless Hotspots) 

 Επιδράσεις της δράσης ΣΥΖΕΥΞΙΣ. 

5.4.1.1  Κατασκευή  Μητροπολιτικών  Ευρυζωνικών  

Δικτύων  

Στα πλαίσια  της παραπάνω δράσης,  τέσσερεις  μεγάλοι  Δήμοι  της Περιφέρειας 

έχουν ενταχθεί και υλοποιούν σχετικά έργα. Οι δήμοι αυτοί είναι: 

1. Δήμος Κερκυραίων (Πρόσκληση 93) 

2. Δήμος Ζακύνθου (Πρόσκληση 93) 

3. Δήμος Αργοστολίου (Πρόσκληση 93) 

4. Δήμος Λευκάδος (Πρόσκληση 145) 

5.4.1.2  Δικτυωθείτε  

Στο Ν. Λευκάδος, το πρόγραμμα Δικτυωθείτε δέχθηκε 508 συνολικά αιτήσεις για 

ένταξη  στο  έργο  (Error!  Reference  source  not  found.)  με  σημαντική 

ανταπόκριση  στο  έργο,  κυρίως  επιχειρήσεων  των  δήμων  Λευκάδας  και 

Απολλωνίων.  Όσον  αφορά  τις  εγκεκριμένες  μικρομεσαίες  επιχειρήσεις  για 

ένταξη  στο  πρόγραμμα,  από  τις  508  επιχειρήσεις  του  νομού,  που  υπέβαλλαν 

αίτηση  εγκρίθηκαν  328  αιτήσεις  (ποσοστό  περίπου  65%)  σε  όλους  τους 

κύκλους εγκρίσεων όπως αναλύεται στην επόμενη σελίδα. 

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΥΕ το σύνολο των επιχειρήσεων του Ν. Λευκάδος 

είναι περίπου 1.500 (1.504 για το 1995), γεγονός που σημαίνει ότι περισσότερο 
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από  το  33%  των  επιχειρήσεων  του  νομού  Λευκάδος,  ανταποκρίθηκε  στις 

προσκλήσεις του προγράμματος ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ ενώ ένα ποσοστό περίπου 22% 

των  επιχειρήσεων  εντάχθηκε  για  χρηματοδότηση  στο  πρόγραμμα.    Αν  ληφθεί 

μάλιστα  υπόψη,  ότι  η  συντριπτική  πλειοψηφία  των  επιχειρήσεων  του  νομού 

είναι  επιχειρήσεις  με προσωπικό μέχρι  4 άτομα και  η μεγάλη πλειοψηφία  των 

επιχειρήσεων  δραστηριοποιείται  σε  μη  τεχνολογικούς  κλάδους,  η  παρέμβαση 

του έργου Δικτυωθείτε και η συμμετοχή του νομού Λευκάδος στη δράση μπορεί 

να χαρακτηρισθεί ως πολύ θετική και το έργο να αποτελέσει βέλτιστη πρακτική 

και για το νομό Λευκάδος.  

5.4.1.3  Χρηματοδότηση  Επιχειρήσεων  για  τη  

Δημιουργία  Σημείων  Ασύρματης  Ευρυζωνικής  

Πρόσβασης  στο  Διαδίκτυο  (Wireless Hotspots) 

Από τα διαθέσιμα στοιχεία,  δεν κατέστη δυνατόν να συλλεχθούν στοιχεία που 

να αφορούν  το  ν.  Λευκάδος  και  τον αριθμό  των hotspots που  εγκρίθηκαν στα 

πλαίσια  της  συγκεκριμένης  πρωτοβουλίας.  Εντούτοις,    σύμφωνα  με  τα 

διαθέσιμα  στοιχεία  της  ΚτΠ  ΑΕ.,  έχουν  εγκριθεί  5  hotspots  για  τη  Περιφέρεια 

Ιονίων  Νήσων  που  αντιστοιχούν  στο  1,43%  του  συνόλου  της  χώρας.  Η 

ανταπόκριση  των  επιχειρήσεων  της  Περιφέρειας  μπορεί  να  θεωρηθεί 

ικανοποιητική  σε  σχέση  με  μεγαλύτερες  περιφέρειες  (πχ.  Αν.  Μακεδονίας  και 

Θράκης).  Εντούτοις  θα  πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  η  συμμετοχή  της  ΠΙΝ 

τουλάχιστον  σε  επίπεδο  προϋπολογισμού  ήταν  5%,  γεγονός  που  με  βάσει  τα 

διαθέσιμα στοιχεία υποδηλώνει  μειωμένη  έναντι  της αναμενόμενης συμμετοχή 

των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

5.4.1.4  ΣΥΖΕΥΞΙΣ  

Η  επίδραση  του  έργου  ΣΥΖΕΥΞΙΣ  στο  Ν.  Λευκάδας  μπορεί  να  αξιολογηθεί  ως 

πολύ  θετική  καθώς  σύμφωνα  με  τους  πίνακες  που  ακολουθούν,  παρουσιάζει 

σημαντικά  οφέλη  για  τις  υπηρεσίες  και  τους  κατοίκους  της  περιοχής. 

Συγκεκριμένα διασυνδέει συνολικά 22 φορείς (11 φορείς στην κύρια φάση του 
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έργου,  10  στη  φάση  του  mini‐ΣΥΖΕΥΞΙΣ  και  1  φορέα  στη  φάση  του  meta‐

ΣΥΖΕΥΞΙΣ). Με το συνολικό αριθμό των χρηστών του έργου στο Ν. Λευκάδας να 

ξεπερνά  τους  500  χρήστες,  η  πρακτική  του  έργου  ως  προς  την  αύξηση  της 

ευρυζωνικότητας  θα  πρέπει  να  θεωρηθεί  βέλτιστη,  τόσο  ως  προς  τον  αριθμό 

των ευρυζωνικών συνδέσεων αλλά και ως προς την ποιότητα των παρεχομένων 

υπηρεσιών. 

5.4.2  Καλές  Πρακτικές  στην  Περιφέρεια 

Ιονίων Νήσων 

Στην  παρούσα  υποενότητα  παρουσιάζονται  καλές  πρακτικές  στην  Περιφέρεια 

Ηπείρου,  οι  οποίες  σχετίζονται  κατά  κύριο  λόγο  με  ενέργειες  στα πλαίσια  του 

προγράμματος «Δικτυωθείτε». 

5.4.2.1  Καλές  πρακτικές  στα  πλαίσια  του  

προγράμματος  ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ  

Στα  πλαίσια  του  προγράμματος  ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ,  μερικές  από  τις  εταιρίες  που 

έχουν  επιλεγεί  ως  καλές  πρακτικές  του  προγράμματος  εδρεύουν  στην 

Περιφέρεις Ιονίων Νήσων και κυρίως στην Κέρκυρα. 

5.5 ΣΥΝΟΨΗ 

Από την ανάλυση, προκύπτουν μια σειρά από βασικά κεντρικά συμπεράσματα 

τα οποία συνοψίζονται ως εξής: 

 Κατ'  αρχάς,  η  ευρυζωνικότητα  και  η  ευρυζωνική  αγορά  ειδικά  στην 

περιφέρεια είναι ακόμα σε ένα αρχικό στάδιο του κύκλου της ζωής τους. 

Οι  ευρυζωνικές υπηρεσίες  έχουν  εξελιχθεί γρήγορα μεν αλλά πρόσφατα 

έχουν αρχίσει να αναγνωρίζονται ως κρίσιμες και ουσιαστικές υποδομές.  
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 Δεύτερον,  οι  όσον  το  δυνατόν  καλύτερες  μετρήσεις  για  την 

ευρυζωνικότητα  είναι  απαραίτητες  αλλά  ταυτόχρονα  θέτουν  και 

προκλήσεις, που οφείλονται στη  μεταβαλλόμενη φύση της ευρυζωνικής 

τεχνολογίας  και  της  αγοράς  της.  Τα  κατάλληλα  πρότυπα  για  αυτό  που 

περιγράφεται  ως  ευρυζωνικότητα  και  ευρυζωνική  πρόσβαση  και  τι 

πρέπει συνακόλουθα να μετρηθεί,  θα πρέπει συνέχεια  να  επεκτείνονται 

και  να  εξελίσσονται  καθώς  το  διαδίκτυο που σχετίζεται  άμεσα με αυτά 

συνεχίζει να εξελίσσεται.  

 Τρίτον, η καθολική διαθεσιμότητα της ευρυζωνικότητας είναι ακόμα ένας 

στόχος  που  πρέπει  συστηματικά  να  παρακολουθείται  ως  προς  την 

επίτευξη του. Ενώ η πλειοψηφία του ελληνικού πληθυσμού (που ζει στις 

αστικές  περιοχές)  έχει  στη  διάθεσή  του  την  ευρυζωνική  πρόσβαση,  το 

ψηφιακό χάσμα στις ημιαστικές και αγροτικές περιοχές παραμένει τόσο 

λόγω  έλλειψης  υποδομής  όσο  και  λόγω  μη  χρηματικής  δυνατότητας 

(affordability). Παρόλο που  ο  βαθμός  συνειδητοποίησης  σχετικά  με  την 

έλλειψη ευρυζωνικής υποδομής είναι μεγάλος τα τελευταία χρόνια  (σαν 

αποτέλεσμα  σημαντικών  εθνικών  και  περιφερειακών  πρωτοβουλιών) 

εντούτοις οι περιφέρειες της χώρας και μεταξύ αυτών και ο ν. Λευκάδος 

θα  εξακολουθούν  να υπό‐εξυπηρετούνται στα θέματα  ευρυζωνικότητας 

λόγω  της  έλλειψης  ανταγωνιστικών  εναλλακτικών  λύσεων  ή  της 

έλλειψης  των  κατάλληλων  υποδομών  ικανών  να  υποστηρίξουν 

ευρυζωνικές υπηρεσίες αυξημένης ποιότητας. 

