
1 
Σφάλμα! Χρησιμοποιήστε την καρτέλα "Κεντρική σελίδα", για να 
εφαρμόσετε το Subtitle στο κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται 
εδώ. 

 

Π1.5.1:  Κ αταγρ αφή εμπε ιρίας  και  μοντ έλων στις  Περιφέρειες  Δυτικής  Ελλάδας ,  

Ηπείρου  και  Ιονίων Νήσων, στ ην Ελλάδα και  δι εθνώς  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π1.5.1: Καταγραφή εμπειρίας και 
μοντέλων στις Περιφέρειες Δυτικής 

Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, 
στην Ελλάδα και διεθνώς 



 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Κοινοτική Πρωτοβουλία Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας 

INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2000-2006 

Πρόγραμμα Παρέμβασης 11 

Άξονας Προτεραιότητας 002 - «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 

Μέτρο 001 - «Συνεργασία για την Έρευνα, την 

Ανάπτυξη και τη Μεταφορά Τεχνογνωσίας» 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 

Τίτλος Έργου Ευρυζωνικότητα: Προώθηση, Επίδειξη, Στρατηγική, 

Βέλτιστες Πρακτικές 

Ενέργεια Ενέργεια 1.5: Δημιουργία μοντέλων Ανάπτυξης & 

Αξιοποίησης Ευρυζωνικών Υποδομών 

Παραδοτέο Π1.5.1: Καταγραφή εμπειρίας και μοντέλων στις 

Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, 

στην Ελλάδα και διεθνώς 

 

 

 

 

 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2008



Επιτελική συνοψη  - 3 - 

 

Π1.5.1:  Κ αταγρ αφή εμπε ιρίας  και  μοντ έλων στις  Περιφέρειες  Δυτικής  Ελλάδας ,  

Ηπείρου  και  Ιονίων Νήσων, στ ην Ελλάδα και  δι εθνώς  

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 

Τα τελευταία δέκα χρόνια, οι εξελίξεις στον τομέα των επικοινωνιών ήταν 

ραγδαίες. Οι υπηρεσίες` επικοινωνιών, οι οποίες παλιότερα ήταν απλώς 

σημαντικές για τις επιχειρήσεις, τώρα είναι ζωτικής σημασίας. Σήμερα, κυρίαρχο 

είναι το αίτημα για παροχή υπηρεσιών μετάδοσης δεδομένων υψηλής 

ταχύτητας σε επιχειρήσεις και πολίτες.  

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 χαμηλότερο από το μέσο 

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

παρουσιάζουν σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά ευρυζωνικής διείσδυσης.  

Προς την κατεύθυνση της παροχής υπηρεσιών μετάδοσης δεδομένων υψηλής 

ταχύτητας σε επιχειρήσεις και πολίτες οι Δήμοι και οι Περιφέρεις θα μπορούσαν 

να αναπτύξουν μητροπολιτικά ευρυζωνικά δίκτυα. Ένα παράδειγμα βλέπουμε 

στην περίπτωση της Ελλάδας δίκτυα και συγκεκριμένα στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα της Κοινωνίας της Πληροφορίας μέσα από τις Προσκλήσεις 93 και 

105 χρηματοδοτεί την ανάπτυξης ευρυζωνικών μητροπολιτικών δικτύων σε 

διάφορους δήμους της χώρας, τα οποία θα στηρίζονται είτε σε οπτικές ίνες 

(στην περίπτωση της πρόσκλησης 93) είτε σε ασύρματες τεχνολογίες (στην 

περίπτωση της πρόσκλησης 105). Η ανάπτυξη αυτών των ευρυζωνικών 

υποδομών εγείρει διάφορα ερωτήματα σχετικά με το επιχειρηματικό μοντέλο το 

οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την εκμετάλλευσης των δικτύων τα 

οποία θα δημιουργηθούν (ποιος θα είναι ο ρόλος του δήμου, ποιος θα είναι ο 

κρατικός παρεμβατισμός, πως θα προωθηθεί ο υγιείς ανταγωνισμός, πως θα 

εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του δικτύου κ.λπ). 
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Ανάπτυξη ευρυζωνικών μητροπολιτικών δικτύων σε δήμους έχει 

πραγματοποιηθεί σε διάφορα σημεία του πλανήτη μας (ενδεικτικά αναφέρονται 

οι Ιρλανδία, Σουηδία, ΗΠΑ, Νέα Ζηλανδία, Καναδά, Γαλλία Ολλανδία) με 

πρωτοπόρες χώρες τις Ιρλανδία και Σουηδία, όπου υπάρχουν πετυχημένα 

παραδείγματα για το πώς η ευρυζωνική υποδομή μπορεί να τονώσει την τοπική 

οικονομία και να συμβάλει στην ανάπτυξη. 

Σε αυτή την κατεύθυνση έχουν αναπτυχθεί διαφορά επιχειρηματικά μοντέλα για 

την αξιοποίηση ευρυζωνικών μητροπολιτικών δικτύων. Τα τρία βασικά επίπεδα 

ενός επιχειρηματικού μοντέλου είναι τα παρακάτω:  

Το πρώτο επίπεδο αφορά τον παθητικό εξοπλισμό του δικτύου, δηλαδή τους 

αγωγούς, τις οπτικές ίνες κ.λπ. Συγκεκριμένα, αναφέρεται στο ποιος φορέας 

(ιδιωτική ή δημόσια επιχείρηση, κ.λπ.) παρέχει και εκμεταλλεύεται την βασική 

υποδομή του ευρυζωνικού δικτύου. 

Το δεύτερο επίπεδο αφορά τον ενεργό εξοπλισμό του δικτύου. Συγκεκριμένα, 

αναφέρεται στο ποιος φορέας παρέχει και εκμεταλλεύεται την ενεργή υποδομή 

του ευρυζωνικού δικτύου. 

Το τρίτο επίπεδο αναφέρεται στο ποιος ελέγχει το δίκτυο, καθώς και τις 

υπηρεσίες και το περιεχόμενο που προσφέρονται πάνω από αυτό. 

Με βάση αυτά τα επίπεδα έχουν επικρατήσει συγκεκριμένα σενάρια 

επιχειρηματικών μοντέλων ανάλογα με το πώς οι δημόσιοι οργανισμοί και οι 

ιδιωτικοί πάροχοι υποδομών, εξοπλισμού και υπηρεσιών μπορούν να 

συνεργαστούν προς όφελος του τελικού χρήστη. Τα σενάρια αυτά είναι τα 

παρακάτω: 

Σενάριο 1: Ίση πρόσβαση (Equal Access) 

Σενάριο 2: Πλήρης κρατικός έλεγχος μέσω κοινοπραξιών του δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα (Full Public control through Public-Private Partnerships –PPPs)  

Σενάριο 3: Κοινοπραξίες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα χωρίς κρατικό 

έλεγχο (Public-Private Partnerships – PPPs orchestrated) 
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Σενάριο 4: Δημόσιος Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών (Public Sector Telco) 

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

Τα παραπάνω στοιχεία που παρουσιάζονται στο παρόν παραδοτέο 

(τεχνολογίες, εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα, οικονομικά/δημογραφικά 

στοιχεία που αφορούν τις περιφέρεις που συμμετέχουν στο έργο) θα 

χρησιμοποιηθούν για την επιλογή/εκπόνηση του κατάλληλου επιχειρηματικού 

μοντέλου στο παραδοτέο Π1.5.2. «Πρόταση για μοντέλα Ανάπτυξης & 

Αξιοποίησης Ευρυζωνικών Υποδομών και για μοντέλα Παροχής Ευρυζωνικών 

Υπηρεσιών από ΜΜΕ».   
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1  ΣΤΟΧΟΣ ΤΗ Σ  ΜΕΛΕΤΗ Σ  

Το παρόν παραδοτέο Π1.5.1 με τίτλο «Καταγραφή εμπειρίας και μοντέλων στις 

Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, στην Ελλάδα και 

διεθνώς» εντάσσεται στο «Βήμα 5 Μοντέλα ανάπτυξης και αξιοποίησης 

ευρυζωνικών υποδομών» της μεθοδολογίας ανάπτυξης του έργου το οποίο 

πρόκειται να αξιοποιήσει τα αποτελέσματα του βήματος 4 και έχει σαν στόχο 

την καταγραφή εμπειριών και μοντέλων για την υποβοήθηση της εργασίας του 

παραδοτέου Π1.5.2 που στοχεύει στην δημιουργία μοντέλων ανάπτυξης & 

αξιοποίησης ευρυζωνικών υποδομών, λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές 

κατευθύνσεις διεθνώς, τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας (π.χ. κανονιστικό πλαίσιο 

τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα και την Ιταλία) έτσι ώστε να εξαχθεί 

συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο για κάθε περιοχή. 

Πιο συγκεκριμένα το παραδοτέο Π1.5.1 πρόκειται να καταγράψει αποτελέσματα 

της ενέργειας «1.5-Δημιουργία μοντέλων Ανάπτυξης & Αξιοποίησης 

Ευρυζωνικών Υποδομών». Σύμφωνα με το τεχνικό δελτίο του έργου πρόκειται 

για μελέτη που διερευνά τις πρακτικές ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών μέσω 

οπτικών ινών και ασύρματων τεχνολογιών.  

Αναφερόμενοι στον όρο «πρακτικές ανάπτυξης» θεωρούμε μοντέλα ανάπτυξης 

& αξιοποίησης ευρυζωνικών υποδομών.  

Η μελέτη στοχεύει στην παρουσίαση των σύγχρονων πρακτικών στη κατασκευή 

οπτικών ευρυζωνικών δικτύων, διεθνών προτύπων και τεχνολογιών στην 

ανάπτυξη τέτοιων υποδομών. Δίνεται έμφαση στην ουδετερότητα αυτών των 

υποδομών, στην υιοθέτηση ανοικτών προτύπων και στην πρόβλεψη 

συνεγκατάστασης (collocation) για διασύνδεση και χρήση από πολλούς 

παρόχους και συνεπώς αύξηση του ανταγωνισμού. Η καταγραφή εμπειρίας και 

μοντέλων αφορά τις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, 
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την Ελλάδα αλλά και το διεθνές περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό η παρούσα 

αναφορά θα ενσωματώσει και τα στοιχεία από τις αντίστοιχες ενέργειες των 

Νομαρχιών Ηλείας, Πρεβέζης και του Πνευματικού Κέντρου Λευκάδας για τις 

Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας (Ενέργεια 2.5), Ηπείρου (Ενέργεια 3.5) και Ιονίων 

Νήσων (Ενέργεια 4.5) αντίστοιχα καθώς και για την Επαρχία Λέτσε (Ενέργεια 

5.5). 

1.2  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙ Α  ΤΗ Σ ΜΕ ΛΕΤΗ Σ  

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή εμπειριών και μοντέλων για 

την υποβοήθηση της εργασίας του παραδοτέου Π1.5.2 «Πρόταση για μοντέλα 

Ανάπτυξης & Αξιοποίησης Ευρυζωνικών Υποδομών και για μοντέλα Παροχής 

Ευρυζωνικών Υπηρεσιών από ΜΜΕ» που στοχεύει στην δημιουργία μοντέλων 

ανάπτυξης & αξιοποίησης ευρυζωνικών υποδομών. Για την επίτευξη του 

παραπάνω στόχου ακολουθήθηκε η παρακάτω μεθοδολογία σε δύο φάσεις: 

Φάση 1:  

 Συλλέχθηκαν στοιχεία από τον διεθνή χώρο σχετικά με (α) τις 

βασικές τεχνολογίες και παράγοντες ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών 

διεθνώς (β) τη διεθνή εμπειρία αναφορικά με ευρυζωνικά μητροπολιτικά δίκτυα 

και όπου εξετάστηκαν ενδεικτικές περιπτώσεις, δίνοντας έμφαση στα 

επιχειρηματικά σχέδια που εφαρμόζονται 

 Έγινε εκτενής ανάλυση του όρου «επιχειρηματικό μοντέλο» και 

παρουσίαση των χαρακτηριστικών των επιχειρηματικών μοντέλων για την 

αξιοποίηση ευρυζωνικών δικτυακών υποδομών και παρουσιάζονται 

παραδείγματα αυτών. 

Φάση 2:  

 Συνοπτική περιγραφή των σημαντικότερων ευρυζωνικών 

υποδομών που αναπτύσσονται στην Ελλάδα, μέσω του Ε.Π. ΚτΠ, καθώς και 

πρακτικών 
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 Στοιχεία για τις περιφέρεις που συμμετέχουν στο έργο, τόσο 

γενικά (πληθυσμός, οικονομικά στοιχεία κ.λπ.), όσο και ειδικά στοιχεία σχετικά 

με την ευρυζωνικότητα, τη χρήση της και την ανάπτυξή της στην κάθε περιοχή. 

Αποτέλεσμα των δύο φάσεων είναι αφενός μεν η καταγραφή τεχνολογιών και 

εναλλακτικών επιχειρηματικών μοντέλων, αφετέρου δε η καταγραφή στοιχείων 

που αφορούν τις περιφέρεις που συμμετέχουν στο έργο και θα χρησιμοποιηθούν 

για την επιλογή/εκπόνηση του κατάλληλου επιχειρηματικού μοντέλου στο 

παραδοτέο Π1.5.2.   

1.3  ΔΟΜ Η  ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ Σ  

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή εμπειριών και μοντέλων για 

την υποβοήθηση της εργασίας του παραδοτέου Π1.5.2 που στοχεύει στην 

δημιουργία μοντέλων ανάπτυξης & αξιοποίησης ευρυζωνικών υποδομών. Με 

βάση αυτό, η δομή της μελέτης έχει διαμορφωθεί ως εξής: 

Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται οι βασικές τεχνολογίες και παράγοντες 

ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών διεθνώς. Αναλυτικότερα γίνεται (α) Εξέταση 

τεχνολογιών, όπου εξετάζονται συνοπτικά οι υπάρχουσες και οι 

αναπτυσσόμενες τεχνολογίες που είναι σχετικές με την ευρυζωνικότητα, και (β) 

παρουσίαση τάσεων σε τομείς όπως: (i) Στρατηγική για τα Δίκτυα Νέας Γενιάς 

και (ii) Τάσεις σε πολιτικές και ρυθμιστικά πλαίσια. 

Στο Κεφάλαιο 3 περιγράφεται γενικά ο όρος «επιχειρηματικό μοντέλο», 

ορίζονται τα χαρακτηριστικά των επιχειρηματικών μοντέλων για την 

αξιοποίηση ευρυζωνικών δικτυακών υποδομών και παρουσιάζονται 

παραδείγματα αυτών. 

Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται η διεθνής εμπειρία αναφορικά με ευρυζωνικά 

μητροπολιτικά δίκτυα και εξετάζονται κάποιες σχετικές ενδεικτικές 

περιπτώσεις σε διάφορα σημεία του πλανήτη μας, δίνοντας έμφαση στα 

επιχειρηματικά σχέδια που εφαρμόζονται. 
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Στο Κεφάλαιο 5 περιγράφονται οι σημαντικότερες ευρυζωνικές υποδομές που 

αναπτύσσονται στην Ελλάδα, μέσω του Ε.Π. ΚτΠ.  

Στο Κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται στοιχεία για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 

τόσο γενικά (πληθυσμός, οικονομικά στοιχεία κ.λπ.), όσο και ειδικά στοιχεία 

σχετικά με την ευρυζωνικότητα, τη χρήση της και την ανάπτυξή της στην 

περιοχή 

Στο Κεφάλαιο 7 παρουσιάζονται στοιχεία για την Περιφέρεια Ηπείρου, τόσο 

γενικά (πληθυσμός, οικονομικά στοιχεία κ.λπ.), όσο και ειδικά στοιχεία σχετικά 

με την ευρυζωνικότητα, τη χρήση της και την ανάπτυξή της στην περιοχή.  

Στο Κεφάλαιο 8 παρουσιάζονται στοιχεία για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, 

τόσο γενικά (πληθυσμός, οικονομικά στοιχεία κ.λπ.), όσο και ειδικά στοιχεία 

σχετικά με την ευρυζωνικότητα, τη χρήση της και την ανάπτυξή της στην 

περιοχή.  

Στο Κεφάλαιο 9 παρουσιάζονται στοιχεία για την Επαρχία του Λέτσε, τόσο 

γενικά (πληθυσμός, οικονομικά στοιχεία κ.λπ.), όσο και ειδικά στοιχεία σχετικά 

με την ευρυζωνικότητα, τη χρήση της και την ανάπτυξή της στην περιοχή.  
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ  ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΘΝΩΣ  

2.1  ΕΙ ΣΑ ΓΩΓ Η   

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: 

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. 



ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΘΝΩΣ  - 24 - 

 

Π1.5.1:  Κ αταγρ αφή εμπε ιρίας  και  μοντ έλων στις  Περιφέρειες  Δυτικής  Ελλάδας ,  

Ηπείρου  και  Ιονίων Νήσων, στ ην Ελλάδα και  δι εθνώς  

 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. 

Τάσεις / εξελίξεις στις δορυφορικές επικοινωνίες.  

Τάσεις σε πολιτικές και ρυθμιστικά πλαίσια.  

2.1.1 Εξέταση τεχνολογιών  

Στην συγκεκριμένη ενότητα εξετάζονται οι υπάρχουσες και οι αναπτυσσόμενες 

τεχνολογίες που είναι σχετικές με την ευρυζωνικότητα, κατηγοριοποιούμενες ως 

εξής: 

Καλώδια χαλκού και ομοαξονικά καλώδια. 

Ασύρματη επικοινωνία. 

Οπτική ίνα. 

Δορυφορικές επικοινωνίες.  

Η Εικόνα 1 παρουσιάζει τη διείσδυση των διάφορων ευρυζωνικών τεχνολογιών 

(π.χ. DSL, δορυφορικές συνδέσεις, καλωδιακά modem, κ.λπ.) στις διάφορες 

χώρες. 
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Συνδρομητές ευρυζωνικότητας στις χώρες του ΟΟΣΑ ανά 100 κατοίκους, ανά τεχνολογία, Δεκέμβρης 2007

Μέσος όρος ΟΟΣΑ

 

ΕΙΚΟΝΑ 1: ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ 100 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ, ΑΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΣ 

ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 20071) 

Επίσης ο Πίνακας 1, παρουσιάζει αναλυτικά στοιχεία για την κατανομή των 

συνδρομών της ευρυζωνικότητας σε κάθε χώρα, ανά τεχνολογία. 

Θέση Χώρα DSL Καλωδιακό Modem Οπτική ίνα/LAN  Άλλη  Σύνολο 

1 Δανία 20,9 9,9 3,3 0,8 35,1 
2 Ολλανδία 20,7 13,4 0,4 0,2 34,8 
3 Ισλανδία 31,1 0,0 0,4 0,7 32,2 
4 Νορβηγία 23,3 5,5 2,0 0,4 31,2 
5 Ελβετία 21,2 9,4 0,1 0,3 31,0 
6 Φινλανδία 25,6 4,0 0,0 1,1 30,7 
7 Κορέα 9,5 10,5 10,4 0,0 30,5 
8 Σουηδία 18,9 5,9 5,5 0,1 30,3 
9 Λουξεμβούργο 24,1 2,4 0,1 0,1 26,7 

10 Καναδάς 12,4 13,8 0,0 0,4 26,6 
11 Ην. Βασίλειο 20,1 5,6 0,0 0,1 25,8 
12 Βέλγιο 15,4 10,2 0,0 0,2 25,7 
13 Γαλλία 23,4 1,1 0,0 0,0 24,6 
14 Γερμανία 22,5 1,2 0,0 0,1 23,8 
15 ΗΠΑ 10,0 12,0 0,6 0,7 23,3 
16 Αυστραλία 18,4 4,2 0,0 0,7 23,3 
17 Ιαπωνία 10,3 3,0 8,9 0,0 22,1 
18 Αυστρία 11,9 7,0 0,0 0,6 19,6 
19 Νέα Ζηλανδία 16,3 1,2 0,0 0,8 18,3 
20 Ιρλανδία 12,9 1,9 0,1 3,1 18,1 
21 Ισπανία 14,3 3,7 0,1 0,0 18,0 
22 Ιταλία 16,6 0,0 0,5 0,2 17,2 
23 Τσεχία 6,0 3,0 0,5 5,1 14,6 
24 Πορτογαλία 8,5 5,7 0,0 0,1 14,4 

                                                        

1 http://www.oecd.org/dataoecd/21/35/39574709.xls  
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25 Ουγγαρία 7,3 5,5 0,0 0,7 13,6 
26 Ελλάδα 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1 
27 Πολωνία 6,2 2,5 0,0 0,1 8,8 
28 Σλοβακία 5,2 1,0 1,2 0,3 7,6 
29 Τουρκία 5,9 0,0 0,0 0,0 6,0 
30 Μεξικό 3,0 1,2 0,0 0,2 4,3 

 ΟΟΣΑ 12,3 5,7 1,7 0,3 20,0 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ 100 

ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ, ΑΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007, ΠΗΓΗ ΟΟΣΑ) 

Συνοπτικά συμπεραίνεται η παρακάτω κατανομή των ευρυζωνικών 

τεχνολογιών (Εικόνα 1, στοιχεία Δεκέμβριος 2007, Πηγή ΟΟΣΑ): 

DSL: 62%  

Καλωδιακό Modem: 28% 

Οπτική ίνα + LAN: 8% 

Άλλη: 2% 

Όπως είναι φανερό, η τεχνολογία του DSL διαθέτει τη σαφή πρωτοκαθεδρία, 

ενώ ακολουθεί το καλωδιακό modem. Από την άλλη πλευρά, είναι επίσης 

φανερό ότι οι υπόλοιπες τεχνολογίες δεν έχουν αναπτυχθεί σε αντίστοιχους 

βαθμούς. 
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Καλωδιακό Modem
28%

'Αλλη
2%

DSL
62%

Οπτική ίνα + LAN
8%

Συνδρομητές ευρυζωνικότητας στις χώρες του ΟΟΣΑ ανά τεχνολογία, Δεκέμβρης 2007

Σύνολο συνδρομητών: 235 εκατ.
Πηγή :  ΟΟΣΑ

 

ΕΙΚΟΝΑ 2: ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ  ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΑΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007, ΠΗΓΗ ΟΟΣΑ2 

Στις επόμενες παραγράφους εξετάζονται αναλυτικά οι υπάρχουσες και οι 

αναπτυσσόμενες τεχνολογίες που είναι σχετικές με την ευρυζωνικότητα. 

2.1.1.1  Καλώδια χαλκού και ομοαξονικά καλώδια 

(xDSL) 

H υπάρχουσα υποδομή καλωδίων χαλκού συνεστραμμένου ζεύγους είχε 

εγκατασταθεί στο παρελθόν για το κοινό τηλεφωνικό δίκτυο (PSTN). Μια 

πρώτη βελτίωση του συγκεκριμένου δικτύου που επέτρεψε μία μεγαλύτερη 

ταχύτητα και την ταυτόχρονη μετάδοση δεδομένων, χρησιμοποιώντας την 

εγκατεστημένη υποδομή καλωδίων χαλκού, ήταν η τεχνολογία ISDN (Integrated 

Services Digital Network – ψηφιακό δίκτυο ενοποιημένων υπηρεσιών). 

Εντούτοις, η αυξανόμενη απαίτηση για γρηγορότερη πρόσβαση στο Διαδίκτυο 

                                                        

2 http://www.oecd.org/dataoecd/11/20/39575781.xls  
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είχε σαν αποτέλεσμα την εισαγωγή του DSL (ή πιο σωστά του xDSL, όπου το x 

αντιπροσωπεύει τις διαφορετικές εκφάνσεις του DSL), χρησιμοποιώντας πιο 

προηγμένες τεχνολογίες και επιτρέποντας την περαιτέρω αύξηση της 

ταχύτητας. Το πλεονέκτημα του xDSL είναι ότι επαναχρησιμοποιεί την 

υπάρχουσα υποδομή καλωδίων χαλκού, σε αντίθεση για παράδειγμα με την 

τεχνολογία FTTx, που απαιτεί νέα καλωδίωση με οπτική ίνα. 

Το xDSL είναι έτσι μια οικονομικά αποδοτική λύση για ευρυζωνική πρόσβαση 

στο Διαδίκτυο. Επιπλέον, σχεδόν κάθε νοικοκυριό συνδέεται με το τηλεφωνικό 

δίκτυο, σε αντίθεση, για παράδειγμα, με ένα καλωδιακό τηλεοπτικό δίκτυο, το 

ποσοστό διείσδυσης του οποίου διαφέρει μεταξύ των διάφορων περιοχών του 

κόσμου.  

Εκτός από τους παραπάνω παράγοντες, το xDSL έχει το πλεονέκτημα ότι 

προσφέρει αφιερωμένο εύρος ζώνης στους χρήστες (σε αντίθεση με ένα 

καλωδιακό δίκτυο όπου το εύρος ζώνης διαμοιράζεται σε μια ομάδα χρηστών). 

Αρχικά οι τεχνολογίες xDSL χρησιμοποιήθηκαν για την μετάδοση δεδομένων 

πάνω από μισθωμένες γραμμές, όμως με την ανάγκη για ευρυζωνική πρόσβαση 

άρχισαν να προσφέρονται σε συνδρομητές για την παροχή πρόσβασης στο 

Internet και μετάδοσης τηλεφωνικού σήματος.  

Το xDSL επιπλέον επιτρέπει ταυτόχρονη μετάδοση φωνής και δεδομένων. Στο 

παρελθόν, μόνο ένα μέρος του διαθέσιμου εύρους ζώνης χρησιμοποιήθηκε για τη 

μετάδοση φωνής. Με το xDSL, το φάσμα συχνότητας διαιρείται σε μια ζώνη 

συχνότητας για τη φωνή, μια ζώνη συχνότητας για τo uploading δεδομένων και 

μια ζώνη συχνότητας για την καταβίβαση δεδομένων (downloading). Η ακριβής 

ζώνη συχνότητας που χρησιμοποιείται εξαρτάται από την τεχνολογία xDSL που 

εφαρμόζεται. Η ταχύτητα που επιτυγχάνεται εξαρτάται από την απόσταση 

μεταξύ του χρήστη και του DSLAM, την τεχνολογία xDSL και άλλους 

παράγοντες. 
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Ανάλογα με τον τρόπο διαμόρφωσης του σήματος και την ικανότητα 

συμμετρικής ή ασύμμετρης μετάδοσης, υπάρχουν διαφορετικά είδη xDSL 

τεχνολογιών που επιτυγχάνουν διαφορετικούς ρυθμούς μετάδοσης και μέγιστες 

αποστάσεις κυκλώματος και αναφέρονται με το όνομα DSL. Έτσι έχουν 

επικρατήσει οι εξής τεχνολογίες: 

 Asymmetric DSL (ADSL): είναι η περισσότερο διαδεδομένη τεχνολογία 

για ψηφιακή μετάδοση δεδομένων πάνω από απλές τηλεφωνικές 

γραμμές. Πρόκειται για ασύμμετρη μετάδοση δεδομένων γιατί ο ρυθμός 

μετάδοσης προς την κατεύθυνση του χρήστη (downstream) είναι 

μεγαλύτερος από αυτόν στην αντίθετη κατεύθυνση. Λόγω της 

ασύμμετρης φύσης του, είναι αρκετά κατάλληλο για την παροχή 

υπηρεσιών Διαδικτύου όπως η πλοήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό 

Πληροφοριών (Web), όπου η απαιτούμενη ταχύτητα καταβίβασης 

(downloading) είναι συνήθως μεγαλύτερη από την ταχύτητα uploading. 

Οι προδιαγραφές της τεχνολογίας προβλέπουν ρυθμό μετάδοσης μέχρι 8 

Mbps downstream και 2 Mbps upstream και σε απόσταση 5 Km, 

προϋποθέτουν όμως καλή ποιότητα γραμμών. Οι σημερινές υλοποιήσεις 

στην πλειοψηφία τους αποδίδουν ρυθμούς 1,5-2 Mbps /384-512 Kbps 

upstream σε απόσταση τυπικά 3-4 Km. Το ADSL2+ αποτελεί βελτιωμένη 

έκδοση του ADSL. Οι βελτιώσεις του ADSL2 σε σχέση με το ADSL 

σχετίζονται με την αυξημένη ταχύτητα, την αυξημένη προσιτότητα (που 

επιτρέπει σε περισσότερους χρήστες να χρησιμοποιήσουν xDSL 

τεχνολογία) και σε διάφορα τεχνικά ζητήματα που επιτρέπουν τη μείωση 

κόστους. Το ADSL2+ αυξάνει το εύρος ζώνης με την επέκταση των 

χρησιμοποιήσιμων συχνοτήτων στη γραμμή. 

 High Data Rate DSL (HDSL) και Symmetric HDSL (SHDSL): 

χρησιμοποιείται κυρίως για μετάδοση πάνω από μισθωμένες δισύρματες 

γραμμές με τη χρήση ζεύγους τερματικού εξοπλισμού (base band 

modem). Επιτυγχάνεται συμμετρικός ρυθμός μετάδοσης μέχρι 2,3 Mbps 

σε αποστάσεις παρόμοιες με αυτές της ADSL. Η προδιαγραφή τους δεν 
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υποστηρίζει ταυτόχρονη μετάδοση αναλογικού (τηλεφωνικού) σήματος. 

Οι συνδέσεις SHDSL είναι κατάλληλες για τη σύνδεση κεντρικών 

υπολογιστών (servers) και για (επιχειρησιακή) χρήση υπηρεσιών που 

απαιτούν υψηλή ταχύτητα και προς στις δύο κατευθύνσεις. Αντίθετα 

προς το ADSL, το SHDSL δεν μπορεί να υποστηρίξει μεταφορά φωνής 

παράλληλα με τη μετάδοση δεδομένων, επειδή η ζώνη χαμηλής 

συχνότητας χρησιμοποιείται για να επεκτείνει τη ζώνη που είναι 

αφιερωμένη για το uploading. 

 Very High Bit Rate DSL (VDSL): είναι μια σχετικά νέα τεχνολογία που 

μπορεί να επιτύχει υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης αλλά σε περιορισμένη 

απόσταση. Τυπικά υποστηρίζει ρυθμό μετάδοσης 12 Mbps μέχρι 

απόσταση 1,5 Km, όμως η προδιαγραφή της προβλέπει και ψηλότερους 

ρυθμούς μετάδοσης, θεωρητικά μέχρι 51 Mbps στα 300 m. Είναι 

ευαίσθητη σε παρεμβολές από γειτονικά κυκλώματα που μεταφέρουν 

ISDN ή DSL σήμα. Περισσότερο χρησιμοποιείται προς το παρόν για 

διασύνδεση μεταξύ δυο τοπικών δικτύων Ethernet (Long Reach Ethernet) 

αναμένεται όμως να υλοποιηθεί για την παροχή ευρυζωνικής πρόσβασης 

για την διασύνδεση ενός συνδρομητή με υποδομής οπτικής ίνας που 

καταλήγει κοντά σχετικά σε αυτόν (π.χ. στη γειτονιά ή το κτίριό του). 

 Multirate Single Pair DSL (MSDSL): Η MSDSLτεχνολογία προέκυψε από 

την HDSL και παρέχει ταχύτητες 2 Mbps αμφίδρομα. 

 Rate Adaptive DSL (RADSL): αναφέρεται σε ένα περιορισμό που υπήρχε 

σε μερικές πρώιμες υλοποιήσεις του ADSL, κυρίως αυτών που ήταν 

βασισμένα στον CAP (carrierless amplitude/phase modulation) κώδικα 

γραμμής. Κάποιες αρχικές εφαρμογές σε modem ADSL διατηρούσαν 

σταθερό τον ρυθμό δεδομένων και προς τις δύο κατευθύνσεις ώστε να 

διατηρείται η γραμμή περισσότερο συνδεδεμένη. Τα RADSL συστήματα 

υλοποιούνται με χρήση FDM. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το upstream 



ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΘΝΩΣ  - 31 - 

 

Π1.5.1:  Κ αταγρ αφή εμπε ιρίας  και  μοντ έλων στις  Περιφέρειες  Δυτικής  Ελλάδας ,  

Ηπείρου  και  Ιονίων Νήσων, στ ην Ελλάδα και  δι εθνώς  

κανάλι που φτάνει ρυθμό μέχρι 1 Mbps να καταλαμβάνει τη μεσαία 

περιοχή μετά την τηλεφωνία και το downstream την ανώτερη περιοχή. 

 ISDN DSL (IDSL): πρόκειται για μάλλον αποτυχημένη προσπάθεια, αφού 

προσφέρει αμφίδρομα 128Kbps, δυνατότητα που ήδη δίνει το ISDN. 

 

Εκτός από τις τεχνολογίες DSL που μόλις αναφέραμε υπάρχουν και κάποιες 

άλλες λιγότερο διαδεδομένες.  

Ο Πίνακας 2 και η Εικόνα 3 παρουσιάζουν συνοπτικά στοιχεία για τις διάφορες 

τεχνολογίες xDSL. 

 

Τύπος Μέγιστη Αποστολή 
Δεδομένων 

Μέγιστη Λήψη 
Δεδομένων 

Μέγιστη 
Απόσταση 

ADSL  800 Kbps  8 Mbps  5,500 m  
HDSL  1.54 Mbps  1.54 Mbps  3,650 m  
VDSL  16 Mbps  52 Mbps  1,200 m  
SDSL  2.3 Mbps  2.3 Mbps  6,700 m  
MSDSL  2 Mbps  2 Mbps  8,800 m  
RADSL  1 Mbps  7 Mbps  5,500 m  
IDSL  144 Kbps  144 Kbps  10,700 m  
 
ΠΊΝΑΚΑΣ 2: ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΕΣ XDSL ([86],[88]) 
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ΕΙΚΟΝΑ 3: ΕΥΡΟΣ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ XDSL ([86],[87]) 

2.1.1.2  Ασύρματη επικοινωνία  

Οι τεχνολογίες που σχετίζονται με την ασύρματη επικοινωνία μπορούν να 

διαχωριστούν σε δύο ομάδες. 

Τις τεχνολογίες που σχετίζονται με την ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση.  

Τις τεχνολογίες που σχετίζονται με την κινητή τηλεφωνία. 

Οι τεχνολογίες αυτές εξετάζονται χωριστά στις επόμενες παραγράφους ενώ ο 

Πίνακας 3 παρουσιάζει κάποιες βασικές πληροφορίες για τις τεχνολογίες αυτές 

και συγκεκριμένα για το 3G, το Wi-Fi/WiMax και το Mobile-Fi. 

 3G  Wi-Fi  WiMAX  Mobile-Fi  

Πρότυπο  UMTS  IEEE 802.11  IEEE 802.16  IEEE 802.20  

Μέγιστη ταχύτητα 
σε Mbps  

0,364 FDD 2 TDD  54  10-100  16  

Λειτουργίες/Πάροχοι  Εταιρείες κινητής 
τηλεφωνίας  

Απλοί χρήστες, 
WISPs3  

Απλοί χρήστες, 
WISPs  

WISPs  

Περιοχή κάλυψης  Micro-/ Macro cell –
μερικά km  

100m  Μερικά km μέχρι 40 
km  

μερικά km  

Φάσμα περίπου 2 GHz  2,4 GHz, 
περίπου 5GHz  

2-11GHz, 10-66GHz  3,5GHz  

Mobility 
(κινητικότητα) 

Υψηλή FDD, χαμηλή TDD  Ναι  Δεν παρέχει 
mobility, Το 
αντίστοιχο πρότυπο 
είναι το: 802.16e  

Υψηλή 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

(3G, WI-FI/WIMAX , ΚΑΙ MOBILE-FI), [86] 

                                                        

3 WISPs: Wireless Internet Service Providers (ISPs) 
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Ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση  

Σήμερα προσφέρεται μια μεγάλη ποικιλία ασύρματων τεχνολογιών (Πίνακας 4). 

Καθεμιά τεχνολογία στοχεύει στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένων ειδών δικτύων 

όπως τα επόμενα: 

Προσωπικά/Οικιακά Δίκτυα (Personal Area Networks - PANs). 

Τοπικά Δίκτυα (Local Area Networks - LANs). 

Μητροπολιτικά Δίκτυα (Metropolitan Area Networks - MANs). 

Ασύρματα/κυψελοειδή κινητά ραδιο-συστήματα. 

Οι απαιτήσεις σε κάθε περίπτωση εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες όπως 

το ζητούμενο εύρος ζώνης, η περιοχή κάλυψης (ακτίνα δράσης), η απαιτούμενη 

ενέργεια, καθώς και οι απαιτήσεις για κινητικότητα του χρήστη.  

Στη συγκεκριμένη τεχνολογική περιοχή υπάρχουν τρεις κυρίαρχοι οργανισμοί 

προτυποποίησης. Οι οργανισμοί αυτοί είναι το Institute of Electrical and 

Electronics Engineers (ΙΕΕΕ), το European Telecommunications Standards 

Institute (ETSI), καθώς και το Third-Generation Partnership Project (3GPP). Τα 

πρότυπα των IEEE και ETSI είναι διαλειτουργικά και εστιάζουν πρωτίστως στην 

ασύρματη packet-based δικτύωση. Η τυποποίηση 3GPP εστιάζει στα κυψελοειδή 

και κινητά συστήματα τρίτης γενιάς (3G). Οι ραδιο-τεχνολογίες που είναι 

βασισμένες σε ανοικτά πρότυπα (συμπεριλαμβανομένων των προτύπων 802.11, 

802.16, αλλά και μελλοντικών προτύπων) προσφέρουν διάφορα πλεονεκτήματα 

σε WISPs και στους χρήστες. Το Wireless Fidelity (WiFi) προκάλεσε επανάσταση 

στην αγορά με την παροχή πρόσβασης σε διάφορες υπηρεσίες και εφαρμογές 

χωρίς άδεια. Ξεκινώντας το 2005, το πρότυπο WiMAX (ΙΕΕΕ 802.16-2004) για 

fixed-position radios κάνει το ίδιο για τον από-σημείο-προς-σημείο και τον από-

σημείο-προς-πολλά-σημεία ασύρματο ευρυζωνικό εξοπλισμό στις 

αδειοδοτημένες και μη ζώνες συχνοτήτων. Το 2006, επικυρώθηκε το πρότυπο 

ΙΕΕΕ 802.16e για τη φορητή λειτουργία και κατά συνέπεια να τυποποιήσει τα 
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client radios τόσο στις χωρίς άδεια όσο και στις αδειδοτημένες ζώνες 

συχνοτήτων. 

Ο Πίνακας 4 παρουσιάζει τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για ασύρματη 

ευρυζωνική πρόσβαση. 

 UWB  Bluetooth  WiFi  WiFi  WiFi  WIMAX  WIMAX  EDGE  CDMA2000/ 
1xEV-DO  

WCDMA/ 
UMTS  

Πρότυπο  802.15.3a  802.15.1  802.11a  802.11b  802.11g  802.16d  802.16e  2,5G  3G  3G  
Χρήση WPAN4  WPAN  WLAN5  WLAN  WLAN  WMAN6 

Fixed  
WMAN 
Portable  

WWAN7  WWAN  WWAN  

Throughput  110-480 
Mbps  

ως 720 
Kbps  

ως 54 
Mbps  

ως 11 
Mbps  

Ως 54 
Mbps  

ως 75 
Mbps 
(20 
MHz 
BW) 

ως 30 
Mbps 
(10 
MHz 
BW) 

ως 384 
Kbps  

ως 2.4 Mb/s 
(τυπικά 300-
600 Kbps) 

ως 2 Mb/s 
(ως 10 
Mbps με 
τεχνολογία 
HSDPA) 

Κάλυψη 
(Range) 

ως 30 
πόδια  

ως 30 
πόδια 

ως 300 
πόδια 

ως 300 
πόδια 

ως 300 
πόδια 

τυπικά 
4-6 
μίλια  

τυπικά 
1-3 
μίλια 

τυπικά 
1-5 
μίλια 

τυπικά 1-5 
μίλια 

τυπικά 1-5 
μίλια 

Συχνότητα 
(Frequency)  

7,5 GHz  2,4 GHz  5 GHz  2,4 GHz  2,4 GHz  Sub 11 
GHz  

2-6 GHz  1900 
MHz  

400, 800, 
900, 1700, 
1800, 1900, 
2100 MHz  

1800, 
1900, 
2100 MHz  

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ (ΠΗΓΗ: 

INTEL) 

Ο Πίνακας 5 και ο Πίνακας 6 συνοψίζουν τις ασύρματες τεχνολογίες και τα 

πρότυπα για τα ασύρματα δίκτυα, αντίστοιχα.  

Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει μια εφαρμογή η οποία μπορεί να υλοποιηθεί είτε 

σε οικιακά ασύρματα δίκτυα, είτε σε ασύρματα δίκτυα πρόσβασης και με 

συστήματα κινητής τηλεφωνίας. Οι ακόλουθες τρεις ασύρματες τεχνολογίες 

είναι σημαντικές: η ΙΕΕΕ-802.11 (WLAN), το HiperLan2 και το Bluetooth 

(WPAN). Τα πρότυπα αυτά είναι πολύ σημαντικά για τους ακόλουθους λόγους:  

Αποτελούν συμπληρωματικές τεχνολογίες από άποψη χρήσης.  

Βρίσκονται σε διαφορετική φάση ωριμότητας.  

                                                        

4 WPAN: Wireless Personal Area Network  

5 WLAN: Wireless Local Area Network 

6 WMAN: Wireless Metropolitan Area Network 
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Αποτελούν διαφορετικές τεχνολογίες που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν το 

ετερογενές περιβάλλον που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μελλοντικά ως 

πρότυπο ενός οικιακού δικτύου.  

Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υποκατάστατα των καλωδιακών 

δικτύων και επομένως είναι κατάλληλα για ένα περιβάλλον δικτύων IP. 

Ασύρματα 
μητροπολιτικά 
δίκτυα (WMAN) 

Ασύρματα 
συστήματα 

Κινητή 
τηλεφωνία 

Ασύρματα 
τοπικά 
δίκτυα 
(WLAN) 

Ασύρματα 
προσωπικά 

δίκτυα 
(WPAN) 

DAB 

DVBT 

ETSI HiperMAN 

ETSI HiperACCESS 

IEEE 802.16 

DECT 2G GSM 

3G IMT2000 

IEEE 802.11 

MMAC 

ETSI 
HiperLAN 

HomeRF  

IEEE 802.15  

UWB 
Bluetooth 

ZigBee 

ΠΊΝΑΚΑΣ 5: ΑΣΎΡΜΑΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΕΣ  

Περιοχή  ΙΕΕΕ  ETSI  Φόρουμ/συμμαχία  

WAN  802.20   3GPP Edge   

LAN  802.11   HiperLAN  WI-FI 

MAN  802.16  HiperMAN, 
HiperACCESS  

WiMAX 

PAN  802.15   HiperPAN  WiMedia 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ 

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ (WIRELESS HOME NETWORKS) 

Ένα ασύρματο οικιακό δίκτυο υλοποιείται με ένα σημείο πρόσβασης που δρα ως 

συσκευή αποστολής/λήψης σημάτων και είναι συνδεμένο με το καλωδιακό 

                                                                                                                                                               

7 WWAN: Wireless Widea Area Network 
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δίκτυο σε μια σταθερή βάση. Το σημείο πρόσβασης διαβιβάζει έπειτα το σήμα 

στους τελικούς χρήστες μέσω συσκευών που έχουν τις κατάλληλες ασύρματες 

κάρτες δικτύου. Ένα ασύρματο οικιακό δίκτυο επιτρέπει την άμεση πρόσβαση 

στο δίκτυο σε πραγματικό χρόνο, χωρίς να υπάρχει η ανάγκη να βρίσκεται ο 

υπολογιστής κοντά σε μια τηλεφωνική πρίζα.  

Η εγκατάσταση ενός ασύρματου οικιακού δικτύου είναι εύκολη, επειδή δεν 

απαιτείται η προ-εγκατάσταση καλωδίων όπως στο συμβατικό Ethernet, ενώ οι 

συσκευές δεν είναι απαραίτητο να έχουν οπτική επαφή αλλά μπορούν να 

βρίσκονται σε διαφορετικά δωμάτια ή πίσω από τοίχους. Τέλος, όλες αυτές οι 

υπηρεσίες είναι ασφαλείς δεδομένου ότι χρησιμοποιούν τις σχετικές τεχνολογίες 

κρυπτογράφησης.  

Εντούτοις, το ρυθμιστικό πλαίσιο και το κόστος χορήγησης αδειών μπορούν να 

έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο πραγματικό κόστος της ασύρματης σύνδεσης. 

Επιπλέον, τα κανονιστικά πλαίσια διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Ειδικά για τις 

ελεύθερες ζώνες φάσματος, πρέπει να λυθεί το ζήτημα της παρεμβολής 

σημάτων που περιορίζει το χρησιμοποιήσιμο εύρος ζώνης. Αυτός είναι ένας από 

τους λόγους που υπάρχουν τόσα πολλά πρότυπα για ασύρματα δίκτυα αλλά δεν 

έχει επικρατήσει κάποιο από αυτά. Εκτός από τα ασύρματα και τα κινητά 

τηλέφωνα, οι χρήστες σήμερα θέλουν να έχουν τους φορητούς υπολογιστές 

τους, τα PDAs και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές συνδεδεμένες σε ασύρματα 

δίκτυα στενού εύρους ζώνης και μικρής κάλυψης, συμβατά με τα πρότυπα 

Bluetooth και ΙΕΕΕ 802.xx/ETSI. Στο πλαίσιο αυτό, η κατευθυντήρια δύναμη για 

τις τρέχουσες ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες είναι η ανάπτυξη 

της κινητής τηλεφωνίας και της αγοράς των επιχειρηματικών WLAN.  

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ (WLAN) 

Τα WLAN χρησιμοποιούν δύο ζώνες συχνότητας.  Τα πρότυπα 802.11b, e και g 

[206] χρησιμοποιούν τη ζώνη των 2,4 GHz, ενώ το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.11a 

χρησιμοποιεί τις ζώνες των 5,2 και 5,8 GHz. Ειδικότερα το πρότυπο 802.11b και 

το πρότυπο 802.11g κερδίζει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. Οι ικανότητες του 
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802.11 μπορούν να φτάσουν στην παροχή ταχυτήτων μέχρι και 54 Mbps, σε 

απόσταση πάνω από 300 μέτρα (ασύρματο Ethernet [207]). Μια σύνοψη των 

προτύπων αυτών παρουσιάζει ο Πίνακας 7. 

Πρότυπα Μέθοδος 
μεταφοράς 

Συχνότητες Ρυθμοί μετάδοσης 
δεδομένων που 

υποστηρίζονται (Mbit/s) 

802.11 legacy FHSS, DSSS, 
υπέρυθρες 

2,4 GHz, IR 1, 2 

802.11b DSSS, HR-DSSS 2,4 GHz 1, 2, 5.5, 11 

"802.11b +" non 
standard 

DSSS, HR-DSSS 
(PBCC) 

2,4 GHz 1, 2, 5.5, 11, 22, 33, 44 

802.11a OFDM 5,2, 5,8 GHz 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 

802.11g DSSS, HR-DSSS, 
OFDM 

2,4 GHz 1, 2, 5.5, 11, 6, 9, 12, 18, 24, 
36, 48, 54 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΙΕΕΕ 802.11 

Το πρότυπο ETSI HiperLAN/2 λειτουργεί στη ζώνη συχνοτήτων των 5 GHz 

(απελευθερωμένη από άδειες ζώνη) και χρησιμοποιεί τη διαμόρφωση OFDM και 

TDMA. Το πρότυπο παρέχει 25 Mbps σε μικρή ακτίνα, καθώς και ασύρματη 

πρόσβαση και εφαρμογές WLAN για οικιακή ή πανεπιστημιακή χρήση. Η τυπική 

εσωτερική και υπαίθρια κάλυψη είναι 50 και 150 μέτρα αντίστοιχα. Επίσης, 

υποστηρίζεται η κινητικότητα χρηστών μέσα στην τοπική περιοχή παροχής 

υπηρεσιών. Το πρότυπο HiperLAN/2 έχει πια συγχωνευθεί με το 802.11a, και 

έχει ορισμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα όπως ο έλεγχος ισχύος και 

ποιότητας υπηρεσίας (QoS).  

Το HiSWANa είναι ένα (ιαπωνικό) πρότυπο κατάλληλο για WLAN στη ζώνη των 

5GHz και έχει δομή MAC, παρόμοια με αυτή του HiperLAN/2. Αντίθετα όμως από 

το HiperLAN/2, το HiSWANa δεν προσφέρει απευθείας σύνδεση (direct-link 

mode) που επιτρέπει στα τερματικά να μεταδώσουν το ένα στο άλλο 

πληροφορία χωρίς δρομολόγηση μέσω ενός σημείου πρόσβασης (access point). 

Το HiSWANa χρησιμοποιεί επίσης ένα μηχανισμό (listen-before-talk) παρόμοιο 
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με αυτόν του 802.11a για να μειώσει τα παράσιτα. Το MAC του HiSWANa 

συνδυάζει τα βασικά χαρακτηριστικά των 802.11a και HiperLAN/2, έχοντας σαν 

βασικό πρόβλημα τον αυξημένο φόρτο (overhead). 

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (WMAN) 

Η υλοποίηση του ΙΕΕΕ 802.16 ([89], [193]), του WirelessMAN και του European 

ETSI [194] HiperAccess/HiperMAN παρέχει διασυνδεσιμότητα σε δίκτυα 

μητροπολιτικής περιοχής (για παράδειγμα δίνει διασυνδεσιμότητα από-σημείο-

σε-σημείο και από-σημείο-σε-πολλά-σημεία με ασύρματα συστήματα 

ευρυζωνικής πρόσβασης). Εφαρμογές της παραπάνω υλοποίησης μπορούν να 

είναι οι παρακάτω: 

Η κάλυψη των κατοικημένων περιοχών που δεν μπορεί να καλύψει η τεχνολογία 

DSL.  

Η κάλυψη αγροτικών και απομακρυσμένων περιοχών με χαμηλή πυκνότητα 

πληθυσμού, παρέχοντας πολλαπλάσιες υπηρεσίες σε ένα δίκτυο 

μητροπολιτικής περιοχής (ΜΑΝ). 

Η υλοποίηση 802.11 hotspots και wireless LAN μικρών γραφείων ή σπιτιών, 

ειδικά σε εκείνες τις περιοχές όπου ο τοπικός τηλεφωνικός πάροχος δεν 

προβλέπεται να προσφέρει άμεσα ευρυζωνική πρόσβαση και υπηρεσίες. 

Το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.16 αναφέρεται σε «first-mile/last-mile» συνδέσεις σε 

ασύρματα μητροπολιτικά δίκτυα (WMAN). Εστιάζει στην αποδοτική χρήση του 

εύρους ζώνης μεταξύ 10 και 66 GHz, καθώς επίσης και της περιοχής 2 έως 11 

GHz με PΜΡ και προαιρετικές τοπολογίες πλέγματος (mesh). Καθορίζει ένα MAC 

layer που υποστηρίζει πολλαπλές προδιαγραφές για το φυσικό επίπεδο, οι 

οποίες είναι προσαρμοσμένες στην χρησιμοποιούμενη ζώνη συχνότητας. 

Το αρχικό πρότυπο ΙΕΕΕ 802.16-2001 υποστήριζε πρόσβαση με τις παρακάτω 

προδιαγραφές:  

Φάσμα συχνότητας: 10 - 66 GHz.  
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Εύρος ζώνης RF (MHz): 28 MHz στην Ευρώπη, 20 - 25 MHz στις ΗΠΑ.  

Κάλυψη: μέχρι μερικά μίλια. 

Διαμόρφωση, single carrier: 32 Mbps QPSK, 64 Mbps 16 QAM, 96 Mbps 64 QAM. 

Το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.16a-2003 που εγκρίθηκε το 2003 καθορίζει τρία φυσικά 

επίπεδα (physical layers) για τις υπηρεσίες:  

Ένα επίπεδο για μέθοδο προσπέλασης single carrier (SCa), για δίκτυα ειδικής 

χρήσης που λειτουργούν στις συχνότητες μεταξύ 10 και 66 GHz. 

Δύο επίπεδα για multicarrier ì εθόδους που προσφέρουν υψηλότερους ρυθμούς 

δεδομένων και μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά την ασύρματη πρόσβαση 

που λειτουργεί μεταξύ 2 και 11 GHz: 

 256-carrier OFDM για επικρατούσες εφαρμογές. 

 OFDMA με 2048 carriers για επιλεκτικές multicast εφαρμογές, και 

προηγμένες επιλογές multiplexing. 

Η ομάδα εργασίας 802.16e θα επεκτείνει το πρότυπο για την υποστήριξη 

σταθμών συνδρομητών που κινούνται με αυτοκίνητο και θα καθορίσει ένα 

σύστημα για τη συνδυασμένη σταθερή και κινητή ευρυζωνική ασύρματη 

πρόσβαση. Το πρότυπο σκοπεύει να καλύψει το κενό μεταξύ των WLAN με 

μεταδόσεις δεδομένων πολύ υψηλού ρυθμού (very high data rates) και των 

κυψελοειδών συστημάτων πολύ υψηλής κινητικότητας (very high mobility 

cellular systems). Το πρότυπο θα παρέχει σταθερή, νομαδική, φορητή και, 

σταδιακά, κινητή ασύρματη ευρυζωνική δυνατότητα σύνδεσης, χωρίς την 

ανάγκη για απευθείας οπτική επαφή (direct line-of sight) με ένα σταθμό βάσης. 

Η τεχνολογία θα ενσωματωθεί σε φορητούς υπολογιστές και PDAs, 

επιτρέποντας στις αστικές περιοχές και στις πόλεις να γίνουν "MetroZones" για 

φορητή υπαίθρια ευρυζωνική ασύρματη πρόσβαση. 
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Το πρότυπο ETSI HIPERACCESS [197] fixed radio υποστηρίζει συνδέσεις 25 

Mbps, μεγάλης ακτίνας, στις εγκαταστάσεις πελατών. Χρησιμοποιείται στο 

υπαίθριο περιβάλλον για εφαρμογές σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 

κατοικημένες περιοχές, παρέχοντας κάλυψη πάνω από 5 χλì ( point-to-

multipoint). Παρέχει ασύρματη πρόσβαση σε ιδιωτικά δίκτυα και δημόσιους 

παρόχους (operators) τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (αστικούς και 

αγροτικούς), εστιάζοντας στις ζώνες συχνοτήτων 40,5 – 43,5 GHz, 31,8 – 33,4 

GHz, 27,5 – 29,5 GHz, 24,5 – 26,5 GHz, κ.λπ. Το μέγεθος του καναλιού είναι 28 

MHz και το baudrate είναι 22,4 MBaud. 

