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ΚΕΦΑΛΑ ΙΟ  1 :  Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Γενικός στόχος του έργου "Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας" είναι η προώθηση της ζήτησης και της χρήσης ευρυζωνικών 
υπηρεσιών και υποδομών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ).  

Στα πλαίσια του παραπάνω έργου το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο 
Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ) εκτελεί το "Υποέργο 1: Αυτεπιστασία ". Στόχος 
του Υποέργου 1 είναι να μελετήσει την κατάσταση σχετικά με τη ζήτηση 
ευρυζωνικών υπηρεσιών, αλλά και των υποδομών που θα τις υποστηρίξουν, στην 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 

Η παρούσα μελέτη, που εκπονήθηκε στα πλαίσια του Υποέργου 1, περιλαμβάνει 
στοιχεία για: 

• την ύπαρξη και χρήση ευρυζωνικών υποδομών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
και  

• τη δυνατότητα κάλυψης της άμεσης αλλά και της μελλοντικής ζήτησης  

Η εκπόνηση της πρώτης έκδοσης της μελέτης ξεκίνησε τον 10ο μήνα του έργου και 
ολοκληρώθηκε τον 18ο μήνα του έργου.  

Λόγω του γεγονότος ότι το περιβάλλον αλλάζει δραστικά σε σχέση με την ανάπτυξη 
ευρυζωνικών υποδομών, η πρώτη έκδοση της μελέτης επικαιροποιήθηκε. Η 
επικαιροποίηση ξεκίνησε τον 25ο μήνα του έργου και ολοκληρώθηκε τον 30ο μήνα 
του έργου. 

Το παρόν κείμενο αποτελεί επικαιροποίηση της πρώτης έκδοσης της μελέτης. Είναι 
ουσιαστικά υπερσύνολο της πρώτης έκδοσης της μελέτης. Περιλαμβάνει νέα 
πληροφορία σχετικά με τις εξελίξεις της ευρυζωνικότητας στην ΠΔΕ, την Ελλάδα και 
τον υπόλοιπο κόσμο καθώς και πληροφορία σε θέματα στα οποία δεν υπήρχε πρόοδος 
(σχετικά με την ημερομηνία παράδοσης της πρώτης έκδοσης της μελέτης) και ισχύει 
μέχρι σήμερα. 
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ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΠΔΕ

ΠΩΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΔΕ

Σημερινές
εξελίξεις

Διασφάλιση της ορθότητας
των ενεργειών
Καθορισμός βασικών
αρχών και στόχων
Διερεύνηση των βασικών
κατευθύνσεων της Ε.Ε. και
της ΚτΠ στον τομέα των
ευρυζωνικών υποδομών

Κοινή κατανόηση του προβλήματος
στην ΠΔΕ
Ευρυζωνικότητα και υποδομές στην
ΠΔΕ

Ποιες είναι οι κοινές πρακτικές σήμερα
διεθνώς
Ποιές είναι οι ανάγκες στην ΠΔΕ
Πώς μπορούν να αναχθούν οι κοινές
διεθνείς πρακτικές στην περίπτωση της
ΠΔΕ

Έννοιες

 

Εικόνα 1: Η εμβέλεια της μελέτης 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 1 το βασικό ζητούμενο της παρούσας μελέτης είναι η 
σφαιρική εξέταση των ευρυζωνικών υποδομών της ΠΔΕ που θα παρέχει: 

• από τη μια μεριά την ανάλυση των στρατηγικών στόχων της ευρυζωνικότητας και 
ένα πλαίσιο για την προώθησή τους στην ΠΔΕ, και  

• από την άλλη μια ανάλυση των συναφών τεχνολογικών εννοιών στον τομέα των 
ευρυζωνικών υποδομών καθώς και της εφαρμογής τους στην ΠΔΕ. 

Πιο συγκεκριμένα η παρούσα μελέτη: 

• Αποτυπώνει/Επικαιροποιεί τις σημερινές εξελίξεις στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς 
αναφορικά με: (α) κοινές πρακτικές για την προώθηση ευρυζωνικών υποδομών, 
(β) πολιτικές, στρατηγικές και στόχους, (γ) τεχνολογικές εφαρμογές. 

• Αποτυπώνει τις τεχνικές λύσεις για την δημιουργία υποδομών υψηλών ταχυτήτων 
στην ΠΔΕ, όπως αυτές προκύπτουν από σχετικά έργα που έχουν εγκριθεί στην 
συγκεκριμένη κατεύθυνση. 

• Παρουσιάζει τα τρέχοντα αποτελέσματα της Διαβούλευσης για την προώθηση της 
ευρυζωνικότητας στην ΠΔΕ. 

Τα περιεχόμενα και τα πορίσματα της παρούσας μελέτης θα παρουσιαστούν τόσο σε 
ενδιαφερόμενους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς, όσο και σε εταιρείες 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 
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1.1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  
Το παρόν κείμενο ακολουθεί σε μεγάλο ποσοστό την μεθοδολογία και την διάρθρωση 
της πρώτης έκδοσης της μελέτης.  

Αρχικά παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε (κεφάλαιο 2). Στην 
συνέχεια πραγματοποιείται μια αποτύπωση των σημερινών εξελίξεων στον τομέα της 
ευρυζωνικότητας διεθνώς (κεφάλαιο 3), στην Ελλάδα (κεφάλαιο 4) και στην 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας-ΠΔΕ (κεφάλαιο 5). 

Πιο συγκεκριμένα, το κεφάλαιο 3 παρουσιάζει:  

• Την υφιστάμενη κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις χώρες μέλη του 
ΟΟΣΑ. 

• Κοινές πρακτικές για την ανάπτυξη των ευρυζωνικών υποδομών και κυρίως για 
την αύξηση της ζήτησης και της προσφοράς για Ευρυζωνικότητα. 

• Πολιτικές και κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως την «Κοινωνία 
της Πληροφορίας», το «eEurope 2005» και το «i2010» που αποτελεί την 
ισχύουσα στρατηγική μετά το "eEurope 2005". 

• Αναφορές και συστάσεις του ΟΟΣΑ. 

• Τις διεθνείς εξελίξεις παγκοσμίως σε χώρες της Ασίας, Ωκεανίας, Βόρειας 
Αμερικής, Δυτικής Ευρώπης, Ανατολικής Ευρώπης, Λατινικής Αμερικής, Μέσης 
Ανατολής και Αφρικής. 

Στο κεφάλαιο 4 γίνεται μια επικαιροποίηση της καταγραφής των ευρυζωνικών 
υποδομών στην Ελλάδα. Αρχικά παρουσιάζονται τα δημόσια δίκτυα ευρυζωνικών 
υποδομών στην Ελλάδα, όπως για παράδειγμα το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και 
Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) και το Εθνικό Δίκτυο 
Δημόσιας Διοίκησης (ΣΥΖΕΥΞΙΣ). Στη συνέχεια του κεφαλαίου παρουσιάζονται οι 
εξελίξεις στη χώρα μας, με βάση τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η ελληνική 
πολιτεία, και καταγράφονται η κατάσταση και οι προβλέψεις για την ελληνική 
τηλεπικοινωνιακή αγορά ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών. Τέλος, 
αναπτύσσονται οι μελλοντικοί στόχοι και δράσεις της χώρας μας προς την 
κατεύθυνση της «ευρυζωνικής» Ελλάδας. 

Στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζεται η υπάρχουσα κατάσταση των ευρυζωνικών υποδομών 
στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν τον 
πληθυσμό, τους δημόσιους φορείς και την επιχειρηματική δραστηριότητα στην 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Κατόπιν, γίνεται αναφορά και ανάλυση των 
τηλεπικοινωνιακών τελών των φορέων του δημοσίου που δραστηριοποιούνται στην 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με εκτενή καταμερισμό στις κατηγορίες φορέων. Στη 
συνέχεια γίνεται η αποτύπωση των ευρυζωνικών υποδομών που κατασκευάζονται ή 
έχουν ήδη κατασκευαστεί στην Περιφέρεια στα πλαίσια μεγάλων δημοσίων έργων. 
Πιο συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στο έργο «Σύζευξις» και στα σημεία παρουσίας 
του στην ΠΔΕ, στο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας και τέλος στο 
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Στόχος του κεφαλαίου 5 είναι η λεπτομερής αποτύπωση 
της παρούσας κατάστασης των υποδομών στην Περιφέρεια, η οποία και θα μπορέσει 
να αναδείξει πιθανές βελτιώσεις ή επεκτάσεις που ίσως είναι απαραίτητες για την 
κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας σε ότι αφορά ευρυζωνικές υποδομές. 
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Ακολούθως (κεφάλαιο 6) παρουσιάζονται οι σχεδιαζόμενες ευρυζωνικές υποδομές 
στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αναφέροντας την πορεία των έργων που έχουν 
ενταχθεί και/ή ξεκινήσει να υλοποιούνται.  

Το κεφάλαιο 7 παρουσιάζει τις ενέργειες της ομάδας εργασίας του έργου, καθώς και 
τα αποτελέσματά τους σχετικά με την μελλοντική κατάσταση στην ΠΔΕ και την 
πιθανότητα προώθησης των ευρυζωνικών υποδομών Το συγκεκριμένο κεφάλαιο 
επίσης παρουσιάζει αναλυτικά την αποδελτίωση σχετικών ερωτηματολογίων και των 
συμπερασμάτων που προέκυψαν σχετικά με την άθροιση της ζήτησης των 
ευρυζωνικών υποδομών από τους απλούς χρήστες. Αξίζει να σημειωθεί ότι, 
αναφορικά με τα δύο ερωτηματολόγια (#1-που απευθυνόταν στους παρόχους 
τηλεπικοινωνιακών υποδομών στην ΠΔΕ- και #3- που απευθυνόταν στους φορείς του 
Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα της ΠΔΕ), το ΕΑΙΤΥ διερεύνησε στα τέλη του 2005 την 
παρούσα κατάσταση των ερωτηθέντων (τηλεπικοινωνιακών παρόχων και δημόσιων 
φορέων), προκειμένου να επικαιροποιήσει τις απαντήσεις τους (οι οποίες είχαν 
αρχικά δοθεί στα τέλη του 2004). Λόγω του ότι η ανταπόκριση στα δύο παραπάνω 
ερωτηματολόγια κρίθηκε περιορισμένη η ομάδα εργασίας του έργου υιοθέτησε την 
μεθοδολογία της συλλογής στοιχείων από τους παρόχους, τα οποία παρουσιάστηκαν 
σε σχετικά δελτία τύπου, μελέτες, εκθέσεις αλλά και κατά την διάρκεια εκδηλώσεων 
που διοργανώθηκαν από την ομάδα εκτέλεσης του έργου όπως περιγράφηκε 
παραπάνω. Επιπλέον, αναφορικά με τη χρήση και αξιοποίηση των ευρυζωνικών 
υποδομών τους φορείς του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα της ΠΔΕ πρέπει να 
σημειωθεί ότι αναμένεται να χρησιμοποιήσουν τις ευρυζωνικές υποδομές που 
υλοποιούνται στα πλαίσια των προσκλήσεων 105 και 93. Για λόγους πληρότητας της 
παρούσας μελέτης οι απαντήσεις στα ερωτηματολόγια που αφορούσαν φορείς του 
Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα της ΠΔΕ και 1 και παρόχους τηλεπικοινωνιακών 
υποδομών στην ΠΔΕ παρουσιάζονται ως παραρτήματα στην παρούσα μελέτη. 

Τέλος, παρατίθεται ένα γλωσσάρι όρων σχετικών με ευρυζωνικές τεχνολογίες και 
υποδομές (παράρτημα II), τα ερωτηματολόγια και οι πίνακες αποδεκτών τους 
(παράρτημα ΙΙΙ). 

1.2 ΒΑΣΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ  
Η μελέτη που εκπονήθηκε περιλαμβάνει στοιχεία για την ύπαρξη και χρήση 
ευρυζωνικών υποδομών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τη δυνατότητα 
κάλυψης της άμεσης αλλά και της μελλοντικής ζήτησης. Η μελέτη παρουσιάζει 
επίσης προτάσεις για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών.  

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων έγινε μια αναλυτική ανασκόπηση μιας 
σειράς παραμέτρων. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 1, που αποτυπώνει την εμβέλεια της 
παρούσας μελέτης, τα βασικά ερωτήματα που τίθενται είναι: 

• Ποιες είναι οι κοινές πρακτικές σήμερα για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας 
διεθνώς; 

• Ποιες είναι οι κατευθύνσεις της ΕΕ, της ΚτΠ και του ΟΟΣΑ στον τομέα της 
ευρυζωνικότητας;  

• Ποια είναι η κατάσταση σήμερα στην Ελλάδα και την ΠΔΕ σχετικά με την 
ευρυζωνικότητα και τις υποδομές; 
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• Τι προκύπτει από τη σύγκριση της σημερινής κατάστασης στην Ελλάδα και την 
ΠΔΕ, στον τομέα της ευρυζωνικότητας και των υποδομών, σε σχέση με άλλες 
χώρες; 

• Ποια είναι τα προβλήματα στην Ελλάδα και την ΠΔΕ σχετικά με την ανάπτυξη 
της ευρυζωνικότητας; 

• Ποια είναι η άθροιση της ζήτησης στην ΠΔΕ; 

• Πώς μπορούν να εφαρμοστούν οι διεθνείς κοινές πρακτικές (σε επιχειρηματικά 
μοντέλα και κανονιστικά πλαίσια) για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών στην 
περίπτωση της ΠΔΕ; Ποιες είναι οι σχεδιαζόμενες ευρυζωνικές υποδομές στην 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας; 

Οι απαντήσεις των παραπάνω ερωτημάτων αποτελούν τα βασικά πορίσματα της 
μελέτης και παρατίθενται στις ακόλουθες παραγράφους. 

1.2.1 Ποιες  είναι  οι  κοινές  πρακτικές  σήμερα  για  
την  ανάπτυξη  της  ευρυζωνικότητας  διεθνώς; 

Η προώθηση της ευρυζωνικότητας εξαρτάται από δύο βασικούς παράγοντες: την 
αύξηση της ζήτησης για ευρυζωνικότητα και την αύξηση της προσφοράς 
ευρυζωνικότητας. Οι κοινές κατευθύνσεις για την αύξηση της ζήτησης είναι: (α) η 
πληροφόρηση του κοινού για την ευρυζωνικότητα, (β) η προώθηση της 
ευρυζωνικότητας μέσω της δημιουργίας ευρυζωνικών εφαρμογών και περιεχομένου, 
(γ) η οικοδόμηση περιβάλλοντος που ενθαρρύνει την καινοτομία της 
ευρυζωνικότητας και (δ) η δημιουργία μιας ανταγωνιστικής δομής αγοράς που κρατά 
τις τιμές χαμηλά. Για την αύξηση της προσφοράς ευρυζωνικότητας οι κοινές 
κατευθύνσεις είναι: (α) η διασφάλιση/ύπαρξη μιας ανταγωνιστικής δομής αγοράς, (β) 
η ύπαρξη κυβερνητικών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ευρυζωνικότητα και (γ) 
η εφαρμογή καινοτόμων ιδεών για την επέκταση των δικτύων.  

Επιπλέον σύμφωνα με το Παρατηρητήριο της ΚτΠ οι βέλτιστες και καλές πολιτικές 
που σχετίζονται με την ευρυζωνικότητα είναι οι εξής, όπως προκύπτουν από την 
ανωτέρω ταξινόμηση:  

• Ενθάρρυνση εκ μέρους των ρυθμιστικών αρχών της επένδυσης σε υποδομές και 
της ενίσχυσης του ανταγωνισμού (π.χ. αδεσμοποίηση τοπικού βρόχου, κατανομή 
συχνοτήτων, άνοιγμα αχρησιμοποίητων οπτικών ινών σε ιδιωτική χρήση, κ.λπ.).  

• Παροχή κινήτρων (ασφάλιση, δάνεια, ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση, άλλες 
οικονομικές ενισχύσεις) για την κατασκευή νέων ευρυζωνικών υποδομών.  

• Οικονομική ενίσχυση προγραμμάτων έρευνας, ανάπτυξης και επίδειξης.  

• Επιχορήγηση πολιτών με χαμηλό εισόδημα για την αγορά προσωπικών 
υπολογιστών.  

• Προσφορά φορολογικών απαλλαγών στους εργοδότες που προσφέρουν 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ευρυζωνικές συνδέσεις στους εργαζόμενούς τους.  

• Προώθηση της «ψηφιακής» εκπαίδευσης, σύνδεση όλων των σχολείων με το 
διαδίκτυο.  
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• Υποστήριξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, 
του ηλεκτρονικού εμπορίου, των ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας και άλλων 
τύπων υπηρεσιών όπου χρησιμοποιούνται οι ευρυζωνικές τεχνολογίες.  

• Υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης για την ανάπτυξη ευρυζωνικών 
υπηρεσιών.  

• Εκπαίδευση πληθυσμού σε θέματα πληροφορικής (σχολεία πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, νοικοκυρές, στρατός, ΑμEΑ).  

• Επανεκπαίδευση βιομηχανικών εργατών για την γεφύρωση του ψηφιακού 
χάσματος και την ανάπτυξη καλά καταρτισμένου εργατικού δυναμικού.  

• Παροχή φορολογικών ελαφρύνσεων και επιχορηγήσεων σε εταιρείες υψηλής 
τεχνολογίας.  

• Παροχή εκπτώσεων 30-50% στις χρεώσεις τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε 
άτομα με χαμηλό εισόδημα και σε ΑμεΑ.  

• Επέκταση της ευρυζωνικότητας στις αγροτικές περιοχές.  

• Δημιουργία ασύρματων δικτύων ΙΡ σε μεγάλες περιοχές στις οποίες δεν υπάρχει 
πρόσβαση σε ευρυζωνικές υποδομές.  

• Υποστήριξη μη κερδοσκοπικών οργανισμών απομακρυσμένων περιοχών μέσω 
της χρηματοδότησης για την κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου για την παροχή 
ευρυζωνικών υπηρεσιών.  

• Προώθηση πρωτοβουλιών ανάπτυξης περιεχομένου και σχετικών ρυθμίσεων (π.χ. 
πνευματικά δικαιώματα) 

• Εξασφάλιση ότι οι καταναλωτές διαθέτουν την απαραίτητη γνώση και 
εμπιστοσύνη για τη χρησιμοποίηση των ΤΠΕ στον τομέα του ηλεκτρονικού 
εμπορίου, δημιουργία ασφαλούς online περιβάλλοντος 

• Ενδυνάμωση της παρουσίας της χώρας στις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

• Προώθηση της προσφοράς φτηνών λύσεων πρόσβασης στο διαδίκτυο με 
ταυτόχρονη προσφορά υπηρεσιών υψηλής ποιότητας 

• Δυνατότητα ελεύθερης επιλογής εναλλακτικών τεχνολογιών 

• Εφαρμογή προγραμμάτων συνάθροισης της ζήτησης 

1.2.2 Ποιες  είναι  οι  κατευθύνσεις  της  ΕΕ ,  της  
ΚτΠ  και  του  ΟΟΣΑ  στον  τομέα  της  
ευρυζωνικότητας;  

Η ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και των αντίστοιχων υπηρεσιών και εφαρμογών, 
αποτελεί πρωτεύοντα στόχο για την ΕΕ και έχει άμεση προτεραιότητα. Για το λόγο 
αυτό, η ΕΕ συνεχίζει την υλοποίηση της στρατηγικής "i2010" που αντικατέστησε την 
πρωτοβουλία "eEurope 2005". Ως καίριο στοιχείο της ανανεωμένης εταιρικής 
συνεργασίας της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση, η στρατηγική 
i2010 βασίζεται σε ολοκληρωμένη προσέγγιση στις κοινοτικές πολιτικές για την 
κοινωνία της πληροφορίας και τα οπτικοακουστικά μέσα. 
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Βασιζόμενη σε σφαιρική ανάλυση των προκλήσεων που συνιστά η κοινωνία της 
πληροφορίας και στην ευρύτερη διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους που 
πραγματοποιήθηκε στην περίπτωση προηγούμενων πρωτοβουλιών και μέσων, η 
Επιτροπή προτείνει τρεις προτεραιότητες για τις πολιτικές της Ευρώπης όσον αφορά 
την κοινωνία της πληροφορίας και τα μέσα επικοινωνίας: 

• την ολοκλήρωση του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου της πληροφορίας που 
προωθεί ανοιχτή και ανταγωνιστική εσωτερική αγορά για την κοινωνία της 
πληροφορίας και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας 

• την ενίσχυση καινοτομίας και επενδύσεων στην έρευνα ΤΠΕ για την προαγωγή 
της ανάπτυξης καθώς και περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης· 

• την επίτευξη της ευρωπαϊκής κοινωνίας της πληροφορίας χωρίς κοινωνικό 
αποκλεισμό, που προωθεί την ανάπτυξη και την απασχόληση κατά τρόπο 
συμβατό με την αειφόρο ανάπτυξη και που θέτει ως προτεραιότητα καλύτερες 
δημόσιες υπηρεσίες και βελτιωμένη ποιότητα ζωής. 

Επιπλέον, ο ΟΟΣΑ καλεί τις κυβερνήσεις να ενθαρρύνουν τον ιδιωτικό τομέα και να 
ενισχύσουν την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας σε αποκεντρωμένες και 
απομακρυσμένες περιοχές. 

1.2.3 Ποια  είναι  η  κατάσταση  σήμερα  στην  
Ελλάδα  και  την  ΠΔΕ  σχετικά  με  την  
ευρυζωνικότητα  και  τις  υποδομές; 

Η ανάπτυξη των ευρυζωνικών υποδομών σήμερα στην Ελλάδα βασίζεται σε: 

• Δημόσια έργα ευρυζωνικών υποδομών, τα οποία συνοπτικά είναι το Εθνικό 
Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης 
«ΣΥΖΕΥΞΙΣ», το Ακαδημαϊκό διαδίκτυο GUnet και το Πανελλήνιο Σχολικό 
Δίκτυο. Τα παραπάνω δημόσια έργα έχουν σαν κύριο στόχο την διασύνδεση των 
ερευνητικών ιδρυμάτων, ινστιτούτων, ΑΕΙ, ΤΕΙ, δημοσίων φορέων και σχολείων 
σε ευρυζωνικά δίκτυα.  

• Δράσεις της ιδιωτικής πρωτοβουλίας: Η αυξανόμενη ζήτηση ευρυζωνικών 
υπηρεσιών, οι νέες άδειες, το μεγάλο έργο των ευρυζωνικών καθώς και ο 
αναπτυξιακός νόμος έδωσαν κίνητρα για επενδυτική δραστηριότητα για την 
δημιουργία υποδομών στους εναλλακτικούς παρόχους. Έτσι ένας αριθμός 
εναλλακτικών παρόχων προχώρησε στην δημιουργία εναλλακτικών υποδομών 
στον ελληνικό χώρο. Ο κύριος τηλεπικοινωνιακός πάροχος είναι ο ΟΤΕ, ενώ 
άλλες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην εγκατάσταση ευρυζωνικών 
υποδομών είναι ενδεικτικά οι Vivodi, Forthnet, Teledome κ.α. Πρέπει να τονιστεί 
ότι σήμερα οι περισσότερες ιδιωτικές πρωτοβουλίες έχουν καλύψει (ή έχουν σαν 
στόχο να καλύψουν) τον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη και τα μεγάλα αστικά 
κέντρα και σε μελλοντική φάση να επεκταθούν σε επαρχιακές πόλεις. 

• Δράσεις του επιχειρησιακού προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας». Το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα προβλέπει τη χρηματοδότηση δράσεων για δίκτυα και 
ευρυζωνική πρόσβαση τόσο στο Δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Οι 
δράσεις αυτές συνάδουν με την γενικότερη πολιτική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή 
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Ένωση σε σχέση με την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών στο 
πλαίσιο της πρωτοβουλίας eEurope 2005 αλλά και της στρατηγικής i2010. 

• Οι δράσεις για την Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών αφορούν ευρυζωνικά 
μητροπολιτικά δίκτυα σε 75 δήμους, ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα σε 120 δήμους 
και 20 ΤΕΔΚ, 770 σημεία ασύρματης πρόσβασης στο Internet (Wireless 
Hotspots) από επιχειρήσεις, ευρυζωνική αξιοποίηση του δορυφόρου HellasSAT, 
ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων για την ευρυζωνικότητα στην Περιφέρεια 

•  Για την κάλυψη των στόχων αυτών έχουν ανακοινωθεί ένα σύνολο από 
προσκλήσεις (Π84, Π93, Π105, Π157, Π145, Π165, Π43 και Π86) που αφορούν 
την προώθηση της ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών.  

Η κατάσταση των υποδομών ειδικότερα στην ΠΔΕ όσον αφορά την ευρυζωνική 
πρόσβαση αρχίζει να βελτιώνεται. Σε πολλές πόλεις της ΠΔΕ (όπως η Πάτρα, ο 
Πύργος, το Αγρίνιο, το Μεσολόγγι) έχουν παρατηρείται και η ύπαρξη κόμβων 
ευρυζωνικών δικτύων αρκετών παρόχων. Αυτή τη στιγμή, κατάλληλες υποδομές στην 
περιοχή έχει κυρίως ο ΟΤΕ, ενώ οι περισσότερες εταιρείες, αν και πιθανά 
περιλαμβάνουν στα μεσοπρόθεσμα σχέδια τους την ανάπτυξη υποδομών στην 
περιοχή της ΠΔΕ, προς το παρόν περιορίζονται στο πολεοδομικό συγκρότημα της 
Πάτρας και ορισμένων ακόμη μεγάλων πόλεων, εφόσον οι υπόλοιπες περιοχές της 
ΠΔΕ παρουσιάζουν ελάχιστη ως μηδενική επιχειρηματική εκμεταλλευσιμότητα. Στο 
εγγύς μέλλον η ανάπτυξη των ευρυζωνικών υποδομών και η διείσδυση της 
ευρυζωνικότητας αναμένεται να παρουσιάσουν σημαντική αύξηση κυρίως λόγω των 
δράσεων της ΚτΠ καθώς έχει ήδη ενταχθεί ένας μεγάλος αριθμός έργων ανάπτυξης 
υποδομών τόσο στα πλαίσια της Π93, όσο και της Π105 και του μεγάλου έργου των 
ευρυζωνικών (Π157). Αρνητικό στοιχείο είναι ότι σε καμία πόλη της ΠΔΕ δεν έχει 
ενταχθεί έργο σχετικό με την ανάπτυξη «έξυπνων οικισμών» (Π165) 

1.2.4 Ποια  είναι  η  σύγκριση  της  κατάστασης  
σήμερα  στην  Ελλάδα  και  την  ΠΔΕ  σχετικά  με  
τις  αντίστοιχες  χώρες  διεθνώς  στον  τομέα  της  
ευρυζωνικότητας  και  των  υποδομών; 

Δυστυχώς η Ελλάδα και ακόμη περισσότερο η ΠΔΕ βρίσκονται σε αρκετά χαμηλό 
επίπεδο διείσδυσης της ευρυζωνικότητας. Αντιπροσωπευτικό είναι το γεγονός ότι η 
Ελλάδα στην ΕΕ των 15 κατατάσσονταν τελευταία στην διείσδυση της 
ευρυζωνικότητας. Επιπλέον στην διευρυμένη ΕΕ των 25 κατατάσσεται πάλι 
τελευταία, ενώ στν ΕΕ των 27 καταττάσεται Τρίτη από το τέλος. Ωστόσο, σύμφωνα 
με τελευταία στοιχεία η Ελλάδα για πρώτη φορά βρίσκεται άνω του μέσου όρου της 
ΕΕ25 στον δείκτη που αφορά την ταχύτητα αύξησης της ευρυζωνικότητας. 

Αναφορικά με την κατάσταση στην ΠΔΕ αναμένεται, όπως αναφέρθηκε 
προηγουμένως, η ανάπτυξη των ευρυζωνικών υποδομών και η διείσδυση της 
ευρυζωνικότητας αναμένεται να παρουσιάσουν σημαντική αύξηση κυρίως λόγω των 
δράσεων της ΚτΠ. 
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1.2.5 Ποια  είναι  τα  προβλήματα  στην  Ελλάδα  
και  την  ΠΔΕ  σχετικά  με  την  ανάπτυξη  της  
ευρυζωνικότητας; 

Τα προβλήματα που διαφαίνονται από την παρούσα μελέτη μπορούν να 
διαχωριστούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες: (α) των χρηστών, δηλαδή της ζήτησης και 
(β) των παρόχων, δηλαδή της προσφοράς. 

Σχετικά με τους χρήστες λοιπόν τα μεγαλύτερα προβλήματα αφορούν: 

• Το μεγάλο κόστος χρήσης των ευρυζωνικών υποδομών το οποίο φαίνεται να είναι 
απαγορευτικό για τον οικιακό χρήστη. 

• Η έλλειψη πρόσβασης σε ευρυζωνικές υποδομές και υπηρεσίες. 

Επιπλέον σύμφωνα με σχετική μελέτη του Ινστιτούτου Επικοινωνίας για την 
ανάπτυξη του Internet στη, διαπιστώθηκε πως οι κυριότεροι λόγοι που κρατούν 
χαμηλά τη χρήση του Διαδικτύου στη χώρα μας είναι:  

• το υψηλό κόστος σύνδεσης και χρήσης του Internet,  

• τα τεχνικά προβλήματα στις συνδέσεις και  

• η στασιμότητα στην ανάπτυξη και διάθεση περισσότερων υπηρεσιών του 
Δημοσίου μέσω του Διαδικτύου.  

Σημαντικό πρόβλημα φαίνεται επίσης να είναι και το ότι το 60,9% των Ελλήνων, 
σύμφωνα με την μελέτη του Ινστιτούτου Επικοινωνίας, αδιαφορεί απολύτως για το 
Internet. Άλλος ένας σημαντικός παράγοντας για τη μη διάδοση του Διαδικτύου είναι 
η απουσία περιεχομένου στα ελληνικά, καθώς μέρος του κοινού δεν γνωρίζει την 
αγγλική αρκετά καλά ώστε να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τις προσφερόμενες 
υπηρεσίες. 

Το παραπάνω πρόβλημα αποτελεί και εμπόδιο για τους τηλεπικοινωνιακούς 
πάροχους που τους αποτρέπει να αναπτύξουν σχετικές υπηρεσίες και υποδομές. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τα αποτέλεσμα έρευνας που συντελέστηκε στα πλαίσια της 
παρούσας μελέτης ο σημαντικότερος λόγος που εμποδίζει την απόκτηση DSL είναι 
ακριβή απόκτηση σύνδεσης. Ο δεύτερος σημαντικότερος λόγος μη απόκτησης DSL 
είναι η μη διαθεσιμότητα DSL στην περιοχή των συμμετεχόντων στην έρευνα. 

Ωστόσο, φαίνεται ότι οδηγούνται προς την λύση τους προβλήματα που αποτελούσαν 
σημαντικά εμπόδια για τους τηλεπικοινωνιακούς πάροχους και δεν τους επέτρεπαν να 
αναπτύξουν σχετικές υπηρεσίες και υποδομές. Συνοπτικά τα προβλήματα αυτά ήταν: 

• η έλλειψη θεσμικού (κανονιστικού) πλαισίου που ρυθμίζει και ορίζει την αγορά 
των ευρυζωνικών υπηρεσιών, για να διασφαλιστεί το μέλλον της αγοράς και του 
υγιούς ανταγωνισμού. 

• δυσκολίες στην ανάπτυξη του αδεσμοποίητου τοπικού βρόγχου (LLU). 

Αναφορικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο έχει ψηφιστεί ο Ν.3431, Περί Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών στην Ελλάδα και η ΕΕΤΤ έχει προχωρήσει στην ενσωμάτωση των 
οδηγιών τη ΕΕ. Στα πλαίσια του νέου νόμου η ΕΕΤΤ το 2006 προέβη σε ένα σύνολο 
κανονιστικών αποφάσεων (δευτερογενής νομοθεσία) και συνέβαλε ουσιαστικά στην 
θέσπιση του ρυθμιστικού πλαισίου για την απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών και 
την αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόγχο. Με τις παρεμβάσεις αυτές 
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επιτράπηκε να εισέλθουν στην αγορά εναλλακτικοί τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι οι 
οποίοι ανταγωνίζονταν τον παραδοσιακό πάροχο (ΟΤΕ). Μια σημαντική παρέμβαση 
της ΕΕΤΤ είναι ο καθορισμός της μεθοδολογίας DCF (Discounted Cash Flow) για τον 
retail minus υπολογισμό των τιμών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης τύπου Β. 

1.2.6 Ποια  είναι  η  άθροιση  της  ζήτησης  στην  
ΠΔΕ; 

Σύμφωνα με την έρευνα που έγινε με χρήση online ερωτηματολογίου για το διάστημα 
Απρίλιος 2004 - Αύγουστος 2007 με σημεία μέτρησης τα παρακάτω: 

• Μάιος 2005 

• Μάιος 2006 

• Αύγουστος 2007 

θα μπορούσαμε να επισημάνουμε πως η κατάσταση σχετικά με την ζήτηση της 
ευρυζωνικότητας είναι ολοένα και καλύτερη. Όλο και περισσότεροι χρήστες 
αποκτούν ευρυζωνικές συνδέσει ή επιθυμούν να αποκτήσουν και όλο και 
περισσότεροι ενδιαφέρονται να μάθουν για την ευρυζωνικότητα ή ήδη γνωρίζουν 
αρκετά στοιχεία. Θα πρέπει να τονίσουμε πως μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια έχουν 
γίνει πολλές κινήσεις από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους προκειμένου να 
βελτιώσουν τόσο τις ταχύτητες πρόσβασης όσο και το κόστος χρήσης ευρυζωνικών 
δικτύων. Θα πρέπει παράλληλα να επισημάνουμε πως ταυτόχρονα γίνονται στην 
Ελλάδα πολλά σημαντικά έργα για την εγκατάσταση ενσύρματων και ασύρματων 
μητροπολιτικών δικτύων σε μεγάλες και μικρές πόλεις. 

Επιμέρους ευρήματα της έρευνας είναι τα ακόλουθα: 

• Ηλικία των συμμετεχόντων: Σχετικά με την ηλικία των συμμετεχόντων στην 
έρευνα μπορεί να ειπωθεί ότι με την πάροδο του χρόνου έχουμε το ενθαρρυντικό 
στοιχείο πως όλο και περισσότεροι νέοι ενδιαφέρονται για την ευρυζωνικότητα, 
επισκέπτονται το δικτυακό μας τόπο και συμμετέχουν στην έρευνα. Μάλιστα 
στην τελευταία μέτρηση, πάνω από δύο στους τρεις χρήστες είναι ηλικίας κάτω 
των 30 ετών. 

• Μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων: Αναφορικά με το μορφωτικό επίπεδο 
των συμμετεχόντων έχουμε να κάνουμε μία σημαντική παρατήρηση. Παρά το 
γεγονός ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα έχουν μία σταθερή τάση να ανήκουν 
στους αποφοίτους ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με αντικείμενο συναφές 
με την τεχνολογία και τους υπολογιστές, στις τελευταίες μετρήσεις παρατηρείται 
μία μεγάλη αύξηση τόσο αυτών που είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας όσο και 
αυτών που είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας άλλων ιδρυμάτων (με αντικείμενο που 
δεν είναι συναφές με υπολογιστές). Αυτή η τάση δείχνει το ενδιαφέρον που 
δείχνουν άνθρωποι όλων των επιστημονικών πεδίων προς την ευρυζωνικότητα.  

• Ηλικία χρηστών Internet: Φαίνεται πως οι χρήστες του διαδικτύου ανήκουν 
κυρίως στην ηλικιακή ομάδα 20 έως 30 η οποία είχε και τα μεγαλύτερα ποσοστά 
καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας. Εντύπωση είχε προξενήσει αρχικά η μικρή 
συμμετοχή των ηλικιών κάτω των 20 ετών, ωστόσο με την πάροδο του χρόνου 
παρατηρούμε σημαντική αύξηση του ποσοστού τους. Οι ηλικίες 30 έως 40 
διατηρούν ένα σταθερό ποσοστό περίπου στο 22% ενώ οι ηλικιακές ομάδες άνω 
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των 40 ετών εμφανίζουν μεγάλες διακυμάνσεις χαρακτηριστικό του γεγονότος 
πως σε αυτές τις ηλικίες το Internet είναι κάτι μακρινό, ίσως και αμφιλεγόμενο. 

• Μορφωτικό επίπεδο χρηστών Internet: Τα αποτελέσματα στα πρώτα στάδια 
της μελέτης (κυρίως τον Μάιο 2005) μας αποδείκνυαν πως το Internet είναι κτήμα 
μόνο των μορφωμένων και μάλιστα όσων είχαν μεταπτυχιακή μόρφωση ή όσων 
ήταν απόφοιτοι σχολών με αντικείμενο συναφές με υπολογιστές και δίκτυα. Στην 
πορεία, βέβαια, το σκηνικό άλλαξε άρδην με τα πρωτεία να περνούν στους 
απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με αντικείμενο μη συναφές με υπολογιστές 
ενώ σημαντική αύξηση και διατήρηση στα μεγέθη του 20% παρατηρήθηκε για 
τους αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σταθερά χαμηλή συμμετοχή για 
τους αποφοίτους ΙΕΚ, κατόχους διδακτορικών κ.α. γεγονός αναμενόμενο καθότι 
πρόκειται για μία ομάδα που δεν περιμένουμε μεγάλη συμμετοχή κυρίως για το 
γεγονός ότι δεν είναι πολλοί σε πλήθος. 

• Ηλικία χρηστών Ευρυζωνικών Δικτύων: Οι κύριοι χρήστες ευρυζωνικών 
δικτύων είναι στην ηλικιακή ομάδα 20 έως 30 ετών, ενώ ακολουθεί η ηλικιακή 
ομάδα 30 έως 40 ετών. Απογοητευτικά αρχικά (Μάιος 2005) αλλά πολύ θετικά 
στην πορεία είναι τα αποτελέσματα για την ηλικιακή ομάδα κάτω των 20 ετών, 
όπου αρχικά τα ποσοστά δεν ήταν μεγαλύτερα από 6%. Ωστόσο από τον Ιούνιο 
του 2006 και μετά, η αύξηση σε αυτές τις ηλικίες είναι εξαιρετικά σημαντική. Για 
τις ηλικίες άνω των 40 ετών παρατηρούμε σχετικά χαμηλά ποσοστά όπως 
παρατηρήσαμε και στη χρήση του διαδικτύου προφανώς για τους ίδιους λόγους 
που περιγράψαμε παραπάνω. 

• Μορφωτικό επίπεδο χρηστών Internet που χρησιμοποιούν ευρυζωνικά 
δίκτυα: Οι ευρυζωνικές συνδέσεις ήταν κεκτημένο των μορφωμένων μέχρι και τη 
μέτρηση του Μαΐου 2006. Τα αποτελέσματα για το διάστημα μετά το Μάιο του 
2006 δείχνουν μια τάση για μείωση του συγκεκριμένου ψηφιακού χάσματος. 
Παρατηρούμε πως από τους συμμετέχοντες στην έρευνα το 50% των χρηστών 
Internet και αποφοίτων δευτεροβάθμιας έχουν ευρυζωνική σύνδεση ποσοστό που 
σε παλαιότερες περιόδους δεν ξεπερνούσε το 25%. Παραπλήσια ήταν και τα 
αποτελέσματα που αφορούν τους αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης άλλων 
τμημάτων με αντικείμενο μη συναφές με επιστήμη των υπολογιστών και δίκτυα. 
Η πιο πρόσφατη μέτρηση (Μάιος 2006-Αύγουστος 2007) μας παρουσιάζει 
ωστόσο πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία για όλα τα μορφωτικά επίπεδα. Από τους 
συμμετέχοντες πάνω από το 60% κατά μέσο όρο διαθέτει ευρυζωνική σύνδεση. 
Είναι εξαιρετικά μεγάλης σημασίας η παρατήρηση πως είναι περισσότεροι αυτοί 
που χρησιμοποιούν ευρυζωνική σύνδεση από αυτούς που χρησιμοποιούν απλή 
Dial Up. 

• Είδος ευρυζωνικής σύνδεσης χρηστών με ευρυζωνική σύνδεση: Αρχικά για 
την περίοδο έως το Μάιο του 2005 παρατηρήθηκε πως η πλειοψηφία των 
χρηστών ευρυζωνικών δικτύων χρησιμοποιούσαν Ethernet ή ασύρματα δίκτυα. 
Στην πορεία, τα δεδομένα μεταβλήθηκαν οπότε την περίοδο Ιούνιος 2006- 
Αύγουστος 2007 η συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών διαθέτει ευρυζωνική 
σύνδεση με χρήση DSL.  

• Λόγοι που θα οδηγούσαν σε χρήση ευρυζωνικών υποδομών: Ο σημαντικότερος 
λόγος που θα οδηγούσε στην απόκτηση ευρυζωνικής πρόσβασης είναι η ταχύτερη 
σύνδεση. Ο δεύτερος σημαντικότερος λόγος είναι η πτώση του κόστους 
σύνδεσης. 
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• Εμπόδια απόκτησης DSL: Αντίστοιχα ο σημαντικότερος λόγος που εμποδίζει 
την απόκτηση DSL είναι ακριβή απόκτηση σύνδεσης. Ο δεύτερος 
σημαντικότερος λόγος μη απόκτησης DSL είναι η μη διαθεσιμότητα DSL στην 
περιοχή των συμμετεχόντων στην έρευνα. 

• Πρόθεση απόκτησης DSL ανά ηλικία: Με την πάροδο του χρόνου οι χρήστες 
των ηλικιακών ομάδων κάτω των 50 ετών επιθυμούν σε μεγάλο βαθμό να 
αποκτήσουν DSL σύνδεση παρά το γεγονός πως είναι οι ίδιοι που τη θεωρούν 
ακριβή. Η τελευταία μέτρηση μάλιστα, αλλάζει άρδην την κατάσταση. Ειδικά για 
τις ηλικιακές ομάδες από είκοσι έως σαράντα ετών παρατηρούμε πως περίπου το 
70% αυτών εμφανίζουν πρόθεση να αποκτήσουν άμεσα DSL σύνδεση. Θα πρέπει 
να μας προβληματίσει ωστόσο το γεγονός πως για τις ηλικίες κάτω των 20 ετών 
δεν εμφανίζεται ιδιαίτερη πρόθεση για απόκτηση γραμμής DSL. 

1.2.7 Πώς  μπορούν  να  εφαρμοστούν  οι  διεθνείς  
κοινές  πρακτικές  (σε  επιχειρηματικά  μοντέλα  
και  κανονιστικά  πλαίσια) για  την  ανάπτυξη  
ευρυζωνικών  υποδομών  στην  περίπτωση  της  
ΠΔΕ; 

Σχετικά με τα επιχειρηματικά μοντέλα για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών 
προτείνεται η εφαρμογή ενός επιχειρηματικού μοντέλου «ίσης πρόσβασης» σε 
πανελλαδικό επίπεδο και όχι σε επίπεδο περιφερειών. 

Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει προφανή πλεονεκτήματα που έχουν αφενός μεν να 
κάνουν με τον κεντρικό σχεδιασμό αναφορικά με τη συντήρηση, την εκμετάλλευση 
και την επέκταση των ευρυζωνικών δικτύων στην χώρα, αλλά και με επιμέρους 
πλεονεκτήματα όπως: 

• Η πανελλαδική επιχείρηση θα μπορεί να σχεδιάζει την επέκταση της φυσικής 
υποδομής (α) εντός των δήμων, (β) μεταξύ των δήμων και (γ) με άλλα 
ευρυζωνικά δίκτυα. 

• Λιγότερο «ανταγωνιστικοί» δήμοι θα μπορούν να αναπτύσσουν τα δίκτυά τους με 
τη στήριξη της πανελλαδικής εταιρείας, εφόσον η διαχείριση θα γίνεται κεντρικά 
(π.χ. οι πόροι που προέρχονται από αστικές περιοχές με υψηλό αριθμό πελατών 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επέκταση του δικτύου σε λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιοχές). 

• Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι θα επινοικιάζουν δικτυακούς πόρους από την 
πανελλαδική εταιρεία, με κοινή τιμολογιακή πολιτική για όλα τα δημοτικά 
μητροπολιτικά δίκτυα οπτικών ινών. Έτσι, η κοστολόγηση και γενικότερα οι 
διαδικασίες θα είναι πολύ πιο απλές (λογική one-stop shop). 

• Οι πάροχοι υπηρεσιών θα παρέχουν υπηρεσίες με μειωμένο κόστος και συνεχώς 
αναπτυσσόμενη βάση, δυνητικά σε πανελλαδικό επίπεδο και με ένα ευρύ 
πελατολόγιο. 

• Ο συνδρομητής θα είναι κερδισμένος λόγω της ευρείας ποικιλίας υπηρεσιών που 
προσφέρονται στη βάση κόστους και ποιότητας. 
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• Όλοι επιθυμούν την επιτυχία των υπολοίπων μερών άρα στρέφουν τον τροχό προς 
την ίδια κατεύθυνση. 

• Επιτυγχάνεται οικονομία κλίμακας όσον αφορά το κόστος διαχείρισης και 
γενικότερα το κόστος λειτουργίας της επιχείρησης. 

• Δημιουργούνται σε όλη την Ελλάδα ουδέτερα σημεία συνεγκατάστασης και 
neutral collocation and exchange points 

Συνεπώς, με την παραπάνω προσέγγιση, εξασφαλίζεται ο ανταγωνισμός τόσο 
ανάμεσα στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, όσο και στους παρόχους 
υπηρεσιών προς όφελος του καταναλωτή. Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στους 
τηλεπικοινωνιακούς παρόχους εξασφαλίζεται από το γεγονός ότι θα τους 
διατίθεται φθηνή παθητική υποδομή από την πανελλαδική επιχείρηση υπό ίσους 
όρους. Η παροχή της παθητικής υποδομής κοστοστρεφώς μειώνει την 
απαιτούμενη αρχική επένδυση, με αποτέλεσμα να δραστηριοποιείται μεγαλύτερος 
αριθμός τηλεπικοινωνιακών παρόχων. Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στους παρόχους 
υπηρεσιών εξασφαλίζεται από το γεγονός ότι θα έχουν την επιλογή να επιλέξουν 
ανάμεσα σε ένα ικανό αριθμό τηλεπικοινωνιακών παρόχων ως πλατφόρμα για τις 
υπηρεσίες τους. 

Σε σχέση με το ρυθμιστικό πλαίσιο έχει η ψήφιση του Νόμου 3431, Περί 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Ελλάδα οι κανονιστικές αποφάσεις της ΕΕΤΤ 
(δευτερογενής νομοθεσία) έχουν συμβάλει στην απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών 
και την αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόγχο. Επιπλέον θα πρέπει να 
υπάρξουν και ανάλογα ρυθμιστικά πλαίσια που θα πρέπει να αποτελέσουν μέρος των 
πολιτικών για τη μείωση του ψηφιακού χάσματος και να συνάδουν με αυτές. Οι 
ρυθμίσεις θα πρέπει να γίνονται στο σωστό μέτρο, έτσι ώστε να αναπτυχθούν σωστές 
βάσεις για υγιείς αγορές. Μεγάλη επέμβαση της ρυθμιστικής αρχής και πολλές 
ρυθμίσεις μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την αλλοίωση της σωστής λειτουργίας 
του ανταγωνισμού, ενώ απουσία ρυθμιστικών παρεμβάσεων μπορεί να αφήσει 
απροστάτευτους τους πιθανούς νέους παρόχους ευρυζωνικών υπηρεσιών και 
υποδομών, αλλά και τους τελικούς χρήστες, στους χειρισμούς των παρόχων που 
επικρατούν στην ευρυζωνική αγορά. Τέλος βασική πρόταση αποτελεί η συστηματική 
και συνεπής αποτίμηση του ανταγωνισμού. 

1.2.8 Ποιες  είναι  οι  σχεδιαζόμενες  ευρυζωνικές  
υποδομές  στην  Περιφέρεια  Δυτικής  Ελλάδας; 

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχουν ήδη ενταχθεί ένα σύνολο από έργα του Ε.Π. 
της ΚτΠ που αφορούν ευρυζωνικά μητροπολιτικά δίκτυα οπτικών ινών (Πρόσκληση 
93) σε οκτώ μεγάλους Δήμους και ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα (Πρόσκληση 105) 
σε είκοσι μικρότερους Δήμους. Τα παραπάνω δίκτυα αυτά θα διασυνδέουν σημεία 
δημοσίου ενδιαφέροντος, ενώ οι υποδομές αυτές θα διατίθενται και σε παρόχους, 
προκειμένου να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους προς τους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις. 

Επιπλέον οι νομοί Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας έχουν ενταχθεί στο Υποέργο 2 του 
μεγάλου έργου των ευρυζωνικών που έχει ανατεθεί στην Hellas on Line, ενώ ο νομός 
Ηλείας έχει ενταχθεί στο Υποέργο 3 που έχει ανατεθεί στην Tellas, στα πλαίσια του 
ίδιου έργου. 
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Ως αποτέλεσμα στην ΠΔΕ θα δημιουργηθεί πλήθος ευρυζωνικών νησίδων. Για να 
διασυνδεθούν οι νησίδες αυτές μεταξύ τους και να δημιουργηθεί ένα ενιαίο δίκτυο 
περιφερειακής εμβέλειας, το οποίο θα διασυνδέεται και με την υπόλοιπη Ελλάδα, 
προτείνεται να διερευνηθούν δυνατότητες διασύνδεσης με οπτικές ίνες που 
διέρχονται δίπλα από μεγάλους οδικούς άξονες (π.χ. ΠΑΘΕ, Ιόνια οδός), αλλά και 
από μικρότερους οδικούς άξονες που διασυνδέουν του Δήμους της ΠΔΕ. 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Το παρόν κεφάλαιο παρουσιάζει την μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την 
εκπόνηση της παρούσας μελέτης. 

Η εκπόνηση της μελέτης αποφασίστηκε να χωριστεί σε επιμέρους βήματα/φάσεις 
έτσι ώστε να επιτευχθούν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η Εικόνα 2 απεικονίζει 
συνοπτικά την μεθοδολογία εκπόνησης της μελέτης. 

Βήμα 1:
Διερεύνηση των Ευρυζωνικών Υποδομών σήμερα

Διεθνώς Στην Ελλάδα Στην ΠΔΕ

Βήμα 2:
Εκπόνηση προτάσεων για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών

Βήμα 3:
Διαβούλευση για την ευρυζωνικότητα

Αποτύπωση των αναγκών στην ΠΔΕ

Εκπόνηση λύσεων  για την ανάπτυξη ευρυζωνικών
υποδομών στην ΠΔΕ

 

Εικόνα 2: Μεθοδολογία εργασίας 

Ο Πίνακας 1 αποτυπώνει αναλυτικά τη μεθοδολογία εκπόνησης της μελέτης. 
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α/α Βήμα Υπο-Ενέργεια Στόχοι Μέθοδος Αποτύπωση 

1 Διερεύνηση των 
Ευρυζωνικών 
Υποδομών 
σήμερα 

 Διασφάλιση της ορθότητας 
των ενεργειών 

Καθορισμός βασικών 
αρχών και στόχων 

Καθορισμός της 
στρατηγικής 

  

1.1  Διεθνώς Διερεύνηση των βασικών 
κατευθύνσεων διεθνώς (ΕΕ, 
ΟΟΣΑ, άλλες χώρες) στον 
τομέα των ευρυζωνικών 
υποδομών 

Ανασκόπηση κοινών πρακτικών διεθνώς  Κεφάλαιο 3 

1.2  Στην Ελλάδα Διερεύνηση των βασικών 
κατευθύνσεων της ΚτΠ 
στον τομέα των 
ευρυζωνικών υποδομών 

Ανασκόπηση σε εθνικό επίπεδο 

Κοινών πρακτικών 

Δημοσίων έργων 

Θεσμικών πλαισίων 

Μελλοντικών στόχων και δράσεων  

Κεφάλαιο 4 

1.3  Στην ΠΔΕ Κοινή κατανόηση του 
προβλήματος στην ΠΔΕ 

Χρήση του Δικτυακού Τόπου 
http://ru6.cti.gr/broadband για την παροχή των 
ερωτηματολογίων  

Χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης 
info_broadband@cti.gr για επικοινωνία με 
τους ενδιαφερομένους φορείς και παρόχους  

Κεφάλαιο 5 
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2 Παρουσίαση 
εγκεκριμένων 
έργων για την 
ανάπτυξη 
ευρυζωνικών 
υποδομών 

 Υποβοήθηση της 
διαβούλευσης για την 
ευρυζωνικότητα 

Συγκρότηση de facto βασικής μελέτης 
(βασισμένης σε κοινές πρακτικές) για την 
περιγραφή προτάσεων με έμφαση στην 
ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών στην ΠΔΕ 

Κεφάλαιο 6 

3 Διαβούλευση 
για την 
ευρυζωνικότητα 

 Αποτύπωση της 
υπάρχουσας κατάστασης 
στην ΠΔΕ  

Ερωτηματολόγια, εκδηλώσεις για την 
προώθηση της ευρυζωνικότητας ανασκόπηση 
δελτίων τύπου παρόχων και φορέων. 

Κεφάλαιο 7 

3.1  Αποτύπωση των 
αναγκών των 
χρηστών, των φορέων 
και των παρόχων 
υποδομών στην ΠΔΕ 
σε σχέση με  

• τις Ευρυζωνικές 
υποδομές 

• τις υπάρχουσες 
λύσεις 

• τις ανάγκες 

• τα μελλοντικά 
σχέδια 

Κοινή κατανόηση του 
θέματος της 
Ευρυζωνικότητας στην 
ΠΔΕ 

• Συλλογή και αποδελτίωση 
ερωτηματολογίων 

• Συλλογή από παρουσιάσεις φορέων και 
παρόχων σε εκδηλώσεις σχετικά με την 
ευρυζωνικότητα στην ΠΔΕ 

• Ανασκόπηση δελτίων τύπου παρόχων και 
φορέων. 

Κεφάλαιο 3 
και Κεφάλαιο 
7 

3.2  Εκπόνηση λύσεων για 
την δυνατότητα 
κάλυψης της άμεσης 
αλλά και της 

Παροχή λύσης για την 
ανάπτυξη ευρυζωνικών 
υποδομών στην ΠΔΕ 

Πλαισίωση της βασικής μελέτης του βήματος 
2 λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της 
αποδελτίωσης των ερωτηματολογίων, με 
προτάσεις για ρυθμιστικά πλαίσια και 
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μελλοντικής ζήτησης 
με έμφαση σε 

• ρυθμιστικά 
πλαίσια  

• επιχειρησιακά 
μοντέλα 

 

επιχειρησιακά μοντέλα μετά από ανασκόπηση 
των κοινών πρακτικών διεθνώς. 

 

Πίνακας 1: Αναλυτική παρουσίαση της μεθοδολογίας εργασίας 

2.1 ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: 
Η συγκεκριμένη μελέτη για την συλλογή υλικού και την παρουσίαση του ακολούθησε σε μεγάλο ποσοστό την ίδια μεθοδολογία με την πρώτη 
αλλά και την δεύτερη έκδοση της μελέτης. 

Μια βασική αλλαγή ήταν η απόφαση να μην αποσταλούν ερωτηματολόγια σε φορείς και παρόχους. Η απόφαση αυτή βασίστηκε στο γεγονός ότι 
η πληροφορία που συλλέχθηκε από παρόχους και φορείς για την πρώτη έκδοση της μελέτης ήταν υποτυπώδης. Για τη συλλογή πληροφορίας 
από παρόχους και φορείς χρησιμοποιήθηκε υλικό που παρουσίαζαν οι φορείς και οι πάροχοι στις εκδηλώσεις για την ευρυζωνικότητα στην 
ΠΔΕ καθώς και η ανασκόπηση δελτίων τύπου παρόχων και φορέων.  

 



 

 

 

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟ  3 :   
Ο Ι  ΠΑ Ρ ΟΥ Σ Ε Σ  Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ  Σ Τ Η Ν  

ΑΝ Α Π Τ Υ Ξ Η  Τ Η Σ  
Ε Υ Ρ Υ Ζ Ω Ν Ι ΚΟ Τ Η ΤΑ Σ  

 





 

 

ΟΙ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Οι χώρες σε όλο τον κόσμο έχουν υλοποιήσει ευρυζωνικά δίκτυα, θεωρώντας τα ως 
την κρίσιμη υποδομή για την επίτευξη των κοινωνικών, οικονομικών και 
επιστημονικών στόχων τους. Η ευρυζωνικότητα θεωρείται παγκοσμίως ως η 
επικρατέστερη υποδομή για την οικονομία της γνώσης, ως πανάκεια για μια σειρά 
κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων, καθώς επίσης και ως ένας τρόπος για την 
προώθηση της ζήτησης για προϊόντα και υπηρεσίες του τομέα των τηλεπικοινωνιών. 

Η σπουδαιότητα των ευρυζωνικών υποδομών διεθνώς επιβεβαιώνεται από τη 
δραστηριοποίηση πολλών προηγμένων χωρών για την ανάπτυξη τέτοιων υποδομών, 
και την υιοθέτησή των τελευταίων στην ανάπτυξη της οικονομίας και στην 
αντιμετώπιση πιθανών τεχνολογικών αποκλεισμών των πολιτών. Κρίνοντας από τα 
δρώμενα, πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτές τις εξελίξεις, τουλάχιστον στην αρχική 
υλοποίηση των υποδομών έχει το ίδιο το κράτος. 

Οι εξελίξεις στον τομέα των ευρυζωνικών δικτύων και υποδομών καθορίζονται 
διεθνώς τόσο από τους τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς και τους παρόχους 
υπηρεσιών περιεχομένου, όσο και από την απήχηση που έχουν οι νέες υπηρεσίες και 
οι εφαρμογές στους τελικούς χρήστες. Η αναμενόμενη ανάπτυξη άρχισε να 
συντελείται την περασμένη εξαετία (2001-2006) με αργούς ρυθμούς στην αρχή 
(δεδομένου ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις επιφέρουν δομικές αλλαγές σε όλους όσους 
εμπλέκονται στην τηλεπικοινωνιακή αγορά) και με μεγαλύτερη ταχύτητα τα 
τελευταία χρόνια. Αν και σε ορισμένες χώρες λοιπόν η διείσδυση της 
ευρυζωνικότητας ξεκίνησε με δειλά βήματα, στην συνέχεια παρουσίασε ραγδαία 
αύξηση. Χαρακτηριστικά παραδείγματα1 είναι η Ελβετία, η Φινλανδία και η 
Νορβηγία, οι οποίες με διείσδυση 2%2, 1,3 και 1,9% το 2001, παρουσίασαν διείσδυση 
28,5%, 27,2% και 27,5% αντίστοιχα το Δεκέμβριο του 2006. Σε άλλες χώρες η 
διείσδυση της ευρυζωνικότητας παρουσίασε σημάδια ωρίμανσης, με την έννοια ότι 
δεν αυξήθηκε ούτε μειώθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα είναι η Ν. Κορέα (21,8% το 2001 και 29,1 το 2006).  

Μια σημαντική παρατήρηση είναι ότι ακόμη και εκεί όπου η υποδομή είναι διαθέσιμη 
και το κόστος προσιτό, η απαίτηση για την ευρεία ζώνη κυμαίνεται κάποιες φορές σε 
χαμηλά επίπεδα, εφόσον οι τελικοί χρήστες δεν αντιλαμβάνονται τα οφέλη της. 

Η ανάπτυξη ευρυζωνικών υπηρεσιών στους τομείς της δημόσιας διοίκησης, της 
παιδείας και της υγείας, μπορεί να αποδειχθούν μείζονος σημασίας για την εξάπλωση 
της ευρυζωνικότητας εξαιτίας του ακόλουθου ιδιαίτερου χαρακτηριστικού τους: ένας 
μοναδικός φορέας (η πολιτεία) να είναι σε θέση να αποτελέσει κύριο μοχλό 
ανάπτυξης προωθώντας τη χρήση τόσο στους πολίτες όσο και στις επιχειρήσεις. Η 
πολιτεία στο ρόλο ενός σημαντικού χρήστη τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και κατά 
συνέπεια μεγάλου πελάτη, μπορεί μέσα από την προσπάθεια κάλυψης των αναγκών 

                                                 
1 OECD, Broadband subscribers per 100 inhabitants, 2001-2006, 
www.oecd.org/sti/ict/broadband  
2 Συνδρομητές ανά εκατό κατοίκους 
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της να λειτουργεί ως καταλύτης σημαντικών αλλαγών στην εξέλιξη της 
τηλεπικοινωνιακής αγοράς. 

Επομένως, παρατηρείται πως ο σημαντικός ρόλος των ευρυζωνικών δικτύων στην 
ανάπτυξη μιας χώρας μπορεί να επιβεβαιωθεί και από την έντονη δραστηριοποίηση 
πολλών κρατών, τα οποία τοποθετούν τα έργα υλοποίησης τέτοιων υποδομών ως 
βασικό στρατηγικό τους στόχο. Ακόμη, η ανάπτυξη τέτοιων δικτύων έχει υιοθετηθεί 
από την κοινή Ευρωπαϊκή πολιτική για την υλοποίηση της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας καθώς επίσης και από μεγάλους οργανισμούς όπως είναι ο μεγάλος 
οικονομικός αναπτυξιακός οργανισμός ΟΟΣΑ.  

Το σχέδιο δράσης eEurope 2005 έθεσε την ευρυζωνική πρόσβαση σημαντική 
προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο σχέδιο αυτό αναφέρθηκε για πρώτη 
φορά η έννοια της ευρυζωνικής πρόσβασης, ενώ είχε ως στόχους την τόνωση της 
ανάπτυξης υπηρεσιών, εφαρμογών και περιεχομένου με παράλληλη επιτάχυνση της 
παροχής ασφαλούς ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο (Internet), σύγχρονες 
δικτυακές δημόσιες υπηρεσίες, ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government), 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες μάθησης (e-learning), ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας (e-
health), δυναμικό περιβάλλον για το ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business), ασφαλή 
υποδομή πληροφοριών, ηλεκτρονική κοινωνική ένταξη (e-inclusion), μαζική διάθεση 
ευρυζωνικής πρόσβασης σε ανταγωνιστικές τιμές και συγκριτική αξιολόγηση της 
προόδου και διάδοση ορθών πρακτικών.  

Η στρατηγική "i2010" [45] που αντικατέστησε την πρωτοβουλία "eEurope 2005" 
αποτελεί καίριο στοιχείο της ανανεωμένης εταιρικής συνεργασίας της Λισαβόνας για 
την ανάπτυξη και την απασχόληση και βασίζεται σε ολοκληρωμένη προσέγγιση στις 
κοινοτικές πολιτικές για την κοινωνία της πληροφορίας και τα οπτικοακουστικά 
μέσα. 

Επιπλέον, το θέμα της ευρυζωνικότητας και της ανάπτυξής της δεν έχει αφήσει 
αδιάφορο και τον μεγάλο οργανισμό ΟΟΣΑ. Ο συγκεκριμένος οργανισμός έχει 
παράγει έναν αριθμό αναφορών, κειμένων και μελετών που καταγράφουν την πρόοδο 
της ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών, ενώ ταυτόχρονα 
επισημαίνουν τα σημεία στα οποία πρέπει να δοθεί προσοχή από τις χώρες μέλη στην 
ανάληψη πρωτοβουλιών. 

Κρατικοί φορείς διεθνώς οδηγήθηκαν στο να αναπτύξουν ένα κατάλληλο πλαίσιο που 
θα αντιμετωπίζει όλες τις παραμέτρους (κοινωνικό - οικονομικές, γεωγραφική 
κατανομή πληθυσμού, ιδιαιτερότητες περιοχών) και θα λαμβάνει υπόψη του την 
τρέχουσα τεχνολογική υποδομή και εξέλιξη. Τα δύο τελευταία χρόνια σε αρκετές 
χώρες (Αγγλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Καναδάς, Η.Π.Α., κ.ά.) δημιουργήθηκαν Ομάδες 
Εργασίας Ευρυζωνικών Υποδομών και Υπηρεσιών (Broadband Task Forces). Ο 
ρόλος των παραπάνω ομάδων εργασίας είναι να καθοδηγεί, να συντονίζει και να 
ευαισθητοποιεί όσους εμπλέκονται στην παροχή ή/και χρήση ευρυζωνικών υποδομών 
και υπηρεσιών. Οι εισηγήσεις τους για παρεμβάσεις (κίνητρα, χρηματοδοτήσεις, 
προσαρμογή κανονιστικών πλαισίων) με ταυτόχρονη ενθάρρυνση της ζήτησης 
ευρυζωνικών υπηρεσιών από τους τελικούς χρήστες, αποσκοπεί στην προτροπή 
πολιτείας και αγοράς προκειμένου να επιταχυνθούν οι ενέργειες ανάπτυξης 
ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών με ταυτόχρονη ενθάρρυνση της ζήτησης τους 
από τους τελικούς χρήστες. Με τις ενέργειες αυτές εκτιμάται ότι πέρα από την 
οικονομική αναβάθμιση της αγοράς, που θα επιφέρει η χρήση ευρυζωνικών 
υπηρεσιών, θα διασφαλιστεί και η παροχή τους στις απομακρυσμένες ή λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιοχές. Το παρόν κεφάλαιο παρουσιάζει κοινές πρακτικές διεθνώς 
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για την ανάπτυξη των ευρυζωνικών υποδομών, πολιτικές και κατευθύνσεις της ΕΕ, 
αναφορές και συστάσεις του ΟΟΣΑ καθώς και εξελίξεις που αφορούν την 
ευρυζωνικότητα διεθνώς. 

3.1 ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ 
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

Σύμφωνα με την [1], η προώθηση της ευρυζωνικότητας εξαρτάται από δύο βασικούς 
παράγοντες:  

• την αύξηση της ζήτησης για ευρυζωνικότητα. 

• την αύξηση της προσφοράς ευρυζωνικότητας. 

Στις ακόλουθες παραγράφους παρουσιάζονται επιτυχείς στρατηγικές και ιδέες για την 
προώθηση της αύξηση της ζήτησης για ευρυζωνικότητα (που μπορούν να 
εφαρμοστούν σε περιοχές που ήδη υπάρχουν ευρυζωνικές υποδομές και παρέχονται 
ευρυζωνικές υπηρεσίες). Επίσης παρουσιάζονται τα ζητήματα, οι στρατηγικές, και οι 
ιδέες για την προαγωγή της προσφοράς ευρυζωνικότητας, οι οποίες μπορούν να 
εφαρμοστούν σε περιοχές που δεν υπάρχουν ευρυζωνικές υποδομές και δεν 
παρέχονται ευρυζωνικές υπηρεσίες, όπως η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.  

3.1.1 Αύξηση  της  ζήτησης  για  Ευρυζωνικότητα  

Οι οικονομίες που έχουν επιτύχει αξιόλογη προώθηση της ευρυζωνικότητας έχουν 
ακολουθήσει κοινές κατευθύνσεις, ανεξάρτητα από τις πολιτισμικές και γεωπολιτικές 
διαφορές τους και την τεχνολογική ανάπτυξή τους. Oι κατευθύνσεις αυτές, που 
οδηγούν σε μια πετυχημένη ευρυζωνική οικονομία, συνοψίζονται ως ακολούθως [1]: 

• Πληροφόρηση του κοινού για την ευρυζωνικότητα. Οι προσπάθειες να 
αναπτυχθεί η απαίτηση για την ευρυζωνικότητα εξαρτώνται κατά ένα μεγάλο 
μέρος από το αν η αγορά γνωρίζει τα διαθέσιμα προϊόντα, και είναι ενήμερη για 
τα οφέλη που η ευρυζωνικότητα μπορεί να παρέχει. Η παροχή ευρυζωνικών 
υποδομών και υπηρεσιών πρέπει να ωθήσει την αύξηση της αποδοχής της. Η 
παροχή αυτή θα πρέπει να είναι ραγδαία για να φθάσει η διείσδυση σε ένα αρκετά 
καλό ποσοστό.  

• Προώθηση της ευρυζωνικότητας μέσω της δημιουργίας ευρυζωνικών 
εφαρμογών και περιεχομένου. Η υιοθέτηση της ευρυζωνικότητας είναι πολύ 
υψηλότερη στις χώρες όπου οι χρήστες κάνουν πλήρη χρήση των τρεχουσών 
ευρυζωνικών εφαρμογών. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την υψηλή χρήση 
τηλεφωνίας, video/voice over ip μέσω ευρυζωνικών δικτύων, και τηλε-εργασίας. 
Το περιεχόμενο στις τοπικές γλώσσες παίζει επίσης ένα ρόλο κλειδί. Οι πολιτικές 
που ενθαρρύνουν αυτές τις χρήσεις πρέπει να ωθήσουν την αύξηση της αποδοχής 
της ευρυζωνικότητας.  

• Οικοδόμηση περιβάλλοντος που ενθαρρύνει την καινοτομία της 
ευρυζωνικότητας. Οι οικονομίες πρέπει να εφαρμόσουν πολιτικές και να 
δημιουργήσουν κίνητρα που να οικοδομούν ένα κατάλληλο περιβάλλον για την 
ανάπτυξη ευρυζωνικών εφαρμογών και υπηρεσιών περιεχομένου. Αυτό 
περιλαμβάνει σημαντικά ζητήματα, όπως η προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας, η 
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επαρκής κυβερνητική χρηματοδότηση για την έρευνα στο Διαδίκτυο και έτοιμους 
καταναλωτές που μπορούν να συμμετέχουν στην ανάπτυξη ευρυζωνικών 
εφαρμογών.  

• Δημιουργία μιας ανταγωνιστικής δομής αγοράς που κρατά τις τιμές χαμηλά. 
Στην πράξη δεν υπάρχει κανένα υποκατάστατο για δημιουργία αληθινού 
ανταγωνισμού στην αγορά της ευρυζωνικότητας, έτσι ώστε να μειωθούν οι τιμές. 
Οι επιχορηγήσεις και οι ρυθμίσεις είναι μόνο προσωρινές λύσεις και δε μπορούν 
να αντικαταστήσουν μια αγορά με καλή λειτουργία. Προσπάθειες για την ομαλή 
και αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς θα έχουν τη μέγιστη επίδραση στις 
τιμές, και μέσα από αυτές θα ανοίξει ο δρόμος για την υιοθέτηση της 
ευρυζωνικότητας από τους καταναλωτές. 

3.1.2 Αύξηση  της  προσφοράς  ευρυζωνικότητας  

Ο γενικός στόχος της ευρυζωνικότητας είναι η πρόσβαση, όλων όσων επιθυμούν, στις 
ευρυζωνικές υπηρεσίες και υποδομές που επιλέγουν. Μια επιτυχημένη ευρυζωνική 
οικονομία χαρακτηρίζεται από: 

• Ύπαρξη μιας ανταγωνιστικής δομής αγοράς. Ισχυρός ανταγωνισμός οδηγεί σε 
χαμηλότερες τιμές και μεγαλύτερη διείσδυση. Η πολύ-ιδιοκτησία από τους 
παρόχους συνήθως μειώνει την διείσδυση της ευρυζωνικότητας και πρέπει να 
αντιμετωπίζεται. Έτσι θα πρέπει να υπάρχει συνεχής έλεγχος της ανταγωνιστικής 
δομής της αγοράς από επιτροπές που θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένες να 
λαμβάνουν μέτρα όταν χρειάζεται.  

• Ύπαρξη κυβερνητικών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ευρυζωνικότητα. 
Άμεσες επενδύσεις σε υποδομές από τις κυβερνήσεις μπορούν να διαδραματίσουν 
βασικό ρόλο στην ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων, ειδικά στις περιφέρειες. 
Φορολογικές πιστώσεις, δάνεια με χαμηλό επιτόκιο, επιχορηγήσεις και άλλα 
κυβερνητικά προγράμματα μπορούν επίσης να είναι σημαντικές μέθοδοι για να 
παρακινήσουν την παροχή ευρυζωνικότητας.  

• Εφαρμογή καινοτόμων ιδεών για την επέκταση των δικτύων. Τα υπάρχοντα 
δίκτυα πρέπει να χρησιμοποιούνται, ενώ παράλληλα γίνονται επενδύσεις σε νέα 
δίκτυα. Καινοτόμα ευρυζωνικά δίκτυα όπως ασύρματα και δορυφορικά αλλά και 
τα δίκτυα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
παροχή δικτύων ευρείας ζώνης. Τα σχολεία και τα νοσοκομεία μπορούν να 
αποτελέσουν τους αρχικούς ευρυζωνικούς "πυλώνες" σε περιοχές, που τελικά 
γίνονται σημεία πρόσβασης στο δίκτυο, από τα οποία τα μελλοντικά δίκτυα 
μπορούν να επεκταθούν.  

3.2 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΈΝΩΣΗΣ 

Καθώς η Ελλάδα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι προφανές ότι οι οδηγίες και 
οι πολιτικές που προτείνονται από την τελευταία έχουν άμεσο αντίκτυπο στη χάραξη 
στρατηγικής και στη χώρα μας. Η ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και των 
αντίστοιχων υπηρεσιών και εφαρμογών, αποτελούν πρωτεύοντες στόχους για την ΕΕ 
και έχουν άμεση προτεραιότητα. Για τον λόγο αυτό, η ΕΕ δημοσίευσε και έθεσε, στα 
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πλαίσια της Κοινωνίας της Πληροφορίας, σε εφαρμογή το i2010 ως το πλέον ισχύον 
σχέδιο δράσης μετά το eEurope 2005. 

3.2.1 Κοινωνία  της  Πληροφορίας  

Ο όρος «Κοινωνία της Πληροφορίας» αναφέρεται σε μια μορφή κοινωνικής και 
οικονομικής ανάπτυξης όπου η απόκτηση, αποθήκευση, επεξεργασία, αποτίμηση, 
μεταβίβαση και διάχυση πληροφοριών οδηγεί στη δημιουργία γνώσης και στην 
ικανοποίηση αναγκών ατόμων και επιχειρήσεων παίζοντας έτσι κεντρικό ρόλο στην 
οικονομική δραστηριότητα, την παραγωγή πλούτου και τη διαμόρφωση της 
ποιότητας ζωής των πολιτών. Στις ανεπτυγμένες οικονομίες, διάφοροι τομείς µε 
έμφαση στη γνώση, όπως η πληροφορική και οι επικοινωνίες, η εκπαίδευση ή η 
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις, φθάνουν ως το 50% του ΑΕΠ 
και απασχολούν συνεχώς αυξανόμενο τμήμα του εργατικού δυναμικού. 

Η συνολική στρατηγική για την Κοινωνία της Πληροφορίας στηρίζεται σε μερικές 
βασικές αρχές: ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση για όλους, δημιουργία περιβάλλοντος 
για την ανάπτυξη της καινοτομίας και την άνθηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, 
καθώς και διαφύλαξη ατομικών ελευθεριών και λειτουργίας των δημοκρατικών 
θεσμών. Με βάση αυτές τις αρχές, οριοθετούνται οι παρακάτω στόχοι, για την 
υλοποίηση των οποίων χρειάζεται συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σε µία 
κοινωνία πολιτών που συμμετέχει στη διαμόρφωση του χαρακτήρα της Κοινωνίας 
της Πληροφορίας: 

• Βελτίωση των υπηρεσιών προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις (εκσυγχρονισμός 
της λειτουργίας του κράτους, μεγαλύτερη διαφάνεια). 

• Καλύτερη ποιότητα ζωής (εφαρμογές τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας 
στην υγεία και την πρόνοια, το περιβάλλον και τις μεταφορές). 

• Εκπαιδευτικό σύστημα και έρευνα προσαρµοσµένα στην ψηφιακή εποχή 
(εκπαίδευση µε νέες τεχνολογίες, δικτύωση σχολείων και Πανεπιστημίων).  

• Δυναμική οικονομική ανάπτυξη (δημιουργία νέων επιχειρήσεων, ανάδυση νέων 
κλάδων, αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας). 

• Αύξηση της απασχόλησης (νέες θέσεις εργασίας, βελτίωση και προσαρμογή των 
δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στις νέες ανάγκες της αγοράς εργασίας, 
ανάπτυξη νέων μορφών εργασίας όπως η τηλε-εργασία). 

• Ανάδειξη του πολιτισμού κάθε ευρωπαϊκής χώρας µε νέα μέσα (τεκμηρίωση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς, επαφή µε την οµογένεια). 

• Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στα μέσα μαζικής επικοινωνίας (κατάλληλο 
κανονιστικό πλαίσιο, διασφάλιση πολυφωνίας και ελεύθερης έκφρασης). 

• Ισότιμη συµµετοχή των περιφερειών στον παγκόσμιο χώρο (αποκέντρωση, 
ενθάρρυνση πρωτοβουλιών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο). 

• Ανάπτυξη της εθνικής υποδομής επικοινωνιών (πρωτοβουλίες αναπτυξιακού 
χαρακτήρα, απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών, καθολική υπηρεσία). 

• Προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη και του καταναλωτή, διαφύλαξη 
συνθηκών ανταγωνισμού, δημοκρατικός έλεγχος στην ψηφιακή εποχή. 
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Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων, προβλέπονται παρεμβάσεις σε 
οργανωτικό και ρυθμιστικό επίπεδο, καθώς και παρεμβάσεις για επιτελικό σχεδιασμό 
και παρακολούθηση. Η χρηματοδότηση των δράσεων γίνεται στα πλαίσια του τρίτου 
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. 

Οι νέες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας είναι πια μέρος της 
καθημερινότητας. Στο κατώφλι του 21ου αιώνα, η ραγδαία εξέλιξη αυτών των νέων 
τεχνολογιών, η ευρεία τους διάχυση σε όλη την οικονομία και η ενσωμάτωσή τους σε 
σχεδόν όλες τις διαστάσεις της καθημερινής ζωής χτίζουν µία παγκόσμια Κοινωνία 
της Πληροφορίας µε νέα δεδομένα και νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη, την 
απασχόληση, την ευημερία και την ποιότητα ζωής όλων των πολιτών. Τα οφέλη της 
Κοινωνίας της Πληροφορίας συνοψίζονται ως: 

• Κοινωνία διαφάνειας και δημοκρατίας 

• Κοινωνία ανάπτυξης 

• Κοινωνία εκπαίδευσης και απασχόλησης 

• Κοινωνία µε ποιότητα ζωής 

• Κοινωνία για όλους 

3.2.1.1  Οι  εξελίξεις  στην  Κοινωνία  της  Πληροφορίας  
κατά  τη  διάρκεια  του  2006 στην  ΕΕ  

Σύμφωνα με την «Eτήσια έκθεση για την κοινωνία της πληροφορίας, 2007» [49], έξι 
χρόνια αφότου ξεκίνησε η ραγδαία ανάπτυξη του Ίντερνετ, η κοινωνία της 
πληροφορίας βρίσκεται σε σταθερή αναπτυξιακή πορεία. Μια δεκαετία επενδύσεων 
σε ΤΠΕ αποφέρει καρπούς, πυροδοτεί την καινοτομία σε πεδία ΤΠΕ και 
μετασχηματίζει την ΕΕ σε οικονομία της γνώσης. Από το 2005, ο τομέας των ΤΠΕ 
κινείται σε διαρκώς μεγαλύτερο βαθμό από την επέκταση της αγοράς λογισμικού και, 
δευτερευόντως, από τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζει 
τάσεις καινοτομίας, οι οποίες έχουν ανάγκη από περισσότερο διεισδυτικά προϊόντα 
λογισμικού. Οι μεγάλες πωλήσεις σε λογισμικό συστημάτων και εφαρμογές 
ηλεκτρονικού επιχειρείν αποτελούν ένδειξη ότι οι επιχειρήσεις υιοθετούν νέες και 
ωριμότερες λύσεις ηλεκτρονικού επιχειρείν, μολονότι οι νέες αυτές επενδύσεις 
περιορίζονται ακόμα σε μεγάλες εταιρείες ή σε πρώιμη υιοθέτηση προηγμένων 
λύσεων ηλεκτρονικού επιχειρείν.  

Οι χρήστες υιοθετούν με ταχύ ρυθμό νέες υπηρεσίες που προκύπτουν από την 
τεχνολογική σύγκλιση. Πολλά κράτη μέλη διαθέτουν σήμερα υψηλό επίπεδο 
αφομοίωσης ευρυζωνικών τεχνολογιών, το οποίο με τη σειρά του τονώνει την 
ανάπτυξη προηγμένων καινοτομικών υπηρεσιών. Ο μετασχηματισμός της αγοράς 
περιεχομένου είναι ήδη εμφανής στην ανάπτυξη των online πωλήσεων μουσικής και 
νέων ψηφιακών συσκευών. Προχωρούν επίσης η διανομή κινηματογραφικών ταινιών 
και η online τηλεόραση. Η κίνηση από την παραδοσιακή διανομή περιεχομένου στην 
online διάθεση συνοδεύεται από έκρηξη στη δημιουργία περιεχομένου από τους 
χρήστες.  

Ο δημόσιος τομέας δεν υστερεί. Οι δημόσιες online υπηρεσίες ωριμάζουν 
αποφέροντας ορατές βελτιώσεις στην απόδοση: περισσότερες υπηρεσίες τίθενται σε 
online σύνδεση, οι διαθέσιμες καθίστανται περισσότερο εξελιγμένες και περισσότεροι 
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Ευρωπαίοι πολίτες συναλλάσσονται online με τον δημόσιο τομέα. Η δημόσια 
διοίκηση είναι πρωτοπόρα και ακολουθούν οι τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης.  

Η ΕΕ μπορεί να στηριχθεί στα επιτεύγματα αυτά για να συνεχίσει τις πολιτικές της 
για την ανάπτυξη κα την καινοτομία, ενώ όλα τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν των 
καίριο ρόλο των ΤΠΕ στην επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας. Σε σύγκριση με το 
2005, τα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα των κρατών μελών για το 2006 
υπογραμμίζουν περισσότερο τη διάσταση που αφορά την ενσωμάτωση των πολιτικών 
ΤΠΕ. Οι ΤΠΕ αναγνωρίζονται ως κινητήρια δύναμη της καινοτομίας, εργαλεία για 
τον μετασχηματισμό κυβερνητικών και επιχειρηματικών μοντέλων, καθώς και ως 
μέσα για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας. Στις ευρυζωνικές επικοινωνίες, 
την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τον ψηφιακό αλφαβητισμό - που είχαν 
προσδιοριστεί ως πεδία προτεραιότητας το 2005 - έχει επιτελεστεί σημαντική, αν και 
κάπως άνιση, πρόοδος μεταξύ των κρατών μελών. Η έρευνα και ανάπτυξη στις ΤΠΕ, 
θέματα εμπιστοσύνης και ασφάλειας, καθώς και μέτρα για τον περιορισμό του 
διοικητικού κόστους που βαρύνει επιχειρήσεις και δημόσιες διοικήσεις, ανακύπτουν 
ως νέες προτεραιότητες σε σειρά χωρών. Συνεχίζουν ακόμη να παρατηρούνται 
ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών, σε ορισμένα όμως πεδία, όπως λ.χ. στην 
αφομοίωση των ευρυζωνικών τεχνολογιών, την εμφάνιση νέων υπηρεσιών ή την 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, οι ηγετικές χώρες της Κοινότητας πρωτοπορούν επίσης 
και σε παγκόσμιο επίπεδο. 

3.2.2 eEurope 2005 

Την 22α Ιουνίου 2002, η Ευρωπαϊκή Ένωση δημοσίευσε το σχέδιο δράσης eEurope 
2005, ένα σχέδιο με στόχο να εξασφαλιστεί ευνοϊκό περιβάλλον για τις ιδιωτικές 
επενδύσεις και για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, να δοθεί ώθηση στην 
παραγωγικότητα, να εκσυγχρονιστούν οι δημόσιες υπηρεσίες, και να δοθεί σε όλους 
η δυνατότητα συµµετοχής στην παγκόσμια κοινωνία της πληροφορίας. Το σχέδιο 
eEurope 2005 στόχευε συνεπώς στην ενθάρρυνση της εμφάνισης ασφαλών 
υπηρεσιών, εφαρμογών και περιεχομένου βάσει ευρύτερα διαθέσιμης ευρυζωνικής 
υποδομής. 

Το παραπάνω σχέδιο ορίστηκε με την προοπτική να εστιάσει στην εκτεταμένη 
διάθεση και χρήση των ευρυζωνικών δικτύων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση 
έως το 2005 και στην ανάπτυξη του πρωτοκόλλου IPv6 του διαδικτύου καθώς και 
στην ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών, το ηλεκτρονικό κράτος, την 
ηλεκτρονική μάθηση, την ηλεκτρονική υγεία και το ηλεκτρονικό εμπόριο. 

Το εν λόγω σχέδιο δράσης διαδέχθηκε το σχέδιο δράσης eEurope 2002 που εγκρίθηκε 
τον Ιούνιο του 2000. Το σχέδιο δράσης eEurope 2002 αποτέλεσε μέρος της 
στρατηγικής της Λισσαβόνας, µε την οποία αποσκοπείται να καταστεί η Ευρώπη η 
πλέον ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία της γνώσης έως το 2010. Για τη 
δημιουργία οικονομίας της γνώσης, το σχέδιο eEurope 2002 εστίαζε στην επέκταση 
της διασύνδεσης στο Διαδίκτυο στην Ευρώπη. Για τη δημιουργία ανάπτυξης πρέπει η 
πρόσβαση στα δίκτυα να μεταγλωττιστεί σε οικονομική δραστηριότητα. Εδώ εστίασε 
επίσης και το σχέδιο eEurope 2005: τόνωση υπηρεσιών, εφαρμογών και 
περιεχομένου που δημιουργούν νέες αγορές και περιορίζουν το κόστος και τελικά 
αυξάνουν την παραγωγικότητα µέσω της οικονομίας. Η ανάπτυξη περιεχομένου, 
υπηρεσιών και εφαρμογών, καθώς και η εξάπλωση της συναφούς υποδομής αποτελεί 
κατά κύριο λόγο υπόθεση της αγοράς. Το σχέδιο δράσης επικεντρώθηκε κατά 
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συνέπεια στα πεδία όπου η δημόσια πολιτική μπορεί να συνεισφέρει προστιθέμενη 
αξία και να συμβάλει στη δημιουργία θετικού περιβάλλοντος για τις ιδιωτικές 
επενδύσεις. 

Το σχέδιο δράσης eEurope 2002 αποδείχθηκε χρήσιμο και επιτυχημένο όχημα και 
βάση για παρόμοιες δράσεις όχι µόνο στις υποψήφιες χώρες (eEurope+), αλλά και σε 
τρίτες χώρες. Η μέθοδός του, αποτελούμενη από i) επιτάχυνση της θέσπισης νέων 
νομοθετικών μέτρων, ii) επανασχεδιασμό υφιστάμενων προγραµµάτων υποστήριξης 
και iii) καθορισμό σαφών στόχων προς επίτευξη, σε συνδυασμό µε συγκριτική 
αξιολόγηση είχε σημαντικό αντίκτυπο. Το σχέδιο δράσης eEurope 2005 στηρίχτηκε 
στις παραπάνω επιτυχίες, προσαρμόζοντας ωστόσο τις απαιτήσεις του ως εξής: 

• Η ευρυζωνική τεχνολογία μετασχηματίζει το Διαδίκτυο και διανοίγει νέες 
δυνατότητες για διαδραστικές υπηρεσίες πολυμέσων που είναι εφικτές µόνο σε 
πολύ υψηλές ταχύτητες μετάδοσης. Οι επενδύσεις σε υποδομές εξαρτώνται από 
τη διάθεση ηλεκτρονικού περιεχομένου και υπηρεσιών, ενώ η ανάπτυξη νέων 
υπηρεσιών και ηλεκτρονικού περιεχομένου εξαρτάται από την εξάπλωση των 
υποδομών. Οι υποδομές εξελίσσονται και αναβαθμίζονται στο βαθμό που 
εμφανίζονται νέες υπηρεσίες και εφαρμογές και αντιστρόφως. Με το σχέδιο 
eEurope 2005 επιδιώκεται η δημιουργία θετικής ανάδρασης μεταξύ αναβάθμισης 
των υποδομών (τόσο ευρυζωνικών όσο και πολύ-πλατφορµικών) και ανάπτυξης 
των υπηρεσιών.  

• Οι δράσεις του eEurope 2005 υπερακοντίζουν τις τρέχουσες εθνικές πολιτικές, 
θέτοντας τη δική τους σφραγίδα.  

• Το σχέδιο eEurope 2005 διαθέτει εγγενή ευελιξία, ενώ προβλέπεται ενδιάμεση 
ανασκόπηση των δράσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή ένταξη των νέων 
χωρών µελών στο σχέδιο δράσης.  

Για την κάλυψη των εν λόγω στόχων, το σχέδιο δράσης eEurope βασίστηκε σε δύο 
ομάδες δράσεων που αλληλο-ενισχύονται και αλληλο-τροφοδοτούνται. Η πρώτη, 
αφορούσε υπηρεσίες, εφαρμογές και περιεχόμενο, και κάλυψε δικτυακές δημόσιες 
υπηρεσίες και ηλεκτρονικό επιχειρείν, ενώ η δεύτερη αφορούσε τις υποκείμενες 
ευρυζωνικές υποδομές και θέματα ασφαλείας. Το eEurope 2005 είχε θέσει τους εξής 
στόχους: Έως το 2005, η Ευρώπη θα πρέπει να διαθέτει σύγχρονες δικτυακές 
δημόσιες υπηρεσίες, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονικές υπηρεσίες μάθησης, 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας, δυναμικό περιβάλλον ηλεκτρονικού επιχειρείν, και 
(ως καταλυτή για αυτές), ηλεκτρονική κοινωνική ένταξη, διαδεδομένη διάθεση 
ευρυζωνικής πρόσβασης σε ανταγωνιστικές τιμές και ασφαλείς υποδομές 
πληροφοριών. 

Το σχέδιο δράσης διαρθρώθηκε γύρω από τέσσερεις αλληλο-συνδεόμενους άξονες: 

• Πρώτον: Μέτρα πολιτικής για την ανασκόπηση και προσαρμογή της νομοθεσίας 
σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, για την ενίσχυση του ανταγωνισμού και της 
δια-λειτουργικότητας, για την ευαισθητοποίηση, καθώς και για την υπογράμμιση 
της πολιτικής βούλησης. 

• Δεύτερον: Η εφαρμογή μέτρων πολιτικής υποστηρίζεται από την ανάπτυξη, 
ανάλυση και διάδοση ορθής πρακτικής. Δρομολογούνται έργα για την επιτάχυνση 
της εξάπλωσης εφαρμογών και υποδομής αιχμής. 
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• Τρίτον: Τα μέτρα πολιτικής παρακολουθούνται και εστιάζονται καλύτερα µέσω 
συγκριτικής αξιολόγησης της επιτευχθείσας προόδου στην επίτευξη των στόχων 
και των πολιτικών που υποστηρίζουν τους στόχους αυτούς. 

• Τέταρτο: Ο συνολικός συντονισμός των υφιστάμενων πολιτικών επιφέρει 
συνέργεια μεταξύ προτεινομένων δράσεων. Μια διευθύνουσα επιτροπή παρέχει 
καλύτερη εποπτεία των εξελίξεων όσον αφορά τις πολιτικές και θα εξασφαλίζει 
ικανοποιητική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ πολιτικών ιθυνόντων σε εθνικό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο και του ιδιωτικού τομέα. 

3.2.2.1  Δράσεις  του  eEurope 2005 
Οι δράσεις του eEurope 2005 βασίστηκαν κυρίως στην ανάπτυξη σύγχρονων 
δικτυακών υπηρεσιών, δυναμικού περιβάλλοντος για το ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-
business), ασφαλείς υποδομές πληροφοριών, ηλεκτρονικής κοινωνικής πρόσβασης 
(e-inclusion) και βεβαίως, ευρυζωνικής τεχνολογίας. Επίσης, αφορούν την ανάπτυξη, 
ανάλυση και διάδοση ορθής πρακτικής, καθώς και τη συγκριτική αξιολόγηση, μέσω 
κατάλληλων δεικτών και χάραξης αντίστοιχης πολιτικής. 

Στην παρούσα μελέτη συνοψίζονται οι δράσεις που σχετίζονται με τις ευρυζωνικές 
υποδομές.  

Έτσι λοιπόν στην δράση των "Σύγχρονων δικτυακών δημόσιων υπηρεσιών" που 
αναφέρονται στην "Ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government)" το eEurope2005 
ορίζει ότι τα κράτη µέλη θα πρέπει να έχουν ως στόχο την εξασφάλιση ευρυζωνικής 
σύνδεσης για όλες τις δημόσιες διοικήσεις έως το 2005. ∆εδομένου ότι οι 
ευρυζωνικές υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται σε διαφορετικές τεχνολογικές 
πλατφόρμες, δε θα πρέπει οι εθνικές και περιφερειακές αρχές να προβαίνουν σε 
διακρίσεις μεταξύ τεχνολογιών κατά την αγορά των συνδέσεων (π.χ. σε ανοικτούς 
διαγωνισμούς υποβολής προσφορών). 

Επίσης σχετικά με τα "Δημόσια σημεία πρόσβασης στο Ίντερνετ", όλοι οι πολίτες θα 
πρέπει, στους δήμους ή τις κοινότητές τους, να διαθέτουν εύκολη πρόσβαση στα εν 
λόγω σημεία, εξοπλισμένα κατά προτίμηση µε ευρυζωνική σύνδεση. Κατά τη 
δημιουργία των εν λόγω σημείων θα πρέπει τα κράτη µέλη να χρησιμοποιούν 
διαρθρωτικούς πόρους και να συνεργάζονται με τον ιδιωτικό ή/και εθελοντικό τοµέα, 
όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

Στον τομέα της "ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning)" έως το τέλος του 2005, θα 
πρέπει τα κράτη µέλη να έχουν ως στόχο ότι όλα τα σχολεία και τα Πανεπιστήμια θα 
διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, 
µέσω ευρυζωνικής σύνδεσης. Μουσεία, βιβλιοθήκες, αρχεία και παρεμφερή ιδρύματα 
που διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην ηλεκτρονική μάθηση θα πρέπει επίσης να 
συνδεθούν µε ευρυζωνικά δίκτυα. Το αντίστοιχο ισχύει και για τα νοσοκομεία στα 
πλαίσια της "ηλεκτρονικής υγείας (e-health)". 

Στον τομέα της "ευρυζωνικής τεχνολογίας" το νέο πλαίσιο κανονιστικών ρυθμίσεων 
που ισχύει σε όλα τα κράτη µέλη από τον Ιούλιο του 2003 λαμβάνει πλήρως υπόψη 
τον συγκλίνοντα χαρακτήρα της ευρυζωνικής τεχνολογίας. Ρητοί στόχοι των 
ρυθμιστικών αρχών είναι η ενθάρρυνση αποτελεσματικών επενδύσεων σε υποδομές 
(από νεοεισερχόμενους ή ήδη υπάρχοντες φορείς εκμετάλλευσης), καθώς και η 
προώθηση της καινοτομίας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανάγκη 
επαρκούς απόδοσης των επενδύσεων, ανάλογα µε τους επενδυτικούς κινδύνους που 
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αναλαμβάνονται. Αυτό σημαίνει επίσης ότι πρέπει να περιοριστεί κατά το δυνατό η 
αβεβαιότητα των επενδυτών όσον αφορά τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις. 

Στο ευρύτερο πλαίσιο του ευρωπαϊκού χώρου της έρευνας, η ΕΕ υποστηρίζει την 
πλήρη εκμετάλλευση ευρυζωνικών δικτύων από την ερευνητική κοινότητα. Τούτο 
συνεχίζεται και στο 6ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο (FP6), χρησιμοποιώντας τα νέα μέσα 
προτεραιότητας - τα δίκτυα αριστείας και τα ενοποιημένα έργα. Συγκεκριμένα, 
υποστηρίζεται η αναβάθμιση με δίκτυα πρόσβασης οπτικής ίνας, κινητές ευρυζωνικές 
ασύρματες υπηρεσίες (πέραν της τρίτης γενιάς), ευρυζωνικά δορυφορικά συστήματα 
πρόσβασης, σύγκλιση σταθερών και κινητών δικτύων, συµπεριλαµβανοµένης της 
μετάβασης στο πρωτόκολλο IPv6 και λαμβάνοντας υπόψη θέματα ασφάλειας και 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής (ασύρματο, συνεχής σύνδεση) κλπ. 

Η ευρυζωνική στρατηγική αποτελεί σύνθετο καθήκον καθώς επηρεάζεται από πολλές 
και διαφορετικές πολιτικές: πολεοδομία και χωροταξία, ερευνητική πολιτική, 
φορολόγηση και κανονιστικές ρυθμίσεις. Οι πολιτικές αυτές διεξάγονται σε όλα τα 
επίπεδα: διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό, καθώς και από ευρύ 
φάσμα διαφόρων συντελεστών, στον ιδιωτικό αλλά και στον δημόσιο τομέα. Η ΕΕ 
εστιάζει την ανάλυση των πολιτικών επιλογών και των υφιστάμενων εμποδίων για 
την ανάπτυξη των ευρυζωνικών επικοινωνιών, ιδίως αποβλέποντας στην ευρύτερη 
πρόσβαση στις νέες υπηρεσίες µέσω ανοικτών πλατφορμών, στην ψηφιακή 
τηλεόραση και στις επικοινωνίες τρίτης γενιάς, όπως απαιτεί το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο της Βαρκελώνης. 

Οι δράσεις για την προώθηση της ευρυζωνικότητας στην Ευρώπη κινούνται στις 
παρακάτω κατευθύνσεις: 

• Πολιτική ραδιοφάσµατος: Η Επιτροπή χρησιμοποιεί το νέο πλαίσιο κανονιστικών 
ρυθμίσεων για την πολιτική ραδιοφάσματος, ώστε να εξασφαλισθεί η διάθεση και 
αποδοτική χρήση του φάσματος από ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες (π.χ. W-
LAN) και για τη συνεργασία µε τα κράτη µέλη όσον αφορά την εισαγωγή των 
υπηρεσιών αυτών. 

• Ευρυζωνική πρόσβαση σε λιγότερο ευνοημένες περιφέρειες: Τα κράτη µέλη, σε 
συνεργασία µε την ΕΕ, θα πρέπει, όπου απαιτείται, να υποστηρίζουν την 
εξάπλωση σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές, και κατά το δυνατόν να 
χρησιμοποιούν διαρθρωτικούς πόρους ή/και οικονομικά κίνητρα (µε την 
επιφύλαξη τήρησης των κανόνων περί ανταγωνισμού). Ιδιαίτερη προσοχή θα 
πρέπει να δοθεί στις πλέον απόμακρες περιφέρειες. 

• Περιορισμός των φραγμών για την εξάπλωση ευρυζωνικών δικτύων: Τα κράτη 
µέλη πρέπει να διευκολύνουν την πρόσβαση σε δικαιώματα διέλευσης ινών και 
αγωγών για τη διευκόλυνση των επενδύσεων, λόγου χάρη µέσω της άρσης 
νομοθετικών εμποδίων. Η ΕΕ υποστηρίζει σχετικά, ενθαρρύνοντας και 
οργανώνοντας ανταλλαγή εμπειριών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και 
κοινοπραξίες ιδιωτών/δημοσίου. 

• Πολυπλατφορµικό περιεχόμενο: Οι δημόσιες αρχές στα κράτη µέλη και ο 
ιδιωτικός τομέας πρέπει να στοχεύουν στην προσφορά του περιεχομένου τους σε 
διάφορες τεχνολογικές πλατφόρμες, όπως η διαλογική ψηφιακή τηλεόραση, οι 
επικοινωνίες τρίτης γενιάς κλπ. Η ΕΕ επιδιώκει να υποστηρίξει τόσο έργα 
επίδειξης όσο και έρευνας.  
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3.2.3 i2010 

Η στρατηγική "i2010" [45] αντικατέστησε την πρωτοβουλία "eEurope 2005". Ως 
καίριο στοιχείο της ανανεωμένης εταιρικής συνεργασίας της Λισαβόνας για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση, η στρατηγική i2010 βασίζεται σε ολοκληρωμένη 
προσέγγιση στις κοινοτικές πολιτικές για την κοινωνία της πληροφορίας και τα 
οπτικοακουστικά μέσα. 

Βασιζόμενη σε σφαιρική ανάλυση των προκλήσεων που συνιστά η κοινωνία της 
πληροφορίας και στην ευρύτερη διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους που 
πραγματοποιήθηκε στην περίπτωση προηγούμενων πρωτοβουλιών και μέσων3, η 
Επιτροπή προτείνει τρεις προτεραιότητες για τις πολιτικές της Ευρώπης όσον αφορά 
την κοινωνία της πληροφορίας και τα μέσα επικοινωνίας: 

• την ολοκλήρωση του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου της πληροφορίας που 
προωθεί ανοιχτή και ανταγωνιστική εσωτερική αγορά για την κοινωνία της 
πληροφορίας και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας 

• την ενίσχυση καινοτομίας και επενδύσεων στην έρευνα ΤΠΕ για την προαγωγή 
της ανάπτυξης καθώς και περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης· 

• την επίτευξη της ευρωπαϊκής κοινωνίας της πληροφορίας χωρίς κοινωνικό 
αποκλεισμό, που προωθεί την ανάπτυξη και την απασχόληση κατά τρόπο 
συμβατό με την αειφόρο ανάπτυξη και που θέτει ως προτεραιότητα καλύτερες 
δημόσιες υπηρεσίες και βελτιωμένη ποιότητα ζωής. 

Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι στόχοι της στρατηγικής i2010, καθώς και οι 
βασικές δράσεις που αφορούν ευρυζωνικές υποδομές και είναι πλήρως ενταγμένες 
και συμβατές με τον νέο κύκλο διακυβέρνησης της Λισαβόνας: 

• Στα πλαίσια του στόχου 1: «Ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος της πληροφορίας που 
παρέχει οικονομικά προσιτές και ασφαλείς επικοινωνίες υψηλού ζωνικού εύρους, 
πλούσιες, ποικίλου περιεχομένου και ψηφιακές υπηρεσίες», βασική πρόκληση 
σχετικά με ευρυζωνικές υποδομές είναι η διαλειτουργικότητα, δηλαδή η: 
βελτίωση διατάξεων και πλατφορμών που «μιλούν μεταξύ τους», καθώς και 
υπηρεσιών που είναι φορητές μεταξύ πλατφορμών. Αυτή η πρόκληση προέρχεται 
από την παρατήρηση ότι από τεχνική άποψη, δίκτυα, μέσα, περιεχόμενο, 
υπηρεσίες και συσκευές επικοινωνιών περνούν στη φάση της ψηφιακής 
σύγκλισης. Οι βελτιώσεις στα δίκτυα σε συνδυασμό με νέες τεχνικές συμπίεσης 
δημιουργούν νέα και ταχύτερα κανάλια και προωθούν νέες μορφές και υπηρεσίες 
περιεχομένου (π.χ. φωνή μέσω IP, τηλεόραση στον παγκόσμιο ιστό, επιγραμμική 
μουσική). Στα πλαίσια του συγκεκριμένου στόχου έως το 2007, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή θα έχει αναλύσει το κοινοτικό κεκτημένο που επηρεάζει τις υπηρεσίες 
της κοινωνίας της πληροφορίας και των μέσων επικοινωνίας και, όπου κρίνει 
απαραίτητο, θα υποβάλει προτάσεις για αλλαγή. Επιπλέον αλλαγές πρόκειται να 
γίνουν και στην κανονιστική ρύθμιση για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (η οποία 
άλλωστε υπέστη διάγορους μετασχηματισμούς κατά την τελευταία δεκαετία.). Αν 
και το πλαίσιο των κανονιστικών ρυθμίσεων για τις ευρωπαϊκές ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες, το οποίο ισχύει από το 2003, αποτελεί υπόδειγμα βέλτιστης 

                                                 
3 Δηλ. τις πρωτοβουλίες eEurope και την ανακοίνωση για το μέλλον της ευρωπαϊκής 
ρυθμιστικής πολιτικής στον οπτικοακουστικό τομέα, COM(2003) 784. 
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πρακτικής (αφού όπου εφαρμόστηκε με συνέπεια και αποτελεσματικά, συνέβαλε 
στο άνοιγμα του ανταγωνισμού και ενθάρρυνε χαμηλότερες τιμές και επενδύσεις) 
η κανονιστική ρύθμιση πρέπει να συμβαδίζει με τις εξελίξεις στην τεχνολογία και 
την αγορά. Για το λόγο αυτό, στην αναθεώρηση του πλαισίου που θα 
πραγματοποιηθεί το 2006, η Επιτροπή θα εξετάσει σε βάθος τις αρχές και τον 
τρόπο εφαρμογής του, ιδίως όπου σημεία συμφόρησης καθυστερούν την παροχή 
ταχύτερων, περισσότερο καινοτομικών και ανταγωνιστικών ευρυζωνικών 
υπηρεσιών. 

• Στα πλαίσια του στόχου 2: «Επιδόσεις παγκόσμιας κλάσης σε έρευνα και 
καινοτομία ΤΠΕ, κλείνοντας το χάσμα με τους ηγετικούς ανταγωνιστές της 
Ευρώπης.» βασικοί στόχοι και δράσεις που αφορούν ευρυζωνικές υποδομές είναι 
οι ακόλουθοι: 

 αύξηση κατά 80%, έως το 2010, της υποστήριξης για έρευνα σε κοινοτικό 
επίπεδο στις ΤΠΕ και πρόταση στα κράτη μέλη να πράξουν το ίδιο. 

 ως προτεραιότητα ορίζεται η στρατηγική έρευνα σε ΤΠΕ γύρω από βασικούς 
τεχνολογικούς πυλώνες του 7ου ΠΠ (2007), δηλαδή: (α) προηγμένα και 
ανοιχτά δίκτυα επικοινωνιών, (β) ασφαλές και αξιόπιστο λογισμικό, (γ) 
ενσωματωμένα συστήματα και (δ) νανοηλεκτρονική. 

 ορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την ενθάρρυνση των ιδιωτικών 
επενδύσεων σε έρευνα και καινοτομία στις ΤΠΕ (2006). 

• Στα πλαίσια του στόχου 3: «Μια κοινωνία της πληροφορίας, χωρίς αποκλεισμούς, 
που παρέχει δημόσιες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και προάγει την ποιότητα 
ζωής» η βασική δράση που αφορά ευρυζωνικές υποδομές είναι η έκδοση 
κατευθύνσεων πολιτικής για την ηλε-προσβασιμότητα και την ευρυζωνική 
κάλυψη (2005). Πιο συγκεκριμένα το i2010 θα καθοδηγήσει την επέκταση της 
γεωγραφικής κάλυψης των ευρυζωνικών επικοινωνιών σε υποεξυπηρετούμενες 
περιοχές και θα προβεί σε αναθεώρηση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για την 
καθολική υπηρεσία μέσα στο 2005, και της οδηγίας στο σύνολό της, το 2006. Το 
2006, η Επιτροπή θα επανεξετάσει επίσης τη συμβολή των ΤΠΕ και του 
ψηφιακού γραμματισμού σε στόχους που αφορούν βασικές δεξιότητες το πλαίσιο 
της πρωτοβουλίας 'Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010'. 

Όπως προανεφέρθηκε η στρατηγική i2010 είναι η πρωτοβουλία της Επιτροπής για τις 
πολιτικές στον τομέα της κοινωνίας της πληροφορίας και των μέσων επικοινωνίας. 
Εξασφαλίζει την συνοχή των πολιτικών της Επιτροπής για την κοινωνία της 
πληροφορίας και τα μέσα επικοινωνίας και έχει ως στόχο να ενισχύσει τη σημαντική 
συνεισφορά των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ/ICT) στις 
επιδόσεις των εθνικών οικονομιών μας και στην ανανεωμένη στρατηγική της 
Λισαβόνας. Η πρωτοβουλία i2010 κινείται μέσα σε ταχέως μεταβαλλόμενο 
περιβάλλον και κατά συνέπεια χρειάζεται τακτική επικαιροποίηση και συντονισμό 
ακριβείας.  

Η έκθεση[49][49] συνιστά τη δεύτερη εν λόγω επικαιροποίηση και προετοιμάζει το 
έδαφος για εκτενέστερη ενδιάμεση ανασκόπηση, το 2008.  

Σύμφωνα με την «Eτήσια έκθεση για την κοινωνία της πληροφορίας, 2007» [49][49] 
ο γενικός ισολογισμός της στρατηγικής i2010 για το 2006 είναι θετικός. Οι κύριοι 
δείκτες κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, ενώ οι ΤΠΕ παραμένουν μείζων 
παράγοντας για την προώθηση της ανάπτυξης και της καινοτομίας. Ο σκεπτικισμός 
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που πριν από τέσσερα ή πέντε χρόνια (δηλ. το 2002-2003) ανέστειλε τις επενδύσεις 
στις ΤΠΕ έχει δώσει τη θέση του σε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις ικανότητες των 
χωρών μελών της Ε.Ε. για ανάπτυξη και εγκατάσταση εφαρμογών ΤΠΕ προς 
οικονομικό και κοινωνικό της όφελος. Όσον αφορά τις δράσεις πολιτικής, οι 
διάφορες πρωτοβουλίες σε κοινοτικό επίπεδο που ανακοινώθηκαν κατά τη 
δρομολόγηση της πρωτοβουλίας i2010, τον Ιούνιο του 2005, βρίσκονται σε 
ικανοποιητική πορεία. Σε επίπεδο των κρατών μελών, σε όλα τα εθνικά 
μεταρρυθμιστικά προγράμματα του 2006 υπογραμμίζεται περισσότερο η διάσταση 
που αφορά την ενσωμάτωση των πολιτικών ΤΠΕ.  

Η Επιτροπή υλοποιεί τη στρατηγική πρωτοβουλία i2010 σε στενή συνεργασία με τα 
κράτη μέλη, μέσω της ομάδας υψηλού επιπέδου i2010. Κατά το 2006, στο πλαίσιο 
της βιομηχανικής πολιτικής της, συγκρότησε επιχειρησιακή ομάδα ΤΠΕ που 
αντιπροσωπεύει τον κλάδο και την κοινωνία των πολιτών, με σκοπό να ελεγχθεί κατά 
πόσον οι τρέχουσες πολιτικές της ευνοούν την ανταγωνιστικότητα του κλάδου των 
ΤΠΕ ή εάν απαιτούνται ορισμένες προσαρμογές. Το έργο αυτό και η εν προκειμένω 
έκθεση της επιχειρησιακής ομάδας οδήγησαν την Επιτροπή στο συμπέρασμα ότι το 
τρέχον πλαίσιο πολιτικής είναι, σε γενικές γραμμές, ορθό. Η Επιτροπή θα 
παρακολουθήσει τις συστάσεις της επιχειρησιακής ομάδας, σε περίπτωση που δεν 
ευθυγραμμίζονται ήδη με υφιστάμενες πολιτικές, διατυπώνοντας προτάσεις για την 
ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων. 

3.2.3.1  Η  υλοποίηση  της  στρατηγικής  i2010 κατά  το  2006 
και  δράσεις  για  το  2007/2008 

Στην συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζεται η πορεία της υλοποίησης της στρατηγικής 
i2010 κατά το 2006 και οι μελλοντικές δράσεις για το 2007/2008 όπως περιγράφηκαν 
στην «ετήσια έκθεση για την κοινωνία της πληροφορίας, 2007» [49][49]. 

Σημειώνεται ότι γίνεται αναφορά μόνο σε στοιχεία που αφορούν ευρυζωνικές 
υποδομές. 

3.2.3.1.1 Ο χώρος της πληροφορίας:  
Στον χώρο της πληροφορίας η παραπάνω έκθεση αναφέρει βρισκόμαστε στην εποχή 
της ψηφιακής σύγκλισης, η οποία αποτελεί σήμερα απτή πραγματικότητα, και 
συγκεκριμένα σε μια διαδικασία που συνεχίζεται σε όλα τα πεδία. Οι υπεύθυνοι για 
τη χάραξη πολιτικής πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η νομοθεσία που αφορά τους τομείς 
της τεχνολογικής σύγκλισης θα παρέχει στους ενδιαφερόμενους την απαιτούμενη 
ασφάλεια δικαίου ώστε να προχωρήσουν σε καινοτομίες. Στόχος είναι να υπάρξει 
ανταπόκριση στις τεχνολογικές αλλαγές κατά τρόπο που να προωθεί τον 
ανταγωνισμό, να εδραιώνει την εσωτερική αγορά και να ωφελεί τους χρήστες. Από 
την ανασκόπηση των κυρίων θεμάτων πολιτικής προκύπτει ότι το συνολικό νομικό 
και κανονιστικό πλαίσιο είναι ευνοϊκό για την περαιτέρω ανάπτυξη της σύγκλισης.4 

Η πλειονότητα των δράσεων που έχουν σχεδιαστεί στον πρώτο πυλώνα της 
πρωτοβουλίας i2010 για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου πληροφοριών 
έχουν ήδη δρομολογηθεί. Κατά το 2006 πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση του 

                                                 
4 "The challenges of convergence", έγγραφο εργασίας για την ομάδα υψηλού 
επιπέδου i2010, 12.12.2006. 
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πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και 
αναμένεται ότι οι τροπολογίες θα υποβληθούν έως τα μέσα του 2007. Η συζήτηση θα 
συνεχιστεί το 2007 με τη μορφή πράσινης βίβλου για το μέλλον της καθολικής 
υπηρεσίας στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Προωθήθηκε βελτιωμένη και αποδοτική 
χρήση του ραδιοφάσματος ως σημαντικό στοιχείο στην ανασκόπηση των 
κανονιστικών ρυθμίσεων, μεταξύ άλλων και με εισαγωγή μεγαλύτερου βαθμού 
ευελιξίας5. Η πορεία θα συνεχιστεί με προτάσεις για κοινή προσέγγιση όσον αφορά 
τη συλλογική χρήση του ραδιοφάσματος και του ψηφιακού μερίσματος. Η Επιτροπή 
θα ασχοληθεί επίσης με τον προβληματισμό και τις απειλές σε βάρος της προστασίας 
της ιδιωτικής ζωής που προέκυψαν από τη δημόσια διαβούλευση του 2006 σχετικά με 
τη ραδιοσυχνική αναγνώριση (RFID). 

Η Επιτροπή θα προσθέσει και άλλα δομικά στοιχεία στην ευρωπαϊκή πολιτική στον 
οπτικοακουστικό τομέα, προάγοντας τη συζήτηση σχετικά με τον πλουραλισμό και 
τον εγγραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας. Με το νέο πρόγραμμα MEDIA 2007, για 
τη χρονική περίοδο 2007-2013, θα συνεχιστεί η χρηματοδοτική στήριξη του 
ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα. Εξάλλου η Επιτροπή θα σχεδιάσει μέτρα για 
την στήριξη της εισαγωγής και αφομοίωσης της κινητής τηλεόρασης σε ολόκληρη 
την ΕΕ. 

Με την άφιξη των νέων επιγραμμικών (online) υπηρεσιών, οι συντελεστές της αγοράς 
προχωρούν σε διαδικασία εκμάθησης σχετικά με την ανάπτυξη νέου, πολύγλωσσου 
και καινοτόμου περιεχομένου. Ο χάρτης για τις επιγραμμικές ταινίες, που 
προτάθηκε με πρωτοβουλία της Επιτροπής και συμφωνήθηκε από επιχειρηματικούς 
ηγέτες το 2006 συνιστά εν προκειμένω έναν πρώτο ενδιάμεσο στόχο. Η Επιτροπή 
διερευνά τώρα με ποιον τρόπο ο χάρτης μπορεί να χαράξει την πορεία προς την 
κατεύθυνση ευρύτερης πολιτικής όσον αφορά το επιγραμμικό περιεχόμενο, ώστε να 
ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη υψηλής ποιότητας και καινοτομικού επιγραμμικού 
περιεχομένου.  

Όσον αφορά τη χάραξη πολιτικής, η επόμενη πρόκληση θα είναι να εξασφαλιστεί η 
εμπιστοσύνη των χρηστών στη χρήση νέων υπηρεσιών. Η Επιτροπή πρότεινε το 
2006 κανονισμό για τον περιορισμό των διεθνών τιμολογίων περιαγωγής για χρήστες 
κινητών υπηρεσιών, ενώ το Φεβρουάριο του 2007 δρομολόγησε δημόσια 
διαβούλευση για την ανασκόπηση του ευρωπαϊκού κεκτημένου όσον αφορά την 
προστασία των καταναλωτών.6  

Τέλος, η Επιτροπή συμπλήρωσε τη νέα στρατηγική της για την ασφαλή κοινωνία 
της πληροφορίας εκδίδοντας ανακοίνωση σχετικά με την καταπολέμηση των 
αυτόκλητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων, του κατασκοπευτικού και κακόβουλου 
λογισμικού, ενώ το 2007 θα ασχοληθεί με της αξιόποινες πράξεις στον κυβερνοχώρο. 
Έως το 2008 πρόκειται να αξιολογήσει τη λειτουργία του ευρωπαϊκού οργανισμού 
για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών (ENISA), προκειμένου να αποφασίσει 
σχετικά με την παράταση της εντολής του οργανισμού, ενώ θα παρακολουθήσει την 

                                                 
5 Ταχεία πρόσβαση σε ραδιοφάσμα για υπηρεσίες ασυρμάτων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών μέσω μεγαλύτερης ευελιξίας, COM(2007) 50, της 8.2.2007. 

6 Πράσινο Βιβλίο σχετικά με την επανεξέταση του κοινοτικού κεκτημένου για την 
προστασία των καταναλωτών, COM(2006) 744, της 8.2.2007. 
http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/acquis/index_en.htm 
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υλοποίηση των μέτρων ασφαλείας ώστε να εκτιμήσει την ανάγκη ανάληψης 
συμπληρωματικής δράσης.  

Κατά το 2007-2008, η Επιτροπή πρόκειται: 

• να υποβάλει προτάσεις για την ανασκόπηση του πλαισίου των κανονιστικών 
ρυθμίσεων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, να δρομολογήσει συζήτηση σχετικά 
με το μέλλον της καθολικής υπηρεσίας και να συνεχίσει την ανάπτυξη 
συντονισμένου πλαισίου για ευέλικτη και αποδοτική διαχείριση του 
ραδιοφάσματος, ιδίως όσον αφορά τη συλλογική χρήση του και το ψηφιακό 
μέρισμα· 

• να εκτιμήσει την ανάγκη θέσπισης μέτρων πολιτικής για τον γραμματισμό στα 
μέσα επικοινωνίας και να προτείνει περιεκτική προσέγγιση όσον αφορά τη RFID 
και την κινητή τηλεόραση· 

• να προωθήσει περιεκτική προσέγγιση στην ανάπτυξη καινοτόμου περιεχομένου 
υψηλής ποιότητας· 

• να συνεχίσει την παρακολούθηση της στρατηγικής για την ασφάλεια εκδίδοντας 
ανακοίνωση σχετικά με τις αξιόποινες πράξεις στον κυβερνοχώρο, να 
αξιολογήσει τον ENISA ώστε να αποφασίσει σχετικά με την παράταση της 
εντολής του και να εκτιμήσει την ανάγκη ανάληψης συμπληρωματικής δράσης 
στο πεδίο της ασφάλειας (2008). 

3.2.3.1.2 Καινοτομία και Έρευνα και Ανάπτυξη στις ΤΠΕ 
Η ώθηση της έρευνας και της καινοτομίας βρίσκεται στο κέντρο της στρατηγικής της 
Επιτροπής όσον αφορά την ανάπτυξη και την απασχόληση.  

Ο κλάδος των ΤΠΕ καταλαμβάνει μεγάλο μερίδιο συσσωρευμένης επιχειρησιακής 
δαπάνης σε Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) (ποσοστό 26% το 2003)7. Όπως τονίστηκε 
από την επιχειρησιακή ομάδα ΤΠΕ, η αύξηση της δαπάνης Ε&Α στις ΤΠΕ αποτελεί 
καθοριστικό παράγοντα, ώστε η ΕΕ να προσεγγίσει το στόχο του 3%. Η ευρωπαϊκή 
έρευνα και καινοτομία δέχθηκαν ισχυρή ώθηση με τη δρομολόγηση του 7ου 
προγράμματος πλαισίου για την έρευνα (7ο ΠΠ), διάρκειας από το 2007 έως το 
2013. Η ΕΕ θα επενδύσει περισσότερο από 9 δισεκατομμύρια ευρώ σε ΤΠΕ, το 
μεγαλύτερο μεμονωμένο ποσό στο 7οΠΠ. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται 
με τις εννέα ευρωπαϊκές τεχνολογικές πλατφόρμες ΤΠΕ που συγκροτήθηκαν για την 
ενίσχυση της εταιρικής συνεργασίας με τον κλάδο και την επίτευξη κρίσιμης μάζας 
σε στρατηγικά πεδία της έρευνας. Δύο από τις πλατφόρμες θα αποτελέσουν τη βάση 
για κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες (ΚΤΠ/JTI), ένα νέο τύπο πρωτοβουλίας που 
θα συγκεντρώνει πόρους από την ΕΕ, τα κράτη μέλη και τον κλάδο σε ερευνητικές 
συνεργασίες δημοσίου-ιδιωτών για την προώθηση της ευρωπαϊκής έρευνας αιχμής.  

Η ΕΕ έχει επίσης αναλάβει δέσμευση για βελτίωση του πλαισίου των συνθηκών που 
αφορούν την καινοτομία8, ενώ έχει εντοπίσει 10 κύριες δράσεις για το σκοπό αυτό.9 

                                                 
7 Εκτίμηση των υπηρεσιών της Επιτροπής βάσει έρευνας ΟΟΣΑ/Eurostat για δαπάνες 
Ε&Α το 2003. 

8 Μια θετικά διακείμενη προς τις καινοτομίες και σύγχρονη Ευρώπη, COM(2006) 
589, της 12.10.2006. 
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Η Επιτροπή εργάζεται για τον εντοπισμό σχετικών κενών πολιτικής ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι η κοινοτική πολιτική τυποποίησης στον τομέα των ΤΠΕ 
ανταποκρίνεται στις προκλήσεις των σημερινών ταχέως κινουμένων αγορών. Θα 
ενθαρρύνει επίσης τις δημόσιες αρχές ώστε να συνεργαστούν και να ενισχύσουν το 
ρόλο του κοινοτικού δημόσιου τομέα ως πρώτου αγοραστή καινοτομίας ή/και 
προϊόντων και υπηρεσιών πριν από την εμπορική εκμετάλλευση, διανοίγοντας 
έτσι νέες ευκαιρίες αγοράς για, μεταξύ άλλων, προϊόντα και υπηρεσίες που 
βασίζονται σε ΤΠΕ.  

Η καινοτομία δεν προέρχεται μόνο από την έρευνα, αλλά κατευθύνεται διαρκώς 
περισσότερο από χρήστες τεχνολογιών ή από οργανωτικές αλλαγές. Το πρόγραμμα 
υποστήριξης πολιτικών ΤΠΕ (ICT PSP) στο πλαίσιο του προγράμματος για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (CIP) ενθαρρύνει την καινοτομία και την 
ανταγωνιστικότητα προωθώντας ευρύτερη αφομοίωση και βέλτιστη χρήση ΤΠΕ από 
τους πολίτες, τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ. Το 2007, το ICT 
PSP θα επικεντρωθεί στο ρόλο του δημόσιου τομέα ως χρήστη, ενώ πρόκειται να 
ασχοληθεί με τρία κύρια θέματα: αποτελεσματικές και διαλειτουργικές υπηρεσίες 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ΤΠΕ για προσβασιμότητα, γήρανση και κοινωνική 
ένταξη· και ΤΠΕ για αειφόρες και διαλειτουργικές υπηρεσίες υγείας. Η Επιτροπή θα 
συνεχίσει το 2007 την ανασκόπηση των αναγκών πολιτικής για την προώθηση και 
διευκόλυνση του ηλεκτρονικού επιχειρείν στο πλαίσιο των eBusiness W@tch και 
eBSN10. Θα ανταποκριθεί στην πρόσκληση της επιχειρησιακής ομάδας ΤΠΕ για την 
εκπόνηση μακροπρόθεσμης στρατηγικής για τις ηλεκτρονικές δεξιότητες (eSkills), 
συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης με την εκπαίδευση και την κατάρτιση.  

Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες ενθαρρύνονται να υποστηρίξουν την εξάπλωση των 
ΤΠΕ ανάλογα με τις ανάγκες τους, τόσο για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών 
όσο και για την υποδομή ΤΠΕ. Στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων, η ΕΕ διέθεσε 
περίπου 7 δισ. ευρώ για έργα σχετικά με τις ΤΠΕ στο χρονικό διάστημα 2000-2006. 
Οι ΤΠΕ αποτελούν επίσης μια από τις προτεραιότητες των στρατηγικών 
κατευθύνσεων της Κοινότητας για τη συνοχή, μεταξύ 2007 και 2013.11 

Κατά το 2007-2008, η Επιτροπή πρόκειται:  

• να προτείνει στο Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με ΚΤΠ/JTI στη 
νανοηλεκτρονική (ENIAC) και στα ενσωματωμένα συστήματα (ARTEMIS)•  

• να προβεί σε ανασκόπηση της τυποποίησης για ΤΠΕ• 

• να ασχοληθεί με το δυναμικό για δημόσιες συμβάσεις πριν από την 
εμπορευματοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας των δημοσίων υπηρεσιών και 
των επιδόσεων της Ευρώπης στην καινοτομία• 

• να συνεχίσει τον συντονισμό των πολιτικών όσον αφορά την αφομοίωση των 
ΤΠΕ, την ανασκόπηση πολιτικών και τάσεων για το ηλεκτρονικό επιχειρείν και, 
εφόσον απαιτηθεί, να καθορίσει μέτρα πολιτικής•  

                                                                                                                                            
9 Κάνοντας τη γνώση πράξη: Μια στρατηγική καινοτομίας ευρείας βάσης για την ΕΕ, 

COM(2006) 502, της 13.9.2006. 
10 http://www.ebusiness-watch.org/ and http://ec.europa.eu/enterprise/e-

bsn/index_en.html 
11 COM (2006) 386, της 13.7.2006. 
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• να αντιμετωπίσει την ανάγκη ανάληψης δράσης στο πεδίο των ηλεκτρονικών 
δεξιοτήτων (eSkills) και της απασχόλησης ως μέρος της συνέχειας που θα δοθεί 
στην επιχειρησιακή ομάδα ΤΠΕ. 

3.2.3.1.3 Κοινωνική ένταξη, βελτιωμένες δημόσιες υπηρεσίες και ποιότητα ζωής 

Σχετικά με την «κοινωνική ένταξη» η Επιτροπή θα συνεχίσει να υποστηρίζει την 
επέκταση της υψίρρυθμης ευρυζωνικής πρόσβασης σε όλους τους Ευρωπαίους. 
Τούτο θα τροφοδοτήσει την φιλόδοξη πρωτοβουλία της Επιτροπής «Περιφέρειες για 
την οικονομική αλλαγή» που δρομολογήθηκε στο πλαίσιο των διαρθρωτικών 
ταμείων.12 Στη συνέχεια των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει στη δήλωση της Ρίγας, η 
Επιτροπή θα προβεί σε ανασκόπηση των μετρήσεων και πολιτικών σχετικά με τον 
ψηφιακό εγγραμματισμό, σε στενή σχέση με την εκπαίδευση και την κατάρτιση. 

Κατά το 2007-2008, η Επιτροπή πρόκειται μεταξύ άλλων να : 

• να υποστηρίξει την ευαισθητοποίηση (μείζον γεγονός για τις ευρυζωνικές 
επικοινωνίες στις αγροτικές κοινότητες το 2007) και ανταλλαγή βέλτιστης 
πρακτικής (δικτυακός τόπος) ώστε η υψίρρυθμη ευρυζωνική πρόσβαση να 
καταστεί κτήμα όλων των Ευρωπαίων· 

• να δρομολογήσει τα περιφερειακά δίκτυα «βελτιωμένες συνδέσεις ΤΠΕ μεταξύ 
περιφερειών» και «ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε περιφέρειες και επιχειρήσεις» 
ως τμήματα της πρωτοβουλίας Περιφέρειες για την οικονομική αλλαγή  

• να προβεί σε αναθεώρηση μετρήσεων και πολιτικών αναφορικά με την τον 
ψηφιακό εγγραμματισμό. 

Σχετικά με τις «βελτιωμένες δημόσιες υπηρεσίες» μπορεί να ειπωθεί ότι κατά το 
2006, οι online δημόσιες υπηρεσίες ωρίμασαν περισσότερο, εμφανέστατα μάλιστα 
στα πεδία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της ηλεκτρονικής υγείας. Τα κράτη 
μέλη αναγνωρίζουν την ευρωπαϊκή διάσταση των δημοσίων υπηρεσιών με 
δυνατότητες ΤΠΕ και έχουν προσδιορίσει ποια είναι τα βασικά μέσα για να 
επιτευχθεί διασυνοριακή διαλειτουργικότητα. Στο πλαίσιο του προγράμματος 
IDABC, η Επιτροπή θα αναθεωρήσει το 2007 το ευρωπαϊκό πλαίσιο 
διαλειτουργικότητας.13 Η Επιτροπή θα εκδώσει επίσης σύσταση για την 
διαλειτουργικότητα στην ηλεκτρονική υγεία. Έως το 2008 στόχος είναι να έχουν 
εγκατασταθεί δίκτυα πληροφοριών υγείας, τα οποία θα βασίζονται σε σταθερές και 
ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίας, καθώς επίσης και υποδομή κινητών 
επικοινωνιών και τεχνολογιών πλέγματος (Grid). 

Κατά το 2007-2008, η Επιτροπή πρόκειται μεταξύ άλλων: 

• να εκδώσει σύσταση σχετικά με τη διαλειτουργικότητα στην ηλεκτρονική υγεία, 
να προωθήσει καινοτόμα αγορά για την ηλεκτρονική υγεία και να καθιερώσει 
διαλειτουργικό δίκτυο πληροφοριών υγείας (2008) • 

• να δρομολογήσει πιλοτικά έργα μεγάλης κλίμακας στο πλαίσιο του CIP. 

                                                 
12 Περιφερειες για την οικονομικη αλλαγη, COM(2006) 675, της 8.11.2006 
13 http://ec.europa.eu/idabc/en/document/6227 
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3.2.3.2  Προσδιορισμός  των  μελλοντικών  τάσεων  
Η στρατηγική της Λισαβόνας κατέστησε την καινοτομία πρώτη προτεραιότητα και η 
ΕΕ εκπόνησε σφαιρικό θεματολόγιο πολιτικής για το σκοπό αυτό. Οι ΤΠΕ 
αναγνωρίζονται ευρύτερα ως βασικός καταλύτης της καινοτομίας. Για να αξιοποιήσει 
τα επιτεύγματα της πρωτοβουλίας i2010 το 2005 και το 2006, η ΕΕ πρέπει να στραφεί 
αποφασιστικά προς το μέλλον και να ενισχύσει το σύνδεσμο μεταξύ πολιτικών ΤΠΕ 
και προτεραιοτήτων «Λισαβόνας». Οι πολιτικοί ιθύνοντες πρέπει επίσης να 
αντιληφθούν τον τρόπο με τον οποίο νέες οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις 
μπορούν να επεκτείνουν τα οφέλη της κοινωνίας της πληροφορίας σε νέες ομάδες, να 
ενισχύσουν τον ανταγωνισμό και την ευρωπαϊκή βιομηχανική πρωτοπορία, 
περιλαμβάνοντας την κοινωνία υπό την ευρύτερη έννοια. Κατά συνέπεια, στην 
ενδιάμεση επανεξέταση της πρωτοβουλίας i2010, το 2008, θα πρέπει να εξετασθούν 
τα ακόλουθα τρία θέματα.  

• Ένα νέο κύμα καινοτομίας στα δίκτυα και στο Ίντερνετ  

• Καινοτομία υπο το πρίσμα του χρήστη 

• Βελτίωση των συνθηκών πλαισίου 

Τα θέματα αυτά παρουσιάζονται αναλυτικά στις ακόλουθες παραγράφους. 

3.2.3.2.1 Ένα νέο κύμα καινοτομίας στα δίκτυα και στο Ίντερνετ  
H κοινωνία της πληροφορίας καθίσταται πραγματικότητα. Χάρη σε δίκτυα χαμηλού 
κόστους που επεκτείνονται με κινητά ή ασύρματα δίκτυα, παρέχεται η δυνατότητα 
αδιάλειπτης σύνδεσης και χρήσης εφαρμογών και υπηρεσιών ενταγμένων στο δίκτυο, 
με ευρύτατη χρήση στην κοινωνία.  

Η κίνηση αυτή υποστηρίζεται από αναδυόμενες τεχνολογικές τάσεις, όπως η 
μετάβαση προς δίκτυα πολύ μεγάλων ταχυτήτων, αειφανείς ασύρματες τεχνολογίες, 
web 2.0, το Ίντερνετ των πραγμάτων, υπολογιστικά πλέγματα, νέες δικτυακές 
αρχιτεκτονικές, υπηρεσίες στον Παγκόσμιο Ιστό, διεπαφές χρηστών, περιεχόμενο που 
δημιουργείται από τους χρήστες και κοινωνική δικτύωση. Οι τάσεις αυτές θα 
επηρεάσουν τις επιχειρήσεις και το εργασιακό περιβάλλον, παρέχοντας νέες 
δυνατότητες για τον κλάδο και νέες λύσεις ηλεκτρονικού επιχειρείν και 
απασχόλησης, βελτιώνοντας την ισορροπία μεταξύ εργασίας και ζωής. Θα επεκταθεί 
επίσης ο ρόλος των χρηστών ως φορέων καινοτομίας. Η τάση αυτή είναι ήδη ορατή 
στην έκρηξη του περιεχομένου που δημιουργείται από χρήστες.  

Μολονότι πολλές πτυχές των μελλοντικών δικτύων και του Ίντερνετ δεν θα 
υλοποιηθούν άμεσα, μπορούν ήδη να εντοπιστούν εμπόδια στην ανάπτυξη της 
κοινωνίας της πληροφορίας. Τα εμπόδια αυτά αφορούν θέματα επενδύσεων σε 
υψηλότερο εύρος ζώνης, την ουδετερότητα του δικτύου, έως τη διάθεση 
ραδιοφάσματος και θέματα ασφάλειας. Στο πλαίσιο μιας πρώτης συζήτησης με τους 
ενδιαφερόμενους σχετικά με τις μακροπρόθεσμες εξελίξεις πρέπει να εξεταστεί η 
ανάγκη ενδεχόμενης ανάληψης δράσης σε θέματα πολιτικής.  

3.2.3.2.2 Καινοτομία υπό το πρίσμα του χρήστη 
Με την εμφάνιση των νέων υπηρεσιών, η επόμενη πρόκληση είναι ο χρήστης. Η 
ανάδειξη του περιεχομένου που δημιουργείται από τους χρήστες διανοίγει περαιτέρω 
προοπτικές για περισσότερο δημιουργική και καινοτομική κοινωνία της πληροφορίας. 
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Με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αξιοποιούν το λογισμικό ανοικτής πηγής 
για να δημιουργήσουν συλλογικές διεργασίες, χρησιμοποιούν τώρα τις ΤΠΕ για τη 
δημιουργία και ανταλλαγή του δικού τους περιεχομένου με καινοτόμο τρόπο. 
Προκύπτουν έτσι νέα προβλήματα και προκλήσεις, ιδίως όσον αφορά τη νομική 
ευθύνη για τη διανομή του περιεχομένου, την περαιτέρω χρήση υλικού που 
προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής.  

Κατά συνέπεια, η παραδοσιακή θεώρηση των χρηστών θα αλλάξει στην κοινωνία της 
πληροφορίας. Ωστόσο, δεν θα απαξιωθούν οι πολιτικές που στοχεύουν στην άρση 
των εμποδίων για ευρύτερη χρήση των ΤΠΕ - όπως έχουν οριστεί στην πρωτοβουλία 
i2010. Με την πρωτοβουλία του 2008 για την ηλεκτρονική κοινωνική ένταξη, η 
στρατηγική i2010 διαθέτει ενσωματωμένη εστίαση στους χρήστες, ενώ το ενδιαφέρον 
για τους καταναλωτές είναι ήδη παρόν στις πολιτικές της Επιτροπής για ΤΠΕ. 
Πρόσφατο παράδειγμα είναι η πρόταση της Επιτροπής για την περιαγωγή, η οποία 
απέβλεπε στην εξάλειψη αδικαιολόγητων τελών που επιβαρύνουν τους καταναλωτές. 

Υπηρεσίες και προϊόντα ΤΠΕ χρησιμοποιούνται από νέα τμήματα του πληθυσμού. Οι 
χρήστες ενδιαφέρονται σε διαρκώς μεγαλύτερο βαθμό για την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής, την απουσία διαλειτουργικότητας, την έλλειψη διαφάνειας σε θέματα 
που αφορούν συμβάσεις και τιμολόγια, την υπερβολική πολυπλοκότητα των 
εφαρμογών και αναποτελεσματικές πτυχές στις διαδικασίες επίλυσης διαφορών. Οι 
υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής οφείλουν τώρα να ανταποκριθούν σε αυτούς τους 
προβληματισμούς.  

3.2.3.2.3 Βελτίωση των συνθηκών πλαισίου  
Σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για την καινοτομία, η ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς είναι ο δρόμος για την εξασφάλιση αποτελεσματικού 
ανταγωνισμού και την επίτευξη ικανών διαστάσεων για την παροχή βοήθειας σε 
μεγάλες εταιρείες και σε πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ώστε να 
μπορέσουν να είναι ανταγωνιστικές σε παγκόσμια κλίμακα. Για το λόγο αυτό, η 
Επιτροπή έχει προγραμματίσει ανασκόπηση της στρατηγικής για την εσωτερική 
αγορά, αποβλέποντας στη βελτίωση της καινοτομίας και την εφαρμογή βελτιωμένων 
κανονιστικών ρυθμίσεων. 

Ένας από τους κύριους στόχους της στρατηγικής i2010 είναι η δημιουργία ενιαίου 
χώρου πληροφοριών. Το βάρος έχει δοθεί έως τώρα στα δίκτυα και τη ρύθμιση του 
περιεχομένου. Παρά την πρόοδο που έχει γίνει, η ΕΕ, με τις 27 χωριστές αγορές της, 
απέχει ακόμη πολύ από έναν ενιαίο χώρο πληροφοριών. Οι αγορές online υπηρεσιών 
είναι ήδη παγκοσμιοποιημένες, πολλοί όμως καταναλωτές από την ΕΕ αποφεύγουν 
την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών μέσω Ίντερνετ από άλλο κράτος μέλος. Οι 
νομικοί προβληματισμοί συνεχίζουν να αποτελούν εμπόδιο στη συμμετοχή των 
επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό επιχειρείν, ενώ σε ορισμένα πεδία έχουν εντοπιστεί 
φραγμοί ρυθμιστικού χαρακτήρα, οι οποίοι δημιουργούν δυνητικά εμπόδια στην 
ανταγωνιστικότητα.14  

                                                 
14 http://ec.europa.eu/enterprise/ict/taskforce.htm 
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3.2.4 Άλλες  δράσεις  

Σχετικά με την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών το πρόγραμμα IST υλοποιεί ήδη 
δύο βασικές δράσεις. Αυτές οι δράσεις είναι οι εξής: 

• Broadband for All15 (FP6, call 2005-2006) 

• Mobile and Wireless Systems and Platforms Beyond 3G16 (FP6, call 2005-2006) 

Οι βασικοί στόχοι των παραπάνω δράσεων παρουσιάζονται συνοπτικά στις επόμενες 
παραγράφους και στην συνέχεια γίνεται μια συνολική παρουσίαση του ποσοστού 
συμμετοχής των φορέων των διαφόρων χωρών σε ευρωπαϊκά προγράμματα που 
έχουν ενταχθεί σε αυτές τις δράσεις. 

Επιπλέον παρουσιάζεται και η έκδοση σύστασης της ΕΕ με σκοπό να δημιουργήσει 
τις απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου η ευρυζωνική πρόσβαση μέσω του 
γραμμών ηλεκτρικού ρεύματος (γνωστό και ως broadband over power lines ή power 
line communications - PLC) να καταστεί δυνατή. 

Τέλος, το νέο πρόγραμμα εργασιών (work programme) του 2007 για τις ΤΠΕ (FP7 - 
ICT - Information and communication technologies) συμπεριλαμβάνει στόχους που 
αφορούν έρευνα σχετική με ευρυζωνικές υποδομές και τεχνολογίες. Οι στόχοι αυτοί 
παρουσιάζονται επίσης στις ακόλουθες παραγράφους.  

3.2.4.1  Βroadband over power l ines 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε σε έκδοση σχετικής σύστασης με σκοπό να 
δημιουργήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου η ευρυζωνική σύνδεση 
μέσω του ηλεκτρικού ρεύματος (γνωστή και ως broadband over power lines ή power 
line communications - PLC) να αναπτυχθεί περαιτέρω στα κράτη – μέλη. 

Τα πλεονεκτήματα του PLC είναι αρκετά. Καταρχήν, η υλοποίηση της απαραίτητης 
υποδομής είναι σχετικά απλή με κόστος εξοπλισμού για το συνδρομητή συγκρίσιμο 
με το κόστους του εξοπλισμού για μια DSL σύνδεση. Υπάρχουν όμως και 
προβλήματα με κυριότερο τις παρεμβολές που προκαλούν τα συστήματα αυτά στις 
άλλες τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών, και κυρίως στις ασύρματες. Σε αυτό ακριβώς το 
σημείο εμπλέκεται και η ΕΕ, η σύσταση της οποίας έχει ως στόχο να ωθήσει τις 
αρμόδιες αρχές κάθε κράτους να καθορίσουν το τεχνικό, αλλά και το κανονιστικό 
πλαίσιο προκειμένου να λυθούν τα παραπάνω προβλήματα. 

3.2.4.2  Broadband for All  
Η δράση Broadband for All αποτελεί την δράση 2.4.4 του IST προγράμματος με 
προϋπολογισμό 65 εκατομμύρια € για την χρονική περίοδο 2005 – 2006. Έχει ως 
κύριο στόχο την ανάπτυξη δικτυακών τεχνολογιών και αρχιτεκτονικών με απώτερο 
σκοπό την πρόσβαση πολιτών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε ευρυζωνικές 
υπηρεσίες,  

Τα βασικά οφέλη τα οποία θα προκύψουν από αυτήν την δράση είναι δύο: 
                                                 
15 Broadband for All, http://www.cordis.lu/ist/so/broadband/home.html  
16 Mobile and Wireless Systems and Platforms Beyond 3G, 

http://www.cordis.lu/ist/so/mobile-wireless/home.html  
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• Βελτιστοποιημένες τεχνολογίες πρόσβασης σε οικονομικά ανεκτές τιμές, 
επιτρέποντας μια γενικευμένη διείσδυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών στην 
Ευρώπη και ειδικότερα στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές, σύμφωνα με τους 
στόχους του eEurope. 

• Μία ενισχυμένη Ευρωπαϊκή προσέγγιση όσον αφορά τις ρυθμιστικές αρχές, 
επιτρέποντας τον καθορισμό της καλύτερης πρακτικής για τις προτυποποιημένες 
λύσεις και την εισαγωγή δικτυακού εξοπλισμού πρόσβασης χαμηλού κόστους 
στις ευρυζωνικές υπηρεσίες.  

Τα βασικά σημεία στα οποία επικεντρώνεται η δράση Broadband for All είναι τα 
παρακάτω: 

• Χαμηλού κόστους δικτυακός εξοπλισμός και πρόσβαση, για μια γκάμα 
τεχνολογιών οι οποίες περιλαμβάνουν οπτικές ίνες, ασύρματη πρόσβαση, 
αλληλεπιδραστικό broadcasting, δορυφορική πρόσβαση και xDSL πρόσβαση.  

• Νέες τεχνολογίες για την διαχείριση και τον έλεγχο του δικτύου, τα πρωτόκολλα, 
την inter-domain δρομολόγηση, και το traffic engineering για την παροχή νέων 
υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα υπηρεσίας, ασφάλεια και απ’ άκρο 
σ’ άκρο συνδεσιμότητα, συμπεριλαμβανομένου και του πρωτοκόλλου IPv6. 

• Υπηρεσίες οι οποίες στηρίζονται σε τεχνολογίες και πλατφόρμες που βασίζονται 
στην σύγκλιση και τη διαλειτουργικότητα με υποδομή των Τηλεπικοινωνιών και 
του Internet, δημιουργώντας έναν συνεχόμενο και ενοποιημένο χώρο εφαρμογών 
και πληροφοριών, με πρωτοποριακές δυνατότητες προσαρμοστικότητας, 
ευκαμψίας, και ανάπτυξης του δικτύου. 

• Αυξημένη χωρητικότητα του εύρους ζώνης στο δίκτυο πρόσβασης, καθώς επίσης 
και στο υποκείμενο δίκτυο κορμού, ανάλογα με την αναμενομένη εξέλιξη στις 
απαιτήσεις των χρηστών και στις συσχετιζόμενες με το Internet υπηρεσίες. 

3.2.4.3  Mobile and Wireless Systems and Platforms 
Beyond 3G 

Η «Mobile and Wireless Systems and Platforms Beyond 3G» αποτελεί την δράση 
2.4.5 του IST προγράμματος με προϋπολογισμό 138 εκατομμύρια €. Έχει ως κύριο 
στόχο να πραγματοποιήσει το όραμα "βέλτιστα συνδεμένος οπουδήποτε και 
οποτεδήποτε" ("Optimally Connected Anywhere, Anytime") το οποίο θα 
υποστηρίζεται σε όλα τα επίπεδα συστημάτων (από τις μεθόδους πρόσβασης και τα 
δίκτυα μέχρι τις πλατφόρμες εφαρμογών και τις υπηρεσίες). Η προπαρασκευαστική 
εργασία χαρακτηρίζει τα συστήματα beyond 3G ως ένα οριζόντιο μοντέλο 
επικοινωνίας, όπου διαφορετικά επίπεδα επίγειας πρόσβασης και διαφορετικές 
τεχνολογίες πρόσβασης συνδυάζονται για να συμπληρώσουν η μία την άλλη και να 
προσφέρουν έναν βέλτιστο τρόπο προκειμένου να υποστηρίξουν τις διαφορετικές 
απαιτήσεις υπηρεσιών. 