 Τέταρτον, το ψηφιακό χάσμα θα εξακολουθεί να παραμένει, παρόλο που 

αν  και  επιτευχθεί  ένα  βασικό  επίπεδο  ευρυζωνικότητας,  οι  νέες 

προοπτικές  ευρυζωνικής  πρόσβασης  (και  κυρίως  η  πρόσβαση  μέσω 

οπτικής  ίνας FTTH) θα  είναι  διαθέσιμη στο μέλλον σε όσους  επιθυμούν 

να την αγοράσουν στα μεγάλα αστικά κέντρα αλλά θα παραμένει ασαφές 

πότε  η  δυνατότητα  αυτή  θα  είναι  διαθέσιμη  παντού  και  ειδικά  στην 

περιφέρεια της χώρας. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να παραμείνει ανοικτό το 

θέμα  του  ψηφιακού  χάσματος,  παρόλο  που  ένα  βασικό  επίπεδο 
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πρόσβασης θα είναι εφικτό σε νομούς όπως ο Λευκάδος και περιφέρειες 

όπως η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων  

 Πέμπτον, η πρόκληση της συλλογής και της ανάλυσης των μεγεθών της 

ευρυζωνικότητας  τα  οποία  αλλάζουν  κατά  τη  διάρκεια  του  χρόνου,  θα 

παραμείνει σημαντικός. Η εστίαση θα μετατοπιστεί από την εξέταση των 

προβλημάτων διαθεσιμότητας, στα θέματα απόδοσης και ποιότητας ενώ 

επιπλέον  θα  πρέπει  να  αξιολογηθούν  οι  οικονομικές  επιδράσεις  και  να 

αξιολογηθούν  οι  τάσεις  και  τα  στοιχεία  που  απαιτείται  πλέον  να 

συλλέγονται  από  όλες  τις  περιοχές  της  χώρας  προκειμένου  να  υπάρχει 

έγκαιρη  διάγνωση  και  παρέμβαση  στις  περιοχές  με  μειωμένη  (με 

οποιοδήποτε δείκτη) ευρυζωνική πρόσβαση. 

 Τέλος,  θα  πρέπει  να  ενισχυθούν  καλές  πρακτικές  κωδικοποίησης  και 

συλλογής  δεδομένων  για  την  ευρυζωνικότητα  σε  συνδυασμό  με 

τεχνολογίες  γεωγραφικής  πληροφόρησης.  Αυτό  θα  προσφέρει  το 

καλύτερο  τρόπο  να  παρακολουθούνται  τα  στοιχεία  και  η  τοπική 

διάσταση  της  ευρυζωνικότητας.  Με  αυτό  τον  τρόπο,  θα  είναι 

ευπαρουσίαστα τα δεδομένα της ευρυζωνικότητας και θα είναι δυνατή η 

υποστήριξη  οποιοδήποτε  πρωτοβουλιών  στην  κατεύθυνση  ενίσχυσής 

της.  Οι  φορείς  παροχής  ευρυζωνικών  υπηρεσιών  και  η  ΕΕΤΤ  είναι 

πιθανώς  η  κύρια  πηγή  στοιχείων  για  μια  τέτοια  πρωτοβουλία  αλλά 

τέτοιες  προσπάθειες  θα  πρέπει  να  ενισχυθούν  και  από  το  υπάρχον 

νομοθετικό πλαίσιο, προκειμένου να αποδώσουν. Στην κατεύθυνση αυτή 

θα πρέπει να συλλεχθούν και στοιχεία από τους τελικούς χρήστες ειδικά 

σε  θέματα  ποιότητας  και  χρήσης.  Είναι  βέβαια  αντιληπτό  ότι  στην 

κατεύθυνση  αυτή  υπάρχουν  σημαντικά  θέματα  εμπιστευτικότητας  και 

σεβασμού της  ιδιωτικότητας και του απορρήτου της επικοινωνίας αλλά 

θα  πρέπει  να  αντιμετωπισθεί  συνολικά  και  ριζικά  καθώς  είναι  πλέον 

αποδεκτό  ότι  ο  όρος  «ευρυζωνική  πρόσβαση»  δεν  περιγράφει  πλέον 

πλήρως τον όρο «ευρυζωνικότητα». 



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 :  ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ  ΤΗΣ  

ΕΠΑΡΧ ΙΑΣ  ΤΟΥ  ΛΕΤΣΕ  
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΛΕΤΣΕ 

6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η  ιταλική  κυβέρνηση  εξέδωσε  πρόσφατα  οδηγίες  για  την  κάλυψη  και  την 

ανάπτυξη  της  ευρυζωνικότητας  διευκρινίζοντας  πως  για  την  ρεαλιστική 

πραγματοποίηση μιας  επαρκούς υποστήριξης,    στην οποία αναπτύσσονται  και 

χρησιμοποιούνται καινοτόμα συστήματα και υποδομές, απαιτείται η σύμπραξη 

και η συγχρηματοδότησης σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα όσο το δυνατόν 

γρηγορότερα,  χωρίς  γραφειοκρατία και πρόσθετους πόρους από διαφορετικές 

διοικήσεις. 

Παγιώνεται πλέον, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, η πεποίθηση ότι 

οι  ευρυζωνικές  υποδομές  και  οι  τηλεπικοινωνιακές  υπηρεσίες  αποτελούν  

προϋπόθεση  για  την  ανάπτυξη  της  Κοινωνίας  της  Πληροφορίας,  της  οποίας  η 

ανάπτυξη  υποδεικνύεται  από  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή,  ως  απαραίτητο  βήμα 

για την ανάπτυξη των χωρών μελών. 

Η  ανάπτυξη  της  ευρυζωνικότητας  από  άποψη  υψηλής  ποιότητας  υπηρεσιών 

επιβάλλει  την  υιοθέτηση  μιας  τεχνολογικής  υποδομής.  Εντούτοις,  η  υποδομή 

απαιτεί αφενός το χρόνο για προοδευτική διάχυση στη χώρα, και από την άλλη 

πλευρά  η  οικονομική  λογική  οδηγεί  σε  μια  επέκταση  η  οποία  δεν  μπορεί  να 

αποφύγει  το  γεγονός  ότι  η  μετάβαση  μεταξύ  περιοχών  που  αρχίζουν  ήδη  να 

χρησιμοποιούν την ευρυζωνικότητα,  άλλων που θα την έχουν σε λίγα χρόνια και 

εκείνων που για οικονομικούς  λόγους μπορεί  να μην  την  έχουν,  δεν μπορεί  να 

είναι ομαλή.  

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι ενέργειες, τα έργα και οι δράσεις που 

υιοθετούνται στην Ιταλία γενικά και στην Επαρχία του Λέτσε ειδικότερα για την 

προώθηση και ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο 

και υπηρεσιών. 
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6.2 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 

Σύμφωνα  με  τις  κατευθύνσεις  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  το  2006  η  ιταλική 

κυβέρνηση ανέδειξε ως πρωταρχικό στόχο μέχρι το 2011 όλος ο πληθυσμός να 

είναι  σε  θέση  να  έχει  πρόσβαση  σε  ευρυζωνικές  δίκτυα  και  υπηρεσίες, 

καθορίζοντας αυτή την πρόσβαση ως «καθολική υπηρεσία». Για να εγγυηθεί την 

επίτευξη  αυτού  του  αποτελέσματος,  στις  20  Δεκεμβρίου  2006  συστάθηκε  με 

διάταγμα  του  προέδρου  του  Συμβουλίου  των  υπουργών  η  Επιτροπή  για  την 

ευρυζωνική  κάλυψη  σε  εθνικό  επίπεδο.  Στην  πράξη,  θεωρείται  πως  ο 

στρατηγικός  στόχος  της  «καθολικής»  πρόσβασης  στο  δίκτυο  και  τις 

ευρυζωνικές  υπηρεσίες  μπορεί  να  επιτευχθεί  μέσω  της  συμμετοχής  των 

διαφόρων  Επαρχιών,  των  τοπικών  αρχών  και  όλων  των  ενεργών  

τηλεπικοινωνιακών παρόχων. 

Οι βασικοί στόχοι της Επιτροπής είναι οι ακόλουθοι:  

 Να  εντοπίσει,  μέσω  της  σύγκρισης  και  της  συμφωνίας  με  τους 

αντιπροσώπους  των  τοπικών  αρχών,  των  χρηστών,  και  των 

τηλεπικοινωνιακών  παρόχων,  τις  βασικές  προτεραιότητες  για  την  

επίτευξη  ουσιαστικών  επιπέδων  τεχνολογικής  ανάπτυξης  μέσω 

ευρυζωνικών υποδομών 

 Να ελέγξει τη διαθεσιμότητα των κατάλληλων υποδομών και υπηρεσιών 

που χρησιμοποιούνται μέσω της πρόσβασης στα ευρυζωνικά δίκτυα στο 

εθνικό περιβάλλον, της εξέλιξης του αιτήματος των υπηρεσιών από τους 

χρήστες  και  του  επιπέδου  συνεργασίας  σε  τοπικό  επίπεδο  για  την 

υλοποίηση ευρυζωνικών υποδομών και την προσφορά υπηρεσιών 

 Να συντονίσει και να  εναρμονίσει τα διάφορα προγράμματα ανάπτυξης 

ευρυζωνικών  υποδομών  τόσο  σε  εθνικό  επίπεδο  όσο  και  σε  επίπεδο 

περιφέρειας 
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 Να  προαγάγει  και  να  εναρμονίσει  τις  πρωτοβουλίες  δημόσιων  και 

ιδιωτικών  φορέων  σε  κάθε  περιοχή  για  την  προώθηση  της 

ευρυζωνικότητας 

 Να  παράγει  κατευθύνσεις  και  τρόπου  ολοκλήρωσης  πειραματικών 

προγραμμάτων  που  πραγματοποιούνται  σε  συγκεκριμένες  περιοχές  με 

στόχο  την  ευρυζωνικότητα  που  μπορεί  να  εφαρμοστεί  στη  διανομή 

υπηρεσιών δημόσιας χρήσης. 