Το πρότυπο ETSI HIPERMAN [198] θα είναι ένα διαλειτουργικό σύστημα 

ευρυζωνικής σταθερής πρόσβασης που θα λειτουργεί στις ραδιοσυχνότητες 

μεταξύ 2 GHz και 11 GHz. Το πρότυπο HIPERMAN σχεδιάζεται για σταθερή 

ασύρματη πρόσβαση σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κατοικίες που 

χρησιμοποιούν τη βασική MAC (DLC και CLs) του πρότυπου ΙΕΕΕ 802.16-2001. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι έχει αναπτυχθεί σε πολύ στενή συνεργασία με την 

ομάδα εργασίας του ΙΕΕΕ 802.16, έτσι ώστε το πρότυπο HIPERMAN και ένα 

υποσύνολο του πρότυπου ΙΕΕΕ 802.16a-2003 να επικοινωνήσουν χωρίς 

πρόβλημα και να είναι διαλειτουργικά. Επιπλέον, το HIPERMAN μπορεί να 

υποστηρίξει το ATM, αν και κυρίως εστιάζει σε IP κυκλοφορία. Μπορεί να 

προσφέρει διάφορες κατηγορίες υπηρεσιών, πλήρη ποιότητα υπηρεσίας (QoS), 

γρήγορο έλεγχο διαχείρισης σύνδεσης (fast connection control management), 

αυστηρή ασφάλεια και είναι ικανό για λειτουργία χωρίς οπτική επαφή με 

σταθμό βάσης (non-line-of-sight). 

Κινητή τηλεφωνία 

Η πρόσβαση από οποιαδήποτε σημείο στο Διαδίκτυο είναι μια βασική απαίτηση 

σήμερα και εξαρτάται από την ικανότητα υποστήριξης των επιθυμητών 

υπηρεσιών με το διαθέσιμο (περιορισμένο) εύρος ζώνης. Σήμερα υπάρχουν 

διάφορες τεχνολογίες κινητών δικτύων που συντίθενται από τερματικές 

συσκευές χαμηλού βάρους (lightweight), ένα κυψελωτό (cell based) δίκτυο και 
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προηγμένες, βασισμένες στο δίκτυο, λειτουργίες διαχείρισης κινητικότητας 

(mobility). Οι ικανότητες των συστημάτων ποικίλλουν αρκετά, κυρίως σε 

στοιχεία που αφορούν τις διάφορες μεθόδους προσπέλασης. 

Η τεχνολογία 3G συνεχίζει να χρησιμοποιείται ευρέως. Μεγάλη συνεισφορά 

στην ανάπτυξη και εδραίωσή της πρόκειται να έχει η εκστρατεία για την 

προώθησή της στην Κίνα [99]. Με την εκστρατεία αυτή η Κίνα ελπίζει σε μία νέα 

αρχή στις παρεχόμενες υπηρεσίες και συνεπώς στη βελτίωση της ποιότητας 

ζωής των πολιτών. 

Στην κινητή τηλεφωνία αξιοπρόσεκτη είναι η προσπάθεια δημιουργίας 

εφαρμογών 4G, χαμηλού κόστους [100]. Πιο συγκεκριμένα ερευνητές από το 

Δουβλίνο και επιστήμονες από τα Bell Labs πρόκειται να συνεργαστούν 

προκειμένου να βρουν εφαρμογές για την τεχνολογία κινητών τηλεφώνων 

τέταρτης γενιάς που θα είναι χαμηλού κόστους. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα 

που θα είναι επιδοτούμενο από την Ιρλανδική κυβέρνηση. Η ομάδα ερευνητών 

στοχεύει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε η επόμενη γενιά κινητών 

τηλεφώνων να κατακτήσει την αγορά πιο εύκολα και γρήγορα από την 3η γενιά 

κινητών τηλεφώνων, η οποία μπορεί μεν να μπήκε άμεσα στην αγορά αλλά οι 

υπηρεσίες που παρέχει είναι σχετικά ακριβές για να προσελκύσουν τους απλούς 

χρήστες. 

Οι τεχνολογίες που είναι σήμερα διαθέσιμες, είναι οι παρακάτω: 

GSM: Το GSM (Global system for Mobile) είναι το πιο διαδεδομένο σύστημα 

κινητών τηλεπικοινωνιών στον κόσμο. Βρίσκεται αυτή την περίοδο σε 

λειτουργία σε πάνω από 100 χώρες. Σχεδιάστηκε για επικοινωνία φωνής, 

αλλά έχει επίσης περιορισμένες ικανότητες επικοινωνίας δεδομένων. Το GSM 

χρησιμοποιεί ένα αυστηρό TDMA/FDMA πλαίσιο ραδιο-πρόσβασης. 

Διάφορες επεκτάσεις είναι διαθέσιμες για τη βελτίωση της ικανότητας 

μετάδοσης δεδομένων. Το GSM μπορεί να αναβαθμιστεί σε HSCSD (High 

Speed Circuit Switched Data) και GPRS (General Packet Radio Service). Το 

HSCSD απλά συνδυάζει έναν αριθμό GSM καναλιών για να επιτύχει 
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υψηλότερους ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων. Το GPRS παρέχει packet 

switched πρόσβαση στο μέσο μετάδοσης και είναι ένας τρόπος για 

στατιστική πολύπλεξη του radio interface. 

EDGE: Το EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) αποτελεί μια 

επέκταση του GSM με την αντικατάσταση της διαμόρφωσης GMSK του GSM 

κατά 8PSK, αυξάνοντας κατά συνέπεια την ικανότητα μετάδοσης κατά έναν 

παράγοντα 3. Το EDGE παρέχει αναβαθμισμένη (και μπορεί να αποτελέσει 

εναλλακτική λύση για τη) μετάδοση πακέτου πληροφοριών. Προσφέρει 

ταχύτητες μέχρι 384 Kbps και αποτελεί μια ελκυστική λύση για λειτουργία 

χωρίς άδειες UMTS. 

UMTS: Το UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) είναι ουσιαστικά 

ένα WCDMA (ευρείας ζώνης CDMA) σύστημα κινητής τηλεφωνίας και 

αποτελεί το ευρωπαϊκό πρότυπο για την 3η γενιά (3G) κινητής τηλεφωνίας. 

Το UMTS προσφέρει ταχύτητα downloading που φτάνει σε ορισμένες 

περιπτώσεις τα 2Mbps. Το UMTS παρέχει πολύ ευέλικτη και αποδοτική 

χρήση των πόρων ραδιοσυχνοτήτων (radio resources). Μια ακόμη 

δυνατότητα που προσφέρει το UMTS είναι ότι επιτρέπει στο κινητό 

τηλέφωνο να συνδεθεί συγχρόνως σε διάφορους σταθμούς βάσης. Αυτό 

βελτιώνει κατά πολύ την ποιότητα των συνδέσεων. 

ΤΕΤRΑ: Το TETRA (Terrestrial Trunked Radio) είναι το σύστημα κινητής 

τηλεπικοινωνίας που επιλέγουν για παράδειγμα η αστυνομία και 

πυροσβεστική υπηρεσία. Το TETRA προσαρμόζει ένα υψηλό αριθμό 

καναλιών φωνής σε περιορισμένο φάσμα, προσφέροντας αντίστοιχα 

περιορισμένες δυνατότητες μετάδοσης δεδομένων. Το ΤΕΤRΑ μπορεί να 

λειτουργήσει ως υποδομή (παρόμοια με την κανονική κυψελοειδή 

λειτουργία), αλλά και με έναν πιο άμεσο τρόπο όπου οι τερματικές συσκευές 

μπορούν να επικοινωνήσουν άμεσα μεταξύ τους. 

4η γενιά κινητής τηλεφωνίας: Ο ακριβέστερος καθορισμός της 4ης γενιάς (4G) 

κινητής τηλεφωνίας είναι ότι εμφανίστηκε μετά από την 3η γενιά (3G). 
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Μερικοί θεωρούν ότι είναι μια ακόμα μια ραδιο-διεπαφή (radio interface) 

που προσφέρει τεράστια χωρητικότητα. Ορισμένοι πιστεύουν ότι είναι 

μάλλον ένα μίγμα από τις υπάρχουσες τεχνολογίες. Σύμφωνα με τη δεύτερη 

εκδοχή, οι διάφορες τεχνολογίες προβλέπεται να αποτελέσουν επίπεδα, 

ξεκινώντας από το προσωπικό επίπεδο (που χρησιμοποιεί για παράδειγμα το 

Bluetooth), προχωρώντας μέσω τεχνολογιών WLAN και UMTS και 

καταλήγοντας στο δορυφορικό επίπεδο. 

Στα κινητά δίκτυα υπάρχει ένας αριθμός ζητημάτων σχετικών με τη διασύνδεση 

των διαφόρων δικτύων. Το δίκτυο πρέπει να είναι σε θέση να ακολουθήσει το 

κινητό τερματικό τηλέφωνο και να μεταφέρει τις κλήσεις/συνόδους στη θέση 

του κινητού χρήστη. Στο πλαίσιο αυτό, σχετικά ζητήματα είναι τα παρακάτω: 

Ζητήματα πρωτοκόλλων: Οι σύνοδοι κλήσεων μπορούν να διαχειριστούν σε 

διάφορα επίπεδα πρωτοκόλλων. Μια επιλογή είναι η διαχείριση της 

κινητικότητας σύνδεσης στο επίπεδο Διαδικτύου. Μια άλλη επιλογή είναι να 

χρησιμοποιηθεί η σήμανση στο επίπεδο εφαρμογών (application level 

signaling). 

Ζητήματα mobile IP: Το mobile IP (ή αλλιώς "Διαδίκτυο χωρίς καλώδια") 

υποστηρίζει διαφάνεια πάνω από το επίπεδο Διαδικτύου (IP Layer), 

συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης των ενεργών συνδέσεων TCP και UDP 

port bindings. Η τεχνολογία είναι βασισμένη στην ανάθεση δύο IP 

διευθύνσεων (home address και care-of address) σε κάθε κινητή τερματική 

συσκευή. Το MobileIPv4 έχει τυποποιηθεί σαν παράρτημα στην τεχνολογία 

IPv4. Το πρωτόκολλο MobileIPv6 είναι πλήρως ενσωματωμένο στο IPv6. 

Ζητήματα της τεχνολογίας mobile IP είναι τα παρακάτω: 

 Η ασφάλεια (συμβατότητα με firewalls). 

 H ανεπαρκής δρομολόγηση και η σπατάλη εύρους ζώνης (handoff latency, 

απώλεια πακέτων, control overhead στο κεντρικό δίκτυο). 

 Η αξιοπιστία και η ποιότητα της υπηρεσίας (QoS). 
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 Η επαρκής χρήση και διαχείριση των IP διευθύνσεων (home address και 

care-of address). 

Η ιδέα της μικρο-κινητικότητας IP (IP micro-mobility) που έχει αναπτυχθεί 

για να υπερνικήσει μερικά από τα μειονεκτήματα της τεχνολογίας mobile IP. 

Καλύπτει τη μετακίνηση ενός κινητού κόμβου σε κάθε ασύρματη περιοχή. 

Διάφορα πρωτόκολλα και μηχανισμοί βρίσκονται υπό διερεύνηση. 

Παραδείγματα είναι τα Hierarchical mobile IP, Fast Handoff, Proactive 

Handoff, TeleMIP, Cellular IP, Hawaii και EMA. 

2.1.1.3  Οπτική ίνα  

Το «all-optical» αποτελεί το όραμα για τα καλωδιακά δίκτυα του μέλλοντος, 

όπου θα χρησιμοποιείται οπτική ίνα για όλα τα καλώδια τόσο σε MAN και WAN, 

όσο και για την ευρυζωνική πρόσβαση. Σήμερα, οι οπτικές ίνες είναι σχεδόν 

παντού εγκατεστημένες για την υποστήριξη δικτύων κορμού, αλλά η επέκτασή 

τους στα δίκτυα πρόσβασης θα είναι λογικά το επόμενο βήμα.  

Ένα δίκτυο πρόσβασης που βασίζεται σε οπτικές ίνες προσφέρει (σε σχέση με 

τις υπόλοιπες διαθέσιμες τεχνολογίες) πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες και μπορεί 

να υποστηρίξει ένα πολύ μεγάλο σύνολο υπηρεσιών. Το FTTx8 θα ήταν έτσι μια 

μελλοντική λύση πρόσβασης.  

Με FTTH ή FTTB, η οπτική σύνδεση φθάνει στο σπίτι του τελικού χρήστη. Αυτό 

υπονοεί μια τεράστια επένδυση. Το FTTC θα φέρει την οπτική ίνα σε έναν κόμβο 

υπηρεσιών σε μια κοντινή θέση έξω από τις εγκαταστάσεις των πελατών, η 

οποία είναι οικονομικώς πιο αποδοτική λύση. Οι συνδυασμοί ενός δικτύου 

πρόσβασης οπτικής ίνας με (α) παραδοσιακό ομοαξονικό καλώδιο ή καλώδιο 

                                                        

8 FTTx (Fiber To The x) σημαίνει οπτική ίνα στο x, όπου το x αντιπροσωπεύει τα: Cabinet (C), 

Premises (P), Building (B), Home (H), Desk (D) 
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συνεστραμμένου ζεύγους (HFC) ή (β) με ένα ασύρματο δίκτυο πρόσβασης 

(FWA) αποτελούν ενδιάμεσες λύσεις.  

Παραδοσιακά, η δημιουργία ενός δικτύου πρόσβασης οπτικών ινών δεν 

αποτελεί έναν ρεαλιστικό στόχο και αυτό οφείλεται στο πολύ υψηλό κόστος 

εγκατάστασης και εξοπλισμού. Η μείωση του κόστους του εξοπλισμού και οι 

νέες τεχνικές εγκατάστασης της οπτικής ίνας θα καταστήσουν μελλοντικά το 

FTTx μια εφικτή επιλογή. Σήμερα, τα οπτικά στοιχεία γίνονται όλο και 

φτηνότερα, αλλά είναι ακόμα σχετικά ακριβά, ενώ παράλληλα το κόστος των 

υπηρεσιών συμβαδίζει με τη ζήτηση των τιμών καταναλωτών. Τέλος, η 

απαίτηση των χρηστών για ακόμα μεγαλύτερο εύρος ζώνης η οποία μπορεί να 

ικανοποιηθεί μόνο από το FTTx είναι ικανοποιητική. Ωστόσο η ζήτηση δεν είναι 

τόσο σαφής ακόμη, έτσι ώστε να δικαιολογηθεί μια τεράστια επένδυση σε FTTx. 

Μερικοί πιθανοί οδηγοί των εξελίξεων είναι οι ευρυζωνικές υπηρεσίες όπως η 

τηλεδιάσκεψη, τα πολυμέσα, η ψυχαγωγία, η εκπαίδευση από απόσταση και το 

βίντεο κατά απαίτηση. Σύμφωνα βέβαια με την άποψη των κύριων 

ευρυζωνικών χωρών στην Ασία, η ταχύτητα φαίνεται να είναι ο σημαντικότερος 

οδηγός για τις νέες ευρυζωνικές εφαρμογές.  

Αρχιτεκτονική δικτύων οπτικών ινών 

Ο βασικός στόχος των δικτύων οπτικών ινών είναι να φτάσει η οπτική ίνα στον 

τελικό οικιακό χρήστη και να αντικαταστήσει τα υπάρχοντα καλώδια χαλκού. 

Επομένως η εξέλιξη του δικτύου θα περιοριστεί στο τμήμα που πηγαίνει από το 

Κεντρικό Γραφείο – Βασικό Κέντρο (central office-CO) στο σπίτι του οικιακού 

χρήστη. Σε ένα οπτικό δίκτυο πρόσβασης, το CO περιλαμβάνει ένα τερματικό 

οπτικών γραμμών (optical line terminal - OLT) που παρέχει τη διεπαφή δικτύου 

(network interface) και συνδέεται με μια ή περισσότερες μονάδες οπτικών 

δικτύων (optical network units - ONU) στην πλευρά του χρήστη. Η 

αντικατάσταση των συνδέσεων σε ένα δίκτυο πρόσβασης από οπτικά καλώδια 

οδηγεί σε πολλές πιθανές τοπολογίες.  
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Μια σημαντική εξέλιξη αναφορικά με το Ethernet αποτελεί το Gig-E PON 

(GEPON, Gigabit Ethernet Passive Optical Network).  

Τα παθητικά οπτικά δίκτυα (Passive Optical Networks - PONs) χαρακτηρίζονται 

από μια δενδρική τοπολογία παρόμοια με αυτή του Ethernet. Έτσι η ανάπτυξη 

των Ethernet-based PONs (EPONs) αποτέλεσε μια λογική εξέλιξη που 

κυριάρχησε στην αγορά. Σύμφωνα με σχετικό άρθρο [101] οι παγκόσμιες 

πωλήσεις EPON έφθασαν το 90% των συνολικών πωλήσεων PON, στο δεύτερο 

τέταρτο του 2005.  

Το επόμενο βήμα αναφορικά με το Ethernet είναι ο συνδυασμός των PONs με το 

Gigabit Ethernet για τη δημιουργία GEPONs. Το ΙΕΕΕ σε συνεργασία με το Metro 

Ethernet Forum συνεχίζουν τη δημιουργία νέων δυνατότερων προτύπων 

προκειμένου να πετύχουν ταχύτητες 10-40 Gigabit στο Ethernet. Στo Ethernet 

χρησιμοποιείται πλέον οπτική ίνα και όχι μόνο χαλκός και το κόστος γίνεται 

ολοένα και χαμηλότερο, ενώ η απόδοσή του αυξάνεται. Είναι αξιόλογο το 

γεγονός ότι οι πάροχοι υπηρεσιών αναζητούν λύσεις Ethernet δικτύων με χρήση 

οπτικών ινών για να μπορέσουν να δώσουν στους τελικούς χρήστες υπηρεσίες 

που περιλαμβάνουν μια πλήρη ποικιλία υπηρεσιών που βασίζονται στο δίκτυο, 

όπως τα δεδομένα, η φωνή και το βίντεο. 

Άλλες τοπολογίες περιγράφονται στις επόμενες παραγράφους. 

POINT-TO-MULTIPOINT ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ: ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (PASSIVE OPTICAL 

NETWORK - PON) 

Μια πρώτη επιλογή είναι να χρησιμοποιηθούν συνδέσεις ενός-σημείο-προς-

πολλά (point-to-multipoint), επεκτείνοντας ένα PON (παθητικό οπτικό δίκτυο), 

το οποίο παρουσιάζεται στην Εικόνα 4. Σήμερα, η κυριότερη point-to-multipoint 

διαμόρφωση ενός οπτικού δικτύου πρόσβασης είναι ένα TDM (time division 

multiplexing)-based PON με διαμοίραση ισχύος. Ένα PON αποτελείται από την 

καλωδίωση οπτικών ινών, από παθητικούς διαχωριστές (splitters) και 

συνδετήρες (couplers) που κατανέμουν ένα οπτικό σήμα μέσω μιας 
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διακλαδωμένης τοπολογίας «δέντρων» στους συνδετήρες που τερματίζουν κάθε 

τμήμα ινών. Ένα PON έχει μερικά σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως τα επόμενα:  

Η αρχιτεκτονική point-to-multipoint απαιτεί λιγότερες οπτικές ίνες για να 

καλύψει μια δεδομένη περιοχή σε σχέση με την αντίστοιχη point-to-point 

που χρησιμοποιεί διαφορετικές ίνες σε κάθε πελάτη (η πολυπλοκότητα ινών 

για αρχιτεκτονικές (C)WDM PON είναι συγκρίσιμη).  

Ο εξοπλισμός στο CO απαιτεί χαμηλότερο κόστος καθώς μια οπτική διεπαφή 

εξυπηρετεί ένα ολόκληρο δίκτυο αντί να είναι αφιερωμένη σε ένα χρήστη.  

Η προσέγγιση PON, με την έλλειψη ενεργών συσκευών κατά μήκος της 

διαδρομής ινών, σημαίνει ότι απαιτείται ισχύς μόνο στην κατάληξη της ίνας 

(οικιακός χρήστης και CO). 

 

 

ΕΙΚΌΝΑ 4: ΠΑΘΗΤΙΚΌ ΟΠΤΙΚΌ ΔΊΚΤΥΟ (PASSIVE OPTICAL NETWORK - PON), ([86]) 

Ο Πίνακας 8 παρουσιάζει συνοπτικά τα βασικότερα πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα του PON. 

Πλεονεκτήματα  Μειονεκτήματα  

Δεν είναι ενεργός κανένας 
απομακρυσμένος κόμβος 

Το ίδιο εύρος ζώνης πρέπει να διαιρεθεί μεταξύ διάφορων χρηστών  
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Πλεονεκτήματα  Μειονεκτήματα  

Πλήρως παθητικό δίκτυο Η οπτική ισχύς διαχωρίζεται μεταξύ των θυρών εξόδου (output 
ports), γεγονός που περιορίζει την μέγιστη απόσταση  

Επιτρέπει την εύκολη μετάδοση 
βίντεο και δεδομένων 

Το ίδιο οπτικό σήμα παραλαμβάνεται από όλες τις μονάδες (ONUs), 
εγείροντας ανησυχίες για την ασφάλεια δικτύων  

Υλοποίηση με το λιγότερο δυνατό 
αριθμό πομποδεκτών  

Το εύρος ζώνης που χρησιμοποιείται για uploading δεν είναι 
broadcast (λιγότερο εύρος ζώνης από πλήρες P2P) 

Χαμηλότερο κόστος κύκλου ζωής  Απαίτηση για έναν αυστηρό αλγόριθμο για την σύλληψη upstream 
κυκλοφορίας (καταμερισμός χρόνου για την upstream σύνδεση)  

Ελάχιστη ίνα  Πιο σύνθετοι πομποδέκτες (οπτική ισχύς, δυνατότητα burst mode) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΡΟΝ, ([86]) 

Έναντι άλλων τεχνολογιών πρόσβασης, το PON εξαλείφει ένα μεγάλο μέρος του 

κόστους εγκατάστασης, συντήρησης, και διαχείρισης, το οποίο απαιτείται για 

την\ διασύνδεση με τις εγκαταστάσεις πελατών. Εντούτοις, ένα TDM-PON με 

διαμοίραση ισχύος έχει επίσης ορισμένα σημαντικά έμφυτα μειονεκτήματα.  

Τα σημερινά TDM-PON πρότυπα καθορίζουν τον μέγιστο ρυθμό μετάδοσης των 

γραμμών στα 2,5 Gbps και τη μέγιστη απόσταση συνδέσεων στα 20 χιλιόμετρα, 

με μια τυπική αναλογία διαχωρισμού (split ratio) στα 1:32.  

Στα οπτικά δίκτυα πρόσβασης πρώτης γενιάς, η σημαντικότερη ώθηση ήταν η 

οικονομική επέκταση, και ένα ΡON με διαμοίραση ισχύος ήταν η καταλληλότερη 

λύση. Σήμερα, το κόστος των οπτικών συσκευών έχει μειωθεί πολύ και οι 

μελέτες σχεδιασμού αρχίζουν να γίνονται σημαίνουσες. Για να ξεπεραστούν 

μερικά από τα μειονεκτήματα ενός TDM-PON με διαμοίραση ισχύος, είναι επίσης 

διαθέσιμοι μερικοί διαφορετικοί τύποι των PONs: WDM PONs, WDM power 

splitting PONs, WDM PONs με επικάλυψη για broadcast. 

Χάρη στο WDM ένα PON μπορεί επίσης να δημιουργήσει μια εικονική σύνδεση 

point-to-point. Το WDM θεωρείται ως η ιδανική λύση για την αναβάθμιση των 

δυνατοτήτων των PONs χωρίς τη δραστική αλλαγή της υπάρχουσας υποδομής 

οπτικών. Επιπλέον διατηρεί πολλά από τα οφέλη του TDM-PON.  
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POINT-TO-POINT ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ: ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΜΒΟΣ (ACTIVE NODE – ETHERNET 

SWITCH) 

Αντί της εγκατάστασης ενός PON, είναι επίσης δυνατό να επεκταθεί ένα ενεργό 

δίκτυο, που είναι παρόμοιο με ένα PON, αλλά έχει μερικές σημαντικές διαφορές. 

Η κύρια διαφορά είναι η αντικατάσταση του παθητικού splitter από έναν ενεργό 

κόμβο, όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 5. Μια σημαντική συνέπεια είναι ότι 

είναι απαραίτητο ένα ηλεκτροφόρο καλώδιο  (power line) μεταξύ του CO και 

του ενεργού κόμβου. Εκτός από μια διακλαδισμένη δενδρική αρχιτεκτονική 

όπως χρησιμοποιείται σε ένα PON, ένα ενεργό δίκτυο μπορεί επίσης να 

υλοποιείται ì ε μια αρχιτεκτονική δακτυλίου ή αστέρα. Η επιλογή οποιασδήποτε 

ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής εξαρτάται από τον τύπο υλοποίησης, τη 

διαθεσιμότητα και την τοπολογία της ίνας, το κόστος και τη διαθεσιμότητα του 

εξοπλισμού.  

Δεύτερον, αντί της διανομής του εύρους ζώνης μεταξύ πολλαπλών 

συνδρομητών, σε κάθε τελικό χρήστη παρέχεται αφιερωμένη σύνδεση που του 

παρέχει το συνολικό αμφίδρομο εύρος ζώνης. Αυτό μπορεί να εφαρμοστεί 

χρησιμοποιώντας τεχνικές SDM (Space Division Multiplexing) ή WDM. Λόγω της 

φύσης του, αυτός ο τύπος αρχιτεκτονικής αναφέρεται επίσης ως από-σημείο-σε-

σημείο (point-to-point - P2P).  

 

ΕΙΚΟΝΑ 5: POINT-TO-POINT ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΝΕΡΓΟ ΚΟΜΒΟ (ETHERNET SWITCH), 

([86]) 
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Ο Πίνακας 9 παρουσιάζει συνοπτικά τα βασικότερα πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα της χρήσης ενός ενεργού κόμβου. 

Πλεονεκτήματα  Μειονεκτήματα  

Υψηλότερο εύρος ζώνης  Ανάγκη ενός ηλεκτροφόρου καλωδίου  

Υψηλότερη πιθανή απόσταση  Πιο πολύπλοκη υποδομή καλωδίων  

Μεγαλύτερη ασφάλεια  - 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9: ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΚΟΜΒΟΥ 

(ETHERNET SWITCH), (ΠΗΓΗ: [86]) 

Η τρίτη διαφορά στην αρχιτεκτονική του PON και του ενεργού κόμβου είναι ο 

περιορισμός της απόστασης. Σε ένα PON, ο πιο απομακρυσμένος συνδρομητής 

πρέπει να βρίσκεται σε μια ακτίνα 10-20km από το CO, ανάλογα με το συνολικό 

αριθμό των διαμοιράσεων (μέγιστο 1:32). Αντίθετα, ένα ενεργό δίκτυο, έχει έναν 

περιορισμό απόστασης περίπου 80km, ανεξάρτητα από τον αριθμό 

συνδρομητών που εξυπηρετεί. Ο αριθμός συνδρομητών περιορίζεται μόνο από 

τους κόμβους μεταγωγής (switches) που χρησιμοποιούνται και όχι από την ίδια 

την υποδομή, όπως στην περίπτωση PON. Ο ενεργός κόμβος θα είναι 

χαρακτηριστικά ένα Ethernet Switch και ο διαθέσιμος ρυθμός μετάδοσης 

δεδομένων θα είναι πάνω από 10 Gbps.  

ΥΒΡΙΔΙΚΑ PON  

Τέλος, αναπτύσσονται υβριδικά PON τα οποία αποτελούν ένα συνδυασμό ενός 

ενεργού κόμβου και μιας αρχιτεκτονικής PON. Η αρχιτεκτονική των υβριδικών 

PON παρουσιάζεται στην Εικόνα 6. 

Η εφικτή απόσταση είναι υψηλότερη από ότι στην περίπτωση χρησιμοποίησης 

ενός PON με διαμοίραση ισχύος. Παράλληλα, αυτό επιτυγχάνεται 

χρησιμοποιώντας μια απλούστερη υποδομή σε σχέση με μια απολύτως ενεργή 

τοπολογία  
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ΕΙΚΟΝΑ 6: ΥΒΡΙΔΙΚΟ PON, ([86]) 

Ο Πίνακας 10 παρουσιάζει συνοπτικά τα βασικότερα πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα ενός υβριδικού PON. 

Πλεονεκτήματα  Μειονεκτήματα  

Υψηλή εφικτή απόσταση  Ανάγκη ενός ηλεκτροφόρου καλωδίου  

Απλούστερη υποδομή απ' ότι στην ενεργή 
τοπολογία  

- 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10: ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ PON, ([86]) 

2.1.1.4  Δορυφορικές επικοινωνίες  

Η σταθερή γεωσύγχρονη (fixed GEO) δορυφορική μετάδοση αποτελεί μια από 

τις κυρίαρχες τεχνολογίες broadcast για τη μετάδοση ψηφιακού τηλεοπτικού 

σήματος, λόγω της ευρείας γεωγραφικής κάλυψης που την καθιστά πολύ 

ελκυστική έναντι των επίγειων τεχνολογιών. Επιπλέον οι κωδικοποιήσεις 

MPEG2 και H264 για ψηφιακό βίντεο, επέτρεψαν τη σημαντική αύξηση της 

χωρητικότητας και τη μείωση του κόστους ανά πρόγραμμα.  Η χρησιμοποίηση 

δορυφόρου για ευρυζωνική πρόσβαση (και μεταφορά) έχει μερικά έμφυτα 

πλεονεκτήματα σε σύγκριση με άλλες τεχνολογίες πρόσβασης:  

Ο δορυφόρος GEO παρουσιάζει πολύ καλή κάλυψη των συνδρομητών, καθώς τα 

δορυφορικά δίκτυα απλά υπερνικούν τα περισσότερα προβλήματα που 

προκύπτουν από τη γεωγραφική θέση, λόγω της γωνίας ανύψωσής τους. 
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Έτσι για τους απομακρυσμένους χρήστες και τις αγροτικές περιοχές με το 

λιγοστό πληθυσμό, η τεχνολογία είναι πια ανταγωνιστική. Επιπλέον για 

μερικές σημαντικές εφαρμογές όπως η εν πτήσει πρόσβαση, ο δορυφόρος 

μπορεί να αποτελέσει τη μόνη προσιτή λύση.  

Η αρχιτεκτονική πρόσβασης είναι επεκτάσιμη μέχρι ένα σημείο, καθώς η 

προσθήκη ενός χρήστη όταν αυτός βρίσκεται στην περιοχή κάλυψης του 

δορυφόρου είναι αρκετά εύκολη. Επιπλέον, είναι εφικτή (λαμβάνοντας 

υπόψη μερικά τεχνικά ζητήματα) η κατάτμηση δικτύων όταν αυξηθεί η 

χωρητικότητα.  

Ο δορυφόρος είναι εγγενώς ένα μέσο φτηνής μετάδοσης broadcast και κατά 

συνέπεια ì πορεί να υποστηρίξει ένα μεικτό σχήμα μετάδοσης unicast – 

multicast για τη ευρυζωνική μετάδοση, ειδικά για τις υπηρεσίες βίντεο.  

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες αρχιτεκτονικών όπου μπορεί να εφαρμοστεί μια 

δορυφορική σύνδεση:  

 Η πρώτη κατηγορία είναι τα συνεταιριστικά (cooperative) δίκτυα: μια 

ιδανική τεχνολογία πρόσβασης είναι αυτή που μπορεί να συνδυάσει ένα 

ευέλικτο τρόπο μετάδοσης broadcast, multicast και unicast. Καθώς ο 

δορυφόρος είναι αρκετά ανταγωνιστικός για μετάδοση broadcast και 

multicast, η κατασκευή ενός συνεταιριστικού δικτύου μεταξύ 

δορυφορικών και επίγειων τεχνολογιών εμφανίζεται ως μια βέλτιστη 

λύση, αν και ζητήματα όπως τα μοντέλα χρέωσης και το κόστος 

εγκατάστασης από τους συνδρομητές πρέπει να ερευνηθούν. Η 

αρχιτεκτονική και τα πρωτόκολλα στο επίπεδο εφαρμογής πρέπει επίσης 

να ερευνηθούν.  

 Η δεύτερη κατηγορία είναι ένα υβριδικό δορυφορικό-επίγειο σύστημα με 

τον δορυφόρο να αποτελεί τον τροφοδότη για την επίγεια καλωδίωση ή 

τις ασύρματες κυψέλες. Διάφορες αρχιτεκτονικές θα μπορούσαν να 

εφαρμοστούν στην συγκεκριμένη κατηγορία.  
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 Η τρίτη κατηγορία είναι μία άμεση ευρυζωνική σύνδεση συνδρομητών 

(για εφαρμογές επαγγελματιών και καταναλωτών). Αυτός ο τύπος 

πρόσβασης ξεκινά να εφαρμόζεται τώρα στις περιοχές που δεν 

καλύπτονται από άλλες τεχνολογίες.  

Δύο βασικές περιοχές τεχνολογιών εξετάζονται σήμερα:  

 Οι δορυφόροι GEOs (γεωσύγχρονοι) που χρησιμοποιούνται για υπηρεσίες 

broadcast (ζώνη Ku) και χρησιμοποιούν είτε τη ζώνη Κα, ή ένα μίγμα των 

ζωνών Ku και Κα για τις διαδραστικές (interactive) επικοινωνίες.  

 Οι δορυφόροι LEOs (χαμηλής τροχιάς) για τις διαδραστικές (interactive) 

επικοινωνίες, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν μέχρι τώρα μόνο για 

συγκεκριμένες εφαρμογές.  

Ο δορυφόρος GEO μπορεί να χρησιμοποιήσει δύο τύπους αρχιτεκτονικών:  

Ο πρώτος τύπος (Εικόνα 7) που αποκαλείται δορυφόρος Bentpipe, αναμεταδίδει 

ακριβώς τους carriers RF (μετά από τη μετατροπή της συχνότητας) και δεν 

εκτελεί καμιά επεξεργασία σήματος. Αποτελεί τεχνολογία κατάλληλη για 

broadcast και υποστήριξη πολλών διαδραστικών εφαρμογών, εκτός από 

εκείνους που έχουν απαίτηση για χαμηλό latency. Το φυσικό επίπεδο που 

χρησιμοποιείται είναι το DVB-S για downstream μετάδοση. Το DVB-RCS 

χρησιμοποιείται για το interactive layer 1 και 2. Το framing βασίζεται στο 

MPEG ή το ATM. 

Η αναπαραγωγική δορυφορική αρχιτεκτονική (Εικόνα 8), χρησιμοποιεί την on-

board επεξεργασία η οποία επιτρέπει την μείωση του latency στα 250 ms 

στην περίπτωση των δορυφόρων GEO. Χρησιμοποιεί τα ίδια επίπεδα 

μεταφοράς και τα ίδια πρωτόκολλα όπως στο bentpipe. Το ζήτημα στην 

περίπτωση του αναπαραγωγικού δορυφόρου είναι η βελτίωση της 

περιορισμένης ικανότητας on-board επεξεργασίας, η οποία εισάγει 

πρόσθετους περιορισμούς στις τεχνικές επιλογές.  
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ΕΙΚΌΝΑ 7: ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΈΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΈΣ BENTPIPE [210] 

 

ΕΙΚΌΝΑ 8: ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΈΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΈΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΈΣ [210] 
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2.1.2 Υπάρχουσες Τάσεις  

Η συγκεκριμένη ενότητα πραγματεύεται τις υπάρχουσες τάσεις στους 

παρακάτω τομείς: 

Στρατηγική για τα Δίκτυα Νέας Γενιάς 

Τάσεις σε πολιτικές και ρυθμιστικά πλαίσια 

2.1.2.1  Στρατηγική για τα Δίκτυα Νέας Γενιάς,  

Παγκόσμιο Πεδίο Παροχέων Υπηρεσιών  

Σύμφωνα με σχετική μελέτη του ΟΟΣΑ [105], κατά τη διάρκεια των τελευταίων 

ετών, διάφοροι από τους σημαντικότερους παρόχους δικτύων έχουν υποβάλει 

σχέδια βελτίωσης των υποδομών τους, με σκοπό να υλοποιήσουν δίκτυα 

επόμενης γενεάς (Next Generation Networks - NGN). Μερικοί αναλυτές αγοράς 

προβλέπουν ότι ολόκληρο το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο (PSTN) θα 

μετεξελιχθεί σε ένα δίκτυο NGN κατά τη διάρκεια των επόμενων 10 ετών 

(Εικόνα 9).  

 

ΕΙΚΟΝΑ 9: ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΟ “CIRCUIT” ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ “PACKET IP” (ΠΗΓΗ: OVUM, 2002) 
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Η τεχνολογική αλλαγή λαμβάνει χώρα πολύ γρήγορα, ενισχύοντας την ανάγκη 

για πολιτικές και κανονισμούς που βασίζονται στην αρχή της υποστήριξης των 

καταναλωτών, όπως η πολιτική ανταγωνισμού και η ανάπτυξη που δεν 

βασίζεται σε συγκεκριμένες τεχνικές πτυχές των δικτύων. Εντούτοις, 

προκειμένου να αναπτυχθεί μια αποτελεσματική πολιτική ανταγωνισμού, 

απαιτείται κάποια πρότερη γνώση για την εξελισσόμενη τεχνολογία δικτύων, 

ειδικότερα όπου υπάρχει πιθανότητα για στρέβλωση του ανταγωνισμού. 

Επομένως, είναι σημαντικό για τους φορείς χάραξης πολιτικής και τους 

ρυθμιστές να γνωρίζουν τη δυνατότητα των δικτύων NGN και του τι συμβαίνει 

διεθνώς, αλλά και στην εγχώρια αγορά, έτσι ώστε να είναι σε θέση να 

ανταποκριθούν κατά τρόπο έγκαιρο και αποτελεσματικό.  

Ακόμα κι αν δεν υπάρχει κανένας καθολικός και ακριβής καθορισμός του όρου 

NGN σε αυτό το αρχικό στάδιο της επέκτασης, το δίκτυο NGN θα μπορούσε να 

οριστεί ως δίκτυο “all-IP” ή ως “packet based integrated network”. Σε ένα 

περιβάλλον δικτύου NGN, οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες θα διαχωρίζονται από 

το δίκτυο μεταφοράς και όλα τα είδη εφαρμογών και υπηρεσιών, όπως η φωνή, 

τα δεδομένα και το βίντεο, θα μπορούν να οργανωθούν σε πακέτα και να 

διανεμηθούν μέσω ενός ολοκληρωμένου δικτύου IP.  

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που κατευθύνουν την επέκταση των δικτύων 

NGN, συμπεριλαμβανομένων και των επόμενων: 

Δομικές αλλαγές που πραγματοποιούνται στις αγορές τεχνολογιών της 

πληροφορικής και των επικοινωνιών (π.χ. μείωση των συνδρομητών και των 

εσόδων από το δίκτυο PSTN, αύξηση του ανταγωνισμού και των 

ιδιωτικοποιήσεων, απελευθέρωση της αγοράς, παγκοσμιοποίηση).  

Αλλαγές στις υπηρεσίες και στις χρήσεις (π.χ. ταχεία διείσδυση της 

ευρυζωνικότητας, VoIP, κινητή τηλεφωνία, 3G, WLAN, WiFi, WiMAX, 

ψηφιακή τηλεόραση). 
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Τεχνολογική εξέλιξη (π.χ. δημιουργία καινοτόμων, διαλειτουργικών και 

επεκτάσιμων λύσεων σε ένα IP περιβάλλον, IPv6, οπτικά δίκτυα, 

ψηφιοποίηση, αύξηση της ισχύος των προσωπικών υπολογιστών). 

Μεταξύ αυτών, ο σημαντικότερος καταλύτης για την επέκταση των δικτύων 

NGN είναι η ανάπτυξη των τεχνικών και των αγορών στον τομέα του IP, 

συμπεριλαμβανομένης της ευρυζωνικότητας και του VoIP, τα οποία 

παρουσιάζουν νέες ευκαιρίες και νέες δυνατότητες για τους χρήστες και 

αυξημένα έσοδα για τους φορείς παροχής υπηρεσιών. Συγχρόνως θέτουν τις 

προκλήσεις στους κυρίαρχους παρόχους που δεν ανταποκρίνονται στους 

μεταβαλλόμενους όρους και έτσι διακινδυνεύουν να χάσουν μερίδιο της αγοράς 

και των κερδών τους.  

Ποικίλες δραστηριότητες έχουν αναληφθεί για την τεχνολογική ανάπτυξη και 

την τυποποίηση των δικτύων NGN. Στην Ευρώπη, δημιουργήθηκαν τα 

προγράμματα GΕANT και TF-NGN για να διεξάγουν συλλογικές έρευνες και για 

την επέκταση του δικτύου NGN από τις αρχές του 2001. Το NGN-FOG στην 

Αυστραλία, το NGN Ventures Conference στις Ηνωμένες Πολιτείες, το UNF στην 

Ιαπωνία και το NGcN Forum στην Κορέα είναι κοινές δραστηριότητες σχετικές 

με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και των υπηρεσιών. Όσον αφορά την 

τυποποίηση, η ITU-T, το TOPS Council στο ATIS, το TISPAN στο ETSI και η IETF 

εμπλέκονται ενεργά στα ζητήματα τυποποίησης δικτύων NGN.  

Ακόμα κι αν τα δίκτυα NGN είναι ακόμα στα αρχικά στάδια ανάπτυξής τους, οι 

επιδράσεις τους αναμένονται να είναι σημαντικές στην αγορά των ΤΠΕ, τόσο 

στις επιχειρήσεις γενικά, όσο και στους μεμονωμένους πελάτες. Θα υπάρξουν 

οφέλη, όπως η ενίσχυση της επιλογής των καταναλωτών με την αύξηση του 

αριθμού εναλλακτικών οδεύσεων προς το σπίτι και τη βελτίωση των επιλογών 

για τις αγροτικές περιοχές. Εντούτοις, διάφορες προκλήσεις θα παραμείνουν 

λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα κατάσταση της ανάπτυξης των δικτύων NGN. 

Στις οικονομικές και επιχειρησιακές προκλήσεις συμπεριλαμβάνονται οι 

οικονομικές δυσκολίες των φορέων λειτουργίας τηλεπικοινωνιών, η 
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αβεβαιότητα για τα επιχειρησιακά πρότυπα και το άνοιγμα των υπηρεσιών σε 

τρίτους προμηθευτές. Στις τεχνικές προκλήσεις συμπεριλαμβάνονται η από-

άκρο-σε-άκρο (end-to-end) ποιότητα υπηρεσίας (QoS), η διαχείριση 

συμφόρησης, η ασφάλεια των δικτύων, η διαλειτουργικότητα, η αξιοπιστία και η 

διαχείριση των δικτύων, καθώς και η κινητικότητα των χρηστών. Ένα αβέβαιο 

νομικό περιβάλλον μπορεί επίσης να εμποδίσει την περαιτέρω επέκταση των 

δικτύων NGN.  

Με την πρόοδο των δικτύων NGN, βεβαίως, έχουν προκύψει ή αναμένονται να 

προκύψουν πολυάριθμα ζητήματα πολιτικής και προκλήσεις για τους φορείς 

χάραξης πολιτικής και τους ρυθμιστές (Πίνακας 11).  

Θα μπορούσε να είναι πολύ δύσκολο για τους φορείς χάραξης πολιτικής και τους 

ρυθμιστές να βρουν μια μέση λύση για τη δημιουργία νέων αγορών χωρίς 

παρέμβαση, με ταυτόχρονη εξασφάλιση ότι ο ανταγωνισμός είναι σε θέση να 

αναπτυχθεί σε αυτές τις νέες αγορές. Ωστόσο, οι φορείς χάραξης πολιτικής και οι 

ρυθμιστές μπορούν να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο στην κατάργηση 

των εμποδίων για την αποτελεσματική επέκταση των δικτύων NGN, όσο 

υποστηρίζουν την ανάπτυξή τους. 

Κατηγορίας Πολιτικής Θέματα  

Γενικές προκλήσεις 
πολιτικής 

Διατήρηση ανοικτής, δίκαιης και ανταγωνιστικής 
αγοράς  

Ενθάρρυνση της καινοτομίας και της 
μακροπρόθεσμης επένδυσης, και κατάργηση των 
εμποδίων στην ανάπτυξη των αναδυόμενων αγορών  

Εξασφάλιση αναλογικότητας των κανονιστικών 
ρυθμίσεων συμπεριλαμβανομένης της ελαστικότητας 
στην εφαρμογή των ρυθμίσεων 

Προστασία των καταναλωτών  

Προώθηση των συνεργασιών ή των στρατηγικών 
συμμαχιών 

Χρήση διαφορετικών ρυθμιστικών πλαισίων για τις 
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Κατηγορίας Πολιτικής Θέματα  

εφαρμογές / υπηρεσίες ΤΠΕ 

Ζητήματα πολιτικής για 
ανοικτές, δίκαιες και 
ανταγωνιστικές αγορές 
(σημεία ελέγχου) 

Προσδιορισμός των σημείων ελέγχου που αφορά σε: 

 - Δυνατότητες των δικτύων  

 - Παροχή στοιχειωδών υπηρεσιών  

 - Δυνατότητες πρόσβασης χρηστών  

 - Μεμονωμένες πληροφορίες χρηστών, κ.λπ.  

Επέκταση του πεδίου της πολιτικής ανταγωνισμού 
από τον ανταγωνισμό στα δίκτυα στον ανταγωνισμό 
στις υπηρεσίες  

Απελευθέρωση της ανάπτυξης των αναδυόμενων 
αγορών, εξασφαλίζοντας ότι είναι σε θέση να 
αναπτυχθεί ο ανταγωνισμός  

Ζητήματα πολιτικής για 
τις τηλεπικοινωνιακές 
υπηρεσίες που 
παρέχονται πάνω από 
δίκτυα NGN  

Ταξινόμηση των νέων υπηρεσιών για δίκτυα NGN  

Κατηγοριοποίηση σε τοπικές, υπεραστικές και 
διεθνείς κλήσεις 

Ανεξαρτησία θέσης και δυνατότητα πρόσβασης 
έκτακτης ανάγκης  

Διασύνδεση (άνοιγμα των υπηρεσιών και των 
δικτύων σε τρίτους προμηθευτές)  

Πρόσβαση στις υπηρεσίες και τα συστήματα των 
δικτύων NGN  

Μελλοντικός καθορισμός των υποχρεώσεων 
καθολικών υπηρεσιών (Universal Service Obligations 
- USO)  

Αριθμοδότηση, ονοματολογία και διευθυνσιοδότηση 
(Numbering, Naming and Addressing - NNA)  

Ζητήματα πολιτικής για 
την προστασία των 
καταναλωτών, τη 
μυστικότητα και την 
ασφάλεια 

Προστασία καταναλωτών (ζητήματα μυστικότητας –
privacy- και περιεχομένου) 

Ανθεκτικότητα ασφάλειας και δικτύων  

Νόμιμη παρεμπόδιση  

Άλλα ζητήματα Αντιμετώπιση πιθανών θεμάτων που προκύπτουν 
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Κατηγορίας Πολιτικής Θέματα  

πολιτικής από παρόχους υπηρεσιών που εδρεύουν εκτός του 
κράτους  

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 

Αποδοτική διαχείριση φάσματος  

Τεχνικές ανάπτυξη και τυποποίηση 

ΠΙΝΑΚΑΣ 11: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ  ΔΙΚΤΥΑ NGN (ΠΗΓΗ ΟΟΣΑ) 

2.1.2.2  Τάσεις σε πολιτικές και ρυθμιστικά πλαίσια  

Γενικά παρατηρείται μια τάση εφαρμογής πολιτικών που προωθούν την 

ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και της ενδυνάμωσης των κανονιστικών 

πλαισίων στις τηλεπικοινωνίες. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα είναι η 

στρατηγική i2010 [117] της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον στην Ευρώπη 

υπάρχει μια έκδηλη ανησυχία για την ανεπάρκεια των κανονιστικών πλαισίων 

στις τηλεπικοινωνίες. 

Άλλες τάσεις που παρατηρούνται διεθνώς είναι η ουδετερότητα στο Διαδίκτυο 

και η απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών. 

Οι επόμενες παράγραφοι εστιάζουν στην συνοπτική περιγραφή και παρουσίαση 

αυτών των τάσεων και στρατηγικών. 

i2010 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνοντας νέα ώθηση στη στρατηγική της Λισαβόνας και 

τονίζοντας την εταιρική συνεργασία για την ανάπτυξη και την απασχόληση, 

ανέπτυξε την στρατηγική i2010 που θα συμβάλει στο να καταστήσει την 

Ευρώπη ελκυστικότερη για επενδύσεις και καινοτομία σε προϊόντα και 

υπηρεσίες που βασίζονται στη γνώση. Στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής 

ορίζονται και οι ρόλοι της Ευρωπαϊκή Επιτροπής, αλλά και των κρατών μελών 

και των λοιπών φορέων. Ειδικότερα: 
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του κοινοτικού προγράμματος της Λισαβόνας 

και ιδίως της στρατηγικής i2010, θα αναλάβει ηγετικό ρόλο και: 

 θα αναπτύξει προτάσεις για την επικαιροποίηση του πλαισίου 

κανονιστικών ρυθμίσεων για τις υπηρεσίες των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, της Κοινωνίας της Πληροφορίας και των μέσων 

επικοινωνίας, ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως η εσωτερική αγορά, 

 θα χρησιμοποιήσει τα κοινοτικά χρηματοδοτικά μέσα για την τόνωση 

των επενδύσεων στη στρατηγική έρευνα και για την αντιμετώπιση 

σημείων συμφόρησης για την ευρύτερη διάθεση καινοτομιών στις ΤΠΕ, 

 θα υποστηρίξει πολιτικές για την αντιμετώπιση της ηλεκτρονικής 

ένταξης (eInclusion) και της ποιότητας ζωής. 

Τα κράτη μέλη, μέσω των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων, θα πρέπει 

να προσδιορίσουν τις προτεραιότητες για την Κοινωνία της Πληροφορίας, 

σύμφωνα με τις ενοποιημένες κατευθύνσεις για την ανάπτυξη και την 

απασχόληση, όπου υπογραμμίζεται η σημασία της αφομοίωσης των ΤΠΕ, της 

υποδομής των ΤΠΕ και των ίδιων των ΤΠΕ για την απασχόληση και την 

εκπαίδευση. Τα προγράμματα αυτά θα μπορούσαν να συμβάλουν ώστε τα 

κράτη μέλη: 

 να εξασφαλίζουν ταχεία και πλήρη μεταφορά του νέου πλαισίου 

κανονιστικών ρυθμίσεων που επηρεάζει την ψηφιακή σύγκλιση, με 

έμφαση σε ανοιχτές και ανταγωνιστικές αγορές, 

 να αυξήσουν την έρευνα ΤΠΕ από εθνικούς πόρους, 

 να αναπτύξουν σύγχρονες και διαλειτουργικές δημόσιες υπηρεσίες που 

χρησιμοποιούν ΤΠΕ, 

 να χρησιμοποιήσουν τη σημαντική αγοραστική τους δύναμη για να 

δώσουν ώθηση στην καινοτομία στις ΤΠΕ, 
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 να καθορίσουν φιλόδοξους στόχους όσον αφορά τις εξελίξεις στην 

Κοινωνία της Πληροφορίας, σε εθνικό επίπεδο. 

Οι λοιποί ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναλάβουν δέσμευση για ένα ανοιχτό 

και εποικοδομητικό διάλογο σχετικό με την υποστήριξη μιας καινοτομικής 

Κοινωνίας της Πληροφορίας. Ειδικότερα, οι βιομηχανικοί εταίροι θα πρέπει 

να αποβλέπουν στην αύξηση των επενδύσεων σε έρευνα και τεχνολογία στις 

ΤΠΕ, ενώ θα πρέπει να καταβληθούν εποικοδομητικές προσπάθειες σε πεδία 

όπου υπάρχουν καθοριστικά σημεία συμφόρησης για τις εξελίξεις στην 

ψηφιακή οικονομία. 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει ακολούθως να υποβάλουν ετήσιες εκθέσεις σχετικά με 

τα επιτεύγματα υλοποίησης των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων, 

σύμφωνα με το νέο κύκλο επίτευξης των στόχων της Λισαβόνας. Η συνολικά 

επιτελούμενη πρόοδος θα αναλύεται στην ετήσια έκθεση προόδου της 

Λισαβόνας που συντάσσει η Επιτροπή. 

Ταυτόχρονα η Επιτροπή θα διευρύνει και θα ενισχύσει τον διάλογο με τους 

ενδιαφερόμενους και θα εργαστεί με τα κράτη μέλη για την αντιμετώπισή τους, 

ιδίως μέσω της ανοιχτής μεθόδου συντονισμού. Η Επιτροπή δύναται, λόγου 

χάριν, να προωθήσει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και να παρακολουθήσει 

την πορεία υιοθέτησης των ευρυζωνικών υπηρεσιών, των υπηρεσιών του 

ηλεκτρονικού επιχειρείν και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς και τις 

επενδύσεις σε έρευνα σχετική με τις ΤΠΕ, τις οικονομικές και κοινωνικές 

ανισότητες και τον ψηφιακό αναλφαβητισμό μέσω σχετικών εκθέσεων 

προόδου.  