Η έκβαση που αναμένεται από αυτήν την εργασία είναι:  

• η ενισχυμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση για την εξυπηρέτηση των κινητών χρηστών 
με τα κατάλληλα μέσα για εφαρμογές και υπηρεσίες. Αυτά τα μέσα μπορούν να 
συμπεριλάβουν λύσεις σε ατομικό προσωπικό επίπεδο (Personal/Body Area/Ad 
Hoc Network), σε τοπικό/οικιακό επίπεδο (W-LAN, UWB), σε επίπεδο κινητών 
υπηρεσιών (GPRS, UMTS), στο επίπεδο ευρείας περιοχής (DxB-T, BWA) καθώς 



ΕΑΙΤΥ 

64 Π1.2.1: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

επίσης και στο DVB-H στα πλαίσια της ραδιοφωνικής αναμετάδοσης στις κινητές 
φορητές συσκευές, που συμπληρώνεται ενδεχομένως από ένα δορυφορικής 
κάλυψης δίκτυο (π.χ. S-DMB). 

• η ευρωπαϊκή προσέγγιση στην τεχνολογία, τα συστήματα και τις υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων των location-based υπηρεσιών, ειδικότερα στον τομέα των 
μελλοντικών προτύπων (π.χ. για την πρόσβαση) και στα διεθνή φόρουμ (WRC, 
ITU, 3GPP-IETF, ETSI, DVB) όπου αντιμετωπίζεται το ζήτημα των beyond 3G 
συστημάτων  

• η ευρωπαϊκή προσέγγιση σχετικά με τις απαιτήσεις φάσματος (επίγειες και 
δορυφορικές) στην εξέλιξη beyond 3G και μια σαφής ευρωπαϊκή κατανόηση των 
νέων τρόπων βελτιστοποίησης της χρήσης φάσματος κατά εξέλιξη beyond 3G. 

3.2.4.4  The Network of the Future (Objective ICT-
2007.1.1)  

Ο συγκεκριμένος στόχος είναι μέρος του νέου προγράμματος εργασιών (work 
programme) του 2007 για τις ΤΠΕ (FP7 - ICT - Information and communication 
technologies) και συγκεκριμένα του “Challenge 1: Pervasive and Trusted Network 
and service infrastructures”, και αφορά έρευνα σχετική με ευρυζωνικές υποδομές και 
τεχνολογίες. Επιμέρους στόχοι αφορούν (μεταξύ άλλων) πανταχού παρούσες 
υποδομές και αρχιτεκτονικές δικτύων που υποστηρίζουν:  

• σύγκλιση και διαλειτουργικότητα των ετερογενών κινητών και ευρυζωνικών 
τεχνολογιών δικτύων 

• ευέλικτη και αποδοτική σε σχέση με το φάσμα ράδιο-πρόσβαση που επιτρέπει την 
πανταχού παρούσα πρόσβαση σε ευρυζωνικές κινητές υπηρεσίες για μικρής 
απόστασης wide area δικτύωση  

• εξάλειψη των εμποδίων στην ευρυζωνική πρόσβαση και εξαιρετικά υψηλής 
ταχύτητας (ultra high speed) συνδεσιμότητα από άκρο σε άκρο με 
βελτιστοποιημένα πρωτόκολλα και δρομολόγηση  

• context awareness  

• βελτιστοποιημένη επεξεργασία κυκλοφορίας μεταξύ των δικτύων πυρήνων και 
ακρών (core and edge networks) 

• επεκτασιμότητα, μέσω μιας αύξησης της τάξης μεγέθους του αριθμού 
συνδεδεμένων συσκευών που επιτρέπει την εμφάνιση εφαρμογών που είναι 
machine-to-machine ή sensor-based (πέρα από RFID) και είναι σε θέση να 
λειτουργούν σε πολλαπλά δημόσια ή ιδιωτικά λειτουργικά περιβάλλοντα. 

3.2.5 Υφιστάμενη  κατάσταση  στην  ΕΕ  

Η υφιστάμενη κατάσταση στην ΕΕ έχει αλλάξει προς το καλύτερο, σε σχέση με την 
κατάσταση που καταγράφηκε στις προηγούμενες εκδόσεις της μελέτης. Σε αυτό 
φαίνεται να συντέλεσε το γεγονός ότι η ΕΕ είχε εκδώσει σαφείς οδηγίες για την 
ευρυζωνική κάλυψη των απομακρυσμένων περιοχών, καθώς και στην αναγνώριση 
της σημαντικότητας του θέματος από τα κράτη μέλη. 
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Στις παρακάτω ενότητες παρουσιάζεται συνοπτικά η κατάσταση στην ΕΕ όπως αυτή 
περιγράφηκε στην πρώτη και την δεύτερη έκδοση της μελέτης και όπως αυτή 
υφίσταται σήμερα για διευκόλυνση της σύγκρισης. 

3.2.5.1  Η  υφιστάμενη  κατάσταση  στην  ΕΕ  το  2004 
Γενικά, είναι προφανές ότι οι ευρυζωνικές υποδομές ήταν πολύ πιο ανεπτυγμένες σε 
αστικές περιοχές (Εικόνα 3). 

 
Εγκατεστημένες γραμμές DSL και καλωδιακά modem στην ΕΕ
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Εικόνα 3: Εγκατεστημένες γραμμές DSL και καλωδιακά modem στην ΕΕ 

Η διείσδυση της ευρυζωνικότητας ανά χώρα της ΕΕ, και συγκριτικά ανάμεσα στον 
Ιανουάριο του 2003 και τον Ιανουάριο του 2004, φαίνεται στην Εικόνα 4. 
Παρατηρούμε ότι ως μέσο όρο συνολικά στην Ευρώπη, είχαμε αύξηση της 
διείσδυσης σχεδόν κατά 100% (συνολικά 22,800,000 ευρυζωνικές συνδέσεις στις 
αρχές του 2004). 
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Εικόνα 4: H διείσδυση της ευρυζωνικότητας ανά χώρα της ΕΕ (Ιαν. 03-Ιαν. 04) 
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Μεταγενέστερες εκθέσεις για τον Ιούλιο του 2004 έδειξαν περαιτέρω αύξηση στα 
ποσοστά διείσδυσης της ευρυζωνικότητας στην ΕΕ (Εικόνα 5).  

Η ευρυζωνική ανάπτυξη γίνεται κυρίως μέσω της τεχνολογίας DSL, όπως φαίνεται 
και στην Εικόνα 6. Αυτό οφείλεται κυρίως στην ευρεία διάδοση και χρήση των 
τηλεφωνικών γραμμών. Τον Ιανουάριο 2004, οι γραμμές DSL εκπροσωπούσαν το 
74% των συνολικών συνδέσεων, ενώ οι καλωδιακές το 22%. 

 

Εικόνα 5: H διείσδυση της ευρυζωνικότητας ανά χώρα της ΕΕ (Ιούλιος 2004) - 
Πηγή: Εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ", 17/11/2004 
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Μέσα ευρυζωνικής πρόσβασης και αντίστοιχη χρήση 

τους στην Ευρώπη των 15 
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Εικόνα 6: Μέσα ευρυζωνικής πρόσβασης και αντίστοιχη χρήση τους στην 
Ευρώπη των 15 

Όσον αφορά οικονομικά στοιχεία, και συγκεκριμένα το μέσο μηνιαίο κόστος (σε €) 
για μια σύνδεση DSL, αυτά συνοψίζονται στην Εικόνα 7 για κάθε ευρωπαϊκή χώρα.  

Τιμές για DSL/μήνα στις ευρωπαϊκές χώρες
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144 >512 Kb/s >=512<1024 kb/s >= 1024 kb/s >=2MB/s

 

Εικόνα 7: Τιμές DSL/μήνα στις ευρωπαϊκές χώρες 

Όσο αφορά τη σύγκριση κάποιων ευρωπαϊκών χωρών με άλλες χώρες ανά τον κόσμο, 
σχετικά με το ρυθμό ανάπτυξης του ποσοστού διείσδυσης της ευρυζωνικότητας, τα 
δεδομένα συνοψίζονται στην Εικόνα 8. Η Ν. Κορέα (με ποσοστό διείσδυσης 23%) 
είχε πλησιάσει στον κορεσμό. Μερικές ευρωπαϊκές χώρες ήταν ανάμεσα στις πιο 
αναπτυσσόμενες χώρες παγκοσμίως στο δεύτερο μισό του 2003 (Δανία, Ολλανδία και 
Φινλανδία), παρόλο που ξεκίνησαν με υψηλά ποσοστά διείσδυσης. 
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Ρυθμός ανάπτυξης στα ποσοστά διείσδυσης της ευρυζωνικότητας ανά χώρα 
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Εικόνα 8: Ρυθμοί ανάπτυξης στα ποσοστά διείσδυσης της ευρυζωνικότητας ανά 
χώρα 

3 .2.5.2  Η  υφιστάμενη  κατάσταση  στην  ΕΕ  το  2005 
Η υφιστάμενη κατάσταση στην ΕΕ το 2005 ήταν αρκετά αναβαθμισμένη σχετικά με 
την διείσδυση της ευρυζωνικότητας17 το 2004. Δυστυχώς το κοινό σημείο το οποίο 
παρατηρήθηκε ήταν το ότι η Ελλάδα καταλάμβανε την τελευταία θέση στην σχετική 
λίστα. 

Στην Εικόνα 9 φαίνεται, το πλήθος των ευρυζωνικών γραμμών πρόσβασης στην 
Ευρώπη των 15, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί μέχρι τον Ιανουάριο του 2006. Δε 
διακρίνεται το πλήθος των ευρυζωνικών γραμμών πρόσβασης σε κάποια κράτη μέλη 
της ΕΕ (όπως η Ελλάδα και το Λουξεμβούργο), διότι είναι πολύ μικρό σε σχέση με 
τον μέσο όρο το οποίο παρουσιάζει η ΕΕ – 15. 

                                                 
17 Τα συγκεκριμένα στοιχεία παρουσιάζονται επίσης και στο Παραδοτέο Π1.1.1, 
Μελέτη για την Άθροιση της Ζήτησης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στην Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας. Έργο: «Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας», Υποέργο 1: Αυτεπιστασία. ΕΑΙΤΥ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΔΟΣΗ, Φεβρουάριος 2006. Συμπεριλαμβάνονται εδώ για πληρότητα της 
παρούσας μελέτης 
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Πλήθος ευρυζωνικών γραμμών πρόσβασης στην Ευρώπη τω 15 κρατών - μελών
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Εικόνα 9: Πλήθος των ευρυζωνικών γραμμών πρόσβασης στην Ευρώπη των 15 
(Δεκέμβριος 2005 - Πηγές: Eurostat και ΟΟΣΑ) 

Μπορεί κανείς να παρατηρήσει τη μεγάλη αύξηση που παρουσίασε το πλήθος των 
ευρυζωνικών γραμμών πρόσβασης στην ΕΕ των 15 κρατών μελών (ΕΕ-15) κατά το 
διάστημα Ιανουάριος 2004 – Ιανουάριος 2006 (αύξηση 136,6%). 

Στην Εικόνα 10 φαίνεται το πλήθος των συνδρομητών ανά ευρυζωνική τεχνολογία 
στην ΕΕ των 15. Είναι φανερό ότι η DSL τεχνολογία αποτελεί την ηγετική 
τεχνολογία ευρυζωνικής πρόσβασης στην ΕΕ των 15 κρατών – μελών. 

Πλήθος συνδρομητών ανά τεχνολογία στην EU-15
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Εικόνα 10: Πλήθος των συνδρομητών ανά ευρυζωνική τεχνολογία στην ΕΕ-15 
(Πηγή: ΟΟΣΑ) 

Αυτό διαφαίνεται και από την Εικόνα 11, η οποία απεικονίζει τις χρησιμοποιούμενες 
τεχνολογίες ευρυζωνικής πρόσβασης. Σύμφωνα με αυτήν, η DSL πρόσβαση 
εξακολουθεί να αποτελεί την πιο ευρέως διαδεδομένη τεχνολογία πρόσβασης σε 
ευρυζωνικές υπηρεσίες στα κράτη μέλη της ΕΕ των 25. Παρατηρεί κανείς ότι στη 
Δανία χρησιμοποιείται η DSL τεχνολογία σε ποσοστό 97% για πρόσβαση σε 
ευρυζωνικές υπηρεσίες, ενώ στη Λιθουανία η DSL τεχνολογία χρησιμοποιείται σε 
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ποσοστό 39%. Οι εναλλακτικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται, είναι το 
καλωδιακό modem, οι ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες, τα μισθωμένα κυκλώματα 
κ.α.  

 

Εικόνα 11: Χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες ευρυζωνικής πρόσβασης στην 
Ευρώπη των 25 τον Ιανουάριο 2005 (Πηγή: European Commission - Broadband 

access in the EU) 

Η διείσδυση της ευρυζωνικότητας στα κράτη μέλη της ΕΕ των 15, όπως αυτή 
διαμορφώθηκε κατά το διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου 2004 και Ιανουαρίου 2006, 
φαίνεται στην Εικόνα 12.  
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Εικόνα 12: Διείσδυση της ευρυζωνικότητας στα κράτη μέλη της Ευρώπης των 
15, για το διάστημα Ιανουάριος 2004 – Ιανουάριος 2006 (Πηγές: Eurostat, 

ΟΟΣΑ) 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό διείσδυσης της ευρυζωνικότητας στην EE των 15 
κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα παρουσίασε 136,6% αύξηση, ενώ η Ελλάδα 
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εξακολουθούσε να παρουσιάζει το χαμηλότερο ποσοστό διείσδυσης της 
ευρυζωνικότητας, παρά το μεγάλο ποσοστό αύξησης το οποίο παρουσίασε κατά το 
διάστημα Ιανουάριος 2004 – Ιανουάριος 2006 (250%). 

Τέλος η διαθεσιμότητα των ευρυζωνικών συνδέσεων στα διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ 
φαίνεται στην. Εικόνα 13. Η διαθεσιμότητα των ευρυζωνικών συνδέσεων μετρήθηκε 
ως το ποσοστό των επιχειρήσεων, οι οποίες μπορούν να συνδεθούν σε ένα κέντρο 
ενός τηλεπικοινωνιακού παρόχου, το οποίο χρησιμοποιεί ευρυζωνικές τεχνολογίες 
πρόσβασης. Συγκεκριμένα το παρακάτω σχήμα αναφέρεται σε επιχειρήσεις οι οποίες 
απασχολούν περισσότερους από 250 εργαζομένους.  

Διαθεσιμότητα Ευρυζωνικών Συνδέσεων
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Εικόνα 13: Διαθεσιμότητα ευρυζωνικών συνδέσεων στα διάφορα κράτη μέλη της 
ΕΕ (Πηγή: Eurostat) 

3 .2.5.3  Η  υφιστάμενη  κατάσταση  στην  ΕΕ  το  2006 
Η υφιστάμενη κατάσταση στην ΕΕ μέχρι το τέλος του 2006 ήταν ακόμη πιο 
αναβαθμισμένη σχετικά με την διείσδυση της ευρυζωνικότητας το 2005. 

Σύμφωνα με στοιχεία του Communications Committee (COCOM) [52] την 1η 
Ιανουαρίου 2007 υπήρχαν 80.047.141 (78.614.140 χωρίς να υπολογίζονται η 
Βουλγαρία και η Ρουμανία) σταθερές (fixed) ευρυζωνικές γραμμές, που σημαίνει μια 
αύξηση κατά 16,80% από την 1η Ιουλίου 2006. Από αυτές τις γραμμές οι 64.734.223 
αφορούσαν DSL (80,87% επί του συνόλου) και 15.312.918 (19,13%) αφορούσαν 
άλλες τεχνολογίες (κυρίως cable modem). 

Οι κυρίαρχοι πάροχοι (incumbent fixed operators) παρείχαν το 47,2% αυτών των 
γραμμών ακολουθώντας μια καθοδική τάση που καταγράφεται από το 200318. 

Στην περίοδο Ιανουάριος 2006 - Ιανουάριος 2007 προστέθηκαν 21.058.525 νέες 
ευρυζωνικές γραμμές σημειώνοντας μια αύξησης της τάξης του 35,70%.  

Αν και η σχετική αύξηση είναι μικρότερη από αυτή που παρατηρήθηκε στην περίοδο 
Ιανουάριος 2005 - Ιανουάριος 2006 (49,38%), σε απόλυτους αριθμούς είναι 

                                                 
18. Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος δείκτης είχε τιμές 57,5% τον Ιανουάριο του 
2004, 54,3% τον Ιανουάριο του 2005 και 50% τον Ιανουάριο του 2006. 



ΕΑΙΤΥ 

72 Π1.2.1: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

μεγαλύτερη καθώς την περίοδο Ιανουάριος 2006 - Ιανουάριος 2007 προστέθηκαν 
19.625.524 γραμμές (χωρίς να υπολογίζονται η Βουλγαρία και η Ρουμανία). Το 
στοιχείο αυτό δείχνει μια μικρή επιβράδυνση στην συνολική αύξηση της ΕΕ25. 

Το 84,40% (79,57% υπολογίζοντας την Βουλγαρία και την Ρουμανία) των νέων 
γραμμών αφορά τεχνολογίες xDSL, ενώ το 15,60% (20,43% υπολογίζοντας την 
Βουλγαρία και την Ρουμανία) αφορούσαν άλλες τεχνολογίες. Το στοιχείο αυτό 
δείχνει μια μικρή αύξηση των γραμμών πρόσβασης με χρήση τεχνολογιών 
διαφορετικών από xDSL σε σχέση με τον Ιούλιο 2006 (που το 85,05% των νέων 
γραμμών ήταν DSL και το 14,95% ήταν μη-DSL γραμμές). 

Ο Πίνακας 3 δείχνει το πλήθος των ευρυζωνικών γραμμών πρόσβασης στην ΕΕ, όπως 
αυτό είχε διαμορφωθεί μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2007. Επιπλέον παρουσιάζονται οι 
τιμές του αντίστοιχου δείκτη για την 1η Ιανουαρίου 2004, 1η Ιουλίου 2004, 1η 
Ιανουαρίου 2005, 1η Ιουλίου 2005, 1η Ιανουαρίου 2006 και 1η Ιουλίου 2006. 

 

Πίνακας 2: Πλήθος των ευρυζωνικών γραμμών πρόσβασης στην ΕΕ (Ιανουάριος 
2007 - Πηγή: COCOM19) 

                                                 
19 Communications Committee 
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Εικόνα 14: Πλήθος των ευρυζωνικών γραμμών πρόσβασης ανά ευρυζωνική 
τεχνολογία στις χώρες μέλη της ΕΕ – Ιανουάριος 2007 (Πηγή: COCOM) 

Στην Εικόνα 18 φαίνεται το πλήθος των ευρυζωνικών γραμμών πρόσβασης ανά 
ευρυζωνική τεχνολογία στις χώρες μέλη της ΕΕ. Είναι φανερό ότι η τεχνολογία DSL 
αποτελεί την ηγετική τεχνολογία ευρυζωνικής πρόσβασης στην ΕΕ. Παρατηρεί 
κανείς ότι στη Γερμανία χρησιμοποιείται η DSL τεχνολογία σε συντριπτικό ποσοστό 
για πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες, ενώ στη Ρουμανία επικρατούν οι 
εναλλακτικές τεχνολογίες. Οι εναλλακτικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται, είναι 
το καλωδιακό modem, οι ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες, τα μισθωμένα 
κυκλώματα κ.α.  

Η διείσδυση της ευρυζωνικότητας20 στα κράτη μέλη της ΕΕ κατά την 1η Ιανουαρίου 
2007, φαίνεται στην Εικόνα 19. Δύο χώρες, η Ολλανδία (με 31,8%) και η Δανία (με 
31,4%) έχουν ξεπεράσει το όριο του 30%. Ακολουθούν η Φινλανδία (που ξεπέρασε 
το 27%), η Σουηδία (που βρίσκεται κοντά στο 26%), καθώς και το Βέλγιο, η Μεγάλη 
Βρετανία, το Λουξεμβούργο και η Γαλλία που έχουν ξεπεράσει το 20%. 

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο η διείσδυση της ευρυζωνικότητας βρίσκεται στο 16.2%, 
αυξημένη κατά 3.5% από την αντίστοιχη τιμή (12.7%) το 2005. 

                                                 
20 Ευρυζωνικές γραμμές ανά 100 κατοίκους 
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Εικόνα 15: Διείσδυση της ευρυζωνικότητας στα κράτη μέλη της ΕΕ, 1η 
Ιανουαρίου 2007 (Πηγή: COCOM) 

Η Εικόνα 20 δείχνει την διείσδυση της ευρυζωνικότητας στα κράτη μέλη της ΕΕ και 
την ταχύτητα αύξησης στην περίοδο Ιανουάριος 2006- Ιανουάριος 2007. Φαίνεται ότι 
η αύξηση ήταν υψηλότερη στην Δανία και την Ολλανδία, ενώ ακολουθούσαν το 
Λουξεμβούργο και η Ιρλανδία. Συνολικά μόνο οκτώ (8) χώρες υπερέβησαν τον μέσο 
ρυθμό αύξησης της ΕΕ25.  

 

Εικόνα 16: Διείσδυση της ευρυζωνικότητας στα κράτη μέλη της ΕΕ και 
ταχύτητα αύξησης, 1η Ιανουαρίου 2007 (Πηγή: COCOM) 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει η Εικόνα 20 η Ελλάδα: 

• βρίσκοταν στην τελευταία θέση αναφορικά με την διείσδυση της 
ευρυζωνικότητας  

• για πρώτη φορά δεν βρίσκοταν στην τελευταία θέση αναφορικά με την ταχύτητα 
αύξησης της ευρυζωνικότητας, ευρισκόμενη ωστόσο κάτω του μέσου όρου της 
ΕΕ25 και στον δείκτη αυτό. 
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Τέλος σημαντική είναι μια αναφορά στο είδος σύνδεσης που χρησιμοποιούν τα 
ευρωπαϊκά νοικοκυριά για την πρόσβασή τους στο Ίντερνετ (Error! Reference 
source not found.). Η σχετική έκθεση του Ευρωβαρόμετρου [54] δείχνει ότι  

• Πάνω από το 80% των νοικοκυριών με πρόσβαση στο Ίντερνετ στην Γαλλία, το 
Βέλγιο, την Εσθονία, την Ολλανδία και την Φινλανδία έχουν ευρυζωνική 
πρόσβαση. 

• Στην Ιταλία, την Ιρλανδία και την Κύπρο η πρόσβαση στο Ίντερνετ γίνεται 
κυρίως με narrowband συνδέσεις. Παρόμοια είναι η κατάσταση και στην Ελλάδα. 

• Το ADSL είναι ο συνήθης τρόπος πρόσβασης στο Ίντερνετ  

• Στην Κροατία, την Ιρλανδία, την Σλοβακία, την Ελλάδα και την Κύπρο τα 
περισσότερα νοικοκυριά χρησιμοποιούν dial-up συνδέσεις για πρόσβαση στο 
Ίντερνετ  

• Η πλειονότητα των νοικοκυριών που εγκαταλείπουν τις dial-up συνδέσεις 
μεταβαίνουν σε ADSL. Την τάση αυτή ακολουθούν κυρίως τα νοικοκυριά στην 
Τσεχία, την Ιταλία και την Σλοβενία. Διαφορετική τάση παρατηρείται στην 
Αυστρία όπου η μετάβαση από dial-up συνδέσεις ευνόησε τα δίκτυα καλωδιακής 
τηλεόρασης (cable TV) 

• Τα δίκτυα καλωδιακής τηλεόρασης είναι πιο διαδεδομένα στην Ρουμανία, την 
Βουλγαρία, την Ουγγαρία, την Πορτογαλία, την Λιθουανία, την Λετονία και την 
Αυστρία. 

 

Εικόνα 17: Είδος σύνδεσης που χρησιμοποιούν τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά για την 
πρόσβασή τους στο Ίντερνετ (Πηγή: Ευρωβαρόμετρο [54]) 
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3.2.5.4  Η  υφιστάμενη  κατάσταση  στην  ΕΕ  σήμερα  
Η υφιστάμενη κατάσταση στην ΕΕ σήμερα (δηλαδή μέχρι την 1η Ιουλίου 2007) είναι 
ακόμη πιο αναβαθμισμένη σχετικά με την διείσδυση της ευρυζωνικότητας το 2006. 

Σύμφωνα με στοιχεία του Communications Committee (COCOM) [53] την 1η Ιουλίου 
2007 υπήρχαν 90.207.122 (88.347.916 χωρίς να υπολογίζονται η Βουλγαρία και η 
Ρουμανία) σταθερές (fixed) ευρυζωνικές γραμμές, που σημαίνει μια αύξηση κατά 
12,70% από την 1η Ιανουαρίου 2007. Από αυτές τις γραμμές οι 72.478.202 
αφορούσαν DSL (80,3% επί του συνόλου) και 17.728.920 (19,7%) αφορούσαν άλλες 
τεχνολογίες (κυρίως cable modem). 

Οι κυρίαρχοι πάροχοι (incumbent fixed operators) παρείχαν το 46,5% αυτών των 
γραμμών ακολουθώντας μια καθοδική τάση που καταγράφεται από το 200321. 

Στην περίοδο Ιούλιος 2006 - Ιούλιος 2007 προστέθηκαν 21.555.543 νέες ευρυζωνικές 
γραμμές σημειώνοντας μια αύξησης της τάξης του 31,40%.  

Αν και η σχετική αύξηση είναι μικρότερη από αυτή που παρατηρήθηκε στην περίοδο 
Ιούλιος 2005 - Ιούλιος 2006 (42,0%), σε απόλυτους αριθμούς είναι μεγαλύτερη 
καθώς την περίοδο Ιούλιος 2005 - Ιούλιος 2007 προστέθηκαν 19.696.337 γραμμές 
(χωρίς να υπολογίζονται η Βουλγαρία και η Ρουμανία). Το στοιχείο αυτό δείχνει μια 
μικρή επιβράδυνση στην συνολική αύξηση της ΕΕ25. 

Το 82,10% (76,4% υπολογίζοντας την Βουλγαρία και την Ρουμανία) των νέων 
γραμμών αφορά τεχνολογίες xDSL, ενώ το 17,90% (23,6% υπολογίζοντας την 
Βουλγαρία και την Ρουμανία) αφορούσαν άλλες τεχνολογίες. Το στοιχείο αυτό 
δείχνει μια μικρή αύξηση των γραμμών πρόσβασης με χρήση τεχνολογιών 
διαφορετικών από xDSL. 

Ο Πίνακας 3 δείχνει το πλήθος των ευρυζωνικών γραμμών πρόσβασης στην ΕΕ, όπως 
αυτό είχε διαμορφωθεί μέχρι την 1η Ιουλίου 2007. Επιπλέον παρουσιάζονται οι τιμές 
του αντίστοιχου δείκτη για την 1η Ιουλίου 2004, 1η Ιανουαρίου 2005, 1η Ιουλίου 
2005, 1η Ιανουαρίου 2006, 1η Ιουλίου 2006 και 1η Ιανουαρίου 2007. 

                                                 
21. Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος δείκτης είχε τιμές 57,5% τον Ιανουάριο του 
2004, 54,3% τον Ιανουάριο του 2005 και 50% τον Ιανουάριο του 2006. 
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Πίνακας 3: Πλήθος των ευρυζωνικών γραμμών πρόσβασης στην ΕΕ (Ιούλιος 
2007 - Πηγή: COCOM22) 

 

Εικόνα 18: Πλήθος των ευρυζωνικών γραμμών πρόσβασης ανά ευρυζωνική 
τεχνολογία στις χώρες μέλη της ΕΕ - Ιούλιος 2007 (Πηγή: COCOM) 

                                                 
22 Communications Committee 
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Στην Εικόνα 18 φαίνεται το πλήθος των ευρυζωνικών γραμμών πρόσβασης ανά 
ευρυζωνική τεχνολογία στις χώρες μέλη της ΕΕ. Είναι φανερό ότι η τεχνολογία DSL 
αποτελεί την ηγετική τεχνολογία ευρυζωνικής πρόσβασης στην ΕΕ. Παρατηρεί 
κανείς ότι στη Γερμανία χρησιμοποιείται η DSL τεχνολογία σε συντριπτικό ποσοστό 
για πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες, ενώ στη Ρουμανία επικρατούν οι 
εναλλακτικές τεχνολογίες. Οι εναλλακτικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται, είναι 
το καλωδιακό modem, οι ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες, τα μισθωμένα 
κυκλώματα κ.α.  

Η διείσδυση της ευρυζωνικότητας23 στα κράτη μέλη της ΕΕ κατά την 1η Ιουλίου 
2007, φαίνεται στην Εικόνα 19. Δύο χώρες, η Ολλανδία (με 33,1%) και η Δανία (με 
37,2%) παρεμένουνν πρωτοπόρες. Ακολουθούν η Φινλανδία, η Σουηδία, το 
Λουξεμβούργο, το Βέλγιο, η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Εσθονία 
έχοντας ξεπεράσει το 20%. 

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο η διείσδυση της ευρυζωνικότητας βρίσκεται στο 18.2%, 
αυξημένη κατά 3.3% από την αντίστοιχη τιμή (14.9%) έναν χρόνο νωρίτερα. 

 

Εικόνα 19: Διείσδυση της ευρυζωνικότητας στα κράτη μέλη της ΕΕ, 1η Ιουλίου 
2007 (Πηγή: COCOM) 

Η Εικόνα 20 δείχνει την διείσδυση της ευρυζωνικότητας στα κράτη μέλη της ΕΕ και 
την ταχύτητα αύξησης στην περίοδο Ιούλιος 2006- Ιούλιος 2007. Φαίνεται ότι η 
αύξηση ήταν υψηλότερη στην Δανία, ενώ ακολουθούσαν το Λουξεμβούργο και η 
Ιρλανδία. Συνολικά μόνο εννέα (9) χώρες υπερέβησαν τον μέσο ρυθμό αύξησης της 
ΕΕ25.  

                                                 
23 Ευρυζωνικές γραμμές ανά 100 κατοίκους 
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Εικόνα 20: Διείσδυση της ευρυζωνικότητας στα κράτη μέλη της ΕΕ και 
ταχύτητα αύξησης, 1η Ιανουαρίου 2007 (Πηγή: COCOM) 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει η Εικόνα 20 η Ελλάδα: 

• Βρίσκεται στην τελευταία θέση αναφορικά με την διείσδυση της ευρυζωνικότητας 
στην ΕΕ25 (μαζί με την Πολωνία) 

• Για πρώτη φορά βρίσκεται άνω του μέσου όρου της ΕΕ25 στον δείκτη που αφορά 
την ταχύτητα αύξησης της ευρυζωνικότητας. 

3.3 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ 
Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) [55] είναι ένας 
διεθνής οργανισμός που ιδρύθηκε το 1960, έχει τη διοικητική του έδρα στο Παρίσι 
και αριθμεί σήμερα συνολικά τριάντα (30) χώρες μέλη παγκοσμίως, μεταξύ των 
οποίων και η Ελλάδα. Σκοπός του είναι η διερεύνηση, η διαβούλευση και η ανάπτυξη 
οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών. Οι χώρες μέλη αναζητούν μέσω του ΟΟΣΑ 
απάντηση σε κοινά ερωτήματα και συνεργάζονται προκειμένου να δώσουν λύσεις και 
να χαράξουν πολιτικές, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, βοηθώντας έτσι 
τα κράτη μέλη αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο. Ο ΟΟΣΑ είναι παγκοσμίως μια από τις 
μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες πηγές στατιστικών, οικονομικών και κοινωνικών 
στοιχείων. Συλλέγει δεδομένα, ελέγχει εμπορικά στοιχεία, αναλύει και προβλέπει την 
οικονομική ανάπτυξη, ερευνά τις κοινωνικές αλλαγές, τις αλλαγές στο περιβάλλον, τη 
γεωργία, την τεχνολογία, τη φορολογία κλπ. 

Στο πλαίσιο της δράσης του, ο ΟΟΣΑ προσπαθεί να βοηθήσει τις κυβερνήσεις των 
χωρών μελών να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις της εποχής μας. Συγκεκριμένα, 
μέσω μιας εκ των διευθύνσεών του, της Διεύθυνσης Επιστήμης, Τεχνολογίας και 
Βιομηχανίας, δίνει οδηγίες και συστήνει δράσεις κατά βάση στον τομέα των 
τηλεπικοινωνιών, τόσο σε τεχνολογικό, όσο και σε κανονιστικό και οικονομικό 
επίπεδο. 

Καθώς ο ΟΟΣΑ θεωρεί την ευρυζωνικότητα μια από τις έννοιες που είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένες με τη γενικότερη παγκόσμια ανάπτυξη, έχει προβεί στη διεξαγωγή 
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σχετικών μελετών, καθώς και στην πρόταση αντίστοιχων δράσεων. Οι συστάσεις 
αυτές συνοψίζονται στην ακόλουθη ενότητα. 

3.3.1 Συστάσεις  

Ο ΟΟΣΑ, σε σχέση με την ευρυζωνικότητα, και με σχετική του απόφαση στις 
12/2/2004 [25], συνιστά: 

• Υγιή ανταγωνισμό και συνεχή απελευθέρωση των υποδομών και των δικτυακών 
υπηρεσιών και εφαρμογών, οι οποίες εφαρμόζονται («τρέχουν») πάνω σε 
διαφορετικές τεχνολογικές πλατφόρμες που παρέχουν ευρυζωνικές υπηρεσίες και 
διατηρούν διαφανείς και αμερόληπτες τις πολιτικές της αγοράς. 

• Πολιτικές που ενθαρρύνουν επενδύσεις σε νέες τεχνολογικές υποδομές και 
εφαρμογές. 

• Άσκηση ουδέτερης, από τεχνολογικής πλευράς, πολιτικής όσον αφορά την 
ανάπτυξη τεχνολογιών που ενθαρρύνουν τη διαλειτουργικότητα και την 
καινοτομία, λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγκλιση των πλατφορμών και των 
υπηρεσιών απαιτεί την επανεξέταση των αντίστοιχων ρυθμιστικών πλαισίων. 

• Αναγνώριση του πρωτεύοντος ρόλου του ιδιωτικού τομέα στην εξάπλωση της 
κάλυψης και χρήσης της ευρυζωνικότητας, με συμπληρωματικές κυβερνητικές 
πρωτοβουλίες, οι οποίες όμως δεν στρεβλώνουν την αγορά. 

• Καλλιέργεια κουλτούρας ασφαλείας, προκειμένου να ενδυναμωθεί η εμπιστοσύνη 
στη χρήση πληροφοριακών και υπολογιστικών τεχνολογιών από επιχειρήσεις και 
οικιακούς (μεμονωμένους) χρήστες, καθώς και αποτελεσματική προστασία των 
χρηστών και των προσωπικών του δεδομένων. 

• Συνδυαστική προσέγγιση με βάση (α) τις παροχές, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
ανάπτυξη των υποδομών και των υπηρεσιών και (β) τις απαιτήσεις, όπως η 
άθροιση της ζήτησης σε αραιοκατοικημένες περιοχές, ως μέσον για την 
προώθηση και την αποτελεσματική χρήση των ευρυζωνικών υπηρεσιών. 

• Πολιτικές που προωθούν την πρόσβαση, με δίκαιους όρους και ανταγωνιστικές 
τιμές σε όλες τις κοινωνικές ομάδες ανεξάρτητα από την τοποθεσία τους, 
προκειμένου να γίνουν φανερά όλα τα πλεονεκτήματα των ευρυζωνικών 
υπηρεσιών. 

• Αποτίμηση της διαθεσιμότητας και της διάχυσης των ευρυζωνικών υπηρεσιών 
στην αγορά, προκειμένου να καθοριστεί αν οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες είναι 
κατάλληλες, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα έπρεπε αυτές, πιθανά, να 
αναδιαρθρωθούν. 

• Κανονιστικά πλαίσια που εξισορροπούν τα συμφέροντα των παρόχων και των 
χρηστών, σε τομείς όπως η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και η 
διαχείριση των ψηφιακών δικαιωμάτων, χωρίς να παρεμποδίζεται παράλληλα η 
ελεύθερη ανάπτυξη καινοτόμων μοντέλων ηλεκτρονικών επιχειρήσεων (e-
business). 

• Ενθάρρυνση της έρευνας και της ανάπτυξης στο πεδίο των πληροφοριακών και 
υπολογιστικών τεχνολογιών, για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και την 
επαύξηση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτισμικής αποτελεσματικότητας 
της τελευταίας. 
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Επίσης, με την ίδια απόφαση, ο ΟΟΣΑ καλεί τις κυβερνήσεις να ενθαρρύνουν τον 
ιδιωτικό τομέα, όσον αφορά τις δραστηριότητες ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας και 
να λάβουν υπόψη τους τις παραπάνω συστάσεις. Επιπλέον, σύμφωνα με μια νέα του 
έκθεση στις 25/5/2004, ο ΟΟΣΑ συνιστά στις κυβερνήσεις να ενισχύσουν την 
ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας σε αποκεντρωμένες και απομακρυσμένες περιοχές. 

3.3.2 Υφιστάμενη  κατάσταση  στις  χώρες  μέλη  
του  ΟΟΣΑ  

Στην παρούσα παράγραφο περιγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση στις χώρες μέλη 
του ΟΟΣΑ οι οποίες αποτελούν ένα αρκετά ενδεικτικό ποσοστό της παγκόσμιας 
αγοράς. 

Η Εικόνα 21 παρουσιάζει την διείσδυση των διάφορων ευρυζωνικών τεχνολογιών 
(π.χ. DSL, δορυφορικές συνδέσεις, καλωδιακά modem, κ.λπ.) σε διάφορες χώρες του 
ΟΟΣΑ τον Δεκέμβριο του 2006. 

0

5

10

15

20

25

30

35

Source: OECD

DSL Cable Fibre/LAN Άλλο

Συνδρομητές Ευρυζωνικότητας ανά 100 κατοίκους, ανά τεχνολογία, στις χώρες του ΟΟΣΑ, Δεκέμβριος 2006

Μέσος Όρος ΟΟΣΑ

  

Εικόνα 21: Συνδρομητές ευρυζωνικών συνδέσεων ανά 100 κατοίκους, ανά 
τεχνολογία στις χώρες του ΟΟΣΑ (Δεκέμβριος 2006, Πηγή ΟΟΣΑ24) 

Επίσης ο Πίνακας 4, παρουσιάζει αναλυτικά στοιχεία για την κατανομή των 
συνδρομών ευρυζωνικών συνδέσεων σε κάθε χώρα, ανά τεχνολογία. 
 DSL Cable Fiber/LAN Άλλο Σύνολο Σύνολο Συνδρομητών 

Δανία 19,6 9,4 2,6 0,4 31,9  1 728 359 

Ολλανδία 19,5 12,0 0,4 0,0 31,8  5 192 200 

Ισλανδία 28,8 0,0 0,2 0,6 29,7  87 738 

Κορέα 11,4 10,7 7,0 0,0 29,1  14 042 728 

Ελβετία 18,8 8,8 0,0 0,9 28,5  2 140 309 

Νορβηγία 21,7 3,8 1,5 0,6 27,7  1 278 346 

                                                 
24 OECD Broadband Statistics, December 2006, 

http://www.oecd.org/document/7/0,3343,en_2649_34223_38446855_1_1_1_1,00.ht
ml 
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Φινλανδία 23,5 3,5 0,0 0,3 27,2  1 428 000 

Σουηδία 16,0 5,2 0,0 4,8 26,0  2 346 300 

Καναδάς 11,4 12,3 0,0 0,1 23,8  7 675 533 

Βέλγιο 14,0 8,4 0,0 0,1 22,5  2 353 956 

Μεγάλη Βρετανία 16,5 5,1 0,0 0,0 21,6  12 993 354 

Λουξεμβούργο 18,2 2,2 0,0 0,0 20,4  93 214 

Γαλλία 19,1 1,1 0,0 0,0 20,3  12 699 000 

Ιαπωνία 11,1 2,8 6,2 0,0 20,2  25 755 080 

ΗΠΑ 8,5 10,3 0,3 0,6 19,6  58 136 577 

Αυστραλία 15,0 3,3 0,0 1,0 19,2  3 939 288 

Αυστρία 10,6 6,4 0,0 0,3 17,3  1 427 986 

Γερμανία 16,4 0,5 0,0 0,1 17,1  14 085 232 

Ισπανία 12,1 3,1 0,0 0,1 15,3  6 654 881 

Ιταλία 13,8 0,0 0,4 0,6 14,8  8 638 873 

Νέα Ζηλανδία 12,7 0,6 0,0 0,7 14,0  576 067 

Πορτογαλία 8,7 5,1 0,0 0,0 13,8  1 460 341 

Ιρλανδία 9,1 1,3 0,0 2,0 12,5  517 300 

Ουγγαρία 6,1 3,8 0,0 2,0 11,9  1 198 709 

Τσεχία 4,8 2,1 0,0 3,7 10,6  1 086 620 

Πολωνία 5,2 1,6 0,0 0,1 6,9  2 640 000 

Σλοβακία 3,4 0,7 0,9 0,2 5,1  274 108 

Ελλάδα 4,4 0,0 0,0 0,2 4,6  512 000 

Τουρκία 3,8 0,0 0,0 0,0 3,8  2 773 685 

Μεξικό 2,7 0,8 0,0 0,0 3,5  3 728 150 

ΟΟΣΑ 10,5 4,9 1,1 0,3 16,9  197 463 934 

Πίνακας 4: Αναλυτικά στοιχεία για τις συνδρομές ευρυζωνικότητας ανά 100 κατοίκους, ανά τεχνολογία στις 
χώρες του ΟΟΣΑ ( Δεκέμβριος 2006, Πηγή ΟΟΣΑ24) 

Συνοπτικά παρουσιάζεται η παρακάτω κατανομή των ευρυζωνικών τεχνολογιών 
(στοιχεία Δεκέμβριος 2006, Πηγή ΟΟΣΑ24): 

• DSL: 62% 

• Cable modem: 29%  

• FTTH/FTTB: 7% 

• άλλες τεχνολογίες: 2%, (π.χ. δορυφορικές και σταθερές ασύρματες επικοινωνίες) 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω στοιχεία  

• οι Ευρωπαϊκές χώρες συνέχισαν την πρόοδο που παρουσίασαν τα τελευταία 
χρόνια με την Δανία και την Ολλανδία να ξεπερνούν την διείσδυση της τάξης του 
30% 

• πάροχοι σε διάφορες χώρες συνεχίζουν τις επενδύσεις σε οπτικές ίνες. Το 
ποσοστό των συνδέσεων FTTH/FTTB αγγίζει το 7% επί του συνόλου και 
βρίσκεται σε ανοδική πορεία. Η Κορέα και η Ιαπωνία παρουσιάζουν πάνω από 6 
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FTTH/FTTB ευρυζωνικές συνδρομές ανά 100 κατοίκους και αντίστοιχα οι 
συνδρομές σε ADSL αρχίζουν να μειώνονται. 

• Το DSL αποτελεί την κυρίαρχη τεχνολογία 

• Οι ΗΠΑ παρουσιάζουν τον μέγιστο αριθμό ευρυζωνικών συνδέσεων. 

3.4 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΔΙΕΘΝΩΣ 
Η συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζει συνοπτικά τις διεθνείς εξελίξεις που 
σχετίζονται με την ευρυζωνικότητα το πρώτο τρίμηνο του 2007 σύμφωνα με σχετική 
έκθεση της Point Topic [47]. 

3.4.1 Γενική  αύξηση   

Το παγκόσμιο σύνολο των ευρυζωνικών γραμμών έφτασε τα 298.1 εκατομμύρια 
γραμμές κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2007, που συνιστά μια αύξηση 
28,7% σε σχέση με την ίδια περίοδο τον προηγούμενο χρόνο και μια αύξηση 6,2% σε 
σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2006.  

Η παγκόσμια διείσδυση της ευρυζωνικότητας το πρώτο τρίμηνο του 2007 ανέρχεται 
στο 5,68%. Πρέπει να αναφερθεί ότι παρατηρείται επιβράδυνση στον ρυθμό 
ανάπτυξης. Για παράδειγμα η ραγδαία αύξηση του 83% που παρατηρήθηκε μεταξύ 
του τελευταίου τριμήνου του 2002 και του πρώτου τριμήνου του 2003 δεν 
παρουσιάζεται πια. Αυτό οφείλεται στις κορεσμένες ευρυζωνικές αγορές ορισμένων 
περιοχών (όπως για παράδειγμα η Ανατολική Ασία και η Βόρεια Αμερική). 

3.4.2 Τάσεις  ανά  περιοχή   

Μελετώντας τις τάσεις της ευρυζωνικότητας ανά περιοχή, η περιοχή της Ανατολικής 
Ευρώπης έρχεται πρώτη με το σημαντικό ποσοστό ανάπτυξης τριμήνου 10,2% κατά 
το πρώτο τρίμηνο του 2007. Το μερίδιο αγοράς της περιοχής αυτής αυξήθηκε από 3% 
σε 4% την περίοδο ανάμεσα στο πρώτο τρίμηνο του 2006 και το πρώτο τρίμηνο του 
2007. Από τις 15 χώρες της περιοχής της Ανατολικής Ευρώπης, η Ρωσία, η Πολωνία 
και η Ρουμανία παραμένουν οι τρεις κυρίαρχες χώρες με 700000 νέους συνδρομητές 
στο πρώτο τρίμηνο του 2007 και ένα ρυθμό ανάπτυξης τριμήνου της τάξης του 61%.  

Δεύτερη έρχεται η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού κυρίως λόγω της ανάπτυξης στην 
Ινδονησία (28% που είναι και η μεγαλύτερη παγκοσμίως) και τις Φιλιππίνες (22,6%).  

Η Νότιο-Ανατολική Ασία είναι η περιοχή με τον δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό νέων 
γραμμών το συγκεκριμένο τρίμηνο. Στην συγκεκριμένη περιοχή το Βιετνάμ 
παρουσίασε την μεγαλύτερη αύξηση τριμήνου με 23,75% ακολουθούμενο από το 
Πακιστάν με 13.4%. 

Η Κίνα συνεχίζει να αποτελεί την δεύτερη μεγαλύτερη αγορά παγκοσμίως με 56,25 
εκατομμύρια ευρυζωνικούς συνδρομητές και παρουσίασε μια αύξηση τριμήνου 8,8% 
που αποτελεί επιπλέον επιτάχυνση σε σχέση με το 6,5% του τελευταίου τριμήνου του 
2006. 
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Η περιοχές της Ασίας-Ειρηνικού και της Βόρειας Αμερικής παρουσίασαν 
επιβράδυνση στον ρυθμό ανάπτυξης (με 2,5% και 4,8% αντίστοιχα) λόγω της 
ωριμότητας των αγορών τους.  

Ο Εικόνα 22 δείχνει την κατανομή των ευρυζωνικών γραμμών στις διάφορες περιοχές 
παγκοσμίως στο πρώτο τρίμηνο του 2007, ενώ η Εικόνα 23 δείχνει την κατάσταση 
για το τρίτο τρίμηνο του 2006.  

Η Δυτική Ευρώπη παραμένει κυρίαρχη στον συνολικό αριθμό συνδρομητών και 
αναμένεται να έχει σταθερό ρυθμό ανάπτυξης λόγω των επενδύσεων σε FTTx. 
Ακολουθείται από την περιοχή της Βόρειας Αμερικής αλλά η τάση δείχνει αύξηση 
της διαφοράς τους λόγω της επιβράδυνσης στον ρυθμό ανάπτυξης της Βόρειας 
Αμερικής. Η Νότιο-Ανατολική Ασία εμφανίζεται ως τρίτη περιοχή και παρουσιάζει 
61 εκατομμύρια συνδρομητές. Ωστόσο στην συγκεκριμένη περιοχή που περιλαμβάνει 
χώρες όπως η Ινδία και η Κίνα, όπου η ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας περιορίζεται 
σε μεγάλες πόλεις και αναπτυγμένες περιοχές αναμένεται αύξηση του ψηφιακού 
χάσματος στο εσωτερικό αυτών των χωρών. 

Επιπλέον η Δυτική Ευρώπη παρουσιάζει διείσδυση της ευρυζωνικότητας που αγγίζει 
το 20.4 % ενώ η Βόρεια Αμερική βρίσκεται στο 20,7%. Τα ποσοστά αυτά 
υποδεικνύουν την ωριμότητα των αγορών στις συγκεκριμένες περιοχές η οποίες 
οδεύουν προς τον κορεσμό. 

 

Εικόνα 22: Μερίδια ευρυζωνικών γραμμών στις διάφορες περιοχές παγκοσμίως 
στο πρώτο τρίμηνο του 2007 (Πηγή: Point Topic) 
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Εικόνα 23: Μερίδια ευρυζωνικών γραμμών στις διάφορες περιοχές παγκοσμίως 
στο τρίτο τρίμηνο του 2006 (Πηγή: Point Topic) 

3.4.3 Τάσεις  στην  τεχνολογία  

Στην Εικόνα 24 φαίνονται οι τάσεις στην ευρυζωνική τεχνολογία για την περίοδο από 
την 31η Μαρτίου 2005 έως την 31η Μαρτίου 2007.  

Κατά την διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2007 το FTTx συνέχισε την αύξηση της 
διείσδυσης με μεγαλύτερο ρυθμό από το cable modem. Κατά το τέλος του πρώτου 
τριμήνου του 2007 οι βάση των FTTx συνδρομητών παγκοσμίως έφτασε τις 31.4 
εκατομμύρια γραμμές παρουσιάζοντας αύξηση 46% τον τελευταίο χρόνο. Αν και το 
μερίδιο του FTTx (10,7%) είναι ακόμη πολύ μικρό σε σχέση με το DSL (66,1%) και 
το cable modem (20,3%), το FTTx κερδίζει έδαφος στο μερίδιο της ευρυζωνικής 
αγοράς ακόμη και σε περιοχές όπου οι άλλες δύο τεχνολογίες κυριαρχούν. Από τις 
αρχές του 2005 μέχρι το τέλος του 2006, ο αριθμός των συνδρομητών FTTx 
αυξανόταν κατά 10% κάθε τρίμηνο. Το πρώτο τρίμηνο του 2007 αυτή η αύξηση 
μειώθηκε κατά 5% στο 5,8%. Οι πιο εντυπωσιακοί ρυθμοί ανάπτυξης του FTTx 
εμφανίζονται στην Βόρεια Αμερική (17,3%) και την Ασία-Ειρηνικό (8,3%) για το 
πρώτο τρίμηνο του 2007. Επίσης παρατηρήθηκε μετάβαση DSL συνδρομητών σε 
FTTx στην Ιαπωνία, την Κορέα και την Ταϊβάν. 

Το πρώτο τρίμηνο του 2007, το σύνολο των DSL γραμμών ανά τον κόσμο έφθασε 
στα 197 εκατομμύρια, ενώ το FTTx και το cable modem eεξυπηρετούν 31,4 και 65,6 
εκατομμύρια συνδρομητές.  
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Εικόνα 24: Τάσεις στην ευρυζωνική τεχνολογία από την 31η Μαρτίου 2005 έως 
την 31η Μαρτίου 2007 (Πηγή: Point Topic)  

Από τις τεχνολογίες πρόσβασης, η DSL εξακολουθεί να κυριαρχεί στην αγορά όπως 
δείχνει η Εικόνα 25. 

 

Εικόνα 25: Μερίδια ευρυζωνικών συνδέσεων ανά τεχνολογία. Πρώτο τρίμηνο 
2007 (Πηγή: Point Topic) 

Η παγκόσμια αγορά DSL, cable modem και FTTx ανά περιοχή φαίνονται στην 
Εικόνα 26, Εικόνα 27 και Εικόνα 28 αντίστοιχα. 
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Εικόνα 26: Η παγκόσμια αγορά DSL ανά περιοχή. Πρώτο τρίμηνο 2007 (Πηγή: 
Point Topic) 

 

Εικόνα 27: Η παγκόσμια αγορά cable modem ανά περιοχή. Πρώτο τρίμηνο 2007 
(Πηγή: Point Topic) 
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Εικόνα 28: Η παγκόσμια αγορά FTTx ανά περιοχή. Πρώτο τρίμηνο 2007 (Πηγή: 
Point Topic) 

3.4.4 Χώρες  με  τον  μεγαλύτερο  ρυθμό  
διείσδυσης  της  ευρυζωνικότητας  

Η Εικόνα 29 παρουσιάζει τις δέκα χώρες με τον μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης της 
διείσδυσης της ευρυζωνικότητας το πρώτο τρίμηνο του 2007.  

Η Ινδονησία από Πέμπτη στον σχετικό πίνακα το τελευταίο τρίμηνο του 2006 
εμφανίζεται πρώτη το πρώτο τρίμηνο του 2007. Η Ελλάδα κατέχει την δεύτερη θέση 
με μια αύξηση 27% το πρώτο τρίμηνο του 2007 με τον ΟΤΕ να προσθέτει 103000 
νέες DSL γραμμές.  
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Εικόνα 29: Οι δέκα χώρες με τον μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης διείσδυσης της 
ευρυζωνικότητας από 31 Δεκεμβρίου 2006 μέχρι 31 Μαρτίου 2007 [Πηγή: Point 

Topic] 

Η Εικόνα 30 παρουσιάζει τις δέκα χώρες με τον μεγαλύτερο ετήσιο ρυθμό αύξησης 
διείσδυσης της ευρυζωνικότητας από 31 Μαρτίου 2006 μέχρι 31 Μαρτίου 2007. Στην 
περίπτωση αυτή η Ελλάδα εμφανίζεται στην 1η θέση παρουσιάζοντας ετήσιο ρυθμό 
αύξησης 193,5%, ενώ σε κάθε τρίμηνο της περιόδου από 31 Μαρτίου 2006 μέχρι 31 
Μαρτίου 2007 ο ρυθμό αύξησης της ευρυζωνικότητας κυμαινόταν σε πολύ υψηλά 
επίπεδα μεταξύ 45% και 27%. 

 

Εικόνα 30: Οι δέκα χώρες με τον μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης διείσδυσης της 
ευρυζωνικότητας από 31 Μαρτίου 2006 μέχρι 31 Μαρτίου 2007 [Πηγή: Point 

Topic] 

Στην αγορά της Ινδονησίας, ο συνολικός αριθμός συνδρομητών που αναφέρθηκε από 
τους χειριστές έχει κλιμακωθεί, καθώς η πλειονότητας των παρόχων 
συμπεριλαμβάνουν στις ευρυζωνικές υπηρεσίες και ταχύτητες της τάξης των 
64Kbit/s. Πάλι όμως, παρά αυτήν την κλιμάκωση, η Ινδονησία καταλαμβάνει την 
δεύτερη θέση με ποσοστό της τάξης του 185% στην ετήσια ανάπτυξη.  

Στην περιοχή της Νότιο-Ανατολικής Ασίας, οι Φιλιππίνες παρουσιάζουν ανάπτυξη 
τριμήνου σε ποσοστό 25%, χάρη στην επιτυχία της αγοράς ασύρματης 
ευρυζωνικότητας. Το πλήθος των WiFi συνδρομητών αυξήθηκε από 15000 το τρίτο 
τρίμηνο του 2005, σε 93000 το τρίτο τρίμηνο του 2006. Μια αύξηση της τάξης του 
520%. 

Από την άλλη πλευρά, το Χονγκ Κονγκ και η Ταϊβάν ήταν οι δύο χώρες με τον 
μικρότερο ρυθμό ανάπτυξης. Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2006 το Χονγκ Κονγκ 
επέτυχε μικρή ανάπτυξη τριμήνου στην ευρυζωνική αγορά της τάξης του 1,3%, ενώ 
αντίστοιχα στη Ταϊβάν η ανάπτυξη ήταν λίγο καλύτερη, με ποσοστό 2,2%.  
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3.4.5 Χώρες  με  την  μεγαλύτερη  διείσδυση  της  
ευρυζωνικότητας   

Η συγκεκριμένη παράγραφος παρουσιάζει τις:  

• δέκα χώρες με την υψηλότερη διείσδυση της ευρυζωνικότητας ανά 100 
κατοίκους. 

• δέκα χώρες με την υψηλότερη διείσδυση της ευρυζωνικότητας στα νοικοκυριά. 

3.4.5.1  Χώρες  με  την  υψηλότερη  διείσδυση  της  
ευρυζωνικότητας  ανά  100 κατοίκους  

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2007 τις δύο πρώτες θέσεις στις χώρες με την υψηλότερη 
διείσδυση της ευρυζωνικότητας ανά 100 κατοίκους (Εικόνα 31) καταλαμβάνουν η 
Δανία και η Ολλανδία με 33,7% και 31,6% αντίστοιχα. Ακολουθεί η Νορβηγία με 
31,5% και στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Νότια Κορέα.  

 

Εικόνα 31: Οι δέκα χώρες με την υψηλότερη διείσδυση της ευρυζωνικότητας 
ανά 100 κατοίκους, από 31 Μαρτίου 2006 μέχρι 31 Μαρτίου 2007 [Πηγή: Point 

Topic] 

3 .4.5.2  Χώρες  με  την  υψηλότερη  διείσδυση  της  
ευρυζωνικότητας  στα  νοικοκυριά  

Όταν τα ποσοστά διείσδυσης τις ευρυζωνικότητας αναφέρονται στα νοικοκυριά η 
εικόνα αλλάζει ελαφρώς (σε σχέση με την εικόνα ανά 100 κατοίκους). Η Εικόνα 32 
δείχνει ότι η σειρά των 10 πρώτων χωρών είναι σχεδόν ίδια με το τελευταίο τρίμηνο 
του 2006. Τις πρώτες δύο θέσεις καταλαμβάνουν δύο Ασιατικές χώρες, η Νότια 
Κορέα και το Χονγκ Κονγκ με τα εκπληκτικά ποσοστά 89,4% και 87,4% αντίστοιχα. 
Το Ισραήλ, η μοναδική χώρα από την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής 
που καταλαμβάνει μια θέση στις δέκα πρώτες χώρες.  
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Εικόνα 32: Οι δέκα χώρες με την υψηλότερη διείσδυση της ευρυζωνικότητας 
στα νοικοκυριά από 30 Σεπτεμβρίου 2005 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2006 [Πηγή: 

Point Topic] 

3.4.6 Τιμές  

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Point Topic [48] οι τιμές των ευρυζωνικών 
υπηρεσιών παρέμειναν σχετικά σταθερές παγκοσμίως (Εικόνα 33). Σε σχέση με το 
τρίτο τρίμηνο του 2006, η τάση της τιμολόγησης ευρυζωνικών υπηρεσιών για DSL 
και FTTx ήταν σταθερή. Συγκεκριμένα η μέση τιμή για FTTx παρέμεινε σταθερή σε 
σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.  

Μέχρι το τέλος του τέταρτου τριμήνου του 2006, η μέση τιμή για cable ήταν 
ακριβότερη από την FTTx κατά 0,44 δολάρια ΗΠΑ. Ένας αριθμός από χειριστές 
cable έχουν παρουσιάσει φθηνότερες υπηρεσίες αρχικού σταδίου, αλλά συνοδεύονται 
από περιορισμούς στο download και για αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται στην 
ανάλυση.  

Καθώς αυξάνεται η απαίτηση για ευρυζωνικότητα εξαιτίας των υπηρεσιών IPTV, 
VOIP και άλλων υπηρεσιών υψηλού εύρους ζώνης, πιστεύεται ότι η τιμή του FTTx 
θα συνεχίσει να πέφτει και συγκεκριμένα στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. 

Η Korea Telecom, ο κορυφαίος χειριστής στην Νότια Κορέα, έχει ανακοινώσει 
σχέδια για την εφαρμογή του EPON - Ethernet Passive Optical Network μέσα στο 
2007. Η εταιρεία στοχεύει να δεσμεύσει 80000 συνδρομητές μέσα σε αυτόν τον 
χρόνο. Παρόμοια, η Chunghwa από την Ταϊβάν έχει ξεκινήσει να παρέχει υπηρεσίες 
FTTB από το δεύτερο τρίμηνο του 2006 και ο συνολικός αριθμός συνδρομητών 
FTTB έχει αυξηθεί από 34660 σε 88360 κατά το τρίτο τρίμηνο του 2006. Μια αύξηση 
της τάξης του 55%.  
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Εικόνα 33: Μέσο κόστος ευρυζωνικής σύνδεσης σε δολάρια ΗΠΑ [Πηγή: Point 
Topic, http://www.point-topic.com/content/dslanalysis/BBAtrfq406070129.htm] 
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ΚΕΦΑΛΑ ΙΟ  4 :   
ΥΠΑ Ρ Χ ΟΥ Σ Α  ΚΑΤΑ Σ ΤΑ Σ Η  Σ Τ Η Ν  
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ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Στην παρούσα ενότητα γίνεται μια καταγραφή των ευρυζωνικών υποδομών στην 
Ελλάδα. Αρχικά παρουσιάζονται τα δημόσια δίκτυα ευρυζωνικών υποδομών. Στη 
συνέχεια του κεφαλαίου παρουσιάζονται οι εξελίξεις στη χώρα μας, με βάση τις 
πρωτοβουλίες που έχει ακολουθήσει η ελληνική πολιτεία, και καταγράφονται η 
κατάσταση και οι προβλέψεις για την ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά 
ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών. Τέλος, αναπτύσσονται οι μελλοντικοί στόχοι 
και δράσεις της χώρας μας προς την κατεύθυνση της «ευρυζωνικής» Ελλάδας. 

4.1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Στις ακόλουθες παραγράφους παρουσιάζονται τα παρακάτω δημόσια δίκτυα 
ευρυζωνικών υποδομών: 

• το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) 

• το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» 

• το Ακαδημαϊκό Δίκτυο GUnet 

• το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) 

4.1.1 Το  Εθνικό  Δίκτυο  Έρευνας  και  
Τεχνολογίας  (ΕΔΕΤ  – ΕΔΕΤ2 – ΕΔΕΤ3) 

4.1.1.1  Γενικά   
Η εταιρεία ΕΔΕΤ Α.Ε. (Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε., www.grnet.gr) 
έχει την ευθύνη της διαχείρισης του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας. Το 
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας παρέχει, από το 1995, υπηρεσίες δικτύου 
κορμού στην Ελληνική Ακαδημαϊκή & Ερευνητική Κοινότητα (έργο της Γενικής 
Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης). 

Το ΕΔΕΤ συνεργάζεται με 82 φορείς στους οποίους περιλαμβάνονται όλα τα ΑΕΙ, τα 
ΤΕΙ και τα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας, εξυπηρετώντας συνολικά πάνω από 
200.000 χρήστες οι οποίοι είναι ερευνητές, φοιτητές και ερευνητικό προσωπικό ΑΕΙ / 
ΤΕΙ, χρήστες ακαδημαϊκών και ερευνητικών ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών, 
εκπαιδευτικοί και μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Εκτός από την παροχή υπηρεσιών στην Ακαδημαϊκή και Ερευνητική Κοινότητα, η 
Εταιρεία ΕΔΕΤ συμμετέχει σε μια σειρά αναπτυξιακών έργων, τα οποία έχουν σκοπό 
να προωθήσουν τη δικτυακή τεχνολογία και τις εφαρμογές της στις ελληνικές 
επιχειρήσεις (ηλεκτρονικό επιχειρείν), με κύριο βάρος στις Μικρομεσαίες 
Επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Με δεδομένη τη σπουδαιότητα του ρόλου των ΜΜΕ στη 
διαδικασία της οικονομικής ανάπτυξης, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την 
ανάδειξη τεχνολογικών καινοτομιών, η ΕΔΕΤ με τα έργα αυτά συνεισφέρει στην 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων στη νέα ψηφιακή 
οικονομία. 
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Αναφορικά με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το ΕΔΕΤ 
χρησιμοποιείται ως το δίκτυο κορμού από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ), το 
οποίο το Μάρτιο 2007, διέθετε δικτυωμένα 13.761 σχολεία και 2.613 διοικητικές 
μονάδες (από 13.162 σχολεία και 2.466 διοικητικές μονάδες τον Μάρτιο του 2006). 
Επίσης, το ΕΔΕΤ συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του Internet στην Ελλάδα, 
προσφέροντας τοπική διασύνδεση μεταξύ των μεγαλύτερων εταιρειών παροχής 
υπηρεσιών Internet στον κόμβο Athens Internet Exchange. 

Στο αμέσως προσεχές μέλλον, η ΕΔΕΤ σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί σε όλους τους 
σημαντικούς εκείνους χώρους που συνδέονται με την ανάπτυξη του Internet νέας 
γενιάς οπτικής τεχνολογίας υπερ-υψηλών ταχυτήτων (1-5 Gbps). Μεταξύ άλλων, θα 
προσφέρει τη δυνατότητα παροχής σε Ερευνητικές Κοινοπραξίες, Εικονικών Δικτύων 
(VPN), υπηρεσιών Μulticast και υπηρεσιών δικτύωσης IPv6. Συγκεκριμένα, το ΕΔΕΤ 
στοχεύει να υποστηρίξει την ανάπτυξη και διάχυση στους Ακαδημαϊκούς και 
Ερευνητικούς φορείς:  

• Προηγμένων Υπηρεσιών Internet νέας γενιάς  

• Προηγμένων Εφαρμογών Ηλεκτρονικής Μάθησης από απόσταση  

• Διασύνδεση υπερ-υπολογιστικών συστημάτων και GRID  

4.1.1.2  Υποδομή  Δικτύου  
Η τοπολογία του ΕΔΕΤ (Εικόνα 34) περιλαμβάνει τους κόμβους του δικτύου στην 
Αθήνα (4 κόμβοι), Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Ξάνθη, Ηράκλειο, Λάρισα και 
AIX. Οι 10 κόμβοι έχουν τοποθετηθεί σε μισθωμένους χώρους των κτιρίων του ΟΤΕ 
στις αντίστοιχες πόλεις. Ο κεντρικός κόμβος βρίσκεται σε κτίριο του ΟΤΕ στην 
Αθήνα. 
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Εικόνα 34: Κόμβοι του ΕΔΕΤ (Νοέμβριος 2006) 

4.1.1.3  Αξιολόγηση  

4.1.1.3.1 Εισαγωγή 

Το ΕΔΕΤ πραγματοποιεί αρκετές δράσεις με σκοπό την ανάπτυξη ευρυζωνικών 
υποδομών, είτε μέσω της συμμετοχής του σε αναπτυξιακά προγράμματα, είτε μέσω 
της επέκτασης του δικτύου του. Συγκεκριμένα σήμερα βρίσκεται στην φάση 
ολοκλήρωσης της τρίτης φάσης επέκτασής του (ΕΔΕΤ 3) και σκοπεύει να 
δραστηριοποιηθεί σε όλους τους σημαντικούς εκείνους χώρους που συνδέονται με 
την ανάπτυξη του Internet νέας γενιάς οπτικής τεχνολογίας υπερ-υψηλών ταχυτήτων. 
Το ΕΔΕΤ είναι απόλυτα σύμφωνο με την νέα ψηφιακή στρατηγική η οποία απαντά 
στις προκλήσεις της Δ' Προγραμματικής Περιόδου (2007-2013) και είναι συμβατή με 
την νέα ευρωπαϊκή πολιτική για την Κοινωνία της Πληροφορίας «i2010». Για την 
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υλοποίηση του έργου η εταιρεία έτυχε της αμέριστης υποστήριξης της Ακαδημαϊκής - 
Ερευνητικής κοινότητας και της πολιτικής ηγεσίας. Βεβαίως δεν θα μπορούσε να 
γίνει πράξη χωρίς τη συλλογική προσπάθεια, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, των Εθνικών 
Ερευνητικών - Ακαδημαϊκών Δικτύων (DANTE, GEANT), και τη στήριξη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG INFSO) στο 6ο και 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα 
& Τεχνολογική Ανάπτυξη. 

4.1.1.3.2 ΕΔΕΤ 2 
Το νέας γενιάς Εθνικό Δίκτυο Κορμού για την Έρευνα και Εκπαίδευση, ΕΔΕΤ2, 
ολοκληρώνοντας τη β' φάση επέκτασης του (αναμένεται 31/12/2007) θα έχει 
αποκτήσει σχεδόν πανελλαδική κάλυψη. Στην α' φάση, ολοκληρώθηκε με επιτυχία 
(στις 30/3/2003) η πιλοτική λειτουργία του Μητροπολιτικού Δικτύου της Αττικής, με 
την παροχή οπτικών συνδέσεων ταχυτήτων Gbps σε 14 φορείς (ΑΕΙ, AΤΕΙ και 
Εθνικά Ερευνητικά Κέντρα). Το Μητροπολιτικό Δίκτυο έχει τρία σημεία παρουσίας 
στους κόμβους Κωλέττη, Ιλισό και Ακρόπολη, όπου τοποθετήθηκαν προηγμένοι 
Gigabit δρομολογητές. Με την επέκταση του ΕΔΕΤ2 παρέχεται η δυνατότητα για 
Gbps συνδέσεις σε ακόμα 63 φορείς πανελλαδικά. 

Το ΕΔΕΤ2 υλοποιεί τη σχετική πολιτική της ΓΓΕΤ και πραγματοποιείται στα πλαίσια 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας" (Άξονας 3 
"Ανάπτυξη & Απασχόληση στην Ψηφιακή Οικονομία", Μέτρο 3.3 "Έρευνα & 
Τεχνολογική Ανάπτυξη για την Κοινωνία της Πληροφορίας") και της Κοινοτικής 
Πρωτοβουλίας eΕurope. 

Το EΔΕΤ2 υλοποιείται παράλληλα με την αναβάθμιση του Πανευρωπαϊκού Δικτύου 
GEANT και των αντίστοιχων δικτύων της Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας κ.λπ. και 
αποτελεί την απάντηση της Ευρώπης στα αντίστοιχα προηγμένα δίκτυα νέας γενιάς 
Internet των ΗΠΑ (Internet2), του Καναδά (CA*net) και της Ιαπωνίας. 

Το ΕΔΕΤ2 αποτελεί οπτικό δίκτυο νέας γενιάς τεχνολογίας Πολυπλεξίας Μήκους 
Κύματος (Wavelength Division Multiplexing - WDM) υπερ-υψηλών ταχυτήτων (1-
2,5 Gbps) και αναμένεται να αποτελέσει τη βασική δικτυακή υποδομή για τις 
αναπτυξιακές δράσεις των Υπουργείων Ανάπτυξης και Παιδείας. Με το νέο αυτό 
δίκτυο, η Ελλάδα εγκαινιάζει μια νέα ψηφιακή εποχή και διατηρεί, επαυξάνει το ρόλο 
της στις διεθνείς εξελίξεις στο χώρο των προηγμένων δικτύων Internet. 

Το δίκτυο ΕΔΕΤ2 διασυνδέει σε ταχύτητες της τάξης των Gbps τις πόλεις Αθήνα 
(όπου διασυνδέεται με Μητροπολιτικό Δίκτυο WDM της Αττικής), Λάρισα, 
Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Πάτρα, Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο (μεταξύ των τριών 
πόλεων της Κρήτης υλοποιείται επίσης Μητροπολιτικό Δίκτυο) και Σύρος και επί του 
οποίου θα διασυνδεθεί με ανάλογες ταχύτητες η Ερευνητική & Εκπαιδευτική 
κοινότητα της χώρας. 

Όσον αφορά στη σύνδεση του δικτύου ΕΔΕΤ2 με το δίκτυο GEANT αποτελείται από 
δύο PoS/STM-4 (2x2,5Gbps) συνδέσεις. 

Ο σχεδιασμός του δικτύου βασίστηκε στις εξής αρχές: 

• Χρήση υπηρεσιών διασύνδεσης μήκους κύματος (λάμδα - λ) από το DWDM 
δίκτυο του τηλεπικοινωνιακού παρόχου (network provider). 

• Διασύνδεση υπερ-υψηλών (gigabit) ταχυτήτων για τις γραμμές του δικτύου 
κορμού (backbone) στα 2,5 Gbps (με δυνατότητα αναβάθμισης στα 10 Gbps). 
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• Διασύνδεση υπερ-υψηλών (gigabit) ταχυτήτων για τις γραμμές πρόσβασης των 
φορέων στο 1 Gbps. 

Στα πλαίσια του έργου πραγματοποιείται αναβάθμιση των συνδέσεων του δικτύου 
κορμού και της διεθνούς διασύνδεσης του ΕΔΕΤ σε επίπεδα Gbps κάνοντας χρήση 
τεχνολογίας DWDM, με την ανάλογη αναβάθμιση των τεχνικών πρόσβασης των 
μεγάλων χρηστών του ΕΔΕΤ (επιλεγμένα ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα) και των 
κόμβων μεταγωγής στη λογική των Internet Giga Points of Presence - GigaPoPs) με 
αγορά αντίστοιχου εξοπλισμού. Πιο συγκεκριμένα, στην β’ Φάση της πράξης 
«Ανάπτυξη του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας - ΕΔΕΤ2» το Δίκτυο 
παροχής προηγμένων υπηρεσιών στην Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα σε 
ταχύτητες Gbps έχει επεκταθεί και στην υπόλοιπη Ελλάδα, ενώ έχει αναπτυχθεί 
περαιτέρω στην περιοχή Αθηνών με την ενεργοποίηση περισσοτέρων υπηρεσιών. Το 
Πανελλήνιο Δίκτυο έχει σημεία παρουσίας στις πόλεις Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, 
Πάτρα, Λάρισα, Σύρο, Ηράκλειο, Χανιά, όπου θα τοποθετηθούν προηγμένοι Gigabit 
δρομολογητές. 

Ο Πίνακας 5 παρουσιάζει 46 φορείς ανά την Ελλάδα στους οποίους παρέχονται 
Gigabit υπηρεσίες πρόσβασης. Επιπλέον το ΕΔΕΤ κάνει προσπάθειες για την παροχή 
αντίστοιχων υπηρεσιών (χωρίς να υπάρχουν σήμερα25 υπηρεσίες) προς τους 
παρακάτω φορείς: 

• ΤΕΙ Ιονίου 

• ΤΕΙ Καλαμάτας 

• ΤΕΙ Μεσολογγίου 

• ΤΕΙ Χαλκίδας 

• Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας 

• Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

• Ινστιτούτο Νέστωρ 

 

α/α Ίδρυμα / 
Ινστιτούτο 

Περιοχή Κόμβος 
ΕΔΕΤ/PoP 

Διάρκεια 
παρεχόμενων 
υπηρεσιών 
(έτη)  

Ημερομηνία 
έναρξης 
παρεχόμενων 
υπηρεσιών 

1 Ανωτάτη 
Σχολή Καλών 
Τεχνών 
(asfa.gr) 

Αθήνα (Αγ. 
Ι.Ρέντης) 

Ακρόπολη 1 12/02/07 

2 Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης 
(auth.gr) 

Παν/µιούπολη, 
Θεσ/νίκη 

Θεσσαλονίκη 1 20/02/06 

3 ΑΣΠΑΙΤΕ Νέο Ηράκλειο Ακρόπολη 1 12/02/07 

                                                 
25 Σεπτέβριος 2007 
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α/α Ίδρυμα / 
Ινστιτούτο 

Περιοχή Κόμβος 
ΕΔΕΤ/PoP 

Διάρκεια 
παρεχόμενων 
υπηρεσιών 
(έτη)  

Ημερομηνία 
έναρξης 
παρεχόμενων 
υπηρεσιών 

(selete.gr) Αττικής 

4 Γεωπονικό 
Πανεπιστήµιο 
Αθηνών 
(aua.gr) 

Αθήνα Ακρόπολη 1 20/02/06 

5 ∆ηµοκρίτειο 
Πανεπιστήµιο 
Θράκης-
duth.gr 

Ξάνθη Ξάνθη 2 14/06/06 

6 Εθνικό & 
Καποδιστριακό 
Πανεπιστήµιο 
Αθηνών 
(uoa.gr) 

Αθήνα Ιλισός 1 20/02/06 

7 Εθνικό 
Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο 
(ntua.gr) 

Αθήνα Κωλέττη 1 20/02/06 

8 Ελληνικό 
Ανοιχτό 
Πανεπιστήµιο 
(eap.gr) 

Πάτρα Πάτρα 2 05/07/06 

9 Οικονοµικό 
Πανεπιστήµιο 
Αθηνών 
(aueb.gr) 

Αθήνα Κωλέττη 1 20/02/06 

10 Πανεπιστήµιο 
Αιγαίου 
aegean.gr) 

Σύρος Ερμούπολη 2 18/07/06 

11 Πανεπιστήµιο 
Ιωαννίνων 
(uoi.gr) 

Ιωάννινα Ιωάννινα 2 12/07/06 

12 Πανεπιστήµιο 
Κρήτης 
(uoc.gr) 

Ηράκλειο Ηράκλειο 2 20/02/06 

13 Πανεπιστήµιο 
Μακεδονίας 
(uom.gr) 

Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη 2 09/06/06 

14 Πανεπιστήµιο 
Πατρών 

Πάτρα (Ρίο) Πάτρα 2 20/02/06 
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α/α Ίδρυμα / 
Ινστιτούτο 

Περιοχή Κόμβος 
ΕΔΕΤ/PoP 

Διάρκεια 
παρεχόμενων 
υπηρεσιών 
(έτη)  

Ημερομηνία 
έναρξης 
παρεχόμενων 
υπηρεσιών 

(upatras.gr) 

15 Πανεπιστήµιο 
Πειραιά 
(unipi.gr) 

Πειραιάς Ακρόπολη 1 20/02/06 

16 Πάντειο 
Πανεπιστήµιο 
(panteion.gr) 

Αθήνα Ακρόπολη 1 20/02/06 

17 Πολυτεχνείο 
Κρήτης (tuc.gr) 

Χανιά Xανιά 2 20/02/06 

18 ΤΕΙ Αθηνών 
(teiath.gr) 

Αθήνα Κωλέττη 1 20/02/06 

19 ΤΕΙ Κρήτης 
(teiher.gr) 

Ηράκλειο Ηράκλειο 2 09/06/06 

20 ΤΕΙ Πάτρας 
(teipat.gr) 

Πάτρα Πάτρα 2 05/07/06 

21 ΤΕΙ Πειραιά 
(teipir.gr) 

Πειραιάς Κωλέττη 1 20/02/06 

22 Χαροκόπειο 
Πανεπιστήµιο 
(hua.gr) 

Αθήνα Ακρόπολη 1 20/02/06 

23 ΕΚΕΒΕ «Αλ. 
Φλέµιγκ» 
(fleming.gr) 

Βάρη Ακρόπολη 1 12/02/07 

24 Ε.ΚΕ.ΦΕ 
«∆ηµόκριτος» 
(ariadne-t.gr) 

Αθήνα Ιλισός 1 20/02/06 

25 Εθνικό Κέντρο 
Θαλάσσιας 
Έρευνας 
(ncmr.gr) 

Αθήνα Ακρόπολη 1 13/03/07 

26 Εθνικό Κέντρο 
Τεκµηρίωσης / 
EIE (ekt.gr) 

Αθήνα Ιλισός 1 20/02/06 

27 Ίδρυµα 
Τεχνολογίας & 
Έρευνας 
(forth.gr) 

Ηράκλειο Ηράκλειο 2 27/04/06 

28 Ινστιτούτο 
Pasteur 

Αθήνα Ακρόπολη 1 12/02/07 
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α/α Ίδρυμα / 
Ινστιτούτο 

Περιοχή Κόμβος 
ΕΔΕΤ/PoP 

Διάρκεια 
παρεχόμενων 
υπηρεσιών 
(έτη)  

Ημερομηνία 
έναρξης 
παρεχόμενων 
υπηρεσιών 

(pasteur.gr)  

29 Κέντρο 
Ανανεώσιµων 
Πηγών 
Ενέργειας 
(cres.gr) 

Αθήνα Ακρόπολη 1 16/02/07 

30 Κέντρο 
Εφαρµογών 
των 
Τεχνολογιών 
Επικοινωνίας 
& 
Πληροφορίας 
(Κ.Ε.Τ.Ε.Π.) 

Αθήνα Ακρόπολη 1 12/02/07 

31 Ερευνητικό 
Ακαδηµαϊκό 
Ινστιτούτο 
Υπολογιστών 

Ρίο Πάτρα 2 28/11/06 

32 Ακαδηµία 
Αθηνών 
(ΙΒΕΑ) 

Αθήνα 
(Παπάγου) 

Ακρόπολη 1 12/02/07 

33 ΥΠΕΠΘ Αθήνα Ακρόπολη 1 20/02/06 

34 Ίδρυµα 
Ευγενίδου, 
Πλανητάριο 

Αθήνα Ακρόπολη 1 12/02/07 

35 Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο 
(ioniο.gr) 

Κέρκυρα Θες/νίκη 2 27/04/07 

36 Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας 
(uth.gr) 

Βόλος Λάρισα 2 29/09/06 

37 Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου 
(uop.gr) 

Τρίπολη Κωλέττη 2 03/07/07 

38 ΤΕΙ Δυτικής 
Μακεδονίας 
(teikoz.gr) 

Κοζάνη Θεσσαλονίκη 2 13/07/07 

39 ΤΕΙ Ηπείρου 
(teiep.gr) 

Άρτα Ιωάννινα 2 27/06/07 
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α/α Ίδρυμα / 
Ινστιτούτο 

Περιοχή Κόμβος 
ΕΔΕΤ/PoP 

Διάρκεια 
παρεχόμενων 
υπηρεσιών 
(έτη)  

Ημερομηνία 
έναρξης 
παρεχόμενων 
υπηρεσιών 

40 ΤΕΙ 
Θεσσαλονίκης 
(teithe.gr) 

Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη 2 09/06/06 

41 ΤΕΙ Καβάλας 
(teikav.edu.gr) 

Καβάλα Ξάνθη 2 13/07/07 

42 ΤΕΙ Λαμίας 
(teilam.gr) 

Λαμία Κωλέττη 2 19/06/07 

43 ΤΕΙ Λάρισας 
(teilar.edu.gr) 

Λάρισα Λάρισα 2 29/09/06 

44 ΤΕΙ Σερρών 
(teiser.gr) 

Σέρρες Θεσσαλονίκη 2 26/09/06 

45 Εθνικό Κέντρο 
Έρευνας & 
Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης 
(Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 
Ινστιτούτο 
Πληροφορικής 
& Τηλεµατικής 
(iti.gr) – 
Θεσσαλονίκη 

Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη 2 24/11/06 

46 Εθνικό 
Αστεροσκοπείο 
Αθηνών 

Αθήνα Ακρόπολη 1 01/03/07 

Πίνακας 5: Φορείς στους οποίους παρέχονται Gigabit υπηρεσίες πρόσβασης με 
σχετικά έργα του ΕΔΕΤ 2 

 

Η υλοποίηση του ΕΔΕΤ2 βασίζεται στη διάθεση διασυνδέσεων υψηλής ταχύτητας 
και συγκεκριμένα μηκών κύματος (λ) μετά από ανοικτό διαγωνισμό. Τα 
εγκατεστημένα συστήματα DWDM, έχουν προδιαγραφεί για την εξυπηρέτηση 
κυκλωμάτων 10 Gbps και μπορούν να υποστηρίξουν τύπους συνδέσεων SDH καθώς 
και Gigabit Ethernet. Τα παρεχόμενα μήκη κύματος χρησιμοποιούνται για τη 
διασύνδεση δικτυακού εξοπλισμού του ΕΔΕΤ2. Η δυνατότητα πολυπλεξίας σε οπτικό 
επίπεδο με απομακρυσμένη διαχείριση (δρομολόγηση) εφαρμόζεται μόνο στα 
Μητροπολιτικά δίκτυα Αθήνας και Κρήτης. 

Στην Εικόνα 35 φαίνεται το δίκτυο κορμού του ΕΔΕΤ2. 
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Εικόνα 35: Δίκτυο κορμού του ΕΔΕΤ2 

Ο δικτυακός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του δικτύου ΕΔΕΤ2 
αποτελείται από δρομολογητές gigabit IP με μεγάλες αποδόσεις μεταγωγής πακέτων 
και κάρτες διεπαφής με πλούσια λειτουργικότητα τόσο στις γραμμές πρόσβασης 
(1GE) όσο και κορμού (STM-16/PoS). Άλλα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού είναι ο 
διαχωρισμός των λειτουργιών δρομολόγησης και προώθησης, η επεκτασιμότητα του 
υλικού, εφεδρείες στους μηχανισμούς δρομολόγησης και άλλα κρίσιμα στοιχεία (π.χ. 
τροφοδοσία), μηχανισμοί επαναφοράς σε περιπτώσεις αστοχίας του μηχανισμού 
δρομολόγησης και υποστήριξη διεπαφών (interfaces) 10Gbps. 

Στα σημεία παρουσίας του δικτύου ΕΔΕΤ2 πραγματοποιείται: 

• H σύνδεση των δρομολογητών κορμού μεταξύ διαφορετικών PοPs με 
συνδέσεις POS/STM-16 (ή POS/STM-4). 

• Η συνάθροιση (aggregation) των γραμμών πρόσβασης (access) των φορέων 
του ΕΔΕΤ, οι περισσότερες από τις οποίες πρόκειται να είναι τεχνολογίας 
Gigabit Ethernet (GE). Στο ΕΔΕΤ2 πρόκειται να συνδεθούν συνολικά περίπου 
40 φορείς υψηλής (gigabit) ταχύτητας. 

• Η διασύνδεση των δρομολογητών του δικτύου κορμού με τους δρομολογητές 
πρόσβασης (δρομολογητές ΕΔΕΤ1) οι οποίοι συναθροίζουν μικρούς ή 
απομακρυσμένους φορείς του ΕΔΕΤ που συνδέονται με ταχύτητες μέχρι 
34Mbps (Ε3 φυσικά κυκλώματα). Αυτός είναι και ο τρόπος με τον οποίο 
συνδέονται όλοι οι φορείς για τους οποίους δεν υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης 
gigabit απευθείας στο δίκτυο του ΕΔΕΤ2. Οι φορείς συνδέονται στους 
δρομολογητές πρόσβασης είτε με σειριακές συνδέσεις μέχρι 2 Mbps είτε με 
συνδέσεις ΑΤΜ μέχρι 34 Mbps. 

Για την υλοποίηση του δικτύου ΕΔΕΤ2, η ΕΔΕΤ είχε την αμέριστη υποστήριξη της 
Ερευνητικής & Εκπαιδευτικής Κοινότητας και της Πολιτείας. Η εξέλιξη αυτή δεν θα 
μπορούσε να γίνει πράξη χωρίς τη συλλογική προσπάθεια, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, 
των Εθνικών Ερευνητικών & Εκπαιδευτικών Δικτύων, και τη στήριξη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG INFSO) στο 5ο και 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα 
& Τεχνολογική Ανάπτυξη. Η ΕΔΕΤ οφείλει επίσης την επιτυχία αυτή στη συλλογική, 
εντατική προσπάθεια και εμπειρία των επιστημονικών - τεχνικών στελεχών της και 
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των ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων της χώρας καθώς και των εταιρειών από 
τις οποίες προμηθεύτηκε τις συνδέσεις υψηλής ταχύτητας (λ) και τον δικτυακό 
εξοπλισμό. 

4.1.1.3.3 ΕΔΕΤ 3 

Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ/GRNET) σε δυναμική πορεία 
ανάπτυξης επί δέκα έτη αναβαθμίζεται ώστε να συνεχίσει να παρέχει προηγμένες 
υπηρεσίες Internet προς τα Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα της Ελλάδας αλλά 
και να αποτελεί κόμβο διασύνδεσης των ομολόγων των κρατών της ευρύτερης 
περιοχής. Το ΕΔΕΤ3/GRNET3 είναι έργο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών και υλοποιεί την πολιτική της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και 
Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης για την βέλτιστη εξυπηρέτηση των αναγκών 
της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας. Η υλοποίησή του ξεκίνησε 
την 1/10/2005 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31/12/2008.  

Με το δίκτυο ΕΔΕΤ3 σηματοδοτείται η μετάβαση από το μοντέλο μίσθωσης 
τηλεπικοινωνιακών κυκλωμάτων, σε μακροχρόνια μίσθωση οπτικών ινών στις οποίες 
θα εγκατασταθεί και θα χρησιμοποιείται ιδιόκτητος εξοπλισμός οπτικής μετάδοσης. 
Για το λόγο αυτό το έργο ΕΔΕΤ3 αποτελεί αποφασιστικό βήμα στην απρόσκοπτη 
ανάπτυξη της υποδομής του ΕΔΕΤ με ταυτόχρονη εξασφάλιση της οικονομικής 
βιωσιμότητας του. Το ΕΔΕΤ απέκτησε αναφαίρετο δικαίωμα χρήσης σκοτεινών 
οπτικών ινών 3500 χιλιομέτρων για 15 έτη μεταξύ των σημείων παρουσίας σε πολλές 
μεγάλες πόλεις και ήδη προχωρά στην επέκταση και σε άλλες μικρότερες. Με την 
προμήθεια και λειτουργία κατάλληλου οπτικού εξοπλισμού το ΕΔΕΤ3 επιτρέπει την 
μετάδοση δεδομένων σε πολύ υψηλές ταχύτητες (έως 16 μήκη κύματος των 10 Gbps 
αρχικά), κάνοντας δυνατή την απεριόριστη και σε ευρεία κλίμακα χρήση προηγμένων 
δικτυακών εφαρμογών σε πραγματικό χρόνο. Η τηλε-εκπαίδευση, η τηλεδιάσκεψη, οι 
επικοινωνίες πολυμέσων μπορούν να διευκολύνουν την βεβαρημένη καθημερινή 
δραστηριότητα των Ερευνητικών και Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων της Χώρας. 
Παράλληλα υποστηρίζονται εφαρμογές ηλεκτρονικής επιστήμης και πλέγματος 
υπολογιστικών συστημάτων (GRIDs). Το σημαντικότερο είναι ότι πετυχαίνοντας την 
απόκτηση των δικαιωμάτων χρήσης σκοτεινών οπτικών ινών, το ΕΔΕΤ μπορεί να 
παρέχει και να διαχειρίζεται αυτόνομα την πρακτικά ανεξάντλητη χωρητικότητα, 
επιτυγχάνοντας βέλτιστη χρήση του μέσου μετάδοσης, κάτι που αποτελεί την βάση 
για οικονομικά βιώσιμες υποδομές και την εγγύηση για την αειφόρο τεχνολογική 
τους ανάπτυξη. 

Ο κεντρικός άξονας ανάπτυξης του δικτύου κορμού του ΕΔΕΤ με την μέθοδο 
απόκτησης δικαιωμάτων χρήσης σκοτεινών οπτικών ινών πλαισιώνεται από μια σειρά 
δράσεων-υποέργων που εκτείνονται από τον αναγκαίο εξοπλισμό οπτικής μετάδοσης 
και μεταγωγής έως την ανάπτυξη εφαρμογών παρακολούθησης και διαχείρισης, τις 
υποδομές middleware, τις καινοτόμες υπηρεσίες μεταφοράς φωνής & κινούμενης 
εικόνας, τις υπηρεσίες καταλόγου, ασφάλειας συστημάτων, και γενικά το σύνολο του 
εξοπλισμού, των εφαρμογών-εργαλείων, και των υπηρεσιών που θα καθιστούν 
πλήρως αξιοποιήσιμη την προηγμένη υποδομή του ΕΔΕΤ3. 

Το ΕΔΕΤ3 / GRNET3 είναι το πρώτο πραγματικά ευρυζωνικό δίκτυο της χώρας, 
σχεδιασμένο σύμφωνα με τον ορισμό της ευρυζωνικής δικτυακής υποδομής:  
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• επιτρέπει την κατανεμημένη ανάπτυξη υπαρχόντων και μελλοντικών 
δικτυακών εφαρμογών και πληροφοριακών υπηρεσιών,  

• δίνει τη δυνατότητα αδιάλειπτης σύνδεσης των χρηστών σε αυτές,  

• ικανοποιεί τις εκάστοτε ανάγκες των εφαρμογών σε εύρος ζώνης, 
διαδραστικότητα και διαθεσιμότητα, και  

• είναι ικανή να αναβαθμίζεται συνεχώς και με μικρό επιπλέον κόστος ώστε να 
εξακολουθεί να ικανοποιεί τις ανάγκες όπως αυτές αυξάνουν και 
μετεξελίσσονται με ρυθμό και κόστος που επιτάσσονται από την πρόοδο της 
πληροφορικής και της τεχνολογίας επικοινωνιών. 

Το ΕΔΕΤ συνδέει με τον αποτελεσματικότερο τρόπο την χώρα με τα αντίστοιχα 
δίκτυα της Ευρώπης, μέσω του πανευρωπαϊκού Ερευνητικού και Ακαδημαϊκού 
Δικτύου GEANT2. Στην παρούσα φάση η σύνδεση του δικτύου κορμού του ΕΔΕΤ με 
το GEANT2 είναι 20 Gbps (2 x 10 Gbps). Το GEANT2 αποτελεί ένα πραγματικά 
γιγαντιαίο σε χωρητικότητα και γεωγραφική κάλυψη υβριδικό δίκτυο, μοντέλο προς 
μίμηση για πολλά αντίστοιχα προηγμένα δίκτυα νέας γενιάς Internet των ΗΠΑ, του 
Καναδά και της Ιαπωνίας. 

Το ΕΔΕΤ3/GRNET3 γίνεται πραγματικότητα εντός του 2007. Το πρώτο εξάμηνο 200 
λειτούργησε το μεγαλύτερο μέρος του με την εγκατάσταση του εξοπλισμού οπτικής 
μεταγωγής στα πρώτα 3000 χιλιόμετρα οπτικών ινών που έχει ήδη η αποκτήσει η 
ΕΔΕΤ. Θα ακολουθήσει η υλοποίηση των Μητροπολιτικών Δικτύων Αθήνας και 
Θεσσαλονίκης που θα διασυνδέουν με σκοτεινές οπτικές ίνες όλα τα μεγάλα 
Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα. Στις άλλες πόλεις όπου αναπτύσσονται 
Δημοτικά Μητροπολιτικά δίκτυα η διασύνδεση των φορέων θα γίνεται με χρήση 
οπτικών ινών μόλις αυτές θα είναι διαθέσιμες, με στόχο το ΕΔΕΤ να είναι 
υποδειγματικός χρήστης της νέας αυτής δημόσιας υποδομής της χώρας 
αποδεικνύοντας την αξία της συνέργιας σε επίπεδο στρατηγικής ανάπτυξης. 

Οι χάρτες που ακολουθούν παρουσιάζουν την υποδομή οπτικών ινών που έχει 
αποκτήσει το ΕΔΕΤ πανελλαδικά στο δίκτυο κορμού (Εικόνα 36). 

διαδικασία εγκατάστασης οπτικού εξοπλισμού για τα WAN, MAN Αθήνας (Εικόνα 
37) και το MAN Θεσσαλονίκης (Εικόνα 38) με στόχο την υλοποίηση της νέας γενιάς 
του ΕΔΕΤ (ΕΔΕΤ3) 
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Εικόνα 36: Χάρτης του ΕΔΕΤ 3 

 

 

Εικόνα 37: ΕΔΕΤ 3-MAN Θεσσαλονίκης 
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Εικόνα 38: ΕΔΕΤ 3-WAN, MAN Αθήνας 

Για τον σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής παροχής υπηρεσιών τύπου ΙΡ μελετήθηκαν 
στατιστικά στοιχεία χρήσης των γραμμών πρόσβασης φορέων του ΕΔΕΤ2. Από την 
μελέτη των παραπάνω στοιχείων προέκυψαν δύο διακριτές κατηγορίες φορέων με 
οπτική πρόσβαση:  

1. μικρός αριθμός φορέων, οι οποίοι αναμένεται να ξεπεράσουν σύντομα το 
φράγμα του 1Gbps διασύνδεσης τους στο δίκτυο κορμού (Φορείς Τύπου Ι ή 
ΦΤ-Ι στα σχήματα παρακάτω), και  

2. όλοι οι υπόλοιποι φορείς για τους οποίους προβλέπεται ότι η σημερινή 
ταχύτητα πρόσβασης του 1Gbps θα συνεχίσει να ικανοποιεί τις ανάγκες τους 
για τα επόμενα 3 χρόνια (Φορείς Τύπου ΙΙ ή ΦΤ-ΙΙ). 

Με δεδομένη την παραπάνω κατηγοριοποίηση, προβλέπεται ότι η υπάρχουσα 
χωρητικότητα του δικτύου κορμού (2.5Gbps στους περισσότερους συνδέσμους) είναι 
αρκετή για την κάλυψη των αναγκών των ΦΤ-ΙΙ για τα επόμενα 3 χρόνια. Για τον 
λόγο αυτό στο ΕΔΕΤ3 θα υλοποιηθεί αρχικά η ίδια τοπολογία με αυτή του ΕΔΕΤ2, 
διατηρώντας το σημερινό επιτυχημένο μοντέλο κατανεμημένης δρομολόγησης. Η 
μόνη διαφορά σε σχέση με το ΕΔΕΤ2 είναι ότι τα μισθωμένα μήκη κύματος θα 
αντικατασταθούν από μήκη κύματος τα οποία θα υλοποιούνται από εξοπλισμό 
οπτικής μετάδοσης που θα ανήκει στην ΕΔΕΤ Α.Ε. Το πλεονέκτημα της προσέγγισης 
αυτής είναι ότι επαναχρησιμοποιείται στο σύνολό του ο υπάρχων ενεργός εξοπλισμός 
του ΕΔΕΤ2. 
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Εικόνα 39: Τεχνικά χαρακτηριστικά του ΕΔΕΤ3 

Για την κάλυψη των αναγκών των ΦΤ-Ι, για κάθε φορέα της κατηγορίας αυτής θα 
χρησιμοποιηθεί ένα αποκλειστικό μήκος κύματος χωρητικότητας 10Gbps το οποίο θα 
συνδέει απευθείας τον δρομολογητή του φορέα με ένα μεταγωγέα συνάθροισης 10 
Gigabit Ethernet που θα βρίσκεται στην Αθήνα (Εικόνα 40). Σημειώνεται ότι οι ΦΤ-Ι 
είναι γεωγραφικά κατανεμημένοι στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα βρίσκονται 
στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα και στο Ηράκλειο. 
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Εικόνα 40: Τρόπος διασύνδεσης δύο ΦΤ-Ι (ενός στην Αθήνα και ενός στην 
Θεσσαλονίκη) με τον μεταγωγέα συνάθροισης 10Gigabit Ethernet. 

Παράλληλα με την εξυπηρέτηση των αναγκών διασύνδεσης Internet θα παρέχεται σε 
φορείς του ΕΔΕΤ3, όπως είναι οι κόμβοι Grid, υπηρεσία μεταγόμενου κυκλώματος. 
Οι φορείς αυτοί εντοπίζονται γεωγραφικά στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη στην 
Πάτρα και στο Ηράκλειο. Ένας φορέας θα είναι σε θέση να ζητά κύκλωμα 
εγγυημένης χωρητικότητας 1Gbps με αντίστοιχο φορέα της ΕΔΕΤ3 ή του εξωτερικού 
μέσω δικτύου GEANT2. Τα κυκλώματα αυτά θα εξυπηρετούνται από ένα ξεχωριστό 
μήκος κύματος στο δίκτυο κορμού χωρητικότητας 10Gbps. 

Έτσι το ΕΔΕΤ3 θα αποτελέσει το πρώτο υβριδικό δίκτυο τεχνολογίας αιχμής 
υποστηρίζοντας μεταγωγή κυκλωμάτων μεγάλης χωρητικότητας για εφαρμογές e-
science παράλληλα με την μεταγωγή πακέτων για κλασσική χρήση Internet. 
Ταυτόχρονα είναι ένα προηγμένο δίκτυο που διευκολύνει τον πειραματισμό σε όλες 
τις τεχνολογίες δικτύων που αναμένεται να εμφανιστούν τα επόμενα χρόνια. Το 
ΕΔΕΤ3 είναι μια εθνική υποδομή στην διάθεση όλης της ακαδημαϊκής και 
ερευνητικής κοινότητας για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας απολύτως εφάμιλλη 
και ισότιμα συνδεδεμένη με τις αντίστοιχες των πρωτοπόρων χωρών παγκόσμια. 

Ο στόχος του ΕΔΕΤ3/GRNET3 είναι να μπορέσει σε βάθος χρόνου να ανταπεξέλθει 
με επιτυχία και χωρίς να βάζει περιορισμούς στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες ακόμα 
και των πιο απαιτητικών από τους φορέων του. 
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Εικόνα 41: Λογικό διάγραμμα, σε επίπεδο 2/3, διασύνδεσης του μεταγωγέα 
συνάθροισης 10Gigabit Ethernet με το υπόλοιπο δίκτυο του ΕΔΕΤ-3. 

 

4.1.2 Το  Εθνικό  Δίκτυο  Δημόσιας  Διοίκησης  
«ΣΥΖΕΥΞΙΣ» 

Το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» (www.syzefxis.gov.gr) είναι ένα έργο του Υπουργείου Εσωτερικών 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠΕΣΔΔΑ), με το οποίο επιδιώκεται η 
ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός της τηλεπικοινωνιακής υποδομής του Δημόσιου 
Τομέα. Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε την 1/10/2002 και αναμένεται να 
ολοκληρωθεί στις 31/12/2008. Το έργο αφορά αποκλειστικά στην προμήθεια 
υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης σε 1800 σημεία παρουσίας της δημόσιας 
διοίκησης, υγείας και στρατολογίας και διασύνδεσης μέσω προμήθειας υπηρεσίας 
διασύνδεσης από δικτύου κορμού. 
Στόχος είναι να αποτελέσει το Εθνικό Δίκτυο της Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο για 
τρία χρόνια χωρίς κανένα κόστος θα προσφέρει στους φορείς που εντάσσονται σε 
αυτό υπηρεσίες όπως : 

• Διασύνδεση σε ένα Ενιαίο Δίκτυο Δεδομένων και φωνής περί των 2000 φορέων 
της Δημόσιας Διοίκησης 

• Ευρυζωνικές υπηρεσίες πρόσβασης στο Internet και υπηρεσίες Ηλεκτρονικού 
Ταχυδρομείου 

• Διαδικτυακή Πύλη με υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (π.χ. Υπηρεσίες 
καταλόγου, εφαρμογές τηλε-συνεργασίας κ.λπ.) σε όλους τους φορείς της 
Δημόσιας Διοίκησης) 

• Υποδομή ασφάλειας για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών 
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• Ηλεκτρονικό σύστημα Τηλεκπαίδευσης (Σύγχρονης και Ασύγχρονης) 

• Δωρεάν τηλεφωνία τόσο μεταξύ των Υπηρεσιών του Φορέα, όσο και για όλες τις 
συνδεδεμένες Υπηρεσίες. 

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή τηλεματικών υπηρεσιών στους φορείς : 

• της Κεντρικής και περιφερειακής Διοίκησης (Υπουργεία, Γενικές Γραμματείες, 
Περιφέρειες) 

• της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμίδας (Νομαρχίες, Δήμοι) 

• των Νοσοκομείων και των κέντρων Υγείας της χώρας 

• των Διαχειριστικών Αρχών του Γ’ Κ.Π.Σ 

• των Στρατολογικών Γραφείων της Χώρας 

• των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών  

Πάνω από αυτό το δίκτυο πρόσβασης και κορμού θα παρέχονται οι εξής υπηρεσίες: 
Το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» ακολουθεί τη λογική της προμήθειας των υπηρεσιών σε επίπεδο 
παρεχόμενης υπηρεσίας (SLA), για χρονική διάρκεια 3 ετών και για το σύνολο των 
φορέων που θα κάνουν χρήση των υπηρεσιών του. 

Στα πλαίσια του έργου επίσης θα δημιουργηθεί υποδομή δημοσίου κλειδιού (Public 
Key Infrastructure) για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών και διαδικτυακή πύλη 
πληροφόρησης (portal) για παροχή των υπηρεσιών του δημοσίου προς τους πολίτες. 
Τέλος το έργο περιλαμβάνει εκπαίδευση υπαλλήλων πάνω στις ΤΠΕ καθώς και 
κατανεμημένη υποστήριξη δικτύου από τους αναδόχους. 

Μέσω του δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» είναι δυνατή η παροχή, στους φορείς του 
Δημοσίου, τηλεματικών υπηρεσιών με υψηλή ποιότητα και χαμηλό κόστος, γι’ αυτό 
και η πραγματοποίησή του αποτελεί θέμα πρώτης προτεραιότητας για το ΥΠΕΣΔΔΑ. 

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, με την 
αναβάθμιση της μεταξύ τους επικοινωνίας μέσω της παροχής προηγμένων 
τηλεματικών υπηρεσιών με χαμηλό κόστος, και η ενοποιημένη εξυπηρέτηση των 
πολιτών, με αυτοματοποιημένα και φιλικά προς τον χρήστη συστήματα 
πληροφόρησης και διεκπεραίωσης συναλλαγών με το Δημόσιο. 

4.1.2.1  Σκοπός  και  Στόχοι  
Κύριος σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της λειτουργίας των φορέων της 
Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, με την αναβάθμιση της ποιότητας των 
προσφερόμενων σε αυτούς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και την παροχή 
προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών.  

Οι στόχοι που επιδιώκονται με το Έργο είναι: 

• Ο εκσυγχρονισμός της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης (υλοποίηση του μοντέλου 
της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης) με την παροχή προηγμένων τηλεματικών 
υπηρεσιών και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. 

• Η διάδοση των δυνατοτήτων του Έργου στα στελέχη του Ελληνικού Δημόσιου 
Τομέα. Οι ενέργειες κατάρτισης που προβλέπονται στο πλαίσιο του Έργου, 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του συνόλου των ενεργειών κατάρτισης που 
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προβλέπονται στο πλαίσιο της αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού του 
Ελληνικού Δημόσιου Τομέα, τόσο όσον αφορά την κατάρτιση στη χρήση 
πληροφοριακών συστημάτων, όσο και στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στη 
χρήση των νέων τεχνολογιών. 

• Η αποτελεσματική εκμετάλλευση των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων 
του Ελληνικού Δημόσιου Τομέα μέσω της λειτουργικής διασύνδεσης των 
συστημάτων αυτών, της εγκατάστασης ιεραρχικού δικτύου εξυπηρετητών και της 
διαχείρισης των τελικών χρηστών στη λογική κλειστών περιβαλλόντων.  

• Η εκμετάλλευση εναλλακτικών πηγών πληροφοριών και η αποφυγή επικαλύψεων 
- επαναλήψεων σε βάσεις δεδομένων και δικτυακές εγκαταστάσεις. 

• Η αποτελεσματική διαχείριση της διακίνησης των δεδομένων των φορέων του 
Ελληνικού Δημόσιου Τομέα και η κεντρική και κατανεμημένη υποστήριξη των 
τηλεματικών εφαρμογών. 

• Η μείωση του κόστους της επικοινωνίας μεταξύ των φορέων του Ελληνικού 
Δημόσιου Τομέα με ταυτόχρονη αύξηση της ταχύτητας και ασφάλειας διακίνησης 
των πληροφοριών.  

• Η ενοποιημένη αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τον πολίτη υπηρεσιών, μέσω 
αυτοματοποιημένων και φιλικών προς τον χρήστη συστημάτων πληροφόρησης 
και διεκπεραίωσης συναλλαγών με τις ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες. 

• Η εύκολη και γρήγορη αναζήτηση από τον πολίτη πληροφοριών οι οποίες έχουν 
ως πηγή Φορείς του Ελληνικού Δημόσιου Τομέα. 

• Η βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη, ιδιαίτερα για διαδικασίες οι οποίες 
απαιτούν εμπλοκή περισσοτέρων του ενός φορέα, με τελικό στόχο την παροχή 
υπηρεσιών μιας στάσης. 

• Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχονται από την απελευθέρωση των 
τηλεπικοινωνιών και από την ανάπτυξη εναλλακτικών τρόπων υλοποίησης και 
χρηματοδότησης τηλεπικοινωνιακών έργων. 

• Η μείωση του «ψηφιακού χάσματος» στο πλαίσιο της κοινωνίας της 
πληροφορίας.  

• Παράλληλα, με την υλοποίηση του έργου επιδιώκεται η ανάπτυξη της 
βιομηχανίας πληροφορικής και επικοινωνιών σε ένα περιβάλλον υγιούς 
ανταγωνισμού και η πλήρης αξιοποίηση των επενδύσεων στις τεχνολογίες 
πληροφορικής και επικοινωνιών. Η εμφάνιση ενός τόσο μεγάλου έργου όπως το 
«ΣΥΖΕΥΞΙΣ» αναμένεται να επηρεάσει την αγορά των τηλεπικοινωνιών κυρίως 
στην παροχή των ευρυζωνικών υπηρεσιών. 

4.1.2.2  Βασικά  Τεχνικά  Χαρακτηριστικά  
Το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», ακολουθεί την αρχιτεκτονική των εικονικών ιδιωτικών δικτύων 
(Virtual Private Networks), για τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης προκειμένου να 
καλυφθούν οι ανάγκες για τη μεταξύ τους επικοινωνία με : 

• Τηλεφωνία (τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στους φορείς) 

• Δεδομένα (Επικοινωνία υπολογιστών / INTERNET) 

• Εικόνα (Τηλεδιάσκεψη-Σύγχρονη και Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση). 
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• Τηλεφωνία σε δίκτυα εκτός του ΣΥΖΕΥΞΙΣ (κινητή, υπεραστική, διεθνής) 

Συνοπτικά, τα βασικά χαρακτηριστικά του Έργου είναι: 

• Η παροχή δικτυακών υπηρεσιών και όχι υποδομών. Το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» 
ακολουθεί τη λογική της παροχής των υπηρεσιών σε επίπεδο παρεχόμενης 
υπηρεσίας με προσυμφωνημένα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά 
(Συμφωνία Επιπέδου Παρεχομένων Υπηρεσιών – Service Level Agrrement). 

• Ο μεγάλος αριθμός τελικών πελατών–Φορέων (περίπου 1800). Κάθε ένας από 
αυτούς συνδέεται στις υπηρεσίες του Έργου μόνο με το κεντρικό του κτίριο. 

• Η έκταση του έργου. Οι Φορείς είναι διεσπαρμένοι σε όλη την έκταση της χώρας. 
Το δίκτυο διανομής θα αριθμεί αθροιστικά περί τους 120-180 κόμβους διανομής/ 
συγκέντρωσης (PoPs), και κατά αναλογία 2-3 PoPs ανά νομό της χώρας, δίνοντας 
τη δυνατότητα στους Ανάδοχους να προωθήσουν παρόμοιες υπηρεσίες και σε 
άλλους πελάτες πανελλαδικά, επαναχρησιμοποιώντας την εγκατεστημένη 
υποδομή για την επέκταση του Έργου καθώς και για την παροχή ευρυζωνικών 
υπηρεσιών τόσο προς εταιρικούς όσο και οικιακούς χρήστες.  

• Η παροχή ενιαίων τιμών για τις τηλεφωνικές κλήσεις εκτός «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» 
(αστική, υπεραστική, κινητή, διεθνής) σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική. Οι 
τηλεφωνικές κλήσεις εντός «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» παρέχονται ατελώς. 

• Η παροχή προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών και υπηρεσιών προστιθέμενης 
αξίας: προηγμένες υπηρεσίες τηλεφωνίας, τηλεομοιοτυπίας, κλήσεις προς/από 
σταθερά και κινητά τηλέφωνα καθώς και τηλεφωνία εξωτερικού, πρόσβαση στο 
Διαδίκτυο με όλες τις παρελκόμενες υπηρεσίες, τηλεδιάσκεψη, τηλεκπαίδευση, 
υπηρεσίες απομακρυσμένης πρόσβασης (τηλεργασία), υπηρεσίες πιστοποίησης 
και ασφάλειας ηλεκτρονικών συναλλαγών (υποδομή δημοσίου κλειδιού), κ.τ.λ.  

• Ο ευρυζωνικός χαρακτήρας του. Το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» αποτελεί το πρώτο 
εγχείρημα παροχής ευρυζωνικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μεγάλης έκτασης 
στη Ελλάδα. 

• Η προσέγγιση υλοποίησης του έργου σε 9 υποέργα. Τα επτά από αυτά αποτελούν 
αμιγώς έργα τηλεπικοινωνιακού ενδιαφέροντος ενώ τα δύο αναφέρονται στην 
αγορά πληροφορικής και υπηρεσιών καλύπτοντας ανάγκες ασφαλείας και 
ψηφιακών πιστοποιητικών καθώς και θεμάτων τηλεκπαίδευσης στο χώρο της 
Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. 

• Η συνεχής κάλυψη των αναγκών του Ελληνικού Δημοσίου πέρα από τα τρία 
χρόνια για τα οποία προκηρύσσεται σε αυτή τη φάση το έργο. Οι υπηρεσίες του 
δικτύου θα αρχίσουν να προσφέρονται εντός των επομένων 24 μηνών με 
χρονοδιάγραμμα επιχειρησιακής λειτουργίας 36 μηνών.  

• Η ενιαία, αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση των δαπανών του Ελληνικού 
Δημοσίου για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, στο πλαίσιο της συνάθροισης της 
σχετικής ζήτησης (aggregation of demand). 

Συνολικά το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» απαιτεί την υλοποίηση κατάλληλου επιχειρηματικού 
σχεδίου για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών σε μία περιοχή της χώρας. Σε αυτό 
το πλαίσιο, το έργο αποτελεί μια μεγάλη επιχειρηματική ευκαιρία για τους 
Αναδόχους, των οποίων όμως ο βασικός στρατηγικός στόχος πρέπει να παραμένει η 
παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις και τους πολίτες της περιοχής 
αυτής. 
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4.1.2.3  Η  Προσέγγιση  Υλοποίησης  του  Έργου  σε  Υποέργα  
Η απελευθέρωση της αγοράς σταθερής τηλεφωνίας από 1/1/2001 σε συνδυασμό με τη 
σταθεροποίηση του ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου δημιουργούν τις 
κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη έντονου ανταγωνισμού πανελλαδικά.  

Η ανάπτυξη του ανταγωνισμού έχει ιδιαίτερη αξία στο πλαίσιο της κοινωνίας της 
πληροφορίας ώστε να μπορέσει να εξασφαλισθεί η παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών 
από τους τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς προς τους τελικούς καταναλωτές.  

Η εμφάνιση ενός τόσο μεγάλου έργου όπως το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» αναμένεται να 
επηρεάσει την αγορά των τηλεπικοινωνιών κυρίως στην παροχή των ευρυζωνικών 
υπηρεσιών. Με δεδομένα τη χρονική στιγμή κατά την οποία το έργο αυτό 
υλοποιείται, την έκταση την οποία καλύπτει, καθώς και το γεγονός ότι το νέο 
περιβάλλον του ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά των τηλεπικοινωνιών είναι 
ακόμα υπό διαμόρφωση, το έργο θα υλοποιηθεί σε εννέα (9) Υποέργα.  

Τα επτά από αυτά αποτελούν αμιγώς έργα τηλεπικοινωνιακού ενδιαφέροντος. Στο 
Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» η Ελληνική Επικράτεια έχει χωριστεί σε έξι (6) 
«τηλεπικοινωνιακά διαμερίσματα» που στο εξής, θα αναφέρονται ως Nησίδες 
(Υποέργα 1-6). Όλες οι νησίδες ενώνονται μεταξύ τους μέσω ενός δικτύου κορμού 
(Υποέργο 7). Τα άλλα δύο Υποέργα αναφέρονται στην αγορά πληροφορικής 
καλύπτοντας ανάγκες κατάρτισης και (τηλ)εκπαίδευσης στο χώρο της Ελληνικής 
Δημόσιας Διοίκησης (Υποέργο 8) καθώς και θεμάτων πιστοποίησης και ασφάλειας 
ηλεκτρονικών συναλλαγών (Υποέργο 9). 

Κατ’ αυτό τον τρόπο, τα περίπου 1800 σημεία – φορείς του έργου μοιράζονται σε 6 
τηλεπικοινωνιακές νησίδες, οι οποίες και είναι δυνατό να υλοποιούνται από 
διαφορετικούς Αναδόχους. Επίσης το δίκτυο κορμού αποτελεί ένα ξεχωριστό 
Υποέργο το οποίο και μπορεί να ανήκει στη δικαιοδοσία διαφορετικού Αναδόχου από 
αυτούς των νησίδων. 

Βεβαιότητα πρέπει να αποτελεί το γεγονός ότι ο Ανάδοχος ενός από τα επτά Υποέργα 
τηλεπικοινωνιακής φύσης θα παγιώσει τη θέση του στο χώρο των ευρυζωνικών 
υπηρεσιών δίνοντας του ένα μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα για την επικράτηση του 
στην αγορά αυτών των υπηρεσιών και αναδεικνύοντας τον σε ένα σημαντικό 
παράγοντα της τηλεπικοινωνιακής αγοράς στη νησίδα όπου θα δραστηριοποιηθεί. 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι Φορείς (που ανήκουν σε ένα από τα 4 ιδεατά 
κλειστά δίκτυα τα οποία παρουσιάστηκαν παραπάνω και διασυνδέονται σε κάποια 
από τις έξι νησίδες) μπορούν διαφανώς να επικοινωνούν μεταξύ των υποδομών των 
διαφορετικών νησίδων και του δικτύου κορμού. 

Αθροίζοντας τα Υποέργα για τις 6 νησίδες, το Υποέργο για το δίκτυο κορμού καθώς 
και τα 2 οριζόντια Υποέργα, το Έργο στο σύνολό του αποτελείται από εννέα (9) 
ξεχωριστά Υποέργα, τα οποία είναι τα εξής: 

• Υποέργο-1 (ΑΤΤΙΚΗ-1): Νησίδα 1 (Τα Υπουργεία, οι Γενικές Γραμματείες, οι 
Διαχειριστικές Αρχές και τα Στρατολογικά γραφεία – υπηρεσίες που βρίσκονται 
στην περιφέρεια Αττικής) 

• Υποέργο-2 (ΑΤΤΙΚΗ-2): Νησίδα 2 (Η Περιφέρεια Αττικής, οι Φορείς της Α’ και 
Β’ Βαθμίδας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα ΚΕΠ της περιφέρειας Αττικής καθώς 
και τα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της ίδιας περιφέρειας) 
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• Υποέργο-3 (Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ): Νησίδα 3 (Οι Φορείς και των τεσσάρων 
κατηγοριών που βρίσκονται στην Νομαρχία Θεσσαλονίκης) 

• Υποέργο-4 (ΚΡΗΤΗ): Νησίδα 4 (Οι Φορείς και των τεσσάρων κατηγοριών που 
βρίσκονται στην περιφέρεια Κρήτης) 

• Υποέργο-5 (Β. ΕΛΛΑΔΑ): Νησίδα 5 (Οι Φορείς και των τεσσάρων κατηγοριών 
που βρίσκονται στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Δυτικής 
Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας (πλην Φορέων Νομαρχίας Θεσσαλονίκης), 
Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας) 

• Υποέργο-6 (Ν. ΕΛΛΑΔΑ): Νησίδα 6 (Οι Φορείς και των τεσσάρων κατηγοριών 
που βρίσκονται στις περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, 
Πελοποννήσου, και Νοτίου Αιγαίου) 

• Υποέργο-7: Δίκτυο κορμού  

• Υποέργο-8: Διαχείριση της κατάρτισης 

• Υποέργο-9: Υπηρεσία PKI (υποδομή δημοσίου κλειδιού) 

4.1.2.4  Τεχνολογίες  
Το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ αποτελεί ένα έργο παροχής τηλεπικοινωνιακών και 
τηλεματικών υπηρεσιών μεγάλης έκτασης και κλίμακας καλύπτοντας το σύνολο της 
Ελληνικής Επικράτειας με παρουσία σε περίπου 1800 σημεία. Στο Έργο 
"ΣΥΖΕΥΞΙΣ" η Ελληνική Επικράτεια έχει χωριστεί σε έξι (6) "τηλεπικοινωνιακά 
διαμερίσματα" που αναφέρονται ως Νησίδες (Υποέργα 1-6) και ενώνονται μεταξύ 
τους μέσω ενός δικτύου κορμού (Υποέργο 7).  

Το δίκτυο κάθε Νησίδας (Εικόνα 42) περιλαμβάνει την δημιουργία Δικτύου 
Πρόσβασης και Δικτύου Διανομής. Τόσο το δίκτυο πρόσβασης όσο και το δίκτυο 
διανομής δεν είναι ιδιοκτησία του Δημοσίου αλλά του διατίθενται ως υπηρεσία από 
τον Ανάδοχο. Το Δίκτυο Πρόσβασης περιλαμβάνει τον απαραίτητο ενεργό δικτυακό 
εξοπλισμό, ο οποίος μετά το πέρας της τριετίας θα παραμείνει στην κυριότητα του 
Δημοσίου, και τα τηλεπικοινωνιακά κυκλώματα που θα διασυνδέουν το κεντρικό 
κτίριο κάθε Φορέα με τον τοπικό κόμβο PoP του Δικτύου Διανομής. Το Δίκτυο 
Διανομής αποτελεί ουσιαστικά την "παρουσία" του "ΣΥΖΕΥΞΙΣ" στα αστικά κέντρα 
της Νησίδας. 

 

Εικόνα 42: Σχηματική απεικόνιση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ 
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Όλοι οι φορείς του ΣΥΖΕΥΞΙΣ (περίπου 1800) έχουν χωριστεί και ταξινομηθεί σε 
ξεχωριστές γεωγραφικές νησίδες όπως φαίνεται στην Εικόνα 43: 

 

Εικόνα 43: Γεωγραφικές νησίδες ταξινόμησης φορέων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ 

Η τηλεπικοινωνιακή γραμμή που ξεκινά από το κτήριο ενός Φορέα (ανεξάρτητα αν 
είναι χάλκινη, ασύρματη ή οπτική) και τερματίζει φυσικά σε κάποιο 
τηλεπικοινωνιακό κόμβο του Αναδόχου της Νησίδας του, λέγεται γραμμή 
πρόσβασης. Το σύνολο αυτών των γραμμών σε κάθε Νησίδα το ονομάζουμε δίκτυο 
πρόσβασης Νησίδας. Το σύνολο και των 1800 γραμμών πανελλαδικά το ονομάζουμε 
δίκτυο πρόσβασης του ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Οι κόμβοι αυτοί του Αναδόχου που τερματίζουν 
οι γραμμές πρόσβασης των Φορέων, λέγονται κόμβοι διανομής (ή POPs διανομής) 
και είναι τουλάχιστον από ένας στις μεγαλύτερες ελληνικές πόλεις.  

Στην Εικόνα 44 φαίνονται ενδεικτικά με τις μαύρες γραμμές οι γραμμές πρόσβασης 
και με κόκκινους κύκλους ενδεικτικά οι κόμβοι διανομής. Οι κόμβοι διανομής του 
ΣΥΖΕΥΞΙΣ είναι περίπου 80 σε όλη την Ελλάδα. 
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Εικόνα 44: Ενδεικτική απεικόνιση των γραμμών πρόσβασης (μαύρες γραμμές) 
και των κόμβων διανομής (κόκκινοι κύκλοι). 

Σε κάθε Νησίδα τα POPs διανομής του ΣΥΖΕΥΞΙΣ που της αντιστοιχούν, ενώνονται 
μεταξύ τους με πολύ μεγαλύτερες γραμμές φτιάχνοντας από ένα ισχυρό δίκτυο σε 
κάθε Νησίδα, που λέγεται δίκτυο διανομής Νησίδας. Όλα τα δίκτυα διανομής μαζί 
αποτελούν το δίκτυο διανομής του ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Όπως φαίνεται και στο παρακάτω 
σχήμα, για να επικοινωνήσουν τα 6 δίκτυα διανομής των Νησίδων μεταξύ τους, μένει 
ένα ακόμη βήμα, το οποίο και περιγράφεται στην Εικόνα 45. 
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Εικόνα 45: Απεικόνιση των ξεχωριστών δικτύων διανομής του ΣΥΖΕΥΞΙΣ σε 
κάθε νησίδα γεωγραφικής ταξινόμησης 

Σε 5 σημεία (2 Αθήνα – 1 Θεσσαλονίκη – 1 Πάτρα – 1 Ηράκλειο) υπάρχουν κόμβοι 
κορμού του ΣΥΖΕΥΞΙΣ που φαίνονται με πράσινα τρίγωνα στην Εικόνα 46. Αυτοί 
ενώνονται μεταξύ τους με πολύ μεγάλες τηλεπικοινωνιακές ζεύξεις που αποτελούν το 
δίκτυο κορμού του έργου. Το δίκτυο κορμού του ΣΥΖΕΥΞΙΣ φυσικά φτιάχτηκε για 
να επικοινωνούν μεταξύ τους τα 6 δίκτυα διανομής και άρα τα 1800 σημεία 
πρόσβασης. 

 

Εικόνα 46: Κόμβοι δικτύου κορμού του ΣΥΖΕΥΞΙΣ και μεταξύ τους 
επικοινωνία 

Tο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ επομένως διαθέτει συνολικά: 

• 6 Νησίδες 

• 5 κομβικά σημεία (δίκτυο κορμού) 

• 80 PoPs διανομής (δίκτυο διανομής) 

• 1800 σημεία πρόσβασης (δίκτυο πρόσβασης) 

Όσον αφορά τις αρχιτεκτονικές επιλογές του δικτύου αυτές είναι :  

• Η θεώρηση ενός σημείου πρόσβασης ανά φορέα στο δίκτυο κορμού του 
«ΣΥΖΕΥΞΙΣ». Η επιλογή αυτή έχει πολλά πλεονεκτήματα. Καταρχήν, το 
Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης μπορεί να αναπτυχθεί ανεξάρτητα από τα 
επιμέρους δίκτυα των φορέων, διατηρώντας μόνο μία συμβατή σύνδεση με 
αυτά, αποφεύγοντας έτσι προβλήματα συντονισμού εργασιών και 
συμβατότητας τεχνολογιών. Επίσης αποφεύγονται προβλήματα διαχείρισης 
των δικτύων, μιας και υπάρχει σαφής διαχωρισμός τους. Τέλος, η λύση αυτή 
πλεονεκτεί όσον αφορά την αξιοπιστία και το συνολικό κόστος της όλης 
αρχιτεκτονικής. 
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• H υιοθέτηση των υπηρεσιών του δικτύου κορμού ΑΤΜ του παρόχου για την 
υποστήριξη του ΙΡ VPN και την ενοποιημένη μετάδοση φωνής, εικόνας και 
δεδομένων με εγγυημένη Ποιότητα Υπηρεσίας. Η αρχιτεκτονική βασίζεται στη 
δημιουργία ενός ΙΡ VPN για τις δημόσιες υπηρεσίες που εξασφαλίζει: 

• Ανοικτή Αρχιτεκτονική  

• Ποιότητα Υπηρεσίας (Quality of Service)  

• Ασφάλεια  

• Ενοποιημένη Διαχείριση  

 

Εικόνα 47: Ενδεικτική σύνδεση δημόσιων οργανισμών μέσω του ΣΥΖΕΥΞΙΣ 

Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι τεχνολογίες κορμού και πρόσβασης του δικτύου. 

4.1.2.4.1 Τεχνολογία Κορμού 

Το δίκτυο κορμού θα υιοθετήσει την τεχνολογία MPLS για την διασύνδεση των VPN 
των νησίδων (RFC3031). Για την υλοποίηση του “ΣΥΖΕΥΞΙΣ” επιλέχτηκε η 
τεχνολογία MPLS/VPN, η οποία αποτελεί τον κύριο τρόπο υλοποίησης VPN του 
ομίλου ΟΤΕ. Η εν λόγω τεχνολογία είναι τυποποιημένη και ευρέως διαδεδομένη 
διεθνώς. Παρέχει ασφάλεια δευτέρου επιπέδου (ανάλογη αυτής που παρέχουν δίκτυα 
ΑΤΜ και Frame Relay) για τα υλοποιούμενα VPN και καθιστά εφικτή την υλοποίηση 
επικαλυπτόμενων VPN, που είναι μια βασική απαίτηση του “ΣΥΖΕΥΞΙΣ”, με απλό 
και εύκολο τρόπο. Η υιοθέτησή της από πολλούς παρόχους διεθνώς (ενδεικτικά 
αναφέρονται οι AT&T, M.C.I, BT) καθιστά εφικτή την τυχόν μελλοντική διασύνδεση 
του “ΣΥΖΕΥΞΙΣ” με άλλα δίκτυα ή εφαρμογές εκτός Ελλάδος. 

Για την επικοινωνία των κομβικών σημείων του δικτύου κορμού θα χρησιμοποιηθεί 
ως εσωτερικό πρωτόκολλο δρομολόγησης το OSPF που ικανοποιεί την σύσταση 
RFC3630 ώστε να υπάρχει η δυνατότητα Traffic Εngineering. Οι βασικές λειτουργίες 
των σημείων αυτών θα είναι η μεταγωγή ετικετών (labels) και προώθηση των 
πακέτων με βάση τις ετικέτες αυτές. Για την διανομή των ετικετών μεταξύ των 
κομβικών σημείων το πρωτόκολλο που θα υιοθετηθεί θα είναι το LDP (RFC3036). 
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Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται με δυναμικό τρόπο η δρομολόγηση της IP κίνησης 
των VPN των νησίδων εσωτερικά στο δίκτυο κορμού. Για την ανακοίνωση και 
δρομολόγηση των IP διευθύνσεων μεταξύ κομβικού σημείου δικτύου κορμού και 
νησίδας θα χρησιμοποιηθεί η επέκταση της αρχιτεκτονικής του MPLS VPN 
(RFC2547bis), MPLS Inter-AS. Θα χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία MPLS Support of 
Differentiated Services (RFC3270) για την επίτευξη μηχανισμών εγγυήσεων 
ποιότητας υπηρεσιών (QoS) μεταξύ των κομβικών σημείων του δικτύου κορμού αλλά 
και μεταξύ νησίδων και κομβικών σημείων. Επίσης αν κριθεί απαραίτητο θα 
χρησιμοποιηθούν και οι συστάσεις RFC2205 και RFC 3209 ( Traffic Engineering και 
RSVP).  

Οι υπεραστικές ζεύξεις του δικτύου κορμού θα υλοποιηθούν με τη χρήση των 
DWDM δακτυλίων του ΟΤΕ (BR-3 και BR-2). Σε αυτούς θα χρησιμοποιηθούν τα 
απαιτούμενα λ και θα υπερτεθούν συστήματα SDH έτσι ώστε να επιτυγχάνεται SDH 
protection σε κάθε μία από τις υπεραστικές ζεύξεις. Συνεπώς, η χρησιμοποιούμενη 
τεχνολογία για την δημιουργία των ζεύξεων των κόμβων του δικτύου κορμού είναι 
SDH/DWDM.  

4.1.2.4.2 Τεχνολογία Πρόσβασης 
Η πρόσβαση ενός φορέα στο δίκτυο κορμού γίνεται μέσα από WAN συνδέσεις που 
ποικίλουν ανάλογα με τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες κάθε φορέα και τη δυνατότητα 
παροχής διασυνδεσιμότητας του παροχέα (carrier) στη γεωγραφική θέση που 
βρίσκεται αυτός ο φορέας. Η πρόσβαση στο δίκτυο κορμού μπορεί να γίνεται με 
όλους τους διαθέσιμους τρόπους και είναι ανεξάρτητη της απόστασης του φορέα από 
τον εκάστοτε κόμβο πρόσβασης του παροχέα. Αποτελούνται από μεταγωγείς 
(switches) ATM και δρομολογητές (routers) εξοπλισμένους με τις απαραίτητες 
κάρτες φωνής.  

Η τοπική πρόσβαση βασίζεται στο Local Multipoint Distribution System (LMDS) 
A7390 της εταιρείας ALCATEL. Πρόκειται για ένα σύστημα υψηλής χωρητικότητας 
και διαθεσιμότητας, σχεδιασμένο ειδικά ώστε να δίνει τη δυνατότητα για παροχή 
ευρυζωνικών υπηρεσιών. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του συστήματος είναι: 

• Αρχιτεκτονική ασύρματης μετάδοσης Σημείου προς Πολλαπλά Σημεία με 
τμηματοποιημένους (sectorized) Σταθμούς Βάσης (Base Stations). 

• Ευρυζωνική πρόσβαση μέσω απ' ευθείας δημιουργίας ATM κελιών στους 
τερματικούς σταθμούς. 

• Δυνατότητα για παροχή ολοκληρωμένων (intergraded) Voice, data και IP 
υπηρεσιών σε πολύ υψηλές ταχύτητες. 

• Πρόσβαση στο φυσικό μέσο μετάδοσης (Medium Access Control - MAC) με 
τρόπο που επιτρέπει υλοποίηση ATM Quality of Service. 

• Αποδοτική μετάδοση δεδομένων και φωνής με πολύ μικρή καθυστέρηση 
(delay). 

• Δυναμική Ανάθεση Χωρητικότητας (Dynamic Bandwidth Allocation - DBA) 
ανάλογα με το συγκεκριμένο φόρτο του δικτύου και/ή συγκεκριμένες 
απαιτήσεις πελατών (π.χ. SLA). 

• Χρήση ημι-κατευθυντικών κεραιών για απάλειψη παρεμβολών.  
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• Πολύ υψηλή δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης συχνοτήτων εκπομπής και 
λήψης (frequency re-use). 

• Λειτουργία στη σαφώς καθορισμένη και προστατευμένη φασματική περιοχή 
(frequency band) των 26GHz. 

• Τερματικοί σταθμοί με δυνατότητα παροχής: POTS/ISDN switched services, 
nx64 kb/s, nxE1/T1 leased lines, Ethernet 10BaseT/100BaseT interfaces. 

• Οι σταθμοί βάσης υλοποιούνται στη λογική της ύπαρξης εν' θερμώ εφεδρείας 
(1+1 HSB), ενώ παρέχονται όλων των ειδών οι διεπαφές προς το δίκτυο 
μεταφοράς (OC3/STM1/E3/DS3).  

• Υποστήριξη σε business-class IP services, όπως VLAN, IP service priority, 
SLA, και DiffServ. 

Την παροχή των ασύρματων μικροκυματικών συνδέσεων θα αναλάβει η υπεργολάβος 
εταιρεία ΜΒΑ που έχει αναπτύξει δίκτυο σταθερής ασύρματης πρόσβασης (LMDS - 
MW). Στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, η γεωγραφική κάλυψη υπερβαίνει 
το 60% με τρεις (3) ασυρματικούς σταθμούς βάσης (DBS). 

Οι ασύρματες μικροκυματικές συνδέσεις που θα χρησιμοποιηθούν είναι δύο ειδών: 

• Συνδέσεις σημείου προς πολλαπλά σημεία (point-to-multipoint). 

• Συνδέσεις σημείου προς σημείo (point-to-point). 

Για τις συνδέσεις τύπου σημείο προς πολλαπλά σημεία, θα χρησιμοποιηθεί δίκτυο 
τεχνολογίας LMDS (Local Multipoint Distribution Service).  

Αξιοποιώντας την άδεια λειτουργίας στη ζώνη συχνοτήτων των 26GHz, με το LMDS 
παρέχεται αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων, φωνής και εικόνας με ρυθμό μετάδοσης 
έως και 155Mbps. Η αρχιτεκτονική του συστήματος είναι βασισμένη σε δομή 
σημείου προς πολλαπλά σημεία (Point-to-Multipoint) με τις κυψέλες να απέχουν 
μεταξύ τους 3-5Km. Υποστηρίζονται τόσο μονόδρομες, όσο και αμφίδρομες 
συνδέσεις. Η λύση αυτή θα εφαρμοστεί για όλους τους φορείς της Νησίδας όπου 
είναι εφικτό, καθώς προσφέρει ταχύτητα και ευελιξία αναβάθμισης / υποβάθμισης 
των χωρητικοτήτων διασύνδεσης, χωρίς ανάγκη φυσικής παρουσίας. 

Για τις συνδέσεις τύπου σημείο προς σημείο θα χρησιμοποιηθεί δίκτυο τεχνολογίας 
PDH/SDH. Οι συνδέσεις αυτές θα είναι τύπου Ε1 ή Ε3 και θα διατεθούν κυκλώματα 
σημείου προς σημείο μέχρι ταχύτητας 34Mbps στους Φορείς που είναι εφικτό, μετά 
από επιτόπια έρευνα.  

Οι συνδέσεις αυτές λειτουργούν στο φάσμα συχνοτήτων από 7GHz έως 38GHz. 
Λόγω της λειτουργίας των σε αυτές τις υψηλές συχνότητες απαιτείται οπτική επαφή 
μεταξύ πομπού και δέκτη. 

4.1.2.5  Κατηγοριοποίηση  Φορέων  
Στο Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ μετέχουν γύρω στους 1800 φορείς του Ελληνικού Δημόσιου 
Τομέα, οι οποίοι κατηγοριοποιούνται με 3 διαφορετικούς τρόπους: 

• Γεωγραφικά (Νησίδες) 

• Διοικητικά (VPN) 

• Αριθμητικά ( Μέγεθος ) 
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4.1.2.5.1 Γεωγραφικά (Νησίδες) 

Στο έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ η Ελληνική Επικράτεια έχει χωριστεί σε έξι "τηλεπικοινωνιακά 
διαμερίσματα" που ονομάζονται Νησίδες. 

1. Νησίδα1 (ΑΤΤΙΚΗ-1): Τα Υπουργεία, οι Γενικές Γραμματείες, οι 
Διαχειριστικές Αρχές και τα Στρατολογικά γραφεία - υπηρεσίες που 
βρίσκονται στην περιφέρεια Αττικής  

2. Νησίδα2 (ΑΤΤΙΚΗ-2): Η Περιφέρεια Αττικής, οι Φορείς της Α' και Β' 
Βαθμίδας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα ΚΕΠ της περιφέρειας Αττικής 
καθώς και τα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της ίδιας περιφέρειας  

3. Νησίδα3 (Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ): Οι Φορείς και των τεσσάρων κατηγοριών 
που βρίσκονται στην Νομαρχία Θεσσαλονίκης  

4. Νησίδα4 (ΚΡΗΤΗ): Οι Φορείς και των τεσσάρων κατηγοριών που 
βρίσκονται στην περιφέρεια Κρήτης  

5. Νησίδα5 (Β. ΕΛΛΑΔΑ): Οι Φορείς και των τεσσάρων κατηγοριών που 
βρίσκονται στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Δυτικής 
Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας (πλην Φορέων Νομαρχίας 
Θεσσαλονίκης), Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας  

6. Νησίδα6 (Ν. ΕΛΛΑΔΑ): Οι Φορείς και των τεσσάρων κατηγοριών που 
βρίσκονται στις περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, 
Πελοποννήσου, και Νοτίου Αιγαίου 

4.1.2.5.2 Διοικητικά (VPN)  
Οι φορείς που είναι «συνδεδεμένοι» στο "ΣΥΖΕΥΞΙΣ" ανήκουν σε 4 διαφορετικές 
κατηγορίες και έχουν οργανωθεί σε 4 διαφορετικά ιδεατά κλειστά δίκτυα (VPN). Το 
κάθε ιδεατό κλειστό δίκτυο εξασφαλίζει τα παρακάτω: 

• Ανοιχτή επικοινωνία κάθε Φορέα με όλους τους Φορείς της ίδιας κατηγορίας που 
ανήκουν στα γεωγραφικά όρια της νησίδας αλλά και με Φορείς της ίδιας 
κατηγορίας που ανήκουν σε διαφορετική νησίδα μέσω του δικτύου κορμού του 
"ΣΥΖΕΥΞΙΣ". 

• Ελεγχόμενη - Περιορισμένη επικοινωνία με Φορείς που ανήκουν σε διαφορετική 
κατηγορία και είναι είτε μέσα στα όρια της νησίδας είτε σε άλλη νησίδα.  

• Ελεγχόμενη - Περιορισμένη πρόσβαση στο Διαδίκτυο (Internet).  

• Ελεγχόμενη - Περιορισμένη τηλεφωνική πρόσβαση στην εκτός "ΣΥΖΕΥΞΙΣ" 
κοινότητα.  

• Ελεγχόμενη - Περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες του δικτύου κορμού (δίκτυο 
TESTA, δίκτυο ΕΔΕΤ, κ.λπ.). 

Τα 4 VPNs είναι τα εξής : 

1. Υπουργείο Εσωτερικών (VPN-1) 60 Φορείς Κεντρικής & Περιφερειακής 
Διοίκησης, 958 Φορείς Τοπικής αυτοδιοίκησης 1ου & 2ου βαθμού, 185 
Κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών (KEΠ) 

2. Υπουργείο Υγείας (VPN-2), 474 ( Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, ΠΕΣΥ ) 

3. Υπουργείο Οικονομίας (VPN-3), 29 Διαχειριστικές Αρχές 3ου ΚΠΣ.  
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4. Υπουργείο Εθν. Αμύνης (VPN-4), 60 Στρατολογικά Γραφεία 

4.1.2.5.3 Αριθμητικά (Μέγεθος) 
Με βάση τα στοιχεία τα οποία καταγράφηκαν στο Πιλοτικό "ΣΥΖΕΥΞΙΣ", τον 
αριθμό των υπαλλήλων που υπηρετούν στο κεντρικό κτίριο του κάθε Φορέα που θα 
συμμετέχει στο Έργο και έπειτα από αναγωγή ορισμένων στοιχείων που 
αποτυπώθηκαν στις μελλοντικές ανάγκες των Φορέων σε τηλεματικές υπηρεσίες, οι 
Φορείς κατατάχθηκαν σε τρεις κατηγορίες: 

• Μικρός Φορέας (πλήθος: 1471) Στην κατηγορία αυτή ανήκουν Φορείς με μικρό 
αριθμό υπαλλήλων στο κεντρικό τους κτίριο. Στην Εικόνα 48, στην 
γραμμοσκιασμένη περιοχή σημαίνονται οι συσκευές και τα κυκλώματα που 
προσφέρονται ως Υπηρεσία Πρόσβασης στους μικρούς φορείς.  

 

Εικόνα 48: Αρχιτεκτονική που προσφέρεται στους μικρούς φορείς 

Οι συσκευές αυτές περιγράφονται στην συνέχεια: 

Δρομολογητής (Router): Για την παροχή των δικτυακών υπηρεσιών του 'Σύζευξις' 
σε κάθε Μικρό Φορέα θα χρησιμοποιηθεί δρομολογητής. O Δρομολογητής για 
την επικοινωνία με το Δίκτυο Διανομής είναι εξοπλισμένος με μία κάρτα δικτύου 
η οποία παρέχει μία Ε1/Χ.21 σύγχρονη σειριακή θύρα. Επίσης είναι εξοπλισμένος 
με μία ή δύο κάρτες VoIP, ανάλογα με τις ανάγκες διασύνδεσης με το τηλεφωνικό 
κέντρο. Επίσης σε κάθε μικρό φορέα παρέχεται και εγκαθίσταται ένα modem 
καθώς και PSTN κύκλωμα, για την παροχή υπηρεσιών απομακρυσμένης 
διαχείρισης του δρομολογητή. 

Τηλ. Κέντρο (PBX): Μαζί με τα τηλεφωνικά κέντρα που παρέχονται και 
εγκαθίστανται δωρεάν οι απαιτούμενες αναλογικές τηλεφωνικές συσκευές, καθώς 
και η ψηφιακή κονσόλα τηλεφωνητή. Η σύνδεση του Τηλεφωνικού κέντρου με 
τον Δρομολογητή για την μεταφορά φωνής προς το δίκτυο Σύζευξις γίνεται 
σύμφωνα με Ε1 (ISDN-PRA) σηματοδοσίας Euro ISDN (DSS1).  
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Λογισμικό Παρακολούθησης Τηλ. Κέντρων: Μαζί με τον βασικό εξοπλισμό 
προσφέρεται ολοκληρωμένο σύστημα τηλεσυντήρησης και όλο το επιχειρησιακό 
λογισμικό του συστήματος σε περιβάλλον TDM.  

UPS - Rack – λοιπά: To UPS που θα εγκατασταθεί είναι 1000VA/700W με 
εξομάλυνση τάσεως. Θα εγκατασταθούν Racks Επίτοιχα 9U. Υλοποιείται 
παράλληλα στο Rack η ανάπτυξη / μεικτονόμηση του προσφερόμενου PBX, 
και παρέχονται όλα τα απαιτούμενα patch cords. Επίσης παρέχονται όλα τα 
απαραίτητα καλώδια σύνδεσης του router πρόσβασης με το LAN του κτίριου και 
με το προσφερόμενο PBX, καθώς και το καλώδιο σύνδεσης με το DSL modem 
του local loop και με το modem απομ. Διαχείρησης. Τέλος διατίθεται 
και εγκαθίσταται όλη η ηλεκτρική καλωδίωση των UPS. 

• Μεσαίος Φορέας (πλήθος: 246): Στην κατηγορία αυτή ανήκουν Φορείς με μεσαίο 
αριθμό υπαλλήλων στο κεντρικό τους κτίριο. 

 

Εικόνα 49: Αρχιτεκτονική που προσφέρεται στους μεσαίους φορείς 

Οι συσκευές αυτές περιγράφονται στην συνέχεια: 

Δρομολογητής (Router): Για την παροχή των δικτυακών υπηρεσιών του 'Σύζευξις' 
σε κάθε Μεσαίο Φορέα χρησιμοποιείται δρομολογητής(router). Για την 
επικοινωνία με το Δίκτυο Διανομής ο router είναι εξοπλισμένος με 2-4 κάρτες 
δικτύου Ε1/Χ.21. Για επικοινωνία με το τηλ. Κέντρο έχει 1-3 κάρτες PRI. Oταν οι 
απαιτήσεις φωνής είναι για 4 PRI τότε θα δίδεται ξεχωριστό voice gateway με 4 
κάρτες PRI και fast Ethernet διεπαφή με τον router. Επίσης o router είναι 
εξοπλισμένος με μία κάρτα δικτύου η οποία παρέχει 1 ISDN BRI θύρα. Η BRI 
θύρα θα χρησιμοποιηθεί για την παροχή εναλλακτικής όδευσης 128 kbps (MP-
PPP) προς το δίκτυο διανομής στην περίπτωση που η βασική τεθεί για κάποιο 
λόγο εκτός λειτουργίας αλλά και για την απομακρυσμένη διαχείριση του 
Δρομολογητή. Επίσης σε κάθε μεσαίο φορέα θα εγκατασταθει ένα modem, το 
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οποίο θα συνδεθεί με τον δρομολογητή για την παροχή υπηρεσιών εναλλακτικής 
οδού απομακρυσμένης διαχείρισης του μέσω PSTN. 