Προκειμένου  να  βρεθούν  στατιστικά  στοιχεία  και  για  να  καταγραφούν  οι 

αλλαγές στην προσφορά και τη ζήτηση ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών, 

η  τεχνική  ομάδα  της  επιτροπής  συνεργάζεται  με  το  παρατηρητήριο  για  την 

ευρυζωνική ανάπτυξη στην Ιταλία.  

Τέλος, η Επιτροπή έχει εκδώσει οδηγίες για τα ευρυζωνικά περιφερειακά σχέδια, 

οι οποίες εγκρίθηκαν πρόσφατα.  

6.3 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ 

Οι στόχοι της ιταλικής κυβέρνησης, σχετικά με την ευρυζωνικότητα, είναι δύο:   

 να  αναπτύξει  την  ευρυζωνικότητα  για  την  ανταγωνιστικότητα  των 

επιχειρήσεων και του συστήματος της χώρας  

 να  παρέχει  στους  πολίτες  το  δικαίωμα  να  ωφεληθούν  από  τις 

διαδικτυακές υπηρεσίες ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση 

και με ομοιόμορφο τρόπο στη χώρα. 

6.3.1  Βασικές Κατευθύνσεις 

Οι βασικές κατευθύνσεις για την προώθηση και ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας 

είναι οι ακόλουθες: 

 Συντονισμός των διαφόρων πρωτοβουλιών και δράσεων για την εγγύηση 

της διαθεσιμότητας της ευρυζωνικότητας 
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 Προώθηση των νέων δικτυακών τεχνολογιών και του ανταγωνισμού 

 Δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την ανάπτυξη υπηρεσιών και 

ψηφιακού περιεχομένου 

 Προώθηση της ζήτησης και εκπαίδευση των χρηστών 

 Παρακολούθηση  των  διαφόρων  δράσεων  και  της  διείσδυσης  της 

ευρυζωνικότητας 

6.3.2  Κυβερνητικές Δράσεις για Υποδομές 

Τα  τελευταία  χρόνια  έχουν  υπάρξει  πολλές  δημόσιες  πρωτοβουλίες  για 

υποδομές και σε τοπικό και σε κεντρικό επίπεδο. Σε κεντρικό επίπεδο η Infratel 

έχει  αρχίσει  στις  νότιες  περιοχές  δράσεις  για  οπτικές  ίνες.  Επίσης,  έχουν 

πραγματοποιηθεί συμφωνίες με κάποιες από αυτές τις περιοχές για περεταίρω 

επέκταση της κάλυψης μέσω ασύρματων τεχνολογιών.  

Υπάρχουν  επίσης  πρωτοβουλίες  σε  τοπικό  επίπεδο  για  την  γεφύρωση  του 

ψηφιακού  χάσματος  σε  όλες  τις περιοχές.  Το  δικαίωμα  των  επεμβάσεων  είναι 

στην κρίση της κάθε περιοχής και έτσι πολλές επαρχίες έχουν ξεκινήσει τις δικές 

τους  δράσεις.  Το  κόστος  των  δράσεων  σε  κάποιες  περιοχές  ξεπερνά  τα  100 

εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά, το κόστος των διαφόρων πρωτοβουλιών ξεπερνά 

τα  700  εκατομμύρια  ευρώ  σε  δημόσιες  επιχορηγήσεις  για  την  ανάπτυξη  της 

ευρυζωνικότητας. 

6.3.3  Δημόσια Διοίκηση 

Η  ευρυζωνικότητα  είναι  αρκετά  διαδεδομένη  στο  δημόσιο  τομέα  αλλά  το 

πρόβλημα του ψηφιακού χάσματος στις μικρές κοινότητες παραμένει. Στο τέλος 

του Μαρτίου 2006, η πρόσβαση στον κεντρικό δημόσιο τομέα  ξεπέρασε τα 60 

Gbps,  σημειώνοντας  αύξηση  πάνω  από  30%  σε  σχέση  με  τα  τέλη  του  2005. 

Μέχρι  το  τέλος  του  2007,  με  την  άφιξη  δημόσιου  συστήματος  διασύνδεσης,  η 

πρόσβαση αναμένεται να φτάσει στα 100 Gpbs.  
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Από  την  άλλη,  σε  τοπικό  επίπεδο  δημόσιου  τομέα,  οι  μεγαλύτερες  αυξήσεις 

παρατηρήθηκαν  στον  τομέα  της  υγείας,  με  ποσοστά  της  τάξης  του  88%  σε 

ευρυζωνικές συνδέσεις, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 14%. 

Τα  σχολεία  έχουν  γρήγορες  συνδέσεις  σε  83%  των  περιπτώσεων,  έναντι  του 

75% στα μέσα του 2005.  

Οι κοινότητες, από την άλλη πλευρά, είναι πολύ πίσω, με ποσοστά της τάξης του 

57% για  τις  ευρυζωνικές συνδέσεις. Ωστόσο, αξίζει  να σημειωθεί πως σε αυτή 

την περίπτωση, η διείσδυση ξεκίνησε από ένα χαμηλό ποσοστό (36% στα μέσα 

του 2004) και  επομένως η πρόοδος και σε αυτό  τον  τομέα  είναι σημαντική. Η 

αύξηση αυτή είναι σταθερή και λαμβάνει χώρα κυρίως τα τελευταία τρία χρόνια 

με 1600 νέες κοινότητες να μεταβαίνουν από χαμηλής ταχύτητας πρόσβαση σε 

ευρυζωνικότητα, φτάνοντας έτσι σε σύνολο τις 4600 συνδεδεμένες κοινότητες 

στα μέσα του 2006. 

6.3.4  Νομικό και Ρυθμιστικό Πλαίσιο 

Προς  το  τέλος  του  2003  η  ιταλική  κυβέρνηση,  σύμφωνα  με  τα  ευρωπαϊκά 

προγράμματα  δράσης  για  τη  διάδοση  της  ευρυζωνικότητας  και  τη  γεφύρωση 

του ψηφιακού χάσματος, επενέβηκε στο εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο και το νόμο 

n.80  ρύθμισε  τις  δράσεις  για  την  ενίσχυση  των  δημόσιων  υποδομών  για  την 

ευρυζωνικότητα σε όλες τις υπανάπτυκτες περιοχές της χώρας, ορίζοντας πως 

όλες οι ενέργειες πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα στα επόμενα 20 χρόνια. 

6.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΥΛΙΑ 

Ένα από τα πιο βασικά στοιχεία για την ευρυζωνικότητα στην Απουλία είναι το 

Unitarian Network of Apulia Region (RUPAR) , το οποίο αποτελεί προέκταση του 

εθνικού  δικτύου  και  έχει  σαν  στόχο  την  υποστήριξη  των  τοπικών  δημόσιων 

φορέων.  
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Το RUPAR το  οποίο αναπτύχθηκε στα πλαίσια  του μέτρου 6.3  του POR 2000‐

2006 για την Περιφέρεια της Απουλίας,  έχει σαν στόχο να διασυνδέσει Φορείς 

παρέχοντας  αποτελεσματικότητα  και  ασφάλεια,  αποτελώντας  βασικό 

παράγοντα  ανάπτυξης  του  Δημόσιου Φορέα. Πιο  συγκεκριμένα,  συντελεί  στην 

αποτελεσματικότητα  του  δημόσιου  τομέα,  στην  μείωση  των  λειτουργικών 

εξόδων για  τις υπηρεσίες και σε καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών τόσο για  τους 

πολίτες όσο και τις επιχειρήσεις.  

Η  απόφαση  υλοποίησης  του  Apulia  RUPAR  εντάσσεται  στην  στρατηγική  της 

περιοχής  για  την ανάπτυξη  και  τη  διάχυση  της  κοινωνίας  της πληροφορίας. Η 

πρόθεση  της περιοχής  της Απουλίας  είναι  η προώθηση  της ΚτΠ μέσα από  τον 

εκσυγχρονισμό  του  δημόσιου  τομέα,  ο  οποίος  αποτελεί  βασικό  παράγοντα 

ανάπτυξης.  

Το Apulia RUPAR  εξυπηρετεί  350 οργανισμούς  ενώ οι  άμεσα  εξυπηρετούμενοι 

χρήστες φτάνουν τις 20.000.  

6.4.1  Υποδομές   

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται κάποια από τα βασικά έργα υποδομών 

τα οποία αναπτύχθηκαν στην Περιφέρεια Απουλίας. 

 SPC  RUPAR2  –  PUBLIC  SYSTEM  OF  CONNECTIVITY:  Ενίσχυση  των 

τηλεπικοινωνιακών υποδομών της Περιφέρειας Απουλίας για υπηρεσίες 

ηλεκτρονικής  διακυβέρνησης  (e‐Government),  επεκτείνοντας  τις 

υποστηρικτικές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα.  