Με τη στρατηγική i2010, η Επιτροπή δρομολογεί μια νέα, ολοκληρωμένη 

προσέγγιση πολιτικής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Πλήρως 

ευθυγραμμισμένη με τον νέο κύκλο της επαναδρομολογημένης στρατηγικής της 

Λισαβόνας, η στρατηγική i2010 θα συμβάλει την επίτευξη του κεντρικού στόχου 

της Λισαβόνας, δηλαδή στην αειφόρο ανάπτυξη και απασχόληση. 
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Ουδετερότητα στο Διαδίκτυο 

Ο Vint Cerf, πρωτοπόρος του Διαδικτύου, δήλωσε πως θα πρέπει να υπάρχει 

ουδετερότητα στο Διαδίκτυο (net neutrality) προκειμένου να έχουν όλοι τα ίδια 

δικαιώματα ως προς την πρόσβαση σε ιστοσελίδες και σε εφαρμογές. Σε 

διαφορετική περίπτωση οι χρήστες θα πρέπει να πληρώνουν κάποιο ποσό κάθε 

φορά που επισκέπτονται ένα δικτυακό τόπο. Επιπλέον, ανακοίνωσε [118] στο 

Αμερικανικό Κογκρέσο πως η ιδέα των δύο ταχυτήτων που έχουν προτείνει οι 

πάροχοι των ΗΠΑ για το Διαδίκτυο, δηλαδή η διάκριση μεταξύ εκείνων που 

απολαμβάνουν υπηρεσίες ποιότητας και των απλών χρηστών, βρίσκεται σε 

λάθος κατεύθυνση και χωρίς υπόβαθρο και πως αν είναι δυνατόν θα πρέπει να 

θεσπιστεί άμεσα νομοθεσία προκειμένου να αποτρέψει τις εταιρείες από αυτή 

την κίνηση. 

Απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών  

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει μια σαφής τάση για την απελευθέρωση της 

αγοράς των τηλεπικοινωνιών. Επιπλέον οι νόμοι και οι ρυθμίσεις της ΕΕ 

βοηθούν αυτή την διαδικασία, αλλά όπως τονίζεται σε σχετικό άρθρο σχετικά με 

την ΕΕ [119], παραμένουν πολλά ακόμη να γίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. 

Μια σχετική οικονομική ανάλυση από τα κράτη μέλη της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή ως προς τον ανταγωνισμό στις αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 

καθώς και μια λεπτομερής διερεύνηση της Επιτροπής στα προ-σχέδια των 

εθνικών νόμων για την απελευθέρωση των αγορών, αναφέρουν ότι έχει 

προετοιμαστεί ο δρόμος για την απελευθέρωση των αγορών έτσι ώστε να 

ρυθμίζονται απλώς από το νόμο περί ανταγωνισμού. 

Οι ρυθμίσεις σε αυτόν τον τομέα ισχύουν μόνο για τους παρόχους των οποίων η 

σημαντική ισχύς στην αγορά (significant market power) θα μπορούσε να 

αποτρέψει την προσφορά στους καταναλωτές των συνολικών οφελών από την 

απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών. Σε όλες τις περιπτώσεις όπου η ανάλυση 
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της αγοράς έδειξε ότι υπάρχουν απτά σημάδια βιώσιμου ανταγωνισμού, οι 

ρυθμίσεις είτε εξαλείφθηκαν σταδιακά, είτε καταργήθηκαν πλήρως.  

Όπως διαπιστώθηκε από τις 30 Σεπτεμβρίου 2005, σε δεκαέξι (16) κράτη μέλη 

της ΕΕ δεν υπάρχει αποτελεσματικός ανταγωνισμός σε μια ή περισσότερες από 

τις 18 αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών που καθορίστηκαν από την ΕΕ και 

για τις οποίες τα κράτη είχαν λάβει μέτρα για να προωθήσουν τον ανταγωνισμό. 

Σε πέντε (5) κράτη μέλη υπάρχει μόνο μερικός ανταγωνισμός σε μια ή 

περισσότερες από αυτές τις αγορές και έχουν επιβληθεί τα κατάλληλα 

διορθωτικά μέτρα. Άλλα εννέα (9) κράτη μέλη πρέπει να κοινοποιήσουν στην 

Επιτροπή τις αναλύσεις για τις αγορές αυτές. Σε γενικές γραμμές, ωστόσο, από 

τις αναλυθείσες αγορές στην ΕΕ (152 από 450), οι 123 δεν ήταν ανταγωνιστικές, 

οι 19 ήταν πλήρως ανταγωνιστικές και οι 10 μερικώς ανταγωνιστικές.  

Η Ευρωπαία Επίτροπος της Κοινωνίας των Πληροφοριών Viviane Reding 

ανέφερε σχετικά ότι οι «ρυθμιστικές διαβουλεύσεις, η συνοχή και η διαφάνεια 

σε ολόκληρη την ΕΕ προετοιμάζουν το έδαφος για ένα πεδίο δραστηριότητας 

ίσων ευκαιριών στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες». Επιπλέον δήλωσε ότι «οι 

επιχειρήσεις μπορούν να είναι βέβαιες ότι ένα ενιαίο σύνολο ρυθμίσεων 

εφαρμόζεται κατά τρόπο παρόμοιο σε ολόκληρη την ΕΕ, δίνοντας με αυτόν τον 

τρόπο τα εχέγγυα επενδύσεων στην Ευρώπη και ότι τελικά, οι καταναλωτές θα 

επωφεληθούν από τα οφέλη της επιλογής υπηρεσιών και προϊόντων των 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών και της ανταγωνιστικής τιμολόγησης».  

Επιπλέον, ο Ευρωπαίος Επίτροπος ανταγωνισμού Neelie Kroes πρόσθεσε ότι η 

«ΕΕ βοηθά τους καταναλωτές να ωφεληθούν από μια ενιαία αγορά για τις 

ηλεκτρονικές επικοινωνίες, εξασφαλίζοντας ότι οι ρυθμίσεις σε αυτόν τον τομέα 

εξαρτώνται από μια πλήρη οικονομική ανάλυση, σύμφωνα με τις αρχές του 

ανταγωνισμού».  

Βασικά αποτελέσματα σχετικής έκθεσης της ΕΕ είναι τα παρακάτω: 
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Οι διαβουλεύσεις συνεισφέρουν στη συνοχή : Η έκθεση της Επιτροπής 

δείχνει ότι κατά τα πρώτα δύο έτη του ο κοινοτικός μηχανισμός 

διαβουλεύσεων σχετικά με την ανταγωνιστικότητα των ηλεκτρονικών 

αγορών έχει βοηθήσει στην αναβάθμιση της συνοχής, κυρίως όσον αφορά το 

που και το πότε θα επιβάλλονται στους παρόχους τα ρυθμιστικά διορθωτικά 

μέτρα. Όσον αφορά την επιλογή των ρυθμιστικών διορθωτικών μέτρων για 

τις περιπτώσεις αποτυχίας της αγοράς, η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με 

τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές για να διασφαλίσει ότι αυτά είναι κατάλληλα 

και όσο το δυνατόν συνεπέστερα, αλλά αναγνωρίζει ότι οι λεπτομέρειες των 

επιλεγμένων θεραπειών μπορούν ακόμα να ποικίλλουν από το ένα κράτος 

μέλος στο άλλο. Η έκθεση επίσης διαπιστώνει ότι ο μηχανισμός 

διαβουλεύσεων έχει ενισχύσει τη διαφάνεια για τους φορείς αγοράς.  

Εξέταση της ανταγωνιστικότητας: Ο κοινοτικός μηχανισμός διαβουλεύσεων, 

που καθορίζεται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2002/21/EK, βρίσκεται στην 

καρδιά του ρυθμιστικού πλαισίου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 

τέθηκε σε ισχύ στις 23 Ιουλίου 2003. Το πλαίσιο υιοθετεί μια δυναμική 

μέθοδο και απαιτεί από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές να κάνουν αναλύσεις 

των εγχώριων αγορών τους, βασισμένες στη νομοθεσία περί ανταγωνισμού 

και να διορθώνουν τις αστοχίες της αγοράς όπως για παράδειγμα η 

υπερβολική χρέωση ή η άρνηση της πρόσβασης ανταγωνιστών στο δίκτυο.  

Λήψη των σωστών διορθωτικών μέτρων: Οι προτεινόμενες λύσεις πρέπει να 

προέρχονται από τα ρυθμιστικά μέσα που προβλέπει το πλαίσιο και να έχουν 

αποτελέσει αντικείμενο διαβουλεύσεων σε επίπεδο ΕΕ. Ο κοινοτικός 

μηχανισμός διαβουλεύσεων εξουσιοδοτεί επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

να σχολιάσει ή σε ορισμένες περιπτώσεις να απορρίψει αυτές τις προτάσεις. 

Συνολικά, η συστηματική και συντονισμένη από την ΕΕ αξιολόγηση του 

ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές [131] καθοδηγεί την απο-ρυθμιστική 

διαδικασία μέχρι του σημείο που ο νόμος περί ανταγωνισμού από μόνος του 

θα αρκεί να αντιμετωπίσει τις αστοχίες της αγοράς.  
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Ρυθμιστικά Πλαίσια 

Γενικά παρατηρείται μια τάση εφαρμογής πολιτικών που προωθούν την 

ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και της ενδυνάμωσης των κανονιστικών 

πλαισίων στις τηλεπικοινωνίες. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα είναι η 

στρατηγική i20109 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Επιπλέον στην Ευρώπη υπάρχει μια έκδηλη ανησυχία για την ανεπάρκεια των 

κανονιστικών πλαισίων στις τηλεπικοινωνίες. Σύμφωνα με σχετική μελέτη10 που 

διεξήχθη από τις Jones Day και SPC Network για την αποτίμηση των 

ρυθμιστικών πλαισίων στις χώρες της ΕΕ το 2005, ο τομέας των 

τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο εφόσον οι 

κυβερνήσεις και τα κανονιστικά πλαίσια επιτρέψουν το μονοπώλιο των 

εδραιωμένων ιστορικά εταιριών. 

Η τελική κατάταξη (Εικόνα 10α) έδειξε ότι η Μεγάλη Βρετανία συνεχίζει να 

πρωτοπορεί σε ρυθμιστικά θέματα μαζί με την Ολλανδία και την Δανία. Στον 

αντίποδα, είναι ανησυχητικό πως στον πίνακα με τη βαθμολογία που 

συγκεντρώνουν οι χώρες, βάσει της παραπάνω μελέτης, η Ελλάδα συνεχίζει να 

βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις μαζί με την Πολωνία και την Τσεχία.  

Η Ιταλία έπεσε στην 8η από την 6η θέση που κατείχε το 2006 και το 2005 στην 

σχετική κατάταξη. 

 

                                                        

9 "i2010 – A European Information Society for growth and employment", 

http://europa.eu.int/information_society/eeurope/i2010/docs/communications/com_229_i20

10_310505_fv_el.doc  

10 Regulatory Scorecard 2005, Edited by Jones Day and SPC Network for ECTA. 



ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΘΝΩΣ  - 67 - 

 

Π1.5.1:  Κ αταγρ αφή εμπε ιρίας  και  μοντ έλων στις  Περιφέρειες  Δυτικής  Ελλάδας ,  

Ηπείρου  και  Ιονίων Νήσων, στ ην Ελλάδα και  δι εθνώς  

ECTA Regulatory Scorecard 2007

129

127

120

112

116

112

109

112

98

92

92

120

77

105

105

56

102

109

73

122

127

97

92

77

62

49

82

69

64

62

67

82

58

54

64

39

30

54

138

134

124

120

111

112

127

91

114

115

114

74

101

88

90

108

79

64

70

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

UK

Netherlands

Denmark

Norway

France

Spain

Portugal

Italy

Sweden

Finland

Austria

Ireland

Germany

Hungary

Slovenia

Belgium

Greece

Czech

Poland

INSTITUTIONAL
FRAMEWORK
GENERAL MARKET
ACCESS CONDITIONS
EFFECTIVENESS OF
IMPLEMENTATION

 

 

ΕΙΚΌΝΑ 10: REGULATORY SCORECARD 2007 (ΠΗΓΉ: ECTA)11 

 

                                                        

11 Σημειώνεται ότι οι παράμετροι στις οποίες βαθμολογήθηκαν οι χώρες είναι οι παρακάτω: 

καθιερωμένο πλαίσιο τηλεπικοινωνιών, γενικές συνθήκες/όροι πρόσβασης στην αγορά, και 

αποτελεσματικότητα της υλοποίησης του ρυθμιστικού πλαισίου της ΕΕ. 



ΒΑΣΙΚΕΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΘΝΩΣ  - 68 - 

 

Π1.5.1:  Κ αταγρ αφή εμπε ιρίας  και  μοντ έλων στις  Περιφέρειες  Δυτικής  Ελλάδας ,  

Ηπείρου  και  Ιονίων Νήσων, στ ην Ελλάδα και  δι εθνώς  

 

ΕΙΚΟΝΑ 11: ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ  ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ, 2007 (ΠΗΓΗ: ECTA) 
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Τα γενικά αποτελέσματα της έκθεσης (Εικόνα 11) δείχνουν ότι, πέντε έτη μετά 

από την υιοθέτηση του ρυθμιστικού πλαισίου και εννέα έτη από τη 

απελευθέρωση του τομέα των τηλεπικοινωνιών (το 1998), έχει σημειωθεί από 

τις ΕΡΑ (Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές) ουσιαστική πρόοδος στην εφαρμογή 

πολλών από τα βασικά μέτρα αγοράς όπως η φορητότητα αριθμού και η 

προεπιλογή φορέων, ενώ μερικές χώρες έχουν επιτύχει ιδιαίτερα στο άνοιγμα 

των ευρυζωνικών αγορών στον ανταγωνισμό μέσω της δημιουργίας μιας 

κλίμακας επένδυσης (ladder of investment). Επίσης τα πρότυπα της διαφάνειας 

και των διαβουλεύσεων έχουν αυξηθεί.  Εντούτοις, υπάρχουν σημαντικά 

προβλήματα όπως:  

Πολλές ΕΡΑ στερούνται ισχύος και ανεξαρτησίας που απαιτούνται για να 

επιβάλλουν αποτελεσματικά το πλαίσιο της ΕΕ.    

Οι κανόνες για να εξασφαλιστεί η δίκαιη μεταχείριση για όλους τους παρόχους 

συμπεριλαμβανομένων δεν έχουν εφαρμοστεί εκτός από περιορισμένες 

περιπτώσεις.   

Ο λογιστικός διαχωρισμός, ένα ζωτικής σημασίας εργαλείο στην προστασία από 

τη συμπίεση τιμών, παραμένει αναποτελεσματικός στο μεγαλύτερο μέρος της 

Ευρώπης. Το Ην. Βασίλειο, η Ολλανδία και η Ιρλανδία αποτελούν αξιοσημείωτες 

εξαιρέσεις.  

Τα ρυθμιστικά μέτρα έχουν αποτύχει να συμβαδίσουν με τις εξελίξεις αγοράς, με 

συνέπεια την εκτεταμένη απόκλιση στην αντιμετώπιση θεμάτων όπως η 

αναβαθμίσεις των δικτύων και το VoIP.  

Έχει δοθεί μικρή (σχετικά) προσοχή που στον ανταγωνισμό στις 

επιχειρηì ατικές υπηρεσίες που αποτελούν ένα κρίσιμο συστατικό στην 

προώθηση της παραγωγικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης.  

Η διαχείριση του φάσματος γίνεται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους όπως 

φιλελεύθερες προσεγγίσεις στις σκανδιναβικές χώρες και το Ην. Βασίλειο και 

συντηρητικές προσεγγίσεις σε πολλές άλλες περιπτώσεις. 
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Συνολικά, τα ισχυρότερα θεσμικά πλαίσια βρίσκονται στο Ην. Βασίλειο, την 

Ολλανδία, την Ιρλανδία και τη Δανία, ενώ οι πιό αδύνατες εκτελώντας χώρες 

αυτού του τμήματος είναι Βέλγιο, Γερμανία και Πολωνία.  Η Αυστρία, η 

Φινλανδία, η Ελλάδα και η Σουηδία παρουσιάζουν επίσης σημαντικές αδυναμίες 

για ορισμένες βασικές θεσμικές πτυχές. Χαμηλή απόδοση στο θεσμικό πλαίσιο 

επηρεάζει τη δυνατότητα του ρυθμιστή να αποδώσει θετικά αποτελέσματα στα 

άλλα δύο τμήματα της έκθεσης επειδή είναι δυσκολότερο να εξασφαλιστούν 

αποτελεσματικές ρυθμίσεις και ανταγωνιστικές αγορές στις περιστάσεις όπου 

το θεσμικό περιβάλλον (μηχανισμός παραδείγματος χάριν ο εφέσεων 

διαδικασίας ή επιβολής) παραμένει αδύναì ο.  Πρέπει να σημειωθεί ότι οι 

αδυναμίες σε αυτό το τμήμα είναι συχνά ευθύνη άλλων φορέων (και όχι της 

ΕΡΑ) όπως οι νομοθέτες, τα δικαστήρια, κ.λπ. 

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. 

Το άρθρο 7 της οδηγίας του Κοινοτικό πλαισίου ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

(2002/21/EK) απαιτεί από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές να αναλύσουν τις 

εθνικές αγορές τους και να προτείνουν τα κατάλληλα ρυθμιστικά μέτρα για να 

εξεταστούν οι αστοχίες αγοράς. Τα συμπεράσματα και τα προτεινόμενα 

διορθωτικά μέτρα που πρόκειται να ληφθούν θα πρέπει να κοινοποιηθούν στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις άλλες εθνικές αρχές.  

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
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m). Ο Πίνακας 12 συνοψίζει την κατάσταση σε αυτές τις 18 αγορές ανά χώρα, με 

στοιχεία 26/03/2008 

 

 

Επεξηγήσεις: 

 Αποτελεσματικός ανταγωνισμός, δεν εφαρμόζεται ex ante ρύθμιση 

 Μη-αποτελεσματικός ανταγωνισμός, εφαρμόζεται ex ante ρύθμιση 

 Μερικός ανταγωνισμός, εφαρμόζεται μερικώς ex ante ρύθμιση 

w Απόσυρση (withdrawal) – μερική ή πλήρης χωρίς νέα ειδοποίηση 

3 Η αγορά δεν ικανοποιεί τα τρία κριτήρια ελέγχου  

V Βέτο 

V* Βέτο – διορθωμένο μέτρο με νέα ειδοποίηση 

 Ξεχωριστή ειδοποίηση για λήψη ρυθμίσεων 

a Υιοθέτηση του τελικού μέτρου 

Οι 18 "αγορές" για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες:  

1. Πρόσβαση στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση για 

οικιακούς πελάτες. 
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2. Πρόσβαση στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση για μη 

οικιακούς πελάτες. 

3. Δημοσίως διαθέσιμες τοπικές ή/και εθνικές τηλεφωνικές υπηρεσίες που 

παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς πελάτες. 

4. Δημοσίως διαθέσιμες διεθνείς τηλεφωνικές υπηρεσίες που παρέχονται σε 

σταθερή θέση για οικιακούς πελάτες. 

5. Δημοσίως διαθέσιμες τοπικές ή/και εθνικές τηλεφωνικές υπηρεσίες που 

παρέχονται σε σταθερή θέση για μη οικιακούς πελάτες. 

6. Δημοσίως διαθέσιμες διεθνείς τηλεφωνικές υπηρεσίες που παρέχονται σε 

σταθερή θέση για μη οικιακούς πελάτες. 

7. Η ελάχιστη δέσμη μισθωμένων γραμμών (μέχρι 2Mbps). 

8. Προέλευση (εκκίνηση) κλήσεων στο δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο 

που παρέχεται σε σταθερή θέση. 

9. Απόληξη (τερματισμός) κλήσεων σε μεμονωμένα δημόσια τηλεφωνικά 

δίκτυα που παρέχεται σε σταθερή θέση. 

10. Διαβιβαστικές υπηρεσίες στο δημόσιο σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο. 

11. Παροχή αδεσμοποίητης πρόσβασης σε μεταλλικούς βρόχους και 

υποβρόχους 

12. Χονδρική παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών (bitstream και ενδεχομένως 

και άλλες παρόμοιες πλην της 11 και 18). 

13. Χονδρική παροχή τερματικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών. 

14. Χονδρική παροχή ζευκτικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών. 

15. Πρόσβαση και προέλευση (εκκίνηση) κλήσεων στα δημόσια δίκτυα 

κινητής τηλεφωνίας. 
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16. Απόληξη φωνητικών κλήσεων σε μεμονωμένα δίκτυα κινητών 

επικοινωνιών. 

17. Eθνική αγορά χονδρικής παροχής διεθνούς περιαγωγής σε δημόσια 

δίκτυα κινητών επικοινωνιών. 

18. Υπηρεσίες μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών (broadcasting) εκπομπών και 

δίκτυα διανομής ραδιοτηλεοπτικού περιεχομένου σε τελικούς χρήστες. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 18 "ΑΓΟΡΩΝ" ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ 

ΤΙΣ ΕΕ12 

 

 

                                                        

12 EU Competition/Regulation Overview table, 

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/implementation_enforcement/ar

ticle_7/comp_reg_first_round_26032008.pdf  
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ  ΜΟΝΤΕΛΑ 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται αρχικά βασικές έννοιες σχετικές με 

επιχειρηματικά μοντέλα. Έπειτα, αναλύονται συγκεκριμένες έννοιες που 

χρησιμοποιούνται στα επιχειρηματικά μοντέλα στο χώρο των τηλεπικοινωνιών 

και αναφέρονται σχετικά παραδείγματα. Τέλος, αναφέρονται σενάρια για την 

αξιοποίηση ευρυζωνικών δικτυακών υποδομών. 

3.1  ΟΡΙ ΣΜΟΣ ΤΗ Σ Ε ΝΝΟΙ Α Σ ΤΟΥ  

ΕΠ ΙΧΕ ΙΡ ΗΜ ΑΤΙ ΚΟΥ ΜΟΝ ΤΕΛΟΥ  

Γενικά έχουν αναπτυχθεί διάφοροι τύποι επιχειρηματικών μοντέλων. Ο ορισμός 

του επιχειρηματικού μοντέλου που χρησιμοποιείται εδώ είναι ο εξής: 

Ένα «επιχειρηματικό μοντέλο» αποτελείται από ροές υπηρεσιών και πληροφορίας, 

περιλαμβάνοντας τις περιγραφές των διαφόρων παικτών της αγοράς, τους ρόλους 

και τις σχέσεις αυτών, τη σχετική τους θέση σε ένα δίκτυο αξίας (βλ. παρ. 3.2.1.1), 

καθώς και την κοστολογική τους δομή και τις πηγές εσόδων τους. 

Επιπλέον ορισμοί που χρησιμοποιούνται σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο είναι οι 

εξής: 

Παίκτης (player): Μια οντότητα η οποία συμμετέχει σε ένα επιχειρηματικό 

μοντέλο. Μπορεί να είναι (α) μια επιχειρηματική οντότητα, η οποία παρέχει 

υπηρεσίες, ή (β) ένας πελάτης, ο οποίος αγοράζει υπηρεσίες. 

Ρόλος (role): Η λειτουργία ενός παίκτη σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο. Ένας 

παίκτης μπορεί να πάρει έναν ή περισσότερους διαφορετικούς ρόλους. 

Σχέση (relationship): Απεικονίζει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ δύο 

ρόλων/παικτών/επιπέδων σε ένα σύστημα. Αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών 

μπορεί να είναι δύο τύπων (α) τεχνική (ροή δεδομένων, ροή ελέγχου κ.λπ.), ή (β) 

επιχειρηματική (ροή χρημάτων, συμβόλαια κ.λπ.). 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ  - 78 - 

 

Π1.5.1:  Κατ αγραφή εμπειρ ίας  και  μοντέλων στις  Περιφέρειες  Δυτικής  Ελλάδας ,  

Ηπείρου  και  Ιονίων Νήσων, στ ην Ελλάδα και  δι εθνώς  

Κάθετη δεσμοποίηση (vertical bundling): Αναφέρεται στην έκταση στην 

οποία ένας παίκτης ελέγχει την παραγωγή και τη διανομή υπηρεσιών στην 

αλυσίδα αξίας (βλ. παρ. 3.2.1.1). Ο όρος αυτός, είναι γνωστός και ως «κάθετη 

ολοκλήρωση». Παράδειγμα κάθετης δεσμοποίησης αποτελεί ένας πάροχος 

υπηρεσιών φωνής, ο οποίος έχει ολοκληρώσει τις λειτουργίες του παρόχου 

υπηρεσιών και δικτύου, διατηρώντας έτσι τον πλήρη έλεγχο της αλυσίδας αξίας. 

Μοντέλο εσόδων: Το μοντέλο εσόδων περιγράφει τις ροές των εσόδων τα οποία 

είναι διαθέσιμα για έναν παίκτη σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο. Παραδείγματα 

μοντέλων εσόδων είναι τα μοντέλα χρέωσης της συνδρομής. 

3.2  ΕΠ ΙΧΕ ΙΡ ΗΜ ΑΤΙ ΚΑ  ΜΟ Ν ΤΕΛ Α  ΣΤΙ Σ 

ΤΗΛ ΕΠΙ ΚΟ ΙΝΩ ΝΙΕ Σ  

3.2.1 Μοντέλο αναφοράς  

Προκειμένου να γίνουν σαφείς οι βασικές έννοιες των επιχειρηματικών μοντέλων 

που εφαρμόζονται στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, σχεδιάστηκε αρχικά ένα 

γενικό μοντέλο αναφοράς. Στο μοντέλο αυτό απεικονίζονται (α) οι δυνητικοί 

ρόλοι των σχετικών παικτών, και (β) οι σχέσεις μεταξύ τους. Κατόπιν, στην 

Ενότητα 3.3 παρουσιάζονται εξειδικευμένα παραδείγματα επιχειρηματικών 

μοντέλων στις τηλεπικοινωνίες. 

3.2.1.1  Ρόλοι  

Στο Σχήμα 1 φαίνονται οι ρόλοι των οντοτήτων που συμμετέχουν σε ένα 

τηλεπικοινωνιακό οικοσύστημα. 
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Διανομέας

Πωλητής
εξοπλισμού για τις
εγκαταστάσεις του
πελάτη

Οντότητα
ενοποίησης
υπηρεσιών

Πάροχος
υπηρεσιών
κοστολόγησης
προς τρίτους

Ρυθμιστική
αρχή

Τελικός
χρήστης

Συνδρομητής

Πάροχος
υπηρεσιών

Πάροχος
δικτύου

πρόσβασης

Πάροχος
δικτύου
κορμού

Πωλητής εξοπλισμού
δικτύου (δικτυακός

εξοπλισμός και
υπηρεσίες)

Πάροχος υπηρεσιών
προστιθέμενης αξίας

Οντότητα
συγκέντρωσης
περιεχομένου

Πάροχος
περιεχομένου

Δημιουργός/ 
ιδιοκτήτης

περιεχομένου

Πάροχος
φυσικής

υποδομής

 

ΣΧΗΜΑ 1: ΡΟΛΟΙ ΣΕ ΕΝΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ 

Ο Πίνακας 13 επεξηγεί τον καθέναν από τους παραπάνω ρόλους. 

Ρόλος Περιγραφή 

Πάροχος φυσικής 
υποδομής 

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

Πάροχος δικτύου 
πρόσβασης  

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

Πάροχος δικτύου 
κορμού 

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

Πωλητής εξοπλισμού 
δικτύου 

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

Πωλητής εξοπλισμού 
για τις εγκαταστάσεις 
του πελάτη  

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

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

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

Πάροχος υπηρεσιών 
προστιθέμενης αξίας 

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

Πάροχος υπηρεσιών 
κοστολόγησης προς 
τρίτους  

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

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

Οντότητα ενοποίησης 
υπηρεσιών  

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

Παραγωγός/ιδιοκτήτης 
περιεχομένου 

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

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

Οντότητα 
συγκέντρωσης 
περιεχομένου 

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

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

Τελικός χρήστης Ο τελικός καταναλωτής υπηρεσιών και περιεχομένου που 
προσφέρονται στο τηλεπικοινωνιακό οικοσύστημα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 13: ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ 

3.2.1.2  Σχέσεις  

Για το σχεδιασμό των επιχειρηματικών μοντέλων, είναι πολύ σημαντική η 

κατανόηση των σχέσεων μεταξύ των επιχειρηματικών οντοτήτων, οι οποίες 

έχουν έναν ή περισσότερους ρόλους. Οι σχέσεις αυτές, για τους ρόλους που 

περιγράφει ο Πίνακας 13 και για το μοντέλο αναφοράς, φαίνονται στο Σχήμα 2. Η 

κατευθύνσεις των βελών δείχνουν τις ροές αξίας (των «υπηρεσιών» που 

προσφέρονται, με την ευρεία έννοια). 

 

Διανομέας

Πωλητής
εξοπλισμού για τις
εγκαταστάσεις του

πελάτη

Οντότητα
ενοποίησης
υπηρεσιών

Πάροχος
υπηρεσιών

κοστολόγησης
προς τρίτους

Ρυθμιστική
αρχή

Τελικός
χρήστης

Συνδρομητής

Πάροχος
υπηρεσιών

Πάροχος
δικτύου

πρόσβασης

Πάροχος
δικτύου
κορμού

Πωλητής εξοπλισμού
δικτύου (δικτυακός

εξοπλισμός και
υπηρεσίες)

Πάροχος υπηρεσιών
προστιθέμενης αξίας

Οντότητα
συγκέντρωσης
περιεχομένου

Πάροχος
περιεχομένου

Δημιουργός/ 
ιδιοκτήτης

περιεχομένου

Πάροχος
φυσικής

υποδομής

 
ΣΧΗΜΑ 2: ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
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3.2.2 Μοντέλο αξίας  

3.2.2.1  Ροές  αξίας  

Στο μοντέλο αλυσίδας αξίας (value chain) κάθε φορέας προσθέτει με το ρόλο 

του αξία στις σχέσεις του με τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Ο συνδυασμός 

των εμπλεκόμενων φορέων και της θέσης αυτών στην αγορά καλείται αλυσίδα 

αξίας. 

Παρόλο που το μοντέλο αλυσίδας αξίας είναι ευρέως διαδεδομένο, κρίνεται πιο 

κατάλληλο για εφαρμογή στη βιομηχανία κατασκευών, παρά για τις εταιρείες 

υπηρεσιών. Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει μοντελοποιηθεί πολύ κοντά στην 

αναλογία της γραμμής συναρμολόγησης, είναι δηλαδή πολύ γραμμικό, 

μονοκατευθυντικό και σειριακό. 

Στη βιβλιογραφία έχουν δειχθεί οι περιορισμοί της χρήσης του μοντέλου 

αλυσίδας αξίας στις βιομηχανίες υπηρεσιών και διαμεσολάβησης (π.χ. ασφάλειες, 

τράπεζες, νοσοκομεία, τηλεπικοινωνίες κ.λπ.). Σύμφωνα με τις γνώμες ειδικών, η 

λογική της αλυσίδας αξίας δεν περικλείει τη λογική της δημιουργίας αξίας στο 

χώρο των τηλεπικοινωνιών. Για το λόγο αυτό, προτείνεται η εφαρμογή της 

λογικής δημιουργίας δικτυακής αξίας. 

Το δίκτυο αξίας (value network) ορίζεται ως ένα δίκτυο σχέσεων, το οποίο 

δημιουργεί οικονομικές, και όχι μόνο, αξίες, μέσω δυναμικών ανταλλαγών μεταξύ 

δύο ή περισσότερων συμμετεχόντων. Οι ανταλλαγές μπορεί να είναι αντιληπτές ή 

μη. 

Πρακτικά, για να μοντελοποιηθεί το οικοσύστημα των τηλεπικοινωνιών, πρέπει 

να υιοθετηθεί ένα δίκτυο αξίας. Τα παραδείγματα επιχειρηματικών μοντέλων 

που παρατίθενται στην Ενότητα 3.3 υιοθετούν το δίκτυο αξίας. 

Ένα δίκτυο αξίας δημιουργεί οικονομική αξία μέσω σύνθετων δυναμικών 

ανταλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων, πελατών, προμηθευτών και στρατηγικών 

εταίρων. Τα δίκτυα αυτά λειτουργούν στη βάση ανταλλαγής, όπου 3 
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διαφορετικές ροές αξίας πρέπει να εντοπιστούν. Κάθε μία ροή ακολουθεί τη 

μετακίνηση των αντικειμένων αξίας που ανταλλάσσονται μεταξύ των παικτών 

που εμπλέκονται στο δίκτυο αξίας. Με άλλα λόγια, πρέπει να εντοπιστούν: 

Αλυσίδες αξίας – Ροές αγαθών, υπηρεσιών και κερδών που περιλαμβάνουν 

άμεσες ανταλλαγές για υπηρεσίες επί πληρωμή, παράδοση αγαθών, υπηρεσιών, 

συμβολαίων και τιμολογίων, καθώς και επιστροφές αποδείξεων, παραγγελιών, 

αιτήσεων για προτάσεις, επιβεβαιώσεων ή πληρωμών. 

Ροή αξίας της γνώσης – Μια λογική ροή αξίας που απεικονίζει την ανταλλαγή 

στρατηγικών πληροφοριών, σχεδιασμού γνώσης, επεξεργασίας γνώσης, 

συνεργατικού σχεδιασμού, ανάπτυξης πολιτικής κ.λπ. 

Ροή απροσδιόριστης αξίας – Μια ροή αξίας απροσδιορίστου κέρδους. Αυτές 

είναι αξίες οι οποίες δε μπορούν να αποτιμηθούν χρηματικά και τα κέρδη τα 

οποία εκτείνονται πέρα από πραγματικές υπηρεσίες, π.χ. κοινωνική συναίσθηση, 

αφοσίωση του πελάτη, προώθηση της εικόνας μιας εταιρείας κ.λπ. 

Οι ροές αξίας δεν είναι μονοκατευθυντικές, αλλά πολλαπλών σημείων σε 

πολλαπλά σημεία και ανεξάρτητες η μία από την άλλη. Κυκλοφορούν και 

επανέρχονται σε σύνθετες συναλλαγές που περικλείουν πολλές συνδέσεις ή 

αλυσίδες αξίας. Προκειμένου να δημιουργήσει κάποιος ένα «δυνατό» 

επιχειρηματικό πλάνο, το οποίο θα οδηγήσει σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, 

όλες οι ροές πρέπει να γίνουν αντιληπτές και να αναλυθούν. 

3.2.2.2  Μοντελοποίηση αξίας  

Για τη μοντελοποίηση αξίας, είναι σημαντικό να συσχετιστούν τα αναγνωρισμένα 

στοιχεία αξίας και οι παραγωγοί αξίας. Διαφορετικοί παίκτες στο δίκτυο αξίας 

παρέχουν διαφορετικά στοιχεία αξίας. Π.χ. η συνδεσιμότητα (connectivity) και η 

κινητικότητα (mobility) παρέχονται σαφώς από τους παρόχους δικτύου, ενώ η 

ασφάλεια παρέχεται σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Ο Πίνακας 14 αντιστοιχίζει 

τα στοιχεία αξίας στους διάφορους ρόλους. 
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Τελικός 
χρήστης 

  

Ασφάλεια 
και 
ποιότητα 
παροχής 
υπηρεσιών 
(QoS) 

Προσωποποίηση 

  

Παρουσία και 
επίγνωση 
περιβάλλοντος 

 

Πωλητής 
εξοπλισμού για 
τις 
εγκαταστάσεις 
του πελάτη 

Συνδεσιμότητα 

Κινητικότητα 
και 
δυνατότητα 
πρόσβασης 

Ηλεκτρονικές 
και «εν 
κινήσει» 
υπηρεσίες 

Συγκλίνουσες 
υπηρεσίες 

Ευκολία 
χρήσης 

Πάροχος 
υπηρεσιών 

Πάροχος 
δικτύου 
πρόσβασης 

  

Πάροχος 
δικτύου 
κορμού 

   

Πάροχος 
φυσικής 
υποδομής 

   

Πάροχος 
υπηρεσιών 
προστιθέμενης 
αξίας 

   Ηλεκτρονικές 
και «εν 
κινήσει» 
υπηρεσίες 

Πάροχος 
υπηρεσιών 
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κοστολόγησης 
προς τρίτους 

Πάροχος 
περιεχομένου 
/ οντότητα 
συγκέντρωσης 
περιεχομένου 

  Προσωποποίηση 

Παραγωγός / 
ιδιοκτήτης 
περιεχομένου 

    

ΠΊΝΑΚΑΣ 14: ΠΆΡΟΧΟΙ ΑΞΊΑΣ 

 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ  - 87 - 

 

Π1.5.1:  Κ αταγρ αφή εμπε ιρίας  και  μοντ έλων στις  Περιφέρειες  Δυτικής  Ελλάδας ,  

Ηπείρου  και  Ιονίων Νήσων, στ ην Ελλάδα και  δι εθνώς  

3.3  ΠΑΡΑΔΕΙ ΓΜ ΑΤΑ ΕΠΙ ΧΕ ΙΡ ΗΜ ΑΤΙΚΩ Ν  

ΜΟΝ ΤΕΛΩ Ν ΣΤΙ Σ ΤΗ ΛΕΠ ΙΚΟΙΝ ΩΝ ΙΕ Σ  

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται μια σειρά Επιχειρηματικών Μοντέλων (ΕΜ), 

τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν στο χώρο των τηλεπικοινωνιών και 

βασίζονται στο μοντέλο αναφοράς, που περιγράφεται παραπάνω (παρ. 3.2.1). 

Για κάθε μοντέλο, περιγράφονται οι συμμετέχοντες παίκτες, οι σχέσεις 

αλληλεπίδρασης και οι οδηγοί κόστους (έξοδα). 

Η κατεύθυνση των βελών στη σχηματική απεικόνιση των επιχειρηματικών 

μοντέλων εκφράζει τη ροή υπηρεσιών. Η ροή κερδών ακολουθεί την αντίθετη 

κατεύθυνση. Σε μερικές περιπτώσεις, υπάρχει κατανομή κερδών μεταξύ δύο 

παικτών, η οποία είναι και αμφίδρομη. Στα σχήματα που ακολουθούν, η έλλειψη 

απεικονίζει έναν παίκτη, ο οποίος μπορεί να πάρει έναν ή περισσότερους ρόλους. 

Τα παραλληλόγραμμα μέσα στις ελλείψεις απεικονίζουν τους ρόλους. 

3.3.1 ΕΜ1: Βασικό μοντέλο παροχής 

υπηρεσιών  

Το συγκεκριμένο επιχειρηματικό μοντέλο περιγράφει ένα βασικό σενάριο 

παροχής υπηρεσιών, στο οποίο ο χρήστης αγοράζει υπηρεσίες από τον πάροχο 

υπηρεσιών και έτσι γίνεται συνδρομητής για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Ο 

συνδρομητής μπορεί να είναι είτε ιδιώτης, είτε επιχείρηση. Ο πάροχος 

υπηρεσιών δρα ως ο κύριος παίκτης προς τον συνδρομητή, παρέχοντας 

υπηρεσίες όπως φωνή, πρόσβαση στο διαδίκτυο κ.λπ. Προκειμένου να 

προσφέρει τις υπηρεσίες του στους πελάτες, ο πάροχος υπηρεσιών αγοράζει 

υπηρεσίες δικτύου κορμού και πρόσβασης από τους αντίστοιχους παρόχους 

δικτύου. 

Στο παρόν σενάριο υπάρχουν δύο τύποι υπηρεσιών προσυμφωνημένου 

επιπέδου: 
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1. Ένας συνδρομητής κάνει ένα συμβόλαιο ή μια συμφωνία για υπηρεσία 

προσυμφωνημένου επιπέδου με τον πάροχο υπηρεσιών. Το συμβόλαιο 

μπορεί να είναι δύο τύπων, προπληρωμής ή κανονικής πληρωμής, ανάλογα 

με τη μορφή της συνδρομής. Στην περίπτωση της κανονικής πληρωμής, ο 

συνδρομητής χρεώνεται από τον πάροχο υπηρεσιών σε μηνιαία βάση για 

βασικές υπηρεσίες σύνδεσης και επικοινωνίας. Ο πάροχος υπηρεσιών μπορεί 

να υιοθετήσει διαφορετικά μοντέλα χρέωσης για τις υπηρεσίες που 

προσφέρει. Οι υπηρεσίες κοστολόγησης διευθετούνται από τον ίδιο τον 

πάροχο υπηρεσιών, και αποτελούν επομένως για αυτόν λειτουργικά κόστη 

(Operational Cost - OPEX). 

2. Μια συμφωνία για υπηρεσίες προσυμφωνημένου επιπέδου έχει γίνει μεταξύ 

του παρόχου υπηρεσιών και του παρόχου δικτύου (κορμού και πρόσβασης). 

Η συμφωνία περιλαμβάνει παρακολούθηση και συντήρηση του δικτύου, 

ποιότητα υπηρεσίας (Quality of Service - QoS), αξιοπιστία και ανοχή στα 

σφάλματα, χρεώσεις κ.λπ. 

Το Σχήμα 3 απεικονίζει το περιγραφόμενο μοντέλο. Στο σχήμα αυτό, ο πάροχος 

δικτύου αναλαμβάνει τους ρόλους του παρόχου δικτύου πρόσβασης και κορμού. 
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Συνδρομητής

Πάροχος
υπηρεσιών

Πάροχος δικτύου
πρόσβασης

Πάροχος δικτύου
κορμού

Πάροχος
φυσικής

υποδομής

 

ΣΧΗΜΑ 3: ΒΑΣΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ο Πίνακας 15 αναφέρει τις ροές εσόδων και τους οδηγούς κόστους για τους 

παίκτες κλειδιά στο συγκεκριμένο μοντέλο. 

Παίκτης Ρόλοι Ροές εσόδων Οδηγοί κόστους 

Πάροχος 
υπηρεσιών 

Πάροχος 
υπηρεσιών 

Μηνιαίο τέλος για 
συνδεσιμότητα 

από το 
συνδρομητή 

Κόστη διαχείρισης 
και χρέωσης του 

συνδρομητή 

Μεταβλητό τέλος 
για υπηρεσίες 

επικοινωνίας από 
το συνδρομητή 

Κόστος υπηρεσιών 
προσυμφωνημένου 

επιπέδου 
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Πάροχος 
δικτύου 

Πάροχος 
δικτύου 

κορμού και 
πάροχος 
δικτύου 

πρόσβασης 

Έσοδα υπηρεσιών 
προσυμφωνημένου 
επιπέδου από τον 

πάροχο υπηρεσιών 

Αγορά δικτυακού 
εξοπλισμού και 

κόστη συντήρησης 

Πάροχος 
φυσικής 

υποδομής 

Πάροχος 
φυσικής 

υποδομής 

Έσοδα από την 
επινοικίαση των 

φυσικών 
υποδομών στους 

παρόχους δικτύου 

Κόστη διαχείρισης, 
συντήρησης και 
επέκτασης της 

φυσικής υποδομής 

ΠΙΝΑΚΑΣ 15: ΒΑΣΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΡΟΕΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΙ ΚΟΣΤΟΥΣ 

3.3.2 ΕΜ 2: Μοντέλο για τη διανομή 

εξοπλισμού για τις εγκαταστάσεις  του 

πελάτη  

Το συγκεκριμένο μοντέλο χρησιμοποιείται για τη λιανική πώληση εξοπλισμού 

για τις εγκαταστάσεις του πελάτη στον τελικό χρήστη. Ο εξοπλισμός αυτός 

μπορεί να διανεμηθεί με δύο διαφορετικούς τρόπους: (α) δεσμοποίηση 

εξοπλισμού από τον πάροχο υπηρεσιών ή (β) απευθείας διανομή από τον 

πωλητή εξοπλισμού για τις εγκαταστάσεις του πελάτη. 

3.3.2.1  Δεσμοποίηση  εξοπλισμού  από τον πάροχο 

υπηρεσιών   

Η μέθοδος αυτή παρατηρείται κυρίως στην περίπτωση των υπηρεσιών κινητής 

τηλεφωνίας, όπου ο πάροχος εξοπλισμού για τις εγκαταστάσεις του πελάτη 

πουλάει απευθείας τον εξοπλισμό στον πάροχο υπηρεσιών, ο οποίος με τη σειρά 

του τον διανέμει (τον τερματικό εξοπλισμό κινητής τηλεφωνίας στην περίπτωση 
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αυτή) κατευθείαν στον τελικό χρήστη. Το κόστος του τερματικού εξοπλισμού 

περιλαμβάνεται στο κόστος της βασικής συνδρομής. Ο πάροχος υπηρεσιών 

αναλαμβάνει επιπλέον το ρόλο του διανομέα, και επομένως αποτελεί τον παίκτη 

κλειδί. Ο πάροχος υπηρεσιών, σύμφωνα με αυτό το σενάριο, μπορεί να παρέχει 

επιπλέον οικονομικές διευκολύνσεις στον συνδρομητή. 

Συνδρομητής

Τελικός
χρήστης

Πάροχος
υπηρεσιώνΔιανομέας

Πωλητής
εξοπλισμού για τις
εγκαταστάσεις του

πελάτη

 
ΣΧΗΜΑ 4: ΔΕΣΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Παίκτης Ρόλοι Ροές εσόδων Οδηγοί κόστους 

Πάροχος 
υπηρεσιών 

Πάροχος 
υπηρεσιών, 
Διανομέας 

Μηνιαίο τέλος 
για 

συνδεσιμότητα 
από το 

συνδρομητή 

Κόστος 
οργάνωσης του 

δικτύου 
διανομής 

Μεταβλητό 
τέλος για 
υπηρεσίες 

επικοινωνίας 
από το 

συνδρομητή 

Κόστος αγοράς 
εξοπλισμού για 

τις 
εγκαταστάσεις 

του πελάτη 
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Παίκτης Ρόλοι Ροές εσόδων Οδηγοί κόστους 
Έσοδα από την 

αγορά 
εξοπλισμού 

από τον τελικό 
χρήστη 

Κόστος 
επιχορηγούμενου 

εξοπλισμού, 
διαχειριστικό 

κόστος 

Πωλητής 
εξοπλισμού 

για τις 
εγκαταστάσεις 

του πελάτη 

Πωλητής 
εξοπλισμού 

για τις 
εγκαταστάσεις 

του πελάτη 

Έσοδα από την 
αγορά 

εξοπλισμού 
από τον 
πάροχο 

υπηρεσιών 

Έξοδα 
κατασκευής 
εξοπλισμού 

ΠΙΝΑΚΑΣ 16: ΔΕΣΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: ΡΟΕΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΙ ΚΟΣΤΟΥΣ 

3.3.2.2  Απευθείας  διανομή  από τον πωλητή  

εξοπλισμού για τις εγκαταστάσεις του πελάτη  

Στην περίπτωση αυτή, η διανομή εξοπλισμού γίνεται απευθείας από τον πωλητή 

εξοπλισμού για τις εγκαταστάσεις του πελάτη, όπως απεικονίζεται και στο 

Σχήμα 5. Αυτή είναι η πάγια μέθοδος διανομής που ακολουθείται στο χώρο των 

σταθερών γραμμών (fixed-line). Εδώ, ο πωλητής εξοπλισμού για τις 

εγκαταστάσεις του πελάτη και ο πάροχος υπηρεσιών μπορούν να έχουν ίση ή 

και μεγαλύτερη δύναμη ο ένας από τον άλλο, ανάλογα με τον έλεγχο πάνω στο 

δίκτυο διανομής και το συνδρομητή αντίστοιχα. Είναι δυνατό να υπάρχουν 

συμφωνίες για το διαμοιρασμό των εσόδων μεταξύ του διανομέα και του 

παρόχου υπηρεσιών. 
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Συνδρομητής

Τελικός
χρήστης

Πάροχος
υπηρεσιών

Διανομέας

Πωλητής
εξοπλισμού για τις
εγκαταστάσεις του

πελάτη

Διαμοιρασμός
κερδών

 

ΣΧΗΜΑ 5: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΩΛΗΤΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ 

Ο Πίνακας 17 αναφέρει τις ροές εσόδων και τους οδηγούς κόστους για τους 

παίκτες κλειδιά στο συγκεκριμένο επιχειρηματικό μοντέλο. 

Παίκτης Ρόλοι Ροές εσόδων Οδηγοί κόστους 

Πάροχος 
υπηρεσιών 

Πάροχος 
υπηρεσιών 

Τέλη για 
συνδεσιμότητα 
και υπηρεσίες 

από το 
συνδρομητή 

Κόστος διαχείρισης 
και απόκτησης 
συνδρομητών, 

κόστος υπηρεσιών 
προσυμφωνημένου 

επιπέδου 

Πωλητής 
εξοπλισμού 

για τις 
εγκαταστάσεις 

του πελάτη 

Πωλητής 
εξοπλισμού 

για τις 
εγκαταστάσεις 

του πελάτη 

Έσοδα από την 
αγορά 

εξοπλισμού 
από το 

διανομέα 

Έξοδα κατασκευής 
εξοπλισμού 

Διανομέας Διανομέας 

Έσοδα από την 
αγορά 

εξοπλισμού 
από τους 
τελικούς 
χρήστες 

Κόστος αγοράς 
εξοπλισμού για τις 
εγκαταστάσεις του 

πελάτη 
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Παίκτης Ρόλοι Ροές εσόδων Οδηγοί κόστους 
Έσοδα από τη 

διανομή 
συνδρομών 

Κόστος οργάνωσης 
του δικτύου 

διανομής  
ΠΙΝΑΚΑΣ 17: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΩΛΗΤΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ: ΡΟΕΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΙ ΚΟΣΤΟΥΣ 

3.3.3 ΕΜ3: Παροχή περιεχομένου  

Η παροχή περιεχομένου μπορεί να γίνεται ακολουθώντας (α) το μοντέλο 

κάθετης δεσμοποίησης, (β) το μοντέλο χρέωσης μεταφερόμενων δεδομένων, ή 

(γ) το μοντέλο μεταπώλησης χωρητικότητας για περιεχόμενο. 

3.3.3.1  Μοντέλο κάθετης δεσμοποίησης  

Το μοντέλο αυτό χρησιμοποιείται για την παροχή περιεχομένου από έναν 

πάροχο υπηρεσιών. Ο πάροχος υπηρεσιών αγοράζει περιεχόμενο από σχετικούς 

παίκτες της αγοράς (παρόχους ή δημιουργούς περιεχομένου), αναλαμβάνοντας 

έτσι τον επιπλέον ρόλο της οντότητας συγκέντρωσης περιεχομένου. Ο πάροχος 

υπηρεσιών είναι ο παίκτης κλειδί στο συγκεκριμένο μοντέλο, έχοντας απευθείας 

σχέση με το συνδρομητή, παρέχοντάς του περιεχόμενο και χρεώνοντας τον για 

τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Θεωρώντας και το ρόλο της οντότητας 

ολοκλήρωσης περιεχομένου, ένας πάροχος υπηρεσιών μπορεί να κερδίσει 

μεγαλύτερο έλεγχο του δικτύου αξίας. Αυτό είναι γνωστό και ως «κάθετη 

δεσμοποίηση». 

Στο Σχήμα 6 φαίνεται το μοντέλο, ενώ ο Πίνακας 18 αναφέρει τις ροές εσόδων 

και τους οδηγούς κόστους για τους βασικούς παίκτες. 
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Συνδρομητής

Τελικός
χρήστης

Πάροχος
υπηρεσιών

Οντότητα
συγκέντρωσης
περιεχομένου

Πάροχος
περιεχομένου

Δημιουργός/ 
ιδιοκτήτης

περιεχομένου

 

ΣΧΉΜΑ 6: ΜΟΝΤΈΛΟ ΚΆΘΕΤΗΣ ΔΕΣΜΟΠΟΊΗΣΗΣ 

Παίκτης Ρόλοι Ροές εσόδων Οδηγοί 
κόστους 

Πάροχος 
υπηρεσιών 

Πάροχος 
υπηρεσιών, 
οντότητα 

συγκέντρωσης 
περιεχομένου 

Έσοδα από τη 
συνδρομή για 
περιεχόμενο 

Αγορά 
περιεχομένου 

και κόστος 
συγκέντρωσης 

Τέλος 
συνδεσιμότητας 

Κόστος 
παροχής 

χωρητικότητας 
ΠΙΝΑΚΑΣ 18: ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΕΣΜΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΡΟΕΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΙ ΚΟΣΤΟΥΣ 
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3.3.3.2  Μοντέλο χρέωσης μεταφοράς  δεδομένων  

Το μοντέλο αυτό χρησιμοποιείται για την παροχή περιεχομένου από τρίτους 

(π.χ. οντότητες συγκέντρωσης περιεχομένου). Εδώ, οι «τρίτοι» προσφέρουν 

περιεχόμενο στους συνδρομητές μέσω του παρόχου υπηρεσιών. Οι τρίτοι έχουν 

άμεση σχέση με τον συνδρομητή, αποτελώντας έτσι παίκτες κλειδιά. Ένας 

πάροχος υπηρεσιών κοστολόγησης προς τρίτους (π.χ. μια τράπεζα) παρέχει 

υπηρεσίες χρέωσης εκ μέρους της οντότητας συγκέντρωσης περιεχομένου. Στο 

συγκεκριμένο μοντέλο, ο πάροχος υπηρεσιών χρεώνει τους συνδρομητές του για 

την αντίστοιχη μεταφορά δεδομένων, εξ’ ου και το όνομα του μοντέλου. Η 

οντότητα συγκέντρωσης περιεχομένου και ο πάροχος υπηρεσιών κοστολόγησης 

προς τρίτους αποτελούν τους παίκτες κλειδιά. Το Σχήμα 7 απεικονίζει το 

μοντέλο σχηματικά. 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ  - 97 - 

 

Π1.5.1:  Κ αταγρ αφή εμπε ιρίας  και  μοντ έλων στις  Περιφέρειες  Δυτικής  Ελλάδας ,  

Ηπείρου  και  Ιονίων Νήσων, στ ην Ελλάδα και  δι εθνώς  

 

Συνδρομητής

Τελικός
χρήστης

Πάροχος
υπηρεσιών

Οντότητα
συγκέντρωσης
περιεχομένου

Πάροχος
περιεχομένου

Δημιουργός/ 
ιδιοκτήτης

περιεχομένου

Πάροχος
υπηρεσιών

κοστολόγησης
προς τρίτους

 

ΣΧΗΜΑ 7: ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Ο Πίνακας 19 αναφέρει τις ροές εσόδων και τους οδηγούς κόστους για τους 

βασικούς παίκτες. 