VoIP Gateway: Σε κάθε μεσαίο φορέα και όπως προκύπτει από την προτεινόμενη 
κατηγοριοποίηση ο προσφερόμενος δρομολογητής πρόσβασης είναι 
εφοδιασμένος με τις κατάλληλες διεπαφές για τη διασύνδεση με το υφιστάμενο 
τηλ. Κέντρο. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν όπως και στην περίπτωση των μικρών 
φορέων ο δρομολογητής λειτουργεί και σαν VoIP Gateway 

UPS - Rack – λοιπά: Tα UPS που θα εγκατασταθούν είναι τα 1000VA/700W. Θα 
εγκατασταθούν Επιδαπέδια Racks 22U Παρέχονται - εγκαθίστανται στα PBX των 
μεσαίων Φορέων οι απαραίτητες PRA κάρτες για σύνδεση στις κάρτες VoIP του 
ενεργού εξοπλισμού καθώς και κάρτα με τουλάχιστον μία αναλογική γραμμή 
κέντρου πόλεως (για backup εξωτ. κύκλωμα του PBX), αν στο PBX δεν υπάρχει 
διαθέσιμη τέτοια πόρτα. Σε περίπτωση που το τηλεφωνικό κέντρο του φορέα δεν 
υποστηρίζει υπηρεσίες όπως (call waiting, call transfer κτλ) δεν θα προσφέρονται. 
Επίσης παρέχονται όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης του router πρόσβασης 
με το LAN του κτιρίου και το PBX, καθώς και τα καλώδια σύνδεσης με τα DSL 
modem του local loop, με το δίκτυο ISDN για απομακρυσμένη Διαχείριση και με 
το modem εναλλακτικής απομ. Διαχείρισης. Τέλος παρέχεται και όλη η ηλεκτρική 
καλωδίωση των UPS. 

• Μεγάλος Φορέας (πλήθος: 49): Στην κατηγορία αυτή ανήκουν Φορείς με μεγάλο 
αριθμό υπαλλήλων στο κεντρικό τους κτίριο. 

 

Εικόνα 50: Αρχιτεκτονική που προσφέρεται στους μεγάλους φορείς 

Οι συσκευές αυτές περιγράφονται στην συνέχεια: 

Δρομολογητής (Router): Για την παροχή των δικτυακών υπηρεσιών του 'Σύζευξις' 
σε κάθε Μεγάλο Φορέα θα χρησιμοποιηθεί δρομολογητής (Router). O 
δρομολογητής είναι εξοπλισμένος με μία Ε3/PDH θύρα για τη για την 
επικοινωνία με το Δίκτυο Διανομής. Επίσης είναι εξοπλισμένος με μία κάρτα 
δικτύου η οποία παρέχει 8 ISDN BRI θύρες. Οι BRI θύρες θα χρησιμοποιηθούν 
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για την παροχή εναλλακτικής όδευσης 128 kbps (MP-PPP) προς το δίκτυο 
διανομής στην περίπτωση που η βασική τεθεί για κάποιο λόγο εκτός λειτουργίας 
αλλά και για την απομακρυσμένη διαχείριση του Δρομολογητή. Σε κάθε μεγάλο 
φορέα θα εγκατασταθεί ένα modem, το οποίο θα συνδεθεί με τον δρομολογητή 
για την παροχή υπηρεσιών εναλλακτικής οδού απομακρυσμένης διαχείρισης του. 

VoIP Gateway: Σε κάθε Μεγάλο Φορέα θα χρησιμοποιηθεί VoIP Gateway. Σε 
αυτόν προσφέρονται κάρτα DSPs των 216 ports και μία καρτα με 8 x Ε1 
διεπαφές. H σύνδεση με το router θα γίνεται με Fast Ethernet διεπαφή. Επιπλέον, 
παρέχονται 150 Voice Licenses. 

UPS - Rack – λοιπά: Το UPS που θα εγκατασταθεί είναι το 2000VA/1400W. 
Εγκαθίσταται ξεχωριστός Ηλεκτρικός Πίνακας. επίσης εγκαθίσταται επιδαπέδιο 
Rack 42U. Παρέχονται - εγκαθίστανται στα PBX των μεγάλων Φορέων, PRA 
κάρτες για σύνδεση στις κάρτες VoIP του ενεργού εξοπλισμού καθώς και κάρτα 
με τουλάχιστον μία αναλογική γραμμή κέντρου πόλεως (για backup εξωτ. 
κύκλωμα του PBX), αν στο PBX δεν υπάρχει διαθέσιμη τέτοια πόρτα. Σε 
περίπτωση που το τηλεφωνικό κέντρο του φορέα δεν υποστηρίζει υπηρεσίες όπως 
(call waiting, call transfer κτλ) δεν προσφέρονται. Επίσης παρέχονται όλα τα 
απαραίτητα καλώδια σύνδεσης του router πρόσβασης με το LAN του κτηρίου, 
την ONU και το PBX, και τα καλώδια με το δίκτυο ISDN για απομακρυσμένη 
Διαχείριση με modem εναλλακτικής απομ. Διαχείρισης. Επίσης παρέχονται και τα 
καλώδια σύνδεσης (fiber patch cords) της ONU για σύνδεση με την SDH διεπαφή 
του local loop. Τέλος παρέχεται και όλη την ηλεκτρική καλωδίωση των UPS. 

4.1.3 Ακαδημαϊκό  διαδίκτυο  GUnet 

Στα πλαίσια του Β’ ΚΠΣ υλοποιήθηκε το έργο Greek Universities Network (Gunet) 
στα πλαίσια του οποίου συντονίστηκε και υποστηρίχθηκε η διασύνδεση μέσω του 
Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας, 18 Πανεπιστημίων και 14 ΤΕΙ με 
ευρυζωνικές συνδέσεις και την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών και πιλοτικών 
εφαρμογών. Για την περαιτέρω και συνεχή αναβάθμιση των συνδέσεων πρόσβασης 
των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων αλλά και την συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη 
ευρυζωνικών υπηρεσιών, δημιουργήθηκε η μη κερδοσκοπική εταιρία «Ακαδημαϊκό 
Διαδίκτυο – Gunet» το Σεπτέμβριο 2000. Η εταιρία προσβλέπει στην περαιτέρω 
ανάπτυξη υποδομών, και συγκεκριμένα έχει θέσει τέσσερις άξονες δράσεις: 

• Περαιτέρω αναβάθμιση του δικτύου πρόσβασης των Ιδρυμάτων: με σκοπό το 
συντονισμό των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων για την αναβάθμιση του υφιστάμενου 
δικτύου πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η 
εταιρεία έχει ήδη εκπονήσει μελέτη σκοπιμότητας για την υλοποίηση 
εναλλακτικού δικτύου οπτικών ινών, ως μελλοντική λύση για υλοποίηση υπερ-
υψηλών ταχυτήτων πρόσβασης των Ιδρυμάτων στο Διαδίκτυο. 

• Συντονισμένη ανάπτυξη προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών: με σκοπό την 
ανάπτυξη και υποστήριξη υπηρεσιών τηλεματικής οριζόντιου χαρακτήρα με 
στόχο τη διάδοση ψηφιακού περιεχομένου στους χρήστες του ακαδημαϊκού 
δικτύου. Η ανάπτυξη αυτή βασίζεται είτε στην περαιτέρω ανάπτυξη και 
προσαρμογή παλαιότερων ολοκληρωμένων υπηρεσιών, είτε στην αξιοποίηση 
νέων τεχνολογικών εξελίξεων που έχουν μελετηθεί και εφαρμοστεί στην περιοχή 
των δικτύων. 
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• Ανάπτυξη υπηρεσιών σύγχρονης & ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης: περιλαμβάνει 
την παροχή υπηρεσιών σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης στους φορείς 
του GUnet και στους χρήστες τους. Συστατικά στοιχεία της δράσης είναι αφενός 
η σταδιακή υλοποίηση ενός κέντρου υποστήριξης τηλεκπαίδευσης για την παροχή 
υπηρεσιών σύγχρονης τηλεκπαίδευσης αλλά και για την μελλοντική παραγωγή 
ψηφιακού υλικού υψηλής ποιότητας για την ασύγχρονη τηλεκπαίδευση. Στα 
πλαίσια αυτής της κατεύθυνσης, έχουν ήδη ακολουθηθεί ενέργειες για την παροχή 
υπηρεσιών σύγχρονης τηλεκπαίδευσης σε εθνικό επίπεδο, με την δημιουργία και 
χρήση ανάλογων χώρων των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων. Αφετέρου μελετάται η 
από κοινού ανάπτυξη υπηρεσιών ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης προκειμένου να 
διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα ανάμεσα στα Ιδρύματα, αλλά και για να 
επιτευχθούν οι κατάλληλες οικονομίες κλίμακας. 

• Ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου για την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες: 
με στόχο την ανάπτυξη μίας δικτυακής πύλης για τις νέες ΤΠΕ. Η δράση αυτή 
αποσκοπεί στην ανάδειξη, συλλογή και παρουσίαση των δραστηριοτήτων της 
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις συγκεκριμένες θεματικές περιοχές. 

4.1.3.1  GUnet II  
Το παρόν έργο αποτελεί τη συνέχεια του έργου «Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο-GUnet: 
Δίκτυο Πρόσβασης & Υπηρεσίες Κορμού για την Εκπαίδευση» που 
χρηματοδοτήθηκε με πόρους του Β' ΚΠΣ (ΕΠΕΑΕΚ). Αξιοποιώντας, τόσο την 
εμπειρία του παρελθόντος, όσο και το έμψυχο δυναμικό των Ιδρυμάτων-μελών (όλα 
τα Ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ) της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Ακαδημαϊκό 
Διαδίκτυο» (GUnet), θα υλοποιηθούν προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες οριζόντιου 
χαρακτήρα, καθώς και ψηφιακό περιεχόμενο, με στόχο την κάλυψη των αναγκών 
ενημέρωσης και χρήσης προηγμένων εφαρμογών από τους χρήστες των 
Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων. 

Το νέο έργο αποτελείται από τρεις άξονες δράσης που στόχο έχουν την 
αποτελεσματική συμβολή στην επίτευξη των στόχων του μέτρου 1.2 του Ε.Π.ΚτΠ 
και συγκεκριμένα της πρόσκλησης 10. Οι άξονες αυτοί περιλαμβάνουν:  

• Τη συντονισμένη ανάπτυξη προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών (υπηρεσίες 
καταλόγου, ασφάλειας, voice-over-IP), άμεσα αξιοποιήσιμων από την 
Ακαδημαϊκή κοινότητα. Οι υπηρεσίες αυτές θα έχουν οριζόντιο χαρακτήρα, 
ολοκληρώνοντας σε πολλές περιπτώσεις αντίστοιχες δράσεις των Ιδρυμάτων - 
μελών.  

• Την ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου με έμφαση στις τεχνολογίες 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με στόχο την ανάδειξη και αξιοποίηση των 
δραστηριοτήτων και του περιεχομένου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων.  

• Την ανάπτυξη υπηρεσιών σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και την 
εκτέλεση έργων για την απόκτηση τεχνογνωσίας στις νέες τεχνολογίες 
τηλεματικής και δικτύων από τα μέλη των Κέντρων Διαχείρισης Δικτύων.  

Το συγκεκριμένο έργο λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς τις υπάρχουσες 
υποδομές και εφαρμογές των Ιδρυμάτων-μελών της GUnet, καθώς και ως προς τις 
γενικές κατευθύνσεις των προτάσεων που υπέβαλαν οι φορείς αυτοί στον αντίστοιχο 
άξονα. Επίσης, το έργο βρίσκεται σε συμπληρωματικότητα με τις δράσεις του μέτρου 
3.3, βοηθώντας στην ενθάρρυνση της οργάνωσης και παραγωγής καινοτομικών 
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προϊόντων και διαδικασιών, ιδιαίτερα στον τομέα των νέων τεχνολογιών και της 
ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning). 

4.1.4 Πανελλήνιο  Σχολικό  Δίκτυο  

4.1.4.1  Γενικά  
Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ - http://www.sch.gr) αποτελεί το εκπαιδευτικό 
ενδοδίκτυο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ - 
http://www.ypepth.gr), που διασυνδέει ένα μεγάλο αριθμό σχολικών και διοικητικών 
μονάδων της εκπαίδευσης, ενώ ταυτόχρονα παρέχει σε αυτούς και τα στελέχη της 
εκπαίδευσης μια πλειάδα βασικών και προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών. 

Το ΥΠΕΠΘ, έχοντας εδώ και περίπου μια δεκαετία αναγνωρίσει την αναγκαιότητα 
της ένταξης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην 
εκπαίδευση, χρηματοδοτεί, σχεδιάζει και ενισχύει αντίστοιχες προσπάθειες. Το 1996 
υλοποιήθηκαν και συνδέθηκαν στο δίκτυο εργαστήρια πληροφορικής σε ολιγάριθμες 
σχολικές μονάδες (έργα «Αχαιός - Πιλοτικό Δίκτυο Αχαΐας», «Τηλέμαχος», κλπ.), με 
σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων και την προετοιμασία αντίστοιχων έργων 
μεγαλύτερης κλίμακας. Στη συνέχεια, ανάμεσα στο 1998 έως το 2000, 
δημιουργήθηκαν περισσότερα από 300 εργαστήρια Πληροφορικής σε σχολικές 
μονάδες της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Παράλληλα, από το 1999 ξεκινά η δράση 
«Ασκοί του Αιόλου», με την οποία πραγματοποιείται σταδιακά η διασύνδεση των 
εργαστηρίων της Οδύσσειας (http://odysseia.cti.gr/) αλλά και ενός πλήθους σχολικών 
μονάδων σε ένα ενιαίο ενδοδίκτυο. 

Χρησιμοποιώντας τις υποδομές, αλλά κυρίως την εμπειρία και την τεχνογνωσία από 
τα παραπάνω έργα, ξεκινάει το 2000 η ανάπτυξη του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου 
με το έργο «Πανελλήνιο Δίκτυο για την Εκπαίδευση - EDUnet» (www.edunet.gr). Η 
ανάπτυξη του Σχολικού Δικτύου συνεχίζεται από τότε αδιάλειπτα χάρη στην 
συγχρηματοδότηση από το Ελληνικό Δημόσιο και από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
για την Κοινωνία της Πληροφορίας (http://www.infosoc.gr) μέσω μιας σειράς έργων 
και δράσεων, οι οποίες επέτρεψαν τόσο την ανάπτυξη υπηρεσιών, κυρίως μέσω των 
Προσκλήσεων 11 και 51, όσο και την απόκτηση τεχνολογικών υποδομών, μέσω των 
Προσκλήσεων 6, και 50α. 

Σήμερα το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο λειτουργεί και συνεχίζεται να επεκτείνεται 
χάρη στη συνεργασία του ΥΠΕΠΘ και των δώδεκα Ερευνητικών Κέντρων και 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αναλυτικότερα το 
Σχολικό Δίκτυο: 

• Υλοποιείται και υποστηρίζεται λειτουργικά από δεκατρείς εποπτευόμενους φορείς 
του ΥΠΕΠΘ (Ερευνητικά Ακαδημαϊκά και Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα, 
Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα) (http://www.sch.gr/sch-
portlets/edupartners.php). 

• Αποτελείται από οκτώ (8) κύριους (περιφερειακούς) κόμβους, στους οποίους 
πραγματοποιείται η διασύνδεση με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας 
(ΕΔΕΤ), που αποτελεί τον πάροχο υπηρεσιών Internet (ISP) του Σχολικού 
Δικτύου, όπως άλλωστε και όλων των ακαδημαϊκών δικτύων. 
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• Υποστηρίζεται από δίκτυο διανομής με εξοπλισμό σε 44 (νομαρχιακούς) 
κόμβους, οι οποίοι διασυνδέονται με τηλεπικοινωνιακά κυκλώματα διαφόρων 
τεχνολογιών με τους κύριους κόμβους. 

• Διαθέτει δίκτυο πρόσβασης, το οποίο αποτελείται από τον εξοπλισμό που είναι 
εγκατεστημένος στους χώρους των μονάδων αλλά και τις αντίστοιχες 
τηλεπικοινωνιακές ζεύξεις, με τις οποίες πραγματοποιείται η σύνδεσή τους στο 
δίκτυο διανομής. Το ΠΣΔ διαθέτει περισσότερα από 8.000 τηλεπικοινωνιακά 
κυκλώματα για την εξυπηρέτηση των συνδεδεμένων μονάδων. Οι αντίστοιχες 
θύρες διασύνδεσης του δικτύου διανομής ωστόσο υπερβαίνουν τις 13.000, με 
σκοπό την παροχή υπηρεσιών όχι μόνο στις μονάδες αλλά και στους 
εκπαιδευτικούς. 

• Παρέχει σύνδεση στο δίκτυο σε περισσότερες από 13.100 σχολικές μονάδες, 
περίπου 2.450 διοικητικές μονάδες του ΥΠΕΠΘ και σχεδόν 53.000 στελέχη της 
εκπαίδευσης, με συνεχή αυξητική τάση. 

• Παρέχει στους χρήστες του και τους διαχειριστές του πρόσβαση σε περίπου 
τριάντα (30) βασικές και προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες. 

• Προωθεί έμπρακτα την ευρυζωνικότητα και τους στόχους του eEurope 2005 
έχοντας ήδη προβεί στον απαραίτητο σχεδιασμό και αντικαθιστώντας τις 
συνδέσεις τύπου dial-up του δικτύου πρόσβασης με αντίστοιχες τύπου xDSL. 

• Υποστηρίζει μια πλειάδα δράσεων, έργων και δραστηριοτήτων εκπαιδευτικού ή 
διοικητικού περιεχομένου (π.χ. την καταγραφή του εκπαιδευτικού και μαθητικού 
δυναμικού των σχολικών μονάδων, τη διανομή εγκυκλίων, την ευρωπαϊκή δράση 
eTwinning κ.α.) 

• Γενικότερα προάγει τη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ όχι μόνο στο χώρο της 
εκπαίδευσης αλλά συνολικά στον ελληνικό χώρο. 

Για να διαφυλαχθεί ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας του δικτύου όλοι οι χρήστες του 
είναι πιστοποιημένα πρόσωπα ή εκπαιδευτικές ή διοικητικές οντότητες της 
Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα είναι: 

• Σχολεία: Έχουν δοθεί ένας ή περισσότεροι λογαριασμοί πρόσβασης σε όλα τα 
σχολεία (Νηπιαγωγεία : 50%).  

• Διοικητικές μονάδες: Έχουν δοθεί λογαριασμοί πρόσβασης σε όλες τις 
διοικητικές μονάδες του ΥΠΕΠΘ.  

• Εκπαιδευτικοί- Διοικητικό Προσωπικό Παρέχεται προσωποποιημένη πρόσβαση 
στο σχολικό δίκτυο σε όλους τους εκπαιδευτικούς  

• Μαθητές: Παρέχεται πρόσβαση μέσω των σχολικών εργαστηρίων. Σε εξέλιξη 
σχεδιασμός για την παροχή σε 100.000 μαθητές. 

4.1.4.2  Δικτυακές  Υποδομές  
Για την οργάνωση του Σχολικού Δικτύου επιλέχτηκε μια ιεραρχική δομή, με σκοπό 
αφενός την ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους, αφετέρου την πανελλαδική 
παροχή πρόσβασης στο δίκτυο σε μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Με γνώμονα 
τα παραπάνω υλοποιήθηκε μια ιεραρχική αρχιτεκτονική δικτύου, που απαρτίζεται 
από: 
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• Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) ως δίκτυο κορμού. 

• Το Δίκτυο Διανομής, στο οποίο συνδέονται οι σχολικές και διοικητικές μονάδες 
της χώρας. 

• Το Δίκτυο Πρόσβασης, το οποίο αποτελείται από τον ενεργό δικτυακό εξοπλισμό, 
που είναι εγκατεστημένος στους χώρους των μονάδων και από τις 
τηλεπικοινωνιακές ζεύξεις με τις οποίες πραγματοποιείται η διασύνδεση των 
μονάδων και των χρηστών στο Δίκτυο Διανομής. 

Η αρχιτεκτονική αυτή (Εικόνα 51), σε συνδυασμό με τη διασύνδεση του Δικτύου 
Διανομής στο Δίκτυο Κορμού επιτρέπει τη διασύνδεση των χρηστών του ΠΣΔ στο 
Διαδίκτυο. 

 

Εικόνα 51: Η αρχιτεκτονική του δικτύου του Π.Σ.Δ. 

4.1.4.2.1 Δίκτυο Κορμού 

Το Σχολικό Δίκτυο αξιοποιεί το ΕΔΕΤ ως Δίκτυο Κορμού (Εικόνα 52) για παροχή 
πρόσβασης στο Διαδίκτυο, με τρόπο ανάλογο αυτού που πράττει το Ακαδημαϊκό 
Δίκτυο (GUnet - Greek Universities Network, http://www.gunet.gr). Η χρήση του 
ΕΔΕΤ αντί της υλοποίησης ξεχωριστού δικτύου κορμού παρέχει μια σειρά από άμεσα 
οφέλη στο Σχολικό Δίκτυο: 

• Γίνεται εκμετάλλευση των πολύ υψηλών ταχυτήτων διασύνδεσης και πρόσβασης 
που παρέχει το ΕΔΕΤ. 

• Επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση από τα τηλεπικοινωνιακά τέλη που θα 
έπρεπε να καταβληθούν για τη συντήρηση ιδιόκτητου δικτύου κορμού. 

Η διασύνδεση του Σχολικού Δικτύου με το ΕΔΕΤ-2 πραγματοποιείται σε δέκα κύρια 
σημεία (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα, Ιωάννινα, Σύρος, Χανιά, 
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Ρέθυμνο και Ξάνθη), μέσω προηγμένου δικτυακού εξοπλισμού που διαθέτει το 
Σχολικό Δίκτυο. 

 

Εικόνα 52: Το δίκτυο κορμού του Π.Σ.Δ. 

4.1.4.2.2 Δίκτυο Διανομής 

Το Δίκτυο Διανομής αποτελεί την κύρια δικτυακή υποδομή του Πανελλήνιου 
Σχολικού Δικτύου. Σε αυτό πραγματοποιείται η διασύνδεση των χρηστών και των 
μονάδων του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, καθώς και του διαθέσιμου 
υπολογιστικού εξοπλισμού. Ακόμη, το Δίκτυο Διανομής διασυνδέεται με το Δίκτυο 
Κορμού, καθιστώντας εφικτή τη σύνδεση του Σχολικού Δικτύου με το Διαδίκτυο. 

Το Δίκτυο Διανομής απαρτίζεται από 51 κόμβους, έναν σε κάθε νομό της χώρας, και 
διακρίνεται σε δύο επίπεδα: 

• Πρώτο επίπεδο, το οποίο απαρτίζεται από 10 κόμβους (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 
Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα, Ιωάννινα, Ξάνθη, Σύρος, Χανιά, Ρέθυμνο), που 
αντιπροσωπεύουν τους κύριους κόμβους του δικτύου διανομής. Στους κόμβους 
αυτούς, όπως ήδη αναφέρθηκε και παραπάνω, πραγματοποιείται η διασύνδεση με 
το ΕΔΕΤ-2. 
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• Δεύτερο Επίπεδο, το οποίο απαρτίζεται από 41 κόμβους εγκατεστημένους στους 
λοιπούς νομούς της χώρας και αντιπροσωπεύουν τους δευτερεύοντες κόμβους του 
δικτύου διανομής. Οι κόμβοι του δευτέρου επιπέδου δε συνδέονται απευθείας στο 
Δίκτυο Κορμού αλλά στους κόμβους του πρώτου επιπέδου, και μέσω αυτών στο 
ΕΔΕΤ. 

Στους κόμβους του δικτύου διανομής είναι εγκατεστημένη τόσο η δικτυακή υποδομή 
του Σχολικού Δικτύου, υπεύθυνη για την παροχή πρόσβασης στο δίκτυο, όσο και η 
υπολογιστική υποδομή, από την οποία παρέχονται οι διάφορες τηλεματικές 
υπηρεσίες. Η δικτυακή υποδομή είναι υπεύθυνη για την επιτέλεση των ακόλουθων 
λειτουργιών: 

• Τερματισμός των τηλεπικοινωνιακών κυκλωμάτων. Ειδικότερα: 

 Τερματισμός των τηλεπικοινωνιακών κυκλωμάτων του Δικτύου Διανομής τα 
οποία χρησιμοποιούνται για την διασύνδεση των κόμβων του. 

 Παροχή των θυρών στις οποίες διασυνδέονται οι τελικοί χρήστες του δικτύου 
μέσω του δικτύου πρόσβασης. 

 Παροχή των θυρών στις οποίες διασυνδέεται ο υπολογιστικός εξοπλισμός του 
ΠΣΔ, ο οποίος έχει αναπτυχθεί στους 9 κύριους κόμβους αλλά και 
υποστηρίζει λειτουργικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

• Τερματισμός και έλεγχος της διασύνδεσης με το ΕΔΕΤ. 

• Υλοποίηση των πολιτικών ασφάλειας του δικτύου. 

Τα κυκλώματα που χρησιμοποιούνται για τη διασύνδεση των κόμβων του δικτύου 
διανομής μεταξύ τους καθώς και για τη διασύνδεση με το ΕΔΕΤ φαίνονται στην 
Εικόνα 53: 
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Εικόνα 53: Κυκλώματα που χρησιμοποιούνται για τη διασύνδεση των κόμβων 
του δικτύου διανομής του ΠΣΔ μεταξύ τους, καθώς και για τη διασύνδεση με το 

ΕΔΕΤ 

Αντίστοιχα, παρουσιάζονται οι ταχύτητες διασύνδεσης του Σχολικού Δικτύου με το 
ΕΔΕΤ, στα οκτώ σημεία διασύνδεσης (Εικόνα 54): 
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Εικόνα 54: Ταχύτητες διασύνδεσης του ΠΣΔ με το ΕΔΕΤ, στα οκτώ σημεία 
διασύνδεσης 

Τέλος, παρουσιάζονται ανά τεχνολογία πρόσβασης οι διαθέσιμες θύρες του Δικτύου 
Διανομής, μέσω των οποίων είναι εφικτή η διασύνδεση των τελικών χρηστών 
(Εικόνα 55). 
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Εικόνα 55: Διαθέσιμες θύρες του δικτύου διανομής του ΠΣΔ ανά τεχνολογία 
πρόσβασης  

4.1.4.2.3 Δίκτυο Πρόσβασης 

Το Δίκτυο Πρόσβασης διασυνδέει με τις κατάλληλες τηλεπικοινωνιακές ζεύξεις τους 
χρήστες του Σχολικού Δικτύου στις αντίστοιχες θύρες του Δικτύου Διανομής και κατ’ 
επέκταση το Διαδίκτυο. Για το Δίκτυο Πρόσβασης έχει επιλεγεί μια πλειάδα από 
τηλεπικοινωνιακά κυκλώματα διαφορετικών τεχνολογιών, με βάση συγκεκριμένα 
οικονομοτεχνικά κριτήρια και γνώμονα την παροχή της υψηλότερης δυνατής 
ταχύτητας πρόσβασης στο χαμηλότερο κόστος. 

Η Εικόνα 56 παρουσιάζει συνοπτικά τα κυκλώματα πρόσβασης που 
χρησιμοποιούνται για τη διασύνδεση των εκπαιδευτικών και διοικητικών μονάδων: 
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Τηλεπικοινωνιακά κυκλώματα πρόσβασης
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Εικόνα 56: Κυκλώματα πρόσβασης του ΠΣΔ που χρησιμοποιούνται για τη 
διασύνδεση των εκπαιδευτικών και διοικητικών μονάδων 

Οι εκπαιδευτικοί με προσωποποιημένους λογαριασμούς έχουν τη δυνατότητα 
πρόσβασης στο δίκτυο μέσω του επιλεγόμενου τηλεφωνικού δικτύου (η δυνατότητα 
αυτή δεν παρέχεται στους μαθητές). 

Το δίκτυο πρόσβασης σήμερα στηρίζεται κύρια σε τηλεπικοινωνιακές ζεύξεις τύπου 
PSTN και ISDN του τηλεφωνικού δικτύου. Γενικότερα, η ευρείας κλίμακας 
διασύνδεση όλων των εκπαιδευτικών και διοικητικών μονάδων του ΥΠΕΠΘ στο 
δίκτυο πρόσβασης είναι οικονομικά εφικτή μέσω τηλεπικοινωνιακών κυκλωμάτων 
των ακόλουθων τεχνολογιών: 

• ADSL. Οι συνδέσεις τύπου ADSL επιτρέπουν σχετικά υψηλές ταχύτητες 
πρόσβασης σε μόνιμη βάση με ένα πάγιο κόστος. 

• PSTN και ISDN. Οι συνδέσεις τύπου PSTN και ISDN επιτρέπουν με ένα χαμηλό 
πάγιο κόστος και ένα σχετικά χαμηλό προς μέσο κόστος τηλεφωνικών κλήσεων 
την πρόσβαση στο δίκτυο σε χαμηλές έως μέτριες ταχύτητες. 

Η χαμηλή διείσδυση των τεχνολογιών xDSL οφείλεται στην καθυστερημένη 
διείσδυση της εν λόγω τεχνολογίας στην Ελλάδα από τους τηλεπικοινωνιακούς 
παρόχους. Ειδικότερα, ακόμα και στις αρχές του 2005 η σε ευρεία κλίμακα διάθεση 
τέτοιων συνδέσεων ήταν προβληματική, ενώ ακόμη και σήμερα παρατηρούνται 
προβλήματα διαθεσιμότητας σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. 

Ιδιαίτερης μνείας χρήζουν εναλλακτικές τεχνολογίες πρόσβασης στο δίκτυο που 
χρησιμοποιούνται από το Σχολικό Δίκτυο, και πιο συγκεκριμένα δορυφορικές και 
ασύρματες ζεύξεις. Η αξιοποίηση των τεχνολογιών αυτών πραγματοποιείται κύρια σε 
πιλοτικό επίπεδο, με σκοπό την εξέταση των πλεονεκτημάτων που προσφέρουν και 
την πιθανή μελλοντική χρήση τους σε ευρεία κλίμακα. 

Τέλος ένας περιορισμένος αριθμός εκπαιδευτικών και διοικητικών μονάδων 
συνδέεται στο δίκτυο διανομής μέσω μισθωμένων αναλογικών και ψηφιακών 
κυκλωμάτων. Τα μισθωμένα κυκλώματα παρέχουν μόνιμες συνδέσεις σε υψηλές και 
εγγυημένες ταχύτητες. Ωστόσο, το υψηλότατο κόστος μίσθωσης τέτοιων συνδέσεων 
καθιστά απαγορευτική τη χρήση τους σε ευρεία κλίμακα και η χρήση τους 
περιορίζεται σε επιλεγμένες διοικητικές και σχολικές μονάδες με αιτιολογημένα 
υψηλές απαιτήσεις σε ταχύτητες σύνδεσης στο δίκτυο. 
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4.1.4.3  Προδιαγραφές  κόμβου  πρόσβασης  ΠΣΔ  
Οι προδιαγραφές ενός κόμβου πρόσβασης του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) 
εξαρτώνται άμεσα από την τεχνολογία πρόσβασης που χρησιμοποιείται. Ο Πίνακας 6 
παραθέτει τις διαθέσιμες τεχνολογίες πρόσβασης μαζί με την διαθεσιμότητα τους ανά 
την Ελλάδα. 

Τεχνολογία 
Πρόσβασης 

Παρέχεται από 
το ΠΣΔ 

Περιοχές που καλύπτονται 

PSTN ΝΑΙ Όλη η Χώρα 

ISDN multilink ΝΑΙ Όλη η Χώρα 

Leased Line 
128Kbps 

(Αφόρτιστη 
δισύρματη 
γραμμή τύπου Μ 
1020) 

ΝΑΙ Πρωτεύουσες νομών και σε απόσταση εώς 4 Κm 
από τον Κόμβο του ΠΣΔ 

LL 2Mbit 

(Αφόρτιστη 
δισύρματη 
γραμμή τύπου Μ 
1020) 

ΝΑΙ Πρωτεύουσες νομών και σε απόσταση εως 3 Κm 
από τον Κόμβο του ΠΣΔ 

VDSL ΝΑΙ Στις πόλεις: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, 
Ηράκλειο, Ιωάννινα, Λάρισσα, Αγρίνιο, Κόρινθο, 
Τρίπολη, Σπάρτη, Βόλο, Ερμούπολη και σε 
απόσταση εώς 1,5 Κm από τον Κόμβο του ΠΣΔ. 

ADSL ΝΑΙ Όλη η Χώρα αρκεί να είναι διαθέσιμο από τον 
ΟΤΕ 

Ασύρματη 
Πρόσβαση 

ΝΑΙ Στις πόλεις: Καλαμάτα, Βόλος, Ιωάννινα, 
Ρέθυμνο, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ερμούπολη, 
Ξάνθη, Ρέθυμνο, Κοζάνη 

Πίνακας 6: Τεχνολογίες πρόσβασης στο ΠΣΔ και η διαθεσιμότητα τους 

Για κάθε μία από τις παραπάνω τεχνολογίες πρόσβασης απαιτείται και διαφορετική 
τερματική συσκευή όπως και η ανάλογη διεπαφή (interface) για τον δρομολογητή του 
κόμβου πρόσβασης (Πίνακας 7). 

Τεχνολογία 
Πρόσβασης 

Τερματική συσκευή 
που απαιτείται 

Διεπαφή 
δρομολογητή 

κόμβου 
πρόσβασης 

Σχόλια 
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Τεχνολογία 
Πρόσβασης 

Τερματική συσκευή 
που απαιτείται 

Διεπαφή 
δρομολογητή 

κόμβου 
πρόσβασης 

Σχόλια 

PSTN Voice Band modem 
V90/92 

Σειριακό interface 
X.21 

Μικρής 
χωρητικότητας 
σύνδεση, 
ακατάλληλη για 
διασύνδεση 
ασύρματου 
δικτύου 

ISDN multilink Τερματική διάταξη 
ISDN – netmode που 
παρέχεται από τον 
ΟΤΕ 

BRI S/T interface Μικρής 
χωρητικότητας 
σύνδεση, 
ακατάλληλη για 
διασύνδεση 
ασύρματου 
δικτύου 

Leased Line 128Kbps 

(Αφόρτιστη δισύρματη 
γραμμή τύπου Μ 
1020) 

Baseband Modem 
H(S)DSL 

Σειριακό interface 
X.21. 

Μικρής 
χωρητικότητας 
σύνδεση, 
ακατάλληλη για 
διασύνδεση 
ασύρματου 
δικτύου 

LL 2Mbit 

(Αφόρτιστη δισύρματη 
γραμμή τύπου Μ 
1020) 

Baseband Modem 
G.SHDSL High 
Speed 

Σειριακό High 
speed interface 
Χ.21 ή Ethernet 
Interface ή 
δυνατότητα 
ενεργοποίησης 
VLANs σε Fast 
Ethernet Interface 

Η ακριβής 
απόσταση 
εξαρτάται από 
την ποιότητα και 
την διατομή των 
γραμμών του 
ΟΤΕ σε κάθε 
περιοχή  

VDSL Τερματική διάταξη 
VDSL modem 

Ethernet Interface ή 
δυνατότητα 
ενεργοποίησης 
VLANs σε Fast 
Ethernet Interface 

Η ακριβής 
απόσταση 
εξαρτάται από 
την ποιότητα και 
την διατομή των 
γραμμών του 
ΟΤΕ σε κάθε 
περιοχή 

ADSL Modem ADSL αν ο 
δρομολογητής έχει 
Ethernet Interface ή 
δεν απαιτείται καμία 
τερματική διάταξη αν 
ο δρομολογητής έχει 

Ethernet Interface 
με δυνατότητα 
χρήση 
πρωτοκόλλου ppp ή 
ADSL interface 
(όπου δεν 
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Τεχνολογία 
Πρόσβασης 

Τερματική συσκευή 
που απαιτείται 

Διεπαφή 
δρομολογητή 

κόμβου 
πρόσβασης 

Σχόλια 

Interface ADSL χρησιμοποιείται 
πλέον το modem 
του ΟΤΕ) 

Ασύρματη Πρόσβαση Wireless Access 
Point / Bridge που να 
υποστηρίζει πλήρως 
τουλάχιστον το 
πρωτόκολλο 802.11b 

Ethernet Interface ή 
δυνατότητα 
ενεργοποίησης 
VLANs σε Fast 
Ethernet Interface. 

 

Πίνακας 7: Τερματικές διατάξεις και διεπαφές για τους δρομολογητές του 
κόμβου πρόσβασης 

Τέλος ο κάθε κόμβος πρόσβασης θα πρέπει να έχε το απαραίτητο hardware και 
software προκειμένου να μπορεί να υλοποιεί πολιτικές ασφάλειας (Access Lists) αλλά 
και τεχνικές μετάφρασης διευθύνσεων IP (NAT –PT). 

4.1.4.4  Αξιολόγηση  των  δράσεων  του  ΠΣΔ  σχετικά  με  την  
ανάπτυξη  ευρυζωνικών  υποδομών  στην  Ελλάδα  

Στην συνέχεια παρουσιάζεται η αξιολόγηση των δράσεων του ΠΣΔ σχετικά με την 
ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών στην Ελλάδα 

4.1.4.4.1 Πληρότητα των υφιστάμενων και σχεδιαζόμενων υποδομών 

Σε αυτήν την υπο-ενότητα πραγματοποιείται μια παρουσίαση του δικτυακού και 
υπολογιστικού εξοπλισμού που εμπεριέχεται στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Ο 
υπολογιστικός εξοπλισμός φιλοξενείται στους εννέα (9) κύριους κόμβους του 
Σχολικού Δικτύου και είναι υπεύθυνος για την παροχή του συνόλου των τηλεματικών 
υπηρεσιών στους χρήστες, πλην της πρόσβασης στο Δίκτυο. Όσον αφορά το 
δικτυακό εξοπλισμό του Σχολικού Δικτύου, αυτός φιλοξενείται στα ακόλουθα 
σημεία:  

• Εξοπλισμός διασύνδεσης με το ΕΔΕΤ: φιλοξενείται στους εννέα (9) κύριους 
κόμβους του Δικτύου Διανομής.  

• Εξοπλισμός δικτύου διανομής (πλην εξοπλισμού διασύνδεσης): φιλοξενείται 
στους πενήντα-ένα (51) κόμβους του δικτύου διανομής.  

• Εξοπλισμός δικτύου πρόσβασης: φιλοξενείται στις σχολικές και διοικητικές 
μονάδες και εξυπηρετεί τη διασύνδεσή τους με το δίκτυο διανομής.  

Στην συνέχεια αναφέρονται τα ποσοστά ανάπτυξης του ΠΣΔ τα οποία συνίστανται 
από: 

• Τις συνδεδεμένες σχολικές μονάδες 

• Τις συνδεδεμένες διοικητικές μονάδες 
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Αυτά τα στοιχεία θα αποτελέσουν το κύριο κριτήριο αξιολόγησης των υφισταμένων 
υποδομών του ΠΣΔ. 

Εξοπλισμός δικτύου διανομής 

Ο εξοπλισμός του δικτύου διανομής είναι κύρια υπεύθυνος για τη διασύνδεση με το 
ΕΔΕΤ, τη διασύνδεση των κόμβων του δικτύου διανομής και την παροχή των θυρών 
πρόσβασης στους τελικούς χρήστες και τον υπολογιστικό εξοπλισμό.  

Συσκευή Πλήθος Ρόλος 

Cisco 7206VXR 9 Δρομολογητής 

Cisco 5400 4 Συγκεντρωτής πρόσβασης 

Cisco 5350 2 Συγκεντρωτής πρόσβασης 

Cisco 3640 13 Δρομολογητής 

Cisco 3661 16 Δρομολογητής – Συγκεντρωτής πρόσβασης 

Cisco 3660 31 Συγκεντρωτής πρόσβασης 

Cisco Catalyst Switches 20 Μεταγωγείς Fast Ethernet 

Cisco VDSL Concentrators 10 Συγκεντρωτής πρόσβασης τεχνολογίας VDSL 

Σύνολο 115  

Πίνακας 8: Εξοπλισμός του δικτύου διανομής του ΠΣΔ 

Δικτυακός Εξοπλισμός Δικτύου Διανομής
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Εικόνα 57: Γραφική απεικόνιση εξοπλισμού του δικτύου διανομής του ΠΣΔ ανά 
κατηγορία 

Εξοπλισμός δικτύου πρόσβασης 

Ο εξοπλισμός του δικτύου πρόσβασης φιλοξενείται στις σχολικές και διοικητικές 
μονάδες που διασυνδέονται στο δίκτυο διανομής. Οι τύποι και οι αριθμοί των 
δρομολογητών που απαρτίζουν το δίκτυο πρόσβασης απεικονίζονται στον ακόλουθο 
πίνακα και διάγραμμα: 
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Δρομολογητές Δικτύου Πρόσβασης Πρωτοβάθμια Δευτεροβάθμια Ανεξάρτητα 

Βαθμίδας 

Σύνολο 

Λοιποί (3COM,Dlink) 6 7 1 14 

Cisco 175x 0 88 1 89 

Cisco 1721 0 225 74 299 

Cisco 83x 303 9 2 314 

Cisco 80x 501 294 2 797 

Allied Telesyn 300-350 1.087 232 0 1.319 

Cisco 160x 15 1.827 5 1.847 

ΣΥΝΟΛΟ 1.912 2.682 85 4.679 

*(Στοιχεία: Οκτώβριος 2004) 

Πίνακας 9: Τύποι και οι αριθμός των δρομολογητών που απαρτίζουν το δίκτυο 
πρόσβασης 
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Εικόνα 58: Γραφική απεικόνιση του αριθμού των δρομολογητών που απαρτίζουν 
το δίκτυο πρόσβασης ανά είδος 

Υπολογιστικός εξοπλισμός δικτύου διανομής 

Το σύνολο των τηλεματικών υπηρεσιών που προσφέρει το ΠΣΔ παρέχεται από τους 
διακομιστές που φιλοξενούνται στους εννέα (9) κύριους κόμβους του Δικτύου 
Διανομής. Ο κυριότερος υπολογιστικός εξοπλισμός του δικτύου διανομής 
παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα και διάγραμμα: 

Είδος εξοπλισμού Πλήθος 

Media Servers 2 

Portal Servers 2 
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Sun Enterprise 450 3 

Sun Enterprise 250 7 

Sun v120 12 

Cache Boxes 14 

Sun Ultra 10 32 

Πίνακας 10: Τύπος και αριθμός του εξοπλισμού που απαρτίζουν το δίκτυο 
διανομής 

Υπολογιστικός Εξοπλισμός Δικτύου Διανομής
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Εικόνα 59: Γραφική απεικόνιση του αριθμού του εξοπλισμού που απαρτίζουν το 
δίκτυο διανομής ανά είδος 

Σχολικές μονάδες συνδεδεμένες στο ΠΣΔ 

Η παροχή λογαριασμών πρόσβασης σε σχολικές μονάδες αποτελεί τον κύριο στόχο 
του Σχολικού Δικτύου. Μέσω των λογαριασμών αυτών είναι εφικτή η απόκτηση 
πρόσβασης στο Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του ΠΣΔ από το σύνολο των 
υπολογιστικών συστημάτων της σχολικής μονάδος, εφόσον βέβαια αυτά είναι 
διασυνδεδεμένα μεταξύ τους σε τοπικό δίκτυο.  

Πιο συγκεκριμένα, πάγιος στόχος των διαφόρων δράσεων του Πανελλήνιου Σχολικού 
Δικτύου είναι η παροχή πρόσβασης στο Δίκτυο και τις τηλεματικές του υπηρεσίες 
στο σύνολο των μονάδων της Πρωτοβάθμιας (μερικώς προς το παρόν των 
Νηπιαγωγείων) και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε πλήρη εναρμόνιση με τους 
στόχους των σχεδίων δράσης eEurope 2002 και 2005. Όσον αφορά τα Νηπιαγωγεία, 
παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποιος αποσαφηνισμένος στόχος ή σχετική 
δέσμευση, η ένταξή τους στο Δίκτυο προχωράει με ταχείς ρυθμούς έχοντας φτάσει 
κατά τον Σεπτέμβριο 2005 σε ποσοστό 50,9% σε σύνολο 5.660 μονάδων. 

Ο παραπάνω στόχος έχει επιτευχθεί πλήρως, με τους αντίστοιχους δείκτες διείσδυσης 
να αγγίζουν απόλυτα ποσοστά, φέρνοντας στην πράξη τις ΤΠΕ στο σχολικό 
περιβάλλον. Η διείσδυση αυτή τεκμηριώνεται έμπρακτα από την αντίστοιχη υπηρεσία 
της δικτυακής πύλης του ΠΣΔ, η οποία όχι μόνο παρέχει πλέον επικαιροποιημένα 
στατιστικά στοιχεία, αλλά και επιτρέπει την ανάκτηση των αντίστοιχων στοιχείων σε 
βάθος χρόνου.  
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Συνδεδεμένες στο Δίκτυο Σχολικές Μονάδες 

 2001 2002 2003 2004 21-6-2005 1-6-2007 

Νηπιαγωγεία 7 215 357 1066 2864 --- 

Δημοτικά 926 2920 3930 5731 5877 --- 

Γυμνάσια 1765 2011 1898 1909 1926 --- 

Λύκεια 1031 1125 1144 1151 1169 --- 

ΤΕΕ - ΣΕΚ 498 595 612 620 624 --- 

ΙΕΚ 1 3 12 13 140 --- 

Σύνολα 4228 6869 7953 10490 12600 13863 

Πίνακας 11: Συνδεδεμένες σχολικές μονάδες στο ΠΣΔ 

Από τον παραπάνω πίνακα καθίσταται σαφής τόσο η αλματώδης ανάπτυξη του 
Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου όσο και ο προσανατολισμός των κατά καιρούς 
δράσεων υλοποίησής του. Ειδικότερα, είναι εμφανής ο αρχικός στόχος για παροχή 
τηλεματικών υπηρεσιών σε σχολικές μονάδες κύρια της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα να προσφερθεί στο σύνολο σχεδόν των 
αντίστοιχων σχολείων πρόσβαση στο δίκτυο από τα πρώτα κιόλας έτη λειτουργίας 
του ΠΣΔ (2001). Εν συνεχεία, οι υπόλοιπες δράσεις δικτύωσης επέτρεψαν τη 
σταδιακή δικτύωση του συνόλου σχεδόν των δημοτικών σχολείων, ενώ τους 
τελευταίους μήνες του 2005 παρατηρείται μια ραγδαία αύξηση των συνδεδεμένων 
στο Δίκτυο Νηπιαγωγείων.  

Η επίτευξη του στόχου που έθεσε το ΥΠΕΠΘ για δημιουργία ενός εκπαιδευτικού 
ενδοδικτύου καθίσταται λοιπόν αυταπόδεικτη, όσον αφορά τη διασύνδεση σε αυτό 
των σχολικών μονάδων. Τα ακόλουθα διαγράμματα αποτυπώνουν με εξίσου 
παραστατικό τρόπο τόσο την επίτευξη του εν λόγω στόχου όσο και την αλματώδη 
ανάπτυξη του Σχολικού Δικτύου.  

 

Εικόνα 60: Ποσοστό δικτυωμένων σχολείων, ανά είδος σχολείου 

Συνδεδεμένες στο ΠΣΔ διοικητικές μονάδες 
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Ομοίως με τις σχολικές μονάδες, το ΥΠΕΠΘ έχει αναγνωρίσει έγκαιρα την ανάγκη 
παροχής πρόσβασης σε προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες στο σύνολο των 
διοικητικών και υποστηρικτικών δομών του. Στην περίπτωση των διοικητικών 
μονάδων στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου είναι η παροχή άμεσης 
πρόσβασης στις τηλεματικές του υπηρεσίες στο σύνολο των διοικητικών μονάδων 
που το αιτούνται. Ως αποτέλεσμα, το Σχολικό Δίκτυο παρέχει σήμερα λογαριασμούς 
πρόσβασης σε περισσότερες από 2.300 δομές διοίκησης και υποστήριξης, με την 
πλειοψηφία αυτών να έχουν συνδεθεί στο Δίκτυο από το 2002 κιόλας.  

Η εκτεταμένη χρήση των υποδομών του Σχολικού Δικτύου από τις διοικητικές δομές 
του ΥΠΕΠΘ καθίσταται σαφής από τα ακόλουθα διαγράμματα και πίνακες. Η 
διαφαινόμενη σταθεροποίηση των αντίστοιχων μετρικών είναι καθ’ όλα 
αναμενόμενη, εφόσον λάβουμε υπόψη πως το ΠΣΔ παρέχει από τις απαρχές του 
πρόσβαση στο σύνολο σχεδόν των διοικητικών μονάδων που το επιθυμεί, με 
αποτέλεσμα το 89,5% των συνδεδεμένων μονάδων να έχουν συνδεθεί πριν από το 
2004.  

Συνδεδεμένες στο Δίκτυο Διοικητικές Μονάδες 

 2001 2002 2003 2004 21-6-2005 1-6-2007 

Διευθύνσεις & Γραφεία 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

101 243 327 393 432 ---- 

Διευθύνσεις & Γραφεία 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

526 737 860 922 940 ---- 

Σχολικές Βιβλιοθήκες 244 376 464 493 498 --- 

Γραφεία ΣΕΠ 179 206 214 215 216 --- 

Επαγγελματική Κατάρτιση (ΚΥ 

ΟΕΕΚ) 

0 0 59 59 61 --- 

Λοιπές διοικητικές μονάδες 0 104 135 163 170 --- 

Σύνολο 1050 1666 2059 2245 2317 2631 

Πίνακας 12: Συνδεδεμένες Διοικητικές Μονάδες στο ΠΣΔ από το 2001 έως τον 
Ιούνιο 2007 
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Εικόνα 61: Γραφική απεικόνιση του αριθμού των συνδεδεμένων Διοικητικών 
Μονάδων στο ΠΣΔ από το Δεκέμβριο 2001 έως το Μάρτιο 2005 

4.1.4.4.2 Τεχνολογική επάρκεια και επεκτασιμότητα 
Ως αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων δράσεων και έργων που έχουν υλοποιηθεί την 
τελευταία πενταετία, το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο μπορεί να θεωρηθεί ένας από 
τους μεγαλύτερους παρόχους υπηρεσιών Internet στον Ελλαδικό χώρο. Ειδικότερα, 
παρέχει προσωποποιημένη πρόσβαση στο δίκτυο και τις τηλεματικές του υπηρεσίες 
σε δεκάδες χιλιάδες χρήστες - στελέχη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ακόμη, οι 
δυνητικοί χρήστες των υπηρεσιών του ανέρχονται σε εκατοντάδες χιλιάδες, μέσω των 
λογαριασμών που παρέχονται σε εκπαιδευτικές και διοικητικές μονάδες. Οι 
υπηρεσίες του είναι εξαρχής διαθέσιμες σε όλη την ελληνική επικράτεια, χάρη στο 
κατανεμημένο του γεωγραφικά σχήμα. Τέλος, έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει ένα 
βιώσιμο σχήμα διοίκησης και λειτουργίας, το οποίο επιτρέπει την αρμονική 
λειτουργία του και οργάνωση, παρά τη συμμετοχή σε αυτό δεκαπέντε διαφορετικών 
συνεργαζόμενων φορέων. 

Παρά τα σημαντικά και αδιαμφισβήτητα επιτεύγματά του, υπάρχουν ακόμα 
σημαντικές προκλήσεις στις οποίες καλείται να ανταποκριθεί το Σχολικό Δίκτυο. Η 
παροχή ευρυζωνικών συνδέσεων στα σχολεία, ο εμπλουτισμός των υπαρχόντων 
τηλεματικών υπηρεσιών και η παροχή νέων, η διείσδυση στην κοινότητα των 
μαθητών, ο εναγκαλισμός και η υιοθέτηση σημαντικών εξελίξεων στην Πληροφορική 
όπως το IPv6 πρωτόκολλο, αποτελούν μέρος του υπάρχοντος σχεδιασμού για 
μελλοντικές δράσεις και έργα του Σχολικού Δικτύου. 

eEurope 2005 και ΠΣΔ 

Το σχέδιο δράσης eEurope 2005 αποσκοπεί στην εκτεταμένη διάθεση και χρήση των 
ευρυζωνικών δικτύων σε ολόκληρη την (Ευρωπαϊκή) Ένωση έως το 2005 και στην 
ανάπτυξη του πρωτοκόλλου IPv6. 

Το παραπάνω σχέδιο δράσης αποτελεί τη φυσική συνέχεια του eEurope 2002, το 
οποίο εστίαζε στην επέκταση της διαδικτυακής συνδεσιμότητας στην Ευρώπη. Η 
κύρια έμφαση πλέον δίνεται στη μεταγλώττιση της συνδεσιμότητας σε ουσιαστική 
ανάπτυξη μέσω της εκπλήρωσης των ακόλουθων στόχων: 
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• Εκτεταμένη χρήση ευρυζωνικών συνδέσεων, ώστε να είναι εφικτή η εύχρηστη και 
εξυπηρετική πρόσβαση στο Διαδίκτυο καθώς και η υλοποίηση ενός ευρέους 
φάσματος εφαρμογών. Μάλιστα, σε ότι αφορά το Σχολικό Δίκτυο, αποτελεί 
δηλωμένο στόχο του σχεδίου δράσης η παροχή ευρυζωνικής πρόσβασης στο 
σύνολο των σχολικών μονάδων. 

• Παροχή ευρυζωνικής πρόσβασης από διαφορετικές τεχνολογικές πλατφόρμες, 
όπως xDSL, καλωδιακά τηλεοπτικά δίκτυα, σταθερή ασύρματη πρόσβαση κ.α. 

• Ανάπτυξη νέας γενιάς υπηρεσιών οι οποίες όχι μόνο θα αξιοποιούν την αυξημένη 
ταχύτητα των ευρυζωνικών συνδέσεων αλλά παράλληλα θα επιτρέπουν την 
παροχή πληροφορίας σε μια πλειάδα συσκευών, όπως κινητά τηλέφωνα τρίτης 
γενιάς. 

• Ανάπτυξη της διείσδυσης και χρήσης του πρωτοκόλλου IPv6. 

Η εκπλήρωση των παραπάνω στόχων συνάδει άμεσα με την περαιτέρω ανάπτυξη του 
Σχολικού Δικτύου, του οποίου πάγιο στόχο αποτελεί η συνεχής βελτίωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών -σύνδεσης στο δίκτυο και τηλεματικών υπηρεσιών- στους 
τελικούς χρήστες του. Ειδικότερα, ο τρέχων μεσοπρόθεσμος στρατηγικός σχεδιασμός 
του Σχολικού Δικτύου περιλαμβάνει τέσσερις διακριτούς άξονες, εκ των οποίων οι 
τρεις πρώτοι σχετίζονται άμεσα με το eEurope 2005: 

• Πιλοτική υποστήριξη του IPv6. 

• Αναβάθμιση των δικτυακών υποδομών, του εξοπλισμού, των τηλεπικοινωνιακών 
κυκλωμάτων και των δικτύων πρόσβασης και διανομής, με σκοπό την παροχή 
ευρυζωνικών συνδέσεων στο σύνολο της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των 
Δημοτικών. 

• Σχεδίαση, ανάπτυξη και υλοποίηση προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών και 
αναβάθμιση των υπαρχόντων. 

• Σχεδιασμός, ανάπτυξη και λειτουργία πιστοποιημένου Συστήματος Εσωτερικού 
Ελέγχου (Internal Quality Control System). 

IPv6 

Η υιοθέτηση του πρωτοκόλλου IPv6 από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο έχει προ 
πολλού ξεπεράσει το στάδιο του σχεδιασμού και βρίσκεται στη φάση της 
υλοποίησης, με στόχο στα τέλη του 2005 να αποτελεί την πρώτη ευρείας κλίμακας 
εγκατάσταση στον Ελλαδικό χώρο με υποστήριξη IPv6. Η υλοποίηση της 
υποστήριξης για το IPv6 από το Σχολικό Δίκτυο πραγματοποιείται στα πλαίσια του 
έργου 6net, στο οποίο συμμετέχουν περισσότεροι των 30 εταίρων, με σκοπό την 
υλοποίηση ενός IPv6 δικτύου σε δεκαέξι συνολικά χώρες. 

Στόχος της εργασίας που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του 6net είναι η 
ολοκληρωμένη μετάβαση του Σχολικού Δικτύου ώστε αυτό να υποστηρίζει το 
πρωτόκολλο IPv6 σε όλα του τα επίπεδα (υπηρεσίες, δίκτυο διανομής, δίκτυο 
πρόσβασης, σχολικά εργαστήρια). Πιο συγκεκριμένα, έχουν προδιαγραφεί τα 
ακόλουθα βήματα μετάβασης: 

• Σχεδιασμός στρατηγικής μετάβασης: Η προσθήκη υποστήριξης ενός νέου 
πρωτοκόλλου δρομολόγησης πακέτων σε ένα εκτεταμένο και πολύπλοκο δίκτυο 
μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ομαλή λειτουργία του. Για το λόγο 
αυτό έχει ήδη πραγματοποιηθεί η κατάλληλη μελέτη και σχεδιασμός που θα 
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επιτρέψει την ανάπτυξη υποστήριξης για το IPv6 πρωτόκολλο στο Σχολικό 
Δίκτυο, με σκοπό την ελάχιστη διαταραχή στην ομαλή λειτουργία του. 

• Σχέδιο διευθυνσιοδότησης και δρομολόγησης: Κατ’ αντιστοιχία με τα υπάρχοντα 
σχήματα δρομολόγησης και διευθυνσιοδότησης που διαθέτει το Σχολικό Δίκτυο 
για το IPv4 πρωτόκολλο, θα υλοποιηθεί αντίστοιχα και για το IPv6. 

• Μετατροπή του δικτύου διανομής σε dual-stacked, ώστε να υποστηρίζει 
ταυτόχρονα IPv6 και IPv4: Η μετατροπή προϋποθέτει την αναβάθμιση του 
λογισμικού των δρομολογητών του δικτύου διανομής και την εφαρμογή σε αυτό 
των IPv6 σχημάτων δρομολόγησης και διευθυνσιοδότησης. Επιπλέον, απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι η υποστήριξη του IPv6 από το ΕΔΕΤ στα σημεία διασύνδεσης. 

• Σύνδεση Σχολικών Εργαστηρίων με IPv6: Θα επιλεχτούν περίπου 700 σχολικά 
εργαστήρια τα οποία θα συνδεθούν στο Δίκτυο Διανομής μέσω IPv6, παράλληλα 
με IPv4. Στα 700 αυτά σχολεία θα πραγματοποιηθεί, εφόσον χρειάζεται, 
αναβάθμιση των συνδέσεων σε ADSL καθώς και αναβάθμιση του δρομολογητή 
πρόσβασης, ώστε αυτός να υποστηρίζει IPv6 και ADSL συνδέσεις. Ακόμη, θα 
συνταχθούν λεπτομερείς οδηγίες, ώστε να ενσωματωθεί υποστήριξη για IPv6 στο 
λειτουργικό σύστημα των υπολογιστών του εργαστηρίου. 

• Υποστήριξη IPv6 από βασικές και κύριες τηλεματικές υπηρεσίες: η επιτυχής 
αποκατάσταση DSL συνδέσεων προϋποθέτει την ορθή λειτουργία των υπηρεσιών 
καταλόγου και Radius. Συνεπώς, οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να αναβαθμιστούν 
ώστε να υποστηρίζουν το IPv6 πρωτόκολλο. Στη συνέχεια, θα αναβαθμιστούν 
παρόμοια οι υπηρεσίες DNS, Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου και Δικτυακής Πύλης, 
έτσι ώστε να παρέχεται ένα πλήρες πακέτο βασικών υπηρεσιών απευθείας σε 
IPv6. 

• Παροχή προηγμένων υπηρεσιών μέσω IPv6: η υποστήριξη του IPv6 από 
εμπορικές λύσεις και εφαρμογές είναι ακόμα ελάχιστη έως μηδενική. Συνεπώς, η 
ενσωμάτωση υποστήριξης IPv6 θα πραγματοποιηθεί μόνο από προηγμένες 
υπηρεσίες του Σχολικού Δικτύου οι οποίες στηρίζονται σε λογισμικό ανοιχτού 
κώδικα. Ειδικότερα, εξετάζεται η πιλοτική ενσωμάτωση υποστήριξης IPv6 στην 
υπηρεσία άμεσου μηνύματος, καθώς και η πιλοτική εγκατάσταση υπηρεσίας 
τηλεδιάσκεψης με βάση λογισμικό ανοιχτού κώδικα. 

Αναβάθμιση δικτυακών υποδομών 

Η εκπλήρωση των στόχων του eEurope 2005 από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο 
προϋποθέτει πέρα από την μετατροπή των συνδέσεων των σχολικών μονάδων σε 
ευρυζωνικές την αντίστοιχη αναβάθμιση του δικτυακού εξοπλισμού και κυκλωμάτων 
του δικτύου διανομής, αλλά και της διασύνδεσης με το δίκτυο κορμού. Ο σχεδιασμός 
των παραπάνω ενεργειών έχει πραγματοποιηθεί παράλληλα με γνώμονα την μέσο-
μακροπρόθεσμη μείωση του συνολικού κόστους των τηλεπικοινωνιακών τελών του 
Σχολικού Δικτύου. 

• Αναβάθμιση διασύνδεσης με δίκτυο κορμού 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί το Σχολικό Δίκτυο χρησιμοποιεί το ΕΔΕΤ για 
απόκτηση πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Είναι προφανές πως η διασύνδεση του 
συνόλου των σχολικών μονάδων στο ΠΣΔ επιφέρει ολοένα αυξανόμενες 
απαιτήσεις για χρήση του Διαδικτύου. 
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Με στόχο την ικανοποίηση των δημιουργούμενων αναγκών το Σχολικό Δίκτυο 
έχει ήδη προβεί σε σημαντική αύξηση της χωρητικότητας των κυκλωμάτων του 
που το διασυνδέουν με το ΕΔΕΤ. Τα παλαιότερα κυκλώματα διασύνδεσης, με 
ταχύτητες από 2 έως 24 Mbps, έχουν αντικατασταθεί στη συντριπτική τους 
πλειοψηφία με συνδέσεις τύπου FastEthernet και GigabitEthernet. 

Μάλιστα, το Σχολικό Δίκτυο ήδη διαθέτει σε όλους τους κόμβους του τη σχετική 
υποδομή για διασύνδεση με το ΕΔΕΤ σε ταχύτητες Gigabit. Ωστόσο, η 
διασύνδεση στις αντίστοιχες ταχύτητες δεν έχει πραγματοποιηθεί σε όλους τους 
κόμβους για τους ακόλουθους λόγους: 

 Επάρκεια FastEthernet συνδέσεων: τα διαγράμματα χρήσης των 
αντίστοιχων κυκλωμάτων καταδεικνύουν ότι οι FastEthernet συνδέσεις 
επαρκούν για ορισμένους κόμβους (π.χ. Ιωάννινα). 

 Έλλειψη θύρας διασύνδεσης στην Ξάνθη: το μόνο κύκλωμα διασύνδεσης 
με το ΕΔΕΤ του οποίου η χωρητικότητα κρίνεται ανεπαρκής (5 Mbps) 
είναι αυτό της Ξάνθης. 

Από μεριάς Σχολικού Δικτύου έχει πραγματοποιηθεί η προμήθεια του 
απαραίτητου εξοπλισμού, αλλά και οι απαραίτητες ενέργειες για αναβάθμιση 
του παραπάνω κυκλώματος. Απομένει η διάθεση από το ΕΔΕΤ της 
κατάλληλης θύρας διασύνδεσης. 

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές πως η αναβάθμιση της διασύνδεσης του 
σχολικού δικτύου με το δίκτυο κορμού μπορεί να θεωρηθεί σε μεγάλο βαθμό 
ολοκληρωμένη. Η στενή συνεργασία με την ΕΔΕΤ έχει έως τώρα επιτρέψει 
την υπερκάλυψη των αναγκών των σχολικών και διοικητικών μονάδων για 
πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Επιπλέον, η επερχόμενη αναβάθμιση των 
αντίστοιχων κυκλωμάτων σύνδεσης σε GigabitEthernet, αλλά και η αύξηση 
του διαθέσιμου εύρους ζώνης των διεθνών τηλεπικοινωνιακών ζεύξεων του 
ΕΔΕΤ (μέσω του GEANT-2) αναμένεται να επιτρέψει και στο μέλλον τις 
όποιες ανάγκες του ΠΣΔ για πρόσβαση στο Internet. 

• Αναβάθμιση δικτύου πρόσβασης 

Οι ενέργειες αναβάθμισης του δικτύου πρόσβασης έγκεινται ουσιαστικά στην 
αναβάθμιση των συνδέσεων των μονάδων της εκπαίδευσης σε ευρυζωνικές. 
Οι κύριες τεχνολογικές δυνατότητες που προσφέρονται αυτή τη στιγμή για την 
υλοποίηση ευρυζωνικών συνδέσεων είναι η χρήση συνδέσεων τεχνολογίας 
ADSL, ασυρμάτων δικτύων και δορυφορικών συνδέσεων. Πιο συγκεκριμένα: 

 Αντικατάσταση PSTN/ISDN συνδέσεων με ADSL 

Η συντριπτική πλειοψηφία των σχολικών μονάδων συνδέεται στο 
Σχολικό Δίκτυο κάνοντας χρήση του δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου και 
κυκλωμάτων PSTN/ISDN. Η επιλογή των εν λόγω τεχνολογιών αν και 
ήταν επιβεβλημένη την εποχή που αναπτύχθηκε το ΠΣΔ, όντας οι μόνες 
διαθέσιμες σε ευρεία κλίμακα και προσιτό κόστος, παρουσιάζει 
σημαντικά μειονεκτήματα: 

⇒ Οι συνδέσεις στο δίκτυο τιμολογούνται με βάση τη χρονοχρέωση. 

⇒ Το κόστος τους είναι (πλέον) υψηλό σε σχέση με τις ταχύτητες που 
προσφέρουν. 
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⇒ Επιφέρουν σημαντικό κόστος σε περίπτωση δυσλειτουργίας των 
σχολικών εργαστηρίων (π.χ. λόγω μόλυνσης από ιό). 

⇒ Οι ταχύτητες που προσφέρουν κρίνονται ανεπαρκείς, τόσο σε σχέση με 
τους στόχους του eEurope 2005 αλλά και τις απαιτήσεις για περαιτέρω 
διάδοση των ΤΠΕ στην Ελλάδα. 

Η πλέον προσιτή και σε ευρεία κλίμακα διαθέσιμη λύση για την 
απόκτηση ευρυζωνικής πρόσβασης είναι η αναβάθμιση των παραπάνω 
συνδέσεων σε ADSL, η οποία προϋποθέτει: 

⇒ Αναβάθμιση της παρεχόμενης από τον ΟΤΕ σύνδεσης. 

⇒ Αναβάθμιση του δικτυακού εξοπλισμού (δρομολογητής πρόσβασης) της 
σχολικής μονάδας. 

⇒ Διαθεσιμότητα της υπηρεσίας ADSL από τους τηλεπικοινωνιακούς 
παρόχους στην περιοχή της μονάδας. 

Αξίζει να σημειωθεί πως για τις συνδέσεις σχολείων στο ΠΣΔ το 
τηλεπικοινωνιακό κόστος μιας DSL σύνδεσης είναι κατά κανόνα 
χαμηλότερο του αντίστοιχου της ISDN (~70%), παρά το γεγονός ότι 
προσφέρεται μόνιμη και σε πολύ υψηλότερες ταχύτητες σύνδεση. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, οι φορείς υλοποίησης του 
Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου έχουν ήδη προβεί στον απαραίτητο 
σχεδιασμό, με σκοπό την ευρεία υιοθέτηση της τεχνολογίας ADSL. 
Ειδικότερα, έχει κατατεθεί ολοκληρωμένη πρόταση για απόκτηση ADSL 
πρόσβασης από περίπου 3.000 εκπαιδευτικές μονάδες στα πλαίσια της 
Πρόσκλησης 105 του ΕΠ ΚτΠ, η οποία συμπεριλαμβάνει και την 
απόκτηση του απαραίτητου εξοπλισμού. Επιπλέον, το ΕΑΙΤΥ έχει 
πραγματοποιήσει τεχνική εισήγηση στην κατεύθυνση απόκτησης ADSL 
πρόσβασης από σχολικές μονάδες με αναβάθμιση του υπάρχοντος 
δικτυακού εξοπλισμού. Τέλος, έχει κατατεθεί πρόταση για διενέργεια 
διαγωνισμού ώστε να παρασχεθεί DSL πρόσβαση και στην πλειοψηφία 
των σχολικών μονάδων που συμμετείχαν στην Πρόσκληση 5 του ΕΠ 
ΚτΠ. 

Η υλοποίηση του παραπάνω σχεδιασμού θα επιτρέψει την απόκτηση 
ADSL πρόσβασης από την πλειοψηφία των μονάδων της εκπαίδευσης, 
ικανοποιώντας τους στόχους του eEurope 2005. 

 Ασύρματα δίκτυα 

Οι ασύρματες τεχνολογίες επιτρέπουν τη δικτύωση των σχολείων με 
μηδενικά τηλεπικοινωνιακά τέλη και προσιτού κόστους εξοπλισμούς. Με 
σκοπό την αξιοποίηση των ευεργετικών αυτών χαρακτηριστικών το 
Σχολικό Δίκτυο έχει ήδη υλοποιήσει ασύρματα δίκτυα σε δέκα 
πρωτεύουσες νομών που διασυνδέουν 200 σχολεία, ενώ έχει καταθέσει 
ολοκληρωμένη πρόταση έργου για δημιουργία νέων ασυρμάτων δικτύων 
που θα παρέχουν πρόσβαση σε περίπου 250 σχολεία. 

 Δορυφορικές συνδέσεις 

Οι δορυφορικές συνδέσεις επιτρέπουν την παροχή ευρυζωνικής 
πρόσβασης σε γεωγραφικά δυσπρόσιτες απομακρυσμένες περιοχές. Το 
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ΠΣΔ έχει προτείνει τη δορυφορική διασύνδεση 1.000 περίπου σχολικών 
μονάδων σε τέτοιες περιοχές μέσω των ακόλουθων ενεργειών: 

⇒ Δωρεάν εκχώρηση φάσματος του Hellas Sat από το Υπουργείο 
Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΥΜΕ) στο ΥΠΕΠΘ. 

⇒ Διάθεση των αναγκαίων δορυφορικών κυκλωμάτων και τερματικού 
εξοπλισμού τεχνολογίας VSAT για κάλυψη των αναγκών 1.000 
περίπου σχολείων. 

• Αναβάθμιση δικτύου διανομής 

Με σκοπό την παροχή ευρυζωνικών συνδέσεων στις εκπαιδευτικές μονάδες 
θα πρέπει να δημιουργηθούν οι απαραίτητες «θύρες πρόσβασης» στο δίκτυο 
διανομής, μέσω των οποίων θα πραγματοποιηθεί η διασύνδεσή τους. Κατά 
την περίοδο ανάπτυξης του Σχολικού Δικτύου οι μόνες τεχνολογίες για 
σύνδεση των μονάδων σε προσιτό κόστος ήταν οι PSTN / ISDN, με τις 
γραμμές διασύνδεσης ADSL να γίνονται ευρέως διαθέσιμες μόλις το δεύτερο 
εξάμηνο 2004. 

Με στόχο την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών και στόχων του ο νεότερος 
εξοπλισμός του δικτύου διανομής του ΠΣΔ στοχεύει αποκλειστικά στην 
αύξηση των θυρών πρόσβασης για ευρυζωνικές τεχνολογίες (802.11, xDSL, 
δορυφορικές συνδέσεις). Ειδικότερα, το Σχολικό Δίκτυο έχει σχεδιάσει τις 
ακόλουθες ενέργειες για αναβάθμιση του δικτύου διανομής: 

 Αύξηση της ταχύτητας διασύνδεσης με το ΕΔΕΤ, με χρήση τεχνολογίας 
Gigabit Ethernet: Η εν λόγω δράση έχει ήδη ολοκληρωθεί. 

 Προμήθεια εξοπλισμού για παροχή θυρών ADSL πρόσβασης: Η 
αντίστοιχη προμήθεια έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό, ώστε το ΠΣΔ 
να είναι σε θέση να προτείνει την παροχή ADSL πρόσβασης όχι μόνο σε 
εκπαιδευτικές μονάδες αλλά και τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. 

 Αύξηση της ταχύτητας αλλά και των σημείων διασύνδεσης του δικτύου 
διανομής του ΠΣΔ με το ADSL δίκτυο του ΟΤΕ: Το ΠΣΔ έχει ήδη 
προτείνει συγκεκριμένες σχετικές ενέργειες, οι οποίες θα επιτρέψουν 
δυνητικά την παροχή ADSL πρόσβασης μέχρι και 212.000 χρηστών 
(μονάδες και στελέχη της εκπαίδευσης). 

 Διασύνδεση με μητροπολιτικά δίκτυα: Στα πλαίσια των Προσκλήσεων 93 
και 105 του ΕΠ ΚτΠ θα αναπτυχθούν σε αρκετές πόλεις ευρυζωνικά 
μητροπολιτικά δίκτυα πολύ υψηλών ταχυτήτων. Το Σχολικό Δίκτυο έχει 
καταθέσει σχετικά Τεχνικά Δελτία Έργου που θα επιτρέψουν τη 
διασύνδεσή του με τα δίκτυα αυτά σε υπερ-υψηλές ταχύτητες, μειώνοντας 
δραστικά το κόστος των τηλεπικοινωνιακών τελών του δικτύου διανομής. 

 Προμήθεια εξοπλισμού για διασύνδεση ασύρματων νησίδων: Στα πλαίσια 
των Προσκλήσεων 93 και 105 του ΕΠ ΚτΠ, τα οποία προβλέπουν τη 
δημιουργία ασύρματων δικτύων που θα διασυνδέουν περίπου 250 σχολεία 
με μηδενικά τηλεπικοινωνιακά τέλη, προβλέπεται η προμήθεια του 
απαραίτητου εξοπλισμού για διασύνδεση των δικτύων αυτών με το 
υπάρχον δίκτυο διανομής του ΠΣΔ. 

Δεδομένης της τρέχουσας βάσης χρηστών του Σχολικού Δικτύου, με παροχή 
πρόσβασης σε περίπου 15.000 μονάδες της εκπαίδευσης και 46.000 
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εκπαιδευτικούς, καθίσταται προφανές πως ο υπάρχων μεσοπρόθεσμος 
σχεδιασμός υπερεπαρκεί για την κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών του 
Σχολικού Δικτύου. 

Λειτουργία και Ανάπτυξη Τηλεματικών Υπηρεσιών και Υποδομών Δικτύου του ΠΣΔ 

Όπως έχει προηγουμένως αναφερθεί το ΠΣΔ παρέχει μία ευρεία γκάμα υπηρεσιών 
στους χρήστες του (για μία γρήγορη αναφορά στις βασικότερες από αυτές ο 
αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στο www.sch.gr/leaflets ), οι οποίες προσδίδουν την 
ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία στο Δίκτυο. Ταυτόχρονα έχει αναπτυχθεί και 
υποστηρίχθηκε η λειτουργία μιας εκτενούς υποδομής δικτύου τόσο στο Δίκτυο 
Διανομής όσο και στο Δίκτυο Πρόσβασης, επιτρέποντας αφενός την απρόσκοπτη 
παροχή των υπηρεσιών στους χρήστες και αφετέρου την ευρεία παροχή δυνατοτήτων 
σύνδεσης στο δίκτυο. 

Η ανάπτυξη και λειτουργία των τηλεματικών υπηρεσιών και δικτυακών υποδομών 
του ΠΣΔ υλοποιήθηκε μέσω των έργων Edunet2, Υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια 
και Edunet3 (Προσκλήσεις 11, 51 και 96 του ΕΠ ΚτΠ, αντίστοιχα). Το κόστος (σε 
ανθρωπομήνες) που απαιτήθηκε για την υλοποίηση αυτών των δράσεων δίνεται στον 
ακόλουθο Πίνακα. 

Έργο ΠΣΔ Διάρκεια Α/Μ για 
Λειτουργία 

Α/Μ για 
Ανάπτυξη 

Κόστος 
Α/Μ 

(ενδεικτικό) 

Συνολικοί 
Α/Μ ανά έργο 

Πρόσκληση 11 1/8/2000 – 
30/6/2003 

419 226 2.200 € 645 

Πρόσκληση 51 1/1/2003 – 
30/6/2005 

322 142 2.200 € 464 

Πρόσκληση 96 1/7/2004 – 
30/6/2006 

225 147 2.200 € 372 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 1/8/2000 – 
30/6/2006 

966 515 2.200 € 1.481 

Πίνακας 13: Κόστος ανά έργο για την υλοποίηση τηλεματικών υπηρεσιών και 
δικτυακών υποδομών του ΠΣΔ 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα μπορεί να αναχθεί το ετήσιο κόστος για την 
λειτουργία και ανάπτυξη του δικτύου και των υπηρεσιών του ΠΣΔ. Υπολογίζοντας 
για συνολικά 5,8 έτη λειτουργίας και ανάπτυξης, το μέσο ετήσιο κόστος προκύπτει 
ίσο με 250 α/μ. Το μέσο κόστος αυτό είναι μικρό και οφείλεται στο ότι κατά τα 
πρώτα έτη λειτουργίας του ΠΣΔ (2000 – 2003) το δίκτυο και οι υπηρεσίες συνεχώς 
αναπτύσσονταν, οπότε οι απαιτούμενοι ανθρώπινοι πόροι για την λειτουργία και 
συντήρηση του δικτύου και των υπηρεσιών ήταν σημαντικά μικρότεροι από αυτούς 
που απαιτούνται για την λειτουργία και συντήρηση στην σημερινή κατάσταση του 
ΠΣΔ. Ενδεικτική μετρική για την αποτύπωση της ανάπτυξης του δικτύου είναι το 
πλήθος των συνδεδεμένων στο ΠΣΔ εκπαιδευτικών και διοικητικών μονάδων. Στο 
παρακάτω γράφημα αποτυπώνεται η πρόοδος δικτύωσης μονάδων στο ΠΣΔ για τα 
έτη 2000-2005. 
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Χρονική κατανομή σύνδεσης μονάδων στο ΠΣΔ
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Εικόνα 62: Πρόοδος δικτύωσης μονάδων στο ΠΣΔ για τα έτη 2000-2005 

Από το γράφημα αυτό προκύπτει ότι ενώ το 2005 το ΠΣΔ παρείχε διασύνδεση σε 
περισσότερες από 12.000 μονάδες, κατά τη χρονική περίοδο 2000-2005 συνδέθηκαν 
περίπου 10.000 μονάδες. 

Πρέπει να τονιστεί ότι, εκτός από τις δικτυακές υποδομές και υπηρεσίες του ΠΣΔ που 
αναπτύχθηκαν στα πλαίσια των τριών παραπάνω έργων, ένα ξεχωριστό επίτευγμα 
αποτελεί η διαμόρφωση μιας ξεχωριστής οικογένειας τεχνικών από ακαδημαϊκά 
ιδρύματα και ινστιτούτα οι οποίοι πλαισιώνουν την ανάπτυξη και λειτουργία του 
ΠΣΔ. Η ύπαρξη των έμπειρων αυτών τεχνικών ομάδων εξασφάλισε την παροχή 
υψηλής ποιότητας τεχνικών υπηρεσιών, την χρησιμοποίηση της σημαντικής 
τεχνογνωσίας που υπάρχει στην ερευνητική/ακαδημαϊκή κοινότητα, και την ανάδειξη 
της σημαντικής συνέργιας που υπάρχει σήμερα μεταξύ των φορέων της 
ερευνητικής/ακαδημαϊκής κοινότητας και της σχολικής κοινότητας. 

4.2 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ 
Στη συνέχεια γίνεται μια σύντομη αναφορά στην κατάσταση που επικρατεί στην 
ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά στον τομέα της ευρυζωνικής πρόσβασης.  

4.2.1 Ρυθμιστικά  θέματα  και  παρεμβάσεις   

Όσον αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο, η αρμόδια ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή είναι η 
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ – www.eett.gr).  

Η ΕΕΤΤ συνέβαλε ουσιαστικά στην θέσπιση του ρυθμιστικού πλαισίου για την 
απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών και την αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό 
βρόγχο. Με τις παρεμβάσεις αυτές επιτράπηκε να εισέλθουν στην αγορά 
εναλλακτικοί τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι οι οποίοι ανταγωνίζονταν τον παραδοσιακό 
πάροχο (ΟΤΕ). Μια σημαντική παρέμβαση της ΕΕΤΤ είναι ο καθορισμός της 
μεθοδολογίας DCF (Discounted Cash Flow) για τον retail minus υπολογισμό των 
τιμών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης τύπου Β, κατ’ εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 
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389/051/2006 (ΦΕΚ 891/Β12-7-2006)26. Ο συντελεστής Retail Minus, σύμφωνα ε την 
διάταξη της ΕΕΤΤ, καθορίζεται στο επίπεδο του 20,58% για κάθε ταχύτητα 
Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης τύπου Β ( προϊόν ΑΡΥΣ) που προσφέρει ο ΟΤΕ. 
2. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης 
τύπου Β ( προϊόν ΑΡΥΣ) σε τιμές οι οποίες είναι μειωμένες κατά 20,58% από τις 
αντίστοιχες τιμές λιανικής τόσο όσον αφορά τις περιοδικές (μηνιαίες) χρεώσεις όσο 
και τα τέλη ενεργοποίησης. 

Μια επιπλέον εξέλιξη που παρουσιάστηκε πρόσφατα είναι ο νέος νόμος για τις 
τηλεπικοινωνίες (Ν. 3431/2006 περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών). Στα πλαίσια του 
νέου νόμου η ΕΕΤΤ το 2006 προέβη σε ένα σύνολο κανονιστικών αποφάσεων 
(δευτερογενής νομοθεσία). Οι δράσεις της ΕΕΤΤ καθώς και ο νέος νόμος για τις 
τηλεπικοινωνίες παρουσιάζονται σε επόμενο κεφάλαιο της παρούσας μελέτης. 

4.2.2 Οι  εξελίξεις  στην  ευρυζωνική  πρόσβαση  
στην  Ελλάδα  

Τον Ιούλιο του 2006, σύμφωνα με την μελέτη «wwwhy?»27 του Ινστιτούτου 
Επικοινωνίας για την ανάπτυξη του Internet στη χώρα που πραγματοποιήθηκε σε 
συνεργασία με το ΑΠΘ, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τις εταιρείες 
Focus και MRB σχετικά με τα προβλήματα που φρενάρουν την ανάπτυξη του Internet 
στην Ελλάδα, διαπιστώθηκε πως οι κυριότεροι λόγοι που κρατούν χαμηλά τη χρήση 
του Διαδικτύου στη χώρα μας είναι:  

• το υψηλό κόστος σύνδεσης και χρήσης του Internet,  

• τα τεχνικά προβλήματα στις συνδέσεις και  

• η στασιμότητα στην ανάπτυξη και διάθεση περισσότερων υπηρεσιών του 
Δημοσίου μέσω του Διαδικτύου.  

Επιπλέον, αναφέρεται πως το ποσοστό διείσδυσης και χρήσης του Διαδικτύου έφτανε 
μόλις στο 32,4% το 2006-έναντι 31,7% για το 2005- ενώ ένα ποσοστό 60,9% των 
Ελλήνων αδιαφορεί απολύτως για το Internet. Άλλη έρευνα του Ινστιτούτου 
Επικοινωνίας επιβεβαιώνει ότι η διείσδυση του Διαδικτύου στην Ελλάδα παραμένει 
σχεδόν στάσιμη τα τελευταία δύο χρόνια. Όσον αφορά το ποσοστό χρήσης του 
Internet από το σπίτι, η Ελλάδα, με ποσοστό 18,6% (στοιχεία 2006), βρίσκεται στην 
προτελευταία θέση στην Ευρώπη των «25» πάνω από τη Λιθουανία (16%). 
Σημαντικός παράγοντας για τη μη διάδοση του Διαδικτύου είναι η απουσία 
περιεχομένου στα ελληνικά, καθώς μέρος του κοινού δεν γνωρίζει την αγγλική 
αρκετά καλά ώστε να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες. 

Τον Αύγουστο του 200628, τα υπουργεία Μεταφορών και Οικονομίας με κονδύλια 
που εξασφάλισαν από την ΕΕ αποφάσισαν να δώσουν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις 
τηλεπικοινωνιών «γενναία» οικονομικά κίνητρα για την ανάπτυξη και ενίσχυση της 
                                                 
26 

http://www.eett.gr/export/sites/default/sites/EETT/Electronic_Communications/Tele
coms/MarketAnalysis/AP448-206_4.pdf 

27 http://www.wwwhy.gr/results.html  
28 http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=728037  
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διάδοσης του «γρήγορου Internet», κυρίως στην περιφέρεια. Στόχος είναι έως το 2008 
η διείσδυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών να φθάσει πανελλαδικά στο 7,5% από 
περίπου 2% που είναι σήμερα. Οι εταιρείες που θα διεκδικήσουν το έργο θα 
προέρχονται από τον χώρο των τηλεπικοινωνιών (θα συμμαχήσουν και με παρόχους 
υπηρεσιών Internet) και θα πρέπει να διαθέτουν σχετική άδεια από την ΕΕΤΤ. Όπως 
φάνηκε στα τέλη του καλοκαιριού 2006, η πώληση των ΤΙΜ και Q Telecom η 
υλοποίηση του πρωτόγνωρου επενδυτικού προγράμματος της Forthnet, η συγχώνευση 
των Lannet – Telepassport, οι εξελίξεις περί την Tellas, οι επόμενες κινήσεις του 
ομίλου της Intracom, καθώς και οι αποφάσεις της κυβέρνησης για το μέλλον του 
ΟΤΕ, αναμένεται να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός νέου τοπίου στην 
τηλεπικοινωνιακή αγορά της χώρας.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία του OTE, από τον Ιούνιο του 2003, οπότε και ξεκίνησε η 
παροχή συνδέσεων ADSL, η μείωση του συνολικού κόστους πρόσβασης στη βασική 
ταχύτητα 768 Kbps (που προκύπτει από το διπλασιασμό της 384 Kbps) πλέον 
(Σεπτέμβριος 2006) είναι της τάξεως του 75,1%, καθώς από τα 90,27 ευρώ έχει πέσει 
στα 22,5 ευρώ το μήνα. Η σημαντική πτωτική πορεία του μέσου συνολικού κόστους 
συνδέεται μεταξύ άλλων και με την αυξητική τάση στην απόκτηση ευρυζωνικών 
συνδέσεων που σημειώθηκε κατά την περίοδο Ιούνιος 2005 - Ιούνιος 2006 στην 
Ελλάδα. Οι τιμές για την πρόσβαση στο γρήγορο (ευρυζωνικό) Internet μειώθηκαν 
στο τελευταίο εξάμηνο έως και 28,3% (ανάλογα με την ταχύτητα πρόσβασης), σε 
σχέση με την περίοδο Ιουλίου - Δεκεμβρίου 2005. Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο 
της ΚτΠ, οι τιμές καταλόγου στην Ελλάδα εξακολουθούν να κυμαίνονται σε 
υψηλότερα επίπεδα από τις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. (I.T.U, Νοέμβριος 2005), 
γεγονός που οφείλεται κυρίως στο μικρό μέγεθος της αγοράς και στις περιορισμένες 
υπηρεσίες. Στοιχεία της υπηρεσίας Global Broadband Statistics της Point Topic 
(Σεπτέμβριος 2006) δείχνουν πως η πιο γρήγορα αναπτυσσόμενη χώρα στο DSL για 
το δεύτερο τρίμηνο του 2006 ήταν η Ελλάδα (σε χώρες με πάνω από 100.000 
γραμμές) η οποία και παρουσίασε μια αύξηση μεγαλύτερη του 44% στο τρίμηνο 
αυτό. 
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Εικόνα 63: Εξέλιξη των ευρυζωνικών γραμμών στην Ελλάδα (Πηγή ΕΕΤΤ29) 

Στα μέσα του Φθινοπώρου του 2006 φαίνεται πως ο διπλασιασμός των ταχυτήτων 
πρόσβασης στο Internet μέσω γραμμών ADSL, σε συνδυασμό με τον συνεχιζόμενο 
έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων, συνέχισε να οδηγεί την αγορά των 
ευρυζωνικών συνδέσεων στη χώρα μας, η οποία παρουσίασε έντονους ρυθμούς 
ανάπτυξης στον συγκεκριμένο τομέα. H εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι πλέον οι 
χρεώσεις βρίσκονται σε επίπεδα αντίστοιχα με εκείνα της Ευρώπης, συνδυαζόμενα με 
τις ταχύτητες που προσφέρουν. Μεγάλη κινητικότητα υπάρχει επίσης και στον τομέα 
των υποδομών, καθώς τουλάχιστον τέσσερις εταιρείες (Forthnet, Vivodi, HOL και On 
Telecoms), αυτή τη στιγμή, αναπτύσσουν με ταχύτατους ρυθμούς δίκτυα οπτικών 
ινών στην περιοχή της Αττικής. Ωστόσο, τελευταία εξακολουθούσε να παραμένει η 
χώρα μας συγκρινόμενη με τις υπόλοιπες χώρες-μέλη της ΕΕ σε ό,τι αφορά τη 
διείσδυση της ευρυζωνικότητας στα νοικοκυριά, παρά το γεγονός της μείωσης των 
τιμολογίων του γρήγορου Internet, σύμφωνα με έρευνα του Παρατηρητηρίου για την 
Κοινωνία της Πληροφορίας. 

Ως τα τέλη του 2006 παρατηρήθηκε τετραπλασιασμός των ευρυζωνικών συνδέσεων, 
ενώ σύμφωνα με τον ΟΤΕ, το ποσοστό διείσδυσης του γρήγορου Internet-ADSL στα 
ελληνικά νοικοκυριά ξεπέρασε το 11%. Ταυτόχρονα το κόστος των συνδρομών 
μειώθηκε δραματικά φθάνοντας τα 25 ευρώ για τις πραγματικά γρήγορες συνδέσεις 
που πριν από ένα χρόνο κόστιζαν σχεδόν δέκα φορές περισσότερο. Επιπλέον, η 
χρησιμοποίηση του Ίντερνετ από τις επιχειρήσεις κερδίζει συνεχώς έδαφος στην 
Ελλάδα, η οποία κινείται πλέον κοντά στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η Eurostat. Όπως 
προκύπτει από τα κοινοτικά στοιχεία, 7 στις 10 ελληνικές επιχειρήσεις διαθέτουν 
εσωτερικό δίκτυο υπολογιστών, 9 στις 10 έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο και 

                                                 
29 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων, Πορεία της 
Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα, A΄ Εξάμηνο 2007 Ιούλιος 2007 
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περίπου 6 στις 10 διαθέτουν δική τους ιστοσελίδα (web site). Σύμφωνα με έκθεση της 
Point Topic που αφορά τους ρυθμούς ανάπτυξης των ευρυζωνικών δικτύων σε 
παγκόσμιο επίπεδο για το τέταρτο τρίμηνο του 2006 η Ελλάδα, παρουσίασε το 
μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης, με ποσοστό αύξησης 31.9%, όμως παραμένει ακόμα 
ουραγός σε αυτόν τον τομέα. 

Τα κύρια συμπεράσματα για την πορεία της ευρυζωνικής πρόσβασης στην Ελλάδα 
μέχρι τις 31/12/2006 (με βάση έρευνα της ΕΕΤΤ30) είναι τα παρακάτω:  

1. H ευρυζωνικότητα με αυξανόμενο ρυθμό ανάπτυξης  

Η αύξηση των ευρυζωνικών γραμμών συνεχίστηκε και το Δ τρίμηνο του 2006 με 
αυξανόμενο ρυθμό επιτάχυνσης (Εικόνα 63). Για πρώτη φορά μάλιστα η 
εξαμηνιαία αύξηση της διείσδυσης στην Ελλάδα παρουσιάζεται σε επίπεδα 
συγκρίσιμα με αυτά της Ε.Ε. Πιο συγκεκριμένα ο αριθμός των ευρυζωνικών 
συνδέσεων έφτασε τις 760 χιλιάδες την 30η Ιουνίου 2007, έναντι 488 χιλιάδων 
στην 31η Δεκεμβρίου 2006 (αύξηση 55%). Η εκτίμηση της ΕΕΤΤ είναι ότι ο 
αριθμός των ευρυζωνικών συνδέσεων θα φτάσει το φράγμα των 1.000.000 
συνδέσεων μέχρι το τέλος του 2007. 

2. Η Ελλάδα παραμένει ουραγός στην Ε.Ε. αλλά η απόσταση από την μέση 
διείσδυση της ευρυζωνικότητας αναμένεται να μειωθεί  

Με βάση τα υφιστάμενα επίσημα στοιχεία (Ελλάδα 12/2006, λοιπά κράτη μέλη 
της Ε.Ε. 6/2006) η Ελλάδα παραμένει στις τελευταίες θέσεις. Ωστόσο, η ετήσια 
αύξηση της ευρυζωνικής διείσδυσης στην Ελλάδα το 12-μηνο 6/2006 – 6/2007 
υπολογίζεται στο 4,2%, ενώ η αντίστοιχη αύξηση της ευρυζωνικής διείσδυσης 
στην Ε.Ε. των 25 υπολογίζεται για την περίοδο 12/2005 – 12/2006 σε 4,12%. 
Δεδομένου ότι η ευρυζωνική ανάπτυξη στην Ε.Ε. δεν παρουσιάζει τάσεις 
επιτάχυνσης, η σύγκριση αυτή υποδηλώνει ότι το 12-μηνο 6/2006 έως 6/2007 η 
Ελλάδα αναμένεται να παρουσιάσει για πρώτη φορά υψηλότερη ανάπτυξη της 
ευρυζωνικότητας σε σχέση με την Ε.Ε..  

3. Κυριαρχία της πρόσβασης ADSL μέσω γραμμών ΑΡΥΣ του ΟΤΕ  

Η πρόσβαση ADSL μέσω γραμμών ΑΡΥΣ του ΟΤΕ αποτελεί τον κυρίαρχο τρόπο 
παροχής ευρυζωνικής πρόσβασης, με ποσοστό 95,3%. Η πρόσβαση xDSL μέσω 
ΑΠΤΒ (Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο) αντιστοιχεί σε ποσοστό 
4% και η πρόσβαση με λοιπές τεχνολογίες σε ποσοστό 0,7%, γεγονός που 
υποδηλώνει ότι ο ανταγωνισμός σε επίπεδο υποδομών παραμένει σε χαμηλό 
επίπεδο.  

4. Σημαντική αύξηση των ταχυτήτων πρόσβασης  

Κατά το Δ τρίμηνο 2006 ολοκληρώθηκε η διαδικασία διπλασιασμού των 
ονομαστικών ταχυτήτων των γραμμών ΑΡΥΣ, γεγονός που συμβάλει τόσο στην 
βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. Η χαμηλότερη ταχύτητα βρίσκεται πλέον 
στο επίπεδο των 768 Kbps (download) που αποτελεί και την πλειοψηφία των 
γραμμών, με αρκετά ικανοποιητικό ποσοστό γραμμών υψηλών ταχυτήτων (2048 
Kbps download).  

5. Η ΑΠΤΒ παρουσιάζει αύξηση αλλά παραμένει σε χαμηλά επίπεδα  
                                                 
30 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων, Πορεία της 
Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα, A΄ Εξάμηνο 2007 Ιούλιος 2007 
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Η ΑΠΤΒ συνεχίζει να αναπτύσσεται με επιταχυνόμενο ρυθμό. Η αύξηση μάλιστα 
των γραμμών ΑΠΤΒ κατά το Δ τρίμηνο 2006 έφτασε το 45%. Παραμένει ωστόσο 
σε χαμηλά επίπεδα με λιγότερες από 20.000 γραμμές που αντιστοιχούν σε 
ποσοστό 4% των ευρυζωνικών γραμμών ή σε ποσοστό 0,36% επί των κυρίων 
τηλεφωνικών γραμμών (έναντι 6,8% στην Ε.Ε., τον Ιούνιο 2006).  

6. Ανάπτυξη της φυσικής συνεγκατάστασης  

Ο αριθμός των τοπικών κέντρων του ΟΤΕ στα οποία παρέχεται φυσική 
συνεγκατάσταση αυξήθηκε από 1 το Σεπτέμβριο 2005 σε 26 το Δεκέμβριο 2006. 
Η αύξηση αυτή αναμένεται να συμβάλλει στην ανάπτυξη της ΑΠΤΒ.  

 

Εικόνα 64: Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών ανά τεχνολογία/ τύπο πρόσβασης 

Στο πρώτο τρίμηνο του 2007, παρουσιάστηκε ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά 
αύξησης της χρήσης του Διαδικτύου σε τριμηνιαία βάση την τελευταία διετία, όπως 
προκύπτει από τα στοιχεία της πιο πρόσφατης έκδοσης της πανελλαδικής έρευνας 
«Μetron Forum» της Metron Analysis. Συγκεκριμένα, η έρευνα δείχνει ότι το 27,3% 
των Ελλήνων άνω των 18 ετών χρησιμοποιεί το Internet, όταν το περασμένο Μάρτιο 
ήταν στο 15,9%. Σύμφωνα με τη Metron Analysis, το ποσοστό αυτό σημαίνει ότι οι 
ενήλικοι Έλληνες χρήστες του Διαδικτύου φθάνουν στα 2,4 εκατομμύρια. Ακόμη 
φαίνεται πως το ένα εκατομμύριο ξεπέρασαν οι εγκατεστημένες πόρτες στο δίκτυο 
ADSL σύμφωνα με τον ΟΤΕ. Ο Οργανισμός σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι ο 
αριθμός τους έχει υπερδιπλασιαστεί από τις αρχές του 2007. Από την αρχή του έτους, 
έχουν εγκατασταθεί, από τον ΟΤΕ σχεδόν 250.000 νέες πόρτες στο δίκτυο του 
ADSL. Να σημειωθεί πως η ταχύτατη ανάπτυξη του δικτύου ADSL του ΟΤΕ 
πραγματοποιείται με ιδιαίτερη έμφαση στην περιφέρεια. Χαρακτηριστικό είναι το 
γεγονός ότι από τα 1.180 σημεία παρουσίας του δικτύου ADSL του ΟΤΕ σήμερα, τα 
1.055 είναι εκτός Αττικής. 
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Ο αριθμός των ευρυζωνικών γραμμών έφτασε στις 30/6/2007 τις 760.698 
παρουσιάζοντας αύξηση 55% σε σχέση με τις 31/12/2006. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 
ρυθμός αύξησης των ευρυζωνικών γραμμών βαίνει συνεχώς αυξανόμενος. Η αύξηση 
στον αριθμό των ευρυζωνικών γραμμών κατά το τέταρτο πρώτο εξάμηνο του 2007 
οδήγησε σε αύξηση της διείσδυσης από 4,4% στις 31/12/2006 σε 6,9% στις 
30/6/2007. Με βάση τα στοιχεία αυτά η Ελλάδα δείχνει να παραμένει στην τελευταία 
θέση μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ε.Ε. (έχουν προστεθεί η Βουλγαρία και 
Ρουμανία). Η τάση ωστόσο για μείωση της απόστασης είναι εμφανής.  

Το διάγραμμα της ποσοστιαίας εξέλιξης των ευρυζωνικών γραμμών ανά τεχνολογία 
(Εικόνα 64) παρουσιάζει δύο σημαντικά «σημεία καμπής»:  

• Το Σεπτέμβριο 2006, οπότε η ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας επιταχύνεται 
σημαντικά, καθώς ο αριθμός των νέων ευρυζωνικών γραμμών αυξάνει το τρίμηνο 
9-12/2006 κατά 50% σε σχέση με το τρίμηνο 6-9/2006.  

• Το Μάρτιο 2007, οπότε η αύξηση των Φυσικών Συνεγκαταστάσεων οδηγεί σε 
εκρηκτική επιτάχυνση των γραμμών ΑΠΤΒ, ο ρυθμός αύξησης των οποίων 
σχεδόν τριπλασιάζεται το τρίμηνο 3-6/2007 σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο 
τρίμηνο. Η εκρηκτική αυτή ανάπτυξη έχει επίπτωση στις γραμμές ADSL μέσω 
ΑΡΥΣ (χονδρικής ή λιανικής), των οποίων ο ρυθμός αύξησης παρουσιάζει 
σημαντική μείωση έναντι του προηγουμένου τριμήνου.  

Η μέση ταχύτητα πρόσβασης (download) παρουσιάζει αύξηση κατά το Β τρίμηνο 
2007, γεγονός που οφείλεται στο αυξανόμενο ενδιαφέρον προς τα πακέτα με 
υψηλότερες ταχύτητες πρόσβασης (διάγραμμα 7), τα οποία παρέχουν στους 
καταναλωτές την δυνατότητα να απολαμβάνουν εξελιγμένα προϊόντα ευρυζωνικών 
υπηρεσιών (VoIP, double play κ.λ.π.).  

 
Εικόνα 51: Εξέλιξη της μέσης ταχύτητας πρόσβασης 

Στο α’ εξάμηνο του 2007 (σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Παρατηρητήριο 
από την ΕΕΤΤ και τον ΟΤΕ για το τέλος Ιουνίου 2007), οι σχετικές με την 
ευρυζωνική πρόσβαση προσφορές προϊόντων εντάσσονταν σε τρεις κύριες 
κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται εκείνες οι προσφορές που αφορούν 
μόνο σε παροχή ευρυζωνικής σύνδεσης. Στη δεύτερη κατηγορία εντοπίζονται εκείνες 
που συνδυάζουν ευρυζωνική σύνδεση και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας (double 
play) ενώ στην τρίτη κατηγορία εντοπίζονται αυτές που συνδυάζουν και υπηρεσίες 
ψυχαγωγίας, κυρίως τηλεοπτικής.  
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Στο α’ εξάμηνο του 2007, συνεχίστηκε αν και σε σαφώς πολύ μικρή κλίμακα, η 
πτωτική τάση των τιμών. Η πτωτική τάση είναι μεγαλύτερη σε προσβάσεις 
υψηλότερης ταχύτητας.  

• Περί του 3,2% σε εξαμηνιαία βάση για την βασική πρόσβαση (768kbps) 

• Περί του 6,3% σε εξαμηνιαία βάση για την βασική πρόσβαση (1Mbps) 

• Περί του 16,2% σε εξαμηνιαία βάση για την υψηλή πρόσβαση (2Mbps) 

 

Εικόνα 65: Εξέλιξη Μέσου Κόστους Ευρυζωνικής Σύνδεσης (Ιανουάριος 2004- 
Ιούλιος 2007) σε σχετικά μεγέθη  

Η ανταγωνιστικότητα των τιμών των πακέτων ονομαστικής πρόσβασης 4 και 8 Mbps 
αποτυπώνεται ευκρινέστερα στην Εικόνα 66 όπου συζητείται το κόστος ανά Kbps 
πρόσβασης. Από το διάγραμμα αυτό συνάγεται ότι η εγχώρια αγορά διαθέτει έντονη 
δυναμική σύγκλισης με την EE-15 σε όρους λιανικού κόστους πρόσβασης.  
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Εικόνα 66: Εξέλιξη μέσου κόστους Ευρυζωνικής σύνδεσης (Ιανουάριος 2004- 
Ιούλιος 2007) σε απόλυτα μεγέθη ανά Kbps πρόσβασης 

Κατά μέσο όρο 45.470 νέες συνδέσεις πραγματοποιούνται σε μηνιαία βάση στο α’ 
εξάμηνο του 2007. Κατά συνέπεια, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου η 
ευρυζωνική διείσδυση υπερέβη το 7%, που ήταν ο εθνικός στόχος για τα τέλη του 
2008.  
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Εικόνα 67: Εξέλιξη μηνιαίας ζήτησης συνδέσεων DSL και αποτύπωση ενεργών 
ευρυζωνικών γραμμών 

Επιπλέον, ως συμπέρασμα της έρευνας προκύπτει πως η υπο-αγορά των γραμμών 
ΑΠΤΒ (Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στο Τοπικό Βρόχο) αναπτύχθηκε με ακόμη 
μεγαλύτερο ρυθμό σε σχέση με την εγχώρια ευρυζωνική αγορά το τελευταίο 
εξάμηνο. Το τελευταίο τρίμηνο η συγκεκριμένη υπο-αγορά φαίνεται να ξεπερνά 
σημαντικά τις μεταπωλήσεις συνδέσεων τύπου ΑΡΥΣ, ενώ στο τέλος Ιουνίου 
φαίνεται να έρχεται στα ίδια επίπεδα με τη συνολική, χονδρική και λιανική, μηνιαία 
ζήτηση γραμμών από τον ΟΤΕ.  

Ειδικότερα, ο μέσος μηνιαίος ρυθμός μείωσης αυτής της κατηγορίας ζήτησης 
ανέρχεται στα επίπεδα του 22% στους τελευταίους έξι μήνες.  
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Εικόνα 68: Εξέλιξη μηνιαίας ζήτησης ευρυζωνικών γραμμών ΑΠΤΒ και 
ευρυζωνικών γραμμών πωλούμενων χονδρικώς ή/και λιανικώς από τον ΟΤΕ 

Επιπλέον, οι εγκατεστημένες ως προς τις λειτουργούσες πόρτες σε όλη τη διάρκεια 
του εξαμήνου διατηρούν ένα επίπεδο «ασφαλείας» που κυμαίνεται μεταξύ του 30% 
και του 40%.  

 

Εικόνα 69: Εγκατεστημένες και Λειτουργούσες Πόρτες Μηνιαία Εξέλιξη 

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΕΤΤ και του ΟΤΕ διαμορφώνονται τρία σενάρια 
αναφορικά με τα επίπεδα διείσδυσης στα τέλη του τρέχοντος εξαμήνου. Στο 
συντηρητικό σενάριο, η διείσδυση θα κυμανθεί στα επίπεδα 8,6%-8,8%, γεγονός που 
σηματοδοτεί μείωση της ζήτησης κατά 20-25%. Στο μέσο σενάριο, η διείσδυση θα 
κυμανθεί στα επίπεδα του 9,2%-9,6% γεγονός που σηματοδοτεί σταθεροποίηση του 
ρυθμού ανάπτυξης της ζήτησης. Σε ένα αισιόδοξο σενάριο η διείσδυση θα κυμανθεί 
στα επίπεδα του 9,9%-10,3%, γεγονός που σηματοδοτεί αύξηση της ζήτησης κατά 
περίπου 20%-25%. Όλα αυτά αποτυπώνονται στην Εικόνα 70.  
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Εικόνα 70: Αποτύπωση σεναρίων Ευρυζωνικής Διείσδυσης την 1/1/2008 

4.2.3 Η  δράση  «ΔΙΟΔΟΣ» 

Μια ακόμη προσπάθεια για την προώθηση της ευρυζωνικότητας είναι η δράση 
«ΔΙΟΔΟΣ31».  

Η δράση ΔΙΟΔΟΣ διευκολύνει τους σπουδαστές και τα μέλη του εκπαιδευτικού 
προσωπικού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην απόκτηση υπηρεσίας ευρυζωνικής 
πρόσβασης στο Διαδίκτυο με προνομιακούς όρους, στο χαμηλότερο δυνατό κόστος. 

Βασικός στόχος της δράσης ΔΙΟΔΟΣ είναι η προώθηση και ανάπτυξη της 
ευρυζωνικότητας στην ακαδημαϊκή κοινότητα, με σεβασμό στο ισχύον εθνικό και 
κοινοτικό κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και στις εμπορικές πρακτικές της αγοράς, 
τηρώντας τις αρχές της διαλειτουργικότητας και της τεχνολογικής ουδετερότητας. 

Στο πρόγραμμα ΔΙΟΔΟΣ καλούνται να συμμετάσχουν όλες οι επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
πρόσβασης στο Διαδίκτυο. 

Στη δράση εμπλέκονται όλοι οι φορείς που δραστηριοποιούνται στην αγορά της 
ευρυζωνικής ADSL πρόσβασης στο Internet, δηλαδή ο κυρίαρχος τηλεπικοινωνιακός 
πάροχος (ΟΤΕ), οι εναλλακτικοί τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, και οι πάροχοι 
                                                 
31 http://diodos.gsrt.gr/  
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υπηρεσιών Διαδικτύου (ISPs), καθώς επίσης το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και 
Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). 

Η υπηρεσία παρέχεται από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) μέσω 
των δικτύων ADSL των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, τα οποία διασυνδέονται με το 
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) για την εξυπηρέτηση της κίνησης 
των συνδρομητών φοιτητών. 

Οι Πάροχοι (ISP) αναλαμβάνουν την εμπορική διάθεση της υπηρεσίας, τη 
συνεργασία με το Πληροφοριακό Σύστημα ΔΙΟΔΟΣ της ΓΓΕΤ, τη διαχείριση 
χρεώσεων και συνδρομών, καθώς και την υποστήριξη των χρηστών σε πρώτο επίπεδο 
για θέματα που αφορούν τα προσφερόμενα από αυτούς πακέτα σύνδεσης. 

Το καλοκαίρι του 2006, δημοσιεύτηκε ο Νόμος 3468/2006, με το οποίο καθιερώνεται 
και νομοθετικά το πρόγραμμα «Δίοδος» για την παροχή στους προπτυχιακούς και 
μεταπτυχιακούς φοιτητές όλων των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ανώτατης 
εκπαίδευσης, προνομιακής πρόσβασης στο Internet και σε τεχνολογίες της 
πληροφορίας, σε συνεργασία με φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Επιπλέον, 
από την 1/8/2006, όλες οι συνδέσεις του φοιτητικού προγράμματος ΔΙΟΔΟΣ που 
χρησιμοποιούν το δίκτυο ADSL του ΟΤΕ αναβαθμίστηκαν αυτόματα στις νέες 
ταχύτητες, σύμφωνα με τον προγραμματισμό υλοποίησης του ΟΤΕ. 

Επίσης, τον Ιούνιο του 2006, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης που εφαρμόζει, ο ΟΤΕ παραχωρεί εύρος ζώνης 2 Gbps του δικτύου του για 
τις ανάγκες του προγράμματος «Δίοδος» που προσφέρει στους φοιτητές φθηνή 
πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Τα κυκλώματα του ΟΤΕ συνδέθηκαν με το Εθνικό Δίκτυο 
Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), με τελικό αποδέκτη τους φοιτητές και την 
Ακαδημαϊκή Κοινότητα γενικότερα. Σύμφωνα με τον ΟΤΕ, το όφελος για το ΕΔΕΤ 
υπολογίζεται σε περίπου μισό εκατ. ευρώ για έξι μήνες. 

Στις αρχές Ιανουαρίου 2007 διεξήχθη από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και 
Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), φορέα εποπτευόμενο από το υπουργείο Ανάπτυξης, ειδική 
δημοσκόπηση ανάμεσα στους χρήστες του προγράμματος ΔΙΟΔΟΣ, στους οποίους 
εστάλησαν ατομικά μη προσωποποιημένα ερωτηματολόγια. Στην έρευνα έλαβαν 
μέρος 4.500 φοιτητές με ενεργοποιημένη σύνδεση ADSL. 

Τα κυριότερα συμπεράσματα της έρευνας είναι τα εξής: 

• Το 92% αξιολογεί τη δράση ΔΙΟΔΟΣ από «καλή» έως «εξαιρετική». 

• Το 79% θεωρεί τις τιμές των πακέτων που προσφέρονται μέσω του προγράμματος 
ΔΙΟΔΟΣ από «συμφέρουσες» έως «εξαιρετικά συμφέρουσες». 

• Το 72% δηλώνει ότι η αίτησή του ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από 30 ημέρες. 

• Το 74% αξιολογεί την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας από «καλή» έως 
«εξαιρετική». 

• Οι μισοί περίπου από τους ερωτηθέντες απεφάνθησαν ότι θα είχαν αποκτήσει 
προσωπική σύνδεση ADSL ακόμη και εάν δεν υπήρχε το πρόγραμμα ΔΙΟΔΟΣ.  

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του προγράμματος ΔΙΟΔΟΣ, για την ειδική ευρυζωνική 
σύνδεση των φοιτητών με το Internet, μέχρι τον Ιανουάριο του 2007 είχαν 
καταχωρηθεί 29.756 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 17.968 είχαν ήδη ενεργοποιηθεί από 
τους συμμετέχοντες Παρόχους. Ο ρυθμός υποβολής νέων αιτήσεων συμμετοχής είναι 
περίπου 150 την ημέρα. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:  
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Π1.2.1: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 163 

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις διαδικασίες εφαρμογής του προγράμματος, όπως ο 
κανονισμός λειτουργίας, οι προϋποθέσεις συμμετοχής των παρόχων κ.λπ., μπορούν 
να βρεθούν στον δικτυακό τόπο του προγράμματος ΔΙΟΔΟΣ: http://diodos.gsrt.gr. 

4.3 ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ΄ ΚΠΣ 
προβλέπεται η χρηματοδότηση δράσεων για δίκτυα και ευρυζωνική πρόσβαση τόσο 
στο Δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Οι δράσεις για την Ανάπτυξη 
Ευρυζωνικών Υποδομών σύμφωνα με την ετήσια έκθεση 200532 αφορούν 
ευρυζωνικά μητροπολιτικά δίκτυα σε 75 δήμους, ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα σε 
120 δήμους και 20 ΤΕΔΚ, 770 σημεία ασύρματης πρόσβασης στο Internet (Wireless 
Hotspots) από επιχειρήσεις, ευρυζωνική αξιοποίηση του δορυφόρου HellasSAT, 
ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων για την ευρυζωνικότητα στην Περιφέρεια: 

• Ευρυζωνικά μητροπολιτικά δίκτυα σε 75 δήμους  

Πρόκειται για τη χρηματοδότηση με €59 εκατ. της δημιουργίας μητροπολιτικών 
ευρυζωνικών δικτύων οπτικών ινών (που διεθνώς αναφέρονται με τον όρο 
Metropolitan Area Networks - MAN) σε 75 δήμους της Περιφέρειας της Ελλάδας. 

Τα δίκτυα που κατασκευάζονται σε κάθε δήμο έχουν ως προϋπόθεση 
χρηματοδότησης τη διασύνδεση τουλάχιστον 20 σημείων δημόσιου 
ενδιαφέροντος. Ωστόσο, με βάση τις εγκεκριμένες προτάσεις διασυνδέονται σε 
κάθε δήμο κατά μέσο όρο 45 σημεία δημόσιου ενδιαφέροντος, όπως εκπαιδευτικά 
ιδρύματα, Πανεπιστήμια, σχολεία, ΔΟΥ, Δημόσια Νοσοκομεία, τα κτίρια των 
Δήμων ή της Νομαρχίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, μουσεία, επιμελητήρια, 
Αστυνομία, Πυροσβεστική κλπ. 

Τα μητροπολιτικά δίκτυα των 75 δήμων ξεπερνούν αθροιστικά σε μήκος τα 735 
χιλιόμετρα. Συνολικά, μέσω την δικτύων, θα διασυνδεθούν περισσότερα των 
2.800 σημείων δημοσίου ενδιαφέροντος σε όλη τη χώρα, αλλάζοντας 
κυριολεκτικά το «χάρτη» υποδομών της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα. 

Η ανάπτυξη των ευρυζωνικών υποδομών θα ευνοήσει την ανάπτυξη του 
ανταγωνισμού προς όφελος των πολιτών. Ο σχεδιασμός του έργου προβλέπει τη 
διάθεση μέρους των υποδομών για ιδιωτική εκμετάλλευση μέσω μακροχρόνιας 
ενοικίασης της διαθέσιμης χωρητικότητας, με σκοπό μόνο την κάλυψη εξόδων 
λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου. Η αξιοποίηση των δικτύων, μετά την 
κατασκευή τους, θα γίνει από οργανωτικό σχήμα που θα επιλεγεί από την Ειδική 
Γραμματεία για την Κοινωνία της Πληροφορίας. 

• Ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα σε 120 δήμους και 20 ΤΕΔΚ  

Συμπληρωματικά της δημιουργίας μητροπολιτικών δικτύων, η Ειδική Γραμματεία 
χρηματοδοτεί με €42 εκατ. τη δημιουργία ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων σε 
περισσότερους από 120 δήμους και 20 Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων 

                                                 
32http://www.infosoc.gr/infosoc/el-

GR/epktp/Parakoloythish_ajiologish/EthsiaEktheshEkteleshs/  
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(ΤΕΔΚ). Στο πλαίσιο της ίδιας παρέμβασης, προβλέπεται χρηματοδότηση για την 
ευρυζωνική διασύνδεση σχολείων της χώρας στο πανελλήνιο σχολικό δίκτυο. 

Μέσω της δράσης, δίνεται η δυνατότητα σε μικρούς πληθυσμιακά δήμους να 
παράσχουν ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση (π.χ. με τεχνολογίες Wi-Fi) σε 
τουλάχιστον 10 σημεία δημόσιου ενδιαφέροντος όπως κτίρια δήμων, μουσεία, 
δημοτικές βιβλιοθήκες, περιφερειακά ιατρεία κλπ. Οι δήμοι θα αξιοποιήσουν τις 
ασύρματες τεχνολογίες για να διασυνδεθούν και με το δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» ενώ 
θα ξεκινήσουν τη δημιουργία των δικτύων από τον Ιούνιο του 2006. 

Συνολικά, μέσα από την δράση θα διασυνδεθούν ευρυζωνικά περισσότερα από 
1260 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πάνω από 360 
κέντρα πολιτισμού και αθλητισμού (δημοτικές βιβλιοθήκες, μουσεία, πνευματικά 
κέντρα, αθλητικές εγκαταστάσεις), σχεδόν 1800 σημεία δημοσίων φορέων (κτίρια 
δήμων, νομαρχιών, ΔΟΥ, πυροσβεστική κλπ.) και 320 περιφερειακά ιατρεία, 
κέντρα υγείας κ.ο.κ. 

• 770 σημεία ασύρματης πρόσβασης στο Internet (Wireless Hotspots) από 
επιχειρήσεις  

H Ειδική Γραμματεία χρηματοδοτεί ήδη με €21 εκατ. τη δημιουργία σημείων 
ασύρματης πρόσβασης (wireless hotspots) σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε χώρους 
προσβάσιμους από το κοινό. Ήδη αναπτύσσονται περισσότερα από 770 σημεία 
ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης σε σχεδόν 400 επιχειρήσεις σε όλη την 
Ελλάδα. Τα περισσότερα σημεία αναπτύσσονται από επιχειρήσεις του 
τουριστικού κλάδου και του κλάδου εστίασης από όλη την Ελλάδα, 
συμβάλλοντας ουσιαστικά στην βελτίωση της τουριστικής υποδομής της χώρας. 

• Ευρυζωνική αξιοποίηση του δορυφόρου HellasSAT  

Στο πλαίσιο του σχεδίου για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας, χρηματοδοτείται 
η αξιοποίηση του δορυφόρου HellasSAT για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών 
σε νησιά ή άλλες απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Αναπτύσσονται υποδομές 
δορυφορικών συστημάτων σύνδεσης και πρόσβασης για απομακρυσμένα σημεία 
δημοσίου ενδιαφέροντος, όπως σχολεία, κέντρα υγείας, μονάδες ψυχαγωγίας 
στρατοπέδων κλπ. ώστε να είναι δυνατή η παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών σε 
αυτά (εικόνα, ήχος, δεδομένα). 

• Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων για την ευρυζωνικότητα στην Περιφέρεια  

Η Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνία της Πληροφορίας, έχει προγραμματίσει 
εντός του 2006 την ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων για την ανάπτυξη 
ευρυζωνικών υποδομών τοπικής πρόσβασης στην Περιφέρεια (εκτός Αθήνας, 
Θεσσαλονίκης). 

Μέσω συνολικού Π/Υ €210 εκατ. τίθεται ως στόχος η προσφορά ευρυζωνικών 
υπηρεσιών στους πολίτες και στις επιχειρήσεις σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο 
μέρος της χώρας, με προσιτά τιμολόγια. 

Στο πλαίσιο του έργου, η χώρα (πλην Αθήνας και Θεσσαλονίκης) θα χωρισθεί σε 
7 ισοδύναμες περιοχές, κάθε μια εκ των οποίων θα αποτελέσει πεδίο ανάπτυξης 
της ευρυζωνικότητας. Η Ειδική Γραμματεία θα ενισχύσει τις επενδύσεις ιδιωτών 
σε αυτές τις περιοχές, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αξιοποίηση του γρήγορου 
Internet στη χώρα, να επιταχυνθεί ο ρυθμός διείσδυσής του και να έχουν οι 
πολίτες της περιφέρειας ίσες ευκαιρίες πρόσβασης. 
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Σύμφωνα με την αναθεωρημένη έκδοση του Ε.Π. «ΚτΠ»33 οι παραπάνω δράσεις που 
αφορούν υποδομές τηλεπικοινωνιών υλοποιούνται στα πλαίσια του Άξονα 
Προτεραιότητας 4 (Επικοινωνίες) και των μέτρων 4.2 (Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύων 
Τοπικής Πρόσβασης) και 4.3 (Προηγμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες για τον 
πολίτη και τις επιχειρήσεις).  

Με σκοπό τη δημιουργία συνθηκών για την παροχή ποιοτικά προηγμένων 
τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, με προσιτό για όλους κόστος σε 
καθεστώς πλήρους απελευθέρωσης, οι Γενικοί Στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 4 
είναι : 

• Ολοκλήρωση και υποδομές για την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου της 
απελευθέρωσης και ενίσχυσης του ανταγωνισμού. 

• Ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής και ταχυδρομικής υποδομής για την παροχή 
προηγμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ιδιαίτερα σε περιφερειακό / τοπικό 
επίπεδο. 

• Δημιουργία ανθρώπινου δυναμικού ικανού να χειριστεί τις νέες τεχνολογίες και 
να τις αξιοποιήσει στο νέο περιβάλλον, που αυτές δημιουργούν. 

Οι ποσοτικοποιημένοι δείκτες αποτελεσμάτων (μεταβολή μεταξύ 2000 και 2008) του 
άξονα 4 για τους ειδικούς στόχους είναι οι παρακάτω: 

• Χρήση Ευρυζωνικών υπηρεσιών (από το σύνολο των χρηστών) στο 50% του 
μέσου όρου της Ε.Ε.  

• Βαθμός ανάπτυξης ανταγωνισμού, από 1 σε 5 (βαθμοδότηση σύμφωνα με την 
Οδηγία 199/96)34. 

• Βαθμός ανεξαρτησίας regulator, από 3 σε 5 (βαθμοδότηση σύμφωνα με την 
Οδηγία 199/96) 35.  

• Ποσοστό γεωγραφικής και πληθυσμιακής κάλυψης επιτήρησης φάσματος, από 
0,5% σε 30% και από 5% σε 65%, αντίστοιχα.  

Ο Πίνακας 14 παρουσιάζει συγκεντρωτικά στοιχεία για την πορεία υλοποίησης 
προγραμμάτων των μέτρων 4.2 και 4.3 του άξονα προτεραιότητας 4 του ΕΠ της ΚτΠ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

    (M€) (M€) (%) (M€) (%) (M€) (%) 

Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

2.675,97 3.671,97 137,22% 2.477,82 92,60% 1.466,82 54,81% 

Άξονας 
4 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 471,97 529,55 112,20% 395,75 83,85% 73,95 15,67% 

                                                 
33 Αναθεωρημένη έκδοση Ε.Π. «ΚτΠ» εγκεκριμένη από την Ε.Ε., με την υπ’αριθμ. 
Ε(2006)6421/7-12-06 Απόφαση http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/epktp/ 

34 * Ο Δείκτης επηρεάζεται έμμεσα μόνο από το ΕΠ ΚτΠ και συνεπώς δεν είναι 
δεσμευτικός 

35 * Ο Δείκτης επηρεάζεται έμμεσα μόνο από το ΕΠ ΚτΠ και συνεπώς δεν είναι 
δεσμευτικός 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Μέτρο 
4.2 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟ-
ΣΒΑΣΗΣ (ΕΤΠΑ) 

231,43 270,73 116,98% 188,94 81,64% 9,60 4,15% 

Μέτρο 
4.3 

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙ
ΑΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ 
ΤΙΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

136,50 153,52 112,47% 115,90 84,91% 7,53 5,52% 

Πίνακας 14: Πορεία υλοποίησης προγραμμάτων των μέτρων 4.2 και 4.3 του 
άξονα προτεραιότητας 4 του ΕΠ της ΚτΠ (Στοιχεία ΟΠΣ 5/7/2007) 

Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι γενικές περιγραφές των μέτρων 4.2 και 4.3 καθώς 
και προσκλήσεις και η πορεία υλοποίησης των σχετικών προσκλήσεων των 
παραπάνω μέτρων που αφορούν ευρυζωνικές υποδομές. 

4.3.1 Άξονας  4 της  Κοινωνίας  της  Πληροφορίας: 
«Επικοινωνίες» - Μέτρο  4.2: «Ανάπτυξη  
Υποδομών  Δικτύων  Τοπικής  Πρόσβασης»  

Στόχος του Μέτρου 4.2 είναι η ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακής υποδομής δικτύων 
τοπικής πρόσβασης περιλαμβανομένων μικρών πόλεων και μη αστικών ή 
απομακρυσμένων περιοχών, για την παροχή βασικών υπηρεσιών ευρείας ζώνης. Η 
ανάπτυξη δικτύων τοπικής πρόσβασης στις εν λόγω περιοχές, θα διευκολύνει την 
απελευθέρωση της αγοράς, θα αυξήσει τον ανταγωνισμό και, παράλληλα, θα 
βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων των ορεινών και νησιωτικών περιοχών, 
μέσω της εξασφάλισης με ηλεκτρονικό τρόπο ικανοποιητικού επιπέδου υπηρεσιών 
υγείας, εκπαίδευσης και εμπορικών εφαρμογών. Οι ανωτέρω υποδομές πρόσβασης 
κρίνονται επίσης αναγκαίες για την αναβάθμιση και βελτίωση των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων των περιοχών, τη διατήρηση αλλά και τη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας. Επιπλέον, κατάλληλη δικτυακή υποδομή μπορεί να υποστηρίξει την 
εποπτεία-προστασία των περιοχών αυτών από φυσικές καταστροφές, (π.χ. πυρκαγιές, 
σεισμούς κ.λπ.) και να ενισχύσει άλλες εφαρμογές για την προστασία του 
περιβάλλοντος. Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής τοπικής πρόσβασης θα 
αφορά τις Περιφέρειες της χώρας και θα βασιστεί στη στρατηγική των Περιφερειών 
ώστε να ληφθούν υπόψη οι γεωφυσικές ιδιαιτερότητες, οι προβλεπόμενες κοινωνικό–
οικονομικό-πληθυσμιακές εξελίξεις, η υπάρχουσα τηλεπικοινωνιακή υποδομή και 
ζήτηση, ενώ η τεχνολογία υλοποίησης θα υποδειχθεί από τις εκάστοτε απαιτήσεις. 
Φορείς υλοποίησης των δράσεων που περιλαμβάνονται στο μέτρο αυτό είναι η 
Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Οι 
φορείς υλοποίησης θα ακολουθήσουν μία διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης, 
συνεργασίας με τις Περιφέρειες και κατάρτισης προκαταρτικών μελετών για τον 
προσδιορισμό των αναγκών. Στη συνέχεια θα συντάξουν και θα προκηρύξουν 
διαγωνισμούς για την μελέτη εξειδίκευσης και προετοιμασίας του έργου, καθώς και 
για την υλοποίηση του φυσικού του αντικειμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις 
εφαρμογής του παρόντος ΕΠ και στη βάση των κατευθυντήριων γραμμών που έχουν 
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εκδοθεί από την ΕΕ. Θα διερευνηθούν και δυνατότητες χρηματοδότησης από την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 

Στο πλαίσιο του Μέτρου αυτού προβλέπεται και η υλοποίηση ενός μεγάλου έργου 
σύμφωνα με τα άρθρα 25/26 του κανονισμού 1260/1999 και το οποίο αφορά στη 
δημιουργία ευρυζωνικών υποδομών σε περιφέρειες της χώρας που θα επιτρέπουν την 
τοπική πρόσβαση στο ευρυζωνικό δίκτυο. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 160 
εκατ. Ευρώ (80 εκατ. Ευρώ Δημόσια Δαπάνη, 56 εκατ. Ευρώ Κοινοτική Συμμετοχή 
ΕΤΠΑ, 80 εκατ. Ευρώ Ιδιωτική Συμμετοχή). Ο τελικός προϋπολογισμός και η 
ανάλυση του μεγάλου έργου εξειδικεύτηκε στη σχετική αίτηση που υποβλήθηκε στην 
Επιτροπή. Το έργο αυτό συμπληρώνεται από δράσεις ενίσχυσης της ζήτησης που θα 
υλοποιηθούν στο Μέτρο 4.3.  

Οι σχετικοί όροι θα πρέπει να περιγράφουν τις τοπικές ανάγκες και τις απαιτούμενες 
υπηρεσίες, χωρίς ιδιαίτερη τεχνολογική αναφορά. Θα κληθούν να υλοποιήσουν τα 
έργα πάροχοι υπηρεσιών, που θα προσφέρουν εναλλακτικές συνθήκες (δυνατότητες) 
σε μικρές πόλεις και μη αστικές ή απομονωμένες περιοχές. 
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Ο Πίνακας 15 παρουσιάζε τα ενταγμένα έργα του μέτρου 4.2. 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΡΓΟΥ 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Π/Υ 

ΕΝΤΑΞΗΣ 
ΣΚ 

Π/Υ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΔΔ 

ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΚ 

ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΔΔ 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΣΚ 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΔΔ 

174 ΕΡΓΑ       267.921.241 177.921.241 190.400.635 106.134.729 9.221.755 6.465.682 

108893 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ - 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
Α.Ε. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

160.000.000 80.000.000 151.105.172 75.552.586 0 0 

70 Έργα ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΑ 
ΔΙΚΤΥΑ ΟΠΤΙΚΩΝ 
ΙΝΩΝ 

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
(ΥΠΕΣΔΑ) 

58.767.444 58.767.444 11.992.285 11.992.285 339.555 339.555 

91073 Χρηματοδότηση 
επιχειρήσεων για τη 
δημιουργία σημείων 
ασύρματης ευρυζωνικής 
πρόσβασης 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
Α.Ε. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

21.427.120 11.427.120 18.395.447 9.682.127 5.000.963 2.244.890 

85 Έργα ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ 

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
(ΥΠΕΣΔΑ) 

11.594.817 11.594.817 7.226.008 7.226.008 3.007.457 3.007.457 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Π/Υ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΣΚ 

Π/Υ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΔΔ 

ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΚ 

ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΔΔ 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΣΚ 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΔΔ 

77321 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ 
ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ 
ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕ 
ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ 
ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ 
ΔΗΜΟΣΙΟ 
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ HELLAS 
SAT 

ΓΕΝΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

11.000.000 11.000.000 878.156 878.156 873.780 873.780 

111488 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ 
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟ ΟΠΤΙΚΩΝ 
ΙΝΩΝ ΑΡΤΑΣ 

ΔΗΜΟΣ 
ΑΡΤΑΙΩΝ 
ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
(ΥΠΕΣΔΑ) 

1.300.000 1.300.000 0 0 0 0 

109053 Μητροπολιτικό Δίκτυο 
Οπτικών Ινών Δήμου 
Κομοτηνής 

ΔΗΜΟΣ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
ΝΟΜΟΥ 
ΡΟΔΟΠΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
(ΥΠΕΣΔΑ) 

1.088.820 1.088.820 0 0 0 0 

109117 Μητροπολιτικό Δίκτυο 
Οπτικών Ινών Δήμου 
Σπάρτης 

ΔΗΜΟΣ 
ΣΠΑΡΤΗΣ 
ΝΟΜΟΥ 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

1.037.041 1.037.041 0 0 0 0 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Π/Υ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΣΚ 

Π/Υ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΔΔ 

ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΚ 

ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΔΔ 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΣΚ 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΔΔ 

(ΥΠΕΣΔΑ) 

111497 Μητροπολιτικό Δίκτυο 
Οπτικών Ινών Δήμου 
Ηγουμενίτσας 

ΔΗΜΟΣ 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ 
ΝΟΜΟΥ 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
(ΥΠΕΣΔΑ) 

850.000 850.000 803.567 803.567 0 0 

114974 Μητροπολιτικό Δίκτυο 
Οπτικών Ινών Δήμου 
ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ 
ΑΜΦΙΣΣΗΣ 
ΝΟΜΟΥ 
ΦΩΚΙΔΟΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
(ΥΠΕΣΔΑ) 

640.000 640.000 0 0 0 0 

110066 Μητροπολιτικό Δίκτυο 
Οπτικών Ινών Δήμου 
Λευκάδας 

ΔΗΜΟΣ 
ΛΕΥΚΑΔΟΣ 
ΝΟΜΟΥ 
ΛΕΥΚΑΔΟΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
(ΥΠΕΣΔΑ) 

216.000 216.000 0 0 0 0 

Πίνακας 15: Ενταγμένα έργα του μέτρου 4.2 
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4.3.2 Άξονας  4 της  Κοινωνίας  της  Πληροφορίας: 
«Επικοινωνίες» - Μέτρο  4.3: «Προηγμένες  
τηλεπικοινωνιακές  υπηρεσίες  για  τον  πολίτη  
και  τις  επιχειρήσεις»  

Για την ανάπτυξη της ΚτΠ απαιτούνται προηγμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες 
ικανές να στηρίξουν εφαρμογές σε όλο το φάσμα της οικονομίας και της κοινωνίας. 
Μέσω της υλοποίησης του Μέτρου αυτού θα προωθηθεί η εισαγωγή των νέων 
τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών στην καθημερινή ζωή του πολίτη, καθώς επίσης και 
στη λειτουργία του δημόσιου τομέα και των Επιχειρήσεων, έτσι ώστε να καταστούν 
κοινωνοί των προνομίων που προσφέρει η ΚτΠ. 

Στόχοι του Μέτρου είναι: 

• Η ανάπτυξη και παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και υπηρεσιών 
περιεχομένου ευρείας ζώνης 

• Η ανάπτυξη και παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και υπηρεσιών 
περιεχομένου ευρείας ζώνης, σε περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας οι οποίες 
έχουν αναγνωρισμένες ανάγκες, όσον αφορά στη λειτουργία και διασύνδεση των 
φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.  

• Η ανάπτυξη δράσεων που αφορούν στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών, σε 
ορισμένη γεωγραφική περιοχή και ορισμένο αριθμό χρηστών, οι οποίες ακόμα δεν 
έχουν υλοποιηθεί στην Ελλάδα, δεν θεωρούνται άμεσα κερδοφόρες και θα 
συμβάλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του πολίτη. 

• Η ανάπτυξη ειδικών δράσεων παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για 
ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες. 

Φορείς υλοποίησης των δράσεων που περιλαμβάνονται στο Μέτρο η Γενική 
Γραμματεία Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλα 
Υπουργεία, οι οποίοι θα συντάξουν και θα προκηρύξουν διαγωνισμούς για τις 
μελέτες εξειδίκευσης και προετοιμασίας των δράσεων, καθώς και στη συνέχεια για 
την υλοποίηση του φυσικού τους αντικειμένου με την υποστήριξη της ΚτΠ Α.Ε. όπου 
χρειαστεί.  

Όσον αφορά την ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ευρείας ζώνης, σε 
περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας οι οποίες έχουν αναγνωρισμένες ανάγκες, για τη 
λειτουργία και διασύνδεση των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, οι δράσεις θα 
υλοποιηθούν σε συντονισμό με τις ανάλογες δράσεις του Μέτρου 2.2 του ΕΠ ΚτΠ.  
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Ο Πίνακας 16 παρουσιάζει τα ενταγμένα έργα του μέτρου 4.3. 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΡΓΟΥ 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Π/Υ 

ΕΝΤΑΞΗΣ 
ΣΚ 

Π/Υ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΔΔ 

ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΚ 

ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΔΔ 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΣΚ 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΔΔ 

209 ΕΡΓΑ       172.697.756 125.474.538 116.400.692 73.307.458 7.429.606 7.429.606 

108896 Χρηματοδότηση ιδιωτικών 
επιχειρήσεων για την 

ανάπτυξη της ευρυζωνικής 
πρόσβασης στις 

Περιφέρειες της Ελλάδας - 
Τόνωση της ζήτησης για 
ευρυζωνικές υπηρεσίες 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

Α.Ε. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

50.000.000 25.000.000 50.000.000 25.000.000 0 0 

105228 Χρηματοδότηση 
επιχειρήσεων για την 
υλοποίηση έργων 
προηγμένων 

τηλεπικοινωνιακών 
ευρυζωνικών υπηρεσιών 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

Α.Ε. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

44.446.436 22.223.218 36.186.468 18.093.234 0 0 

100946 Παροχή Ευρυζωνικών 
Υπηρεσιών Έρευνας και 

Ανάπτυξης για την 
Πρόσβαση στο ερευνητικό 

δίκτυο ΕΔΕΤ-2 

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

(ΕΔΕΤ Α.Ε.) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΓΕΝΙΚΗ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ 

9.982.315 9.982.315 6.409.815 6.409.815 1.704.420 1.704.420 

98073 ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠ. 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (πλην 
Αττικής και Θεσ/νίκης) 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

Α.Ε. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

9.856.137 9.856.137 9.847.381 9.847.381 2.482.533 2.482.533 

103449 (ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ) 
ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠ. 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

Α.Ε. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

7.114.835 7.114.835 5.573.783 5.573.783 1.405.155 1.405.155 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Π/Υ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΣΚ 

Π/Υ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΔΔ 

ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΚ 

ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΔΔ 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΣΚ 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΔΔ 

ΝΟΜΟΥΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

98207 (Τροποποίηση) ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΣΕ 
ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 

(πλην Αττικής και 
Θεσ/νίκης) 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

Α.Ε. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

6.623.793 6.623.793 6.619.721 6.619.721 1.668.837 1.668.837 

118458 Ανάπτυξη Έξυπνου 
Οικισμού στη Ζώνη 

Ενεργού Πολεοδομίας του 
Δήμου Κοζάνης της 

Γενικής Γραμματείας της 
Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας με την 
ονομασία Έξυπνος 
Οικισμός ΖΕΠ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

2.350.000 2.350.000 0 0 0 0 

113965 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΤΥΦΛΩΝ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

2.060.650 2.060.650 0 0 0 0 

118434 Ανάπτυξη Έξυπνου 
Οικισμού στην πόλη της 
Ξάνθης του Δήμου Ξάνθης 
της Γενικής Γραμματείας 

της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας & 
Θράκης με την ονομασία 
Έξυπνος Οικισμός Ξάνθης 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. 
ΜΑΚ.ΘΡΑΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. 
ΜΑΚ.ΘΡΑΚΗΣ 

2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 

118433 Ανάπτυξη Έξυπνου 
Οικισμού στην κωμόπολη 

Αρχάνες του Δήμου 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Π/Υ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΣΚ 

Π/Υ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΔΔ 

ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΚ 

ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΔΔ 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΣΚ 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΔΔ 

Αρχανών της Γενικής 
Γραμματείας της 

Περιφέρειας Κρήτης, με 
την ονομασία: Εξυπνος 

Οικισμός Δήμου Αρχανών 

118459 Έξυπνου Οικισμού στo 
Δήμο Καλαμάτας της 

Γενικής Γραμματείας της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου 
με την ονομασία «Έξυπνος 

Οικισμός Δήμου 
Καλαμάτας» 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 

112804 Ευρυζωνική αναβάθμιση 
της προσβασης στο 
Πανελλήνιο Σχολικό 

Δίκτυο 477 σχολείων και 
αναπτυξη τοπικών 

ασύρματων ευρυζωνικών 
δικτύων στην περιοχή 
ευθύνης του ΕΑΙΤΥ-

Ευρυζωνική αναβάθμιση 
του δικτύου διανομής του 
Πανελλήνιου Σχολικού 

Δικτύου 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

(ΕΑ ΙΤΥ) 

ΥΠΕΠΘ - Δ/ΝΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ (ΔΙΠΕΕ) 

1.862.068 1.862.068 187.260 187.260 0 0 

118435 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΥΠΝΟΥ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 

ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΕΞΥΠΝΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

1.700.000 1.700.000 0 0 0 0 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Π/Υ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΣΚ 

Π/Υ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΔΔ 

ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΚ 

ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΔΔ 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΣΚ 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΔΔ 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΒΕΡΟΙΑΣ» 

113148 ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ 

ΑΜΕΑ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

1.502.071 1.502.071 0 0 0 0 

118399 Ανάπτυξη Έξυπνου 
Οικισμού στην πόλη 

ΑΡΑΧΩΒΑ του Δήμου 
ΑΡΑΧΩΒΑ Σ της Γενικής 

Γραμματείας της 
Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ με την 
ονομασία Έξυπνος 

Οικισμός ΑΡΑΧΩΒΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 

1.255.340 1.255.340 0 0 0 0 

114939 ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 600 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΠΙΚΩΝ 
ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ 
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 
ΤΟΥ ΤΕΙΑ 

ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΕΠΘ - Δ/ΝΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ (ΔΙΠΕΕ) 

939.654 939.654 0 0 0 0 

115716 Ευρυζωνική αναβάθμιση 
της πρόσβασης στο 
Πανελλήνιο Σχολικό 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΥΠΕΠΘ - Δ/ΝΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ 

914.934 914.934 0 0 0 0 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Π/Υ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΣΚ 

Π/Υ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΔΔ 

ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΚ 

ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΔΔ 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΣΚ 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΔΔ 

Δίκτυο 626 σχολείων στην 
περιοχή ευθύνης του ΕΚΠΑ 

ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΔΙΠΕΕ) 

113160 ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΜΠ - 
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ 
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΕΘΝΙΚΟ 
ΜΕΤΣΟΒΙΟ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
(Ε.Μ.Π.) 