 BROADBAND:  Το  πρόγραμμα  προβλέπει,  για  όλες  τις  περιοχές  της 

Απουλίας που δεν διαθέτουν  ευρυζωνικότητα,  την πραγματοποίηση και 

ενίσχυση  εξειδικευμένων  υποδομών  πάνω  στις  οποίες  θα  αναπτυχθούν 

στη συνέχεια υπηρεσίες. 

 RUPAR WIRELESS  ENLARGEMENT  OF  THE  REGIONAL  COMPONENT 

OF BROADBAND SPC:  Το πρόγραμμα  είναι  στη σύμπραξη με  το Apulia 

RUPAR, το Broadband πρόγραμμα και το πρόγραμμα RUPAR2/SPC. Θέλει 
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να  επεκτείνει  τις  υπηρεσίες  που  προορίζονται  προς  το  παρόν  στους 

σταθερούς RUPAR χρήστες και στους κινητούς χρήστες. 

 NSISR  –  NEW  INTEGRATION  REGIONAL MEDICAL  SYSTEM:  Το  έργο 

έχει  σαν  στόχο  από  τη  μια  να  βελτιώσει  την  σύνδεση  μεταξύ  φορέων 

στον  τομέα  της  υγείας  και  από  την  άλλη  να  βελτιστοποιήσεις  τις 

διαδικασίες  διαχείρισης  και  παροχής  υπηρεσιών,  ξεπερνώντας 

γραφειοκρατικά εμπόδια.  

 UNIFIED ACCESS SYSTEM OF HEALTH SERVICES FOR THE CITIZEN: Η 

περιφέρεια  της  Απουλίας,  εδώ  και  πολλά  χρόνια,  λαμβάνει  μέρος  στην 

βελτίωση  των  ιατρικών  υπηρεσιών,  στην  αποτελεσματικότητα  των 

ιατρικών  συνταγών  και  στην  βελτίωση  των  διαδικασιών  ιατρικής 

βοήθειας.  

 SIT – EXTENSION OF THE INTEGRATED INORMATION SERVICES FOR 

THE  TERRITORY MANAGEMENT:  Το  έργο  αυτό  αποτελεί  ένα  βασικό 

βήμα  για  την  επίτευξη  του  γενικότερου  στόχου  της  περιοχής  της 

Απουλίας,  το  οποίο  πραγματοποιείται  από  την  πραγματοποίηση  ενός 

περιφερειακού  συστήματος  πληροφοριών  το  οποίο  υποστηρίζει  τις 

θεσμικές  δραστηριότητες  διαφορετικών  περιφερειακών  τμημάτων  που 

κάνουν προγραμματισμό, διαχείριση, προώθηση και προστασία της κάθε 

περιοχής.  

6.4.2  Υπηρεσίες 

Στην  παρούσα  ενότητα  παρουσιάζονται  κάποια  από  τα  βασικά  έργα  για 

υπηρεσίες τα οποία αναπτύχθηκαν στην Περιφέρεια Απουλίας. 

 CAPSDA  –  PUBLIC  ACCESS  CENTRES  TO  ADVANCED  DIGITAL 

SERVICES:  Αναμένεται  να  θέσει  στη  διαθεσιμότητα  του  κοινού  κέντρα 

και σημεία δημόσιας πρόσβασης με ευρυζωνικές συνδέσεις που παρέχουν 

πρόσβαση  σε  υπηρεσίες  της  δημόσιας  διοίκησης  καθώς  και  ευκαιρίες 

ανάπτυξης υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. 
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 CST  TERRITORIAL  SERVICES  CENTRES  FOR  THE  EGOV  IN  THE 

MEDIUM AND SMALL COMMUNITIES: Το πρόγραμμα έχει σα στόχο να 

εγγυηθεί  την  ευρύτερη  εδαφική  κάλυψη  για  τη  διάχυση  καινοτόμων 

υπηρεσιών,  προκειμένου  να  περιορίσει  την  ψηφιακή  διαίρεση  μεταξύ 

μικρών τοπικών κοινοτήτων και των υπόλοιπων οργανισμών καθώς και 

να  υλοποιήσει  ένα  αποδοτικό  σύστημα  για  τη  διάχυση  και  την 

επαναχρησιμοποίηση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

 OSDI  OBSERVATORY  OF  THE  INFORMATION  SOCIETY:  Αυτό  το 

πρόγραμμα  απαντά  στην  ανάγκη  για  ένα  ενημερωμένο  και  έγκαιρο 

πλαίσιο  για  τη  δυναμική ανάπτυξης  της  κοινωνίας  της πληροφορίας  σε 

περιφερειακή  κλίμακα.  Έτσι,  βασικός  του  στόχος  είναι  ο  έλεγχος  και 

αξιολόγηση των προγραμμάτων της Περιφέρειας. 

 SAX ADVANCED SYSTEM FOR THE SOCIAL CONNECTIVITY:  Ο στόχος 

του  προγράμματος  είναι  να  ενισχυθούν  οι  υπάρχουσες  δράσεις  για  να 

φθάσει  στα  άτομα  με  ειδικές  ανάγκες,  που  ζουν  στην  περιοχή  της 

Απουλίας,    η  τεχνολογία  πληροφοριών  προκειμένου  να  μειωθεί  ο 

κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισμού.  

 ICT  SERVICES  FOR  THE  STUDENTS  OF  APULIA  UNIVERSITIES:  Οι 

στόχοι  αυτού  του  προγράμματος  γεννιούνται  από  την  ανάγκη  των 

πανεπιστημίων  της  Απουλίας  όχι  μόνο  να  διατηρήσουν  τη  γνώση  σε 

θέματα  τεχνολογίας  και  υπηρεσιών  που  προσφέρονται  στους 

σπουδαστές  έναντι  των  άλλων  ιταλικών  πανεπιστημίων,  αλλά 

επιπρόσθετα,  να  αποτελέσουν  ένα  σημείο  αναφοράς  στην  παροχή 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 

6.5 ΣΥΝΟΨΗ 

Σε εθνικό επίπεδο, η περιφέρεια της Απουλίας ξεχωρίζει για την προηγμένη θέση 

της στο σχεδιασμό και  την υλοποίηση  ενός συστήματος διασύνδεσης. Ωστόσο, 

σήμερα  παρουσιάζεται  στην  περιφέρεια  μια  καθυστέρηση  στα  θέματα  ΤΕΠ. 

Είναι  απαραίτητο  να  καταβληθεί  μεγάλη  προσπάθεια  τόσο  στον 
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προγραμματισμό  αλλά  και  στην  εξέταση  των  διαθέσιμων  πόρων  για  την 

πραγματοποίηση  όλων  εκείνων  των  απαραίτητων  διαδικασιών  για  την 

ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και την προώθηση της ΚτΠ.  





 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 :  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  ΠΟΥ  

ΈΧΟΥΝ  ΕΠ ΙΔΡΑΣΕ Ι   ΣΤΗΝ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

ΤΗΣ  ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ  
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙ ΣΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ 

7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο  Κεφάλαιο  αυτό  και  με  βάση  τις  πληροφορίες  προηγούμενου  κεφαλαίου 

(ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:), εντοπίζονται οι βασικοί παράγοντες που έχουν επιδράσει στην 

ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας. Ειδικότερα, στο κεφάλαιο αυτό εξετάζονται τα 

εξής θέματα: 

 Θέματα θεσμικού πλαισίου. 

 Οικονομικές  και  κοινωνικές  παράμετροι.  Στο  πλαίσιο  αυτό  εξετάζονται 

οικονομικά και κοινωνικά στοιχεία τα οποία σχετίζονται με τη χρήση των 

ευρυζωνικών υπηρεσιών.  

 Τεχνολογικό επίπεδο των εξεταζόμενων χωρών. 

 Εκτίμηση  παραμέτρων  οι  οποίες  είτε  επηρεάζουν,  είτε  λαμβάνονται 

υπόψη στην ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών.  

7.2 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Το  θεσμικό  πλαίσιο  σχετικά  με  τις  τηλεπικοινωνίες  και  την  ευρυζωνικότητα 

αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα για την αύξηση (ή όχι) της διείσδυσης της 

ευρυζωνικότητας  και  την  λειτουργία  του  ανταγωνισμού  σε  μια  χώρα.  Σε 

περίπτωση  που  το  θεσμικό  πλαίσιο  είναι  ανεπαρκές  τότε  ο  τομέας  των 

τηλεπικοινωνιών  μπορεί  να  παρουσιάσει  δυσλειτουργία.  Ενδεικτικό  είναι  το 

γεγονός ότι στην Ευρώπη υπάρχει μια έκδηλη ανησυχία για την ανεπάρκεια των 

κανονιστικών  πλαισίων  στις  τηλεπικοινωνίες  σύμφωνα  με  σχετική  μελέτη  [4] 

που διεξήχθη από τις Jones Day και SPC Network, η οποία αναφέρει ότι ο τομέας 

των  τηλεπικοινωνιών  στην  Ευρώπη  μπορεί  να  τεθεί  σε  κίνδυνο  εφόσον  οι 
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κυβερνήσεις  και  τα  κανονιστικά  πλαίσια  επιτρέψουν  το  μονοπώλιο  των 

εδραιωμένων ιστορικά εταιριών (incumbents). 

Σύμφωνα με σχετική έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης [5] τα 25 κράτη μέλη της 

ΕΕ έχουν ολοκληρώσει τη υιοθέτηση του πλαισίου ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

στην εθνική νομοθεσία τους.  