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

Οντότητα 
συγκέντρωσης 
περιεχομένου 

Οντότητα 
συγκέντρωσης 
περιεχομένου 

Έσοδα από τη 
χρήση 

περιεχομένου 

Κόστος αγοράς 
περιεχομένου 

και 
συγκέντρωσης 

αυτού 

Πάροχος 
υπηρεσιών 

κοστολόγησης 
προς τρίτους 

Πάροχος 
υπηρεσιών 

κοστολόγησης 
προς τρίτους 

Έσοδα από 
την υπηρεσία 

κοστολόγησης 
από την 

οντότητα 
συγκέντρωσης 
περιεχομένου 

Κόστος 
παροχής 

υπηρεσιών 
κοστολόγησης 

Πάροχος 
υπηρεσιών 

Πάροχος 
υπηρεσιών 

Έσοδα από τη 
χρήση 

δεδομένων 
από τους 

συνδρομητές 

Κόστος 
παροχής 

χωρητικότητας 

ΠΙΝΑΚΑΣ 19: ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: ΡΟΕΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ 

ΟΔΗΓΟΙ ΚΟΣΤΟΥΣ 

3.3.3.3  Μοντέλο  μεταπώλησης χωρητικότητας για  

περιεχόμενο   

Στο μοντέλο αυτό, ο τρίτος (π.χ. η οντότητα συγκέντρωσης περιεχομένου), 

παρέχει περιεχόμενο στους συνδρομητές χρησιμοποιώντας τη χωρητικότητα 

του δικτύου ενός παρόχου υπηρεσιών. Στην περίπτωση αυτή, ο πάροχος 

υπηρεσιών μεταπωλεί ένα μέρος της χωρητικότητάς του και παρέχει παράλληλα 

υπηρεσίες κοστολόγησης εκ μέρους της οντότητας συγκέντρωσης περιεχομένου. 

Η τελευταία πληρώνει για τις υπηρεσίες κοστολόγησης και για τη διάθεση της 

χωρητικότητας τον πάροχο υπηρεσιών. Επίσης, μπορεί να εφαρμόζεται ένα 

μοντέλο διαμοιρασμού κερδών μεταξύ των δύο αυτών παικτών για τη χρήση 

του περιεχομένου. Το εφαρμοζόμενο μοντέλο εξαρτάται από το είδος του 

περιεχομένου που παρέχεται. 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ  - 99 - 

 

Π1.5.1:  Κ αταγρ αφή εμπε ιρίας  και  μοντ έλων στις  Περιφέρειες  Δυτικής  Ελλάδας ,  

Ηπείρου  και  Ιονίων Νήσων, στ ην Ελλάδα και  δι εθνώς  

 

Το Σχήμα 8 παρουσιάζει το περιγραφόμενο μοντέλο. Ο Πίνακας 20 αναφέρει τις 

ροές εσόδων και οδηγοί κόστους για τους παίκτες κλειδιά. 

Συνδρομητής

Τελικός
χρήστης

Πάροχος
υπηρεσιών

Οντότητα
συγκέντρωσης
περιεχομένου

Πάροχος
περιεχομένου

Δημιουργός/ 
ιδιοκτήτης

περιεχομένου

Διαμοιρασμός
κερδών

 
ΣΧΗΜΑ 8: ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Παίκτης Ρόλοι Ροές εσόδων 
Οδηγοί 

κόστους 

Πάροχος 
υπηρεσιών 

Πάροχος 
υπηρεσιών 

Έσοδα από την 
υπηρεσία 

κοστολόγησης 
από την 

οντότητα 

Κόστος 
παροχής 

υπηρεσιών 
κοστολόγησης 
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Παίκτης Ρόλοι Ροές εσόδων Οδηγοί 
κόστους 

συγκέντρωσης 
περιεχομένου  

Έσοδα από τη 
μεταπώληση 

της 
χωρητικότητας 

Κόστος 
παροχής 

χωρητικότητας 

Οντότητα 
συγκέντρωσης 
περιεχομένου 

Οντότητα 
συγκέντρωσης 
περιεχομένου 

Έσοδα από τη 
χρήση 

περιεχομένου 
(τα έσοδα αυτά 

μπορεί να 
μοιράζονται 
μεταξύ του 

παρόχου 
υπηρεσιών και 
της οντότητας 
συγκέντρωσης 
περιεχομένου) 

Κόστος αγοράς 
περιεχομένου 

και 
συγκέντρωσης 

αυτού 

ΠΙΝΑΚΑΣ 20: ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: ΡΟΕΣ ΕΣΟΔΩΝ 

ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΙ ΚΟΣΤΟΥΣ 

3.3.3.4  Σύνοψη  

Το περιεχόμενο που παρέχεται με βάση τα επιχειρηματικά μοντέλα που 

περιγράφηκαν στις παραπάνω ενότητες διαφέρει ανάλογα με την περίπτωση. 

Παραδείγματα περιεχομένου αποτελούν τα νέα, η διασκέδαση, τα παιχνίδια κ.λπ. 

Η παροχή δύο ή περισσοτέρων ειδών περιεχομένου μπορεί να χρησιμοποιεί το 

ίδιο επιχειρηματικό μοντέλο. Παρόλα αυτά, μπορεί να διαφέρει στο είδος της 

τεχνολογίας στις σχετικές λειτουργίες και σχέσεις. Παραδείγματα υπηρεσιών 

προστιθέμενης αξίας συμπεριλαμβάνουν τοπικό περιεχόμενο, υπηρεσίες 

παρουσίας κ.λπ. 

Μερικά μοντέλα εσόδων που χρησιμοποιούνται από παίκτες κλειδιά για την 

παροχή περιεχομένου είναι τα εξής: 

Τέλος βασισμένο στη συναλλαγή 

Πάγιο τέλος 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ  - 101 - 

 

Π1.5.1:  Κ αταγρ αφή εμπε ιρίας  και  μοντ έλων στις  Περιφέρειες  Δυτικής  Ελλάδας ,  

Ηπείρου  και  Ιονίων Νήσων, στ ην Ελλάδα και  δι εθνώς  

 

Τέλος χρήσης 

Τέλος αγοράς άδειας (License fee) 

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

3.3.4 ΕΜ 4: Μοντέλο παροχής περιεχομένου 

μεταξύ ισοτίμων (peer-to-peer,  P2P) 

Η κίνηση μεταξύ ισοτίμων (P2P) έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, 

καταλαμβάνοντας σημαντικό μέρος της χωρητικότητας των δικτύων κορμού και 

πρόσβασης. Μέχρι στιγμής, το P2P περιεχόμενο διανέμεται με δυο 

διαφορετικούς τρόπους: 

3.3.4.1  Με  διαχείριση  ψηφιακών  δικαιωμάτων  

(Digital Rights Management – DRM)  

Το επιχειρηματικό μοντέλο στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να 

ακολουθήσει ένα εκ των επιχειρηματικών μοντέλων της ενότητας ΕΜ3 – 

Μοντέλα παροχής περιεχομένου – ανάλογα με το ποιος παρέχει το περιεχόμενο. 

Ο επιπλέον κανόνας ο οποίος εφαρμόζεται στο παρόν μοντέλο είναι ο ρόλος του 

παρόχου DRM (θέματα δικαιωμάτων). Αυτόν το ρόλο μπορεί να αναλάβει ο 

πάροχος υπηρεσιών ή κάποιος τρίτος, όπως για παράδειγμα ένας πάροχος 

υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, μια οντότητα συγκέντρωσης περιεχομένου ή 

ένας πάροχος υπηρεσιών κοστολόγησης, με κατάλληλα μοντέλα διαμοιρασμού 

των εσόδων μεταξύ των παικτών. 

3.3.4.2  Χωρίς  διαχείριση  ψηφιακών  δικαιωμάτων  

Για το σενάριο αυτό δεν υπάρχει ξεκάθαρο επιχειρηματικό μοντέλο. Τυπικά, το 

P2P περιεχόμενο θα εμφανιζόταν για τον πάροχο υπηρεσιών ως δεδομένα για 
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μεταφορά, στην οποία περίπτωση, αυτός μπορεί να χρεώνει το συνδρομητή 

βασισμένος σε κάποιο μοντέλο εσόδων. 

Οι ιδιοκτήτες περιεχομένου θεωρούν, μέχρι στιγμής, το P2P ως απειλή, αλλά 

αυτό μπορεί να αλλάξει. Μερικές έρευνες έχουν δείξει ότι το P2P μπορεί να είναι 

μια αποτελεσματική διαφήμιση για εμπορικό περιεχόμενο. Π.χ. οι παραγωγοί 

ταινιών θα μπορούσαν να αυξήσουν τις πωλήσεις ταινιών DVD διανέμοντας 

δωρεάν τις ταινίες σε χαμηλότερη ανάλυση ή ένα μόνο κομμάτι των ταινιών 

αυτών. Καθώς το DRM εξαπλώνεται όλο και περισσότερο, είναι πιθανόν το P2P 

να γίνει ένα σημαντικό κανάλι διαφήμισης για την πλήρη διάθεση εμπορικού 

περιεχομένου. 

3.3.5 ΕΜ5: Μοντέλο ευρείας μετάδοσης 

(broadcasting) περιεχομένου σε κινητά  

Το συγκεκριμένο επιχειρηματικό μοντέλο στην περίπτωση της ευρείας 

μετάδοσης σε κινητά είναι το ίδιο όπως το μοντέλο αναφοράς (παρ. 3.2.1), αλλά 

συνήθως οι παίκτες που αναλαμβάνουν τους ρόλους είναι διαφορετικοί. Π.χ. το 

δίκτυο δεν είναι το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, αλλά ένα εξειδικευμένο δίκτυο 

ευρείας μετάδοσης. Ως κανάλι επιστροφής, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα 

κινητά δίκτυα. Το μεταδιδόμενο περιεχόμενο μπορεί να είναι το ίδιο που 

μεταδίδεται στην παραδοσιακή τηλεόραση ή επιπλέον υπηρεσίες δεδομένων 

(π.χ. πληροφορίες για τον καιρό, πακέτα λογισμικού, ενημερώσεις λογισμικού 

κ.λπ.). Οι υπηρεσίες που μεταδίδονται ευρέως (broadcasting) είναι οικονομικά 

συμφέρουσες όταν υπάρχει μεγάλη ζήτηση από πολλούς χρήστες για την ίδια 

πληροφορία την ίδια χρονική στιγμή (π.χ. τηλεόραση). 
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Συνδρομητής

Τελικός
χρήστης

Πάροχος
υπηρεσιών

Οντότητα
συγκέντρωσης
περιεχομένου

Πάροχος
περιεχομένου

Δημιουργός/ 
ιδιοκτήτης

περιεχομένου

Πάροχος δικτύου
πρόσβασης

Πάροχος δικτύου
κορμού

Πάροχος υπηρεσιών
προστιθέμενης αξίας

Πάροχος
φυσικής

υποδομής

 

ΣΧΗΜΑ 9: ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΥΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (BROADCASTING) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ 

Το Σχήμα 9 απεικονίζει το μοντέλο, και συγκεκριμένα, μόνο το μέρος που αφορά 

την παράδοση περιεχομένου. Το κανάλι επιστροφής χρησιμοποιεί τα κινητά 

δίκτυα, σύμφωνα π.χ. με το ΕΜ2. 

Τυπικά, οι πάροχοι υπηρεσιών ευρείας μετάδοσης δρουν και ως οντότητες 

συγκέντρωσης περιεχομένου, συγκεντρώνοντας π.χ. πολλά προγράμματα 

τηλεόρασης ή ροές δεδομένων στο κανάλι μετάδοσης. Το δίκτυο μετάδοσης 

μπορεί να λειτουργείται από έναν άλλο παίκτη, ο οποίος πουλά χονδρικά 

χωρητικότητα στον πάροχο υπηρεσιών. Ο Πίνακας 21 αναφέρει τις ροές εσόδων 

και τους οδηγούς κόστους για το συγκεκριμένο μοντέλο. 
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Παίκτης Ρόλοι Ροές εσόδων Οδηγοί 
κόστους 

Πάροχος 
υπηρεσιών 

Πάροχος 
υπηρεσιών + 

Οντότητα 
συγκέντρωσης 
περιεχομένου 

Μηνιαία έσοδα 
για συνδρομές 
περιεχομένου 

Μηνιαίο/ετήσιο 
ή βασισμένο 
στη χρήση 
κόστος για 

εξασφάλιση 
χωρητικότητας 

Κόστος 
δικαιωμάτων 

του 
περιεχομένου 

που 
μεταδίδεται 

Εισφορές 
βασισμένες στη 

χρήση για 
περιεχόμενο που 

πωλείται 
απευθείας στους 

καταναλωτές 

Κόστος 
υπηρεσιών 

προστιθέμενης 
αξίας 

Απόκτηση 
πελατών, 

διαφήμιση, 
παροχές, 

κοστολόγηση  

Πάροχος 
δικτύου 

Πάροχος 
δικτύου 

κορμού και 
πρόσβασης 

Μηνιαίες/ετήσιες 
ή βασισμένες στη 
χρήση εισφορές 
για εξασφάλιση 
χωρητικότητας 

Κόστος 
παροχής 

χωρητικότητας 
του δικτύου 

κορμού  
Κόστος 

κατασκευής και 
συντήρησης 

του εξοπλισμού 
(OSI επίπεδο 2 

και 3) του 
δικτύου 
ευρείας 

μετάδοσης 
(κορμού και 

διανομής) 

Πάροχος 
φυσικής 

υποδομής 

Πάροχος 
φυσικής 

υποδομής 

Έσοδα από την 
επινοικίαση των 

φυσικών 
υποδομών στους 

παρόχους 
δικτύου 

Κόστη 
διαχείρισης, 

συντήρησης και 
επέκτασης της 

φυσικής 
υποδομής (OSI 

επίπεδο 1) 
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Παίκτης Ρόλοι Ροές εσόδων Οδηγοί 
κόστους 

Πάροχος 
περιεχομένου 

Πάροχος 
περιεχομένου 

Έσοδα από τη 
χονδρική 
πώληση 

περιεχομένου 

Κόστος αγοράς 
δικαιωμάτων 

από τους 
παραγωγούς 
περιεχομένου 

Δημιουργός/ 
ιδιοκτήτης 

περιεχομένου 

Δημιουργός/ 
ιδιοκτήτης 

περιεχομένου 

Έσοδα από την 
πώληση των 
δικαιωμάτων 

του 
περιεχομένου 

στους παρόχους 

Επενδύσεις 
(χρόνος και 

χρήμα) για τη 
δημιουργία 

νέου 
περιεχομένου 

Πάροχος 
υπηρεσιών 

προστιθέμενης 
αξίας 

Πάροχος 
υπηρεσιών 

προστιθέμενης 
αξίας 

Έσοδα από την 
πώληση 

υπηρεσιών 
προστιθέμενης 

αξίας στους 
παρόχους 

υπηρεσιών 

Επενδύσεις 
(χρόνος και 

χρήμα) για τη 
δημιουργία 

νέων 
υπηρεσιών 

ΠΙΝΑΚΑΣ 21: ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΥΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (BROADCASTING) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ: 

ΡΟΕΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΙ ΚΟΣΤΟΥΣ 

3.4  ΕΠ ΙΧΕ ΙΡ ΗΜ ΑΤΙ ΚΑ  ΜΟ Ν ΤΕΛ Α  Γ ΙΑ  ΤΗ Ν 

Α ΞΙΟ ΠΟΙ Η ΣΗ  ΕΥΡΥ ΖΩΝ ΙΚΩ Ν Δ ΙΚΤΥΑΚΩ Ν 

ΥΠΟΔΟΜΩ Ν  

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται μερικά επιχειρηματικά μοντέλα για την 

αξιοποίηση ευρυζωνικών δικτυακών υποδομών. Η διαφοροποίηση των 

επιχειρηματικών μοντέλων μεταξύ τους έγκειται στο βαθμό στον οποίο 

ολοκληρώνονται ορισμένοι παράγοντες σε κάθε μοντέλο. Συγκεκριμένα:  

Ολοκλήρωση ιδιοκτησίας: Μέχρι ποιο σημείο τα διαφορετικά λειτουργικά 

στρώματα αναπτύσσονται κάτω από κοινή ιδιοκτησία; 

Ολοκλήρωση στόχου: Μέχρι ποιο σημείο εκτελούνται οι στόχοι με αμοιβαίο 

συντονισμό, πριν εισέλθει ο ανταγωνισμός (π.χ. co-location, εργασία σε ομάδες 

κ.λπ.); 
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Ολοκλήρωση γνώσης: Μέχρι ποιο σημείο οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν γνώση 

σχετικά με τις δραστηριότητες των άλλων εμπλεκόμενων φορέων; 

Ο βαθμός ολοκλήρωσης των παραπάνω παραγόντων καθορίζεται με τη μελέτη 

και έρευνα των παρακάτω σημείων αντίστοιχα: 

Ο βαθμός στον οποίο ο ίδιος φορέας έχει πολλαπλούς ρόλους στο 

επιχειρηματικό μοντέλο. 

Ο βαθμός στον οποίο διαφορετικοί συμμετέχοντες ευθυγραμμίζουν τις 

δραστηριότητες τους για την ολοκλήρωση ενός στόχου. 

Ο βαθμός στον οποίο διαφορετικοί συμμετέχοντες έχουν γνώση ο ένας για τις 

δραστηριότητες του άλλου. 

Τα στοιχεία που εμπλέκονται στα επιχειρηματικά μοντέλα για την αξιοποίηση 

ευρυζωνικών δικτυακών υποδομών, την παροχή και εκμετάλλευση των οποίων 

αναλαμβάνουν οι εμπλεκόμενοι φορείς, είναι τα παρακάτω: 

Συσκευές 

Πύλες 

Περιεχόμενο 

Υπηρεσίες 

Πλατφόρμες υπηρεσιών 

Υποδομή πρόσβασης 

Οι επιχειρηματικές διαδικασίες ομαδοποιούνται σε δύο φάσεις:  

Φάση ανάπτυξης: άθροιση ζήτησης, προώθηση, προχρηματοδότηση, έναρξη, 

συντονισμός προτύπων, σχέδιο, υλοποίηση. 

Φάση εμπορικής εκμετάλλευσης: Λειτουργία, συντήρηση, διαφήμιση, πωλήσεις, 

CRM, τιμολόγηση. 
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Στην ενότητες που ακολουθούν περιγράφονται συνοπτικά παραδείγματα 

επιχειρηματικών μοντέλων. Το Σχήμα 10 παρουσιάζει τα τρία βασικά επίπεδα 

ενός επιχειρηματικού μοντέλου:  

Το πρώτο επίπεδο αφορά τον παθητικό εξοπλισμό του δικτύου, δηλαδή τους 

αγωγούς, τις οπτικές ίνες κ.λπ. Συγκεκριμένα, αναφέρεται στο ποιος φορέας 

(ιδιωτική ή δημόσια επιχείρηση, κ.λπ.) παρέχει και εκμεταλλεύεται την βασική 

υποδομή του ευρυζωνικού δικτύου. 

Το δεύτερο επίπεδο αφορά τον ενεργό εξοπλισμό του δικτύου. Συγκεκριμένα, 

αναφέρεται στο ποιος φορέας παρέχει και εκμεταλλεύεται την ενεργή υποδομή 

του ευρυζωνικού δικτύου. 

Το τρίτο επίπεδο αναφέρεται στο ποιος ελέγχει το δίκτυο, καθώς και τις 

υπηρεσίες και το περιεχόμενο που προσφέρονται πάνω από αυτό. 

 

ΣΧΗΜΑ 10: ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Με βάση το Σχήμα 10 παρουσιάζονται μερικά σενάρια επιχειρηματικών 

μοντέλων που δείχνουν το πώς οι δημόσιοι οργανισμοί και οι ιδιωτικοί πάροχοι 

υποδομών, εξοπλισμού και υπηρεσιών μπορούν να συνεργαστούν προς όφελος 

του τελικού χρήστη. 
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3.4.1 Σενάριο 1:  Ίση πρόσβαση (Equal  

Access) 

Στο συγκεκριμένο σενάριο (Σχήμα 11) στόχος είναι η διασφάλιση ίσης 

πρόσβασης στον παθητικό εξοπλισμό του δικτύου. Συγκεκριμένα: 

Στο πρώτο επίπεδο δραστηριοποιείται μια οντότητα, η οποία προσφέρει 

κοστοστρεφώς τον παθητικό εξοπλισμό του δικτύου στον πάροχο του ενεργού 

εξοπλισμού. Επειδή η παθητική υποδομή πρέπει να προσφέρεται 

κοστοστρεφώς, η οντότητα πρέπει να είναι μια εταιρεία κοινής ωφέλειας ή η 

δημοτική αρχή (υπό τη μορφή μιας δημόσιας, μη κερδοσκοπικής επιχείρησης). 

Στο δεύτερο επίπεδο δραστηριοποιούνται πολλοί πάροχοι, ο οποίοι προσφέρουν 

τον ενεργό εξοπλισμό του δικτύου. 

Στο τρίτο επίπεδο δραστηριοποιούνται επίσης πολλοί πάροχοι υπηρεσιών, που 

δρουν ανταγωνιστικά και προσφέρουν ευρυζωνικές υπηρεσίες στους χρήστες. 

 

ΣΧΗΜΑ 11: ΣΕΝΑΡΙΟ ΙΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

Η οντότητα που δραστηριοποιείται στο πρώτο επίπεδο, κατασκευάζει την 

παθητική υποδομή και στη συνέχεια, την επινοικιάζει σε μια εταιρεία ή 

κοινοπραξία εταιρειών που λειτουργεί το δίκτυο. Η εταιρεία λειτουργίας του 

δικτύου παρέχει με τη σειρά της τον ενεργό εξοπλισμό και προσφέρει 

ευρυζωνική πρόσβαση στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και τους παρόχους 
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περιεχομένου. Τέλος, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρώνουν ένα μηνιαίο τέλος ανά 

χρήστη στην εταιρεία λειτουργίας του δικτύου. 

Ο ρόλος της οντότητας που δραστηριοποιείται στο επίπεδο 1 σε αυτό το 

επιχειρηματικό μοντέλο, είναι να παρακινήσει τον ανταγωνισμό σε επίπεδο 

παροχής υπηρεσιών και περιεχομένου. Η οντότητα αυτή, με το να επενδύει σε 

παθητική υποδομή και λόγω του μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα της που 

επιτρέπει κοστοστρεφή χρέωση της παθητικής υποδομής, μειώνει το κόστος για 

τους παρόχους υπηρεσιών και επομένως το οικονομικό κατώφλι για να μπει 

κάποιος στην αγορά. Μέσα από την εταιρεία διαχείρισης του δικτύου 

εξασφαλίζεται ότι οι πάροχοι υπηρεσιών και περιεχομένου θα ανταγωνίζονται 

μεταξύ τους. 

Υπάρχουν δύο σημαντικές παραλλαγές στο επιχειρηματικό μοντέλο ίσης 

πρόσβασης: 

1. Η πρώτη παραλλαγή προκύπτει όταν υπάρχει ήδη σημαντική ευρυζωνική 

υποδομή στην περιοχή και δεν είναι αναγκαίες νέες επενδύσεις. Σε αυτή την 

περίπτωση ο ρόλος της δημοτικής αρχής είναι να λειτουργεί ως 

ενορχηστρωτής με το να εξασφαλίζει τη δημιουργία μιας ακμάζουσας 

αγοράς για ευρυζωνικές υπηρεσίες και περιεχόμενο. Συχνά, οι δημοτικές 

αρχές και οι ιδιοκτήτες της υπάρχουσας υποδομής δημιουργούν ένα κοινό 

φορέα (κοινοπραξία), ο οποίος και διαχειρίζεται την υποδομή. Η ενεργή 

υποδομή και η παροχή υπηρεσιών συνήθως διαχειρίζονται από έναν ή 

περισσότερους παρόχους υπηρεσιών, κατόπιν συμφωνίας με τον κοινό 

φορέα. 

2. Η δεύτερη παραλλαγή προκύπτει όταν η δημοτική αρχή αναλαμβάνει και τη 

διαχείριση της ενεργής υποδομής μαζί με τη διαχείριση της παθητικής 

υποδομής. 

Το επιχειρηματικό μοντέλο ίσης πρόσβασης προϋποθέτει ότι ένας μεγάλος 

αριθμός από παρόχους υπηρεσιών και περιεχόμενου είναι διαθέσιμοι και 

ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Αυτό δεν είναι πάντα εφικτό, καθώς η δημιουργία 
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μιας ενεργής αγοράς σε ευρυζωνικές υπηρεσίες και περιεχόμενο παίρνει κάποιο 

χρονικό διάστημα να δημιουργηθεί. Επίσης, το επιχειρηματικό μοντέλο ίσης 

πρόσβασης υποθέτει πως το ευρυζωνικό δίκτυο θα αποφέρει γρήγορα 

ικανοποιητικά κέρδη (δηλαδή θα δημιουργηθεί γρήγορα κρίσιμη μάζα πελατών), 

προκειμένου να υποστηρίξει μεγάλο αριθμό ανταγωνιστριών εταιρειών. 

3.4.2 Σενάριο 2:  Πλήρης κρατικός έλεγχος 

μέσω κοινοπραξιών του δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα (Full  Public control  

through Public-Private Partnerships –

PPPs)  

Το συγκεκριμένο σενάριο (Σχήμα 12) εμπλέκει την δημοτική αρχή σε όλα τα 

μέρη του ευρυζωνικού δικτύου, δηλαδή στην παθητική υποδομή, στην ενεργή 

υποδομή και στις υπηρεσίες. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται η κρατική 

παρέμβαση και ο έλεγχος σε όλα τα επίπεδα, μέσω της συμμετοχής του κράτους 

σε κοινοπραξίες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. 

 

ΣΧΗΜΑ 12: ΠΛΗΡΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  ΜΕΣΩ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

Το μοντέλο αυτό μπορεί να επιλεγεί γιατί είτε η δημοτική αρχή δεν είναι έτοιμη 

να επιτρέψει έστω ένα προσωρινό μονοπώλιο για την παροχή υπηρεσιών, είτε 

γιατί δεν το επιτρέπει η νομοθεσία. Επίσης, το μοντέλο αυτό μπορεί να επιλεγεί 
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όταν δεν υπάρχει προθυμία από παρόχους υπηρεσιών να επενδύσουν (π.χ. σε 

απομακρυσμένες ή αγροτικές περιοχές). 

Πλεονέκτημα του παρόντος μοντέλου είναι η απλοποίηση της διαχείρισης του 

συνολικού έργου, εφόσον εμπλέκεται ένας μόνο οργανισμός. Από την άλλη 

πλευρά, μειονεκτήματα του μοντέλου αφορούν τη μη προαγωγή του 

ανταγωνισμού στην παροχή υπηρεσιών και περιεχομένου, με αποτέλεσμα οι 

πελάτες να έχουν λιγότερες επιλογές, την ύπαρξη περιορισμένων καινοτομικών 

στοιχείων, καθώς και την απουσία της πίεσης των τιμών. Τέλος, στο μοντέλο 

αυτό απαιτείται από την δημοτική αρχή να λειτουργεί ως πάροχος 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, τομέας στον οποίο δεν έχει εμπειρία. 

3.4.3 Σενάριο 3:  Κοινοπραξίες του δημόσιου 

και του ιδιωτικού  τομέα χωρίς κρατικό 

έλεγχο (Public-Private Partnerships –  

PPPs orchestrated) 

Στο συγκεκριμένο σενάριο (Σχήμα 13) δημιουργείται μια δημόσια – ιδιωτική 

κοινοπραξία για τον έλεγχο του παθητικού εξοπλισμού του δικτύου, καθώς και 

των υπηρεσιών που παρέχονται. Στην κοινοπραξία αυτή ο Δήμος συμμετέχει με 

μικρό ποσοστό, συνήθως μικρότερο του 20%, ενώ οι υπόλοιποι συμμετέχοντες 

είναι ιδιωτικοί φορείς και εταιρείες. Το ενεργό μέρος τους δικτύου το κατέχει 

και το διαχειρίζεται αποκλειστικά μια ιδιωτική εταιρεία. 
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ΣΧΗΜΑ 13: ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΧΩΡΙΣ ΚΡΑΤΙΚΟ 

ΕΛΕΓΧΟ 

3.4.4 Σενάριο 4:  Δημόσιος Οργανισμός 

Τηλεπικοινωνιών (Public Sector Telco) 

Στο συγκεκριμένο σενάριο (Σχήμα 14) στόχος είναι η εκμετάλλευση του 

παθητικού και του ενεργού μέρους του δικτύου από μια δημόσια εταιρεία κοινής 

ωφέλειας. Πιο συγκεκριμένα: 

Στο πρώτο και το δεύτερο επίπεδο δραστηριοποιείται μια εταιρεία κοινής 

ωφέλειας ή η δημοτική αρχή (υπό τη μορφή μιας δημόσιας, μη κερδοσκοπικής 

επιχείρησης), η οποία στην περίπτωση αυτή προσφέρει τον παθητικό και τον 

ενεργό εξοπλισμό του δικτύου. 

Στο τρίτο επίπεδο δραστηριοποιούνται πολλές ιδιωτικές εταιρείες που δρουν 

ανταγωνιστικά, προσφέροντας ευρυζωνικές υπηρεσίες στους χρήστες. 

 

ΣΧΉΜΑ 14: ΔΗΜΌΣΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΌΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΏΝ 
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3.4.5 Σενάριο 5:  Μοναδικός ιδιωτικός 

πάροχος υπηρεσιών (Sole Private  

Provider) 

Στο μοντέλο αυτό, ο ενεργός δικτυακός εξοπλισμός, η διαχείριση του δικτύου, 

καθώς και οι υπηρεσίες παρέχονται από έναν και μόνο ιδιωτικό πάροχο. Ένας 

δημόσιος φορέας (π.χ. ο Δήμος) έχει στην ιδιοκτησία του τον παθητικό δικτυακό 

εξοπλισμό. 

 

ΣΧΗΜΑ 15: ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Το πλεονέκτημα αυτού του μοντέλου είναι ότι το όλο εγχείρημα γίνεται 

εμπορικά βιώσιμο σε σημαντικά μικρότερα επίπεδα κόστους ανά πελάτη. 

Βέβαια, στους πελάτες παρέχονται περιορισμένες υπηρεσίες και δεν υπάρχει 

οικονομικό όφελος από τον ανταγωνισμό στις τιμές (γιατί δεν υφίσταται 

ανταγωνισμός). Για τους λόγους αυτούς, η δημοτική αρχή πρέπει να 

διασφαλίσει ότι το μονοπώλιο στις υπηρεσίες θα υφίσταται για συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα, κατά την διάρκεια του οποίου ο μοναδικός πάροχος 

υπηρεσιών θα δημιουργήσει ένα ικανοποιητικό αριθμό πελατών, ώστε να 

μπορεί κατόπιν να είναι βιώσιμη μια ανταγωνιστική αγορά. Προφανώς, ο 

καθορισμός αυτού του χρονικού διαστήματος είναι ένας κρίσιμος παράγοντας, 

καθώς επίσης και η μετάβαση στο μοντέλο ανοικτής πρόσβασης, για την οποία 

θα πρέπει να καθοριστούν προσεκτικά νομικά και άλλα σχετικά θέματα. 

 





 

 

ΚΕΦΑΛ ΑΙΟ  4:  Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ  Ε Μ Π Ε Ι Ρ Ι Α  





Διεθνής Εμπειρία  - 117 - 

 

Π1.5.1:  Κ αταγρ αφή εμπε ιρίας  και  μοντ έλων στις  Περιφέρειες  Δυτικής  Ελλάδας ,  

Ηπείρου  και  Ιονίων Νήσων, στ ην Ελλάδα και  δι εθνώς  

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Την τελευταία δεκαετία, οι εξελίξεις στον τομέα των επικοινωνιών ήταν 

ραγδαίες. Οι υπηρεσίες επικοινωνιών, οι οποίες παλιότερα ήταν σημαντικές 

κυρίως για τις επιχειρήσεις, τώρα είναι ζωτικής σημασίας για όλους. Οι 

καταναλωτές χρησιμοποιούν και βασίζονται σε ένα πλήθος από Τεχνολογίες 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και η 

κινητή τηλεφωνία, σε καθημερινή βάση. Πριν από δέκα χρόνια ήταν κυρίαρχο το 

αίτημα για αυτοματοποίηση και εκσυγχρονισμό των υποδομών για τις 

τηλεφωνικές συνδιαλέξεις που έλεγχε το κράτος. Σήμερα, κυρίαρχο είναι το 

αίτημα για παροχή υπηρεσιών δεδομένων υψηλής ταχύτητας σε επιχειρήσεις 

και πολίτες. 

Η σύγκλιση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών ήταν το 

σημείο κλειδί της περασμένης δεκαετίας, καθώς η σύγκλιση των 

επικοινωνιακών δικτύων και των δικτύων υπολογιστών γιγάντωσε το 

Διαδίκτυο. Πλέον το σημείο κλειδί είναι η μεταφορά δεδομένων και οι νέες 

τεχνολογίες αναπτύσσονται (νέες χρήσεις των καλωδίων χαλκού, ασύρματες 

τεχνολογίες, οπτικές ίνες και δορυφορικές συνδέσεις) με γνώμονα τη 

διευκόλυνση της μεταφοράς δεδομένων. Η χρήση ευρυζωνικών τεχνολογιών 

είναι αυτή που θα επιτρέψει να μετατραπούν τα πλεονεκτήματα που απορρέουν 

από τις νέες εξελίξεις στα δίκτυα και τις τηλεπικοινωνίες προς όφελος της 

ανάπτυξης και της εξέλιξης των κοινωνιών. 

Στην συνέχεια θα εξεταστούν κάποιες ενδεικτικές περιπτώσεις ανάπτυξης 

ευρυζωνικών δικτύων πρόσβασης σε διάφορες πόλεις και χώρες παγκοσμίως, 

δίνοντας έμφαση στα επιχειρηματικά μοντέλα που υλοποιήθηκαν και 

εφαρμόστηκαν. Η επιλογή του κατάλληλου επιχειρηματικού μοντέλου δεν είναι 

απλή υπόθεση και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της 

εκάστοτε περίπτωσης που εξετάζεται. Οι περιπτώσεις αυτές είναι οι ακόλουθες: 

Οι προσπάθειες στην Ιρλανδία και του ιρλανδικού μοντέλου ανάπτυξης 
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Οι προσπάθειες σε διάφορες πόλεις της Σουηδίας (Stokab, Sollentuna, 

Hudiksvall, Vasteras, κ.λπ.) 

Οι προσπάθειες σε διάφορες πόλεις της Ολλανδίας (Amsterdam, the Hague, 

Tilburg, Almere και Nuenen) 

Η περίπτωση της περιοχής Limousin στη Γαλλία 

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

Οι προσπάθειες σε διάφορες πόλεις της Ισπανία (LocalRet) 

Οι προσπάθειες στις ΗΠΑ (σχέδιο UTOPIA, Philadelphia) 

Οι προσπάθειες στον Καναδά  

Οι προσπάθειες στη Νέα Ζηλανδία 

4.1  ΜΕΛΕΤΗ  ΠΕΡ ΙΠ ΤΩ ΣΕ ΩΝ ΧΩ ΡΩ Ν ΤΗΣ 

ΕΥΡΩ Π Η Σ  (CASE STU DIES)  

Η απελευθέρωση του τομέα των επικοινωνιών στην Ευρώπη είχε σαν 

αποτέλεσμα την πρόθεση πολλών παρόχων να κατασκευάσουν υποδομές και να 

παράσχουν υπηρεσίες σε μια ανταγωνιστική και ρυθμιζόμενη αγορά. 

Στην Ευρώπη αντιπροσωπευτικά παραδείγματα αποτελούν οι περιπτώσεις της 

Ιρλανδίας, διαφόρων πόλεων της Σουηδίας, της Ολλανδίας, της Αυστρίας, της 

Ισπανίας και της Γαλλίας. 

4.1.1 Ιρλανδία  

Στην Ιρλανδία, η κρατική εταιρεία τηλεπικοινωνιών Telecom Eireann 

ιδιωτικοποιήθηκε και λειτουργεί σαν ιδιωτική εταιρεία με το όνομα Eircom ενώ 

η αντίστοιχη επιτροπή για τη ρύθμιση των επικοινωνιών (Commission for 

Communication Regulation) διαθέτει όλες τις απαραίτητες εξουσίες για να λάβει 

και να επιβάλλει αποφάσεις σε τομείς όπως η τιμολόγηση των υπηρεσιών, η 
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αδειοδότηση (licensing) του φάσματος, η έκδοση αδειών και ο καθορισμός των 

τιμών με τις οποίες χρεώνονται μεταξύ τους οι πάροχοι. Η επιτροπή επίσης θέτει 

τους κανόνες για το πού άλλοι πάροχοι αποκτούν πρόσβαση στις καλωδιακές 

(καλώδια χαλκού) υποδομές της Eircom (περίπτωση αποδέσμευσης τοπικού 

βρόχου). 

Η κυβέρνηση επενδύει σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές, μέσω κλήσεων 

υποβολής προτάσεων, οι οποίες εντάσσονται στα εθνικά αναπτυξιακά σχέδια. 

Το πρώτο αναπτυξιακό σχέδιο της Ιρλανδίας προέβλεπε επενδύσεις για 

ευρυζωνικές υποδομές σε όλη τη χώρα, οι οποίες προέρχονταν μερικώς από το 

Ευρωπαϊκό ταμείο. Η κυβέρνηση χρηματοδοτεί μερικώς την κατασκευή 

διαφόρων δικτύων, συμπεριλαμβανομένων δικτύων οπτικών ινών, ασύρματων 

δικτύων, υβριδικών οπτικών-ομοαξονικών καλωδίων και δικτύων DSL 

βασισμένων σε καλώδια χαλκού. 

Το δεύτερο αναπτυξιακό σχέδιο έχει σαν στόχο την υποστήριξη των τοπικών 

αρχών για την κατασκευή υπόγειων δικτύων οπτικών ινών, υπό μορφή 

μητροπολιτικών δικτύων (Metropolitan Area Networks – MAN), σε όλη τη χώρα. 

Τα δίκτυα αυτά έχουν κοινές εγκαταστάσεις που ονομάζονται co-location 

facilities (πρόκειται για ασφαλή κτίρια όπου στεγάζονται οι υποδομές 

τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής και επιπλέον στους ίδιους αυτούς χώρους 

μπορεί να στεγαστεί και ο εξοπλισμός των παρόχων υπηρεσιών). Βέβαια, ενώ οι 

υποδομές που θα κατασκευαστούν θα ανήκουν στις τοπικές αρχές, μέρος του 

δικτύου των οπτικών ινών θα δοθεί προς ενοικίαση στους τηλεπικοινωνιακούς 

παρόχους ì ε κοστοστρεφή χρέωση. Οι λόγοι κατασκευής μητροπολιτικών 

δικτύων οπτικών ινών είναι συνοπτικά οι ακόλουθοι: 

Ένα δίκτυο οπτικών ινών με co-location εγκαταστάσεις είναι ανθεκτικό από 

τεχνολογικής άποψης στις μελλοντικές εξελίξεις και στην παροχή μελλοντικών 

επικοινωνιακών υπηρεσιών. 

Η κατασκευή ενός δικτύου που θα ανήκει στο δημόσιο και η παροχή δικτύων 

ανοιχτής πρόσβασης μπορούν να εξυπηρετήσουν πολλούς παρόχους 
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ταυτόχρονα χωρίς να απαιτείται η δημιουργία υποδομών από κάθε πάροχο και 

επομένως οι ανάγκες για πολλαπλές εκσκαφές και οι συνεπαγόμενες 

συμφορήσεις στους δρόμους θα μειωθούν. 

Η μακροπρόθεσμη επένδυση σε δίκτυα ανοιχτής πρόσβασης σκοπεύει στην 

προσέλκυση επενδύσεων και υπηρεσιών εκ μέρους των παρόχων, στην 

αναβάθμιση του επιπέδου ανταγωνισμού, και στη βελτίωση των παρεχομένων 

υπηρεσιών. 

Ένα δίκτυο οπτικών ινών με co-location εγκαταστάσεις αποτελεί υποδομή που 

ενθαρρύνει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, καθώς περισσότερες 

περιοχές γίνονται ελκυστικές για τις επιχειρήσεις και οι υπηρεσίες 

(συμπεριλαμβανομένων και των δημόσιων υπηρεσιών) μπορούν να παρέχονται 

online. 

Το μοντέλο που έχει επιλεγεί για την Ιρλανδία βασίζεται σε πετυχημένες διεθνείς 

πρακτικές, προσαρμοσμένες στο Ιρλανδικό οικονομικό και κοινωνικό 

περιβάλλον. Οι πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί από τον ιδιωτικό τομέα και την 

Ιρλανδική κυβέρνηση τα προηγούμενα χρόνια είχαν ως αποτέλεσμα την 

δημιουργία σημαντικών ευρυζωνικών υποδομών και την παροχή υπηρεσιών 

στην Ιρλανδία, καθώς και την παροχή αναβαθμισμένων διεθνών ευρυζωνικών 

διασυνδέσεων. 

Τα οφέλη από την κατασκευή μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών στην 

Ιρλανδία (MANs) είναι τα ακόλουθα: 

Εγκαθίδρυση οικονομικών υποδομών με μακροπρόθεσμο όφελος λόγω της 

ύπαρξης δικτύων ανοιχτής πρόσβασης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 

όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

Το διαπανεπιστημιακό δίκτυο HEAnet, που διασυνδέει πλέον τα Ιρλανδικά 

Πανεπιστήμια, τα τεχνολογικά ινστιτούτα και τους ερευνητικούς οργανισμούς 

με το παγκόσμιο ερευνητικό διαδίκτυο με ευρυζωνικές ταχύτητες, παρέχοντας 

άμεσα οφέλη στην ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση. 
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Δυνατότητα διασύνδεσης των πανεπιστήμιων, των σχολείων, των νοσοκομείων, 

των εκπαιδευτικών και των ερευνητικών κέντρων σε εθνικό επίπεδο. Αυτό θα 

βοηθήσει τον εκπαιδευτικό τομέα της χώρας να λάβει την κορυφαία θέση στις 

παγκόσμιες εξελίξεις στην έρευνα και την παιδεία. 

Οι γενικές αρχές από άποψη χωρητικότητας, λειτουργικής αξιοπιστίας και 

ποικιλομορφίας στην κατασκευή των ΜΑΝs είναι οι παρακάτω:  

Τα μητροπολιτικά δίκτυα σχεδιάζονται σαν γενικά δίκτυα και όχι ως μια τεχνική 

λύση για ένα ή περιορισμένο αριθμό παρόχων υπηρεσιών 

Τα στοχευόμενα δίκτυα έχουν επιλεχθεί και οριστεί από τις τοπικές αρχές υπό 

το πρίσμα της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης 

Η λειτουργία των μητροπολιτικών δικτύων θα γίνεται κεντρικά 

Προτείνεται η σύσταση μιας εταιρείας η οποία θα λειτουργεί και θα 

διαχειρίζεται τα δίκτυα 

Το δίκτυο αγωγών έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί ώστε να μπορεί να 

υποστηρίζει αμφότερες υποδομές οπτικών ινών και καλωδίων χαλκού 

Τα μητροπολιτικά δίκτυα θα καταστήσουν δυνατό για τους παρόχους 

υπηρεσιών να υλοποιήσουν ενεργό δικτυακό εξοπλισμό  

4.1.2 Σουηδία   

Στις παρακάτω παραγράφους θα εξετάσουμε τις περιπτώσεις Σουηδικών 

πόλεων που εφάρμοσαν προγράμματα ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων. 

Μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση του δικτύου Stokab, καθώς 

αυτό αναπτύχθηκε στην πρωτεύουσα της Σουηδίας Στοκχόλμη. Οι υπόλοιπες 

περιπτώσεις παρουσιάζουν, εξίσου, ενδιαφέρον για τις καινοτομίες που έφεραν 

στον τρόπο ανάπτυξης των ευρυζωνικών δικτύων οπτικών ινών. 
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4.1.2.1  Η περίπτωση του Stokab (Στοκχόλμη)  

Πρόκειται για ένα επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο εφαρμόστηκε στην ευρύτερη 

περιοχή της Στοκχόλμης στη Σουηδία με σκοπό την κατασκευή και λειτουργία 

τηλεπικοινωνιακών δικτύων οπτικών ινών και την ενοικίαση συνδέσεων 

οπτικών ινών. Για το σκοπό αυτό ιδρύθηκε η εταιρεία Stokab η οποία ανήκει 

στον όμιλο εταιριών Stockholms Stadshus AB ο οποίος ανήκει εξολοκλήρου στο 

Δήμο της Στοκχόλμης. 

Το όραμα του επιχειρησιακού σχεδίου Stokab ήταν να τοποθετήσει την 

ευρύτερη περιοχή της Στοκχόλμης, και ειδικότερα την πόλη της Στοκχόλμης, 

στον παγκόσμιο χάρτη της πληροφορικής σαν κινητήρια δύναμη για τη 

δημιουργία της “Κοινωνίας της Πληροφορίας για όλους”. 

Ο σκοπός του Stokab ήταν να αναπτύξει διαχειριστικά ουδέτερες (operator-

neutral) δομές για τις υποδομές της πληροφορικής. Αυτό το πέτυχε με την 

παροχή δικτυακών υποδομών στην αγορά, οι οποίες επιτρέπουν στους 

παρόχους (operators, service providers) να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους 

τελικούς χρήστες (end-users). Ταυτόχρονα, οι ίδιες υποδομές, μπορούν να 

καλύπτουν τις όποιες τηλεπικοινωνιακές ανάγκες επιχειρήσεων, δημόσιων και 

μη οργανισμών και δημόσιων υπηρεσιών. 

Οι επιχειρηματικοί στόχοι της εταιρείας Stokab, σαν ιδιοκτήτριας του operator-

neutral δικτύου, είναι: 

Η κατασκευή της βασικής υποδομής του δικτύου στην ευρύτερη περιοχή της 

Στοκχόλμης (κυρίως στην πόλη της Στοκχόλμης), και συνεπώς η συνεισφορά 

στην ανάπτυξη της περιοχής. 

H λειτουργία της υποδομής (σαν διαχειριστής των εσωτερικών δικτύων για την 

πόλη της Στοκχόλμης) και η εξυπηρέτηση των διαχειριστικών και των δημόσιων 

αναγκών στους τομείς της εκπαίδευσης, της τέχνης, της προστασίας ανηλίκων 

και της ψυχαγωγίας. 
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Με άλλα λόγια η λειτουργία της εταιρείας Stokab βασίζεται στο παρακάτω 

επιχειρηματικό μοντέλο ως πάροχος και ιδιοκτήτης ενός «ουδέτερου» δικτύου: 

Η εταιρεία Stokab είναι υπεύθυνη για την δημιουργία IT υποδομής στην περιοχή 

της Στοκχόλμης και ιδιαίτερα στην πόλη της Στοκχόλμης, και με αυτό τον τρόπο 

συμβάλει στην ανάπτυξη της περιοχής. 

Η εταιρεία Stokab λειτουργεί ως πάροχος για το εσωτερικό δίκτυο την πόλη της 

Στοκχόλμης το οποίο εξυπηρετεί διαχειριστικούς σκοπούς και κοινωνικές 

ανάγκες. 

Σε συνεργασία με άλλους παράγοντες της αγοράς, προάγει την συνεχή και 

συστηματική ανάπτυξη των ασύρματων υποδομών για την κοινότητα της 

Στοκχόλμης. 

Σε συνεργασία με άλλες δημοτικές επιχειρήσεις, προωθεί και οδηγεί την 

ανάπτυξη της ευρυζωνικής αγοράς στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή της 

Στοκχόλμης. 

Για να πετύχει τους παραπάνω στόχους η εταιρεία Stokab παρέχει την φυσική 

υποδομή την οποία διαθέτει, με ανοικτό τρόπο και με τους ίδιους όρους σε όλους 

τους παρόχους υπηρεσιών, έτσι ώστε αυτοί να παρέχουν τις υπηρεσίες τους 

στους πελάτες τους. Επιπλέον, η εταιρεία Stokab επιτρέπει στις δημόσιες αρχές, 

τις επιχειρήσεις και τις οργανώσεις να ικανοποιήσουν τις τηλεπικοινωνιακές 

ανάγκες τους. 

Οι οπτικές συνδέσεις προς το δίκτυο ενοικιάζονται προς τους παρόχους 

(operators) και τους τελικούς χρήστες (end-users). Οι πελάτες της εταιρείας 

Stokab έχουν αποκλειστική πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη δομή οπτικών ινών 

και οι λειτουργίες περιορίζονται στην παροχή παθητικού εξοπλισμού (dark 

fiber), δηλ. οι πελάτες της Stokab πρέπει να είναι υπεύθυνοι για την παροχή του 

κατάλληλου εξοπλισμού για την αποστολή/λήψη δεδομένων οιουδήποτε είδους. 

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της αναφορικά με την εγκατάσταση δικτύων, 

η εταιρεία Stokab, προχώρησε σε σταδιακή δημιουργία του δικτύου ξεκινώντας 
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από τις εμπορικές περιοχές του κέντρου της Στοκχόλμης. Σταδιακά επέκτεινε το 

δίκτυο προς τις μεγάλες βιομηχανικές περιοχές και άλλους περιφερειακούς 

δήμους. Έκτοτε το δίκτυο έχει επεκταθεί προς τα δημοτικά διαμερίσματα της 

Στοκχόλμης και άλλες πυκνοκατοικημένες και εμπορικές περιοχές της ευρύτερης 

περιοχής. Σήμερα, ακόμη και τα νησιά του αρχιπελάγους της Στοκχόλμης έχουν 

σημεία πρόσβασης προς το δίκτυο. Η εταιρεία Stokab έχει επίσης κατασκευάσει 

ιδιόκτητα τοπικά δίκτυα πρόσβασης, ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών και 

ιδιόκτητα τοπικά, απομακρυσμένα και εταιρικά δίκτυα. 

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της αναφορικά με την παροχή επικοινωνιών, 

η εταιρεία Stokab έχει στην ιδιοκτησία της, διαχειρίζεται, αναπτύσσει και 

λειτουργεί το εσωτερικό δίκτυο της πόλης της Στοκχόλμης, το οποίο ονομάζεται 

S:t Erik Kom. Το δίκτυο αυτό χρησιμοποιείται από διαφόρους διαχειριστές, 

συμβούλια και δημοτικές επιχειρήσεις. Στο τμήμα αυτό επίσης ανήκει και ένα 

επαγγελματικό ραδιο-δίκτυο το οποίο χρησιμοποιείται από την τροχαία της 

Στοκχόλμης με κύριο σκοπό τη συνεχή ρύθμιση του συστήματος φωτεινών 

σηματοδοτών της πόλης. Μέσα στο 2003 τα έσοδα από αυτό τμήμα ανήλθαν στο 

18% των συνολικών εσόδων της Stokab. 

Ως πάροχος ενός ουδέτερου δικτύου επικοινωνιών (neutral communication 

provider), η εταιρεία Stokab παρέχει μια βασική πλατφόρμα μέσω της οποίας 

μπορούν να παρασχεθούν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες μέσω ενός αποδοτικού 

τρόπου και μέσω μιας αρχικής επιλογής η οποία θα διασφαλίζει την ελευθερία 

επιλογής, τον ανταγωνισμό και την ποικιλία επιλογών. Αυτό εξασφαλίζεται μέσα 

από τις συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού που παρέχει η ανοικτή και με ίσους 

όρους πρόσβαση στην φυσική δικτυακή υποδομή την οποία παρέχει η εταιρεία 

Stokab. Πρωταρχικός στόχος είναι παροχή υπηρεσιών στα γραφεία του δήμου 

της Στοκχόλμης, καθώς επίσης και στα σχολεία, στις επιχειρήσεις ψυχαγωγίας 

και στις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Μετά από αίτημα του Δήμου της Στοκχόλμης, 

η εταιρεία Stokab εγκαθίδρυσε το 2003 ένα νέο επικοινωνιακό δίκτυο για όλες 

τις υπηρεσίες του δήμου της Στοκχόλμης και τις δημοτικές επιχειρήσεις. 
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Ο Δήμος της Στοκχόλμης – μέσω της εταιρείας Stokab – συμπεριφέρεται ισότιμα 

και ομοιόμορφα στους παίκτες της αγοράς με αποτέλεσμα, την ύπαρξη κλίματος 

εμπιστοσύνης το οποίο συμβάλει τα μέγιστα στην οικονομική ανάπτυξη της 

περιοχής. Ο βασικός λόγος είναι ότι εταιρεία Stokab έχει εγκαταστήσει την 

υποδομή και είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία, ανάπτυξη και παροχή δικτυακών 

επικοινωνιακών υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, το ιδιόκτητο δημοτικό δίκτυο 

διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και την εστίαση στο δημόσιο 

συμφέρον. Επιπρόσθετα, η ύπαρξη ενός forum συνεργασίας μεταξύ της Stokab 

και του δήμου εγγυάται την ορθή λειτουργία και ανάπτυξη δικτύου και 

υπηρεσιών. Τέλος, το δίκτυο προσφέρει δυνατότητες για τη δημιουργία 

επιχειρηματικών δικτύων, τα οποία να προσαρμόζονται στις ειδικές απαιτήσεις 

κάθε μονάδας. 

Άξιο αναφοράς είναι το προφίλ και οι στρατηγικές της εταιρείας Stokab 

προκειμένου να γίνει καλύτερα κατανοητή η γενική λειτουργία μιας παρόμοιας 

εταιρείας: 

Θεωρείται από την αγορά ως μια επιχείρηση που ασχολείται με την ανάπτυξη 

υποδομών και διατηρεί ουδέτερη στάση ως πάροχος 

Αναπτύσσει συνεργασία με κατασκευαστικές εταιρείες ακινήτων και τους 

υπόλοιπους δήμους στο νομό της Στοκχόλμης 

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

υπηρεσιών επικοινωνίας  

Διανέμει υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και δεδομένων μέσω του εσωτερικού 

δικτύου της πόλης της Στοκχόλμης, με τρόπο αποδοτικό και παρέχει την φυσική 

υποδομή με γνώμονα την ανοικτή και με ίσους όρους πρόσβαση 

Μέσω του ουδέτερου ρόλου της ως παρόχου, ενσωματώνει ομάδες υπηρεσιών 

από διαφορετικούς παρόχους και δημιουργεί ευνοϊκούς όρους για την τρέχουσα 

ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών στο εσωτερικό δίκτυο της πόλης 

της Στοκχόλμης 
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Μεγιστοποιεί την αποδοτικότητα των παλαιότερων επενδύσεων στο επίπεδο 

που απαιτείται από την πόλη της Στοκχόλμης 

Αναθεωρεί τις μορφές συνεργασίας με τους φορείς παροχής υπηρεσιών και τους 

ιδιοκτήτες άλλων μητροπολιτικών δικτύων 

Εστιάζει συστηματικά στο εργασιακό περιβάλλον και παίρνει τις απαραίτητες 

πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση της υγείας και της ευημερίας  

4.1.2.2  Η περίπτωση του δικτύου της πόλης 

Sollentuna 

Ο Δήμος της Sollentuna (Sollentuna Kommun) παρέχει ένα ελκυστικό 

περιβάλλον για αρκετές χιλιάδες κατοίκους καθώς φιλοξενεί ένα σημαντικό 

αριθμό επιχειρήσεων μικρού και μεσαίου μεγέθους. Το 1999, η τοπική 

επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας, η Sollentuna Energi ξεκίνησε να εγκαθιστά 

αγωγούς οπτικών ινών δίπλα σε καλώδια παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, 

προκειμένου να παρέχει ευρυζωνική πρόσβαση στο Διαδίκτυο σε κατοίκους και 

επιχειρήσεις. 