ΥΠΕΠΘ - Δ/ΝΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ (ΔΙΠΕΕ) 

748.078 748.078 74.828 74.828 0 0 

113146 ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ 

ΑΜΕΑ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΑ 
ΑΝΑΠΗΡΩΝ 
(ΠΑΣΥΠΚΑ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

732.733 732.733 42.721 42.721 0 0 

113169 ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - 
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΥΠΕΠΘ - Δ/ΝΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ (ΔΙΠΕΕ) 

730.520 730.520 0 0 0 0 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:  
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Π/Υ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΣΚ 

Π/Υ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΔΔ 

ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΚ 

ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΔΔ 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΣΚ 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΔΔ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ 
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

113141 ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΑΠΘ - 
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ 
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΥΠΕΠΘ - Δ/ΝΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ (ΔΙΠΕΕ) 

613.368 613.368 62.408 62.408 22.170 22.170 

103137 (Τροποποίηση ) ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 
ΝΟΜΟ ΘΕΣΑΛΛΟΝΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

Α.Ε. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

533.902 533.902 533.876 533.876 134.591 134.591 

113162 ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ 
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΥΠΕΠΘ - Δ/ΝΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ (ΔΙΠΕΕ) 

504.058 504.058 50.404 50.404 0 0 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Π/Υ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΣΚ 

Π/Υ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΔΔ 

ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΚ 

ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΔΔ 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΣΚ 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΔΔ 

ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΜΑΚ 

114940 ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 318 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΠΙΚΩΝ 
ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ 
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 
ΤΟΥ ΤΕΙΘ 

ΤΕΙ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΥΠΕΠΘ - Δ/ΝΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ (ΔΙΠΕΕ) 

464.601 464.601 0 0 0 0 

114217 ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ 

ΑΜΕΑ ΤΟΥ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

ΑΜΕΑ ΤΟΥ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 
ΑΜΕΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ 

ΚΑΛΥΜΝΟΥ "ΑΓΙΟΣ 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" 

ΣΩΜΑΤEΙΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

ΑΜΕΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ 
ΚΑΛΥΜΝΟΥ 

"ΑΓΙΟΣ 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

413.753 413.753 0 0 0 0 

107129 Ανάπτυξη Ευρυζωνικού 
Δικτύου τοπικής 

πρόσβασης στην ΤΕΔΚ 
Νομού Χαλκιδικής 

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΔΗΜΩΝ & 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

(ΤΕΔΚ Ν. 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ) 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

388.297 388.297 17.255 17.255 0 0 

100287 Ανάπτυξη Ευρυζωνικού 
Δικτύου τοπικής 

ΤΕΔΚ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

386.512 386.512 0 0 0 0 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Π/Υ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΣΚ 

Π/Υ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΔΔ 

ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΚ 

ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΔΔ 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΣΚ 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΔΔ 

πρόσβασης στην ΤΕΔΚ 
Νομού Καβάλας 

107379 Ανάπτυξη Ευρυζωνικού 
Δικτύου τοπικής 

πρόσβασης στην ΤΕΔΚ 
Νομού Ρεθύμνης 

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΔΗΜΩΝ & 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. 
ΡΕΘΥΜΝΗΣ (ΤΕΔΚ 
Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ) 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

384.846 384.846 0 0 0 0 

106682 Ανάπτυξη Ευρυζωνικού 
Δικτύου τοπικής 

πρόσβασης στην ΤΕΔΚ 
Νομού Λάρισας 

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. 
ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

384.370 384.370 384.132 384.132 11.900 11.900 

104986 (ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ) 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΔΚ 
ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΤΕΔΚ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

383.061 383.061 0 0 0 0 

113136 ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΙΟ 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 261 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΠΥ 
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟΥ 
ΘΡΑΚΗΣ 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΘΡΑΚΗΣ 

ΥΠΕΠΘ - Δ/ΝΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ (ΔΙΠΕΕ) 

381.404 381.404 0 0 0 0 

100709 Ανάπτυξη Ευρυζωνικού 
Δικτύου τοπικής 

πρόσβασης στην ΤΕΔΚ 
Νομού Ξάνθης 

ΤΕΔΚ Ν.ΞΑΝΘΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

379.742 379.742 0 0 0 0 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Π/Υ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΣΚ 

Π/Υ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΔΔ 

ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΚ 

ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΔΔ 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΣΚ 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΔΔ 

114303 ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 247 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 
ΤΟΥ ΠΚ - ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ 
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΚΡΗΤΗΣ 

ΥΠΕΠΘ - Δ/ΝΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ (ΔΙΠΕΕ) 

360.878 360.878 36.088 36.088 0 0 

113129 ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ 

ΑΜΕΑ ΤΟΥ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΟΜΩΝ 
ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

"Η ΚΥΨΕΛΗ" 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΕΑ 

"Η ΚΥΨΕΛΗ" 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

358.673 358.673 0 0 0 0 

106686 Ανάπτυξη Ευρυζωνικού 
Δικτύου τοπικής 

πρόσβασης στην ΤΕΔΚ 
Νομού Καρδίτσας 

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΔΗΜΩΝ & 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΤΕΔΚ 
Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

354.620 354.620 0 0 0 0 

108771 Ανάπτυξη Ευρυζωνικού 
Δικτύου τοπικής 

πρόσβασης στην ΤΕΔΚ 
Νομού Λευκάδας 

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΔΗΜΩΝ & 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. 
ΛΕΥΚΑΔΟΣ (ΤΕΔΚ 

ΛΕΥΚΑΔΟΣ) 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

349.622 349.622 0 0 0 0 

107294 Ανάπτυξη Ευρυζωνικού 
Δικτύου τοπικής 

ΤΕΔΚ Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

341.590 341.590 0 0 0 0 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Π/Υ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΣΚ 

Π/Υ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΔΔ 

ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΚ 

ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΔΔ 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΣΚ 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΔΔ 

πρόσβασης στην Τ.Ε.Δ.Κ. 
Χανίων 

107459 Ανάπτυξη Ευρυζωνικού 
Δικτύου τοπικής 

πρόσβασης στην ΤΕΔΚ 
Νομού Φλώρινας 

ΤΕΔΚ Ν. 
ΦΛΩΡΙΝΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

341.114 341.114 0 0 0 0 

106723 ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ 
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΤΕΔΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

325.227 325.227 0 0 0 0 

107402 (ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ) Ανάπτυξη 
Ευρυζωνικού Δικτύου 
τοπικής πρόσβασης στην 

ΤΕΔΚ ΝΟΜΟΥ 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΤΕΔΚ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

300.136 300.136 0 0 0 0 

112039 (ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ) Ανάπτυξη 
Ευρυζωνικού Δικτύου 
τοπικής πρόσβασης στον 

Δήμο Ιτέας 
συμπεριλαμβανομένων και 
των ομορρων Δήμων του, 
Λυδορίκι, Τολοφώνα, 
Δεσφίνα, Γαλαξιδι και 

Δελφοί. 

ΤΕΔΚ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

296.872 296.872 0 0 0 0 

107181 Ανάπτυξη Ασύρματου 
Ευρυζωνικού Δικτύου για 
την ΤΕΔΚ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

(ΤΕΔΚ Ν. 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ) 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

280.364 280.364 0 0 0 0 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Π/Υ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΣΚ 

Π/Υ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΔΔ 

ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΚ 

ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΔΔ 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΣΚ 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΔΔ 

107374 Ανάπτυξη Ευρυζωνικών 
Δικτύων τοπικής 

πρόσβασης σε Δήμους του 
Νομού Ηρακλείου υπό την 

αιγίδα της ΤΕΔΚ. 

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΔΗΜΩΝ & 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

(ΤΕΔΚ Ν. 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

273.474 273.474 0 0 0 0 

108772 ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΤΕΔΚ ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΤΕΔΚ ΝΟΜΟΥ 
ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

270.309 270.309 268.864 268.864 0 0 

113122 ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΑΜΕΑ ΣΤΙΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΙΔΡΥΜΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

267.869 267.869 0 0 0 0 

107256 Ανάπτυξη Ασύρματου 
Ευρυζωνικού Δικτύου 
τοπικής πρόσβασης στον 

Νομό Λέσβου 

ΤΕΔΚ Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

251.141 251.141 0 0 0 0 

108570 Ανάπτυξη Ευρυζωνικού 
Δικτύου τοπικής 

πρόσβασης στην ΤΕΔΚ του 
Νομού Τρικάλων 

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΔΗΜΩΝ & 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΤΕΔΚ 
Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

238.000 238.000 0 0 0 0 

107170 Ανάπτυξη Ευρυζωνικών 
Δικτύων τοπικής 

πρόσβασης στις Κοινότητες 
της ΤΕΔΚ Νομού 

Κυκλάδων 

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

211.880 211.880 14.832 14.832 0 0 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Π/Υ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΣΚ 

Π/Υ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΔΔ 

ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΚ 

ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΔΔ 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΣΚ 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΔΔ 

107242 Ανάπτυξη Ευρυζωνικού 
Δικτύου Ασύρματης 

τοπικής πρόσβασης στην 
Ροδόπη 

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΔΗΜΩΝ & 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. 
ΡΟΔΟΠΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

211.454 211.454 0 0 0 0 

107395 Ανάπτυξη Ευρυζωνικού 
Δικτύου τοπικής 

πρόσβασης στην ΤΕΔΚ 
Έβρου 

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΔΗΜΩΝ & 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. 
ΕΒΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

202.300 202.300 0 0 0 0 

106819 Ανάπτυξη Ευρυζωνικού 
Δικτύου τοπικής 

πρόσβασης στην ΤΕΔΚ 
Πιερίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΔΗΜΩΝ & 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. 
ΠΙΕΡΙΑΣ (ΤΕΔΚ Ν. 

ΠΙΕΡΙΑΣ) 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

166.362 166.362 11.300 11.300 0 0 

107131 Ανάπτυξη Ευρυζωνικού 
Δικτύου τοπικής 

πρόσβασης στην ΤΕΔΚ 
Μαγνησίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

151.606 151.606 0 0 0 0 

107213 Ανάπτυξη Ευρυζωνικού 
Δικτύου τοπικής 

πρόσβασης στην ΤΕΔΚ 
Κορινθίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

ΝΟΜΟΥ 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

115.549 115.549 7.509 7.509 0 0 

106697 Ανάπτυξη Ευρυζωνικού 
Δικτύου τοπικής 

πρόσβασης στο Δήμο 
Ανακτορίου 

ΔΗΜΟΣ 
ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

100.000 100.000 0 0 0 0 

106678 Ανάπτυξη Ευρυζωνικού 
Δικτύου τοπικής 

πρόσβασης στο Δήμο 
Γαστούνης 

ΔΗΜΟΣ 
ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ 

ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

100.000 100.000 0 0 0 0 

101028 Ανάπτυξη Ευρυζωνικού ΔΗΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 100.000 100.000 0 0 0 0 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Π/Υ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΣΚ 

Π/Υ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΔΔ 

ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΚ 

ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΔΔ 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΣΚ 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΔΔ 

Δικτύου τοπικής 
πρόσβασης στο Δήμο 

Ευπαλίου 

ΕΥΠΑΛΙΟΥ 
ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

106639 Ανάπτυξη Ευρυζωνικού 
Δικτύου τοπικής 

πρόσβασης στο Δήμο 
Σκιλλούντος 

ΔΗΜΟΣ 
ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ 
ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

100.000 100.000 0 0 0 0 

106776 ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΠΟΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ 

ΔΗΜΟΥΣ 
ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ ΚΑΙ 

ΑΝΩΓΕΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ 
ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ 

ΝΟΜΟΥ 
ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

100.000 100.000 0 0 0 0 

150 Έργα ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΠΟΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ 
ΔΗΜΟΥΣ με προϋπ < 

100000 

  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

12.491.242 12.491.242 72.047 72.047 0 0 

 

Πίνακας 16: Ενταγμένα έργα του μέτρου 4.3. 
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4.3.3 Μέτρο  4.2 - Πρόσκληση  86 (Wireless 
Hotspots) 

Πρόσκληση 86 αφορά την υποβολή προτάσεων δημιουργίας Σημείων Ασύρματης 
Ευρυζωνικής Πρόσβασης στο Διαδίκτυο (Wireless Hotspots σε μαζικούς χώρους) στο 
πλαίσιο του Μέτρου 4.2: «Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης› του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος της ΚτΠ. 

Η Δράση «Wireless Hotspots», έρχεται να υποστηρίξει και να ενισχύσει, μια από τις 
νέες και πλέον γοργά αναπτυσσόμενες και καινοτόμες διεθνείς πρακτικές στο χώρο 
παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, επιχορηγείται η ανάπτυξη 
σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο σε χώρους με σημαντικό 
αριθμό συγκέντρωσης χρηστών / επισκεπτών. 

Συμπληρωματικά, οι υποδομές αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως ασύρματα 
δίκτυα τοπικής πρόσβασης (WLANs) αποτελώντας μια χαμηλού κόστους και υψηλής 
αξιοπιστίας λύση για τις περιπτώσεις όπου δεν είναι εφικτή ή επιθυμητή η 
εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης. 

Το σχετικά μικρό κόστος υλοποίησης σε συνδυασμό με την περιορισμένη 
τεχνολογική πολυπλοκότητα που εμπεριέχει μια τέτοια λύση, την καθιστούν ιδιαίτερα 
ελκυστική για επιχειρήσεις που έχουν στόχο να: 

• προσφέρουν νέες προηγμένες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής 
υψηλής προστιθέμενης αξίας 

•  αυξήσουν το πελατολόγιό τους και τον κύκλο εργασιών τους 

• αποκτήσουν στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού  

Στόχοι της Δράσης είναι οι ακόλουθοι:  

• Παροχή προηγμένων υπηρεσιών σε περισσότερους πολίτες μέσω της γρήγορης 
και ασύρματης πρόσβασης στο Internet σε χαμηλό κόστος, με παράλληλη μείωση 
των γεωγραφικών περιορισμών. 

• Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, μέσω της εγκατάστασης νέων 
τεχνολογιών και της υιοθέτησης σύγχρονων επιχειρηματικών πρακτικών.  

Τα αναμενόμενα οφέλη για τις επιχειρήσεις είναι τα ακόλουθα: 

• Βελτιωμένη εξυπηρέτηση των πελατών τους προσφέροντας υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας 

• Νέες πηγές εσόδων, έμμεσες (προσέλκυση νέων πελατών κλπ.), ή άμεσες (παροχή 
των υπηρεσιών σε συνδρομητική βάση) 

• Μείωση του κόστους και του χρόνου ανάπτυξης της δικτυακής υποδομής της 
επιχείρησης 

• Δυνατότητα παράλληλης αξιοποίησης του Wireless Hotspot για 
ενδοεπιχειρησιακή χρήση  

Τα αναμενόμενα οφέλη για τους χρήστες είναι τα ακόλουθα 
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• Ασύρματη πρόσβαση στο Διαδίκτυο και σε τοπικά δίκτυα επικοινωνιών με 
υψηλές ταχύτητες επικοινωνίας χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς 

• Πρόσβαση σε νέες, προηγμένες υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας με 
χαμηλό κόστος (π.χ. Voice over IP) 

• Δυνατότητα αξιοποίησης του χρόνου τους κατά την διάρκεια ταξιδιών/ 
μετακινήσεων / αναμονής 

• Δυνατότητα επικοινωνίας με την εργασία τους από απομακρυσμένα σημεία μέσω 
του Διαδικτύου 

• Αξιοποίηση ειδικών κατηγοριών εφαρμογών (π.χ. τηλεμετρία, τηλε-ιατρική, 
location based services, κ.λπ.) 

Η δράση υλοποιείται σε τρεις κύκλους (Α’, Β’ και Γ): Κάθε κύκλος αποτελείται σε 
από τις ακόλουθες δύο φάσεις: 

• Φάση 1η: Υλοποίηση (Προετοιμασία – θέση σε λειτουργία των σημείων 
ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης) με μέγιστη διάρκεια: 6 μήνες 

• Φάση 2η: Λειτουργία (Λειτουργία των σημείων ασύρματης ευρυζωνικής 
πρόσβασης - παροχή υπηρεσιών) με ελάχιστη διάρκεια: 12 μήνες 

Τα έργα που εντάσσονται σε κάθε κύκλο θα πρέπει να έχουν μέγιστη διάρκεια 24 
μήνες. 

Η πορεία του κάθε κύκλου έχει ως εξής: 

• Α’ κύκλος:  

Την 26 Μαΐου 2005 ολοκληρώθηκε η διαδικασία υπογραφής των συμβάσεων 
μεταξύ της «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» και των επιχειρήσεων που έχουν 
ενταχθεί στη Δράση «Wireless Hotspots». Η διαδικασία συμβασιοποίησης 
αφορούσε 148 έργα συνολικού προϋπολογισμού 10.299.611,95 €. 

Συνολικά, η υλοποίηση των έργων αφορά τη δημιουργία 411 νέων wireless 
hotspots (σημεία ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης) σε ολόκληρη την Ελληνική 
επικράτεια, αριθμό υπερδιπλάσιο των αρχικών στόχων της Δράσης. 

Ο μεγαλύτερος αριθμός έργων (59,5% περίπου) αφορά από επιχειρήσεις του 
τουριστικού κλάδου και του κλάδου εστίασης (ξενοδοχεία, εστιατόρια, κ.ά.). Οι 
επιχειρήσεις του κλάδου αναμένεται να απορροφήσουν επίσης και το μεγαλύτερο 
μέρος (61% περίπου) της δημόσιας χρηματοδότησης. 

Επίσης, στη Δράση συμμετέχουν επιχειρήσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα της 
οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα μας, όπως εταιρίες πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών, εκδοτικές επιχειρήσεις, ιδιωτικά εκπαιδευτικά κέντρα, 
δημοτικές επιχειρήσεις, διαγνωστικά κέντρα, ασφαλιστικές εταιρίες, κ.ά. 

Η χρηματοδότηση θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να εγκαταστήσουν wireless 
hotspots στους χώρους δραστηριοποίησής τους και να παρέχουν σε ένα σημαντικό 
αριθμό πελατών, συνεργατών, εργαζομένων, κ.ά., τη δυνατότητα ασύρματης 
ευρυζωνικής πρόσβασης στο Internet και σε ένα σύνολο ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών.  

• Β’ κύκλος: 
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Την 28η Μαρτίου 2006 ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων 
που υποβλήθηκαν από τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο του Β' Κύκλου της Δράσης 
Wireless Hotspots. Η υλοποίηση της Δράσης θα συνεχιστεί με τη διαδικασία 
υπογραφής των συμβάσεων με τις εγκεκριμένες επιχειρήσεις. Συνολικά 
εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση 202 προτάσεις με προϋπολογισμό που ανέρχεται 
στα 5.920.328,19 ευρώ. Η δημόσια δαπάνη που θα διατεθεί για την υλοποίηση 
των αντίστοιχων έργων ανέρχεται στο 50% του συνολικού εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού, δηλαδή στα 2.960.164,10 ευρώ. Σχετικά με τα έργα που έχουν 
γίνει αποδεκτά36: 

 ο μεγαλύτερος αριθμός έργων (99) θα υλοποιηθεί από επιχειρήσεις που 
εδρεύουν στην Περιφέρεια Αττικής ενώ ακολουθούν οι Περιφέρειες Νοτίου 
Αιγαίου και Κρήτης με 30 και 20 έργα αντίστοιχα σε κάθε Περιφέρεια. 

 ο μεγαλύτερος αριθμός έργων (68% επί συνόλου 202 έργων) θα υλοποιηθεί 
από επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου και του κλάδου εστίασης 
(ξενοδοχεία – εστιατόρια), με συνολικά 138 έργα. Οι επιχειρήσεις του κλάδου 
αναμένεται να απορροφήσουν επίσης και το μεγαλύτερο μέρος (61% περίπου) 
της δημόσιας χρηματοδότησης. 

 η υλοποίηση των εγκεκριμένων έργων θα οδηγήσει στη δημιουργία 298 νέων 
wireless hotspots σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια. Η υλοποίηση του 
μεγαλύτερου αριθμού hotspots θα πραγματοποιηθεί στην Περιφέρεια Αττικής 
με συνολικά 148 hotspots, ενώ ακολουθούν οι Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου 
και Κεντρικής Μακεδονίας με 36 και 30 hotspots αντίστοιχα.  

• Γ’ κύκλος: 

Την 3η Ιανουαρίου 2007 ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προτάσεων που 
υποβλήθηκαν από τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο του Γ’ Κύκλου της Δράσης 
“Wireless Hotspots”. 

Συνολικά εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση 130 προτάσεις37 με προϋπολογισμό που 
ανέρχεται στα 3.040.638,61 ευρώ. Η δημόσια δαπάνη που θα διατεθεί για την 
υλοποίηση των αντίστοιχων έργων ανέρχεται στο 50% του συνολικού 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού, δηλαδή στα 1.520,319,30 ευρώ.  

4.3.4 Μέτρο  4.2 - Πρόσκληση  43 (Έργο  
HELLAS-SAT) 

Το συγκεκριμένο έργο ανήκει στην Πρόσκληση 43 και αφορά τον προσδιορισμό και 
την εξυπηρέτηση αναγκών των φορέων του δημόσιου τομέα απομακρυσμένων 

                                                 
36 Πίνακας Εγκεκριμένων Έργων Β' Κύκλου Δράσης Wireless Hospots 

(http://www.w-hotspots.gr/documents/WIFI-
B_PINAKAS_EGKEKRIMENWN_ERGWN.pdf) και Στατιστικά Εγκεκριμένων 
Έργων Β' Κύκλου Δράσης Wireless Hotspots (http://www.w-
hotspots.gr/documents/WIFI-B_STATISTIKA_EGKEKRIMENWN_ERGWN.pdf)  

37 Πίνακας Εγκεκριμένων Έργων Γ’ Κύκλου Δράσης Wireless Hotspots 
(http://www.w-hotspots.gr/documents//WIFI-C/WIFI-
C_PINAKAS_EGKEKRIMENWN_ERGWN.pdf)  
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περιοχών για προηγμένες τεχνολογίες επικοινωνιών με την αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων που προσφέρει το δημόσιο δορυφορικό σύστημα HELLAS SAT.  

Το αντικείμενο συνίσταται σε δύο επιμέρους υποέργα: 

• Υποέργο 1: η εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης για την καταγραφή των 
τηλεπικοινωνιακών αναγκών των φορέων του Δημόσιου Τομέα σε 
απομακρυσμένες γεωγραφικές περιοχές, η χάραξη στρατηγικής και η σύνταξη 
εξειδικευμένου σχεδίου δράσης, για τη βέλτιστη δυνατή κάλυψη των αναγκών 
αυτών με την χρήση των διαθέσιμων δυνατοτήτων του δημόσιου δορυφορικού 
συστήματος HellaSat, καθώς και η αρχική εξυπηρέτηση μέρους των αναγκών 
αυτών με την ανάπτυξη σχετικών υποδομών. Στόχος του έργου είναι ο 
προσδιορισμός και η αξιολόγηση των κρίσιμων υπηρεσιών που θα πρέπει να 
εξυπηρετηθούν, οι μη αστικές περιοχές εκείνες της Ελληνικής επικράτειας στις 
οποίες θα υλοποιηθούν σχετικές δράσεις, καθώς και η ανάπτυξη των βασικών 
υποδομών για την εξυπηρέτηση των επιλεγμένων εφαρμογών στις επιλεγμένες 
περιοχές. 

• Υποέργο 2: Κύριος σκοπός του υποέργου είναι η αξιοποίηση των δορυφορικών 
τηλεπικοινωνιών για τη βελτίωση της λειτουργίας των Φορέων της Ελληνικής 
Δημόσιας Διοίκησης, μέσω της τηλεπικοινωνιακής εξυπηρέτησης των λιγότερο 
ευνοημένων και απομακρυσμένων γεωγραφικά περιοχών της χώρας, στα πλαίσια 
της προσπάθειας επίτευξης των στόχων της Κοινωνίας της Πληροφορίας.  

Οι στόχοι που επιδιώκεται να καλυφθούν ή να υποστηριχθούν από το έργο είναι οι 
επόμενοι: 

• Η επέκταση του εκσυγχρονισμού της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης (υλοποίηση 
του μοντέλου της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης) με την παροχή προηγμένων 
τηλεματικών υπηρεσιών και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. 

• Η επίδειξη και η διάδοση των δυνατοτήτων της αξιοποιούμενης δορυφορικής 
τεχνολογίας στα στελέχη του Ελληνικού Δημόσιου Τομέα.  

• Η αποτελεσματική εκμετάλλευση σε όλη τη χώρα των πληροφοριακών 
συστημάτων των φορέων του Ελληνικού Δημόσιου Τομέα. 

• Η μείωση του «ψηφιακού χάσματος» στο πλαίσιο της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας.  

• Η δορυφορική εξυπηρέτηση όλων των αναγκών των φορέων που 
περιλαμβάνονται στη διακήρυξη αυτή με την πιο αποδοτική χρήση της 
χωρητικότητας των δύο αναμεταδοτών του Δημοσίου, καθώς και η εξασφάλιση 
της δυνατότητας εξυπηρέτησης μελλοντικών αναγκών με την αξιοποίηση της 
χωρητικότητας των δύο αναμεταδοτών που δεν έχει εκχωρηθεί επί του παρόντος. 

4.3.5 Μέτρο  4.2 - Πρόσκληση  93 

Η πρόσκληση 93 εκδόθηκε στις 4/2/2004 και αφορά στην «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 
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Υποδομών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Κοινωνία της Πληροφορίας.  

Άμεσος στόχος είναι η σταδιακή παροχή ευρυζωνικής πρόσβασης σε όλες τις 
δημόσιες υπηρεσίες για την εγκαθίδρυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την 
παροχή αποδοτικών διαλογικών υπηρεσιών προς τον πολίτη. Με την υλοποίηση 
τέτοιων έργων θα ενισχυθεί μελλοντικά και η δυνατότητα προσφοράς ευρυζωνικών 
υπηρεσιών που θα τροφοδοτήσει την ζήτησή τους μέσω δημιουργίας συνθηκών 
ανταγωνισμού στην παροχή υπηρεσιών τόσο πρόσβασης όσο και περιεχομένου, 
βασιζόμενη στην διαθεσιμότητα ανοικτών υποδομών οπτικών ινών. Ο ανταγωνισμός 
αυτός θα εγγυηθεί τη σωστή συνέχιση, ανάπτυξη και αναβάθμιση της παροχής 
ευρυζωνικών υπηρεσιών πρόσβασης στην Ελληνική περιφέρεια. Έμμεσος στόχος 
είναι η συμβολή στη μείωση του ψηφιακού χάσματος. 

Επίσης βασικός στόχος του Μέτρου 4.2 είναι η προσαρμογή της χώρας στις βασικές 
αρχές και κατευθύνσεις της πρωτοβουλίας «eEurope 2005, An information society for 
all» όπου προβλέπεται η ενθάρρυνση ασφαλών υπηρεσιών, εφαρμογών και 
περιεχομένου που βασίζονται σε ευρέως διαθέσιμες ευρυζωνικές υποδομές. 

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 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. 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 είναι και ο ιδιοκτήτης των υποδομών δικτύων που θα 
δημιουργηθούν. 

Ο Πίνακας 17 παραθέτει τα έργα που έχουν εγκριθεί στα πλαίσια της Πρόσκλησης 
93. 

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

Προϋπολογισμός 
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 
μητροπολιτικού 
Δικτύου (σε χλμ.) 

Προϋπολογισμός 
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 

29 Δήμος Γρεβενών ΔΜΑΚ 4,30 340.538,00 

30 Δήμος Κοζάνης ΔΜΑΚ 15,61 1.211.011,02 

31 Δήμος Βόλου ΘΕΣΣ 18,50 1.480.000,00 

32 Δήμος Κορινθίων ΠΕΛ 10,06 786.379,91 

33 Δήμος Πτολεμαίδας ΔΜΑΚ 10,42 820.600,00 

34 Δήμος Βαθέος ΒΑΙΓ 5,00 379.832,00 

35 Δήμος Αμαλιάδας ΔΕΛΛ 5,81 477.800,00 

36 Δήμος Ρεθύμνου ΚΡΗ 10,60 835.000,00 

37 Δήμος Σικυωνίων ΠΕΛ 4,43 380.837,22 

38 Δήμος Πολυγύρου ΚΜ 5,41 432.388,25 

39 Δήμος Καλαμπάκας ΘΕΣΣ 5,50 429.000,00 

40 Δήμος Ναυπάκτου ΔΕΛΛ 5,21 414.592,00 

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

Προϋπολογισμός 
Δικτύου (σε €) 

42 Δήμος Αταλάντης ΣΤΕΛ 2,30 183.567,00 

43 Δήμος Γιάννουλης ΘΕΣΣ 5,30 418.700,00 

44 Δήμος Λεβαδέων ΣΤΕΛ 7,00 600.000,00 

45 Δήμος Χίου ΒΑΙΓ 18,00 1.260.000,00 

46 Δήμος Καρδίτσης ΘΕΣΣ 10,50 819.000,00 

47 Δήμος Ξυλοκάστρου ΠΕΛ 3,96 338.094,54 

48 Δήμος Χαλκιδέων ΣΤΕΛ 8,90 719.000,00 

49 Δήμος Ερμούπολης ΝΑΙΓ 9,38 806.555,00 

50 Δήμος Αγρινίου ΔΕΛΛ 17,00 1.330.516,00 

51 Δήμος Αλεξάνδρειας ΚΜ 5,87 441.421,75 

52 Δήμος Πρεβέζης ΗΠΕΙΡ 9,72 770.000,00 

53 Δήμος Ιωαννιτών ΗΠΕΙΡ 26,36 2.000.000,00 

54 Δήμος Πατρέων ΔΕΛΛ 39,21 3.025.500,00 

55 Δήμος Μεσολογγίου ΔΕΛΛ 11,96 906.704,80 

56 Δήμος Προσοτσάνης ΑΜΘ 3,50 298.768,00 

57 Δήμος Μεσσήνης ΠΕΛ 3,73 323.086,36 

58 Δήμος Ζακυνθίων ΙΟΝ 4,55 363.900,00 

59 Δήμος Κερκυραίων ΙΟΝ 11,80 938.240,00 

60 Δήμος Ναυπλίου ΠΕΛ 4,48 383.847,76 

61 Δήμος Μυτιλήνης ΒΑΙΓ 8,50 595.000,00 

62 Δήμος Οινιάδων ΔΕΛΛ 3,68 311.082,40 

63 Δήμος Διδυμότειχου ΑΜΘ 6,95 550.221,00 

64 Δήμος Αιγίου ΔΕΛΛ 6,20 503.678,00 

65 Δήμος Νάξου ΝΑΙΓ 4,26 345.045,00 

66 Δήμος Καλαμάτας ΠΕΛ 15,72 1.295.308,06 

67 Δήμος Θηβαίων ΣΤΕΛ 10,00 850.000,00 

68 Δήμος Αργοστολίου ΙΟΝ 5,00 400.000,00 

69 Δήμος Ορχομενού ΣΤΕΛ 2,25 230.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 740,60 58.217.803,78 

Πίνακας 17: Εγκεκριμένα έργα στα πλαίσια της Πρόσκλησης 93 

4.3.6 Μέτρο  4.2 - Πρόσκληση  145 

Η Πρόσκληση 145 (Π145) αφορά την «Ανάπτυξη Συμπληρωματικών Ευρυζωνικών 
Υποδομών (Κατασκευή Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών Ινών) σε 
λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας» στο πλαίσιο της 
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κατηγορίας πράξης 2: «Ανάπτυξη / Υλοποίηση ευρυζωνικών δικτύων τοπικής 
πρόσβασης», του Μέτρου 4.2: «Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης» 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας. 

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην Β φάση τη χρηματοδότηση πράξεων συνολικού 
προϋπολογισμού €5.000.000 Δημόσιας Δαπάνης, που καλύπτει την κατασκευή 
Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών Ινών σε ΟΤΑ Α’ Βαθμού. Οι ΟΤΑ 
που δικαιούνται σε αυτή τη φάση να υποβάλουν πρόταση είναι οι Δήμοι που είναι 
πρωτεύουσες νομών, οι οποίοι δεν υπέβαλαν πρόταση στην Πρόσκληση 93. 
Εξαιρούνται οι ΟΤΑ Α’ Βαθμού που ανήκουν στην περιφέρεια Αττικής και στο Νομό 
Θεσσαλονίκης. 

Τα έργα αυτά θα διευκολύνουν την απελευθέρωση της αγοράς, θα αυξήσουν τον 
ανταγωνισμό και, παράλληλα, θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων των 
περιοχών αυτών. Η Πρόσκληση 145 έχει ίδιους στόχους με την Πρόσκληση 93. Ο 
τελικός δικαιούχος ΟΤΑ Α’ Βαθμού είναι και ο ιδιοκτήτης των υποδομών δικτύων 
που θα δημιουργηθούν. Υπάρχει ένα άνω όριο στον προϋπολογισμό, ύψους € 80.000 
ανά χιλιόμετρο μήκους χαντακιού (συνολικό ανηγμένο κόστος). Αυτό σημαίνει ότι το 
συνολικό κόστος της πρότασης διαιρούμενο με το μήκος του χαντακιού σε χιλιόμετρα 
δεν πρέπει να υπερβαίνει τις € 80.000. 

Ο Πίνακας 18 παραθέτει τα έργα που έχουν εγκριθεί στα πλαίσια της Πρόσκλησης 
145. 

α/α Φορέας Περιφέρεια Χιλιόμετρα 
οπτικών ινών 

Προυπολογισμός 
Δικτύου (σε €) 

1 Δήμος Αρταίων ΗΠΕΙΡ 18,25 1.300.000

2 Δήμος Κομοτηνής ΑΜΘ 14,64 1.088.820

3 Δήμος Σπάρτης ΠΕΛ 17,37 1.037.040,6

4 Δήμος Ηγουμενίτσης ΗΠΕΙΡ 10,37 850.000

5 Δήμος Αμφίσσης ΣΤΕΛ 640.000

6 Δήμος Λευκάδος ΙΟΝ 216.000

Πίνακας 18: Εγκεκριμένα έργα στα πλαίσια της Πρόσκλησης 145 

4.3.7 Μέτρα  4.2&4.3 - Πρόσκληση  157 (Μεγάλο  
έργο  των  Ευρυζωνικών) 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. ΚτΠ προέβη στην ενημέρωση της εταιρείας 
«Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε» (ΚτΠ Α.Ε) ως μοναδικού τελικού δικαιούχου για 
την υποβολή δύο διακριτών προτάσεων:  

• Μία 1η πρόταση για την «Ανάπτυξη υποδομών δικτύων τοπικής πρόσβασης για 
παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών 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» και  
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• μία 2η πρόταση στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης 2: Ανάπτυξη Ευρυζωνικού 
περιεχομένου και υπηρεσιών του Μέτρου 4.3: «Προηγμένες Τηλεπικοινωνιακές 
Υπηρεσίες για τον Πολίτη και τις Επιχειρήσεις» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας. 

Η πρόσκληση 157 αφορά χρηματοδότηση πράξεων συνολικού προϋπολογισμού 

• για την 1η πρόταση 160.000.000€, ο οποίος αναλύεται σε 80.000.000€ Δημόσια 
Δαπάνη (70% Ε.Ε και 30% Εθνική Συμμετοχή) και 80.000.000€ Ιδιωτική 
συμμετοχή και  

• για την 2η πρόταση 36.000.000€, ο οποίος αναλύεται σε 18.000.000€ Δημόσια 
Δαπάνη (70% Ε.Ε και 30% Εθνική Συμμετοχή) και 18.000.000€ Ιδιωτική 
συμμετοχή. 

Βασικός στόχος της πρόσκλησης 157 του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι η 
ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακής υποδομής ευρυζωνικών δικτύων τοπικής πρόσβασης 
περιλαμβανομένων μικρών πόλεων και μη αστικών ή απομακρυσμένων περιοχών 
καθώς και 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, μέσω της εξασφάλισης με ηλεκτρονικό 
τρόπο ικανοποιητικού επιπέδου υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης και εμπορικών 
εφαρμογών. Οι ανωτέρω υποδομές πρόσβασης κρίνονται επίσης αναγκαίες για την 
αναβάθμιση και βελτίωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των περιοχών, 
καθώς και τη διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Επίσης βασικός 
στόχος του Μέτρου 4.2 είναι η προσαρμογή της χώρας στις βασικές αρχές και 
κατευθύνσεις της πρωτοβουλίας «eEurope 2005, An information society for all» όπου 
προβλέπεται η ενθάρρυνση ασφαλών υπηρεσιών, εφαρμογών και περιεχομένου που 
βασίζονται σε ευρέως διαθέσιμες ευρυζωνικές υποδομές. 

Τα έργα που εντάχθηκαν είχε οριστεί να καλύπτουν αθροιστικά τους παρακάτω 
στρατηγικούς στόχους:  

• Η Γεωγραφική κάλυψη (Σύνολο έκτασης καλυπτόμενων Δ.Δ. / Σύνολο έκτασης 
Δ.Δ όπου Δ.Δ = Δημοτικά Διαμερίσματα χώρας) να φθάσει τουλάχιστον το 60% 
στο σύνολο της Ελλάδας λαμβάνοντας υπόψη ότι η υφιστάμενη ήταν κατά την 
ανακοίνωση της πρόσκλησης περίπου 13%.  

• Η Πληθυσμιακή κάλυψη (Σύνολο πληθυσμού καλυπτόμενων Δ.Δ. / Σύνολο 
πληθυσμού Δ.Δ) να φθάσει τουλάχιστον το 90% στο σύνολο της Ελλάδας 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η υφιστάμενη ήταν κατά την ανακοίνωση της 
πρόσκλησης περίπου 60%. 

Στο πλαίσιο του έργου οι τελικοί καταναλωτές επιδοτούνται για ένα σύνολο 
διαφορετικών ενεργειών ώστε να δημιουργηθούν τα απαραίτητα κίνητρα με σκοπό 
την ενίσχυση της ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών σε περιοχές που παρουσιάζουν 
σημαντική υστέρηση σε ανάλογες υπηρεσίες. Το Φυσικό Αντικείμενο - οι ενέργειες 
οι οποίες θα γίνουν - περιλαμβάνουν επιμέρους επιδοτήσεις - κάλυψη του κόστους - 
για την προμήθεια υποδομών και υπηρεσιών. Ενδεικτικά αναφέρεται ή αγορά 
εξοπλισμού και λογισμικού, η λήψη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, εκπαίδευσης 
κ.ο.κ. Το έργο θα υλοποιηθεί παράλληλα και συμπληρωματικά με το έργο για την 
«Ανάπτυξη της ευρυζωνικής πρόσβασης στις Περιφέρειες της Ελλάδας Ανάπτυξη 
υποδομών». 
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Η υλοποίηση της πρόσκλησης 157 ξεκίνησε την 1/4/2006 και έχει οριστεί να 
ολοκληρωθεί ως τις 31/12/2008. Αφορά την «Χρηματοδότηση ιδιωτικών 
επιχειρήσεων για την ανάπτυξη της ευρυζωνικής πρόσβασης στις Περιφέρειες της 
Ελλάδας και την Τόνωση της ζήτησης για ευρυζωνικές υπηρεσίες». Δηλαδή, το έργο 
αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων ιδιωτικών φορέων με σκοπό την επιδότηση 
τελικών χρηστών, οικιακών ή/και επιχειρησιακών, για την χρήση ευρυζωνικών 
υπηρεσιών στις Περιφέρειες της Ελλάδας.  

Η ΚτΠ Α.Ε. έχει αναλάβει την παρακολούθηση και οικονομική ενίσχυση των έργων, 
σύμφωνα με τις αναληφθείσες συμβατικές υποχρεώσεις των Τελικών Αποδεκτών 

Οι δράσεις για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας που ακολουθούνται είναι οι 
παρακάτω: 

• Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη της Ευρυζωνικής Πρόσβασης 
στις Περιφέρειες της Ελλάδας (στα πλαίσια της πρόσκλησης 157) 

• Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Έργων Προηγμένων 
Ευρυζωνικών Υπηρεσιών (στα πλαίσια της πρόσκλησης 137) 

Η δράση κρατικών ενισχύσεων «Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη 
της Ευρυζωνικής Πρόσβασης στις Περιφέρειες της Ελλάδας» και τα σχετικά υποέργα 
παρουσιάζονται στην ακόλουθη παράγραφο. Σημειώνεται ότι η δράση κρατικών 
ενισχύσεων «Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Έργων Προηγμένων 
Ευρυζωνικών Υπηρεσιών», αφορά ευρυζωνικές υπηρεσίες και δεν αναλύεται 
περαιτέρω στην παρούσα μελέτη. 

4.3.7.1  Χρηματοδότηση  Επιχειρήσεων  για  την  Ανάπτυξη  
της  Ευρυζωνικής  Πρόσβασης  στις  Περιφέρειες  της  
Ελλάδας  

Η Δράση κρατικών ενισχύσεων «Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη 
της Ευρυζωνικής Πρόσβασης στις Περιφέρειες της Ελλάδας», εντάσσεται στα 
πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας".  

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών και παροχή ευρυζωνικών 
υπηρεσιών στην Ελληνική Περιφέρεια. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 
210.000.000 € (50% Ιδιωτική Συμμετοχή και 50% Δημόσια Δαπάνη). 

Το έργο έχει ενταχθεί στο ΕΠ ΚτΠ του Γ’ ΚΠΣ και συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 70% και 30% από 
Εθνικούς Πόρους, ενώ ο φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Μεταφορών 
και Επικοινωνιών – Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών. Το έργο ανήκει στα ακόλουθα 
Μέτρα - Κατηγορίες πράξης: 

• 4.2 Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης – 2. 
«Ανάπτυξη/Υλοποίηση ευρυζωνικών δικτύων τοπικής πρόσβασης» 

• 4.3 Προηγμένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για τον Πολίτη – 2. «Ανάπτυξη 
Ευρυζωνικού Περιεχομένου και Υπηρεσιών» 

Οι φορείς για τους οποίους προορίζεται η Δράση είναι επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου 
που έχουν ως κύρια δραστηριότητα την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στους 
πολίτες και επιχειρήσεις.  
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Στις 12 Μαρτίου 2007 η ΚτΠ Α.Ε. υπέγραψε με τους Τελικούς Αποδέκτες της 
Δράσης "Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη της Ευρυζωνικής 
Πρόσβασης στις Περιφέρειες της Ελλάδας" τις επτά συμβάσεις στα πλαίσια των 
αντίστοιχων Υποέργων της Δράσης. 

Όλα τα Υποέργα έχουν συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης την 31/10/2008 και 
περιλαμβάνουν δύο συνιστώσες: 

• μία που αφορά την ανάπτυξη και χρήση υποδομών ευρυζωνικής πρόσβασης, και 

• μία που αφορά την διάθεση επιδοτούμενων πακέτων ευρυζωνικών υπηρεσιών σε 
τελικούς χρήστες στις γεωγραφικές ζώνες των Υποέργων 

Ο Πίνακας 19 παρουσιάζει τα επτά υποέργα συνολικού ύψους € 201.105.172,06 που 
θα χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια της ανωτέρω Δράσης. 

Υποέργο Νομοί κάλυψης Επιχείρηση Βασικά χαρακτηριστικά 
υπηρεσίας 

Υποέργο 1 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ, 
ΕΥΒΟΙΑΣ, 
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ, 
ΦΩΚΙΔΟΣ, 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

Hellas on Line Οικιακό πακέτο: 2048 / 512 
Kbps – λόγος 
συγκέντρωσης 1/20 

Επιχειρηματικό πακέτο: 
2048 / 768 Kbps – λόγος 
συγκέντρωσης 1/20 

Υποέργο 2 ΑΡΤΗΣ, 
ΠΡΕΒΕΖΗΣ, 
ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, 
ΑΧΑΙΑΣ, 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ, 
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

Hellas on Line Οικιακό πακέτο: 2048 / 512 
Kbps – λόγος 
συγκέντρωσης 1/20 

Επιχειρηματικό πακέτο: 
2048 / 768 Kbps – λόγος 
συγκέντρωσης 1/20 

Υποέργο 3 ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 
ΗΛΕΙΑΣ, 
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ, 
ΑΡΚΑΔΙΑΣ, 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ, 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, 
ΡΕΘΥΜΝΗΣ, 
ΧΑΝΙΩΝ 

Tellas Οικιακό πακέτο: 4096 / 768 
Kbps – λόγος 
συγκέντρωσης 1/25 

Επιχειρηματικό πακέτο: 
4096 / 1024 Kbps – λόγος 
συγκέντρωσης 1/5 

Υποέργο 4 ΠΙΕΡΙΑΣ, 
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ, 
ΛΑΡΙΣΗΣ, 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ, 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 Hellas on Line Οικιακό πακέτο: 2048 / 512 
Kbps – λόγος 
συγκέντρωσης 1/20 

Επιχειρηματικό πακέτο: 
2048 / 768 Kbps – λόγος 
συγκέντρωσης 1/20 
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Υποέργο 5 ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 
ΠΕΛΛΗΣ, 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 
ΚΟΖΑΝΗΣ, 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 
ΦΛΩΡΙΝΗΣ, 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ, 
ΗΜΑΘΙΑΣ 

Αρχή 
Τηλεπικοινωνιών 
Κύπρου / 
Digimed 
Communications 
Ltd 

Οικιακό πακέτο: 768 / 768 
Kbps – λόγος 
συγκέντρωσης 1/35 

Επιχειρηματικό πακέτο: 
2048 / 768 Kbps – λόγος 
συγκέντρωσης 1/13 

Υποέργο 6:  ΔΡΑΜΑΣ, 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 
ΚΙΛΚΙΣ, ΣΕΡΡΩΝ 

Forthnet Οικιακό πακέτο: 768 / 192 
Kbps – λόγος 
συγκέντρωσης 1/30 

Επιχειρηματικό πακέτο: 
2048 / 768 Kbps – λόγος 
συγκέντρωσης 1/20 

Υποέργο 7 ΕΒΡΟΥ, 
ΚΑΒΑΛΑΣ, 
ΞΑΝΘΗΣ, 
ΡΟΔΟΠΗΣ, 
ΛΕΣΒΟΥ, 
ΣΑΜΟΥ, ΧΙΟΥ, 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

Forthnet Οικιακό πακέτο: 768 / 192 
Kbps – λόγος 
συγκέντρωσης 1/30 

Επιχειρηματικό πακέτο: 
2048 / 768 Kbps – λόγος 
συγκέντρωσης 1/20 

Πίνακας 19: Ενταγμένα Υποέργα στα πλαίσια της δράσης «Χρηματοδότηση 
Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη της Ευρυζωνικής Πρόσβασης στις Περιφέρειες 

της Ελλάδας» [Π157]38 

Σημειώνεται ότι βάσει των ελαχίστων απαιτήσεων που έθετε η ΚΥΑ προκήρυξης της 
Δράσης αναφορικά με την πληθυσμιακή και γεωγραφική κάλυψη των επιλέξιμων 
περιοχών της, η ελάχιστη προδιαγραφόμενη γεωγραφική κάλυψη ήταν 51,25% και η 
αντίστοιχη πληθυσμιακή κάλυψη ήταν 85,79%. Ο συνδυασμός των επτά εγκριθεισών 
προτάσεων οδηγεί σε υπερκάλυψη των ελαχίστων αυτών απαιτήσεων, καθώς 
επιτυγχάνεται γεωγραφική κάλυψη των επιλέξιμων περιοχών της Δράσης σε ποσοστό 
65,05% και πληθυσμιακή κάλυψη των περιοχών αυτών σε ποσοστό 88,26%. 

4.3.8 Μέτρο  4.3 - Πρόσκληση  105 

Η πρόσκληση 105 εκδόθηκε στις 13-5-2004 στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης 1: 
Υπηρεσίες Ευρείας Ζώνης σε Φορείς Δημόσιας Διοίκησης του Μέτρου 4.3: 
«Προηγμένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για τον Πολίτη» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ΄ ΚΠΣ. 

Δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι της πρόσκλησης είναι οι Τοπικές Ενώσεις Δήμων & 
Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού, καθώς 
και οι φορείς υλοποίησης του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. 

                                                 
38 http://www.broadband.gov.gr/content.asp?ContentID=70  
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Η πρόσκληση αφορά τη δημιουργία ευρυζωνικών υποδομών σε περιοχές με 
μικρότερα πληθυσμιακά μεγέθη από αυτά που καλύφθηκαν από την Πρόσκληση 93 
για την ανάπτυξη Μητροπολιτικών Δικτύων Ευρυζωνικής Πρόσβασης.  

Η πρόσκληση αφορά την χρηματοδότηση Πράξεων συνολικού προϋπολογισμού 
42.000.000€ Δημόσια Δαπάνη. Ο προϋπολογισμός κατανέμεται σε δύο κατηγορίες 
τελικών δικαιούχων ως εξής: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΕΛΙΚΟΙ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

ΕΡΓΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 Τοπικές Ενώσεις 
Δήμων & 
Κοινοτήτων 
(ΤΕΔΚ) και ΟΤΑ 
Α’ Βαθμού, 
Υπουργείο 
Εθνικής Παιδείας 
και 
Θρησκευμάτων 
και οι φορείς 
υλοποίησης 
σχολικού δικτύου, 
ΥΠΑΝ (ο φορέας 
υλοποίησης του 
ευρυζωνικού 
δικτύου της 
εκπαιδευτικής και 
ερευνητικής 
κοινότητας, 
ΕΔΕΤ Α.Ε.), ΚτΠ 
ΑΕ 

Ανάπτυξη 
ευρυζωνικών 
Δικτύων Τοπικής 
Πρόσβασης 

41.850.000 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΚτΠ ΑΕ, 
Υπουργείο 
Μεταφορών και 
Επικοινωνιών 
(Γενική 
Γραμματεία 
Επικοινωνιών) 

Σύμβουλος 
Τεχνικής 
Υποστήριξης 
των Δυνητικών 
Τελικών 
Δικαιούχων της 
Κατηγορίας 1 

150.000 

 

Γενικός στόχος είναι η σύνδεση Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης (Δ.Δ.) στο 
«ΣΥΖΕΥΞΙΣ» μέσω ευρυζωνικών δικτύων τοπικής πρόσβασης (ανεξάρτητα 
τεχνολογίας), καθώς και η σύνδεση Φορέων Εκπαίδευσης μέσω ευρυζωνικών 
δικτύων τοπικής πρόσβασης (ανεξάρτητα τεχνολογίας) στο υπάρχον σχολικό δίκτυο 
EDUNET και στο δίκτυο κορμού ΕΔΕΤ. 

Για τους φορείς της Δ.Δ, η βασική κατεύθυνση είναι η συμμετοχή όσο το δυνατόν 
περισσότερων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης στο Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας 
Διοίκησης («ΣΥΖΕΥΞΙΣ»), με συγκεκριμένο στόχο την ολοκλήρωση και 
συμπλήρωση του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» και την ουσιαστική και λειτουργικά 
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ολοκληρωμένη διασύνδεση των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. Το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» 
καλύπτει 1766 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 της Δημόσιας Διοίκησης. 

Για τους φορείς της Εκπαίδευσης η βασική κατεύθυνση είναι η ανάπτυξη τοπικών 
δικτύων ευρυζωνικής πρόσβασης (σε επίπεδο Δήμου ή Νομαρχίας) για τη διασύνδεση 
σε αυτά φορέων της εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα και 
κυρίως τα σχολεία). 

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 κτήριο δημόσιου ενδιαφέροντος 
ανήκει στο δήμο και δεν διασυνδέεται ήδη στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ή στο EDUNET, και 
λοιπά κτήρια 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 την χρηματοδότηση οι ΟΤΑ Α’ Βαθμού που 
ανήκουν στην περιφέρεια Αττικής και στο Νομό Θεσσαλονίκης. Επίσης δεν θα 
χρηματοδοτηθούν ΟΤΑ Α’ που θα έχουν ενταχθεί προτάσεις τους στην Πρόσκληση 
93. 

Ο Πίνακας 20 παραθέτει τα έργα που έχουν εγκριθεί στα πλαίσια της Πρόσκλησης 
105. Όσα είναι σκιαγραμμισμένα με γκρι χρώμα, δεν έχουν έχουν εγκριθεί επίσημα 
από τη Διαχειριστική Αρχή. 

α/α Φορέας Προϋπολογισμός (€) 
1 Α.Π.Θ. Επιτροπή Ερευνών 613.368,12 
2 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 381.404,47 

3 Δήμος Αγίας Βαρβάρας 70.448,00 
4 Δήμος Αγίας Τριάδας Καστοριάς 99.888,60 

5 Δήμος Αγίου Γεωργίου 75.446,49 
6 Δήμος Αγίων Θεοδώρων 70.590,80 
7 Δήμος Αθαμανίας 66.045,00 
8 Δήμος Αιδηψού 65.093,00 
9 Δήμος Ακρωτηρίου (Πυθάρι Χανίων) 99.946,00 

10 Δήμος Αλίαρτου 99.769,60 
11 Δήμος Αλοννήσου 80.875,80 
12 Δήμος Αμαρυνθίων 70.352,80 
13 Δήμος Αμυνταίου 90.678,00 
14 Δήμος Αμφίκλειας 76.041,00 
15 Δήμος Αμφιλοχίας 75.089,00 
16 Δήμος Ανακτορίου 100.000,00 
17 Δήμος Ανθεμιων 91.511,00 
18 Δήμος Αξιούπολης 99.900,50 
19 Δήμος Αράχθου 95.259,50 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:  
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Π1.2.1: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 199 

α/α Φορέας Προϋπολογισμός (€) 
20 Δήμος Αρκαδίου 91.987,00 
21 Δήμος Αρκαλοχωρίου 96.568,50 
22 Δήμος Αρταίων 100.000,00 
23 Δήμος Αρχαγγέλου 65.347,90 
24 Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας 99.945,85 
25 Δήμος Ασίνης 99.841,00 
26 Δήμος Άσσου-Λέχαιου 65.450,00 
27 Δήμος Αταλάντης 99.533,91 
28 Δήμος Αυλίδας 81.039,00 
29 Δήμος Αυλώνος Ευβοίας 99.415,00 
30 Δήμος Βαρθολομιού 50.000,00 
31 Δήμος Βισαλτίας 72.709,00 
32 Δήμος Βοιων 99.246,00 
33 Δήμος Βόχας 52.717,00 
34 Δήμος Βραχναίικων 59.024,00 
35 Δήμος Βύσσας 96.015,15 
36 Δήμος Βωλάκος 99.891,00 
37 Δήμος Γαργαλιάνων  83.954,50 
38 Δήμος Γαστούνης 100.000,00 
39 Δήμος Γέρας 98.084,00 
40 Δήμος Γεροποτάμου 99.722,00 
41 Δήμος Γορτύνας 99.999,64 
42 Δήμος Διακοπτού 72.233,00 
43 Δήμος Δικαίου 69.269,00 
44 Δήμος Διου 74.018,00 
45 Δήμος Διρφυων 99.828,00 
46 Δήμος Δομοκού 76.041,00 
47 Δήμος Δύμης 67.830,00 
48 Δήμος Δυστιών 65.866,50 
49 Δήμος Ελ. Βενιζέλου 81.420,00 
50 Δήμος Ελλησπόντου 96.000,00 
51 Δήμος Ελυμνίων 99.650,60 
52 Δήμος Εμμανουήλ Παππα 78.778,00 
53 Δήμος Εξαπλατάνου 99.616,09 
54 Δήμος Ερέτριας 65.926,00 
55 Δήμος Εσπερίων 99.864,8 
56 Δήμος Ευπαλιου 100.000,00 
57 Δήμος Ευρωπού 93.653,00 
58 Δήμος Ευρωστίνης 62.594,00 
59 Δήμος Ζακύνθου 100.000,00 
60 Δήμος Ζαλόγγου  99.819,58 
61 Δήμος Ηγουμενίτσας 96.300,00 

62 Δήμος Ηράκλειας 81.931,50 
63 Δήμος Ηρακλείδων 99.756,40 
64 Δήμος Θάσου 100.000,00 
65 Δήμος Θέρισου 61.880,00 
66 Δήμος Θεσπρωτικού 79.233,00 
67 Δήμος Θεστιέων 92.998,50 
68 Δήμος Θήβας 100.000,00 
69 Δήμος Θιναλίων 82.705,00 
70 Δήμος Ιαλυσού Ρόδος 95.988,51 
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α/α Φορέας Προϋπολογισμός (€) 
71 Δήμος Ιστιαίας 78.421,00 
72 Δήμος Κ. Μητρουσίου 95.557,00 
73 Δήμος Καλαβρύτων 99.995,70 

74 Δήμος Καλαμάτας 98.967,74 
75 Δήμος Καλλιθέας/Ρόδου 96.327,42 
76 Δήμος Καλλικράτειας 98.175,00 
77 Δήμος Καλλονής 99.779,00 
78 Δήμος Καμένων Βούρλων 66.164,00 
79 Δήμος Κάρλας 90.570,90 
80 Δήμος Καρλόβασιου 52.545,00 
81 Δήμος Καρπενησίου 99.674,40 
82 Δήμος Καρύστου 68.901,00 
83 Δήμος Καστελλίου 91.695,45 
84 Δήμος Κερκίνης 99.793,40 
85 Δήμος Κηρέως 99.474,00 
86 Δήμος Κίσσαμου 99.246,00 
87 Δήμος Κολυμβαρίου 94.823,86 
88 Δήμος Κόνιτσας 97.261,08 
89 Δήμος Κορισσίων Νομού Κέρκυρας 87.584,00 

90 Δήμος Κορώνης 93.950,50 
91 Δήμος Κουλουκώνα 100.000,00 
92 Δήμος Κρανιδίου 98.294,00 
93 Δήμος Κρύας Βρύσης 97.342,00 
94 Δήμος Κύμης 99.948,10 
95 Δήμος Κύρρου 69.436,50  

96 Δήμος Κυπαρισσίας 85.760,20 
97 Δήμος Κω 96.163,00 
98 Δήμος Λαρίσσου / Μετόχι 76.753,71 
99 Δήμος Λέρου 97.519,00 

100 Δήμος Λευκιμμαίων 76.755,00 
101 Δήμος Λεχαινών 100.000,00 
102 Δήμος Λεωνιδίου 53.193,00 
103 Δήμος Λιτόχωρου 62.713,00 
104 Δήμος Λουτρακίου - Περαχώρας 76.874,00 

105 Δήμος Μακρακώμης 82.586,00 
106 Δήμος Μαλεσίνας 65.450,00 
107 Δήμος Μαλίων 97.390,00 
108 Δήμος Μαρωνειας 90.537,88 
109 Δήμος Μεγαλόπολης 97.163,50 
110 Δήμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 60.214,00 

111 Δήμος Μελιτείων 87.762,50 
112 Δήμος Μενηιδος 72.233,00 
113 Δήμος Μεσσαπίων 82.586,00 
114 Δήμος Μεσσάτιδος 71.140,50 
115 Δήμος Μεταξάδων 96.799,92 
116 Δήμος Μιδέας 93.415,00 
117 Δήμος Μόβρης 69.555,50 
118 Δήμος Μοιρών 99.745,80 
119 Δήμος Μολάων 67.830,00 
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α/α Φορέας Προϋπολογισμός (€) 
120 Δήμος Μουδανίων 90.468,21 
121 Δήμος Μυκόνου 70.851,00 
122 Δήμος Μώλου 98.615,36 
123 Δήμος Ν. Καζαντζάκη 92.153,60 
124 Δήμος Ναυπάκτου 99.587,58 
125 Δήμος Νεαπόλεως 65.569,00 
126 Δήμος Νεάπολης Κρήτης 99.770,00 
127 Δήμος Νέας Αγχιάλου 59.024,00 
128 Δήμος Νέας Αρτάκη 73.423,00 
129 Δήμος Νέας Ζιχνης 85.759,00 
130 Δήμος Νεμέας 75.622,50 
131 Δήμος Νέστορος 61.047,00 
132 Δήμος Νιγρίτας 99.079,40 
133 Δήμος Νικηφόρου Φωκά 99.960,00 
134 Δήμος Ξυλοκάστρου 99.860,68 
135 Δήμος Οινοφύτων 92.894,50 
136 Δήμος Οίτυλου 69.020,00 
137 Δήμος Ομηρούπολης 99.834,95 
138 Δήμος Ορέστιδος 98.305,90 
139 Δήμος Παλικης 68.187,00 
140 Δήμος Παλλήνης 99.722,00 
141 Δήμος Παμβώτιδος 98.451,08 
142 Δήμος Παραλίας 62.832,00 
143 Δήμος Παραλίας Κατερίνης 100.000,00 
144 Δήμος Παραμυθιάς 60.273,50 
145 Δήμος Παρελιων 71.995,00 
146 Δήμος Πεταλούδας 86.895,01 
147 Δήμος Πετριτσιου 99.674,40 
148 Δήμος Πηνείας 74.553,50 
149 Δήμος Πλατανιάς 93.177,00 
150 Δήμος Πλατεος 92.890,68 
151 Δήμος Πολυκάστρου 99.603,00 
152 Δήμος Ρίου 100.000,00 
153 Δήμος Σαπων 94.422,80 
154 Δήμος Σαρωνικού 64.736,00 
155 Δήμος Σιδηροκάστρου 89.726,00 
156 Δήμος Σκιλλούντος  100.000,00 
157 Δήμος Σκοτούσσης 85.680,00 
158 Δήμος Σκουτάρεως 99.995,70 
159 Δήμος Σκύδρας 99.648,69 
160 Δήμος Σούδας 100.000,00 
161 Δήμος Σουφλίου 76.874,00 
162 Δήμος Σοφάδων 67.532,50 
163 Δήμος Σπάρτης 70.800,00 
164 Δήμος Σπερχειάδος 74.732,00 
165 Δήμος Στρυμόνα 89.624,01 
166 Δήμος Στυλίδας 85.440,22 
167 Δήμος Συμπολιτείας 83.419,00 
168 Δήμος Σωστού 87.346,00 
169 Δήμος Ταμιναίων 64.141,00 
170 Δήμος Τενέας 86.411,01 
171 Δήμος Τήνου 95.937,00 
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α/α Φορέας Προϋπολογισμός (€) 
172 Δήμος Τοπείρου 100.000,00 
173 Δήμος Τριγλίας 93.379,36 
174 Δήμος Τριγώνου 99.484,00 
175 Δήμος Τριταίας 50.813,00 
176 Δήμος Τυχερού 99.891,00 
177 Δήμος Υδρούσας 100.000,00 
178 Δήμος Υπάτης 76.041,00 
179 Δήμος Φαιάκων 99.864,8 
180 Δήμος Φαρρών 77.052,50 
181 Δήμος Φερών 99.710,10 
182 Δήμος Φερών 73.661,00 
183 Δήμος Φιλιατρών 64.736,00 
184 Δήμος Φιλιατρών 60.809,00 
185 Δήμος Φιλοθέης / Άρτας 80.087,00 
186 Δήμος Φλώρινας 99.500,00 
187 Δήμος Φλώρινας 99.500,00 
188 Δήμος Χερσονήσου 89.810,49 
189 ΕAITY 1.862.067,58 
190 ΕΔΕΤ ΑΕ 9.982.315,00 
191 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 748.077,53 
192 ΕΚΠΑ 914.934,00 
193 ΚτΠ Α.Ε. 134.232,00 
194 ΚτΠ Α.Ε. 6.623.792,60  

195 ΚτΠ Α.Ε. 9.856.137,39  

196 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 730.520,00 
197 Πανεπιστήμιο Κρήτης 360.877,98 
198 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 504.058,30 
199 ΤEΔΚ Νομού Ροδόπης 211.453,59 
200 ΤΕΔΚ Κυκλάδων 211.879,50 
201 ΤΕΔΚ Νομού Βοιωτίας 280.364,00 
202 ΤΕΔΚ Νομού Έβρου 202.300,00 
203 ΤΕΔΚ Ν. Ημαθίας 270.308,50  

204 ΤΕΔΚ Νομού Ηρακλείου 273.473,90 
205 ΤΕΔΚ Νομού Ιωαννίνων 325.227,00 
206 ΤΕΔΚ Νομού Καβάλας 386.512,00 
207 ΤΕΔΚ Νομού Καρδιτσας 354.620,00 
208 ΤΕΔΚ Νομού Κοζάνης 383.061,00 
209 ΤΕΔΚ Νομού Κορινθίας 115.549,00 
210 ΤΕΔΚ Νομού Λακωνίας 300.135,85 
211 ΤΕΔΚ Νομού Λάρισας 384.370,00 
212 ΤΕΔΚ Νομού Λέσβου 251.140,50 
213 ΤΕΔΚ Νομού Λευκάδας 349.622,00 
214 ΤΕΔΚ Νομού Μαγνησίας 151.606,02 
215 ΤΕΔΚ Νομού Ξάνθης 379.742,00 
216 ΤΕΔΚ Νομού Πιερίας 166.362,00 
217 ΤΕΔΚ Νομού Ρεθύμνης 384.846,00 
218 ΤΕΔΚ Ν.Τρικάλων 238.000,00 

219 ΤΕΔΚ Νομού Φλώρινας 341.113,50 
220 ΤΕΔΚ Νομού Φωκίδας 296.871,68 
221 ΤΕΔΚ Νομού Χαλκιδικής 388.297,00 
222 ΤΕΔΚ Νομού Χανίων 341.589,50 
223 ΤΕΙ Αθήνας 939.653,62 
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α/α Φορέας Προϋπολογισμός (€) 
224 ΤΕΙ Θεσ/νικης 464.600,92 

ΣΥΝΟΛΟ 57.989.215 

 

Πίνακας 20: Εγκεκριμένα έργα στα πλαίσια της Πρόσκλησης 105 

4.3.9 Μέτρο  4.3 - Πρόσκληση  165 (Έξυπνοι  
Οικισμοί) 

Η Πρόσκληση 165 (Π16539) αφορά δράσεις σχετικές με υποδομές και υπηρεσίες για 
τη δημιουργία «Έξυπνων Οικισμών» και «έξυπνων κτηρίων» στο πλαίσιο του 
Μέτρου 4.3: «Προηγμένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για τον Πολίτη και τις 
Επιχειρήσεις» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ΄ 
ΚΠΣ, σε εφαρμογή του άρθρου 46 του Γενικού Κανονισμού 1260/1999 της ΕΕ. 

Στα πλαίσια της Π165 θα χρηματοδοτηθούν δράσεις ανάπτυξης και εγκατάστασης 
των αναγκαίων υποδομών και υπηρεσιών ΤΠΕ σε επιλεγμένα γεωγραφικά σημεία της 
χώρας. Επίσης θα χρηματοδοτηθούν δράσεις λειτουργίας μηχανισμών υποστήριξης 
των χρηστών στη χρήση των υπηρεσιών, μηχανισμών παρακολούθησης, 
υποστήριξης, ελέγχου και συντήρησης των υποδομών και των παρεχόμενων 
υπηρεσιών για διάστημα τουλάχιστον ενός έτους από την έναρξη λειτουργίας.  

Σκοπός των χρηματοδοτούμενων υπηρεσιών των «έξυπνων οικισμών» είναι να 
συμβάλλουν στην αναβάθμιση του επιπέδου των πολιτών που διαμένουν ή 
δραστηριοποιούνται στον «έξυπνο οικισμό» και να τους εξοικειώσουν με τις νέες 
τεχνολογίες και υπηρεσίες. 

Σημείωση ότι η τρέχουσα πρόσκληση δεν καλύπτει δράσεις της συγκεκριμένης 
κατηγορίας πράξης που αφορούν στην υλοποίηση και δημιουργία αυτόνομων 
«έξυπνων κτηρίων» του Δημοσίου και δεν θα αξιολογηθούν τέτοιες προτάσεις. Οι 
συγκεκριμένες δράσεις θα αντιμετωπιστούν σε επόμενη φάση και ανάλογα με τα 
αποτελέσματα της τρέχουσας πρόσκλησης. Διευκρινίζεται ότι στο πλαίσιο της 
τρέχουσας πρόσκλησης στις προτάσεις των τελικών δικαιούχων της Κατηγορίας 1 για 
την δημιουργία «Έξυπνου Οικισμού», χρηματοδοτούνται οι δαπάνες ΤΠΕ για την 
μετατροπή κτηρίων του Δημοσίου σε «έξυπνα κτήρια» αν αυτό επιβάλλεται και 
προαπαιτείται για την παροχή υπηρεσιών στους χρήστες του «έξυπνου οικισμού».  

Οι τελικοί δικαιούχοι είναι οι 12 Γενικές Γραμματείες Περιφερειών (εξαιρείται στο 
σύνολό της η Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Αττικής και από την Γενική 
Γραμματεία Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εξαιρείται ο Νομός Θεσσαλονίκης) 

Καθώς η τρέχουσα πρόσκληση χρηματοδοτεί μόνο τις σχετιζόμενες με ΤΠΕ 
υποδομές και υπηρεσίες η ανάπτυξη του "έξυπνου οικισμού" πρέπει να εντάσσεται σε 
ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο για τον οικισμό μέρος του οποίου είναι και 
η παρέμβαση με τεχνολογίες ΤΠΕ.  
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http://www.infosoc.gr/SPSFiles/Prosklisis/165/FAQS_ΕΞΥΠΝΟΙ%20ΟΙΚΙΣΜΟΙ_
ΝΕΑ%20ΕΚΔΟΣΗ.doc  
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Οι υποδομές και υπηρεσίες ΤΠΕ που θα χρηματοδοτηθούν θα ανήκουν στον φορέα 
της πρότασης (Δήμο) στα διοικητικά όρια του οποίου ανήκει ο συγκεκριμένος 
οικισμός. 

Ο φορέας της πρότασης (Δήμος) σε συνεργασία με τον Τελικό Δικαιούχο (Γ.Γ. 
Περιφέρειας) θα προτείνει το απαραίτητο επιχειρηματικό σχήμα που θα αξιοποιήσει 
και επεκτείνει την χρηματοδοτούμενη υποδομή προς όφελος των χρηστών του 
οικισμού. Στο σχήμα αυτό μπορούν να διατεθούν ένα μέρος ή όλες οι υποδομές, μέσω 
μακροχρόνιας μίσθωσης καθώς και τα έσοδα από την χρήση των χρηματοδοτηθέντων 
υπηρεσιών. Ενδεικτικά στο Επιχειρηματικό Σχήμα θα μπορούν να συμμετέχουν : 
Πάροχοι υπηρεσιών δικτύωσης και πρόσβασης στο Internet είτε σταθερής είτε 
κινητής διασύνδεσης, Τράπεζες, Κατασκευαστές υλικού και λογισμικού, πάροχοι 
υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας όπως ειδήσεις, πολιτιστικό περιεχόμενο, ψυχαγωγικό 
περιεχόμενο, logistics αποκλειστικά με χρήση υποδομών ICT κ.λπ. 

Οι υποδομές που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια της κάθε δράσης είναι ουδέτερης 
αρχιτεκτονικής και πρωτοκόλλου και αποσκοπούν στην επιλογή της βέλτιστης ανά 
περίπτωση οικονομικής λύσης.  

Η Π165 αποσκοπεί εκτός των άλλων και  

• στη διερεύνηση του βαθμού και επιπέδου χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών 
και στην αξιοποίησή τους από τους ίδιους τους πολίτες στους οποίους παρέχονται  

• στην αξιολόγηση της αναμενόμενης αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των 
εμπλεκόμενων πολιτών και σε σχέση με το κόστος υλοποίησης και λειτουργίας 
υποδομών / υπηρεσιών και  

• στη διερεύνηση της απήχησης που θα έχει στο μέσο πολίτη της Χώρας, η παροχή 
των προηγμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στον "έξυπνο" οικισμό και το 
επίπεδο της εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους πολίτες.  

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση πράξεων συνολικού 
προϋπολογισμού έως 10.000.000 € Δημόσια Δαπάνη. (ΕΤΠΑ: 7.500.000 €, Εθνική 
συμμετοχή: 2.500.000 €), ως εξής: 

Ο Πίνακας 21 παρουσιάζει τα έργα που έχουν ενταχθεί μέχρι τον Αύγουστο 2007 στα 
πλαίσια της Πρόσκλησης 165. 

Δήμος Τίτλος έργου Τελικός 
Δικαιούχος 

Έναρξη –
Λήξη 
υλοποίησης 
φυσικού 
αντικειμένου

Προϋπολογισμός

Αράχωβας Ανάπτυξη 
Έξυπνου 
Οικισμού στην 
πόλη της 
Αράχωβας του 
Δήμου Αράχωβας 
της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας 
με την ονομασία 
«Έξυπνος 

Γενική 
Γραμματεία 
Περιφέρειας 
Στερεάς 
Ελλάδας 

1/7/2007-
31/10/2008 

1.255.340,41 € 
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Δήμος Τίτλος έργου Τελικός 
Δικαιούχος 

Έναρξη –
Λήξη 
υλοποίησης 
φυσικού 
αντικειμένου

Προϋπολογισμός

Οικισμός Δήμου 
Αράχωβας» 

Κοζάνης Ανάπτυξη 
Έξυπνου 
Οικισμού στην 
πόλη της Κοζάνης 
του Δήμου 
Κοζάνης της 
Περιφέρειας 
Δυτικής 
Μακεδονίας με 
την ονομασία 
«Έξυπνος 
Οικισμός ΖΕΠ» 

Γενική 
Γραμματεία 
Περιφέρειας 
Δυτικής 
Μακεδονίας 

1/7/2007-
31/10/2008 

2.350.000,00 € 

Αρχανών Ανάπτυξη 
Έξυπνου 
Οικισμού στην 
κωμόπολη 
Αρχάνες του 
Δήμου Αρχανών 
της Περιφέρειας 
Κρήτης, με την 
ονομασία: 
«Έξυπνος 
Οικισμός Δήμου 
Αρχανών» 

Γενική 
Γραμματεία 
Περιφέρειας 
Κρήτης 

1/7/2007-
31/10/2008 

2.000.000,00 € 

Βεροίας Ανάπτυξη 
Έξυπνου 
Οικισμού στην 
πόλη της Βέροιας 
του Δήμου 
Βεροίας της 
Περιφέρειας 
Κεντρικής 
Μακεδονίας με 
την ονομασία 
«Έξυπνος 
Οικισμός Δήμου 
Βεροίας» 

Γενική 
Γραμματεία 
Περιφέρειας 
Κεντρικής 
Μακεδονίας 

1/7/2007-
31/10/2008 

1.700.000,00 € 

Ξάνθης Ανάπτυξη 
Έξυπνου 
Οικισμού στην 
πόλη της Ξάνθης 

Γενική 
Γραμματεία 
Περιφέρειας 
Ανατολικής 

1/7/2007-
31/10/2008 

2.000.000,00 € 
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Δήμος Τίτλος έργου Τελικός 
Δικαιούχος 

Έναρξη –
Λήξη 
υλοποίησης 
φυσικού 
αντικειμένου

Προϋπολογισμός

του Δήμου 
Ξάνθης της 
Περιφέρειας 
Ανατολικής 
Μακεδονίας και 
Θράκης, με την 
ονομασία 
«Έξυπνος 
Οικισμός Δήμου 
Ξάνθης» 

Μακεδονίας 
και Θράκης 

Καλαμάτας Ανάπτυξη 
Έξυπνου 
Οικισμού στην 
πόλη της 
Καλαμάτας του 
Δήμου 
Καλαμάτας της 
Περιφέρειας 
Πελοποννήσου με 
την ονομασία 
«Έξυπνος 
Οικισμός Δήμου 
Καλαμάτας» 

Γενική 
Γραμματεία 
Περιφέρειας 
Πελοποννήσου

1/7/2007-
31/10/2008 

2.000.000,00 € 

 

Πίνακας 21: Έργα που έχουν ενταχθεί στα πλαίσια της Πρόσκλησης 165 
(Έξυπνοι Οικισμοί) [Αύγουστο 2007] 

4.4 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» 
Το Πρόγραμμα «Δικτυωθείτε» είναι μία πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης 
για την προώθηση των επιχειρήσεων στη Νέα Οικονομία. Το πρόγραμμα 
χρηματοδοτείται από το μέτρο 3.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» και η «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ» από το μέτρο 8.2 του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ», του Υπουργείου 
Ανάπτυξης. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 67.198 επιχειρήσεις ενώ οι 2.237 
σύμβουλοί μας έχουν εκπαιδεύσει ήδη 32.270 από αυτές.  

Σκοπός του Προγράμματος «Δικτυωθείτε» είναι η εξοικείωση των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών με την ψηφιακή οικονομία, η 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των ευκαιριών που προσφέρει το Διαδίκτυο και 
γενικότερα η παρακίνηση των επιχειρηματιών για την αξιοποίηση των νέων 
τεχνολογιών στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Μέσω της επιδότησης για την αγορά 
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Η/Υ, περιφερειακού εξοπλισμού, προηγμένων λύσεων λογισμικού και σύνδεσης στο 
Internet, αλλά και της δωρεάν εκπαίδευσης των εργαζομένων των επιχειρήσεων, το 
πρόγραμμα αποτελεί ολοκληρωμένη λύση, λειτουργώντας ως μοχλός ανάπτυξης στα 
χέρια του σύγχρονου επιχειρηματία. Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο ανεξάρτητες 
ενέργειες: 

1. Οικονομική ενίσχυση 

Αφορά την επιδότηση των επιχειρήσεων για αγορά εξοπλισμού και υπηρεσιών 
πληροφορικής και Διαδικτύου. Στόχος της ενέργειας είναι η ανάπτυξη των ΜΜΕ 
μέσω του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Επιδοτούνται: 

• Αγορά Η/Υ και περιφερειακών συστημάτων και λογισμικού  

• Σύνδεση στο Internet  

• Κατασκευή και φιλοξενία ιστοσελίδας  

• Κατασκευή και υπηρεσίες παροχέα ηλεκτρονικού καταστήματος  

2. Εκπαιδευτική στήριξη 

Αφορά την επιτόπου Εκπαίδευση και Υποστήριξη σε επιχειρηματίες και 
εργαζόμενους από ειδικούς συμβούλους. Στόχος της ενέργειας είναι η πλήρης 
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και του Διαδικτύου από τις ΜΜΕ. Η Εκπαιδευτική 
Στήριξη περιλαμβάνει: 

• Εκμάθηση της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού  

• Εκμάθηση χρήσης του Διαδικτύου  

• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών η-Επιχειρείν  

• Online εκπαίδευση και ενημέρωση μέσω του www.go-online.gr  

• Λειτουργία Γραφείου πληροφόρησης  

4.4.1 Έρευνα  του  ΕΔΕΤ  

To Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας διενήργησε το Φεβρουάριο του 2007 μία 
έρευνα στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην Εκπαιδευτική Στήριξη 
του Δικτυωθείτε προκειμένου να αποτιμήσει τον αντίκτυπο που είχε το Πρόγραμμα 
στις επιχειρηματικές τους πρακτικές.  

Στην έρευνα έλαβαν μέρος 740 επιχειρήσεις οι οποίες κατανέμονται κατά Τομέα 
Οικονομικής Δραστηριότητας ως ακολούθως: το 18,38% δραστηριοποιείται στον 
τομέα της μεταποίησης, το 5,54% στον τομέα κατασκευών, το 53,11% στον τομέα 
του εμπορίου, το 10,27% στον τομέα των υπηρεσιών του τουρισμού και το υπόλοιπο 
12,70% των επιχειρήσεων ανήκει στον τομέα των λοιπών υπηρεσιών, ο οποίος 
περιλαμβάνει την Εκπαίδευση, τη Ψυχαγωγία και τις Αθλητικές και Πολιτιστικές 
Δραστηριότητες.  

Όσον αφορά στην κατανομή του δείγματος κατά περιφέρεια στην οποία εδρεύει η 
επιχείρηση, η στρωματοποίηση του δείγματος έχει γίνει κατά τις 12 Περιφέρειες της 
χώρας ενώ η Περιφέρεια Αττικής έχει χωριστεί στις τέσσερις νομαρχίες: Αθήνα, 
Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική και Πειραιάς. Έτσι, το 8,24% των επιχειρήσεων 
εδρεύει στην Νομαρχία της Αθήνας, το 4,20% στην Νομαρχία Ανατολικής Αττικής, 
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το 4,32% στην Νομαρχία Δυτικής Αττικής, το 9,73% στην Νομαρχία Πειραιά. Στις 
υπόλοιπες Περιφέρειες το 4,32% εδρεύει στην Στερεά Ελλάδα, το 7,84% στην 
Θεσσαλία, το 4,04% στην Ήπειρο, το 4,46% στην Δυτική Ελλάδα, το 5,68% στην 
Πελοπόννησο, το 4,46% στην Δυτική Μακεδονία, το 15,41% στην Κεντρική 
Μακεδονία, το 5,27% στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, το 4,19% στο Νότιο 
Αιγαίο, το 4,46% στο Βόρειο Αιγαίο, το 8,92% στην Κρήτη και το 4,46% στο Ιόνιο.  

4.4.1.1  Δείκτης  1:  Αναλογία  Η /Υ  ανα  εργαζόμενο  
Η τιμή του δείκτη είναι: Αναλογία Η/Υ ανά εργαζόμενο : 1,25 

Η αναλογία αυτή υποδηλώνει ότι υπάρχουν περισσότεροι υπολογιστές σε σχέση με 
τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων. Παρουσιάζει ενδιαφέρον ωστόσο να 
παρατηρηθεί η τιμή του δείκτη για τις ξεχωριστές τάξεις μεγέθους των επιχειρήσεων, 
όπως αυτές απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα. Η Εικόνα 71 δείχνει τις 
διαφοροποιήσεις στην τιμή του δείκτη ανάλογα με την τάξη μεγέθους των 
επιχειρήσεων, η οποία κυμαίνεται από 0,40 στις επιχειρήσεις με 5 έως 10 
εργαζόμενους και η υψηλότερη τιμή του παρουσιάζεται στις επιχειρήσεις με 1 
εργαζόμενο. 

 

Εικόνα 71: Πλήθος Η/Υ κατά Τάξη Μεγέθους Επιχείρησης 

4 .4.1.2  Δείκτης  2:  Ποσοστό  Επιχειρήσεων  Με  Σύνδεση  σε  
Δίκτυο  Η /Υ  

Βάση για τον συγκεκριμένο δείκτη αποτέλεσαν οι επιχειρήσεις με περισσότερους από 
έναν ηλεκτρονικούς υπολογιστές. (Ν = 290). Από αυτές το 47,24% έχουν εσωτερικό 
δίκτυο σύνδεσης των υπολογιστών. Η τιμή του δείκτη είναι :  

Ποσοστό Επιχειρήσεων με σύνδεση σε δίκτυο Η/Υ : 47,24% 

Όπως φαίνεται από την Εικόνα 72, όσο μεγαλώνει το μέγεθος των επιχειρήσεων, 
τόσο αυξάνεται και το ποσοστό αυτών που διαθέτουν εσωτερική σύνδεση σε δίκτυο 
Η/Υ. Το ποσοστό αυτό κυμαίνεται από 37,84% στις επιχειρήσεις με κανέναν 
εργαζόμενο και φτάνει το 54,14% στις επιχειρήσεις με 5 έως 10 εργαζόμενους. 
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Εικόνα 72: Ποσοστό Επιχειρήσεων με σύνδεση σε δίκτυο Η/Υ κατά Τάξη 
Μεγέθους Επιχείρησης 

4 .4.1.3  Δείκτης  3:  Σύνδεση  στο  Διαδίκτυο  
Ένα ποσοστό της τάξεως του 83,78% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην 
έρευνα δηλώνουν πως έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο. Επιπλέον, φαίνεται πως όσο 
μεγαλώνει το μέγεθος των επιχειρήσεων, τόσο αυξάνεται και το ποσοστό αυτών που 
διαθέτουν σύνδεση στο Διαδίκτυο. Τα ποσοστά κατανομής μεταξύ των τριών 
βασικών τύπων σύνδεσης στο Διαδίκτυο φαίνονται στην Εικόνα 73: 

 

Εικόνα 73: Τύπος σύνδεσης στο διαδίκτυο 

4 .4.1.4  Υπόλοιποι  δείκτες  
Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα της έρευνας ο συχνότερος λόγος για την 
αναβάθμιση του τεχνικού εξοπλισμού και του λογισμικού είναι «Μόνο όταν 
απαιτείται λόγω βλάβης κλπ.»), με ποσοστά 58,65% και 49,46% αντίστοιχα. Ακόμη, 
φαίνεται πως όσο μεγαλώνει το μέγεθος των επιχειρήσεων, τόσο αυξάνεται και το 
ποσοστό αυτών που προβάλλονται στο Διαδίκτυο. Το ποσοστό αυτό κυμαίνεται από 
27,34% στις επιχειρήσεις με κανέναν εργαζόμενο και φτάνει το 50,82% στις 
επιχειρήσεις με 5 έως 10 εργαζόμενους. 

Οι μισές επιχειρήσεις του δείγματος χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο σε καθημερινή 
βάση. Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο κάθε εβδομάδα αντιστοιχούν 
στο 22,03%, ενώ υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό επιχειρήσεων της τάξης του 
16,49% οι οποίες δεν χρησιμοποιούν ποτέ το Διαδίκτυο. Τέλος, το ποσοστό των 
επιχειρήσεων που συναλλάσσονται ηλεκτρονικά με τράπεζες και το δημόσιο είναι 
34,19%, το ποσοστό που δίνει τη δυνατότητα πραγματοποίησης ηλεκτρονικών 
παραγγελιών είναι 15,81%, ενώ το ποσοστό επιχειρήσεων που δίνουν τη δυνατότητα 
πραγματοποίησης ηλεκτρονικών πληρωμών είναι 7,70%. 
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4.5 Η ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η υπάρχουσα κατάσταση σε σχέση με την 
ευρυζωνικότητα στις άλλες Περιφέρειες της Ελλάδας. Για κάθε μια από τις 
Περιφέρειες της Ελλάδας παρουσιάζονται στοιχεία σε σχέση με: 

• Ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί για την προώθηση της ευρυζωνικότητας 
(Πρόσκληση 84) καθώς και μελέτες που έχουν διενεργηθεί για την καταγραφή 
τόσο των απαιτήσεων όσο και της ζήτησης σε ευρυζωνικές υπηρεσίες και 
υποδομές στα πλαίσια της κάθε περιφέρειας. 

• Το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ, με το οποίο επιδιώκεται η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός 
της τηλεπικοινωνιακής υποδομής του Δημόσιου Τομέα. 

• την κινητοποίηση των δήμων της κάθε περιφέρειας για την ένταξη τους στις 
Προσκλήσεις 93, 105 και 145 του επιχειρησιακού προγράμματος της Κοινωνίας 
της Πληροφορίας. 

4.5.1 Περιφέρεια  Ανατολικής  Μακεδονίας-
Θράκης  

Η Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης συμμετέχει στο έργο Π84 του 
επιχειρησιακού προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας. Στα πλαίσια της Π84 έχει 
διενεργηθεί έρευνα ζήτησης υπηρεσιών ευρυζωνικότητας, η οποία αφορούσε τη 
Νομαρχία Δράμας, Ξάνθης, Καβάλας και η οποία πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο 
του 2004.  

Από τα αποτελέσματα της μελέτης προκύπτει ότι η ζήτηση για ευρυζωνικές 
υπηρεσίες στην Νομαρχία Δράμας, Ξάνθης, Καβάλας προβλέπεται να έχει αυξητικές 
τάσεις τα επόμενα χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, μέχρι το 2012 η διείσδυση του 
διαδικτύου προβλέπεται να προσεγγίσει το 14% από το οποίο το 16% θα είναι 
ευρυζωνικοί χρήστες. Σύμφωνα με το μοντέλο που αναπτύχθηκε, οι προβλεπόμενοι 
χρήστες Διαδικτύου το 2012 αναμένεται να προσεγγίσουν τις 52.740, ενώ οι 
ευρυζωνικοί χρήστες τις 8.453. Επίσης η μελέτη καταδεικνύει την υστέρηση στη 
διείσδυση τόσο του Διαδικτύου όσο και των ευρυζωνικών υπηρεσιών στη 
συγκεκριμένη περιφέρεια. 

Επιπρόσθετα, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης έχει ενταχθεί στο 
υποέργο-5 του ΣΥΖΕΥΞΙΣ που αφορά την Βόρεια Ελλάδα ενώ μέχρι στιγμής 26 
Δήμοι/ Δικαιούχοι της περιφέρειας έχουν ενταχθεί στις προτάσεις Π93,Π84, 
Π105,Π145 όπως δείχνει ο Πίνακας 22.  

Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 

Νομός: Έβρου 

Πρόσκληση Δημος/Δικαιούχος km 
(χιλιόμετρα) 

Προϋπολογισμός 

93 Ορεστιάδας 14,32 934.188,03 
93 Αλεξανδρούπολης 23,795 1.669.446,50 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:  
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Π1.2.1: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 211 

93 Διδυμοτείχου 6,85 550.221,00 
105 Βύσσας   96.015,15 
105 Μεταξάδων   96.799,92 
105 Φερών   73.661,00 
105 Σουφλίου   76.874,00 
105 ΤΕΔΚ Ν. Έβρου     
84 Σαμοθράκης   149968 
84 Ορεστιάδος   80000 
84 Τριγώνου   30000 
84 Βύσσας   30000 

Νομός: Ροδόπης 

Πρόσκληση Δημος/Δικαιούχος km 
(χιλιόμετρα) 

Προϋπολογισμός 

105 Σαπών   94.422,80 
105 Μαρωνειας   90.537,88 
105 Σωστού   87.346,00 
105 ΤΕΔΚ Ν. Ροδόπης     
84 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

Ροδόπης-Έβρου 
    

145 Δήμος Κομοτηνής 14,64 1.088.820,00 
Νομός: Ξάνθης 

Πρόσκληση Δημος/Δικαιούχος km 
(χιλιόμετρα) 

Προϋπολογισμός 

93 Ξάνθης 14,145 1.010.202,47 
105 ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης     
84 Πανεπιστήμιο Δημοκρίτειο 

Θράκης 
    

Νομός: Καβάλας 

Πρόσκληση Δημος/Δικαιούχος km 
(χιλιόμετρα) 

Προϋπολογισμός 

93 Καβάλα 16,529 1.153.441,00 
93 Θάσου 5,24 363.000,00 

105 ΤΕΔΚ Ν. Καβάλας     
84 Θάσου     
84 Νομαρχία Δράμας-Καβάλας-

Ξάνθης 
    

84 Νομαρχία Καβάλας     
Νομός: Δράμας 

Πρόσκληση Δημος/Δικαιούχος km 
(χιλιόμετρα) 

Προϋπολογισμός 
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93 Δράμας 14,911 926.412,70 
93 Προσοτσάνης 3,4 298.768,00 

Πίνακας 22: Δήμοι και Δικαιούχοι της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-
Θράκης που έχουν ενταχθεί στις προσκλήσεις Π93, Π84, Π105 και Π145 

Ακόμη, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης έχει ενταχθεί στο έργο: 
«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ», το οποίο περιλαμβάνεται στην 
πρόταση Π93. Στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η παροχή εξειδικευμένης 
τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων 
Οπτικών Ινών (Πρόσκληση 145). 

4.5.2 Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας  

Στα πλαίσια του έργου «Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας» έχει διαμορφωθεί ειδικός εκθεσιακός χώρος, σε κεντρικό 
σημείο της Παραλίας στην Περαία Θεσσαλονίκης, ο οποίος λειτουργεί ως χώρος 
προώθησης, επίδειξης και προβολής των ευρυζωνικών υπηρεσιών σε 
ενδιαφερόμενους επισκέπτες.  

Επίσης, έχει πραγματοποιηθεί μελέτη για την ζήτηση ευρυζωνικών υπηρεσιών στην 
Περιφέρεια. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης που διεξάχθηκε η χρήση του 
internet είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη τόσο στο Δημόσιο Τομέα όσο και στους ιδιώτες. 
Αντίστοιχα, ο βαθμός διείσδυσης του internet στα νοικοκυριά (ιδιώτες) ανέρχεται σε 
78%. Ωστόσο, όπως διαπιστώνεται από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, αν και η 
χρήση του internet έχει εξαπλωθεί τόσο στο δημόσιο τομέα όσο και στους ιδιώτες, η 
πλειοψηφία των χρηστών εμφανίζεται να μην είναι ικανοποιημένη τόσο από την 
ταχύτητα σύνδεσης όσο και από την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
Εντούτοις, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, διατίθεται πλήθος ευρυζωνικών 
υπηρεσιών για τις οποίες δεν είναι ενημερωμένοι ούτε οι υπεύθυνοι δικτύου 
δημόσιων φορέων αλλά ούτε οι πολίτες.  

Επιπρόσθετα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://broadband.uom.gr/ συντηρείται 
δικτυακός τόπος ο οποίος λειτουργεί ενημερωτικά για τις δράσεις και τις ενέργειες 
που πραγματοποιούνται στην περιφέρεια για την προώθηση της ευρυζωνικότητας και 
της εξοικείωσης των πολιτών με αυτή.  

Όσον αφορά το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ, η Νομαρχία της Θεσσαλονίκης έχει ενταχθεί στο 
υποέργο-3, το οποίο περιλαμβάνει φορείς που βρίσκονται στην συγκεκριμένη 
νομαρχία. 

Ακόμη, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει ενταχθεί στο έργο: 
«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», το οποίο περιλαμβάνεται στην πρόταση Π93. 
Στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η παροχή εξειδικευμένης τεχνικής 
υποστήριξης για την υλοποίηση Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών 
Ινών των Δήμων που ανήκουν στους νομούς Σερρών, Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκης, 
Κιλκίς, Πέλλας, Ημαθείας και Πιερίας όπως δείχνει και ο Πίνακας 23.  

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
Νομός: Σερρών 
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Πρόσκληση Δημος/Δικαιούχος km 
(χιλιόμετρα) 

Προϋπολογισμός 

93 Σερρών 17,703 1.345.975,15 
105 Ηρακλείας   81.931,50 
105 Σιδηροκάστρου   89.726,00 
105 Εμμανουήλ Παππα   78.778,00 
105 Στρυμώνα   89.624,01 
105 Κ. Μητρουσίου   95.557,00 
105 Νέας Ζίχνης   85.799,00 
105 Σκοτούσσης   85.680,00 
105 Νιγρίτης   99.079,40 
105 Κερκίνης     
105 Σκουτάρεως     
105 Βισαλτίας     
84 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

Σερρών 
    

Νομός: Χαλκιδικής 

Πρόσκληση Δημος/Δικαιούχος km 
(χιλιόμετρα) 

Προϋπολογισμός 

93 Πολυγύρου 5,368 432.388,25 
105 Μουδανίων   90.468,21 
105 Παλλήνης   99.722,00 
105 Καλλικράτειας   98.175,00 
105 Τρίγλιας   93.379,36 
105 ΤΕΔΚ Ν. Χαλκιδικής     
84 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

Χαλκιδικής 
    

84 Μονή Σίμωνος Πέτρας     
Νομός: Θεσαλονίκης 

Πρόσκληση Δημος/Δικαιούχος km 
(χιλιόμετρα) 

Προϋπολογισμός 

105 Νεαπόλεως     
84 Πανοράματος   60000 
84 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας     

Νομός: Κιλκίς 

Πρόσκληση Δημος/Δικαιούχος km 
(χιλιόμετρα) 

Προϋπολογισμός 

93 Κιλκίς 10,711 883.204,33 
105 Αξιούπολης   99.900,50 
105 Πολυκάστρου   99.603,00 
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105 Ευρωπού   93.653,00 
84 Νομαρχία Κιλκίς     

Νομός: Πέλλας 

Πρόσκληση Δημος/Δικαιούχος km 
(χιλιόμετρα) 

Προϋπολογισμός 

93 Έδεσσας 8,444 682.436,95 
105 Κρύας Βρύσης   97.342 
105 Μεγ. Αλεξάνδρου   60.214,00 
105 Μενηιδος   72.233,00 
105 Εξαπλατάνου   99.616,09 
105 Κύρρου   69.436,50 
105 Σκύδρας     
105 Μενηίδος     

Νομός: Ημαθείας 

Πρόσκληση Δημος/Δικαιούχος km 
(χιλιόμετρα) 

Προϋπολογισμός 

93 Βέροια 13,745 907.250,17 
93 Νάουσας 7,503 580.148,64 
93 Αλεξάνδρειας 5,83 441.421,75 

105 Ανθεμιων   91.511,00 
105 Πλατέος   92.890,68 
105 ΤΕΔΚ Ν. Ημαθίας     
84 ΤΕΔΚ Ν.Ημαθίας     

Νομός: Πιερίας 

Πρόσκληση Δημος/Δικαιούχος km 
(χιλιόμετρα) 

Προϋπολογισμός 

93 Κατερίνης 11,861 1.004.407,67 
105 Δίου   74.018,00 
105 Παραλίας Κατερίνης   62.832,00 
105 ΤΕΔΚ Ν. Πιερίας     
105 Λιτόχωρου     
84 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

Πιερίας 
    

 

Πίνακας 23: Δήμοι και Δικαιούχοι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που 
έχουν ενταχθεί στις προσκλήσεις Π93, Π84 και Π105 

Με βάση την έρευνα του ΕΔΕΤ (Φεβρουάριο 2007) που έγινε για την αξιολόγηση του 
προγράμματος «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ», το υψηλότερο ποσοστό επιχειρήσεων με ADSL 
σύνδεση στο Διαδίκτυο εμφανίζεται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η 
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οποία επίσης εμφανίζει και ένα από τα υψηλότερα ποσοστά επιχειρήσεων με 
παρουσία στο Διαδίκτυο μαζί με τη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής. 

4.5.3 Περιφέρεια  Δυτικής  Μακεδονίας  

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχει ενταχθεί στο έργο: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», το οποίο περιλαμβάνεται στην πρόταση Π93. Στόχος του 
προτεινόμενου έργου είναι η παροχή εξειδικευμένης τεχνικής υποστήριξης για την 
υλοποίηση Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών Ινών των Δήμων που 
ανήκουν στους νομούς Φλώρινας, Καστοριάς, Κοζάνης και Γρεβενών, όπως δείχνει 
και ο Πίνακας 24. 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 

Νομός: Φλώρινας 

Πρόσκληση Δημος/Δικαιούχος 
km 
(χιλιόμετρα) Προϋπολογισμός 

93 Φλώρινας 10,555 718.550,00 
105 Αμυνταίου   90.678,00 
105 ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας     

84 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Φλώρινας     

Νομός: Καστοριάς 

Πρόσκληση Δημος/Δικαιούχος 
km 
(χιλιόμετρα) Προϋπολογισμός 

93 Καστοριάς 8,402 548.066,00 

Νομός: Κοζάνης 

Πρόσκληση Δημος/Δικαιούχος 
km 
(χιλιόμετρα) Προϋπολογισμός 

93 Κοζάνης 17,795 1.211.011,02 
93 Πτολεμαϊδας 14,005 820.600,00 

105 ΤΕΔΚ Ν. Κοζάνης     
84 Κοζάνης   100000 

Νομός: Γρεβενών 

Πρόσκληση Δημος/Δικαιούχος 
km 
(χιλιόμετρα) Προϋπολογισμός 

93 Γρεβενών 4,756 340.538,00 

Πίνακας 24: Δήμοι και Δικαιούχοι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που 
έχουν ενταχθεί στις προσκλήσεις Π93, Π84, Π105 

Με βάση την έρευνα του ΕΔΕΤ (Φεβρουάριο 2007) που έγινε για την αξιολόγηση του 
προγράμματος «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ», το υψηλότερο ποσοστό επιχειρήσεων που δεν 
χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο ποτέ εμφανίζεται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, 
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η οποία παρουσιάζει και ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά επιχειρήσεων με σύνδεση 
στο Διαδίκτυο. Επίσης, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας εμφανίζει και το 
χαμηλότερο ποσοστό επιχειρήσεων που δίνουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης 
ηλεκτρονικών παραγγελιών, όμως κατέχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά 
επιχειρήσεων που διαθέτουν εξειδικευμένες εμπορικές εφαρμογές. Τέλος, το 
χαμηλότερο ποσοστό επιχειρήσεων με παρουσία στο Διαδίκτυο εμφανίζεται στην 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 

4.5.4 Περιφέρεια  Θεσσαλίας  

Η περιφέρεια Θεσσαλίας στα πλαίσια της Πρόσκλησης Π84 συντηρεί δικτυακό τόπο 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.noc.uth.gr/broadband/index.htm, στον 
οποίο παρέχονται πληροφορίες για τις ενέργειες και τις δράσεις της περιφέρειας για 
την ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού σε σχέση με την ευρυζωνικότητα. Στην 
παρούσα φάση, δεν υπάρχει πληροφορία για μελέτες ή έρευνα που να έχει 
πραγματοποιηθεί για την ζήτηση ευρυζωνικών υπηρεσιών στην συγκεκριμένη 
περιφέρεια.  

Επίσης η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει ενταχθεί στο υποέργο-5 του ΣΥΖΕΥΞΙΣ, ενώ 
16 Δήμοι/ Δικαιούχοι της έχουν ενταχθεί στο έργο της Πρόσκλησης Π93 που αφορά 
την υλοποίηση Ευρυζωνικών υποδομών τοπικής πρόσβασης και ειδικότερα 
μητροπολιτικών ευρυζωνικών δικτύων οπτικών ινών (Metropolitan Area Network - 
MAN), όπως δείχνει ο Πίνακας 25.  

Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Νομός: Λάρισας 

Πρόσκληση Δημος/Δικαιούχος 
km 
(χιλιόμετρα) Προϋπολογισμός 

93 Φαρσάλων 1,294 360.000,00 
93 Λαρισαίων 27,034 1.880.000,00 
93 Γιάννουλης 6,429 418.700,00 

105 ΤΕΔΚ Ν. Λάρισας     
84 Λαρισαίων   70000 

Νομός: Τρικάλων 

Πρόσκληση Δημος/Δικαιούχος 
km 
(χιλιόμετρα) Προϋπολογισμός 

93 Τρικκαίων 14,931 1.120.000,00 
93 Καλαμπάκας 6,349 429.000,00 

105 ΤΕΔΚ Ν. Τρικάλων     
84 Τρικκαίων   70000 

Νομός: Καρδίτσας 

Πρόσκληση Δημος/Δικαιούχος 
km 
(χιλιόμετρα) Προϋπολογισμός 

93 Καρδίτσης 12,4 819.000,00 
105 Σοφάδων   67.532,50 
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105 ΤΕΔΚ Ν. Καρδίτσας     

Νομός: Μαγνησίας 

Πρόσκληση Δημος/Δικαιούχος 
km 
(χιλιόμετρα) Προϋπολογισμός 

93 Ν.Ιωνίας 7,922 680.000,00 
93 Βόλου 19,003 1.480.000,00 

105 Κάρλας   90.570,90 
105 Νέας Αγχιάλου     
105 ΤΕΔΚ Ν. Μαγνησίας     
84 Βόλου   150000 
84 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας     

Πίνακας 25: Δήμοι και Δικαιούχοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας που έχουν 
ενταχθεί στις προτάσεις Π93, Π84 και Π105 

4.5.5 Περιφέρεια  Ηπείρου  

Η περιφέρεια Ηπείρου στα πλαίσια της Πρόσκλησης Π84 συντηρεί δικτυακό τόπο 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.epirus-broadband.gr/news.htm, στον οποίο 
παρέχονται πληροφορίες για τις ενέργειες και τις δράσεις της περιφέρειας για την 
ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού σε σχέση με την ευρυζωνικότητα. Στην παρούσα 
φάση, δεν υπάρχει πληροφορία για μελέτες ή έρευνα που να έχει πραγματοποιηθεί για 
την ζήτηση ευρυζωνικών υπηρεσιών στην συγκεκριμένη περιφέρεια.  

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι ο Δήμος Κόνιτσας, στα πλαίσια της ίδιας 
πρόσκλησης (Π84) συντηρεί επίσης ένα δικτυακό τόπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www.konitsa-broadband.gr/, ενώ παράλληλα έχει ολοκληρωθεί μελέτη 
καταγραφής τόσο των απαιτήσεων, όσο και των αναγκών σε ευρυζωνικές υποδομές 
στον Δήμο. Η έρευνα έδειξε ότι η προσφορά Ευρυζωνικής πρόσβασης στην 
Περιφέρεια και πιο συγκεκριμένα στο Δήμο Κόνιτσας παραμένει μηδενική. 

Η Περιφέρεια Ηπείρου έχει ενταχθεί στο υποέργο-6 του ΣΥΖΕΥΞΙΣ, ενώ 2 Δήμοι της 
Περιφέρειας, (Ιωαννίνων και Πρεβέζης) έχουν ενταχθεί στην Πρόσκληση Π93, όπως 
δείχνει ο Πίνακας 26.  

Περιφέρεια Ηπείρου 

Νομός: Ιωαννίνων 

Πρόσκληση Δημος/Δικαιούχος 
km 
(χιλιόμετρα) Προϋπολογισμός 

93 Ιωαννιτών 30,278 2.000.000,00 
105 Κόνιτσας   97.261,08 
105 Παμβώτιδος   98.451,08 
105 ΤΕΔΚ Ν. Ιωαννίνων     
84 Κόνιτσας   130000 
84 Περιφέρεια Ηπείρου     

Νομός: Θεσπρωτίας 
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Πρόσκληση Δημος/Δικαιούχος 
km 
(χιλιόμετρα) Προϋπολογισμός 

105 Παραμυθιάς   60.273,50 
105 Φιλιατών   64.736,00 

84 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Θεσπρωτίας     

145 Δήμος Ηγουμενίτσης 10,37 850.000,00 

Νομός: Πρέβεζας 

Πρόσκληση Δημος/Δικαιούχος 
km 
(χιλιόμετρα) Προϋπολογισμός 

93 Πρεβέζης 10,35 770.000,00 
105 Ζαλόγγου   99.819,58 
105 Θεσπρωτικού   79.233,00 

84 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Πρέβεζας     

Νομός: Άρτας 

Πρόσκληση Δημος/Δικαιούχος 
km 
(χιλιόμετρα) Προϋπολογισμός 

105 Φιλοθέης / Άρτας   80.087,00 
105 Αράχθου   95.259,50 
105 Αθαμανίας   66.045,00 
105 Ηρακλείας     
145 Αρταίων 18,25 1.300.000,00 

Πίνακας 26: Δήμοι και Δικαιούχοι της Περιφέρειας Ηπείρου που έχουν ενταχθεί 
στις προτάσεις Π93, Π105, Π145 και Π84 

Με βάση την έρευνα του ΕΔΕΤ (Φεβρουάριο 2007) που έγινε για την αξιολόγηση του 
προγράμματος «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ», η Περιφέρεια Ηπείρου εμφανίζει το χαμηλότερο 
ποσοστό επιχειρήσεων με σύνδεση στο Διαδίκτυο και το χαμηλότερο ποσοστό 
επιχειρήσεων με σύνδεση στο Διαδίκτυο τύπου ADSL. Επίσης, εμφανίζει το 
χαμηλότερο ποσοστό επιχειρήσεων που συναλλάσσονται ηλεκτρονικά με Τράπεζες & 
Δημόσιο. 

4.5.6 Περιφέρεια  Νήσων  Ιονίου  

Η Περιφέρεια έχει ενταχθεί στο υποέργο-6 του ΣΥΖΕΥΞΙΣ και επιπλέον δύο δήμοι 
έχουν ενταχθεί στο έργο που αφορά στην υλοποίηση Ευρυζωνικών υποδομών τοπικής 
πρόσβασης και ειδικότερα μητροπολιτικών ευρυζωνικών δικτύων οπτικών ινών 
(Metropolitan Area Network - MAN) με βασικό στόχο: τα ευρυζωνικά δίκτυα, ως 
Μητροπολιτικά δίκτυα, να διασυνδέουν τα κτήρια δημοσίου συμφέροντοςστους 
αντίστοιχους δήμους. 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.  
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Οι Δήμοι και Δικαιούχοι της Περιφέρειας Νήσων Ιονίου που έχουν ενταχθεί στις 
προσκλήσεις Π93,Π84, Π105 και Π145 παρουσιάζονται στον Πίνακας 27 

Περιφέρεια Νήσων Ιονίου 

Νομός: Κέρκυρας 

Πρόσκληση Δημος/Δικαιούχος 
km 
(χιλιόμετρα) Προϋπολογισμός 

93 Κερκυραίων 11.900 938.238,84 
105 Μελιτειέων   87.762,50 
105 Παρελίων   71.995,00 
105 Θιναλίων   82.705,00 
105 Λευκιμμαίων   76.755,00 
105 Κορισσίων Ν. Κέρκυρας   87.584,00 
84 Παξών   149930 
84 Κερκυραίων   80000 

Νομός: Κεφαλληνίας 

Πρόσκληση Δημος/Δικαιούχος 
km 
(χιλιόμετρα) Προϋπολογισμός 

93 Αργοστολίου 5,32 399.999,99 
105 Παλικής   68.187,00 
84 Ιθάκης   149848 

Νομός: Λευκάδας 

Πρόσκληση Δημος/Δικαιούχος 
km 
(χιλιόμετρα) Προϋπολογισμός 

105 ΤΕΔΚ Ν. Λευκάδας     
145 Λευκάδα     

Νομός: Ζακύνθου 

Πρόσκληση Δημος/Δικαιούχος 
km 
(χιλιόμετρα) Προϋπολογισμός 

93 Ζακυνθίων 7,5 441.779,99 
84 Ζακυνθίων   100000 

 

Πίνακας 27: Δήμοι και Δικαιούχοι της Περιφέρειας Νήσων Ιονίου που έχουν 
ενταχθεί στις προτάσεις Π93, Π105, Π84 και Π145 

4.5.7 Περιφέρεια  Στερεάς  Ελλάδας  

Η Περιφέρεια έχει ενταχθεί στο υποέργο-5 του ΣΥΖΕΥΞΙΣ, ενώ 9 Δήμοι της έχουν 
ενταχθεί στην Πρόσκληση Π93 και συγκεκριμένα στο έργο υλοποίησης Ευρυζωνικών 
υποδομών τοπικής πρόσβασης και ειδικότερα μητροπολιτικών ευρυζωνικών δικτύων 
οπτικών ινών (Metropolitan Area Network - MAN), όπως δείχνει ο Πίνακας 28. 
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Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Νομός: Ευρυτανίας 

Πρόσκληση Δημος/Δικαιούχος 
km 
(χιλιόμετρα) Προϋπολογισμός 

84 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Ευρυτανίας     

Νομός: Φθιώτιδας 

Πρόσκληση Δημος/Δικαιούχος 
km 
(χιλιόμετρα) Προϋπολογισμός 

93 Λαμιέων 19,97 1.563.296,00 
93 Αταλάντης 1,386 183.567,00 

105 Στυλίδος   85.440,22 
105 Αμφίκλειας   76.041,00 
105 Υπάτης   76.041,00 
105 Μαλεσίνας   65.450,00 
105 Μακρακώμης   82.586,00 
105 Δομοκού   76.041,00 
105 Σπερχειάδος   74.732,00 
105 Καμένων Βούρλων   66.164,00 
105 Μώλου     
84 Λαμιέων   80000 

Νομός: Εύβοιας 

Πρόσκληση Δημος/Δικαιούχος 
km 
(χιλιόμετρα) Προϋπολογισμός 

93 Χαλκιδέων 10,86 719.000,00 
105 Δυστιών   65.866,50 
105 Αμαρυνθίων   70.352,80 
105 Αυλίδας   81.039,00 
105 Νέας Αρτάκη   73.423,00 
105 Αιδηψού   65.093,00 
105 Καρύστου   68.901,00 
105 Ιστιαίας   78.421,00 
105 Ταμιναίων   64.141,00 
105 Μεσσαπίων     
105 Ερέτριας     
84 Ταμιναίων   149918.80 
84 Χαλκιδέων   100000 
84 Νομαρχία Ευβοίας     

Νομός: Αιτωλοακαρνανίας 

Πρόσκληση Δημος/Δικαιούχος 
km 
(χιλιόμετρα) Προϋπολογισμός 
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93 Ναυπάκτου 5,81 414.592,00 
93 Αγρινίου 18,968 1.330.516,00 
93 Μεσολογγίου 14,22 906.704,80 
93 Οινιάδων 3,44 311.082,40 

105 Ανακτορίου   100.000,00 
105 Θεστιέων   92.998,50 
105 Αμφιλοχίας   75.089,00 
105 Νεάπολης     

84 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Αιτωλοακαρνανίας     

Νομός: Φωκίδας 

Πρόσκληση Δημος/Δικαιούχος 
km 
(χιλιόμετρα) Προϋπολογισμός 

105 Ευπαλίου   100.000,00 
105 ΤΕΔΚ Ν. Φωκίδας     
145 Άμφισσα     

Νομός: Βοιωτίας 

Πρόσκληση Δημος/Δικαιούχος 
km 
(χιλιόμετρα) Προϋπολογισμός 

93 Λεβαδέων 9,172 600.000,00 
93 Θηβαίων 12,42 850.000,00 
93 Ορχομενού 2,138 230.000,00 

105 Οινοφύτων   92.894,50 
105 Αλίαρτου     
105 ΤΕΔΚ Ν. Βοιωτίας     

Πίνακας 28: Δήμοι και Δικαιούχοι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που έχουν 
ενταχθεί στις προτάσεις Π93, Π105, Π84 και Π145  

4.5.8 Περιφέρεια  Πελοποννήσου  

Η περιφέρεια Πελοποννήσου στα πλαίσια της Πρόσκλησης Π84 συντηρεί δικτυακό 
τόπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://broadband.uop.gr/, στον οποίο παρέχονται 
πληροφορίες για τις ενέργειες και τις δράσεις της περιφέρειας για την ενημέρωση του 
τοπικού πληθυσμού σε σχέση με την ευρυζωνικότητα. Στην παρούσα φάση, 
διενεργούνται μελέτες για την χρήση και την ζήτηση των ευρυζωνικών υπηρεσιών 
στην περιφέρεια.  

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει επίσης ενταχθεί στο υποέργο-6 του ΣΥΖΕΥΞΙΣ, 
ενώ Δήμοι και Δικαιούχοι της έχουν ενταχθεί στην Πρόσκληση 93 και συγκεκριμένα 
στο έργο που αφορά την υλοποίηση Ευρυζωνικών υποδομών τοπικής πρόσβασης και 
ειδικότερα μητροπολιτικών ευρυζωνικών δικτύων οπτικών ινών (Metropolitan Area 
Network MAN) στις επιμέρους περιοχές με βασικό στόχο την διασύνδεση κτηρίων 
δημοσίου συμφέροντος, όπως δείχνει ο Πίνακας 29. 
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Περιφέρεια Πελοποννήσου 

Νομός: Μεσσηνίας 

Πρόσκληση Δημος/Δικαιούχος 
km 
(χιλιόμετρα) Προϋπολογισμός 

93 Μεσσήνης 3,793 323.086,36 
93 Καλαμάτας 17,155 1.295.308,06 

105 Κυπαρισσίας   85.760,20 
105 Γαργαλιάνων   83.954,50 
105 Κορώνης   93.950,50 
105 Φιλιατρών     
105 Νέστορος     
84 Ανδρούσης   80000 

Νομός: Λακωνίας 

Πρόσκληση Δημος/Δικαιούχος 
km 
(χιλιόμετρα) Προϋπολογισμός 

105 Βοιών   99.246,00 
105 Μολάων   67.830,00 
105 Οίτυλου     
105 ΤΕΔΚ Ν. Λακωνίας     
84 Κοινότητα Ελαφονήσου     
84 Νομαρχία Λακωνίας     

145 Δήμος Σπάρτης 17,37 1.037.040,60 

Νομός: Αχαΐας 

Πρόσκληση Δημος/Δικαιούχος 
km 
(χιλιόμετρα) Προϋπολογισμός 

93 Πατρέων - Ρίου 46,426 3.025.500,00 
93 Αιγίου 8,265 503.678,00 

105 Μεσσάτιδος   71.140,50 
105 Διακοπτού   72.233,00 
105 Λαρίσσου / Μετόχι   76.753,71 
105 Βραχναίικων   59.024,00 
105 Δύμης   67.830,00 
105 Φαρρών   77.052,50 
105 Μόβρης   69.555,50 
105 Παραλίας   60.273,50 
105 Καλαβρύτων   99.995,70 
105 Τριταίας     
105 Συμπολιτείας     
84 ΠΕΣΥΠ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ     
84 ΕΑΙΤΥ     

Νομός: Ηλείας 
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Πρόσκληση Δημος/Δικαιούχος 
km 
(χιλιόμετρα) Προϋπολογισμός 

93 Πύργου 8,67 706.383,90 
93 Αμαλιάδας 6,22 477.800,00 

105 Πηνείας   74.553,50 
105 Αρχαίας Ολυμπίας   99.945,85 
105 Σκιλλούντος   100.000,00 
105 Γαστούνης   100.000,00 
105 Βαρθολομιού   50.000,00 
84 Φολόης   80000 
84 Αρχαίας Ολυμπίας   150000 

Νομός: Αρκαδίας 

Πρόσκληση Δημος/Δικαιούχος 
km 
(χιλιόμετρα) Προϋπολογισμός 

93 Τρίπολης 12 1.005.845,95 
105 Μεγαλόπολης   97.163,50 
105 Λεωνιδίου   53.193,00 
84 Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου     

Νομός: Αργολίδας 

Πρόσκληση Δημος/Δικαιούχος 
km 
(χιλιόμετρα) Προϋπολογισμός 

93 Αργους 7,07 549.032,54 
93 Ναυπλίου 4,43 383.847,76 

105 Μιδέας   93.415,00 
105 Κρανιδίου   98.294,00 
105 Ασίνης   99.841,00 

Νομός: Κορινθίας 

Πρόσκληση Δημος/Δικαιούχος 
km 
(χιλιόμετρα) Προϋπολογισμός 

93 Κορινθίων 10,06 786.379,91 
93 Σικυωνίων 4,4 380.837,22 
93 Ξυλοκάστρου 4,724 338.094,54 

105 Νεμέας   75.622,50 
105 Λουτρακίου - Περαχώρας   76.874,00 
105 Άσσου-Λέχαιου   65.450,00 
105 Σαρωνικού   64.736,00 
105 Αγίων Θεοδώρων   70.590,80 
105 Βόχας   52.717,00 
105 Ευρωστίνης   62.594,00 
105 Τενέας   86.411,01 
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105 ΤΕΔΚ Ν. Κορινθίας     
84 Λουτρακίου Περαχώρας   100000 
84 Ξυλοκάστρου   50000 

84 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Κορινθίας     

Πίνακας 29: Δήμοι και Δικαιούχοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου που έχουν 
ενταχθεί στις προτάσεις Π93, Π84, Π105 και Π145 

4.5.9 Περιφέρεια  Αττικής  

Στα πλαίσια του έργου «Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Αττικής» 
έχει πραγματοποιηθεί μελέτη για την ζήτηση ευρυζωνικών υπηρεσιών στην 
Περιφέρεια και συγκεκριμένα στην Νομαρχία Δυτικής Αττικής. Με βάση τα στοιχεία 
που προκύπτουν από την ανάλυση του μοντέλου ζήτησης, προκύπτει ότι η ζήτηση για 
ευρυζωνικές υπηρεσίες στην Νομαρχία Δυτικής Αττικής προβλέπεται να έχει 
αυξητικές τάσεις τα επόμενα χρόνια. Η μελέτη καταδεικνύει επίσης ότι η διείσδυση 
τόσο του Διαδικτύου όσο και των ευρυζωνικών υπηρεσιών θα κυμανθεί στην 
Περιφέρεια σε ανάλογα επίπεδα με το μέσο όρο της Χώρας.  

Επιπρόσθετα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www.broadbandcity.gr/project_eie.php?language=el συντηρείται δικτυακός 
τόπος ο οποίος λειτουργεί ενημερωτικά για τις δράσεις και τις ενέργειες που 
πραγματοποιούνται στην περιφέρεια για την προώθηση της ευρυζωνικότητας και της 
εξοικείωσης των πολιτών με αυτή.  

Όσον αφορά το ΣΥΖΕΥΞΙΣ, η Περιφέρεια Αττικής έχει ενταχθεί στο υποέργο-1, το 
οποίο σχετίζεται με τα Υπουργεία, τις Γενικές Γραμματείες, τις Διαχειριστικές Αρχές 
και τα Στρατολογικά γραφεία που βρίσκονται στην περιφέρεια Αττικής καθώς και 
στο υποέργο-2, το οποίο σχετίζεται με την Περιφέρεια Αττικής, τους Φορείς της Α’ 
και Β’ Βαθμίδας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα ΚΕΠ της περιφέρειας Αττικής καθώς 
και τα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της ίδιας περιφέρειας.  

Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι οι Δήμοι της Νομαρχίας Δυτικής Αττικής δεν είχαν 
τη δυνατότητα να καταθέσουν προτάσεις στα πλαίσια της Πρόσκλησης 93 για την 
ανάπτυξη μητροπολιτικών οπτικών δικτύων αλλά και της 105 για ασύρματα δίκτυα, 
με αποτέλεσμα να μην έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση τέτοιου είδους δράσεων. 
Εντούτοις, με βάση το αποτέλεσμα της μελέτης ζήτησης που έχει πραγματοποιηθεί 
προκύπτει ότι ανάλογες υποδομές θα αναπτυχθούν με ιδιωτικούς πόρους από 
διάφορους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. 
Με βάση την έρευνα του ΕΔΕΤ (Φεβρουάριο 2007) που έγινε για την αξιολόγηση του 
προγράμματος «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ», η μεγαλύτερη αναλογία εργαζομένων με γνώσεις στη 
χρήση ΤΠΕ ανά Η/Υ εμφανίζεται στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής, ενώ η χαμηλότερη 
στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 

Περιφέρεια Αττικής 

Νομός: Αττικής 

Πρόσκληση Δημος/Δικαιούχος 
km 
(χιλιόμετρα) Προϋπολογισμός 

84 Κυθήρων   149730 
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84 Κερατσινίου   149999.24 
84 Ύδρας   149848 
84 Κηφισιάς   100000 
84 Πειραιά   100000 
84 Κοινότητα Ανάφης     

84 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Αθηνών Πειραιώς     

84 Νομαρχία Δυτικής Αττικής     
84 ΥΠΑΝ-Γ.Γ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ     

84 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 
ΕΡΕΥΝΩΝ     

84 ΕΔΕΤ ΑΕ     

84 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ     

84 ΕΠΙΣΕΥ     
84 Νομαρχία Πειραιά     
84 Μητρόπολη Περιστερίου     

Πίνακας 30: Δήμοι και Δικαιούχοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου που έχουν 
ενταχθεί στην πρόταση Π84 

4.5.10  Περιφέρεια  Κρήτης  

Η Περιφέρεια Κρήτης, στα πλαίσια της Πρόσκλησης Π84 για την προώθηση της 
ευρυζωνικότητας στην περιφέρεια συντηρεί δικτυακό τόπο στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση 
http://www.ucnet.uoc.gr/index.php?module=ContentExpress&func=display&ceid=40, 
στον οποίο παρέχονται πληροφορίες για τις ενέργειες που πραγματοποιούνται στην 
περιφέρεια σε σχέση με την ευρυζωνικότητα σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. 
Επιπρόσθετα, στα πλαίσια της ίδιας πρόσκλησης, έχουν πραγματοποιηθεί εκδηλώσεις 
για την ενημέρωση του κοινού σε θέματα που σχετίζονται με την ευρυζωνικότητα και 
τις υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει.  

Όσον αφορά το ΣΥΖΕΥΞΙΣ, η Περιφέρεια της Κρήτης έχει ενταχθεί στο υποέργο-4 
που σχετίζεται με όλους τους φορείς της περιφέρειας, ενώ 6 Δήμοι της έχουν ενταχθεί 
στην Πρόσκληση 93 και συγκεκριμένα στο έργο που αφορά την υλοποίηση 
Ευρυζωνικών υποδομών τοπικής πρόσβασης και ειδικότερα μητροπολιτικών 
ευρυζωνικών δικτύων οπτικών ινών (Metropolitan Area Network MAN), όπως 
δείχνει ο Πίνακας 31.  

Περιφέρεια Κρήτης 

Νομός: Λασιθίου 

Πρόσκληση Δημος/Δικαιούχος 
km 
(χιλιόμετρα) Προϋπολογισμός 

93 Ιεράπετρα 5,69 360.000,00 
93 Αγ. Νικόλαος 10,703 806.500,00 
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93 Σητείας 8,271 500.000,00 

Νομός: Ηρακλείου 

Πρόσκληση Δημος/Δικαιούχος 
km 
(χιλιόμετρα) Προϋπολογισμός 

93 Ηράκλειο 48,847 2.880.000,00 
105 Χερσονήσου   89.810,49 
105 Καζαντζάκη   92.153,60 
105 Καστελλίου   91.695,45 
105 Αρκαλοχωρίου   96.568,50 
105 Αγ. Βαρβάρας   70.448,00 
105 ΤΕΔΚ Ν. Ηρακλείου     
84 Αρχανών   85000 
84 Χερσονήσου   85000 
84 Καστελλίου   90000 
84 Πανεπιστήμιο Κρήτης     

Νομός: Ρεθύμνου 

Πρόσκληση Δημος/Δικαιούχος 
km 
(χιλιόμετρα) Προϋπολογισμός 

93 Ρεθύμνου 14,979 835.000,00 
105 Γεροποτάμου   99.722,00 
105 Νικηφόρου Φωκά   99.960,00 
105 Αρκαδίου   91.987,00 
105 Κουλουκώνα   100.000,00 
105 ΤΕΔΚ Ν. Ρεθύμνης     

Νομός: Χανιών 

Πρόσκληση Δημος/Δικαιούχος 
km 
(χιλιόμετρα) Προϋπολογισμός 

93 Χανίων 35,996 2.700.000,00 
105 Θέρισου   61.880,00 
105 Κίσσαμου   99.246,00 
105 Πλατανιά   93.177,00 
105 Κολυμβαρίου   94.823,86 
105 ΤΕΔΚ Ν. Χανίων     
84 Χανίων   150000 

 

Πίνακας 31: Δήμοι και Δικαιούχοι της Περιφέρειας Κρήτης που έχουν ενταχθεί 
στις προτάσεις Π93, Π84 και Π105 

Με βάση την έρευνα του ΕΔΕΤ (Φεβρουάριο 2007) που έγινε για την αξιολόγηση του 
προγράμματος «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ», το υψηλότερο ποσοστό επιχειρήσεων που δίνουν 
τη δυνατότητα πραγματοποίησης ηλεκτρονικών παραγγελιών εμφανίζεται στις 
Περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου (η οποία εμφανίζει και το υψηλότερο 
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ποσοστό επιχειρήσεων που δίνουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης ηλεκτρονικών 
πληρωμών για πωλήσεις μέσω Διαδικτύου). 

4.5.11  Περιφέρεια  Νήσων  Βόρειου  Αιγαίου  

Η Περιφέρεια έχει ενταχθεί στο υποέργο-5 του ΣΥΖΕΥΞΙΣ και τρεις δήμοι 
συμμετέχουν στην Πρόσκληση 93 και συγκεκριμένα στο έργο που αφορά την 
υλοποίηση Ευρυζωνικών υποδομών τοπικής πρόσβασης και ειδικότερα 
μητροπολιτικών ευρυζωνικών δικτύων οπτικών ινών (Metropolitan Area Network 
MAN), όπως δείχνει ο Πίνακας 32.  

Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου 

Νομός: Λέσβου 

Πρόσκληση Δημος/Δικαιούχος 
km 
(χιλιόμετρα) Προϋπολογισμός 

93 Μυτιλήνης 8,85 595.000,00 
105 Γέρας   98.084,00 
105 Καλλονής   99.779,00 
105 ΤΕΔΚ Ν. Λέσβου     

84 

Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου(Περιφέρεια 
Βορείου)     

Νομός: Χίου 

Πρόσκληση Δημος/Δικαιούχος 
km 
(χιλιόμετρα) Προϋπολογισμός 

93 Χίου 19,3 1.260.000,00 
105 Ομηρούπολης   99.834,95 
84 Ομηρούπολης   40000 
84 Χίου   65000 

Νομός: Σάμου 

Πρόσκληση Δημος/Δικαιούχος 
km 
(χιλιόμετρα) Προϋπολογισμός 

93 Βαθέος 4,067 379.832,00 
105 Καρλοβασίου   52.545,00 

Πίνακας 32: Δήμοι και Δικαιούχοι της Περιφέρειας Νήσων Βόρειου Αιγαίου που 
έχουν ενταχθεί στις προτάσεις Π93, Π105 και Π84  

Με βάση την έρευνα του ΕΔΕΤ (Φεβρουάριο 2007) που έγινε για την αξιολόγηση του 
προγράμματος «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ», το χαμηλότερο ποσοστό επιχειρήσεων που 
χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο σε καθημερινή βάση εμφανίζεται στην Περιφέρεια 
Βορείου Αιγαίου, η οποία παρουσιάζει και μηδενικά ποσοστά επιχειρήσεων που 
δίνουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης ηλεκτρονικών πληρωμών για πωλήσεις μέσω 
Διαδικτύου και επιχειρήσεων που πραγματοποίησαν ηλεκτρονικές αγορές. 
Ταυτόχρονα όμως η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, μαζί με τις Περιφέρειες Νοτίου 
Αιγαίου, Κρήτης, Ιονίου και Στερεάς Ελλάδας, παρουσιάζουν σχετικά υψηλά 
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ποσοστά στις κατηγορίες «1-5%» έως «21-30%» του συνολικού κύκλου εργασιών 
που προέρχεται από ηλεκτρονικές πωλήσεις. 

4.5.12  Περιφέρεια  Νήσων  Νότιου  Αιγαίου  

Η Περιφέρεια Νήσων Νοτίου Αιγαίου συντηρεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.syros.aegean.gr/broadbandsa/ δικτυακό τόπο, στον οποίο παρέχει 
πληροφορίες για την ευρυζωνική πρόσβαση στην περιφέρεια. Επίσης, έχει συσταθεί 
ομάδα εργασίας για την ανάπτυξη και διαχείριση κρίσιμων δικτυακών υποδομών με 
σκοπό την εκκίνηση της γενικευμένης ανάπτυξης ευρυζωνικών τηλεπικοινωνιακών 
δικτύων σε περιφερειακό επίπεδο. Για την περιφέρεια δεν υπάρχει πληροφορία που 
να σχετίζεται με πιθανές μελέτες για την ζήτηση ευρυζωνικών υποδομών και 
υπηρεσιών.  

Επιπρόσθετα, η συγκεκριμένη περιφέρεια έχει ενταχθεί στο υποέργο-6 του 
ΣΥΖΕΥΞΙΣ ενώ 4 Δήμοι της περιφέρειας έχουν ενταχθεί στην Πρόσκληση 93 και 
συγκεκριμένα στο έργο που αφορά την υλοποίηση Ευρυζωνικών υποδομών τοπικής 
πρόσβασης και ειδικότερα μητροπολιτικών ευρυζωνικών δικτύων οπτικών ινών 
(Metropolitan Area Network MAN), όπως δείχνει ο Πίνακας 33. 

Περιφέρεια Νήσων Νότιου Αιγαίου 

Νομός: Κυκλάδων 

Πρόσκληση Δημος/Δικαιούχος 
km 
(χιλιόμετρα) Προϋπολογισμός 

93 Πάρου 6,013 463.358,00 
93 Ερμούπολης 8,755 806.555,00 
93 Νάξου 4,26 345.045,00 

105 Τήνου   95.937,00 
105 Μυκόνου     
105 ΤΕΔΚ Ν. Κυκλάδων     
84 Θήρας   40000 
84 Ερμούπολης Σύρου   40000 
84 Πάρου   40000 
84 Ιητών   80000 
84 Νάξου   130000 
84 Κύθνου     

84 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου(Νότιο 
Αιγαίο)     

Νομός: Δωδεκανήσων 

Πρόσκληση Δημος/Δικαιούχος 
km 
(χιλιόμετρα) Προϋπολογισμός 

93 Ροδίων 14,495 1.010.000,00 
105 Ιαλυσού Ρόδος   95.988,51 
105 Καλλιθέας/Ρόδου   96.327,42 
105 Πεταλουδών   86.895,01 
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105 Αρχαγγέλου   65.347,90 
105 Λέρου   97.519,00 
105 Κω   96.163,00 
105 Δικαίου     
105 Ηρακλειδών     
84 Σύμης   149922 
84 Δικαίου Κω   30000 
84 Αστυπάλαιας   30000 
84 Ρόδου   40000 
84 Μεγίστης Καστελόριζο   50000 
84 Ιαλυσού   60000 

 

Πίνακας 33: Δήμοι και Δικαιούχοι της Περιφέρειας Νήσων Νότιου Αιγαίου που 
έχουν ενταχθεί στις προτάσεις Π84, Π93 και Π105. 

Με βάση την έρευνα του ΕΔΕΤ (Φεβρουάριο 2007) που έγινε για την αξιολόγηση του 
προγράμματος «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ», η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εμφανίζει το 
χαμηλότερο ποσοστό επιχειρήσεων με σύνδεση σε δίκτυο Η/Υ, αλλά ταυτόχρονα το 
υψηλότερο ποσοστό επιχειρήσεων με σύνδεση στο Διαδίκτυο. Επιπλέον, εμφανίζει 
και το υψηλότερο ποσοστό επιχειρήσεων που δίνουν τη δυνατότητα 
πραγματοποίησης ηλεκτρονικών πληρωμών για πωλήσεις μέσω Διαδικτύου. 

4.6 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 
Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι η σωστή σχεδίαση και υλοποίηση όλων των 
παραπάνω υποδομών θα φέρουν την επανάσταση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών 
και των νέων υπηρεσιών στην Ελλάδα. Κάθε δήμος της χώρας θα έχει το δικό του 
τοπικό δίκτυο, τα οποία τοπικά δίκτυα μεταξύ τους θα διασυνδέονται μέσω του 
δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» δημιουργώντας μια ανεκτίμητη δικτυακή υποδομή για τη 
χώρα. 

Ωστόσο, αυτή η δικτυακή υποδομή θα πρέπει να υποστηρίζεται και από προηγμένες 
υπηρεσίες προς τον πολίτη και αυτό πρέπει να είναι ο επόμενος στόχος για τη χώρα. 
Η σωστή αξιοποίηση του Δ΄ ΚΠΣ προς την κατεύθυνση αυτή μπορεί να είναι μια 
λύση στο πρόβλημα την απουσίας προηγμένων ευρυζωνικών υπηρεσιών προς του 
πολίτες σήμερα. 

O νέος αναπτυξιακός νόμος, που τέθηκε σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2007 δίνει 
ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην ανάπτυξη της καινοτομίας και στοχεύει η διείσδυση 
της ευρυζωνικότητας στη χώρα μας να φθάσει στο 7% του πληθυσμού, έως το 
2008.Οι μελλοντικοί στόχοι εντάσσονται στην Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013 και 
την Ψηψιακή Σύγκλιση 2006-2013 που παρουσιάζονται στην συνέχεια. 
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4.6.1 Ψηφιακή  Στρατηγική  2006-2013 

Η Ψηφιακή Στρατηγική 2006-201340 αντικαθιστά τη «Λευκή Βίβλο» για την 
Κοινωνία της Πληροφορίας και ενισχύει το ρόλο του υφιστάμενου Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», διορθώνοντας τις στοχεύσεις του. 
Παράλληλα, η νέα ψηφιακή στρατηγική απαντά στις προκλήσεις της Δ' 
Προγραμματικής Περιόδου (2007-2013) και είναι συμβατή με την νέα ευρωπαϊκή 
πολιτική για την Κοινωνία της Πληροφορίας «i2010» και το σχέδιο δράσης «Jobs & 
Growth» που καταρτίσθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2005.  

Οι βασικές κατευθύνσεις της νέας στρατηγικής είναι έξι. Οι τέσσερις από αυτές 
αφορούν τη βελτίωση της παραγωγικότητας και οι δυο την καλύτερη ποιότητα ζωής. 
Όλες οι κατευθύνσεις είναι οι επόμενες: 

• Προώθηση της χρήσης των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις. 

• Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις και παράλληλη 
αναδιοργάνωση του δημόσιου τομέα. 

• Υποστήριξη του κλάδου των ΤΠΕ. 

• Προώθηση της επιχειρηματικότητας σε τομείς που αξιοποιούν τις ΤΠΕ. 

• Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω των ΤΠΕ, και 

• Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για τον πολίτη. 

Κοινός παρονομαστής για όλα αυτά, παραμένει η ευρυζωνική διασύνδεση, ενώ 
«ρόλο-κλειδί» παίζει το ανθρώπινο κεφάλαιο, που αν αναπτυχθεί με οργανωμένο 
τρόπο, μπορεί να χαρίσει σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα στη χώρα. 

Η υλοποίηση της νέας στρατηγικής έχει ξεκινήσει από το 2006, ενώ η πορεία της 
εφαρμογής της θα παρακολουθείται από το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ με 
συνεκτικό σύστημα δεικτών, σε πλήρη αντιστοιχία με την πρωτοβουλία i2010 και τις 
κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat). Τέλος, αξίζει να 
αναφερθεί ότι η ελληνική εθνική Ψηφιακή Στρατηγική περιλαμβάνεται επίσημα στο 
Εθνικό Σχέδιο Μεταρρυθμίσεων της Στρατηγικής της Λισσαβόνας που η χώρα 
υπέβαλε στις αρχές Οκτωβρίου του 2005 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γεγονός που 
καταδεικνύει τη σημασία που της αποδίδεται, σε κάθε επίπεδο. 

4.6.2 «Ψηφιακή  Σύγκλιση» 2007-2013 

Στα τέλη Ιουλίου 2006, ο ειδικός γραμματέας για την Κοινωνία της Πληροφορίας, 
Καθ. Β. Ασημακόπουλος έθεσε σε διαβούλευση το κείμενο του νέου Επιχειρησιακού 
Προγράμματος για την «Ψηφιακή Σύγκλιση» στο πλαίσιο της Δ Προγραμματικής 
Περιόδου 2007-2013. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» 
καταρτίσθηκε ακολουθώντας τις στρατηγικές επιλογές και τις κατευθύνσεις που 
ορίζει η Ψηφιακή Στρατηγική της Ελλάδας.  

Το Πρόγραμμα αποτελεί ένα από τα κύρια εργαλεία χρηματοδότησης των δράσεων 
της Ψηφιακής Στρατηγικής για την επόμενη περίοδο, σε συνδυασμό με δράσεις που 
                                                 
40 Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013, http://www.infosoc.gr/NR/rdonlyres/A13F889F-

DE92-4DCF-B64A-37351BFC69B9/3053/ktp_all.pdf  
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ήδη χρηματοδοτούνται από το Γ ΚΠΣ, ψηφιακές υπηρεσίες που μπορούν να 
υλοποιηθούν μέσω Συμπράξεων Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα και ενίσχυση 
επενδύσεων για τις νέες τεχνολογίες μέσω του Επενδυτικού Νόμου.  

Η «Ψηφιακή Σύγκλιση» δομείται βάσει των οδηγιών που έχουν δοθεί μέχρι στιγμής 
για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Δ Προγραμματικής 
Περιόδου 2007-2013. Στο κείμενο που τέθηκε σε διαβούλευση, παρουσιάζεται 
συνοπτικά η ανάλυση των δυνατών και αδύναμων σημείων της χώρας στις νέες 
τεχνολογίες και διατυπώνονται οι βασικές προγραμματικές κατευθύνσεις με 
εξειδίκευση σε δύο μεγάλους Άξονες Προτεραιότητας: τη Βελτίωση της 
Παραγωγικότητας και τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής μέσω των τεχνολογιών 
πληροφορικής και του γρήγορου Internet. 

 

Εικόνα 74: Οι 8 Περιφέρειες αμιγούς στόχου σύγκλισης 

Για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 η χώρα μας έπρεπε να υποβάλει στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα νέο κείμενο προγραμματισμού, με τη μορφή ενός Εθνικού 
Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ), όπου θα περιγράφονταν οι κύριοι 
αναπτυξιακοί στόχοι της χώρας μας σε εθνικό, τομεακό και περιφερειακό επίπεδο. 

Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 – 2013 (ΕΣΠΑ) αποτελεί την 
αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας για την νέα προγραμματική περίοδο. Στοχεύει 
στην ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης, της απασχόλησης, της κοινωνικής και 
χωρικής συνοχής και την προώθηση της πραγματικής σύγκλισης με τις πιο 
ανεπτυγμένες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανάμεσα στα τομεακά και 
περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα τα οποία έχει προσδιορίσει το ΕΣΠΑ για 
την περιόδο 2007 – 2013 εντοπίζεται και η «Ψηφιακή Σύγκλιση» με τους εξής 
ενδεικτικούς τομείς παρέμβασης:  
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 Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις 

 Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις & ανασχεδιασμός διαδικασιών 

του Δημόσιου τομέα 

 Ενίσχυση της συμβολής του κλάδου των ΤΠΕ στην Ελληνική Οικονομία 

 Προώθηση της επιχειρηματικότητας σε τομείς που αξιοποιούν ΤΠE 

 Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών 

στην Κοινωνία της Πληροφορίας 

 Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης για τον πολίτη 

Τον Νοέμβριο του 2006, με το έργο «Ανάπτυξη πληροφοριακών και τηλεματικών 
υποδομών και υπηρεσιών για τα μικρά νησιά», το οποίο χρηματοδοτείται από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Κοινωνία της Πληροφορίας επιδιώκεται να αρθεί 
η ψηφιακή απομόνωση των μικρών νησιών. Το έργο έχει αναλάβει το Ελληνικό 
Δίκτυο Μικρών Νησιών Νησιωτική Αμφικτιονία και έχει προϋπολογισμό 3,2 εκατ. 
ευρώ. 

Το έργο διαμορφώνει πρότυπες τηλεματικές-τηλεπικοινωνιακές υποδομές 
(δορυφορικές επικοινωνίες - ασύρματο ευρυζωνικό δίκτυο Wi-Fi - συστήματα 
τηλεματικών εφαρμογών) ικανές να εξυπηρετήσουν καινοτόμες εφαρμογές, όπως 
τηλεδιάσκεψη, τηλεκατάρτιση, video on demand, έγκαιρη ενημέρωση για έναρξη 
πυρκαγιών - προστασία περιβάλλοντος, προβολή τουριστικού-πολιτιστικού προϊόντος 
των νησιών μέσω διαδικτυακού κόμβου (web portal), εγκατάσταση info kiosks για 
δημόσια ενημέρωση και προβολή, διαδραστική ενημέρωση κατοίκων και 
επαγγελματικών φορέων της τοπικής οικονομίας, κ.ά.  

Ακόμη, το έργο έχει χωριστεί σε 10 ενότητες, 8 από τις οποίες έχουν ανατεθεί μετά 
από την ολοκλήρωση των αντίστοιχων διαγωνισμών σε 3 εταιρείες. Ειδικότερα, στη 
NextCom ανατέθηκε το έργο των δορυφορικών υποδομών και δικτύων, στην 
GENNET έχουν ανατεθεί τα έργα των υποδομών δικτύου δεδομένων και 
τηλεδιάσκεψης, ενώ η IP Telecom ανέλαβε τη υλοποίηση του web Portal, καθώς και 
των υποδομών δικτύου Wi-Fi και τηλεματικής. 
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  Στόχοι Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007 - 2013 
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ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Σε αυτή την ενότητα ο σκοπός της μελέτης είναι η παρουσίαση της υπάρχουσας 
κατάστασης των ευρυζωνικών υποδομών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η δομή 
του κεφαλαίου ξεκινά με την παρουσίαση στοιχείων που αφορούν τον πληθυσμό, 
τους δημόσιους φορείς και την επιχειρηματική δραστηριότητα στην Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας. Κατόπιν, γίνεται αναφορά και ανάλυση των τηλεπικοινωνιακών 
τελών των φορέων του δημοσίου που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδα, με εκτενή καταμερισμό στις κατηγορίες φορέων. Στη συνέχεια γίνεται η 
αποτύπωση των ευρυζωνικών υποδομών που κατασκευάζονται ή έχουν ήδη 
κατασκευαστεί στην Περιφέρεια στα πλαίσια μεγάλων δημοσίων έργων. Πιο 
συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στο έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» και στα σημεία παρουσίας 
του στην ΠΔΕ, στο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας και τέλος στο 
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Στόχος του συγκεκριμένου κεφαλαίου είναι η 
λεπτομερής αποτύπωση της παρούσας κατάστασης των υποδομών στην Περιφέρεια, 
η οποία και θα μπορέσει να αναδείξει πιθανές βελτιώσεις ή επεκτάσεις που ίσως είναι 
απαραίτητες για την κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας σε ότι αφορά 
ευρυζωνικές υποδομές.  

Σύμφωνα με έρευνα της DATA RC (την οποία παρουσίασε ο Διευθυντής της 
Θεόδωρος Λουλούδης σε εκδήλωση στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του 
Πανεπιστημίου Πατρών στο Ρίο το Δεκέμβριο του 2006 με θέμα: «Η Προοπτική της 
Ευρυζωνικότητας στη Χώρα και ιδιαίτερα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας»), οι 
ενδείξεις είναι ενθαρρυντικές αν και διαφαίνεται μια έλλειψη ενημέρωσης όσον 
αφορά τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Στη συνέχεια παρουσιάζονται κάποια 
ενδεικτικά αποτελέσματα. 

Από το σύνολο του αστικού πληθυσμού της ΠΔΕ ένα ποσοστό της τάξης του 26,9% 
δηλώνει πως γνωρίζει την έννοια του ADSL, ενώ 8,3% γνωρίζει την έννοια της 
«Ευρυζωνικής Πρόσβασης». Επιπλέον, 5,87% του αστικού πληθυσμού γνωρίζει για 
την πραγματοποίηση στην περιοχή τους συνεδρίων με θέμα την ευρυζωνικότητα, ενώ 
αντίστοιχα 9,07% γνωρίζει την ύπαρξη δικτυακού τόπου ενημέρωσης.  

Το 23,47% του αστικού πληθυσμού δηλώνει πως διαθέτει σύνδεση με ευρυζωνικά 
δίκτυα και επιπλέον (95%) θεωρούν πως τους διευκολύνει στην ανταγωνιστικότητα 
της εργασίας τους. Ένα ποσοστό της τάξης του 67,38% δηλώνει πως δεν 
ενδιαφέρεται καθόλου να ενημερωθεί για την ευρυζωνικότητα και επιπλέον 91,1% 
προτιμούν τις εφημερίδες και την τηλεόραση για την ενημέρωσή τους σχετικά με την 
ευρυζωνικότητα. Το 49,7% του συνολικού αστικού πληθυσμού δηλώνει πως δεν έχει 
κάποιο λόγο για να χρησιμοποιήσει ευρυζωνική σύνδεση ενώ ως η περισσότερη 
ελκυστική ευρυζωνική υπηρεσία κρίνεται η γρήγορη μεταφορά αρχείων. Σχετικά με 
την χρήση του Ίντερνετ 72,27% δηλώνει πως δεν το χρησιμοποιεί καθόλου και 
επιπλέον 59,9% ότι δεν το χρειάζεται. Τέλος, 77,9% δηλώνει πως χρησιμοποιεί το 
Ίντερνετ κυρίως από το σπίτι.  

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται αρχικά ορισμένα δημογραφικά στοιχεία για την 
ΠΔΕ και για ορισμένους από τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους δήμους της. 
Επίσης, παρουσιάζονται στοιχεία για την ύπαρξη φορέων του δημοσίου (φορείς 
δημόσιας διοίκησης, υγείας, εκπαίδευσης και έρευνας) και το πλήθος των 
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επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν τη 
βάση για τη μελέτη των ωφελειών για το κράτος, τους πολίτες αλλά και τον ιδιωτικό 
τομέα που μπορούν να προκύψουν από τη δημιουργία ευρυζωνικής υποδομής στην 
ΠΔΕ. Επίσης γίνεται μια εκτίμηση των τηλεπικοινωνιακών τελών του δημοσίου για 
την προμήθεια υπηρεσιών μετάδοσης φωνής και δεδομένων, έτσι ώστε να 
υπολογιστεί το χρονικό διάστημα απόσβεσης της επένδυσης από πλευρά της 
πολιτείας για τη δημιουργία της προτεινόμενης ευρυζωνικής υποδομής. 

Τέλος, στις επόμενες παραγράφους παρουσιάζονται στοιχεία για την κάλυψη που θα 
έχει το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» σε φορείς του δημοσίου στην ΠΔΕ, έτσι ώστε να τεκμηριωθεί η 
συνέργεια του προτεινόμενου έργου με την κρατική πολιτική για άθροιση της 
ζήτησης και μείωση των τηλεπικοινωνιακών τελών, με ταυτόχρονη παροχή 
ευρυζωνικής πρόσβασης. Παράλληλα παρουσιάζεται η κάλυψη του ΕΔΕΤ2 καθώς 
και των υποδομών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. 

5.1 ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε, με τη μορφή πινάκων, δημογραφικά στοιχεία και 
στοιχεία επιχειρηματικής δραστηριότητας για την ΠΔΕ. Ουσιαστικά πρόκειται για 
στοιχεία που δείχνουν το μέγεθος των πελατών που μπορούν να αποκτήσουν οι 
ιδιωτικοί φορείς που θα συμμετέχουν στην χρηματοδότηση και εκμετάλλευση μιας 
ευρυζωνικής υποδομής. 