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο βασικός στόχος είναι να απελευθερωθούν 

πλήρως  οι  αγορές  ηλεκτρονικών  επικοινωνιών  της  ΕΕ  και  να  εξαλειφθούν  οι 

ρυθμίσεις.  Αυτό  πρόκειται  να  γίνει  βαθμιαία  όταν  οι  αγορές  γίνουν 

ανταγωνιστικές. Έκτοτε, η εμπορική συμπεριφορά στην αγορά θα περιορίζεται 

από τους σχετικούς νόμους περί ανταγωνισμού, ακριβώς όπως σε άλλους τομείς.  

Η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  έχει  καθιερώσει  ένα  κατάλογο  18  "αγορών"  για  τις 

ηλεκτρονικές  επικοινωνίες  (π.χ.  τοπικές και  εθνικές κλήσεις), ως αφετηρία για 

την ανάλυση από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Αυτές οι αγορές παρατίθενται 

στη  σύσταση  της  Επιτροπής  "σχετικά  με  τις  σχετικές  αγορές  προϊόντων  και 

υπηρεσιών  που  είναι  ευάλωτες  στις  εκ  των  προτέρων  ρυθμίσεις  (ex  ante 

regulation)" 

http://europa.eu.int/information_society/policy/ecomm/article_7/index_en.ht

m).  

Σύμφωνα  με  στοιχεία  σχετικής  μελέτης  [4]  φαίνεται  ότι  η  Μεγάλη  Βρετανία 

πρωτοπορεί σε ρυθμιστικά θέματα μαζί με τη Δανία, τη Γαλλία, την Αυστρία και 

την Ιρλανδία.  

7.3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΧΩΡΩΝ  

Στην  συγκεκριμένη  ενότητα  εξετάζεται  ο  παράγοντας  του  τεχνολογικού 

επιπέδου  και  η  επίδραση  του  στην  ανάπτυξη  της  ευρυζωνικότητας.  Βασικοί 

δείκτες που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο είναι οι επόμενοι:  
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 Ο  δείκτης  ετοιμότητας  δικτυακών  τεχνολογιών  του  World  Economic 

Forum – Networked Readiness Index).  

 Η  κατάταξη  ηλεκτρονικής  ετοιμότητας  (e‐readiness  ranking)  του 

Economist Intelligence Unit. 

 Ο δείκτης ICT Opportunity της ITU. 

Οι δείκτες αυτοί παρουσιάζονται στις υπό‐ενότητες που ακολουθούν. 

7.3.1  Networked  Readiness  Index  –  NRI  

O  δείκτης  ετοιμότητας  δικτυακών  τεχνολογιών  (Networked  Readiness  Index‐

NRI), παρουσιάστηκε από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (World Economic 

Forum) [242] και μετρά την τάση των χωρών να εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες 

και  τις  δυνατότητες  που  προσφέρουν  οι  ΤΠΕ.  Ο  κατάλογος  με  τη  βαθμολογία 

των  χωρών  δημοσιεύεται  ετησίως.  O  δείκτης  NRI  επιδιώκει  την  καλύτερη 

κατανόηση της επίπτωσης των ΤΠΕ στην ανταγωνιστικότητα των χωρών που 

εξετάζονται.  O  δείκτης  NRI  βασίζεται  σε  τρεις  παράγοντες,  οι  οποίοι  είναι  οι 

επόμενοι: 

 Το περιβάλλον για τις ΤΠΕ που προσφέρεται σε μια συγκεκριμένη χώρα ή 

μια κοινότητα.  

 Η  ετοιμότητα  των  βασικών  οντοτήτων  της  κοινότητας  (άτομα‐πολίτες, 

επιχειρήσεις, και κυβερνήσεις) σχετικά με την χρήση των ΤΠΕ. 

 Η χρήση των ΤΠΕ μεταξύ αυτών των συμμετεχόντων. 

7.3.2  Ereadiness   ranking   (Economist  

Intelligence  Unit)  

Η  κατάταξη  ηλεκτρονικής  ετοιμότητας  (e‐readiness  ranking)  του  Economist 

Intelligence  Unit  απεικονίζει  ένα  μεγάλο  εύρος  κοινωνικών,  οικονομικών  και 
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τεχνολογικών  παραγόντων  που  επηρεάζουν  τις  συνδιαλλαγές  ηλεκτρονικού 

εμπορίου  (e‐commerce),  καθώς  και  τον  γρήγορο ρυθμό με  τον  οποίο  μπορούν 

αυτοί  οι  παράγοντες  να  μεταβληθούν.  Το  μοντέλο  που  ακολουθήθηκε  για  την 

κατάταξη  ηλεκτρονικής  ετοιμότητας  που  αφορούσε  το  2005,  αποτελείται  από 

σχεδόν  100  διαφορετικά  ποσοτικά  και  ποιοτικά  κριτήρια,  τα  οποία 

οργανώνονται σε έξι βασικές κατηγορίες. Η συνεισφορά αυτών των κριτηρίων 

δεν είναι ίση στην βαθμολογία, αφού κάθε κριτήριο διαθέτει διαφορετικό βάρος.  

Οι  έξι  κατηγορίες,  το  βάρος  τους  στο  μοντέλο  υπολογισμού  και  τα  επιμέρους 

κριτήρια είναι τα ακόλουθα:  

 Υποδομές  που  αφορούν  τη  διασυνδεσιμότητα  και  τις  τεχνολογίες 

(Connectivity  and  technology  infrastructure).  Η  κατηγορία  αυτή  έχει 

βάρος  25% στο  γενικό  αποτέλεσμα. Η  διασυνδεσιμότητα  (connectivity) 

μετρά  την  πρόσβαση  που  έχουν  τα  άτομα  και  οι  επιχειρήσεις  σε 

υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, προσωπικούς υπολογιστές 

και  στο  Διαδίκτυο  δίνοντας  έμφαση  στις  ευρυζωνικές  συνδέσεις.  Τα 

κριτήρια  της  συγκεκριμένης  κατηγορίας  είναι:  διείσδυση  συνδέσεων 

περιορισμένης ζώνης (narrowband penetration), διείσδυση ευρυζωνικών 

συνδέσεων,  διείσδυση  κινητών  τηλεφώνων,  διείσδυση  Διαδικτύου, 

διείσδυση  προσωπικών  υπολογιστών  (PC),  διείσδυση  WiFi  hotspot, 

δυνατότητα απόκτησης σύνδεσης στο Διαδίκτυο (Internet affordability), 

ασφάλεια της υποδομής του Διαδικτύου.  

 Επιχειρηματικό  περιβάλλον  (Business  environment).  Η  κατηγορία  αυτή 

έχει βάρος 20% στο γενικό αποτέλεσμα. Για την αξιολόγηση του γενικού 

επιχειρησιακού  περιβάλλοντος  παρακολουθούνται  70  δείκτες  που 

καλύπτουν  κριτήρια  όπως  η  ισχύς  της  οικονομίας,  η  πολιτική 

σταθερότητα,  το  ρυθμιστικό  περιβάλλον,  η  φορολογία,  η  πολιτική 

ανταγωνισμού,  η  αγορά  εργασίας  και  η  ποιότητα  των  υποδομών.  Οι 

τελικές κατατάξεις που αφορούν το επιχειρηματικό περιβάλλον μετρούν 

την  αναμενόμενη  ελκυστικότητα  του  γενικού  επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια των επόμενων πέντε ετών.  
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 Υιοθέτηση  από  καταναλωτές  και  επιχειρήσεις  (Consumer  and  business 

adoption). Η κατηγορία αυτή έχει βάρος 20% στο γενικό αποτέλεσμα. Η 

κατάταξη  της  ηλεκτρονικής  ετοιμότητας  αξιολογεί  τις  επικρατούσες 

πρακτικές  ηλεκτρονικού  εμπορίου  σε  κάθε  χώρα.  Παραδείγματα  τέτοια 

είναι το μερίδιο του λιανικού εμπορίου που διεξάγεται on line και η χρήση 

του  Διαδικτύου  για  την  αυτοματοποίηση  των  παραδοσιακών 

επιχειρηματικών  διαδικασιών.  Τα  κριτήρια  της  συγκεκριμένης 

κατηγορίας είναι: εθνικές δαπάνες για ΤΠΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ, επίπεδο 

ανάπτυξης  ηλεκτρονικής  επιχειρηματικότητας  (e‐business),  βαθμός 

εμπορίου  που  διεξάγεται  on  line,  ποιότητα  των  συστημάτων  διανομής 

και  παράδοσης  (logistics  and  delivery  systems),  διαθεσιμότητα  της 

εταιρικής χρηματοδότησης.  

 Νομικό  περιβάλλον  και  πολιτικές  (Legal  and  policy  environment).  Η 

κατηγορία αυτή έχει βάρος 15% στο γενικό αποτέλεσμα. Τα κριτήρια της 

συγκεκριμένης  κατηγορίας  είναι:  το  γενικό  πολιτικό  περιβάλλον,  η 

πολιτική  σχετικά  με  την  ιδιωτική  ιδιοκτησία,  το  κυβερνητικό  όραμα 

σχετικά με τις προόδους της ψηφιακή εποχής, η κυβερνητική οικονομική 

ενίσχυση των έργων Διαδικτυακής υποδομής, η αποτελεσματικότητα του 

παραδοσιακού νομικού πλαισίου, οι νόμοι που καλύπτουν το Διαδίκτυο, 

το επίπεδο λογοκρισίας και η ευκολία δημιουργίας μιας νέας επιχείρηση.  

 Κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον (Social and cultural environment). 

Η κατηγορία αυτή έχει βάρος 15% στο γενικό αποτέλεσμα. Τα κριτήρια 

της συγκεκριμένης κατηγορίας είναι:  το εκπαιδευτικό επίπεδο, η γνώση 

χρήσης του Διαδικτύου και του Παγκόσμιου Ιστού Πληροφοριών (web), ο 

βαθμός επιχειρηματικού πνεύματος, οι τεχνικές δεξιότητες του εργατικού 

δυναμικού και ο βαθμός καινοτομίας.  

 Υποστηρικτικές  ηλεκτρονικές  υπηρεσίες  (Supporting  e‐services).  Η 

κατηγορία αυτή έχει βάρος 5% στο γενικό αποτέλεσμα. Τα κριτήρια της 

συγκεκριμένης  κατηγορίας  είναι:  η  διαθεσιμότητα  συμβουλευτικών 

υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, 
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η διαθεσιμότητα back‐office υποστήριξης, η χρήση/ύπαρξη προτύπων για 

τις  πλατφόρμες  και  τις  γλώσσες  προγραμματισμού  σε  βιομηχανικό 

επίπεδο.  

7.3.3  ICT  Opportunity  

Ο  δείκτης  ICT  Opportunity  (ICT‐OI)  προήλθε  από  την  συγχώνευση  του  δείκτη 

ψηφιακής  πρόσβασης  της  ITU  (Digital  Access  Index‐DAI)  και  του  «Monitoring 

the Digital Divide/Infostate conceptual framework» της Orbicom. Ο δείκτης ICT‐

OI  της  ITU  για  το  2007,  είναι  βασισμένος  σε  έναν  προσεκτικά  επιλεγμένο 

κατάλογο δεικτών και μεθοδολογίας. Αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την 

παρακολούθηση του ψηφιακού χάσματος μετρώντας της σχετική διαφορά στα 

επίπεδα ευκαιριών ΤΠΕ (ICT Opportunity levels) μεταξύ των οικονομιών και με 

την  πάροδο  του  χρόνου.  Χρησιμοποιεί  τέσσερις  διαφορετικούς  υπο‐δείκτες 

(δείκτης δικτύων, δείκτης δεξιοτήτων, δείκτης διείσδυσης, δείκτης έντασης) που 

επιτρέπουν  στις  χώρες  να  προσδιορίσουν  περαιτέρω  τις  συγκεκριμένες 

αδυναμίες και τις δυνάμεις τους  

Οι τέσσερις υπο‐δείκτες αποτελούνται από τους ακόλουθους δείκτες:  

 Δείκτης  δικτύων  (Network  index):  σταθερές  τηλεφωνικές  γραμμές  ανά 

100 κατοίκους, συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας ανά 100 κατοίκους, και 

διεθνές εύρος ζώνης Διαδικτύου (kbps ανά κάτοικο).  

 Δείκτης δεξιοτήτων (Skills index): ποσοστό βασικής εκπαίδευσης (γραφή 

και  ανάγνωση)  των  ενήλικων,  και  συνολικό  ποσοστό  εγγραφής  σε 

σχολεία.  

 Δείκτης  διείσδυσης  (Uptake  index):  υπολογιστές  ανά  100  κατοίκους, 

χρήστες Διαδικτύου ανά 100 κατοίκους και ποσοστό των οικογενειών με 

μια τηλεόραση.  
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 Δείκτης  έντασης  (Intensity  index):  συνολικοί  ευρυζωνικοί  συνδρομητές 

Διαδικτύου  ανά  100  κατοίκους,  διεθνής  εξερχόμενη  τηλεφωνική 

κυκλοφορία (λεπτά) κατά κεφαλήν. 

Ο  δείκτης  ICT‐OI  παρέχει  μετρήσεις  για  183  οικονομίες  και  βασίζεται  σε  10 

παράγοντες που αφορούν τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, εκπαίδευση και δεξιότητες, 

διείσδυση και ένταση χρήσης των ΤΠΕ. 

Για  λόγους  ανάλυσης,  οι  οικονομίες  ομαδοποιούνται  σε  τέσσερις  κατηγορίες, 

που κυμαίνονται από υψηλές σε χαμηλές ευκαιρίες ΤΠΕ.  

Εκτός  από  τις  συγκρίσεις  ανάμεσα  σε  χώρες,  παρουσιάζεται  και  η  πορεία  του 

δείκτη  για  κάθε  χώρα  την  περίοδο  2001‐2005.  Μια  σύγκριση  των  ετήσιων 

μέσων  ποσοστών  αύξησης  παρουσιάζει  ποιες  χώρες  σημειώνουν  πρόοδο  και 

πόσο γρήγορα.  

Τα  αποτελέσματα  ICT‐OI  για  το  2007  έδειξαν  ότι  έχει  σημειωθεί  σημαντική 

πρόοδος σχεδόν σε όλες τις οικονομίες και όλους τους τομείς του τομέα των ΤΠΕ 

από την αρχή αυτού του αιώνα.  

Συγχρόνως, παραμένουν σημαντικές διαφορές. Οι χώρες με τα χαμηλά επίπεδα 

ευκαιρίας ΤΠΕ είναι κυρίως χώρες της Αφρικής καθώς και χώρες της Ασίας και 

της Αμερικής (όπως η Αϊτή, η Κούβα, η Ονδούρα και η Νικαράγουα) 

Πολλές  από  τις  χώρες  με  τα  υψηλότερα  ποσοστά  αύξησης  (μεταξύ  2001  και 

2005) είναι ελάχιστα ανεπτυγμένες χώρες (Least Developed Countries ‐ LDC). Αν 

και αυτό είναι μια θετική εξέλιξη, τα υψηλά ποσοστά αύξησης προκύπτουν από 

το  γεγονός  ότι  σε  αυτές  τις  χώρες  τα  αρχικά  επίπεδα  ήταν  πολύ  χαμηλά. 

Μάλιστα σε πολλές περιπτώσει η ανάπτυξη δεν είναι αρκετή για να υπερκεράσει 

το  ψηφιακό  χάσμα  με  άλλες  χώρες.  Επιπλέον  δεν  παρουσιάζουν  όλες  οι 

αναπτυσσόμενες χώρες υψηλά ποσοστά ανάπτυξης  

Μάλιστα  το  ICT‐OI  δείχνει  ότι  μεταξύ  του  2001‐2005  αυξήθηκε  το  ψηφιακό 

χάσμα μεταξύ των οικονομιών που βρίσκονταν ήδη σε πολύ υψηλά επίπεδα ΤΠΕ 

και στον υπόλοιπο κόσμο. Μειώθηκε ωστόσο το χάσμα ανάμεσα στην μέσης και 
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την  χαμηλή ομάδα. Αυτό δείχνει  ότι  οι  χώρες με  χαμηλά  επίπεδα ΤΠΕ  είναι σε 

θέση να προφτάσουν και να μειώσουν το χάσμα με τις   χώρες που βρίσκονται 

στο μέσο επίπεδο.  

Μια  συνολική  ανάλυση  του  δείκτη  δείχνει  ότι  η  πλειοψηφία  των  χωρών 

υπολείπεται σχετικά με την διείσδυση της ευρυζωνικότητας. Το χάσμα σχετικά 

με  την  διείσδυση  της  ευρυζωνικότητας  ανάμεσα  στις  οικονομίες  με  υψηλά 

επίπεδα ICT‐OI και τον υπόλοιπο κόσμο είναι σημαντικό και μεγαλύτερο από ό, 

τι για οποιοδήποτε άλλο υπο‐δείκτη. Αυτό το εύρημα για τους φορείς χάραξης 

πολιτικής, δείχνει ότι περισσότερες προσπάθειες πρέπει να αναληφθούν για την 

ενσωμάτωση  και  την  ενίσχυση  των  ευρυζωνικών  πολιτικών  και  των 

στρατηγικών.   

7.4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

Κάποιες  από  τις  παραμέτρους  που  διαδραματίζουν  σημαντικό  ρόλο  στην 

ανάπτυξη  της  ευρυζωνικότητας  σχετίζονται  με  οικονομικά  και  κοινωνικά 

κριτήρια. Τέτοιες παράμετροι είναι οι ακόλουθοι: 

 το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ),  

 η κατανομή του στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα,  

 το κατά κεφαλήν εισόδημα. 

Φαίνεται ότι υπάρχει μια συσχέτιση ανάμεσα στο κατά κεφαλήν εισόδημα και 

την  διείσδυση  της  ευρυζωνικότητας.  Για  παράδειγμα  χώρες  με  υψηλό  κατά 

κεφαλήν  εισόδημα  (όπως  η  Φινλανδία,  η  Δανία  και  οι  ΗΠΑ)  παρουσιάζουν 

υψηλή  διείσδυση  της  ευρυζωνικότητας.  Στον  αντίποδα  χώρες  με  χαμηλό  κατά 

κεφαλήν εισόδημα  (όπως η Ελλάδα, η Τουρκία και η Ουγγαρία) παρουσιάζουν 

χαμηλή  διείσδυση  της  ευρυζωνικότητας.  Ωστόσο  δεν  υπάρχει  μια  απόλυτη 

αντιστοιχία, καθώς εμφανίζονται χώρες με πολύ υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα 

(όπως  η  Ιρλανδία)  που  δεν  παρουσιάζουν  πολύ  υψηλή  διείσδυση  της 

ευρυζωνικότητας.  Επίσης,  εντοπίζονται  και  διαφοροποιήσεις  σε  χώρες  με 
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περίπου  ίδιο  κατά κεφαλήν  εισόδημα  (όπως  η Ελλάδα και  η Πορτογαλία) που 

έχουν  μεγάλη  απόκλιση  σχετικά  με  την  διείσδυση  της  ευρυζωνικότητας.  Οι 

διαφοροποιήσεις αυτές οφείλονται κυρίως στην αγοραστική ισχύ που διαφέρει 

από  χώρα  σε  χώρα,  στο  κόστος  της  ευρυζωνικότητας  αλλά  και  στις 

διαφορετικές στρατηγικές που έχουν εφαρμοστεί σχετικά με την προώθηση της 

ευρυζωνικότητας.  