Ο κύριος στόχος της Sollentuna Energi ήταν να μπορεί να φτάσει σε όσο το 

δυνατόν περισσότερους πελάτες με έναν όσο το δυνατόν αποδοτικότερο τρόπο 

αναφορικά με τις δαπάνες και το κόστος. Η συνδρομή για έναν τελικό χρήστη 

ήταν λιγότερο από 20 Ευρώ το 2002 με ένα επιπλέον κόστος 40-50 Ευρώ ως 

τέλος ενεργοποίησης. Το χαμηλό κόστος ήταν ένας σημαντικός παράγοντας για 

την τελική επιλογή τεχνολογίας και μεθόδου εγκατάστασης των οπτικών ινών. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τον Μάιο του 2002, στο δίκτυο οπτικών μπορούσαν 

να έχουν πρόσβαση 12 χιλιάδες νοικοκυριά και περίπου 4500 πελάτες ήταν 

συνδεδεμένοι μέσω υψηλών ταχυτήτων σε Διαδικτυακές υπηρεσίες. 

Το επιχειρηματικό μοντέλο στην πόλη Sollentuna είναι συνοπτικά το ακόλουθο: 

Η Sollentuna Energi έχει στην ιδιοκτησία της το δίκτυο πρόσβασης και τον 

παθητικό εξοπλισμό (dark fiber). 
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Οι υπηρεσίες (όπως η σύνδεση με το Διαδίκτυο) παρέχονται από διάφορους 

παρόχους υπηρεσιών. Μεταξύ αυτών είναι οι εταιρείες Telenordia, Tele 2 και 

Tiscali, οι οποίες πληρώνουν ένα τέλος πρόσβασης για κάθε συνδεδεμένο 

συνδρομητή. Η επένδυση χρηματοδοτήθηκε από την Sollentuna Energi, η οποία 

είναι υπεύθυνη για οποιοδήποτε κέρδος ή οικονομική ζημιά. 

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες συνίστανται σε: πρόσβαση στο Διαδίκτυο mε 

ταχύτητες 10 ή 100 Mbps, καταβίβαση (downloading) μουσικών αρχείων, 

υπηρεσίες βίντεο (όπως βίντεο κατ’ απαίτηση και εκπομπή τηλεοπτικών 

προγραμμάτων), και πρόσβαση LAN σε επιχειρήσεις. Η εταιρεία επίσης 

σχεδιάζει να προσφέρει υπηρεσίες VoIP (Voice over IP – φωνητικές υπηρεσίες 

μέσω του Διαδικτύου). 

Πιο συγκεκριμένα: 

Ο κορμός του δικτύου (network backbone) αποτελείται από τέσσερις 

κεντρικούς μεταγωγικούς κόμβους (switches), οι οποίοι συνδέονται μέσω 

single-mode οπτικές ίνες με 386 κόμβους πρόσβασης, οι οποίοι κόμβοι 

πρόσβασης στεγάζονται είτε σε σταθμούς μετασχηματιστών είτε σε δωμάτια 

διανομής ηλεκτρισμού σε πολυκατοικίες. Το Sollentuna Energi είναι ένας 

ουδέτερος πάροχος υπηρεσιών. Προκειμένου να παρέχονται διαφορετικές 

υπηρεσίες από πολλαπλούς ISPs (Internet Service Providers – Πάροχοι 

Διαδικτυακών υπηρεσιών) χρησιμοποιείται η τεχνική VLAN (Virtual Local Area 

Network – Εικονικά τοπικά δίκτυα). Κάθε ISP είναι συνδεδεμένος μέσω μιας 

VLAN δομής, μέσω της οποίας παρέχει τις υπηρεσίες του. 

Κάθε κόμβος υπηρεσιών, όπου οι ISPs έχουν εγκαταστήσει τον εξοπλισμό τους, 

στεγάζεται σε ξεχωριστό και ασφαλές κτίριο. Αυτό σημαίνει ότι ανά πάσα 

στιγμή οι ISPs έχουν πρόσβαση στον εξοπλισμό τους για εργασίες συντήρησης ή 

αναβάθμισης. 

Το σύστημα διαχείρισης του δικτύου είναι εγκατεστημένο κεντρικά, μαζί με το 

σύστημα διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργειας. Προειδοποιήσεις για διαφόρους 
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κινδύνους στο σύστημα αποστέλλονται αυτόματα στο τεχνικό προσωπικό μέσω 

SMS (Short Message Service) στα κινητά τους τηλέφωνα. 

 

ΣΧΗΜΑ 16: ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ SOLLENTUNA 

4.1.2.3  Η περίπτωση του δικτύου της πόλης 

Hudiksvall  

Το Hudiksvall είναι ένας δήμος 38.000 κατοίκων βορείως της Στοκχόλμης. Το 

1996 ο δήμος ξεκίνησε την εγκατάσταση ενός υπόγειου δικτύου οπτικών ινών. 

Δύο χρόνια αργότερα, καθώς η χρήση του Διαδικτύου είχε επεκταθεί, η δημοτική 

επιχείρηση ακινήτων (Hudiksvallsbostader AB) ξεκίνησε να μελετά τον τρόπο με 

τον οποίο θα μπορούσε να παρέχει σταθερή ευρυζωνική πρόσβαση στους 

μισθωτές της. Η εταιρεία αυτή έχει στην ιδιοκτησία της περίπου 4500 

διαμερίσματα και το 1996 ξεκίνησε τη συνεργασία της με την Ericsson με 

αποτέλεσμα το 1999 να έχει ολοκληρώσει το πρώτο πιλοτικό δίκτυο οπτικών 

ινών σε 770 διαμερίσματα. 

Χάρη στην επιτυχία της πιλοτικής εγκατάστασης και στη θετική ανταπόκριση 

των κατοίκων, αποφασίστηκε η επέκταση της εγκατάστασης των οπτικών ινών 
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προς τις οικίες (fiber to the home). Τον Ιούνιο του 2002, 2040 διαμερίσματα 

είχαν ήδη συνδεθεί με το δίκτυο οπτικών ινών. Οι συνδρομητές είχαν πρόσβαση 

σε (συμμετρικές) συνδέσεις ταχύτητας της τάξης των 100 Μbps με περίπου 25 

Ευρώ το μήνα πληρώνοντας ένα εφάπαξ τέλος σύνδεσης/ενεργοποίησης ύψους 

50 Ευρώ. 

Το ευρυζωνικό δίκτυο οπτικών ινών στην πόλη Hudiksvall, ακολουθεί μια 

αρχιτεκτονική τριών (3) επιπέδων, αποτελούμενο από το PoP (Point of 

Presence) της πόλης, 3 περιφερειακούς κόμβους και διάφορους τοπικούς: 

Το PoP της πόλης αποτελεί το σημείο διασύνδεσης για τους περιφερειακούς και 

εθνικούς φορείς που λειτουργούν σαν ISPs. 

Οι περιφερειακοί κόμβοι συλλέγουν όλη την κίνηση των συνδρομητών από τους 

τοπικούς κόμβους και προωθούν την Διαδικτυακή κίνηση μέσω του PoP. 

Οι τοπικοί κόμβοι μεταγωγής βρίσκονται κοντά στους πελάτες και διακλαδίζουν 

την κίνηση των συνδρομητών. 

Το δίκτυο χαρακτηρίζεται ως ανεξάρτητο παρόχων (operator independent). 

Μέχρι τον Ιούνιο του 2002, η εταιρεία είχε εγκαταστήσει 41km οπτικών ινών 

στο Hudiksvall. Στο Σχήμα 17 φαίνεται η αρχιτεκτονική του δικτύου. 
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ΣΧΗΜΑ 17: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ  ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ HUDIKSVALL 

4.1.2.4  Η περίπτωση του δικτύου της πόλης 

Arjeplog 

Η περίπτωση του Arjeplog αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση του πως τα 

ευρυζωνικά δίκτυα μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη και οικονομική 

ευρωστία ενός τόπου. Το Arjeplog, είναι ένας δήμος κοντά στον αρκτικό κύκλο 

με 3.300 κατοίκους σε μια επιφάνεια όσο η Ολλανδία. Στο Arjeplog 

πραγματοποιήθηκε μια μεγάλη αλλαγή χάρη στις ευρυζωνικές υπηρεσίες. Η 

κοινότητα κατασκεύασε ένα ευρυζωνικό δίκτυο µε κόστος 2 εκ. Ευρώ. Το δίκτυο 

αυτό, ονομάζεται A.net και είναι το μητροπολιτικό δίκτυο του δήμου Arjeplog 

στην Σουηδία. Η ταχύτερη και καλύτερη επικοινωνία έφερε θέσεις εργασίας. Η 

ανεργία είναι 1,5% στις γυναίκες και το πολύ 5% στους άνδρες, χάρη στις 

εταιρείες παροχής υπηρεσιών που βασίζονται στην ευρυζωνική πρόσβαση. Η 

ευρυζωνική πρόσβαση διατήρησε στην πόλη μια κερδοφόρα μονάδα δοκιμής 

αυτοκινήτων. Αυτοκινητοβιομηχανίες από όλο τον κόσμο επισκέπτονται την 

πόλη για δοκιμές σε χειμερινές συνθήκες. Τα αποτελέσματα των δοκιμών 

φθάνουν πολύ γρήγορα με αποστολή μεγάλων ηλεκτρονικών αρχείων, στην 

Ασία, την Γερμανία και την Αυστραλία. Η Σουηδική Εθνική Υπηρεσία Οδικής 



Διεθνής Εμπειρία  - 131 - 

 

Π1.5.1:  Κ αταγρ αφή εμπε ιρίας  και  μοντ έλων στις  Περιφέρειες  Δυτικής  Ελλάδας ,  

Ηπείρου  και  Ιονίων Νήσων, στ ην Ελλάδα και  δι εθνώς  

 

Κυκλοφορίας εγκατέστησε ένα από τα τέσσερα κέντρα της στο Arjeplog, και η 

εργασία εκεί είναι ευκολότερη µέσω της ευρυζωνικής πρόσβασης. 

Χαρακτηριστική είναι η παρακάτω δήλωση του δημάρχου: «Είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό για µένα ως πολιτικό να διασφαλίσω ότι οι εταιρείες που βρίσκονται 

στην περιοχή µου έχουν τις ίδιες δυνατότητες µε τις εταιρείες που βρίσκονται 

στο νότιο τμήμα της Σουηδίας». 

Τεχνικά το δίκτυο στηρίζεται σε οπτικές είναι και προσφέρει ταχύτητες 10Mbps 

για την πρόσβαση στο δίκτυο. Το A.net παρέχει πρόσβαση στο Διαδίκτυα μέσα 

από παρόχους Διαδικτύου. 

4.1.2.5  Η περίπτωση της πόλης Vasteras  

Ο δήμος του Vasteras απαριθμεί 130.000 κατοίκους (60.000 οικογένειες) και 

βρίσκεται 100 χλμ. δυτικά της Στοκχόλμης. Το Vasteras ήταν ο πρώτος δήμος 

στη Σουηδία που (το 2000) δημιούργησε μια δική του εμπορική επιχείρηση για 

να κατασκευάσει και να λειτουργήσει, μέσω της εταιρείας Malarenergi Stadsnat, 

ένα ανοικτό αστικό δίκτυο. Η Malarenergi Stadsnat είναι μια θυγατρική εταιρεία 

του τοπικού ομίλου επιχειρήσεων MalarEnergi (που δραστηριοποιείται στους 

τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας, της ύδρευσης και της θέρμανσης στην 

περιοχή). Από το 2000 η επιχείρηση, Malarenergi Stadsnat AB, έχει 

απελευθερώσει την ευρυζωνική αγορά, επιτρέποντας στους χρήστες να 

αποφασίσουν οι ίδιοι ποιες υπηρεσίες επιθυμούν. Στη συνέχεια η επιχείρηση 

Malarenergi Stadsnat AB συνέδεσε τις εμπορικές ιδιοκτησίες, τα δημοτικά κτίρια 

και τα νοικοκυριά. 

Το δίκτυο της πόλης Vasteras (Σχήμα 18) είναι ένα ΜΑΝ (μητροπολιτικό δίκτυο) 

που χρησιμοποιείται από πολλούς παρόχους υπηρεσιών και είναι ένα δίκτυο 

ανοικτής πρόσβασης (open access network). 

Στο συγκεκριμένο δίκτυο είναι συνδεδεμένα όλα τα κτίρια του Δήμου. Το 

χρησιμοποιούν 5000 υπάλληλοι, όλα τα Κέντρα Υγείας του Δήμου, 2000 
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επιχειρήσεις, 30.000 νοικοκυριά και 5000 μονοκατοικίες. Προσφέρει 60 

υπηρεσίες και μέσω αυτού μεταδίδονται πολλά κανάλια τηλεόρασης. Επιπλέον 

υπάρχουν συμφωνίες συνεργασίας με δημοτικά δίκτυα γειτονικών πόλεων. 

 

ΣΧΗΜΑ 18: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ VASTERAS ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ13 

Το επιχειρηματικό μοντέλο στην πόλη Vasteras βασίζεται στην λογική του open 

access network και έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

Ελευθερία της επιλογής στους τελικούς χρήστες: Οι τελικοί χρήστες δεν 

εγκλωβίζονται σε κάποιον πάροχο υπηρεσιών και μπορούν οποιαδήποτε στιγμή 

να αλλάξουν πάροχο. 

                                                        

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

ERICSSON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.,"Η Ευρυζωνικότητα στο σπίτι, οι απαιτήσεις υποδομής στη πόλη και στη 

γειτονιά, και σχετικά επιτυχημένα παραδείγματα του εξωτερικού". Παρουσίαση στην 

εκδήλωση με θέμα "Η Προοπτική της Ευρυζωνικότητας στη Χώρα και ιδιαίτερα στην 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας", Δήμος Ναυπάκτου, Τετάρτη 12 Απριλίου 2006 
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Ανταγωνισμός: Η ύπαρξη περισσότερων από έναν πάροχο για κάθε υπηρεσία 

δημιουργεί τον ανταγωνισμό ανάμεσα στους παρόχους, γεγονός που έχει ως 

αποτέλεσμα καλύτερες και πιο χρήσιμες υπηρεσίες. Ακόμη, δεν υπάρχει 

ανταγωνισμός με τον ιδιοκτήτη του δικτύου (Malarenergi Stadsnat) που δεν 

είναι πάροχος υπηρεσιών. 

Καταμερισμένο κόστος υποδομών. Το καταμερισμένο κόστος (shared cost) των 

υποδομών οδηγεί σε χαμηλότερο κόστος για τους φορείς παροχής υπηρεσιών 

και τις χαμηλότερες τιμές για τους τελικούς χρήστες. Οι πάροχοι υπηρεσιών 

έχουν πρόσβαση σε νέους πελάτες (ιδιοκτησία της σχέσης πελατών) χωρίς να 

απαιτείται η επένδυση σε υποδομές που σημαίνει και μεγάλο χρονικό διάστημα 

απόσβεσης μιας τέτοιας επένδυσης. 

Πιο συγκεκριμένα, όπως δείχνει το Σχήμα 18  

Οι πάροχοι υπηρεσιών και περιεχομένου μοιράζονται τις εισπράξεις με τη 

Δημοτική Επιχείρηση (revenue sharing). 

Οι ιδιοκτήτες των κτιριακών υποδομών, σπιτιών κ.λπ. πληρώνουν τέλος 

σύνδεσης με το ΜΑΝ στην Δημοτική Επιχείρηση (Malarenergi Stadsnat). 

Οι τελικοί χρήστες συνδέονται στο τοπικό δίκτυο (LAN) του κτιρίου 

(πολυκατοικία, μονοκατοικία, κ.λπ.). 

Οι τελικοί χρήστες (ιδιώτες και επιχειρήσεις) αγοράζουν υπηρεσίες από τους 

παρόχους υπηρεσιών και περιεχομένου. 

Η Malarenergi Stadsnat έχει υιοθετήσει την έννοια του open access network, 

θεωρώντας το δίκτυό της ως τοπική αγορά για όλους τους τύπους παρόχων 

υπηρεσιών και περιεχομένου. Είναι εύκολο για το παρόχους να συνδεθούν με το 

δίκτυο στο επίπεδο 3. Ένας σημαντικός όρος για την σύναψη συμφωνίας με 

τους παρόχους είναι επίσης η απαίτηση όλοι οι τελικοί χρήστες να έχουν τη 

δυνατότητα να επιλέξουν τις υπηρεσίες, ανεξάρτητα από αυτές που είχαν 

επιλέξει πριν. Μπορούν επίσης να υπάρχουν και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών που 

παρέχουν μαζί την IP-τηλεφωνία, και άλλοι για άλλες υπηρεσίες. 
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Στη περίπτωση της πώλησης πρόσβασης και υπηρεσιών, το επιχειρηματικό 

μοντέλο της Malarenergi Stadsnat έχει γίνει καλώς αποδεκτό από τους 

περισσότερους παρόχους συμπεριλαμβανομένων των Tele2 και Tiscali. Το 

επιχειρηματικό μοντέλο είναι βασισμένο σε ένα σύστημα με το οποίο ο 

ιδιοκτήτης δικτύων και οι πάροχοι υπηρεσιών μοιράζονται τα έσοδα που 

απορρέουν από το μητροπολιτικό δίκτυο, με τους παρόχους υπηρεσιών που 

προσφέρουν υπηρεσίες άμεσα στους χρήστες.  

Τα οφέλη για τον Δήμο είναι πολλαπλά τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και σε 

επίπεδο ικανοποίησης των δημοτών. Πιο συγκεκριμένα,  

Ο συνολικός κύκλος εργασιών των δραστηριοτήτων των παρόχων υπηρεσιών 

που συνδέονται με το δίκτυο είναι 50 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ανά έτος. 

Οι τιμές για τις υπηρεσίες είναι 16 δολάρια ΗΠΑ τον μήνα για συνδέσεις με 

ταχύτητα 3 mbps και 47 δολάρια ΗΠΑ τον μήνα για συνδέσεις με ταχύτητα 100 

mbps. 

Δημιουργούνται συνεχώς νέες υπηρεσίες, όπως εγκατάσταση εξυπηρετητών για 

παιχνίδια (gaming servers).  

Δημιουργούνται νέες ευκαιρίες στους πολίτες, όπως εργασία από το σπίτι, 

εκπαίδευση από απόσταση, τηλεδιασκέψεις, videochat, και ταινίες. 

Αναβάθμιση και ανάπτυξη της διοίκησης στο Δήμο: Συγκέντρωση, καλύτερες 

υπηρεσίες για τους κατοίκους (εφαρμογές GIS, κ.λπ.). 

4.1.3 Ολλανδία  

Στην περίπτωση της Ολλανδίας οι πολιτικές και οι στόχοι σχετικά με την 

υλοποίηση της ευρυζωνικότητας είναι παρόμοιες ανάμεσα στους Δήμους της 

χώρας. Όμως οι πολιτικές υλοποίησης είναι διαφορετικές κυρίως σε ότι αφορά 

τα επιχειρηματικά μοντέλα. Στην συνέχεια παρουσιάζονται ενδεικτικά και 

συνοπτικά οι προσπάθειες σε ορισμένες πόλεις της Ολλανδίας. 
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4.1.3.1  Amsterdam 

Ο Δήμος του Amsterdam επέλεξε οπτικές ίνες καθώς θεώρησε ότι ο χαλκός και 

τα ομοαξονικά καλώδια πρόκειται να ξεπεραστούν σύντομα. Η ενέργειά του 

αυτή ξεκίνησε με αφορμή την απροθυμία των παρόχων να επενδύσουν στην 

εγκατάσταση οπτικών ινών και την υλοποίηση Fibre to the Home (FttH). 

Το μοντέλο που επιλέχθηκε είναι η δημιουργία μιας κοινωφελούς εταιρείας στην 

οποία ο Δήμος συμμετέχει με 20% και κατέχει αλλά και εκμεταλλεύεται το 

παθητικό δικτυακό επίπεδο (fibre). Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στην δημόσια-

ιδιωτική κοινοπραξία (Public Private Partnership -PPP) είναι ιδιωτικοί φορείς 

και εταιρείες. 

Το ενεργό μέρος τους δικτύου ανήκει σε μια ιδιωτική εταιρεία. Μόλις 

καθορίστηκε μια ιδιωτική κοινοπραξία για το ενεργό μέρος τους δικτύου 

ξεκίνησε η κατασκευή (σκάψιμο) για το παθητικό μέρους του δικτύου. 

Το FttH project στο Amsterdam ονομάζεται “Citynet” και αφορά 450.000 

νοικοκυριά στο Amsterdam. Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται σε 800 

MEuro (δηλαδή ανάμεσα σε 1500 και 2000 Euro ανά σύνδεση). 

Ο δήμος του Amsterdam επένδυσε περίπου 6 MEuro (περίπου το 10% του 

συνολικού κόστους του έργου) στην πρώτη φάση του έργου. Στην περίπτωση 

αυτή υπήρχε ο κίνδυνος στρέβλωσης του ανταγωνισμού καθώς ο Δήμος 

επένδυσε και εκμεταλλεύτηκε δημόσιο χρήμα. Στην περίπτωση του Amsterdam 

αυτός ο κίνδυνος ελαχιστοποιήθηκε με την συμμετοχή του Δήμου σε μικρό 

ποσοστό στις επενδύσεις και επιπλέον με μικρή συμμετοχή στην κοινοπραξία 

εκμετάλλευσης, όπου εκμεταλλεύεται μόνο το παθητικό μέρος του δικτύου του 

δικτύου. 
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4.1.3.2  The Hague 

Η περίπτωση της Χάγης είναι παρόμοια με αυτή του Amsterdam καθώς και σε 

αυτή την περίπτωση επιλέχθηκε η υλοποίηση δικτύου οπτικών ινών και Fibre-

to-the-Home. Στην Χάγη οι δύο βασικοί τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι (telephony 

network operator KPN και ο καλωδιακός πάροχος CASEMA) 

δραστηριοποιήθηκαν για την δημιουργία δημόσιας-ιδιωτικής κοινοπραξίας 

(Public Private Partnership-PPP) ανάμεσα σε αυτούς, κρατικούς φορείς και τον 

Δήμο. Η δημόσια-ιδιωτική κοινοπραξία κατέχει τα υπάρχοντα παθητικά 

τμήματα του δικτύου (copper and cable) καθώς και το υπό υλοποίηση νέο 

παθητικό τμήμα του δικτύου (fibre). 

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

ιδιωτική κοινοπραξία. 

Ο ρόλος του Δήμου είναι η διασφάλιση της υλοποίησης ενός ανοικτού και 

διαφανούς δικτύου και η υποβοήθηση του ανταγωνισμού. Επιπλέον ο Δήμος 

προωθεί την χρήση και υλοποίηση νέων ευρυζωνικών υπηρεσιών και 

εφαρμογών. Οι δημόσιοι φορείς (π.χ. σχολεία και κρατικά κτίρια) αποτελούν εν 

δυνάμει πελάτες αυτών των υπηρεσιών. 

4.1.3.3  Tilburg 

Στην περίπτωση του Tilburg δραστηριοποιείται το ίδρυμα Tilburg OnderWijs 

Net (TOWN), το οποίο ασχολείται κυρίως με την άθροιση ζήτησης και 

διευθύνεται από εκπαιδευτικά ινστιτούτα. Το TOWN διαθέτει ένα GigaMAN fibre 

backbone ring το οποίο προσφέρεται δωρεάν. Υπάρχουν 117 συνδεδεμένοι 

φορείς στον δακτύλιο και το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 3,3 MEurο (ίσο με 

28,5 kEuro ανά σύνδεση). Αν και το GigaMAN περιορίζεται στο παθητικό 

επίπεδο του δικτύου, το TOWN θα δραστηριοποιηθεί και στο ενεργό μέρος του 

δικτύου και σε διάφορες ευρυζωνικές εφαρμογές. 
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4.1.3.4  Almere 

Το Almere έχει υλοποιήσει τρία ανεξάρτητα επίπεδα του επιχειρηματικού 

μοντέλου. 

Η οπτική ίνα (fibre) θεωρείται κοινωφελής υπηρεσία (utility) και ο Δήμος θα 

επενδύσει στο παθητικό μέρος του FttH δικτύου. Η κοινωφελής εταιρεία 

ονομάζεται “Almere Fiber Company (AFCo)”. 

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

Επιπλέον μια ιδιωτική εταιρεία (UNET) εκμεταλλεύεται το επίπεδο των 

υπηρεσιών. 

Ο ρόλος της κυβέρνησης περιορίζεται στην άθροιση της ζήτησης για ινστιτούτα 

και επιχειρήσεις. Το πιλοτικό δίκτυο (Almere Fibre Pilot) πρόκειται να έχει 2200 

συνδέσεις, καταναλωτές και επιχειρήσεις. 

4.1.3.5  Nuenen 

Στο Nuenen υιοθετείται ένα συνεργατικό μοντέλο (cooperative model) όπου οι 

κάτοικοι, οι επιχειρήσεις και τα ιδρύματα είναι μέλη της κοινοπραξίας και 

κατέχουν το παθητικό αλλά και το ενεργό μέρος του FttH δικτύου. Η 

κοινοπραξία ονομάζεται “Ons Net” (= «το δίκτυό μας»). 

Η συγκεκριμένη κοινοπραξία προσφέρει πακέτα υπηρεσιών Triple Play, 

γρήγορου Internet, (10 MBit/s), τοπικής τηλεφωνίας και εκπομπών 

ραδιόφωνου και τηλεόρασης. 

Παρέχει επίσης κάποιες υπηρεσίες κοινωνικού σκοπού σε τομείς όπως η 

ασφάλεια, η φροντίδα, η εκπαίδευση, ο αθλητισμός και η θρησκεία. 

Η διείσδυση του συγκεκριμένου δικτύου είναι τεράστια από την αρχή και αγγίζει 

το 97%. 
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Τα νοικοκυριά που δίνουν έγκριση εγκατάστασης εξοπλισμού (Customer 

Premises Equipment - CPE) συνδέονται για έναν χρόνο δωρεάν. Η συγκεκριμένη 

επιδότηση αποτελεί μέρος της κρατικής επιχορήγησης). 

4.1.4 Γαλλία  (Περιοχή Limousin)  

Η περίπτωση της περιοχής Limousin στη Γαλλία δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον ως προς το επιχειρηματικό μοντέλο που πρόκειται να ακολουθηθεί, 

αλλά φαίνεται ότι θα αποτελέσει υπόθεση-οδηγό για παρόμοιες επενδυτικές 

προσπάθειες στο μέλλον. 

Στην περίπτωση αυτή, ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε ότι το συνολικό έργο θα 

συγχρηματοδοτείτο και από κρατικούς πόρους. Στο σημείο αυτό όμως, ανέκυψε 

ένα βασικό πρόβλημα, καθώς κάτι τέτοιο δεν είναι σύμφωνο με το ευρωπαϊκό 

κοινοτικό δίκαιο, καθώς η κρατική χρηματοδότηση παράβαινε τον κοινοτικό 

ρυθμιστικό πλαίσιο. 

Κατά το παρελθόν, χώρες όπως η Γαλλία, έδιναν τεράστιες επιχορηγήσεις στους 

“εθνικούς πρωταθλητές”, όπως η France Telecom (ο Γαλλικός κρατικός πάροχος 

επικοινωνιών), υπό τη μορφή εγγυημένων δανείων. Το αποτέλεσμα ήταν να 

ενισχύεται μια γαλλική εταιρεία, η οποία πιθανώς να λειτουργούσε μη 

αποδοτικά, σε βάρος μιας ανταγωνιστικής εταιρείας από άλλο ευρωπαϊκό (π.χ. 

Γερμανία ή Ολλανδία) κράτος. Αυτό απαγορεύεται από το κοινοτικό δίκαιο, 

καθώς βλάπτει την ελεύθερη διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών ανάμεσα στα 

κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, κάθε φορά που ένα κράτος-

μέλος χρησιμοποιεί δημόσιους πόρους για να χρηματοδοτήσει ένα σχέδιο που 

φαίνεται να ωφελεί τοπικές εταιρείες (στην προκειμένη περίπτωση με τη 

χρηματοδότηση για κατασκευή ενός δικτύου οπτικών ινών από το οποίο θα 

μπορούσε να ωφεληθεί η France Telecom με τον αποκλεισμό άλλων παρόχων) 

υπάρχει πρόβλημα με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ. 

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από μια σειρά διαπραγματεύσεων αποφάσισε ότι 

η δημόσια συγχρηματοδότηση για μια ανοιχτή ευρυζωνική υποδομή στην 
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Limousin είναι σύννομη με το κοινοτικό δίκαιο. Η Ευρωπαϊκή επιτροπή επίσης, 

έλαβε υπόψη της το γεγονός ότι η περιοχή της Limousin αποτελείται κυρίως από 

αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές και ότι η πρόσβαση σε ευρυζωνικές 

υπηρεσίες, που παρέχουν οι υπάρχουσες εταιρείες, είναι ανεπαρκής για να 

ικανοποιήσει τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού. Επομένως, αποδέχθηκε ότι η 

πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες για όλους τους κατοίκους έχει προκριθεί 

σαν Υπηρεσία Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) στην περιοχή. 

Εντούτοις, αυτό ισχύει μόνο για επενδύσεις που συνδέονται με την χονδρική 

παροχή δικτυακών υποδομών και όχι με λιανικές ευρυζωνικές υπηρεσίες προς 

τελικούς χρήστες. Το τελευταίο μπορεί να συμπεριλαμβάνει πολλά διαφορετικά 

είδη υπηρεσιών, τα οποία δεν αποτελούν απαραίτητα ΥΓΟΣ. Η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή θεωρεί ότι η δημόσια συγχρηματοδότηση της υποδομής αποτελεί 

ουσιαστικά ανταποδοτικό όφελος για την παροχή ΥΓΟΣ κι επομένως δεν είναι 

κρατική βοήθεια. 

Το όλο έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 85 εκατομμύρια ευρώ και 

συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το επιχειρηματικό μοντέλο επιτρέπει στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους να 

προσφέρουν ευρυζωνικές υπηρεσίες σε αστικούς χρήστες, επιχειρήσεις και 

δημόσιες υπηρεσίες σε μια βάση διαφάνειας και έλλειψης διακρίσεων. Υπάρχει 

ένας οργανισμός ο οποίος θα κατασκευάσει το δίκτυο (οπτικών ινών και 

ασύρματο) και ο οποίος θα παρέχει χονδρικώς και χωρίς διακρίσεις (δηλαδή με 

ίσους όρους) τον παθητικό εξοπλισμό στους παρόχους υπηρεσιών. 

Η διαφορά με άλλες περιπτώσεις είναι ότι στο γαλλικό μοντέλο επετράπη να 

χρησιμοποιηθούν χρήματα φορολογουμένων και αυτό γιατί, όπως 

προαναφέρθηκε, καλύπτονται κάποιες προϋποθέσεις. 

Το πλεονέκτημα του μοντέλου χονδρικής (wholesale model) είναι ότι επιτρέπει 

την ύπαρξη πολλών παρόχων στο δίκτυο, κάθε ένας από τους οποίους θα 

ανταγωνίζεται τους υπόλοιπους για πελάτες. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία 

μιας ανταγωνιστικής αγοράς για ευρυζωνικές υπηρεσίες. 
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4.1.5 Αυστρία  

Στην Αυστρία δύο σημαντικές περιπτώσεις αποτελούν οι πόλεις της Βιέννης και 

του Ried. 

4.1.5.1  Η περίπτωση της Βιέννης  

Στην Βιέννη βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση ενός ευρυζωνικού δικτύου που 

ακολουθεί την προσέγγιση FTTH (Fiber To The Home). Στόχος αυτού του 

δικτύου είναι: 

 Να εξασφαλίσει και μελλοντικά τον επιτυχημένο ρόλο της Βιέννης ως 

χώρο ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 

 Να παρέχει στους πολίτες την μεγαλύτερη δυνατή πρόσβαση σε 

πληροφορία 

 Να εισάγει νέες διαστάσεις στην ποιότητα των υπηρεσιών  

Με το τέλος του έργου 950.000 κατοικίες και 70.000 ΜΜΕ θα συνδεθούν με τον 

δίκτυο. Στόχος του δήμου της Βιέννης είναι να επιτύχει καθολική πρόσβαση 

στην πληροφορία (χωρίς κανένα διαχωρισμό) ως μια υπηρεσία υποδομής 

γενικού ενδιαφέροντος όπως για παράδειγμα η ύδρευση και άλλες δημοτικές 

υπηρεσίες. 

Τα τελευταία χρόνια αρκετές χιλιάδες χιλιόμετρα οπτικών ινών έχουν 

εγκατασταθεί από διάφορους παράγοντες της αγοράς όπως η TelekomAustria, 

UPC, κ.α., συμπεριλαμβανομένου και εταιριών του Δήμου όπως οι δημοτικές 

επιχειρήσεις ενέργειας (Wien Energie), αποχέτευσης (WienKanal) και μαζικής 

μεταφοράς (Wiener Linien). Όλοι οι παραπάνω παράγοντες της αγοράς έχουν 

ξεκινήσει διάλογο για την δημιουργία ενός κοινού φορέα για την κατασκευή του 

δικτύου. Οι καταναλωτές θα αποδέχονται την σύνδεση με το δίκτυο μόνο αν 

ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες που αυτοί έχουν. 
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Αντί ο δήμος της Βιέννης να δημιουργήσει ένα μονοπώλιο στην πρόσβαση της 

πληροφορίας, στοχεύει στην δημιουργία μιας ανοικτής πλατφόρμας η οποία, σε 

συνεργασία με τους άλλους ενδιαφερόμενους συντελεστές της αγοράς, θα 

εξασφαλίσει δίκαια πρόσβαση σε όλους. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση το 

δίκτυο θα είναι ανοικτό σε παρόχους υπηρεσιών και περιεχομένου, ενώ θα 

υλοποιηθούν και νέες δημοτικές υπηρεσίες. Το Σχήμα 19 παρουσιάζει αυτό το 

μοντέλο 

 

ΣΧΗΜΑ 19: ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΒΙΕΝΝΗ 

4.1.5.2  Η περίπτωση της πόλης Ried 

Στην πόλη Ried της Αυστρίας μετά από συμφωνία με τον Δήμο της πόλης η 

εταιρεία Infotech κατασκεύασε ένα δίκτυο οπτικών ινών αρχικού μήκους 15km. 

Το δίκτυο οποίο ανήκει στην εταιρεία Infotech, ενώ για την υλοποίησή του δεν 

χρησιμοποιήθηκε κάποια εξωτερική χρηματοδότηση. Η εταιρεία Infotech είναι 

υπεύθυνη για την λειτουργία του δικτύου ενώ για την παροχή υπηρεσιών και 

περιεχομένου δραστηριοποιούνται διάφορες εταιρείες. 
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4.1.6 Ισπανία (Καταλονία-LocalRet)  

Το LocalRet (Local Network for these Catalonian Municipalitie) δημιουργήθηκε 

το 1998 με στόχο την παροχή υπηρεσιών καλωδιακής τηλεόρασης (cable TV) σε 

800 δήμους της Καταλονίας. Η καλωδιακή τηλεόραση τότε αποτελούσε 

τεχνολογία αιχμής. Με το πέρασμα του χρόνου ο βασικός στόχος του δικτύου 

από την καλωδιακή τηλεόραση μεταφέρθηκε ήταν στο Διαδίκτυο και πρόσφατα 

στην δημιουργία ευρυζωνικών δικτυακών υποδομών. 

Ο στόχος του έργου σχετικά με την δημιουργία ευρυζωνικών δικτυακών 

υποδομών είναι η δημιουργία της απαραίτητης δικτυακής υποδομής από τον 

δημόσιο τομέα και την διατήρηση αυτής της δικτυακής υποδομής ως ιδιοκτησία 

του δημόσιου τομέα. Επίσης σε ένα δεύτερο βήμα προτείνεται να νομοθετηθεί η 

υποχρεωτική εγκατάσταση των σχετικών υποδομών (μικρο-σωληνώσεις) από 

τις δημόσιες εταιρείες οι οποίες δημιουργούν δημόσιες υποδομές. Αναμένεται ότι 

θα υπάρχει μια σημαντική διείσδυση στην περιοχή στα επόμενα 15 χρόνια. 

Λόγω του ότι το δίκτυο υλοποιείται από τον δημόσιο τομέα ο ρόλος του 

ιδιωτικού τομέα είναι περιορισμένος στην υλοποίηση του δικτύου. Ωστόσο, 

αναμένεται ότι ο οργανισμός ο οποίος θα διαχειρίζεται το δίκτυο μπορεί να είναι 

ιδιωτικός φορέας. Επίσης η κυβέρνηση της Καταλονίας είναι σε 

διαπραγματεύσεις σχετικά με τα δικαιώματα διέλευσης με ιδιωτικές εταιρείες οι 

οποίες κατέχουν άλλου τύπου υποδομές. 

Το επιχειρηματικό πλάνο (το οποίο είναι ακόμη εξέλιξη) προβλέπει ότι η 

απαιτούμενη επένδυση είναι περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ για κάθε χρόνο για 

τα πρώτα τέσσερα χρόνια. Η αναμενόμενη εσωτερική απόδοση αναμένεται να 

είναι πάνω από 7% για τα πρώτα 25 χρόνια. Το ρίσκο αναμένεται να ελαττωθεί 

με το να καλύπτονται αρχικά οι πυκνοκατοικημένες περιοχές όπου υπάρχει ήδη 

αυξημένη ζήτηση για ευρυζωνικές υπηρεσίες. 

Ο ρόλος των κυβερνητικών αρχών οι οποίες εμπλέκονται στο έργο (Generalitat 

de Catalunya και Localret) και έχουν δημιουργηθεί για την προώθηση των 

τηλεπικοινωνιών στην περιοχή είναι να δημιουργήσουν μια εταιρεία 
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περιορισμένης ευθύνης για να διαχειριστεί το έργο και να προάγει την 

ευρυζωνικότητα στην Καταλονία. Η τοπική κυβέρνηση της Καταλονίας έχει τους 

απαραίτητους πόρους να πραγματοποιήσει το έργο χωρίς να είναι απαραίτητη η 

υποστήριξη της κεντρικής κυβέρνησης της Μαδρίτης. Το έργο πραγματοποιείται 

με δημόσιες δαπάνες ενώ διερευνάται και η δυνατότητα χρηματοδότησης από 

την Ευρωπαϊκή κοινότητα χωρίς να αποτελεί την πρώτη επιλογή. 

Από την στιγμή που το δίκτυο θα ολοκληρωθεί θα διαχειρίζεται από την 

εταιρεία η οποία αναφέρθηκε παραπάνω και η οποία θα λειτουργεί ως 

ουδέτερος διαχειριστής του δικτύου και στο οποίο θα παρέχεται ανοικτή 

πρόσβαση σε όλους και οι υπηρεσίες θα παρέχονται κοστοστρεφώς. 

Το πλάνο είναι να μην εγκατασταθούν μεταγωγείς στο δίκτυο άλλα να 

παρέχεται υπηρεσία dark fiber σε πρώτη φάση. Επίσης μελετάται να παρέχονται 

και επιπλέον υπηρεσίες όπως Ethernet over MPLS, TDM, κ.λπ. Οι χρεώσεις θα 

είναι συνάρτηση του κόστους και όχι της απόστασης. Επίσης το πλάνο 

περιλαμβάνει οι τιμές να οριστούν ανά περιοχή. Όσο μεγαλύτερη η περιοχή η 

οποία συνδέεται τόσο μικρότερη θα είναι η τιμή ανά μονάδα η οποία θα οριστεί. 

Παρέχοντας το βασικό (core) δίκτυο (σε μερικές περιοχές παράλληλα και με 

άλλα δίκτυα) αναμένεται να ενταθεί ο ανταγωνισμός με αποτέλεσμα την μείωση 

των τιμών. 

Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα MAN σε κάθε πόλη με πάνω από 10.000 

κατοίκους. Η υλοποίηση των MAN εξαρτάται από την οικονομική συμμετοχή 

των δήμων. Τα ΜΑΝ θα υλοποιηθούν με χρήση οπτικών ινών και αναμένεται 

αρχικά να ενεργοποιηθεί κοντά στις περιοχές όπου θα διέρχονται οι οπτικές 

ίνες. Λόγω του ότι το μεγαλύτερο κόστος στην εγκατάσταση των οπτικών ινών 

είναι οι εκσκαφές και οι αποκαταστάσεις θα τοποθετηθεί σημαντική ποσότητα 

οπτικών ινών από την αρχή του έργου. 
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4.2  ΗΠΑ  

Στις ΗΠΑ αντιπροσωπευτικά παραδείγματα εφαρμογής επιχειρηματικών 

μοντέλων αποτελούν η περίπτωση της πολιτείας Utah και του δήμου της 

Philadelphia. 

4.2.1 Το  Δίκτυο  UTOPIA 

Στην πολιτεία Utah των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, δεκαοχτώ (18) 

πόλεις ξεκίνησαν (εκ των οποίων οι 14 συνεχίζουν) να εργάζονται για να 

διασφαλίσουν ότι οι επιχειρήσεις θα παραμείνουν ανταγωνιστικές τον 21ο 

αιώνα, με την εξασφάλιση πρόσβασης σε προηγμένες υπηρεσίες 

τηλεπικοινωνιών. Στόχος είναι υπηρεσίες οι οποίες θα μπορούν να αλλάξουν τον 

τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι δουλεύουν, μαθαίνουν, διασκεδάζουν και 

επικοινωνούν. Οι πόλεις Brigham, Cedar, Cedar Hills, Centerville, Layton, Lindon, 

Midvale, Murray, Orem, Payson, Perry, Riverton, Roy, Salt Lake, South Jordan, 

Taylorsville, Tremonton και West Valley σχημάτισαν την εταιρεία Utah 

Telecommunication Open Infrastructure Agency (UTOPIA). Η UTOPIA είναι μια 

διαδημοτική εταιρεία (κοινοπραξία δήμων), της οποίας αποστολή είναι η 

ανάπτυξη και συντήρηση ενός δικτύου οπτικών ινών ανοικτής πρόσβασης, με το 

οποίο θα δίνεται η δυνατότητα σε κάθε νοικοκυριό και επιχείρηση να έχει 

πρόσβαση σε μια ποικιλία τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας, 

οι οποίες θα παρέχονται από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. 

Το δίκτυο UTOPIA θα είναι ανοιχτό στην πρόσβαση από μια μεγάλη γκάμα 

ιδιωτικών επιχειρήσεων, οι οποίες θα παρέχουν προηγμένες υπηρεσίες φωνής, 

Διαδικτύου, δεδομένων και video (με αντίστοιχο τρόπο με τα δημοτικά 

αεροδρόμια τα οποία φιλοξενούν διάφορες αεροπορικές εταιρείες,). Το 

αποτέλεσμα θα είναι περισσότερες επιλογές για τους καταναλωτές, 

ανταγωνιστικές τιμές και βελτιωμένες υπηρεσίες για το κοινό. 

Αναμένεται οι πόλεις που συμμετέχουν στο UTOPIA να είναι μέρη ελκυστικά για 

να ζήσει και για να εγκαταστήσει κάποιος την επιχείρησή του, λόγω των 
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τεράστιων ταχυτήτων και δυνατοτήτων του δικτύου. Ο μεγάλος αριθμός των 

κατοικιών και των επιχειρήσεων που θα είναι συνδεδεμένες με το δίκτυο, θα 

δημιουργήσουν μια σημαντική αγορά για προηγμένες επικοινωνίες, εφαρμογές 

και υπηρεσίες που δεν ήταν δυνατές με τα προϋπάρχοντα δίκτυα. Οι 

δυνατότητες για τις επιχειρήσεις θα είναι πολλές όπως, μετάδοση βίντεο, τηλε-

εργασία, τηλεδιάσκεψη, εφαρμογές ασφαλείας, τηλε-ιατρική και γρήγορη 

αποστολή μετάδοση αρχείων μεγάλου όγκου. 

Επίσης αναμένεται να ακμάσει η καινοτομία (καθώς οι επιχειρήσεις πρόκειται 

να αναπτύξουν νέους τρόπους για να εκμεταλλευτούν τις τεράστιες 

δυνατότητες του δικτύου) και να ενταθεί ο ανταγωνισμός (καθώς οι ISPs 

προσφέρουν μια ποικιλία τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών) με αποτέλεσμα 

χαμηλότερες τιμές. 

Το UTOPIA θα αναπτύξει την υποδομή και θα εγκαταστήσει συνδέσεις οπτικών 

ινών προς κάθε σπίτι και επιχείρηση. Ιδιωτικοί εργολάβοι θα αναλάβουν το έργο 

κατασκευής του δικτύου και θα συμμετάσχουν στην λειτουργία του. Όλα τα 

σημαντικά στοιχεία της υποδομής έχουν χρηματοδοτηθεί (υπό διάφορες 

μορφές) από κυβερνητικές προσπάθειες. 

Λόγω του ότι η διείσδυση της ευρυζωνικότητας στην Utah δεν ήταν αρκετά 

μεγάλη, εκπονήθηκε ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο με στόχο να καταστήσει 

εφικτή την κατασκευή ευρυζωνικών δικτύων και την τόνωση του 

ανταγωνισμού. 

Πολλοί δήμοι και πολιτείες στις ΗΠΑ έχουν εμπλακεί σε κάποιου είδους 

τηλεπικοινωνιακό πρόγραμμα. Αυτό που κάνει το UTOPIA (και μοναδικό σε 

σχέση με κάθε άλλο στις ΗΠΑ) δεν είναι η επιλεγμένη τεχνολογία. αλλά το 

επιχειρηματικό μοντέλο. 

Το επιχειρηματικό μοντέλο του UTOPIA χαρακτηρίζεται από ανοιχτή πρόσβαση 

σε πολλαπλούς παρόχους σε ένα δίκτυο “χονδρικής” (wholesale network), το 

οποίο γίνεται εφικτό μέσω της συνεργασίας πολλών κοινοτήτων (Δήμων), οι 

οποίες λειτουργούν σαν ενιαία οντότητα μέσω της συμφωνίας που έχουν 
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συνάψει μεταξύ τους (Interlocal Agreement). Αυτή η δέσμευση, που θυμίζει το 

ρητό “όλοι για έναν και ένας για όλους”, μεταφράζεται στις ακόλουθες 

λειτουργικές βάσεις:  

Το συνολικό κόστος ανά συνδρομητή μειώνεται με τη διαμοίραση (μεταξύ όλων 

των πόλεων) των εξόδων για εγκαταστάσεις όπως το Κέντρο Δικτυακών 

Λειτουργιών (NOC – Network Operations Center), τα BSS/OSS (Business Support 

Systems, Operations Support Systems – Συστήματα Λειτουργικής και 

Επιχειρηματικής υποστήριξης), οι συνδέσεις από πόλη σε πόλη κ.λπ. 

Τα έσοδα ανά συνδρομητή για τις μικρότερες και λιγότερο επικερδείς 

κοινότητες, τα οποία είναι αυξημένα και εξισορροπούνται από τη διαμοίραση 

των εσόδων με τις μεγαλύτερες και περισσότερο επικερδείς πόλεις (το κέρδος 

δεν είναι το κίνητρο για την ανάπτυξη του δικτύου αλλά οι ευρέως διαδεδομένες 

υπηρεσίες). 

Αυτή η συνεργασία σημαίνει ότι το συνολικό μέγεθος της αγοράς μπορεί να 

επεκταθεί με τη συμπερίληψη κοινοτήτων που σε διαφορετική περίπτωση δε θα 

είχαν πρόσβαση στις τεχνολογικές εξελίξεις. Επίσης, αν δεν υπήρχε το 

αθροιστικό μέγεθος της αγοράς, το επιχειρηματικό μοντέλο χονδρικής ανοικτής 

πρόσβασης (open-access wholesale business model) δε θα είχε μεγάλη 

εφαρμογή, αφού η αγορά δε θα μπορούσε να συντηρήσει την παρουσία πολλών 

παρόχων υπηρεσιών. 

Η προσέγγιση της χονδρικής πώλησης ελαχιστοποιεί τα διαχειριστικά και 

λειτουργικά έξοδα του δικτύου. Τα θέματα αυτά αντιμετωπίζονται από τους 

διάφορους παρόχους που χρησιμοποιούν το UTOPIA. Σαν χονδρικός πάροχος, το 

UTOPIA έχει θέσει σταθερά τέλη πρόσβασης σε όλους τους επιλεγμένους 

παρόχους υπηρεσιών οι οποίοι επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στο δίκτυο. 

Το μοντέλο ανοιχτής πρόσβαση επιτρέπει στο UTOPIA να αυξήσει το κεφάλαιο 

και να διαμοιράσει τα λειτουργικά έξοδα στους παρόχους. Αυτό είναι ένα 

σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των μονοπωλιακών μοντέλων που 

χρησιμοποιούνται από τους βασικούς παρόχους. Τα μονοπώλια πρέπει από μόνα 
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τους να δημιουργήσουν αρκετά έσοδα για να αποπληρώσουν τα έξοδα 

υποδομής. Με το μοντέλο ανοιχτής πρόσβασης, τα έξοδα αυτά αποπληρώνονται 

από τους παρόχους που προσφέρουν υπηρεσίες μέσω του δικτύου. 

Τέλος, ο ανταγωνισμός μεταξύ των παρόχων κρατάει τις τιμές των υπηρεσιών 

σε χαμηλά επίπεδα, μεγαλώνει την πιθανότητα να αυξηθούν οι ρυθμοί 

εισαγωγής συνδρομητών στο δίκτυο και βελτιώνει τα συνολικά έσοδα για τους 

παρόχους υπηρεσιών και τους ιδιοκτήτες του δικτύου. 

Τόσο η βιωσιμότητα και όσο και η επέκταση του UTOPIA έχουν μελετηθεί 

λεπτομερώς από ανεξάρτητους συμβούλους. Το πιο σημαντικό εύρημα σχετικής 

μελέτης είναι ότι η δεκαετής ταμειακή ροή του προγράμματος θα είναι θετική, 

χωρίς να χρειαστούν χρήματα των φορολογουμένων. Είναι πολύ πιθανό (κατά 

84,7%) ότι τα έσοδα θα καλύψουν τα λειτουργικά και δανειακά χρέη τον 7ο 

χρόνο. 

Δεδομένου ότι οι ιδιωτικοί πάροχοι θα προσφέρουν όλες τις δικτυακές 

υπηρεσίες, ήταν σημαντικό να διασφαλιστεί ότι το σχέδιο θα απόβαινε θετικά 

και υπό το πρίσμα των απαιτήσεών τους. Οι εθνικοί πάροχοι υπηρεσιών 

χρειάζονται περισσότερα από 26000 νοικοκυριά συνδεδεμένα με το δίκτυο, 

προκειμένου αυτό να λειτουργεί επικερδώς. Ο συνολικός πληθυσμός των 18 

πόλεων είναι περίπου 723 χιλιάδες κάτοικοι, με περίπου 249 χιλιάδες 

νοικοκυριά και 35 χιλιάδες επιχειρήσεις. Για τις 11 πόλεις που θα συμμετάσχουν 

τελικά από την αρχή του σχεδίου τα νούμερα αυτά είναι περίπου 518 χιλιάδες 

κάτοικοι και 187 χιλιάδες νοικοκυριά. Επομένως είναι αναγκαίο να συνδεθούν 

με το δίκτυο το 11% (το 14% στην περίπτωση των 11 πόλεων) των 

νοικοκυριών. Μια δημοσκόπηση αποκάλυψε ότι το 76% των κατοίκων θα 

μεταπηδούσε στις νέες υπηρεσίες ακόμα και χωρίς μείωση τιμών και το 71% 

υποστηρίζουν ένα δημόσιο-ιδιωτικό δίκτυο οπτικών ινών. 

Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από ομολογιακά δάνεια (revenue bonds). Το 

καθαρό ποσό που θα ληφθεί, θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή της 

κατασκευής του δικτύου, το οποίο θα οδηγεί τα καλώδια οπτικών ινών στα όρια 
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κάθε ιδιοκτησίας σε κάθε πόλη-μέλος. Όταν ένας ιδιοκτήτης ή ένοικος 

υπογράψει σύμβαση με κάποιον ιδιωτικό πάροχο (για την παροχή μίας ή 

περισσοτέρων υπηρεσιών μέσω του UTOPIA) τότε η οπτική ίνα θα φτάσει μέχρι 

το σπίτι ή την επιχείρηση του συνδρομητή. Το UTOPIA τότε θα εισπράξει ένα 

ποσό από τον πάροχο το οποίο εξαρτάται από τον τύπο των υπηρεσιών που θα 

λαμβάνει ο συνδρομητής. Τα έσοδα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την 

αποπληρωμή των ομολογιακών δανείων. 

Επί του παρόντος το UTOPIA διαπραγματεύεται με μια εταιρεία ασφάλισης 

ομολογιακών δανείων. O ασφαλιστής θα καλύψει μέρος της υποχρέωσης προς 

τους κατόχους των ομολογιακών δανείων στην απίθανη περίπτωση που τα 

έσοδα της επιχείρησης δεν αρκούν για να καλύψουν το χρέος. Με τον τρόπο 

αυτό, τα ομολογιακά δάνεια ουσιαστικά προσλαμβάνουν διαστάσεις επένδυσης, 

πράγμα που τις κάνει ιδιαίτερα ελκυστικές στους ιδιώτες επενδυτές. 