Ο Πίνακας 34 παρουσιάζει τον πληθυσμό της ΠΔΕ (κάτοικοι και νοικοκυριά) γενικά, 
αλλά και ειδικά ορισμένων από τους μεγαλύτερους δήμου κάθε νομού. 

Στην ΠΔΕ βρίσκονται πλήθος φορέων του δημοσίου, όπως δείχνει ο Πίνακας 35. 
Στην ΠΔΕ, και κυρίως στην Πάτρα, υπάρχει μεγάλος αριθμός φορέων της 
εκπαίδευσης και ιδιαίτερα ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων (ΑΕΙ, ΤΕΙ, 
Ερευνητικά Ινστιτούτα), στα οποία είναι απαραίτητη η δυνατότητα διασύνδεσης και 
πρόσβασης σε εθνικά και παγκόσμια δίκτυα με υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης. Η 
παροχή ευρυζωνικής πρόσβασης στα ιδρύματα αυτά μέσω εναλλακτικής υποδομής 
μπορεί να εξοικονομήσει πόρους και να εγγυηθεί την ανάπτυξή τους. 

Νομός Δήμος % στο 
νομό 

Πληθυ-
σμός 

Νοικο-
κυριά 

Κατάταξη 
στο νομό 

Αιτωλοακαρνανία Αγρίνιο 17,94% 40.934 11.458 1

Αιτωλοακαρνανία Μεσολόγγι 5,30% 12.103 3.499 2

Αιτωλοακαρνανία Ναύπακτος 4,76% 10.854 3.263 3

Αιτωλοακαρνανία Αιτωλικό 2,36% 5.381 1.492 5

Αιτωλοακαρνανία Αμφιλοχία 2,24% 5.116 1.398 6

Αιτωλοακαρνανία Βόνιτσα 1,91% 4.353 1.093 8

Αιτωλοακαρνανία Αστακός 1,11% 2.542 788 14

Αιτωλοακαρνανία Αντίρριο 1,11% 2.531 679 15

Αχαΐα Πάτρα 51,10% 153.344 46.256 1
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Αχαΐα Αίγιο 7,44% 22.316 6.508 2

Αχαΐα Κάτω Αχαΐα 1,75% 5.244 1.340 3

Αχαΐα Σαραβάλι 1,10% 3.300 797 6

Αχαΐα Παραλία 1,04% 3.122 869 7

Αχαΐα Ακράτα 1,02% 3.059 915 8

Αχαϊα Βραχνέικα 0,80% 2.393 615 10

Αχαΐα Καλάβρυτα 0,75% 2.246 556 11

Αχαΐα Διακοπτό 0,75% 2.242 673 12

Αχαΐα Αιγείρα 0,57% 1.696 475 15

Αχαΐα Μιντιλόγλι 0,53% 1.594 430 16

Ηλεία Πύργος 15,97% 28.660 7.693 1

Ηλεία Αμαλιάδα 8,84% 15.857 4.077 2

Ηλεία Γαστούνη 3,28% 5.883 1.458 3

Ηλεία Κρέστενα 3,02% 5.422 1.104 4

Ηλεία Ζαχάρω 2,81% 5.037 1.387 5

Ηλεία Λεχαινά 1,92% 3.448 881 8

Ηλεία Ανδραβίδα 1,81% 3.253 890 9

Ηλεία Ολυμπία 1,01% 1.812 416 13

ΠΔΕ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 707.687 196.553 -

Πίνακας 34: Κάτοικοι και νοικοκυριά στην ΠΔΕ και σε μεγάλους δήμους 

ΤΟΜΕΑΣ  ΕΙΔΟΣ ΑΙΤΩ/ΝΙΑ ΑΧΑΪΑ ΗΛΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

ΑΕΙ 1 2 - 3 

ΤΕΙ 1 1 - 2 

Ερευνητικά κέντρα - 6 - 6 

Πρωτοβάθμια 274 273 191 738 

Δευτεροβάθμια 94 131 70 295 

Εκπαίδευση& 
Έρευνα  

Δημόσια ΙΕΚ 3 6 2 11 

Νοσοκομεία 2 7 3 12 Υγεία 

Κέντρα Υγείας 9 6 4 19 

Περιφέρεια - 1 - 1 

Νομαρχίες 1 1 1 3 

Δήμοι 29 23 22 74 

Δημόσια 
Διοίκηση 

Δημόσιες & 9 5 7 21 
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Δημοτικές 
βιβλιοθήκες 

ΣΥΝΟΛΟ 462 423 300 1185 

Πίνακας 35: Δημόσιοι φορείς στην ΠΔΕ 

Σημαντικό πλήθος επιχειρήσεων εδρεύουν στην ΠΔΕ, όπως δείχνει ο Πίνακας 36. Τα 
σημεία αυτά θα αποτελέσουν και τους πρώτους πελάτες ευρυζωνικής πρόσβασης για 
τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους που θα συμμετάσχουν στην υποδομή. 

ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ 1.895 

ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 560 

ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 503 

ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟ 249 

ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ 237 

ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑ ΒΟΝΙΤΣΑ 202 

ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑ ΑΣΤΑΚΟΣ 118 

ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑ ΑΝΤΙΡΡΙΟ 117 

ΑΧΑΪΑ ΠΑΤΡΑ 8.913 

ΑΧΑΪΑ ΑΙΓΙΟ 1.297 

ΑΧΑΪΑ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ 305 

ΑΧΑΪΑ ΣΑΡΑΒΑΛΙ 192 

ΑΧΑΪΑ ΠΑΡΑΛΙΑ 181 

ΑΧΑΪΑ ΑΚΡΑΤΑ 178 

ΑΧΑΪΑ ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ 139 

ΑΧΑΪΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 131 

ΑΧΑΪΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟ 130 

ΑΧΑΪΑ ΑΙΓΕΙΡΑ 99 

ΑΧΑΪΑ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ 93 

ΗΛΕΙΑ ΠΥΡΓΟΣ 1.251 

ΗΛΕΙΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑ 692 

ΗΛΕΙΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗ 257 

ΗΛΕΙΑ ΚΡΕΣΤΕΝΑ 237 

ΗΛΕΙΑ ΖΑΧΑΡΩ 220 

ΗΛΕΙΑ ΛΕΧΑΙΝΑ 151 
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ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΗΛΕΙΑ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ 142 

ΗΛΕΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 79 

ΠΔΕ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 35.840 

Πίνακας 36: Επιχειρήσεις στην ΠΔΕ και σε μεγάλους δήμους 

5.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 
ΤΕΛΩΝ 

Στην παρούσα φάση, τα τηλεπικοινωνιακά τέλη του δημοσίου αφορούν σε μεγάλο 
μέρος τηλεφωνία και το υπόλοιπο σε μετάδοση δεδομένων (πρόσβαση στο Internet 
και σε Intranet). Όσον αφορά τη μετάδοση δεδομένων, τα ερευνητικά κέντρα και τα 
ακαδημαϊκά ιδρύματα χρησιμοποιούν γραμμές πρόσβασης της τάξης των 2 Μbps, 
ενώ στις σχολικές μονάδες οι ρυθμοί αύξησης θα οδηγήσουν γρήγορα σε μεγαλύτερα 
κόστη. Επίσης, πλην του ΠΕΣΥ, εκτιμάται ότι κάθε νοσοκομείο έχει μια σύνδεση 1-2 
Mbps, ελάχιστοι δήμοι έχουν συνδέσεις 2 Mbps, ενώ οι περισσότεροι χρησιμοποιούν 
απλές ISDN γραμμές για να συνδεθούν στο Internet. Παρόμοια σύνδεση 
χρησιμοποιούν και οι βιβλιοθήκες. Βάσει των εκτιμήσεων αυτών, προκύπτει ο 
Πίνακας 37, όπου παρουσιάζονται τα τέλη που πληρώνει το δημόσιο για την 
προμήθεια βασικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τηλεφωνία και δεδομένα). 

Στο εγγύς μέλλον οι παραπάνω ταχύτητες θα αυξηθούν, και με βάση μια 
αναβαθμισμένη δικτυακή υποδομή ενδεικτικά θα μπορούσαν να κυμανθούν στις εξής: 

• ΑΕΙ-ΤΕΙ στο 1 Gbps 

• Noσοκομεία στα 34 - 100 Μbps 

• Kέντρα Υγείας στα 2 - 10 Mbps 

• Δήμοι στα 2 Μbps (οι μεγάλοι Δήμοι στα 10 Mbps) 

• Μεγάλα σχολεία στα 10 Mbps (υπόλοιπα σχολεία στα 2 Μbps) 

• Νομαρχίες στα 10 Mbps 

• Περιφέρεια στα 34 Mbps 

Για παροχή πρόσβασης σε τέτοιας τάξης ρυθμούς μετάδοσης, τα τέλη που 
απαιτούνται αυξάνονται κατά πολύ, γεγονός που θα αποτελέσει τροχοπέδη στη 
μετάβαση σε τέτοια επίπεδα ταχυτήτων. Επιπλέον, εφόσον δεν υπάρχει ευρωπαϊκή 
επιδότηση για την κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών των φορέων της 
εκπαίδευσης, τα τηλεπικοινωνιακά τέλη θα πρέπει να βαρύνουν τον εθνικό 
προϋπολογισμό. 

 ΤΟΜΕΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΑΕΙ 132,06 792,37 924,43 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΙ 35,22 61,63 96,85 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ 
ΚΕΝΤΡΑ 

73,37 44,02 117,39 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 261,19 434,34 695,52 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 378,58 328,69 707,26 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ 14,67 8,80 23,48 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 117,39 880,41 997,80 ΥΓΕΙΑ 

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 5,87 132,06 137,93 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 11,74 146,74 158,47 

ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ 35,22 88,04 123,26 

ΔΗΜΟΙ 102,71 264,12 366,84 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ & 
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 

14,67 35,22 49,89 

ΣΥΝΟΛΟ 1182,69 3216,43 4399,12 

Πίνακας 37: Τηλεπικοινωνιακά τέλη δημοσίου στην ΠΔΕ για το 2002 (Χιλ. Ευρώ) 

5.3 ΚΑΛΥΨΗ ΈΡΓΟΥ «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» 
 Το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» καλύπτει προς το παρόν 1800 σημεία. Για άλλα 867 σημεία (ΔΟΥ, 
τελωνεία και άλλους φορείς του Υπουργείο Οικονομίας.), θα εκδοθεί νέα προκήρυξη 
εντός του Απριλίου 2006. Εκτιμάται ότι το αντίστοιχο έργο θα υλοποιηθεί σε 1,5 
χρόνο. Επίσης, προβλέπεται σύνδεση με επιπλέον 500 κόμβους του δικτύου 
ΑΡΙΑΔΝΗ (ΚΕΠ) σε βάθος 3 χρόνων και χρήση του «ΕΡΜΗ» (ενός portal για 
authentication εταιρειών/ιδιωτών), προκειμένου το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» να αποτελέσει ένα 
ολοκληρωμένο δίκτυο υπηρεσιών. Έργα υποδομής MAN για το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» έχει 
εκτελέσει η εταιρεία ΕΤΕΡΝΙΑ Α.Ε. η οποία ιδρύθηκε το 1999 και δραστηριοποιείται 
σε μελέτες και κατασκευές κτηριακών έργων και έργων υποδομής.  

Ο Πίνακας 38 παραθέτει τα σημεία του δημοσίου τομέα στα οποία θα παρέχει 
υπηρεσίες και πρόσβαση το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ, και τα οποία βρίσκονται στην ΠΔΕ. 

 ΝΟΜΟΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΥΖΕΥΞΙΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

1 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

2 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ  

3 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ  

4 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ  

5 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΡΙΟΥ  

6 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ  

7 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  
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8 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ  

9 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ  

10 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 

11 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΥΖΙΑΣ 

12 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ 

13 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ 

14 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ 

15 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ 

16 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΤΙΕΩΝ 

17 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΝΑΧΟΥ 

18 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ 

19 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΔΕΩΝΟΣ 

20 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ 

21 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

22 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΙΑΔΩΝ 

23 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ 

24 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 

25 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ 

26 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ 

27 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ 

28 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΛΗΝΗΣ 

29 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ 

30 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΕΙΑΣ 

31 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Κ.Ε.Π. Οινιάδων 

32 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Κ.Ε.Π. Αγρινίου 

33 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Κ.Ε.Π. Αμφιλοχίας 

34 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Κ.Ε.Π. Μεσολογγίου 

35 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Κ.Ε.Π. Ναυπάκτου 

36 ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

37 ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΪΑΣ 

38 ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ  

39 ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΟΥ  

40 ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΚΡΑΤΑΣ  
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41 ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ  

42 ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ  

43 ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ  

44 ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ  

45 ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΩΝ  

46 ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΡΙΟΥ  

47 ΑΧΑΪΑΣ Κ.Ε.Π. Αιγίου 

48 ΑΧΑΪΑΣ Κ.Ε.Π. Πατρέων 

49 ΑΧΑΪΑΣ Κ.Ε.Π. Ρίου 

50 ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΟΑΝΙΑΣ 

51 ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΥΜΗΣ 

52 ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΙΝΕΟΥ 

53 ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΟΥ 

54 ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΣΙΟΥ 

55 ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ 

56 ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΒΡΗΣ 

57 ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΩΝ 

58 ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 

59 ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΤΑΙΑΣ 

60 ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΡΩΝ 

61 ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΩΛΕΝΙΑΣ 

62 ΗΛΕΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑΣ 

63 ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ  

64 ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ  

65 ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ  

66 ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ  

67 ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ 

68 ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ 

69 ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ 

70 ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΩΛΑΚΟΣ 

71 ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΑΡΔΑΝΟΥ 

72 ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΠΕΙΑΣ 

73 ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΣΙΩΝΟΣ 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:  
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Π1.2.1: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 245 

74 ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΑΣ 

75 ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ 

76 ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΑΓΑΝΟΥ 

77 ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΟΗΣ 

78 ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΩΛΕΝΗΣ 

79 ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ 

80 ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΡΟΥ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ 

81 ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ  

82 ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ  

83 ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ  

84 ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ  

85 ΗΛΕΙΑΣ Κ.Ε.Π. Αμαλιάδος 

86 ΗΛΕΙΑΣ Κ.Ε.Π. Σκιλλούντος 

87 ΗΛΕΙΑΣ Κ.Ε.Π. Αρχαίας Ολυμπίας 

88 ΗΛΕΙΑΣ Κ.Ε.Π. Ζαχάρως 

89 ΗΛΕΙΑΣ Κ.Ε.Π. Πύργου 

ΥΓΕΙΑ 

90 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΓΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

91 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΓΝ Μεσσολογίου "Χατζηκώστα" 

92 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Κέντρο Υγείας ΒΟΝΙΤΣΑΣ 

93 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Κέντρο Υγείας ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

94 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Κέντρο Υγείας ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 

95 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Κέντρο Υγείας ΑΣΤΑΚΟΥ 

96 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝ.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΚΑΦΚΑ) - 
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

97 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ - ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

98 ΑΧΑΪΑΣ ΠΠΓΝ ΠΑΤΡΩΝ 

99 ΑΧΑΪΑΣ ΝΓΝ ΑΙΓΙΟΥ 

100 ΑΧΑΪΑΣ ΝΓΝ Π. ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ 

101 ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ 
Ν.Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ 

102 ΑΧΑΪΑΣ ΠΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ 

103 ΑΧΑΪΑΣ ΝΓΝ-ΚΥ Καλαβρύτων 
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104 ΑΧΑΪΑΣ Κέντρο Υγείας ΑΚΡΑΤΑΣ 

105 ΑΧΑΪΑΣ Κέντρο Υγείας ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ 

106 ΑΧΑΪΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝ.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΚΑΦΚΑ) - ΑΙΓΙΟΥ 

107 ΑΧΑΪΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΜΕΑ 
ΠΑΤΡΩΝ (Συστέγαση με ΕΙΚ Πάτρας) 

108 ΑΧΑΪΑΣ ΔΥΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

109 ΑΧΑΪΑΣ Κέντρο Υγείας ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ 

110 ΑΧΑΪΑΣ Κέντρο Υγείας ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ 

111 ΑΧΑΪΑΣ Κέντρο Υγείας ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ 

112 ΑΧΑΪΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ 
ΠΑΤΡΩΝ «ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ» 

113 ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

114 ΑΧΑΪΑΣ Πε.Σ.Υ. Δυτικής Ελλάδας 

115 ΗΛΕΙΑΣ ΝΓΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 

116 ΗΛΕΙΑΣ ΝΓΝ ΠΥΡΓΟΥ "ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΕΙΟ" 

117 ΗΛΕΙΑΣ ΝΓΝ Κ.Υ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 

 ΗΛΕΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ 
«ΑΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ» 

 ΗΛΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΛΕΧΑΙΝΩΝ (ΚΕΠΕΠ) 

118 ΗΛΕΙΑΣ Κέντρο Υγείας ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ 

119 ΗΛΕΙΑΣ Κέντρο Υγείας ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ 

120 ΗΛΕΙΑΣ Κέντρο Υγείας ΒΑΡΔΑΣ 

121 ΗΛΕΙΑΣ Κέντρο Υγείας ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 

122 ΗΛΕΙΑΣ ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ - ΠΥΡΓΟΥ 

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ 

123 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΓ ΜΕΣΣΟΛΟΓΙΟΥ 

124 ΑΧΑΪΑΣ ΣΓ ΠΑΤΡΩΝ 

125 ΑΧΑΪΑΣ 3η Διεύθυνση Στρατολογίας (Πάτρα) 

126 ΗΛΕΙΑΣ ΣΓ ΠΥΡΓΟΥ 
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Πίνακας 38: Φορείς ΣΥΖΕΥΞΙΣ στην ΠΔΕ 

5.4 ΕΔΕΤ (ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ) 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται μια συγκεντρωτική κατάσταση των φορέων 
που συνδέονται στο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας. 

α/α Φορέας 
1 Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών  
2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  
3 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  
4 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης  
5 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  
6 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  
7 Ιόνιο Πανεπιστήμιο  
8 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  
9 Πανεπιστήμιο Αιγαίου  

10 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  
11 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων  
12 Πανεπιστήμιο Κρήτης  
13 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών  
14 Πανεπιστήμιο Πατρών  
15 Πανεπιστήμιο Πειραιά  
16 Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών  
17 Πολυτεχνείο Κρήτης  
18 Σχολή Ικάρων  
19 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο  
20 ΤΕΙ Αθηνών  
21 ΤΕΙ Ηπείρου 
22 ΤΕΙ Κρήτης  
23 ΤΕΙ Θεσσαλονίκης  
24 ΤΕΙ Καβάλας  
25 ΤΕΙ Καλαμάτας  
26 ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας  
27 ΤΕΙ Λαμίας  
28 ΤΕΙ Λάρισας  
29 ΤΕΙ Μεσολογγίου  
30 ΤΕΙ Πάτρας  
31 ΤΕΙ Πειραιά  
32 ΤΕΙ Σερρών  
33 ΤΕΙ Χαλκίδας  
34 ΕΚΕΦΕ-Δημόκριτος  
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α/α Φορέας 
35 Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας  
36 Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης  
37 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης-ΕΙΕ  
38 Εθνικό Κέντρο Διαβήτη  
39 Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου - Αθήνα  
40 Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου - Ξάνθη  
41 Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης  
42 Ινστιτούτο Pasteur  
43 Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας  
44 OTE - Συγκρότημα Εργαστηρίων Νέων Τεχνολογιών & Υπηρεσιών  
45 Bulgarian Academic Research Network  
46 Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας  
47 Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών  
48 CY-NET / Πανεπιστήμιο Κύπρου  
49 Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών  
50 AIX-OTENET 
51 AIX-GlobalOne 
52 AIX-Compulink 
53 AIX-Forthnet 
54 AIX-HOL 
55 AIX-AT&T Global Network 
56 AIX-IDEAL 
57 Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών 
58 Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο 
59 Διαχείριση ΕΔΕΤ 
60 Ινστιτούτο Πολιτιστικής & Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας 
61 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
62 AIX-VODAFONE 
63 ΕΚΕΤΑ - Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής 
64 Εταιρεία Έρευνας και Επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας 

(AIT) 
65 AIX-TELLAS 
66 AIX-HellasNet 
67 Κέντρο Ερευνών ΝΕΣΤΩΡ 
68 AIX-Internet Hellas 
69 AIX-Ipng 
70 Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
71 Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 
72 ΕΙΧΗΜΥΘ 
73 Ε.ΚΕ.ΒΕ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ" 
74 AIX-TELESTET 
75 AIX-ACN 
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α/α Φορέας 
76 Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης - ΕΛΟΤ 
77 Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας 
78 Yugoslavic Academic Research Network - AMREJ 
79 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
80 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
81 Ασκοί του Αιόλου 
82 Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας - ΡΑΕ 
83 GEANT - European High Speed Research Network 
84 CEDEFOP - Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής 

Κατάρτισης 
85 Διεθνές Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης Θεσσαλονίκης - UNTC 
86 Βουλή των Ελλήνων 
87 ΕΚΕΤΑ - Ινστιτούτο Αγροβιοτεχνολογίας 
88 Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ 
89 AIX - NETONE 
90 Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
91 Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - ΚΑΠΕ 
92 Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών - ΙΓΜΕ 
93 Ίδρυμα Ευγενίδου 
94 Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Θεσσαλονίκης 
95 Γεωργική & Βιοτεχνική Σχολή Θεσσαλονίκης 
96 Ακαδημία Αθηνών - Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών 
97 Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας & Αντισεισμικών Κατασκευών - 

ΙΤΣΑΚ 
98 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 
99 AIX-ORANGE - EQUANT 

100 AIX-VIVODI 
101 Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 
102 Κέντρο Ερευνών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας & Πληροφορίας - 

ΚΕΤΕΠ 
103 SEEREN 
104 Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας 
105 Πυροσβεστική Ακαδημία 
106 HG-01-GRNET (Isabella) 
107 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 
108 Σχολή Ναυτικών Δοκίμων 
109 Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας 
110 Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων/ΓΕΠ 
111 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
112 Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας 
113 Ινστιτούτο Έρευνας Μουσικής & Ακουστικής 
114 Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών 
115 HG-02-IASA (Marie) 
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α/α Φορέας 
116 HG-04-CTI-CEIP(KALLISTO) 
117 HG-03- AUTH(Afroditi) 
118 HG-05-FORTH(Ariagnh) 
119 HG-06-EKT(ATHENA) 
120 Υπηρεσία Φοιτητικού DSL - Δίκτυο Τερματισμού Συνδέσεων Χρηστών 
121 Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας 
122 Υπηρεσία Φοιτητικού ADSL "ΔΙΟΔΟΣ" - Υπηρεσία Μητρώου ΓΓΕΤ 

(Πληροφ. Σύστημα) 
123 Αρχαιολογική Εταιρεία εν Αθήναις 
124 Ακαδημία Αθηνών 
125 MARNET 
126 Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών 
127 Γαλλική Σχολή Αθηνών 
128 Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων 
129 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΟΜΟΙΠΑΘΗΤΙΚΗΣ 
130 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
131 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 

Πίνακας 39: Φορείς του ΕΔΕΤ 

 

Εικόνα 75: Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας 
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Εικόνα 76: Κόμβοι – Ταχύτητες Σύνδεσης στο ΕΔΕΤ 

Από τα παραπάνω ιδρύματα και φορείς, παρατηρούμε ότι στην Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας είναι τα παρακάτω: 

1. Πανεπιστήμιο Πατρών 

2. ΕΑΙΤΥ 

3. ΤΕΙ Πάτρας 
4. ΤΕΙ Μεσολογγίου 

5. Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής και Διεργασιών Υψηλής 
Θερμοκρασίας (ΕΙΧΗΜΥΘ) 

6. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) 

7. Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων 

Στην ΠΔΕ, ο υπάρχων κόμβος του ΕΔΕΤ βρίσκεται στην πόλη της Πάτρας και 
συγκεκριμένα στην Πλατεία Γεωργίου Α΄ 42. Επίσης νέος κόμβος του ΕΔΕΤ 
πρόκειται να τοποθετηθεί στο Μεσολόγγι. 

5.4.1 Υπηρεσίες  Πρόσβασης  Πάτρας  

Σκοπός των υπηρεσιών πρόσβασης στην Πάτρα είναι η σύνδεση µε το υπόλοιπο 
δίκτυο των φορέων του Ε∆ΕΤ (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικά κέντρα) που παρουσιάστηκαν 
παραπάνω. Πιο συγκεκριμένα, στο δίκτυο του ΕΔΕΤ της περιοχής των Πατρών 
συνδέονται οι παρακάτω οργανισμοί: 

• Πανεπιστήμιο Πατρών και ΕΑΙΤΥ 
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• ΤΕΙ Πάτρας 

• Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής και Διεργασιών Υψηλής 
Θερμοκρασίας (ΕΙΧΗΜΥΘ) 

• Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) 

Η σύνδεση των παραπάνω φορέων στον κόμβο του ΕΔΕΤ γίνεται µε χρήση ειδικού 
μεταγωγέα πρόσβασης (switch) που θα τοποθετείται σε χώρο του φορέα. Ο 
μεταγωγέας διαθέτει οπτική επαφή Gigabit Ethernet για τη σύνδεση του µε τον κόμβο 
του ΕΔΕΤ (Πάτρα), ενώ ο φορέας, που θα διαθέτει δικό του εξοπλισμό 
(δρομολογητή), θα μπορεί να διασυνδέεται είτε µε Gigabit Ethernet είτε µε 
FastEthernet ή FastEtherChannel. 

5.4.1.1  Τοπολογία  
Η τοπολογία φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Η τοποθέτηση του νέου εξοπλισμού του 
Ε∆ΕΤ2 έχει γίνει στον υπάρχοντα κόμβο του ΕΔΕΤ, ενώ η πρόσβαση σε αυτό γίνεται 
µε χρήση καταλλήλων υπηρεσιών. Οι κόμβοι του ΕΔΕΤ είναι γραμμοσκιασμένοι, 
ενώ οι φορείς του ΕΔΕΤ δεν είναι. 

 

Εικόνα 77: Τοπολογία ΕΔΕΤ στην Πάτρα 

5.4.2 Υπηρεσίες  Πρόσβασης  στο  Μεσολόγγι  

Όπως ήδη αναφέρθηκε, εκτός από την Πάτρα, στην ΠΔΕ υπάρχει κόμβος και στο 
Μεσολόγγι. Σκοπός των υπηρεσιών πρόσβασης στο Μεσολόγγι είναι η σύνδεση µε το 
υπόλοιπο δίκτυο του φορέα του Ε∆ΕΤ του ΤΕΙ Μεσολογγίου. Το σημείο 
συνάθροισης του Ε∆ΕΤ στο Μεσολόγγι περιλαμβάνει ειδικό εξοπλισμό, ο οποίος θα 
έχει την δυνατότητα διασύνδεσης µε το δίκτυο του Αναδόχου, είτε µε τεχνολογία 
Gigabit Ethernet, είτε µε τεχνολογία SDH στα 622Mbps, ανάλογα µε το είδος της 
υπηρεσίας που θα προσφέρεται. 

Η σύνδεση του παραπάνω φορέα στο σημείο συνάθροισης του ΕΔΕΤ γίνεται µε 
χρήση ειδικού μεταγωγέα πρόσβασης (switch) που θα τοποθετείται σε χώρο του 
φορέα. Ο μεταγωγέας διαθέτει οπτική επαφή Gigabit Ethernet για τη σύνδεση του µε 
το σημείο συνάθροισης του ΕΔΕΤ (Μεσολόγγι), ενώ ο φορέας, που θα διαθέτει δικό 
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του εξοπλισμό (δρομολογητή), θα μπορεί να διασυνδέεται είτε µε Gigabit Ethernet 
είτε µε FastEthernet ή FastEtherChannel. 

5.4.2.1  Τοπολογία  
Η τοπολογία φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Η τοποθέτηση του νέου εξοπλισμού του 
ΕΔΕΤ2 γίνεται στον χώρο στον οποίο βρίσκεται ο οπτικός εξοπλισμός του Αναδόχου 
(collocation). Η πρόσβαση των φορέων του ΕΔΕΤ στον εξοπλισμό του ΕΔΕΤ2 θα 
γίνει µε χρήση καταλλήλων υπηρεσιών. Ο κόμβος του ΕΔΕΤ είναι 
γραμμοσκιασμένος, ενώ οι φορείς του Ε∆ΕΤ δεν είναι. 

 

Εικόνα 78: Τοπολογία ΕΔΕΤ – Μεσολόγγι 

5.5 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζουμε τη δικτυακή υποδομή του Πανελλήνιου 
Σχολικού Δικτύου, και τα σημεία παρουσίας του στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 
Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο χαρακτηρίζεται από πολυ-επίπεδη δομή η οποία είναι 
ιεραρχικά δομημένη σε δύο επίπεδα: (α) τελικοί κόμβοι και (β) σημεία παρουσίας 
(PΟPs). 

• Οι τελικοί κόμβοι μπορούν να είναι σχολεία ή διευθύνσεις / γραφεία 
δευτεροβάθμιας, πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι κόμβοι βρίσκονται διεσπαρμένοι 
σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια, όπου υπάρχει σχολική μονάδα 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι τελικοί κόμβοι αποτελούν 
το Δίκτυο Πρόσβασης. Οι τελικοί κόμβοι προσπελαύνουν το υπόλοιπο δίκτυο 
συνδεόμενοι στα Σημεία παρουσίας (PoPs) σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, 
συνήθως μέσω του επιλεγόμενου τηλεφωνικού δικτύου (dialup) ή με χρήση 
εναλλακτικών μεθόδων, π.χ. μισθωμένες γραμμές (leased lines), xDSL, 
δορυφορικές ή ασύρματες συνδέσεις κοκ. Κάθε σημείο παρουσίας εξυπηρετεί μία 
γεωγραφική περιοχή, της οποίας όλοι οι κόμβοι προσπελαύνουν το ΠΣΔ 
συνδεόμενοι αποκλειστικά στο συγκεκριμένο σημείο παρουσίας.  

• Τα σημεία παρουσίας διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, τα πρωτεύοντα (ή 
πρωτεύοντες κόμβοι) και τα δευτερεύοντα. Τα πρώτα είναι αυτά που συνδέονται 
(ή προβλέπεται να συνδέονται) απευθείας πάνω σε αντίστοιχα σημεία παρουσίας 
του ΕΔΕΤ, καλύπτουν μια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή που περιλαμβάνει 
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σημαντικό αριθμό τελικών κόμβων και ενδεχομένως και άλλα δευτερεύοντα 
σημεία παρουσίας. Τα πρωτεύοντα και δευτερεύοντα σημεία παρουσίας 
αποτελούν το Δίκτυο Διανομής. 

Οι πρωτεύοντες κόμβοι του ΠΣΔ διασυνδέονται μεταξύ τους μέσω του ΕΔΕΤ, ενώ 
επίσης μέσω αυτού γίνεται και η πρόσβαση στο Internet. Με βάση τα παραπάνω, η 
αρχιτεκτονική του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου διακρίνεται σε τρία επίπεδα: 

• Δίκτυο κορμού 

• Δίκτυο διανομής 

• Δίκτυο πρόσβασης 

Τα επίπεδα αυτά αναλύονται στην συνέχεια. 

5.5.1 Δίκτυο  Κορμού  

Με την αυστηρή έννοια του όρου, το ΠΣΔ δεν έχει το ίδιο δίκτυο κορμού (backbone 
network), διότι δεν περιλαμβάνει γραμμές διασύνδεσης μεταξύ όλων των σημείων 
παρουσίας του. Το ΠΣΔ χρησιμοποιεί ως δίκτυο κορμού το Ερευνητικό Δίκτυο 
Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) με το οποίο διασυνδέεται back-to-back σε 7 σημεία 
την δεδομένη χρονική στιγμή (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο, 
Ιωάννινα, Ξάνθη). 

5.5.2 Δίκτυο  Διανομής  

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω το δίκτυο διανομής ακολουθεί ιεραρχική δομή δύο 
επιπέδων. Το πρώτο επίπεδο αποτελείται από τα (9) πρωτεύοντα σημεία παρουσίας, 
ενώ το δεύτερο αποτελείται τα 42 δευτερεύοντα σημεία παρουσίας που συνδέονται με 
τα πρωτεύοντα. 

Σε κάθε έναν από τους 51 συνολικά κόμβους ανάλογα με το αν είναι πρωτεύον ή 
δευτερεύον εγκαθίσταται ο ανάλογος εξοπλισμός προκειμένου να ικανοποιήσει τις 
δεδομένες ανάγκες της περιοχής.  

Συγκεκριμένα, σε κάθε κύριο σημείο παρουσίας εγκαθίστανται: 

• Ένας δρομολογητής (router) για τη σύνδεση του συγκεκριμένου σημείου 
παρουσίας με το υπόλοιπο ΠΣΔ και το Internet. Ο δρομολογητής συνδέεται 
απευθείας σε κόμβο του δικτύου κορμού του ΕΔΕΤ και μέσω αυτού με το 
ευρύτερο Internet, καθώς και με τα υπόλοιπα κύρια σημεία παρουσίας του ΠΣΔ. 
Επίσης, στο δρομολογητή του κύριου σημείου παρουσίας συνδέονται ακτινικά οι 
αντίστοιχοι δρομολογητές των δευτερευόντων σημείων παρουσίας της 
συγκεκριμένης ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής. Οι συνδέσεις αυτές είναι είτε 
ΑΤΜ, είτε σύγχρονες σειριακές (PCM 2 Mbps ή Hellascom 128 kbps – 1 Mbps). 
Τέλος, στο δρομολογητή αυτό συνδέονται και τμήματα του ΠΣΔ της 
συγκεκριμένης ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής που χρησιμοποιούν 
εναλλακτικές μεθόδους σύνδεσης, όπως ασύρματα ή δορυφορικά δίκτυα ή 
μισθωμένες γραμμές. 

• Ένας τουλάχιστον συγκεντρωτής πρόσβασης (access concentrator) για τον 
τερματισμό των κλήσεων των κόμβων του ΠΣΔ. Στη μεγάλη τους πλειονότητα οι 
κλήσεις αυτές είναι ISDN και ο συγκεντρωτής πρόσβασης περιλαμβάνει όσες 
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πρωτεύουσες (Primary Rate, PRI) ISDN συνδέσεις απαιτούνται για την 
ικανοποίηση των κλήσεων αυτών. Ο συγκεντρωτής περιλαμβάνει επίσης και 
ορισμένα συμβατικά (αναλογικά) modems, για την εξυπηρέτηση των κόμβων 
εκείνων που συνδέονται μέσω του επιλεγόμενου τηλεφωνικού δικτύου αλλά δεν 
μπορούν να συνδεθούν με ISDN. 

• Ένα σύνολο από εξυπηρετητές οι οποίοι υλοποιούν τις υπηρεσίες που παρέχει το 
ΠΣΔ στους χρήστες τους. 

• Δύο μεταγωγείς (switches) Fast Ethernet για την υλοποίηση του τοπικού δικτύου 
του κύριου σημείου παρουσίας. 

• Ένας console server για εξασφάλιση της απομακρυσμένης διαχείρισης των 
λοιπών δικτυακών συσκευών 

• Βοηθητικός εξοπλισμός όπως τροφοδοτικό αδιάλειπτης παροχής τάσης (UPS), 
συσκευή outband απομακρυσμένης πρόσβασης (remote access). 

Τα δευτερεύοντα σημεία παρουσίας συνδέονται ακτινικά πάνω σε αντίστοιχα κύρια 
σημεία παρουσίας, υλοποιώντας μια ιεραρχία σημείων παρουσίας δύο επιπέδων. 
Κάθε δευτερεύον σημείο παρουσίας καλύπτει και ένα νομό της χώρας ο οποίος είναι 
μέρος της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής που καλύπτει το αντίστοιχο κύριο σημείο 
παρουσίας. Με τον τρόπο αυτό, κάθε κύριο σημείο παρουσίας καλύπτει μόνο του τον 
νομό στον οποίο βρίσκεται και την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή του, ενώ το 
υπόλοιπο καλύπτεται μέσω των συνδεδεμένων δευτερευόντων σημείων παρουσίας. 

Με δεδομένη την ευθεία εξάρτηση του τηλεπικοινωνιακού κόστους από την 
απόσταση των άκρων της σύνδεσης, σκοπός της δημιουργίας δευτερευόντων σημείων 
παρουσίας είναι η μείωση του τηλεπικοινωνιακού κόστους πρόσβασης στο ΠΣΔ, 
λόγω της μείωσης της απόστασης μεταξύ των κόμβων και του αντίστοιχου σημείου 
παρουσίας τους. Πρακτικά δηλ. τα δευτερεύοντα σημεία παρουσίας φέρνουν τα 
σημεία παρουσίας του δικτύου πρόσβασης κοντύτερα στους κόμβους. 

Σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις που ένα δευτερεύον σημείο παρουσίας βρίσκεται 
πολύ μακριά από το αντίστοιχο κύριο σημείο παρουσίας, αλλά σχετικά κοντά σε 
κάποιο άλλο δευτερεύον σημείο παρουσίας, είναι δυνατό να γίνει κάποια εξαίρεση 
στην υιοθέτηση της αρχιτεκτονικής δύο επιπέδων και το μακρινό αυτό δευτερεύον 
σημείο παρουσίας να συνδεθεί πάνω στο κοντινό του δευτερεύον σημείο παρουσίας. 
Ο λόγος για την εξαίρεση είναι βέβαια η μείωση των τηλεπικοινωνιακών τελών, τα 
οποία είναι ευθέως εξαρτώμενα από την απόσταση. 

Σε κάθε δευτερεύον σημείο παρουσίας εγκαθίσταται: 

• Ένας δρομολογητής για τη σύνδεση του συγκεκριμένου σημείου παρουσίας με το 
αντίστοιχο κύριο σημείο παρουσίας. Η σύνδεση αυτή είναι είτε ΑΤΜ, είτε 
σύγχρονη σειριακή (PCM 2 Mbps ή Hellascom 128 kbps – 1 Mbps). Τέλος, στο 
δρομολογητή αυτό συνδέονται και τμήματα του ΠΣΔ της συγκεκριμένης 
γεωγραφικής περιοχής που χρησιμοποιούν εναλλακτικές μεθόδους σύνδεσης, 
όπως ασύρματα ή δορυφορικά δίκτυα ή μισθωμένες γραμμές. 

• Ένας τουλάχιστον συγκεντρωτής πρόσβασης (access concentrator) για τον 
τερματισμό των κλήσεων των κόμβων του ΠΣΔ. Στη μεγάλη τους πλειονότητα οι 
κλήσεις αυτές είναι ISDN και ο συγκεντρωτής πρόσβασης περιλαμβάνει όσες 
πρωτεύουσες ISDN συνδέσεις απαιτούνται για την ικανοποίηση των κλήσεων 
αυτών. Ο συγκεντρωτής περιλαμβάνει επίσης και ορισμένα συμβατικά 
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(αναλογικά) modems, για την εξυπηρέτηση των κόμβων εκείνων που συνδέονται 
μέσω του επιλεγόμενου τηλεφωνικού δικτύου αλλά δεν μπορούν να συνδεθούν με 
ISDN. Ο συγκεντρωτής πρόσβασης μπορεί να είναι διαφορετικό σύστημα από το 
δρομολογητή ή να συνυπάρχουν στο ίδιο σύστημα. Στην τελευταία αυτή 
περίπτωση δεν υπάρχει λόγος εγκατάστασης μεταγωγέα Fast Ethernet. 

• Ένας μεταγωγέας Fast Ethernet για την υλοποίηση του τοπικού δικτύου του 
κύριου σημείου παρουσίας σε περίπτωση που ο δρομολογητής και ο 
συγκεντρωτής πρόσβασης είναι διαφορετικά συστήματα. 

• Ένας console server για εξασφάλιση της απομακρυσμένης διαχείρισης των 
λοιπών δικτυακών συσκευών. 

• Βοηθητικός εξοπλισμός όπως τροφοδοτικό αδιάλειπτης παροχής τάσης (UPS), 
συσκευή απομακρυσμένης πρόσβασης (remote access). 

Ως προς τις τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις των κύριων σημείων παρουσίας με τα 
δευτερεύοντα, αυτές υλοποιούνται συνήθως με ψηφιακές μισθωμένες γραμμές 
(Hellascom ή PCM) του ΟΤΕ επαρκούς χωρητικότητας (bandwidth) για την κάλυψη 
των αναγκών των δευτερευόντων αυτών σημείων παρουσίας. Σταδιακά έχει αρχίσει 
και η χρήση συνδέσεων τεχνολογίας ATM που επινοικιάζονται από το HellasStream 
δίκτυο του ΟΤΕ. 

5.5.2.1  Λειτουργικότητα  Δικτύου  Διανομής  και  
επικοινωνία  με  ΕΔΕΤ  

Η λειτουργικότητα του δικτύου διανομής αναλύεται στις παρακάτω υπηρεσίες. 

• Παρέχει τις απαραίτητες θύρες διασύνδεσης για χρήση από το δίκτυο Πρόσβασης. 
Αυτές οι θύρες χρησιμοποιούν μία από τις παρακάτω τεχνολογίες ISDN, PSTN, 
ADSL, σειριακές διεπαφές χαμηλής χωρητικότητας (low speed serial interfaces), 
σειριακές διεπαφές υψηλής χωρητικότητας (high speed serial interfaces), 
ασύρματες τεχνολογίες της οικογένειας πρωτοκόλλων 802.11 και τέλος 
τεχνολογία VDSL (long reach Ethernet) ( Πρωτεύοντες και δευτερεύοντες 
κόμβοι). 

• Φιλοξενεί και διασυνδέει τους εξυπηρετητές του ΠΣΔ οι οποίοι υλοποιούν και 
παρέχουν τις βασικές και προηγμένες υπηρεσίες του δικτύου. (Πρωτεύοντες 
κόμβοι). 

• Διασφαλίζει τη διασύνδεση με το ΕΔΕΤ και συνεπώς την διασύνδεση με το 
υπόλοιπο Internet. (Πρωτεύοντες κόμβοι). 

• Παρέχει τις απαραίτητες υποδομές για τη διαχείριση του ιδίου του δικτύου (π.χ. 
terminal servers, out-band γραμμές πρόσβασης, UPS) και την εξασφάλιση του 
μέγιστου της διαθεσιμότητας του. 

Ο εξοπλισμός του δικτύου διανομής φιλοξενείται στα κτήρια του ΟΤΕ στις 
πρωτεύουσες των νομών της χώρας. Το ΠΣΔ προμηθεύεται τη σχετική υπηρεσία από 
τον οργανισμό (collocation facility) καταβάλλοντας το αντίστοιχο τίμημα. Η στέγαση 
στα κτίρια του ΟΤΕ δίνει αρκετά πλεονεκτήματα στο δίκτυο όπως: 

• Δυνατότητα για φθηνή πρόσβαση στις ευρυζωνικές τηλεπικοινωνιακές υποδομές 
του Οργανισμού. 
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• Ευκολία παροχής από τον ΟΤΕ μεγάλου πλήθους τηλεπικοινωνιακών 
κυκλωμάτων. 

• Παροχή κάποιων υποστηρικτικών υπηρεσιών από το προσωπικό του οργανισμού. 

• Δυνατότητα για φθηνή διασύνδεση με το ΕΔΕΤ με χρήση ευρυζωνικών 
τεχνολογιών μιας και το ΕΔΕΤ στεγάζεται στους ίδιους χώρους. 

5.5.2.2  Πολιτική  πρόσβασης  υπηρεσιών  στο  Δίκτυο  
Διανομής  

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων και καλύτερη διαχείριση από 
τους Φ.Υ. και ΚΕΠΛΗΝΕΤ του δικτυακού και υπολογιστικού εξοπλισμού των 
σχολικών και διοικητικών μονάδων του ΠΣΔ, επιτρέπεται από το Δίκτυο Διανομής η 
terminal services πρόσβαση (ports 3389 και 5621), από τους ΦΥ και τις ΔΙΔΕ προς τα 
σχολεία και τις ΔΙΔΕ που ανήκουν στον ίδιο συνοριακό με το ΕΔΕΤ, κύριο κόμβο, 
του EDUNET. Αντίθετα, τα terminal services δεν επιτρέπονται όταν εκκινούνται είτε 
εκτός ΠΣΔ, είτε από υποδίκτυα που βρίσκονται πίσω από διαφορετικούς κύριους, 
συνοριακούς με το ΕΔΕΤ, κόμβους του EDUNET. 

5.5.3 Δίκτυο  Πρόσβασης  

Το δίκτυο πρόσβασης αποτελείται από τους τελικούς κόμβους όπως περιγράφηκαν 
παραπάνω. 

 

Εικόνα 79: Αναπαράσταση Δικτύου Διανομής / Κορμού σε Χάρτη 
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5.6 ΔΡΑΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΔΕ 
Στις παραγράφους που ακολουθούν παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση παροχής 
ευρυζωνικών υπηρεσιών από τις δραστηριοποιούμενες στον χώρο εταιρίες στην 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 

5.6.1 WIND (TIM) 
Η εταιρία WIND διαθέτει τις υποδομές προκειμένου να παρέχει τις παρακάτω 
υπηρεσίες στους κατοίκους στην ΠΔΕ: 

• 3G (στα μεγάλα αστικά κέντρα Αμφιλοχία, Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Ναύπακτος, 
Πάτρα και Πύργος και κοντά σε αυτά) 

• 2G GPRS – GSM/DCS (σχεδόν σε όλες τις περιοχές της ΠΔΕ) 

• 2G μόνο GSM/DCS (σε όσες περιοχές δεν καλύπτονται από τα παραπάνω) 
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Εικόνα 80: Η κάλυψη 3G και 2G της WIND στην ΠΔΕ  

5.6.2 ALTEC TELECOMS 
Η ALTEC TELECOMS σχεδίασε και δημιούργησε ένα πανελλαδικό 
τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. Μεταξύ άλλων το δίκτυο περιλαμβάνει γραμμές ΑΤΜ 
οπτικών ινών με τέσσερα κομβικά σημεία διανομής (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα 
και Ηράκλειο), ένα από τα οποία βρίσκεται στην Πάτρα και το οποίο υποστηρίζει 
παροχή υπηρεσιών με διασφαλισμένες παραμέτρους ποιότητας (Quality of Service) 
και πολλαπλά πρωτόκολλα επικοινωνίας. 

Το δίκτυο της Altec Telecoms προσφέρει σύνδεση 310 Μbps με το Internet με 
πολλαπλά επίγεια κυκλώματα, δια μέσω του κεντρικού κόμβου στην Αθήνα και 
επιπρόσθετη σύνδεση προς το Internet ταχύτητας 45 Mbps δια μέσω του κεντρικού 
κόμβου στη Θεσσαλονίκη. Υποστηρίζει τεχνολογίες ATM, IP, MPLS, FR, xDSL και 
dial-up για τη δημιουργία αυτόνομων δικτύων VPN & Internet 
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Στην ΠΔΕ υπάρχει εγκατεστημένος κόμβος της εταιρίας στην Πάτρα ο οποίος 
χαρακτηρίζεται σαν Backbone PoP. Επιπλέον υπάρχει παρουσία της εταιρίας με 
τουλάχιστον 1 σημείο παρουσίας (PoP) σε κάθε νομό. Συγκεκριμένα στην ΠΔΕ είναι 
εγκατεστημένοι Node PoPs στον Πύργο, το Αγρίνιο και το Μεσολόγγι. 

 

Εικόνα 81: Το δίκτυο της ALTEC TELECOMS 

5.6.3 FORTHNET 
Η εταιρία Forthnet διαθέτει στην Πάτρα κόμβο ATM ο οποίος συνδέεται με τον 
κόμβο της Αθήνας σε ταχύτητα 34 Mbps. Από αυτόν τον κόμβο διασυνδέονται 
σημεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και πιο συγκεκριμένα οι περιοχές: 

- Αγρίνιο 

- Μεσολόγγι 

- Πύργος 

Οι περιφερειακοί κόμβοι Πύργου, Αγρινίου και Μεσολογγίου συνδέονται με τον 
κεντρικό κόμβο της Πάτρας με γραμμές μέχρι 12Mbps. 
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Εικόνα 82: Δομή του δικτύου της FORTHNET 

5.6.4 TELLAS 
Το τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο της TELLAS έχει σχεδιαστεί χρησιμοποιώντας το 
μέγιστο βαθμό καινοτομίας και ευελιξίας, ώστε να παρέχει υπηρεσίες Τηλεφωνίας 
και Internet υψηλής ποιότητας. 

Όλες οι υπηρεσίες του δικτύου της TELLAS βασίζονται στην ανάπτυξη ενός δικτύου 
οπτικών ινών, το οποίο θα αποτελείται από 1800 χιλιόμετρα οπτικών ινών 
ανεπτυγμένων σε όλη τη χώρα σε εθνικό επίπεδο, με πλάνα μελλοντικής επέκτασης 
σε συνολικά 2200 χιλιόμετρα σε εθνικό επίπεδο, όπως επίσης και σε 250 χιλιόμετρα 
οπτικών ινών στις μητροπολιτικές περιοχές (εντός πόλεων). Η ταχεία ανάπτυξη 
εξασφαλίζεται χάρη στη χρήση των εναέριων γραμμών μεταφοράς ενέργειας της 
ΔΕΗ (τεχνολογία OPGW). 

Το δίκτυο κορμού (backbone) της TELLAS βασίζεται στην τεχνολογία SDH και 
υλοποιείται με δακτυλίους 2.5Gbps και κόμβους ADM (Add/Drop Multiplexers). Η 
τοπολογία του δικτύου έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσφέρει τα υψηλότερα επίπεδα 
ασφάλειας, ποιότητας, ευελιξίας και αξιοπιστίας. Tο δίκτυο κορμού της TELLAS 
συνδέεται με το διεθνές δίκτυο μεταγωγής της Wind μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου 
ανάμεσα σε Ελλάδα και Ιταλία. 

Η TELLAS παρέχει υπηρεσίες Τηλεφωνίας και Internet οι οποίες αναφέρονται στο 
Δίκτυο Τηλεφωνίας και στο Δίκτυο IP αντίστοιχα. Οι κύριοι κόμβοι τηλεφωνίας και 
δεδομένων (IP) διασυνδέονται μέσω του δικτύου κορμού της, ώστε να είναι δυνατή η 
παροχή των υπηρεσιών σε εθνικό επίπεδο. 
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Το δίκτυο Τηλεφωνίας της TELLAS βασίζεται σε τεχνολογία TDM και διασυνδέεται: 
με το σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο του OTE, με σταθερά τηλεφωνικά δίκτυα 
διεθνών τηλεπικοινωνιακών οργανισμών (π.χ. Wind) καθώς και με τα δίκτυα κινητής 
τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Μέσω αυτών των διασυνδέσεων η TELLAS επεκτείνει την 
γεωγραφική της κάλυψη και αυξάνει την διαθεσιμότητα και ευελιξία στην 
δρομολόγηση και τερματισμό της κίνησης της. 

Το δίκτυο IP της TELLAS με χρήση IP/MPLS πρωτοκόλλου και εξοπλισμό υψηλής 
πιστότητας και απόδοσης, παρέχει υπηρεσίες δεδομένων υψηλών ταχυτήτων μέσω 
ποικίλων μηχανισμών ποιότητας υπηρεσιών QOS (Quality of Service) και υπηρεσίες 
Internet.Το δίκτυο IP είναι διασυνδεδεμένο, με διεθνείς εταιρίες παροχής υπηρεσιών 
Internet και δεδομένων, με το διεθνές δίκτυο της Wind αλλά και απευθείας με το 
εθνικό AIX (Athens Internet Exchange), ώστε να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής 
ταχύτητας, ποιότητας και διαθεσιμότητας. 

Το δίκτυο πρόσβασης της TELLAS έχει αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας συστήματα 
μετάδοσης με οπτικές ίνες, λύσεις ασύρματης πρόσβασης (WLL-LMDS) και 
τεχνολογίες πρόσβασης μέσω χάλκινων ζευγών (xDSL). Το δίκτυο ασύρματης 
πρόσβασης έχει αναπτυχθεί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και καλύπτει πάνω από το 
23% του ελληνικού πληθυσμού. 

Η Εικόνα 83 παρουσιάζει τη συνολική εικόνα του εθνικού ευρυζωνικού δικτύου της 
Tellas 

 

Εικόνα 83: Δίκτυο κορμού της Tellas 

Σημεία παρουσίας (transmission PoPs) στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υπάρχουν: 

• στον Αχελώο 

• στο Αντίρριο  
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• στην Τριχωνίδα 

• στο Καστράκι 

• στον Πύργο  

• στην Πάτρα (κύριος κόμβος) 

Το σημείο παρουσίας της Πάτρας είναι μέσα στην πόλη εκεί που τερματίζεται το 
καλώδιο OPGW. 

Στις μελλοντικές επεκτάσεις του δικτύου αυτού σχεδιάζονται: 

• Η διασύνδεση του τμήματος Ρίου-Αντιρρίου με οπτικές ίνες, έτσι ώστε η 
δικτύωση μέχρι την πόλη της Πάτρας να είναι πλήρως πάναω από οπτικές ίνες 

• Η ανάπτυξη ενός τμήματος οπτικών ινών κατά μήκος της βόρειου τμήματος της 
Πελοποννήσου, ώστε να υπάρχει και δεύτερη διασύνδεση προς την Πάτρα και να 
ολοκληρώνεται οπτικός δακτύλιος. 

5.6.5 TELEDOME 
Το δίκτυο φωνής, αποτελείται από το κεντρικό σημείο διαχείρισης όλης της εγχώριας 
και διεθνούς κίνησης, που βρίσκεται στην Αθήνα και από ακόμα 8 σημεία παρουσίας, 
σε στρατηγικά σημεία, στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η εταιρεία έχει προχωρήσει σε τοπική 
διασύνδεση των κυριοτέρων περιοχών (μεγάλα αστικά κέντρα) με σκοπό την 
ομοιόμορφη κατανομή της τηλεφωνικής κίνησης και την εναλλακτική όδευση σε 
περίπτωση απώλειας κύριων συνδέσεων. 

 

Εικόνα 84: Το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο της TELEDOME 

Το δίκτυο κορμού αποτελείται από ασυμπίεστα πολλαπλά κυκλώματα 2 Mbps. Η 
τηλεφωνική κίνηση μεταφέρεται στις απομακρυσμένες περιοχές χωρίς καμία 
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υποβάθμιση στην ποιότητα ή στην ταχύτητα σύνδεσης κλήσης. Η μεταφορά γίνεται 
μέσω κύριων και εναλλακτικών οδεύσεων, με σκοπό την αδιάλειπτη λειτουργία του 
τηλεφωνικού δικτύου σε ολόκληρη την Ελλάδα. 

Η ΤELEDOME έχει συνάψει συμφωνίες με τους μεγαλύτερους παρόχους εγχώριας 
και διεθνούς χωρητικότητας, έχοντας εξασφαλίσει μακροπρόθεσμα τη διασύνδεσή 
της με το εξωτερικό και τα κύρια σημεία διανομής σε εθνικό επίπεδο μέσω 
κυκλωμάτων υψηλού ρυθμού μετάδοσης. 

Το δίκτυο κορμού (backbone) αποτελείται από γραμμές Ε3 και πολλαπλές Ε1 που 
συνδέουν τους κεντρικούς κόμβους της εταιρίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο 
Κρήτης και Πάτρα. Από τους κόμβους αυτούς συνδέονται μέσω γραμμών 
χωρητικότητας 2Mbps και τα περιφερειακά σημεία παρουσίας της εταιρίας στη 
Τρίπολη, Κέρκυρα, Λάρισα, Οινόφυτα, Τρίκαλα, Καβάλα, Ρέθυμνο, Ρόδο και στη 
Σύρο. Όλοι οι κόμβοι πλην των Οινοφύτων, είναι εφοδιασμένοι με Access Servers 
που χρησιμοποιούνται για πρόσβαση χρηστών στο διαδίκτυο μέσω DialUp 
συνδέσεων. 

Για να εξασφαλιστεί η καλή λειτουργία του δικτύου χρησιμοποιείται εξοπλισμός 
υψηλής διαθεσιμότητας, εξασφαλίζοντας έτσι αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών. 
Παράλληλα, ο έλεγχος του δικτύου πραγματοποιείται με εξειδικευμένο λογισμικό 
ούτως ώστε οποιαδήποτε δυσλειτουργία να αντιμετωπίζεται άμεσα και οποιαδήποτε 
ανάγκη για τροποποίηση ή αναβάθμιση να γίνει έγκαιρα αντιληπτή. 

H TELEDOME αναπτύσσει εθνικό δίκτυο κορμού μέσω της συνεχούς επέκτασης του 
WAN (Wide Area Network) δικτύου της, που σύντομα θα μπορεί να υποστηρίζει έως 
7x155 Mbps. Παράλληλα, προετοιμάζεται η διαδικασία οριζόντιας ανάπτυξής του. 
Αναφορικά με την επέκτασή του στην ΠΔΕ θα εγκατασταθούν κόμβοι στον Πύργο, 
την Πάτρα, τα Ακαρναϊκά και την Ναύπακτο (Εικόνα 85). 
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Εικόνα 85: Ασυρματικό Δίκτυο Κορμού Αθήνα – Θεσσαλονίκη της TELEDOME 

5.6.6 Hellas On-Line (HOL) 
Το Δίκτυο κορμού της HOL αποτελείται από 6 κόμβους: 

• Αθήνα (2 σημεία) 

• Θεσσαλονίκη, 

• Πάτρα, 

• Λάρισα και 

• Ηράκλειο 

Οι κόμβοι Πάτρας, Λάρισας και Ηρακλείου συνδέονται με PCM κυκλώματα και στα 
δύο σημεία των Αθηνών εξασφαλίζοντας υψηλή διαθεσιμότητα και των ιδίων αλλά 
και των κόμβων πρόσβασης που συνδέονται πάνω τους. 

Η Θεσσαλονίκη διαθέτει εναλλακτική όδευση στην Αθήνα μέσω πολλαπλών ISDN 
PRI κυκλωμάτων. 

Η τοπολογία του δικτύου πρόσβασης είναι βασικά αστεροειδής (Star), με μέγιστη 
απόσταση ενός HOP. Η διαθεσιμότητα των κόμβων πρόσβασης είναι βασισμένη σε 
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πολλαπλές ISDN συνδέσεις, μέσω των οποίων ο κάθε κόμβος πρόσβασης συνδέεται 
απευθείας στη Αθήνα σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του κυρίου κυκλώματος 
HELLASCOM. 

Πλέον συγκεκριμένα, το δίκτυο πρόσβασης της Hellas On Line αποτελείται από 52 
κόμβους που βρίσκονται σε όλη την επικράτεια (εξαιρουμένων των περιοχών του 
δικτύου κορμού) οι οποίοι συνδέονται με τους κόμβους του δικτύου κορμού. 

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνδέονται οι ακόλουθοι κόμβοι: 

1. Αγρίνιο 

2. Καρπενήσι 

3. Πύργος 

Μέσα στο 2007 το κεντρικό δίκτυο οπτικών ινών και το δίκτυο πρόσβασης της HOL 
αναμένεται να καλύψει τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, την Ήπειρο, τη Βόρεια 
Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και τα Επτάνησα, ενώ η επέκταση του δικτύου σε άλλες 
γεωγραφικές περιοχές θα συνεχισθεί μέσα στο 2008. 

Συγκεκριμένα, οι επενδύσεις της hellas online για το 2007 καλύπτουν: 

• Ανάπτυξη πανελλαδικού δικτύου κορμού οπτικών ινών 3.000 χλμ. και 
συστημάτων μετάδοσης (DWDM)  

• Μητροπολιτικά δίκτυα οπτικών ινών σε μεγάλες πόλεις ανά την επικράτεια όπως 
Θεσ/κη, Πάτρα, Λάρισα, Βόλος, Ιωάννινα, Ηράκλειο, Ρόδος κλπ  

• Κόμβους πρόσβασης (MSAN- Mutliservice Access Nodes) πολλαπλών 
υπηρεσιών που υποστηρίζουν την μεταφορά δεδομένων, φωνής, εικόνας και 
υπηρεσιών διασύνδεσης σε εταιρικούς πελάτες (ΑDSL2+, POTS, SHDSL,...)  

• ΙΡ υποδομή με την εγκατάσταση μεταξύ άλλων των πρώτων δρομολογητών 
δικτύωσης κορμού τύπου CRS-1/Cisco στην Ελλάδα. Τα CRS-1 εντάσσονται 
στην βασική υλοποίηση των προδιαγραφών για το δίκτυο IP New Generation 
Network της hellas online, και υποστηρίζουν ταχύτητες διαμεταγωγής μέχρι 
92Tbps (terabits per second), αποτελεί δε ένα σημαντικό βήμα προς την 
υλοποίηση τηλεπικοινωνιακών υποδομών εφάμιλλων των μεγαλύτερων δικτύων 
παγκοσμίως, από άποψη δυνατοτήτων και παρεχόμενων τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών προς τον τελικό χρήστη.  

• Δίκτυο τηλεφωνίας και υλοποίηση IMS αρχιτεκτονικής  

• Λειτουργικά συστήματα OSS/BSS στοχεύοντας στην μέγιστη ευελιξία για την 
δημιουργία νέων υπηρεσιών και την αποτελεσματική διαχείριση τους  

5.6.7 ΟΤΕ  
Ο ΟΤΕ ως βασικός τηλεπικοινωνιακός πάροχος της Ελλάδας παρουσιάζει και τη 
μεγαλύτερη κάλυψη διαθέτοντας το μεγαλύτερο εθνικό δίκτυο προσφέροντας 
υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας καθώς και υπηρεσίες Διαδικτύου. 

Παρέχει σύγχρονο αστικό και υπεραστικό δίκτυο που είναι ψηφιακό στο 100%, 
περισσότερα από 20.000 χιλιόμετρα οπτικές ίνες, δορυφορικές, καθώς και υποβρύχιες 
και επίγειες διεθνείς ζεύξεις με όλα τα σημεία της υδρογείου και προϊόντα βάσει 
διεθνών προτύπων. 



ΕΑΙΤΥ 

268 Π1.2.1: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Επιπλέον ο ΟΤΕ προσφέρει ADSL πρόσβαση σε 240 κέντρα πανελλαδικά, που 
βρίσκονται κυρίως σε μητροπολιτικές περιοχές. Αυτή τη στιγμή, το δίκτυο ADSL του 
ΟΤΕ αριθμεί 120.000 "πόρτες"- παροχές και καλύπτει όλες τις περιοχές άνω των 
7000 κατοίκων, ενώ ξεκίνησε ήδη η νέα επέκταση του δικτύου του "γρήγορου 
internet" του ΟΤΕ. 

Τα σημεία παρουσίας του δικτύου είναι 448 και αυξάνονται συνεχώς. Η 
εγκατεστημένη χωρητικότητα σήμερα είναι 350.000 πόρτες μέχρι το τέλος του 2006 
ήταν 750.000 πόρτες ενώ το 2007 θα φτάσουν τις 1.200.000 πόρτες. O OTE ήδη 
σχεδιάζει το καινούργιο δίκτυό του με βάση τις εξελίξεις της τεχνολογίας. Η νέα 
γενιά ΙΡ DSLAMs θα υποστηρίζει ADSL2/2+ και σύνδεση GbE με το δίκτυο 
μεταφοράς. Στο δίκτυο κορμού (Metro-Ethernet, IP Core) ήδη χρησιμοποιείται η 
τεχνολογία GbE επιτυγχάνοντας ταχύτητες 1 Gbps και 10 Gbps στους μεγάλους 
κόμβους συγκέντρωσης. 

Νομός Πόρτες Λειτουργούν PoP’s 

Αχαΐας 15700 12100 23 

Ηλείας 3200 1900 22 

Αιτ/νίας 5100 3200 30 

Σύνολο Δυτικής Ελλάδας 24000 17200 75 

Πίνακας 40: ADSL Δυτικής Ελλάδας (Δεκέμβριος 2006) 

Ο Πίνακας 41 παρουσιάζειτα Σηµεία ΠαροχήςΥπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. στην Δυτική 
Ελλάδα. 
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Πίνακας 41: Σηµεία ΠαροχήςΥπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.(27/08/2007) στην Δυτική 
Ελλάδα) 

5.6.8 ΟΤΕΝΕΤ  

Tο Δίκτυο Κορμού της OTENET, σύμφωνα με την εταιρεία είναι σχεδιασμένο με 
τέτοιο τρόπο ώστε: 

• να εξασφαλίζει τη γεωγραφική κάλυψη του συνόλου της χώρας 

• να εξυπηρετεί μεγάλο όγκο κίνησης κάθε στιγμή 

• να επεκτείνεται ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν 

• να παρέχει όλες τις υπηρεσίες Internet αλλά και των συναφών εφαρμογών 

• να καλύπτει τις αυξημένες απαιτήσεις σε χωρητικότητα των ευρυζωνικών 
υπηρεσιών 

• να έχει τη μέγιστη δυνατή διαθεσιμότητα 

• να έχει την ελάχιστη καθυστέρηση μεταξύ δύο οποιονδήποτε σημείων 

Το δίκτυο της ΟΤΕΝΕΤ (Εικόνα 86) αναφορικά με την ΠΔΕ περιλαμβάνει: 

• Έναν κόμβο στο Αγρίνιο  

• Έναν κόμβο στο Μεσολόγγι 

• Έναν κόμβο στον Πύργο 

• Έναν κόμβο στην Πάτρα 

Οι κόμβοι στο Αγρίνιο, το Μεσολόγγι και τον Πύργο είναι συνδεδεμένοι με τον 
κόμβο της Πάτρας με ταχύτητες 2 Mbps. Ο κόμβο της Πάτρας συνδέεται με τον 
κόμβο της Αθήνας με γραμμή 155 Mbps 
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Εικόνα 86: Το δίκτυο κορμού της ΟΤΕΝΕΤ (Ιούνιος 2007) 

5.6.9 Algonet 
Η Algonet κάνοντας χρήση της Ειδικής Άδειας Φωνητικής Τηλεφωνίας που της 
εκχωρήθηκε από την ΕΕΤΤ (Αρ. Απ. ΕΕΤΤ 227/70/29.8.2001) προχώρησε στη 
δημιουργία ενός ιδιόκτητου Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου Δημόσιας Χρήσης. 

Στις 15.11.2001 η Algonet προχώρησε στη σύναψη συμφωνίας διασύνδεσης με τον 
ΟΤΕ. Η πρώτη φάση υλοποίησης της εν λόγω συμφωνίας περατώθηκε τον Ιούνιο του 
2002 και περιελάμβανε τη διασύνδεση σε επίπεδο SS7 έξι (6) εθνικών κόμβων του 
δικτύου της Algonet σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Καβάλα και Σέρρες 
με το τηλεφωνικό δίκτυο του ΟΤΕ. Με το τέλος της δεύτερης φάσης θα συνδεθούν 
και οι υπόλοιποι κόμβοι του δικτύου της Algonet που βρίσκονται στη Λάρισα, 
Τρίπολη, Ρόδο, Λειβαδιά και Ιωάννινα. Ήδη με το τέλος της πρώτης φάσης 
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καλύπτεται το 100% της Ελληνικής επικράτειας επιτρέποντας έτσι την παροχή 
υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας σε πανελλήνιο επίπεδο.Για την εξυπηρέτηση της 
τηλεφωνικής κίνησης προς διεθνείς προορισμούς η Algonet έχει προχωρήσει στη 
δημιουργία διεθνούς κόμβου στο Λονδίνο μέσω του οποίου υλοποιούνται συμφωνίες 
διασύνδεσης με διεθνείς παρόχους όπως η AT&T, η MCI/Worldcom, η iBasis και η 
PCCW. 

Από τεχνολογικής άποψης το δίκτυο βασίσθηκε εξ' αρχής σε τεχνολογία IP, ενώ για 
τις υπηρεσίες Φωνητικής Τηλεφωνίας επιλογή της εταιρείας ήταν η χρήση της 
τεχνολογίας Voice Over IP, ώστε να είναι εφικτή στο άμεσο μέλλον η παροχή νέων 
ολοκληρωμένων υπηρεσιών που συνδυάζουν τις υπηρεσίες διακίνησης δεδομένων με 
την ταυτόχρονη πραγματοποίηση κλήσεων φωνής ή video. 

Η πρόσβαση των χρηστών στο δίκτυο γίνεται είτε κάνοντας χρήση του Κωδικού 
Επιλογής Φορέα 1751, είτε με την ενεργοποίηση της Προεπιλογής Φορέα. Σε ειδικές 
περιπτώσεις και πάντα με γνώμονα τις ανάγκες του τελικού χρήστη, είναι εφικτή η 
πρόσβαση στο δίκτυο κάνοντας χρήση μισθωμένων γραμμών ή γραμμών xDSL. 

Το δίκτυο κορμού αποτελείται από μισθωμένα κυκλώματα που συνδέουν τους 
κόμβους μεταξύ τους. Για την καλύτερη εκμετάλλευση των κυκλωμάτων το δίκτυο 
έχει διαμορφωθεί κατά τρόπο τέτοιο ώστε να δίνεται προτεραιότητα στη διακίνηση 
δεδομένων πραγματικού χρόνου (real-time) κάνοντας χρήση της τεχνολογίας MPLS 
της Cisco. 

5.6.10  Vivodi 
Η Vivodi Telecom έχει αναπτύξει και συνεχώς διευρύνει ένα εθνικό και διεθνές 
δίκτυο υψηλής χωρητικότητας, στο οποίο εφαρμόζει τις πλέον σύγχρονες, 
αποτελεσματικές και ευέλικτες τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών. Οι υψηλές 
χωρητικότητες που επιτυγχάνονται μέσω της τεχνολογίας DSL υποστηρίζονται και 
από το δίκτυο κορμού, το οποίο αποτελείται κυρίως από μικροκυματικές ζεύξεις 
υψηλής χωρητικότητας και εθνικά και διεθνή κυκλώματα οπτικών ινών. 

Το δίκτυο της Vivodi Telecom καλύπτει όλη την Ελλάδα για υπηρεσίες φωνής, 
παρέχει τη μεγαλύτερη κάλυψη πανελλαδικά για υπηρεσίες Internet μέσω DSL, ενώ η 
Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και οι μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας εξυπηρετούνται από 
το ιδιόκτητό DSL δίκτυό της. 

Η υπηρεσία ADSLaccess (Assymetric Digital Subscriber Line) υποστηρίζει 
ασύμμετρη μεταφορά δεδομένων και παρέχεται είτε μέσω του ιδιόκτητου ADSL 
δικτύου της Vivodi Telecom (Full LLU & Shared LLU) στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 
Πάτρα, Ηράκλειο & Χανιά Κρήτης είτε Πανελλαδικά μέσω του ADSL δικτύου του 
ΟΤΕ (AΡΥΣ). 

Σύμφωνα με τη σχετική της ανακοίνωση με το ιδιόκτητο δίκτυό της έως το τέλος του 
2006 θα παρείχε κάλυψη στο 80% της Αττικής μέσα από τις ADSL2+ υποδομές. 
Οι υπηρεσίες ΜaXx, που θα έγιναν διαθέσιμες από την 01/11/2006, περιλαμβάνουν 
υπηρεσίες ADSL πρόσβασης και Ιnternet χωρίς περιορισμό στον όγκο των 
διακινούμενων δεδομένων. Τα πακέτα υπηρεσιών Vivodi MaXx θα προσφέρονται σε 
ταχύτητες από 2-12 Mbps με ευελιξία στη διαμόρφωσή τους. 
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5.6.11  Lannet Communications 
Στα αρχικά στάδια κατασκευής η εξέλιξη του δικτύου βασίστηκε, στην εγκατάσταση 
κόμβων σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος και στο Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο). Κάθε 
κόμβος αποτελεί και σημείο παροχής υπηρεσιών για την ευρύτερη γεωγραφική 
περιοχή της χώρας μας όπου ανήκει. Έως τώρα το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο της 
LANNET αποτελείται από 11 κόμβους στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, 
Λάρισα, Ηράκλειο Κρήτης, Ρόδο, Βέροια, Χαλκίδα, Τρίπολη, Ιωάννινα και Καβάλα). 
Επίσης υπάρχει και 12ος κόμβος στο Λονδίνο που φιλοξενείται σε ειδικό δωμάτιο στο 
Tele-house. 

 

Εικόνα 87: Το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο της LANNET 

Η εταιρία στηρίζει την ευρυζωνική της πολιτική στην τεχνολογία του 3-ple play με 
την εμπορική ονομασία NetHome, την οποία έχει αναπτύξει. Αναπτύσσει ένα 
ευρυζωνικό δίκτυο, (ενσύρματο) xDSL και (ασύρματο) WiMax και WiFi, στην 
Αθήνα αρχικά, στην Θεσ/νίκη στην συνέχεια και διαδοχικά και στα άλλα αστικά 
κέντρα αλλά και στην Περιφέρεια, στα πλαίσια των επενδυτικών πλάνων της 
Εταιρίας, αξιοποιώντας και τις διαθέσιμες χρηματοδοτικές προσόδους της ΚτΠ για 
την εφαρμογή της ευρυζωνικότητας. Η πιλοτική εφαρμογή του NetHome στην Αθήνα 
ξεκίνησε σε δύο περιοχές εντός του Ιουνίου 2006, ενώ η εφαρμογή του 2-ble play σε 
παραγωγική κλίμακα έγινε σε δέκα περιοχές της Αθήνας, εντός του Ιουλίου 2006. 

Τον Σεπτέμβριο του 2006 ανακοινώνεται σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης με την 
εταιρεία Telepassport. Η TelePassport προσφέρει πανελλαδική κάλυψη διαθέτοντας 
ήδη 34 τηλεπικοινωνιακούς κόμβους σε όλη τη χώρα (Ιούλιος 2007). Επιπλέον, ο 
ιδιόκτητος κόμβος που διαθέτει η TelePassport στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας της 
προσφέρει άμεση διασύνδεση με τους μεγαλύτερους carriers στον κόσμο 
εξασφαλίζοντας έτσι τις καλύτερες διεθνείς επικοινωνίες. Το δίκτυο κορμού της 
TelePassport καλύπτει το μεγαλύτερο τμήμα της ελληνικής επικράτειας και 
αποτελείται από επίγειες διασυνδέσεις που προσφέρουν υψηλή διαθεσιμότητα, 
σταθερότητα και μεγάλο εύρος χωρητικότητας. Από τον Σεπτέμβριο του 2003, η 
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TelePassport παρέχει απευθείας πρόσβαση στο δίκτυο της μέσω της SDSL 
τεχνολογίας. Η SDSL τεχνολογία είναι η πλέον αποτελεσματική τεχνολογία 
πρόσβασης σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα για την υλοποίηση ολοκληρωμένων 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για επιχειρήσεις. 

5.6.12  COSMOTE 
Η εταιρεία αυτή τη στιγμή διαθέτει δίκτυο 2ης γενιάς (2 και 2,5G) με σημαντική 
χωρητικότητα, η οποία προκύπτει από ραδιοφάσμα στη ζώνη συχνοτήτων των 1800 
MHz και, από τον Ιούλιο 2002, στη ζώνη E-GSM των 900 MHz. Επιπλέον η εταιρεία 
διαθέτει δίκτυο 3ης γενιάς (3G) και σχετικό φάσμα ραδιοσυχνοτήτων για τη 
λειτουργία του δικτύου αυτού. Το δίκτυο της COSMOTE παρέχει σε πανελλαδική 
κάλυψη την τεχνολογία GPRS, μέσω της οποίας υποστηρίζονται υπηρεσίες όπως το i-
mode, η υπηρεσία μηνυμάτων πολυμέσων (MMS), η πλοήγηση WAP, η πρόσβαση 
στο Internet κ.λπ. Κατά το 2004 η COSMOTE ξεκίνησε και την εμπορική λειτουργία 
του δικτύου 3ης γενιάς (UMTS), που σήμερα καλύπτει όλες τις μεγάλες πόλεις της 
Ελλάδας. 

Η COSMOTE έχει δημιουργήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο, που τον Ιούνιο του 2005 
κάλυπτε το 99,6% του πληθυσμού της χώρας, το 95,4% του χερσαίου χώρου και το 
98,4% της θαλάσσιας επιφάνειας του Ελλαδικού χώρου. 

Επιπλέον η COSMOTE παρέχει σε όλους τους πελάτες της Ευρυζωνικές υπηρεσίες 
κινητής τηλεφωνίας HSDPA με ταχύτητες έως 1.8 Mbps σε όλες τις περιοχές 
κάλυψης του δικτύου 3ης γενιάς, δηλαδή στο 75%, περίπου, του ελληνικού 
πληθυσμού. Επιπλέον, σε περιοχές κάλυψης 3G εντός της Αττικής και της 
Θεσσαλονίκης το δίκτυο της COSMOTE υποστηρίζει ευρυζωνικές υπηρεσίες 
HSDPA με ταχύτητες έως και 3.6 Mbps, παρέχοντας ασύρματης ευρυζωνικότητας σε 
εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες.  

5.6.13  Cosmoline 
Η Cosmoline έχει αναπτύξει ένα υπερσύγχρονο Ιδιόκτητο Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο 
Δημόσιας Χρήσης, το οποίο αποτελείται από 17 κόμβους σε 11 πόλεις (Εικόνα 88), 
συμπεριλαμβανόμενης και της Πάτρας, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό 100% 
γεωγραφική κάλυψη των αναγκών σταθερής τηλεφωνίας και μετάδοσης δεδομένων 
και διασύνδεσης.  

Το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο της Cosmoline, το οποίο υποστηρίζει ταχύτητες 
πολλαπλάσιες των 2Mbps (N x 2 Mbps), είναι βασισμένο σε πλατφόρμες τελευταίας 
τεχνολογίας (TDM, Frame Relay, IP που μπορεί να αναβαθμιστεί για να λειτουργήσει 
σε περιβάλλον ΑΤΜ, & SS7), υποστηρίζοντας όλα τα υπάρχοντα πρωτόκολλα 
επικοινωνίας. 
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Εικόνα 88: Το δίκτυο της Cosmoline 
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ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 

6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι ευρυζωνικές υποδομές που σχεδιάζεται να 
υλοποιηθούν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Οι ευρυζωνικές αυτές υποδομές 
αφορούν κυρίως μητροπολιτικά δίκτυα που καλύπτουν διάφορους Δήμους της ΠΔΕ  

Η υλοποίηση των υποδομών αυτών γίνεται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (Ε.Π. ΚτΠ) από τους αντίστοιχους 
Δήμους. 

Οι σχεδιαζόμενες ευρυζωνικές υποδομές χωρίζονται σε δίκτυα οπτικών ινών (για 
μεγάλους Δήμους) και ασύρματα δίκτυα (για μικρούς Δήμους). 

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

• Δήμος Αγρινίου 

• Δήμος Αιγίου 

• Δήμος Αμαλιάδας 

• Δήμος Μεσολογγίου 

• Δήμος Ναυπάκτου 

• Δήμος Οινιαδών 

• Δήμος Πατρέων (καλύπτει και το Δήμο Ρίου) 

• Δήμος Πύργου 

και ασύρματα δίκτυα σε είκοσι (20) Δήμους: 

• Νομός Αιτωλοακαρνανίας 

 Ευρυζωνικό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης Δήμου Ανακτορίου  

 Ευρυζωνικό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης Δήμου Θεστιέων 

 Ευρυζωνικό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης Δήμου Αμφιλοχίας 

 Ευρυζωνικό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης Δήμου Νεάπολης 

• Νομός Αχαΐας 

 Ευρυζωνικό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης Δήμου Μεσσάτιδας 

 Ευρυζωνικό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης Δήμου Διακοπτού 

 Ευρυζωνικό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης Δήμου Λαρίσσου / Μετόχι 

 Ευρυζωνικό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης Δήμου Βραχναίικων 

 Ευρυζωνικό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης Δήμου Δύμης 
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 Ευρυζωνικό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης Δήμου Φαρρών 

 Ευρυζωνικό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης Δήμου Μόβρης 

 Ευρυζωνικό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης Δήμου Παραλίας 

 Ευρυζωνικό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης Δήμου Καλαβρύτων 

 Ευρυζωνικό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης Δήμου Τριταίας 

 Ευρυζωνικό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης Δήμου Συμπολιτείας 

• Νομός Ηλείας 

 Ευρυζωνικό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης Δήμου Πηνείας 

 Ευρυζωνικό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης Δήμου Γαστούνης  

 Ευρυζωνικό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης Δήμου Βαρθολομιού  

 Ευρυζωνικό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης Δήμου Σκιλλούντος  

 Ευρυζωνικό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας  

Για την υλοποίηση των παραπάνω δικτύων οπτικών ινών έχουν γίνει οι σχετικές 
προκηρύξεις και έχουν ενταχθεί τα σχετικά έργα στα πλαίσια των προσκλήσεων 93 
και 105 

Λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας και των προτύπων στα ασύρματα δίκτυα (π.χ. 
πρόσφατη πιστοποίηση προϊόντων για WiMAX), είναι πιθανό τα ασύρματα δίκτυα 
που θα υλοποιηθούν να διαφέρουν στην τοπολογία από τα περιγραφόμενα, αλλά θα 
καλύπτουν τα ίδια σημεία. 

Στη συνέχεια περιγράφονται, αναλυτικότερα, τα οκτώ (8) δίκτυα οπτικών ινών και 
οκτώ (8) από τα είκοσι (20) ασύρματα δίκτυα. Ειδικότερα, παρουσιάζονται τα σημεία 
του Δημοσίου που διασυνδέουν καθώς και στοιχεία της τοπολογίας τους. 

6.2 ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΠΤΙΚΩΝ 
ΙΝΩΝ 

Για οκτώ μεγάλους Δήμους της ΠΔΕ προτάθηκαν, σχεδιάστηκαν και σύντομα θα 
υλοποιηθούν δίκτυα υψηλών ταχυτήτων, τα οποία βασίζονται σε οπτικές ίνες και θα 
καλύπτουν γεωγραφικά τους εν λόγω Δήμους (κύρια την έδρα του Δήμου). Τα δίκτυα 
θα παρέχουν δικτυακές υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας καταρχήν στους τομείς της 
Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Υγείας-Πρόνοιας και Δημόσιας Διοίκησης. Άμεσα 
ωφελούμενοι από το έργο θα είναι όλες οι υπηρεσίες και οι φορείς της Εκπαίδευσης, 
Πολιτισμού, Υγείας-Πρόνοιας και Δημόσιας Διοίκησης στην περιοχή των Δήμων, 
ενώ κατ’ ουσία ωφελούμενοι θα είναι όλοι οι πολίτες των Δήμων.  

6.2.1 Δήμος  Αγρινίου  

Το έργο αφορά στην υλοποίηση Ευρυζωνικών υποδομών τοπικής πρόσβασης και 
ειδικότερα μητροπολιτικών ευρυζωνικών δικτύων οπτικών ινών (Metropolitan Area 
Network - MAN) στο Δήμο Αγρινίου με βασικό στόχο: τα ευρυζωνικά δίκτυα, ως 
Μητροπολιτικά δίκτυα, να διασυνδέουν τα κτήρια δημοσίου συμφέροντος του Δήμου 
Αγρινίου. 
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Το έργο έχει σκοπό α) το μέσο-μακροπρόθεσμο βασικό σχεδιασμό, β) την αρχική 
υλοποίηση με τεχνολογικά ουδέτερο τρόπο και γ) τη διαχείριση με ανταγωνιστικά 
ουδέτερο τρόπο, βασικού ιστού υποδομών οπτικών ινών (dark fiber) που 1) θα 
συμβάλλει στη φυσική διασύνδεση μεταξύ σημείων συναθροισμένης ζήτησης του 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε περιφερειακή βάση και 2) θα παρέχει τη 
δυνατότητα κλιμακούμενης ανάπτυξης επάλληλων λογικών δικτύων μεταξύ ομοειδών 
ομάδων χρηστών με χρήση κοινών φυσικών υποδομών. Το έργο αναμένεται να 
υλοποιηθεί εώς τις 31/10/2008 με συνολικό προϋπολογισμό 1.330.516,00 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).  

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

Αριθμός  

Σημείου 

Ονομασία Φορέα που συνδέεται στο 
Μητροπολιτικό Δίκτυο του Δήμου 
Αγρινίου 

Διεύθυνση 

1 Παράρτημα Δήμου Αγίου Κων/νου Άγιος Κων/νος 

2 13ο Δημοτικό Αιγαίου Τέρμα 

3 Πανεπιστημιακή Σχολή Αγρινίου Γ. Σεφέρη και Πηλίνης 

4 5ο Γυμνάσιο & 1ο Λύκειο Γούναρη 

5 7ο Δημοτικό Γούναρη 

6 ΚΕΚΑΜΥΕ Εθνική Οδός 

7 ΙΚΑ Γραφεία Εθνική Οδός 

8 1ο Τ.Ε.Ε, 3ο ΤΕΕ & 4ο Λύκειο-ΙΕΚ Εθνική Οδός Αγρινίου-
Αμφιλοχίας 

9 Σχολές Μαθητείας ΟΑΕΔ Εθνική Οδός Αγρινίου-
Αμφιλοχίας 

10 2ο Δημοτικό Αγίου Κων/νου Εθνικής Αντιστάσεως 

11 2ο Τ.Ε.Ε & 5ο Λύκειο Εθνικό Στάδιο 

12 Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Εθνικό Στάδιο 

13 Μουσικό Γυμνάσιο, 2ο Λύκειο, 4ο 
Γυμνάσιο 

Εργατικές Κατοικίες Αγ. 
Ιωάννη 

14 20ο Δημοτικό Εργατικές Κατοικίες Αγ. 
Ιωάννη 

15 21ο-3ο Δημοτικό Θυσίας 14 

16 8ο Δημοτικό Ιθάκης 3 

17 2ο Γυμνάσιο, 6ο Γυμνάσιο & 3ο Λύκειο Λ. Μαβίλη 

18 Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Λ. Μαβίλη 
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Αριθμός  

Σημείου 

Ονομασία Φορέα που συνδέεται στο 
Μητροπολιτικό Δίκτυο του Δήμου 
Αγρινίου 

Διεύθυνση 

19 Οικονομική και Τεχνική Υπηρεσία Δήμου-
ΤΕΕ 

Λ. Μαβίλη και Παλαμά 

20 ΙΚΑ (Ιατρεία) Λουριώτου και Κοραή 

21 Γυμνάσιο Αγίου Κων/νου Μακρυγιάννη 15 

22 1ο Δημοτικό Αγίου Κων/νου Αναπαύσεως 1 

23 Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Μανδηλαρά 3 

24 ΔΥΟ Μανδηλαρά 7 

25 1ο Δημοτικό Παπαϊωάννου 38 

26 1ο Γυμνάσιο «Παπαστράτειο», 5ο 
Δημοτικό, 19ο Δημοτικό 

Παπαστράτου Τέρμα 

27 Δημοτική Βιβλιοθήκη-Μουσείο Παπαστράτου Τέρμα 

28 10ο Δημοτικό Περιφερειακή Αγρινίου 

29 Πυροσβεστική Καλύβα και Ρήκα 

30 Δικαστήρια Πολυζωίδη & Τερτσέτη 

31 ΠΙΚΠΑ Σούλου 

32 4ο Δημοτικό Σούλου 14 

33 2ο Δημοτικό Τέρμα Δορυμάχου 

34 Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου Τέρμα Κόκκαλη 

35 Δημαρχείο-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Χ.Τρικούπη 10 

36 17ο – 11ο Δημοτικό Χένδερσον 39 

37 Ειδικό Σχολείο, 9ο Δημοτικό Ψιλοβράχου Τέρμα 

38 Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Παπαστράτου και Σμύρνης

39 Νέο Δημαρχείο-Πνευματικό Κέντρο Δαγκλή και Αναστασιάδη 

40 Νέο Νοσοκομείο (Υπό Κατασκευή) 4ο χιλ. Εθνικής Οδού 
Αγρινίου- Αντιρρίου 

41 Λαογραφικό Μουσείο Κέντρου 20 

42 Δ.Δ. Καλυβίων-Γυμνάσιο Καλυβίων Καλύβια 

43 Δ.Δ. Καμαρούλας-Γυμνάσιο Καμαρούλας Καμαρούλα 

44 Παπαστράτειο Μέγαρο-ΓΕΑ Πλατεία Παναγοπούλου 

45 Δασαρχείο Γοργοποτάμου 

46 ΟΑΕΔ Οδ. Ελύτη 3 

47 Δημοτικό Παρκινγκ Λουριώτου 
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Πίνακας 42: Σημεία που συνδέονται στο Μητροπολιτικό Ευρυζωνικό Δίκτυο 
Οπτικών Ινών του Δήμου Αγρινίου 

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

6.2.1.2  Χάρτης  όδευσης  –  τοπολογία  δικτύου  
Συνολικά η χάραξη του δικτύου οπτικών ινών του Αγρινίου παρουσιάζεται στην 
Εικόνα 89. Στην εικόνα αυτή απεικονίζεται η όδευση του δικτύου μέσα στην πόλη 
του Αγρινίου. Τα σκαπτικά έργα στην πόλη περιλαμβάνουν τη δημιουργία δύο τύπων 
χάνδακα (για το δίκτυο και για τη διασύνδεση των σημείων). Οι δύο αυτοί τύποι 
εικονίζονται στην παρακάτω εικόνα με κόκκινο και μπλε χρώμα αντίστοιχα. Επίσης 
με κίτρινο χρώμα στον χάρτη παρουσιάζονται οι ενδεικτικές θέσεις των φρεατίων που 
πρόκειται να δημιουργηθούν. 
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Εικόνα 89: Χάρτης Όδευσης του Ευρυζωνικού Μητροπολιτικού Δικτύου 
Οπτικών Ινών του Δήμου Αγρινίου 

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

• Δικαστικό Μέγαρο Αγρινίου (Σημείο 30) 

• 17ο και 11ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου (Σημείο 36) 

• Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγρινίου (Σημείο 27) 
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Τέλος οι 7 κόμβοι πρόσβασης θα δημιουργηθούν στα παρακάτω κτίρια: 

• 17ο και 11ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου (Σημείο 36) 

• Δικαστικό Μέγαρο Αγρινίου (Σημείο 30) 

• Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγρινίου (Σημείο 27) 

• Πανεπιστήμιο Αγρινίου (Σημείο 3) 

• Νέο Διοικητήριο του δήμου Αγρινίου (Σημείο 39) 

• Παράρτημα Δήμου Αγίου Κωνσταντίνου (Σημείο 1) 

• Κέντρο Πληροφόρησης Νέων (Σημείο 18) 

Αναλυτικά οι κόμβοι του δικτύου παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

Κωδικός 
Κόμβου 

Τύπος 
Κόμβου 

Συνδεόμενο 
Σημείο 
Εγκατάστασης 
κόμβου 

Α/Α Σημείου Διεύθυνση 

C39 Κύριος Νέο Δημαρχείο 39 Δαγκλή και 
Αναστασιάδη 

C3 Κύριος Πανεπιστήμιο 3 Γ. Σεφέρη και 
Πηλίνης 

D36 Διανομής 17ο και 11ο 
Δημοτικό 
Σχολείο 

36 Χένδερσον 39 

D30 Διανομής Δικαστικό 
Μέγαρο 
Αγρινίου 

30 Πολυζωίδη και 
Τερτσέτη 

D27 Διανομής Δημοτική 
Βιβλιοθήκη – 
Μουσείο 

27 Παπαστράτου 
τέρμα 

A36 Πρόσβασης 17ο και 11ο 
Δημοτικό 
Σχολείο 

36 Χένδερσον 39 

A30 Πρόσβασης Δικαστικό 
Μέγαρο 
Αγρινίου 

30 Πολυζωίδη και 
Τερτσέτη 

A27 Πρόσβασης Δημοτική 
Βιβλιοθήκη - 
Μουσείο 

27 Παπαστράτου 
τέρμα 

A3 Πρόσβασης Πανεπιστήμιο 3 Γ. Σεφέρη και 
Πηλίνης 

A39 Πρόσβασης Νέο Δημαρχείο 39 Δαγκλή και 
Αναστασιάδη 

A1 Πρόσβασης Δημαρχείο 1 Άγιος Κων/νος 
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Κωδικός 
Κόμβου 

Τύπος 
Κόμβου 

Συνδεόμενο 
Σημείο 
Εγκατάστασης 
κόμβου 

Α/Α Σημείου Διεύθυνση 

Αγίου Κων/νου 

A18 Πρόσβασης Κέντρο 
Πληροφόρησης 
Νέων 

18 Λ. Μαβίλη 

Πίνακας 43: Κόμβοι του Μητροπολιτικού Ευρυζωνικού Δικτύου Οπτικών Ινών 
του Δήμου Αγρινίου 

Στην Εικόνα 90 παρουσιάζεται επίσης και η θέση των κόμβων σε σχέση με την 
γεωγραφική κάλυψη του δικτύου. 

 

Εικόνα 90: Οι κόμβοι του ΜΑΝ Αγρινίου 

Το σύνολο των εκσκαφών (συνολικό μήκος χαντακιού δικτύου), για το 
Μητροπολιτικό Ευρυζωνικό Δίκτυο Οπτικών Ινών του Δήμου Αγρινίου είναι περίπου 
19 Km. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6:  
ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Π1.2.1: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 287 

6.2.2 Δήμος  Αιγίου  

Το έργο αφορά στην υλοποίηση Ευρυζωνικών υποδομών τοπικής πρόσβασης και 
ειδικότερα μητροπολιτικών ευρυζωνικών δικτύων οπτικών ινών (Metropolitan Area 
Network MAN Αιγίου) στην περιοχή του Δήμου Αιγίου με βασικό στόχο την 
διασύνδεση κτηρίων δημοσίου συμφέροντος. 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. 

Το έργο έχει σκοπό: α) το μέσο-μακροπρόθεσμο βασικό σχεδιασμό, β) την αρχική 
υλοποίηση με τεχνολογικά ουδέτερο τρόπο και γ) τη διαχείριση με ανταγωνιστικά 
ουδέτερο τρόπο, βασικού ιστού υποδομών οπτικών ινών (dark fiber) που πρώτον θα 
συμβάλλει στη φυσική διασύνδεση μεταξύ σημείων συναθροισμένης ζήτησης του 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και δεύτερον θα παρέχει τη δυνατότητα 
κλιμακούμενης ανάπτυξης επάλληλων λογικών δικτύων μεταξύ ομοειδών ομάδων 
χρηστών με χρήση κοινών φυσικών υποδομών. Το έργο επικεντρώνεται περισσότερο 
στη φυσική παθητική υποδομή (ducts, dark fiber, core nodes, distribution points, 
access points), στον τρόπο κατασκευής της υποδομής και στο πλαίσιο διαχείρισής της 
με ανοιχτό, διαφανή και ουδέτερο τρόπο. Το έργο αναμένεται να υλοποιηθεί εώς τις 
31/10/2008 με συνολικό προϋπολογισμό 503.678,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ). 

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

Αριθμός  

Σημείου 

Ονομασία Φορέα που συνδέεται στο 
Μητροπολιτικό Δίκτυο του Δήμου 
Αιγίου 

Διεύθυνση 

1 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ Α. ΛΟΝΤΟΥ 5 

2 Δ.Ε.Π.Α.Α./ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 

3 Δ.Ε.Υ.Α.-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 11 

4 Κ.Ε.Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
31 

5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 

6 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  ΝΕΑ ΠΡΟΚΥΜΑΙΑ 

7 ΤΕΛΩΝΕΙΟ/ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΨΑΡΡΩΝ 

8 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ 78 

9 ΤΑΣ Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 57 - 59 

10 ΤΕΒΕ ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΩΝ 40 

11 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΕΡΓΑΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

Π. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 1 

12 ΟΑΕΔ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 
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Αριθμός  

Σημείου 

Ονομασία Φορέα που συνδέεται στο 
Μητροπολιτικό Δίκτυο του Δήμου 
Αιγίου 

Διεύθυνση 

13 ΟΑΕΔ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Α. ΛΟΝΤΟΥ 5 

14 ΙΚΑ (είναι 2 κτίρια, ένα ιδιόκτητο και ένα 
ενοικιαζόμενο απέναντι ακριβώς) 

Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 19Α 

15 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΤΙΔΟΣ 

16 ΕΦΟΡΙΑ  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 36 

17 Παναγιωτοπούλειο ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΩΝ 

18 ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ / Δ/ΝΣΗ Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ 25 

19 Νέο ΙΚΑ ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

20 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
78 

21 ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ / 
ΠΟΛΙΤ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

Κ. ΦΑΝΕΛΗ 1 

22 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ & 
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 

23 ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ 2 

24 ΓΑΤΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & 
ΕΥΘΥΜ. ΓΑΤΟΥ 

25 Περούκιο ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΩΝ 

26 ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ / ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ  

27 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΙΓΙΑΛΕΩΣ & 
ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΩΝ 

28 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

Β. ΚΩΝ/ΝΟΥ & 
ΡΩΜΑΝΙΟΛΗ 

29 Τ.Ε.Ι. ΑΙΓΙΟΥ  

30 Ι.Ε.Κ. - Τ.Ε.Ε. ΑΙΓΙΟΥ  ΞΗΡΟΛΙΘΙΩΝ 

31 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

32 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 48 

33 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Π. ΜΕΛΑ 6 

34 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε΄2 

35 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΥΤΑΛΗ & 
ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ 

36 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΙΚ. ΜΕΣΣΗΝΕΖΗ 

37 ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ / ΛΥΚΕΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 
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Αριθμός  

Σημείου 

Ονομασία Φορέα που συνδέεται στο 
Μητροπολιτικό Δίκτυο του Δήμου 
Αιγίου 

Διεύθυνση 

ΤΕΡΜΑ 

38 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 23 

39 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

40 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ 28 

41 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΠΟΥΦΑΛΟ 

47 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡ. ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΟΣ  

48 Μανούσιο ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΩΝ 

51 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΚΟΥΜΑΡΗ  ΚΟΥΜΑΡΗ 

53 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΌΘΩΝΟΣ ΤΕΡΜΑ 

54 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ 

55 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ  

56 ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 

Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 

57 ΑΣΥΛΟ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΑΓ. 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)  

ΠΑΡ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

Πίνακας 44: Σημεία που συνδέονται στο Μητροπολιτικό Ευρυζωνικό Δίκτυο 
Οπτικών Ινών του Δήμου Αιγίου 

Συνολικά στο ΜΑΝ Αιγίου συνδέονται σε πρώτη φάση 48 σημεία δημοσίου 
ενδιαφέροντος. 

6.2.2.2  Κόμβοι  του  δικτύου  
Οι κόμβοι του δικτύου είναι οι ακόλουθοι: 
Κωδικός Κόμβου Τύπος Κόμβου Α/Α Σημείου Διεύθυνση 

C1 Κύριος Σ1 Α. Λόντου 5 

D2 Διανομής Σ2 Ν. Πλαστήρα 

D25 Διανομής Σ39 Βασιλέως Κων/νου 

A1 Πρόσβασης Σ1 Α. Λόντου 5 

A2 Πρόσβασης Σ2 Ν. Πλαστήρα 

A39 Πρόσβασης Σ39 Βασιλέως Κων/νου 

A25 Πρόσβασης Σ48 Μελετοπούλων 

A22 Πρόσβασης Σ22 Αγ. Ανδρέου  

A47 Πρόσβασης Σ47 Παρ. Σελινούντος 
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Πίνακας 45: Κόμβοι του Μητροπολιτικού Ευρυζωνικού Δικτύου Οπτικών Ινών 
του Δήμου Αιγίου 

6 .2.2.3  Χάρτης  όδευσης  –  τοπολογία  δικτύου  
Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται η χάραξη του δικτύου οπτικών ινών του 
Δήμου Αιγίου. 

 

Εικόνα 91: Χάρτης Όδευσης του Ευρυζωνικού Μητροπολιτικού Δικτύου 
Οπτικών Ινών του Δήμου Αιγίου  

Το σύνολο των εκσκαφών (συνολικό μήκος χαντακιού δικτύου), για το 
Μητροπολιτικό Ευρυζωνικό Δίκτυο Οπτικών Ινών του Δήμου Αιγίου, είναι ~8,25 
Km. 

6.2.3 Δήμος  Αμαλιάδας  

Το έργο αφορά στην υλοποίηση Ευρυζωνικών υποδομών τοπικής πρόσβασης και 
ειδικότερα Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων οπτικών ινών (Metropolitan 
Optical Network) στο Δήμο Αμαλιάδας με βασικό στόχο: τα ευρυζωνικά δίκτυα, ως 
Μητροπολιτικά δίκτυα, να διασυνδέουν τα κτήρια δημοσίου συμφέροντος του Δήμου 
Αμαλιάδας.  

Το έργο έχει σκοπό α) το μέσο-μακροπρόθεσμο βασικό σχεδιασμό, β) την αρχική 
υλοποίηση με τεχνολογικά ουδέτερο τρόπο και γ) τη διαχείριση με ανταγωνιστικά 
ουδέτερο τρόπο, βασικού ιστού υποδομών οπτικών ινών (dark fiber). Επιπρόσθετα, 
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θα συμβάλλει στη φυσική διασύνδεση μεταξύ σημείων συναθροισμένης ζήτησης του 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε περιφερειακή βάση και θα παρέχει τη δυνατότητα 
κλιμακούμενης ανάπτυξης επάλληλων λογικών δικτύων μεταξύ ομοειδών ομάδων 
χρηστών με χρήση κοινών φυσικών υποδομών. Το έργο αναμένεται να υλοποιηθεί 
εώς τις 31/10/2008 με συνολικό προϋπολογισμό 477.800,00 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).. 

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

Αριθμός  

Σημείου 

Ονομασία Φορέα που συνδέεται στο 
Μητροπολιτικό Δίκτυο του Δήμου 
Αμαλιάδας 

Διεύθυνση 

Σ2 3ο Γυμνάσιο Τέρμα Σισίνη (Άγιος 
Νεκτάριος) 

Σ3 ΤΕΕ, Δημόσιο ΙΕΚ Παρακαπτήριος δρόμος 
Αμαλιάδας-Σαβαλίων 

Σ4 1ο Λύκειο Τέρμα οδού Δροσίνη 

Σ5 Πολεοδομία Καρακανδά 23 & Κοραή 

Σ6 Μουσείο Τατάνη Καρακανδά 

Σ7 5ο Δημοτικό – 4ο Νηπιαγωγείο Τέρμα οδού Ξυδιά 

Σ8 Δημοτικό Στάδιο Τέρμα οδού Γηπέδου 

Σ9 4ο Δημοτικό Κάμπου 41 

Σ11 Δ.Ο.Υ. Δεληγιάννη 23 

Σ12 Νέο Διοικητήριο Οδός Γηπέδου 

Σ13 2ο Δημοτικό-2ο Νηπιαγωγείο Βύρωνος 76 

Σ14 Δημοτική Αναπτυξιακή, Πνευματικό 
Κέντρο, Δημοτικός Ραδιοφωνικός Σταθμός 

Αγ. Τρύφωνος & Ρήγα 
Φεραίου 

Σ15 Βιβλιοθήκη Πύρρωνος 

Σ16 3ο Δημοτικό-1ο Νηπιαγωγείο Πύρρωνος 

Σ17Α Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμου Αμαλιάδας Πλατεία Κ. Βάρναλη 

Σ17Β ΚΕΠ Δήμου Αμαλιάδας Πλατεία Κ. Βάρναλη 

Σ18 Δημαρχείο Φιλικής εταιρίας 6 

Σ19 Μουσείο Μπελογιάννη Ερμού & Καλαβρύτων 

Σ20 1ο Γυμνάσιο Καλαβρύτων & Γορτυνίας 

Σ21 Κέντρο Πρόληψης «Παρεμβάσεις» Ελευθερίου Βενιζέλου & 
Καραϊσκάκη 
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Αριθμός  

Σημείου 

Ονομασία Φορέα που συνδέεται στο 
Μητροπολιτικό Δίκτυο του Δήμου 
Αμαλιάδας 

Διεύθυνση 

Σ22 Νέο ΤΕΙ Περιοχή Υδραγωγείου 

Σ23 ΔΕΥΑΑ Ιπποκράτους & Έλλης 

Σ24 ΤΕΙ (Μετά τη μεταφορά στο νέο κτίριο του 
ΤΕΙ ο χώρος θα χρησιμεύσει για να 
στεγάσει Δημοτική Αγορά) 

Αντωνίου Πετραλιά & 
Γεωργίου Παπανδρέου 

Σ25 6ο Δημοτικό-3ο Νηπιαγωγείο Τέρμα οδού Παπαφλέσσα 

Σ26 1ο Δημοτικό-8ο Νηπιαγωγείο Τέρμα οδού 
Ευαγγελιστρίας 

Σ27 Νοσοκομείο Ευαγγελιστρίας 128 

Σ28 2ο Γυμνάσιο-Λύκειο Τέρμα οδού Ολυμπίας 

Σ29 Λαογραφικό Μουσείο Πλατεία Καζαντζάκη 

Σ30 Κτίριο Λεχουρίτη (υπάρχει σχεδιασμός για 
μεταφορά των υπηρεσιών του ΚΕΠ) 

Αγίου Νεκταρίου 

Σ31 Υπηρεσίες Νομαρχίας 25ης Μαρτίου 23 

Σ32 ΙΚΑ Ιπποκράτους & Έλλης 

Σ33 Δημοτική Επιχείρηση Τουρισμού 
(Παραλία Κουρούτας) 

Παραλία Κουρούτας 

Σ34 Δικαστήρια Καλαβρύτων & 
Μπακουλέα 

Σ35 Γυμνάσιο Δ.Δ. Σαβαλίων Σαβάλια 

Σ36 Γυμνάσιο Δ.Δ. Χαβαρίου Χάβαρι 

Πίνακας 46: Σημεία που συνδέονται στο Μητροπολιτικό Ευρυζωνικό Δίκτυο 
Οπτικών Ινών του Δήμου Αμαλιάδας 

Οι κόμβοι του δικτύου είναι οι ακόλουθοι: 
Κωδικός 
Κόμβου 

Τύπος Κόμβου Α/Α 
Σημείου 

Διεύθυνση Χώρος 
Εγκατάστασης 

C18 Κύριος Σ18 Φιλικής εταιρίας 6 Στο υπόγειο του 
κτιρίου 

D24 Διανομής Σ24 Αντωνίου Πετραλιά & 
Γεωργίου Παπανδρέου 

Στο ισόγειο του 
κτιρίου 

D27 Διανομής Σ27 Ευαγγελιστρίας 128 Στο ισόγειο του 
κτιρίου 

A18 Πρόσβασης Σ18 Φιλικής εταιρίας 6 Στο υπόγειο του 
κτιρίου 

A27 Πρόσβασης Σ27 Ευαγγελιστρίας 128 Στο ισόγειο του 
κτιρίου 
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A24 Πρόσβασης Σ24 Αντωνίου Πετραλιά & 
Γεωργίου Παπανδρέου 

Στο ισόγειο του 
κτιρίου 

A8 Πρόσβασης Σ8 Τέρμα οδού Γηπέδου Σε εξωτερικό χώρο 

Πίνακας 47: Κόμβοι του Μητροπολιτικού Ευρυζωνικού Δικτύου Οπτικών Ινών 
του Δήμου Αμαλιάδας 

6 .2.3.2  Χάρτης  όδευσης  –  τοπολογία  δικτύου  
Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται ο χάρτης της όδευσης όπου παρέχεται η παρακάτω 
πληροφορία: 

• Οι κόμβοι και τα σημεία διασύνδεσης του δικτύου (με αρίθμηση), 

• Το δίκτυο διανομής του δικτύου (κόκκινη γραμμή), 

• Το δίκτυο πρόσβασης του δικτύου, το οποίο ταυτίζεται με το δίκτυο διανομής 
(κόκκινη γραμμή), 

• Η όδευση του δικτύου (μπλε γραμμή), 

• Τα φρεάτια του δικτύου (κίτρινα κουτιά). 
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Εικόνα 92: Χάρτης Όδευσης του Ευρυζωνικού Μητροπολιτικού Δικτύου 
Οπτικών Ινών του Δήμου Αμαλιάδας 

Το σύνολο των εκσκαφών (συνολικό μήκος χαντακιού δικτύου), για το 
Μητροπολιτικό Ευρυζωνικό Δίκτυο Οπτικών Ινών του Δήμου Αμαλιάδας, είναι 
περίπου 6,2 Km. 
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6.2.4 Δήμος  Μεσολογγίου  

Το έργο αφορά στην υλοποίηση Ευρυζωνικών υποδομών τοπικής πρόσβασης και 
ειδικότερα μητροπολιτικών ευρυζωνικών δικτύων οπτικών ινών (Metropolitan Area 
Network - MAN) στο Δήμο Μεσολογγίου με βασικό στόχο: τα ευρυζωνικά δίκτυα, 
ως Μητροπολιτικά δίκτυα, να διασύνδεουνε τα κτήρια δημοσίου συμφέροντος του 
Δήμου Μεσολογγίου. 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. 

Το έργο έχει σκοπό α) το μέσο-μακροπρόθεσμο βασικό σχεδιασμό, β) την αρχική 
υλοποίηση με τεχνολογικά ουδέτερο τρόπο και γ) τη διαχείριση με ανταγωνιστικά 
ουδέτερο τρόπο, βασικού ιστού υποδομών οπτικών ινών (dark fiber) που 1) θα 
συμβάλλει στη φυσική διασύνδεση μεταξύ σημείων συναθροισμένης ζήτησης του 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε περιφερειακή βάση και 2) θα παρέχει τη 
δυνατότητα κλιμακούμενης ανάπτυξης επάλληλων λογικών δικτύων μεταξύ ομοειδών 
ομάδων χρηστών με χρήση κοινών φυσικών υποδομών. Το έργο αναμένεται να 
υλοποιηθεί εώς τις 31/10/2008 με προϋπολογισμό 906.704,80 ευρώ. 

6.2.4.1  Συνδεόμενα  σημεία  
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται ονομαστικά όλοι οι φορείς οι οποίοι θα 
αποτελέσουν τα σημεία σύνδεσης του Μητροπολιτικού Δικτύου του Δήμου Ι.Π 
Μεσολογγίου.  

Αριθμός  

Σημείου 

Ονομασία Φορέα που συνδέεται στο 
ΜΑΝ του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου 

Διεύθυνση 

Σ1 ΤΕΙ Μεσολογγίου - 

Σ2 1ο Λύκειο Μεσολογγίου Κύπρου 98 

Σ3 2ο Λύκειο Μεσολογγίου Κύπρου 86 

Σ4 1ο ΤΕΕ, 2ο ΤΕΕ, ΣΕΚ, ΙΕΚ Μεσολογγίου Τέρμα Σπ. Τρικούπη 

Σ5 1ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου Χ. Καψάλη 15 

Σ6 2ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου Κύπρου 27 

Σ7 1ο Δημοτικό Μεσολογγίου Πλώσταινα 

Σ8 2ο Δημοτικό Μεσολογγίου Ραζή 

Σ9 3ο Δημοτικό Μεσολογγίου Ε. Βενιζέλου 50 

Σ10 4ο Δημοτικό Μεσολογγίου Βίγλα 

Σ11 5ο Δημοτικό Μεσολογγίου Γ.Καμμένου 

Σ12 6ο Δημοτικό Μεσολογγίου Καλλονή 

Σ13 7ο Δημοτικό Μεσολογγίου Αγριλιά 

Σ14 Μουσείο Ιστορίας & Τέχνης Πλατεία Μπότσαρη 

Σ15 Μουσείο Κωστή Παλαμά Σπ. Πεταλούδη 
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Αριθμός  

Σημείου 

Ονομασία Φορέα που συνδέεται στο 
ΜΑΝ του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου 

Διεύθυνση 

Σ16 Μουσείο Χαριλάου Τρικούπη Κων/νου Τρικούπη  

Σ17 Βάλβειος Δημοτική Βιβλιοθήκη, Δημοτική 
Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης 
Μεσολογγίου (ΔΕΠΑΜ) 

Νέα Δυτική Περιμετρική - 
Πλώσταινα 

Σ18 Νομαρχιακό Νοσοκομείο 
"ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ" 

Ναυπάκτου 

Σ19 Δημοτικό Στάδιο Μεσολογγίου Λιμάνι 

Σ20 Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) 
Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου 

Χαρ. Τρικούπη 34 

Σ21 Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) 
Νομαρχιακής Αυτοδ/σης Αιτωλ/νίας  

Σπ. Τρικούπη 4 

Σ22 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Μεσολογγίου (ΔΕΥΑΜ), 
Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) 

Στρατόπεδο Καψάλη 

Σ23 Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης & 
Διοίκησης Νομού Αιτωλ/νίας, Δ/νση 
Πολεοδομίας 

Κύπρου & Λεβίδου 

Σ24 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλ/νίας 
(Διοικητήριο) (Δ/νση Ορυκτού Πλούτου & 
Βιομηχανίας) 

Κύπρου 

Σ25 Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ΔΟΥ Λιμάνι Μεσολογγίου 

Σ26 Δικαστήρια Χαρ. Τρικούπη 34 

Σ27 (Υπο)Λιμεναρχείο Λιμάνι Μεσολογγίου 

Σ28 Τελωνείο Λιμάνι Μεσολογγίου 

Σ29 Λιμενικό Ταμείο Λιμάνι Μεσολογγίου 

Σ30 Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Κύπρου 29 

Σ31 Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,  Κύπρου 20 

Σ32 Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βαρνακιώτου 18 

Σ33 ΛΣΤ Εφορεία Προϊστορικών & 
Κλασσικών Αρχαιοτήτων  

Αγίου Αθανασίου 

Σ34 Γραφείο Δημάρχου Ι.Ι. Μάγερ 20 

Σ35 Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο πλησίον ΔΕΥΑΜ 

Σ36 Μητρόπολη Αιτωλίας & Ακαρνανίας Κύπρου & Αρχ. 
Δαμασκηνού 

Σ37 ΤΕΔΚ Νομού Αιτωλ/νίας Πλατεία Μπότσαρη 

Σ38 Δ/νση τοπογραφήσεων, Υπηρεσία Χ. Καψάλη 6 
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Αριθμός  

Σημείου 

Ονομασία Φορέα που συνδέεται στο 
ΜΑΝ του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου 

Διεύθυνση 

Στατιστικής 

Σ39 Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας Σ.ΕΠ.Ε Κύπρου 27 

Σ40 Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας, Δ/νση 
Αλιείας 

Ε. Βενιζέλου 1 

Σ41 Δ/νση Περιβάλλοντος Βεϊκου 9 

Σ42 Δ/νση Πολιτισμού, Αθλητισμού & 
Νεότητος 

Ναυάρχου Μιαούλη 33 

Σ43 Δ/νση Δασών Ιωσήφ Ρωγών 3 

Σ44 Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) Δ. Σιδέρη 10 

Σ45 ΟΑΕΔ Σπ. Μουστακλή 

Σ46 Τομέας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων 
ΤΑΣ 

Πλώσταινα 

Σ47 Δ/νση Αγροφυλακής Δ. Σιδέρη 16 

Σ48 Δ/νση Γεωργίας Μεταξά & Αρχ. 
Δαμασκηνού 

Σ49 Δ/νση Κτηνιατρικής Ηρώων Πολυτεχνείου 47 

Σ50 Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου Κύπρου 27 

Σ51 Πυροσβεστική Υπηρεσία Σπ. Τρικούπη 18 

Σ52 Κτηματική Υπηρεσία Λιακατά 17 

Σ53 Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) 
ιατρεία 

Δροσίνη 1 

Σ54 Υποθηκοφυλακείο Ιωσήφ Ρωγών 

Σ55 Δημαρχείο – Τεχνικές Υπηρεσίες – 
Κεντρικά Γραφεία Δήμου 

Κ.Τρικούπη 7 

Σ56 Κέντρο Πληροφόρησης Νέων (ΔΕΠΑΜ) Ι.Ρωγών&Α. Φωτήλα 

Πίνακας 48: Σημεία που συνδέονται στο Μητροπολιτικό Ευρυζωνικό Δίκτυο 
Οπτικών Ινών του Δήμου Μεσολογγίου 

6 .2.4.2  Χάρτης  όδευσης  –  τοπολογία  δικτύου  
Στην παρακάτω εικόνα αποτυπώνεται σε χάρτη του Δήμου Μεσολογγίου η όδευση 
του δικτύου οπτικών ινών. Η αποτύπωση επίσης περιλαμβάνει: 1) τους φορείς του 
δημοσίου που θα συνδεθούν στο ΜΑΝ, οι οποίοι αναπαρίστανται ως αριθμημένα 
σημεία, 2) τους κόμβους (Κύριος κόμβος, κόμβοι Διανομής και κόμβοι Πρόσβασης) 
του δικτύου οπτικών ινών, και 3). Τα σημεία που συνδέονται με χρήση ασύρματης 
τεχνολογίας και τις αντίστοιχες ζεύξεις. 
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Εικόνα 93: Χάρτης Όδευσης του Ευρυζωνικού Μητροπολιτικού Δικτύου 
Οπτικών Ινών του Δήμου Μεσολογγίου 

Το σύνολο των εκσκαφών (συνολικό μήκος χαντακιού δικτύου), για το 
Μητροπολιτικό Ευρυζωνικό Δίκτυο Οπτικών Ινών του Δήμου Μεσολογγίου, είναι 
περίπου 14,2 Km. 
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6.2.5 Δήμος  Ναυπάκτου  
Το έργο αφορά στην υλοποίηση Ευρυζωνικών υποδομών τοπικής πρόσβασης και ειδικότερα 
μητροπολιτικών ευρυζωνικών δικτύων οπτικών ινών (Metropolitan Area Network - MAN) 
στο Δήμο Ναυπάκτου με βασικό στόχο: τα ευρυζωνικά δίκτυα, ως Μητροπολιτικά δίκτυα, να 
διασύνδεουνε τα κτήρια δημοσίου συμφέροντος του Δήμου Ναυπάκτου. 

Το έργο έχει σκοπό α) το μέσο-μακροπρόθεσμο βασικό σχεδιασμό, β) την αρχική υλοποίηση 
με τεχνολογικά ουδέτερο τρόπο και γ) τη διαχείριση με ανταγωνιστικά ουδέτερο τρόπο, 
βασικού ιστού υποδομών οπτικών ινών (dark fiber) που 1) θα συμβάλλει στη φυσική 
διασύνδεση μεταξύ σημείων συναθροισμένης ζήτησης του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε 
περιφερειακή βάση και 2) θα παρέχει τη δυνατότητα κλιμακούμενης ανάπτυξης επάλληλων 
λογικών δικτύων μεταξύ ομοειδών ομάδων χρηστών με χρήση κοινών φυσικών υποδομών. 

Οι υποδομές οπτικών δικτύων που θα προκύψουν από την εκτέλεση του έργου εντάσσονται 
στον γενικότερο σχεδιασμό για την εκμετάλλευση του μητροπολιτικού δικτύου (Metropolitan 
Area Network - MAN), μέσω της προσφοράς διασύνδεσης σε φορείς των τομέων δημόσιας 
διοίκησης, υγείας, εκπαίδευσης αλλά και εμπορικών παρόχων με ανοικτό και ίσο για όλους 
τρόπο. Το έργο αναμένεται να υλοποιηθεί εώς τις 31/10/2008 με προυπολογισμό 
414.592,00 ευρώ. 

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

Αριθμός  

Σημείου 

Ονομασία Φορέα που συνδέεται στο 
ΜΑΝ του Δήμου Ναυπάκτου 

Διεύθυνση 

Σ1 1ο Ενιαίο Λύκειο, 1ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου Γ. Αθάνα 49 

Σ2 Αναπτυξιακή Ναυπάκτου (ΑΝ-ΝΑ) Ασημακοπούλου 4-6 

Σ3 2ο Ενιαίο Λύκειο, 2ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου Ν. Τσάρα 9 

Σ4 2ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπάκτου Θέρμου 60 

Σ5 1ο ΤΕΕ, 2ο ΤΕΕ Ναυπάκτου Ν. Τσάρα 6-7 

Σ6 Παπαχαραλάμπειος Δημόσια Αίθουσα Α. Κοζώνη 7 

Σ7 Τεχνική Υπηρεσία Ναυπάκτου Α. Νόβα 9 

Σ8 Δημαρχείο Ναυπάκτου Ι. Τζαβέλλα 37 

Σ9 Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου Γ. Αθάνα 1 

Σ10 Οικία Τζαβέλα (22η ΕΒΑ) Λιμάνι – Οικία Τζαβέλλα 

Σ11 ΔΕΥΑ, Οικονομική Υπηρεσία Ναυπάκτου Τέρμα παρόδου Αν. 
Κοζώνη 

Σ12 Τζαμί Λιμένος (Βυζαντική Συλλογή) Λιμάνι – Φωρμίονος 5 

Σ13 Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών Λ. Βύρωνα & Φιλικής 
Εταιρίας 

Σ14 Ι.Κ.Α. Ναυπάκτου Λ. Βύρωνα & Π. Ρήγα 
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Αριθμός  

Σημείου 

Ονομασία Φορέα που συνδέεται στο 
ΜΑΝ του Δήμου Ναυπάκτου 

Διεύθυνση 

Σ15 1ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπάκτου Μανάσση 4 

Σ16 Κ.Ε.Π. Ναυπάκτου Κάθοδος Δωριέων - 
Γρίμποβο 

Σ17 3ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπάκτου Διος 9 

Σ18 Πυροσβεστική Υπηρεσία Αφροδίτης 11 

Σ19 6ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπάκτου Λυγιά Ναυπάκτου 

Σ20 ΤΕΙ Ε.Ο. Ναυπάκτου – Ιτέας, 
Γέφυρα Βαριά 

Σ21 Ειρηνοδικείο - Βιβλιοθήκη Πάροδος Αν. Κοζώνη 

Σ22 ΔΟΥ Ναυπάκτου Πάροδος Αν. Κοζώνη 

Σ23 Κέντρο Υγείας Ε.Ο. Ναυπάκτου – Ιτέας, 
Ξηροπήγαδο 

Σ24 Κτίριο Ναυπακτία Λιμάνι 

Σ25 3ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου Λυγιά Ναυπάκτου 

Πίνακας 49: Σημεία που συνδέονται στο Μητροπολιτικό Ευρυζωνικό Δίκτυο 
Οπτικών Ινών του Δήμου Ναυπάκτου 

6 .2.5.2  Χάρτης  όδευσης  –  τοπολογία  δικτύου  
Στην παρακάτω εικόνα αποτυπώνεται σε χάρτη του Δήμου Ναυπάκτου η όδευση του 
δικτύου οπτικών ινών. Η αποτύπωση επίσης περιλαμβάνει: 1) τους φορείς του 
δημοσίου που θα συνδεθούν στο ΜΑΝ, οι οποίοι αναπαρίστανται ως αριθμημένα 
σημεία, 2) τους κόμβους (Κύριος κόμβος και κόμβοι Πρόσβασης) του δικτύου 
οπτικών ινών, και 3) Τα σημεία που συνδέονται με χρήση ασύρματης τεχνολογίας και 
τις αντίστοιχες ζεύξεις. 
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Εικόνα 94: Χάρτης Όδευσης του Ευρυζωνικού Μητροπολιτικού Δικτύου 
Οπτικών Ινών του Δήμου Ναυπάκτου 

Το σύνολο των εκσκαφών (συνολικό μήκος χαντακιού δικτύου), για το 
Μητροπολιτικό Ευρυζωνικό Δίκτυο Οπτικών Ινών του Δήμου Ναυπάκτου, είναι 
περίπου 5,8 Km. 
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6.2.6 Δήμος  Οινιαδών  

Το έργο αφορά στην υλοποίηση Ευρυζωνικών υποδομών τοπικής πρόσβασης και 
ειδικότερα μητροπολιτικών ευρυζωνικών δικτύων οπτικών ινών (Metropolitan Area 
Network - MAN) και συμπληρωματικά ασύρματης επικοινωνιακής υποδομής στο 
Δήμο Οινιαδών με βασικό στόχο: τα ευρυζωνικά δίκτυα, ως Μητροπολιτικά δίκτυα, 
να διασύνδεουνε τα κτήρια δημοσίου συμφέροντος του Δήμου Οινιαδών. 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. 

Το έργο έχει σκοπό α) το μέσο-μακροπρόθεσμο βασικό σχεδιασμό, β) την αρχική 
υλοποίηση με τεχνολογικά ουδέτερο τρόπο και γ) τη διαχείριση με ανταγωνιστικά 
ουδέτερο τρόπο, βασικού ιστού υποδομών οπτικών ινών (dark fiber) που 1) θα 
συμβάλλει στη φυσική διασύνδεση μεταξύ σημείων συναθροισμένης ζήτησης του 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε περιφερειακή βάση και 2) θα παρέχει τη 
δυνατότητα κλιμακούμενης ανάπτυξης επάλληλων λογικών δικτύων μεταξύ ομοειδών 
ομάδων χρηστών με χρήση κοινών φυσικών υποδομών. Το έργο αναμένεται να 
υλοποιηθεί εώς τις 31/10/2008 με προυπολογισμό 311.082,40 ευρώ. 

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

Αριθμός  

Σημείου 

Ονομασία Φορέα που 
συνδέεται στο 
Μητροπολιτικό Δίκτυο 
του Δήμου Οινιαδών 

Διεύθυνση Κατάσταση 
Μίσθωσης41 

1 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟ ΟΧΙ 

2 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 

ΝΕΟΧΩΡΙΟ ΟΧΙ 

3 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 

ΝΕΟΧΩΡΙΟ ΟΧΙ 

4 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟ ΝΑΙ 

5 ΚΕΠ ΟΙΝΙΑΔΩΝ ΝΕΟΧΩΡΙΟ ΝΑΙ 

6 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟ ΟΧΙ 

7 ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 

ΝΕΟΧΩΡΙΟ ΟΧΙ 

8 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΝΕΟΧΩΡΙΟ ΟΧΙ 

                                                 
41 ΟΧΙ: το κτίριο είναι ιδιόκτητο 

 ΝΑΙ: το κτίριο είναι μισθωμένο 
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Αριθμός  

Σημείου 

Ονομασία Φορέα που 
συνδέεται στο 
Μητροπολιτικό Δίκτυο 
του Δήμου Οινιαδών 

Διεύθυνση Κατάσταση 
Μίσθωσης41 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΟΙΝΙΑΔΩΝ

9 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΜΑΣΤΡΟΥ 

ΜΑΣΤΡΟ ΟΧΙ 

10 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΚΑΤΟΧΗΣ 

ΚΑΤΟΧΗ ΟΧΙ 

11 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΚΑΤΟΧΗΣ 

ΚΑΤΟΧΗ ΟΧΙ 

12 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΑΤΟΧΗ ΟΧΙ 

13 ΤΕΣ/ΤΕΕ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΑΤΟΧΗ ΟΧΙ 

14 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΟΧΗΣ 

ΚΑΤΟΧΗ ΟΧΙ 

15 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 

ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ ΟΧΙ 

16 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΓΟΥΡΙΑΣ 

ΓΟΥΡΙΑ ΟΧΙ 

17 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΥΡΙΑΣ ΓΟΥΡΙΑ ΟΧΙ 

18 Δ.Ε.Υ.Α. ΟΙΝΙΑΔΩΝ ΚΑΤΟΧΗ ΟΧΙ 

19 ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΟΙΝΙΑΔΩΝ 

ΝΕΟΧΩΡΙΟ ΝΑΙ 

20 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 

ΝΕΟΧΩΡΙΟ ΟΧΙ 

Πίνακας 50: Σημεία που συνδέονται στο Μητροπολιτικό Ευρυζωνικό Δίκτυο 
Οπτικών Ινών του Δήμου Οινιαδών. 

6 .2.6.2  Χάρτης  όδευσης– τοπολογία  δικτύου  
Στις επόμενες εικόνες (Εικόνα 95, Εικόνα 96 και Εικόνα 97) αποτυπώνονται σε 
χάρτες του Δήμου Οινιαδών η όδευση του δικτύου οπτικών ινών και το ασύρματο 
δίκτυο. Η αποτύπωση επίσης περιλαμβάνει: 1) τους φορείς του δημοσίου που θα 
συνδεθούν στο ΜΑΝ, οι οποίοι αναπαρίστανται ως αριθμημένα σημεία, 2) τους 
κόμβους (Κύριος κόμβος και κόμβοι Πρόσβασης) του δικτύου οπτικών ινών, και 3) 
Τα σημεία που συνδέονται με χρήση ασύρματης τεχνολογίας και τις αντίστοιχες 
ζεύξεις. 
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Εικόνα 95: Χάρτης Όδευσης του τμήματος του Ευρυζωνικού Μητροπολιτικού 
Δικτύου Οπτικών Ινών του Δήμου Οινιαδών στο Νεοχώριο 

 

Εικόνα 96: Χάρτης Όδευσης του τμήματος του Ευρυζωνικού Μητροπολιτικού 
Δικτύου Οπτικών Ινών του Δήμου Οινιαδών στην Κατοχή 
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Εικόνα 97: Ασύρματο δίκτυο του Δήμου Οινιαδών 

Το σύνολο των εκσκαφών (συνολικό μήκος χαντακιού δικτύου), για το 
Μητροπολιτικό Ευρυζωνικό Δίκτυο Οπτικών Ινών του Δήμου Οινιαδών, είναι 
περίπου 3,4 Km. 

6.2.7 Δήμος  Πατρέων  (και  Δήμος  Ρίου) 

Το έργο αυτό, συνολικού προϋπολογισμού 3.025.500,00 ευρώ, αφορά στην 
υλοποίηση Ευρυζωνικών υποδομών τοπικής πρόσβασης και ειδικότερα 
Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών Ινών (Metropolitan Area Network - 
MAN) στο Δήμο Πατρέων. Βασικός στόχος των ευρυζωνικών αυτών δικτύων ως 
Μητροπολιτικά δίκτυα, είναι η διασύνδεση των κτιρίων δημοσίου συμφέροντος του 
Δήμου Πατρέων.  

Το έργο έχει ως σκοπό: 

α) το μέσο-μακροπρόθεσμο βασικό σχεδιασμό του MAN δικτύου της Πάτρας 

β) την αρχική υλοποίηση με τεχνολογικά ουδέτερο τρόπο 

γ) τη διαχείριση με ανταγωνιστικά ουδέτερο τρόπο, βασικού ιστού υποδομών 
οπτικών ινών (dark fiber), ο οποίος: 1) θα συμβάλλει στη φυσική διασύνδεση μεταξύ 
σημείων συναθροισμένης ζήτησης του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε 
περιφερειακή βάση και 2) θα παρέχει τη δυνατότητα κλιμακούμενης ανάπτυξης 
διαδοχικών λογικών δικτύων μεταξύ ομοειδών ομάδων χρηστών με χρήση κοινών 
φυσικών υποδομών. Το έργο, λόγω της μεγάλης σημασίας που έχει για το Δήμο Πατρέων 
λαμβάνει υπόψη του όλους τους βασικούς φορείς του Δημοσίου στους οποίους απευθύνεται 
και οι οποίοι δέχτηκαν να συμπληρώσουν το έντυπο σύμφωνης γνώμης. 

Ως προς την βιωσιμότητα του έργου, ο Δήμος προτίθεται να υιοθετήσει το 
Επιχειρηματικό Σχέδιο εκμετάλλευσης - αξιοποίησης των εγκαθιστάμενων υποδομών 
όσον αφορά στην υιοθέτηση, χρήση και παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών, η 
εκπόνηση και υποβολή του οποίου θα γίνει από τον «Σύμβουλο Τεχνικής 
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Υποστήριξης» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, και θα εγκριθεί από την ΕΥΔΕΠ 
ΚτΠ. Στο Επιχειρηματικό Σχήμα που θα δημιουργηθεί μαζί με Δήμο Πατρέων θα 
συμμετέχει και ο Δήμος Ρίου με σκοπό την αξιοποίηση με αναλογικό τρόπο των 
υποδομών και των υπηρεσιών που θα δημιουργηθούν. 

Για τη σωστή παρακολούθηση του δικτύου, πρέπει το δίκτυο οπτικών ινών να 
υποστηρίζεται και από ένα σύστημα GIS στο οποίο θα αποτυπώνεται συνεχώς η 
μορφή του δικτύου και των πιθανών επεκτάσεων του. Το GIS σύστημα θα 
αποτελείται από έναν server, το κατάλληλο GIS software και ένα ψηφιακό χάρτη ο 
οποίος πρέπει να εξασφαλιστεί για τους Δήμους Πατρέων και Ρίου. 

Τέλος πρέπει να τονιστεί ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να αναλάβει και τη δωρεάν 
υποστήριξη λειτουργίας του δικτύου μέχρι το τέλος του 2008. 

6.2.7.1  Συνδεόμενα  σημεία  
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται ονομαστικά όλοι οι φορείς οι οποίοι θα 
αποτελέσουν τα σημεία σύνδεσης του Μητροπολιτικού Δικτύου των Δήμων Πατρέων 
και Ρίου.  
A/A Κτήριο Διεύθυνση 

1 Νοσοκομείο Παίδων "Καραμανδάνειο" Ερυθρού Σταυρού 40 

2 Νομαρχιακό Νοσοκομείο "Άγιος Ανδρέας" Καλαβρύτων και Φλέμμινγκ 

3 Δορυφορικό Νομ. Νοσοκομείο (πρώην 409 ΑΝ) Γηροκομείου - Ερυθρού Σταυρού 

4 Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Ν.Δ. Ελλάδας Γηροκομείου 118 

5 Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών Ρίο - Πανεπιστημιούπολη 

6 Πολυδύναμο Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 
(ΑΜΕΑ Δήμου) 

Θουκιδίδου 106 

7 Νεωτέρων Μνημήων 2η Εφορία Μαιζώνος 17 

8 ΣΤ' Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Φιλοποίμενος 56 

9 ΣΤ' Εφορία Προϊστορικών και Κλασσικών 
Αρχαιοτήτων 

Αλ. Υψηλάντου 197 

10 Αρχαιολογικό Μουσείο Μαιζώνος - Αράτου 

11 Δήμος Πατρέων ΔΕΠΑΠ Κορύλλων 2 

12 Δήμος Πατρέων ΔΗΠΕΘΕ - Μέγαρο Λόγου και 
Τέχνης 

Πλατεία Γεωργίου 

13 Παμπελοποννησιακό Στάδιο Κουκούλι 

14 Κλειστό Γυμναστήριο "ΤΟΦΑΛΟΣ" Πανεπιστημίου 480 

15 Κλειστό Κολυμβητήριο Έξω Αγυιά 

16 Ωδείο Δήμου Πατρέων Αράτου 23 

17 Οργ. Νεολαίας & Άθλησης Δήμου Πατρέων Ερνεστρώλε 1 

18 Καρναβαλικό Εργαστήρι Δήμου Πατρέων Πετρωτό 

19 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - ΔΕΚΕ –  

Διεύθυνση Υγείας και Πρόνοιας –  

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 

Πατρών - Αθηνών 28 
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20 Δ/νση Αστικής Κατάστασης Αλλοδαπών 

 και Μετανάστευσης 

Πατρών - Αθηνών 55 

21 Δ/νση Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης Τσαμαδού 48 και Κορίνθου 300 

22 Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης – Δασών 

 - Περιβάλλοντος και Χωροταξίας 

Πατρών - Αθηνών 33 

23 Δ/νση Δημοσιων Έργων Ακτή Δυμαίων - Δ.Υψηλάντου 

24 ΔΕΣΕ Πατρών - Αθηνών 108 

25 Δ/νση Τουρισμού - ΕΟΤ Φιλοποίμενος 26 

26 Επιθεώρηση Δασών - Δ/νση Δασών  

- Δασαρχείο 

Αγ. Ανδρέου 140 

27 Α' Δ.Ο.Υ. Κανακάρη 84-86 

28 Β' Δ.Ο.Υ. Αγ. Ανδρέου 93 

29 Γ' Δ.Ο.Υ. - Σώμα Δίωξης 

 Οικονομικού Εγκλήματος ΣΔΟΕ 

Ακτή Δυμαίων 18 

30 Δ/νση Χημικών Υπηρεσιών 

 - Ελεγκτικό Συνέδριο 

Κτήριο Λιμένος 

31 Δικαστήρια Γούναρη 30 

32 Πρωτοδικείο Κανάρη 54 

33 Διοικητικό Εφετείο Ρήγα Φεραίου 147 

34 Διοικητικό Πρωτοδικείο Κανάρη 60 

35 Ειρηνοδικείο Κανάρη 48-52 

36 Πταισματοδικείο Γούναρη 60 

38 Δικαστικό Γραφείο Πατρών Φιλοποίμενος 14 

39 Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου Γούναρη 11α 

40 Νομαρχία Αχαΐας - Μετεωρολογία Κορίνθου 327 - Γούναρη 

41 Κέντρο Γεωργικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Αμερικής - Πατρών - Αθηνών 

42 Κτηνιατρικό Εργαστήριο Νοταρά 15 

43 Διεύθυνση Γεωργίας 

 - Πρακτικό Γεωργικό Σχολείο 

Πανεπιστημίου 171 

44 Κέντρο Προστασίας Φυτών Ζαΐμη 23 

45 Κέντρο Προστασίας Φυτών Κοτρώνι 

46 Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας 

 - Διεύθυνση Βιομηχανίας 

 - Τοπογραφική Υπηρεσία 

Πατρών - Αθηνών 12 

47 Περιφερειακό - Τοπικό Ελεγκτικό Κέντρο Ακτή Δυμαίων 25 

48 ΕΥΔΕ ΠΑΘΕ Ακτή Δυμαίων 26 

49 Τομέας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΤΑΣ) Πατρών - Αθηνών 51 

50 Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων Κοτρώνι 
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51 Δ/νση Εμπορίου Ερμού 70 

52 Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας Κανάρη 42-44 

53 Δ/νση Μεταφορών - Επικοινωνιών Αυλώνος - Σταγείρων 

54 ΚΤΕΟ Προάστειο 

55 Δ/νση Πολεοδομίας Ευμήλου 30 

56 Εποπτεία Αλιείας Πανεπιστημίου 173 

58 Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής 

 Επιμόρφωσης (ΝΕΛΕ) 

Αυτ. Θεοδοσίου 16 

59 Δήμος Πατρέων Μαιζώνος 108 

60 Δήμος Πατρέων - Δημοτική Βιβλιοθήκη Μαιζώνος 110 

61 Δήμος Πατρέων Παντανάσσης 30 

62 Δήμος Πατρέων Παντανάσσης 17 

63 Δήμος Πατρέων (ΑΔΕΠ) Βενιζέλου 38 

64 Δήμος Πατρέων 

 (Γραφείο Τουριστικών Πληροφοριών) 

Όθωνος Αμαλίας 6 

65 Δήμος Πατρέων (ΚΑΠΗ) Βοσπόρου 1 

66 Δήμος Πατρέων Μαιζώνος 147 

67 Δήμος Πατρέων (ΔΕΥΑΠ) Ακτή Δυμαίων 48 

68 Γραφείο Δημοτικού Διαμερίσματος Ανατολικό Εγλυκάδος 98 

69 Γραφείο Δημοτικού Διαμερίσματος Αρκτικό Πανεπιστημίου 172 

70 Γραφείο Δημοτικού Διαμερίσματος Κεντρικό -  Αρσάκειο 

71 Γραφείο Δημοτικού Διαμερίσματος Νότιο Ν. Ζέρβα 8 

72 Κοινωνικός Τομέας Δήμου Πατρέων Γούναρη 76 

73 Σπίτι Πολιτισμού Δήμου Πατρέων Φωκέας 26 

74 Δημοτική Αστυνομία Βενιζέλου και Πρέσπας 

75 Γραφείο Δημοτικής Μέριμνας Κοραή 5 

76 Γραφεία Συλλόγων Αγ. Γεωργίου - Παντανάσσης 

77 ΟΓΑ Πανεπιστημίου 168 

78 ΟΔΔΥ - ΟΕΚ Φιλοποίμενος 4-6 

79 ΕΟΜΜΕΧ Αράτου 21 

80 ΕΛΓΑ Ακτή Δυμαίων 26 

81 ΟΚΑΝΑ Υψηλάντου 185 

82 Οργανισμός Λιμένος Πατρών Όθωνος Αμαλίας - Γούναρη 

83 ΟΠΕΚΕΠΕ Πατρών - Αθηνών 18 

84 ΟΑΕΔ Αθηνών - Ρίου 89 

85 ΟΑΕΔ Αράτου 35 

86 ΟΑΕΔ Δ. Υψηλάντου 

87 Μουσείο (υπό ανέγερση) Πατρών - Αθηνών 36-40 
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88 Θέση Μελλοντικών Δικαστηρίων 

 και Διοικητηρίου 

ΚΕΤΕΣ 

89 Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Αγ. Ανδρεου & 28ης Οκτωβρίου 

90 Πανεπιστήμιο Πατρών Ρίο - Πανεπιστημιούπολη 

91 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σαχτούρη 16 

92 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τσαμαδού - Αγ. Ανδρέου 

93 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τσαμαδού - Ρήγα Φεραίου 

94 Ωδείο Δήμου Πατρέων (Κτίριο Β)  Σατωμβριάνδου 

95 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σαχτούρη 23 

96 Ανώτερο Τεχνολογικό Ίδρυμα Πατρών (ΤΕΙ) Κουκούλι 

97 Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ) Πανεπιστημίου 277 

98 ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ Οδός Σταδίου, Ρίο Πάτρας 

99 ΚΕΠ Ακτή Δυμαίων 

100 ΕΑΙΤΥ (Ρίο) Ρίο - Πανεπιστημιούπολη 

101 Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Τυρταίου 29 

102 Περιφερειακό Μορφωτικό Κέντρο Μαιζώνος 19 

103 Επιστημονικό Πάρκο Πατρών  

105 Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κανακάρη 118 

106 Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αλ. Υψηλάντου 216 

107 Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κανακάρη 46-52 

108 Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γούναρη 217 

109 Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Δημ. Εκπ. Μαραγκοπούλου 30 

110 1o Ι.Ε.Κ. Ακρωτηρίου 294 

111 2ο Ι.Ε.Κ. Γιαννιτσών 5 

112 ΙΚΑ Ιωαννίνων και Αθηνών 

113 Αρσάκειο Κορίνθου 

114 ΙΚΑ Ν. Ζέρβα 

 Σχολεία – Λύκεια / Γυμνάσια  

115 1ο Ενιαίο Λύκειο - Πειραματικό Γυμνάσιο - 
Πειραματικό Λύκειο και 15ο Γυμνάσιο 

Ανθούπολη 

116 2ο Ενιαίο Λύκειο - Πειραματικό Γυμνάσιο και 
Λύκειο 

Δαμίρη - Αγ. Γεωργίου Λάγγουρα 

117 3ο Ενιαίο Λύκειο και 3ο ΤΕΕ Αγ. Ιωάννη Πράτσικα 2 

118 4ο Ενιαίο Λύκειο Αρόης 11 

119 5ο Ενιαίο Λύκειο και 4ο Γυμνάσιο και 5ο 
Γυμνάσιο 

Μαραγκοπούλου 1 

120 6ο και 11ο Νόρμαν 57 

121 7ο Σουνίου 111-115 

122 8ο Αλοννήσου 109 
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123 9ο και 4ο ΤΕΕ και 3ο ΣΕΚ, 13ο Γυμνάσιο Αυστραλίας 62 

124 10ο και 14ο Γυμνάσιο Ακτή Δυμαίων 135 

125 12ο Ενιαίο Λύκειο Σκιάθου και Σαμοθράκης 

126 13ο και 9ο Γυμνάσιο και 1ο Εσπερινό Γυμνάσιο Κορίνθου 221 

127 Εσπερινό Ενιαίο Λύκειο και 3ο Γυμνάσιο και 7ο 
Γυμνάσιο 

Ασημάκη Φωτήλα 32 

128 Μουσικό Λύκειο και Μουσικό Γυμνάσιο ΕΒ 30 (Εγλυκάδα) 

129 Αθλητικό Λύκειο και Αθλητικό Γυμνάσιο Ελ. Βενιζέλου (Εγλυκάδα) 

130 1ο ΤΕΕ- 7ο ΤΕΕ - 8ο ΤΕΕ - 9ο ΤΕΕ (1ο ΣΕΚ) Σεφέρη (Κουκούλι) 

131 2ο, 5ο, 6ο ΤΕΕ Αγ. Σοφίας 

132 10ο ΤΕΕ Αχαϊκής Συμπολιτείας 20 

135 1ο Γυμνάσιο και 6o Γυμνάσιο Έλλ. Στρατιώτη - Αγ. Σοφίας 

136 2ο Γυμνάσιο και 19ο Γυμνάσιο Μαιζώνος 156 

137 3ο - 8ο Γυμνάσιο (Τριάντιος Σχολή) τέρμα Ιωνίας 

138 10ο Ετεοκλέους 33 

139 12ο και 22ο Γυμνάσιο Παπαναστασίου και Γοργοποτάμου 

140 16ο Κορυδαλλέως 13 

141 17ο Παρασκευοπούλου 3 

142 18ο Κορώνη Αρόη 

143 20ο Αριστοτέλους 63 

144 21ο Θερμοπυλών και Ανθεμίου 

 Δημοτικά Σχολεία  

145 1ο Δημοτικό Σχολείο Πάροδος Αιόλου 38 

146 2ο (Στρούμπειο) Μαιζώνος 26 

147 3ο Παντοκράτορος 3 

148 4ο Γ. Ρούφου 62 

149 5ο Γ. Ολυμπίου 89 

150 6ο, 37ο και 38ο Δημοτικό Σχολείο Σολωμού 57 

151 7ο Πλατεία Ανδρούτσου 

152 8ο και 9ο Δημοτικό Σχολείο Γερμανού 186 

153 10ο Κορίνθου 335 και Κανάρη 

154 11ο Ρήγα Φεραίου και Σατωβριάνδου 

155 12ο και 27ο Δημοτικό Σχολείο Γ. Ολυμπίου και Σουλίου 

156 13ο και 28ο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Τριάδας 70 

157 14ο Ακτή Δυμαίων 51 

158 15ο Καλαβρύτων - Νικαίας 

160 18ο Θουκιδίδου και Περσεφόνης 

161 21ο Παρασκευοπούλου 1 
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163 23ο Πανεπιστημίου 167 

164 24ο Ανθείας 195 

165 26ο και 31ο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Σοφίας 37 

167 33ο Ακρωτηρίου 83 

168 35ο Ανθεμίου 2 

171 41ο Μαραθωνομάχων 40 - Εγλυκάδα 

172 42ο Στροφάδων και Κωχ - Λάγγουρα 

174 44ο Αριστοτέλη και Νικομάχου - Περιβόλα 

175 45ο Θεοτοκοπούλου 135 

176 46ο Ιων. Δαμασκηνού 20 

177 47ο Μιχ. Σούτσου 20 

179 49ο Παρ. Αυστραλίας 41 - Μαρ. Κοτοπουλ. 
24 

180 50ο Ραγκαβή 18 

181 51o Κρεστένων 10 

182 52ο Λαοκόοντος 

183 53ο Παπανασταστίου και Ευβοίας 

184 54ο Κομνηνών και Βέτσου 

185 55ο Άθω 18 

186 56ο και 58ο και 66ο Δημοτικό Σχολείο Κύπρου και Δοϊράνης 

188 60ο Τέρμα Αντιγόνης 

191 64ο Ορφανίδου 22 

192 65ο Βιτσάρη - Μακρυγιάννη 

193 67ο Παπαντώνη 10 

194 68ο Παρμενίδου 12 

 Ειδικά Σχολεία  

195 1o Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστημίου 308 

196 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ποτίδαιας 31 

197 3ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο - ΠΙΚΠΑ Μιαούλη 42 

198 4ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ιππολύτης 8 

199 Κωφαλάλων Διοδώρου - Προάστειο 

 Πυροσβεστική  

200 Πυροσβεστικός Σταθμός Μαξίμου - Σκαγιοπούλειο 

201 Πυροσβεστικός Σταθμός Πλ. Πυροσβεστείου - Μπιζανίου 

202 Πυροσβεστικός Σταθμός Πατρών - Αθηνών 

 ΡΙΟ Συνέχεια  

203 Δημοτικό Σχολείο Ρίου  

205 Δημοτικό Σχολείο Αγίου Βασιλείου  
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208 Δημοτικό Σχολείο κάτω Κατστριτσίου  

209 Γυμνάσιο Καστριτσίου  

210 Πειραματικό Δημοτικό Πανεπιστημίου  

211 ΚΕΠ Ριου (Αγ. Βασίλειος)  

212 Γυμνάσιο Ρίου  

213 Λύκειο Ρίου  

214 Λύκειο Καστριτσίου  

216 Δημοτικό Ωδείο Ρίου  

218 Δημαρχείο Ρίου Αθηνών 6 

219 Δ.Δ. Ρίου - Ιατρεία Σόμερσετ 101 

 Άλλα Σημεία  

220 Σκαγιοπούλειο Σολομού 

221 Βρεφοκομείο Σωτηριάδου 

222 Μητρόπολη Πατρών Ευμήλου 

223 Ουρά ΕΔΕΤ Πλατεία Γεωργίου 

224 ΙΚΑ Κορίνθου και Κανακάρη 

225 Νέα κτίριο Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Κουκούλι 

226 Νέο Κτίριο ΠΔΕ Πατρών –Αθηνών & Αρέθα 

227 Ταμείο Δήμου Πατρέων Βότση 

228 Διεύθυνση Βθμιας Εκπαίδευση Αχαίας Ερμού 70 

Πίνακας 51: Σημεία που συνδέονται στο Μητροπολιτικό Ευρυζωνικό Δίκτυο 
Οπτικών Ινών του Δήμου Πατρών και Δήμου Ρίου. 