Επιπλέον φαίνεται  ότι  η  χρήση  της  ευρυζωνικότητας  και  του  Διαδικτύου  από 

οικιακούς  χρήστες  διαφοροποιείται  ανάλογα  με  το  μορφωτικό  επίπεδο,  την 

οικογενειακή  κατάσταση,  την  ηλικία,  τον  τόπο  διαμονής,  την  οικονομική 

κατάσταση  και  τον  τύπο  εργασίας  τους.  Αντίθετα  το  φύλο  δεν  φαίνεται  να 

διαδραματίζει κάποιο ρόλο.  

Πιο συγκεκριμένα  τα  νοικοκυριά με παιδιά διαθέτουν σε μεγαλύτερο ποσοστό 

ευρυζωνική σύνδεση από τα νοικοκυριά που δεν έχουν παιδιά. Ακόμη, οι νέοι και 

γενικότερα τα άτομα ηλικίας 24‐54 ετών αποτελούν κατά πλειοψηφία χρήστες 

του  Διαδικτύου.  Επιπλέον  όσο  υψηλότερο  είναι  το  μορφωτικό  επίπεδο  των 

χρηστών τόσο μεγαλύτερο είναι και το ποσοστό χρήσης του Διαδικτύου. Σχετικά 

με  την  εργασία,  οι φοιτητές στη συντριπτική  τους πλειοψηφία  χρησιμοποιούν 

το Διαδίκτυο, ενώ ακολουθούν οι εργαζόμενοι και τέλος οι άνεργοι.  

Επίσης όσοι διαμένουν σε αραιοκατοικημένες περιοχές διαθέτουν σε μικρότερο 

ποσοστό ευρυζωνική σύνδεση σε σχέση με αυτούς που διαμένουν σε ημιαστικές 

και  αστικές  περιοχές.  Ωστόσο  δεν  διαφαίνεται  κάποια  ισχυσή  συσχέτιση 

ανάμεσα στην πυκνότητα πλυθυσμού και την διείσδυση της ευρυζωνικότητας. 

7.5 ΆΛΛΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ   

Η  παρούσα  ενότητα  παρουσιάζει  μια  σειρά  από  παραμέτρους  οι  οποίες  είτε 

επηρεάζουν,  είτε  λαμβάνονται  υπόψη  στην  ανάπτυξη  των  ευρυζωνικών 

υπηρεσιών. Τέτοιες παράμετροι είναι οι επόμενοι: 
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 Εκτίμηση  τεχνολογιών και παραγόντων που οδηγούν  τις  εξελίξεις. Εδώ, 

εξετάζονται οι παράγοντες που είναι υπεύθυνοι για τις τρέχουσες και τις 

μελλοντικές μεταβολές στο χώρο των τηλεπικοινωνιών.  

 Εξέταση τεχνολογιών. Οι υπάρχουσες και οι αναπτυσσόμενες τεχνολογίες 

θα εξεταστούν κατηγοριοποιούμενες ως εξής: 

• Καλώδια χαλκού. 

• Ομοαξονικά καλώδια. 

• Ασύρματη επικοινωνία. 

• Οπτική ίνα. 

• Δορυφορικές επικοινωνίες. 

 Τάσεις στην παροχή υπηρεσιών: 

• Σύγκλιση υπηρεσιών. 

• Νέες υπηρεσίες και νέες αγορές. 

• Νέες τεχνολογίες και τερματικές συσκευές. 

• Επιπτώσεις από τη χωρητικότητα. 

• Μετατόπιση προς τις υπηρεσίες ΙΡ. 

• Θεσμικές  καινοτομίες  για  την  ολοκλήρωση  των  τεχνολογιών 

τηλεπικοινωνίας, εκπομπής, multicasting και δικτύωσης.  

 Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις / τάσεις τεχνολογίας 

 Στρατηγική για τα Δίκτυα Νέας Γενιάς. 

 Το Μέλλον του ΙΡ.  

 Τάσεις στις Ασύρματες Επικοινωνίες. 

 Γενικότερες τάσεις / εξελίξεις στις ευρυζωνικές υπηρεσίες. 
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 Τάσεις / εξελίξεις στις δορυφορικές επικοινωνίες.  

 Τάσεις σε πολιτικές και ρυθμιστικά πλαίσια. 

7.6 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ 
ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Σύμφωνα  με  σχετική  έκθεση  της  ITU  [1],  η  προώθηση  της  ευρυζωνικότητας 

εξαρτάται από δύο βασικούς παράγοντες: (α) από την αύξηση της ζήτησης για 

ευρυζωνικότητα και (β) από την αύξηση της προσφοράς ευρυζωνικότητας. 

Οι  οικονομίες  που  έχουν  επιτύχει  αξιόλογη  προώθηση  της  ευρυζωνικότητας 

έχουν  ακολουθήσει  κοινές  κατευθύνσεις,  ανεξάρτητα  από  τις  πολιτισμικές  και 

γεωπολιτικές  διαφορές  τους  και  την  τεχνολογική  ανάπτυξή  τους.  Oι 

κατευθύνσεις αυτές, που οδηγούν σε μια επιτυχημένη αύξηση της  ζήτησης της 

ευρυζωνικότητας, συνοψίζονται ως εξής: 

 Πληροφόρηση  του  κοινού  για  την  ευρυζωνικότητα.  Οι  προσπάθειες  να 

αναπτυχθεί  η  απαίτηση  για  την  ευρυζωνικότητα  εξαρτώνται  κατά  ένα 

μεγάλο  μέρος  από  το  αν  η  αγορά  γνωρίζει  τα  διαθέσιμα  προϊόντα  και 

είναι ενήμερη για τα οφέλη που η ευρυζωνικότητα μπορεί να προσφέρει. 

Η παροχή ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών πρέπει να ωθήσει την 

αύξηση της αποδοχής  τους. Η παροχή αυτή θα πρέπει  να  είναι ραγδαία 

για να φθάσει η διείσδυση σε ένα αρκετά καλό ποσοστό.  

 Προώθηση  της  ευρυζωνικότητας  μέσω  της  δημιουργίας  ευρυζωνικών 

εφαρμογών  και  περιεχομένου.  Η  υιοθέτηση  της  ευρυζωνικότητας  είναι 

πολύ υψηλότερη στις  χώρες όπου οι  χρήστες  κάνουν πλήρη  χρήση  των 

τρεχουσών ευρυζωνικών εφαρμογών. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την 

υψηλή  χρήση  υπηρεσιών  τηλεφωνίας,  Video/Voice  over  IP  μέσω 

ευρυζωνικών  δικτύων  και  τηλε‐εργασίας.  Το  περιεχόμενο  στις  τοπικές 

γλώσσες  παίζει  επίσης  ένα  πολύ  σημαντικό  ρόλο.  Οι  πολιτικές  που 
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ενθαρρύνουν  αυτές  τις  χρήσεις  πρέπει  να  ωθήσουν  την  αύξηση  της 

αποδοχής της ευρυζωνικότητας.  

 Οικοδόμηση  περιβάλλοντος  που  ενθαρρύνει  την  καινοτομία  της 

ευρυζωνικότητας. Οι οικονομίες πρέπει να εφαρμόσουν πολιτικές και να 

δημιουργήσουν κίνητρα που οικοδομούν ένα κατάλληλο περιβάλλον για 

την  ανάπτυξη  ευρυζωνικών  εφαρμογών  και  υπηρεσιών  περιεχομένου. 

Αυτό περιλαμβάνει σημαντικά ζητήματα όπως η προστασία πνευματικής 

ιδιοκτησίας, η επαρκής κυβερνητική χρηματοδότηση για την έρευνα στο 

Διαδίκτυο,  καθώς  και  οι  έτοιμοι  καταναλωτές  που  μπορούν  να 

συμμετέχουν στην ανάπτυξη ευρυζωνικών εφαρμογών.  

 Δημιουργία μιας δομής ανταγωνιστικής αγοράς που διατηρεί τις τιμές σε 

χαμηλά  επίπεδα.  Στην  πράξη  δεν  υπάρχει  κανένα  υποκατάστατο  της 

δημιουργίας  αληθινού  ανταγωνισμού  στην  αγορά  της  ευρυζωνικότητας 

για  να  μειωθούν  οι  τιμές.  Οι  επιχορηγήσεις  και  οι  ρυθμίσεις  είναι  μόνο 

προσωρινές  λύσεις  και  δεν  μπορούν  να αντικαταστήσουν  μια  αγορά  με 

καλή  λειτουργία.  Προσπάθειες  για  την  ομαλή  και  αποτελεσματική 

λειτουργία  της  αγοράς  θα  έχουν  τη  μέγιστη  επίδραση  στις  τιμές,  ενώ 

μέσα  από  αυτές  θα  ανοίξει  ο  δρόμος  για  την  υιοθέτηση  της 

ευρυζωνικότητας. 