Μια από τις προτεραιότητες που είχαν τεθεί ήταν η εξασφάλιση ευνοϊκών 

επιτοκίων για τα ομολογιακά δάνεια που τελικά θα χρησιμοποιηθούν για να 

χρηματοδοτηθεί το πρόγραμμα. Οι πόλεις-μέλη του UTOPIA είχαν την επιλογή 

είτε να πληρώσουν μεγαλύτερα επιτόκια ή να επιτύχουν σημαντικές εκπτώσεις 

με το να συμφωνήσουν στην υποστήριξη μέρους των ομολογιών προκειμένου να 

ικανοποιήσουν τους ασφαλιστές των ομολογιακών δανείων. Το διοικητικό 

συμβούλιο της UTOPIA αποφάσισε να προτείνει στις πόλεις-μέλη να 

υποστηρίξουν ένα μέρος των ομολογιακών δανείων. Η εταιρεία θα προβεί σε 

συζητήσεις με τους δημάρχους και τα δημοτικά συμβούλια και μετά τη 

διεξαγωγή δημόσιων ακροάσεων, κάθε πόλη θα αποφασίσει για τις μελλοντικές 

ενέργειές της. 

Τα ιδρυτικά μέλη του UTOPIA έχουν καταρτίσει μια σταδιακή προσέγγιση για να 

ικανοποιήσουν τους στόχους τους: 

1. Διεξαγωγή μελέτης εφικτότητας/βιωσιμότητας: Η UTOPIA έχει προσλάβει 

συμβούλους για να εξακριβώσουν: 

1. Ποια τεχνολογία ικανοποιεί καλύτερα τις ανάγκες των κοινωνιών 
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2. Ποιο επιχειρηματικό μοντέλο είναι κατάλληλο για ένα δημόσιο σύστημα, 

και 

3. Αν το σύστημα μπορεί να είναι οικονομικά αυτοσυντηρούμενο 

Τα ευρήματα από την ολοκληρωμένη μελέτη, θα υποβάλλονταν σε ένα 

ανεξάρτητο συμβαλλόμενο τρίτο μέρος για περεταίρω εξέταση 

2. Εμπλοκή και χρηματοδότηση του προγράμματος: Στην περίπτωση ευνοϊκού 

αποτελέσματος της μελέτης, οι ενδιαφερόμενες πόλεις-μέλη δεσμεύονται για 

τη συνέχιση του προγράμματος. Το γεγονός της δέσμευσης που 

αναλαμβάνουν κάποιες πόλεις, επιτρέπουν στη UTOPIA να διερευνήσει τα 

εισοδήματα από πιθανές αγορές, καθώς και τα συνολικά κατασκευαστικά 

έξοδα. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η χρηματοδότηση του 

προγράμματος. 

3. Πειραματισμός: Πριν το δανεισμό του συνολικού ποσού που απαιτείται για 

όλη την κατασκευή του δικτύου, η UTOPIA θα δανειστεί τόσα χρήματα ώστε 

να κατασκευάσει ένα μικρό υποσύνολο του δικτύου προκειμένου να 

επιβεβαιώσει τα κατασκευαστικά έξοδα και να εξετάσει τις 

κατασκευαστικές μεθοδολογίες, την παροχή υπηρεσιών, την υποστήριξη 

στους πελάτες και άλλα λειτουργικά θέματα. 

4. Πλήρης κατασκευή του δικτύου: Αν τα αποτελέσματα των 1&3 είναι θετικά, 

το επόμενο βήμα είναι να εξασφαλιστούν τα απαιτούμενα χρήματα για την 

πλήρη κατασκευή του δικτύου, προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι 

εργασίες. 

5. Λειτουργία και συντήρηση του δικτύου: Η UTOPIA θα συμβληθεί με 

διαχειριστές δικτύων για να διασφαλίσει την συνεχιζόμενη βιωσιμότητα και 

επιτυχία του δικτύου. 

Το όλο πρόγραμμα πλέον έχει ολοκληρώσει την πρώτη φάση του αρχικού 

σχεδίου και πλησιάζει στο τέλος της 2ης φάσης. Από τις 18 αρχικά πόλεις, 14 

έχουν δεσμευτεί ότι θα λάβουν μέρος και 11 από αυτές έχουν δεσμευτεί να 



Διεθνής Εμπειρία  - 150 - 

 

Π1.5.1:  Κ αταγρ αφή εμπε ιρίας  και  μοντ έλων στις  Περιφέρειες  Δυτικής  Ελλάδας ,  

Ηπείρου  και  Ιονίων Νήσων, στ ην Ελλάδα και  δι εθνώς  

υποστηρίξουν οικονομικά το πρόγραμμα για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες 

στις κοινωνίες τους. Η UTOPIA έχει πλέον (από τον Ιούνιο του 2004) 

εξασφαλίσει 85 εκατομμύρια δολάρια για να χρηματοδοτήσει την αρχική 

κατασκευή του δικτύου στις 11 πόλεις. 

4.2.2 Άλλα επιχειρηματικά σχέδια στις ΗΠΑ  

Πέρα από την προσπάθεια που περιγράφτηκε στην πολιτεία της Utah, στις ΗΠΑ 

αναπτύσσονται διάφορα φιλόδοξα ευρυζωνικά σχέδια και σε άλλες πόλεις. 

Αναλυτικότερα σε περισσότερες από 15 πολιτείες των ΗΠΑ έχουν αναπτυχθεί 

δημοτικά δίκτυα οπτικών ινών ενώ σε περισσότερες από 30 πολιτείες των ΗΠΑ 

έχουν αναπτυχθεί ασύρματα δίκτυα. Για παράδειγμα, στην πόλη της Νέας 

Υόρκης υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια δημιουργίας ενός ανοιχτού ασύρματου 

δικτύου. Στην περίπτωση αυτή, οι δημοτικές αρχές διαπραγματεύονται την 

πώληση ή την ενοικίαση 18.000 περίπου στύλων φωτισμού σε παρόχους και 

φορείς (carriers) υπηρεσιών ασύρματης επικοινωνίας. Πάνω στους στύλους, ο 

ανάδοχος θα τοποθετήσει μικροκεραίες, access points κ.λπ. Με τον τρόπο αυτό, 

η πόλη επιδιώκει τη συνεχή αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς 

τους πολίτες αλλά και την είσπραξη ενός σημαντικού ποσού που θα επενδυθεί 

σε άλλες δραστηριότητες του δήμου. 

Επίσης, γνωστό είναι και το παράδειγμα της πολιτείας του Cleveland, όπου 

τοποθετήθηκαν περίπου 4.000 κεραίες στην τοπική Πανεπιστημιούπολη και στο 

κέντρο της πόλης. Μάλιστα οι προσφερόμενες υπηρεσίες, διατίθενται δωρεάν 

στους χρήστες. 

Στην παρούσα μελέτη δίνεται έμφαση στην περίπτωση της πόλης της 

Philadelphia, καθώς παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον η προσπάθεια για την 

δημιουργία ενός πολύ μεγάλου ασύρματου δικτύου. 
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4.2.2.1  Το “Πείραμα” της Philadelphia 

Τον Ιούλιο του 2004, ο δήμος της Philadelphia ανακοίνωσε το “Wireless 

Philadelphia Project” με το οποίο σκοπεύει να εγκαταστήσει ένα από τα 

μεγαλύτερα ασύρματα δίκτυα στις Ηνωμένες Πολιτείες. 

Με το πρόγραμμα αυτό στόχος είναι η ενδυνάμωση της οικονομίας της πόλης 

και η μεταμόρφωση των γειτονιών της μέσω της παροχής ασύρματης 

Διαδικτυακής πρόσβασης από κάθε σημείο της πόλης. Ταυτόχρονα, το 

πρόγραμμα σκοπεύει να δημιουργήσει μια ψηφιακή υποδομή για υπαίθρια 

Διαδικτυακή πρόσβαση και να βοηθήσει τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τα 

σχολεία και τις κοινωνικές οργανώσεις να χρησιμοποιήσουν αποδοτικά την 

ασύρματη τεχνολογία προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους, ενώ 

παράλληλα θα παρέχει μεγαλύτερη εξυπηρέτηση στους επισκέπτες της πόλης. 

Στόχος του Δήμου είναι η δημιουργία ενός ιδιωτικού και δημόσιου 

συνεταιρισμού για την επίτευξη ασύρματης πρόσβασης σε όλη την πόλη 

προκειμένου να ενισχυθεί η οικονομική ανάπτυξη στις γειτονιές, να ξεπεραστεί 

το ψηφιακό χάσμα και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής για όλους τους κατοίκους. 

Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα εργασίας είχε τις εξής αρμοδιότητες:  

Να βοηθήσει στην ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού μοντέλου και την κατάρτιση 

ενός χρονοδιαγράμματος για το έργο 

Να παράσχει τα δεδομένα, την ανάλυση, την κριτική θεώρηση και τις προτάσεις 

για το έργο 

Να βοηθήσει στη διαμόρφωση προτάσεων σε διάφορους τομείς πολιτικής του 

έργου, όπως στον καθορισμό των τελών χρήσης, τη διάκριση ρόλων και 

ευθυνών, καθώς και στην ποικιλία των υπηρεσιών, την προστασία δεδομένων 

και την ασφάλεια 

Να ερευνήσει πιθανούς συνεταίρους από την επιχειρηματική κοινότητα, τον 

ιδιωτικό τομέα, αστικούς οργανισμούς και ιδρύματα 
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Να διερευνήσει πιθανή χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα 

Να συνεργαστεί με το δήμο στην αναζήτηση πόρων, ώστε το πρόγραμμα να μην 

επιβαρύνει το δήμο (cost neutral) 

Να παράσχει ένα forum διακίνησης ιδεών και συζήτησης για το τι ακριβώς 

αντιπροσωπεύει αυτό το έργο για την πόλη και τις διάφορες περιφέρειες που 

αντιπροσωπεύονται στην επιτροπή 

Να βοηθήσει στην συνειδητοποίηση ότι η ασύρματη τεχνολογία μπορεί να 

συμβάλει στην ευημερία αμφότερων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα 

Να βοηθήσει στην κατανόηση της μεγάλης σημασίας που έχει το έργο για το 

δήμο και το ευρύ κοινό 

Να αναπτύξει ένα επικοινωνιακό σχέδιο για την υποστήριξη της προσπάθειας 

Προκειμένου να ικανοποιηθούν αυτοί οι στόχοι, η ομάδα εργασίας, με τη 

συνεργασία τοπικών Πανεπιστημίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, έχει 

προχωρήσει στη μελέτη θεμάτων όπως ο ορισμός των απαιτήσεων και η 

διερεύνηση επιχειρησιακών μοντέλων, αναλύσεις για τις επενδυτικές 

προοπτικές και στο σχεδιασμό τεχνικών αρχιτεκτονικών. 

Παρά το γεγονός ότι εκατοντάδες κοινότητες έχουν ξεκινήσει διαδικασίες για 

την εγκατάσταση ασυρμάτων δικτύων στην επικράτειά τους, ωστόσο δεν 

υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο επιχειρηματικό μοντέλο που να ακολουθείται. Τα 

διάφορα πλάνα διαφέρουν σε τομείς όπως η στρατηγική χρηματοδότησης, το 

μοντέλο διοίκησης του δικτύου, η τεχνολογική προσέγγιση, ο βαθμός δημόσιας-

ιδιωτικής συνεργασίας κα. 

Όταν η ομάδα εργασίας μελετούσε το ζήτημα προκειμένου να καθορίσει το 

κατάλληλο επιχειρηματικό μοντέλο για την περίπτωση της πόλης της 

Philadelphia, επιλέχτηκαν προς εξέταση 5 διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα. 

Η επιλογή των μοντέλων έγινε καθαρά με βάση την πιθανότητα αυτών των 

μοντέλων να ικανοποιήσουν τους ήδη καθορισμένους, βάσει δημογραφικών, 
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οικονομικών, τεχνικών και άλλων μελετών, στόχους. Τα πέντε αυτά μοντέλα 

είναι:  

Δημόσια Κοινότητα (Public Community) 

Μια πόλη, ένα ίδρυμα ή μια σύμπραξη χρηματοδοτούν το σχεδιασμό, την 

ανάπτυξη και λειτουργία ενός ασύρματου δικτύου σε όλη την πόλη και 

παρέχουν ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους συνδρομητές. Αυτός ο τύπος 

επιχειρηματικού μοντέλου συχνά δικαιολογεί το κόστος του ως «πόλος 

έλξης» για κατοίκους και τουρίστες. 

Ιδιωτική Κοινοπραξία (Private Consortium)  

Στην περίπτωση αυτή, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και λειτουργία ενός 

ασύρματου δικτύου που καλύπτει όλη την πόλη, χρηματοδοτείται από μια (ή 

πολλές) ιδιωτική/ές εταιρεία/ες τηλεπικοινωνιών. Η ίδια εταιρεία χρεώνει 

τους συνδρομητές για τη χρήση του δικτύου. Ο δήμος παρέχει πρόσβαση 

στους στύλους φωτισμού και σε κάποια δημόσια κτίρια, πιθανώς έναντι 

κάποιας αμοιβής, και συμφωνεί να λειτουργεί ως ενοικιαστής χώρων. 

Ενδεχομένως τέλος, να διαπραγματεύεται με την εταιρεία τη ρύθμιση 

κάποιων τελών για τους οικονομικά μειονεκτούσες συνδρομητές. 

Συνεταιρισμός Χονδρικής (Cooperative Wholesale) 

Στην περίπτωση αυτή ο δήμος χρηματοδοτεί το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και 

την λειτουργία του ασύρματου δικτύου που καλύπτει την πόλη (το δίκτυο 

είναι δυνατόν να περατωθεί με τη μεταφορά των ανωτέρω υπηρεσιών σε 

ιδιωτικές εταιρείες). Ο δήμος εξισορροπεί τα έξοδά του από τα μειωμένα 

τηλεπικοινωνιακά κόστη, καθώς χρησιμοποιεί το δίκτυο για να παράσχει 

τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες τις οποίες προς το παρόν ενοικιάζει από 

ιδιωτικές εταιρείες. Ο δήμος επίσης διαθέτει το δίκτυο και χρεώνει με τιμές 

“χονδρικής” σε λιανικούς παρόχους Διαδικτυακών υπηρεσιών (ISPs), σε 

παρόχους ασύρματων Διαδικτυακών υπηρεσιών (WISPs) και σε άλλες 

ιδιωτικές τηλεπικοινωνιακές εταιρείες. Οι λιανικοί προμηθευτές αναζητούν 
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πελάτες και επιτελούν υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, τεχνικής 

υποστήριξης, χρέωσης κ.λπ. 

Εταιρεία Κοινής Ωφέλειας / Δημόσια Αρχή (Public Utility/Authority)  

Στο μοντέλο αυτό, μια εταιρεία κοινής ωφέλειας (δημοτική, ιδιωτική ή 

συνδυασμός τους) χρηματοδοτεί το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την 

διαχείριση του ασύρματου δικτύου και χρεώνει τέλη στους συνδρομητές για 

τη χρήση του. Η εταιρεία/αρχή μπορεί να αναθέσει τις παραπάνω εργασίες 

σε κάποια άλλη εταιρεία, αλλά αυτό θα επηρέαζε σε μεγάλο βαθμό τους 

υπάρχοντες πόρους για απόκτηση συνδρομητών, εξυπηρέτηση πελατών, 

τεχνική υποστήριξη κ.λπ. 

Μη κερδοσκοπική οργάνωση 

Στο μοντέλο αυτό δημιουργείται ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός και τα 

κεφάλαια συλλέγονται μέσω ιδιωτικών δωρεών και επιχορηγήσεων και σε 

κάποιες περιπτώσεις από δάνεια από ένα δήμο ή οικονομικό οργανισμό. Ο 

μη-κερδοσκοπικός οργανισμός αναθέτει αλλού (σε ιδιωτικές εταιρείες 

συνήθως) το σχεδιασμό, ανάπτυξη και διαχείριση του δικτύου, ως 

υπεργολαβία. Ο μη-κερδοσκοπικός οργανισμός μπορεί να έχει έναν 

κοινωνικό σκοπό (όπως για παράδειγμα τη μείωση του ψηφιακού χάσματος) 

και να εμπλέκεται και σε άλλες δραστηριότητες (για παράδειγμα 

προγράμματα για την επιμόρφωση πάνω σε θέματα Η/Υ). 

Προκειμένου η επιτροπή να αξιολογήσει ποιο μοντέλο είναι κατάλληλο για την 

πόλη της Philadelphia, όρισε και έθεσε κάποιο “βάρος” στη σημασία διαφόρων 

απαιτούμενων και επιθυμητών χαρακτηριστικών. Τα αποτελέσματα αυτής της 

ανάλυσης παρουσιάζει ο Πίνακας 22. 

Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση, προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα: 

To μοντέλο “Δημόσια Κοινότητα” απορρίφθηκε εξαρχής εξαιτίας της αδυναμίας 

του να εξασφαλίσει ουδετερότητα εξόδων για το δήμο. 
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Το μοντέλο “Ιδιωτική Κοινοπραξία” έλαβε χαμηλή βαθμολογία λόγω του 

αντίχτυπου των κοινωνικών στόχων του δήμου (χαμηλότερα ευρυζωνικά τέλη 

διαθέσιμα για τους οικονομικά μειονεκτούντες συνδρομητές) και της αδυναμίας 

του δήμου να επηρεάσει τις συγκεκριμένες τιμές λιανικής. 
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Ελεύθερες υπηρεσίες σε πάρκα και 
δημόσιους χώρους Αναγκαίο 15% 5 2 4 2 5 

Χαμηλότερα ευρυζωνικά τέλη ή 
ελεύθερη πρόσβαση για τους 
οικονομικά αδύναμους συνδρομητές 

Αναγκαίο 10% 5 2 3 2 4 

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

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

Βοήθεια αναζωογόνησης της 
κοινότητας Επιθυμητό 10% 3 4 4 2 4 

Δυνατότητα ικανοποίησης 
τεχνολογικών αλλαγών 

Επιθυμητό 10% 2 4 3 2 3 

Προσφορές υπηρεσιών 
Επιθυμητό 5% 1 5 3 2 3 

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

Σύνολο  100% NA 2.3 2.735 1.79 3.35 

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

ΠΙΝΑΚΑΣ 22: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ 5 ΜΟΝΤΕΛΩΝ 

Τα δύο επικρατούντα μοντέλα, “Μη-κερδοσκοπικός οργανισμός” και 

“Συνεταιρισμός Χονδρικής”, αναλύθηκαν ακόμη περισσότερο και προέκυψαν τα 

ακόλουθα πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα: 



Διεθνής Εμπειρία  - 156 - 

 

Π1.5.1:  Κ αταγρ αφή εμπε ιρίας  και  μοντ έλων στις  Περιφέρειες  Δυτικής  Ελλάδας ,  

Ηπείρου  και  Ιονίων Νήσων, στ ην Ελλάδα και  δι εθνώς  

 Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

Μη-κερδοσκοπικός 
οργανισμός 

Δυνατότητα υπαγόρευσης 
των τιμών λιανικής για τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες 

Δυνατότητα 
χρηματοδότησης μέσω 
επιχορηγήσεων και 
δανείων 

Δυνατότητα εμπλοκής σε 
προγράμματα 
οικονομικής και 
κοινωνικής ανάπτυξης 

Μεγάλο κόστος 
λειτουργίας και 
συντήρησης 

Μικρή συνεργασία με τον 
ιδιωτικό τομέα 

Συνεταιρισμός 
Χονδρικής (δημοτικής 
ιδιοκτησίας) 

Αυξημένη συνεργασία με 
τον ιδιωτικό τομέα 

Δημιουργεί ανταγωνισμό 
τιμών στην αγορά 

Ανάγκη για κυβερνητική 
χρηματοδότηση 

Αδυναμία υπαγόρευσης 
τιμών λιανικής για τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες 

ΠΙΝΑΚΑΣ 23: ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΝΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ 

Η ομάδα εργασίας τελικά πρότεινε την υιοθέτηση ενός υβριδικού 

επιχειρηματικού μοντέλου, το οποίο θα συνδυάζει τα καλύτερα χαρακτηριστικά 

των δύο υψηλά βαθμολογημένων μοντέλων (Nonprofit & Cooperative 

Wholesale). Τα σημαντικά σημεία του υβριδικού αυτού μοντέλου είναι:  

Ο μη-κερδοσκοπικός οργανισμός, “Wireless Philadelphia” (Ασύρματη 

Φιλαδέλφεια) λαμβάνει αρχική χρηματοδότηση από δωρεές ιδρυμάτων και 

τραπεζικά δάνεια καθώς και από άλλες μη-δημόσιες πηγές. 

Ο μη-κερδοσκοπικός οργανισμός αναθέτει (μέσω μιας συγκεκριμένης 

διαδικασίας) το σχεδιασμό, ανάπτυξη και διαχείριση του δικτύου σε ιδιωτικές 

εταιρείες. 

Ο ίδιος οργανισμός δίνει πρόσβαση στο δίκτυο σε παρόχους υπηρεσιών, 

εταιρείες τηλεπικοινωνιών, ιδρύματα και άλλους μη-κερδοσκοπικούς 

οργανισμούς σε χαμηλές τιμές χονδρικής. 
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Οι πάροχοι εμπορεύονται τις υπηρεσίες τους σε συνδρομητές και παρέχουν 

εξυπηρέτηση πελατών, τιμολόγηση, τεχνική υποστήριξη και άλλες υπηρεσίες 

προστιθέμενης αξίας. 

Οι πάροχοι διαθέτουν προγράμματα χαμηλής τιμολόγησης στους οικονομικά 

μειονεκτούντες συνδρομητές. 

Ο μη-κερδοσκοπικός οργανισμός χρησιμοποιεί τους πόρους του για να 

χρηματοδοτήσει προγράμματα οικονομική ανάπτυξης και εξάλειψης του 

ψηφιακού χάσματος, προγράμματα που στοχεύουν στις οικογένειες με χαμηλά 

εισοδήματα και στους τρόπους εκπαίδευσης αυτών στους υπολογιστές, στις 

νέες τεχνολογίες κ.λπ. 

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

ηλεκτροδότησης. 

Ο δήμος μεταφέρει την ιδιοκτησία όλης της σχετικής πνευματικής ιδιοκτησίας, 

των εμπορικών σημάτων, των πνευματικών δικαιωμάτων κ.λπ. στο μη-

κερδοσκοπικό οργανισμό για να υποστηρίξει, όπως απαιτείται, το 

επιχειρηματικό σχέδιο. 

4.3  ΆΛΛ Ε Σ ΧΩΡΕ Σ  

Εκτός από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ υπάρχουν αξιοσημείωτες προσπάθειες και 

σε άλλες χώρες όπως ο Καναδάς και η Νέα Ζηλανδία. 

4.3.1 Η περίπτωση του Καναδά  

Η προώθηση της ευρυζωνικότητας στον Καναδά παρουσιάζει μια μοναδικότητα, 

καθώς πραγματοποιείται μέσα σε μια απέραντη χώρα που ο πληθυσμός της 

παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλη διασπορά. Ως γενικό στόχο, η καναδική 

κυβέρνηση έχει το να καταστήσει διαθέσιμη πολύ καλή ποιότητα ζωής σε όλους 

τους Καναδούς, ανεξάρτητα από το που διαμένουν. Εντούτοις, οι αποστάσεις και 
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το μέγεθος της χώρας έχουν στερήσει από τις πιο μακρινές και αγροτικές 

κοινότητες τις ευκαιρίες και τα οφέλη που παρέχουν οι προηγμένες τεχνολογίες 

επικοινωνίας και πληροφοριών, οι οποίες, υποστηρίζουν ένα ευρύ φάσμα 

οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων. 

Με την οικονομική δραστηριότητα και την παροχή δημόσιων υπηρεσιών να 

γίνονται ολοένα και πιο εξαρτώμενες από τις μεγάλες δικτυακές ταχύτητες τα 

τελευταία χρόνια, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση του Καναδά, καθώς επίσης και οι 

περιφερειακές κυβερνήσεις και οι ηγέτες των τοπικών κοινωνιών, αναγνώρισαν 

ότι είναι υπαρκτός ο κίνδυνος οι μακρινές και αγροτικές κοινότητες να μείνουν 

τεχνολογικά αποκλεισμένες. Κατά συνέπεια, οι δημόσιες πρωτοβουλίες 

εστίασαν στη σύνδεση αυτών των κοινοτήτων με το εθνικό ευρυζωνικό δίκτυο, 

στην επέκταση της τοπικής ευρυζωνικής υποδομής πρόσβασης για να 

εξυπηρετηθούν οι κοινότητες σε λογικές τιμές, καθώς και στην ανάπτυξη των 

ευρυζωνικών εφαρμογών και του περιεχομένου που θα επιτρέπουν στις 

κοινότητες αυτές να απολαμβάνουν μια αποδοτικότερη πρόσβαση σε δημόσιες 

υπηρεσίες. 

Δεδομένου του μεγέθους της χώρας και των κοινωνικών, πολιτιστικών, 

οικονομικών και γλωσσικών διαφορών που υπάρχουν σε όλη τη χώρα, η 

ιστορική ανάπτυξη των δικτύων επικοινωνιών στον Καναδά διέφεραν ευρέως 

από περιοχή σε περιοχή. Σε μερικές περιοχές, η ευθύνη της εγκατάστασης 

δικτύων αναλήφθηκε από τον ιδιωτικό τομέα ενώ σε άλλες θεωρήθηκε ευθύνη 

της κυβέρνησης. Σε μερικές περιοχές, τα δίκτυα μεγάλωσαν και διασυνδέθηκαν, 

ενώ σε άλλες, ήταν εξαρχής κεντρικώς σχεδιασμένα. Με παρόμοιο τρόπο, οι 

πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη κι επέκταση του εθνικού ευρυζωνικού δικτύου 

οδηγούνται από διαφορετικές οντότητες, με την ευθύνη σε ορισμένες περιοχές 

να πέφτει στους δήμους και τις κοινότητες, και στον ιδιωτικό τομέα ή στις 

περιφερειακές κυβερνήσεις σε μερικές άλλες περιοχές. 
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4.3.1.1  Μοντέλα για την ανάπτυξη κι επέκταση 

ευρυζωνικών υποδομών  

Η μεγάλη πλειοψηφία των πρωτοβουλιών για να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη των 

ευρυζωνικών υποδομών στον Καναδά μπορεί να διαιρεθεί κατά προσέγγιση σε 

δύο ευρείες στρατηγικές: το μοντέλο άθροισης ζήτησης και το μοντέλο 

υποστήριξης δημόσιων υποδομών. 

Το πρώτο προωθεί τις συλλογικές ρυθμίσεις που αθροίζουν τη ζήτηση για 

ευρυζωνικές υπηρεσίες σε μια κοινοτική ή ευρύτερη κλίμακα προκειμένου να 

επιτευχθούν οι οικονομίες κλίμακας που απαιτούνται για να αναπτύξουν και να 

στηρίξουν ένα ευρυζωνικό δίκτυο. 

Το δεύτερο στηρίζεται στην άμεση δημόσια χρηματοδότηση για την κατασκευή 

ευρυζωνικών υποδομών. 

Ενώ αυτά τα πρότυπα μπορούν να εφαρμοστούν ανεξάρτητα, πρέπει να 

σημειωθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις συχνά συνδυάζονται. Παραδείγματος 

χάριν, η χρήση ενός μοντέλου υποστήριξης δημόσιων υποδομών για να 

κατασκευαστεί μια σύνδεση από ένα υπάρχον εθνικό ευρυζωνικό δίκτυο προς 

ένα κοινοτικό σημείο παρουσίας (point of presence) και έπειτα η χρήση ενός 

μοντέλου άθροισης ζήτησης για τη σύνδεση των δημοσίων υπηρεσιών, των 

επιχειρήσεων και των κατοικιών εντός της κοινότητας. 

Σε μερικές περιπτώσεις, η άθροιση ζήτησης μπορεί επίσης να παίξει καταλυτικό 

ρόλο σε ενδεχόμενη κατασκευή ενός δημόσιου δικτύου. Με τη δημιουργία των 

ικανοποιητικών οικονομιών κλίμακας μέσω της άθροισης ζήτησης, η δημόσια 

κατασκευή κι ενδεχόμενη ιδιοκτησία ενός ευρυζωνικού δικτύου που θα συνδέει 

τους δημόσιους οργανισμούς, μπορούν να είναι οικονομικά προτιμητέες σε 

σχέση με τις μακροχρόνιες μισθώσεις από τους ευρυζωνικούς παρόχους. 
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4.3.1.1.1 Μοντέλο Άθροισης Ζήτησης 

Ένας μεγάλος αριθμός πρωτοβουλιών που βασίζονται σε αυτό το μοντέλο έχουν 

εφαρμοστεί επιτυχώς σε όλο τον Καναδά. Παραδείγματα τέτοιων 

πρωτοβουλιών συναντώνται σε κοινοτικό ή δημοτικό επίπεδο όπου οι 

"κοινοτικοί πρωτοπόροι", συχνά τοπικές επιτροπές ή δημοτικά συμβούλια ή μη-

κερδοσκοπικές οργανώσεις, συνοψίζουν/αθροίζουν τη ζήτηση, δημιουργούν 

συνεταιρισμούς και φτιάχνουν τα επιχειρησιακά σχέδια για την ανάπτυξη 

ευρυζωνικών υποδομών. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι συνεταιρισμοί 

μεταξύ δημόσιων οργανισμών, όπως τα τοπικά κυβερνητικά σχήματα και οι 

πάροχοι δημοσίων υπηρεσιών, και των τοπικών επιχειρήσεων του ιδιωτικού 

τομέα, είναι σημαντικοί για τη δημιουργία των απαραίτητων, για την 

προσέλκυση και παροχή των απαραίτητων επενδύσεων, επιπέδων οικονομιών 

κλίμακας. 

Όπου οι αποστάσεις το επιτρέπουν, στρατηγικές συνεργασίες μεταξύ όμορων 

κοινοτήτων ή δήμων έχουν επίσης τονώσει την άθροιση ζήτησης. Εντούτοις, 

παρόμοιες πρωτοβουλίες, δεν είναι περιορισμένες μόνο στο επίπεδο κοινοτήτων 

ή δήμων. Σε πολλές περιπτώσεις, δημόσιοι οργανισμοί όπως σχολεία, 

νοσοκομεία και κυβερνητικά γραφεία έχουν συνεργαστεί προκειμένου να 

αθροιστεί η ζήτηση. Για παράδειγμα, μέσω της πρωτοβουλίας τους, "Κοινοτικό 

Δίκτυο" (Community Net), η επαρχία του Saskatchewan έχει διαδραματίσει έναν 

σημαντικό ρόλο με τη συγκέντρωση υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης και 

κυβέρνησης σε μια ενιαία - για τον αγοραστή - ομάδα. Με την πρωτοβουλία 

αυτή, περισσότερα από 800 σχολεία, 310 εγκαταστάσεις υγείας και 256 

κυβερνητικά γραφεία σε πάνω από 366 κοινότητες θα συνδεθούν. 

Η άθροιση ζήτησης στον Καναδά έχει εφαρμοστεί με αρκετούς διαφορετικούς 

τρόπους χρησιμοποιώντας διαφορετικές τεχνολογίες. Συγκεκριμένα, οι λύσεις 

των οπτικών ινών και των ασύρματων τεχνολογιών, έχουν αποδειχθεί 

κατάλληλες σε πολλές συλλογικές συμφωνίες με χρήστες και έχουν αναπτυχθεί 

σε πολλές πρωτοβουλίες άθροισης ζήτησης. 
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Στις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές που είναι αραιοκατοικημένες η 

δημιουργία δικτύων οπτικών ινών είναι οικονομία ασύμφορη και οι λύσεις των 

ασυρμάτων τεχνολογιών έχουν χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσουν 

ευρυζωνικά δίκτυα πρόσβασης. Η σταθερή ασύρματη τεχνολογία (fixed 

wireless) ειδικότερα, έχει αποδειχθεί μια δημοφιλής επιλογή τεχνολογίας για 

διάφορες κοινοτικές πρωτοβουλίες άθροισης ζήτησης, όπως αυτές στις περιοχές 

Leeds, Grenville, Dundas και Simcoe στο Οντάριο. Οι συνεταιριστικές λύσεις 

βασισμένες στην τεχνολογία Wi-Fi παρουσιάζουν μια πιθανή διέξοδο καθώς 

μπορούν να αναπτυχθούν δίκτυα υψηλών ταχυτήτων με χαμηλότερο κόστος. 

4.3.1.1.2 Το Μοντέλο Υποστήριξης Δημόσιων Υποδομών 

Οι περισσότερες αγροτικές κοινότητες στερούνται επαρκούς εσωτερικής 

ζήτησης προκειμένου να προσελκύσουν σημαντικές επενδύσεις από πιθανούς 

χρήστες για την ανάπτυξη ιδιόκτητων υποδομών ή για να προσελκύσουν τους 

εμπορικούς τηλεπικοινωνιακούς παρόχους για να αναπτύξουν ευρυζωνικές 

υποδομές. Όπου οι στρατηγικές άθροισης ζήτησης αποτυγχάνουν, η δημόσια 

χρηματοδότηση για την ανάπτυξη δικτύων είναι συχνά η μόνη λύση. Οι 

ευρυζωνικές πρωτοβουλίες σε αυτές τις περιοχές στηρίζονται κυρίως στη 

δημόσια χρηματοδότηση για την κατασκευή της ευρυζωνικής υποδομής και, σε 

μερικές περιπτώσεις, στη δημόσια ιδιοκτησία του δικτύου. 

Σε αυτό το μοντέλο, ένας φορέας του κυβερνητικού ή δημόσιου τομέα 

αναπτύσσει ένα δίκτυο για γενική χρήση από τους τελικούς χρήστες ή από τους 

φορείς παροχής υπηρεσιών ή και από τις δύο κατηγορίες. Επίσης, τίθεται στη 

διακριτική και οικονομική ευχέρεια του φορέα να παράσχει εμπορικές 

ευρυζωνικές υπηρεσίες, πέρα από τη λειτουργία του δικτύου. 

Το πρόγραμμα Alberta SuperNet είναι καλό παράδειγμα μιας πρωτοβουλίας που 

συνδυάζει την εμπορική και τη δημόσια συνιδιοκτησία ενός ευρυζωνικού 

δικτύου. Αν και διάφορα άλλα δημόσια δίκτυα μιμούνται το πρότυπο Alberta 

SuperNet, τα περισσότερα από αυτά τα δίκτυα καταβάλλουν συνειδητή 
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προσπάθεια να αποφύγουν την προσφορά υπηρεσιών σε υψηλά δικτυακά 

επίπεδα (high layer offerings) και αντ' αυτών προσφέρουν μόνο παθητικό 

εξοπλισμό (dark fiber) σε μερικές περιπτώσεις. 

Υιοθετώντας μια παρόμοια στρατηγική όπως αυτή των condominium fiber 

builds, το μοντέλο των δημόσιων δικτύων περιλαμβάνει μια σύγκλιση ανόμοιων 

δικτύων δημόσιου τομέα, επάνω σε μια κοινή πλατφόρμα, προκειμένου να 

μεγιστοποιηθεί η αποδοτικότητα. Σε ένα τέτοιο μοντέλο, το δημόσιο δίκτυο 

χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά για τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα. 

Υπό αυτήν τη μορφή, τα δημόσια δίκτυα δεν χρησιμοποιούνται για τη 

υποστήριξη της Διαδικτυακής κυκλοφορίας, αλλά λειτουργούν ως ένα μεγάλο 

Wide Area Network. 

Το δίκτυο της περιοχής Peel είναι ένα παράδειγμα αυτού του μοντέλου. 

Αναπτυγμένο ως condominium fiber και συνδέοντας τις περιοχές Peel, 

Brampton και Mississauga ως συνεργάτες, το δίκτυο έχει καλωδιώσεις μήκους 

14000 χιλιομέτρων. Η πολιτική χρήσης του δικτύου απαγορεύει τη διακίνηση 

πληροφοριών που δεν ανήκουν στο δημόσιο τομέα, επιτρέποντας στο δίκτυο να 

παρέχει υπηρεσίες σε διάφορους δημόσιους οργανισμούς μέσα στην όρια 

αρμοδιότητάς της, όπως σχολεία, νοσοκομεία, και βιβλιοθήκες. Ένα από τα 

πλεονεκτήματα αυτής της ρύθμισης είναι ότι, με τον μη ανταγωνισμό με τα 

εμπορικά δίκτυα των επιχειρήσεων, τα PSN (Public Sector Networks) είναι σε 

θέση να χρησιμοποιήσουν κάποιες εφαρμογές και εργαλεία προς ίδιον όφελος. 

4.3.1.2  Το Δίκτυο CANARIE  

Προς το τέλος της δεκαετίας του '80, όλες οι βιομηχανικές χώρες, 

συμπεριλαμβανομένου και του Καναδά, προχώρησαν στην μετάβαση στην 

κοινωνία της πληροφορίας. Θεωρήθηκε ότι ο Καναδάς δεν είχε ανταποκριθεί σε 

αυτά τα δεδομένα ανάλογα με άλλα προηγμένα έθνη και με τα προηγούμενα 

επιτεύγματά του στις επικοινωνίες. Υπήρξαν ανησυχίες ότι ο Καναδάς έμενε 

πίσω στον παγκόσμιο αγώνα προς τη συνδεσιì ότητα και την “οικονομία της 

γνώσης”. Το όραμα που ξεπήδησε τότε ήταν να συνδεθεί ο Καναδάς από τη μια 
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άκρη ως την άλλη χρησιμοποιώντας τη νέα λεωφόρο της πληροφορικής για να 

ενώσει τους Καναδούς κατά τρόπο παρόμοιο με το εθνικό όνειρο του 

σιδηροδρόμου έναν αιώνα πριν. 

Λαμβάνοντας υπόψη αυτήν την κατάσταση, ο Καναδάς άρχισε να διερευνά τη 

δυνατότητα εγκατάστασης ενός εθνικού δικτύου επικοινωνιών υψηλών 

ταχυτήτων για χρήση από τις καναδικές κοινότητες έρευνας, ανάπτυξης και 

εκπαίδευσης και από την καναδική βιομηχανία τεχνολογίας πληροφοριών (IT). 

Για το λόγο αυτό εκπονήθηκε μια μελέτη των οικονομικών, τεχνικών και 

ζητημάτων εφαρμογής που περιλαμβάνονται στη δημιουργία ενός νέου εθνικού 

δικτύου. Η βιομηχανία, η κυβέρνηση, και η ακαδημαϊκή κοινότητα αναγνώρισαν 

την ανάγκη κι εξέφρασαν έναν γενικό ενθουσιασμό για το προτεινόμενο δίκτυο. 

Η ακαδημαϊκή κοινότητα, ειδικότερα, ήταν ιδιαιτέρως επίμονη για την ανάγκη 

δημιουργίας ενός τέτοιου δικτύου και την κρισιμότητά του στην επιτυχία των 

ερευνών της και της συνεχούς συμμετοχής της στη διεθνή κοινότητα των 

μελετητών. Επισήμαιναν μάλιστα και τα ουσιαστικά οφέλη για την Καναδική 

εκπαίδευση. Η βιομηχανία Τεχνολογιών της Πληροφορίας επίσης, έδειξε μεγάλη 

συμπαράσταση για το όλο σχέδιο. 

Κατά τη διάρκεια των επόμενων χρόνων (από το 1993 και μετά), το CANARIE 

διαδραμάτισε έναν κρίσιμο ρόλο στο κλείσιμο της τεχνολογικής ψαλίδας μεταξύ 

του Καναδά και των διεθνών ανταγωνιστών του. Οι δραστηριότητες του 

CANARIE θα υποστήριζαν την αναβάθμιση του υπάρχοντος δικτύου-κορμού 

έρευνας κι ανάπτυξης (R&D) και εκπαίδευσης, σε υψηλότερα εύρη ζώνης και θα 

τόνωναν την ανάπτυξη των προϊόντων καθώς και τις αγορές για τα προϊόντα 

αυτά. Επιπλέον, το CANARIE επρόκειτο να βοηθήσει τον Καναδά να 

προσανατολιστεί προς έναν πολιτισμό εκμάθησης και να ενισχύσει την 

ικανότητά των Καναδών να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και γνώσεις. 

Συμπερασματικά, από την εγκαθίδρυση του CANARIE το 1993, το 

τηλεπικοινωνιακό και επιστημονικό περιβάλλον στον Καναδά έχει υποστεί 

σημαντική αναβάθμιση. Με την επιτυχία του CANARIE και τις σημαντικές 
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προόδους στα εθνικά δίκτυα του ιδιωτικού τομέα, ο Καναδάς πλέον δεν 

υπολείπεται σε επικοινωνιακές υποδομές και τεχνολογία σε σχέση με τις άλλες 

χώρες-πρωτοπόρους. 

4.3.2 Η περίπτωση της πόλης Wellington 

(Νέα Ζηλανδία)  

Πρόκειται για ένα δίκτυο οπτικών ινών το οποίο αναπτύχθηκε στην πόλη 

Wellington της Νέας Ζηλανδίας. Το δίκτυο αναπτύχθηκε από μια κοινοπραξία 

μιας ιδιωτικής εταιρείας (CityLink) και του δήμου του Wellington της Νέας 

Ζηλανδίας. Το δίκτυο αυτό παρέχει στους πολίτες της πόλης Wellington 

πληθώρα υπηρεσιών αλλά δίνει και τη δυνατότητα σε μεγάλους εταιρικούς 

χρήστες αλλά και ISPs να ενοικιάσουν μέρος του δικτύου (σκοτεινές ίνες) με 

κοστοστρεφή τρόπο. 

Ένα από τα καινοτόμα και άκρως ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά του δικτύου, 

το οποίο και συμβάλει τα μέγιστα στη βιωσιμότητα του, είναι ότι χρησιμοποιεί 

χαμηλού κόστους παθητικό και ενεργό εξοπλισμό (π.χ. Zebra on Linux) και όχι 

ακριβές εμπορικές δικτυακές συσκευές. 

Η εταιρεία CityLink ιδρύθηκε από το δήμο του Wellington της Νέας Ζηλανδίας το 

1995 με σκοπό να αναπτύξει ένα τηλεπικοινωνιακό δίκτυο χαμηλού κόστους και 

να δώσει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στις τοπικές επιχειρήσεις και στους 

κυβερνητικούς οργανισμούς. 

Το δίκτυο το οποίο αναπτύχθηκε έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

Υψηλό εύρος ζώνης με την χρήση μονότροπων οπτικών ινών 

Χαμηλό κόστος με την χρήση διαθέσιμης τεχνολογίας 

Ανοικτή αρχιτεκτονική 

Οι ιδιοκτήτες αποτελούνται από 7 εταιρείες με την ενεργή συμμετοχή των 

τοπικών αρχών 
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Το δίκτυο παρέχει υπηρεσίες σε περίπου 350 κτίρια συνδεδεμένα με 

περισσότερα από 90 χιλ. οπτικές ίνες. Βασικό χαρακτηριστικό του δικτύου 

CityLink είναι ότι είναι ένα ανοικτό δίκτυο για όλους. Με άλλα λόγια στο δίκτυο 

μπορεί να συνδεθεί οποιοσδήποτε χρήστης οποίος έχει εγκαταστάσεις στο 

κέντρο της πόλης. 

Η πολιτική χρέωσης του δικτύου CityLink δεν χρεώνει για χρόνους σύνδεσης, 

αποστάσεις σύνδεσης και όγκο δεδομένων μετάδοσης. Υπάρχει μόνο ένα τέλος 

σύνδεσης στο δίκτυο και ένα μηνιαίο τέλος συντήρησης της σύνδεσης. Το δίκτυο 

CityLink δεν παρέχει υπηρεσίες ISP απευθείας στους τελικούς χρήστες αλλά 

παρέχει υποδομές σε 18 ISPs οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή. 

4.4  ΔΙΑ Κ ΗΡΥ ΞΗ INEC  Γ ΙΑ  ΑΝΟ Ι ΧΤΑ ΔΙΚ ΤΥΑ  

Το INEC (International Network of E-Communities - 

http://www.smartcommunity.nl/) αποτελεί μια πρωτοβουλία για τη δημιουργία 

και λειτουργία ανοικτών δικτύων, με την ευθύνη υλοποίησης αυτών να 

ανατίθεται στους τοπικούς Δήμους. Στα πλαίσια του INEC έχει δημιουργηθεί και 

μια διακήρυξη σχετικά με τα ανοικτά δίκτυα. 

Η Διακήρυξη του INEC για τα Ανοιχτά Δίκτυα έχει ως σκοπό να θέσει ένα σημείο 

αναφοράς, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες για τη 

δημιουργία ανοιχτών ευρυζωνικών δικτύων με ευρεία χρήση. Η συγκεκριμένη 

Διακήρυξη ορίζει τη διαθεσιμότητα ανεπτυγμένων εκτελεστικών τεχνολογιών, 

οι οποίες διευκολύνουν την παροχή πληροφοριών, γνώσης, εμπορίου, 

εκπαίδευσης, πρόνοιας, ασφάλειας, κινητικότητας και κοινωνικοοικονομικής 

ενδυνάμωσης. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, οι εγγεγραμμένοι στη 

Διακήρυξη κατηγορηματικά επιβεβαιώνουν τις ακόλουθες πρακτικές: 

1. Οι κοινότητες δικαιούνται να έχουν ανοιχτές, μεγάλου εύρους υποδομές, 

ικανές να ικανοποιούν τις τρέχουσες, καθώς και τις μελλοντικές 

απαιτήσεις, αναφορικά με την ανταλλαγή μεγάλου όγκου πληροφοριών 
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με υψηλή ποιότητα. Τα ανοιχτά δίκτυα πιστεύεται ότι είναι ο καλύτερος 

τρόπος διασφάλισης των τωρινών και μελλοντικών κοινωνικών 

αναγκών. Οι ανοιχτές ευρυζωνικές υποδομές προσφέρουν στις 

κοινότητες τρία βασικά πλεονεκτήματα: 

 καλύτερη ποιότητα ζωής, διευκολύνοντας μέγιστη δυνατή 

πρόσβαση σε μέγιστο αριθμό κατοίκων. 

 δημιουργία καλύτερου δυνατού περιβάλλοντος μακροοικονομικής 

ανάπτυξης. 

 δημιουργία μέγιστου δυνατού περιβάλλοντος για καινοτομία και 

έρευνα. 

2. Η διασφάλιση της ανάπτυξης, εξέλιξης, συντήρησης και λειτουργίας των 

υποδομών επικοινωνίας ανήκει στις κύριες αρμοδιότητες της 

κυβέρνησης, συνεπώς ταυτόχρονα διασφαλίζονται οι πιο δίκαιες 

συνθήκες αγοράς για τη δημιουργία ελεύθερου ανταγωνισμού παροχής 

υπηρεσιών. Με αυτό τον τρόπο, η υποδομή ανοιχτής επικοινωνίας 

υπάγεται στον δημόσιο τομέα μέσω ιδιοκτησίας ή κανονισμών ή και των 

δύο, ενώ η διάθεση της παροχής υπηρεσιών παραμένει αποκλειστικά 

στην ελεύθερη αγορά. 

3. Οι υποδομές οφείλουν να είναι ολοκληρωτικά ανοιχτές σε οποιαδήποτε 

αγορά, έτσι ώστε αυτή να παρέχει τις υπηρεσίες της σε βάση ελεύθερου 

ανταγωνισμού. Αυτό θα οδηγήσει σε μία κατάσταση, όπου οι φορείς θα 

παρέχουν πανομοιότυπες υπηρεσίες κάτω από πανομοιότυπες συνθήκες, 

ανάλογα με την επιτυχία των υπηρεσιών αυτών στην αγορά. Οι υποδομές 

ανοιχτής φύσης απαιτούν: 

 Τεχνολογία: η υποδομή πρέπει να είναι συμβατή και με άλλα δίκτυα, 

δεδομένου ότι τα τεχνικά πρωτόκολλα είναι διαθέσιμα σε όλους.  

 Λειτουργικότητα: δεν θα πρέπει να υπάρχουν εμπόδια ή 

περιορισμοί στη σύνδεση μεταξύ των τελικών χρηστών.  
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 Οικονομία: το κόστος χρήσης της υποδομής θα πρέπει να 

παροτρύνει τον δίκαιο ανταγωνισμό.  

 Οργάνωση: όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες 

στην προσφορά των υπηρεσιών τους στους υπάρχοντες ή 

μελλοντικούς πελάτες τους. 

4. Η ανάγκη των σύγχρονων υποδομών να είναι ανοιχτές σημαίνει ότι είναι 

διαθέσιμες σε όλους, ανεξάρτητα από το ποιος τις χρησιμοποιεί. Αυτό 

επιτρέπει φυσική σύνδεση και πανταχού παρούσες ανεπτυγμένες 

εφαρμογές. Επιτρέπει τη σύνδεση με φυσικές τοποθεσίες, όπως σπίτια, 

κτίρια, δημόσιους χώρους, οχήματα, κέντρα πληροφοριών, νοσοκομεία 

και άλλους φορείς ή ιδρύματα του δημόσιου φορέα. Η συνεχής φυσική 

σύνδεση δε θα διευκολύνει μόνο την πρόσβαση στο διαδίκτυο, αλλά 

επίσης νέες ανεπτυγμένες εφαρμογές ήχου, video και δεδομένων, οι 

οποίες θα ενισχύσουν την ποιότητα ζωής και την οικονομική 

βιωσιμότητα των κοινοτήτων. 

5. Μία ανοιχτή ευρυζωνική υποδομή μπορεί να ανήκει σε ένα δημόσιο 

φορέα, σε μια σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού φορέα ή ακόμη και 

πολλών ιδιωτικών φορέων. Ο ρόλος της κυβέρνησης είναι να διασφαλίσει 

την ανάπτυξη και τη λειτουργία των ανοιχτών ευρυζωνικών δικτύων. Ο 

σκοπός αυτός μπορεί να επιτευχθεί μέσω πλήρους ή μερικής ιδιοκτησίας 

της υποδομής, ή μέσω ειδικής νομοθεσίας, παρέχοντας εγγύηση ανοιχτών 

υποδομών ιδιωτικής ιδιοκτησίας. 

6. Η υποδομή θα πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτρέπει μελλοντικές 

ποιοτικές και ποσοτικές ανταλλαγές πληροφοριών. Επομένως, οι 

υποδομές θα πρέπει να είναι ικανές να προσφέρουν, μεταξύ άλλων, 

συμμετρική ασύρματη συνδεσιμότητα, η οποία θα επιτρέπει υψηλής 

ποιότητας επικοινωνία μέσω video, καθώς επίσης και συμμετρική 

ανταλλαγή μεγάλου όγκου δεδομένων. 
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7. Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, η κατανομή καλύπτει ταχύτητες των 

100 Mbps και άνω, σε συμμετρική βάση. 

8. Η υποδομή θα πρέπει να υλοποιηθεί μέσω ανεξάρτητης τεχνολογίας ή 

μέσω ιδιωτικών προϊόντων. Οποιαδήποτε τεχνολογία επιτρέπει μέγιστη 

πρόσβαση σε μέγιστο αριθμό χρηστών είναι αποδεκτή, εφ’ όσον είναι 

ανοιχτή σε όλους και εξελιγμένη, έτσι ώστε να μεταφέρει πληροφορίες σε 

συμμετρικό εύρος συχνοτήτων, όπως περιγράφεται στη Διακήρυξη. 

9. Οι παράγοντες καλούν όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς μετόχους να 

ασπαστούν τους όρους της Διακήρυξης και να συνεχίσουν τις επενδύσεις, 

διατυπώνοντας τις κατάλληλες συνθήκες των κοινωνικοοικονομικών 

οφελών οι οποίες πηγάζουν από τις ανοιχτές υποδομές τηλεπικοινωνιών. 

10. Οι παράγοντες παρουσιάζουν αυτή τη Διακήρυξη ως μία πρωτοβουλία 

των κοινοτήτων-μελών της INEC και ως πρόσκληση άλλων κοινοτήτων 

να συμμετέχουν. 

4.5  Η  ΠΡΟΤΑ ΣΗ ΤΗ Σ ΕΥ ΡΩΠ ΑΪ Κ Η Σ ΕΠΙ ΤΡΟ Π ΗΣ :  

ΔΟΜ ΙΚΟΣ ΔΙ Α ΧΩΡ Ι ΣΜΟΣ (STRUCTUR AL  

SEPAR ATION)  ΣΤΙ Σ ΤΗ ΛΕ ΠΙ ΚΟ ΙΝΩΝΙ Ε Σ  

Σε πρόσφατη ομιλία της (στην ετήσια συνέλευση της BITKOM) η αρμόδια 

επίτροπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κοινωνία της Πληροφορία και τα 

Μέσα Ενημέρωσης, κα. Viviane Reding, ανακοίνωσε την έναρξη δημόσιας 

διαβούλευσης για την αναμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου της Ε.Ε. για τις 

ηλεκτρονικές επικοινωνίες (τηλεπικοινωνίες). Το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο 

εγκρίθηκε το 2002, ενώ οι ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα αυτό δημιουργούν την 

ανάγκη αναθεώρησής του. 

Ανάμεσα στις προτάσεις της επιτροπής προτείνονται νέες κανονιστικές 

παρεμβάσεις που θεωρούνται ότι θα είναι πιο αποτελεσματικές. Κυρίαρχη θέση 

ανάμεσα σε αυτές είναι η πρόταση για διαχωρισμό των τομέων δικτυακών 

υποδομών και υπηρεσιών στην αγορά των τηλεπικοινωνιών της Ευρώπης. 
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Σύμφωνα με την πρόταση αυτή οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές των πρώην 

κρατικών μονοπωλίων στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να 

διαχωριστούν από τον κλάδο της λιανικής πώλησης. 

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι δεσπόζουσες εθνικές επιχειρήσεις 

τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη ενδεχομένως να αναγκαστούν να εκχωρήσουν 

μέρος του ελέγχου δικτυακών υποδομών τους, στο πλαίσιο ενός εκτεταμένου 

σχεδίου αναδιάρθρωσης του κλάδου των τηλεπικοινωνιών, που έχει εκπονήσει 

η Ε.Ε. 

Προς το παρόν δε διευκρινίστηκε αν το σχέδιο της Ε.Ε. προβλέπει την πώληση 

του τομέα των δικτυακών υποδομών ή απλά τη δημιουργία ξεχωριστών 

νομικών προσώπων (διάσπαση). 

Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο φορέας που θα διαχειρίζεται τις υποδομές θα 

δραστηριοποιείται στον τομέα της χονδρικής πώλησης και θα παρέχει τις ίδιες 

τιμές σε όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των 

υπηρεσιών. 

Κύρια αιτία για τις προτεινόμενες αλλαγές είναι η χαμηλή διείσδυση της 

ευρυζωνικότητας, που θεωρείται ότι επηρεάζεται από τη δεσπόζουσα θέση που 

έχουν ορισμένες εταιρείες, η οποία δυσχεραίνει την είσοδο ανταγωνιστικών 

εταιρειών στη σχετική αγορά. Από την Ε.Ε., εκτιμάται ότι το σχέδιο του 

διαχωρισμού θα μπορούσε να λύσει πολλά από τα προβλήματα που βιώνει ο 

ανταγωνισμός στην ευρωπαϊκή αγορά των τηλεπικοινωνιών. 

Ο ECTA (European Competitive Telecommunications Association), συμφωνεί με 

τις συγκεκριμένες προτάσεις της Ε.Ε., ενώ αντίθετα, σοβαρές ανησυχίες 

προκαλούνται σε εθνικές τηλεπικοινωνιακές εταιρείες, οι οποίες αναμένεται να 

αντιδράσουν. Ανάλογη στάση αναμένεται να κρατήσουν και ορισμένες 

κυβερνήσεις που παρέχουν κάποια σχετική «προστασία», έναντι των 

κανονιστικών παρεμβάσεων, στις εθνικές επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών. 
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4.6  Ο  ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ  ΟΤΑ  ΣΤΗ Ν ΔΗ ΜΙΟΥ ΡΓ ΙΑ  

ΕΥΡΥ ΖΩΝΙ ΚΩΝ  ΥΠΟΔΟ ΜΩΝ  

Στις προηγούμενες παραγράφους παρουσιάστηκαν διάφορες περιπτώσεις ανά 

τον κόσμο σχετικά με την δημιουργία ευρυζωνικών υποδομών από οργανισμούς 

τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, οι ΟΤΑ και 

γενικότερα οι κυβερνητικοί οργανισμοί θα πρέπει να επικεντρώνονται στη 

δημιουργία παθητικής υποδομής για να ενθαρρύνουν την δημιουργία 

ευρυζωνικών υποδομών. Είναι επίσης φανερό πως οι ΟΤΑ και οι άλλοι 

κυβερνητικοί οργανισμοί μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στην 

ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών από τον ιδιωτικό τομέα, κυρίως με το να 

συμβάλλουν στη δημιουργία του «ευρυζωνικού» τοπίου. Δύο χαρακτηριστικά 

παραδείγματα είναι το CSEVM στο Μόντρεαλ, όπου οι δημοτικές αρχές 

παρέχουν ανοικτή πρόσβαση στις σωληνώσεις του Δήμου σε όλους τους 

τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και το «@22» στην Βαρκελώνη, όπου οι 

δημοτικές αρχές εκτός από πρόσβαση στις σωληνώσεις παρέχουν και ασφαλείς 

χώρους εγκατάστασης εξοπλισμού για τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. 

Ακόμα και αν κάποιοι ΟΤΑ δεν επιλέξουν να δημιουργήσουν κάποια δική τους 

ευρυζωνική υποδομή, μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία 

ευρυζωνικών υποδομών με τα παρακάτω: 

Εγκατάσταση ανοικτών σωληνώσεων σε άλλες υποδομές κοινής ωφέλειας, οι 

οποίες αναπτύσσονται από ΟΤΑ. Οι υποδομές αυτές μπορούν να μειώσουν το 

κόστος ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων στο μέλλον (από τους ίδιους τους ΟΤΑ 

ή από τον ιδιωτικό τομέα). 

Ενθάρρυνση των κατόχων σωληνώσεων (π.χ. εταιρίες παροχής ηλεκτρισμού) να 

παρέχουν πρόσβαση στις πλεονάζουσες σωληνώσεις τους σε τρίτους και 

συντονισμός εγκατάστασης νέων σωληνώσεων από όλους τους εμπλεκομένους 

όταν χρησιμοποιηθούν όλες οι πλεονάζουσες σωληνώσεις. 

Γενικά η συνεργασία στην δημιουργία των σωληνώσεων οδηγεί σε σημαντική 

μείωση του κόστους υλοποίησης ευρυζωνικών δικτύων. Χαρακτηριστικό είναι 
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το παράδειγμα του San Francisco, όπου σε σχετική μελέτη σκοπιμότητας για την 

υλοποίηση δικτύου οπτικών ινών, προκύπτει εξοικονόμηση σημαντικών ποσών 

σε περίπτωση συνεργασίας στη δημιουργία των σωληνώσεων, όπως φαίνεται 

στο παρακάτω πίνακα: 

Εκτιμώμενη εξοικονόμηση σε χιλιάδες δολάρια (για ολόκληρη την πόλη) 

Σενάριο  
Τεχνική B/G-PON FTTP  Τεχνική Ethernet FTTP   

Ελάχιστο Μέγιστο  Ελάχιστο Μέγιστο Εξοικονόμηση 

1. Χρήση 
υπαρχόντων 
σωληνώσεων  

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

 

1~2% 

2. Διαμοιρασμός 
σωληνώσεων με 
υπάρχοντές 
παρόχους  

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

3. Συντονισμός με 
ανακατασκευή 
πεζοδρομίων  

13,950  55,800  16,350  65,400 5~20% 

4. Συντονισμός με 
άλλα έργα κοινής 
ωφέλειας  

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

ΠΙΝΑΚΑΣ 24: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ 

SAN FRANCISCO 

4.7  ΣΥΝΟ Ψ Η ΤΗ Σ ΔΙ ΕΘ ΝΟΥ Σ ΕΜ Π ΕΙΡΙ Α Σ  

Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει συνοπτικά τα στοιχεία των αναλυθέντων 

περιπτώσεων ευρυζωνικών δικτύων από το διεθνή χώρο. 

Πιο συγκεκριμένα, ο Πίνακας 25 παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά στοιχεία των 

περιπτώσεων ευρυζωνικών δικτύων που αναλύθηκαν στο παρόν κεφάλαιο, 

συμπεριλαμβανομένων: 

Αν δραστηριοποιείται κάποιος δημόσιος/τοπικός/ιδιωτικός φορέας 

Αν έχει συσταθεί κάποιου είδους κοινοπραξία 

Αν συμπεριλαμβάνεται δημιουργία παθητικού εξοπλισμού οπτικών ινών (δίκτυο 

dark fiber) 
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Αν συμπεριλαμβάνεται δημιουργία last mile συνδέσεων 

Αν το κράτος συμβάλλει με κυβερνητική χρηματοδότηση 

Αν υφίσταται ιδιωτική υποστήριξη 

Αν προβλέπεται διάθεση collocation facilities 

Αν προβλέπεται ενοικίαση του δικτύου σε τηλεπικοινωνιακούς παρόχους 

Αν προβλέπεται παροχή υπηρεσιών 
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Περιπτώσεις  

 

 

Χαρακτηριστικά 
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Δημόσιος φορέας                X   

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

Ιδιωτικός φορέας    X  X X  X X X  X   X X  

Κοινοπραξία   Χ   X X X X X X   X X  X  

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

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

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

Λαμβάνει Ιδιωτική Υποστήριξη    X X X X  X    X   X  X 

Διάθεση Collocation Facilities X X            X     

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

Παροχή υπηρεσιών  X14 Χ  X  X X X X  X    X X  

ΠΙΝΑΚΑΣ 25: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΘΕΝΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 

                                                        

14 (στις δημοτικές υπηρεσίες) 
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Περίπτωση 

 

 

Τύπος επιχειρηματικού μοντέλου 
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Ίση πρόσβαση (Equal Access) Χ   Χ          

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

       Χ    Χ  

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

     Χ Χ   Χ   Χ

Δημόσιος Οργανισμός 
Τηλεπικοινωνιών (Public Sector 
Telco) 

  Χ  Χ      Χ15   

Μοναδικός ιδιωτικός πάροχος 
υπηρεσιών (Sole Private Provider)  Χ       Χ     

ΠΙΝΑΚΑΣ 26: ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΗ

 

                                                        

15 Το ρόλο του δημόσιου οργανισμού αναλαμβάνει η France Telecom 



 

 

 

ΚΕΦΑΛ ΑΙΟ  5:  Ε Υ Ρ Υ Ζ Ω Ν Ι Κ Ε Σ  

Υ Π Ο Δ Ο Μ Ε Σ  Σ Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α  
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ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ  ΥΠΟΔΟΜΕΣ  ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Το παρόν Κεφάλαιο αναφέρεται στα σημαντικότερα έργα ευρυζωνικών 

υποδομών στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα αυτών που χρηματοδοτούνται από 

το Ε.Π. ΚτΠ. Τα έργα αυτά, ως επί το πλείστον, βρίσκονται σε διαδικασία 

υλοποίησης. 

Μια σειρά από έργα ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών αναμένεται να 

ενισχύσουν τη διείσδυση της ευρυζωνικότητας και να αλλάξουν το Ελληνικό 

τηλεπικοινωνιακό τοπίο. 

5.1.1 Η Πρόσκληση 93  

5.1.1.1  Περιγραφή  

Η Πρόσκληση 93 αφορά την ανάπτυξη Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων 

Οπτικών Ινών σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας, 

στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης 2: «Ανάπτυξη / Υλοποίηση ευρυζωνικών 

δικτύων τοπικής πρόσβασης», του Μέτρου 4.2: «Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύων 

Τοπικής Πρόσβασης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της 

Πληροφορίας του Γ΄ ΚΠΣ. 

Η πρόσκληση 93 αφορά συνολικά (μετά τις συνολικά τρεις τροποποιήσεις από 

την ΕΥΔ ΚτΠ) τη χρηματοδότηση πράξεων συνολικού προϋπολογισμού 

€58.000.000 Δημόσιας Δαπάνης, που καλύπτει την κατασκευή Μητροπολιτικών 

Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών Ινών σε ΟΤΑ Α’ Βαθμού που βρίσκονται σε 

λιγότερο ευνοημένες περιοχές. Η κατασκευή αυτή θα διευκολύνει την 

απελευθέρωση της αγοράς, θα αυξήσει τον ανταγωνισμό και, παράλληλα, θα 

βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων των περιοχών αυτών. Άμεσος 

στόχος είναι η σταδιακή παροχή ευρυζωνικής πρόσβασης σε όλες τις δημόσιες 

υπηρεσίες για την εγκαθίδρυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την 

παροχή αποδοτικών διαλογικών υπηρεσιών προς τον πολίτη. 



ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  - 178 - 

 

Π1.5.1:  Κ αταγρ αφή εμπε ιρίας  και  μοντ έλων στις  Περιφέρειες  Δυτικής  Ελλάδας ,  

Ηπείρου  και  Ιονίων Νήσων, στ ην Ελλάδα και  δι εθνώς  

Υπάρχουν δύο κατηγορίες τελικών δικαιούχων για τον προϋπολογισμό της Π93. 

Αυτές είναι: (α) οι ΟΤΑ Α’ βαθμού και (β) οι Σύμβουλοι Τεχνικής Στήριξης 

(Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ που δεν έχουν παραγωγική ή εμπορική δραστηριότητα και η 

υλοποίηση του έργου τους εποπτεύεται άμεσα από Υπηρεσία του Δημοσίου, 

εταιρείες που ιδρύονται από το Ελληνικό Δημόσιο για την εκτέλεση 

συγκεκριμένων έργων και η ΚτΠ ΑΕ). Για λόγους πληρότητας, αναφέρεται ότι 

δικαιούχος είναι και το ΕΔΕΤ, αναφορικά με τα ΜΑΝ Αθηνών και Θεσσαλονίκης, 

και για την αγορά οπτικών ινών. 

(α) Για τους ΟΤΑ Α’ βαθμού χρηματοδοτούνται δράσεις για την 

υλοποίηση ευρυζωνικών υποδομών τοπικής πρόσβασης και ειδικότερα 

μητροπολιτικών ευρυζωνικών δικτύων οπτικών ινών (Metropolitan Area 

Network - MAN). 

Ο στόχος είναι τα ευρυζωνικά αυτά δίκτυα, ως Μητροπολιτικά δίκτυα, να 

διασυνδέουν τα κτίρια δημοσίου συμφέροντος στις περιοχές στις οποίες 

αναπτύσσονται (Φορείς Εκπαίδευσης, Υγείας – Πρόνοιας, Πολιτισμού, ΑΜΕΑ, 

κ.ά). Βασική αρχή είναι η δημιουργία συνθηκών ανταγωνισμού στην παροχή 

υπηρεσιών τόσο πρόσβασης, όσο και περιεχομένου προς όφελος του 

καταναλωτή - χρήστη, που θα βασίζεται στη διαθεσιμότητα ανοικτών 

υποδομών οπτικών ινών με κοστοστρεφή τρόπο. Ενθαρρύνεται η διάθεση 

μέρους των υποδομών για ιδιωτική εκμετάλλευση, μέσω μακροχρόνιας 

ενοικίασης ανά μέτρο και ζεύγος ινών, που θα παράγει έσοδο κοστοστρεφώς και 

με σκοπό την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας και συντήρησης. Τα έργα που θα 

υλοποιηθούν θα περιλαμβάνουν κυρίως χαντάκια, κανάλια, οπτικές ίνες, σημεία 

διασύνδεσης καθώς και εγκατάσταση παθητικού εξοπλισμού και ελάχιστου 

ενεργού εξοπλισμού δικτύου που απαιτείται για την παροχή βασικής πρόσβασης 

στα δημόσια κτίρια. Είναι δυνατή η χρηματοδότηση προτάσεων για 

γεωγραφικές περιοχές όμορων ΟΤΑ Α’ Βαθμού, με την προϋπόθεση υποβολής 

της πρότασης από έναν ΟΤΑ Α’ Βαθμού ως τελικού δικαιούχου. 

Ο τελικός δικαιούχος ΟΤΑ Α’ Βαθμού θα είναι και ο ιδιοκτήτης των υποδομών 

δικτύων που θα δημιουργηθούν. 



ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  - 179 - 

 

Π1.5.1:  Κ αταγρ αφή εμπε ιρίας  και  μοντ έλων στις  Περιφέρειες  Δυτικής  Ελλάδας ,  

Ηπείρου  και  Ιονίων Νήσων, στ ην Ελλάδα και  δι εθνώς  

Υπάρχει ένα άνω όριο στον προϋπολογισμό των προτάσεων ύψους €80.000 ανά 

χιλιόμετρο οπτικής ίνας(συνολικό ανηγμένο κόστος). Αυτό σημαίνει ότι το 

συνολικό κόστος της πρότασης, διαιρούμενο με το μήκος του δικτύου σε 

χιλιόμετρα, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις €80.000. 

Οι ΟΤΑ Α’ Βαθμού που δικαιούνται να υποβάλουν πρόταση είναι εκείνοι με 

πληθυσμό μεγαλύτερο από 10 χιλιάδες κατοίκους, στους οποίους υπάρχουν 

περισσότερα από 20 σημεία Υπηρεσιών Δημόσιου Ενδιαφέροντος σε ακτίνα 

μικρότερη των 20 χλμ. από το κέντρο της πόλης (με βάση τα στοιχεία 

απογραφής του έτους 2001). Εξαιρούνται οι ΟΤΑ Α’ Βαθμού που ανήκουν στην 

περιφέρεια Αττικής και στο Νομό Θεσσαλονίκης. 

Τα έργα με τελικούς δικαιούχους τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού θα κληθούν να 

υλοποιήσουν ως δυνητικοί Ανάδοχοι, λόγω του εξειδικευμένου αντικειμένου, 

εταιρείες ή κοινοπραξίες εταιρειών με εμπειρία σε έργα με ανάλογο φυσικό 

αντικείμενο. Στις εταιρείες ή κοινοπραξίες των δυνητικών αναδόχων δεν 

επιτρέπεται η συμμετοχή καθοιονδήποτε τρόπο εταιρειών παρόχων 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 

(β) Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης 

Λόγω του εξειδικευμένου αντικειμένου του έργου της ανάπτυξης των MAN, 

απαιτείται η Τεχνική Υποστήριξη (Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης) των ΟΤΑ 

Α’ Βαθμού, των οποίων τα έργα θα ενταχθούν για χρηματοδότηση. Ειδικότερα 

απαιτείται υποστήριξη για την πιστοποίηση και την επίβλεψη της ορθής 

εκτέλεσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, από 

συμβούλους με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στους τομείς ανάπτυξης 

ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών. Για αυτό έχουν επιλεγεί για 

χρηματοδότηση 12 προτάσεις. Οι τελικοί δικαιούχοι αυτής της κατηγορίας 

μπορούν να υποβάλλουν πρόταση για μία μόνο Περιφέρεια της χώρας. 

Στόχος είναι να υπάρχει ένας Τεχνικός Σύμβουλος που θα υποστηρίζει όλους 

τους χρηματοδοτούμενους ΟΤΑ Α’ Βαθμού μιας συγκεκριμένης Περιφέρειας. 

Εξαιρείται η Περιφέρεια Αττικής. 
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Βασικό έργο του «Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης» μιας Περιφέρειας είναι:  

1. Η σύνταξη αναλυτικής μελέτης εφαρμογής και διόδευσης των οπτικών ινών 

με την διενέργεια, όπου απαιτείται, συμπληρωματικής καταγραφής των 

απαιτήσεων και των αναγκών σε ευρυζωνικές υποδομές στη γεωγραφική 

ενότητα του Μητροπολιτικού Δικτύου, καθώς και η προσαρμογή των τευχών 

δημοπράτησης με βάση τα πορίσματα της αναλυτικής μελέτης για κάθε έναν 

από τους χρηματοδοτούμενους ΟΤΑ της Περιφέρειας ευθύνης του. 

2. Η παρακολούθηση και επίβλεψη της εκτέλεσης των τεχνικών έργων, για 

λογαριασμό των ΟΤΑ Α’ Βαθμού και της ΕΥΔ Ε.Π. ΚτΠ, με βάση το τεύχος 

δημοπράτησης και η πιστοποίηση της ορθής εκτέλεσης της εγκατάστασης 

των Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων σε κάθε χρηματοδοτούμενο 

ΟΤΑ της Περιφέρειας. 

3. Η εκπόνηση και υποβολή προς έγκριση στην ΕΥΔ Ε.Π. ΚτΠ ενός 

Επιχειρηματικού Σχεδίου εκμετάλλευσης - αξιοποίησης των εγκαθιστάμενων 

υποδομών για το σύνολο των χρηματοδοτούμενων Δήμων σε επίπεδο 

Περιφέρειας, που θα εξειδικεύεται ανά Δήμο, όσον αφορά την υιοθέτηση, τη 

χρήση και την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών. 

5.1.1.2  Παρουσίαση έργων της Π93  

Ο Πίνακας 27 παραθέτει τα έργα που έχουν εγκριθεί στα πλαίσια της 

Πρόσκλησης 93. 

α/
α 

Φορέας Περιφέρεια Μήκος 
μητροπολιτικ
ού Δικτύου 
(σε χλμ.) 

Προϋπολογισ
μός Δικτύου 
(σε €) 

1 Δήμος Ηρακλείου ΚΡΗ 36,00 2.880.000,00  

2 Δήμος Βέροιας ΚΜ 13,53 907.250,17  

3 Δήμος Κιλκίς ΚΜ 10,65 793.703,36  

4 Δήμος Κατερίνης ΚΜ 11,95 1.004.407,67  

5 Δήμος Ξάνθης ΑΜΘ 11,69 1.010.202,47  
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α/
α 

Φορέας Περιφέρεια Μήκος 
μητροπολιτικ
ού Δικτύου 
(σε χλμ.) 

Προϋπολογισ
μός Δικτύου 
(σε €) 

6 Δήμος Ορεστιάδας ΑΜΘ 12,70 934.188,03  

7 Δήμος Δράμας ΑΜΘ 12,50 926.412,70  

8 Δήμος Τρίπολης ΠΕΛ 11,73 1.005.845,95  

9 Δήμος Χανίων ΚΡΗ 35,96 2.700.000,00  

10 Δήμος Νάουσας ΚΜ 7,39 580.148,64  

11 Δήμος Άργους ΠΕΛ 6,95 549.032,54  

12 Δήμος Πύργου ΔΕΛΛ 8,27 706.383,90  

13 Δήμος 
Αλεξανδρούπολης 

ΑΜΘ 21,50 1.669.446,50  

14 Δήμος Ιεράπετρας ΚΡΗ 4,58 360.000,00  

15 Δήμος Λαμιέων ΣΤΕΛ 19,60 1.563.296,00  

16 Δήμος Καβάλας ΑΜΘ 14,77 1.153.441,73  

17 Δήμος Τρικκαίων ΘΕΣΣ 14,00 1.120.000,00  

18 Δήμος Πάρου ΝΑΙΓ 5,81 463.358,00  

19 Δήμος Σερρών ΚΜ 16,86 1.345.975,15  

20 Δήμος 
Αγ.Νικολάου 

ΚΡΗ 10,13 806.500,00  

21 Δήμος Σητείας ΚΡΗ 7,71 500.000,00  

22 Δήμος Έδεσσας ΚΜ 8,54 682.436,95  

23 Δήμος Φαρσάλων ΘΕΣΣ 4,50 360.000,00  

24 Δήμος Ροδίων ΝΑΙΓ 13,00 1.010.000,00  

25 Δήμος Φλώρινας ΔΜΑΚ 9,22 718.550,00  

26 Δήμος Θάσου  ΑΜΘ 4,81 363.943,95  

27 Δήμος Λαρισαίων  ΘΕΣΣ 23,50 1.880.000,00  

28 Δήμος Ν.Ιωνίας 
Μαγνησίας 

ΘΕΣΣ 8,50 680.000,00  
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α/
α 

Φορέας Περιφέρεια Μήκος 
μητροπολιτικ
ού Δικτύου 
(σε χλμ.) 

Προϋπολογισ
μός Δικτύου 
(σε €) 

29 Δήμος Γρεβενών ΔΜΑΚ 4,30 340.538,00  

30 Δήμος Κοζάνης ΔΜΑΚ 15,61 1.211.011,02  

31 Δήμος Βόλου ΘΕΣΣ 18,50 1.480.000,00  

32 Δήμος Κορινθίων ΠΕΛ 10,06 786.379,91  

33 Δήμος 
Πτολεμαίδας 

ΔΜΑΚ 10,42 820.600,00  

34 Δήμος Βαθέος ΒΑΙΓ 5,00 379.832,00  

35 Δήμος Αμαλιάδας ΔΕΛΛ 5,81 477.800,00  

36 Δήμος Ρεθύμνου ΚΡΗ 10,60 835.000,00  

37 Δήμος Σικυωνίων ΠΕΛ 4,43 380.837,22  

38 Δήμος Πολυγύρου ΚΜ 5,41 432.388,25  

39 Δήμος 
Καλαμπάκας 

ΘΕΣΣ 5,50 429.000,00  

40 Δήμος Ναυπάκτου ΔΕΛΛ 5,21 414.592,00  

41 Δήμος Καστοριάς ΔΜΑΚ 7,35 548.066,00  

42 Δήμος Αταλάντης ΣΤΕΛ 2,30 183.567,00  

43 Δήμος Γιάννουλης ΘΕΣΣ 5,30 418.700,00  

44 Δήμος Λεβαδέων ΣΤΕΛ 7,00 600.000,00  

45 Δήμος Χίου ΒΑΙΓ 18,00 1.260.000,00  

46 Δήμος Καρδίτσης ΘΕΣΣ 10,50 819.000,00  

47 Δήμος 
Ξυλοκάστρου 

ΠΕΛ 3,96 338.094,54  

48 Δήμος Χαλκιδέων ΣΤΕΛ 8,90 719.000,00  

49 Δήμος 
Ερμούπολης 

ΝΑΙΓ 9,38 806.555,00  

50 Δήμος Αγρινίου ΔΕΛΛ 17,00 1.330.516,00  
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α/
α 

Φορέας Περιφέρεια Μήκος 
μητροπολιτικ
ού Δικτύου 
(σε χλμ.) 

Προϋπολογισ
μός Δικτύου 
(σε €) 

51 Δήμος 
Αλεξάνδρειας 

ΚΜ 5,87 441.421,75  

52 Δήμος Πρεβέζης ΗΠΕΙΡ 9,72 770.000,00  

53 Δήμος Ιωαννιτών ΗΠΕΙΡ 26,36 2.000.000,00  

54 Δήμος Πατρέων ΔΕΛΛ 39,21 3.025.500,00  

55 Δήμος 
Μεσολογγίου 

ΔΕΛΛ 11,96 906.704,80  

56 Δήμος 
Προσοτσάνης 

ΑΜΘ 3,50 298.768,00  

57 Δήμος Μεσσήνης ΠΕΛ 3,73 323.086,36  

58 Δήμος Ζακυνθίων ΙΟΝ 4,55 363.900,00  

59 Δήμος 
Κερκυραίων 

ΙΟΝ 11,80 938.240,00  

60 Δήμος Ναυπλίου ΠΕΛ 4,48 383.847,76  

61 Δήμος Μυτιλήνης ΒΑΙΓ 8,50 595.000,00  

62 Δήμος Οινιάδων ΔΕΛΛ 3,68 311.082,40  

63 Δήμος 
Διδυμότειχου 

ΑΜΘ 6,95 550.221,00  

64 Δήμος Αιγίου ΔΕΛΛ 6,20 503.678,00  

65 Δήμος Νάξου ΝΑΙΓ 4,26 345.045,00  

66 Δήμος Καλαμάτας ΠΕΛ 15,72 1.295.308,06  

67 Δήμος Θηβαίων ΣΤΕΛ 10,00 850.000,00  

68 Δήμος 
Αργοστολίου 

ΙΟΝ 5,00 400.000,00  

69 Δήμος Ορχομενού ΣΤΕΛ 2,25 230.000,00  

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 740,60 58.217.803,78  

ΠΙΝΑΚΑΣ 27: ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΤΑ  ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 93 
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Ηπείρου  και  Ιονίων Νήσων, στ ην Ελλάδα και  δι εθνώς  

5.1.1.3  Συνολικό αποτέλεσμα  

Παρατηρώντας ότι, ήδη, 69 δήμοι της Περιφέρειας έχουν ενταχθεί στην 

Πρόσκληση 93 για την υλοποίηση ευρυζωνικών μητροπολιτικών δικτύων, το 

τηλεπικοινωνιακό τοπίο της Ελλάδας έχει την προοπτική να αλλάξει δραματικά, 

όταν τα δίκτυα αυτά υλοποιηθούν (βλ. και Σχήμα 20). Λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

Ελλάδα υστερεί κατά πολύ στις ευρυζωνικές υποδομές, ιδιαίτερα εκτός των 

αστικών κέντρων, η ολοκλήρωση των έργων αυτών θα οδηγήσει στη μείωση 

του ψηφιακού χάσματος και θα συμβάλλει στη δυνατότητα παροχής 

ευρυζωνικών υπηρεσιών στην ευρύτερη ελληνική επικράτεια. 

Τα αναμενόμενα συνολικά αποτελέσματα των έργων της Πρόσκλησης 93 είναι 

τα επόμενα: 

 Κατασκευή μητροπολιτικών δικτύων που θα διασυνδέουν τα κτίρια 

δημόσιου συμφέροντος. 

 Δημιουργία συνθηκών ανταγωνισμού προς όφελος του τελικού χρήστη 

(εναλλακτικές δικτυακές ευρυζωνικές υποδομές, πέραν του δικτύου του 

ΟΤΕ). 

 Διάθεση μέρους των υποδομών για ιδιωτική εκμετάλλευση που θα παράγει 

έσοδα με κοστοστρεφή τρόπο. 

5.1.2 Η Πρόσκληση 145  

5.1.2.1  Περιγραφή  

Η Πρόσκληση 145 αφορά την υποβολή προτάσεων για την «Ανάπτυξη 

Συμπληρωματικών Ευρυζωνικών Υποδομών (Κατασκευή Μητροπολιτικών 

Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών Ινών) σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της 

Ελληνικής Επικράτειας» στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης 2: Ανάπτυξη / 

Υλοποίηση ευρυζωνικών δικτύων τοπικής πρόσβασης του Μέτρου 4.2: 

«Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης» του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας. 
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Η Πρόσκληση 145 αφορά την Χρηματοδότηση Πράξεων συνολικού 

προϋπολογισμού 5.000.000 € Δημόσια Δαπάνη, που καλύπτει την Κατασκευή 

Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών Ινών σε ΟΤΑ Α’ Βαθμού που 

βρίσκονται σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές που θα διευκολύνει την 

απελευθέρωση της αγοράς, θα αυξήσει τον ανταγωνισμό και, παράλληλα, θα 

βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων των περιοχών αυτών. Ο 

προϋπολογισμός κατανέμεται σε ΟΤΑ Α’ Βαθμού, (εκτός Περιφέρειας Αττικής 

και Νομού Θεσσαλονίκης) που είναι πρωτεύουσες νομών, οι οποίοι δεν 

υπέβαλαν πρόταση στην Πρόσκληση 93 με σκοπό την Ανάπτυξη 

Συμπληρωματικών Ευρυζωνικών Υποδομών (Κατασκευή Μητροπολιτικών 

Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών Ινών ). 

Ο στόχος είναι τα ευρυζωνικά δίκτυα τα οποία θα υλοποιηθούν, ως 

Μητροπολιτικά δίκτυα, να διασύνδεουν τα κτήρια δημοσίου συμφέροντος στις 

περιοχές στις οποίες αναπτύσσονται (Φορείς: Εκπαίδευσης, Υγείας – Πρόνοιας, 

πολιτισμού, ΑΜΕΑ, κ.ά). Βασική αρχή είναι η δημιουργία συνθηκών 

ανταγωνισμού στην παροχή υπηρεσιών τόσο πρόσβασης όσο και περιεχομένου 

προς όφελος του καταναλωτή - χρήστη, που θα βασίζεται στην διαθεσιμότητα 

ανοικτών υποδομών οπτικών ινών με κοστοστρεφή τρόπο. Ενθαρρύνεται η 

διάθεση μέρους των υποδομών για ιδιωτική εκμετάλλευση, μέσω μακροχρόνιας 

ενοικίασης ανά μέτρο και ζεύγος ινών, που θα παράγει έσοδο κοστοστρεφώς και 

με σκοπό την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας και συντήρησης. Τα έργα που θα 

υλοποιηθούν θα περιλαμβάνουν κυρίως χαντάκια, κανάλια, οπτικές ίνες, σημεία 

διασύνδεσης καθώς και εγκατάσταση παθητικού εξοπλισμού και ελάχιστου 

ενεργού εξοπλισμού δικτύου που απαιτείται για την παροχή βασικής πρόσβασης 

στα δημόσια κτίρια. 

5.1.2.2  Παρουσίαση των έργων της Π145  

Ο Πίνακας 28 παραθέτει τα έργα που έχουν εγκριθεί στα πλαίσια της 

Πρόσκλησης 145. 
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α/

α 

Φορέας Περιφέρει

α 

Μήκος 

μητροπολιτικού 

Δικτύου (σε 

χλμ.) 

Προϋπολογισ

μός Δικτύου 

(σε €) 

1 Δήμος Αρταίων  ΗΠΕΙ 18,25 1.300.000,00  

2 Δήμος 

Ηγουμενίτσης 

ΗΠΕΙ 10,37 850.000,00 

3 Δήμος Σπάρτης ΠΕΛ 17,37 1.037.040,60 

4 Δήμος Κομοτηνής ΑΜΘ 14,64 1.088.820,00 

ΠΙΝΑΚΑΣ 28: ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΤΑ  ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 145 

5.1.3 Πρόσκληση 157  

Το μεγάλο έργο της ευρυζωνικότητας αφορά την Πρόσκληση 157 του Ε.Π. ΚτΠ, 

το οποίο προκηρύχθηκε με μοναδικό δικαιούχο την ΚτΠ Α.Ε.. Η τελευταία με τη 

σειρά της, προκήρυξε σειρά έργων με σκοπό: 

Την ενίσχυση της προσφοράς σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές, προκειμένου να 

παρασχεθούν ταχύτητες τουλάχιστον 512 kbps και 2 Mbps. Καλύπτονται 7 

γεωγραφικές ζώνες (lots), ενώ κάθε lot θα καλύπτει οπωσδήποτε κομμάτια 

αστικών, ημιαστικών και αγροτικών περιοχών που περιλαμβάνουν όλη την 

Ελλάδα, εκτός της Αττικής και του Μητροπολιτικού συγκροτήματος της 

Θεσσαλονίκης – θα καλύπτεται δηλαδή το 50% του πληθυσμού στην Ελλάδα 

(περίπου 5.000.000 κάτοικοι). Σκοπός είναι να καλυφθεί πάνω από το 90% του 

πληθυσμού αυτών των περιοχών και γεωγραφικά το 60% των κατοικημένων 

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 
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ανάπτυξη δικτύων δεν τίθεται κάποιος περιορισμός (οι ανάδοχοι μπορούν να τα 

κατασκευάσουν, να τα αγοράσουν, να τα νοικιάσουν, κ.λπ.). 

Την τόνωση της ζήτησης. Ο προϋπολογισμός για τον άξονα αυτό είναι €50 

εκατομμύρια. και η επιχορήγηση €25 εκατομμύρια. Στόχος είναι να ενισχυθεί η 

ευρυζωνική χρήση (π.χ. ο πάροχος αντί να χρεώνει τον χρήστη με €30, θα τον 

χρεώνει με €15 και τα υπόλοιπα €15 θα τα παίρνει από το έργο). Η παροχή αυτή 

θα αφορά επιλεγμένους επενδυτές από το πρώτο κομμάτι. Οι επιλεχθέντες θα 

πρέπει να δηλώσουν για χρονική περίοδο μίας πενταετίας τις τιμές παροχής 

υπηρεσιών, όπως επίσης και να πωλούν σε χονδρική τις προσφερόμενες 

υπηρεσίες. 

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

Στη HOL κατακυρώθηκαν τα υποέργα 1, 2 και 4. Στο υποέργο 1 (νομοί 

Μαγνησίας, Βοιωτίας, Εύβοιας, Φθιώτιδος και Κυκλάδων) η HOL ήταν μόνος 

ενδιαφερόμενος, ενώ στο υποέργο 2 (νομοί Άρτας, Πρεβέζης, 

Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Κεφαλληνίας, Λευκάδας, Ευρυτανίας και Κορινθίας) 

προσφορά είχε καταθέσει και η Tellas. Η HOL κέρδισε και στο υποέργο 4 (νομοί 

Πιερίας, Καρδίτσας, Λαρίσης, Τρικάλων, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Κέρκυρας), 

όπου συμμετείχαν και οι ΑΤΗΚ, Teledome και Tellas. Ο προϋπολογισμός των 3 

υποέργων (συγχρηματοδοτούμενα κατά 50% από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

για την Κοινωνία της Πληροφορίας) είναι 25,9 εκατ. ευρώ, 28,9 εκατ. ευρώ και 

30,4 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. 

Η κυπριακή ΑΤΗΚ υπερίσχυσε της Forthnet στο υποέργο 5 (νομοί Γρεβενών, 

Πέλλας, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλωρίνης, Ηρακλείου, Λασιθίου), προϋπολογισμού 

27,7 εκατ. ευρώ. 

Η Forthnet ανέλαβε την υλοποίηση των υποέργων 6 (νομοί Δράμας, 

Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Κιλκίς, Σερρών και Χαλκιδικής) και 7 (νομοί Έβρου, 

Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Λέσβου, Σάμου, Χίου και Δωδεκανήσων) 

προϋπολογισμού 28,4 εκατ. ευρώ και 27,2 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. 
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Για το υποέργο 3 (νομοί Ζακύνθου, Ηλείας, Αργολίδος, Αρκαδίας, Λακωνίας, 

Μεσσηνίας, Πειραιώς, Ρεθύμνης, Χανίων) δεν υπήρξε ενδιαφέρον από κάποιον 

πάροχο. 

5.1.4 Η Πρόσκληση 105  

5.1.4.1  Περιγραφή  

Η Πρόσκληση 105 αφορά την Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Δικτύων Τοπικής 

Πρόσβασης στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης 1: «Υπηρεσίες Ευρείας Ζώνης σε 

Φορείς Δημόσιας Διοίκησης» του Μέτρου 4.3: «Προηγμένες Τηλεπικοινωνιακές 

Υπηρεσίες για τον Πολίτη», του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την 

Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ΄ ΚΠΣ. 

Δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι της πρόσκλησης είναι οι Τοπικές Ενώσεις Δήμων 

και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) και οι ΟΤΑ Α' Βαθμού, καθώς και οι φορείς υλοποίησης 

του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. 

Η πρόσκληση αφορά τη δημιουργία ευρυζωνικών υποδομών σε περιοχές με 

μικρότερα πληθυσμιακά μεγέθη από αυτά που καλύπτονται από την Πρόσκληση 

93 για την ανάπτυξη Μητροπολιτικών Δικτύων Ευρυζωνικής Πρόσβασης, με 

χρηματοδότηση πράξεων συνολικού προϋπολογισμού €42.000.000 Δημόσιας 

Δαπάνης. 

Εξαιτίας του μικρού κόστους των προτάσεων που μπορούν να υποβληθούν, τα 

δίκτυα αυτά θα αποτελούνται από υβριδικές τεχνολογίες που θα χρησιμοποιούν 

ως επί το πλείστον ασύρματες ζεύξεις για τη διασύνδεση των σημείων τοπικού 

ενδιαφέροντος. 

Γενικός στόχος είναι η σύνδεση Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης (Δ.Δ.) στο 

δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» μέσω ευρυζωνικών δικτύων τοπικής πρόσβασης 

(ανεξάρτητα από την τεχνολογία) που θα αναπτυχθούν ή θα χρησιμοποιηθούν 

ως υπηρεσία, καθώς και η σύνδεση Φορέων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
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Εκπαίδευσης μέσω ευρυζωνικών δικτύων τοπικής πρόσβασης (ανεξάρτητα από 

την τεχνολογία) στο υπάρχον σχολικό δίκτυο «EDUNET» και στο δίκτυο κορμού 

ΕΔΕΤ. 

Για τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, η βασική κατεύθυνση είναι η 

συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων φορέων της στο Εθνικό Δίκτυο 

Δημόσιας Διοίκησης («ΣΥΖΕΥΞΙΣ»), με συγκεκριμένο στόχο την ολοκλήρωση και 

τη συμπλήρωση του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» και την ουσιαστική και λειτουργικά 

ολοκληρωμένη διασύνδεση των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. Το δίκτυο 

«ΣΥΖΕΥΞΙΣ» καλύπτει 1.766 κόμβους της Δημόσιας Διοίκησης, ακολουθώντας 

την λογική της προμήθειας υπηρεσιών (με SLA) από τηλεπικοινωνιακούς 

παρόχους και όχι την ανάπτυξη ιδιόκτητων τηλεπικοινωνιακών υποδομών. 

Παρά τη μεγάλη διάσταση του Έργου, αναδεικνύονται σημαντικές ανάγκες 

συμπλήρωσης του με επιπλέον φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, με στόχο την 

πλήρη κάλυψη σε επιχειρησιακό επίπεδο σημαντικών τομέων αυτής. 

Για τους φορείς της Εκπαίδευσης η βασική κατεύθυνση είναι η ανάπτυξη 

τοπικών δικτύων ευρυζωνικής πρόσβασης (σε επίπεδο Δήμου ή Νομαρχίας) για 

τη διασύνδεση σε αυτά φορέων της εκπαίδευσης (Πανεπιστημίων, ΤΕΙ, 

Ερευνητικών Κέντρων και κυρίως σχολείων). 

Ειδικότερα, για τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού, το δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» καλύπτει τις 

ανάγκες διαδικτύωσης όλων των Καποδιστριακών Δήμων της χώρας, 

διασυνδέοντας το κεντρικό κτίριό τους. Επίσης οι Δήμοι διαθέτουν περισσότερα 

από ένα κτίρια, που η επιχειρησιακή λειτουργία τους είναι διαφορετική, με 

ανάγκες κυρίως τοπικής διασύνδεσης των κτιρίων τους, γεγονός που θα 

επιτρέπει την επικοινωνία τους με άλλους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης μέσω 

του κεντρικού κτιρίου που συνδέεται στο δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ». Σε αυτό το 

πλαίσιο οι ΟΤΑ Α’ Βαθμού μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις ανάπτυξης 

ευρυζωνικών δικτύων πρόσβασης που θα διασυνδέουν τα κτίρια τους με το 

κεντρικό, αλλά και μεταξύ τους. Όλες οι τεχνολογίες ευρυζωνικής σύνδεσης είναι 

αποδεκτές. Στο πλαίσιο της πρόσκλησης αξιολογείται θετικά η δυνατότητα 
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αυτών των δικτύων να συμπεριλαμβάνουν και άλλους φορείς της Δημόσιας 

Διοίκησης. Τέτοιοι φορείς μπορεί να είναι οι επόμενοι: 

Φορείς Υγείας (Περιφερειακά Ιατρεία): Το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» καλύπτει το σύνολο 

των φορέων της Υγείας εκτός των Περιφερειακών Ιατρείων, που προφανώς 

έχουν ανάγκη διασύνδεσης με το δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ». 

Άλλοι Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης: Φορείς όπως οι δικαστικές υπηρεσίες, οι 

υπηρεσίες της πυροσβεστικής, τα μουσεία, οι δημοτικές βιβλιοθήκες κ.λπ. είναι 

φορείς που μπορούν να καλύπτονται από τις προτάσεις που θα υποβάλλουν οι 

ΟΤΑ Α’ Βαθμού. 

Οι ΟΤΑ Α’ Βαθμού που δικαιούνται να υποβάλλουν πρόταση είναι όσοι έχουν 

πληθυσμό μεγαλύτερο από 5.000 κατοίκους, περισσότερα από 10 σημεία (με 

βάση τα στοιχεία απογραφής του έτους 2001) παρουσίας Υπηρεσιών Δημόσιου 

ενδιαφέροντος (κτήρια δήμων, νομαρχιών, σχολεία Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΙΕΚ, Μουσεία, Βιβλιοθήκες και όποιο κτίριο 

δημόσιου ενδιαφέροντος ανήκει στο Δήμο και δεν διασυνδέεται ήδη στο δίκτυο 

«ΣΥΖΕΥΞΙΣ» ή στο «EDUNET», και λοιπά κτίρια Δημόσιας Διοίκησης). Προτάσεις 

που καλύπτουν τους Δήμους ενός νομού μπορούν να υποβάλλουν και οι Τοπικές 

Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ), για τις οποίες προφανώς δεν τίθενται 

οι παραπάνω περιορισμοί στην υποβολή πρότασης. Εξαιρούνται από τη 

χρηματοδότηση οι ΟΤΑ Α’ Βαθμού που ανήκουν στην περιφέρεια Αττικής και 

στο Νομό Θεσσαλονίκης. Επίσης δε θα χρηματοδοτηθούν οι ΟΤΑ Α’ Βαθμού που 

προτάσεις τους θα έχουν ενταχθεί στην Πρόσκληση 93. 

Για τους φορείς εκπαίδευσης θα χρηματοδοτηθούν προτάσεις για την ανάπτυξη 

τοπικών δικτύων ευρυζωνικής πρόσβασης. Μέσω αυτών θα επιτύχουν τη 

διασύνδεση όλων των φορέων της εκπαίδευσης και τη σύνδεση τα κτιρίων των 

τελευταίων στο Ερευνητικό Δίκτυο ΕΔΕΤ και στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, 

κατά περίπτωση. Όλες οι τεχνολογίες ευρυζωνικής σύνδεσης είναι αποδεκτές. 

Είναι δυνατόν π.χ. να αναπτυχθούν ασύρματα δίκτυα με κεντρικό σημείο σε 

κτίριο ενός Πανεπιστημίου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή 

Ερευνητικού Ιδρύματος ή Δήμου που να καλύπτει τα κοντινά κτίρια. 



ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  - 191 - 

 

Π1.5.1:  Κ αταγρ αφή εμπε ιρίας  και  μοντ έλων στις  Περιφέρειες  Δυτικής  Ελλάδας ,  

Ηπείρου  και  Ιονίων Νήσων, στ ην Ελλάδα και  δι εθνώς  

Εξαιρούνται από τη χρηματοδότηση οι φορείς εκπαίδευσης που ανήκουν σε ΟΤΑ 

Α’ Βαθμού που χρηματοδοτείται από την Πρόσκληση 93 ή έχει υποβληθεί στην 

παρούσα πρόσκληση πρόταση από Δήμο όπου συμπεριλαμβάνονται οι 

συγκεκριμένοι φορείς εκπαίδευσης. 

Οι ανάγκες επέκτασης των κόμβων του δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» σε φορείς της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β’ Βαθμού και σε φορείς του πρώην Υπουργείου 

Οικονομικών (εκτός αυτών που βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής και στον 

Νομό Θεσσαλονίκης), στους οποίους περιλαμβάνονται οι ΔΟΥ, οι διάφορες 

κεντρικές υπηρεσίες, οι Οικονομικές Επιθεωρήσεις, κ.λπ., θα καλυφθούν από 

πρόταση που θα καταθέσει ο Τελικός Δικαιούχος «Κοινωνία της Πληροφορίας» 

Α.Ε. 

Η ΚτΠ και το ΥΜΕ θα χρηματοδοτηθούν με €150.000,00, λόγω του 

εξειδικευμένου αντικειμένου του έργου, για τη δημιουργία ενός μηχανισμού 

παροχής υπηρεσιών υποστήριξης των δυνητικών τελικών δικαιούχων (Help 

Desk) για την υποβολή των προτάσεων, καθώς και για την υποστήριξη της 

Διαχειριστικής Αρχής στην αξιολόγηση των προτάσεων. 

Είναι δυνατή η χρηματοδότηση προτάσεων για γεωγραφικές περιοχές όμορων 

ΟΤΑ Α’ Βαθμού και ΤΕΔΚ με την προϋπόθεση υποβολής της πρότασης από έναν 

μόνο φορέα ως Τελικό Δικαιούχο. 

Στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης έχουν ήδη υποβάλει προτάσεις 220 

δήμοι της Ελληνικής επικράτειας, οι οποίες, σύμφωνα με την Διαχειριστική Αρχή 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚτΠ θα εγκριθούν όλες. 

5.1.4.2  Παρουσίαση σχετικών έργων  

Τα εγκεκριμένα έργα στα πλαίσια της Πρόσκλησης 105, παρατίθενται στον 

παρακάτω πίνακα (Πίνακας 29). 

A/A Τίτλος Έργου Η/νία 

Ένταξης 
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1 Δήμος Κρύας Βρύσης 23/11/2005 

2 ΤΕΔΚ Ν.Καβάλας 24/11/2005 

3 ΤΕΔΚ Ν.Ξάνθης 28/11/2005 

4 ΣΥΖΕΥΞΙΣ - ΕΔΥΟ 11/04/2005 

5 ΣΥΖΕΥΞΙΣ - Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 11/04/2005 

6 Δήμος Ιαλυσού Ρόδος 23/11/2005 

7 Δήμος Καλλιθέας/Ρόδου 23/11/2005 

8 ΤΕΔΚ Ν.Κοζάνης 23/11/2005 

9 Δήμος Στυλίδας 02/12/2005 

10 Δήμος Κυπαρισσίας 10/03/2006 

11 Δήμος Χερσονήσου 23/11/2005 

12 Δήμος Μεσσάτιδος 23/11/2005 

13 Δήμος Κάρλας 16/12/2005 

14 TEΔΚ Ν.Ροδόπης 27/02/2006 

15 Δήμος Γέρας 23/11/2005 

16 Δήμος Ευπαλιου 23/11/2005 

17 Δήμος Σαπων 09/12/2005 

18 Δήμος Μαρωνειας 02/12/2005 

19 Δήμος Κόνιτσας 02/12/2005 

20 Δήμος Μουδανίων 02/12/2005 

21 Δήμος Πεταλούδας 09/12/2005 

22 Δήμος Ανθεμιων 02/12/2005 

23 Δήμος Πλατεος 02/12/2005 

24 Δήμος Βύσσας 16/12/2005 

25 Δήμος Παμβώτιδος 09/12/2005 

26 Δήμος Μεταξάδων 02/12/2005 

27 Δήμος Πηνείας 12/04/2006 

28 Δήμος Γαργαλιάνων  12/04/2006 

29 Δήμος Καζαντζάκη 09/12/2005 

30 Δήμος Καστελλίου 16/12/2005 

31 Δήμος Παλλήνης 09/12/2005 
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32 Δήμος Αρκαλοχωρίου 16/12/2005 

33 Δήμος Διακοπτού 27/01/2006 

34 Δήμος Ζαλόγγου  16/12/2005 

35 Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας 09/12/2005 

36 Δήμος Καλλικράτειας 10/01/2006 

37 Δήμος Σκιλλούντος  10/01/2006 

38 Δήμος Αμφίκλειας 10/01/2006 

39 Δήμος Υπάτης 10/01/2006 

40 Δήμος Μαλεσίνας 10/01/2006 

41 Δήμος Μακρακώμης 10/01/2006 

42 Δήμος Γαστούνης 10/01/2006 

43 Δήμος Αρχαγγέλου 10/01/2006 

44 Δήμος Κερκίνης 01/06/2006 

45 Δήμος Δομοκού 16/02/2006 

46 Δήμος Γεροποτάμου 25/01/2006 

47 Δήμος Λέρου 10/01/2006 

48 ΤΕΔΚ Ν. Λάρισας 10/01/2006 

49 Δήμος Νεμέας 10/01/2006 

50 Δήμος Μυκόνου 19/05/2006 

51 Δήμος Παραμυθιάς 27/02/2006 

52 Δήμος Λουτρακίου - Περαχώρας 27/01/2006 

53 Δήμος Ηρακλείας 10/01/2006 

54 Δήμος Σιδηροκάστρου 10/01/2006 

55 Δήμος Εμμανουήλ Παππα 10/01/2006 

56 Δήμος Βαρθολομιού 10/01/2006 

57 Δήμος Θέρισου 10/01/2006 

58 ΤΕΔΚ Ν.Καρδιτσας 10/01/2006 

59 ΤΕΔΚ Ν. Ηρακλείου 27/02/2006 

60 ΤΕΔΚ Ν. Κορινθίας 27/01/2006 

61 Δήμος Λιτόχωρου 15/06/2006 

62 Δήμος Νικηφόρου Φωκά 10/01/2006 
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63 Δήμος Αρκαδίου 10/01/2006 

64 Δήμος Κίσσαμου 10/01/2006 

65 Δήμος Στρυμώνα 25/01/2006 

66 Δήμος Δυστιών 27/02/2006 

67 Δήμος Κ. Μητρουσίου 25/01/2006 

68 Δήμος Άσσου-Λέχαιου 27/01/2006 

69 Δήμος Διου 13/04/2006 

70 ΤΕΔΚ Ν.Πιερίας 25/01/2006 

71 Δήμος Ανακτορίου 10/01/2006 

72 Δήμος Καλλονής 25/01/2006 

73 Δήμος Μεγαλόπολης 25/01/2006 

74 ΤΕΔΚ Ν. Ιωαννίνων 10/01/2006 

75 Δήμος Σπερχειάδος 25/01/2006 

76 Δήμος Μελιτείων 25/01/2006 

77 Δήμος Μεγ. Αλεξάνδρου 14/03/2006 

78 Δήμος Μώλου 19/05/2006 

79 ΤΕΔΚ Ν. Φωκίδας 03/08/2006 

80 Δήμος Σαρωνικού 10/01/2006 

81 Δήμος Αμαρυνθίων 10/01/2006 

82 Δήμος Αγίων Θεοδώρων 25/01/2006 

83 Δήμος Βόχας 27/02/2006 

84 Δήμος Λαρίσσου / Μετόχι 27/02/2006 

85 Δήμος Βραχναίικων 27/02/2006 

86 Δήμος Δύμης 10/03/2006 

87 Δήμος Φαρρών 14/03/2006 

88 Δήμος Μόβρης 27/02/2006 

89 Δήμος Παραλίας 27/01/2006 

90 Δήμος Αυλίδας 25/01/2006 

91 Δήμος Θεστιέων 25/01/2006 

92 Δήμος Φιλοθέης / Άρτας 25/01/2006 

93 Δήμος Αράχθου 25/01/2006 
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94 Δήμος Μιδέας 25/01/2006 

95 Δήμος Κρανιδίου 25/01/2006 

96 Δήμος Κουλουκώνα 10/01/2006 

97 Δήμος Δικαίου 19/05/2006 

98 Δήμος Σοφάδων 25/01/2006 

99 Δήμος Καλαβρύτων 25/01/2006 

100 Δήμος Νέας Αγχιάλου 25/07/2006 

101 Δήμος Οίτυλου 19/05/2006 

102 Δήμος Τριταίας 25/07/2006 

103 Δήμος Φιλιατρών 03/08/2006 

104 Δήμος Νέας Ζιχνης 25/01/2006 

105 Δήμος Βοιων 25/01/2006 

106 Δήμος Αλίαρτου 19/05/2006 

107 Δήμος Παρελιων 25/01/2006 

108 Δήμος Τήνο 27/01/2006 

109 Δήμος Νέας Αρτάκη 25/01/2006 

110 Δήμος Θεσπρωτικού 25/01/2006 

111 Δήμος Αιδηψού 25/01/2006 

112 Δήμος Ασίνης 25/01/2006 

113 ΤΕΔΚ Ν.Λέσβου 27/02/2006 

114 Δήμος Λεωνιδίου 27/01/2006 

115 Δήμος Παραλίας Κατερίνης 27/01/2006 

116 Δήμος Καρλόβασιου 27/02/2006 

117 Δήμος Καρύστου 14/03/2006 

118 ΤΕΔΚ Ν. Χαλκιδικής 25/01/2006 

119 ΤΕΔΚ Ν. Μαγνησίας 25/01/2006 

120 Δήμος Θιναλίων 25/01/2006 

121 Δήμος Σκύδρας 19/05/2006 

122 Δήμος Μενηιδος 27/02/2006 

123 Δήμος Ιστιαίας 27/01/2006 

124 ΤΕΔΚ Ν. Λευκάδας 12/04/2006 
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125 Δήμος Συμπολιτείας 19/05/2006 

126 ΤΕΔΚ Ν. Χανίων 27/02/2006 

127 Δήμος Σκουτάρεως 19/05/2006 

128 Δήμος Οινοφύτων 27/01/2006 

129 Δήμος Αμφιλοχίας 27/01/2006 

130 Δήμος Αξιούπολης 27/02/2006 

131 Δήμος Κω 25/01/2006 

132 Δήμος Φερών 27/02/2006 

133 Δήμος Εξαπλατάνου 27/01/2006 

134 Δήμος Ευρωστίνης 27/01/2006 

135 Δήμος Μεσσαπίων 19/07/2006 

136 Δήμος Πολυκάστρου 27/02/2006 

137 Δήμος Τριγλίας 14/03/2006 

138 Δήμος Πετριτσιου  

139 ΤΕΔΚ Κυκλάδων 27/01/2006 

140 Δήμος Αγ. Βαρβάρας 27/02/2006 

141 Δήμος Σκοτούσσης 27/02/2006 

142 ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας 27/02/2006 

143 Δήμος Αμυνταίου 27/02/2006 

144 Δήμος Σωστού 27/02/2006 

145 Δήμος Ταμιναίων 14/03/2006 

146 Δήμος Ηρακλείδων 19/05/2006 

147 ΤΕΔΚ Ν. Βοιωτίας 27/01/2006 

148 Δήμος Καμένων Βούρλων 27/01/2006 

149 Δήμος Νεαπόλεως 15/06/2006 

150 Δήμος Αθαμανίας 12/04/2006 

151 Δήμος Λευκιμμαίων 27/02/2006 

152 Δήμος Τενέας 27/02/2006 

153 Δήμος Φιλιατών 12/04/2006 

154 Δήμος Πλατανιά 27/02/2006 

155 Δήμος Παλικης 27/02/2006 
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156 ΤΕΔΚ Ν. Ρεθύμνης 27/02/2006 

157 Δήμος Μολάων 27/02/2006 

158 Δήμος Νέστορος 19/07/2006 

159 Δήμος Βισαλτίας 29/05/2006 

160 Δήμος Κολυμβαρίου 27/02/2006 

161 ΤΕΔΚ Ν. Έβρου 27/02/2006 

162 ΤΕΔΚ Ν. Λακωνίας 27/02/2006 

163 Δήμος Ερέτριας 19/05/2006 

164 Δήμος Κορώνης 14/03/2006 

165 Δήμος Νιγρίτας 27/02/2006 

166 Δήμος Κορισσίων Ν. Κέρκυρας 27/02/2006 

167 Δήμος Ευρωπού 27/02/2006 

168 Δήμος Ομηρούπολης 27/02/2006 

169 Δήμος Σουφλίου 27/02/2006 

170 ΤΕΔΚ Ν.Τρικάλων 12/04/2006 

171 Δήμος Κύρρου 27/02/2006 

172 ΤΕΔΚ Ν. Ημαθίας 12/04/2006 
ΠΙΝΑΚΑΣ 29: ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΓΚΡΙΘΟΥΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 

ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 105 (ΜΑΡΤΙΟΣ 2006) 

5.1.4.3  Συνολικό αποτέλεσμα  

Τα αποτελέσματα της υλοποίησης των έργων της Πρόσκλησης 105 θα 

αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και τους 

εκπαιδευτικούς φορείς. Σε συνδυασμό με τα έργα της Πρόσκλησης 93, 

διαβλέπεται η ανάπτυξη / υλοποίηση μιας σημαντικής δικτυακής ευρυζωνικής 

υποδομής στην Ελλάδα, η οποία θα παρέχει, ή θα προσφέρει τη δυνατότητα 

παροχής, ευρυζωνικών συνδέσεων σε φορείς, αλλά και σε πολίτες. Ο 

ευρυζωνικός χάρτης της Ελλάδας αναμένεται να αλλάξει δραματικά μετά την 

ολοκλήρωση των έργων αυτών, με την υλοποίηση δικτυακών υποδομών που θα 

είναι ανεξάρτητες αυτών του ΟΤΕ. 
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Στο Σχήμα 20 αναγράφεται ο αριθμός των εγκεκριμένων έργων ανά Νομό 

(ουσιαστικά ο αριθμός των ευρυζωνικών μητροπολιτικών δικτύων που θα 

υλοποιηθούν), στα πλαίσια των προσκλήσεων 93 (με λευκό χρώμα) και 105 (με 

μαύρο χρώμα και μόνο οι δήμοι, είτε είναι ήδη εγκεκριμένοι είτε όχι). Από το 

παρακάτω σχήμα φαίνεται και εποπτικά, η αλλαγή του ευρυζωνικού χάρτη της 

Ελλάδος σε περιφερειακό επίπεδο. 