6 .2.7.2  Κόμβοι  του  δικτύου  
Το Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών της Πάτρας αποτελείται από 3 κύριους 
κόμβους, 8 κόμβους διανομής, 22 κόμβους πρόσβασης ενώ 47 φορείς συνολικά 
συνδέονται ασύρματα στον ΜΑΝ από 9 βάσεις ασύρματης πρόσβασης που 
τοποθετούνται σε δύο φορείς του δήμου. Τα παραπάνω παρουσιάζονται και στον 
πίνακα που ακολουθεί. Τελος, ο συνολικός αριθμός διασυνδεόμενων σημείων (με 
οπτική ίνα ή ασύρματα) είναι 208. 

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

Τύπος 
Κόμβου 

Συνδεόμενο Σημείο 
Εγκατάστασης κόμβου 

Α/Α 
Σημείου 

Διεύθυνση 

C90 Κύριος Πανεπιστήμιο Σ90 Πανεπιστήμιο Πατρών / Κτήριο 
Βιβλιοθήκης (ΒΥΠ) 

C113 Κύριος Αρσάκειο Σ113 Κορίνθου 

C220 Κύριος Σκαγιοπούλειο Σ220 Σολωμού 

C96 Κύριος ΑΤΕΙ Σ96 Κουκούλι 

D84 Διανομής ΟΑΕΔ Σ84 Πατρών - Ρίου 89 
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Κωδικός 
Κόμβου 

Τύπος 
Κόμβου 

Συνδεόμενο Σημείο 
Εγκατάστασης κόμβου 

Α/Α 
Σημείου 

Διεύθυνση 

D144 Διανομής 21ο Γυμνάσιο Σ144 Θερμοπυλών και Ανθεμίου 

D120 Διανομής 6ο και 11ο Γυμνάσιο Σ120 Νόρμαν 57 

D126 Διανομής 13ο και 9ο Γυμνάσιο Σ126 Κορίνθου 221 

D197 Διανομής 3ο Ειδικό Σχολείο ΠΙΚΠΑ Σ197 Μιαούλη 42 

D150 Διανομής 6ο, 37ο και 38ο Δημοτικό 
Σχολείο 

Σ150 Σολωμού 57 

D117 Διανομής 3ο Λύκειο και 3ο ΤΕΕ Σ117 Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 2 

D2 Διανομής Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας Σ2 Καλαβρύτων και Φλέμιγκ 

A96 Πρόσβασης ΑΤΕΙ Σ96 Κουκούλι 

A141 Πρόσβασης 17ο Δημοτικό Σχολείο Σ141 Παρασκευοπούλου 3 

A2 Πρόσβασης Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας Σ2 Καλαβρύτων και Φλέμιγκ 

A117 Πρόσβασης 3ο Λύκειο και 3ο ΤΕΕ Σ117 Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 2 

A63 Πρόσβασης Δήμος Πατρέων (ΑΔΕΠ) Σ63 Βενιζέλου 38 

A150 Πρόσβασης 6ο, 37ο και 38ο Δημοτικό 
Σχολείο 

Σ150 Σολωμού 57 

A127 Πρόσβασης Εσπερινό Ενιαίο Λύκειο, 3ο 
και 7ο Γυμνάσιο 

Σ127 Ασημάκη Φωτήλα 32 

AA1 Πρόσβασης Κοραή και Ευμήλου (Γωνία) _ Κοραή και Ευμήλου 

A197 Πρόσβασης 3ο Ειδικό Σχολείο ΠΙΚΠΑ Σ197 Μιαούλη 42 

A224 Πρόσβασης ΙΚΑ Σ224 Κορίνθου και Κανάρη 

AA2 Πρόσβασης Βρεφοκομείο Σ221 Σωτηριάδου 

A61 Πρόσβασης Δήμος Πατρέων Σ61 Παντανάσσης 30 

A126 Πρόσβασης 13ο και 9ο Γυμνάσιο Σ126 Κορίνθου 221 

A154 Πρόσβασης 11ο Δημοτικό Σχολείο Σ154 Ρήγα Φεραίου και Σατωμβριάνδου 

A120 Πρόσβασης 6ο και 11ο Γυμνάσιο Σ120 Νόρμαν 57 

A135 Πρόσβασης 1ο και 6ο Γυμνάσιο Σ135 Ελλ. Στρατιώτου και Αγίας Σοφίας 

AΑ3 Πρόσβασης Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Σ41 Αμερικής και Πατρών Αθηνών 

A144 Πρόσβασης 21ο Γυμνάσιο Σ144 Θερμοπυλών και Ανθεμίου 

A45 Πρόσβασης Κέντρο Προστασίας Φυτών Σ45 Κοτρώνι 

A50 Πρόσβασης Διεύθυνση Εγγείων 
Βελτιώσεων 

Σ50 Κοτρώνι 

A84 Πρόσβασης ΟΑΕΔ Σ84 Αθηνών Ρίου 89 

A90 Πρόσβασης Πανεπιστήμιο Σ90 Πανεπιστήμιο Πατρών / Κτήριο 
Βιβλιοθήκης (ΒΥΠ) 

Πίνακας 52: Κόμβοι του Μητροπολιτικού Ευρυζωνικού Δικτύου Οπτικών Ινών 
του Δήμου Πατρέων και Δήμου Ρίου 
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6.2.7.3  Χάρτης  όδευσης  –  τοπολογία  δικτύου  
Συνολικά η χάραξη του δικτύου οπτικών ινών των Δήμων Πατρέων και Ρίου 
παρουσιάζεται στις παρακάτω εικόνες. Στην Εικόνα 98 εικονίζεται η όδευση του 
δικτύου μέσα στην πόλη της Πάτρας ενώ στην Εικόνα 99παρουσιάζεται η όδευση του 
ΜΑΝ στα όρια του Δήμου Ρίου. Τέλος στην Εικόνα 100 παρουσιάζεται η όδευση του 
ΜΑΝ στο χώρου του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα σκαπτικά έργα στην πόλη 
περιλαμβάνουν τη δημιουργία δύο τύπων χάνδακα (Χ1 και Χ3 όπως ορίζονται 
παρακάτω). 
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Εικόνα 98: Χάρτης Όδευσης του τμήματος του Ευρυζωνικού Μητροπολιτικού 
Δικτύου Οπτικών Ινών του Δήμου Πατρέων και Δήμου Ρίου στην πόλη της 

Πάτρας 
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Εικόνα 99: Χάρτης Όδευσης του τμήματος του Ευρυζωνικού Μητροπολιτικού 
Δικτύου Οπτικών Ινών του Δήμου Πατρέων και Δήμου Ρίου στην πόλη του Ρίου 
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Εικόνα 100: Χάρτης Όδευσης του τμήματος του Ευρυζωνικού Μητροπολιτικού 
Δικτύου Οπτικών Ινών του Δήμου Πατρέων και Δήμου Ρίου στην 

Πανεπιστημιούπολη 

Το σύνολο των οδεύσεων, για το Μητροπολιτικό Ευρυζωνικό Δίκτυο Οπτικών Ινών 
του Δήμου Πατρέων και Δήμου Ρίου, είναι περίπου 48 Km (από τα οποία περίπου 10 
Km είναι υπέργεια, ενώ 3 περίπου Km θα περάσουν από υπάρχουσες σωληνώσει). 
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6.2.8 Δήμος  Πύργου  

Το έργο αφορά στην υλοποίηση Ευρυζωνικών υποδομών τοπικής πρόσβασης και 
ειδικότερα μητροπολιτικού ευρυζωνικού δικτύου οπτικών ινών (Metropolitan Area 
Network - MAN) στο Δήμο Πύργου με βασικό στόχο να διασυνδεθούνε τα κτήρια 
δημοσίου συμφέροντος του Δήμου Πύργου. 

Η Ανάπτυξη Συμπληρωματικών Ευρυζωνικών Υποδομών, θα διευκολύνει την 
απελευθέρωση της αγοράς, θα αυξήσει τον ανταγωνισμό και, παράλληλα, θα 
βελτιώσει την ποιότητα ζωής των δημοτών με άνοδο του επιπέδου υπηρεσιών υγείας, 
εκπαίδευσης και εμπορικών εφαρμογών (όπως αναφέρεται στο συμπλήρωμα 
προγραμματισμού του μέτρου 4.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της 
Πληροφορίας).  

Οι υποδομές οπτικών δικτύων που θα προκύψουν από την εκτέλεση του έργου 
εντάσσονται στον γενικότερο σχεδιασμό για την εκμετάλλευση του μητροπολιτικού 
δικτύου (Metropolitan Area Network - MAN), μέσω της προσφοράς διασύνδεσης σε 
φορείς των τομέων δημόσιας διοίκησης, υγείας, εκπαίδευσης αλλά και εμπορικών 
παρόχων με ανοικτό και ίσο για όλους τρόπο. Το έργο αναμένεται να υλοποιηθεί εώς 
τις 31/10/2008 με προϋπολογισμό 706.383,00 ευρώ. 

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

Αριθμός 

Σημείου 

Ονομασία Φορέα που συνδέεται στο 
Μητροπολιτικό Δίκτυο του Δήμου 
Πύργου 

Διεύθυνση 

Σ1 Νομαρχιακό Νοσοκομείο  Συντριάδα 

Σ2 Διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Υψηλάντου & Εθνικής 
Αντίστασης 

Σ3 ΤΕΙ Ρήγα Φεραίου 31 

Σ4 Νομαρχιακές Υπηρεσίες Μανωλοπούλου 31 

Σ5 Περιφερειακή διοίκηση  Μανωλοπούλου & 
Κοκκίνου 

Σ6 1ο Γυμνάσιο – Λύκειο Πύργου Ζαιμη 20 

Σ7 Δ.Ο.Υ. Ρήγα Φεραίου & 28η 
Οκτωβρίου 

Σ8 Ο.Α.Ε.Δ. Ρήγα Φεραίου & 28η 
Οκτωβρίου 

Σ9 2ο Δημοτικό Σχολείο Κατακόλου 51 

Σ10 Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο Πλατεία Σάκη 
Καράγιωργα 

Σ11 Κτίριο Δήμου (ΚΕΠ, Ληξιαρχείο)  Τάκη Πετροπούλου 2 
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Σ12 Δ.Ε.Υ.Α.Π. Ολυμπίων 36 

Σ13 Θέατρο Απόλλων (Δημοτικό) Συλλαιδοπούλου 3 

Σ14 Δημοτική βιβλιοθήκη Γερμανού & Μερτίδου 

Σ15 ΙΚΑ Ρηγα Φεραίου και Μυστρά

Σ16 6ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου 

Σ17 2ο Γυμνάσιο – Λύκειο Πύργου Πατρών 39 

Σ18 Δ.Α.Κ.Ε.Π. Εργ Κατοικίες Κατακόλου 

Σ19 3ο Γυμνάσιο – Λύκειο Πύργου Όπισθεν Αγ. Βαρβάρας 

Σ20 2ο Τεχνικό Λύκειο Πύργου Κοκκιλώνη 

Σ21 Μανωλοπούλειο Μέγαρο (Συνεδριακό 
Κέντρο/Χώρος Εκδηλώσεων) 

Κατακόλου & Ερυθρού 
Σταυρού 

Σ22 Δημοτικό Γυμναστήριο – Χώρος 
Εκδηλώσεων  

Παντελεήμωνος 

Σ23 Μουσείο – Δημοτική Αγορά Καραϊσκάκη & Πετραλιά 

Σ24 Δικαστικό Μέγαρο Πλατεία Δικαστηρίων 

Σ25 10ο Δημοτικό Σχολείο Συν. Κριθαραίικα 

Σ26 4ο Γυμνάσιο – Λύκειο Πύργου Ρήγα Φεραίου 

Σ27 Μέγαρο Μητροπόλεως Ηλείας  Κατακόλου & Μυστρά 

Σ28 Εθνικό στάδιο Πύργου και Δημοτικό 
Γυμναστήριο Πύργου 

Πατρών 

Σ29 Εμπορικό – Βιομηχανικό – Οικονομικό 
Επιμελητήριο 

Πλατεία Ηρώων 

Σ30 Κατάκολο – Λιμενικό Ταμείο Λιμάνι Κατακόλου 

Σ31 Κατάκολο - Δημοτικό Σχολείο 12ο χλμ. Πύργου – 
Κατακόλου 

Σ32 Κατάκολο - Τεχνοσταθμός (Πολιτιστικό 
σημείο) 

‘Αλσος Κατακόλου 

Σ33 Κατάκολο - Οίκος Λάτση – Συνεδριακό 
Κέντρο Κατακόλου 

Λιμάνι Κατακόλου 

Σ34 Κατάκολο – Τελωνείο & Λιμεναρχείο 
Κατάκολου 

Λιμάνι Κατακόλου 

Πίνακας 53: Σημεία που συνδέονται στο Μητροπολιτικό Ευρυζωνικό Δίκτυο 
Οπτικών Ινών του Δήμου Πύργου. 

6 .2.8.2  Χάρτης  όδευσης  –  τοπολογία  δικτύου  
Στην Εικόνα 101 αποτυπώνεται σε χάρτη του Δήμου Πύργου η όδευση του δικτύου 
οπτικών ινών. Η αποτύπωση επίσης περιλαμβάνει: 1) τους φορείς του δημοσίου που 
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θα συνδεθούν στο ΜΑΝ, οι οποίοι αναπαρίστανται ως αριθμημένα σημεία, 2) τους 
κόμβους (Κύριος κόμβος, κόμβοι Διανομής και κόμβοι Πρόσβασης) του δικτύου 
οπτικών ινών, και 3) τα σημεία που συνδέονται με χρήση ασύρματης τεχνολογίας 
εντός της πόλης του Πύργου καθώς και τις αντίστοιχες ζεύξεις. 

 

Εικόνα 101: Χάρτης Όδευσης του Ευρυζωνικού Μητροπολιτικού Δικτύου 
Οπτικών Ινών του Δήμου Πύργου 
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Στην Εικόνα 102 αποτυπώνεται σε χάρτη το ασύρματο δίκτυο για το MAN του 
Δήμου Πύργου και συγκεκριμένα το ασύρματο δίκτυο που συνδέει την περιοχή του 
Κατακόλου με τον Πύργο. 

 

Εικόνα 102: Ασύρματο δίκτυο που συνδέει την περιοχή του Κατακόλου με τον 
Πύργο 

Το σύνολο των εκσκαφών (συνολικό μήκος χαντακιού δικτύου), για το 
Μητροπολιτικό Ευρυζωνικό Δίκτυο Οπτικών Ινών του Δήμου Πύργου, είναι περίπου 
8,67 Km. 

6.3 ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 
Για είκοσι (20) μικρότερους Δήμους της ΠΔΕ προτάθηκαν, σχεδιάστηκαν και 
σύντομα θα εκπονηθούν οι σχετικές προκηρύξεις για δίκτυα υψηλών ταχυτήτων, τα 
οποία βασίζονται σε ασυρματικές τεχνολογίες και καλύπτουν γεωγραφικά τους εν 
λόγω Δήμους. Τα δίκτυα θα παρέχουν δικτυακές υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας, 
καταρχήν στους τομείς της Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Υγείας-Πρόνοιας και 
Δημόσιας Διοίκησης. 

Άμεσα ωφελούμενοι από το έργο θα είναι όλες οι υπηρεσίες και οι φορείς της 
Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Υγείας-Πρόνοιας και Δημόσιας Διοίκησης στην περιοχή 
των Δήμων, ενώ κατ’ ουσία ωφελούμενοι θα είναι όλοι οι πολίτες των Δήμων. 

6.3.1 Δήμος  Ανακτορίου  

Το έργο αφορά στην Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης με χρήση 
κυρίως ασυρμάτων ζεύξεων στο Δήμο Ανακτορίου του νομού Αιτωλοακαρνανίας. 

Το αντικείμενο του έργου είναι: 
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• Προμήθεια εξοπλισμού 

• Προμήθεια λογισμικού 

• Εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, ρύθμιση και πιστοποίηση δοκιμές παραλαβής 
δικτυακού εξοπλισμού 

• Εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, ρύθμιση και πιστοποίηση δοκιμές παραλαβής 
εξυπηρετητών και συστημάτων διαχείρισης 

• Εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, ρύθμιση και πιστοποίηση δοκιμές παραλαβής 
λογισμικού υποδομής 

Ειδικότερα το Υποέργο 1 αφορά την εκπόνηση μελέτης εξειδίκευσης για τον 
σχεδιασμό και την ανάπτυξη του δικτύου και την παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης 
του Δήμου Ανακτορίου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. Ο τεχνικός 
σύμβουλος θα αξιοποιήσει σχετικά παραδοτέα του E-Business Forum 
(http://www.ebusinessforum.gr) καθώς και τα παραδοτέα του τεχνικού συμβούλου 
της Πρόσκλησης 93 για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 

Το Υποέργο 2 επικεντρώνεται στην προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση 
δικτυακού εξοπλισμού για την ευρυζωνική πρόσβαση μέσω ασύρματων ζεύξεων 
κτιρίων δημοσίου ενδιαφέροντος και αφορά περισσότερο στην φυσική παθητική 
υποδομή. Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 28/12/2007 με 
προυπολογισμό 100.000 ευρώ.  

Το Ασύρματο Ευρυζωνικό Δίκτυο τοπικής πρόσβασης του Δήμου Ανακτορίου 
αποτελείται από 1 κεντρικό κόμβο, 4 κόμβους διανομής, 1 κόμβο αναμετάδοσης και 
20 τερματικά σημεία.  

6.3.1.1  Συνδεόμενα  σημεία  
Αυτή τη στιγμή στην περιοχή του Δήμου Ανακτορίου, στο χώρο της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης υπάρχουν 3 μονάδες, και στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση λειτουργούν 7 
μονάδες. Τέλος λειτουργεί και το ΤΕΕ του Δήμου.  

Στο χώρο της Υγείας, εκτός από το κέντρο υγείας του Δήμου Ανακτορίου 
λειτουργούν το αγροτικό ιατρείο του δημοτικού διαμερίσματος Μοναστηρακίου και 
το αγροτικό ιατρείο στο δημοτικό διαμέρισμα Θύριο. Επίσης στην έδρα του δήμου 
λειτουργεί και η «Βοήθεια στο Σπίτι». Τέλος λειτουργεί και το Νομαρχιακό 
Κτηνιατρείο. 

Στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης, υπάρχει το Δημαρχείο του Δήμου η οικονομική 
υπηρεσία του Δήμου και 3 δημοτικά καταστήματα στα κοινοτικά διαμερίσματα του 
δήμου. Επίσης λειτουργούν το ΚΕΠ του δήμου, ένα γραφείο της ΔΟΥ και η Ένωση 
Αγροτικών Συνεταιρισμών. Επιπλέον στο δήμο Ανακτορίου υπάρχουν το Δασονομείο 
της Περιφέρειας, το Γραφείο γεωργικής ανάπτυξης της Νομαρχίας και το κτίριο του 
βιολογικού καθαρισμού του δήμου. 

Ο Πίνακας 54 παρουσιάζει τα δημοτικά διαμερίσματα από τα οποία αποτελείται ο 
Δήμος Ανακτορίου. 

Δημοτικά Διαμερίσματα 
Δήμου Ανακτορίου 

Βόνιτσα (Έδρα) 
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Άγιος Νικόλαος 

Μοναστηράκι 

Παλιάμπελα 

Θύριο 

Δρυμός 

Πίνακας 54: Δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Ανακτορίου 

Όλα τα δημοτικά διαμερίσματα θα συνδεθούν στο ασύρματο τοπικό δίκτυο του 
Δήμου Ανακτορίου. 

Στο χώρο του Πολιτισμού, στο Δήμο Ανακτορίου υπάρχει το πολιτιστικό κέντρο του 
δήμου και το κτίριο του κάστρου το οποίο μελλοντικά αναμένετε να γίνει μουσείο.  

Ο Πίνακας 55 παρουσιάζει τα σημεία που δυνητικά καλύπτει το ασύρματο δίκτυο του 
Δήμου Ανακτορίου. 
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Πίνακας 55: Κατηγορίες και πλήθος σημείων που συνδέονται στο Ασύρματο 
Δίκτυο του Δήμου Ανακτορίου 

6 .3.1.2  Τοπολογία  
Το ασύρματο δίκτυο καλύπτει την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ανακτορίου. 
Αποτελεί ένα δίκτυο που μπορεί εύκολα να υλοποιηθεί καθώς οι αποστάσεις είναι 
σχετικά μικρές. Το ευρυζωνικό δίκτυο υλοποιείται κύρια με ασυρματικές συνδέσεις. 

Μια ενδεικτική τοπολογία του δικτύου του Δήμου Ανακτορίου, που βασίζεται στην 
εξυπηρέτηση όσο το δυνατόν περισσότερων σημείων δημόσιου ενδιαφέροντος, 
φαίνεται στην Εικόνα 103. 

 

Εικόνα 103: Δίκτυο Κορμού Δήμου Ανακτορίου και περιοχές κάλυψης Κυρίων 
Κόμβων 

Στην έδρα του Δήμου Ανακτορίου συγκεντρώνονται συνολικά 17 φορείς οι οποίοι 
βρίσκονται σε σχετικά μικρή απόσταση μεταξύ τους. Μια ενδεικτική δομή του 
δικτύου στην έδρα του Δήμου παρουσιάζεται στην Εικόνα 104. 
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Εικόνα 104: Δίκτυο Πρόσβασης για την έδρα του Δήμου Ανακτορίου 

Στην έδρα του δήμου Ανακτορίου,, λόγω της συγκέντρωσης πολλών φορέων που 
πρέπει να συνδεθούν με το ασύρματο τοπικό δίκτυο ίσως εξεταστεί το ενδεχόμενο της 
δημιουργίας εκτός του κυρίου κόμβου και ενός κόμβου διανομής ώστε να μπορεί να 
εξυπηρετηθεί η ζήτηση. 

6.3.2 Δήμος  Αρχαίας  Ολυμπίας  

Το έργο, με προϋπολογισμό 99.945,85 ευρώ, αφορά στην Ανάπτυξη Ευρυζωνικών 
Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης με χρήση κυρίως ασυρμάτων ζεύξεων στο Δήμο 
Αρχαίας Ολυμπίας του νομού Ηλείας. 

Το αντικείμενο του έργου είναι: 

1. Προμήθεια εξοπλισμού 

2. Προμήθεια λογισμικού 

3. Εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, ρύθμιση και πιστοποίηση δοκιμές 
παραλαβής δικτυακού εξοπλισμού 

4. Εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, ρύθμιση και πιστοποίηση δοκιμές 
παραλαβής εξυπηρετητών και συστημάτων διαχείρισης 

5. Εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, ρύθμιση και πιστοποίηση δοκιμές 
παραλαβής λογισμικού υποδομής (όπως λειτουργικά συστήματα, διαχείριση βάσεων 
δεδομένων) 

6. Τεχνική υποστήριξη για την συντήρηση και καλή λειτουργία ολόκληρου του 
εξοπλισμού και του λογισμικού υποδομής για χρονικό διάστημα 24 μηνών μετά την 
οριστική παραλαβή (τουλάχιστον μέχρι 31/12/2008).  
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Το Ασύρματο Ευρυζωνικό Δίκτυο τοπικής πρόσβασης του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας 
αποτελείται από 1 κεντρικό κόμβο, 5 κόμβους διανομής, 2 κόμβους αναμετάδοσης 
και 19 τερματικούς κόμβους.  

6.3.2.1  Συνδεόμενα  σημεία  
Αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας, στο χώρο της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης υπάρχουν 5 μονάδες, και στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση λειτουργούν 17 
μονάδες. 

Στο χώρο της Υγείας, λειτουργεί ένα Κέντρο Υγείας το οποίο στερείται μόνιμων και 
αφιερωμένων δικτυακών συνδέσεων. 

Στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης, υπάρχει το Δημαρχείο του Δήμου Αρχαίας 
Ολυμπίας καθώς και 21 συνολικά Δημοτικά καταστήματα στα δημοτικά 
διαμερίσματα του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Επίσης, σημαντική είναι και η 
παρουσία του Γραφείου Πληροφοριών του Δήμου. 

Ο Πίνακας 56 παρουσιάζει τα δημοτικά διαμερίσματα από τα οποία αποτελείται ο 
Δήμος της Αρχαίας Ολυμπίας. 

Δημοτικά Διαμερίσματα 
Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας 

Αρχαίας Ολυμπίας (Έδρα) 

Πελοπίου 

Βασιλακίου 

Ξηροκάμπου 

Άσπρα Σπίτια 

Λούβρου 

Κάμενας 

Μουριάς 

Πεύκων 

Λιναριάς 

Μοιράκας 

Κοσκινά 

Μάγειρα 

Κλαδέος 

Πλάτανος 

Φλόκα 

Πουρναρίου 

Ηράκλειας 

Καυκωνίας 

Σμύλα 

Στρέφι 

Χελιδονίου 
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Κρυονερίου 

Πίνακας 56: Δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας 

Η συντριπτική πλειοψηφία των παραπάνω δημοτικών διαμερισμάτων συνδέεται στο 
ασύρματο δίκτυο του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. 

Στο χώρο του Πολιτισμού, στην Αρχαία Ολυμπία, λειτουργούν 4 μουσεία (Μουσείο 
Ιστορίας Αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων, Αρχαιολογικό Μουσείο, Μουσείο 
Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, Μουσείο της Ιστορίας Ανασκαφών της Αρχαίας 
Ολυμπίας), καθώς και η Ζ΄ εφορία αρχαιοτήτων, ο αρχαιολογικός χώρος του δήμου 
Αρχαίας Ολυμπίας, η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία και το Διεθνές Φεστιβάλ 
Αρχαίας Ολυμπίας. 

Ο Πίνακας 57 παρουσιάζει τα σημεία που δυνητικά καλύπτει το ασύρματο δίκτυο του 
Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. 

ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΡΕΙΣ  ΣΗΜΕΙΑ  
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ΑΕΙ 0 

ΤΕΙ 0 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ 
ΚΕΝΤΡΑ  

0 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 17 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 5 

ΕΚ
Π
Α
ΙΔ
ΕΥ

ΣΗ
 

ΕΡ
ΕΥ

Ν
Α

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ 0 

ΥΓΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 1 

ΜΟΥΣΕΙΑ 4 

Ζ ΕΦΟΡΙΑ 
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  

1 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΡΧΑΙΑΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

1 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΑΡΧΑΙΑΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

1 

Π
Ο
Λ
ΙΤ
ΙΣ
Μ
Ο
Σ 

ΔΙΕΘΝΗΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 
ΑΚΑΔΗΜΙΑ 

1 

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

1 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 0 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ 0 

ΔΗΜΟΙ / 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

22 

ΔΗ
Μ
Ο
ΣΙ
Α

 

ΔΙ
Ο
ΙΚ
Η
ΣΗ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 

0 



ΕΑΙΤΥ 

328 Π1.2.1: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 ΣΥΝΟΛΟ 54 

Πίνακας 57: Κατηγορίες και πλήθος σημείων που συνδέονται στο Ασύρματο 
Δίκτυο του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας 

6 .3.2.2  Τοπολογία  δικτύου  
Το ασύρματο δίκτυο καλύπτει την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. 
Αποτελεί ένα δίκτυο που μπορεί εύκολα να υλοποιηθεί καθώς οι αποστάσεις είναι 
σχετικά μικρές. Το ευρυζωνικό Δίκτυο Υψηλών Ταχυτήτων υλοποιείται κύρια με 
ασυρματικές συνδέσεις. 

Μια ενδεικτική τοπολογία του δικτύου της Αρχαίας Ολυμπίας, που βασίζεται στην 
εξυπηρέτηση όσο το δυνατόν περισσότερων σημείων δημοσίου ενδιαφέροντος, 
φαίνεται στην Εικόνα 105. 

 

Εικόνα 105: Δίκτυο Κορμού Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και περιοχές κάλυψης 
Κυρίων Κόμβων 

Ειδικότερα για την έδρα του Δήμου, το δίκτυο πρόσβασης παρουσιάζεται αναλυτικά 
στην Εικόνα 106. 
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Εικόνα 106: Δίκτυο Πρόσβασης για την έδρα του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας 

Στην έδρα του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, λόγω της συγκέντρωσης πολλών φορέων 
που πρέπει να συνδεθούν με το ασύρματο τοπικό δίκτυο, κρίνεται σκόπιμη η 
δημιουργία δύο κόμβων διανομής ώστε να μπορούν να εξυπηρετήσουν τη ζήτηση. Ο 
πρώτος κόμβος συνεγκαθίσταται στο Δημαρχείο μαζί με τον κύριο κόμβο του 
δικτύου και ο δεύτερος εντοπίζεται στο κέντρο υγείας Αρχαίας Ολυμπίας. 

6.3.3 Δήμος  Βαρθολομιού  

Το έργο, με προϋπολογισμό 50.000 ευρώ, αφορά στην Ανάπτυξη Ευρυζωνικών 
Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης με χρήση κυρίως ασυρμάτων ζεύξεων στο Δήμο 
Βαρθολομιού του νομού Ηλείας.Το Υποέργο 1 αφορά τις υπηρεσίες του Τεχνικού 
Συμβούλου Υποστήριξης. Πιο συγκεκριμένα ο Τεχνικός Σύμβουλος θα συντάξει 
αναλυτική μελέτη διόδευσης τοπολογίας και αρχιτεκτονικής του ευρυζωνικού 
δικτύου τοπικής πρόσβασης με χρήση ασύρματων ζεύξεων. Συμπληρωματικά θα 
ληφθούν υπόψη όλα τα σχετικά παραδοτέα και οι προϋποθέσεις της Πρόσκλησης 93. 
Το περιεχόμενο της μελέτης θα συνταχθεί σε στενή συνεργασία με τον σύμβουλο της 
Πρόσκλησης 93 για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Επίσης θα λάβει υπόψη του το 
φυσικό αντικείμενο του Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ καθώς και όλες τις 
πιθανές άλλες παρεμβάσεις του Ε. Π «ΚτΠ». 

6.3.3.1  Συνδεόμενα  σημεία  
Αυτή τη στιγμή στην περιοχή του Δήμου Βαρθολομιού, στο χώρο της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υπάρχουν 3 μονάδες, και στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
λειτουργούν 3 μονάδες εκ των οποίων το δημοτικό σχολείο στον οικισμό Βρανά του 
Δήμου Βαρθολομιού είναι υπό ανέγερση. 
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Στο χώρο της Υγείας, στο δήμου Βαρθολομιού λειτουργεί το περιφερειακό ιατρείο. 
Επίσης στο δήμο Βαρθολομιού υπάρχει και ένα γραφείο του ΙΚΑ. 

Στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης, υπάρχει το Δημαρχείο του Δήμου και 4 δημοτικά 
καταστήματα στα κοινοτικά διαμερίσματα του δήμου. Επίσης λειτουργούν το ΚΕΠ 
του δήμου και το ειρηνοδικείο. 

Ο Πίνακας 58 παρουσιάζει τα δημοτικά διαμερίσματα από τα οποία αποτελείται ο 
Δήμος Βαρθολομιού. 

Δημοτικά Διαμερίσματα 
Δήμου Βαρθολομιού 

Βαρθολομιό (Έδρα) 

Δήμητρα 

Λυγιά 

Δήμητρα 

Μάχος 

Καλύβια 

Πίνακας 58: Δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Βαρθολομιού 

Όλα τα παραπάνω δημοτικά διαμερίσματα συνδέονται στο ασύρματο δίκτυο του 
Δήμου Βαρθολομιού. 

Στο χώρο του Πολιτισμού, στο Δήμο Βαρθολομιού υπάρχουν η δημοτική βιβλιοθήκη 
και το λαογραφικό μουσείο. 

Ο Πίνακας 59 παρουσιάζει τα σημεία που δυνητικά καλύπτει το ασύρματο δίκτυο του 
Δήμου Βαρθολομιού. 
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ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ 1 

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 1 
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4 

 ΣΥΝΟΛΟ 17 

Πίνακας 59: Κατηγορίες και πλήθος σημείων που συνδέονται στο Ασύρματο 
Δίκτυο του Δήμου Βαρθολομιού 

6 .3.3.2   Τοπολογία  δικτύου  
Το Ασύρματο Ευρυζωνικό Δίκτυο τοπικής πρόσβασης του Δήμου Βαρθολομιού 
αποτελείται από 1 κεντρικό κόμβο, 2 κόμβους διανομής και 11 τερματικά σημεία. 

Το ασύρματο δίκτυο καλύπτει την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Βαρθολομιού. 
Αποτελεί ένα δίκτυο που μπορεί εύκολα να υλοποιηθεί καθώς οι αποστάσεις είναι 
σχετικά μικρές. Το ευρυζωνικό Δίκτυο Υψηλών Ταχυτήτων υλοποιείται κύρια με 
ασυρματικές συνδέσεις. 

Μια ενδεικτική τοπολογία του δικτύου του Δήμου Βαρθολομιού, που βασίζεται στην 
εξυπηρέτηση όσο το δυνατόν περισσότερων σημείων δημόσιου ενδιαφέροντος, 
φαίνεται στην Εικόνα 107. 

 

Εικόνα 107: Δίκτυο Κορμού Δήμου Βαρθολομιού και περιοχές κάλυψης Κυρίων 
Κόμβων 

Στην έδρα του Δήμου Βαρθολομιού συγκεντρώνονται συνολικά 13 φορείς οι οποίοι 
βρίσκονται σε σχετικά μικρή απόσταση μεταξύ τους. Μια ενδεικτική δομή του 
δικτύου στην έδρα του Δήμου παρουσιάζεται στην Εικόνα 108. 
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Εικόνα 108: Δίκτυο Πρόσβασης για την έδρα του Δήμου Βαρθολομιού 

6.3.4 Δήμος  Γαστούνης  

Το έργο αφορά στην Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης με χρήση 
κυρίως ασυρμάτων ζεύξεων στο Δήμο Γαστούνης του νομού Ηλείας.Το Υποέργο 1 
αφορά τις υπηρεσίες του Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης. Πιο συγκεκριμένα ο 
Τεχνικός Σύμβουλος θα συντάξει αναλυτική μελέτη διόδευσης τοπολογίας και 
αρχιτεκτονικής του ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης με χρήση ασύρματων 
ζεύξεων. Συμπληρωματικά θα ληφθούν υπόψη όλα τα σχετικά παραδοτέα και οι 
προϋποθέσεις της Πρόσκλησης 93. 

Ειδικότερα το Υποέργο 1 αφορά την εκπόνηση μελέτης εξειδίκευσης για τον 
σχεδιασμό και την ανάπτυξη του δικτύου και την παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης 
του Δήμου Γαστούνης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. Ο τεχνικός 
σύμβουλος θα αξιοποιήσει σχετικά παραδοτέα του E-Business Forum 
(http://www.ebusinessforum.gr) καθώς και τα παραδοτέα του τεχνικού συμβούλου 
της Πρόσκλησης 93 για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.Το Υποέργο 2 
επικεντρώνεται στην προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση δικτυακού εξοπλισμού 
για την ευρυζωνική πρόσβαση μέσω ασύρματων ζεύξεων κτιρίων δημοσίου 
ενδιαφέροντος και αφορά περισσότερο στην φυσική παθητική υποδομή (κεραίες, 
distribution points, access points) και στον τρόπο κατασκευής της υποδομής. Η 
υλοποίηση του έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 28/12/2007 με προϋπολογισμό 
100.000 ευρώ. 

6.3.4.1  Συνδεόμενα  σημεία  
Αυτή τη στιγμή στην περιοχή του Δήμου Γαστούνης, στο χώρο της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης υπάρχουν 3 μονάδες, και στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση λειτουργούν 7 
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μονάδες. Επίσης λειτουργούν το διαδημοτικό ΚΕΚ στο δημοτικό διαμέρισμα 
Καρδιακαύτι και το Ινστιτούτο Λαχανοκομίας στον Κόροιβο. 

Στο χώρο της Υγείας, εκτός από το κέντρο υγείας του Δήμου Γαστούνης λειτουργούν 
και 6 κοινοτικά ιατρεία, ένα σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα του δήμου. Επίσης στο 
δήμο Γαστούνης υπάρχει και ένα γραφείο του ΙΚΑ καθώς και το ΚΑΠΗ Γαστούνης. 
Τέλος στο Δήμο Γαστούνης λειτουργεί και ένα κτηνιατρείο.  

Στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης, υπάρχει το Δημαρχείο του Δήμου και 6 δημοτικά 
καταστήματα στα κοινοτικά διαμερίσματα του δήμου. Επίσης λειτουργούν το ΚΕΠ 
του δήμου, το ειρηνοδικείο, ένα γραφείο της ΔΟΥ και το Αγρονομείο. Τέλος, 
υπάρχουν ο οργανισμός εγγείων βελτιώσεων και το γραφείο γεωργικής ανάπτυξης. 

Ο Πίνακας 60 παρουσιάζει τα δημοτικά διαμερίσματα από τα οποία αποτελείται ο 
Δήμος Γαστούνης. 

Δημοτικά Διαμερίσματα 
Δήμου Γαστούνης 

Γαστούνη (Έδρα) 

Καβάσιλας 

Καρδιακαύτι 

Κόροιβος 

Λευκοχώρι 

Παλαιοχώρι 

Ρουπάκι 

Πίνακας 60: Δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Γαστούνης 

Όλα τα παραπάνω δημοτικά διαμερίσματα θα συνδεθούν στο ασύρματο τοπικό 
δίκτυο του Δήμου Γαστούνης. 

Στο χώρο του Πολιτισμού, στο Δήμο Γαστούνης υπάρχουν πέντε πολιτιστικά κέντρα: 
το Κουρβισιάνειο πολιτιστικό κέντρο, το πολιτιστικό κέντρο «Στέκι της Χαράς», ένα 
υπό ανέγερση πολιτιστικό κέντρο στο δημοτικό διαμέρισμα Καβάσιλας, το 
πολιτιστικό κέντρο Ρουπακίου και το πολιτιστικό κέντρο Παλαιοχωρίου. Επίσης 
υπάρχει η φιλαρμονική του δήμου και η δημοτική βιβλιοθήκη. 

Τέλος, στην έδρα του Δήμου Γαστούνης υπάρχει και το Γηροκομείο το οποίο ανήκει 
στην Εκκλησία, τα δημοτικά σφαγεία και το δημοτικό στάδιο. 

Ο Πίνακας 61 παρουσιάζει τα σημεία που δυνητικά καλύπτει το ασύρματο δίκτυο του 
Δήμου Γαστούνης. 
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KEΚ 1 

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ / 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 

7 

ΚΑΠΗ 1 

ΙΚΑ 1 Υ
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ΙΑ
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5 
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ΕΓΓΕΙΩΝ 

ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ 

1 

ΔΟΥ 1 

ΚΕΠ 1 

ΑΓΡΟΝΟΜΕΙΟ 1 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

1 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ 1 

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 1 

ΔΗ
Μ
Ο
ΣΙ
Α
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ΔΗΜΟΙ / 
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6 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ 1 

ΣΤΑΔΙΟ 1 

Λ
Ο
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Α

 

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 

(ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ) 

1 
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Πίνακας 61: Κατηγορίες και πλήθος σημείων που συνδέονται στο Ασύρματο 
Δίκτυο του Δήμου Γαστούνης 

6 .3.4.2  Τοπολογία  δικτύου  
Το Ασύρματο Ευρυζωνικό Δίκτυο τοπικής πρόσβασης του Δήμου Γαστούνης 
αποτελείται από 1 κεντρικό κόμβο, 5 κόμβους διανομής, 20 τερματικούς κόμβους. 
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Το ασύρματο δίκτυο καλύπτει την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Γαστούνης. 
Αποτελεί ένα δίκτυο που μπορεί εύκολα να υλοποιηθεί καθώς οι αποστάσεις είναι 
σχετικά μικρές. Το ευρυζωνικό δίκτυο υλοποιείται κύρια με ασυρματικές συνδέσεις. 

Μια ενδεικτική τοπολογία του δικτύου του Δήμου Γαστούνης, που βασίζεται στην 
εξυπηρέτηση όσο το δυνατόν περισσότερων σημείων δημοσίου ενδιαφέροντος, 
φαίνεται στην Εικόνα 109. 

 

Εικόνα 109: Δίκτυο Κορμού Δήμου Γαστούνης και περιοχές κάλυψης Κυρίων 
Κόμβων 

Στην έδρα του Δήμου Γαστούνης συγκεντρώνονται συνολικά 20 φορείς οι οποίοι 
βρίσκονται σε σχετικά μικρή απόσταση μεταξύ τους. Μια ενδεικτική δομή του 
δικτύου στην έδρα του Δήμου παρουσιάζεται στην Εικόνα 110. 
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Εικόνα 110: Δίκτυο Πρόσβασης για την έδρα του Δήμου Γαστούνης 

Στην έδρα του δήμου Γαστούνης, λόγω της συγκέντρωσης πολλών φορέων που 
πρέπει να συνδεθούν με το ασύρματο τοπικό δίκτυο, ίσως εξεταστεί το ενδεχόμενο 
της δημιουργίας ενός επιπλέον κόμβου διανομής, ώστε να μπορεί να εξυπηρετηθεί η 
ζήτηση. 

6.3.5 Δήμος  Ευπαλίου  

Ο Δήμος Ευπαλίου δεν ανήκει στην ΠΔΕ, αλλά συνορεύει με αυτή, και είναι πολύ 
κοντά στην Ναύπακτο (που είναι και το κοντινότερο σημείο με το οποίο μπορεί να 
διασυνδεθεί μελλοντικά). Για το λόγο αυτό στη συνέχεια παρουσιάζεται και το 
ασύρματο δίκτυο του Δήμου Ευπαλίου. 

Το έργο αφορά στην Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης με χρήση 
κυρίως ασυρμάτων ζεύξεων στο Δήμο Ευπαλίου του νομού Φωκίδας.Το Υποέργο 1 
αφορά τις υπηρεσίες του Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης. Πιο συγκεκριμένα ο 
Τεχνικός Σύμβουλος θα συντάξει αναλυτική μελέτη διόδευσης τοπολογίας και 
αρχιτεκτονικής του ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης με χρήση ασύρματων 
ζεύξεων. Συμπληρωματικά θα ληφθούν υπόψη όλα τα σχετικά παραδοτέα και οι 
προϋποθέσεις της Πρόσκλησης 93. 

Ειδικότερα το Υποέργο 1 αφορά την εκπόνηση μελέτης εξειδίκευσης για τον 
σχεδιασμό και την ανάπτυξη του δικτύου και την παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης 
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του Δήμου Ευπαλίου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. Το Υποέργο 2 
επικεντρώνεται στην προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση δικτυακού εξοπλισμού 
για την ευρυζωνική πρόσβαση μέσω ασύρματων ζεύξεων κτιρίων δημοσίου 
ενδιαφέροντος και αφορά περισσότερο στην φυσική παθητική υποδομή (κεραίες, 
distribution points, access points) και στον τρόπο κατασκευής της υποδομής.Το 
δίκτυο θα σχεδιαστεί με πρόβλεψη για: 1.Δυνατότητα εναλλακτικών οδεύσεων και 
λογικών-λειτουργικών διασυνδέσεων.2.Γενικευμένη πρόσβαση, προς σημεία 
συγκέντρωσης του επιπέδου πρόσβασης μέσω των καταλληλότερων, από πλευράς 
κόστους και απόδοσης, τεχνολογιών (οπτικών, ασυρμάτων ή χαλκού). Η υλοποίηση 
του έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 28/12/2007 με προϋπολογισμό 100.000 
ευρώ. 

6.3.5.1  Συνδεόμενα  σημεία  
Αυτή τη στιγμή στην περιοχή του Δήμου Ευπαλίου, στο χώρο της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης υπάρχουν 2 μονάδες, και στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση λειτουργούν 7 
μονάδες. 

Στο χώρο της Υγείας, λειτουργεί το αγροτικό ιατρείο Ευπαλίου και ένα δημοτικό 
κτηνιατρείο. 

Στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης, υπάρχει το Δημαρχείο του Δήμου Ευπαλίου 
καθώς και 15 συνολικά Δημοτικά καταστήματα στα δημοτικά διαμερίσματα του 
Δήμου Ευπαλίου. Επίσης, σημαντική είναι και η παρουσία του ΚΕΠ καθώς και του 
Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου το οποίο συστεγάζεται με το ΚΕΓΕ. 
Επιπρόσθετα, στην έδρα του δήμου υπάρχουν το Δασονομείο του δήμου, το 
Υποθηκοφυλακείο και το Ειρηνοδικείο.  

Ο Πίνακας 62 παρουσιάζει τα δημοτικά διαμερίσματα από τα οποία αποτελείται ο 
Δήμος Ευπαλίου. 

Δημοτικά Διαμερίσματα 
Δήμου Ευπαλίου 

Ευπάλιο (Έδρα) 

Δροσάτο 

Κλήματος 

Κάμπου 

Φιλοθέης 

Τειχίου 

Παλαιοξαρίου 

Ποτιδάνειας 

Σεργούλας 

Μαραθιά 

Μοναστηρακίου 

Μαναγούλης 

Μαλαμάτων 

Καστρακίου 
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Δημοτικά Διαμερίσματα 
Δήμου Ευπαλίου 

Πύργου 

Τρικόρφου 

Πίνακας 62: Δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Ευπαλίου 

Η συντριπτική πλειοψηφία των παραπάνω δημοτικών διαμερισμάτων συνδέεται στο 
ασύρματο δίκτυο του δήμου Ευπαλίου. 

Στο χώρο του Πολιτισμού, στο Δήμο Ευπαλίου, λειτουργεί το Πνευματικό Κέντρο 
του Δήμου και το Λαογραφικό Μουσείο. 

Ο Πίνακας 63 παρουσιάζει τα σημεία που δυνητικά καλύπτει το ασύρματο δίκτυο. 
ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΗΜΕΙΑ 

(Δήμος 
Ευπαλίου) 

ΑΕΙ 0 

ΤΕΙ 0 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ 
ΚΕΝΤΡΑ 

(ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ, ΕΠΙΣ. 
ΠΑΡΚΑ) 

0 
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1 
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ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΕΓΕ 

1 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ 1 

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 1 

ΔΗΜΟΙ / 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

15 
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ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΙΟ 1 
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Πίνακας 63: Κατηγορίες και πλήθος σημείων που συνδέονται στο Ασύρματο 
Δίκτυο του Δήμου Ευπαλίου 

6 .3.5.2  Τοπολογία  δικτύου  
Το ασύρματο τοπικό δίκτυο καλύπτει την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ευπαλίου και 
αποτελεί ένα δίκτυο που μπορεί εύκολα να υλοποιηθεί καθώς οι αποστάσεις είναι 
σχετικά μικρές. Το ευρυζωνικό δίκτυο υλοποιείται κύρια με ασυρματικές συνδέσεις. 

Η λογική τοπολογία του ασύρματου τοπικού δικτύου παρουσιάζεται στην Εικόνα 
111.  

 

Εικόνα 111: Λογική τοπολογία Ασύρματου Τοπικού Δικτύου Δήμου Ευπαλίου 

Στο παραπάνω σχήμα εικονίζεται η ιεραρχία των κόμβων του δικτύου. Στην ουσία, το 
ασύρματο δίκτυο αποτελείται από δύο μέρη. Το δίκτυο κορμού και το δίκτυο 
πρόσβασης. Το δίκτυο κορμού (συνεχής γραμμή) αποτελείται από τους κύριους 
κόμβους, τους κόμβους διανομής και τους κόμβους αναμετάδοσης. 

Μια ενδεικτική τοπολογία του δικτύου του Δήμου Ευπαλίου, που βασίζεται στην 
εξυπηρέτηση όσο το δυνατόν περισσότερων σημείων δημοσίου ενδιαφέροντος, 
φαίνεται στην Εικόνα 112. 
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Εικόνα 112: Δίκτυο Κορμού Δήμου Ευπαλίου και περιοχές κάλυψης Κυρίων 
Κόμβων 

Στην έδρα του Δήμου Ευπαλίου συγκεντρώνονται συνολικά 15 φορείς, οι οποίοι 
βρίσκονται σε σχετικά μικρή απόσταση μεταξύ τους. Μια ενδεικτική δομή του 
δικτύου στην έδρα του Δήμου παρουσιάζεται στην Εικόνα 113. 

Ειρηνοδικείο Κτηνιατρείο

Κύριος Κόμβος
Δημαρχείο/ΚΕΠ

Γραφείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης - ΚΕΓΕ

Δημοτικό Σχολείο
Ιατρείο

Υποθηκοφυλακείο
Δημαρχείο

Δασονομείο

Πνευματικό Κέντρο

Γυμνάσιο / Λύκειο

Περιοχή Κάλυψης 
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Εικόνα 113: Δίκτυο Πρόσβασης για την έδρα του Δήμου Ευπαλίου 

Στην έδρα του δήμου Ευπαλίου, λόγω της συγκέντρωσης πολλών φορέων που πρέπει 
να συνδεθούν με το ασύρματο τοπικό δίκτυο, ίσως εξεταστεί το ενδεχόμενο της 
δημιουργίας δύο κύριων κόμβων, ώστε να μπορούν να εξυπηρετήσουν τη ζήτηση. 

6.3.6 Δήμος  Καλαβρύτων  

Το έργο αφορά στην Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης με χρήση 
ασυρμάτων ζεύξεων στο Δήμο Καλαβρύτων του νομού Αχαΐας, με προϋπολογισμό 
99.995,70 ευρώ και ημερομηνία λήξης της υλοποίησης την 28/12/2007. 

Το αντικείμενο του έργου είναι: 

• Προμήθεια εξοπλισμού 

• Προμήθεια λογισμικού 

• Εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, ρύθμιση και πιστοποίηση δοκιμές παραλαβής 
δικτυακού εξοπλισμού 

• Εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, ρύθμιση και πιστοποίηση δοκιμές παραλαβής 
εξυπηρετητών και συστημάτων διαχείρισης 

• Εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, ρύθμιση και πιστοποίηση δοκιμές παραλαβής 
λογισμικού υποδομής (όπως λειτουργικά συστήματα, διαχείριση βάσεων 
δεδομένων) 

• Τεχνική υποστήριξη για την συντήρηση και καλή λειτουργία ολόκληρου του 
εξοπλισμού και του λογισμικού υποδομής για χρονικό διάστημα 36 μηνών μετά 
την οριστική παραλαβή  

Το έργο μετά την οριστική παραλαβή του είναι αυτοτελές, επιχειρησιακά λειτουργικό 
και σύμφωνο με τις προδιαγραφές ποιότητας λειτουργίας 

Για το λογικό και φυσικό σχεδιασμό του δικτύου καθώς και την επιλογή της 
τεχνολογικής υποδομής θα επιλεγεί η βέλτιστη δυνατή λύση με βάση τα παρακάτω 
κριτήρια: 

• Κόστος σε σχέση με την γεωγραφική περιοχή κάλυψης για τις προσφερόμενες 
δικτυακές υπηρεσίες 

• Κόστος σε σχέση με τον αριθμό κατοίκων 

• Κόστος σε σχέση με τους περιορισμούς που καθορίζονται στην Πρόσκληση 105 

• Απαιτήσεις των προς διασύνδεση φορέων, οι οποίες απορρέουν από τις 
προδιαγραφές και το SLA του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ως προς: 

 Την ποιότητα των προσφερόμενων από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ υπηρεσιών δικτύωσης 

 Την ασφάλεια των επικοινωνιών 

 Τη διαθεσιμότητα του δικτύου 

Η επιλογή των τεχνολογικών λύσεων είναι ουδέτερη, βασίζεται στα κριτήρια της 
ωριμότητας των πρωτοκόλλων, της αξιοπιστίας των συστημάτων, της συμβατότητας 
και πιστοποιημένης διασυνεργασίας μεταξύ των διαφορετικών κατασκευαστών και 
του δείκτη συνολικού κόστους απόκτησης (TCO).  
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6.3.6.1  Συνδεόμενα  σημεία  
Ο Δήμος Καλαβρύτων καταλαμβάνει έκταση 531.797 στρεμμάτων, έχει πληθυσμό 
8.566 κατοίκους (απογραφή 2001) και περιλαμβάνει τριάντα ένα (31) Δημοτικά 
Διαμερίσματα. Ο Δήμος Καλαβρύτων αποτελεί ένα καθαρά ορεινό Δήμο με 
υψόμετρα ορεινών όγκων που φτάνουν μέχρι και τα 2.340 μ. (Νεραϊδόραχη – όρος 
Χελμός).  

Σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση, στην περιοχή του Δήμου Καλαβρύτων 
λειτουργούν οι εξής εξήντα μία (61) μονάδες – σημεία παρουσίας υπηρεσιών 
δημοσίου ενδιαφέροντος: 

Στον χώρο της Εκπαίδευσης λειτουργούν δεκατέσσερις (14) μονάδες: 

• Στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση τρεις (3) μονάδες: 

1. Γυμνάσιο Καλαβρύτων 

2. Λύκειο Καλαβρύτων 

3. Τ.Ε.Ε. Καλαβρύτων 

• Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση δέκα (10) μονάδες: 

1. Δημοτικό Σχολείο Καλαβρύτων 

2. Δημοτικό Σχολείο Βλασίας 

3. Δημοτικό Σχολείο Λουσών 

4. Δημοτικό Σχολείο Βάλτας 

5. Δημοτικό Σχολείο Κέρτεζης 

6. Δημοτικό Σχολείο Μανεσίου 

7. Δημοτικό Σχολείο Μικρού Ποντιά 

8. Δημοτικό Σχολείο Πετσάκων 

9. Δημοτικό Σχολείο Πλατανιώτισσας 

10. Δημοτικό Σχολείο Σκεπαστού 

• Στην Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση μία (1) μονάδα: 

1. Ι.Ε.Κ. Καλαβρύτων 

Στον χώρο της Υγείας λειτουργούν τέσσερις (4) μονάδες: 

• Ένα (1) Νοσοκομείο: 

1. Νοσοκομείο Καλαβρύτων 

• Δύο (2) Αγροτικά Ιατρεία: 

1. Αγροτικό Ιατρείο Κερπινής 

2. Αγροτικό Ιατρείο Μανεσίου 

• Ένα (1) Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ): 

1. Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Καλαβρύτων 

Στον χώρο της Δημόσιας Διοίκησης λειτουργούν τριάντα δύο (32) μονάδες: 
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• Ένα (1) Δημαρχείο: 

1. Δημαρχείο Καλαβρύτων 

• Τριάντα (30) Δημοτικά Καταστήματα: 

1. Δημοτικό Κατάστημα Άνω Βλασίας 

2. Δημοτικό Κατάστημα Άνω Λουσών 

3. Δημοτικό Κατάστημα Βάλτας 

4. Δημοτικό Κατάστημα Βιλιβίνας 

5. Δημοτικό Κατάστημα Γουμένισσας 

6. Δημοτικό Κατάστημα Δουμενών 

7. Δημοτικό Κατάστημα Δροσάτου 

8. Δημοτικό Κατάστημα Καλλιφωνίου 

9. Δημοτικό Κατάστημα Κάνδαλου 

10. Δημοτικό Κατάστημα Κάτω Βλασίας 

11. Δημοτικό Κατάστημα Κάτω Ζαχλωρούς 

12. Δημοτικό Κατάστημα Κάτω Λουσών 

13. Δημοτικό Κατάστημα Κερπινής 

14. Δημοτικό Κατάστημα Κέρτεζης 

15. Δημοτικό Κατάστημα Κορφών 

16. Δημοτικό Κατάστημα Κούτελης 

17. Δημοτικό Κατάστημα Κρυονερίου 

18. Δημοτικό Κατάστημα Λαγοβουνίου 

19. Δημοτικό Κατάστημα Λαπαναγών 

20. Δημοτικό Κατάστημα Μανεσίου 

21. Δημοτικό Κατάστημα Μικρού Ποντιά 

22. Δημοτικό Κατάστημα Πετσάκων 

23. Δημοτικό Κατάστημα Πλατανιώτισσας 

24. Δημοτικό Κατάστημα Πριόλιθου 

25. Δημοτικό Κατάστημα Προφήτη Ηλία 

26. Δημοτικό Κατάστημα Ρογών 

27. Δημοτικό Κατάστημα Σιγουνίου 

28. Δημοτικό Κατάστημα Σκεπαστού 

29. Δημοτικό Κατάστημα Τρεχλού 

30. Δημοτικό Κατάστημα Φλάμπουρων 

• Ένα (1) Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ): 

1. Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Καλαβρύτων 



ΕΑΙΤΥ 

344 Π1.2.1: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

• Μία (1) άλλη μονάδα Δημόσιας Διοίκησης του Δήμου Καλαβρύτων: 

1. Διοικητήριο Καλαβρύτων 

Στον χώρο του Πολιτισμού λειτουργούν εννέα (9) μονάδες: 

1. Βιβλιοθήκη – Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ποιότητας 
Ζωής Καλαβρύτων (Δ.Ε.Π.Α.Ζ.Ο.Ζ.) 

2. Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος 

3. Πολύκεντρο Καλαβρύτων (Πολιτιστικό Κέντρο) 

4. Παλάτι Παλαιολογίνας Καλαβρύτων 

5. Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλαβρύτων (είναι ιδιοκτησία της 
Νομαρχιακής Επιχείρησης Ανάπτυξης (ΝΕΑ) της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Αχαΐας) 

6. Εθνικό Στάδιο Καλαβρύτων 

7. Πολιτιστικό Κέντρο Ρογών 

8. Πολιτιστικό Κέντρο Τρεχλού 

9. Πολιτιστικό Κέντρο Φλάμπουρων 

Στον Δήμο Καλαβρύτων λειτουργούν επιπλέον οι εξής δύο (2) μονάδες δημοσίου 
ενδιαφέροντος: 

1. Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαβρύτων 

2. Γραφεία Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων 

Ο Πίνακας 64 παρουσιάζει τα σημεία που δυνητικά καλύπτει το ασύρματο δίκτυο του 
Δήμου Καλαβρύτων. 

ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΗΜΕΙΑ 
(Δήμου 
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ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΗΜΕΙΑ 
(Δήμου 

Καλαβρύτων) 
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 ΣΥΝΟΛΟ 61 

Πίνακας 64: Κατηγορίες και πλήθος σημείων που συνδέονται στο Ασύρματο 
Δίκτυο του Δήμου Καλαβρύτων 

6 .3.6.2  Τοπολογία  δικτύου  
Το προτεινόμενο ασύρματο τοπικό δίκτυο καλύπτει την ευρύτερη περιοχή του Δήμου 
Καλαβρύτων. Το ευρυζωνικό δίκτυο του Δήμου Καλαβρύτων υλοποιείται 
αποκλειστικά με ασυρματικές συνδέσεις. 

Η λογική τοπολογία του Ασύρματου Τοπικού Δικτύου του Δήμου Καλαβρύτων 
παρουσιάζεται στην Εικόνα 114. 
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Εικόνα 114: Λογική τοπολογία Ασύρματου Τοπικού Δικτύου Δήμου 
Καλαβρύτων 

Στην Εικόνα 115 απεικονίζεται η τοπολογία του δικτύου κορμού του Δήμου 
Καλαβρύτων με έμφαση στην σύνδεση των έξι (6) κόμβων και στις περιοχές που 
καλύπτει ο κάθε κόμβος. 

 

Εικόνα 115: Δίκτυο Κορμού Δήμου Καλαβρύτων και περιοχές κάλυψης Κυρίων 
Κόμβων 

Στην Εικόνα 116 απεικονίζεται η τοπολογία του δικτύου διανομής του Δήμου 
Καλαβρύτων με έμφαση στις περιοχές που καλύπτει ο κάθε κόμβος του δικτύου 
κορμού. 
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Εικόνα 116: Δίκτυο Κορμού και Δίκτυο Διανομής Δήμου Καλαβρύτων 

Στην έδρα του Δήμου Καλαβρύτων (στα Καλάβρυτα) συγκεντρώνονται συνολικά 
δεκαοκτώ (18) φορείς οι οποίοι βρίσκονται σε σχετικά μικρή απόσταση μεταξύ τους. 
Μια ενδεικτική δομή του δικτύου πρόσβασης της πόλης των Καλαβρύτων 
παρουσιάζεται στην Εικόνα 117. 

 

Εικόνα 117: Δίκτυο Πρόσβασης για την έδρα του Δήμου Καλαβρύτων 
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6.3.7 Δήμος  Μεσσάτιδος  

Το έργο, με προϋπολογισμό 71.140,5 ευρώ, αφορά στην Ανάπτυξη Ευρυζωνικών 
Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης με χρήση ασυρμάτων ζεύξεων στο Δήμο Μεσσάτιδος 
του νομού Αχαΐας. 

Το αντικείμενο του έργου είναι: 

• Προμήθεια εξοπλισμού 

• Προμήθεια λογισμικού 

• Εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, ρύθμιση και πιστοποίηση δοκιμές παραλαβής 
δικτυακού εξοπλισμού 

• Εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, ρύθμιση και πιστοποίηση δοκιμές παραλαβής 
εξυπηρετητών και συστημάτων διαχείρισης 

• Εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, ρύθμιση και πιστοποίηση δοκιμές παραλαβής 
λογισμικού υποδομής (όπως λειτουργικά συστήματα, διαχείριση βάσεων 
δεδομένων) 

• Τεχνική υποστήριξη για την συντήρηση και καλή λειτουργία ολόκληρου του 
εξοπλισμού και του λογισμικού υποδομής για χρονικό διάστημα _36_ μηνών μετά 
την οριστική παραλαβή (τουλάχιστον μέχρι 31/12/2008).  

 Επίσης πρέπει να καθίσταται σαφές ότι το έργο μετά την οριστική παραλαβή 
του είναι αυτοτελές, επιχειρησιακά λειτουργικό και σύμφωνο με τις προδιαγραφές 
ποιότητας λειτουργίας. 

Το Υποέργο 1 αφορά τις υπηρεσίες του Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης. Πιο 
συγκεκριμένα ο Τεχνικός Σύμβουλος θα συντάξει αναλυτική μελέτη διόδευσης 
τοπολογίας και αρχιτεκτονικής του ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης με 
χρήση ασύρματων ζεύξεων. Συμπληρωματικά θα ληφθούν υπόψη όλα τα σχετικά 
παραδοτέα και οι προϋποθέσεις της Πρόσκλησης 93. Το περιεχόμενο της μελέτης θα 
συνταχθεί σε στενή συνεργασία με τον σύμβουλο της Πρόσκλησης 93 για την 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Επίσης θα λάβει υπόψη του το φυσικό αντικείμενο του 
Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ καθώς και όλες τις πιθανές άλλες 
παρεμβάσεις του Ε. Π. «ΚτΠ». Γενικός στόχος είναι η σύνδεση σημείων παρουσίας 
υπηρεσιών δημοσίου ενδιαφέροντος στο Δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» μέσω ευρυζωνικών 
δικτύων τοπικής πρόσβασης. 

6.3.7.1  Συνδεόμενα  σημεία  
Ο Δήμος Μεσσάτιδος καταλαμβάνει έκταση 66.366 στρεμμάτων, έχει πληθυσμό 
11.873 κατοίκους (απογραφή 2001) και περιλαμβάνει επτά (7) Δημοτικά 
Διαμερίσματα (Οβριά (έδρα), Σαραβάλι, Κρήνη, Καλλιθέα, Θέα, Πετρωτό και 
Κρυσταλλόβρυση).  

Σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση, στην περιοχή του Δήμου Μεσσάτιδος 
λειτουργούν οι εξής είκοσι επτά (27) μονάδες – σημεία παρουσίας υπηρεσιών 
δημοσίου ενδιαφέροντος: 

Στον χώρο της Εκπαίδευσης λειτουργούν δέκα (10) μονάδες: 

• Στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση τέσσερις (4) μονάδες: 
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1. Γυμνάσιο Οβριάς 

2. Λύκειο Δεμενίκων 

3. Γυμνάσιο Δεμενίκων 

4. Γυμνάσιο Σαραβαλίου 

• Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση έξι (6) μονάδες: 

1. 1ο Δημοτικό Σχολείο Οβριάς 

2. 2ο Δημοτικό Σχολείο Οβριάς 

3. Δημοτικό Σχολείο Σαραβαλίου 

4. Δημοτικό Σχολείο Δεμενίκων 

5. Δημοτικό Σχολείο Κρήνης 

6. Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας 

Στον χώρο της Υγείας λειτουργούν επτά (7) μονάδες: 

• Ένα (1) Περιφερειακό Ιατρείο: 

1. Περιφερειακό Ιατρείο Σαραβαλίου 

• Έξι (6) Αγροτικά Ιατρεία: 

1. Αγροτικό Ιατρείο Οβριάς 

2. Αγροτικό Ιατρείο Δεμενίκων 

3. Αγροτικό Ιατρείο Πετρωτού 

4. Αγροτικό Ιατρείο Κρήνης 

5. Αγροτικό Ιατρείο Καλλιθέας 

6. Αγροτικό Ιατρείο Θέας 

Στον χώρο της Δημόσιας Διοίκησης λειτουργούν εννέα (9) μονάδες: 

• Ένα (1) Δημαρχείο: 

1. Δημαρχείο Οβριάς 

• Πέντε (5) Δημοτικά Καταστήματα: 

1. Δημοτικό Κατάστημα Σαραβαλίου 

2. Δημοτικό Κατάστημα Πετρωτού 

3. Δημοτικό Κατάστημα Κρήνης 

4. Δημοτικό Κατάστημα Καλλιθέας 

5. Δημοτικό Κατάστημα Θέας 

• Ένα (1) Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ): 

1. ΚΕΠ Δήμου Μεσσάτιδος 

• Δύο (2) μονάδες τομέων υποστήριξης του Δήμου Μεσσάτιδος: 

1. Κτίριο Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μεσσάτιδος 

2. Κτίριο Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσάτιδος 
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Στον χώρο του Πολιτισμού λειτουργεί μία (1) μονάδα: 

• Χώρος Καρναβαλικών Κατασκευών (είναι ιδιοκτησία Δήμου Πατρέων αλλά 
στεγάζεται εντός των ορίων του Δημοτικού Καταστήματος Πετρωτού, το οποίο 
ανήκει στον Δήμο Μεσσάτιδος). 

Ο Πίνακας 62 παρουσιάζει τα σημεία που δυνητικά καλύπτει το ασύρματο δίκτυο. 
ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΗΜΕΙΑ 

(Δήμου 
Μεσσάτιδος) 

ΑΕΙ 0 

ΤΕΙ 0 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ 
ΚΕΝΤΡΑ 

(ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ, ΕΠΙΣ. 
ΠΑΡΚΑ) 

0 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 6 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 4 

ΕΚ
Π
Α
ΙΔ
ΕΥ

ΣΗ
 

ΕΡ
ΕΥ

Ν
Α

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ 0 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΙΑΤΡΕΙΟ 

1 

Υ
ΓΕ

ΙΑ
 

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 6 

Π
Ο
Λ
Ι

ΤΙ
ΣΜ Ο
Σ 

ΧΩΡΟΣ 
ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

1 

ΚΕΠ 1 

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 1 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

5 

ΚΤΙΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1 

ΔΗ
Μ
Ο
ΣΙ
Α

 

ΔΙ
Ο
ΙΚ
Η
ΣΗ

 

ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1 

 ΣΥΝΟΛΟ 27 

Πίνακας 65: Κατηγορίες και πλήθος σημείων που συνδέονται στο Ασύρματο 
Δίκτυο του Δήμου Μεσσάτιδος 

6.3.7.2  Τοπολογία  δικτύου  
Το Ασύρματο Ευρυζωνικό Δίκτυο τοπικής πρόσβασης του Δήμου Μεσσάτιδος 
αποτελείται από 1 κεντρικό κόμβο, 3 κόμβους διανομής, 1 κόμβο αναμετάδοσης και 
14 τερματικά σημεία. 

Το ασύρματο τοπικό δίκτυο καλύπτει την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μεσσάτιδος. 
Αποτελεί ένα δίκτυο που μπορεί εύκολα να υλοποιηθεί καθώς οι αποστάσεις είναι 
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σχετικά μικρές. Το ευρυζωνικό Δίκτυο Υψηλών Ταχυτήτων υλοποιείται 
αποκλειστικά με ασυρματικές συνδέσεις.  

Η λογική τοπολογία του Ασύρματου Τοπικού Δικτύου του Δήμου Μεσσάτιδος 
παρουσιάζεται στην Εικόνα 118. 

 

Εικόνα 118: Λογική τοπολογία Ασύρματου Τοπικού Δικτύου Δήμου Μεσσάτιδος 

Μια ενδεικτική τοπολογία του δικτύου του Δήμου Μεσσάτιδος, που βασίζεται στην 
εξυπηρέτηση όσο το δυνατόν περισσότερων σημείων δημοσίου ενδιαφέροντος, 
φαίνεται στην Εικόνα 119. 

 

 

Εικόνα 119: Δίκτυο Κορμού Δήμου Μεσσάτιδος και περιοχές κάλυψης Κυρίων 
Κόμβων και Δευτερεύοντα Κόμβου 
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Στην έδρα του Δήμου Μεσσάτιδος στην Οβριά συγκεντρώνονται συνολικά 8 φορείς 
οι οποίοι βρίσκονται σε σχετικά μικρή απόσταση μεταξύ τους. Μια ενδεικτική δομή 
του δικτύου στην έδρα του Δήμου παρουσιάζεται στην Εικόνα 120. 

Κύριος Κόμβος
Δημαρχείο

Κτίριο Τεχνικών
 Υπηρεσιών

2 Δημοτικό Σχολείο
Κτίριο συνεδριάσεων
δημοτικού συμβουλίου

Αγροτικό Ιατρείο

ΚΕΠ

Γυμνάσιο Οβριάς

1ο Δημοτικό ΣχολείοΠεριοχή Κάλυψης 

 

Εικόνα 120: Δίκτυο Πρόσβασης για την έδρα (Οβριά) του Δήμου Μεσσάτιδος 

6.3.8 Δήμος  Σκιλλούντος  

Το έργο, με προϋπολογισμό 100.000 ευρώ, αφορά στην Ανάπτυξη Ευρυζωνικών 
Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης με χρήση κυρίως ασυρμάτων ζεύξεων στο Δήμο 
Σκιλλούντος του νομού Ηλείας. 

Το αντικείμενο του έργου είναι: 

• Προμήθεια εξοπλισμού 

• Προμήθεια λογισμικού 

• Εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, ρύθμιση και πιστοποίηση δοκιμές παραλαβής 
δικτυακού εξοπλισμού 

• Εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, ρύθμιση και πιστοποίηση δοκιμές παραλαβής 
εξυπηρετητών και συστημάτων διαχείρισης 

• Εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, ρύθμιση και πιστοποίηση δοκιμές παραλαβής 
λογισμικού υποδομής (όπως λειτουργικά συστήματα, διαχείριση βάσεων 
δεδομένων) 

• Τεχνική υποστήριξη για την συντήρηση και καλή λειτουργία ολόκληρου του 
εξοπλισμού και του λογισμικού υποδομής για χρονικό διάστημα 36 μηνών μετά 
την οριστική παραλαβή (τουλάχιστον μέχρι 31/12/2008). 
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• Το έργο μετά την οριστική παραλαβή του είναι αυτοτελές, επιχειρησιακά 
λειτουργικό και σύνφωνο με τις προδιαγραφές ποιότητας και λειτουργίας 

Το Υποέργο 1 αφορά τις υπηρεσίες του Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης. Πιο 
συγκεκριμένα ο Τεχνικός Σύμβουλος θα συντάξει αναλυτική μελέτη διόδευσης 
τοπολογίας και αρχιτεκτονικής του ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης με 
χρήση ασύρματων ζεύξεων. 

Ειδικότερα το Υποέργο 1 αφορά την εκπόνηση μελέτης εξειδίκευσης για τον 
σχεδιασμό και την ανάπτυξη του δικτύου και την παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης 
του Δήμου Σκιλλούντος κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.  

6.3.8.1  Συνδεόμενα  σημεία  
Αυτή τη στιγμή στην περιοχή του Δήμου Σκιλλούντος, στο χώρο της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης υπάρχουν 4 μονάδες, και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση λειτουργούν 11 
μονάδες. Επίσης λειτουργεί το Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και οι 
Δημοτικές Μαθητικές Εστίες. 

Στο χώρο της Υγείας, εκτός από το Κέντρο Υγείας/Νοσοκομείο της έδρας του Δήμου 
Σκιλλούντος (Κρέστενα) λειτουργούν και 15 κοινοτικά ιατρεία ένα σε κάθε δημοτικό 
διαμέρισμα του δήμου. Επίσης στο δήμο Σκιλλούντος υπάρχει και ένα Αγροτικό 
Ιατρείο στο δημοτικό διαμέρισμα Καλλίκωμο.  

Στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης, υπάρχει το Δημαρχείο του Δήμου (2 κτίρια) στην 
έδρα (Κρέστενα) και 15 δημοτικά καταστήματα στα κοινοτικά διαμερίσματα του 
δήμου. Επίσης λειτουργούν το ΚΕΠ του δήμου, το Ειρηνοδικείο, η ΔΟΥ και το 
Υποθηκοφυλακείο. Τέλος, υπάρχουν το Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης και το 
Δασαρχείο.  

Ο Πίνακας 66 παρουσιάζει τα δημοτικά διαμερίσματα από τα οποία αποτελείται ο 
Δήμος Σκιλλούντος. 

α/α Δημοτικά Διαμερίσματα  

Δήμου Σκιλλούντος 

1 Κρέστενα (Έδρα) 

2 Μακρίσια 

3 Βρίνα 

4 Γραίκα 

5 Γρύλος 

6 Διάσελλα 

7 Καλυβάκια 

8 Κάτω Σαμικό 

9 Καλλίκωμο 

10 Πλατιάνα 

11 Πλουτοχώριο 

12 Ράχες 

13 Σκιλλουντία 
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14 Σαμικό 

15 Τρυπητή 

16 Φρίξα 

Πίνακας 66: Δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Σκιλλούντος 

Από τα παραπάνω δημοτικά διαμερίσματα συνδέονται στο ασύρματο δίκτυο του 
Δήμου Σκιλλούντος αυτά τα οποία επιτρέπει η μορφολογία του εδάφους, η οποία για 
τον συγκεκριμένο Δήμο επιβάλλει αρκετούς περιορισμούς στη χάραξη του δικτύου. 

Στο χώρο του Πολιτισμού, στην έδρα του Δήμου Σκιλλούντος υπάρχουν η Δημοτική 
Βιβλιοθήκη. Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Πλατιάνα υπάρχει ένα Πολιτιστικό Κέντρο, 
ενώ στο διαμέρισμα Καλυβάκια έχει παραχωρηθεί ο χώρος του παλιού δημοτικού 
σχολείου για τη λειτουργία Περιβαλλοντικού Πάρκου. 

Ο Πίνακας 67 παρουσιάζει τα σημεία που δυνητικά καλύπτει το ασύρματο δίκτυο του 
Δήμου Σκιλλούντος. 

ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΗΜΕΙΑ 

(Δήμος 
Σκιλλούντος) 

ΑΕΙ 0 

ΤΕΙ 0 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 0 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 11 

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

1 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 4 

ΕΚ
Π
Α
ΙΔ
ΕΥ

ΣΗ
 

ΕΡ
ΕΥ

Ν
Α

 

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ 1 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ / 
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 

16* 

Υ
ΓΕ

ΙΑ
 

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ / 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

1 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 1 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ 
ΠΑΡΚΑ 

1 

Π
Ο
Λ
ΙΤ
ΙΣ
Μ
Ο
Σ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

1 

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 2 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 

15 

ΚΕΠ 1 ΔΗ
Μ
Ο
ΣΙ
Α

 

ΔΙ
Ο
ΙΚ
Η
ΣΗ

 

ΔΟΥ 1 
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ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΗΜΕΙΑ 

(Δήμος 
Σκιλλούντος) 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

1 

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ 1 

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 1 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ 1 

ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

1 
Λ
Ο
ΙΠ
Α

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΞΕΝΩΝΕΣ 1 

 ΣΥΝΟΛΟ 47 

* Τα 15 κοινοτικά ιατρεία στεγάζονται στο κτίριο των δημοτικών καταστημάτων. 
Υπάρχει 1 αγροτικό ιατρείο σε ξεχωριστό κτίριο.  

Πίνακας 67: Κατηγορίες και πλήθος σημείων που συνδέονται στο Ασύρματο 
Δίκτυο του Δήμου Σκιλλούντος 

6 .3.8.2  Τοπολογία  δικτύου  
Το Ασύρματο Ευρυζωνικό Δίκτυο τοπικής πρόσβασης του Δήμου Σκιλλούντος 
αποτελείται από 1 κεντρικό κόμβο, 5 κόμβους διανομής, 3 κόμβους αναμετάδοσης 
και 22 τερματικούς κόμβους. 

Το ασύρματο δίκτυο καλύπτει την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Σκιλλούντος. 
Αποτελεί ένα δίκτυο που μπορεί να υλοποιηθεί εύκολα, καθώς οι αποστάσεις, ειδικά 
ανάμεσα στα σημεία της έδρας στην Κρέστενα είναι σχετικά μικρές. Κάποια 
δημοτικά διαμερίσματα που βρίσκονται επίσης σε μικρές αποστάσεις μπορούν να 
συνδεθούν είτε απευθείας με κύριο κόμβο του δικτύου είτε με τη βοήθεια ενδιάμεσων 
κόμβων. Το ευρυζωνικό Δίκτυο Υψηλών Ταχυτήτων υλοποιείται κύρια με 
ασυρματικές συνδέσεις. 

Μια ενδεικτική τοπολογία του δικτύου του Δήμου Σκιλλούντος, που βασίζεται στην 
εξυπηρέτηση όσο το δυνατόν περισσότερων σημείων δημοσίου ενδιαφέροντος, 
φαίνεται στην Εικόνα 121. 
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Εικόνα 121: Δίκτυο Κορμού Δήμου Σκιλλούντος και περιοχές κάλυψης Κυρίων 
Κόμβων 

Στην έδρα του Δήμου Σκιλλούντος (Κρέστενα) συγκεντρώνονται συνολικά 18 φορείς 
οι οποίοι βρίσκονται σε σχετικά μικρή απόσταση μεταξύ τους. Μια ενδεικτική δομή 
του δικτύου στην έδρα του Δήμου παρουσιάζεται στην Εικόνα 122. 
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Εικόνα 122: Δίκτυο Πρόσβασης για την έδρα του Δήμου Σκιλλούντος (Κρέστενα) 

Στην έδρα του δήμου Σκιλλούντος (Κρέστενα) λόγω της συγκέντρωσης πολλών 
φορέων που πρέπει να συνδεθούν με το ασύρματο τοπικό δίκτυο ίσως εξεταστεί το 
ενδεχόμενο της δημιουργίας δύο κύριων κόμβων ώστε να μπορούν να εξυπηρετήσουν 
τη ζήτηση. 

6.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας πρόκειται να υλοποιηθούν ευρυζωνικά 
μητροπολιτικά δίκτυα οπτικών ινών σε οκτώ (8) μεγάλους Δήμους. Παράλληλα, σε 
eείκοσι (20) μικρότερους Δήμους θα υλοποιηθούν ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα που 
θα καλύπτουν τους εν λόγω Δήμους. 

Τα δίκτυα αυτά θα διασυνδέουν σημεία δημοσίου ενδιαφέροντος. Επίσης, οι 
υποδομές αυτές θα μπορούν να διατεθούν σε παρόχους προκειμένου να προσφέρουν 
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υπηρεσίες προς τους πολίτες και επιχειρήσεις. Ως αποτέλεσμα, στην ΠΔΕ θα 
δημιουργηθεί πλήθος ευρυζωνικών νησίδων.  

Για να διασυνδεθούν οι νησίδες αυτές μεταξύ τους, και να δημιουργηθεί ένα ενιαίο 
δίκτυο περιφερειακής εμβέλειας, το οποίο θα διασυνδέεται και με την υπόλοιπη 
Ελλάδα, προτείνεται να διερευνηθούν δυνατότητες διασύνδεσης με οπτικές ίνες που 
διέρχονται δίπλα από μεγάλους οδικούς άξονες (π.χ. ΠΑΘΕ, Ιονία οδός), αλλά και 
από μικρότερους οδικούς άξονες που διασυνδέουν του Δήμους της ΠΔΕ. 

 



 

 

 

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟ  7 :   
Π Ρ Ο Ο ΔΟ Σ  Δ Ι Α Β ΟΥΛ Ε Υ Σ Η Σ  Γ Ι Α  
Τ Η Ν  Ε Υ Ρ Υ Ζ ΩΝ Ι ΚΟ Τ Η ΤΑ  Κ Α Ι  

Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο ΤΑ Σ Ε Ι Σ  

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7:  
ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Π1.2.1: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 360 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Το συγκεκριμένο κεφάλαιο παρουσιάζει τις ενέργειες της ομάδας εργασίας του 
έργου, καθώς και τα αποτελέσματά τους σχετικά με την μελλοντική κατάσταση στην 
ΠΔΕ και την πιθανότητα προώθησης των ευρυζωνικών υποδομών. Οι συγκεκριμένες 
εργασίες που επιτελέστηκαν την περίοδο Ιούνιος 2006-Δεκέμβριος 2008 είναι: 

• Δημιουργία on-line ερωτηματολογίου που απευθύνεται στους τελικούς 
(μεμονωμένους) χρήστες. Στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου ήταν η 
συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών που αφορούν τη χρήση (ή την τάση 
χρήσης) ευρυζωνικών υποδομών σε επίπεδο οικιακού χρήστη στην ΠΔΕ. 

• Συλλογή στοιχείων από τους παρόχους, τα οποία παρουσιάστηκαν σε σχετικά 
δελτία τύπου, μελέτες, εκθέσεις αλλά και κατά την διάρκεια εκδηλώσεων που 
διοργανώθηκαν από την ομάδα εκτέλεσης του έργου, στα πλαίσια του Υποέργου 
2: Ενέργειες προβολής, εκδηλώσεις, διαφημίσεις. Τα στοιχεία αυτά αφορούν 
παρόχους τηλεπικοινωνιακών υποδομών στην ΠΔΕ για θέματα όπως:  

 Μελλοντικές ευρυζωνικές υποδομές στην ΠΔΕ,  

 Μεθόδους με τις οποίες αναπτύσσονται νέες ευρυζωνικές υποδομές από τους 
παραπάνω παρόχους 

 Ρυθμιστικά και κανονιστικά θέματα 

Πρέπει να σημειωθεί ότι στην πρώτη και την δεύτερη έκδοση της μελέτης η ομάδας 
εργασίας του έργου είχε προχωρήσει στην  

• Δημιουργία ερωτηματολογίων και επιστολών που απευθύνονται στους παρόχους 
τηλεπικοινωνιακών υποδομών στην ΠΔΕ. Στόχος των συγκεκριμένων 
ερωτηματολογίων ήταν η συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών που αφορούν: 

 τις υπάρχουσες και μελλοντικές ευρυζωνικές υποδομές στην ΠΔΕ. 

 τις μεθόδους με τις οποίες αναπτύσσονται νέες ευρυζωνικές υποδομές 
από τους παραπάνω παρόχους. 

 ρυθμιστικά και κανονιστικά θέματα. 

• Δημιουργία ερωτηματολογίων και επιστολών που απευθύνονται στους φορείς του 
Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα της ΠΔΕ. Στόχος των συγκεκριμένων 
ερωτηματολογίων ήταν η συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών που αφορούν 
τη χρήση και αξιοποίηση των ευρυζωνικών υποδομών από τους παραπάνω 
φορείς. 

Λόγω του ότι η ανταπόκριση στα δύο παραπάνω ερωτηματολόγια κρίθηκε 
περιορισμένη η ομάδα εργασίας του έργου υιοθέτησε την μεθοδολογία της συλλογής 
στοιχείων από τους παρόχους, τα οποία παρουσιάστηκαν σε σχετικά δελτία τύπου, 
μελέτες, εκθέσεις αλλά και κατά την διάρκεια εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν από 
την ομάδα εκτέλεσης του έργου όπως περιγράφηκε παραπάνω.  

Επιπλέον, αναφορικά με τη χρήση και αξιοποίηση των ευρυζωνικών υποδομών τους 
φορείς του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα της ΠΔΕ πρέπει να σημειωθεί ότι αναμένεται 
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να χρησιμοποιήσουν τις ευρυζωνικές υποδομές που υλοποιούνται στα πλαίσια των 
προσκλήσεων 105 και 93. 

Για λόγους πληρότητας της παρούσας μελέτης οι απαντήσεις στα ερωτηματολόγια 
που αφορούσαν φορείς του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα της ΠΔΕ και 1 και παρόχους 
τηλεπικοινωνιακών υποδομών στην ΠΔΕ παρουσιάζονται ως παραρτήματα στην 
παρούσα μελέτη. 

Επιπλέον, το παρόν κεφάλαιο παρουσιάζει και καλές πρακτικές για την ανάπτυξη της 
ευρυζωνικότητας. 

7.1 ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΕΛΙΚΟΥΣ 
ΧΡΗΣΤΕΣ 

Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να παρουσιάσει και να αξιολογήσει την έρευνα που 
διεξάγει το ΕΑΙΤΥ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και αφορά τη χρήση 
Ευρυζωνικών Υποδομών και Υπηρεσιών στο επίπεδο του τελικού χρήστη. Στα 
πλαίσια της παρούσας μελέτης, η οποία αφορά τις ευρυζωνικές υποδομές στην ΠΔΕ, 
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα εκείνα τα οποία αφορούν τις ευρυζωνικές 
υποδομές. Αποτελέσματα που αφορούν τις ευρυζωνικές υπηρεσίες αναλύονται στη 
μελέτη που έχει ήδη εκπονήσει το ΕΑΙΤΥ για την «Άθροιση ζήτησης της χρήσης 
Ευρυζωνικών υπηρεσιών». 

Η έρευνα αυτή ολοκληρώθηκε με σκοπό να καταγράψει τις τάσεις του κοινού με την 
πάροδο του χρόνου. Επίσης έχει σκοπό να καταγράψει την πιθανή μεταβολή της 
κατάστασης μέσω της κινητοποίησης και της ενημέρωσης του κοινού από τις δράσεις 
που υλοποιούνται για την προώθηση της ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας μέσα από την Πρόσκληση 84 του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την 
«Κοινωνία της Πληροφορίας». 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη διεξαγωγή της έρευνας αυτής, βασίστηκε 
στο ερωτηματολόγιο «Χρήσης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών και Υποδομών». Το 
ερωτηματολόγιο αυτό μπορεί κανείς να το συμπληρώσει on-line στο δικτυακό τόπο42 
(παραμένει «ανοικτό» μέχρι το τέλος του έργου για να παρακολουθηθούν πλήρως τα 
αποτελέσματά του). Παράλληλα με την on-line συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, 
το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε σε εκδηλώσεις που συμμετείχε το ΕΑΙΤΥ με σκοπό 
την προώθηση της ευρυζωνικότητας σε φορείς και το κοινό. Συγκεκριμένα το 
ερωτηματολόγιο μοιράστηκε και δεχθήκαμε απαντήσεις στις εκδηλώσεις “Γέφυρες 
2004” και “Money Show 2004” καθώς και στην πρώτη εκδήλωση που διοργάνωσε το 
ΕΑΙΤΥ στην Πάτρα με θέμα «Η Προοπτική της Ευρυζωνικότητας στη Χώρα και 
ιδιαίτερα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας». 

Μέχρι τη στιγμή της συγγραφής της παρούσας επικαιροποιημένης μελέτης ο αριθμός 
των ατόμων που έχουν συμμετάσχει στην έρευνα συμπληρώνοντας το 
ερωτηματολόγιο είναι 1071. Από την τελευταία ανάλυση των ερωτηματολογίων 
έχουν απαντήσει στο ερωτηματολόγιο επιπλέον 241 άτομα. Στη συνέχεια θα 
πραγματοποιηθεί ανάλυση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί από τα 
ερωτηματολόγια. Σε κάθε ενότητα θα παρουσιάζεται η κατάσταση όπως 
αποτυπώθηκε στα 356 ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν μέχρι το Μάιο 2005, στη 
                                                 
42 http://ru6.cti.gr/broadband 
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συνέχεια πως παρουσιάζεται η κατάσταση από τον Ιούνιο 2005 έως τον Μάιο 2006 
(το διάστημα θα αναφέρεται από εδώ και στο εξής σαν Ιούνιος05-Μάιος06 για 
συντομία) βάσει των 474 ερωτηματολογίων που απαντήθηκαν την συγκεκριμένη 
περίοδο. Τέλος, θα παρουσιάζεται πως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στο διάστημα 
Ιούνιος 2006 έως Αύγουστος 2007 (το διάστημα θα αναφέρεται από εδώ και στο εξής 
σαν Ι06-Α07 για συντομία). 

7.1.1 Προφίλ  ατόμων  που  συμμετείχαν  στην  
έρευνα  

Όπως προκύπτει από τα πιο τελευταία αποτελέσματα της έρευνας σε μεγαλύτερο 
ποσοστό οι συμμετέχοντες στην έρευνα για το διάστημα Ι06-Α07 έχουν ηλικία από 
20 έως 30 ετών αποδεικνύοντας το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της συγκεκριμένης 
ηλικιακής ομάδας για την ευρυζωνικότητα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρατηρούμε τη 
θεαματική αύξηση του ποσοστού της ηλικιακής ομάδας κάτω των 20 ετών. Είναι 
αναμενόμενο, βέβαια, όσο οι νέες τεχνολογίες γίνονται κομμάτι της ζωής μας, όλο 
και περισσότεροι νέοι να ασχολούνται με την ευρυζωνικότητα. 

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας σε μεγαλύτερο ποσοστό οι 
συμμετέχοντες στην έρευνα στο διάστημα Ιούνιος05-Μάιος06 έχουν ηλικία από 20 
έως 30 ετών, ενώ αυτοί που ενδιαφέρονται περισσότερο για τις ευρυζωνικές 
υποδομές και υπηρεσίες ανήκουν στο υπερσύνολο των 20 – 40 ετών με συνολικό 
ποσοστό 63%. 

Ηλικία Συμμετεχόντων

20%

51%

17%

8% 4%

κάτω από 20
20 έως 30
30 έως 40
40 έως 50
πάνω από 50

 

Εικόνα 123: Προφίλ Ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα (Ι06-Α07) 
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Ηλικία Συμμετεχόντων

7%

39%

24%

19%

11%
κάτω από 20
20 έως 30
30 έως 40
40 έως 50
πάνω από 50

 

Εικόνα 124: Προφίλ Ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα (Ιούνιος05-Μάιος06) 

Ηλικία συμμετεχόντων

9,89

49,44
23,73

9,32
7,63

Κάτω από 20
20 έως 30
30 έως 40
40 έως 50
Πάνω από 50

 

Εικόνα 125: Προφίλ ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα – Ηλικία (έως Μαι05) 

Την περίοδο Ιούνιος 2005-Μάιος 2006 σε σχέση με τα στοιχεία του Μαΐου 2005 για 
την ηλικία: 

• παρατηρήθηκε αύξηση της συμμετοχής σε ηλικίες άνω των 40 ετών. Πρόκειται 
για μία ηλικιακή ομάδα που θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει «δύσπιστη» ως 
προς την αντιμετώπιση που έχουν απέναντι στις νέες τεχνολογίες και είναι 
πραγματικά θετικό το γεγονός πως δείχνουν κάποιο ενδιαφέρον. 

• παρατηρήθηκε σχετική μείωση των συμμετεχόντων σε ηλικίες κάτω των 40 ετών, 
ωστόσο αποτελούν το κυρίαρχο κομμάτι του δείγματος. 



ΕΑΙΤΥ 

364 Π1.2.1: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Κάνοντας μία σύγκριση των τελευταίων στοιχείων (I06-A07) με τα προηγούμενα που 
έχουμε συγκεντρώσει παρατηρούμε πως 

• η συμμετοχή της ηλικιακής ομάδας 20-30 παραμένει σε κυρίαρχη θέση. 

• Παρουσιάζεται θεαματική αύξηση της ηλικιακής ομάδας κάτω των 20 ετών 

Σε ότι αφορά το μορφωτικό επίπεδο των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα, αυτό 
παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα: 

Μορφωτικό Επίπεδο Συμμετεχόντων

20%

31%
37%

9% 3%

Δευτεροβάθμια

Τριτοβάθμια (ΤΠΕ)

Τριτοβάθμια (Άλλο)

Μεταπτυχιακό

Άλλο (Ι.Ε.Κ., Διδακτορικό,
κ.α.)

 

Εικόνα 126: Προφίλ ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα - Μορφωτικό επίπεδο 
(Ι06-Α07) 

Μορφωτικό Επίπεδο Συμμετεχόντων

21%

24%
32%

21% 2%

Δευτεροβάθμια

Τριτοβάθμια (ΤΠΕ)

Τριτοβάθμια (Άλλο)

Μεταπτυχιακό

Άλλο (Ι.Ε.Κ., Διδακτορικό,
κ.α.)

 

Εικόνα 127: Προφίλ ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα - Μορφωτικό επίπεδο 
(Ιούνιος05-Μάιος06) 
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Μορφωτικό επίπεδο συμμετεχόντων
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Εικόνα 128: Προφίλ ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα - Μορφωτικό επίπεδο 
(έως Μαι05) 

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την έρευνα παρουσιάστηκε από τους αποφοίτους 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν στο γνωστικό τους αντικείμενο τις 
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, καθώς και από κατόχους 
Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (οι οποίοι και αυτοί στην πλειοψηφία τους έχουν 
σχέση με τον κλάδο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών). 

Συγκριτικά με τα αποτελέσματα που είχαμε μέχρι το Μάιο 2005 επισημαίνονται τα 
εξής: 

• Άτομα που δεν έχουν άμεση επαφή με την τεχνολογία δείχνουν ενδιαφέρον 
για την ευρυζωνικότητα καθώς βλέπουμε τριπλασιασμό των συμμετεχόντων 
που το μορφωτικό τους επίπεδο είναι Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

• Τα ποσοστά συμμετοχής ανθρώπων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πάνω στο 
αντικείμενο καθώς και μεταπτυχιακών σπουδών (συνήθως πάνω στο 
αντικείμενο) μειώνονται και αυξάνονται τα ποσοστά των υπολοίπων. Αυτό 
σημαίνει πως υπάρχουν αρκετοί που πλέον γνωρίζουν για την ευρυζωνικότητα 
και το ενδιαφέρον έχει αρχίσει να επικεντρώνεται σε αυτούς που δεν είναι 
καλά πληροφορημένοι 

• Γενικά, μπορούμε να συμπεράνουμε από τα παραπάνω πως παρατηρείται 
ανταπόκριση από το ευρύ κοινό. 

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την έρευνα συνεχίζει να παρουσιάζεται από τους 
αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι δεν έχουν απαραίτητα σαν γνωστικό 
αντικείμενο τις τεχνολογίες πληροφορικής και Επικοινωνιών ενώ παράλληλα μεγάλος 
είναι και ο αριθμός αυτών που είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Συγκριτικά με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα αξίζει να επισημάνουμε τα εξής: 

• Άτομα που δεν έχουν άμεση επαφή με την τεχνολογία δείχνουν πολύ μεγάλο 
ενδιαφέρον και παρατηρείται μεγάλη αύξηση των αποφοίτων τριτοβάθμιας 
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εκπαίδευσης μη τεχνολογικών σχολών αλλά και μεγάλη αύξηση αποφοίτων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

• Το ποσοστό των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παραμένει σχεδόν 
σταθερό 

• Το ποσοστό των κατόχων μεταπτυχιακών διπλωμάτων μειώνεται θεαματικά 
και τη θέση τους λαμβάνουν απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευση που το 
γνωστικό αντικείμενο δεν είναι οι τεχνολογίες υπολογιστών αλλά και 
απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Σχετικά με την κατανομή των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα αναφορικά με 
τον τόπο διαμονής τους, προκύπτει το παρακάτω γράφημα: 

Προέλευση συμμετεχόντων στην έρευνα
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Εικόνα 129: Προφίλ ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα – Τόπος Διαμονής 
(Ι06-Α07) 
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Εικόνα 130: Προφίλ ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα – Τόπος Διαμονής 
(Ιούνιος05-Μάιος06) 

Προέλευση συμμετεχόντων στην έρευνα
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Εικόνα 131: Προφίλ ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα – Τόπος Διαμονής 
(έως Μαι05) 

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι το ερωτηματολόγιο προσανατολίζεται στην 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Παρόλα αυτά, ένα ποσοστό της τάξης του 22% στην 
καταμέτρηση της περιόδου Ιούνιος 2005-Μάιος 2006 συμμετείχε είτε μέσω του 
δικτυακού τόπου, είτε μέσα από την προσέλευσή του στις εκδηλώσεις που 
μοιράστηκε το ερωτηματολόγιο, ενώ δεν κατοικεί στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 
Από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, η πλειοψηφία κατοικεί είτε στον Πύργο, είτε 
στην Πάτρα, ενώ η συμμετοχή από την περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας είναι πολύ 
μικρή. Γενικά παρατηρούμε χαμηλή συμμετοχή από τους μικρότερους δήμους, 
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στοιχείο που μπορεί να συναινέσει υπέρ της άποψης περί ψηφιακού χάσματος μεταξύ 
των πολιτών που ζουν σε μεγάλες πόλις και των ψηφιακά «αποκλεισμένων» πολιτών 
που κατοικούν σε περιοχές με μικρότερα πληθυσμιακά μεγέθη. Η πλειοψηφία 
κατοικεί στο Νομό Αχαΐας, με πολύ μικρά ποσοστά συμμετοχής από τους Νομούς 
Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας. Το στοιχείο αυτό, καθώς και το γεγονός ότι η 
συντριπτική πλειοψηφία όσων συμμετείχαν από την ΠΔΕ προέρχονται από τους 
μεγαλύτερους δήμους (κυρίως από την Πάτρα), αποτελεί μια ακόμα ένδειξη για το 
ψηφιακό χάσμα που παρατηρείται μεταξύ των πολιτών που ζουν στις μεγάλες πόλεις 
και των ψηφιακά «αποκλεισμένων» πολιτών που κατοικούν σε περιοχές με μικρότερα 
πληθυσμιακά μεγέθη. 

Είναι σημαντικό να τονίσουμε πως τα συγκεκριμένα ερωτηματολόγια 
προσανατολίζονται στην περιφέρεια δυτικής Ελλάδας ωστόσο στην τελευταία 
καταμέτρηση παρατηρούμε πως πάνω από το 40% των συμμετεχόντων δεν είναι από 
τη Δυτική Ελλάδα αλλά από άλλες περιοχές της χώρας. Όσον αφορά αυτούς που είναι 
από τη Δυτική Ελλάδα σε αντίθεση με τις προηγούμενες μετρήσεις, στη μέτρηση που 
αφορά το διάστημα Ι06-Α07 παρατηρούμε πως οι χρήστες είναι μοιρασμένοι στους 
τρεις νομούς της δυτικής Ελλάδας. 

Συμμετέχοντες ανά Δήμο
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Εικόνα 132: Προφίλ ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα – Συμμετέχοντες ανά 
Δήμο (Ι06-Α07) 
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Εικόνα 133: Προφίλ ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα – Συμμετέχοντες ανά 
Δήμο (Ιούνιος05-Μάιος06) 
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Εικόνα 134: Προφίλ ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα – Συμμετέχοντες ανά 
Δήμο (έως Μαι05) 

Από τα παραπάνω μπορούμε να οδηγηθούμε στα εξής συμπεράσματα 
πραγματοποιώντας σύγκριση των παλαιών με τα νέα αποτελέσματα: 

Καταγράφεται κατακόρυφη άνοδος των συμμετεχόντων από την περιοχή της Ηλείας 
πιθανόν λόγω των εκδηλώσεων που έλαβαν χώρα στο διάστημα από το Μάιο έως 
σήμερα σε αυτή την περιοχή. Παράλληλα θα πρέπει να αναλογιστούμε πως από το 
Σεπτέμβριο και μέχρι τον Ιανουάριο το περίπτερο της ευρυζωνικότητας βρισκόταν 
στην περιοχή του Πύργου. 
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Η Αιτωλοακαρνανία παρουσιάζει εξαιρετικά χαμηλή συμμετοχή, ωστόσο 
ευελπιστούμε πως πλέον με τη λειτουργία του περιπτέρου στο Αγρίνιο, αλλά και με 
τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στην Αιτωλοακαρνανία η συμμετοχή 
ατόμων από αυτή την περιοχή θα αυξηθεί κατακόρυφα. 

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων για το διάστημα Ι06-Α07 έχουμε τις παρακάτω 
παρατηρήσεις: 

Οι συμμετέχοντες είναι μοιρασμένοι για τους τρεις νομούς τις ΠΔΕ και πιο 
συγκεκριμένα για τις μεγάλες πόλεις των νομών, Πάτρα, Πύργο και Αγρίνιο 
αναλογικά με τον πληθυσμό τους. 

Συγκριτικά με τα προηγούμενα αποτελέσματα παρατηρούμε πως πλέον οι συμμετοχές 
δεν είναι αποκλειστικά από την Πάτρα, αλλά από όλες τις πόλεις του νομού. 

Είναι πάρα πολλές οι συμμετοχές από πόλεις εκτός της ΠΔΕ. 

7.1.2 Προφίλ  χρηστών  Internet 

Σε αυτή την παράγραφο παρουσιάζεται το προφίλ του χρήστη Internet, όπως αυτό 
προκύπτει από την έρευνα που διεξάγει το ΕΑΙΤΥ. Στα σχήματα που ακολουθούν 
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα όπως έχουν αποτυπωθεί στα διαστήματα Ι06-Α07, 
Ιούνιο 2005 έως το Μάιο 2006 και ακολουθούνται από τα αποτελέσματα όπως είχαν 
αποτυπωθεί μέχρι το Μάιο 2005. Στο πρώτο γράφημα παρατηρούμε το ποσοστό 
χρηστών Internet ανά ηλικία. Για το διάστημα Ι06-Α07 παρατηρούμε πως 
παραμένουν σε μεγάλα ποσοστά οι χρήστες του διαδικτύου που ανήκουν στην 
ηλικιακή ομάδα 20-30. σημαντική είναι η αύξηση των χρηστών Internet στην ομάδα 
κάτω των 20 ετών ενώ παράλληλα παρατηρείται μείωση στις ηλικίες άνω των 30 
ετών. Τα ποσοστά των γυναικών που χρησιμοποιούν Internet παραμένουν πολύ μικρά 
σε κάθε ηλικιακή ομάδα, παρουσιάζονται ωστόσο ελαφρώς αυξημένα συγκριτικά με 
τις προηγούμενες μετρήσεις. Για τα προηγούμενα διαστήματα δύο στους πέντε 
χρήστες έχουν ηλικία 20 έως 30 χρόνια ενώ σε ποσοστό 25% ακολουθούν οι ηλικίες 
30 έως 40. Τα ποσοστά των γυναικών - ανδρών είναι 1 προς 2 στις ηλικίες 20 έως 30, 
1 προς 4 στις ηλικίες κάτω από 20 και 30 έως 40, ενώ στους άνω των 40 το ποσοστό 
των γυναικών είναι ελάχιστο. 
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Εικόνα 135: Προφίλ χρηστών Internet ανά ηλικία (Ι06-Α07) 
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Εικόνα 136: Προφίλ χρηστών Internet ανά ηλικία (Ιούνιος05-Μάιος06) 



ΕΑΙΤΥ 

372 Π1.2.1: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Ποσοστό χρηστών internet ανά ηλικία

9,12

39,71

21,47

7,94 6,76
10,299,71

50,00

24,41

9,12 6,76
0,001,18

2,94
0,59

0

10

20

30

40

50

60

Κάτω από 20 20 έως 30 30 έως 40 40 έως 50 Πάνω από 50

Ηλικίες

%
 π
οσ

οσ
τό

Άνδρες
Γυναίκες
Συνολικά

 

Εικόνα 137: Προφίλ χρηστών Internet ανά ηλικία (έως Μαι05) 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα για την περίοδο Ιούνιος 2005-Μάιος 2006 σε σχέση 
με τα στοιχεία του Μαΐου 2005 παρατηρούμε πως: 

• Η κατανομή του διαγράμματος είναι πιο μοιρασμένη συγκριτικά με την 
προηγούμενη φορά όπου οι ηλικίες 20 – 30 ετών ξεχώριζαν χαρακτηριστικά. 

• Ανησυχητικό είναι το γεγονός πως παρατηρείται μείωση για τις ηλικίες κάτω 
των 20 ετών, είναι ωστόσο ενθαρρυντικό το γεγονός πως έχουμε μεγάλη 
αύξηση στη χρήση του Internet από τις ηλικίες άνω των 40 αφού 
διπλασιάστηκε το ποσοστό. 

• Τέλος είναι αξιοσημείωτο το γεγονός πως παρουσιάζεται πιο έντονα το 
γυναικείο φύλο σε όλες τις ηλικίες. 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα του διαστήματος Ι06-Α07 με τα προηγούμενα 
αποτελέσματα παρατηρούμε τα εξής: 

• Η κατανομή του διαγράμματος δεν είναι και τόσο μοιρασμένη όπως 
παρουσιάστηκε στην προηγούμενη περίοδο. 

• Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός πως παρατηρείται αύξηση για την ηλικιακή 
ομάδα κάτω των 20 ετών. 

Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός πως παρατηρείται αύξηση της χρήσης του διαδικτύου 
από τις γυναίκες. 

Όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο όσων συμμετείχαν στην έρευνα και είναι χρήστες 
του Διαδικτύου κατά το διάστημα Ι06-Α07 παρατηρήσαμε πως για ακόμα μία φορά η 
συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 
ποσοστό που αγγίζει το 65%. Συγκριτικά με τις προηγούμενες περιόδους το ποσοστό 
αυτό είναι χαμηλότερο καθώς την περίοδο Ιούνιος 2005-Μάιος 2006 σε ότι αφορά το 
μορφωτικό επίπεδο όσων συμμετείχαν στην έρευνα και ήταν χρήστες internet, η 
πλειοψηφία αυτών ήταν τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με συντριπτικό ποσοστό 75%. Σε 
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αυτό το γράφημα αξίζει να τονιστεί ιδιαίτερα η διαφορά που υπάρχει σε σχέση με τα 
αποτελέσματα που είχαμε έως το Μάιο 2005. 

Μια σημαντική παρατήρηση είναι η ενίσχυση της τάσης αύξησης του ποσοστού των 
χρηστών που είναι απόφοιτοι σχολών που δεν είναι σχετικές με τις τεχνολογίες 
πληροφορικής, τη στιγμή που στην προηγούμενη μέτρηση κατείχαν την τρίτη θέση. 
Ευχάριστο είναι και το γεγονός πως τριπλασιάζεται το ποσοστό αυτών που η 
μόρφωσή τους είναι Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και διαθέτουν Internet. Αυτό 
σημαίνει πως το Διαδίκτυο χρησιμοποιείται από το ευρύ κοινό και όχι μόνο από τους 
μορφωμένους και όσους σχετίζονται με τεχνολογίες πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών γενικότερα. 

Γενικά είναι πολύ θετικό το στοιχείο πως πλέον έχουμε ένα πολύ μοιρασμένο 
διάγραμμα και δεν παρουσιάζεται καμία έντονη κυριαρχία όσον αφορά τη χρήση του 
internet συγκριτικά με το επίπεδο μόρφωσης. 

Χρήστες Internet ανά μορφωτικό επίπεδο
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Εικόνα 138: Προφίλ χρηστών Internet ανά μορφωτικό επίπεδο (Ι06-Α07) 
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Εικόνα 139: Προφίλ χρηστών Internet ανά μορφωτικό επίπεδο (Ιούνιος05-
Μάιος06) 

Χρήστες Internet ανά μορφωτικό επίπεδο
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Εικόνα 140: Προφίλ χρηστών Internet ανά μορφωτικό επίπεδο (έως Μαι05) 

7.1.3 Προφίλ  χρηστών  ευρυζωνικών  δικτύων  

Όσον αφορά το προφίλ των χρηστών ευρυζωνικών δικτύων αποκλειστικά για το 
διάστημα Ι06-Α07 παρατηρούμε σημαντικές αλλαγές συγκριτικά με τις προηγούμενες 
περιόδους. Η αποχή των μικρών σε ηλικία ομάδων (κάτω των 20 ετών) φαίνεται πως 
πλέον δεν υπάρχει (κάτι που παρατηρήθηκε στην περίοδο Ιούνιος 2005 – Μάιος 2006 
αλλά και στα αποτελέσματα της έρευνας τον Μάιο του 2005). Μάλιστα, το ποσοστό 
τους είναι αντίστοιχο με το ποσοστό της ηλικιακής ομάδας 30-40 ετών. Κυρίαρχη 
ηλικία χρηστών ευρυζωνικών δικτύων παραμένει η ομάδα 20-30 ετών η οποία 
μάλιστα έχει αυξήσει κατακόρυφα το ποσοστό της. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7:  
ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Π1.2.1: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 375 

σημειωθεί ένα πολύ σημαντικό εύρημα. Ττο 30% από τους χρήστες που συμμετείχαν 
στην έρευνα την περίοδο Ιούνιος 2005 – Μάιος 2006 είχαν ήδη ευρυζωνική σύνδεση. 
Το ποσοστό αυτό έχει ανέβει και οι χρήστες που συμμετείχαν στην έρευνα την 
περίοδο Ιούνιος 2006 – Αύγουστος 2007 και έχουν ήδη ευρυζωνική σύνδεση 
ανέρχονται στο 50% Φαίνεται λοιπόν πως η ευρυζωνικότητα φαίνεται να μπαίνει 
στην καθημερινή μας ζωή και να γίνεται ευρέως αποδεκτή από τον κόσμο. 

Κατανομή χρηστών ευρυζωνικών δικτύων ανά ηλικία
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Εικόνα 141: Κατανομή χρηστών ευρυζωνικών δικτύων ανά ηλικία (Ι06-Α07) 

Κατανομή χρηστών ευρυζωνικών δικτύων ανά ηλικία
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Εικόνα 142: Κατανομή χρηστών ευρυζωνικών δικτύων ανά ηλικία (Ιούνιος05-
Μάιος06) 



ΕΑΙΤΥ 

376 Π1.2.1: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Κατανομή χρηστών ευρυζωνικών δικτύων ανά ηλικία

5,03

52,8326,42

10,06
5,66

Κάτω από 20
20 έως 30
30 έως 40
40 έως 50
Πάνω από 50

 

Εικόνα 143: Κατανομή χρηστών ευρυζωνικών δικτύων ανά ηλικία (έως Μαι05) 

Εν συνεχεία κάνουμε έναν έλεγχο για να δούμε ανά ηλικία τα ποσοστά ανδρών και 
γυναικών που χρησιμοποιούν ευρυζωνικές υπηρεσίες. Σε γενικές γραμμές τα στοιχεία 
που λαμβάνουμε είναι ίδια. Σε κάποιες ηλικίες (μικρότερο από 30 χρονών) η 
συμμετοχή των γυναικών έχει αυξηθεί δραματικά, ενώ σε άλλες περιπτώσεις 
(μεγαλύτερες από 30 ετών) παρατηρείται ραγδαία πτώση. Ωστόσο, δε βλέπουμε 
μεγάλη διαφορά συγκριτικά με τα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει σε παλαιότερες 
περιόδους εκτός από το γεγονός ότι σε κάποιες ηλικίες (μικρότερες των 30 χρονών) η 
συμμετοχή των γυναικών έχει αυξηθεί δραματικά, ενώ σε άλλες περιπτώσεις (ηλικίες 
μεγαλύτερες των 30 ετών) παρατηρείται ραγδαία πτώση. 

Στη συνέχεια παρατηρούμε ανά ηλικία τα ποσοστά των χρηστών που έλαβαν μέρος 
στην έρευνα και είναι χρήστες ευρυζωνικών υπηρεσιών. Σε γενικές γραμμές 
παρατηρείται ομοιομορφία στα αποτελέσματα Ι06-Α07 συγκριτικά με τα 
αποτελέσματα που έχουν εξαχθεί από τα ερωτηματολόγια τόσο κατά την περίοδο 
Ιούνιος05-Μάιος06 όσο και το Μάιο 2005. Σε γενικές γραμμές μπορούμε να δούμε 
πως στις ηλικίες 20 έως 40 ετών έχουμε εκτενή χρήση ευρυζωνικών υπηρεσιών, ενώ 
αύξηση παρατηρήθηκε για τις ηλικίες 40 έως 50. Παρατηρείται πως τα πιο νεαρά 
άτομα εμπιστεύονται τις ευρυζωνικές υπηρεσίες και τις χρησιμοποιούν εκτενώς, ενώ 
φαίνεται ότι διορθώνεται σημαντικά το ποσοστό των ατόμων ηλικίας κάτω των 20 
ετών.  
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Ποσοστό χρηστών ευρυζωνικών δικτύων ανά ηλικία
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Εικόνα 144: Ποσοστό χρηστών ευρυζωνικών δικτύων ανά ηλικία (Ι06-Α07) 
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Εικόνα 145: Ποσοστό χρηστών ευρυζωνικών δικτύων ανά ηλικία (Ιούνιος05-
Μάιος06) 



ΕΑΙΤΥ 

378 Π1.2.1: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Ποσοστό χρηστών ευρυζωνικών δικτύων

2,26

21,75

11,02

4,24
2,54

0,00
1,98

0,85 0,28 0,00
2,26

23,73

11,86

4,52
2,54

0

5

10

15

20

25

Κάτω από 20 20 έως 30 30 έως 40 40 έως 50 Πάνω από 50

Ηλικίες

%
 π
οσ

οσ
τό

Άνδρες
Γυναίκες
Συνολικά

 

Εικόνα 146: Ποσοστό χρηστών ευρυζωνικών δικτύων ανά ηλικία (έως Μαι05) 

Στη συνέχεια εξετάζουμε από τους χρήστες Internet γενικά, ποιοι είναι αυτοί που 
χρησιμοποιούν ευρυζωνικά δίκτυα και πως είναι η κατάταξή τους ανάλογα με το 
μορφωτικό τους επίπεδο. 

Η έρευνα για το διάστημα Ι06-Α07 μας έδειξε ραγδαία αύξηση σε όλα τα μορφωτικά 
επίπεδα και πτώση για το επίπεδο άλλων σπουδών (ΙΕΚ, Διδακτορικό κλπ.). Είναι 
σημαντικό να δούμε πως πλέον πολλοί από τους χρήστες του Internet είναι και 
χρήστες ευρυζωνικών δικτύων. Όπως αναφέρθηκε ήδη, μεγάλη εντύπωση προκαλεί 
το γεγονός πως από τους συμμετέχοντες στην έρευνα για το διάστημα Ι06-Α07 πάνω 
από το 60% είναι χρήστες του διαδικτύου και όπως φαίνεται από το διάγραμμα τα 
δύο τρίτα από αυτούς είναι και χρήστες ευρυζωνικών δικτύων. Πλέον, η υστέρηση 
της διάδοσης των ευρυζωνικών δικτύων από άλλους τομείς της ζωής εκτός των 
ακαδημαϊκών ιδρυμάτων έχει εξαλειφθεί. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι για όσους συμμετείχαν στην έρευνα κατά την περίοδο 
Ιούνιος05-Μάιος06, οι απόφοιτοι τμημάτων συναφών με τεχνολογίες πληροφορικής 
και επικοινωνιών και οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και διδακτορικών 
είχαν πρόσβαση σε ευρυζωνικά δίκτυα σε ποσοστό άνω του 50%. Το ποσοστό για την 
συγκεκριμένη περίοδο ήταν αισθητά πιο χαμηλό για τους υπόλοιπους χρήστες. Το 
ακόλουθο γράφημα, επικυρώνει και την ευρεία εισχώρηση των ευρυζωνικών δικτύων 
στους χώρους των ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων, αλλά και την 
ταυτόχρονη υστέρηση της διάδοσής του σε άλλους φορείς. 
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Ποσοστό χρηστών Internet που χρησιμοποιούν και Ευρυζωνικά Δίκτυα ανά 
μορφωτικό επίπεδο
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Εικόνα 147: Ποσοστό χρηστών Internet που χρησιμοποιούν ευρυζωνικά δίκτυα 
ανά μορφωτικό επίπεδο (Ι06-Α07) 

Ποσοστό χρηστών Internet που χρησιμοποιούν και Ευρυζωνικά Δίκτυα ανά 
μορφωτικό επίπεδο
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Εικόνα 148: Ποσοστό χρηστών Internet που χρησιμοποιούν ευρυζωνικά δίκτυα 
ανά μορφωτικό επίπεδο (Ιούνιος05-Μάιος06) 
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Εικόνα 149: Ποσοστό χρηστών Internet που χρησιμοποιούν ευρυζωνικά δίκτυα 
ανά μορφωτικό επίπεδο (έως Μαι05) 

Συγκριτικά θα μπορούσαμε να τονίσουμε πως παρατηρείται κατακόρυφη πτώση των 
χρηστών ευρυζωνικών δικτύων για τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα και είναι 
απόφοιτοι τμημάτων μη συναφών με τηλεπικοινωνίες και τεχνολογία. Παρά το 
γεγονός, λοιπόν, της ύπαρξης ευρυζωνικών δικτύων στους ακαδημαϊκούς χώρους, 
υπάρχει μεγάλη μερίδα ανθρώπων που έχουν περάσει από τον ακαδημαϊκό χώρο 
αλλά δεν απολαμβάνουν ευρυζωνικές υπηρεσίες. Βεβαίως αν αθροίσουμε τα 
αποτελέσματα για τις δύο περιόδους (έως Μάιο 2005 και Ιούνιος 2005 έως Μάιος 
2006 με ισοσταθμισμένα βάρη) παρατηρούμε το ποσοστό να κυμαίνεται πάνω από 
30%. Ένας στους τρεις χρήστες του Διαδικτύου με επίπεδο μόρφωσης τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης αντικείμενου μη συναφούς με τεχνολογίες και τηλεπικοινωνίες 
απολαμβάνουν ευρυζωνικές υπηρεσίες, ποσοστό σχετικά υψηλό. 

Σύμφωνα με τις μετρήσεις μέχρι τον Ιούνιο του 2006, γινόταν εμφανές ότι το προφίλ 
του χρήστη ευρυζωνικών δικτύων είναι ο κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή ο 
απόφοιτος τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με αντικείμενο την επιστήμη των 
υπολογιστών στο σύνολό της και τις τηλεπικοινωνίες. 
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Χρήστες ευρυζωνικών δικτύων ανά μορφωτικό επίπεδο

12,70

31,75

18,25

32,54

4,76

Δευτεροβάθμια

Τριτοβάθμια (ΤΠΕ)

Τριτοβάθμια (Άλλο)

Μεταπτυχιακό

Άλλο (Ι.Ε.Κ., Διδακτορικό, κ.α.)

 

Εικόνα 150: Χρήστες ευρυζωνικών δικτύων ανά μορφωτικό επίπεδο (Ιούνιος05-
Μάιος06) 

Χρήστες Ευρυζωνικών δικτύων ανά μορφωτικό επίπεδο

2,52

33,96

20,75

40,25

2,52

Δευτεροβάθμια
Τριτοβάθμια (ΤΠΕ)
Τριτοβάθμια (άλλα)
Μεταπτυχιακό
Διδακτορικό

 

Εικόνα 151: Χρήστες ευρυζωνικών δικτύων ανά μορφωτικό επίπεδο (έως 
Μαι05) 

Για το διάστημα Ι06-Α07, τα στοιχεία που έχουμε παρατηρήσει για τις προηγούμενες 
περιόδους αλλάζουν άρδην. Δεν είναι πλέον οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων ή οι 
απόφοιτοι τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με αντικείμενο την επιστήμη των 
υπολογιστών που έχουν τα ηνία. Αυτοί που έρχονται πρώτοι πλέον στην έρευνα είναι 
οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης άλλων τμημάτων και όχι συναφών με 
υπολογιστές ή τηλεπικοινωνίες. Το ποσοστό τους μάλιστα είναι το δεύτερο 
μεγαλύτερο μετά το 40% που είχε παρατηρηθεί για τους κατόχους μεταπτυχιακού 
τίτλου στο πρώτο διάστημα της έρευνας (μέχρι Μάιο 2005). Πλέον τα ευρυζωνικά 
δίκτυα δεν είναι κεκτημένο αυτών που έχουν σπουδάσει ένα συναφές αντικείμενο, 
ωστόσο συνεχίζει να παρουσιάζεται ένα χάσμα ανάμεσα σε αυτούς που έχουν λάβει 
μόρφωση τριτοβάθμιου επιπέδου συγκριτικά με τους απόφοιτους δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. 
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Χρήστες ευρυζωνικών δικτύων ανά μορφωτικό επίπεδο

14,91

30,70
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13,16 2,63

Δευτεροβάθμια

Τριτοβάθμια (ΤΠΕ)

Τριτοβάθμια (Άλλο)

Μεταπτυχιακό

Άλλο (Ι.Ε.Κ., Διδακτορικό, κ.α.)

 

Εικόνα 152: Χρήστες ευρυζωνικών δικτύων ανά μορφωτικό επίπεδο (Ι06-Α07) 

Βέβαια παρουσιάζεται μια μικρή αύξηση στους χρήστες ευρυζωνικών δικτύων από 
συμμετέχοντες με μορφωτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. χωρίς ωστόσο τα 
αποτελέσματα να είναι ισοσταθμισμένα όπως αυτά που είχαν προκύψει στην 
τελευταία μέτρηση. 

Ακολουθεί ίσως το πιο σημαντικό από τα σχεδιαγράμματα σχετικά με τον τύπο 
ευρυζωνικού δικτύου. Παρατηρώντας τις μετρήσεις από τις προηγούμενες περιόδους 
μπορούμε να δούμε ότι την περίοδο Ιούνιος05-Μάιος06 είχαμε μια μεγάλη αλλαγή 
του «τοπίου» σε σχέση με τις μετρήσεις του Μαΐου 2005, όσον αφορά τα ευρυζωνικά 
δίκτυα, καθώς φάνηκε πως η πλειοψηφία των χρηστών ευρυζωνικών δικτύων 
διέθεταν σύνδεση DSL και όχι άλλο τοπικό δίκτυο (Ethernet κ.α.) όπως είχε προκύψει 
στα αποτελέσματα του Μαΐου 2005. Υπήρχε λοιπόν μια τάση αύξησης της διείσδυσης 
των οι DSL συνδέσεων οι οποίες άρχισαν να κυριαρχούν των άλλων ευρυζωνικών 
δικτύων. 

Στη νέα μέτρηση που έγινε για το διάστημα Ι06-Α07 τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν 
την συγκεκριμένη τάση. Μπορούμε ξεκάθαρα πλέον να διαπιστώσουμε πως οι 
χρήστες ευρυζωνικών δικτύων δεν είναι αυτοί που χρησιμοποιούν τοπικά δίκτυα (τα 
οποία διατίθενται κυρίως στον χώρο εργασίας και όχι για οικιακή χρήση) αλλά αυτοί 
που έχουν σύνδεση DSL. Είναι προφανές πλέον πως το προφίλ των χρηστών έχει 
αλλάξει άρδην μέσα σε δύο χρόνια και η εισροή των ευρυζωνικών δικτύων στα 
ελληνικά νοικοκυριά είναι μεγάλη. Θεωρούμε πως τα άλλα τοπικά δίκτυα και τα 
ασύρματα τοπικά δίκτυα χρησιμοποιούνται στις εργασίες των ατόμων που έχουν 
πρόσβαση σε ευρυζωνικά δίκτυα σε αντίθεση με τις γραμμές DSL που καταλήγουν 
ως επί το πλείστον σε σπίτια. 
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Ποσοστά χρήσης ευρυζωνικών δικτύων
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Εικόνα 153: Ποσοστά χρήσης ευρυζωνικών δικτύων (Ι06-Α07) 

Ποσοστά χρήσης ευρυζωνικών δικτύων
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Εικόνα 154: Ποσοστά χρήσης ευρυζωνικών δικτύων (Ιούνιος05-Μάιος06) 

Ποσοστά χρήσης ευρυζωνικών δικτύων
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Εικόνα 155: Ποσοστά χρήσης ευρυζωνικών δικτύων (έως Μαι05) 

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο για την πορεία των ευρυζωνικών υποδομών στη χώρα, είναι 
η παρουσίαση των λόγων που θα οδηγούσαν το κοινό στη χρήση ευρυζωνικών 
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υποδομών. Είναι σημαντικό αρχικά να δούμε τη διαφοροποίηση που παρουσιάζανε οι 
λόγοι που θα οδηγούσαν το κοινό στη χρήση ευρυζωνικών δικτύων έτσι όπως 
καταγράφηκαν στο διάστημα Ιούνιος 2005 – Μάιος 2006, συγκριτικά με τα 
αποτελέσματα που είχαν καταγραφεί το Μάιο 2005. Ενώ αρχικά το προσιτό κόστος 
ήταν ο κυρίαρχος λόγος που θα οδηγούσε σε απόκτηση ευρυζωνικής σύνδεσης, τώρα 
έχει πέσει στην τρίτη θέση. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα στο διάστημα Ιούνιος 
2005 – Μάιος 2006 πιστεύανε ότι πρωτίστως οι ταχύτητες σύνδεσης και 
δευτερευόντως οι παρεχόμενες υπηρεσίες ήταν οι πιο σημαντικοί λόγοι που θα 
οδηγούσαν σε απόκτηση ευρυζωνικής σύνδεσης. Από τα στοιχεία της έρευνας στο 
διάστημα Ιούνιος 2005 – Μάιος 2006 ήταν φανερό πως η γρήγορη ταχύτητα ήταν το 
στοιχείο που ενδιέφερε τους χρήστες του διαδικτύου ενώ είναι προφανές πως με τη 
διάδοση της ευρυζωνικότητας στο ευρύ κοινό, οι χρήστες γνώριζαν πλέον τις 
υπηρεσίες που μπορεί να τους παρέχει η ευρυζωνικότητα και τις θεωρούσαν έναν 
ικανό λόγο για να τους οδηγήσει σε απόκτηση ευρυζωνικής σύνδεσης.  

Άρα λοιπόν από το διάστημα Ιούνιος 2005 – Μάιος 2006 φαινόταν πως οι προσφορές 
από πολλούς παρόχους για ευρυζωνικές συνδέσεις σε χαμηλότερο κόστος απ’ ότι 
παλαιότερα, οδήγησε σε αύξηση των ευρυζωνικών συνδέσεων και σε αλλαγή της 
τάσης των συμμετεχόντων στην έρευνα αφού πλέον ο οικονομικός παράγοντας δε 
φαίνεται να ήταν αυτός που πρωτίστως επηρέαζε. Η τάση αυτή υφίσταται και κατά 
την μέτρηση την περίοδο Ι06-Α07 όπου βλέπουμε ότι αναφορικά με τους λόγους που 
θα οδηγούσαν τους χρήστες στην απόκτηση ευρυζωνικής σύνδεσης τα ποσοστά για 
την περίοδο Ι06-Α07 δεν αλλάζουν δραματικά συγκριτικά με την προηγούμενη 
περίοδο. Θα πρέπει να επισημάνουμε πως μειώνεται το ενδιαφέρον για τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες και εμφανίζεται ενδιαφέρον για μεγαλύτερες ταχύτητες. 
Τέλος, το κόστος χρήσης των ευρυζωνικών δικτύων θεωρείται ακόμα υψηλό και αυτό 
αποτυπώνεται από το συγκεκριμένο διάγραμμα, με το ποσοστό κόστους να μη 
μεταβάλλεται σημαντικά. Ο κόσμος, δεν προτιμά ευρυζωνικά δίκτυα για το χαμηλό 
τους κόστος, αφού δεν το θεωρεί ακόμα χαμηλό. 

Λόγοι που θα οδηγούσαν σε χρήση ευρυζωνικών υποδομών

19,92

25,73
51,87

2,49

Το προσιτό κόστος
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες
Οι ταχύτητες σύνδεσης
Άλλοι λόγοι

 

Εικόνα 156: Λόγοι που θα οδηγούσαν στη χρήση ευρυζωνικών υποδομών (Ι06-
Α07) 
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Λόγοι που θα οδηγούσαν σε χρήση ευρυζωνικών υποδομών

22,75

30,95

43,12

3,17

Το προσιτό κόστος
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες
Οι ταχύτητες σύνδεσης
Άλλοι λόγοι

 

Εικόνα 157: Λόγοι που θα οδηγούσαν στη χρήση ευρυζωνικών υποδομών 
(Ιούνιος05-Μάιος06) 

Λόγοι που θα οδηγούσαν στη χρήση ευρυζωνικών υποδομών

40,85

17,18

40,28

1,69

Το προσιτό κόστος
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες
Οι ταχύτητες σύνδεσης
Άλλοι λόγοι

 

Εικόνα 158: Λόγοι που θα οδηγούσαν στη χρήση ευρυζωνικών υποδομών 
(Μαι05) 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πρόθεση των χρηστών να αποκτήσουν τη 
μόνη διαθέσιμη κατ’ οίκον ευρυζωνική πρόσβαση στη χώρα, το DSL. Την περίοδο 
Ιούνιος05-Μάιος06 παρατηρούσαμε ότι σε πολύ μεγάλο ποσοστό οι χρήστες δε 
σκόπευαν με τις τότε συνθήκες να αποκτήσουν DSL, με το ποσοστό να ποικίλλει 
ανάλογα με την ηλικία χωρίς όμως να παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις. 
Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα για τις ηλικίες κάτω των 20 και άνω των 50 
όπου το 94% και το 96% αντίστοιχα απάντησε πως δε σκοπεύε να αποκτήσει 
ευρυζωνική σύνδεση. Συνδυάζοντας αυτά τα δεδομένα με τα στοιχεία που 
προέκυπταν σχετικά με τους λόγους που θα οδηγούσαν στη χρήση ευρυζωνικών 
υποδομών φαινόταν η απροθυμία των χρηστών να αποκτήσουν DSL σύνδεση είτε 
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γιατί δεν ήταν ικανοποιημένοι από τις παρεχόμενες ταχύτητες και υπηρεσίες είτε για 
οικονομικούς λόγους. 

Η κατάσταση όσον αφορά την πρόθεση απόκτησης DSL έχει αλλάξει άρδην για την 
περίοδο Ι06-Α07. Παρατηρούμε πως οι συμμετέχοντες στην έρευνα πλέον επιθυμούν 
σε μεγάλο ποσοστό να αποκτήσουν ευρυζωνική σύνδεση. Μάλιστα για τις ηλικίες 20-
40 ετών το σκηνικό έχει ανατραπεί πλήρως. Παρατηρούμε πως η ενημέρωση για τις 
δυνατότητες των ευρυζωνικών συνδέσεων ωθεί τον κόσμο στο να θέλει να αποκτήσει 
γιατί πιστεύει πως κάτι έχει να του προσφέρει κάποια ευρυζωνική σύνδεση. Η αλλαγή 
αυτή είναι ελπιδοφόρα για το μέλλον των ευρυζωνικών δικτύων. Είναι άλλωστε 
γνωστό πως η αγορά διαμορφώνεται από το αγοραστικό ενδιαφέρον και εφόσον 
διαφαίνεται πως υπάρχει πλέον αγοραστικό ενδιαφέρον για απόκτηση ευρυζωνικών 
συνδέσεων θα πρέπει να αναμένουμε ακόμα περισσότερες και ποιοτικότερες 
υπηρεσίες από τους παρόχους ευρυζωνικών συνδέσεων. 

Πρόθεση απόκτησης DSL σύνδεσης
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Εικόνα 159: Πρόθεση απόκτησης DSL ανά ηλικία (Ι06- Α07) 
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Εικόνα 160: Πρόθεση απόκτησης DSL ανά ηλικία (Μαι05- Φεβ06) 

Σκοπεύετε να αποκτήσετε DSL (ανά ηλικία);
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Εικόνα 161: Πρόθεση απόκτησης DSL ανά ηλικία (έως Μαι05) 

Άρδην έχει αλλάξει η κατάσταση και για τα ποσοστά ανά μορφωτικό επίπεδο που 
σκοπεύουν να αποκτήσουν DSL στο άμεσο μέλλον και μετρήθηκαν για το διάστημα 
Ι06-Α07. Μπορούμε να διακρίνουμε τα θετικά ποσοστά να ξεπερνούν κατά πολύ το 
αυστηρό όριο του 30% που παρατηρούσαμε στις προηγούμενες μετρήσεις. Μάλιστα 
για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου το ποσοστό φτάνει στο 100%, κάτι το οποίο 
σημαίνει πως όλοι τους θεωρούν την ευρυζωνική σύνδεση αναγκαία και σκοπεύουν 
άμεσα να αποκτήσουν. Τα αποτελέσματα αποτυπώνουν τη γενικότερη τάση που 
επικρατεί στην Ελλάδα τον τελευταίο χρόνο όπου έχουμε μεγάλη ροπή των χρηστών 
Internet προς τις ευρυζωνικές συνδέσεις. Στο συγκεκριμένο διάγραμμα, εντύπωση 
προκαλεί το γεγονός πως απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολών συναφών με 
την επιστήμη της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών έχουν χαμηλό ποσοστό 
ζήτησης ευρυζωνικών συνδέσεων. Αν εξετάσουμε το προφίλ των συγκεκριμένων 
χρηστών θα δούμε πως η πλειοψηφία αυτών έχουν δηλώσει πως είτε διαθέτουν ήδη 
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DSL σύνδεση (και άρα δε θέλουν να αποκτήσουν γιατί έχουν ήδη) ή είναι χρήστες 
ασύρματων η ενσύρματων (Ethernet) δικτύων (στο χώρο εργασίας τους). 
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Εικόνα 162: Πρόθεση απόκτησης DSL ανά μορφωτικό επίπεδο (Ι06-Α07) 
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Εικόνα 163: Πρόθεση απόκτησης DSL ανά μορφωτικό επίπεδο (Ιούνιος05-
Μάιος06) 
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Εικόνα 164: Πρόθεση απόκτησης DSL ανά μορφωτικό επίπεδο (Μαι05) 

Σε ό,τι αφορά όμως τη συγκεκριμένη τεχνολογία, και τον τρόπο με τον οποίο 
παρέχεται σήμερα στην ελληνική αγορά, οι λόγοι για τους οποίους οι χρηστές δεν 
δείχνουν να την προτιμούν και να σκοπεύουν να την υιοθετήσουν, είναι σαφείς σε 
όλο το διάστημα της έρευνας. Είναι εμφανές πως οι χρήστες που συμμετείχαν στην 
έρευνα δεν προβαίνουν σε απόκτηση ευρυζωνικής σύνδεσης και εν προκειμένω DSL 
σύνδεσης για το λόγο ότι τη θεωρούν μία ακριβή υπηρεσία. Παλαιότερα 
παρατηρούσαμε πως με μεγάλη πλειοψηφία και σε ποσοστό που ξεπερνάει το 55%, οι 
χρήστες του Διαδικτύου στη χώρα δεν αποκτούν DSL πρόσβαση λόγω του 
αυξημένου κόστους απόκτησης και χρήσης. Το ενθαρρυντικό ήταν πως ενώ στην 
πρώτη μέτρηση (Μαι05) οι χρήστες κατά 68% δεν επέλεγαν να εγκαταστήσουν DSL 
σύνδεση για οικονομικούς λόγους, το ποσοστό αυτό στην δεύτερη μέτρηση 
(Ιούνιος05-Μάιος06) είχε μειωθεί σημαντικά (13%). Αντ’ αυτού, είχε σχεδόν 
τριπλασιαστεί το ποσοστό της επιλογής που είχαν οι συμμετέχοντες για 
διαθεσιμότητα DSL στην περιοχή τους.  

Τα νέα αποτελέσματα για την περίοδο Ι06-Α07 δεν είναι και τόσο ενθαρρυντικά. 
Μετά από δύο χρόνια (όσο διαρκεί και η έρευνα) οι χρήστες συνεχίζουν να επιμένουν 
πως δεν αποκτούν DSL γιατί τη θεωρούν ακριβή, ενώ παράλληλα αυξάνονται και οι 
χρήστες που επισημαίνουν πως δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στην περιοχή τους. Τα 
συμπεράσματα που προκύπτουν θα λέγαμε ότι είναι ως ένα σημείο αντικρουόμενα. 
Από τη στιγμή που πρόκειται για μία υπηρεσία με πολύ μεγάλη ζήτηση, θα 
περιμέναμε από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους να προσπαθούν να πετύχουν όσο 
το δυνατόν μεγαλύτερη κάλυψη ενώ παράλληλα να προσπαθούν να μειώσουν την 
τιμή προκειμένου να προσελκύσουν ολοένα και μεγαλύτερο κοινό. Αν’ αυτού, αυτό 
που παρατηρούμε είναι πως οι συμμετέχοντες στην έρευνα δηλώνουν σε ποσοστό 
κοντά στο 25% (ένας στους τέσσερις) πως δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στην περιοχή 
τους ενώ παράλληλα το 40% δηλώνει πως η συγκεκριμένη υπηρεσία είναι πολύ 
ακριβή. 
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Εικόνα 165: Λόγοι μη απόκτησης DSL (Ι06-Α07) 
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Εικόνα 166: Λόγοι μη απόκτησης DSL (Ιούνιος05-Μάιος06) 
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Εικόνα 167: Λόγοι μη απόκτησης DSL (Μαι05) 

Σε ό,τι αφορά τους χρήστες του Διαδικτύου, είναι ενδιαφέρον να δούμε τις ώρες τις 
οποίες βρίσκονται συνδεδεμένοι κάθε ημέρα, και το πώς αυτό διαφοροποιείται με 
βάση την ηλικία τους, αλλά και τον τύπο σύνδεσης που διαθέτουν. 

Παρατηρούμε (για το διάστημα Ι06-Α07) πως για τις ηλικίες άνω των 20 ετών η 
ημερήσια σύνδεση στο διαδίκτυο είναι κατά πλειοψηφία μεγαλύτερη των τριών 
ωρών. Δεδομένου πως στη συγκεκριμένη έρευνα εντοπίσαμε πληθώρα χρηστών που 
διαθέτουν ευρυζωνική σύνδεση το αποτέλεσμα είναι αναμενόμενο καθότι η 
ευρυζωνική σύνδεση επιτρέπει διαρκή πρόσβαση στο διαδίκτυο χωρίς επιπλέον 
χρέωση. Συγκριτικά με τις προηγούμενες περιόδους έρευνας έχουμε να 
παρατηρήσουμε πως οι διαφορές είναι μεγάλες. Για όλες τις ηλικίες η επικρατούσα 
ώρα ημερήσιας σύνδεσης ξεπερνά τις τρεις ώρες, ενώ παράλληλα η απάντηση 
λιγότερο από 1 ώρα έχει «πέσει» κατακόρυφα. 

Στην περίοδο Ιούνιος05-Μάιος06 παρατηρούσαμε πως για τις ηλικίες κάτω των 50 
ετών υπήρχε σχετική ισορροπία. Δηλαδή τα ποσοστά χρήσης για κάτω από 1 ώρα, 1 
έως 3 ώρες αλλά και περισσότερες από 3 ώρες ήταν ισορροπημένα, ενώ για τις 
ηλικίες άνω των 50 ως επί το πλείστον το internet χρησιμοποιούνταν μία έως τρεις 
ώρες την ημέρα.  



ΕΑΙΤΥ 

392 Π1.2.1: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Ώρες συνδεσης στο Internet την ημέρα ανά ηλικία

35,42

23,58

4,76

10,53

22,22

27,08 27,64

47,62

42,10

33,33
37,50

48,78 47,62 47,37
44,45

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

κάτω από 20 20 έως 30 30 έως 40 40 έως 50 πάνω από 50

ηλικίες

πο
σο
στ
ό 

%

Κάτω από 1 ώρα
1 έως 3 ώρες
Περισσότερες από 3 ώρες

 

Εικόνα 168: ώρες σύνδεσης στο Internet την ημέρα ανά ηλικία (Ι06-Α07) 
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Εικόνα 169: ώρες σύνδεσης στο Internet την ημέρα ανά ηλικία (Ιούνιος05-
Μάιος06) 
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Εικόνα 170: ώρες σύνδεσης στο Internet την ημέρα ανά ηλικία (Μαι05)  

Με βάση τον τύπο της σύνδεσης είναι προφανές ότι οι χρήστες ευρυζωνικών 
υποδομών βρίσκονται συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο πάνω από 3 ώρες την ημέρα, σε 
αντίθεση με τους υπόλοιπους που στην πλειοψηφία τους είναι συνδεδεμένοι από 1 
έως 3 ώρες. Η αδιάλειπτη και συνεχής σύνδεση με το Διαδίκτυο, χαρακτηριστικό 
γνώρισμα μιας ευρυζωνικής σύνδεσης, εξηγεί το παρακάτω γράφημα. Συγκρίνοντας 
τα τωρινά αποτελέσματα με αυτά που είχαν σημειωθεί στις προηγούμενες περιόδους 
βλέπουμε πως δεν αλλάζουν σχεδόν καθόλου οι ώρες χρήσης του διαδικτύου 
συγκριτικά με τη σύνδεση που διαθέτουν οι συμμετέχοντες στα ερωτηματολόγια. 
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Εικόνα 171: Ώρες χρήσης του Internet με βάση τη σύνδεση (Ι06-Α07) 
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Εικόνα 172: Ώρες χρήσης του Internet με βάση τη σύνδεση (Ιούνιος05-Μάιος06) 
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Εικόνα 173: Ώρες χρήσης του Internet με βάση τη σύνδεση (Μαι05) 

Όσον αφορά το βαθμό ενημέρωσης των συμμετεχόντων στην έρευνα σχετικά με τον 
όρο ευρυζωνικότητα για το διάστημα Ι06-Α07 παρατηρούμε πως οι χρήστες είναι 
πλέον ενημερωμένοι για τον όρο ευρυζωνικότητα και σχεδόν 2 στους 3 
συμμετέχοντες απάντησαν πως γνωρίζουν ως ένα βαθμό για την ευρυζωνικότητα. Θα 
πρέπει να τονιστεί πως αρχικά οι συμμετέχοντες στην έρευνα που διενεργείται με 
χρήση ερωτηματολογίου αναρτημένου σε δικτυακό τόπο (on line) ήταν ως επί το 
πλείστον άνθρωποι οι οποίοι γνώριζαν εκ των προτέρων τι είναι η ευρυζωνικότητα 
και επισκέπτονταν το δικτυακό τόπο για να ενημερωθούν για ενέργειες και δράσεις. 
Στην πορεία και πιο συγκεκριμένα στη δεύτερη περίοδο έρευνας παρατηρούμε πως 
συμμετέχουν και πολλοί που δε γνωρίζουν για την ευρυζωνικότητα. Μετά από δύο 
χρόνια, τα αποτελέσματα είναι ίσως πιο αντιπροσωπευτικά και αντικατοπτρίζουν 
καλύτερα την πραγματικότητα. Δύο στους τρεις γνωρίζουν τον όρο ευρυζωνικότητα 
ενώ το 30% περίπου, αν και δε γνωρίζει τον όρο λαμβάνει μέρος στην έρευνα και 
συμμετέχει σε εκδηλώσεις για την ευρυζωνικότητα. 
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Εικόνα 174: Βαθμός γνώσης των χρηστών για τον όρο Ευρυζωνικότητα (Ι06-
Α07) 
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Εικόνα 175: Βαθμός γνώσης των χρηστών για τον όρο Ευρυζωνικότητα 
(Ιούνιος05-Μάιος06) 
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Εικόνα 176: Βαθμός γνώσης των χρηστών για τον όρο Ευρυζωνικότητα (Μαι05) 

Όσον αφορά το βαθμό ενημέρωσης για την ευρυζωνικότητα όσων γνωρίζουν ήδη το 
συγκεκριμένο όρο έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής για το διάστημα Ι06-Α07. Οι 
συμμετέχοντες θεωρούν πως είναι λίγο έως αρκετά ενημερωμένοι σχετικά με την 
ευρυζωνικότητα σε ποσοστό πάνω από 50%. Οι πολύ και οι πλήρως ενημερωμένοι 
προσεγγίζουν το 40%. Τα ποσοστά συγκριτικά με τις προηγούμενες περιόδους 
παραμένουν σχεδόν αναλλοίωτα με τη μέση λύση (αρκετά ενημερωμένοι) να είναι η 
απάντηση της πλειοψηφίας των χρηστών. 