Ο  γενικός  στόχος  της  ευρυζωνικότητας  είναι  η  πρόσβαση,  όλων  όσων 

επιθυμούν,  στις  ευρυζωνικές  υπηρεσίες  και  υποδομές  που  επιλέγουν.  Ένα 

πρόσφορο  περιβάλλον  για  την  αύξηση  της  προσφοράς  της  ευρυζωνικότητας 

χαρακτηρίζεται από: 

 Ύπαρξη  μιας  δομής  ανταγωνιστικής  αγοράς.  Ισχυρός  ανταγωνισμός 

οδηγεί  σε  χαμηλότερες  τιμές,  περισσότερες  προσφορές  και  πιο 

εκτεταμένα  ευρυζωνικά  δίκτυα.  Η  πολυ‐ιδιοκτησία  από  τους  παρόχους 

συνήθως  μειώνει  την  διείσδυση  της  ευρυζωνικότητας  και  πρέπει  να 

αντιμετωπίζεται.  Έτσι  θα  πρέπει  να  υπάρχει  συνεχής  έλεγχος  της 

ανταγωνιστικής  δομής  της  αγοράς  από  όργανα  που  θα  πρέπει  να  είναι 

εξουσιοδοτημένα να λαμβάνουν μέτρα όταν χρειάζεται.  
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 Ύπαρξη  κυβερνητικών  προγραμμάτων  που  εστιάζουν  στην 

ευρυζωνικότητα.  Άμεσες  επενδύσεις  σε  υποδομές  από  τις  κυβερνήσεις 

μπορούν  να  διαδραματίσουν  βασικό  ρόλο  στην  ανάπτυξη  των 

ευρυζωνικών δικτύων,  ειδικά στις περιφέρειες. Φορολογικές πιστώσεις, 

δάνεια  με  χαμηλό  επιτόκιο,  επιχορηγήσεις  και  άλλα  κυβερνητικά 

προγράμματα μπορούν επίσης να αποτελέσουν σημαντικές μεθόδους για 

να παρακινήσουν την παροχή ευρυζωνικότητας.  

 Εφαρμογή  καινοτόμων  ιδεών  για  την  επέκταση  των  δικτύων.  Τα 

υπάρχοντα  δίκτυα  πρέπει  να  χρησιμοποιηθούν  παράλληλα  με  την 

επένδυση  σε  νέα  δίκτυα.  Καινοτόμα  ευρυζωνικά  δίκτυα  όπως  τα 

ασύρματα  και  τα  δορυφορικά,  αλλά  και  τα  δίκτυα  μέσω  των  γραμμών 

παροχής  ηλεκτρικής  ενέργειας  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  για  τη 

δημιουργία  ευρυζωνικών  δικτύων.  Τα  σχολεία  και  τα  νοσοκομεία 

μπορούν  να  αποτελέσουν  τους  αρχικούς  ευρυζωνικές  «πυλώνες»  σε 

διάφορες  περιοχές,  δημιουργώντας  σε  τελική  ανάλυση  σημεία 

πρόσβασης  στο  δίκτυο  από  τα  οποία  μπορούν  να  προκύψουν  οι 

επεκτάσεις για τα μελλοντικά δίκτυα. 

Επιπλέον παράγοντες που επιδρούν στην ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας είναι η 

ύπαρξη  ευρυζωνικού  περιεχομένου  και  εφαρμογών,  η  μεγάλη  διείσδυση  της 

χρήσης του Διαδικτύου, η εκτεταμένη χρήση υπολογιστών στα νοικοκυριά και η 

διατήρηση  των  τιμών  πρόσβασης  σε  χαμηλά  επίπεδα  (ανάλογα  με  την 

αγοραστική δύναμη των καταναλωτών). 

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΟΟΣΑ ο οποίος θεωρεί την ευρυζωνικότητα ως 

μια από τις έννοιες που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη γενικότερη παγκόσμια 

ανάπτυξη,  έχει  προβεί  στη  σύνταξη  μιας  σειράς  συστάσεων  προκειμένου  οι 

χώρες  μέλη  του  να  ενθαρρύνουν  την  ανάπτυξη  ευρυζωνικών  αγορών  και  την 

αποτελεσματική χρήση των ευρυζωνικών υπηρεσιών. Με σχετική του απόφαση 

στις 12/2/2004 [2], συνιστά μεταξύ άλλων: 

 Τον  υγιή  ανταγωνισμό  και  τη  συνέχιση  της  απελευθέρωσης  των 

υποδομών  και  των  δικτυακών  υπηρεσιών  και  εφαρμογών,  οι  οποίες 
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πρέπει  να  είναι  διαλειτουργικές,  να  βασίζονται  σε  διαφορετικές 

τεχνολογικές  πλατφόρμες  που  παρέχουν  ευρυζωνικές  υπηρεσίες  και  να 

διατηρούν διαφανείς και αμερόληπτες τις πολιτικές της αγοράς. 

 Την  αναγνώριση  του  πρωτεύοντος  ρόλου  του  ιδιωτικού  τομέα  στην 

εξάπλωση  της  κάλυψης  και  της  χρήσης  της  ευρυζωνικότητας,  με 

συμπληρωματικές  κυβερνητικές  πρωτοβουλίες,  οι  οποίες  όμως  δεν 

πρέπει να στρεβλώνουν την αγορά. 

 Τη  συνδυασμένη  προσέγγιση,  με  βάση  τις  παροχές,  προκειμένου  να 

ενθαρρυνθεί  η  ανάπτυξη  των  υποδομών,  των  υπηρεσιών  και  των 

απαιτήσεων,  όπως  η  άθροιση  της  ζήτησης  σε  αραιοκατοικημένες 

περιοχές,  ως  μέσου  για  την  προώθηση  και  την  αποτελεσματική  χρήση 

των ευρυζωνικών υπηρεσιών. 

 Τις  πολιτικές  που  προωθούν  την  πρόσβαση,  με  δίκαιους  όρους  και 

ανταγωνιστικές τιμές, σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, ανεξάρτητα από την 

τοποθεσία,  προκειμένου  να  γίνουν  φανερά  όλα  τα  πλεονεκτήματα  των 

ευρυζωνικών υπηρεσιών. 

 Την αποτίμηση  της  διαθεσιμότητας  και  της  διάχυσης  των  ευρυζωνικών 

υπηρεσιών  στην  αγορά,  προκειμένου  να  καθοριστεί  αν  οι 

αναλαμβανόμενες  κυβερνητικές  πρωτοβουλίες  είναι  κατάλληλες,  καθώς 

και ο τρόπος με τον οποίο θα έπρεπε αυτές, πιθανά, να αναδιαρθρωθούν. 

 Τα κανονιστικά πλαίσια που εξισορροπούν τα συμφέροντα των παρόχων 

και  των  χρηστών,  σε  τομείς  όπως  η  προστασία  των  πνευματικών 

δικαιωμάτων  και  η  διαχείριση  των  ψηφιακών  δικαιωμάτων,  χωρίς  να 

παρεμποδίζεται παράλληλα η ελεύθερη ανάπτυξη καινοτόμων μοντέλων 

ηλεκτρονικών επιχειρήσεων (e‐business). 

 Την ενθάρρυνση της έρευνας και της ανάπτυξης στον τομέα των ΤΠΕ, για 

την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και την αναβάθμιση της οικονομικής, 

κοινωνικής και πολιτισμικής αποτελεσματικότητάς της. 
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Επίσης, με την ίδια απόφαση, ο ΟΟΣΑ καλεί τις κυβερνήσεις να ενθαρρύνουν τον 

ιδιωτικό  τομέα,  όσον  αφορά  τις  δραστηριότητες  ανάπτυξης  της 

ευρυζωνικότητας, να λάβει υπόψη του τις παραπάνω συστάσεις.  
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ΣΥΝΟΨΗ 

Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η καταγραφή των εμπειριών στον τομέα της 

ευρυζωνικότητας  τόσο  στην  Ελλάδα  όσο  και  στον  υπόλοιπο  κόσμο.  Στην 

κατεύθυνση  αυτή  παρουσιάστηκαν  παραδείγματα  βέλτιστων  πρακτικών  που 

έχουν  υιοθετηθεί  από  τις  κυβερνήσεις  διαφόρων  χωρών,  από  δήμους  ή 

κοινότητες  και  σχετίζονται  με  την  ανάπτυξη  της  ευρυζωνικότητας  τόσο  μέσω 

ενσύρματων  όσο  και  ασύρματων  τρόπων  ευρυζωνικής  πρόσβασης,  οι  οποίες 

καλύπτουν το διεθνές περιβάλλον.  

Επιπρόσθετα, για τις εμπειρίες στην Ελλάδα παρουσιάστηκαν οι ενέργειες που 

έχουν πραγματοποιηθεί  για  την προώθηση της  ευρυζωνικότητας,  τα  έργα που 

έχουν  υλοποιηθεί  ή  υλοποιούνται  για  την  ανάπτυξη  τόσο  ευρυζωνικών 

υποδομών όσο και υπηρεσιών, οι πολιτικές που έχουν υιοθετηθεί καθώς και τα 

προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί. 

Με  βάση  τα  στοιχεία  που  συλλέχθησαν,  αναλύθηκαν  και  αξιολογήθηκαν 

εντοπίστηκαν  οι  βασικοί παράγοντες που  έχουν  επιδράσει  στην ανάπτυξη  της 

ευρυζωνικότητας  και  παρουσιάστηκε  ένας  ολοκληρωμένος  κατάλογος  με  τους 

παράγοντες αυτούς. 
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