 

ΣΧΗΜΑ 20: ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (ΔΗΜΩΝ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ  ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑ 

ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 93 ΚΑΙ 105 
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5.1.5 Η Πρόσκληση 43  

Η Πρόσκληση 43 αφορά τη χρηματοδότηση της κατηγορίας πράξης 1: «Έργα 

αρχικής εφαρμογής τεχνολογιών ευρυζωνικών δικτύων» και ειδικότερα της 

επιμέρους δράσης για την «Ανάπτυξη και λειτουργία δορυφορικών 

συστημάτων/εφαρμογών ευρυζωνικής πρόσβασης αναδραστικής 

επικοινωνίας». 

Η δράση αφορά την ανάπτυξη και τη λειτουργία δορυφορικών συστημάτων / 

εφαρμογών αναδραστικής επικοινωνίας ευρέως φάσματος, την παροχή 

υπηρεσιών υψηλής ποιότητας επικοινωνίας σε νησιά ή άλλες απομακρυσμένες ή 

λιγότερο ευνοημένες περιοχές της χώρας, με τη σχετική ανάπτυξη υποδομών και 

την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων. 

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για την πρόσκληση είναι €11.000.000, 

ο οποίος καλύπτεται κατά 100% από Δημόσια Δαπάνη. 

Η συγκεκριμένη δράση αφορά στη χρηματοδότηση: 

1) Των απαραίτητων μελετών προσδιορισμού των αναγκών φορέων του 

Δημοσίου τομέα απομακρυσμένων περιοχών για δορυφορικές επικοινωνίες 

υψηλών ταχυτήτων και διασύνδεσης δορυφορικών και επίγειων δικτύων με 

ταυτόχρονη αναδραστική επικοινωνία (εικόνα, ήχος, δεδομένα). 

2) Την ανάπτυξη/υλοποίηση όλων των απαραίτητων υποδομών δορυφορικών 

συστημάτων σύνδεσης και πρόσβασης (τερματικές και κεντρικές υποδομές, 

κ.λπ.) σ’ ένα ικανοποιητικό αριθμό επιλεγμένων δημοσίων φορέων (σχολεία, 

κέντρα και υπηρεσίες υγείας, κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, κ.λπ.) όπως θα 

έχουν προσδιοριστεί από τις μελέτες. 





 

 

 

ΚΕΦΑΛ ΑΙΟ  6:  Υ Φ Ι Σ Τ Α Μ Ε Ν Η  

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η  Σ Τ Η Ν  Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α  

Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ  Ε Λ Λ Α Δ Α Σ  
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ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Στο παρόν Κεφάλαιο παρουσιάζονται στοιχεία για την Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας (ΠΔΕ), τόσο γενικά, όσο και ειδικά στοιχεία σχετικά με την 

ευρυζωνικότητα, τη χρήση της και την ανάπτυξή της στην περιοχή. Τα στοιχεία 

τα οποία παρουσιάζονται αποτελούν μια σύνοψη του παραδοτέου ΠΑ 5.6 

«ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ».  

6.1  ΠΡΟΤΕΙΝ ΟΜΕΝ Ο  ΜΟΝ ΤΕΛΟ  ΣΧΕΤΙΚ Α ΜΕ ΤΗΝ  

ΠΕΡΙΦΕ ΡΕΙ Α  ΔΥΤΙΚ Η Σ ΕΛ ΛΑΔ Α Σ  

Στο παραδοτέο ΠΑ 5.6 «ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» μετά από συγκριτική αξιολόγηση και 

λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της περιοχής στην οποία θα υλοποιηθεί 

το δίκτυο, εξάγεται το συμπέρασμα ότι το μοντέλο «Κατοχή Παθητικής 

Υποδομής - Ιδιώτες στην Υποδομή Ενεργού Εξοπλισμού» αποτελεί βέλτιστη 

λύση για περιοχές της περιφέρειας της Ελλάδας. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο οι 

Δήμοι θα επιλέξουν να εκμεταλλευτούν μόνο τις αρχικές υποδομές στο επίπεδο 

του Ενεργού Εξοπλισμού, ενώ θα επενδύσουν στις μελλοντικές επεκτάσεις του 

Παθητικού εξοπλισμού (περισσότερες πληροφορίες στην Παράγραφο 3.2 του 

παραδοτέου ΠΑ 5.6 «ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»). 

Το μοντέλο αυτό έχει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των υπολοίπων 

εναλλακτικών. Τα πλεονεκτήματα αυτά είναι τα εξής : 
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 Ο Δήμος ή οι Δήμοι θα είναι αυτοί που θα κατέχουν την Παθητική υποδομή 

και θα την προσφέρουν κοστοστρεφώς στους ιδιωτικούς φορείς που θα 

δείξουν ενδιαφέρον να επενδύσουν στις υποδομές.  

 Οι Δήμοι θα επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην επέκταση της 

Παθητικής Υποδομής δίνοντας τη δυνατότητα για ευρυζωνική πρόσβαση 

σε περισσότερους πολίτες. 

 Η απόφαση των Δήμων να μην συμμετέχουν στην επέκταση του Ενεργού 

Εξοπλισμού περιορίζει τα απαιτούμενα κεφάλαια. 

 Βάσει της λογικής της ανοιχτής πρόσβασης δεν θα πρέπει να 

δημιουργούνται οικονομίες κλίμακας για κανέναν από τους εμπλεκόμενους 

φορείς. Συνεπώς, θα πρέπει να μην υπάρχει συμμετοχή στην κατοχή για 

παραπάνω από ένα επίπεδα. 

 Ο Δήμος θα αποφασίζει για τις επεκτάσεις του δικτύου και συνεπώς θα 

λαμβάνει υπόψη του ζητήματα κοινωνικής ευαισθησίας σχετικά με τα έργα 

εκσκαφών. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να το διασφαλίσει μέσα από τους 

όρους των συμβολαίων που θα συνάψει με τον ιδιωτικό φορέα. 

 Η δημιουργία ενός οπτικού δικτύου που ανήκει στο Δήμο προσφέρει σε 

αυτόν συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες πόλεις αφού δίνει 

επιπλέον επιχειρηματικά κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις. 

 Τα έργα εγκατάστασης της οπτικής ίνας μπορούν να συνδυάζονται με άλλα 

δημοτικά έργα  υποδομής που ενεργεί ο Δήμος. 

 Η μη-συμμετοχή του Δήμου στη Διαχείριση του εξασφαλίζει μικρότερη 

πολυπλοκότητα σχετικά με τις δραστηριότητές του.  

 Ο φορέας που θα αναλάβει τη Διαχείριση, περιορίζει το ρίσκο της 

επένδυσής του, καθώς η συμμετοχή του Δημόσιου Φορέα προσφέρει ένα 

επίπεδο ασφάλειας. 
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Ένα μειονέκτημα της επένδυσης είναι το μεγάλο χρηματικό κεφάλαιο που 

πρέπει να διατεθεί προκειμένου να εγκατασταθεί το δίκτυο. Ωστόσο, όπως έχει 

ήδη αναφερθεί, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλύπτει το 75% του κόστους της 

επένδυσης, ενώ το υπόλοιπο 25% καλύπτεται από εθνικούς πόρους και ο Δήμος 

δεν επιβαρύνεται καθόλου οικονομικά. 

Το σενάριο υλοποίησης που προτείνεται έχει και κάποια μειονεκτήματα τα 

οποία όμως με σωστούς χειρισμούς μπορούν να μην επηρεάσουν την απόφαση 

των Δήμων να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία για κατασκευή οπτικών 

δικτύων.  

Το κυριότερο πρόβλημα που ανακύπτει είναι η κοινή αποδοχή από τους Δήμους 

του φορέα που θα αναλάβει τη Διαχείριση των υποδομών. Επίσης, καθώς οι 

αποφάσεις θα λαμβάνονται περιφερειακά θα πρέπει οι Δήμοι να αναπτύξουν 

υγιείς σχέσεις συνεργασίας ώστε να αποφασίζουν για μελλοντικά ζητήματα που 

θα προκύψουν όπως οι επεκτάσεις των δικτύων. 

Ο φορέας θα αναλάβει το ρόλο του συμβούλου προς τους Δήμους. Οι τελικές 

αποφάσεις θα λαμβάνονται από τα Δημοτικά συμβούλια ή από κοινού σε όλη 

την περιφέρεια. Προκειμένου να μειωθεί η πολυπλοκότητα αυτού του μοντέλου 

θα πρέπει ο αριθμός των ατόμων που θα ασχολούνται με τις αποφάσεις αυτές 

να είναι περιορισμένος. 

Το πιο σημαντικό μειονέκτημα των οπτικών δικτύων είναι ο χρόνος που 

απαιτείται για την κατασκευή τους. Υπολογίζεται ότι ανάλογα και με το μήκος 

του δικτύου, η ολοκλήρωσή του κυμαίνεται από 1 έως 3 έτη. Επίσης, η 

οικονομική εκμετάλλευση των οπτικών δικτύων ξεκινά αφού πρώτα 

ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης και αυτό σημαίνει για τον Φορέα που 

αναλαμβάνει τα έξοδα υποδομής ότι στο πρώτο στάδιο θα υπάρχουν μόνο 

οικονομικές εκροές. 
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Π1.5.1:  Κ αταγρ αφή εμπε ιρίας  και  μοντ έλων στις  Περιφέρειες  Δ υτικής  Ελλάδας ,  

Ηπείρου  και  Ιονίων Νήσων, στ ην Ελλάδα και  δι εθνώς  

6.1.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση και  

Ανάλυση Βιωσιμότητας  

Ο ΟΤΑ ορίζεται διαχειριστής της παθητική υποδομής και έχει να καλύψει μόνο 

συγκεκριμένα κέντρα κόστους τα οποία περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

Στο Capex αντιστοιχούν έξοδα που πραγματοποιούνται για να καλύψουν  

α) την λειτουργία του Διαχειριστικού Φορέα, όπως Software licences, Desktop 

computers, Coverage Cost Fiber 

β) τις μικροεπεκτάσεις του δικτύου που απαιτούνται μέχρι οι οπτικές ίνες να 

φτάσουν στους υπαίθριους κατανεμητές του ΟΤΕ για να υλοποιηθεί η 

αρχιτεκτονική Fiber to the Curb (FTTC) και  

γ) την επέκταση του δικτύου των δακτυλίων στην υπόλοιπη πόλη του ΟΤΑ με 

τις αντίστοιχες μικροεπεκτάσεις ώστε να υπάρχει σχεδόν πλήρης κάλυψη του 

ΟΤΑ.  

Στα δύο τελευταία μέρη αντιστοιχούν και οι μεγαλύτερες δαπάνες καθώς 

αφορούν την κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους του κάθε ΟΤΑ με οπτικό δίκτυο 

μέχρι τα curb.  

Για το μέρος που αντιστοιχεί στο Opex αντιστοιχούμε το κόστος που αφορά στα 

παρακάτω: Προσωπικό, Εκπαίδευση, Μισθώματα Χώρων, Συντήρηση 

Παθητικού Δικτύου και Διοικητικά Έξοδα. 

Μετά από σχετική οικονομοτεχνική μελέτη στην παράγραφο 5 του παραδοτέου 

ΠΑ 5.6 «ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ» προκύπτουν τα συμπεράσματα τα οποία αναφέρονται παρακάτω. 

Το συνολικό συμπέρασμα που προκύπτει σε οικονομικά μεγέθη είναι ότι ένας 

πάροχος μπορεί να έχει πρόσβαση σε έναν ολόκληρο ΟΤΑ πληρώνοντας ετήσιο 

κόστος ίσο με τα διαθέσιμα μέτρα του ΟΤΑ επί την τιμή ανά μέτρο, ενώ το 

κόστος κατασκευής αυτού του δικτύου είναι πολλαπλάσιο.  
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Π1.5.1:  Κ αταγρ αφή εμπε ιρίας  και  μοντ έλων στις  Περιφέρειες  Δυτικής  Ελλάδας ,  

Ηπείρου  και  Ιονίων Νήσων, στ ην Ελλάδα και  δι εθνώς  

Ενδεικτικά και σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται παρακάτω 

το κόστος που πρέπει να καταβάλει ένας πάροχος για να έχει την κάλυψη του 

δικτύου των πόλεων κυμαίνεται από 40.000€ (Πύργος Σενάριο Β) ευρώ στην 

αρχή και φθάνει στα 60.000€ (Πύργος) στο τέλος της πενταετίας, καθώς το 

δίκτυο είναι πολύ μεγαλύτερο. (Αμαλιάδα Σενάριο Β από 36.000€ έως 53.000€ 

κατ’ έτος Επιδοτούμενο, 2 πάροχοι). 

Η τιμή ενοικίασης έχει υπολογιστεί με 2 παρόχους, ενώ στην περίπτωση που 

αυτοί αυξηθούν η τιμή πέφτει σχεδόν γραμμικά ενώ το επιπλέον κόστος για 

εγκατάσταση ίνας στους σωλήνες που είναι διαθέσιμοι είναι κατά πολύ 

μικρότερο.  

Είναι φανερό ότι στην περίπτωση που σε μία Περιφέρεια ενοικιαστεί όλη η 

υποδομή σε πολλούς παρόχους το συνολικό κόστος ενοικίασης μειώνεται 

δραστικά λόγω του διαμοιρασμού του κόστους της επένδυσης. Αντίστροφα, η 

κατασκευή παρόμοιου δικτύου από διαφόρους παρόχους την ίδια χρονικά 

στιγμή δεν επιφέρει κάποια κερδοφορία. 

Σημαντική παράμετρος που προκύπτει από τα αποτελέσματα μας είναι η 

χρηματοπιστωτική δυνατότητα που πρέπει να έχουν οι ΟΤΑ. Όπως φαίνεται και 

στον παρακάτω πίνακα, κυμαίνεται από 70.000 € περίπου με επιδότηση των 

νέων επεκτάσεων (Σενάριο Β) ως 350.000€ περίπου χωρίς επιδότηση των νέων 

επεκτάσεων  και χωρίς ενοποίηση υποδομών (σενάριο A). 

 Σενάριο Α Σενάριο B 

 OTA   Χωρίς 

Επιδότηση  

 Με 

Επιδότηση  

 Χωρίς 

Επιδότηση  

 Με 

Επιδότηση  

 Πύργος  -354.386 -100.244 -283.017 -79.714 

Αμαλιάδα -265.864 -86.849 -211.538 -68.525 

ΠΙΝΑΚΑΣ 30: ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ – OTA 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 



 

Π1.5.1:  Κ αταγρ αφή εμπε ιρίας  και  μοντ έλων στις  Περιφέρειες  Δυτικής  Ελλάδας ,  

Ηπείρου  και  Ιονίων Νήσων, στ ην Ελλάδα και  δι εθνώς  

ΚΕΦΑΛ ΑΙΟ  7:  Κ Α Τ Α Γ Ρ Α Φ Η  

Ε Μ Π Ε Ι Ρ Ι Α Σ  Κ Α Ι  Σ Τ Η Ν  Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α  

Η Π Ε Ι Ρ Ο Υ  
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Π1.5.1:  Κ αταγρ αφή εμπε ιρίας  και  μοντ έλων στις  Περιφέρειες  Δυτικής  Ελλάδας ,  

Ηπείρου  και  Ιονίων Νήσων, στ ην Ελλάδα και  δι εθνώς  

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  

Στο παρόν Κεφάλαιο παρουσιάζονται στοιχεία για την Περιφέρεια Ηπείρου, 

τόσο γενικά, όσο και ειδικά στοιχεία σχετικά με την ευρυζωνικότητα, τη χρήση 

της και την ανάπτυξή της στην περιοχή. Τα στοιχεία τα οποία παρουσιάζονται 

αποτελούν μια σύνοψη του παραδοτέου ΠΑ 5.4 «ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ».  

7.1  ΠΡΟΤΕΙΝ ΟΜΕΝ Ο ΜΟΝ ΤΕΛΟ  ΣΧΕΤΙΚ Α ΜΕ ΤΗΝ  

ΠΕΡΙΦΕ ΡΕΙ Α  ΗΠ ΕΙΡΟΥ  

Στο παραδοτέο ΠΑ 5.4 «ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ» μετά από συγκριτική αξιολόγηση και λαμβάνοντας 

υπόψη τα χαρακτηριστικά της περιοχής στην οποία θα υλοποιηθεί το δίκτυο, 

εξάγεται το συμπέρασμα ότι το μοντέλο «Κατοχή Παθητικής Υποδομής - Ιδιώτες 

στην Υποδομή Ενεργού Εξοπλισμού» αποτελεί βέλτιστη λύση για περιοχές της 

περιφέρειας της Ελλάδας. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο οι Δήμοι θα επιλέξουν 

να εκμεταλλευτούν μόνο τις αρχικές υποδομές στο επίπεδο του Ενεργού 

Εξοπλισμού, ενώ θα επενδύσουν στις μελλοντικές επεκτάσεις του Παθητικού 

εξοπλισμού (περισσότερες πληροφορίες στην Παράγραφο 3.2 του παραδοτέου 

ΠΑ 5.4 «ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ»). 

Το μοντέλο αυτό έχει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των υπολοίπων 

εναλλακτικών. Τα πλεονεκτήματα αυτά είναι τα εξής : 

 Ο Δήμος ή οι Δήμοι θα είναι αυτοί που θα κατέχουν την Παθητική υποδομή 

και θα την προσφέρουν κοστοστρεφώς στους ιδιωτικούς φορείς που θα 

δείξουν ενδιαφέρον να επενδύσουν στις υποδομές.  



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 

 Οι Δήμοι θα επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην επέκταση της 

Παθητικής Υποδομής δίνοντας τη δυνατότητα για ευρυζωνική πρόσβαση 

σε περισσότερους πολίτες. 

 Η απόφαση των Δήμων να μην συμμετέχουν στην επέκταση του Ενεργού 

Εξοπλισμού περιορίζει τα απαιτούμενα κεφάλαια. 

 Βάσει της λογικής της ανοιχτής πρόσβασης δεν θα πρέπει να 

δημιουργούνται οικονομίες κλίμακας για κανέναν από τους εμπλεκόμενους 

φορείς. Συνεπώς, θα πρέπει να μην υπάρχει συμμετοχή στην κατοχή για 

παραπάνω από ένα επίπεδα. 

 Ο Δήμος θα αποφασίζει για τις επεκτάσεις του δικτύου και συνεπώς θα 

λαμβάνει υπόψη του ζητήματα κοινωνικής ευαισθησίας σχετικά με τα έργα 

εκσκαφών. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να το διασφαλίσει μέσα από τους 

όρους των συμβολαίων που θα συνάψει με τον ιδιωτικό φορέα. 

 Η δημιουργία ενός οπτικού δικτύου που ανήκει στο Δήμο προσφέρει σε 

αυτόν συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες πόλεις αφού δίνει 

επιπλέον επιχειρηματικά κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις. 

 Τα έργα εγκατάστασης της οπτικής ίνας μπορούν να συνδυάζονται με άλλα 

δημοτικά έργα  υποδομής που ενεργεί ο Δήμος. 

 Η μη-συμμετοχή του Δήμου στη Διαχείριση του εξασφαλίζει μικρότερη 

πολυπλοκότητα σχετικά με τις δραστηριότητές του.  

 Ο φορέας που θα αναλάβει τη Διαχείριση, περιορίζει το ρίσκο της 

επένδυσής του, καθώς η συμμετοχή του Δημόσιου Φορέα προσφέρει ένα 

επίπεδο ασφάλειας. 

Ένα μειονέκτημα της επένδυσης είναι το μεγάλο χρηματικό κεφάλαιο που 

πρέπει να διατεθεί προκειμένου να εγκατασταθεί το δίκτυο. Ωστόσο, όπως έχει 

ήδη αναφερθεί, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλύπτει το 75% του κόστους της 

επένδυσης, ενώ το υπόλοιπο 25% καλύπτεται από εθνικούς πόρους και ο Δήμος 

δεν επιβαρύνεται καθόλου οικονομικά. 
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Το σενάριο υλοποίησης που προτείνεται έχει και κάποια μειονεκτήματα τα 

οποία όμως με σωστούς χειρισμούς μπορούν να μην επηρεάσουν την απόφαση 

των Δήμων να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία για κατασκευή οπτικών 

δικτύων.  

Το κυριότερο πρόβλημα που ανακύπτει είναι η κοινή αποδοχή από τους Δήμους 

του φορέα που θα αναλάβει τη Διαχείριση των υποδομών. Επίσης, καθώς οι 

αποφάσεις θα λαμβάνονται περιφερειακά θα πρέπει οι Δήμοι να αναπτύξουν 

υγιείς σχέσεις συνεργασίας ώστε να αποφασίζουν για μελλοντικά ζητήματα που 

θα προκύψουν όπως οι επεκτάσεις των δικτύων. 

Ο φορέας θα αναλάβει το ρόλο του συμβούλου προς τους Δήμους. Οι τελικές 

αποφάσεις θα λαμβάνονται από τα Δημοτικά συμβούλια ή από κοινού σε όλη 

την περιφέρεια. Προκειμένου να μειωθεί η πολυπλοκότητα αυτού του μοντέλου 

θα πρέπει ο αριθμός των ατόμων που θα ασχολούνται με τις αποφάσεις αυτές 

να είναι περιορισμένος. 

Το πιο σημαντικό μειονέκτημα των οπτικών δικτύων είναι ο χρόνος που 

απαιτείται για την κατασκευή τους. Υπολογίζεται ότι ανάλογα και με το μήκος 

του δικτύου, η ολοκλήρωσή του κυμαίνεται από 1 έως 3 έτη. Επίσης, η 

οικονομική εκμετάλλευση των οπτικών δικτύων ξεκινά αφού πρώτα 

ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης και αυτό σημαίνει για τον Φορέα που 

αναλαμβάνει τα έξοδα υποδομής ότι στο πρώτο στάδιο θα υπάρχουν μόνο 

οικονομικές εκροές. 

7.1.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση και  

Ανάλυση Βιωσιμότητας  

Ο ΟΤΑ ορίζεται διαχειριστής της παθητική υποδομής και έχει μόνο να καλύψει 

συγκεκριμένα κέντρα κόστους τα οποία περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

Στο Capex αντιστοιχούν έξοδα που πραγματοποιούνται για να καλύψουν  

α) την λειτουργία του Διαχειριστικού Φορέα, όπως (Software licences, Desktop 

computers, Coverage Cost Fiber 
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β) τις μικροεπεκτάσεις του δικτύου που απαιτούνται μέχρι οι οπτικές ίνες να 

φτάσουν στους υπαίθριους κατανεμητές του ΟΤΕ για να υλοποιηθεί η 

αρχιτεκτονική Fiber to the Curb (FTTC) και  

γ) την επέκταση του δικτύου των δακτυλίων στην υπόλοιπη πόλη του ΟΤΑ με 

τις αντίστοιχες μικροεπεκτάσεις ώστε να υπάρχει σχεδόν πλήρης κάλυψη του 

ΟΤΑ.  

Στα δύο τελευταία μέρη αντιστοιχούν και οι μεγαλύτερες δαπάνες καθώς 

αφορούν την κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους του κάθε ΟΤΑ με οπτικό δίκτυο 

μέχρι τα curb.  

Για το μέρος που αντιστοιχεί στο Opex αντιστοιχούμε το κόστος που αφορά τα 

παρακάτω: Προσωπικό, Εκπαίδευση, Μισθώματα Χώρων, Συντήρηση 

Παθητικού Δικτύου και Διοικ/κα Έξοδα. 

Μετά από σχετική οικονομοτεχνική μελέτη στην παράγραφο 5 του παραδοτέου 

ΠΑ 5.4 «ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ» 

προκύπτουν τα συμπεράσματα τα οποία αναφέρονται παρακάτω. 

Το συνολικό συμπέρασμα που προκύπτει σε οικονομικά μεγέθη είναι ότι ένας 

πάροχος μπορεί να έχει πρόσβαση σε έναν ολόκληρο ΟΤΑ πληρώνοντας ετήσιο 

κόστος ίσο με τα διαθέσιμα μέτρα του ΟΤΑ επί την τιμή ανά μέτρο, ενώ το 

κόστος κατασκευής αυτού του δικτύου είναι πολλαπλάσιο.  

Ενδεικτικά και σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται παρακάτω 

το κόστος που πρέπει να καταβάλει ένας πάροχος για να έχει την κάλυψη του 

δικτύου των πόλεων κυμαίνεται από 36.000€ (Πρέβεζα Σενάριο Β) ευρώ στην 

αρχή και φθάνει στα 54.000€ (Πρέβεζα) στο τέλος της πενταετίας, καθώς το 

δίκτυο είναι πολύ μεγαλύτερο (κατ έτος Επιδοτούμενο, 2 πάροχοι) 

Η τιμή ενοικίασης έχει υπολογιστεί με 2 παρόχους, ενώ στην περίπτωση που 

αυτοί αυξηθούν η τιμή πέφτει σχεδόν γραμμικά ενώ το επιπλέον κόστος για 

εγκατάσταση ίνας στους σωλήνες που είναι διαθέσιμοι είναι κατά πολύ 

μικρότερο.  
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Είναι φανερό ότι στην περίπτωση που σε μία Περιφέρεια ενοικιαστεί όλη η 

υποδομή σε πολλούς παρόχους το συνολικό κόστος ενοικίασης μειώνεται 

δραστικά λόγω του διαμοιρασμού του κόστους της επένδυσης. Αντίστροφα η 

κατασκευή παρόμοιου δικτύου από διαφόρους παρόχους την ίδια χρονικά 

στιγμή δεν επιφέρει κάποια κερδοφορία. 

Σημαντική παράμετρος που προκύπτει από τα αποτελέσματα μας είναι η 

χρηματοπιστωτική δυνατότητα που πρέπει να έχουν οι ΟΤΑ. Όπως φαίνεται και 

στον παρακάτω πίνακα, κυμαίνεται από 60.000 € περίπου με επιδότηση των 

νέων επεκτάσεων (Σενάριο Β) ως 380.000 € περίπου χωρίς επιδότηση των νέων 

επεκτάσεων  και χωρίς ενοποίηση υποδομών (σενάριο A). 

 Σενάριο Α Σενάριο B 

 OTA   Χωρίς 

Επιδότηση  

 Με 

Επιδότηση  

 Χωρίς 

Επιδότηση  

 Με 

Επιδότηση  

 Πρέβεζα -379.277 -75.846 -303.277 -60.387 

ΠΙΝΑΚΑΣ 31: ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ – OTA 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

 

 





 

 

 

ΚΕΦΑΛ ΑΙΟ  8:  Κ Α Τ Α Γ Ρ Α Φ Η  

Ε Μ Π Ε Ι Ρ Ι Α Σ  Κ Α Ι  Μ Ο Ν Τ Ε Λ Ω Ν  Σ Τ Η Ν  

Ι Ο Ν Ι Ω Ν  Ν Η Σ Ω Ν  
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Π1.5.1:  Κ αταγρ αφή εμπε ιρίας  και  μοντ έλων στις  Περιφέρειες  Δυτικής  Ελλάδας ,  

Ηπείρου  και  Ιονίων Νήσων, στ ην Ελλάδα και  δι εθνώ ς  

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ   

Στο παρόν Κεφάλαιο παρουσιάζονται στοιχεία για την Περιφέρεια Ιονίων 

Νήσων, τόσο γενικά, όσο και ειδικά στοιχεία σχετικά με την ευρυζωνικότητα, τη 

χρήση της και την ανάπτυξή της στην περιοχή. Τα στοιχεία τα οποία 

παρουσιάζονται αποτελούν μια σύνοψη του παραδοτέου ΠΑ 5.4 «ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ».  

8.1  ΠΡΟΤΕΙΝ ΟΜΕΝ Ο ΜΟΝ ΤΕΛΟ  ΣΧΕΤΙΚ Α ΜΕ ΤΗΝ  

ΠΕΡΙΦΕ ΡΕΙ Α  ΙΟΝ ΙΩΝ  ΝΗ ΣΩΝ  

Στο παραδοτέο ΠΑ 5.4 «ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» μετά από συγκριτική αξιολόγηση και 

λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της περιοχής στην οποία θα υλοποιηθεί 

το δίκτυο, εξάγεται το συμπέρασμα ότι το μοντέλο «Κατοχή Παθητικής 

Υποδομής - Ιδιώτες στην Υποδομή Ενεργού Εξοπλισμού» αποτελεί βέλτιστη 

λύση για περιοχές της περιφέρειας της Ελλάδας. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο οι 

Δήμοι θα επιλέξουν να εκμεταλλευτούν μόνο τις αρχικές υποδομές στο επίπεδο 

του Ενεργού Εξοπλισμού, ενώ θα επενδύσουν στις μελλοντικές επεκτάσεις του 

Παθητικού εξοπλισμού (περισσότερες πληροφορίες στην Παράγραφο 3.2 του 

παραδοτέου ΠΑ 5.4 «ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ»). 

Το μοντέλο αυτό έχει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των υπολοίπων 

εναλλακτικών. Τα πλεονεκτήματα αυτά είναι τα εξής : 
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ΔΙΕΘΝΩΣ 

 

 Ο Δήμος ή οι Δήμοι θα είναι αυτοί που θα κατέχουν την Παθητική 

υποδομή και θα την προσφέρουν κοστοστρεφώς στους ιδιωτικούς 

φορείς που θα δείξουν ενδιαφέρον να επενδύσουν στις υποδομές.  

 Οι Δήμοι θα επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην επέκταση της 

Παθητικής Υποδομής δίνοντας τη δυνατότητα για ευρυζωνική πρόσβαση 

σε περισσότερους πολίτες. 

 Η απόφαση των Δήμων να μην συμμετέχουν στην επέκταση του Ενεργού 

Εξοπλισμού περιορίζει τα απαιτούμενα κεφάλαια. 

 Βάσει της λογικής της ανοιχτής πρόσβασης δεν θα πρέπει να 

δημιουργούνται οικονομίες κλίμακας για κανέναν από τους 

εμπλεκόμενους φορείς. Συνεπώς, θα πρέπει να μην υπάρχει συμμετοχή 

στην κατοχή για παραπάνω από ένα επίπεδα. 

 Ο Δήμος θα αποφασίζει για τις επεκτάσεις του δικτύου και συνεπώς θα 

λαμβάνει υπόψη του ζητήματα κοινωνικής ευαισθησίας σχετικά με τα 

έργα εκσκαφών. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να το διασφαλίσει μέσα από 

τους όρους των συμβολαίων που θα συνάψει με τον ιδιωτικό φορέα. 

 Η δημιουργία ενός οπτικού δικτύου που ανήκει στο Δήμο προσφέρει σε 

αυτόν συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες πόλεις αφού δίνει 

επιπλέον επιχειρηματικά κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις. 

 Τα έργα εγκατάστασης της οπτικής ίνας μπορούν να συνδυάζονται με 

άλλα δημοτικά έργα  υποδομής που ενεργεί ο Δήμος. 

 Η μη-συμμετοχή του Δήμου στη Διαχείριση του εξασφαλίζει μικρότερη 

πολυπλοκότητα σχετικά με τις δραστηριότητές του.  

 Ο φορέας που θα αναλάβει τη Διαχείριση, περιορίζει το ρίσκο της 

επένδυσής του, καθώς η συμμετοχή του Δημόσιου Φορέα προσφέρει ένα 

επίπεδο ασφάλειας. 

Ένα μειονέκτημα της επένδυσης είναι το μεγάλο χρηματικό κεφάλαιο που 

πρέπει να διατεθεί προκειμένου να εγκατασταθεί το δίκτυο.  
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Ωστόσο, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλύπτει το 75% του 

κόστους της επένδυσης, ενώ το υπόλοιπο 25% καλύπτεται από εθνικούς πόρους 

και ο Δήμος δεν επιβαρύνεται καθόλου οικονομικά. 

Το σενάριο υλοποίησης που προτείνεται έχει και κάποια μειονεκτήματα τα 

οποία όμως με σωστούς χειρισμούς μπορούν να μην επηρεάσουν την απόφαση 

των Δήμων να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία για κατασκευή οπτικών 

δικτύων.  

Το κυριότερο πρόβλημα που ανακύπτει είναι η κοινή αποδοχή από τους Δήμους 

του φορέα που θα αναλάβει τη Διαχείριση των υποδομών. Επίσης, καθώς οι 

αποφάσεις θα λαμβάνονται περιφερειακά θα πρέπει οι Δήμοι να αναπτύξουν 

υγιείς σχέσεις συνεργασίας ώστε να αποφασίζουν για μελλοντικά ζητήματα που 

θα προκύψουν όπως οι επεκτάσεις των δικτύων. 

Ο φορέας θα αναλάβει το ρόλο του συμβούλου προς τους Δήμους. Οι τελικές 

αποφάσεις θα λαμβάνονται από τα Δημοτικά συμβούλια ή από κοινού σε όλη 

την περιφέρεια. Προκειμένου να μειωθεί η πολυπλοκότητα αυτού του μοντέλου 

θα πρέπει ο αριθμός των ατόμων που θα ασχολούνται με τις αποφάσεις αυτές 

να είναι περιορισμένος. 

Το πιο σημαντικό μειονέκτημα των οπτικών δικτύων είναι ο χρόνος που 

απαιτείται για την κατασκευή τους. Υπολογίζεται ότι ανάλογα και με το μήκος 

του δικτύου, η ολοκλήρωσή του κυμαίνεται από 1 έως 3 έτη. Επίσης, η 

οικονομική εκμετάλλευση των οπτικών δικτύων ξεκινά αφού πρώτα 

ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης και αυτό σημαίνει για τον Φορέα που 

αναλαμβάνει τα έξοδα υποδομής ότι στο πρώτο στάδιο θα υπάρχουν μόνο 

οικονομικές εκροές. 

8.1.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση και  

Ανάλυση Βιωσιμότητας  

Ο ΟΤΑ ορίζεται διαχειριστής της παθητική υποδομής και έχει μόνο να καλύψει 

συγκεκριμένα κέντρα κόστους τα οποία περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 
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Στο Capex αντιστοιχούν έξοδα που πραγματοποιούνται για να καλύψουν  

α) την λειτουργία του Διαχειριστικού Φορέα, όπως (Software licences, Desktop 

computers, Coverage Cost Fiber 

β) τις μικροεπεκτάσεις του δικτύου που απαιτούνται μέχρι οι οπτικές ίνες να 

φτάσουν στους υπαίθριους κατανεμητές του ΟΤΕ για να υλοποιηθεί η 

αρχιτεκτονική Fiber to the Curb (FTTC) και  

γ) την επέκταση του δικτύου των δακτυλίων στην υπόλοιπη πόλη του ΟΤΑ με 

τις αντίστοιχες μικροεπεκτάσεις ώστε να υπάρχει σχεδόν πλήρης κάλυψη του 

ΟΤΑ.  

Στα δύο τελευταία μέρη αντιστοιχούν και οι μεγαλύτερες δαπάνες καθώς 

αφορούν την κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους του κάθε ΟΤΑ με οπτικό δίκτυο 

μέχρι τα curb.  

Για το μέρος που αντιστοιχεί στο Opex αντιστοιχούμε το κόστος που αφορά τα 

παρακάτω: Προσωπικό, Εκπαίδευση, Μισθώματα Χώρων, Συντήρηση 

Παθητικού Δικτύου και Διοικ/κα Έξοδα. 

Μετά από σχετική οικονομοτεχνική μελέτη στην παράγραφο 5 του παραδοτέου 

ΠΑ 5.4 «ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ 

ΝΗΣΩΝ» προκύπτουν τα συμπεράσματα τα οποία αναφέρονται παρακάτω. 

Το συνολικό συμπέρασμα που προκύπτει σε οικονομικά μεγέθη είναι ότι ένας 

πάροχος μπορεί να έχει πρόσβαση σε έναν ολόκληρο ΟΤΑ πληρώνοντας ετήσιο 

κόστος ίσο με τα διαθέσιμα μέτρα του ΟΤΑ επί την τιμή ανά μέτρο, ενώ το 

κόστος κατασκευής αυτού του δικτύου είναι πολλαπλάσιο.  

Ενδεικτικά και σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται παρακάτω 

το κόστος που πρέπει να καταβάλει ένας πάροχος για να έχει την κάλυψη του 

δικτύου των πόλεων κυμαίνεται από 30.000€ (Λευκάδα Σενάριο Β) ευρώ στην 

αρχή και φθάνει στα 41.000€ (Λευκάδα Σεν Β) στο τέλος της πενταετίας, καθώς 

το δίκτυο είναι πολύ μεγαλύτερο (κατ έτος Επιδοτούμενο, 2 πάροχοι) 
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Η τιμή ενοικίασης έχει υπολογιστεί με 2 παρόχους, ενώ στην περίπτωση που 

αυτοί αυξηθούν η τιμή πέφτει σχεδόν γραμμικά ενώ το επιπλέον κόστος για 

εγκατάσταση ίνας στους σωλήνες που είναι διαθέσιμοι είναι κατά πολύ 

μικρότερο.  

Είναι φανερό ότι στην περίπτωση που σε μία Περιφέρεια ενοικιαστεί όλη η 

υποδομή σε πολλούς παρόχους το συνολικό κόστος ενοικίασης μειώνεται 

δραστικά λόγω του διαμοιρασμού του κόστους της επένδυσης. Αντίστροφα η 

κατασκευή παρόμοιου δικτύου από διαφόρους παρόχους την ίδια χρονικά 

στιγμή δεν επιφέρει κάποια κερδοφορία. 

Σημαντική παράμετρος που προκύπτει από τα αποτελέσματα μας είναι η 

χρηματοπιστωτική δυνατότητα που πρέπει να έχουν οι ΟΤΑ. Όπως φαίνεται και 

στον παρακάτω πίνακα, κυμαίνεται από 31.000 € περίπου με επιδότηση των 

νέων επεκτάσεων (Σενάριο Β) ως 128.000 € περίπου χωρίς επιδότηση των νέων 

επεκτάσεων  και χωρίς ενοποίηση υποδομών (σενάριο A). 

 Σενάριο Α Σενάριο B 

 OTA   Χωρίς 

Επιδότηση  

 Με 

Επιδότηση  

 Χωρίς 

Επιδότηση  

 Με 

Επιδότηση  

 Λευκάδα -128.478 -42.455 -99.933 -31.115 

ΠΙΝΑΚΑΣ 32: ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ – OTA 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

 

 





 

 

ΚΕΦΑΛ ΑΙΟ  9:  Κ Α Τ Α Γ Ρ Α Φ Η  

Ε Μ Π Ε Ι Ρ Ι Α Σ  Κ Α Ι  Μ Ο Ν Τ Ε Λ Ω Ν  Σ Τ Η Ν  

Ε Π Α Ρ Χ Ι Α  Λ Ε Τ Σ Ε  
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Π1.5.1:  Κ αταγρ αφή εμπε ιρίας  και  μοντ έλων στις  Περιφέρειες  Δυτικής  Ελλάδας ,  

Ηπείρου  και  Ιονίων Νήσων, στ ην Ελλάδα και  δι εθνώς  

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΤΣΕ  

Στο παρόν Κεφάλαιο παρουσιάζονται στοιχεία για την Περιφέρεια Λέτσε, τόσο 

γενικά, όσο και ειδικά στοιχεία σχετικά με την ευρυζωνικότητα, τη χρήση της 

και την ανάπτυξή της στην περιοχή. Τα στοιχεία τα οποία παρουσιάζονται 

αποτελούν μια σύνοψη των παραδοτέων DELIVERABLE 5.5.1- MONITORING OF 

THE EXPERIENCES AND OF THE MODELS IN THE REGION OF APULIA και 

DELIVERABLE 5.5.2 MODELS OF DEVELOPMENT AND EXPLOITATION OF 

BROADBAND INFRASTRUCTURES AND FORECAST OF BROADBAND SERVICES 

FOR THE PMI IN APULIA 

9.1  ΤΡΕΧΟΥ ΣΑ  Κ ΑΤΑ ΣΤΑ ΣΗ  ΟΣΟ  ΑΦΟ ΡΑ  ΤΗΝ 

ΕΥΡΥ ΖΩΝΙ ΚΟΤΗ ΤΑ  ΣΤΗ Ν ΕΠ Α ΡΧΙΑ  ΛΕΤΣΕ  

Στην έναρξη της τρίτης χιλιετίας στην Επαρχία του Λέτσε για πρώτη φορά 

υλοποιούνται σημαντικές πολιτικές και στρατηγικές στα πλαίσια της κοινωνίας 

της πληροφορίας:  

 το 2001 σχεδιάστηκε ένα περιφερειακό πλάνο για την κοινωνία της 

πληροφορίας,  

 το 2002 δημιουργήθηκε το περιφερειακό κέντρο για την Rupar,  

 το 2003 ξεκίνησαν 47 έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην περιοχή,  

 το 2004 υπογράφηκε ένα Agreement Frame Program (AQP) με θέμα την 

κοινωνία της πληροφορίας και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση,  

 το 2005 ξεκίνησε η υλοποίηση του περιφερειακού έργου για την 

ευρυζωνικότητα. Επίσης το 2005 ξεκίνησε από την αρχή της περιφέρειας 

το επιχειρησιακό πρόγραμμα 2007-2013 το οποίο αναγνωρίζει και 



Π1.5.1: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ 

ΔΙΕΘΝΩΣ 

 

σαφώς καθορίζει την κοινωνία της πληροφορίας ως κρίσιμο και 

απαραίτητο παράγοντα για την μελλοντική ανάπτυξη της περιοχής 

Όλα τα παραπάνω έχουν οδηγήσει από το έτος 2000 ως σήμερα στην επένδυση 

600 εκατομμυρίων ευρώ δημόσιων πόρων από διαφορετικές περιφερειακές, 

εθνικές και ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης. 

Το συνεχές ενδιαφέρον και σταθερή προσήλωση στην επίτευξη των στόχων οι 

οποίοι έχουν ορισθεί από το 2001 στο περιφερειακό πλάνο έχουν οδηγήσει σε 

τρείς άξονες όσο αφορά το Agreement Frame Program (AQP): 

1. Υποδομές και ευρυζωνικές επικοινωνίες 

2. Κυβερνητικά συστήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

3. Ψηφιακές καινοτομίες στην οικονομία και στα συστήματα παραγωγής 

Οι παραπάνω άξονες έχουν γίνει οι θεμέλιοι λίθου για την περιφερειακές 

πολιτικές και στρατηγικές και σε αυτούς βασίζονται όλες οι επιλογές από 2000 

ως σήμερα. Σε κάθε άξονα έχουν οριστεί υπο-άξονες οι οποίες αναφέρονται σε 

συγκεκριμένες θεματικές περιοχές. 

Πιο συγκεκριμένα στον άξονα Ι (Υποδομές και ευρυζωνικές επικοινωνίες) από 

την μία αποφασίστηκε να διατεθεί στους πολίτες, τις επιχειρήσεις και την 

δημόσια διοίκηση η απαραίτητη υποδομή (“enabler” infrastructure) και από την 

άλλη δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη δικτύων, την ολοκλήρωση και την διάχυση 

της πληροφορίας και την δεδομένων της δημόσια διοίκησης. 

Στο άξονα ΙΙ (Κυβερνητικά συστήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης), για την 

περίοδο 2000-2006 διαχωρίζουμε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση έγινε 

πραγματοποίηση παρεμβάσεων στις υπηρεσίες που παρέχουν οι τοπικές αρχές 

ώστε αυτές να παρέχονται με νέα μέσα και στην δεύτερη φάση έγιναν 

παρεμβάσεις σε συγκεκριμένες περιοχές όπως e-heath και e-inclusion. 

Στον τρίτο άξονα ΙΙΙ (Ψηφιακές καινοτομίες στην οικονομία και στα συστήματα 

παραγωγής) οριστικοποιήθηκαν οι παρεμβάσεις στην τοπική οικονομία και 

στην τοπική παραγωγή ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητα και να προταθούν 

διαφορετικές προσεγγίσεις (i) για παρεμβάσεις στους διάφορους τομείς (ii) 
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παρεμβάσεις συνεργατικά σε διάφορους τομείς (iii) παρεμβάσεις αφιερωμένες 

σε θέματα διαχείρισης  

9.2  ΠΡΟΤΕΙΝ ΟΜΕΝ Ο ΜΟΝ ΤΕΛΟ  ΣΧΕΤΙΚ Α ΜΕ ΤΗΝ  

ΕΠ ΑΡΧ ΙΑ  ΛΕΤΣΕ  

Στην Ιταλία το βασικό θέμα σχετικά με την διαμοίραση της ευρυζωνικότητας 

στις διάφορες βαθμίδες της κυβέρνησης είναι η καθολική πρόσβαση σε 

ευρυζωνικές υποδομές και υπηρεσίες. Για να επιτευχθεί το παραπάνω είναι 

αναγκαία η εμπλοκή των τοπικών αρχών και των παρόχων ώστε να 

επιτευχθούν τα παρακάτω: 

 Εγγύηση σχετικά με την διαμοίραση δράσεων ανάπτυξης της κοινωνίας 

της πληροφορίας στην περιοχή όπου οι δημόσια υποδομή αποτελεί μια 

σημαντική παράμετρο 

 Αναζήτηση για τον μέγιστο βαθμό ομοιομορφίας στις δράσεις ανά 

περιοχή με σεβασμό όμως της αυτονομίας κάθε περιοχής 

 Αποφυγή σπατάλης και αλληλοεπικάλυψης της ευρυζωνικής κάλυψης σε 

μια περιοχή  

Τα περιφερειακά σχέδια για την ευρυζωνικότητα αποτελούν το βασικό εργαλείο 

με το οποίο μέχρι σήμερα αντιμετωπίζει το πρόβλημα του ψηφιακού χάσματος 

στην Ιταλία. Το πρώτο στοιχείο των οδηγιών οι οποίες ακολουθούνται 

αποτελείται από μία λογική γραμμή χωρισμένη σε φάσεις. Η λογική γραμμή είναι 

απαραίτητη για να αποφευχθούν οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται χωρίς την 

απαραίτητη πληροφορία και αντανακλούν τις παραμέτρους που επηρεάζουν 

αυτό το σύνθετο πρόβλημα. Η δεύτερη σύσταση είναι ότι αυτή η γραμμή είναι 

όσο το δυνατόν περισσότερο τυποποιημένη και εκτελείτε με συγκεκριμένους 

κανόνες από οργανωμένες δομές οι οποίες κρατούν μαζί όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς. 

Στο σχετικό παραδοτέο (DELIVERABLE 5.5.2 MODELS OF DEVELOPMENT AND 

EXPLOITATION OF BROADBAND INFRASTRUCTURES AND FORECAST OF 
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BROADBAND SERVICES FOR THE PMI IN APULIA) προτείνονται τα παρακάτω 

μοντέλα:  

AGREEMENT BETWEEN THE ADMINISTRATORS AND THE OPERATORS FOR 

THE ACTUALIZATION OF THE RECIPROCAL COMMITMENTS IN TERMS OF 

INVESTMENTS ON BROADBAND 

Το μοντέλο αυτό παρέχει στην διοίκηση και τους παρόχους παρουσία στην 

περιοχή: 

 Διαμοίραση ενός κοινού στόχου και εξάλειψη του ψηφιακού χάσματος σε 

θέματα υποδομών  

 Ο κάθε εμπλεκόμενος έχει τα δικά του επενδυτικά σχέδια για την 

ευρυζωνικότητα και η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη των 

υπηρεσιών και οι πάροχοι αναπτύσσουν τις υποδομές τους ώστε να 

επαλειφθεί το ψηφιακό χάσμα 

 Συμφωνία σχετικά με τους καλύτερους τρόπους για την διαχείριση των 

συμφωνιών (πχ σχετικά με την δημιουργία και την Διαπραγμάτευση των 

διεκδικήσεων κλπ) 

FINANCIAL HELP TO THE COMPANIES IN THE FAILURE AREAS 

Το μοντέλο αυτό παρέχει κατανομή των δημόσιων πόρων στους παρόχους μόνο 

σε περιοχές όπου οι αποτυχία της αγοράς είναι ορατή ώστε να απαιτούνται 

επιπλέον πόροι για την αγορά. 

REALIZATION OF PUBLIC INFRASTRUCTURES OF BACK HAUL AT DISPOSAL OF 

THE OPERATORS 

Το μοντέλο αυτό στηρίζεται στο ότι η τοπική διοίκηση (άμεσα ή έμμεσα) 

δημιουργεί την παθητική υποδομή και παρέχει την υποδομή αυτή στους 

παρόχους (ένα ή περισσότερους) οι οποίοι ολοκληρώνουν το δίκτυο με την 

χρήση ενεργού εξοπλισμού. 

REALIZATION OF A PUBLIC INFRASTRUCTURE OF ACCESS AND TRUST 

MANAGEMENT TO AN OPERATOR 
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Το μοντέλο στηρίζεται στο ότι οι αρχές δημιουργούν το δίκτυο (τόσο ενεργό όσο 

και παθητικό εξοπλισμό) και επιλέγουν ένα πάροχο μέσα από διαγωνισμό για 

την λειτουργία του δικτύου. 

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να αναζητηθούν στο σχετικό παραδοτέο. 
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ - ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΌΡΟΙ 

Ακρώνυμ

ο 

Επεξήγηση 

ΑΕΠ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν 

ΔΕΗ Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού 

ΔΕΚΟ Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας 

ΕΑΙΤΥ Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών 

ΕΔΕΤ Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας 

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΕΕ Εθνική Επιχείρηση Ευρυζωνικότητας 

ΕΕΤΤ Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 

ΕΠ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Η/Υ Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 

ΗΠΑ Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 

ΚΕΔΚΕ Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων 

ΚΠΣ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 

ΚτΠ Κοινωνία της Πληροφορίας 

ΟΤΑ Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

ΟΤΕ Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος 
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ΠΔΕ Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

ΤΕΔΚ Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων 

ΤΠΕ Τεχνολογίες Πληροφορικής κι Επικοινωνιών 

ΥME Υπουργείο Μεταφορών κι Επικοινωνιών 

ΥΠΕΣΔΑΑ Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 

ΥπΕΠΘ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 

ΠΣΔ Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο 

 

  