Βαθμός ενημέρωσης για την ευρυζωνικότητα
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Εικόνα 177: Βαθμός ενημέρωσης των χρηστών για την Ευρυζωνικότητα (Ι06-
Α07) 
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Εικόνα 178: Βαθμός ενημέρωσης των χρηστών για την Ευρυζωνικότητα 
(Ιούνιος05-Μάιος06) 

Πόσο ενημερωμένος/η είστε για την "Ευρυζωνικότητα";
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Εικόνα 179: Βαθμός ενημέρωσης των χρηστών για την Ευρυζωνικότητα (Μαι05) 

Όσον αφορά, τέλος, τις υπηρεσίες που επιθυμούν να αποκτήσουν οι χρήστες μέσω 
της ευρυζωνικής πρόσβασης παρατηρούμε κάποιες αξιοσημείωτες αλλαγές αλλά και 
κάποιες «σταθερές αξίες» 

• Οι χρήστες πιστεύουν ότι είναι πολύ αργή η σύνδεσή τους κατά την πρόσβαση 
στις σελίδες του διαδικτύου και σαν κύρια απαίτηση από μία ευρυζωνική 
σύνδεση είναι το γρηγορότερο Internet. 

• Στη δεύτερη θέση από την έκτη έχει ανέβει η υπηρεσία ανταλλαγής αρχείων 
(P2P). Προφανώς, το κοινό είναι πλέον ενημερωμένο για τις δυνατότητες 
ανταλλαγής αρχείων και έτσι ζητά επίμονα μία τέτοια υπηρεσία. 

• Στην τρίτη θέση από την έβδομη έχει ανέβει η υπηρεσία gaming, δηλαδή 
παιχνίδια στο διαδίκτυο. Οι απαντήσεις είναι φυσιολογικές αν αναλογιστούμε 
πως στην περίοδο Ι06-Α07 έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή ατόμων στις 
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ηλικίες έως 30 ετών, ηλικίες στις οποίες τα παιχνίδια στο διαδίκτυο είναι πολύ 
δημοφιλή.  

• Μεγάλη άνοδο παρουσιάζει και η υπηρεσία e-mail. Οι χρήστες του διαδικτύου 
σε όλες τις ηλικίες είναι προφανές πως κάνουν χρήση του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και πιστεύουν πως με ευρυζωνική σύνδεση θα είναι σε θέση να 
χρησιμοποιούν καλύτερα μία τέτοια υπηρεσία. 

• Πτώση παρατηρείται στην IP τηλεφωνία, πιθανά λόγω του ότι πολλοί χρήστες 
την κατέχουν ήδη μέσω υπηρεσιών double play. 

Η παραπάνω πληροφορία έχει ιδιαίτερη σημασία και για τις ευρυζωνικές υποδομές, 
καθότι μας δίνει σημαντικά στοιχεία για να δούμε ποιες υπηρεσίες θα πρέπει να 
υποστηριχθούν από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, και να μας επιτρέψει στη 
συνέχεια να σχεδιάσουμε τις αντίστοιχες υποδομές που σκοπό θα έχουν να 
ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις των χρηστών.  

Γενικότερα, από τα αποτελέσματα μπορούμε να συμπεράνουμε πως η 
ευρυζωνικότητα δεν είναι πλέον για το κοινό μια άγνωστη τεχνολογία το οποίο 
μπορεί να παρέχει εξειδικευμένες εφαρμογές σε εξειδικευμένους χρήστες αλλά ένα 
αγαθό που μπορεί να υποστηρίξει χρηστικές εφαρμογές που θα κάνουν πιο εύκολη 
αλλά και πιο ευχάριστη τη ζωή μας (τηλεφωνία πάνω από IP, ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση, e-mail, P2P, gaming κ.α.) 

Ευρυζωνικές Υπηρεσίες που ζητούνται
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Εικόνα 180: Ευρυζωνικές υπηρεσίες που ζητούν οι χρήστες (Ι06-Α07) 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7:  
ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Π1.2.1: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 399 

Ευρυζωνικές Υπηρεσίες που ζητούνται
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Εικόνα 181: Ευρυζωνικές υπηρεσίες που ζητούν οι χρήστες (Ιούνιος05-Μάιος06) 

Ευρυζωνικές υπηρεσίες που ζητούν οι χρήστες
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Εικόνα 182: Ευρυζωνικές υπηρεσίες που ζητούν οι χρήστες (Μαι05) 

7.1.4 Συγκριτικά  Αποτελέσματα  

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε συγκριτικά αποτελέσματα για τα τρία 
διαστήματα διεξαγωγής της έρευνας αλλά και στοιχεία που αφορούν το σύνολο των 
συμμετεχόντων στην έρευνα. 

Το δείγμα μας αποτελείται από 1071 άτομα χωρισμένα σε τρεις περιόδους όπως 
φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

Περίοδος Πλήθος 

Μέχρι Μάιο 2005 356 
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Ιούνιος 2005 – Μάιος 2006 474 

Ιούνιος 2006 – Αύγουστος 2007 241 

Σύνολο 1071 

Πίνακας 68: Δείγμα έρευνας ανά περίοδο μελέτης 

Ακολουθούν συγκεντρωτικοί συγκριτικοί πίνακες που περιέχουν συγκριτικά στοιχεία 
για κάθε περίοδο. 
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Εικόνα 183: Συγκριτικός πίνακας ηλικίας συμμετεχόντων 

Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε από το παραπάνω διάγραμμα με την πάροδο του 
χρόνου έχουμε το ενθαρρυντικό στοιχείο πως όλο και περισσότεροι νέοι 
ενδιαφέρονται για την ευρυζωνικότητα, επισκέπτονται το δικτυακό μας τόπο και 
συμμετέχουν στην έρευνα. Μάλιστα στην τελευταία μέτρηση, πάνω από δύο στους 
τρεις χρήστες είναι ηλικίας κάτω των 30 ετών. 

Μορφωτικό Επίπεδο Συμμετεχόντων
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Εικόνα 184: Συγκριτικός πίνακας μορφωτικού επιπέδου συμμετεχόντων 

Αναφορικά με το μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων έχουμε να κάνουμε μία 
σημαντική παρατήρηση. Παρά το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα έχουν 
μία σταθερή τάση να ανήκουν στους αποφοίτους ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης με αντικείμενο συναφές με την τεχνολογία και τους υπολογιστές, στις 
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τελευταίες μετρήσεις παρατηρείται μία μεγάλη αύξηση τόσο αυτών που είναι 
απόφοιτοι δευτεροβάθμιας όσο και αυτών που είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας άλλων 
ιδρυμάτων (με αντικείμενο που δεν είναι συναφές με υπολογιστές). Αυτή η τάση 
δείχνει το ενδιαφέρον που δείχνουν άνθρωποι όλων των επιστημονικών πεδίων προς 
την ευρυζωνικότητα.  
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Εικόνα 185: Συγκριτικός πίνακας χρηστών Internet ανά ηλικία 

Στο παραπάνω διάγραμμα παρατηρούμε πως οι χρήστες του διαδικτύου εντοπίζονται 
κυρίως στην ηλικιακή ομάδα 20 έως 30 η οποία είχε και τα μεγαλύτερα ποσοστά καθ’ 
όλη τη διάρκεια της έρευνας. Εντύπωση είχε προξενήσει αρχικά η μικρή συμμετοχή 
των ηλικιών κάτω των 20 ετών, ωστόσο με την πάροδο του χρόνου παρατηρούμε 
σημαντική αύξηση του ποσοστού τους. Οι ηλικίες 30 έως 40 διατηρούν ένα σταθερό 
ποσοστό περίπου στο 22% ενώ οι ηλικιακές ομάδες ένω των 40 ετών εμφανίζουν 
μεγάλες διακυμάνσεις χαρακτηριστικό του γεγονότος πως σε αυτές τις ηλικίες το 
Internet είναι κάτι μακρινό, ίσως και αμφιλεγόμενο. 

Πρόσβαση στο Ιντερνετ ανά μορφωτικό επίπεδο
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Εικόνα 186: Συγκριτικός πίνακας χρηστών Internet ανά μορφωτικό Επίπεδο 

Τρομακτικά θα ονομάζαμε τα αποτελέσματα της πρώτης περιόδου της έρευνας (μπλε 
χρώμα) συγκριτικά με τα πιο πρόσφατα πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα (κίτρινο 
χρώμα). Έτσι τα πρώτα αποτελέσματα μας αποδείκνυαν πως το Internet είναι κτήμα 
μόνο των μορφωμένων και μάλιστα όσων είχαν μεταπτυχιακή μόρφωση ή όσων ήταν 
απόφοιτοι σχολών με αντικείμενο συναφές με υπολογιστές και δίκτυα. Στην πορεία, 
βέβαια, το σκηνικό άλλαξε άρδην με τα πρωτεία να περνούν στους απόφοιτους 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με αντικείμενο μη συναφές με υπολογιστές ενώ σημαντική 
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αύξηση και διατήρηση στα μεγέθη του 20% παρατηρήθηκε για τους αποφοίτους 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σταθερά χαμηλή συμμετοχή για τους αποφοίτους ΙΕΚ, 
κατόχους διδακτορικών κ.α. γεγονός αναμενόμενο καθότι πρόκειται για μία ομάδα 
που δεν περιμένουμε μεγάλη συμμετοχή κυρίως για το γεγονός ότι δεν είναι πολλοί 
σε πλήθος. 

Χρήστες Ευρυζωνικών Δικτύων ανά Ηλικία
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Εικόνα 187: Συγκριτικός πίνακας χρηστών Ευρυζωνικών Δικτύων ανά Ηλικία 

Ένας από τους πιο σημαντικούς πίνακες της έρευνας είναι ο παραπάνω. Αρχικά για το 
λόγο ότι η έρευνα αφορά την ευρυζωνικότητα και φυσικά γιατί τα αποτελέσματα 
είναι καίρια για να δούμε την πρόοδο της ευρυζωνικότητας. Όπως φαίνεται και από 
το διάγραμμα οι κύριοι χρήστες ευρυζωνικών δικτύων είναι στην ηλικιακή ομάδα 20 
έως 30 ετών, ενώ ακολουθεί η ηλικιακή ομάδα 30 έως 40 ετών. Απογοητευτικά 
αρχικά αλλά πολύ θετικά στην πορεία είναι τα αποτελέσματα για την ηλικιακή ομάδα 
κάτω των 20 ετών, όπου αρχικά τα ποσοστά δεν ήταν μεγαλύτερα από 6%. Ωστόσο 
από τον Ιούνιο του 2006 και μετά, η αύξηση σε αυτές τις ηλικίες είναι εξαιρετικά 
σημαντική. Για τις ηλικίες άνω των 40 ετών παρατηρούμε σχετικά χαμηλά ποσοστά 
όπως παρατηρήσαμε και στη χρήση του διαδικτύου προφανώς για τους ίδιους λόγους 
που περιγράψαμε παραπάνω. 

Ποσοστό χρηστών Ιντερνετ που χρησιμοποιούν ευρυζωνικά δίκτυα
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Εικόνα 188: Συγκριτικός πίνακας χρηστών Internet που χρησιμοποιούν 
ευρυζωνικά δίκτυα ανά μορφωτικό επίπεδο. 

Ένα διάγραμμα που αποτυπώνει την κατάσταση των χρηστών διαδικτύου σύμφωνα 
με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων είναι και το παραπάνω. Στον πίνακα μπορούμε 
να δούμε πόσοι από τους χρήστες Internet είναι και κάτοχοι ευρυζωνικής σύνδεσης 
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ανά μορφωτικό επίπεδο. Τα αποτελέσματα είναι θεαματικά. Οι ευρυζωνικές 
συνδέσεις ήταν κεκτημένο των μορφωμένων μέχρι και τη μέτρηση του Μαΐου 2006. 
τα αποτελέσματα για το διάστημα μετά το Μάιο του 2006 αφήνουν μία ελπίδα. 
Παρατηρούμε πως από τους συμμετέχοντες στην έρευνα το 50% των χρηστών 
Internet και αποφοίτων δευτεροβάθμιας έχουν ευρυζωνική σύνδεση ποσοστό που σε 
παλαιότερες περιόδους δεν ξεπερνούσε το 25%. Παραπλήσια ήταν και τα 
αποτελέσματα που αφορούν τους αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης άλλων 
τμημάτων με αντικείμενο μη συναφές με επιστήμη των υπολογιστών και δίκτυα. Η 
πιο πρόσφατη μέτρηση μας παρουσιάζει ωστόσο πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία για όλα 
τα μορφωτικά επίπεδα. Από τους συμμετέχοντες πάνω από το 60% κατά μέσο όρο 
διαθέτει ευρυζωνική σύνδεση. Είναι εξαιρετικά μεγάλης σημασίας η παρατήρηση 
πως είναι περισσότεροι αυτοί που χρησιμοποιούν ευρυζωνική σύνδεση από αυτούς 
που χρησιμοποιούν απλή Dial Up. 

Είδος Ευρυζωνικής Σύνδεσης
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Εικόνα 189: Συγκριτικός πίνακας που απεικονίζει το είδος ευρυζωνικής 
σύνδεσης χρηστών με ευρυζωνική σύνδεση 

Ένα ακόμα γράφημα που μας δίνει πολύ σημαντικά στοιχεία για την κατάσταση των 
ευρυζωνικών συνδέσεων στην Ελλάδα είναι και το παραπάνω. Αρχικά για την 
περίοδο έως το Μάιο του 2005 βλέπουμε πως η πλειοψηφία των χρηστών 
ευρυζωνικών δικτύων χρησιμοποιούσαν Ethernet ή ασύρματα δίκτυα. Στην πορεία, 
βλέπουμε τα δεδομένα να μεταβάλλονται και φτάνουμε στην περίοδο Ιούνιος 2006- 
Αύγουστος 2007 όπου βλέπουμε τη συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών να έχουν 
ευρυζωνική σύνδεση με χρήση DSL.  
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Λόγοι που θα οδηγούσαν σε χρήση ευρυζωνικών υποδομών
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Εικόνα 190: Συγκριτικός πίνακας λόγων που θα οδηγούσαν σε χρήση 
ευρυζωνικών υποδομών 

Ένας πίνακας που αποτυπώνει τους λόγους για τους οποίους θα οδηγούνταν οι 
ερωτηθέντες σε χρήση ευρυζωνικών υποδομών είναι και ο παραπάνω. Παρατηρούμε 
τα στοιχεία να μεταβάλλονται αλλά να μην παρατηρούνται μεγάλες αλλαγές. Βέβαια, 
συγκριτικά με την πρώτη περίοδο, μπορούμε να παρατηρήσουμε πως το θέμα 
κόστους έχει μειωθεί στο μισό και έχουν αυξηθεί τα ποσοστά για τις προσφερόμενες 
υπηρεσίες και τις ταχύτητες σύνδεσης. Ωστόσο, η υπεροχή του αιτήματος για μεγάλες 
ταχύτητες σύνδεσης είναι εμφανής και σταθερή για όλη της διάρκεια της έρευνας. 
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Εικόνα 191: Συγκριτικός πίνακας λόγων μη απόκτησης DSL 

Αντίστοιχα αποτελέσματα με το προηγούμενο διάγραμμα, παρουσιάζει και αυτό που 
αναφέρεται στους λόγους μη απόκτησης DSL. Η συντριπτική πλειοψηφία των 
χρηστών θεωρεί πως είναι πολύ ακριβή η DSL ενώ τρομερή εντύπωση προκαλεί το 
γεγονός πως σχεδόν ένας στους τέσσερις συμμετέχοντες στην έρευνα απάντησαν πως 
δεν υπάρχει διαθεσιμότητα σε DSL στην περιοχή τους. 
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Πρόθεση απόκτησης DSL ανά ηλικία
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Εικόνα 192: Συγκριτικός πίνακας πρόθεσης απόκτησης DSL από χρήστες που δε 
διαθέτουν ανά ηλικία 

Ένα τελευταίο συγκεντρωτικό διάγραμμα απεικονίζει την πρόθεση απόκτησης DSL 
ανά ηλικία. Τα αποτελέσματα είναι πολύ θετικά. Παρατηρούμε πως με την πάροδο 
του χρόνου οι χρήστες των ηλικιακών ομάδων κάτω των 50 ετών επιθυμούν σε 
μεγάλο βαθμό να αποκτήσουν DSL σύνδεση παρά το γεγονός πως είναι οι ίδιοι που 
τη θεωρούν ακριβή. Η τελευταία μέτρηση μάλιστα, αλλάζει άρδην την κατάσταση. 
Ειδικά για τις ηλικιακές ομάδες από είκοσι έως σαράντα ετών παρατηρούμε πως 
περίπου το 70% αυτών εμφανίζουν πρόθεση να αποκτήσουν άμεσα DSL σύνδεση. Θα 
πρέπει να μας προβληματίσει ωστόσο το γεγονός πως για τις ηλικίες κάτω των 20 
ετών δεν εμφανίζεται ιδιαίτερη πρόθεση για απόκτηση γραμμής DSL. 

Κάνοντας μία συνολική αποτίμηση της κατάστασης μέσα από τις μετρήσεις που 
έγιναν τα τελευταία 2,5 χρόνια θα μπορούσαμε να επισημάνουμε πως η κατάσταση 
είναι ολοένα και καλύτερη. Όλο και περισσότεροι χρήστες αποκτούν ευρυζωνικές 
συνδέσει ή επιθυμούν να αποκτήσουν και όλο και περισσότεροι ενδιαφέρονται να 
μάθουν για την ευρυζωνικότητα ή ήδη γνωρίζουν αρκετά στοιχεία. Θα πρέπει να 
τονίσουμε πως μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια έχουν γίνει πολλές κινήσεις από τους 
τηλεπικοινωνιακούς παρόχους προκειμένου να βελτιώσουν τόσο τις ταχύτητες 
πρόσβασης όσο και το κόστος χρήσης ευρυζωνικών δικτύων. Θα πρέπει παράλληλα 
να επισημάνουμε πως ταυτόχρονα γίνονται στην Ελλάδα πολλά σημαντικά έργα για 
την εγκατάσταση ενσύρματων και ασύρματων μητροπολιτικών δικτύων σε μεγάλες 
και μικρές πόλεις. 

7.2 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

Σε προηγούμενο κεφάλαιο περιγράφηκαν οι διαθέσιμες ευρυζωνικές υποδομές στη 
χώρα και στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Στην συγκεκριμένη παράγραφο 
παρουσιάζονται τα σχέδια των παρόχων σχετικά με την επέκταση των διαθέσιμων 
ευρυζωνικών υποδομών στην Ελλάδα και στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 

Σκοπός είναι να γίνουν γνωστά τα σχέδια που έχουν για την περαιτέρω ανάπτυξη και 
τις πιθανές επενδύσεις στο χώρο των υποδομών.  
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Όπως προαναφέρθηκε τα στοιχεία που παρουσιάζονται από τους παρόχους, 
παρουσιάστηκαν σε σχετικά δελτία τύπου, μελέτες, εκθέσεις αλλά και κατά την 
διάρκεια εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν από την ομάδα εκτέλεσης του έργου, στα 
πλαίσια του Υποέργου 2: Ενέργειες προβολής, εκδηλώσεις, διαφημίσεις. Τα στοιχεία 
αυτά αφορούν κυρίως παρόχους τηλεπικοινωνιακών υποδομών στην ΠΔΕ που δεν 
έχουν απαντήσει στο σχετικό ερωτηματολόγιο, για θέματα όπως 

7.2.1 ΕΔΕΤ  

Στο αμέσως προσεχές μέλλον, η ΕΔΕΤ σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί σε όλους τους 
σημαντικούς εκείνους χώρους που συνδέονται με την ανάπτυξη του Internet νέας 
γενιάς οπτικής τεχνολογίας υπερυψηλών ταχυτήτων (1-5 Gbps). Μεταξύ άλλων, θα 
προσφέρει τη δυνατότητα παροχής σε Ερευνητικές Κοινοπραξίες, Εικονικών Δικτύων 
(VPN), υπηρεσιών Μulticast και υπηρεσιών δικτύωσης IPv6. Συγκεκριμένα, το ΕΔΕΤ 
στοχεύει να υποστηρίξει την ανάπτυξη και διάχυση στους Ακαδημαϊκούς και 
Ερευνητικούς φορείς:  

• Προηγμένων Υπηρεσιών Internet νέας γενιάς  

• Προηγμένων Εφαρμογών Ηλεκτρονικής Μάθησης από απόσταση  

• Διασύνδεση υπερ-υπολογιστικών συστημάτων και GRID  

 

Στα μελλοντικά σχέδια του ΕΔΕΤ είναι αναβάθμιση των προσβάσεων με την λήξη 
της 105 από 1 Gbps σε προσβάσεις σκοτεινής ίνας. Αυτό θα γίνει όπου είναι δυνατόν 
μέσω ζευγαριού ίνας από τα μητροπολιτικά των Δήμων, αλλά και με άλλους πιθανούς 
τρόπους (π.χ. ΜΑΝ Αθήνας). 

Επιπλέον λόγω του ότι το ΕΔΕΤ3 βασίζεται σε σχεδιασμό dark-fiber-IRU-15year 
(τόσο στο δίκτυο κορμού, αλλά και στις προσβάσεις) μπορεί να προχωρήσει (α) στην 
ανάπτυξη «wave based εφαρμογών» με (σχεδόν) όσα λ χρειάζονται και (β)στην 
μελέτη παροχής και χρήσης του "future Internet". Ήδη έχει γίνει μια αρχική κατανομή 
των "φορέων ΕΔΕΤ" σε κατηγορίες.  

Παράλληλα το ΕΔΕΤ πρόκειται να έχει διασύνδεση(εις) σκοτεινής ίνας και με το 
GEANT εντός του 2008. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών του ΕΔΕΤ, οι υπηρεσίες που θα προσφέρονται 
μέσω αυτής της αναβαθμισμένης υποδομής θα είναι είναι απεριότιστες.  

7.2.2 ΠΣΔ  

To Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο στην προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων του e-
Europe 2005 σχετικά µε την απόκτηση ευρυζωνικών συνδέσεων σε όλα τα σχολεία, 
προχωρά στην αναβάθµιση του δικτύου πρόσβασης µε την εγκατάσταση 
ευρυζωνικών (broadband) συνδέσεων (500 συνδέσεις τύπου ADSL ταχύτητας 
384/128 kbps σε πρώτη φάση και περισσότερες από 250 ασύρµατες ζεύξεις υψηλής 
ταχύτητας 10 Mbps). Σε ότι αφορά τα ασύρµατα δίκτυα κατασκευάστηκαν και 
λειτουργούν 13 ασύρµατες δικτυακές νησίδες στις πόλεις: Αθήνα (3 νησίδες) 
Θεσσαλονίκη (2 νησίδες), Καλαµάτα, Σύρος, Βόλος, Ξάνθη, Κιλκίς, Ιωάννινα, 
Ρέθυµνο και Χανιά. Σύµφωνα µε τη σχεδίαση του δικτύου και τις ζητούµενες 
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τεχνικές προδιαγραφές, τα έργα ασύρµατων συνδέσεων συνδέουν το µεγαλύτερο 
µέρος των σχολικών µονάδων του ΠΣ∆ που βρίσκονται σε µια δεδοµένη πόλη µε 
ασύρµατες ζεύξεις. Συγκεκριµένα, µε βάση τις δυνατότητες κάλυψης, έχουν επιλεγεί 
τα σχολεία που έχουν κατάλληλη γεωγραφική θέση, τα οποία µπορεί να είναι 
οργανωµένα σε νησίδες. Η κάθε νησίδα περιλαµβάνει έναν αριθµό σχολείων 
(συνήθως 3-4) τα οποία θα συνδέονται µεταξύ τους µε δίκτυο υψηλών ταχυτήτων 
(διασύνδεση οπτικών ινών). Σε ένα από τα σχολεία της κάθε νησίδας έχει 
τοποθετηθεί µία κατευθυντική κεραία χαµηλής εκποµπής, µέσω της οποίας συνδέεται 
η νησίδα σχολείων µε το κεντρικό σύστηµα. Το κεντρικό σύστηµα αποτελείται από 
µία έως δυο κεραίες ευρείας περιοχής σε σηµείο που θα υπάρχει οπτική επαφή (Line-
Of-Sight). ∆υναµική αύξηση της ταχύτητας και της ποιότητας επικοινωνίας των 
σχολικών µονάδων µεταξύ τους, αλλά και µε το διαδίκτυο. Συγκεκριµένα, τα σχολεία 
εντός µιας νησίδας θα µπορούν να επικοινωνούν µε ταχύτητες της τάξης των 100 
Mbps, δίνοντας την δυνατότητα στους µαθητές και στους εκπαιδευτικούς να 
χρησιµοποιήσουν υπηρεσίες όπως τηλεδιάσκεψη, εφαρµογές πολυµέσων, βίντεο 
κατ΄απαίτηση, κλπ. Ειδικά στην σύνδεση των σχολείων µε το διαδίκτυο, θα µπορούν 
να επιτυγχάνονται ταχύτητες έως και 10 Mbps. Ακόµα και στην περίπτωση όπου το 
πλήθος των σχολείων ταυτόχρονα επικοινωνεί στο ασύρµατο δίκτυο, η σύνδεση τους 
θα είναι κατά πολύ υψηλότερη από τις τωρινές τους ταχύτητες, οι οποίες και 
περιορίζονται στα 128 Kbps. Τέλος, θα υπάρξει σηµαντική εξοικονόµηση 
τηλεπικοινωνιακών τελών, δεδοµένου ότι τα κάθε σχολείο σήµερα χρησιµοποιεί δική 
του γραµµή για σύνδεση στο διαδίκτυο. 

Μια άλλη δράση του Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου στην κατεύθυνση της 
εισαγωγής των ευρυζωνικών τεχνολογιών πρόσβασης στο δίκτυο του είναι η 
εφαρµογή της τεχνολογίας VDSL (Very high speed Digital Subscriber Line) σε 
επιλεγµένους κόµβους του. Η τεχνολογία VDSL κάνει χρήση του συνδρομητικού 
χάλκινου βρόχου και εφαρμόζοντας προηγµένες τεχνικές διαµόρφωσης του σήµατος 
καταφέρνει να πετύχει ταχύτητες πρόσβασης εως και 12 Mbit/s. H εφαρµογή της 
έδωσε τη δυνατότητα διασύνδεσης σχολείων που βρίσκονται σε απόσταση έως και 
1,5 Χµ από τον κόµβο του δικτύου σε υψηλές ταχύτητες µε την χρήση µιας απλής 
µισθωµένης γραµµής. Οι κόµβοι του δικτύου στους οποίους έχει εγκατασταθεί 
VDSL συγκεντρωτής είναι σε Αγρίνιο, Πάτρα, Σπάρτη, Τρίπολη, Βόλος, Ηράκλειο, 
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Λάρισα και Σύρος. Η συγκεκριµένη δράση είναι 
ακόµη σε εξέλιξη µε την έννοια πως ενώ έχει εγκατασταθεί η υποδοµή στον κόµβο 
του ∆ικτύου ∆ιανοµής, οι φορείς του Σχολικού ∆ικτύου έχουν αναλάβει να 
εντοπίσουν τα σχολεία τα οποία πληρούν τα κριτήρια (απόσταση από τον κόµβο, 
καλή ποιότητα µισθωµένης γραµµής) για να χρησιµοποιήσουν τη συγκεκριµένη 
τεχνολογία πρόσβασης. Μέχρι στιγµής ο αριθµός των µονάδων που έχουν συνδεθεί 
µε τον τρόπο αυτό είναι ακόµη µικρός (~15). 

7.2.3 HOL 

Η hellas online ανέλαβε την ευθύνη για την υλοποίηση δύο μεγάλων έργων που 
αποσκοπούν στην διάδοση της ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια, αλλά και στην 
Αττική και την πόλη της Θεσσαλονίκης.  

Τα δύο αυτά έργα σε συνδυασμό με την ανεξάρτητη ανάπτυξη του εθνικού δικτύου 
της hellas online στην υπόλοιπη Ελλάδα, αναμένεται να συμβάλλουν στη δημιουργία 
δικτύου, ενός νέου και αξιόπιστου εναλλακτικού παρόχου σύγχρονων υπηρεσιών 
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πολυμέσων, με σημαντικές δυνατότητες γεωγραφικής, πληθυσμιακής και 
τεχνολογικής επέκτασης. 

Τα έργα αυτά έχουν στόχο να δώσουν τη δυνατότητα στους Έλληνες πολίτες, αλλά 
και τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν με οικονομικό τρόπο πρόσβαση στο Διαδίκτυο 
μέσω μιας ενιαίας, απλής και αξιόπιστης υπηρεσίας. Τα έργα είναι τα ακόλουθα: 

• Ανάπτυξη Ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια μέσω της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας: Το έργο που συνχρηματοδοτείται κατά 50% από την Κοινωνία της 
Πληροφορίας αφορά την ανάπτυξη των δικτυακών υποδομών που απαιτούνται για 
την κάλυψη των αναγκών 1.500.000 πολιτών και επιχειρήσεων που βρίσκονται 
στη Κεντρική Ελλάδα, την Εύβοια, τα νησιά του Ιωνίου και των Κυκλάδων 
καθώς και τη Βόρεια Πελοπόννησο. Στις περιοχές αυτές θα εγκατασταθούν 
συνολικά περισσότερες από 120.000 ADSL συνδέσεις σε 350 κομβικά σημεία τα 
οποία έχουν επιλεγεί με γνώμονα αφενός την κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους 
του πληθυσμού, αφετέρου δε στην εξυπηρέτηση μικρών πόλεων και χωριών που 
δύσκολα θα δικαιολογούσαν την απαραίτητη επένδυση από την hellas online 
χωρίς την αρωγή της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Η χρηματοδότηση της 
Κοινωνία της Πληροφορίας αφορά επίσης κονδύλια για την τόνωση της ζήτησης 
ώστε να υπάρξει συστηματική ενημέρωση του πληθυσμού και να παρασχεθούν 
κίνητρα απόκτησης του βασικού εξοπλισμού της υπηρεσίας. Από τεχνικής 
σκοπιάς το έργο βασίζεται σε ένα εκτενές δίκτυο οπτικών ινών κορμού και 
πρόσβασης καθώς και ασύρματων ζεύξεων που θα αποτελεί και το υπόβαθρο 
πάνω στο οποίο η hellas online θα παρέχει την υπηρεσία πρόσβασης στο 
Διαδίκτυο εκμεταλλευόμενη την απελευθέρωση του τοπικού βρόχου χαλκού του 
ΟΤΕ για την παροχή των ευρυζωνικών συνδέσεων μέσω τεχνολογίας ADSL2+. 
Την αξιόπιστη και ταχεία μετάδοση του συνόλου της πληροφορίας του δικτύου 
πάνω από τις οπτικές ίνες αναλαμβάνει ένας σύγχρονος και πλήρως επεκτάσιμος 
εξοπλισμός μετάδοσης τεχνολογίας Dense και Coarse Wavelength Division 
Multiplexing (DWDM και CWDM) για τον κορμό και την πρόσβαση αντίστοιχα. 
Ένα ισχυρότατο εθνικό δίκτυο IP βασιζόμενο σε δρομολογητές με μοναδικά για 
τα Ελληνικά δεδομένα χαρακτηριστικά απόδοσης, διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας 
αναλαμβάνει τη δρομολόγηση της κίνησης σε όλη την Ελλάδα διασυνδέοντας 
όλους τους κόμβους πρόσβασης ADSL. Ο σχεδιασμός του δικτύου έχει λάβει 
υπόψη και μελλοντικές επιπρόσθετες υπηρεσίες φωνής και τηλεόρασης με χρήση 
του ίδιου δικτύου, διασφαλίζοντας έτσι την βιωσιμότητα της επένδυσης μέσω των 
νέων εσόδων που θα προκύψουν. Τέλος, ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης 
του δικτύου και εξυπηρέτησης των πελατών συμπληρώνει τη λειτουργία του 
δικτύου της Hellas OnLine και απλοποιεί τις διαδικασίες αντιμετώπισης 
σφαλμάτων ενώ παράλληλα επιτρέπει την γρήγορη εξυπηρέτηση των αιτημάτων 
των συνδρομητών. 

• Ανάπτυξη Ευρυζωνικότητας στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη μέσω του 
Αναπτυξιακού Νόμου του 2004: Το έργο του Αναπτυξιακού Νόμου αφορά την 
ανάπτυξη των δικτυακών υποδομών και των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην 
ευρύτερη περιοχή της Αττικής και της πόλης της Θεσσαλονίκης. Ενώ δεν υπάρχει 
συγκεκριμένη υποχρέωση για την επίτευξη πληθυσμιακής και γεωγραφικής 
κάλυψης όπως στο έργο της Κοινωνίας της Πληροφορίας, η hellas online 
αποφάσισε το έργο του Αναπτυξιακού Νόμου να ακολουθήσει την ίδια νοοτροπία 
με αυτό της Κοινωνίας της Πληροφορίας ως προς τους στόχους κάλυψης του 
πληθυσμού. Η χρηματοδότηση του έργου κατά 30% από τον Αναπτυξιακό Νόμο 
του 2004 εξασφαλίζει στην hellas online πιο βιώσιμες οικονομικές συνθήκες για 
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την ολοκλήρωση του έργου, ενώ επιτρέπει την ευκολότερη και ταχύτερη 
εισαγωγή καινοτόμων υπηρεσιών πέραν της βασικής υπηρεσίας πρόσβασης στο 
Διαδίκτυο. Η τεχνική υποδομή του έργου είναι κοινή με αυτή του έργου της 
Κοινωνίας της Πληροφορίας προκειμένου να υπάρξει ομοιομορφία στον 
εξοπλισμό και τις υποστηριζόμενες υπηρεσίες ενώ ο συνολικός αριθμός κόμβων 
πρόσβασης ADSL2+ που θα εγκατασταθεί ανέρχεται σε περίπου 80. 

7.2.4 ΟΤΕ  

Το τριετές επιχειρηματικό σχέδιο του ΟΤΕ (2006-2008) περιλαμβάνει επενδύσεις 
ύψους 946 εκατ. ευρώ κυρίως σε δίκτυο και ευρυζωνικότητα. Παράλληλα, 
προγραμματίζονται:  

• Περαιτέρω μειώσεις στις τιμές για ευρυζωνική πρόσβαση,  

• Ενοποίηση πρόσβασης και σύνδεσης,  

• Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, 

• Σταδιακή μετατόπιση των πελατών σε υψηλότερες ταχύτητες χωρίς πρόσθετο 
κόστος. 

Με βάση τις παραπάνω κινήσεις για ενίσχυση της ταχύτητας διάδοσης της 
ευρυζωνικότητας, το τριετές επιχειρηματικό σχέδιο του ΟΤΕ προβλέπει ότι στο τέλος 
του 2008, οι πελάτες ADSL στην Ελλάδα θα φτάσουν τους 1.100.000, δηλαδή το 
10% του πληθυσμού. 

7.2.5 Tellas 

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2007 – Στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου υπεγράφη, από τον 
Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών κ. Γ. Αλογοσκούφη, η εγκριτική απόφαση για 
την επιχορήγηση ποσού €9,5 εκ. στην Tellas αναφορικά με την ανάπτυξη 
ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών στις περιοχές της Αττικής και της 
Θεσσαλονίκης. 

Η συγκεκριμένη επένδυση θα έχει ολοκληρωθεί εντός διετίας, ενώ αποτελεί μέρος 
του συνολικότερου επενδυτικού πλάνου ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών και 
υπηρεσιών σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. 

Επίσης η Tellas συμμετέχει στη δημιουργία ευρυζωνικών υποδομών όσο και η 
συμμετοχή της στο πλαίσιο της ΚτΠ (Ζώνη 3) για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας 
στην Ελληνική Περιφέρεια. 

7.2.6 Lannet 

H Lannet Communications σχετικά με την ανάπτυξη και χρήση ευρυζωνικών 
υποδομών επενδύει στην τεχνολογία WiMAX. Στην συγκεκριμένη κατεύθυνση την 6η 
Νοεμβρίου 200643 υπέγραψε οριστική εμπορική συμφωνία με την εταιρία Craig 
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http://lantest.lannet.gr/index.php?id=159&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D
=129&tx_ttnews%5BbackPid%5D=71&cHash=309a570dc6 
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Wireless Hellas44, βάσει της οποίας η Lannet θα έχει τη δυνατότητα να αξιοποιεί το 
εκτεταμένο δίκτυο WiMAX που αναπτύσσει η Craig Wireless στην Ελλάδα, για την 
προώθηση των ευρυζωνικών της υπηρεσιών. 

H συμφωνία υπεγράφη για αρχική διάρκεια 3 ετών, με δυνατότητα διαδοχικών 
ανανεώσεων. Η κατασκευή των υποδομών WiMAX εκ μέρους της Craig Wireless θα 
είναι σταδιακή, αρχόμενη από την Αττική, επεκτεινόμενη σταδιακά στο υπόλοιπο της 
ελληνικής επικράτειας και αντιπροσωπεύοντας μια συνολική επένδυση της τάξεως 
των 60 εκατομμυρίων ευρώ. Αντίστοιχα, η Lannet θα προβεί σε επενδύσεις της 
τάξεως των 35 εκατομμυρίων ευρώ σε τερματικό εξοπλισμό συνδρομητών (CPE’s) 
και συναφή συστήματα για την προσφορά των ευρυζωνικών της υπηρεσιών μέσω των 
υποδομών της Craig Wireless Hellas. 

Βάσει της παραπάνω συμφωνίας η Lannet πρόκειται να διαθέτει πρόσβαση στην 
απαραίτητη υποδομή που θα εξυπηρετεί την απρόσκοπτη απ’ ευθείας διάθεση των 
ευρυζωνικών υπηρεσιών τόσο σε οικιακούς χρήστες όσο και σε εταιρικούς της 
πελάτες σε όλη τη χώρα. Το δίκτυο της Craig Wireless με την προγραμματιζόμενη 
μορφή και δομή του, χωρίς να υπολογιστούν οι τυχόν μελλοντικές επεκτάσεις του, θα 
μπορέσει να εξυπηρετήσει τουλάχιστον 500 χιλιάδες ευρυζωνικούς συνδρομητές 
κάθε τύπου. 

7.2.7 Forthnet 

Στα μελλοντικά σχέδια της εταιρίας σχετικά με την ευρυζωνικότητα αφορούν 
επενδύσεις ύψους 253 εκ. ευρώ για την τριετία 2006-2009 για την επίτευξη των 
παρακάτω βασικών στόχων: 

• Δημιουργία ιδιόκτητου δικτύου ADSL, με την εκμετάλλευση του LLU. Ήδη 
έχουν κατατεθεί αιτήσεις για φυσική συνεγκατάσταση σε 150 αστικά κέντρα του 
ΟΤΕ. Στόχος, κάλυψη 80% του πληθυσμού.  

• Δημιουργία μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών (Ήδη προχωράει με γοργούς 
ρυθμούς η κατασκευή δικτύων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη). 

• Δημιουργία ιδιόκτητου Δικτύου Κορμού. Η εταιρία έχει προχωρήσει σε συμφωνία 
για απόκτηση δύο ζευγών οπτικών ινών μέσω IRU στον Άξονα Αθήνας – 
Θεσσαλονίκης. 

• Διεύρυνση των ευρυζωνικών υπηρεσιών με στόχο την διεύρυνση του μεριδίου 
αγοράς. 

• Αξιοποίηση των μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών που θα κατασκευαστούν 
από τους ΟΤΑ στα πλαίσια της Πρόσκλησης 93. 

• Ανάπτυξη υποδομών στην Περιφέρεια στα πλαίσια της Πρόσκλησης 157. Η 
εταιρία έχει ξεκινήσει την υλοποίηση των υποδομών στις Ζώνες 6 και 7 στα 
πλαίσια της Πρόσκλησης 157. Οι υποδομές αφορούν σε: (α) Ανάπτυξη ιδιόκτητού 
δικτύου κορμού στις ανωτέρω περιοχές, (β) Ανάπτυξη ιδιόκτητων υποδομών 

                                                 
44 Η Craig Wireless, είναι πάροχος ασύρματων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και 
δικτύων με έδρα τον Καναδά, που εξειδικεύεται στην παροχή ευρυζωνικών 
εφαρμογών. Το 2005 η ΕΕΤΤ ενέκρινε την εξαγορά εκ μέρους της Aδείας 
ασύρματης πρόσβασης στα 3.5 GHz. 
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πρόσβασης σε πάνω από 600 Δημοτικά Διαμερίσματα. Στόχος, είναι η κάλυψη 
πάνω από 90% του πληθυσμού των Ζωνών μέχρι το τέλος του 2008. 

Ο Πίνακας 69 δείχνει τις γενικές κατευθύνσεις του επενδυτικού πλάνου της Forthnet 
για το διάστημα 2006-2009 σχετικά με τις ευρυζωνικές υποδομές και το ενδεικτικό 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του έχει ως εξής: 

(€) 2006 2007 2008 2009 Σύνολο 
2006-2009 

Ανάπτυξη-
Εγκατάσταση 
Δικτύων 
Οπτικών Ινών 
και Απόκτηση 
Διεθνούς 
Χωρητικότητας 

5.000.000 17.500.000 15.500.000 2.000.000 40.000.000 

Ανάπτυξη 
Ευρυζωνικών 
Υποδομών και 
Υπηρεσιών 

14.500.000 30.750.000 30.500.000 32.250.000 108.000.000

Πίνακας 69: Γενικές κατευθύνσεις και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα επενδυτικού 
πλάνου της FORTHnet σχετικά με τις ευρυζωνικές υποδομές 

Ειδικότερα, η ανάπτυξη και η εγκατάσταση δικτύων οπτικών ινών αφορά κυρίως 
στην απόκτηση ιδιόκτητων μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών στην Αθήνα και 
στη Θεσσαλονίκη, ενώ η απόκτηση διεθνούς χωρητικότητας αφορά στην αγορά 
γραμμών οπτικών ινών υψηλής χωρητικότητας για τη διασύνδεση του δικτύου της 
FORTHnet με το εξωτερικό. H ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών, η 
αποτελεί βασική στρατηγική επιλογή της FORTHnet, σύμφωνα με την οποία θα 
απαιτήσει επενδύσεις σε εξοπλισμό υποδομών ευρυζωνικής πρόσβασης, συστήματα 
μετάδοσης, προετοιμασία χώρων και υποδομών ευρυζωνικής πρόσβασης σε κτιριακές 
εγκαταστάσεις, προμήθεια τερματικού εξοπλισμού ευρυζωνικής πρόσβασης και λήψη 
συναφών υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας και, τέλος, σε προμήθεια και 
εγκατάσταση πλατφόρμας διάθεσης περιεχομένου και εν γένει ευρυζωνικών 
υπηρεσιών. 

 

7.2.8 Cosmoline 

Με στόχο την παροχή νέων καινοτόμων υπηρεσιών στους πελάτες της, η Cosmoline 
απέκτησε τον Ιούλιο 2006 από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών (ΕΕΤΤ), μετά 
από δημοπρασία, την άδεια για την πανελλαδική ανάπτυξη ενός ασύρματου δικτύου 
πρόσβασης, βασισμένου στην τεχνολογία WiMAX (ΙΕΕΕ 802.16).  

Με τη συγκεκριμένη άδεια, η Cosmoline έχει τη δυνατότητα ανάπτυξης ασύρματων 
δικτύων τεχνολογίας WiMAX πανελλαδικά, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από την άδεια της, προς όφελος των συνδρομητών της, αλλά και της 
συνολικότερης τηλεπικοινωνιακής υποδομής της χώρας μας.  
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Με το WiMAX, οι συνδρομητές θα έχουν τη δυνατότητα να αποδεσμευτούν από τα 
ενσύρματα σταθερά επίγεια δίκτυα και θα μπορούν, άμεσα και εύκολα, να 
απολαύσουν νέες, προηγμένες υπηρεσίες, όπως διαδραστική (interactive) ψηφιακή 
τηλεόραση, video, μουσική, σταθερή τηλεφωνία, υψηλότερη ταχύτητα πρόσβασης 
στο Internet, αλλά και άλλες υπηρεσίες, που θα συμβάλλουν δραστικά στη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητάς τους.  

Η τρέχουσα έκδοση του WiMAX επιτρέπει τη δημιουργία ευέλικτων ασύρματων 
συνδέσεων μεταξύ σταθμού βάσης και σταθερών τερματικών. Οι μελλοντικές 
εκδόσεις της τεχνολογίας WiMAX που αυτή την στιγμή οριστικοποιούνται, θα 
επιτρέπουν την κίνηση του χρήστη, καθώς και την μεταγωγή του μεταξύ σταθμών 
βάσης, όπως ακριβώς γίνεται και με τα κινητά τηλέφωνα σήμερα. 

7.2.9 Teledome 

Η εταιρία TELEDOME εστιάζει το ενδιαφέρον της στην ανάπτυξη ευρυζωνικών 
υπηρεσιών. Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου (25/1/2007)45 σε πρώτη φάση, η 
TELEDOME δρομολογεί επενδύσεις ύψους € 6 εκ. για την παροχή υπηρεσιών Triple 
play (τηλεφωνίας, ADSL internet, καλωδιακής τηλεόρασης και Video on Demand) 
πάνω από μία τηλεφωνική σύνδεση, μέσω της υπάρχουσας ιδιόκτητης υποδομής της 
ευρυζωνικής πρόσβασης.  

Βάσει αυτού του πλάνου, η TELEDOME επιλέχθηκε προς χρηματοδότηση από την 
Κοινωνία της Πληροφορίας στα πλαίσια της δράσης «Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων 
για την υλοποίηση έργων προηγμένων ευρυζωνικών υπηρεσιών».  

Στην πράξη, διαθέτοντας ήδη ιδιόκτητη υποδομή ικανή να καλύψει 500.000 
νοικοκυριά, η TELEDOME θα προβεί με τις επενδύσεις της στην κάλυψη δαπανών 
για τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό και λογισμικό και υπηρεσιών 
περιεχομένου, ώστε να καταστούν σύντομα διαθέσιμες προηγμένες υπηρεσίες 
οικιακής επικοινωνίας και ψυχαγωγίας με υψηλή ποιότητα, πλήρες και ποικίλο 
περιεχόμενο σε ιδιαίτερα προσιτή τιμή. Περαιτέρω, επενδύοντας στον απαραίτητο 
εξοπλισμό, θα προβεί σε παροχή υπηρεσιών VoIP, προσφέροντας όλες τις 
τεχνολογικές δυνατότητες και πλήθος υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, σε ιδιώτες και 
επιχειρήσεις. 

Επιπλέον, λόγω της αναμενόμενης αύξησης της πελατειακής της βάσης, για την 
καλύτερη υποστήριξη και εξυπηρέτηση των πελατών της καθώς και την βελτίωση 
των εσωτερικών της λειτουργιών, η TELEDOME θα προβεί σε επενδύσεις για τον 
εκσυγχρονισμό των πληροφοριακών της συστημάτων. Μέρος των επενδύσεων αυτών, 
για την αναβάθμιση των συστημάτων Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων, 
Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων, Τιμολόγησης, Ηλεκτρονικού εμπορίου κ.α., θα 
καλύψει η TELEDOME μέσω χρηματοδότησης που επίσης εγκρίθηκε από την 
Κοινωνία της Πληροφορίας στα πλαίσια του Επενδυτικού Προγράμματος 
«ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ». 
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http://www.teledome.gr/%28581E46740198EE1BC1D00349F8BEE633F6C3B7235
CAB3E6E%29/ecportal.asp?id=5370&nt=18  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7:  
ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Π1.2.1: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 413 

7.3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 
Όσον αφορά τα επιχειρηματικά μοντέλα για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και 
τη διάθεση των φορέων για μεταξύ τους συνεργασία και συνέργεια με την πολιτεία 
(ιδιαίτερα τους τοπικούς φορείς), προέκυψαν οι εξής παρατηρήσεις: 

• Σχεδόν όλοι οι φορείς πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρξει οικονομική ενίσχυση (με 
μορφή επιχορήγησης ή /και φορολογικών διευκολύνσεων) από την πολιτεία, ενώ 
προϋπόθεση θεωρείται η δημιουργία υγιούς μοντέλου επιχειρηματικότητας με τον 
καθορισμό ξεκάθαρων κανόνων δραστηριοποίησης και επένδυσης. 

• Οι υποδομές οι οποίες θα αναπτυχθούν με συγχρηματοδοτήσεις και κρατική 
επιχορήγηση θα πρέπει να διατίθενται στους ενδιαφερόμενους φορείς – εταιρίες 
με κοστοστρεφή τρόπο. 

• Ειδικά για την επέκταση των υποδομών σε απομακρυσμένες περιοχές η 
επιδότηση ή συγχρηματοδότηση θεωρείται αναγκαία, ενώ αντιμετωπίζεται θετικά 
η συνέργεια με τους τοπικούς φορείς, αλλά ακόμα και συνεργασίες μεταξύ των 
παρόχων που προτίθενται να κάνουν επενδύσεις στην ίδια απομακρυσμένη 
περιοχή. 

• Όλοι οι φορείς, αλλά κυρίως οι εναλλακτικοί πάροχοι στην Ελλάδα 
προσανατολίζονται και έχουν ξεκινήσει τη δημιουργία δικής τους υποδομής στην 
ελληνική επικράτεια και δεν επιθυμούν να στηρίζονται πάνω στο δίκτυο οπτικών 
ινών του ΟΤΕ. 

• Σημαντική είναι η υποστήριξη στις απόψεις για τροφοδότηση της ζήτησης για 
ευρυζωνικές υπηρεσίες, αρχικά από τον δημόσιο τομέα (κυρίως στην εκπαίδευση 
και την υγεία), ενώ η περαιτέρω εξάπλωσή τους μπορεί να επιτευχθεί με την 
κατάρτιση των πολιτών στις νέες τεχνολογίες. 

• Σχεδόν όλοι οι φορείς πιστεύουν ότι η αύξηση της ζήτησης ευρυζωνικών 
υπηρεσιών θα οδηγήσει στην ανάπτυξη καλύτερων και πληρέστερων 
ευρυζωνικών υποδομών και αντίστροφα. Δηλαδή, η δημιουργία ευρυζωνικών 
υποδομών και η προσφορά ελκυστικών τιμών υπηρεσιών προς τους χρήστες θα 
προκαλέσει αύξηση χρήσης ευρυζωνικών υπηρεσιών. 

Για τις προοπτικές δημιουργίας οπτικών υποδομών και κοινών εγκαταστάσεων 
εξοπλισμού, οι απόψεις είναι: 

• Οι δράσεις για κοινή ανάπτυξη υποδομών (community broadband networks και 
condominium fiber) αντιμετωπίζονται θετικά από τους περισσότερους 
εναλλακτικούς παρόχους, αλλά και από τον ΟΤΕ, καθώς τις θεωρούν μέσο για τη 
δημιουργία της υποδομής, προκειμένου να μεταφέρουν κίνηση από τις 
απομακρυσμένες περιοχές προς το κέντρο, και βασικά προς τις υποδομές παροχής 
υπηρεσιών (Servers). Η συνέργεια με την τοπική αυτοδιοίκηση είναι πολύ 
σημαντική για τη διευκόλυνση στην απόκτηση των δικαιωμάτων διέλευσης και 
για την ευρεία και επιτυχή διάθεση των υποδομών. Επίσης, θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί κατάλληλο επιχειρησιακό πλάνο για τη διάθεση αυτών των 
υποδομών που θα εξασφαλίζει την βιωσιμότητά τους. 

• Είναι χαρακτηριστικό όμως, ότι κάποιοι φορείς θεωρούν ότι η συνέργεια πρέπει 
να γίνει κυρίως στην υποστήριξη της ανάπτυξης των υποδομών και όχι στην συν-
ιδιοκτησία και συν-εκμετάλλευση. 
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Στην συνέχεια παρουσιάζονται παραδείγματα επιχειρηματικών μοντέλων για την 
αξιοποίηση ευρυζωνικών δικτυακών υποδομών. 

7.3.1 Παραδείγματα  Επιχειρηματικών  Μοντέλων  
για  την  Αξιοποίηση  Ευρυζωνικών  Δικτυακών  
Υποδομών  

Στην συνέχεια περιγράφονται συνοπτικά παραδείγματα επιχειρηματικών μοντέλων ως 
σύνοψη από την αντίστοιχη μελέτη που έχει διεξαχθεί από το ΕΑΙΤΥ46. Η Εικόνα 193 
παρουσιάζει τα τρία βασικά επίπεδα ενός επιχειρηματικού μοντέλου:  

• Το πρώτο επίπεδο αφορά τον παθητικό εξοπλισμό του δικτύου, δηλαδή 
αγωγούς, οπτικές ίνες κλπ. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται στο ποιος (ιδιωτική ή 
δημόσια επιχείρηση, κλπ.) παρέχει και εκμεταλλεύεται την βασική υποδομή 
ενός ευρυζωνικού δικτύου. 

• Το δεύτερο επίπεδο αφορά τον ενεργό εξοπλισμό του δικτύου. Πιο 
συγκεκριμένα αναφέρεται στο ποιος (ιδιωτική ή δημόσια επιχείρηση, κλπ.) 
παρέχει και εκμεταλλεύεται την ενεργή υποδομή ενός ευρυζωνικού δικτύου. 

• Το τρίτο επίπεδο αφορά το ποιος έχει πρόσβαση στο δίκτυο, τις υπηρεσίες και 
το περιεχόμενο που προσφέρει.  

 

Εικόνα 193: Τα βασικά επίπεδα ενός επιχειρηματικού μοντέλου 

                                                 
46 Π3.1: Επιχειρηματικό σχέδιο και Επιχειρηματικό σχήμα. Παραδοτέου του έργου 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ», Πακέτο εργασιών 3: Επιχειρησιακό σχέδιο εκμετάλλευσης / 
αξιοποίησης, Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, 
Πάτρα 2007 
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Με βάση την Εικόνα 193 παρουσιάζονται παραδείγματα (σενάρια) επιχειρηματικών 
μοντέλων που δείχνουν το πώς οι δημόσιοι οργανισμοί και οι πάροχοι υποδομών, 
εξοπλισμού και υπηρεσιών μπορούν να συνεργαστούν προς όφελος του καταναλωτή. 

7.3.1.1  Σενάριο  1:  Ίση  πρόσβαση  (Equal Access)  
Στο συγκεκριμένο σενάριο (Εικόνα 194) στόχος είναι η διασφάλιση ίσης πρόσβασης 
στον ενεργό εξοπλισμό του δικτύου. Πιο 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. 

 

Εικόνα 194: Ίση πρόσβαση 

7 .3.1.2  Σενάριο  2:  Πλήρης  κρατικός  έλεγχος  μέσω  
Κοινοπραξιών  του  Δημόσιου  και  του  Ιδιωτικού  
τομέα  (Full  Public control  through Public-Private 
Partnerships –PPPs)  

Το συγκεκριμένο σενάριο (Εικόνα 195) 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. 
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Εικόνα 195: Πλήρης κρατικός έλεγχος μέσω Κοινοπραξιών του Δημόσιου και 
του Ιδιωτικού τομέα 

7 .3.1.3  Σενάριο  3:  Κοινοπραξίες  του  δημόσιου  και  του  
ιδιωτικού  τομέα  χωρίς  κρατικό  έλεγχο  (Public-
Private Partnerships – PPPs orchestrated)  

Στο συγκεκριμένο σενάριο (Εικόνα 196), στόχος είναι η δημιουργία μια ιδιωτικής 
κοινοπραξίας για το ενεργό μέρος τους δικτύου. Πιο συγκεκριμένα δημιουργείται μια 
κοινωφελής εταιρία, στην οποία ο Δήμος συμμετέχει με μικρό ποσοστό (συνήθως 
μικρότερο του 20%) και κατέχει, αλλά και εκμεταλλεύεται, το παθητικό δικτυακό 
επίπεδο. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στην δημόσια-ιδιωτική κοινοπραξία (Public 
Private Partnership - PPP) είναι ιδιωτικοί φορείς και εταιρίες. Το ενεργό μέρος τους 
δικτύου ανήκει σε μια ιδιωτική εταιρία.  

Ενεργός Εξοπλισμός Δικτύου
(Κορμός και Διανομή)

Δρομολογητές (routers)
Διακόπτες (switches)
κλπ.

Παθητικός Εξοπλισμός Δικτύου
(Ίνα - Dark Fiber)

Αγωγοί
Οπτικές ίνες

Πρόσβαση, Υπηρεσίες,
Περιεχόμενο

Ράδιοφωνο/Τηλεόραση
Διαδίκτυο
Τηλεφωνία
Άλλες υπηρεσίες

Κοινοπραξία του 
Δημόσιου και του 
Ιδιωτικού τομέα

Ιδιωτική εταιρία

Κοινοπραξία του 
Δημόσιου και του 
Ιδιωτικού τομέα

 

Εικόνα 196: Public-Private Partnerships (PPPs) orchestrated 

7.3.1.4  Σενάριο  4:  Δημόσιος  Οργανισμός  
Τηλεπικοινωνιών  

Στο συγκεκριμένο σενάριο (Εικόνα 197) στόχος είναι η εκμετάλλευση του παθητικού 
και του ενεργού μέρους του δικτύου από μια δημόσια εταιρία 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), που υλοποιεί και προσφέρει τον παθητικό και τον ενεργό εξοπλισμό 
του δικτύου. 
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• Στο τρίτο επίπεδο δραστηριοποιούνται πολλοί πάροχοι υπηρεσιών που 
ανταγωνίζονται να προσφέρουν ευρυζωνικές υπηρεσίες στους χρήστες.  

 

Εικόνα 197: Δημόσιος Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών 

7 .3.1.5  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. 

 

Εικόνα 198: Μοναδικός ιδιωτικός πάροχος υπηρεσιών 

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



ΕΑΙΤΥ 

418 Π1.2.1: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

7.3.2 Επιχειρηματικά  μοντέλα  σε  άλλες  χώρες  

Τα τελευταία δέκα (10) χρόνια, οι εξελίξεις στον τομέα των επικοινωνιών ήταν 
ραγδαίες. Οι επικοινωνιακές υπηρεσίες, οι οποίες παλιότερα ήταν απλώς σημαντικές 
για τις επιχειρήσεις, τώρα είναι ζωτικής σημασίας. Οι καταναλωτές χρησιμοποιούν 
και βασίζονται σε έναν πλήθος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), 
όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και η κινητή τηλεφωνία, σε καθημερινή βάση. 
Πριν από δέκα χρόνια κυρίαρχο ήταν 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 ένωση των επικοινωνιακών 
δικτύων και των δικτύων υπολογιστών γιγάντωσε το Διαδίκτυο. Πλέον το σημείο 
κλειδί είναι η μεταφορά δεδομένων και οι νέες τεχνολογίες που εφαρμόζονται (νέες 
χρήσεις των καλωδίων χαλκού, ασύρματες τεχνολογίες, οπτικές ίνες και δορυφορικές 
συνδέσεις) για τη διευκόλυνση αυτών. Η χρήση ευρυζωνικών τεχνολογιών είναι αυτή 
που θα επιτρέψει στα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τις νέες εξελίξεις στα 
δίκτυα και τις τηλεπικοινωνίες να οδηγήσουν σε ανάπτυξη και εξέλιξη των 
κοινωνιών. 

Στην συνέχεια (Πίνακας 70) παρουσιάζονται συνοπτικά κάποιες ενδεικτικές 
περιπτώσεις ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων πρόσβασης σε διάφορα σημεία του 
πλανήτη μας, δίνοντας έμφαση στα επιχειρηματικά σχέδια που υλοποιήθηκαν και 
ακολουθούνται. Η επιλογή του κατάλληλου επιχειρηματικού μοντέλου δεν είναι απλή 
υπόθεση και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι διάφορες ιδιαιτερότητες της κάθε 
περίπτωσης που εξετάζεται. Οι περιπτώσεις αυτές είναι οι ακόλουθες: 

• το Ιρλανδικό μοντέλο ανάπτυξης 

• προσπάθειες σε διάφορες πόλεις της Σουηδίας όπως Stokab, Västerås, Hudiksvall, 
κλπ. 

• προσπάθειες στην πολιτεία Utah των ΗΠΑ (σχέδιο «UTOPIA») 

• προσπάθειες στον Καναδά (CANARIE) 

• άλλες προσπάθειες στις ΗΠΑ, δίνοντας έμφαση στο μοντέλο ασύρματου δικτύου 
της Philadelphia. 

• η περίπτωση της πόλης Wellington (Νέα Ζηλανδία) 

• η περίπτωση της περιοχής Limousin στη Γαλλία 

• προσπάθειες σε 5 πόλεις της Ολλανδίας (Amsterdam, the Hague, Tilburg, Almere, 
Nuenen) 

• οι περιπτώσεις της Βιέννης του Ried και της Καταλονίας 
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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  X47 Χ  X  X X X X  X    X X  

 

Πίνακας 70: Συγκεντρωτικός πίνακας των αναλυθέντων επιχειρηματικών μοντέλων 

 

                                                 
47 (στις δημοτικές υπηρεσίες) 
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7.3.3 Σύνοψη-Προτάσεις  

Στην παρούσα παράγραφο παρουσιάζεται συνοπτικά η τελική σχετικά με ένα 
επιχειρηματικό μοντέλο το οποίο θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην Ελλάδα όπως 
περιγράφηκε σε σχετική μελέτη του ΕΑΙΤΥ48. Βασική προϋπόθεση και κύρια 
πρόκληση σε κάθε περίπτωση είναι η δημιουργία ανταγωνισμού, εφαρμόζοντας τη 
βέλτιστη τεχνοοικονομική λύση, προς όφελος των πολιτών. Σύμφωνα με την 
παραπάνω μελέτη το προτεινόμενο επιχειρηματικό μοντέλο για τα μητροπολιτικά 
δίκτυα της Π93 είναι το μοντέλο της «ίσης πρόσβασης» το οποίο θα εφαρμόζεται σε 
πανελλαδικό επίπεδο (Εικόνα 199). 

 

Εικόνα 199: Το προτεινόμενο επιχειρηματικό μοντέλο 

Στα δύο ανώτερα επίπεδα (υπηρεσίες και ενεργός εξοπλισμός δικτύου) 
δραστηριοποιούνται ιδιωτικές εταιρείες, ενώ στο πρώτο επίπεδο (παθητικός 
εξοπλισμός δικτύου) δραστηριοποιείται μια πανελλαδική εταιρεία κοινής ωφέλειας, 
υπό την αιγίδα της ΚΕΔΚΕ η οποία στην συνέχεια θα αναφέρεται ως ΕΕΕ Α.Ε. 
(Εθνική Επιχείρηση Ευρυζωνικότητας Α.Ε.). 

Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει προφανή πλεονεκτήματα που έχουν αφενός μεν να 
κάνουν με τον κεντρικό σχεδιασμό αναφορικά με τη συντήρηση, την εκμετάλλευση 
και την επέκταση των ευρυζωνικών δικτύων στην χώρα, αλλά και με επιμέρους 
πλεονεκτήματα όπως: 

• Η πανελλαδική επιχείρηση θα μπορεί να σχεδιάζει την επέκταση της φυσικής 
υποδομής (α) εντός των δήμων, (β) μεταξύ των δήμων και (γ) με άλλα 
ευρυζωνικά δίκτυα. 

                                                 
48 Π3.1: Επιχειρηματικό σχέδιο και Επιχειρηματικό σχήμα. Παραδοτέου του έργου 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ», Πακέτο εργασιών 3: Επιχειρησιακό σχέδιο εκμετάλλευσης / 
αξιοποίησης, Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, 
Πάτρα 2007 
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• Λιγότερο «ανταγωνιστικοί» δήμοι θα μπορούν να αναπτύσσουν τα δίκτυά τους με 
τη στήριξη της πανελλαδικής εταιρείας, εφόσον η διαχείριση θα γίνεται κεντρικά 
(π.χ. οι πόροι που προέρχονται από αστικές περιοχές με υψηλό αριθμό πελατών 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επέκταση του δικτύου σε λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιοχές). 

• Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι θα επινοικιάζουν δικτυακούς πόρους από την 
πανελλαδική εταιρεία, με κοινή τιμολογιακή πολιτική για όλα τα δημοτικά 
μητροπολιτικά δίκτυα οπτικών ινών. Έτσι, η κοστολόγηση και γενικότερα οι 
διαδικασίες θα είναι πολύ πιο απλές (λογική one-stop shop). 

• Οι πάροχοι υπηρεσιών θα παρέχουν υπηρεσίες με μειωμένο κόστος και συνεχώς 
αναπτυσσόμενη βάση, δυνητικά σε πανελλαδικό επίπεδο και με ένα ευρύ 
πελατολόγιο. 

• Ο συνδρομητής θα είναι κερδισμένος λόγω της ευρείας ποικιλίας υπηρεσιών που 
προσφέρονται στη βάση κόστους και ποιότητας. 

• Όλοι επιθυμούν την επιτυχία των υπολοίπων μερών άρα στρέφουν τον τροχό προς 
την ίδια κατεύθυνση. 

• Επιτυγχάνεται οικονομία κλίμακας όσον αφορά το κόστος διαχείρισης και 
γενικότερα το κόστος λειτουργίας της επιχείρησης. 

• Δημιουργούνται σε όλη την Ελλάδα ουδέτερα σημεία συνεγκατάστασης και 
neutral collocation and exchange points 

Συνεπώς, με την παραπάνω προσέγγιση, εξασφαλίζεται ο ανταγωνισμός τόσο 
ανάμεσα στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, όσο και στους παρόχους υπηρεσιών 
προς όφελος του καταναλωτή. Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στους τηλεπικοινωνιακούς 
παρόχους εξασφαλίζεται από το γεγονός ότι θα τους διατίθεται φθηνή παθητική 
υποδομή από την ΕΕΕ υπό ίσους όρους. Η παροχή της παθητικής υποδομής 
κοστοστρεφώς μειώνει την απαιτούμενη αρχική επένδυση, με αποτέλεσμα να 
δραστηριοποιείται μεγαλύτερος αριθμός τηλεπικοινωνιακών παρόχων. Ο 
ανταγωνισμός ανάμεσα στους παρόχους υπηρεσιών εξασφαλίζεται από το γεγονός ότι 
θα έχουν την επιλογή να επιλέξουν ανάμεσα σε ένα ικανό αριθμό τηλεπικοινωνιακών 
παρόχων ως πλατφόρμα για τις υπηρεσίες τους. 

7.4 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Η παρούσα ενότητα ασχολείται κυρίως με την υλοποίηση και ενίσχυση κανονιστικών 
ρυθμιστικών πλαισίων του ανταγωνισμού. Κανονιστική ρύθμιση/πλαίσιο (regulation) 
ονομάζεται η διαδικασία με την οποία μια κυβέρνηση διασφαλίζει ότι μια σύνθετη 
αγορά, όπως η τηλεπικοινωνιακή, συμπεριφέρεται σαν μια ανταγωνιστική αγορά, 
παρά το γεγονός ότι ένας φορέας / οργανισμός έχει μια ιδιαίτερα ισχυρή θέση στην 
συγκεκριμένη αγορά.  

Η σημασία των ρυθμίσεων για την Ευρυζωνικότητα αυξάνεται συνεχώς για δύο 
λόγους [57]:  
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• η ευρυζωνικότητα παρέχει τα μέσα για τη μεταφορά διαφόρων τύπων 
περιεχομένου (όπως βίντεο, δεδομένα, φωνή, κ.λπ.), που παραδοσιακά 
εμπίπτουν σε διαφορετικές ρυθμίσεις και κανονιστικά πλαίσια. 

• τα κόστη υποδομής και το πλεονέκτημα του κυρίαρχου (κατά περίπτωση), 
τηλεπικοινωνιακού παρόχου έχουν μεγάλες επιπτώσεις στον ανταγωνισμό. 

Είναι προφανές ότι στην ΠΔΕ, όπως και σε όλη Ελλάδα, είναι απαραίτητη η ύπαρξη 
τέτοιων κανονιστικών πλαισίων, καθώς ο ισχυρός φορέας στην προκειμένη 
περίπτωση είναι ο ΟΤΕ, ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί ένα τέτοιο πλαίσιο για την 
ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας. Το γεγονός αυτό παρουσιάζεται αναλυτικά σε 
επόμενη παράγραφο με τις προτάσεις και τις απαιτήσεις των Forthnet και Teledome. 

Οι ορθές κανονιστικές ρυθμίσεις/πλαίσια έχουν ως αποτέλεσμα: 

• την ενδυνάμωση της καινοτομίας,  

• την προστασία του ανταγωνισμού, και  

• την εγγύηση σοβαρής ισορροπημένης οικονομικής ανάπτυξης ικανής να 
προέλθει από τη γενικευμένη συμμετοχή στην Ευρυζωνικότητα και την 
Κοινωνία της Πληροφορίας 

Σε κάθε περίπτωση το κανονιστικό πλαίσιο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το βασικό 
πλαίσιο πολιτικής όπως αυτό ορίζεται από: 

• το Σύνταγμα (Άρθρο 5α): 

«Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η 
διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, 
καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του 
Κράτους....»  

• τις βασικές αρχές και κατευθύνσεις της στρατηγικής i2010 που αποτελεί το 
επόμενο βήμα της πρωτοβουλίας «eEurope 2005, 

• τα πλαίσια και τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Πρέπει, τέλος, να σημειωθεί ότι ο ανταγωνισμός δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθεί, 
ούτε να υποδαυλιστεί, απλά και μόνο από την αδειοδότηση νέων παρόχων. Ο 
ανταγωνισμός επηρεάζεται από τη δυνατότητα των νέων παρόχων να έχουν 
πρόσβαση στους τελικούς χρήστες, καθώς και από τη στάση του κυρίαρχου παρόχου 
και τη σχετική νομοθεσία.  

Συμπερασματικά, το ρυθμιστικό πλαίσιο είναι πολύ σημαντικό για την εξασφάλιση 
ενός σημαντικού μεριδίου της αγοράς από τους νέους παρόχους. Για παράδειγμα στις 
αγορές όπου η ρυθμιστική αρχή δεν υιοθέτησε μια προσέγγιση εστιασμένη στην 
προώθηση και τη θεμελίωση του ανταγωνισμού, τα αποτελέσματα, σε σχέση με το 
όφελος του τελικού χρήστη, ήταν αρκετά περιορισμένα, ανεξάρτητα από τον αριθμό 
των παρόχων που συμμετείχαν στην ευρυζωνική αγορά [5]. 

Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται οι απαιτήσεις των παρόχων για ρυθμίσεις, 
οι ανάλογες προσπάθειες από την ΕΕΤΤ στην Ελλάδα και το περίγραμμα του νέου 
σχέδιου νόμου για τις τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα. Επίσης, γίνεται μια επισκόπηση 
και σύνοψη των κανονιστικών πλαισίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και άλλων 
χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7:  
ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Π1.2.1: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 423 

7.4.1 Απαιτήσεις  παρόχων  και  φορέων  στην  
Ελλάδα  για  ρυθμίσεις  και  στρατηγικές  

Οι απαιτήσεις παρόχων στην Ελλάδα για ρυθμίσεις βασίζονται: 

• στη διαβούλευση και τη συζήτηση που έλαβε χώρα στην ημερίδα που διοργάνωσε 
το ΕΑΙΤΥ στην Πάτρα με θέμα "Η προοπτική της Ευρυζωνικότητας στη Χώρα 
και ιδιαίτερα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας49", με τη συμμετοχή του ΟΤΕ 
και των μεγαλύτερων τηλεπικοινωνιακών παρόχων της χώρας, οι οποίοι και 
ενεργοποιούνται και στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

• σε σχετική μελέτη του Παρατηρητηρίου της ΚτΠ με τίτλο «ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» 

• σε πληροφορίες που προέρχονται από σχετικές ανακοινώσεις και δελτία τύπου 
των παρόχων 

Οι πάροχοι εστίασαν την προσοχή τους σε απαραίτητες ρυθμίσεις για την 
αναβάθμιση του ανταγωνισμού και την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας.  

7.4.1.1  ΣΑΤΠΕ  
Ο σύλλογος εναλλακτικών παρόχων (ΣΑΤΠΕ, www.satpe.gr) αναφέρει ότι στο 
εξωτερικό υπάρχει μεγαλύτερη διείσδυση της ευρυζωνικότητας λόγω ύπαρξης 
υποδομών cable (μεγαλύτερος ανταγωνισμός), λόγω του ότι οι πολίτες έχουν 
συνηθίσει να πληρώνουν για τις υπηρεσίες που τους προσφέρονται (π.χ. cable TV), 
λόγω πλουσιότερου περιεχομένου και λόγω υψηλότερου εισοδήματος.  

Επιπλέον ο ΣΑΤΠΕ (07/02/07) εκφράζει επικρίσεις για την αποτελεσματικότητα της 
απόφασης της ΕΕΤΤ για λήψη προσωρινών μέτρων για τον τοπικό βρόγχο50. Μετά 
από εξέταση του πλήρους κειμένου της απόφασης της ΕΕΤΤ περί προσωρινών 
μέτρων κατά του ΟΤΕ για θέματα που αφορούν στην παροχή αδεσμοποίητης 
πρόσβασης στον τοπικό βρόχο, ο ΣΑΤΠΕ μεταξύ των άλλων επισημαίνει τον 
καθοριστικό ρόλο του ΟΤΕ και καλεί την Επιτροπή να επιβάλει στον ΟΤΕ 
συγκεκριμένες υποχρεώσεις και απειλούμενες κυρώσεις, καθώς και να προσδιορίσει 
με σαφήνεια το μερίδιο ευθύνης των λοιπών αδειοδοτημένων παρόχων κατά την 
αδεσμοποίητη πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο. 

Σχετικά με τις διαδικασίες χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης ο ΣΑΤΠΕ έχει 
συστήσει ειδική ομάδα εργασίας. Κεντρική αρμοδιότητα της ομάδας εργασίας, ήταν η 
διατύπωση κοινά αποδεκτών σχολίων και προτάσεων των εναλλακτικών παρόχων 
(συγκεκριμένα 17 εταιριών της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών) σχετικά με τις 
διαδικασίες χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης με στόχο την δημιουργία ενός 
πλαισίου ασφαλούς λειτουργίας της αγοράς που επιτρέπει την ενίσχυση της 

                                                 
49 «Η Προοπτική της Ευρυζωνικότητας στη Χώρα και ιδιαίτερα στην Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας" Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2006, Συνεδριακό και Πολιτιστικό 
Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, Ρίο 

50 http://broadband.cti.gr/el/readnews.php?id=2255  
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ανταγωνιστικότητας και προωθεί την υλοποίηση επενδύσεων από την πλευρά των 
παρόχων. Βασικά αποτελέσματα της ομάδας εργασίας είναι τα ακόλουθα51: 

• η διαδικασία χορήγησης του δικαιώματος διέλευσης να κρίθηκε απαραίτητο είναι 
ενιαία και τυποποιημένη, να διέπεται από διαφάνεια και αμεροληψία και να 
ολοκληρώνεται στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα 

• το ύψος των τελών δε θα πρέπει να καθιστά οικονομικά ασύμφορη την επένδυση 
εκ μέρους των παρόχων 

• διατυπώθηκαν επιφυλάξεις ως προς το ρόλο των αρμόδιων αρχών και ειδικότερα 
των ΟΤΑ στη χορήγηση του δικαιώματος διέλευσης, ενώ υπογραμμίστηκε η 
σημασία του ενεργού ρόλου της ΕΕΤΤ για τη διαφύλαξη της ομαλής ροής της 
διαδικασίας χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης και της ισότιμης και αμερόληπτης 
μεταχείρισης όλων των παρόχων. Στο πλαίσιο αυτό κοινή πρόταση των εταιριών 
ήταν η σύσταση μιας ειδικής υπηρεσίας εντός της ΕΕΤΤ η οποία θα 
παραλαμβάνει τις σχετικές αιτήσεις από τους παρόχους και στη συνέχεια θα τις 
προωθεί στις αρμόδιες αρχές 

• σημειώθηκαν οι ομοιότητες που παρουσιάζει ο τρόπος της εγκατάστασης 
υποδομών φυσικού αερίου με αυτόν της εγκατάστασης ευρυζωνικών υποδομών, 
σε αντιπαραβολή με τη διαφορετική κανονιστική αντιμετώπιση από την πολιτεία. 
Για το λόγο αυτό και δεδομένης της ανάγκης για επιτάχυνση των ρυθμών 
εγκατάστασης ευρυζωνικών δικτύων και δικτύων οπτικών ινών, προτάθηκε η 
έκδοση αντίστοιχης νομοθετικής ρύθμισης, η οποία θα απαλλάσσει τους 
παρόχους από την υποχρέωση καταβολής τελών διέλευσης για τουλάχιστον 2 
χρόνια 

• εκφράστηκαν ανησυχίες για τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις που επιτρέπουν 
τη χρήση άλλων δικτύων (π.χ. ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, ύδρευσης) 
για την παροχή ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ειδικότερα, προκύπτουν 
ερωτηματικά, για το αν οι συγκεκριμένοι πάροχοι θα υπάγονται στις ίδιες 
διοικητικές και ελεγκτικές διαδικασίες για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης. 

7.4.1.2  Forthnet 
Τα προβλήματα που εντοπίζει η Forthnet (τον Δεκέμβριο του 2006) και αναφέρει ότι 
πρέπει να αντιμετωπιστούν για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών, είναι τα 
ακόλουθα: 

• Δυσκολίες στην ανάπτυξη του αδεσμοποίητου τοπικού βρόγχου (LLU). 

• Δυσκολίες στην ανάπτυξη ιδιόκτητων δικτύων οπτικών ινών (ασαφές 
καθεστώς δικαιωμάτων διέλευσης).  

• Δυσκολίες στην ανάπτυξη ασύρματων δικτύων. 

• Προβληματική εμπορική αντιμετώπιση από ΟΤΕ με συνεχείς προσπάθειες για 
απόλυτο έλεγχο της αγοράς (για παράδειγμα Conn-x). 

                                                 
51 http://www.knowhow.gr/ecPage.asp?id=36444&nt=105  
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7.4.2 Ρυθμίσεις  ανάπτυξης  ευρυζωνικότητας  
στην  Ελλάδα  

Στην Ελλάδα οι ρυθμίσεις σχετικά με την ευρυζωνικότητα βρίσκονται στις 
αρμοδιότητες της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) 
[59]. Μια εξέλιξη που παρουσιάστηκε πρόσφατα είναι ο νέος νόμος για τις 
τηλεπικοινωνίες. Οι δράσεις της ΕΕΤΤ και ο νέος νόμος για τις τηλεπικοινωνίες 
παρουσιάζονται στις επόμενες παραγράφους. 

7.4.2.1  Δράσεις  της  ΕΕΤΤ  
Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) είναι Ανεξάρτητη 
Διοικητική Αρχή, η οποία ρυθμίζει, εποπτεύει και ελέγχει την αγορά ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και την αγορά παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. 

Ιδρύθηκε το 1992 με τον Νόμο 2075/1992 με την επωνυμία Εθνική Επιτροπή 
Τηλεπικοινωνιών (ΕΕΤ) και με αρμοδιότητές που επικεντρώνονταν στην εποπτεία 
της απελευθερούμενης τότε αγοράς των τηλεπικοινωνιών. Με τον Ν.2668/98 ο 
οποίος καθoρίζει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του τομέα των ταχυδρομικών 
υπηρεσιών, ανατέθηκε στην ΕΕΤ και η ευθύνη για την εποπτεία και ρύθμιση της 
αγοράς των ταχυδρομικών υπηρεσιών και μετονομάστηκε σε Εθνική Επιτροπή 
Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Με τον Ν.2867/2000 ενισχύθηκε ο 
εποπτικός, ελεγκτικός και ρυθμιστικός ρόλος της ΕΕΤΤ ενώ με τον ισχύοντα Ν. 
3431/2006 περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθορίζεται το πλαίσιο παροχής 
δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφών ευκολιών εντός της 
Ελληνικής Επικράτειας σύμφωνα με το ισχύον κοινοτικό δίκαιο και προσδιορίζονται 
οι αρμοδιότητές της. Ειδικότερα, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που τη διέπει, η 
ΕΕΤΤ, μεταξύ άλλων: 

• Ρυθμίζει τα θέματα που αφορούν τον α) καθορισμό σχετικών αγορών, προϊόντων 
ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελληνική Επικράτεια, β) τον 
ορισμό και τις υποχρεώσεις Παρόχων με Σημαντική Ισχύ στις ανωτέρω σχετικές 
αγορές σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. 

• Εποπτεύει και ελέγχει τους παρόχους δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, επιβάλλει τις σχετικές κυρώσεις, τηρεί και διαχειρίζεται το 
Μητρώο Παρόχων Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. 

• Εκδίδει Κώδικες Δεοντολογίας για την παροχή δικτύων και υπηρεσιών των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

•  Μεριμνά για την τήρηση της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
εφαρμόζει τις διατάξεις του Ν. 703/1977, όπως ισχύει, και επιβάλει σχετικές 
κυρώσεις. 

• Συνεργάζεται με τις Ρυθμιστικές Αρχές των λοιπών κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων κρατών, καθώς και με κοινοτικούς ή διεθνείς 
φορείς σε θέματα αρμοδιότητάς της. 

• Ρυθμίζει τα θέματα που αφορούν στις Γενικές Άδειες. 

• Διαχειρίζεται το Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης (Ε.Σ.Α.). 
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• Ρυθμίζει τα θέματα φορητότητας αριθμών, της επιλογής ή/ και προεπιλογής 
φορέα και ελέγχει την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. 

• Χορηγεί τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή/ και αριθμών. 

• Ρυθμίζει τα θέματα ονομάτων χώρου στο Διαδίκτυο με κατάληξη ".gr" και είναι 
αρμόδια για θέματα ονομάτων χώρου με κατάληξη ".eu". 

• Ρυθμίζει τα θέματα της ηλεκτρονικής υπογραφής. 

• Ρυθμίζει τα θέματα πρόσβασης και διασύνδεσης. 

• Ασκεί αρμοδιότητες σχετικές με την παροχή Καθολικής Υπηρεσίας. 

• Ρυθμίζει θέματα προστασίας του καταναλωτή στον τομέα των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και στον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών. 

• Ρυθμίζει και εποπτεύει την αγορά παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών. 

• Διαχειρίζεται το εμπορικό φάσμα ραδιοσυχνοτήτων με την εξαίρεση της 
ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης. Στο πλαίσιο αυτό, 

 Καθορίζει τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτούνται δικαιώματα χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων. 

 Χορηγεί τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.  

 Καθορίζει τα τέλη χρήσης ραδιοσυχνοτήτων. 

 Εποπτεύει και ελέγχει την χρήση του φάσματος επιβάλλοντας σχετικές 
κυρώσεις. 

 Τηρεί το εθνικό μητρώο ραδιοσυχνοτήτων. 

 Χορηγεί τις άδειες κατασκευών κεραιών στην ξηρά. 

• Είναι ο αρμόδιος φορέας για τα θέματα διάθεσης και χρήσης του τερματικού 
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και του ραδιοεξοπλισμού. 

Στα πλαίσια του ισχύοντα Ν. 3431/2006 περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών η ΕΕΤΤ το 
2006 προέβη στο παρακάτω ένα σύνολο κανονιστικών αποφάσεων (δευτερογενής 
νομοθεσία): 

• Κανονισμός Διαβουλεύσεων 

• Κανονισμός γενικών αδειών 

• Κανονισμός χρήσης και χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων υπό 
καθεστώς γενικής άδειας 

• Κανονισμός όρων χρήσης μεμονωμένων ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών 
ραδιοσυχνοτήτων 

• Κανονισμός αδειών κατασκευών κεραιών στην ξηρά. 

Αναλυτικότεραη ΕΕΤΤ έχει προχωρήσει ορισμένα σημαντικά βήματα σχετικά με την 
δημιουργία ενός ενιαίου κανονιστικού πλαισίου για τις ευρυζωνικές υποδομές. Τα 
βήματα αυτά παρουσιάζει συνοπτικά ο Πίνακας 71.  

 

Αριθμός Τίτλος ΦΕΚ  
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Αριθμός Τίτλος ΦΕΚ  
210/2/2001  Κανονισμός Εκχώρησης Μεμονωμένων 

Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων, υπό 
καθεστώς Ειδικής 'Αδειας, για παροχή Δημοσίων 
Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών  

285/Β/19-3-2001  

217/29/2001  Προσφορά Αναφοράς Πλήρως Αδεσμοποίητης 
Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο του Οργανισμού 
Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ)  

751/Β/15-6-2001  

218/36/2001  Κανονισμός Διαδικασίας, Όρων και Προϋποθέσεων 
σύναψης συμβάσεων Εθνικής Περιαγωγής μεταξύ 
Οργανισμών που κατέχουν Ειδική 'Αδεια 
εγκατάστασης, λειτουργίας ή εκμετάλλευσης Κινητών 
Δημόσιων Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων Δεύτερης 
ή/και Τρίτης Γενιάς.  

735/Β/13-6-2001  

228/23/2001  Τροποποίηση της Απόφασης της Εθνικής Επιτροπής 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ΑΠ. : 217/29/18-
5-2001 σχετικής με την " Προσφορά Αναφοράς 
Πλήρως Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό 
Βρόχο του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος 
Α.Ε. (ΟΤΕ)" (ΦΕΚ 751/Β/2001)  

1261/Β/28-9-2001  

229/26/2001  Τροποποίηση του ΠΔ. 437/1995 "Έκδοση Ειδικής 
'Αδειας για την Εγκατάσταση, Ανάπτυξη, Λειτουργία 
και Εκμετάλλευση Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και 
την 'Ασκηση άλλων Τηλεπικοινωνιακών 
Δραστηριοτήτων από τον Οργανισμό 
Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.)"  

1303/Β/9-10-2001  

238/95/2001  Προσφορά Αναφοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβασης 
στον Τοπικό Βρόχο (RUO) - Μέρος ΙΙ : Μεριζόμενη 
Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο  

1781/Β/31-12-2001  

238/96/2001  Εκχώρηση Ραδιοσυχνοτήτων για Ζεύξεις "σημείο 
προς σημείο", χρησιμοποιούμενες, πριν από την 
έκδοση της Υπουργικής Απόφασης αριθ. 62087/1998, 
από Εταιρείες Παροχής Δημόσιων 
Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών  

1773/31-12-2001  

240/1/2001  Τροποποίηση του Π.Δ. 437/1995 "Έκδοση Ειδικής 
'Αδειας για την Εγκατάσταση, Ανάπτυξη, Λειτουργία 
και Εκμετάλλευση Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και 
την 'Ασκηση άλλων Τηλεπικοινωνιακών 
Δραστηριοτήτων από τον Οργανισμό 
Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) (ΦΕΚ 
250/Α/1995), στην έκταση που αφορά την Ειδική 
'Αδεια Παροχής Υπηρεσιών Προσωπικών 
Επικοινωνιών μέσω του Δικτύου Προσωπικών 
Επικοινωνιών Τεχνολογίας DCS και η οποία 
μεταβιβάσθηκε στην Ανώνυμη Εταιρεία με την 
επωνυμία "ΚΟΣΜΟΤΕ - Κινητές Τηλεπικοινωνίες 
Α.Ε.", με το άρθρο 15 του Ν.2645/1997"  

142/Β/12-2-2002  

240/13/2001  Ορισμός Υπόχρεων Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας  23/Β/16-1-2002  
244/124/2002  Κανονιστικές Διατάξεις περί Καθολικής Υπηρεσίας  188/Β/20-2-2002  
248/64/2002  Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 

229/26/14-9-2001 "Τροποποίηση του Π.Δ. 437/1995 
"Έκδοση Ειδικής 'Αδειας για την Εγκατάσταση, 
Ανάπτυξη, Λειτουργία και Εκμετάλλευση 

500/Β/24-4-2002  



ΕΑΙΤΥ 

428 Π1.2.1: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Αριθμός Τίτλος ΦΕΚ  
Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και την 'Ασκηση άλλων 
Τηλεπικοινωνιακών Δραστηριοτήτων από τον 
Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ 
Α.Ε.)"  

251/77/2002  Καθορισμός Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών με 
Σημαντική Θέση στην Αγορά για την Παροχή 
Μισθωμένων Γραμμών  

527/Β/29-4-2002  

253/87/2002  Τιμές Πλήρως Αδεσμοποίητης και Μεριζόμενης 
Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο  

720/Β/13-06-2002  

255/83/2002  Καθορισμός του Περιεχομένου της Καθολικής 
Υπηρεσίας  

874/Β/12-7-2002  

255/84/2002  Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την παροχή 
Μισθωμένων Γραμμών  

810/Β/28-6-2002  

262/107/2002  Ειδικά Μέτρα προστασίας των σταθμών εποπτείας του 
Εθνικού συστήματος Διαχείρισης και Εποπτείας 
Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων από επιζήμιες  

1262/Β/26-9-2002  

264/140/2002  Απόφαση ΕΕΤΤ αριθ. 264/140, ορίζουσα τον ΟΤΕ ως 
υπόχρεο παροχής Καθολικής υηρεσίας ως 31-12-2003 

1368/Β/24-10-2002  

267/123/2002  Δημοσίευση Δήλωσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη 
Συμμόρφωση του ΟΤΕ με το από την ΕΕΤΤ εγκριθέν 
Σύστημα Κοστολόγησης των παρεχομένων 
Υπηρεσιών Διασύνδεσης - Έγκριση και Δημοσίευση 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  

1531/Β/09-12-2002  

268/77/2002  Εισαγωγή των Τμηματικών Κυκλωμάτων (Part 
Circuits) στην Ελληνική Αγορά  

1604/Β/30-12-2002  

269/73/2002  Προσφορά Υπηρεσιών Προσυμφωνημένου Επιπέδου 
Μισθωμένων Γραμμών του ΟΤΕ  

17/Β/14-01-2003  

277/64/2003  Κανονισμός Διαδικασιών Ελέγχου και Υποχρεώσεις 
Δημοσιότητας Τιμολογίων Παρόχων 
Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών ή/και Δικτύων  

514/Β/2-5-2003  

294/55/2003  Κανονισμός για την Δημοσίευση Τεχνικών Διεπαφών 
Δημοσίων Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, σύμφωνα με 
το ΠΔ 44/2002  

1590/Β/30-10-2003  

367/46/2005 Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ. 367/46/14-12-2005 ορίζουσα 
τον ΟΤΕ ως υπόχρεο πάροχο Καθολικής Υπηρεσίας 
από 1.1.2006 

22/B/17-01-2006 

381/2/2006 Λήψη απόφασης επί της πρότασης του ΟΤΕ σχετικά 
με τα τιμολόγια φωνητικής τηλεφωνίας, μισθωμένων 
γραμμών, διασύνδεσης και αδεσμοποίητης πρόσβασης 
στον τοπικό βρόχο (Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ: 381/2 
(ΦΕΚ 558/04-05-2006)) 

558/B/04-05-2006 

32/146/2007 Κώδικας Δεοντολογίας για την παροχή της 
Προεπιλογής Φορέα 

 

428/38/2007 Υποχρέωση ΟΤΕ για Ικανοποίηση Αιτημάτων 
Μετάβασης Απο Τις Υπηρεσίες Χονδρικής 
Ευρυζωνικής Πρόσβασης Στην Αδεσμοποίητη 
Πρόσβαση Στον Τοπικό Βρόχο 

 

427/046/2007 Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 420/33/2-
2-2007 «Υποχρέωση ΟΤΕ για ικανοποίηση 
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Αριθμός Τίτλος ΦΕΚ  
Αιτημάτων Μετάβασης από τις υπηρεσίες Χονδρικής 
Ευρυζωνικής Πρόσβασης στην Αδεσμοποίητη 
Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο / Πιλοτική Εφαρμογή 
Διαδικασιών Μετάβασης» (ΦΕΚ 218/Β/22-2-2007) 

418/016/2007 Απόφαση της ΕΕΤΤ 418/016/19-1-2007 
"Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του 
Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος ΑΕ (ΟΤΕ 
ΑΕ έτους 2006 (απολογιστικά στοιχεία 2004) / 
Προσωρινά τιμολόγια 2007" (ΦΕΚ 253/27-2-2007) 

253/27-2-2007 

417/1/2007 Απόφαση ΕΕΤΤ 417/1/11-1-2007 «Κανονισμός 
Απόδοσης στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής 
Ενέργειας Ετήσιου Τέλους Εγκατάστασης και 
Λειτουργίας Κατασκευών Κεραιών» 

183/Β/14-2-2007 

416/22/2007 Απόφαση ΕΕΤΤ 416/22 "Λήψη απόφασης επί του 
Τέλους Πρόσβασης στη Βάση Δεδομένων του 
Ενοποιημένου Τηλεφωνικού Καταλόγου του ΟTE" 

56/Β/24-1-2007 

399/049/2006 Αναβολή έναρξης εφαρμογής των τελών 
παρακράτησης των κλήσεων από σταθερά τηλέφωνα 
ΟΤΕ σε κινητά τηλέφωνα και από σταθερά τηλέφωνα 
ΟΤΕ σε γεωγραφικούς και μη γεωγραφικούς αριθμούς 
άλλων σταθερών δικτύων, όπως αυτά τροποποιήθηκαν 
με την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 381/2/3-4-2006 
«Λήψη Απόφασης επί της πρότασης του ΟΤΕ σχετικά 
με τα τιμολόγια φωνητικής τηλεφωνίας, μισθωμένων 
γραμμών, διασύνδεσης και αδεσμοποίητης πρόσβασης 
στον τοπικό βρόχο» (ΦΕΚ 558/Β/2006) 

1329/Β/14-09-2006 

394/18/2006 Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ. 394/18/6-7-06 "Αναβολή 
έναρξης εφαρμογής της υπ' αριθμόν τρία (3) 
Δυνατότητας Σχήματος Προεπιλογής Φορέα (όλες οι 
κλήσεις), όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 5, παρ. 1 
της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 366/48/8-12-2005 
"Τροποποίηση και Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο 
του Κανονισμού Εισαγωγής της Προεπιλογής Φορέα 
στην Ελληνική Αγορά" (ΦΕΚ 22/Β/2006)" 

1023/B/31-07-2006 

381/1/2006 Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ: 381/1/2006 Αποτελέσματα 
κοστολογικού ελέγχου του οργανισμού 
τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ ΑΕ) έτους 
2005 (με απολογιστικά στοιχεία 2003) (Απόφαση της 
ΕΕΤΤ ΑΠ: 381/1/2006 (ΦΕΚ 681/31-05-2006) 

681/B/31-05-2006 

Πίνακας 71: Κανονιστικές Πράξεις ΕΕΤΤ σχετικές με ευρυζωνικές υπηρεσίες 
[Πηγή: ΕΕΤΤ52] 

Επιπλέον η ΕΕΤΤ έχει προχωρήσει στην ανακοίνωση δημόσιων διαβουλεύσεων και 
αποτελεσμάτων τους όπως:  

                                                 
52Κανονιστικές Πράξεις ΕΕΤΤ 

http://www.eett.gr/gr_pages/telec/kanonistika_keimena/kan_results.php?page=1&ty
pe=4&cpage=4  
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• [7/08/2007] Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση της Απόφασης της 
ΕΕΤΤ ΑΠ 276/4914.2.2003, "Κανονισμός Καθορισμού Τελών Χρήσης 
Φάσματος και Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων" (ΦΕΚ 256/Β/4.3.2003)  

• [15/05/2007] Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την, υποβληθείσα από τον 
Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, Προσφορά Αναφοράς για την 
Χονδρική Εκμίσθωση Γραμμών (2007) 

• [03/05/2007] Δημόσια Διαβούλευση για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης 
Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων στη Ζώνη GSM-R 

• [30/04/2007] Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τους όρους των Γενικών 
Αδειών που αφορούν την παροχή Υπηρεσιών Φωνής μέσω πρωτοκόλλου IP 
ή/και Υπηρεσιών Φωνής μέσω Διαδικτύου, την παροχή Υπηρεσιών 
Πρόσβασης στο Διαδίκτυο καθώς και σε θέματα προστασίας καταναλωτών 

• [09/03/2007] Δημόσια Διαβούλευση για τον καθορισμό των χρεώσεων χονδρικής 
ευρυζωνικής πρόσβασης με προσέγγιση retail minus και επί τη βάσει 
μοντέλου DCF (Discounted Cash Flow) 

• [20/02/2007] Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεωρημένη Προσφορά 
Αναφοράς Διασύνδεσης που υποβλήθηκε από τον ΟΤΕ 

• [30/01/2007] Δημόσια διαβούλευση αναφορικά με την «Προσφορά Αναφοράς 
Διασύνδεσης του ΟΤΕ»  

• [30/01/2007] Δημόσια διαβούλευση αναφορικά με την «Προσφορά Αναφοράς 
Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής του ΟΤΕ» 

• [18/12/2006] Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Κανονισμού Μεταβίβασης 
Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων 

• [18/12/2006] Δημόσια Διαβούλευση για τον Κανονισμό Μεταβίβασης Μέρους 
των Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων  

• [12/12/2006] Δημόσια Διαβούλευση για τα Δικαιώματα Διέλευσης  

• [13/10/2006] Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την υποβληθείσα από τον 
Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος "Προσφορά Αναφοράς για την 
παροχή υπηρεσιών χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης RBO" 

• [28/09/2006] Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την προταθείσα "Προσφορά 
Αναφοράς ΟΤΕ 2006 Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο & 
Σχετικές Υπηρεσίες" (19/12/2006)  

• [27/07/2006] Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης για τον ορισμό, την ανάλυση 
αγοράς και τις προτεινόμενες κανονιστικές υποχρεώσεις για τις αγορές 
λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση 
(αγορές υπ. αρ. 1-2, Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής) 

• [27/07/2006] Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευση για τον ορισμό, την ανάλυση 
αγοράς και τις προτεινόμενες κανονιστικές υποχρεώσεις για τις αγορές 
δημοσίως διαθέσιμων τοπικών, εθνικών και διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών 
που παρέχονται σε σταθερή θέση (αγορές υπ. αριθ. 3, 4, 5, και 6 της υπό δ 
Σύστασης) 

• [19/07/2006] Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης για τον ορισμό, την ανάλυση 
αγοράς και τις προτεινόμενες κανονιστικές υποχρεώσεις για την αγορά 
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Χονδρικής Πρόσβασης και Εκκίνησης Κλήσεων στα Δίκτυα Κινητής 
Τηλεφωνίας (αγορά υπ. αριθ. 15) 

• [23/06/2006] Δημόσια Διαβούλευση για τον ορισμό, την ανάλυση αγοράς και τις 
προτεινόμενες κανονιστικές υποχρεώσεις για την λιανική αγορά Μισθωμένων 
Γραμμών 

• [22/05/2006] Δημόσια Διαβούλευση για τα θέματα της Καθολικής Υπηρεσίας 

• [19/05/2006] Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με την Παροχή Υπηρεσιών "Voice 
over Internet Protocol (VoIP)" 

• [17/05/2006] Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ για την ανάλυση αγοράς και τις 
προτεινόμενες κανονιστικές υποχρεώσεις για τις αγορές Διασύνδεσης 
Δημόσιων Σταθερών Δικτύων (αγορές υπ. αρ. 8, 9, 10, Σύστασης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής). Δημοσίευση αναθεωρημένου κείμενου του ορισμού 
των αγορών Διασύνδεσης Δημόσιων Σταθερών Δικτύων. Δημοσίευση τα 
σχόλιά της σχετικά με την Δημόσια Διαβούλευση, για τη Δράση 
"Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη της Ευρυζωνικής 
Πρόσβασης στις Περιφέρειες της Ελλάδας" της Κοινωνίας της Πληροφορίας 
Α.Ε. 

• [19/05/2006] Κοινοποίηση προς την Ε.Ε. το Σχέδιο Μέτρων αναφορικά με την 
αγορά Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης 

• [31/03/2006] Ανακοίνωση κείμενων δημόσιας διαβούλευσης για (α) το σχέδιο 
Κανονισμού Γενικών Αδειών, (β) τον Κανονισμό Διαχείρισης και Εκχώρησης 
Αριθμοδοτικών Πόρων από το Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης, (γ) τον 
Κανονισμό Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Μεμονωμένων 
Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων. 

• [16/02/2006] Ανακοίνωση κείμενων δημόσιας διαβούλευσης για την χορήγηση 
ειδικών αδειών ή δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής 
Ασύρματης Πρόσβασης στην ζώνη των 3,5 GHz. 

• [20/12/2005] Ανακοίνωση όρων και φόρμας τεχνικών χαρακτηριστικών των 
σταθμών για τις προσωρινές άδειες WiMax. 

• [16/12/2005] Ανακοίνωση της έναρξης Δημόσιας Διαβούλευσης για την ανάλυση 
του επιπέδου του ανταγωνισμού στην Αγορά Χονδρικών Υπηρεσιών 
Ευρυζωνικής Πρόσβασης και δημοσίευση του αναθεωρημένου κείμενου του 
ορισμού της Αγοράς Χονδρικών Υπηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης. 

• [05/12/2005] Διευκρινίσεις για τη χορήγηση Αδειών πειραματικής χρήσης 
φάσματος για δοκιμές τεχνολογίας WiMax. 

• [03/11/2005] Ανακοίνωση της έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης για την ανάλυση 
του επιπέδου του ανταγωνισμού στην Αγορά Χονδρικής Παροχής 
Αδεσμοποίητης Πρόσβασης σε Μεταλλικούς Βρόχους και Υποβρόχους και 
δημοσίευση το αναθεωρημένο κείμενο του ορισμού της Αγοράς Χονδρικής 
Παροχής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης σε Μεταλλικούς Βρόχους και 
Υποβρόχους. 
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7.4.2.2  Ν .3431,  Περί  Ηλεκτρονικών  Επικοινωνιών  στην  
Ελλάδα  

Το ελληνικό μοντέλο τηλεπικοινωνιών παρουσιάστηκε την 25η Μαΐου 2005 στην 
ετήσια συνάντηση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
(ΕΕΤΤ) με την τηλεπικοινωνιακή αγορά και κυβερνητικούς παράγοντες. Οι πλευρές 
της αγοράς, ανάλογα με τα συμφέροντά τους διατύπωσαν τις θέσεις και τις λύσεις 
των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Τελικά το Υπουργείο Μεταφορών και 
Επικοινωνιών ανακοίνωσε την 1η Νοεμβρίου 2005 το σχέδιο νόμου ο οποίος 
ψηφίστηκε σαν νόμος του κράτους την 3η Φεβρουαρίου 2006 (Νόμος 3431).53 

Ο νέος νόμος αναμένεται να επιταχύνει τον ανταγωνισμό των εταιρειών σταθερής 
τηλεφωνίας, ενώ ραγδαίες εξελίξεις αναμένονται σε ότι αφορά όλα τα επιχειρηματικά 
σχήματα που δραστηριοποιούνται όχι μόνο στο χώρο των σταθερών, αλλά και σε 
αυτόν των κινητών τηλεπικοινωνιών. 

Τα βασικά σημεία του Νόμου 3431 παρουσιάζονται στις ακόλουθες παραγράφους. 

7.4.2.2.1 Περιεχόμενο Οδηγιών Νόμου 3431 

Το νέο κανονιστικό πλαίσιο καθορίζει σαφείς και σταθερούς κανόνες, οι οποίοι, 
μεταξύ άλλων, ενισχύουν την νομική βεβαιότητα σε μία δυναμική αγορά, 
αποσκοπούν στην τεχνολογική ουδετερότητα, συμβάλλουν στην διασφάλιση ενός 
ανταγωνιστικού περιβάλλοντος και δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την μείωση 
των τιμών και την αύξηση των επιλογών των καταναλωτών. 

Οι διατάξεις του νόμου καθορίζουν το πλαίσιο παροχής δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συναφών ευκολιών και 
συναφών υπηρεσιών εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ενσωματώνοντας συγχρόνως 
και τις παρακάτω οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

• Οδηγία 2002/21 (οδηγία πλαίσιο), σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για 
δίκτυα και υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

• Οδηγία 2002/19 (οδηγία για την αδειοδότηση), για την αδειοδότηση δικτύων 
και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

• Οδηγία 2002/20 (οδηγία για την πρόσβαση), σχετικά με την πρόσβαση σε 
δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και για τη 
διασύνδεση. 

• Οδηγία 2002/22 (οδηγία καθολικής υπηρεσίας), για την καθολική υπηρεσία 
στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. 

• Οδηγία 2002/77 (οδηγία για τον ανταγωνισμό), σχετικά με τον ανταγωνισμό 
στις αγορές δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

                                                 
53 Ν.3431, Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις ΦΕΚ 13/Α/03-02-

2006. 
http://www.eett.gr/EETT/LegalFramework/TelecomslegalFramework/telec/elliniki_
nomothesia/nomoi/N3431.pdf  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7:  
ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Π1.2.1: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 433 

7.4.2.2.2 Οι γενικές αρχές του νόμου 

Οι γενικές αρχές που διέπουν το πλαίσιο ρύθμισης ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι 
οι εξής:  

α) Η ελεύθερη παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 
ασκείται σύμφωνα με τους όρους του Νόμου 3431. Περιορισμοί στην παροχή 
δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών δύνανται να επιβληθούν σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Νόμου 3431, καθώς και για τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης, 
ασφάλειας και υγείας.  

β) Η εξασφάλιση σε κάθε επιχείρηση του δικαιώματος παροχής υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εγκατάστασης, επέκτασης, λειτουργίας, ελέγχου και 
διάθεσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 
3431.  

γ) Η τήρηση των αρχών της ισότητας, της αμεροληψίας, της διαφάνειας, της 
αναλογικότητας, της προστασίας του ανταγωνισμού και της αποφυγής στρέβλωσης 
της αγοράς μεριμνώντας για την κατά το μέτρο του δυνατού τεχνολογική 
ουδετερότητα των κανονιστικών ρυθμίσεων που επιβάλλονται, ιδίως εκείνων που 
στοχεύουν στη διασφάλιση αποτελεσματικού ανταγωνισμού.  

δ) Η προαγωγή του ανταγωνισμού στην παροχή δικτύων ή και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφών ευκολιών και υπηρεσιών, καθώς και των 
πολιτικών διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος, που, μεταξύ άλλων, 
επιτυγχάνεται: 

• αα) εξασφαλίζοντας ότι οι χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των μειονεκτούντων 
χρηστών, αποκομίζουν το μέγιστο όφελος σε επίπεδο επιλογών, τιμής και 
ποιότητας, 

• ββ) εξασφαλίζοντας ότι δεν υφίσταται στρέβλωση ή άλλος περιορισμός του 
ανταγωνισμού στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 

• γγ) ενθαρρύνοντας αποτελεσματικές επενδύσεις ως προς την υποδομή και 
υποστηρίζοντας την τεχνολογική καινοτομία, 

• δδ) εξασφαλίζοντας την αποτελεσματική διαχείριση των ραδιοσυχνοτήτων και 
των αριθμοδοτικών πόρων και ενθαρρύνοντας την αποτελεσματική χρήση τους. 

ε) Η συμβολή στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς. Ιδίως: 

• αα) μεριμνώντας για την άρση τυχόν υφιστάμενων εμποδίων στην παροχή 
δικτύων ηλεκτρονικών υπη ρεσιών, συναφών ευκολιών και υπηρεσιών, καθώς και 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο,  

• ββ) ενθαρρύνοντας τη σύσταση και την ανάπτυξη διευρωπαϊκών δικτύων, τη 
διαλειτουργικότητα πανευρωπαϊκών υπηρεσιών, καθώς και τη δυνατότητα 
διατερματικής διασύνδεσης, 

• γγ) διασφαλίζοντας την ισότιμη μεταχείριση κατά την αντιμετώπιση των 
επιχειρήσεων που παρέχουν δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
υπό παρόμοιους όρους και 

• δδ) αναπτύσσοντας τη συνεργασία με τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (Ε.Ρ.Α.) των 
άλλων Κρατών Μελών της Ε.Ε. και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά διαφανή 
τρόπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3431, ώστε να εξασφαλίζονται η 
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ανάπτυξη μίας συνεπούς κανονιστικής πρακτικής και η συνεπής εφαρμογή του 
κοινοτικού πλαισίου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

στ) Η προαγωγή των συμφερόντων των χρηστών, η οποία, μεταξύ άλλων, 
επιτυγχάνεται και:  

• αα) εξασφαλίζοντας σε όλους του πολίτες πρόσβαση στην καθολική υπηρεσία, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3431, 

• ββ) εξασφαλίζοντας υψηλού επιπέδου προστασία για τους καταναλωτές κατά τις 
συναλλαγές τους με τους προμηθευτές, ιδίως με την πρόβλεψη απλών και μη 
δαπανηρών διαδικασιών επίλυσης διαφορών, τις οποίες διενεργεί όργανο 
ανεξάρτητο από τα ενδιαφερόμενα μέρη, 

• γγ) συμβάλλοντας στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής,  

• δδ) προάγοντας την παροχή σαφών πληροφοριών, ιδίως απαιτώντας διαφάνεια 
των τιμολογίων και των όρων χρήσης των δημόσιων υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών,  

• εε) ανταποκρινόμενη στις ανάγκες συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, ιδίως των 
μειονεκτούντων χρηστών και 

• στστ) εξασφαλίζοντας τη διατήρηση της ακεραιότητας και της ασφάλειας των 
δημόσιων δικτύων επικοινωνιών. 

7.4.3 Κανονιστικά  πλαίσια  ανάπτυξης  
ευρυζωνικότητας  σε  άλλες  χώρες  

Οι διάφορες χώρες έχουν υιοθετήσει διαφορετικές προσεγγίσεις για την προώθηση 
και την επέκταση της ευρυζωνικότητας. Σχετικά με τις ρυθμίσεις και τα κανονιστικά 
πλαίσια οι παραπάνω προσεγγίσεις μπορούν να συνοψιστούν σε τρεις βασικές 
κατηγορίες [1]: 

1. Ελαχιστοποίηση των ρυθμίσεων και των παρεμβάσεων (“Light touch” regulation)  

Το συγκεκριμένο μοντέλο βασίζεται σε ελάχιστες παρεμβάσεις της κυβέρνησης 
στον ιδιωτικό τομέα. Χώρες που το έχουν υιοθετήσει είναι η Νέα Ζηλανδία και η 
Ελβετία. Τα βασικά του χαρακτηριστικά είναι: 

 Καθορισμός ενός διαφανούς ρυθμιστικού πλαισίου για την υποβοήθηση του 
ανταγωνισμού και την ανοιχτή πρόσβαση. 

 Μη (άμεση) παροχή κυβερνητικής βοήθειας για την εξάπλωση της 
ευρυζωνικότητας. 

 Δέσμευση της κυβέρνησης να επενδύσει στην αναβάθμιση των 
επαγγελματικών δεξιοτήτων και της εκπαίδευσης, αλλά όχι απαραίτητα στη 
χρηματοδότηση σχολείων, πανεπιστημίων και δημόσιων ινστιτούτων για 
ευρυζωνικές υποδομές. 

 Χρηματοδότηση από την κυβέρνηση έργων έρευνας και ανάπτυξης. 

2. Συνεργατικό μοντέλο (Cooperative model): προγράμματα/έργα που στοχεύουν 
στην μείωση του ψηφιακού χάσματος και στην αναβάθμιση της πρόσβασης. 
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Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει υιοθετηθεί από την Αυστραλία, την Γερμανία, την 
Μεγάλη Βρετανία και τις ΗΠΑ. Βασίζεται σε δημόσιες πολιτικές που στοχεύουν 
στον να μην υπάρχει διάκριση μεταξύ αυτών που έχουν πρόσβαση και γνωρίζουν 
την χρήση της ευρυζωνικότητας και αυτών που δεν έχουν πρόσβαση ούτε 
γνωρίζουν τη χρήση της. Το συγκεκριμένο μοντέλο προϋποθέτει ότι η αγορά από 
μόνη της δεν μπορεί να εξαλείψει τέτοιες διακρίσεις και στοχεύει στην 
δημιουργία πολιτικών σε συγκεκριμένες περιοχές (π.χ. αγροτικές περιοχές και 
μικρές πόλεις) και κοινωνικές ομάδες που πιθανά να αποκλείονται από την 
ευρυζωνικότητα.  

Τα βασικά του χαρακτηριστικά είναι: 

 Βοήθεια σε κοινωνικές ομάδες που διαμένουν σε αγροτικές περιοχές για τη 
last-mile ευρυζωνική σύνδεση. 

 Κεντρική συνεργασία με τις τοπικές, δημοτικές, νομαρχιακές και 
περιφερειακές αρχές. 

 Κυβερνητική βοήθεια σε προγράμματα εκπαίδευσης.  

 Πρωτοβουλίες για εκπαίδευση από απόσταση, τηλεϊατρική και ευρυζωνικές 
εφαρμογές για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης ή της προώθησης 
των τεχνολογιών.  

3. Εθνικά σχέδια που στοχεύουν στην ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας  

Σε ορισμένες χώρες (όπως Κορέα, η Νορβηγία και η Σιγκαπούρη), οι κυβερνήσεις 
έχουν οδηγήσει την εθνική τεχνολογική αναβάθμιση και ανάπτυξη. Η λύση αυτή 
έχει υιοθετηθεί κυρίως από χώρες όπου ιστορικά οι επενδύσεις στον ιδιωτικό 
τομέα καθοδηγούνταν από ισχυρή κυβερνητική παρέμβαση. Ορισμένες από τις 
παραπάνω χώρες ενσωματώνουν την ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων σαν 
μέσο για την γενικότερη κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Τα βασικά 
χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου μοντέλου είναι: 

 Συνδυασμός στοιχείων από άλλα μοντέλα, όπως καθολική πρόσβαση στην 
ευρυζωνικότητα, διαφάνεια στις ρυθμίσεις, προγράμματα εκπαίδευσης κλπ. 

 Μεγάλη ποικιλία από κυβερνητικές ενέργειες, πολλές από τις οποίες 
περιλαμβάνουν κρατική βοήθεια, κρατική παρέμβαση σε όλα τα επίπεδα 
διοίκησης (τοπική αυτοδιοίκηση, κεντρική κυβέρνηση), αλλαγές σε 
νομοθετικά πλαίσια, πολιτικές της αγοράς, κ.λπ. 

Στις επόμενες υπο-ενότητες συνοψίζονται κανονιστικά πλαίσια ανάπτυξης 
ευρυζωνικότητας στην ΕΕ, αλλά και σε χώρες εκτός αυτής. 

7.4.3.1  Κανονιστικά  πλαίσια  στην  ΕΕ  
Το ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2002/21/ΕΚ) για τις ηλεκτρονικές 
τηλεπικοινωνίες περιέχει τους κατάλληλους νόμους και μέτρα τα οποία εφαρμόζονται 
στα 25 κράτη μέλη. Οι στόχοι του νέου πλαισίου είναι:  
• να υποβοηθήσει τον ανταγωνισμό στις τηλεπικοινωνιακές αγορές 

• να αναβαθμίσει την εσωτερική αγορά, και 

• να διασφαλίσει τα συμφέροντα των καταναλωτών που δεν είναι δυνατόν να 
διασφαλιστούν από την αγορά 
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Το πλαίσιο παρέχει ένα σύνολο από απλούς και ευέλικτους κανόνες που στοχεύουν 
στην απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιακών αγορών  

Οι κύριες πτυχές του ρυθμιστικού πλαισίου αφορούν: 

• Προώθηση του ανταγωνισμού  

• Digital Broadcasting 

• Ρύθμιση της εισόδου στην τηλεπικοινωνιακή αγορά  

• Διασύνδεση και Διαλειτουργικότητα  

• Καθολική Υπηρεσία 

• Προφύλαξη του καταναλωτή  

• Προφύλαξη ιδιοκτησίας  

• Διαχείριση δημόσιων πόρων  

Περισσότερες πληροφορίες για το γενικό ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ είναι διαθέσιμες 
στο [10]. 

Επιπλέον, με βάση το παραπάνω ρυθμιστικό πλαίσιο, η ΕΕ εκδίδει οδηγίες και 
συστάσεις που άπτονται τηλεπικοινωνιακών θεμάτων και στις οποίες πρέπει να 
συμμορφώνονται τα κράτη-μέλη. Περισσότερες πληροφορίες για τις οδηγίες και τις 
συστάσεις είναι διαθέσιμες στο [60].  

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 i201054 της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον στην Ευρώπη υπάρχει μια έκδηλη ανησυχία για την 
ανεπάρκεια των κανονιστικών πλαισίων στις τηλεπικοινωνίες. 

7.4.3.1.1.1 Αποτίμηση των ρυθμιστικών πλαισίων στις χώρες της ΕΕ 

Στην Ευρώπη υπάρχει μια έκδηλη ανησυχία για την ανεπάρκεια των κανονιστικών 
πλαισίων στις τηλεπικοινωνίες. Σύμφωνα με σχετική μελέτη55 που διεξήχθη από τις 
Jones Day και SPC Network, 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 200) έδειξε ότι η Μεγάλη Βρετανία συνεχίζει να 
πρωτοπορεί σε ρυθμιστικά θέματα μαζί με την Δανία, την Γαλλία. Η Αυστρία και η 
Ιρλανδία που βρισκόταν στην 4η και 5η θέση αντίστοιχα για το 2005, έχουν 
υποχωρήσει δίνοντας την θέση τους στην Ολλανδία και την Σουηδία. 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 Γερμανία (ανέβηκε στην προτελευταία θέση μετά την 
είσοδο της Πολωνίας). Αυτό μεταφράζεται για τη χώρα μας ως ανεπάρκεια στο 
                                                 
54 "i2010 – A European Information Society for growth and employment", 

http://europa.eu.int/information_society/eeurope/i2010/docs/communications/com_2
29_i2010_310505_fv_el.doc  

55 Regulatory Scorecard 2005, Edited by Jones Day and SPC Network for ECTA. 
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κανονιστικό πλαίσιο για τις τηλεπικοινωνίες και εύνοια προς το μονοπώλιο, χωρίς να 
δίνονται ευκαιρίες για επενδύσεις στις τηλεπικοινωνίες της χώρας.  

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.  

ECTA Regulatory Scorecard 2006
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Εικόνα 200: Regulatory Scorecard (α) 2006 και (β) 2005 (Πηγή: ECTA) 
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Εικόνα 201: Συνοπτικά στοιχεία για την αποτελεσματικότητα των εθνικών 
ρυθμιστικών πλαισίων στις χώρες της ΕΕ, 2006 (Πηγή: ECTA) 
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Συνοπτικά στοιχεία (Εικόνα 201) από την παραπάνω μελέτη για τα ρυθμιστικά 
πλαίσια σε χώρες της ΕΕ είναι τα παρακάτω: 

• Σχετικά με την εφαρμογή του νέου ρυθμιστικού πλαισίου της ΕΕ: Πολλά 
κράτη έχουν καθυστερήσει στην εφαρμογή του νέου ρυθμιστικού πλαισίου της 
ΕΕ. Μόνο έξι (6) από τα δεκαεπτά (17) κράτη που μελετήθηκαν έχουν 
εφαρμόσει τον νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ. Καλή απόδοση σε σχέση με την 
εφαρμογή του νέου ρυθμιστικού πλαισίου της ΕΕ παρουσία σαν η Μεγάλη 
Βρετανία, η Σουηδία, η Δανία, η Ιταλία και η Ολλανδία.  

• Σχετικά με την ταχύτητα των διαδικασιών: Ο χρόνος που απαιτήθηκε για την 
ολοκλήρωση της ανάλυσης των αγορών καθυστέρησε ακόμη περισσότερο την 
αποτελεσματική εφαρμογή του πλαισίου. Σε κάποιες χώρες μάλιστα 
απαιτηθήκαν πάνω από 18 μήνες για την έκθεση των αποτελεσμάτων. Το 
μεγαλύτερο πρόβλημα παρουσιάστηκε στην Ιταλία και την Πολωνία. Επίσης η 
Μεγάλη Βρετανία αντιμετώπισε προβλήματα στην συγκεκριμένη περίπτωση. 

• Διαφάνεια: Στις περισσότερες κράτη μέλη, οι πάροχοι είναι γενικά 
ικανοποιημένοι από την διαφάνεια στην λειτουργία της Εθνικής Ρυθμιστικής 
Αρχής. Σε αυτό φαίνεται ότι συνεισέφερε η εφαρμογή του νέου ρυθμιστικού 
πλαισίου της ΕΕ. Ωστόσο στην Γερμανία παρουσιάζονται σημαντικά 
προβλήματα στον συγκεκριμένο τομέα. 

• Σχετικά με τη χρήση των κυρώσεων: Η αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων θα 
μπορούσε να ενισχυθεί εάν τα πρόστιμα διαθέσιμα σε NRAs είχαν μια 
ισχυρότερη επίδραση αποτρεπτικών παραγόντων στους κυρίαρχους πάροχους. 
Οι ρυθμιστικές αρχές της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Ελλάδας 
επέβαλλαν τις πιο αποτελεσματικές κυρώσεις. Αντιθέτως, πιο σπάνια 
επιβλήθηκαν ποινές στις νέες χώρες μέλη, την Φινλανδία, την Αυστρία και το 
Βέλγιο. Τέλος σε πολλά κράτη μέλη παρατηρείται έλλειψη της δυνατότητας 
επιβολής μέτρων για την αναστολή προσφορών που βλάπτουν τον 
ανταγωνισμό.. 

• Σχετικά με τη διαδικασία εφέσεων: Μια επαναλαμβανόμενη ανησυχία 
αναφέρεται στη διαδικασία εφέσεων, η οποία υπονομεύει συχνά τις 
παρεμβάσεις των ΕΡΑ λόγω της νομικής αβεβαιότητας, της αναστολής των 
αποφάσεων των ΕΡΑ, και των καθυστερήσεων. Λόγω αυτών των 
καθυστερήσεων καθυστερεί και η εφαρμογή του νέου ρυθμιστικού πλαισίου 
της ΕΕ. Τα σημαντικότερα προβλήματα παρουσιάζονται στη Σουηδία. 
Αντίθετα στην Μεγάλη Βρετανία, την Γαλλία, την Ολλανδία και την Τσεχία 
φαίνεται ότι οι διαδικασίες που ακολουθούνται είναι πιο αποτελεσματικές.  

• Ανεξαρτησία: η ανεξαρτησία, όχι μόνο από την βιομηχανία αλλά και από 
πολιτικές επιρροές παραμένει ένα σημαντικό θέμα στην εξασφάλιση ενός 
προβλέψιμου και σταθερού ρυθμιστικού περιβάλλοντος. Σε μεγάλο αριθμό 
χωρών παρουσιάστηκε πρόοδος στο συγκεκριμένο θέμα. Ωστόσο άλλα κράτη 
μέλη (όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Σουηδία, η Πολωνία, το Βέλγιο και η 
Ελλάδα) διατηρούν μετοχές στον κυρίαρχο εθνικό τηλεπικοινωνιακό πάροχο. 
Επιπλέον σε άλλες χώρες διατηρείται η δυνατότητα στην κυβέρνηση να δώσει 
οδηγίες στην ΕΡΑ.  

• Επίλυση διενέξεων: Στον συγκεκριμένο τομέα πολλές χώρες παρουσιάζουν 
καθυστερήσεις στην επίλυση των διενέξεων και ξεπερνούν το όριο των 4 
μηνών που ορίζεται από το πλαίσιο της ΕΕ. 
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• Μη- διάκριση: Οι περισσότεροι πάροχοι πρέπει να καθορίσουν πλήρως και να 
ενδυναμώσουν την έννοια του μη-διαχωρισμού (non discrimination) που 
αποτελεί ένα από τα βασικά μέσα για την ανταγωνιστικότητα των 
εναλλακτικών παρόχων απέναντι στους κυρίαρχους πάροχους. Η Μεγάλη 
Βρετανία εισήγαγε την έννοια του λειτουργικού διαχωρισμού (functional 
separation) σαν ένα μέσο για την ενίσχυση των μέτρων έναντι στον διαχωρισμό 
και θεωρείται σαν μια από τις βέλτιστες πρακτικές. Αντίστοιχα η Ιταλία και η 
Γαλλία εργαστήκανε προς την κατεύθυνση της εντόπισης του διαχωρισμού και 
της ελαχιστοποίησής του στο πλαίσιο της ανάπτυξης των ευρυζωνικών 
επενδύσεων. Δυστυχώς όμως στις περισσότερες χώρες δεν υπάρχει μια 
ξεκάθαρη αντιμετώπιση του συγκεκριμένου θέματος. 

• Σχετικά με τις υπηρεσίες φωνής περιορισμένης ζώνης (narrowband voice 
services): Οι υπηρεσίες φωνής περιορισμένης ζώνης αποτέλεσαν έναν από τους 
πρώτους τομείς στην αγορά που απελευθερώθηκαν και είναι σχετικά 
ανταγωνιστικές ιδιαίτερα στην Μεγάλη Βρετανία, την Δανία, την Ολλανδία, 
την Σουηδία και την Γερμανία. Ωστόσο τα νέα κράτη μέλη και η Φινλανδία 
υπολείπονται.  

• Σχετικά με τις κινητές υπηρεσίες: Η έκθεση επιβεβαιώνει ότι η Φινλανδία, η 
Δανία και η Σουηδία παρέχουν τα πιο ανταγωνιστικά περιβάλλοντα στον 
συγκεκριμένο τομέα με σχετικά χαμηλές τιμές πώλησης. Ωστόσο ο 
συγκεκριμένος τομέας της αγοράς δεν λειτουργεί ικανοποιητικά στην Γερμανία 
την Ολλανδία και την Ιρλανδία, κάτι που υποδηλώνει ότι αυτές οι αγορές δεν 
είναι ανταγωνιστικές.  

• Επιχειρηματικές υπηρεσίες: Η Μεγάλη Βρετανία, η Πορτογαλία και η Γαλλία 
θεωρείται ότι παρέχουν ένα τηλεπικοινωνιακό περιβάλλον που συμβάλλουν σε 
επιχειρηματικές υπηρεσίες επικοινωνιών κάτι που συντελεί και στην 
οικονομική ανάπτυξη. Ωστόσο ο συγκεκριμένο πολύ σημαντικός τομέας των 
ρυθμίσεων έχει παραμεληθεί σε μια σειρά από χώρες όπως η Γερμανία, η 
Ισπανία, η Ιρλανδία, η Φινλανδία και η Σουηδία. Αντίστοιχγη κατά σταση είχε 
παρατηρηθεί και το 2005 όπου σχετικά με τη χονδρική πρόσβαση για τις 
επιχειρησιακές υπηρεσίες: μόνο ένας πολύ περιορισμένος αριθμός κρατών 
μελών (δηλ., Αυστρία, Γαλλία, Πορτογαλία, και η Μεγάλη Βρετανία) παρείχε 
μια αποτελεσματική χονδρική προσφορά ethernet που επέτρεπε στους 
ανταγωνιστές να βελτιώσουν την τρέχουσα παρεχόμενη υπηρεσία πάνω από 
μερικώς ιδιωτικές γραμμές που προσφέρονται χονδρικώς (wholesale partial 
private line offers-"ppcs"). Οι περισσότερες από τις υπόλοιπες ΕΡΑ στην ΕΕ 
δεν φαίνόταν από τότε να αφιερώνουν την δέουσα προσοχή σε τέτοια μορφή 
χονδρικής πρόσβασης.  

• Σχετικά με τις ευρυζωνικές υπηρεσίες: Τα μέτρα που φαίνεται να ήταν πιο 
αποτελεσματικά στην προώθηση της ευρυζωνικότητας εφαρμόστηκαν στην 
Γαλλία, την Μεγάλη Βρετανία, την Ιταλία, την Ολλανδία και την Δανία. Η 
γενική αξιολόγηση είναι θετική για αυτές τις υπηρεσίες. Από το 2005 ένας 
μάλλον σημαντικός αριθμός κρατών μελών (ειδικότερα το Βέλγιο, η Δανία, η 
Γαλλία, και η Μεγάλη Βρετανία) είχε ξεκινήσει την διεξαγωγή μιας ενεργής 
ευρυζωνικής πολιτικής διευθετώντας τους όρους πρόσβασης LLU και 
bitstream που έχουν επιτρέψει σε OLOs να αναπτύξουν τις δραστηριότητές 
τους σύμφωνα με τη κλίμακα επενδύσεών τους. Από το 2005 υπήρχε, 
εντούτοις, ένας περιορισμένος αριθμός χωρών που είχαν αποτύχει από αυτή 
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την άποψη, όπως η Τσεχία, η Γερμανία, η Ελλάδα, και η Πολωνία. Από αυτές 
τις χώρες τόσο η Τσεχία, όσο η Ελλάδα, και η Πολωνία μαζί με την Ιρλανδία 
υπολείπονται και το 2006 στο να εφαρμόσουν μέτρα για το άνοιγμα των 
ευρυζωνικών αγορών. 

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.htm). Ο 
Πίνακας 72 συνοψίζει την κατάσταση σε αυτές τις 18 αγορές ανά χώρα, με στοιχεία 
23/08/2007 

 

Πίνακας 72: Κατάσταση 18 "αγορών" για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες στις 
χώρες τις ΕΕ56 

 

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 

                                                 
56 EU Competition/Regulation Overview table, 

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/article_7/comp_reg_2308
2007.pdf 
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3 Η αγορά δεν ικανοποιεί τα τρία κριτήρια ελέγχου  

V Βέτο 

V* Βέτο – διορθωμένο μέτρο με νέα ειδοποίηση 

 Ξεχωριστή ειδοποίηση για λήψη ρυμθίσεων 

a Υιοθέτηση του τελικού μέτρου 

Οι 18 "αγορές" για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες:  

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

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. 

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. 
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7.4.3.2  Κανονιστικά  πλαίσια  ανάπτυξης  ευρυζωνικότητας  
σε  χώρες  εκτός  ΕΕ  

Στην συγκεκριμένη υπο-ενότητα παρουσιάζονται κανονιστικά πλαίσια ανάπτυξης 
ευρυζωνικότητας σε χώρες εκτός ΕΕ. Ουσιαστικά η έρευνα εστιάζεται σε χώρες που 
παρουσιάζουν ήδη αρκετά μεγάλη διείσδυση των ευρυζωνικών υποδομών και 
υπηρεσιών, όπως: 

• Αυστραλία 

• Χονγκ-Κονγκ 

• ΗΠΑ 

7.4.3.2.1 Η.Π.Α. 

Η μελέτη [7] εξετάζει, μεταξύ άλλων, πολιτικές και στρατηγικές για την ανάπτυξη της 
ευρυζωνικότητας στις Η.Π.Α αλλά και γενικότερα. Οι σημαντικές συστάσεις που 
προτείνει η παραπάνω μελέτη αποτελούν αξιόλογη πληροφορία και συνοψίζονται 
παρακάτω: 

• Σύσταση 1: Πρώτη προτεραιότητα πρέπει να είναι η εξάπλωση των 
ευρυζωνικών υποδομών, ενώ παράλληλα τα κανονιστικά πλαίσια δεν είναι 
χρήσιμα στην πρώιμη φάση: Αυτό σημαίνει ότι το πρώτο βήμα πρέπει να είναι 
η άμεση προώθηση της ευρυζωνικότητας και η δημιουργία υποδομών για την 
υποβοήθηση του ανταγωνισμού στην παροχή υπηρεσιών. Πιο αναλυτικά 
προτείνεται: 

 Σύσταση 1.1: Αποφυγή δημιουργίας κανονιστικών πλαισίων και προσωρινών 
πολιτικών που βασίζονται σε ενδείξεις για την τελική έκβαση της 
ευρυζωνικής αγοράς: Αυτό σημαίνει ότι κάποιες φορές οι πρώιμες ρυθμίσεις 
που στοχεύουν στην εξάπλωση της ευρυζωνικότητας μπορεί να έχουν 
αντίθετο αποτέλεσμα και να αποθαρρύνουν τις επενδύσεις. Κάθε λοιπόν 
επέμβαση της ρυθμιστικής αρχής πρέπει να γίνεται με εξαιρετική προσοχή 
γιατί μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις αποφάσεις των επενδυτών του 
ιδιωτικού τομέα. Σημαντικό ρόλο επιτελεί το κρίσιμο ποσοστό διείσδυσης της 
ευρυζωνικότητας, το οποίο επιτυγχάνεται αν δημιουργηθούν οι κατάλληλες 
ευρυζωνικές υπηρεσίες πρόσβασης και περιεχομένου. Μόλις λοιπόν 
δημιουργηθεί μια ικανοποιητική αγορά, αυτή θα προσελκύσει νέους 
επενδυτές, οπότε ο ανταγωνισμός θα γίνει πιο ισχυρός και υγιής και η ανάγκη 
για ρυθμίσεις και κανονιστικά πλαίσια θα μειωθεί. Άρα όταν η εξάπλωση της 
ευρυζωνικότητας μεγαλώσει και γίνει πιο ξεκάθαρη, τότε δημιουργείται και 
μια πιο ξεκάθαρη βάση για την δημιουργία κανονιστικών πλαισίων.  

 Σύσταση 1.2: Συμπληρωματικά με τις πολιτικές για την ενθάρρυνση της 
εξάπλωσης της ευρυζωνικότητας (μέσω παρεμβάσεων), πρέπει να σχεδιαστεί 
και να υλοποιηθεί ένα παρατηρητήριο της εξάπλωσης, των επενδύσεων και 
των αποτελεσμάτων της αγοράς και να προσδιοριστούν οι κατάλληλες 
μετρικές που επιτρέπουν την ανεξάρτητη αποτίμηση και εκτίμηση της 
απόδοσης. Με άλλα λόγια, σε ορισμένες αγορές (όπως στην Ελλάδα) 
πρωτεύουσα προτεραιότητα είναι η διασφάλιση πρόσβασης όλων στην 
ευρυζωνικότητα, αλλά και η ανάγκη της θέσπισης πλαισίου συμπεριφοράς για 
τον κύριο πάροχο (όπως τον ΟΤΕ στην περίπτωση της Ελλάδας). Στις αγορές 
αυτές υπάρχει το ρίσκο (αν ακολουθηθεί η σύσταση 1.1) μη ύπαρξης υγιούς 
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ανταγωνισμού και στασιμότητας, αφού ο κύριος τηλεπικοινωνιακός πάροχος 
δεν αντιμετωπίζει ισχυρό ανταγωνισμό. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί ένα 
τέτοιο φαινόμενο προτείνεται να ακολουθηθεί η λύση της δημόσιας 
διαβούλευσης για να ξεκαθαριστεί η ανάγκη για ρυθμιστικά πλαίσια. Τα 
στοιχεία της αγοράς τα οποία πρέπει να παρατηρεί το παρατηρητήριο είναι:  

⇒ (α) ποιο είναι το ποσοστό του πληθυσμού ανά περιφέρεια/περιοχή και ανά 
είδος ευρυζωνικών υπηρεσιών/υποδομών που του παρέχονται. 

⇒ (β) αν για διαφορετικές εφαρμογές η αντιληπτή από τον καταναλωτή 
απόδοση βελτιώνεται ή χειροτερεύει.  

⇒ (γ) αν προκύπτουν νέες εφαρμογές η εξάπλωση των οποίων εξαρτάται 
από την παροχή ευρυζωνικών υποδομών. 

⇒ (δ) πόσο αποτελεσματικές είναι άλλες πολιτικές εκτός από μια τυπική 
ρύθμιση. 

⇒ (ε) αν μπορεί ο καταναλωτής να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε 
περιεχόμενο ή υπηρεσία ή ορισμένες υπηρεσίες αποκλείονται ή 
παρέχονται σε περιορισμένο βαθμό.  

• Σύσταση 2: Δημιουργία ρυθμίσεων που δίνουν έμφαση στην διευκόλυνση του 
"facilities-based" ανταγωνισμού και ενθαρρύνουν νέους παρόχους: 

 Σύσταση 2.1: Μακροπρόθεσμα στην περίπτωση των επενδύσεων σε νέο 
εξοπλισμό, οι πολιτικές πρέπει να στοχεύουν στον facilities-based 
ανταγωνισμό αντί των mandated unbundling. Σήμερα οι ρυθμίσεις σχετικά με 
τους κυρίαρχους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους μπορούν να διαχωριστούν σε 
τρεις κατηγορίες: (α) facilities-based ανταγωνισμός, (β) ανταγωνισμός 
υποβοηθούμενος μέσω της αδεσμοποίησης (unbundling) των στοιχείων 
δικτύου του κύριου παρόχου, και (γ) ανταγωνισμός μέσω μεταπώλησης των 
υπηρεσιών του κύριου παρόχου. Στην περίπτωση (α) οι πάροχοι βασίζονται 
στον δικό τους τοπικό εξοπλισμό πρόσβασης και όχι σε εξοπλισμό άλλων 
παρόχων. Στην περίπτωση (β) ο κύριος τηλεπικοινωνιακός πάροχος διαθέτει, 
τον απαραίτητο εξοπλισμό με τιμές που ορίζονται μέσω ρύθμισης.  

 Σύσταση 2.2: Υποβοήθηση εναλλακτικών λύσεων στη φυσική αδεσμοποίηση 
(physical unbundling). Σε περιπτώσεις που ο facilities-based ανταγωνισμός 
είναι ανεπαρκής, η πιο κοινή εναλλακτική ρύθμιση είναι κάποια μορφή 
mandated unbundling. Παραδείγματα είναι η αδεσμοποίηση στο φυσικό 
επίπεδο ή η αδεσμοποίηση σε κάποια υπηρεσία υψηλότερου επιπέδου. 

 Σύσταση 2.3: Ο facilities-based ανταγωνισμός δεν είναι δυνατόν να 
εφαρμοστεί σε κάθε περιοχή, οπότε πρέπει να υπάρχουν απαραίτητες 
πολιτικές για την εξάλειψη προβλημάτων. 

 Σύσταση 2.4: Διασφάλιση κατάλληλων ραδιοσυχνοτήτων για την 
ευρυζωνικότητα. 

• Σύσταση 3: Προώθηση της σύγκλισης των ευρυζωνικών τεχνολογιών και 
εφαρμογή πολιτικών στο σωστό επίπεδο.  

 Σύσταση 3.1: Πρέπει να γίνουν ενέργειες προς ένα πιο συναφές πλαίσιο 
πολιτικών για την ευρυζωνικότητα.  
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Η αποτυχία ενεργειών προς ένα περισσότερο συνεπές και συναφές πολιτικό 
πλαίσιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε στρεβλώσεις, προκληθείσες από την 
πολιτική, στην επέκταση τεχνολογίας. Παραδείγματος χάριν, ακόμη και 
σήμερα που διάφοροι σημαντικοί cable operators έχουν συμμετάσχει σε 
συμφωνίες για ανοικτή πρόσβαση, η βιομηχανία έχει αρκετά μεγαλύτερο 
έλεγχο της πρόσβασης και του περιεχομένου από ότι οι τηλεφωνικές 
επιχειρήσεις, οι οποίες υπόκεινται στους κοινούς κανόνες των carriers που 
ορίζονται σε βιομηχανικό επίπεδο. Μια συνεπέστερη πολιτική επίσης θα 
διευκόλυνε την εφαρμογή τεχνολογικών καινοτομιών πέρα από τη σημερινή 
DSL τεχνολογία. Πρόοδος στην ορθολογική οργάνωση του γενικού 
ρυθμιστικού πλαισίου θα βοηθούσε επίσης στην μείωση της αβεβαιότητας και 
θα μπορούσε έτσι να υποκινήσει επενδύσεις. Στο στάδιο της εναρμόνισης της 
πολιτικής για τις τεχνολογίες (και τις σχετικές βιομηχανίες), η πολιτική πρέπει 
να εστιάσει στην ευρεία επέκταση και στον facilities-based ανταγωνισμό 
(συστάσεις 1 και 2) και να μην εφαρμόσει απλά τους ισχύοντες κανονισμούς 
που είχαν ως σκοπό να εξετάσουν ιδιαίτερες περιστάσεις σε μεμονωμένες 
τεχνολογίες (ή τη σχετική επιχείρηση). Επίσης, μολονότι προτείνεται η 
σύγκλιση τεχνολογιών, η πολιτική πρέπει να είναι σε θέση να εναρμονίσει μια 
ποικιλία επιχειρησιακών μοντέλων για τους κύριους και τους 
νεοεισερχόμενους παρόχους στην αγορά.  

 Σύσταση 3.2: Εάν προβλέπονται ρυθμίσεις σχετικές με τη μετάδοση 
ευρυζωνικών υπηρεσιών, αυτές πρέπει να γίνονται με τρόπο 
προσανατολισμένο στην υπηρεσία και όχι στην τεχνολογία. 

Με άλλα λόγια η διατύπωση οποιουδήποτε μελλοντικού κανονισμού πρέπει 
να εστιάσει στην υπηρεσία και όχι σε κάποια ιδιαίτερη τεχνολογία μετάδοσης. 

Ευέλικτες προσεγγίσεις προσανατολισμένες στην υπηρεσία οι οποίες 
υποστηρίζουν ποικιλομορφία τεχνολογιών είναι απαραίτητες, επειδή οι 
ευρυζωνικές υπηρεσίες υπόκεινται σε ραγδαίες εξελίξεις και μεγαλύτερη 
ποικιλία από ότι οι συμβατικές υπηρεσίες λόγω του ότι η φύση των 
ευρυζωνικών υποδομών είναι γενικού σκοπού.  

• Σύσταση 4: Υλοποίηση βημάτων για την προώθηση και επιτάχυνση της 
επέκτασης σε τοπικό επίπεδο. Σε περιοχές οπού υπάρχει μονοπώλιο ή ολιγοπώλιο 
πρέπει να γίνει παρέμβαση από την κυβέρνηση για την ενθάρρυνση της 
εισόδου/επέκτασης νέων παρόχων σε αυτές τις περιοχές. Τα κίνητρα που θα 
πρέπει να δοθούν πρέπει να βασίζονται στις κατά τόπους ιδιαιτερότητες.  

 Σύσταση 4.1: Καθιέρωση ενός πλαισίου ομοσπονδιακής και κρατικής 
πολιτικής που θα ενθαρρύνει τις τοπικές πρωτοβουλίες, θα διευκολύνει την 
είσοδο στην αγορά και θα ενθαρρύνει τον ανταγωνισμό.  

Η τρέχουσα ευρυζωνική πολιτική καλύπτει κατά ένα μεγάλο μέρος την 
ομοσπονδιακή επικράτεια των ΗΠΑ, και υποθέτει, τουλάχιστον σιωπηρά, μια 
ομοιόμορφη εθνική προσέγγιση. Αλλά ο βαθμός του ανταγωνισμού και η 
επικράτηση της κάθε τεχνολογίας θα ποικίλει ανάλογα με την περιφέρεια, τον 
νομό, και το δήμο, και συνεπώς η πολιτική σε όλα τα επίπεδα πρέπει να 
προσαρμοστεί σε αυτήν την ποικιλομορφία. 

Οι ομοσπονδιακοί κανόνες πρέπει να συνεχίσουν να περιορίζουν μια σειρά 
από ανεπιθύμητες εκβάσεις, όπως παραδείγματος χάριν, με την παρεμπόδιση 
των τοπικών αυτοδιοικήσεων από την αύξηση αδικαιολόγητων εμπόδιων στην 
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είσοδο νέων παρόχων ή από τη διάκριση στην παροχή της πρόσβασης σε 
δημόσιες εγκαταστάσεις, και με την παρεμπόδιση ενός πολλαπλασιασμού 
ασυμβίβαστων τοπικών κανόνων που μπορούν να περιπλέξουν και να 
αποτρέψουν την επένδυση.  

Ιδιαίτερα σε δημοτικό επίπεδο, διάφορα είδη των κινήτρων και οι τοπικές 
ρυθμίσεις μπορούν να ενθαρρύνουν και να διαμορφώσουν ακόμη και τη 
μορφή της ευρυζωνικής επέκτασης που εμφανίζεται. 

 Σύσταση 4.2: Διερεύνηση πρωτοβουλιών του δημόσιου τομέα για την 
ενθάρρυνση της εισόδου στην αγορά.  

Αυτές οι πρωτοβουλίες πρέπει να δομηθούν, να μελετηθούν και να 
αξιολογηθούν εστιάζοντας στη μείωση των εμποδίων για την είσοδο 
ανταγωνιστών στην αγορά που αφορά την δημιουργία υποδομών αλλά και την 
χρήση υπαρχουσών υποδομών. 

Μια απόφαση για να παρασχεθεί μια δημόσια χρηματοδοτούμενη ευρυζωνική 
υπηρεσία μπορεί να έχει επιπτώσεις στον αριθμό των παρόχων σε μια 
δεδομένη περιοχή. Σε περιπτώσεις όπου μια αγορά είναι σε θέση να 
υποστηρίξει μόνο έναν ιδιωτικό πάροχο, η εισαγωγή ενός δημόσιου δικτύου 
είχε σαν αποτέλεσμα να θέσει το δίκτυο του ιδιωτικού παρόχου εκτός 
λειτουργίας. Ομοίως, η δημιουργία ενός δημόσιου δικτύου θα μπορούσε να 
αποτρέψει τη μελλοντική είσοδο παρόχων σε μια αγορά ικανή να υποστηρίξει 
μόνο έναν πολύ περιορισμένο συνολικό αριθμό από παρόχους. Επίσης, όπου 
οι κυβερνητικοί οργανισμοί συνάπτουν αποκλειστικές συμφωνίες με μια μόνο 
επιχείρηση, υπάρχει ο κίνδυνος μη ύπαρξης ρυθμίσεων. Όλοι αυτοί οι 
παράγοντες υποδεικνύουν την άποψη ότι οι τοπικές κυβερνήσεις πρέπει να 
επικεντρωθούν στη λήψη μέτρων που ενθαρρύνουν και διευκολύνουν τον 
ανταγωνισμό μεταξύ των φορέων ιδιωτικού τομέα, παρά τη δημιουργία νέων 
σχεδόν-μονοπωλιακών οντοτήτων. Οι επιλογές περιλαμβάνουν: 

⇒ Συμφωνίες συνιδιοκτησίας οπτικών ινών με δημόσια συμμετοχή. Μια 
περιοχή (π.χ. Δήμος) δηλώνει την πρόθεσή της να διοδεύσει ίνα κατά 
μήκος των οδών της και προσκαλεί οποιαδήποτε ενδιαφερόμενα μέρη να 
αγοράσουν κάποιο μερίδιο από τις εγκατεστημένες οπτικές ίνες (και 
εγκαθιστά ενδεχομένως την πρόσθετη σκοτεινή ίνα για μελλοντική 
χρήση). 

⇒ Ρυθμίσεις συνιδιοκτησίας με συμμετοχή πελατών. Οι πελάτες διαθέτουν 
συνδέσεις με ένα κατάλληλο σημείο συνάθροισης. Αυτή η επιλογή θα 
λάμβανε πιθανότατα τη μορφή μιας ρύθμισης συνιδιοκτησίας στην οποία 
μια ομάδα από νοικοκυριά θα μπορούσε να συνεισφέρει στην επένδυση 
μιας νέας υποδομής καλωδιώσεων -πιθανώς οπτική ίνα- που θα 
εξυπηρετεί μια γειτονιά ή μια κοινότητα. Αυτή η ρύθμιση θα πρέπει να 
διευκολύνεται από τις τοπικές αυτοδιοικήσεις. 

⇒ Συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα για την εγκατάσταση (και 
ενδεχομένως την συντήρηση) της οπτικής ίνας. Η ίδια η πόλη, τα σχολεία 
και δημοτικά διαμερίσματα, επιχειρήσεις και άλλοι φορείς ιδιωτικού 
τομέα στην πόλη, οι πολίτες οι ίδιοι, και οποιοιδήποτε ενδιαφερόμενοι 
ευρυζωνικοί προμηθευτές μπορούν να συμμετέχουν. 
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⇒ Δημοτική επένδυση στο χονδρικό εμπόριο για εγκαταστάσεις οπτικών 
ινών δεύτερου-μιλίου, ή αγωγός ινών. Οι εγκαταστάσεις ινών δεύτερου-
μιλίου παρέχουν διασύνδεση σε γειτονιές που μπορούν να διαμοιραστούν 
από τους ανταγωνιστές παρόχους ευρυζωνικών υποδομών που παρέχουν 
στη συνέχεια ευρυζωνικές συνδέσεις στα μεμονωμένα σπίτια και τον 
κοινό αγωγό που μειώνει τις δαπάνες εγκαταστάσεων κάθε προμηθευτή. 

⇒ Σε κάθε περίπτωση, η περιοχή (π.χ. Δήμος) παρέχει κίνητρα και πόρους, 
ενώ συντονίζει και την κοινή δράση. Μπορεί να συμμετέχει στην κάλυψη 
του κόστους της κοινής κατασκευής και μπορεί επίσης να απαγορεύσει το 
επανασκάψιμο των οδών για κάποια περίοδο μετά από την κατασκευή. 
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της μίσθωσης colocation space 
στους παρόχους υπηρεσιών στα σημεία τερματισμού της οπτικής ίνας για 
την διευκόλυνση της διασύνδεσης στο Διαδίκτυο. Αποφεύγοντας 
πρόσθετα το επιπλέον κόστος που θα προέκυπτε από μη-συντονισμένες 
προσπάθειες – κρατώντας χαμηλά το κόστος της ανά-διάβασης - αυτή η 
προσέγγιση προσπαθεί να αναβαθμίσει τον ανταγωνισμό στα κόστη της 
ανά-διάβασης που είναι συγκρίσιμα με εκείνα ενός κυρίαρχου παρόχου.  

 Σύσταση 4.3: Χαλάρωση των ομοσπονδιακών, περιφερειακών και δημοτικών 
κανόνων για διευκόλυνση στην είσοδο της αγοράς ή για την υποκίνηση των 
επενδύσεων. 

Οι τοπικές αυτοδιοικήσεις μπορούν επίσης να χαλαρώσουν τους κανόνες που 
αποτρέπουν ή αποκλείουν σε overbuilders να μπουν σε μια αγορά, όπως για 
παράδειγμα η παροχή δικαιώματος διόδευσης και η επιδότηση δημιουργίας 
εξοπλισμού. Οι τοπικές πολιτικές που τείνουν να προστατεύσουν τους 
κυρίαρχους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους από νεοεισερχόμενους facilities-
based παρόχους πρέπει να αποφεύγονται με κάθε τρόπο.  

 Σύσταση 4.4: Παροχή οικονομικών κινήτρων για τις επενδύσεις σε περιοχές 
όπου η διείσδυση είναι μικρή και υψηλού κόστους.  

Παραδείγματα των οικονομικών κινήτρων περιλαμβάνουν φορολογικές 
πιστώσεις που δίνονται για την δημιουργία υποδομών σε περιοχές όπου η 
διείσδυση είναι μικρή ή κίνητρα που δίνονται στους παρόχους που επενδύουν 
στην αναβάθμιση των υποδομών για την υπέρβαση συγκεκριμένων στόχων. 
Μια άλλη επιλογή θα ήταν να παρέχονται κρατικά εγγυημένα δάνεια για την 
βελτίωση των υποδομών και την κατασκευή σε περιοχές υψηλού κόστους. 

• Σύσταση 5: Αναβάθμιση της τοπικής δυναμικής για την προώθηση της 
ευρυζωνικότητας.  

Οι παραπάνω συστάσεις αποτελούν συγκεκριμένα μέτρα τα οποία μπορούν να 
εφαρμόσουν οι τοπικές ή περιφερειακές αυτοδιοικήσεις, για την προώθηση της 
ευρυζωνικότητας στις κοινότητές τους. Οι ευκαιρίες αυτές αποτελούν σημαντικές 
προκλήσεις για πολλές κοινότητες που δεν έχουν εμπειρία και γνώση στο να 
διαχειρίζονται σύνθετα νομικά, ρυθμιστικά και οικονομικά θέματα. Μερικές 
κοινότητες έχουν πάρει ήδη σημαντικές πρωτοβουλίες σχετικά με την 
ευρυζωνικότητα, αλλά η πλειοψηφία διερευνά μόλις τώρα το συγκεκριμένο πεδίο. 
Επομένως, οι μηχανισμοί για να ενισχύσουν την τοπική δυναμική μπορούν να 
διαδραματίσουν έναν κρίσιμο ρόλο. Επειδή ένα από τα σημαντικότερα κίνητρα 
για την διείσδυση της ευρυζωνικότητας είναι η παροχή εφαρμογών που βοηθούν 
τον πολίτη στην εργασία του, όπως η δια βίου εκπαίδευση, σε μερικές περιστάσεις 
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θα είναι κατάλληλη η διασύνδεση των πρωτοβουλιών για την προώθηση της 
ευρυζωνικότητας με τις γενικότερες προσπάθειες για οικονομική ανάπτυξη. 

 Σύσταση 5.1: Επιχορηγήσεις για την εκπόνηση προγραμματισμού σε 
περιφέρειες και την διερεύνηση επιλογών. 

 Σύσταση 5.2: Επιχορηγήσεις για δοκιμαστική λειτουργία σε νέες τεχνολογίες 
ή επιχειρηματικά μοντέλα, συμπεριλαμβανομένων των πρωτοβουλιών που 
υποστηρίζονται από την τοπική αυτοδιοίκηση.  

Οι επιχορηγήσεις σε περιοχές όπου η ευρυζωνικότητα έχει πολύ μικρή ή 
μηδενική διείσδυση, μπορούν να υποστηρίξουν δοκιμαστικές προσπάθειες 
σχετικές με νέες τεχνολογίες ή επιχειρηματικά μοντέλα. Τέτοιες δοκιμαστικές 
προσπάθειες θα επέτρεπαν στις κυβερνήσεις και τις εταιρίες ιδιωτικού τομέα 
να αποκτήσουν εμπειρία σχετικά με την απόδοση των εναλλακτικών λύσεων 
τεχνολογίας και να δοκιμάσουν εναλλακτικές οργανωτικές προσεγγίσεις και 
πρότυπα πρόσβασης. 

 Σύσταση 5.3: Καθιέρωση ενός εθνικού γραφείου βοήθειας για την καλύτερη 
ενημέρωση, την παροχή τεχνικής βοήθειας, και την διάδοση καλύτερων 
πρακτικών για τοπικές και περιφερειακές προσπάθειες για να επιταχυνθεί η 
επέκταση της ευρυζωνικότητας. 

• Σύσταση 6: Καθυστέρηση της ανάπτυξης μιας καθολικής πολιτικής για τις 
υπηρεσίες της ευρυζωνικότητας, μέχρι η φύση των ευρυζωνικών υπηρεσιών, ο 
ρυθμός διείσδυσης, η διανομή της πρόσβασης, και η κοινωνική σημασία γίνουν 
σαφέστερες. 

Είναι προφανές ότι η ευρυζωνικότητα είναι επιθυμητή και χρήσιμη υπηρεσία, 
και είναι λογικό να θεωρηθεί ότι θα προσλάβει αυξανόμενη κοινωνική σημασία 
στο μέλλον. Αλλά υπάρχει μια διαφορά μεταξύ μιας υπηρεσίας που είναι 
χρήσιμη και πολλά υποσχόμενη, και μιας υπηρεσίας που είναι κρίσιμη και στην 
οποία πρέπει έχει πρόσβαση μεγάλο μέρος της κοινωνίας (όπως το τηλέφωνο). 
Στα αρχικά στάδια της επέκτασης και της αποδοχής, οι κατάλληλες πολιτικές 
πρέπει να στοχεύουν στην ενθάρρυνση της γρήγορης, διαδεδομένης επέκτασης 
και να συμπληρώνονται από παροχή ευρυζωνικών συνδέσεων σε σχολεία, σε 
βιβλιοθήκες, και άλλα δημόσια και κοινωφελή κέντρα. 

• Σύσταση 7: Υποστήριξη της έρευνας και των πειραμάτων. 

 Σύσταση 7.1: Υποστήριξη της έρευνας και ανάπτυξης σχετικά με 
τεχνολογίες πρόσβασης, που στοχεύουν στις ανάγκες των μη-κυρίαρχων 
τηλεπικοινωνιακών εταιριών αλλά και σε περιοχές που δεν 
συμπεριλαμβάνονται στις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα. 

 Σύσταση 7.2: Υποστήριξη της έρευνας για οικονομικούς, κοινωνικούς και 
ρυθμιστικούς παράγοντες. Όταν η ευρυζωνικότητα αναπτύσσεται, είναι ένας 
ιδιαίτερα κατάλληλος χρόνος να μελετηθούν πιθανές κοινωνικές και 
οικονομικές επιπτώσεις για την καλύτερη κατανόηση αυτών των παραγόντων 
αλλά και για να ληφθούν υπόψη στις στρατηγικές χάραξης κυβερνητικής 
πολιτικής και βιομηχανίας. Τομείς για περαιτέρω έρευνα περιλαμβάνουν: 

⇒ Κοινωνικές και οικονομικές επιδράσεις της παροχής ευρυζωνικότητας. 
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⇒ Εναλλακτικά επιχειρησιακά μοντέλα και καλύτερη κατανόηση της 
συμπεριφοράς του καταναλωτή και της σχέσης της με τις τρέχουσες αλλά 
και μελλοντικές εφαρμογές και υπηρεσίες. 

⇒ Οικονομικά και ρυθμιστικά εμπόδια που μπορεί να εμποδίσουν τους 
μικρούς (μη-κυρίαρχους) τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. Παραδείγματος 
χάριν, το κόστος στο πρώτο μίλι δεν είναι το μόνο εμπόδιο στην 
επέκταση. Μικρές γειτονιές (νέες κατασκευές, θύλακες πυκνής 
ανάπτυξης, κ.λπ.) πρέπει να είναι σε θέση να δικαιολογήσουν την 
κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων. Αλλά αυτή η κατασκευή δεν 
μπορεί να συμβεί εκτός και αν υπάρχει κάποιο μεγαλύτερο δίκτυο για να 
διασυνδεθεί με το νέο και να αθροίσει την κυκλοφορία από αυτές τις 
γειτονιές. Αυτό τείνει να κληθεί ως πρόβλημα "δεύτερου-μιλίου" (δηλαδή 
η συνάθροιση της κυκλοφορίας στο σημείο όπου είναι οικονομικά 
βιώσιμο για να συνδεθεί με το υπόλοιπο ευρυζωνικό δίκτυο). 

⇒ Καλύτερη κατανόηση γιατί η τοπική απόδοση πρόσβασης έχει 
καθυστερήσει άλλους τομείς των υπολογιστών και των επικοινωνιών και 
ποιες στρατηγικές συμβάλουν στο κλείσιμο αυτού του χάσμα. 

⇒ Σύγκριση της προόδου των ΗΠΑ με άλλες χώρες, και αξιολόγηση για το 
πώς η πρόοδος στο εξωτερικό σχετίζεται με τις εθνικές ευρυζωνικές 
πολιτικές και στρατηγικές. 

 Σύσταση 7.3: Υποστήριξη της υλοποίησης εναλλακτικού ευρυζωνικού 
περιεχομένου και υπηρεσιών. Όσο πιο μεγάλη ποικιλία υπάρχει σε 
περιεχόμενο και εφαρμογές (πέρα από τη μαζική ψυχαγωγία και το 
περιεχόμενο που προσανατολίζεται στο εμπόριο) τόσο περισσότερες νέες 
πηγές ζήτησης ευρυζωνικότητας δημιουργούνται που με την σειρά τους 
προσελκύουν νέες επενδύσεις στην ευρυζωνικότητα. Παραδείγματα τέτοιου 
περιεχομένου περιλαμβάνουν πληροφορίες τοπικού ενδιαφέροντος, 
αναβαθμισμένη πρόσβαση σε δημόσιες πληροφορίες και υπηρεσίες και υλικό 
σχετικό με την εκπαίδευση, την υγεία, και τον πολιτισμό. Δεν απαιτούν όλες 
οι υπηρεσίες ευρυζωνικότητα (η περιορισμένη ζώνη μπορεί να είναι 
ικανοποιητική για ένα ευρύ ακροατήριο, βραχυπρόθεσμα βέβαια), αλλά 
ευρυζωνικότητα υποστηρίζει πολύ πλουσιότερο περιεχόμενο. 

Σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο των ΗΠΑ και την εφαρμογή του η COMPTEL 57 
με σχετική άδεια από την ECTA έχει εκδώσει αντίστοιχο scorecard το 2006 που 
κατατάσσει την αποτελεσματικότητα του ρυθμιστικού πλαισίου των τηλεπικοινωνιών 
των ΗΠΑ στην 8η θέση μετά την Μεγάλη Βρετανία, την Δανία, την Γαλλία, την 
Ολλανδία, την Σουηδία, την Ιταλία και την Ισπανία (Εικόνα 202, Εικόνα 203). 
Σύμφωνα με την παραπάνω έκδοση: 

• Η επίδοση των ΗΠΑ (60%) αποτελεί τον μέσο (median) όλων των χωρών της 
παραπάνω έκθεσης. 

                                                 
57 REGULATORY SCORECARD, Report on the relative effectiveness, of the 

regulatory frameworks for electronic communications in Austria, Belgium, Czech 
Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, the 
Netherlands, Poland, Portugal, Spain, Sweden, the United Kingdom and United 
States of America, United States July 12, 2007 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7:  
ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Π1.2.1: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 451 

• Αν και η ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών (FCC) των ΗΠΑ παρουσιάζει 
αποτελεσματικότητα, οι ρυθμίσεις δεν εφαρμόζονται επιτυχώς. 

• Η επίδοση των ΗΠΑ είναι χαμηλή σε κριτήρια που αφορούν την επίλυση 
διενέξεων. Οι ILECs αντικρούουν τις περισσότερες (αν όχι όλες) ρυθμίσεις 
καθυστερώντας την εφαρμογή τους (λόγω της αργής διαδικασίας επίλυσης 
διενέξεων) και επηρεάζοντας την ικανότητα των ανταγωνιστών να εισέλθουν 
αποτελεσματικά στην αγορά.  

• Η έλλειψη αποτελεσματικού λογιστικού διαχωρισμού (accounting separation) από 
τους ILECs και αποτελεσματικών μέτρων κατά την αντι-ανταγωνιστικής 
συμπεριφοράς μαζί με την αναποτελεσματικότητα στην επίλυση διενέξεων, 
βλάπτουν την ανταγωνιστικότητα των εναλλακτικών παρόχων και κατ’ επέκταση 
τα συμφέροντα των καταναλωτών. 

• Το Ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο είναι πιο αποτελεσματικό από αυτό των ΗΠΑ 
στην διασφάλιση του δικαιώματος των εναλλακτικών παρόχων να έχουν 
πρόσβαση σε όλα βασικά προϊόντα χονδρικής με δίκαιους και ίσους όρους, έτσι 
ώστε οι εναλλακτικοί πάροχοι να μπορούν να ανταγωνιστούν αποτελεσματικά 
τους κυρίαρχους πάροχους στις τιμές λιανικής. 

• Τα τελευταία χρόνια οι ΗΠΑ είχανε κάνει ένα βήμα πίσω σε σχέση με τις προ-
ανταγωνιστικές ρυθμίσεις. Παρόλο που οι ΗΠΑ έχουν θεσπίσει ένα καλό θεσμικό 
πλαίσιο, πρόσφατες αποφάσεις έχουν αυξήσει την δυσκολία εισόδου 
εναλλακτικών παρόχων στην αγορά. 
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Εικόνα 202: Regulatory Scorecard Ευρώπης – Αμερικής, 2006 (Πηγή: ECTA) 

 

Εικόνα 203: Regulatory Scorecard Ευρώπης – Αμερικης (επιδόσεις ανά τομέα), 
2006 (Πηγή: ECTA) 

7.4.3.2.2 Χονγκ-Κονγκ 

Η ρυθμιστική αρχή του Χονγκ-Κονγκ για τις τηλεπικοινωνίες, η οποία ιδρύθηκε το 
1993 υιοθέτησε μια προ-ανταγωνιστική ρυθμιστική προσέγγιση για όλους τους τομείς 
των τηλεπικοινωνιών. Από την μια πλευρά επέτρεψε την ύπαρξη ενός μεγάλου 
αριθμού παρόχων, ενώ παράλληλα, υποδαύλισε τον ανταγωνισμό μέσω ενός 
technology-neutral licensing καθεστώτος, χωρίς περιορισμούς στην συμμετοχή 
παρόχων του εξωτερικού.  

Ο ανταγωνισμός επίσης υποβοηθήθηκε μέσω ενός συστήματος που έλαβε χώρα στην 
πρώιμη περίοδο του ανταγωνισμού. Τέλος, για μεγαλύτερη διαφάνεια, όλοι οι νόμοι, 
πολιτικές και ρυθμίσεις είναι διαθέσιμοι μέσω του δικτυακού τόπου της ρυθμιστικής 
αρχής (OFTA) [58]. 

Η ρυθμιστική αρχή του Χονγκ-Κονγκ έχει σαν κύριο μέλημά της την αναβάθμιση του 
οφέλους του τελικού χρήστη και έχει μεγάλες ομοιότητες στην λειτουργία της με 
αυτής των ΗΠΑ αλλά και της μεγάλης Βρετανίας και της Σουηδίας. 
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Σημαντική διαφορά της τηλεπικοινωνιακής αγοράς του Χονγκ-Κονγκ με αυτής της 
Ελλάδας είναι ότι δεν υπάρχει κυρίαρχος τηλεπικοινωνιακός πάροχος, όπως ο ΟΤΕ 
στην Ελλάδα. 

Σημαντικό στοιχείο των ρυθμίσεων στο Χονγκ-Κονγκ διετέλεσε η πολιτική για την 
υπηρεσία του Αδεσμοποίητου Τοπικού Βρόγχου (local loop unbundling - “LLU”), η 
προώθηση του οποίου αποτέλεσε την βάση για την θεμελίωση του ανταγωνισμού. 

Το ρυθμιστικό πλαίσιο του Χονγκ-Κονγκ μπορεί να θεωρηθεί ως αρκετά προοδευτικό 
δίνοντας έμφαση στον ανταγωνισμό που αφορά την δικτυακή υποδομή αλλά και τις 
υπηρεσίες. Ουσιαστικά, στο Χονγκ-Κονγκ δεν υπάρχει νομοθεσία σχετικά με τον 
ανταγωνισμό αλλά όπου είναι απαραίτητο επεμβαίνει η ρυθμιστική αρχή 
(Telecommunications Ordinance) για να επιλύσει κάθε περίπτωση που διαφαίνεται να 
εμποδίζει τον υγιή ανταγωνισμό. Η κυβέρνηση του Χονγκ-Κονγκ δεν εμπλέκεται 
στην βιομηχανία των τηλεπικοινωνιών πέρα από τις ρυθμίσεις που επιβάλλει κατά 
καιρούς η ρυθμιστική αρχή. Αυτό συμβαίνει κυρίως γιατί δεν υπάρχει υπερκείμενος 
κρατικός ή ημι-κρατικός τηλεπικοινωνιακός φορέας. 

7.4.3.2.3 Αυστραλία 

Η Αυστραλία αποτελεί ένα καλό παράδειγμα για την εφαρμογή σωστών πρακτικών 
για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας. Βασικές γραμμές είναι οι παρακάτω: 

• Διακριτοί ρόλοι κυβέρνησης - παρόχων 

Η Αυστραλιανή Κυβέρνηση έθεσε ένα γενικό πλαίσιο που περιλάμβανε πολιτικές 
και νόμους σχετικές με την ευρυζωνικότητα στο οποίο διαχωριζόταν σαφώς ο 
ρόλος της Αυστραλιανής Κυβέρνησης και των παρόχων. Πιο συγκεκριμένα η 
Κυβέρνηση εστίαζε τις προσπάθειές της σε θέματα πολιτικής και καλής 
υλοποίησης του προγράμματος που είχε ανακοινώσει. Από την άλλη πλευρά οι 
πάροχοι ήταν υπεύθυνοι για τα θέματα λειτουργίας τους στα οποία επενέβαινε η 
κυβέρνηση μόνο σε ειδικές περιπτώσεις. Παρόλο που στην περίπτωση της 
Αυστραλίας υπήρχε ο ημι-κρατικός τηλεπικοινωνιακός οργανισμός Telstra (μια 
αντίστοιχη περίπτωση με τον ΟΤΕ στην Ελλάδα), σήμερα έχει γίνει ανεξάρτητη 
εταιρία και η Κυβέρνηση δεν ασχολείται με την λειτουργία της. 

• Έμφαση στην εμπορική και ανταγωνιστική διάθεση του Διαδικτύου και των 
ευρυζωνικών υπηρεσιών 

Στο ξεκίνημα της διάθεσης ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών, η 
Αυστραλιανή Κυβέρνηση υιοθέτησε το μοντέλο του πλήρη και ανοιχτού 
ανταγωνισμού, θεωρώντας την πρακτική αυτή σαν τον καλύτερο τρόπο διάθεσης 
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και χαμηλού κόστους στους καταναλωτές. Στόχος 
της Αυστραλιανής Κυβέρνησης ήταν να κάνει όσο το δυνατόν λιγότερες 
ρυθμιστικές παρεμβάσεις, έχοντας σαν πρωτεύουσα στρατηγική την υποστήριξη 
ενός ανοιχτού και εμπορικά προσανατολισμένου περιβάλλοντος όπου οι 
ανταγωνιζόμενοι πάροχοι θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των καταναλωτών. 
Η Αυστραλιανή Κυβέρνηση θεωρεί ότι οι πάροχοι που δραστηριοποιούνται στην 
τηλεπικοινωνιακή αγορά μπορούν καλύτερα, όχι μόνο να αποτιμήσουν την 
ζήτηση των τρεχουσών και μελλοντικών υπηρεσιών, αλλά και να ικανοποιήσουν 
αυτή την ζήτηση με τον κατάλληλο εμπορικό τρόπο. Ο στόχος της Αυστραλιανής 
Κυβέρνησης σε αυτή την αγορά είναι παρεμβαίνει για να εγγυάται και να 
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διασφαλίζει ότι οι τεχνολογικές λύσεις είναι ορθές, αφήνοντας στην αγορά να 
επιλέγει ποιες είναι οι πιο κατάλληλες. 

• Συμπληρωματική μεσολάβηση της Αυστραλιανής κυβέρνησης  

Όπου απαιτείται η Αυστραλιανή Κυβέρνηση συμπληρώνει την προσέγγισή της με 
παρεμβάσεις, όπως ρυθμίσεις, ειδικά προγράμματα, συνεργασίες και 
χρηματοδοτήσεις. Επίσης, διάφορα μέτρα της κυβέρνησης παρέχουν προστασία 
στους καταναλωτές σχετικά με προσβλητικό περιεχόμενο και κοινωνικά θέματα. 

• Τιμολογιακή πολιτική σε μια εμπορική και ανταγωνιστική αγορά 

Το απλό και σχετικά ελεύθερο ρυθμιστικό πλαίσιο της Αυστραλίας δίνει στους 
παρόχους την δυνατότητα να προσδιορίσουν τις τιμές των υπηρεσιών που 
παρέχουν ανάλογα με μια σειρά από παράγοντες που συμπεριλαμβάνουν και την 
ζήτηση. Παράλληλα, ο ανταγωνισμός μεταξύ των παρόχων συνεισφέρει στην 
μείωση των τιμών.  

Το κανονιστικό πλαίσιο που ακολουθείται στην Αυστραλία μπορεί να χαρακτηριστεί 
και ως «Ανταγωνιστικό Πλαίσιο» που βασίζεται στα παρακάτω σημεία: 

• Ανοιχτή είσοδος στην αγορά και απλοποιημένη διαδικασία αδειοδότησης 

Η παροχή Διαδικτύου και ευρυζωνικών υπηρεσιών ακολουθεί τους ίδιους 
γενικούς κανόνες με τον γενικότερο τομέα τηλεπικοινωνιών. Η είσοδος στην 
αγορά του Διαδικτύου και της Ευρυζωνικότητας είναι ανοιχτή σε όλους όσους 
ικανοποιούν τις γενικές απαιτήσεις. 

• Ασύρματες υπηρεσίες/ζεύξεις χαμηλής ισχύος  

Τα WLANs ακολουθούν την νομοθεσία που υφίσταται για την ανάθεση 
ραδιοσυχνοτήτων. Με νεότερη ρύθμιση (τον Σεπτέμβρη του 2002) η 
Αυστραλιανή κυβέρνηση απάλλαξε τα single property WLANs από carrier 
licensing [56]. 

• Μεταπώληση 

Στην περίπτωση που ένας Internet Service Provider (ISP) δεν έχει την απαραίτητη 
δικτυακή υποδομή μπορεί να την αγοράσει χονδρικά από έναν άλλο πάροχο και 
να την μεταπωλήσει σε άλλους. 

• Λογιστικός διαχωρισμός (Accounting Separation) 

Η Αυστραλιανή Κυβέρνηση σκοπεύει να υποβοηθήσει μια πιο διαφανή 
κανονιστική αγορά απαιτώντας από τον πρώην κρατικό τηλεπικοινωνιακό πάροχο 
(Telstra's) να παρουσιάζει διαφορετική τιμολόγηση για την μεταπώληση της 
δικτυακής υποδομής χονδρικά (wholesale) και λιανικά. Ο λογιστικός διαχωρισμός 
προήλθε από το πρόβλημα της ενοποιημένης τιμολογιακής πολιτικής της Telstra 
σχετικά με την χονδρική και λιανική μεταπώληση και στοχεύει στην καλύτερη 
πληροφόρηση των άλλων παρόχων και των καταναλωτών σχετικά με την 
τιμολογιακή πολιτική. 

• Ρυθμίσεις σε μη-ανταγωνιστική συμπεριφορά στην βιομηχανία της 
Ευρυζωνικότητας  

• Διακανονισμοί πρόσβασης για Internet Service Providers (ISPs)  

Το συγκεκριμένο σημείο αναφέρεται στις περιπτώσεις που ένας πάροχος 
χρειάζεται να χρησιμοποιήσει υπηρεσίες πρόσβασης, περιεχομένου ή δικτυακή 
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υποδομή από κάποιον άλλον πάροχο, έτσι ώστε να παρέχει ολοκληρωμένες 
υπηρεσίες. Για παράδειγμα, ένας πάροχος μπορεί να "τερματίζει" στο δίκτυο ενός 
ανταγωνιστή. Το κανονιστικό πλαίσιο της Αυστραλίας (Part XIC of the Trade 
Practices Act 1974) παρέχει μια νόμιμη διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη τα 
επενδυτικά κίνητρα. Η ρυθμιστική αρχή της Αυστραλίας μπορεί να κάνει μια 
"προκήρυξη" για μια συγκεκριμένη υπηρεσία που θεωρεί ότι μπορεί να προσφέρει 
τα μέγιστα οφέλη στους καταναλωτές. Στη συνέχεια ο πάροχος που την 
προσφέρει ήδη είναι υποχρεωμένος να την παρέχει και σε ανταγωνιστικούς 
παρόχους. Η τιμολόγηση της υπηρεσίας ρυθμίζεται ανάμεσα στους παρόχους. Αν 
υπάρξει πρόβλημα επεμβαίνει η ρυθμιστική αρχή. Η ρυθμιστική αρχή έχει 
προκηρύξει τρεις τέτοιες υπηρεσίες που θεωρούνται απαραίτητες για την 
θεμελίωση του ανταγωνισμού στην Αυστραλία: (α) unconditioned local loop 
service, (β) digital data access service, και (γ) line sharing service (also known as 
spectrum sharing). Πιο συγκεκριμένα: 

Unconditioned Local Loop Service (Υπηρεσία Αδεσμοποίητου Τοπικού 
Βρόγχου): Η παραπάνω υπηρεσία θεωρείται ότι έχει σημαντική επιρροή στην 
θεμελίωση του ανταγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς δεδομένων 
σε υψηλές ταχύτητες. Οι πάροχοι υπηρεσιών, αν έχουν πρόσβαση στην παραπάνω 
υπηρεσία, μπορούν να διασυνδέσουν τα δίκτυά τους στην υπάρχουσα υποδομή 
του καταναλωτή και να εγκαταστήσουν τον δικό τους εξοπλισμό για να 
μεταδώσουν ευρυζωνικές υπηρεσίες και πρόσβαση, όπως ADSL. Αυτό σημαίνει 
ότι οι ανταγωνιστές πάροχοι δεν απαιτείται να βασίζονται στην μεταπώληση των 
υπηρεσιών της Telstra ούτε στην εγκατάσταση τερματικού εξοπλισμού από την 
Telstra. 

Digital Data Access Service (Υπηρεσία πρόσβασης σε ψηφιακά δεδομένα): Η 
συγκεκριμένη υπηρεσία είναι μια υπηρεσία πρόσβασης για εσωτερική μεταφορά 
απαραίτητων δεδομένων για την διευκόλυνση πρόσβασης σε παροχή υπηρεσιών 
όπως packet switching και frame relay. 

Line Sharing Service: Η συγκεκριμένη υπηρεσία επιτρέπει σε έναν 
τηλεπικοινωνιακό πάροχο να παρέχει ευρυζωνικές υπηρεσίες παράλληλα με 
κάποιον άλλο πάροχο που παρέχει υπηρεσίες φωνής, πάνω από την ίδια 
τηλεφωνική γραμμή. Η υπηρεσία αυτή δίνει στους παρόχους ευρυζωνικών 
υπηρεσιών την ελευθερία να εστιάσουν στην παροχή υπηρεσιών υψηλής 
ταχύτητας χωρίς να ασχολούνται με την παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών. Αυτό 
σημαίνει ότι ο κύριος τηλεπικοινωνιακός πάροχος του τηλεφωνικού δικτύου (η 
Telstra στην Αυσταλία), είναι υποχρεωμένος να παρέχει το τηλεφωνικό του 
δίκτυο για τέτοιες εφαρμογές. 

Σύμφωνα με την Αυστραλιανή Κυβέρνηση58 η ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και η 
ισότιμη πρόσβαση σε αυτή απαιτούν μεγάλης έκτασης πρωτοβουλίες που θα πρέπει 
να στοχεύουν στα κύρια σημεία της αγοράς, που για την Αυστραλία είναι: 

• Η φυσική υποδομή που παρέχει το δίκτυο πρόσβασης (τόσο στα δίκτυα κορμού, 
όσο και στις «Last Mile» συνδέσεις). 

                                                 
58 The Broadband Blueprint (national framework for the future of broadband in 

Australia), 7 December 2006, 
http://www.dcita.gov.au/communications_for_consumers/internet/broadband_bluepr
int/broadband_blueprint  
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• Οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο που ενσωματώνουν οι εφαρμογές που 
χρησιμοποιούν οι τελικοί χρήστες. Για τον λόγο αυτό η Αυστραλιανή Κυβέρνηση 
έχει εκπονήσεις σχετική ψηφιακή στρατηγική («Digital Content Strategy») για το 
περιεχόμενο. Οι υπηρεσίες αφορούν τους οικιακούς χρήστες (π.χ. ηλεκτρονικές 
αγορές, πλοήγηση στο διαδίκτυο, e-banking), τις επιχειρήσεις χρήση, τον δημόσιο 
τομέα (υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης), την εκπαίδευση (κυρίως για 
συνεχή και δια βίου μάθηση, εκπαίδευση και κατάρτιση), τις εφαρμογές e-health, 
την έρευνα, τις βιομηχανίες πολιτισμού και διασκέδασης. 

• Η αποτελεσματική χρήση της ευρυζωνικότητας που διασφαλίζει στους τελικούς 
χρήστες την απρόσκοπτη και αποτελεσματική online λειτουργία και στην 
βιομηχανία (παρόχους) την διαχείριση των δικτύων έτσι ώστε να εκμεταλλεύεται 
βέλτιστα τις δυνατότητές τους. Πρακτικές για την αποτελεσματική χρήση της 
ευρυζωνικότητας είναι οι παρακάτω: 

 Η ουδετερότητα του δικτύου (Net neutrality). 

 Η συνεργασία βιομηχανίας σχετικά με τα πρότυπα. 

 Η αυτορύθμιση (self-regulation). Από το 1997 η Αυστραλιανή Κυβέρνηση 
έχει υπερασπιστεί την αυτορύθμιση βιομηχανίας και θα συνεχίσει στην 
συγκεκριμένη πολιτική, απαιτώντας από τη βιομηχανία για να πάρει την 
ευθύνη για τις ενέργειές της και επιτρέποντάς της να βρεί τις καλύτερες. 

 Η ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τα οφέλη της ευρυζωνικότητας, 
των τρόπων ηλεκτρονικής ασφάλειας (ενδεικτικά αναφέρεται ότι η 
Αυστραλιανή Κυβέρνηση προώθησε μια εθνική εβδομάδα ενημέρωσης ε-
ασφάλειας που ήταν μια κοινή πρωτοβουλία μεταξύ της Αυστραλιανής 
Κυβέρνησης, της βιομηχανίας και των κοινωνικών ομάδων). Η αυστραλιανή 
κυβέρνηση έχει παραγάγει επίσης το υλικό πληροφοριών για τους 
καταναλωτές και τις μικρές επιχειρήσεις όπως τα προϊόντα πρώτης ανάγκης 
ασφάλειας Διαδικτύου για τη μικρή επιχείρηση, Phishing: Μην πάρτε το 
δόλωμα, και λήψη της προσοχής Spyware. 

 Η απόκτηση δεξιοτήτων από τους καταναλωτές για να επωφεληθούν πλήρως 
από τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα της ευρυζωνικότητας.  

 

7.4.4 Συμπεράσματα  

Όσο αναπτύσσεται η τηλεπικοινωνιακή αγορά, τόσο αυξάνεται η ανάγκη για ισχυρά 
και αποτελεσματικά κανονιστικά πλαίσια. Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία για την 
αποτελεσματικότητα των ρυθμιστικών πλαισίων είναι η ύπαρξη μιας ανεξάρτητης και 
αυτόνομης ρυθμιστικής αρχής [6]. Στις περισσότερες χώρες του κόσμου, οι 
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες αρχικά παρέχονται από το κράτος. Όσο αυξάνεται η 
διείσδυσή τους, τόσο περισσότερο γίνονται εμφανείς οι περιορισμοί της 
μονοπωλιακής αγοράς.  

Σε πολλές χώρες το αρχικό βήμα ήταν ο διαχωρισμός των καθηκόντων αναφορικά με 
την παροχή υπηρεσιών και την εφαρμογή ρυθμίσεων. Η συγκεκριμένη διαδικασία 
είναι απαραίτητη για την αμερόληπτη προώθηση και δημιουργία μιας ανεξάρτητης 
ρυθμιστικής αρχής που δεν εξαρτάται από εξωτερικούς παράγοντες..  
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Το δεύτερο βήμα ήταν ο διαχωρισμός των πολιτικών από τις ρυθμιστικές λειτουργίες 
για την επιβεβαίωση ότι η ρυθμιστική αρχή έχει την απαραίτητη εξουσία για την 
υλοποίηση πολιτικών. 

Το 2004, το 90% των χωρών μελών του ΟΟΣΑ και το 58% σε όλο τον κόσμο έχουν 
ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές. Αν και ο ρόλος των ρυθμιστικών αρχών διαφέρει από 
χώρα σε χώρα, σημαντικά εργαλεία πολιτικής τους είναι:  

• η αποκρατικοποίση κρατικών φορέων 

• η αδειοδότηση νέων παρόχων  

• ο προσδιορισμός πολιτικών διασύνδεσης  

• η διασφάλιση αμερόληπτης πρόσβασης 

• ο προσδιορισμός ελέγχων τιμών σε μη-ανταγωνιστικά πεδία της αγοράς 

• η υλοποίηση και ενίσχυση ρυθμιστικών πλαισίων του ανταγωνισμού 

• ο προσδιορισμός γενικών απαιτήσεων για τις υπηρεσίες 

Σημαντικός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η "μείωση του ψηφιακού 
χάσματος" των πολιτών μέσα από μια αναδιοργάνωση των ρυθμιστικών πλαισίων, 
όπως προτείνει ο ΟΟΣΑ [6]. Η προηγούμενη εμπειρία από αναπτυγμένες χώρες 
αναφορικά με ευρυζωνικές και τηλεπικοινωνιακές υποδομές δείχνει ότι τα υπάρχοντα 
ρυθμιστικά πλαίσια που έχουν εφαρμοσθεί τα τελευταία 30 χρόνια έχουν "στρώσει 
τον δρόμο" για υγιείς τηλεπικοινωνιακές αγορές, χωρίς την απαίτηση πολλών 
παρεμβάσεων και ρυθμίσεων. Παρόλα αυτά, στις αγροτικές και απομακρυσμένες 
περιοχές, ακόμη και αυτές των ανεπτυγμένων χωρών, υπάρχουν ακόμη προβλήματα, 
που πρόκειται να μειωθούν άμεσα τα επόμενα χρόνια.  

Αυτό δείχνει ότι τα ρυθμιστικά πλαίσια είναι απαραίτητο βήμα για την ανάπτυξη 
των ευρυζωνικών υπηρεσιών, αλλά όχι ικανά από μόνα τους να μειώσουν το 
ψηφιακό χάσμα που είναι και το τελικό ζητούμενο. Κύριο συμπέρασμα λοιπόν είναι 
ότι:  

Τα ρυθμιστικά πλαίσια θα πρέπει να αποτελέσουν μέρος των πολιτικών για την 
μείωση του ψηφιακού χάσματος και να συνάδουν με αυτές.  

Ακόμη ένα σημαντικό συμπέρασμα σχετικά με τα ρυθμιστικά / κανονιστικά πλαίσια 
είναι ότι οι ρυθμίσεις θα πρέπει να γίνονται στο σωστό μέτρο, έτσι ώστε να 
αναπτυχθούν σωστές βάσεις για υγιείς αγορές. Μεγάλη επέμβαση της ρυθμιστικής 
αρχής και πολλές ρυθμίσεις μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την αλλοίωση της 
σωστής λειτουργίας του ανταγωνισμού, ενώ απουσία ρυθμιστικών παρεμβάσεων 
μπορεί να αφήσει απροστάτευτους τους πιθανούς νέους παρόχους ευρυζωνικών 
υπηρεσιών και υποδομών, αλλά και τους τελικούς χρήστες, στους χειρισμούς των 
παρόχων που επικρατούν στην ευρυζωνική αγορά.  

Επιπλέον, βασική πρόταση αποτελεί η συστηματική και συνεπής αποτίμηση του 
ανταγωνισμού. Περαιτέρω, σημαντική επεξεργασία και έρευνα πρέπει να επιτελεστεί 
για την υλοποίηση ενός χρήσιμου πλαισίου και μιας μεθοδολογίας για την αποτίμηση 
του ανταγωνισμού στις τηλεπικοινωνιακές αγορές. Η απορρύθμιση και η αναδιάταξη 
της τηλεπικοινωνιακής αγοράς έχει σαν αποτέλεσμα συγχωνεύσεις και ολιγοπώλια 
που δρουν ενάντια στον υγιή ανταγωνισμό. Για αυτό το λόγο η ρυθμιστική αρχή 
πρέπει να έχει τα μέσα έτσι ώστε να "αφουγκράζεται την αγορά" και να αποτιμά τον 
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ανταγωνισμό έτσι ώστε να γνωρίζει αν είναι υγιής ή όχι και να επεμβαίνει με 
ρυθμιστικές παρεμβάσεις όπου είναι απαραίτητο. 

7.5 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ 
Στην συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται οι πολιτικές ανάπτυξης της 
ευρυζωνικότητας όπως αυτές παρουσιάζονται στην 4η Εξαμηνιαία Αναφορά για την 
Ευρυζωνικότητα που ανακοίνωσε το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας τον Φεβρουάριο 200759.  

Το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας στα πλαίσια σχετικής μελέτης 
συγκέντρωσε το σύνολο των βέλτιστων και καλών πολιτικών που εκπορεύονται 
κεντρικά από την ΕΕ ή τις κατά τόπους κυβερνήσεις των περισσοτέρων χωρών-μελών 
του ΟΟΣΑ και αφορούν στην ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας. Στην κατεύθυνση 
διερεύνησης των καταλληλότερων πολιτικών με γνώμονα την επίτευξη του 
αναπτυξιακού στόχου για την ευρυζωνικότητα, χρησιμοποιήθηκαν μια σειρά από 
οικονομικά, κοινωνικά και τεχνικά/τεχνολογικά κριτήρια. Συγκεκριμένα, τα κριτήρια 
αυτά είναι:  

• Τεχνικά / τεχνολογικά  

 Ο ρυθμός αύξησης διείσδυσης της ευρυζωνικότητας το διάστημα 2002-2005 
(%)  

 Η διείσδυση της ευρυζωνικότητας σε ποσοστό %  

 Η διείσδυση (χρήση) του Διαδικτύου  

 Ο ρυθμός αύξησης της διείσδυσης του Διαδικτύου  

• Οικονομικά  

 Το κόστος 1 Kbps ανά /USD PPP  

 Τα τελευταία επίσημα διαθέσιμα στοιχεία για τις επενδύσεις σε ΤΠΕ με 
γνώμονα την ετήσια βάση. Το συγκεκριμένο κριτήριο αφορά το εκατοστιαίο 
ποσοστό δημιουργίας ακαθάριστου πάγιου ενεργητικού (gross fixed capital 
formation) και σχετίζεται με το σύνολο των επενδύσεων του έτους. Ως 
εξοπλισμός ΤΠΕ καθορίζεται εδώ ο εξοπλισμός σε υπολογιστές και 
λογισμικό.  

 Το επίπεδο ανταγωνισμού στις τηλεπικοινωνίες. Για το μέγεθος αυτό 
χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από το ITU World Telecommunication 
Regulatory Database.  

• Κοινωνικά  

 Ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης της παραγωγικότητας το διάστημα 2000-2004.  

 Η βαθμολογία e-readiness για το 2005. Η κατάταξη ηλεκτρονικής 
ετοιμότητας (e-readiness ranking) απεικονίζει ένα μεγάλο εύρος κοινωνικών, 
οικονομικών και τεχνολογικών παραγόντων που επηρεάζουν τις ηλεκτρονικές 

                                                 
59 Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας. 4η Εξαμηνιαία Αναφορά για 
την Ευρυζωνικότητα. Φεβρουάριςο 2007. 
http://www.observatory.gr/files/meletes/Broadband_07a.pdf  
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συνδιαλλαγές καθώς και το ρυθμό με τον οποίο μπορούν αυτοί οι παράγοντες 
να μεταβληθούν. Το μοντέλο που ακολουθήθηκε για την κατάταξη 
ηλεκτρονικής ετοιμότητας που αφορούσε το 2005, αποτελείται από σχεδόν 
100 διαφορετικά ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια, τα οποία οργανώνονται σε 
έξι βασικές κατηγορίες. Η συνεισφορά αυτών των κριτηρίων δεν είναι ίση 
στην βαθμολογία, αφού κάθε κριτήριο διαθέτει διαφορετικό βάρος.  

Μέσα από μια εκτενή μεθοδολογική προσέγγιση ταξινομήθηκαν οι χώρες με άξονα 
τη συνεισφορά των πολιτικών τους στην ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας.  

Ο Πίνακας 73 συγκεντρώνει τις πρακτικές των χωρών που προέκυψαν ως βέλτιστες, 
καλές και ικανοποιητικές.  

 

Χώρα  Αξιολόγηση Πολιτικής  

Δανία  Βέλτιστη Πρακτική  

ΗΠΑ  Βέλτιστη Πρακτική  

Ιαπωνία  Βέλτιστη Πρακτική  

Καναδάς  Βέλτιστη Πρακτική  

Ν. Κορέα  Βέλτιστη Πρακτική  

Βέλγιο  Καλή Πρακτική  

Ηνωμένο Βασίλειο  Καλή Πρακτική  

Ολλανδία  Καλή Πρακτική 

Νορβηγία  Ικανοποιητική Πρακτική  

Πορτογαλία  Ικανοποιητική Πρακτική  

Σουηδία  Ικανοποιητική Πρακτική  

Φινλανδία  Ικανοποιητική Πρακτική  

Αυστραλία  Ικανοποιητική Πρακτική 

Αυστρία  Ικανοποιητική Πρακτική 

Γαλλία  Ικανοποιητική Πρακτική 

Γερμανία  Ικανοποιητική Πρακτική 

Ιρλανδία  Ικανοποιητική Πρακτική 

Ισπανία  Ικανοποιητική Πρακτική 

Ν. Ζηλανδία  Ικανοποιητική Πρακτική 

Ιταλία  Ικανοποιητική Πρακτική 

Πίνακας 73: Αξιολόγηση Χωρών με γνώμονα τις πολιτικές ανάπτυξης της 
ευρυζωνικότητας [Πηγή: Παρατηρητήριο για την ΚτΠ]  

Πρέπει να σημειωθεί ότι ως βέλτιστες χαρακτηρίζονται οι πρακτικές των χωρών όταν 
η χώρα βαθμολογείται σε κάθε κριτήριο με μια μονάδα πάνω από το μέσο όρο που 
των επιμέρους κριτηρίων. Αντίστοιχα, καλές χαρακτηρίζονται οι πρακτικές όπου η 
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συνολική βαθμολογία των κριτηρίων είναι μεγαλύτερη από το μέσο όρο και τα 
κριτήρια της διαδικτυακής και ευρυζωνικής διείσδυσης συγκεντρώνουν υψηλή 
βαθμολογία.  

Ένα χαρακτηριστικό αποτέλεσμα είναι ότι χώρες όπως η Νορβηγία, η Σουηδία και η 
Φινλανδία δεν παρουσιάζονται ούτε σαν βέλτιστες, ούτε σαν καλές πρακτικές. Αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι αυτές οι χώρες παρουσίασαν μικρούς ρυθμούς αύξησης 
συνολικά στην διείσδυση της ευρυζωνικότητας και του Διαδικτύου δείχνοντας σημεία 
ωρίμανσης, με αποτέλεσμα να μην αποτελούν αντιπροσωπευτικά παραδείγματα 
βέλτιστων πρακτικών.  

Οι βέλτιστες και καλές πολιτικές που σχετίζονται με την ευρυζωνικότητα είναι οι 
εξής, όπως προκύπτουν από την ανωτέρω ταξινόμηση:  

• Ενθάρρυνση εκ μέρους των ρυθμιστικών αρχών της επένδυσης σε υποδομές και 
της ενίσχυσης του ανταγωνισμού (π.χ. αδεσμοποίηση τοπικού βρόχου, κατανομή 
συχνοτήτων, άνοιγμα αχρησιμοποίητων οπτικών ινών σε ιδιωτική χρήση, κ.λπ.).  

• Παροχή κινήτρων (ασφάλιση, δάνεια, ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση, άλλες 
οικονομικές ενισχύσεις) για την κατασκευή νέων ευρυζωνικών υποδομών.  

• Οικονομική ενίσχυση προγραμμάτων έρευνας, ανάπτυξης και επίδειξης.  

• Επιχορήγηση πολιτών με χαμηλό εισόδημα για την αγορά προσωπικών 
υπολογιστών.  

• Προσφορά φορολογικών απαλλαγών στους εργοδότες που προσφέρουν 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ευρυζωνικές συνδέσεις στους εργαζόμενούς τους.  

• Προώθηση της «ψηφιακής» εκπαίδευσης, σύνδεση όλων των σχολείων με το 
διαδίκτυο.  

• Υποστήριξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, 
του ηλεκτρονικού εμπορίου, των ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας και άλλων 
τύπων υπηρεσιών όπου χρησιμοποιούνται οι ευρυζωνικές τεχνολογίες.  

• Υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης για την ανάπτυξη ευρυζωνικών 
υπηρεσιών.  

• Εκπαίδευση πληθυσμού σε θέματα πληροφορικής (σχολεία πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, νοικοκυρές, στρατός, ΑμεΑ).  

• Επανεκπαίδευση βιομηχανικών εργατών για την γεφύρωση του ψηφιακού 
χάσματος και την ανάπτυξη καλά καταρτισμένου εργατικού δυναμικού.  

• Παροχή φορολογικών ελαφρύνσεων και επιχορηγήσεων σε εταιρείες υψηλής 
τεχνολογίας.  

• Παροχή εκπτώσεων 30-50% στις χρεώσεις τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε 
άτομα με χαμηλό εισόδημα και σε ΑμεΑ.  

• Επέκταση της ευρυζωνικότητας στις αγροτικές περιοχές.  

• Δημιουργία ασύρματων δικτύων ΙΡ σε μεγάλες περιοχές στις οποίες δεν υπάρχει 
πρόσβαση σε ευρυζωνικές υποδομές.  

• Υποστήριξη μη κερδοσκοπικών οργανισμών απομακρυσμένων περιοχών μέσω 
της χρηματοδότησης για την κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου για την παροχή 
ευρυζωνικών υπηρεσιών.  
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• Προώθηση πρωτοβουλιών ανάπτυξης περιεχομένου και σχετικών ρυθμίσεων (π.χ. 
πνευματικά δικαιώματα) 

• Εξασφάλιση ότι οι καταναλωτές διαθέτουν την απαραίτητη γνώση και 
εμπιστοσύνη για τη χρησιμοποίηση των ΤΠΕ στον τομέα του ηλεκτρονικού 
εμπορίου, δημιουργία ασφαλούς online περιβάλλοντος 

• Ενδυνάμωση της παρουσίας της χώρας στις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

• Προώθηση της προσφοράς φτηνών λύσεων πρόσβασης στο διαδίκτυο με 
ταυτόχορνη προσφρά υπηρεσιών υψηλής ποιότητας 

• Δυνατότητα ελεύθερης επιλογής εναλλακτικών τεχνολογιών 

• Εφαρμογή προγραμμάτων συνάθροισης της ζήτησης 

Στην κατεύθυνση ομαδοποίησης των παραπάνω πρακτικών με τους τρεις βασικούς 
στόχους που θέτει η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία i2010 σχηματοποιείται ο Πίνακας 74. 

Στόχος Πρωτοβουλίας 
i2010 

Βέλτιστες και καλές Πρακτικές 

Ενιαίος ευρωπαϊκός 
χώρος της 
πληροφορίας 

Ενθάρρυνση εκ μέρους των ρυθμιστικών αρχών της 
επένδυσης σετης ενίσχυσης του ανταγωνισμού  

Παροχή κινήτρων για την κατασκευή νέων ευρυζωνικών 
υποδομών  

Προώθηση πρωτοβουλιών ανάπτυξης περιεχομένου και 
σχετικών ρυθμίσεων  

Ενδυνάμωση της παρουσίας της χώρας στις εξελίξεις που 
λαμβάνουν χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Δυνατότητα ελεύθερης επιλογής εναλλακτικών 
τεχνολογιών  

Καινοτομία και 
επενδύσεις στην 
έρευνα 

Οικονομική ενίσχυση προγραμμάτων έρευνας, ανάπτυξης 
και επίδειξης  

Παροχή φορολογικών ελαφρύνσεων και επιχορηγήσεων σε 
εταιρείες υψηλής τεχνολογίας 

Κοινωνική ένταξη, 
βελτιωμένες 

Επιχορήγηση πολιτών μεχαμηλό εισόδημα για την αγορά 
προσωπικών υπολογιστών  

Προσφορά φορολογικών απαλλαγών στους εργοδότες που 
προσφέρουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ευρυζωνικές 
συνδέσεις στους εργαζόμενούς τους  

Προώθηση της «ψηφιακής» εκπαίδευσης, σύνδεση όλων 
των σχολείων με το διαδίκτυο  

Υποστήριξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της 
ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, του ηλεκτρονικού εμπορίου, 
των ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας και άλλων τύπων 
υπηρεσιών όπου χρησιμοποιούνται οι ευρυζωνικές 
τεχνολογίες  



ΕΑΙΤΥ 

462 Π1.2.1: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης για την ανάπτυξη 
ευρυζωνικών υπηρεσιών  

Εκπαίδευση πληθυσμού σε θέματα πληροφορικής (σχολεία 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
νοικοκυρές, στρατός, ΑμεΑ)  

Επανεκπαίδευση βιομηχανικών εργατών για την γεφύρωση 
του ψηφιακού χάσματος και την ανάπτυξη καλά 
καταρτισμένου εργατικού δυναμικού  

Παροχή εκπτώσεων 30-50% στις χρεώσεις 
τηλεπικοινάτομα με χαμηλό εισόδημα και σε ΑμεΑ  

Επέκταση της ευρυζωνικότητας στις αγροτικές περιοχές  

Δημιουργία ασύρματων δικτύων ΙΡ σε μεγάλες περιοχές 
στις οποίες δεν υπάρχει πρόσβαση σε ευρυζωνικές 
υποδομές  

Υποστήριξη μη κερδοσκοπικών οργανισμών 
απομακρυσμένων περιοχών μέσω της χρηματοδότησης για 
την κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου για την παροχή 
ευρυζωνικών υπηρεσιών 

Εξασφάλιση ότι οι καταναλωτές διαθέτουν την απαραίτητη 
γνώση και εμπιστοσύνη για τη χρησιμοποίηση των ΤΠΕ 
στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, δημιουργία 
ασφαλούς on line περιβάλλοντος  

Προώθηση της προσφοράς φτηνών λύσεων πρόταυτόχρονη 
προσφορά υπηρεσιών υψηλής ποιότητας  

Εφαρμογή προγραμμάτων συνάθροισης της ζήτησης 

Πίνακας 74Ένταξη βέλτιστων και καλών πρακτικών στους Διακριτούς Στόχους 
της Πρωτοβουλίας i2010  

Ιδιαίτερα θετικό σύφωνα με το Παρατηρητήριο της ΚτΠ είναι το γεγονός ότι πλέον 
όλες οι παραπάνω πρακτικές εφαρμόζονται στην Ελλάδα, χωρίς κάτι τέτοιο να 
σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω εφαρμογής τους. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελεί το πρόγραμμα «ΔΙΟΔΟΣ», δηλαδή η παροχή οικονομικής 
πρόσβασης στο Διαδίκτυο για τους φοιτητές και των μελών ΔΕΠ με παράλληλη 
δυνατότητα εκμετάλλευσης των προηγμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών των 
πανεπιστημίων. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί παράδειγμα τοπικής εφαρμογής της 
πρακτικής «Προώθηση της προσφοράς φτηνών λύσεων πρόσβασης στο διαδίκτυο, με 
ταυτόχρονη προσφορά υπηρεσιών υψηλής ποιότητας» και εντάσσεται στο στόχο 
«Κοινωνική ένταξη, βελτιωμένες δημόσιες υπηρεσίες και ποιότητα ζωής της 
ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας i2010». 
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΌΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Όρος Περιγραφή 

ADSL To ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) είναι μια 
τεχνολογία μετάδοσης δεδομένων υψηλών ταχυτήτων, η οποία 
χρησιμοποιεί τις υπάρχουσες υποδομές χάλκινης καλωδίωσης για 
τη μετάδοση των δεδομένων. 

3G Πρόκειται για δίκτυα κινητής τηλεφωνίας τρίτης γενιάς όπως για 
παράδειγμα τα UMTS, CDMA2000. 

GPRS Το GPRS (General Packet Radio Service), είναι η «μη φωνητική» 
υπηρεσία «προστιθέμενης αξίας», που επιτρέπει την αποστολή 
και λήψη δεδομένων μέσω των δικτύων κινητής τηλεφωνίας 
GSM. Πριν από το GPRS το GSM μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 
για τη μετάδοση «δεδομένων» με χρήση κυκλωμάτων CSD 
(Circuit Switched Data), ωστόσο η ταχύτητα περιορίζονταν στα 
9,6 kbit/s. Αντίθετα, με το GPRS είναι εφικτή η μεταφορά 
πληροφοριών στη «θεωρητική» ταχύτητα των 171,2 kilobits ανά 
δευτερόλεπτο. 

UMTS Το UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) 
αποτελεί την εξέλιξη του GPRS και προσφέρει υψηλές ταχύτητες 
μετάδοσης οι οποίες μπορεί σε μερικές περιπτώσεις να αγγίζουν 
τα 10 Μbps. 

Gigabit Ethernet Πρόκειται για μια τεχνολογία η οποία αποτελεί την εξέλιξη του 
Ethernet και του Fast Ethernet. Επιτρέπει Ηalf-duplex και full-
duplex μετάδοση δεδομένων σε ταχύτητες της τάξης των 1000 
Mpbs. 

Wi-Fi Το Wi-Fi (Wireless Fidelity) είναι μια τεχνολογία ασύρματης 
δικτύωσης η οποία χρησιμοποιεί το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.11. 
Εξασφαλίζει ταχύτητες μετάδοσης οι οποίες αγγίζουν τα 54 Mbps 
σε συνθήκες οπτικής επαφής. Οι αποστάσεις κάλυψης ενός Wi-Fi 
δικτύου δεν υπερβαίνουν τα 3 Km  

WiMAX Το WiMAX είναι στην ουσία ο απόγονος του Wi-Fi 
υποστηρίζοντας ρυθμούς μετάδοσης της τάξης των 72 Mbps, ενώ 
για την ασύρματη ζεύξη δεν είναι απαραίτητη η οπτική επαφή 
πομπού και δέκτη. Η απόσταση κάλυψης αγγίζει τα 70 Κm. 

VPN To VPN (Virtual Private Network) είναι ένα εικονικό δίκτυο, 
αποτελούμενο από ένα συνδυασμό intranets, extranetsκαι internet, 
με στόχο την επικοινωνία στο πλαίσιο μιας επιχείρησης. 

FTTH Με τον όρο FTTH (Fiber To The Home) αναφερόμαστε σε δίκτυα 
οπτικών ινών μέχρι τον βρόχο του τελικού χρήστη. 

FTTB Με τον όρο FTTB (Fiber To The Building) αναφερόμαστε σε 
δίκτυα οπτικών ινών τα οποία φθάνουν μέχρι το κτήριο μια 
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επιχείρησης. 

LMDS Το Local Multipoint Distribution System (LMDS) είναι μια 
ευρυζωνική ασύρματη τεχνολογία που χρησιμοποιείται για να 
μεταδώσει φωνή, δεδομένα, υπηρεσίες διαδικτύου και 
τηλεοπτικές υπηρεσίες. Λειτουργεί στην περιοχή συχνοτήτων των 
25 GHz καθώς και σε υψηλότερες συχνότητες (στην Ελλάδα 
ισχύουν τα 25 GHz ). Το LMDS βασίζεται σε μια κυψελοειδή 
δικτυακή αρχιτεκτονική. 

ΑΤΜ Το ΑΤΜ (Asynchronous Transfer Mode) είναι ένα διεθνές 
πρωτόκολλο επικοινωνίας το οποίο επιτρέπει τη μετάδοση 
δεδομένων σε υψηλή ταχύτητα. Η μετάδοση υλοποιείται με 
μεταγωγή πακέτου σε πολύ υψηλές ταχύτητες (π.χ. 155,2 Mbps) 
χρησιμοποιώντας την τεχνική της ασύγχρονης πολυπλεξίας στο 
χρόνο. Η πληροφορία οργανώνεται σε τμήματα σταθερού μήκους 
τα οποία ονομάζονται «πακέτα» ή «cells» / «κύτταρα». 

DSLAM Tο DSLAM (DSL Access Multiplexor) είναι ο πολυπλέκτης / 
αποπολυπλέκτης των ψηφιακών συνδρομητικών γραμμών DSL. 
Πρόκειται για μια μονάδα, που συνήθως βρίσκεται στις 
εγκαταστάσεις ενός τηλεπικοινωνιακού παρόχου, η οποία 
λαμβάνει τα δεδομένα από τις συνδρομητικές γραμμές DSL και 
στη συνέχεια τα μεταβιβάζει σε κάποιο δίκτυο κορμού υψηλών 
ταχυτήτων (συνήθως ATM) χρησιμοποιώντας τεχνικές 
πολυπλεξίας. 

SDSL Το SDSL (Symmetric DSL) είναι η «συμμετρική» υλοποίηση 
τεχνολογίας xDSL που επιτρέπει την μετάδοση δεδομένων σε 
υψηλές ταχύτητες με τη χρήση των κοινών «μεταλλικών» 
καλωδίων του σταθερού τηλεπικοινωνιακού δικτύου. Με τον όρο 
«συμμετρική» περιγράφεται η ιδιότητα της συγκεκριμένης 
τεχνολογίας να εκμεταλλεύεται ίσο μέρος του επιτρεπτού 
φάσματος συχνοτήτων των μεταλλικών καλωδίων τόσο για την 
αποστολή, όσο και για τη λήψη δεδομένων (upstream και 
downstream). 

Fiber Optics Η πλαστική ή γυάλινη (silicon dioxide) ίνα, η οποία 
χρησιμοποιείται για τη μετάδοση πληροφοριών με τη χρήση 
υπέρυθρων ή ορατού φωτός ως μέσου μεταφοράς (συνήθως laser 
ή LEDs). Τα καλώδια που είναι κατασκευασμένα από οπτικές 
ίνες παρέχουν υψηλότερες ταχύτητες μετάδοσης και παρέχουν 
μεγαλύτερη προστασία από τις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές 
σε σύγκριση με τα κοινά μεταλλικά καλώδια, τα οποία 
χρησιμοποιούν οι πάροχοι υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας. 

PTT Το Push to Talk χαρακτηρίζει την «τεχνική» που επιτρέπει την 
ασύρματη, μονόδρομη, επικοινωνία με το «πάτημα ενός 
πλήκτρου». Παραδείγματα εφαρμογής της συγκεκριμένης 
τεχνικής αποτελούν τα CB (που χρησιμοποιούν ευρέως οι 
επαγγελματίες οδηγοί), οι ασύρματοι των ραδιοερασιτεχνών, 
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Όρος Περιγραφή 

καθώς φυσικά και τα walkie-talkies 

QoS Με τον όρο QoS (Quality of Service) στα τηλεφωνικά δίκτυα, 
αλλά και στα δίκτυα γενικότερα, περιγράφεται η δυνατότητα 
μέτρησης και βελτίωσης της απόδοσης τους. Στόχος του QoS 
είναι η εξασφάλιση των επιθυμητών αποτελεσμάτων απόδοσης, 
όπως έχουν καθοριστεί από τους ρυθμιστικούς φορείς. 

WCDMA Το WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) είναι η 
τεχνολογία τρίτης γενιάς (3G) που επιτρέπει την υψηλής 
ταχύτητας και ποιότητας μετάδοση ψηφιακών δεδομένων. Το W-
CDMA βασίζεται στο CDMA, μόνο που σε αντίθεση με αυτό, 
χρησιμοποιεί περισσότερες από μια συχνότητες για τη διαχείριση 
της συνολικής κίνησης. Μολονότι απαιτείται μεγαλύτερο εύρος 
συχνοτήτων για τη λειτουργία του, καθιστά εφικτή, με τις 
τεχνικές που χρησιμοποιεί, τη μετάδοση πληροφοριών σε 
ταχύτητες που φθάνουν θεωρητικά τα 2Mbps. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

III.1 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ #1 

 
Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών στην Περιφέρεια 

Δυτικής Ελλάδας 
 

Γενικές ερωτήσεις 

Ερώτηση 1: Περιγράψτε Ευρυζωνικές Υπηρεσίες που έχετε αναπτύξει ή προσφέρετε 
στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 

Ερώτηση 2: Περιγράψτε Ευρυζωνικές Υπηρεσίες που σκοπεύετε να αναπτύξετε ή να 
προσφέρετε στους χρήστες σας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 

Ερώτηση 3: Αναφέρατε τις εφαρμογές επικοινωνιών (όπως για παράδειγμα οι εφαρμογές 
τηλε-διάσκεψης, τηλε-συνεργασίας, τηλε-ιατρικής, peer-to-peer networking, ψηφιακές 
φωτογραφίες και video) και τις υπηρεσίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας που 
πιστεύετε ότι θα αυξήσουν τις απαιτήσεις των χρηστών σε εύρος ζώνης. 

Ερώτηση 4: Πότε εκτιμάτε χρονικά ότι θα ενεργοποιηθεί ευρέως η ζήτηση για αυτού του 
είδους τις υπηρεσίες; 

Ερώτηση 5: Αναφερθείτε ή σχολιάστε λόγους οι οποίοι ενδεχομένως εμποδίζουν την 
ανάπτυξη ευρυζωνικών εφαρμογών και υπηρεσιών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 

Υπάρχουσες Υποδομές στην ΠΔΕ 

Ερώτηση 6: Αναφέρατε τις εκτιμήσεις για τις σημερινές δυνατότητες της δικτυακής 
υποδομής στην ΠΔΕ για την υποστήριξη αυτών των υπηρεσιών σας. 

Ερώτηση 7: Ποιες τεχνολογικές λύσεις θεωρείτε ότι είναι οι προσφορότερες να 
υιοθετηθούν στην αγορά της Περιφέρειας προκειμένου να καλυφθούν οι νέες ανάγκες 
των χρηστών; 

Ερώτηση 8: Ποιες είναι οι τεχνολογικές λύσεις που έχετε αναπτύξει μέχρι σήμερα στην 
ΠΔΕ (ή εντός του 2004) σε σχέση με την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών; 

Ερώτηση 9: Ποιο είναι το ποσοστό πληθυσμιακής και γεωγραφικής κάλυψης της ΠΔΕ, 
για το οποίο σχεδιάζετε να υλοποιήσετε άμεσα (τέλος 2004) κατάλληλες ευρυζωνικές 
υποδομές ώστε να ικανοποιήσετε τις νέες ανάγκες των χρηστών; Με ποια τεχνολογία 
και ποια σημεία της Περιφέρειας θα καλύψετε; (η απάντηση περιλαμβάνει τις ελάχιστες 
απαιτήσεις που προκύπτουν από την αδειοδότηση σταθερής ασύρματης και επεκτείνεται 
σε τυχόν άλλα σχέδια για κάλυψη μεσώ LLU ή άλλης τεχνολογίας). 

Μελλοντικές Υποδομές 



ΕΑΙΤΥ 

 

480 Π1.2.1: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

Ερώτηση 10: Ποιες είναι οι τεχνολογικές λύσεις που σκοπεύετε να αναπτύξετε στην ΠΔΕ 
στο άμεσο μέλλον (έως το 2007) σε σχέση με την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών; 

Ερώτηση 11: Ποιο είναι το ποσοστό πληθυσμιακής και γεωγραφικής κάλυψης της ΠΔΕ για 
το οποίο σχεδιάζετε να υλοποιήσετε έως το 2007 κατάλληλες υποδομές ώστε να 
ικανοποιήσετε τις νέες ανάγκες των χρηστών; Ποιες είναι οι επικρατέστερες 
τεχνολογίες; 

Μέθοδοι ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών 

Ερώτηση 12: Ποια επιχειρησιακά μοντέλα πιστεύετε ότι θα παρέχουν με επιχειρηματικά 
βιώσιμο τρόπο ευρυζωνικές υπηρεσίες στους πολίτες της ΠΔΕ σε προσιτές τιμές; 
Νομίζετε ότι για την επίτευξη του παραπάνω στόχου χρειάζεται βοήθεια από την 
πολιτεία, και ποια χαρακτηριστικά θα μπορούσε να έχει αυτή ώστε να δώσει ώθηση στην 
ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών; 

Ερώτηση 13: Υπάρχουν κατά τη γνώμη σας θέματα σε σχέση με την ανάπτυξη των 
ευρυζωνικών υπηρεσιών τα οποία δεν έχουν αντιμετωπιστεί επαρκώς στη διαδικασία 
απελευθέρωσης επικοινωνιών; 

Ερώτηση 14: Όσον αφορά την ταχεία ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών σε 
απομακρυσμένες ή λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές: 

1.1 Ποιοι μηχανισμοί και συνέργιες πιστεύετε ότι πρέπει να αναπτυχθούν και ποια 
κίνητρα πρέπει να δοθούν στους φορείς; 

1.2 Πώς αλλιώς πιστεύετε ότι μπορεί να διασφαλιστεί η ανάπτυξη; 

1.3 Πιστεύετε ότι πρέπει να μπει περιορισμός στον αριθμό των φορέων που θα 
δραστηριοποιούνται σε αυτές ανά περιοχή; 

Ερώτηση 15: Όσον αφορά τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται κυρίως σε 
οπτικές υποδομές: 

1.4 Θεωρείτε ότι θα μπορούσε να εφαρμοστεί η ανάπτυξη Community Broadband 
Networks στη χώρα μας; Ποιοι είναι οι όροι βιωσιμότητάς της; Θα σας ενδιέφεραν 
συνέργιες με την τοπική αυτοδιοίκηση ή άλλους τοπικούς φορείς και τι είδους; 

1.5 Θεωρείτε ότι η υλοποίηση δράσεων Condominium Fiber μεταξύ τηλεπικοινωνιακών 
φορέων ή και μεγάλων οργανισμών θα μπορούσε να επιταχύνει την ανάπτυξη 
ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών στη χώρα μας; 

Ερώτηση 16: Όσον αφορά τη διασύνδεση μεταξύ σημείων του ιδίου φορέα, πόσο 
σημαντική θεωρείτε την εξασφάλιση της παρουσίας ενός φορέα σε πολλά σημεία, με 
λογικό κόστος διασύνδεσης μεταξύ σημείων παρουσίας του ιδίου φορέα; Θεωρείτε ότι η 
δημιουργία και λειτουργία Collocation Facilities για την εκτεταμένη παρουσία ενός 
φορέα: 

1.6 Θα βοηθήσει τα επιχειρηματικά σας σχέδια; 

1.7 Θα βοηθήσει στην ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών στην ΠΔΕ γενικότερα; 

1.8 Ποια επίδραση προβλέπετε ότι θα έχει στον ανταγωνισμό και στις τιμές των 
υπηρεσιών; 
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1.9 Ποιοι φορείς νομίζετε ότι θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί για την υλοποίηση τους, 
και σε τι γεωγραφική πυκνότητα πιστεύετε ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν; 

Ερώτηση 17: Όσον αφορά την διασύνδεση μεταξύ φορέων στο επίπεδο εφαρμογών και 
υπηρεσιών: 

1.10 Πιστεύετε ότι πρέπει να αναπτυχθούν πολλαπλά Information /Application 
/Internet Exchanges και αν ναι, σε τι γεωγραφική πυκνότητα; Πως αυτό πιθανά 
επηρεάζεται από τον τύπο της εφαρμογής; 

1.11 Ποια χαρακτηριστικά λειτουργίας τους θεωρείτε απαραίτητα; π.χ. για την 
εγγύηση όρων συμβολαίων υπηρεσίας SLAs 

Ερώτηση 18: Αναφέρετε ερευνητικά, αναπτυξιακά ή επενδυτικά έργα σχετικά με 
ευρυζωνικές υπηρεσίες και υποδομές (στην ΠΔΕ και αλλού) στα οποία έχετε 
συμμετάσχει. Αναφέρετε τυχόν διεθνείς συνεργασίες του φορέα σας λόγω εκτέλεσης 
τέτοιων έργων. Παρουσιάστε τις σχετικές εμπειρίες που έχετε αποκτήσει έως τώρα και 
τα αντίστοιχα συμπεράσματα από συναφείς δραστηριότητες. 

Ερώτηση 19: Πιστεύετε ότι η άμεση υλοποίηση συγκεκριμένων καινοτόμων έργων 
περιορισμένης κλίμακας θα βοηθήσει στην ουσιαστική καταγραφή και επίλυση 
προβλημάτων; Τι είδους πιλοτικά έργα νομίζετε ότι θα βοηθούσαν προς αυτή την 
κατεύθυνση; 

Ερώτηση 20: Ποιοι κατά την γνώμη σας είναι οι παράγοντες που θα βοηθήσουν στην 
εξάπλωση των ευρυζωνικών υπηρεσιών και ποιοι είναι οι ανασταλτικοί παράγοντες στην 
ανάπτυξη προσφοράς – ζήτησης; Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να διασφαλιστεί η παροχή 
ευρυζωνικών υπηρεσιών σε προσιτές τιμές για όλους τους χρήστες στις 
απομακρυσμένες ή λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές; 

Ρυθμιστικά και Κανονιστικά θέματα (διαβούλευση) 

Ερώτηση 21: Θα συμφωνούσατε με έναν πιθανό κανονιστικό διαχωρισμό των 
παραδοσιακών από τις ευρυζωνικές υπηρεσίες και υποδομές, ή τι κανονισμοί θα 
μπορούσαν να ενεργοποιηθούν ώστε να υποβοηθηθεί η δημιουργία ανταγωνιστικής 
αγοράς; 

Ερώτηση 22: Αναφέρετε την γνώμη σας για την αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό 
βρόχο και προτείνετε τρόπους αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων. 

Ερώτηση 23: Έχουν χορηγηθεί στον οργανισμό σας δικαιώματα πρόσβασης ή και 
διέλευσης σε /μέσω δημόσιων /κοινόχρηστων /ιδιόκτητων χώρων; Αναφέρετε τυχόν 
εμπειρίες σας και προτείνετε τρόπους αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων. 

Ερώτηση 24: Αναφέρετε τυχόν εμπειρίες σας από συν-εγκατάσταση δικτυακού 
εξοπλισμού σε Collocation Facilities. Πιστεύετε ότι μπορούν να υποβοηθηθούν από το 
κανονιστικό πλαίσιο τέτοιες δομές στη χώρα μας και πώς; 

Ερώτηση 25: Πιστεύετε ότι η εγγυημένη ομαλή λειτουργία πολλαπλών Internet 
Exchanges επιπλέον των collocation facilities θα μπορούσε να δράσει καταλυτικά στην 
ανάπτυξη της καινοτομίας στη χώρα; (π.χ. δημιουργία νέων υπηρεσιών και εφαρμογών 
από μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή και άτομα – ομάδες ατόμων). Αν ναι, πιο πλαίσιο 
θεωρείτε αναγκαίο για το σκοπό αυτό; 
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III.1.1 Πίνακας  αποδεκτών  ερωτηματολογίου  #1 

α/α Αποδέκτες ερωτηματολογίου #1 

1 FORTHNET A.E. 

2 VODAFON A.E. 

3 Q-TELECOM 

4 TELLAS A.E. 

5 TELEPASSPORT HELLAS A.E. 

6 A.C.N A.E. 

7 ΕΔΕΤ A.E. 

8 Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γραφείο για την Κοινωνία 
της Πληροφορίας - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο 

9 OTE Α.Ε. 

10 OTE N.Δ. Ελλάδας 

11 ΤΙΜ A.E. 

12 VIVODI TELECOM A.E 

13 ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

14 TELEDOME A.E. 

15 MEDITERRANEAN NAUTILUS GREECE A.E. 

16 INTRACONNECT A.E. 

17 ΟΣΕ (ΕΤΗΔΙ) 

18 ΚτΠ Α.Ε. (Σύζευξις)  
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III.1.2 Επεξεργασία  αποτελεσμάτων  

Στην συνέχεια παρουσιάζονται η μεθοδολογία εργασίας και η αποδελτίωση του 
ερωτηματολογίου #1 που αφορούν ωστόσο την κατάσταση στην 1η και 2η έκδοση της 
παρούσας μελέτης που αφορούν την στοιχεία μέχρι τον Μάιο του 2006. 

III.1.2.1  Μεθοδολογία  εργασίας  
Για τη διαβούλευση που έγινε με τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους οι βασικοί 
άξονες πάνω στους οποίους κινήθηκε η προηγούμενη έκδοση της μελέτης του ΕΑΙΤΥ 
ήταν: 

• Το ερωτηματολόγιο που αφορούσε παρόχους ευρυζωνικών υποδομών 

• Τις διαβουλεύσεις και τις συζητήσεις που έλαβαν χώρα σε ημερίδες και 
εκδηλώσεις που διοργάνωσε το ΕΑΙΤΥ στις παρακάτω πόλεις: Πάτρα (19 
Μαρτίου 2005, πλήρης ημερίδα), Αίγιο (18 Μαΐου 2005, εκδήλωση), 
Καλάβρυτα (27 Ιουλίου 2005, εκδήλωση), Πύργος Ηλείας (15 Οκτωβρίου 
2005, πλήρης ημερίδα), Αγρίνιο (5 Νοεμβρίου 2005, πλήρης ημερίδα), Πάτρα 
(19 Νοεμβρίου 2005, Money Show 2005, εκδήλωση), Αμαλιάδα (14 
Δεκεμβρίου 2005, εκδήλωση), Μεσολόγγι (7 Μαρτίου 2006, εκδήλωση) 
Ναύπακτος (12 Απριλίου 2006, εκδήλωση) και Αμφιλοχία (10 Μαΐου 2006). 
Στις εκδηλώσεις αυτές συμμετείχαν τοπικοί φορείς και εκπρόσωποι του ΟΤΕ 
και των μεγαλύτερων τηλεπικοινωνιακών παρόχων της χώρας, οι οποίοι και 
ενεργοποιούνται και στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.  

• Σχετική μελέτη του Παρατηρητηρίου της ΚτΠ σχετικά με την «ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» 

Στόχος της διαβούλευσης μέσω του ερωτηματολογίου #1 (Ανάπτυξη Ευρυζωνικών 
Υποδομών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας) για την ευρυζωνικότητα, είναι να 
παράγει μια αναφορά για τον καθορισμό των κατευθύνσεων στις οποίες κινούνται ή 
πρόκειται να κινηθούν οι εταιρίες σε σχέση με την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών 
καθώς και την εκμετάλλευση τους. Επίσης γίνεται μία προσπάθεια καταγραφής των 
μοντέλων ανάπτυξης των υποδομών αυτών. Με βάση τα παραπάνω, η αποδελτίωση 
των ερωτηματολογίων πρέπει να καταγράφει και να αποτυπώνει τις κατευθύνσεις, τις 
εκτιμήσεις και τις ανάγκες των εταιριών και των φορέων που σχετίζονται άμεσα με 
την έννοια της ευρυζωνικότητας. 

Παρόλα αυτά, η συμμετοχή των φορέων και ο αριθμός των απαντήσεων που δόθηκαν 
δεν κρίνεται καθόλου ικανοποιητικός. Για το λόγο αυτό, και για την πληρότητα της 
μελέτης, το ΕΑΙΤΥ προσπάθησε να χρησιμοποιήσει στοιχεία που παρουσιάστηκαν 
και σε σχετικές ημερίδες με θέμα την Ευρυζωνικότητα και την προοπτική της στη 
χώρα και ιδιαίτερα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αλλά και σχετική μελέτη του 
Παρατηρητηρίου της ΚΤΠ σχετικά με την «ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ». 

III.1.2.2  Φορείς  που  απάντησαν  
Ο αριθμός των φορέων που αποκρίθηκαν και συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο ήταν 
όπως προαναφέρθηκε αρκετά περιορισμένος. Από τους 18 αποδέκτες του 
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ερωτηματολογίου μόνο οι 3 ανταποκρίθηκαν, αριθμός που δεν καθιστά δυνατή την 
κατάληξη σε ασφαλή συμπεράσματα. Για το λόγο αυτό, και στα πλαίσια της 
γενίκευσης, εμπλουτίστηκαν τα δεδομένα με τις διαβουλεύσεις που έγιναν από το 
ΕΑΙΤΥ στα πλαίσια του Broadband Task Force το 2002, καθώς και τις συζητήσεις με 
τους παρόχους. 

Χωρίς αμφιβολία η φύση των ερωτημάτων σε μερικές περιπτώσεις δυσκόλεψε την 
διαδικασία της παραγωγής συμπερασμάτων. Αυτό συνέβη γιατί σε ερωτήματα με 
ευρύ φάσμα απαντήσεων ήταν δύσκολο να κατηγοριοποιηθούν οι απαντήσεις και να 
εντοπιστούν τα κοινά τους σημεία. 

Συγκεκριμένα, απάντησαν στο ερωτηματολόγιο οι παρακάτω φορείς: 

Α/Α Φορέας 

1 ΕΔΕΤ Α.Ε. 

2 OTE Α.Ε.. 

3 Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γραφείο για την 
Κοινωνία της Πληροφορίας - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο 

Πίνακας 75: Φορείς που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο #1 

III.1.2.3  Αποδελτίωση  Ερωτηματολογίου  #1 
Στην συνέχεια παρουσιάζονται εκτενώς τα αποτελέσματα από την αποδελτίωση του 
ερωτηματολογίου #1. Τα αποτελέσματα αναλύονται κατά ερώτηση και παράλληλα 
συμπεριλαμβάνονται όπου αυτό είναι δυνατό και σχετικά στατιστικά διαγράμματα 
για την ευκολότερη κατανόηση των αποτελεσμάτων. Σημειώνεται ότι στις ερωτήσεις 
7, 8, 9 και 19 δεν λήφθηκε κάποια απάντηση. 

III.1.2.3.1 Ερώτηση 1 

«Περιγράψτε Ευρυζωνικές Υπηρεσίες που έχετε αναπτύξει ή προσφέρετε στην 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.» 

Η συγκεκριμένη ερώτηση είχε σκοπό να καταγράψει τις ευρυζωνικές υπηρεσίες που 
παρέχουν οι φορείς στην ΠΔΕ. Για τους φορείς που απάντησαν, από την ΕΔΕΤ 
προσφέρονται ευρυζωνικές υπηρεσίες διασύνδεσης με το νέας γενιάς Εθνικό Δίκτυο 
Κορμού για την Έρευνα και Εκπαίδευση, το ΕΔΕΤ2 (το οποίο ήδη λειτουργεί σε 
ταχύτητες Gbps) προς τους Ακαδημαϊκούς και Ερευνητικούς φορείς της ΠΔΕ. Ο OTE 
προσφέρει σε όλους τους πελάτες του την υπηρεσία ISDN και στους πελάτες των 
Αστικών Περιοχών την υπηρεσία ADSL έως 1024 kb/s και X-DSL, ενώ εκτός των 
υπηρεσιών αυτών και σε μεγάλους πελάτες, διαθέτει υπηρεσίες με χρήση καλωδίων 
οπτικών ινών σε ταχύτητες που φτάνουν τα Gb/s. Σε ό,τι αφορά το ΥπΕΠΘ, δεν 
παρέχονται ευρυζωνικές υπηρεσίες μέσω εφαρμογών του ίδιου του υπουργείου. 
Αντίθετα έχουν αναπτυχθεί οι σχετικές υποδομές και παρέχονται ευρυζωνικές 
υπηρεσίες σε φορείς του ΥΠΕΠΘ (σχολεία, μονάδες διοίκησης) στα πλαίσια του 
Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου αλλά και του GUNET (Γ’ Βάθμια εκπαίδευση). Οι 
υπηρεσίες που παρέχονται στους χρήστες στην ΠΔΕ (μέσω ΠΣΔ και GUNET) είναι: 
α) Ασύγχρονη και Σύγχρονη Τηλέ-εκπαίδευση, β) Τηλέ-συνεργασία, γ) Τηλέ-
συνδιάσκεψη, δ) Ζωντανή μετάδοση γεγονότων και εκδηλώσεων, ε) Βίντεο κατ’ 
απαίτηση και στ) VoIP (πιλοτικά και μόνο για διοικητική χρήση). 
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III.1.2.3.2 Ερώτηση 2 

«Περιγράψτε Ευρυζωνικές Υπηρεσίες που σκοπεύετε να αναπτύξετε ή να προσφέρετε 
στους χρήστες σας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.» 

Από την ΕΔΕΤ οι παρεχόμενες υπηρεσίες αναμένεται να αναβαθμιστούν για τους 
περισσότερους από τους φορείς στην περιοχή σε ταχύτητες Gbps. 

Από τον ΟΤΕ, η υπηρεσία ADSL θα επεκταθεί σε ολόκληρη την ΠΔΕ και σε 
μεγαλύτερες ταχύτητες στο άμεσο μέλλον Επίσης, μετά την ολοκλήρωση της 
δημόσιας διαβούλευσης εκ μέρους της ρυθμιστικής αρχής, θα εισαχθεί η τεχνολογία 
Wi – Fi στο δίκτυο πρόσβασης στη συχνότητα των 2,4 GHz. Ακολουθεί πίνακας με 
τα σημεία που λειτουργούν κόμβοι ADSL, καθώς και τα σημεία που θα 
ενεργοποιηθούν εντός του 2005. 
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Πίνακας 76: Συνδέσεις ADSL OTE 

Για το Π.Σ.Δ. σκοπός είναι η αναβάθμιση και η διάδοση των υπηρεσιών που 
αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ερώτηση. 

III.1.2.3.3 Ερώτηση 3 

«Αναφέρατε τις εφαρμογές επικοινωνιών (όπως για παράδειγμα οι εφαρμογές τηλε-
διάσκεψης, τηλε-συνεργασίας, τηλε-ιατρικής, peer-to-peer networking, ψηφιακές 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 76 114 50 160 400
" ΠΟΡΟΣ 10 20 30
" ΣΚΑΛΑ 10 20 30
" ΣΑΜΗ 10 20 30
" ΛΗΞΟΥΡΙ 16 37 53

ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 160 128 80 230 598
" ΚΑΛΑΜΑΚΙ 18 48 66
" ΠΑΝ/ΚΡΑΤΩΡ 22 67 89
" ΚΑΤΑΣΤΑΡΙ 18 48 66

ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑ 76 66 50 160 352
" ΝΥΔΡΙ 18 48 66
" ΒΑΣΙΛΙΚΗ 18 48 66
" ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙ 15 25 40
" ΛΑΖΑΡΑΤΑ 15 25 40
" ΚΑΡΥΑ 15 15 30
" ΛΥΓΙΑ 17 40 57

1930 2536 1720 4743 10929Σ Υ Ν Ο Λ Ο

ΣΥΔΕΣΕΙΣ ADSL
ΔΙΑΜEΡΙΣΜΑ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΟΛΟ

PSTN ISDN PSTN ISDN
ΑΧΑΙΑΣ ΠΕΛΟΠΑΣ 358 620 230 700 1908

" ΚΩΝ/ΛΕΩΣ 214 396 200 610 1420
" ΣΚΑΓ/ΛΕΙΟ 246 300 200 590 1336
" ΛΕΥΚΑ 76 66 40 120 302
" ΡΙΟ 124 114 70 210 518
" ΕΓΛΥΚΑΔΑ 34 34
" ΑΙΓΙΟ 76 114 70 200 460
" ΕΓΛΥΚΑΔΑ 16 37 53
" ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ 16 28 44
" Κ. ΑΧΑΙΑ 18 53 71
" ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 10 12 22
" ΚΡΑΘΙΟ 10 12 22

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 96 96 40 140 372
" ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 96 96 40 140 372
" ΑΓΡΙΝΙΟ 92 210 120 350 772
" ΒΟΝΙΤΣΑ 32 32 64
" ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ 32 32 64
" ΑΙΤΩΛΙΚΟ 32 32 64

ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ 124 162 80 230 596
" ΑΜΑΛΙΑΔΑ 76 48 50 160 334
" ΑΡ. ΟΛΥΜΠΙΑ 6 6 12
" ΛΕΧΑΙΝΑ 18 24 42
" ΖΑΧΑΡΩ 14 20 34

ΥΦΙΣΤΑΜENH ΠΡΟΓ/ΜΑ 2005
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φωτογραφίες και video) και τις υπηρεσίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας που 
πιστεύετε ότι θα αυξήσουν τις απαιτήσεις των χρηστών σε εύρος ζώνης.» 

Ο ΟΤΕ απάντησε ότι οι εφαρμογές τηλε-διάσκεψης, τηλε-ιατρικής, τηλε-εργασίας, 
παρέχονται ήδη στους πελάτες του, ενώ η ΕΔΕΤ, σε ό,τι αφορά την Ακαδημαϊκή και 
Ερευνητική κοινότητα, απάντησε ότι εκτός των παραπάνω εφαρμογών, η διασύνδεση 
υποδομών που προσφέρουν υπηρεσίες αποθήκευσης και υπολογιστικής ισχύος 
(υποδομές υπολογιστικού πλέγματος-Grids) αναμένεται να αυξήσουν σημαντικά τις 
απαιτήσεις των χρηστών σε εύρος ζώνης. Το ΠΣΔ παρέχει εφαρμογές όπως η τηλε-
διάσκεψη, η τηλε-εργασία, τηλε-ιατρική ασύγχρονη και σύγχρονη τηλε-εκπαίδευση, 
οι οποίες είναι εφαρμογές που έχουν πολύ υψηλές απαιτήσεις σε εύρος ζώνης. 

III.1.2.3.4 Ερώτηση 4 

Πότε εκτιμάτε χρονικά ότι θα ενεργοποιηθεί ευρέως η ζήτηση για αυτού του είδους τις 
υπηρεσίες; 

Η συνολική εκτίμηση είναι ότι η ευρεία ζήτηση δεν αναμένεται νωρίτερα από 1-2 
χρόνια από σήμερα, ενώ η ενεργοποίηση της ζήτησης για τις συγκεκριμένες 
υπηρεσίες δεν μπορεί να εκτιμηθεί επακριβώς, καθώς είναι συνδυασμένο αποτέλεσμα 
των παρακάτω παραγόντων: 

• Της ενημέρωσης των τελικών χρηστών για τα οφέλη που μπορούν να 
αποκομίσουν με τη χρήση των συγκεκριμένων υπηρεσιών και γενικώς τη 
δημιουργία κατάλληλης κουλτούρας στους χρήστες αυτών. 

• Της ύπαρξης των κατάλληλων υποδομών 

• Της διαθεσιμότητας περιεχομένου (όπου εφαρμόζεται) 

• Της αξιοπιστίας των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

Αυτό ισχύει γιατί οι δομές της κεντρικής διοίκησης ενεργούν κυρίως με τη λογική του 
κεντρικού σχεδιασμού. δημιουργούν δηλαδή μια υπηρεσία που πιστεύουν πως θα 
διευκολύνει τις διαδικασίες και στην συνέχεια καλούν τους φορείς τους να τη 
χρησιμοποιήσουν (κεντρικά σχεδιασμένες υπηρεσίες). 

III.1.2.3.5 Ερώτηση 5 

«Αναφερθείτε ή σχολιάστε λόγους οι οποίοι ενδεχομένως εμποδίζουν την ανάπτυξη 
ευρυζωνικών εφαρμογών και υπηρεσιών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.» 

Τα ακριβά κόστη απόκτησης/πρόσβασης στην δικτυακή υποδομή για την παροχή 
ευρυζωνικών εφαρμογών και υπηρεσιών αποτελούν γενικά τον κύριο λόγο. 

Το βασικό εμπόδιο λοιπόν για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υπηρεσιών είναι το 
τηλεπικοινωνιακό κόστος που συνεπάγεται τόσο η δημιουργία, όσο και η χρήση 
αυτών. Με άλλα λόγια, οι ευρυζωνικές υπηρεσίες (οι εξυπηρετητές που τις 
υλοποιούν) θα πρέπει να βρίσκονται πάνω σε ευρυζωνικές υποδομές (μεγάλο εύρος 
ζώνης των γραμμών). Αντίστοιχα για τον τελικό χρήστη, η χρήση ευρυζωνικών 
υπηρεσιών προϋποθέτει την ύπαρξη κυκλώματος πρόσβασης υψηλού εύρους ζώνης. 
Και στις δύο περιπτώσεις το τηλεπικοινωνιακό κόστος είναι υψηλό. 
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III.1.2.3.6 Ερώτηση 6 

«Αναφέρατε τις εκτιμήσεις για τις σημερινές δυνατότητες της δικτυακής υποδομής στην 
ΠΔΕ για την υποστήριξη αυτών των υπηρεσιών σας.» 

Σύμφωνα με τον ΟΤΕ, οι δικτυακές υποδομές του είναι σε θέση να υποστηρίξουν την 
ανάπτυξη των υπηρεσιών που προαναφέρθηκαν. 

Έχει ήδη ολοκληρωθεί ένα πλήρες δίκτυο καλωδίων οπτικών ινών που συνδέει όλες 
τις αστικές περιοχές με τεχνολογία SDH & DWDM σε δακτυλίους, ώστε να παρέχουν 
οποιοδήποτε ρυθμό μετάδοσης με πλήρη κάλυψη εφεδρικών δρόμων. Οι υπεραστικοί 
δακτύλιοι λειτουργούν με ταχύτητες ADM-16 (2,5 Gb/s), για τεχνολογίες SDH, και 
σε πολλαπλάσια ταχύτητα, για τεχνολογία DWDM. Το δίκτυο κορμού (back bone) 
Data/IP στηρίζεται στο δίκτυο Hellastrean, το οποίο αποτελείται από κόμβους 
ATM/IP, συστήματα μετάδοσης SDH & WDM και σημεία παρουσίας (IP PoPs). 

Η πολυκεντρική αστική περιοχή της Πάτρας εξυπηρετείται με αστικό δακτύλιο για τη 
σύνδεση των τεσσάρων (4) SPC κέντρων της πόλης. Όσον αφορά το δίκτυο 
πρόσβασης, από πλευράς χαλκού παρέχει όλες τις εφαρμογές X-DSL & ISDN, αλλά 
και πρόσβαση στα δίκτυα DATA, H/P (FR, ATM) & H/C (transpatent). 

Ειδικά για την πόλη της Πάτρας έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι εργασίες της κατασκευής 
δύο (2) οπτικών δικτύων πρόσβασης που καλύπτουν τις περιοχές του κέντρου της 
πόλης και του Σκαγιοπουλείου. Με τα δίκτυα αυτά παρέχεται πρόσβαση των πελατών 
του ΟΤΕ απευθείας σε οπτικό καλώδιο που λειτουργεί με τεχνολογία SDH με τεχνική 
δακτυλίου. 

Στα παρακάτω σχέδια απεικονίζονται τα οπτικά δίκτυα πρόσβασης Πάτρας. Εντός 
του έτους θα κατασκευαστεί παρόμοιο οπτικό δίκτυο πρόσβασης και στην πόλη του 
Αγρινίου, ενώ στα επόμενα επενδυτικά προγράμματα προβλέπεται οπτικό δίκτυο 
πρόσβασης και στον Πύργο. 
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Εικόνα 204: Δακτύλιοι του ΟΤΕ κ. Πέλοπα 

 

 

Εικόνα 205: Δακτύλιοι του ΟΤΕ κ. Σκαγιοπούλειου 

Σε ό,τι αφορά το ΕΔΕΤ, οι σημερινές δυνατότητες της υποδομής στην ΠΔΕ δεν 
υποστηρίζουν όλες τις υπηρεσίες που το δίκτυο ΕΔΕΤ2 μπορεί να διαθέσει, κυρίως 
όσον αφορά την αναβάθμιση σε χωρητικότητα των γραμμών πρόσβασης των 
πελατών-φορέων του ΕΔΕΤ, καθώς στηρίζονται σε ιδιόκτητα κυκλώματα με 
περιορισμένες δυνατότητες υποστήριξης προηγμένων τεχνολογιών και ταχυτήτων. 

Σύμφωνα με το ΠΣΔ, η κατάσταση των δικτυακών υποδομών στην ΠΔΕ παρουσιάζει 
διττή εικόνα. Από την μια μεριά, στο πολεοδομικό συγκρότημα της Πάτρας, η μεγάλη 
συγκέντρωση φορέων της εκπαίδευσης (2 Πανεπιστήμια, 1 ΤΕΙ και αρκετά 
ερευνητικά ακαδημαϊκά ινστιτούτα) οδήγησε στην δημιουργία ανεπτυγμένων 
δικτυακών υποδομών (στα πλαίσια διαφόρων δράσεων / έργων). Αντίθετα στην 
υπόλοιπη Περιφέρεια παρουσιάζεται αρκετή υστέρηση. 

 

III.1.2.3.7 Ερώτηση 10 

«Ποιες είναι οι τεχνολογικές λύσεις που σκοπεύετε να αναπτύξετε στην ΠΔΕ στο άμεσο 
μέλλον (έως το 2007) σε σχέση με την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών;» 

Το ΕΔΕΤ προτίθεται να αναπτύξει Gigabit Ethernet πάνω από σκοτεινή οπτική ίνα 
(dark fiber), ενώ σε ότι αφορά το ΠΣΔ, οι φορείς της εκπαίδευσης στην ΠΔΕ 
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πρόκειται να εκμεταλλευτούν τις ευρυζωνικές υποδομές που θα αναπτυχθούν στα 
πλαίσια των προσκλήσεων 93 (οπτικές υποδομές) και 105 (ασύρματες υποδομές). 

 

III.1.2.3.8 Ερώτηση 11 

«Ποιο είναι το ποσοστό πληθυσμιακής και γεωγραφικής κάλυψης της ΠΔΕ για το οποίο 
σχεδιάζετε να υλοποιήσετε έως το 2007 κατάλληλες υποδομές ώστε να ικανοποιήσετε 
τις νέες ανάγκες των χρηστών; Ποιες είναι οι επικρατέστερες τεχνολογίες;» 

Το ΕΔΕΤ καλύπτει, με τις προσφερόμενες υπηρεσίες διασύνδεσης στο διαδίκτυο 
(Internet) και σε άλλα ερευνητικά δίκτυα ανά τον κόσμο, αποκλειστικά τους χρήστες 
της Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής κοινότητας (φοιτητές, καθηγητές, ερευνητές) και 
δεν αναμένεται κάποια αλλαγή σε σχέση με αυτό μελλοντικά. Η μελλοντική 
επικρατέστερη τεχνολογία είναι το Gigabit Ethernet πάνω από σκοτεινή οπτική ίνα 
(dark fiber). 

Το ΠΣΔ αναφέρει ότι οι ευρυζωνικές υποδομές που αναφέρθηκαν στην Ερώτηση 10 
αφορούν όλες τις μεγάλες πόλεις της ΠΔΕ. Δεν υπάρχει δυνατότητα πιο ακριβούς 
πρόβλεψης, μιας και η αξιολόγηση των προτάσεων στις παραπάνω προσκλήσεις δεν 
έχει ακόμη ολοκληρωθεί. 

 

III.1.2.3.9 Ερώτηση 12 

«Ποια επιχειρησιακά μοντέλα πιστεύετε ότι θα παρέχουν με επιχειρηματικά βιώσιμο 
τρόπο ευρυζωνικές υπηρεσίες στους πολίτες της ΠΔΕ σε προσιτές τιμές; Νομίζετε ότι 
για την επίτευξη του παραπάνω στόχου χρειάζεται βοήθεια από την πολιτεία, και ποια 
χαρακτηριστικά θα μπορούσε να έχει αυτή ώστε να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη 
ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών;» 

Το ΕΔΕΤ θεωρεί ορθό επιχειρηματικό μοντέλο την ανάπτυξη υποδομών οπτικών 
ινών με κρατική επιχορήγηση και τη διάθεση αυτών με κοστοστρεφή τρόπο. Από την 
άλλη πλευρά, το ΠΣΔ θεωρεί ότι πέρα από την καθαρά ιδιωτική πρωτοβουλία για την 
ανάπτυξη των ιδιόκτητων ευρυζωνικών υποδομών, η οποία όμως μπορεί να 
εφαρμοστεί μόνο στα 3 μεγάλα αστικά κέντρα της ΠΔΕ (τα οποία θεωρούνται 
περισσότερο εκμεταλλεύσιμα επιχειρηματικά από ότι οι υπόλοιπες περιοχές), η 
αρωγή της πολιτείας είναι σημαντική για την κάλυψη ενός μεγάλου μέρους του 
αρχικού κόστους της επένδυσης για τη δημιουργία ευρυζωνικών υποδομών. Στην 
κατεύθυνση αυτή κινούνται οι δύο παραπάνω προσκλήσεις (93 και 105), χωρίς όμως 
να είναι ακόμη ξεκάθαρες οι λεπτομέρειες του επιχειρηματικού μοντέλου που θα 
εφαρμοστεί στις υποδομές αυτές. 

 

III.1.2.3.10 Ερώτηση 13 

«Υπάρχουν κατά τη γνώμη σας θέματα σε σχέση με την ανάπτυξη των ευρυζωνικών 
υπηρεσιών τα οποία δεν έχουν αντιμετωπιστεί επαρκώς στη διαδικασία απελευθέρωσης 
επικοινωνιών;» 
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Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η καθυστέρηση στην εγκατάσταση και 
παροχή DSL υπηρεσιών στους τελικούς χρήστες, θεωρείται ως το μείζον θέμα, ενώ 
θα πρέπει να δοθούν κίνητρα σε εναλλακτικούς παρόχους για την παροχή 
ευρυζωνικών υπηρεσιών. 

III.1.2.3.11 Ερώτηση 14 

«Όσον αφορά την ταχεία ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών σε απομακρυσμένες ή 
λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές: 

1. Ποιοι μηχανισμοί και συνέργειες πιστεύετε ότι πρέπει να αναπτυχθούν και ποια 
κίνητρα πρέπει να δοθούν στους φορείς; 

2. Πώς αλλιώς πιστεύετε ότι μπορεί να διασφαλιστεί η ανάπτυξη; 

3. Πιστεύετε ότι πρέπει να μπει περιορισμός στον αριθμό των φορέων που θα 
δραστηριοποιούνται σε αυτές ανά περιοχή;» 

Από τις απαντήσεις προκύπτει το συμπέρασμα ότι για την από κοινού ανάπτυξη 
οπτικών υποδομών μεταξύ σχολείων, δημόσιων φορέων και τοπικής αυτοδιοίκησης 
πρέπει να υπάρξει συνέργεια, η επιχορήγηση επιχειρήσεων και ομάδων του τοπικού 
πληθυσμού για τη χρήση ευρυζωνικών υπηρεσιών μπορεί να διασφαλίσει την 
ανάπτυξη, ενώ πρέπει να μπει περιορισμός στον αριθμό των φορέων που θα 
δραστηριοποιούνται σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, γιατί η κάθε περιοχή δεν 
έχει μεγάλα περιθώρια δραστηριοποίησης πολλαπλών φορέων και ζήτησης στον 
εκάστοτε συγκεκριμένο χώρο. 

 

III.1.2.3.12 Ερώτηση 15 

«Όσον αφορά τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται κυρίως σε οπτικές 
υποδομές: 

1. Θεωρείτε ότι θα μπορούσε να εφαρμοστεί η ανάπτυξη Community Broadband 
Networks στη χώρα μας; Ποιοι είναι οι όροι βιωσιμότητάς της; Θα σας 
ενδιέφεραν συνέργειες με την τοπική αυτοδιοίκηση ή άλλους τοπικούς φορείς 
και τι είδους; 

2. Θεωρείτε ότι η υλοποίηση δράσεων Condominium Fiber μεταξύ 
τηλεπικοινωνιακών φορέων ή και μεγάλων οργανισμών θα μπορούσε να 
επιταχύνει την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών στη χώρα 
μας;» 

Η ανάπτυξη Community Broadband Networks θα μπορούσε να εφαρμοστεί με 
κρατική χρηματοδότηση για την υλοποίηση. Η συνέργεια με την τοπική 
αυτοδιοίκηση είναι πολύ σημαντική για τη διευκόλυνση στην απόκτηση των 
δικαιωμάτων διέλευσης και για την ευρεία και επιτυχή διάθεση των υποδομών. 
Επίσης θα πρέπει να εξασφαλιστεί κατάλληλο επιχειρησιακό πλάνο για τη διάθεση 
των υποδομών αυτών που θα εξασφαλίζει την βιωσιμότητά τους. 

Παράλληλα, η υλοποίηση δράσεων Condominium Fiber μεταξύ τηλεπικοινωνιακών 
φορέων ή και μεγάλων οργανισμών θα μπορούσε να επιταχύνει την ανάπτυξη 
ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών στη χώρα, προκειμένου να υπάρξει 
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μεγαλύτερη κάλυψη ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών συνδυάζοντας τις 
υποδομές ανά περιοχή που υποστηρίζονται από μεμονωμένους φορείς. 

 

III.1.2.3.13 Ερώτηση 16 

Όσον αφορά τη διασύνδεση μεταξύ σημείων του ιδίου φορέα, πόσο σημαντική θεωρείτε 
την εξασφάλιση της παρουσίας ενός φορέα σε πολλά σημεία, με λογικό κόστος 
διασύνδεσης μεταξύ σημείων παρουσίας του ιδίου φορέα; Θεωρείτε ότι η δημιουργία 
και λειτουργία Collocation Facilities για την εκτεταμένη παρουσία ενός φορέα: 

1. Θα βοηθήσει τα επιχειρηματικά σας σχέδια; 

2. Θα βοηθήσει στην ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών στην ΠΔΕ 
γενικότερα; 

3. Ποια επίδραση προβλέπετε ότι θα έχει στον ανταγωνισμό και στις τιμές των 
υπηρεσιών, και σε τι γεωγραφική πυκνότητα πιστεύετε ότι θα πρέπει να 
αναπτυχθούν; 

4. Ποιοι φορείς νομίζετε ότι θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν για την υλοποίηση 
τους, 

Με βάση τις απαντήσεις των φορέων η λειτουργία Collocation Facilities θα βοηθήσει 
τα επιχειρηματικά τους σχέδια, θα συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη των 
ευρυζωνικών υπηρεσιών στην ΠΔΕ γενικότερα, ενώ θα δημιουργήσει ευνοϊκή 
επίδραση και γενικότερα καλύτερο ανταγωνισμό. Για τη λειτουργία Collocation 
Facilities θα πρέπει να ενεργοποιηθούν φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, δημόσιας 
διοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς. 

 

III.1.2.3.14 Ερώτηση 18 

«Αναφέρετε ερευνητικά, αναπτυξιακά ή επενδυτικά έργα σχετικά με ευρυζωνικές 
υπηρεσίες και υποδομές (στην ΠΔΕ και αλλού) στα οποία έχετε συμμετάσχει. Αναφέρετε 
τυχόν διεθνείς συνεργασίες του φορέα σας λόγω εκτέλεσης τέτοιων έργων. Παρουσιάστε 
τις σχετικές εμπειρίες που έχετε αποκτήσει έως τώρα και τα αντίστοιχα συμπεράσματα 
από συναφείς δραστηριότητες.» 

Ο ΟΤΕ, για την ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων, λειτουργεί ανάλογη 
υπηρεσιακή μονάδα, η οποία είναι στελεχωμένη με το κατάλληλο επιστημονικό 
προσωπικό και διαθέτει τον απαραίτητο εργαστηριακό εξοπλισμό. Στα πλαίσια των 
δραστηριοτήτων της μονάδος αυτής, και σε συνεργασία με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα της χώρας, έχουν ολοκληρωθεί αρκετά προγράμματα που αφορούν τις 
ευρυζωνικές υπηρεσίες και άλλα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ενδεικτικά αναφέρεται 
η ανάπτυξη των ISDN, ATM, IP/WDM κτλ. Στα προγράμματα αυτά συμμετέχει κατά 
περίπτωση και η Τηλεπικοινωνιακή Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. 

Το ΕΔΕΤ ανέπτυξε υπηρεσίες διασύνδεσης και ευρυζωνικής πρόσβαση με 1 Gbps σε 
όλη την Ελλάδα για τους Ακαδημαϊκούς και Ερευνητικούς φορείς της χώρας. Στα 
πλαίσια της δραστηριότητάς του αυτής, το ΕΔΕΤ διασυνδέει την κοινότητα αυτή 
μέσω του πανευρωπαϊκού Ακαδημαϊκού και Ερευνητικού δικτύου GEANT με την 
ευρύτερη Ακαδημαϊκή και Ερευνητική κοινότητα της Ευρώπης και παγκοσμίως. 
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Παράλληλα, και το ΥΠΕΠΘ, μέσω των φορέων του (Πανεπιστήμια και Ερευνητικά 
Ακαδημαϊκά Ινστιτούτα) έχει συμμετάσχει σε αρκετά έργα που δημιουργούν 
ευρυζωνικές υποδομές (ΕΔΕΤ, ΠΣΔ). 

III.1.2.3.15 Ερώτηση 20 

Ποιοι κατά την γνώμη σας είναι οι παράγοντες που θα βοηθήσουν στην εξάπλωση των 
ευρυζωνικών υπηρεσιών και ποιοι είναι οι ανασταλτικοί παράγοντες στην ανάπτυξη 
προσφοράς – ζήτησης; Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να διασφαλιστεί η παροχή 
ευρυζωνικών υπηρεσιών σε προσιτές τιμές για όλους τους χρήστες στις 
απομακρυσμένες ή λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές; 

Από τις απαντήσεις προκύπτει ότι για την εξάπλωση των ευρυζωνικών υπηρεσιών 
είναι απαραίτητη η κατάλληλη ευρυζωνική υποδομή, οι προσιτές τιμές παροχής 
ευρυζωνικών υπηρεσιών και η ενημέρωση του κοινού για τα οφέλη της 
ευρυζωνικότητας. 

 

III.2 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ #3 

Χρήση και Αξιοποίηση Ευρυζωνικών Υποδομών και 
Υπηρεσιών από Φορείς του ευρύτερου Δημόσιου 

Τομέα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
 
Ερώτηση 1. Διαθέτει ο οργανισμός σας σύνδεση στο Internet; Εάν ναι, ποιες είναι οι 

βασικές διαδικτυακές εφαρμογές που χρησιμοποιούν οι υπάλληλοί σας (π.χ. 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, πλοήγηση στο διαδίκτυο, εξειδικευμένες εφαρμογές της 
υπηρεσίας σας κλπ.); 

 

Ερώτηση 2. Ποιες είναι οι τεχνολογικές λύσεις (και υποδομές) που έχετε αναπτύξει και 
χρησιμοποιείτε μέχρι σήμερα (ή εντός του 2004) για την παροχή των παραπάνω 
υπηρεσιών; Σε ποιο ποσοστό καλύπτουν οι υποδομές αυτές τις ανάγκες του φορέα σας; 

 

Ερώτηση 3. Ποιες τεχνολογικές λύσεις ή υποδομές σκοπεύετε να αναπτύξετε στο άμεσο 
μέλλον (μέχρι το 2007) για την κάλυψη των αναγκών του φορέα σας; 

 

Ερώτηση 4. Εάν χρησιμοποιείτε εξειδικευμένες υπηρεσίες για έμμεση επικοινωνία και 
ανάκτηση δεδομένων από άλλους οργανισμούς, θεωρείτε ικανοποιητική την ταχύτητα 
των υπηρεσιών αυτών; 

 

Ερώτηση 5. Είναι στον οργανισμό σας διαθέσιμες ευρυζωνικές υπηρεσίες; Εάν ναι, ποιες 
είναι αυτές; 

 

Ερώτηση 6. Χρειάζονται οι υπάλληλοι του οργανισμού σας να «κατεβάζουν» συχνά 
αρχεία μεγάλου όγκου από το διαδίκτυο ή να ανταλλάζουν τέτοιου είδους αρχεία με 
άλλους οργανισμούς; 

 

Ερώτηση 7. Θα θεωρούσατε χρήσιμη τη δυνατότητα επεξεργασίας αρχείων μέσω 
διαδικτύου (document distribution & management), με την οποία πολλά πρόσωπα 
μπορούν να επεμβαίνουν σε κάποιο έγγραφο και να το διορθώνουν, ενώ βρίσκονται σε 
διαφορετικές τοποθεσίες;  



ΕΑΙΤΥ 
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Ερώτηση 8. Θα θεωρούσατε αποτελεσματική την εκπαίδευση από απόσταση των 
υπαλλήλων του οργανισμού σας μέσω διαδικτύου είτε με σύγχρονο τρόπο 
(τηλεκπαίδευση σε πραγματικό χρόνο) σε συνεργασία με αντίστοιχους οργανισμούς σε 
όλη τη χώρα με αλληλεπιδραστικό τρόπο (δηλαδή να υπάρχει δυνατότητα επέμβασης 
του εκπαιδευόμενου στο μάθημα μέσω υποβολής ερωτήσεων, παρατηρήσεων κλπ. στα 
πλαίσια μιας «εικονικής τάξης») είτε με ασύγχρονο τρόπο (πρόσβαση σε on-line 
εκπαιδευτικό υλικό, video, κλπ.); 

 

Ερώτηση 9. Θα θεωρούσατε χρήσιμη την ύπαρξη δυνατότητας τηλε-διάσκεψης, δηλαδή 
«συνάντησης» μέσω διαδικτύου (ήχος και εικόνα) με ανθρώπους άλλων αντίστοιχων 
οργανισμών ταυτόχρονα και σε πραγματικό χρόνο; 

 

Ερώτηση 10. Είναι αναγκαίο οι υπάλληλοι του οργανισμού σας να επικοινωνούν συχνά 
μέσω τηλεφώνου με υπαλλήλους του οργανισμού σας ή συναφών οργανισμών που 
βρίσκονται σε απομακρυσμένες τοποθεσίες από την έδρα του οργανισμού σας; Εάν αυτό 
μπορούσε να γίνει μέσω του διαδικτύου (Voice Over IP – VoIP), θα σας ενδιέφερε να το 
υιοθετήσετε; (με τον τρόπο αυτό θα μειώνονταν π.χ. τα έξοδα του οργανισμού προς τον 
πάροχο σταθερής τηλεφωνίας) 

 

Ερώτηση 11. Εάν το είδος του οργανισμού σας είναι τέτοιο, που σχετίζεται με την 
εξυπηρέτηση πελατών, πιστεύετε ότι θα βοηθούσε να γίνεται αυτή η παροχή υπηρεσιών 
μέσω διαδικτύου (π.χ. θα μείωνε μια τέτοια εφαρμογή το συνωστισμό των πελατών 
στον οργανισμό σας); Πιο συγκεκριμένα, θα ήταν αποτελεσματικό οι πελάτες να 
υποβάλλουν τις ερωτήσεις τους μέσω διαδικτύου και οι αρμόδιοι υπάλληλοι να τους 
εξυπηρετούν με αντίστοιχο τρόπο; Επιπλέον, η συμπλήρωση εγγράφων του οργανισμού 
από τους πολίτες μέσω του διαδικτύου (e-government για τους δημόσιους φορείς) θα 
μείωνε τον αντίστοιχο φόρτο εργασίας; 

 

Ερώτηση 12. Στην περίπτωση που ο οργανισμός σας δραστηριοποιείται στον τομέα της 
υγείας, θα σας ήταν χρήσιμο να μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε σχετικά αρχεία (π.χ. 
ιατρικούς φακέλους) από το σπίτι σας στον τόπο εργασίας σας ή από τον τόπο εργασίας 
σας σε αρχεία που βρίσκονται σε απομακρυσμένες τοποθεσίες (π.χ. σε ένα άλλο 
νοσοκομείο); 

 

Ερώτηση 13. Υπάρχουν γεγονότα, εκδηλώσεις, ημερίδες, σεμινάρια κλπ, τα οποία θα 
ενδιαφερόσασταν να παρακολουθήσετε, αλλά δεν έχετε τη δυνατότητα επειδή 
λαμβάνουν χώρα σε απομακρυσμένες, σε σχέση με τον οργανισμό σας, περιοχές; Εάν 
σας δινόταν η δυνατότητα να το κάνετε σε πραγματικό χρόνο μέσω διαδικτύου, θα 
ανταποκρινόσασταν θετικά; 

 

Ερώτηση 14. Εάν ήταν εφικτό, θα ενδιαφερόσασταν να παρέχετε στους υπαλλήλους του 
οργανισμού σας τη δυνατότητα να εργάζονται, ενώ βρίσκονται μακρυά από το γραφείο 
τους (π.χ. από το σπίτι, όταν λείπουν σε κάποιο ταξίδι κλπ.); Μια τέτοια εφαρμογή 
(τηλε-εργασία) θα μείωνε την ανάγκη μετακινήσεων, καθώς και τον αριθμό τον 
παρευρισκόμενων εργαζομένων στις κτιριακές εγκαταστάσεις του οργανισμού, 
αυξάνοντας παράλληλα την επιτελούμενη εργασία. 

 

Ερώτηση 15. Εάν ο οργανισμός σας διαθέτει δικτυακό τόπο, θα θεωρούσατε χρήσιμη την 
εύκολη και άμεση αναβάθμισή του περιεχομένου του, χωρίς να απαιτείται εξειδικευμένο 
τεχνικό προσωπικό, μέσω συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου (content 
management); Παράλληλα θα θέλατε το περιεχόμενο αυτό να είναι πολυμεσικό (video, 
ήχος, κλπ.) ώστε να παρέχετε την δυνατότητα πρόσβασης σε αποθηκευμένο πολυμεσικό 
υλικό που σχετίζεται με ψυχαγωγία, ενημέρωση, επιμόρφωση; 

 

Ερώτηση 16. Ποια είναι τα τρέχοντα ετήσια τηλεπικοινωνιακά κόστη του οργανισμού σας 
(τηλεφωνικά τέλη, σύνδεση με το διαδίκτυο κλπ.); 
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Ερώτηση 17. Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια όσον αφορά τις επενδύσεις που 
σκέφτεστε να κάνετε σχετικά με την αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων 
στον οργανισμό σας; 

 

Ερώτηση 18. Εάν το είδος του οργανισμού σας είναι τέτοιο, που σχετίζεται με κάποιο 
είδος εξυπηρέτησης πελατών, και ήδη προσφέρετε ηλεκτρονικά κάποιες υπηρεσίες, ποια 
είναι τα μελλοντικά σας σχέδια όσον αφορά την αναβάθμιση των υπηρεσιών αυτών και 
την παροχή διαφορετικών επιπέδων ποιότητας τους ανάλογα με τις υποδομές που τις 
υποστηρίζουν; 

 

 



ΕΑΙΤΥ 
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III.2.1 Πίνακας  αποδεκτών  ερωτηματολογίου  #3 

α/α Αποδέκτες ερωτηματολογίου #3 
1 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
2 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΟΥ 
3 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 
4 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 
5 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ 
6 ΔΗΜΟΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ 
7 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
8 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 
9 ΔΗΜΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 

10 ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ 
11 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 
12 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 
13 ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 
14 ΔΗΜΟΣ ΡΙΟΥ 
15 ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ 
16 ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΟΗΣ 
17 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ SUPER B 
18 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ TELE TIME 
19 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΤΡΑ TV 
20 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
21 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ  
22 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
23 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑΣ 
24 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
25 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
26 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 
27 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
28 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
29 ΠΕ.ΣΥ.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
30 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  
31 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ» 
32 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ Ν.∆. ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
33 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ  
34 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ  
35 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ" 
36 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ 
37 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ  
38 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 
39 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 
40 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (Πρώην 409 Στρατιωτικό) 
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α/α Αποδέκτες ερωτηματολογίου #3 
41 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΕΑΙΤΥ) 
42 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ 

ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ (ΕΙΧΗΜΥΘ) 
43 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΙΝΒΙΣ) 
44 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΝΒΙΤ) 
45 ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘΙΑΓΕ) 
46 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΤΡΩΝ 
47 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
48 ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΧΕΛΩΟΥ Α.Ε. (ΙΧΘΥΚΑ) 
49 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΦΟΡΑ ΤΟ 

ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΧΕΛΜΟΥ) 
50 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ 
51 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
52 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 
53 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 
54 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
55 ΓΕΩΤΕΕ -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
56 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
57 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΝΕΑ) ΑΧΑΪΑΣ 
58 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Α.Ε. (ΑΝΑΙΤ. Α.Ε.) 
59 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ - ΟΦΙΔΟΝΙΑΣ  
60 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΟΛΥΜΠΙΑ" Α.Ε. 
61 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΗΛΕΙΑΚΗ" Α.Ε. 
62 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤ. ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ Α.Ε. 
63 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΔΕΠ) 
64 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 
65 ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
 

III.2.2 Επεξεργασία  αποτελεσμάτων  

Στην συνέχεια παρουσιάζονται η μεθοδολογία εργασίας και η αποδελτίωση του 
ερωτηματολογίου #3 που αφορούν ωστόσο την κατάσταση στην 1η και 2η έκδοση της 
παρούσας μελέτης που αφορούν την στοιχεία μέχρι τον Μάιο του 2006. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, αναφορικά με το ερωτηματολόγιο #3, το ΕΑΙΤΥ διερεύνησε 
στα τέλη του 2005 την παρούσα κατάσταση των ερωτηθέντων (δημόσιων φορέων), 
προκειμένου να επικαιροποιήσει τις απαντήσεις τους (οι οποίες είχαν αρχικά δοθεί 
στα τέλη του 2004). Η σχετική διερεύνηση έδειξε ότι, για τους φορείς αυτούς, δεν 
έχει αλλάξει κάτι ιδιαίτερο στο διάστημα Ιούνιος 2005-Μάιος 2006 αναφορικά με τη 
χρήση ευρυζωνικών υποδομών. Για το λόγο αυτό, στην παρούσα μελέτη 
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παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατά τη διενέργεια της σχετικής 
έρευνας τον Μάιο του 2005. 

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η αποδελτίωση του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου 
περιορίζεται στις ερωτήσεις που έχουν σχέση με τις ευρυζωνικές υποδομές έτσι ώστε 
να παράγει μια αναφορά για τη χρήση, την αξιοποίηση και τη ζήτησή τους. 

Οι ερωτήσεις αυτές είναι οι παρακάτω: 

• Ερώτηση 1: Διαθέτει ο οργανισμός σας σύνδεση στο Internet;  

• Ερώτηση 2: Ποιες είναι οι τεχνολογικές λύσεις (και υποδομές) που έχετε 
αναπτύξει και χρησιμοποιείτε μέχρι σήμερα (ή εντός του 2004) για την παροχή 
των παραπάνω υπηρεσιών; Σε ποιο ποσοστό καλύπτουν οι υποδομές αυτές τις 
ανάγκες του φορέα σας; 

• Ερώτηση 3: Ποιες τεχνολογικές λύσεις ή υποδομές σκοπεύετε να αναπτύξετε 
στο άμεσο μέλλον (μέχρι το 2007) για την κάλυψη των αναγκών του φορέα 
σας; 

• Ερώτηση 17: Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια όσον αφορά τις επενδύσεις 
που σκέφτεστε να κάνετε σχετικά με την αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών 
συστημάτων στον οργανισμό σας; 

Η αποδελτίωση του ερωτηματολογίου #3 έχει στόχο να παράγει μια αναφορά για τη 
χρήση, την αξιοποίηση και τη ζήτηση ευρυζωνικών υποδομών. Με βάση αυτό, η 
αποδελτίωση των ερωτηματολογίων έχει γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποτυπώνει 
και να ποσοτικοποιεί τις κατευθύνσεις, τις εκτιμήσεις και ανάγκες των παραπάνω 
φορέων όσον αφορά τις ευρυζωνικές υποδομές. Η παρούσα αποδελτίωση δίνει ως 
αποτέλεσμα γραφήματα που αποτυπώνουν το ποσοστό των δημόσιων φορέων της 
ΠΔΕ που συμφωνούν ή έχουν όμοιες απαντήσεις σε ένα θέμα σχετικά με την 
ευρυζωνικότητα. Για κάθε τέτοιο θέμα, δίνονται επίσης και τα συμπεράσματα που 
προκύπτουν μελετώντας το αντίστοιχο γράφημα και λαμβάνοντας υπόψη τις ακριβείς 
απαντήσεις των φορέων. 

Στη συνέχεια παρατίθενται οι φορείς που ερωτήθηκαν, τα αποτελέσματα και τα 
συμπεράσματα. 

III.2.2.1  Φορείς  που  απάντησαν  
Οι φορείς που απάντησαν ανήκουν σε διάφορες κατηγορίες δημόσιων οργανισμών 
της ΠΔΕ. Συνολικά απάντησαν 25 φορείς, και συγκεκριμένα 4 νοσοκομεία, 10 φορείς 
τοπικής αυτοδιοίκησης (δήμοι, νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, αναπτυξιακές δημοτικές 
εταιρίες), 3 συλλογικοί φορείς (επιμελητήρια κλπ.), 5 ερευνητικά ινστιτούτα και 3 
φορείς εκπαίδευσης (Πίνακας 77). 

Είδος 

φορέα 
Α/Α Φορέας 

1 Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» 

2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

3 Νοσοκομείο Αμαλιάδας 

Ν
οσ
οκ
ομ
εί
α 

4 Νοσοκομείο Πύργου 

ή Α υτ οδ

5 Ν.Α. ΑΧΑΪΑΣ 
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6 Ν.Α. Ηλείας 

7 Δήμος Μεσσάτιδας 

8 Δήμος Αγρινίου 

9 Δήμος Αμαλιάδας 

10 Δήμος Σκιλλούντος 

11 Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πύργου 

12 Αναπτυξιακή Ολυμπίας (ΑΝ.ΟΛ.) 

13 Νομαρχιακή Αναπτυξιακή Εταιρία "Ηλειακή" ΑΕ 

14 ΤΕΔΚ Ν. Ηλείας 

15 Επιμελητήριο Αχαΐας 

16 Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης – ΠΔΕ 

Συ
λλ
ογ
ικ
οί

 
φο
ρε
ίς

 

17 ΚΕΤΑ Δ.Ε. 

18 Επιστημονικό Πάρκο Πατρών 

19 ΙΝΒΙΤ 

20 ΙΤΕ – ΕΙΧΗΜΥΘ 

21 ΙΝΒΙΣ 

Ε
ρε
υν
ητ
ικ
ά 

Ιν
στ
ιτ
ού
τα

 

22 ΕΑΙΤΥ 

23 ΚΥΤΥΠΕ/ΠΠ 

24 ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

Φ
ορ
εί
ς 

εκ
πα
ίδ
ευ
ση
ς 

25 Περιφερειακή Δ/νση Π & Δ Εκπ/σης Δ.Ε. 

Πίνακας 77: Φορείς που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο #3 

III.2.2.2  Αποδελτίωση  Ερωτηματολογίου  #3 
Συνολικά απάντησαν στις ερωτήσεις 25 οργανισμοί. Οι απαντήσεις των φορέων ανά 
κατηγορία δε διαφοροποιούνταν σε μεγάλο βαθμό, και για το λόγο αυτό δεν έγινε 
αποδελτίωση ξεχωριστά για κάθε κατηγορία, αλλά για όλους τους φορείς συνολικά. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένοι φορείς δεν έδωσαν απάντηση σε όλες τις 
ερωτήσεις ή σε σκέλη ερωτήσεων με αποτέλεσμα να είναι ασαφής η αποτύπωση των 
κατευθύνσεων και απόψεών τους στα συγκεκριμένα ερωτήματα. Επίσης, κάποιες 
απαντήσεις ορισμένων φορέων ήταν πολύ γενικές, κυρίως λόγω της έλλειψης 
συγκεκριμένων γνώσεων, καθώς και λόγω της μη δυνατότητας κατανόησης των 
λεπτομερειών ορισμένων ερωτήσεων. 

III.2.2.2.1 Ερώτηση 1 

«Διαθέτει ο οργανισμός σας σύνδεση στο Internet;» 

Όλοι οι οργανισμοί απάντησαν ότι διαθέτουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο. 



ΕΑΙΤΥ 

 

500 Π1.2.1: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

III.2.2.2.2 Ερώτηση 2 

«Ποιες είναι οι τεχνολογικές λύσεις (και υποδομές) που έχετε αναπτύξει και 
χρησιμοποιείτε μέχρι σήμερα (ή εντός του 2004) για την παροχή των παραπάνω 
υπηρεσιών; Σε ποιο ποσοστό καλύπτουν οι υποδομές αυτές τις ανάγκες του φορέα 
σας;» 

Η παραπάνω ερώτηση αναμένεται να έχει τρία σημαντικά αποτελέσματα: 

• Τον τρόπο σύνδεσης των φορέων στο Διαδίκτυο  

• Τις δικτυακές υποδομές που χρησιμοποιούνται εσωτερικά στον κάθε φορέα 

• Την αποτελεσματικότητα της υπάρχουσας υποδομής αναφορικά με τις ανάγκες 
του κάθε οργανισμού 

Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω. 

III.2.2.2.2.1 Τρόπος σύνδεσης των φορέων της ΠΔΕ στο Διαδίκτυο  

Ο τύπος σύνδεσης των φορέων της ΠΔΕ στο Διαδίκτυο φαίνεται στην Εικόνα 20660. 
Είναι προφανές ότι υπάρχει ποικιλία τρόπων διασύνδεσης στο Διαδίκτυο, καθώς 
ορισμένοι φορείς χρησιμοποιούν PSTN, ενώ άλλοι ακόμη και ATM. Σημαντικό 
επιπλέον είναι το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών αποτελεί κομβικό σημείο, 
καθώς παρέχει σε άλλους φορείς (κυρίως Ερευνητικά Ινστιτούτα) διασύνδεση στο 
ΕΔΕΤ.  

0

1

2

3

4

5

6

7

ADSL 1
 M

bp
s

ADSL 3
84

/12
8 K

bp
s

Ασ
ύρ
μα
τες

 ζε
ύξ
εις

 IE
EE 80

2.1
1b

ISDN
PSTN

HELL
ASCOM (2

Mbp
s)-

>Ε
ΔΕ
Τ 1

PCM (2
Mbp

s)-
>Ε
ΔΕ
Τ 1

ATM
 (3

4 M
bp

s)-
>Ε
ΔΕ
Τ 1

ΕΔ
ΕΤ

 1 
(μέ
σω

 Π
αν

. Π
ατ
ρώ
ν)

Fram
e R

ela
y (

51
2 K

bp
s)

Δ.Ξ
./Δ

.Α.

 

Εικόνα 206: Τύπος σύνδεσης φορέων της ΠΔΕ στο Διαδίκτυο 

Επιπλέον, η Εικόνα 206 δείχνει ότι ακόμα και σήμερα οι επικρατέστεροι τύποι 
διασύνδεσης στο Διαδίκτυο είναι οι PSTN και ISDN. Βέβαια, διαφαίνεται μια ισχυρή 
τάση χρήσης του ADSL που αναμένεται να αυξηθεί άμεσα. Πολύ σημαντικός είναι ο 

                                                 
60 Ένας φορέας είναι πιθανό να χρησιμοποιεί πάνω από έναν τρόπο διασύνδεσης με 
το Διαδίκτυο. 
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ρόλος του ΕΔΕΤ 1, το οποίο παρέχει το απαραίτητο δίκτυο κορμού σε Πανεπιστήμια 
και Ερευνητικά Ινστιτούτα της ΠΔΕ και μπορεί να υποστηρίξει ευρυζωνικές 
εφαρμογές. Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι πολλοί φορείς δηλώσαν άγνοια για τον 
τρόπο σύνδεσης στο Διαδίκτυο.  
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Εικόνα 207: Ποσοστιαία αναλογία σχετικά με τον τύπο σύνδεσης φορέων της 
ΠΔΕ στο Διαδίκτυο 

III.2.2.2.2.2 Δικτυακές υποδομές που χρησιμοποιούνται εσωτερικά σε φορείς της 
ΠΔΕ 

Σχετικά με τις δικτυακές υποδομές που χρησιμοποιούνται εσωτερικά στον κάθε 
φορέα, οι απαντήσεις των φορέων ήταν πολύ γενικές και αόριστες. Πιο 
συγκεκριμένα, οι περισσότεροι φορείς απαντούσαν με τον γενικό όρο «τοπικό 
δίκτυο» χωρίς να προσδιορίζουν τις υποδομές και τις τεχνολογίες που υποστηρίζουν 
το κάθε τοπικό δίκτυο. Μόνο τέσσερις (4) φορείς, σε σύνολο είκοσι πέντε (25), 
προσδιόρισαν επακριβώς τις τεχνολογίες για τη διαδικτυακή σύνδεση εντός του 
οργανισμού. Οι τεχνολογίες αυτές είναι: 

• Ethernet 10Mbps/100Mbps/1Gbps 

• Οπτικές Ίνες 

• Ασύρματες ζεύξεις  

• Μισθωμένες γραμμές 
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Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο πολύ μικρός αριθμός των φορέων που 
απάντησαν στο συγκεκριμένο υπο-ερώτημα υποδηλώνει αφενός μεν την άγνοια της 
πλειονότητας των φορέων όσον αφορά τεχνολογικά ζητήματα, αφετέρου δε τη 
γενικότερη απουσία εξελιγμένου και σύνθετου δικτυακού εξοπλισμού. 

III.2.2.2.2.3 Την αποτελεσματικότητα της υπάρχουσας υποδομής αναφορικά με 
τις ανάγκες του κάθε φορέα της ΠΔΕ 

Η αποτελεσματικότητα της υπάρχουσας υποδομής ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε 
φορέα στην ΠΔΕ συνοψίζεται στην Εικόνα 208. 
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Εικόνα 208: Αποτελεσματικότητα υπάρχουσας υποδομής στους φορείς της ΠΔΕ 

Παρατηρείται ότι το 44% των φορέων θεωρεί τουλάχιστον μέτρια την 
αποτελεσματικότητα των υπαρχουσών τεχνολογιών πρόσβασης και υποδομών 
σχετικά με τις ανάγκες τους. Το ποσοστό αυτό, αν και εκ πρώτης όψεως φαίνεται 
ενθαρρυντικό, αποτελεί σαφή ένδειξη για ανάγκη για άμεση βελτίωση των υποδομών 
και των υπηρεσιών για τους παρακάτω συγκεκριμένους λόγους: 

• Μεγάλο ποσοστό των σημερινών τεχνολογιών πρόσβασης μπορούν να 
χαρακτηριστούν ως παρωχημένες. 

• Οι υπάρχουσες υποδομές δε χρησιμοποιούνται σήμερα στην 
παροχή/υποστήριξη ευρυζωνικών υπηρεσιών, οι οποίες είναι στα άμεσα σχέδια 
αρκετών φορέων (όπως συμπεραίνεται στο [3]). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να 
μη διαφαίνεται πλήρως η αδυναμία των υπαρχουσών υποδομών να 
υποστηρίξουν «απαιτητικές» σε υποδομές και εξοπλισμό ευρυζωνικές 
υπηρεσίες. 

• Μεγάλο ποσοστό (36%) των ερωτηθέντων δεν απάντησε στο συγκεκριμένο 
υπο-ερώτημα κάτι που υποδηλώνει την άγνοια μεγάλου μέρους των φορέων 
όσον αφορά τα πλεονεκτήματα των ευρυζωνικών υπηρεσιών, έτσι ώστε να τις 
αποζητήσουν. 

• Φορείς που διαθέτουν σύγχρονες υποδομές (όπως για παράδειγμα το 
Πανεπιστήμιο Πατρών) και έχουν άμεση γνώση των πλεονεκτημάτων των 
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ευρυζωνικών τεχνολογιών και της μελλοντικής ζήτησης των χρηστών θεωρούν 
μη ικανοποιητικές τις σημερινές υποδομές.  

 

III.2.2.2.3 Ερώτηση 3 

«Ποιες τεχνολογικές λύσεις ή υποδομές σκοπεύετε να αναπτύξετε στο άμεσο μέλλον 
(μέχρι το 2007) για την κάλυψη των αναγκών του φορέα σας;» 

Στην παραπάνω ερώτηση απάντησαν όλοι (25) οι φορείς που συμπλήρωσαν το 
συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο. 

Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στην Εικόνα 209 και επιβεβαιώνουν τους 
προβληματισμούς που διατυπώθηκαν κατά την επεξεργασία των απαντήσεων της 
Ερώτησης 2 προηγουμένως: Περίπου το 40% των δράσεων των φορέων αναφέρεται 
σε βελτίωση (αύξηση) της ταχύτητας πρόσβασης και υποδηλώνει ότι οι φορείς δεν 
είναι ικανοποιημένοι από τις υπάρχουσες υποδομές στον τομέα αυτό, σε συνάρτηση 
με τις μελλοντικές τους ανάγκες. 

21,2%
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6,1%
6,1%
6,1%

12,1%
6,1%

3,0%
12,1%

0,0%
3,0%
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0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

Αύξηση ταχύτητας πρόσβασης  (χωρίς διευκρίνιση)

Αύξηση ταχύτητας πρόσβασης >= 1 Gbps

Αύξηση ταχύτητας πρόσβασης >= 1 Μbps

Αύξηση ταχύτητας πρόσβασης>= 384 Κbps

Επέκταση δομημένης καλωδίωσης

Σύνδεση με "Συζευξις"

Εγκατάσταση ασύρματων ζεύξεων/Πρόσκληση 105

Εγκατάσταση οπτικών ινών/Πρόσκληση 93

Διασύνδεση στο ΕΔΕΤ 2

Αναβάθμιση τερματικού/δικτυακού εξοπλισμού

Δεν υπάρχει σχέδιο 

Δεν απαιτείται αναβάθμιση 

Δ.Ξ./Δ.Α.

 

Εικόνα 209: Υποδομές που σκοπεύουν να αναπτύξουν οι φορείς της ΠΔΕ στο 
άμεσο μέλλον (μέχρι το 2007) 

Επιπλέον όλοι οι φορείς έχουν σχέδια για το μέλλον αναφορικά με τις υποδομές τους. 
Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα είναι άκρως ενθαρρυντικό, καθώς φαίνεται ότι όλοι οι 
φορείς είναι ενεργοποιημένοι σχετικά με την αναβάθμιση των δικτυακών υποδομών 
και εξοπλισμών. Το αποτέλεσμα αυτό βέβαια μετριάζεται από το 12% των φορέων 
που δεν απάντησαν στην συγκεκριμένη ερώτηση. 

Αρκετά μεγάλο ποσοστό των φορέων φαίνεται ότι έχουν υποβάλλει προτάσεις στα 
πλαίσια των Προσκλήσεων 105 και 93 για την περαιτέρω μελέτη και χρηματοδότηση 
των ευρυζωνικών τεχνολογιών πρόσβασης. 



ΕΑΙΤΥ 
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Τέλος, υποδηλώνεται η ανάγκη για επέκταση της δομημένης καλωδίωσης και 
αναβάθμισης του τερματικού και δικτυακού εξοπλισμού σε ποσοστό που προσεγγίζει 
το 20%. 

 

III.2.2.2.4 Ερώτηση 17 

«Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια όσον αφορά τις επενδύσεις που σκέφτεστε να 
κάνετε σχετικά με την αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων στον 
οργανισμό σας;» 

Οι απαντήσεις που λήφθηκαν στην συγκεκριμένη ερώτηση ήταν παρόμοιες με τις 
απαντήσεις της Ερώτησης 3 που αναλύθηκε σε προηγούμενη παράγραφο. Το γεγονός 
αυτό επιβεβαιώνει την ανάγκη των φορέων για ευρυζωνικές υποδομές. Δυστυχώς 
κανένας φορέας δεν αναφέρθηκε σε χρηματικό ύψος (σε ευρώ) των επενδύσεων που 
πρόκειται να πραγματοποιήσει. 

Επιπλέον τα μελλοντικά σχέδια μεγάλου ποσοστού των φορέων που απάντησαν 
εξαρτώνται από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που έχουν 
υποβάλλει στα πλαίσια των Προσκλήσεων Π93 και Π105. 

 

III.2.2.3  Συμπεράσματα  
Συνοψίζοντας, τα γενικά συμπεράσματα από την αποδελτίωση των ερωτηματολογίων 
φαίνονται συνοπτικά παρακάτω: 

• Το μεγαλύτερο ποσοστό των φορέων χρησιμοποιεί για τη σύνδεσή του στο 
Διαδίκτυο γραμμές ISDN/PSTN που αποτελούν παρωχημένες τεχνολογίες 
πρόσβασης και που σε καμία περίπτωση δεν ευνοούν τις ευρυζωνικές 
υπηρεσίες. 

• Το μεγαλύτερο πρόβλημα των φορέων στην παρούσα φάση είναι η ταχύτητα 
πρόσβασης στο Διαδίκτυο. 

Επομένως, η ανταπόκριση των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα ως προς την 
ευρυζωνικότητα κρίνεται θετική, δεδομένου βέβαια ότι θα υπάρξουν και οι ανάλογες 
υπηρεσίες πρόσβασης που θα στηρίξουν τις υπηρεσίες αυτές. Η πολιτεία πρέπει να 
μεριμνήσει, ώστε να εξασφαλίσει την παροχή ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών 
στους φορείς, συμβάλλοντας έτσι, έμμεσα ή άμεσα, στην βελτίωση του τρόπου 
λειτουργίας αυτών και κατ’ επέκταση στην αναβάθμιση της ζωής των πολιτών της 
χώρας. 
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III.3 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

Προσωπικά Στοιχεία 

Ερώτηση 1. Ποιος είναι ο τόπος διαμονής σας; (Αναφέρατε τον Δήμο και τον Νομό 
που ανήκει) 

Δήμος: …………………...................................... 

 

Νομός: …………………...................................... 

Ερώτηση 2. Ποια είναι η ηλικία σας; 

 <20 

 20 ως 30 

 30 ως 40 

 40 ως 50 

 >50 

Ερώτηση 3. Φύλο: 
 Άνδρας 

 Γυναίκα 

Ερώτηση 4. Ποιο είναι το μορφωτικό σας επίπεδο; 

 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

 Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Ειδικότητα με αντικείμενο τις 
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών - ΤΠΕ) 

 Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Άλλα τμήματα) 

 Μεταπτυχιακό 

 Άλλο ………………. 

____________________________________________________________________ 

Ερωτήσεις σχετικά με το Internet 

Ερώτηση 5. Έχετε σύνδεση στο internet; 

 Όχι. Εάν όχι, σκοπεύετε να αποκτήσετε; 

 Ναι 

 Όχι 



ΕΑΙΤΥ 
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 Ναι. Εάν ναι, τι είδους γραμμή διαθέτετε; 

 PSTN 

 ISDN 

 DSL 

 Άλλη………………… 

Ερώτηση 6. Εάν διαθέτετε σύνδεση στο Internet, είστε ευχαριστημένοι από την 
ταχύτητα της; 

 Ναι 

 Αρκετά 

 Όχι 

Ερώτηση 7. Πόσες ώρες ημερησίως χρησιμοποιείται το Διαδίκτυο; 

 Λιγότερο από μια ώρα 

 Από μια ως τρεις ώρες 

 Περισσότερο από τρεις ώρες 

Ερώτηση 8. Που βρίσκεται το σημείο πρόσβασης στο Διαδίκτυο; 

 Στο σπίτι 

 Στον εργασιακό χώρο 

 Και στα δύο 

 Αλλού: …………… 

____________________________________________________________________ 

Ερωτήσεις που αφορούν την Ευρυζωνικότητα 

Ερώτηση 9. Γνωρίζετε τον όρο Ευρυζωνικότητα; 

 Όχι. Εάν όχι θα θέλατε να ενημερωθείτε; 

 Όχι 

 Ναι 

 Ναι. Εάν ναι, πόσο ενημερωμένοι είστε για την Ευρυζωνικότητα; 
Βαθμολογείστε τις γνώσεις σας (0~5):………................. 

Ερώτηση 10. Χρησιμοποιείτε την τεχνολογία ADSL; 

 Όχι. Εάν όχι, για ποιο λόγο δεν την χρησιμοποιείτε; 

 Είναι ακριβή 

 Δεν είναι αναγκαία 

 Δεν έχω μεγάλες απαιτήσεις σε ταχύτητα σύνδεσης 

 Δεν είναι διαθέσιμη η υπηρεσία στην περιοχή μου 

 Ναι. Εάν ναι, έχετε κάποιες βασικές γνώσεις για αυτή; Γνωρίζετε 
ότι ανήκει στην οικογένεια των ευρυζωνικών δικτύων; 

 Όχι 
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 Ναι 

Ερώτηση 11. Χρησιμοποιείτε Ευρυζωνικά δίκτυα; 

 Όχι. Εάν όχι, γιατί; 

 Τα θεωρείτε ακριβά; 

 Δεν σας χρειάζονται; 

 Δεν γνωρίζετε την έννοια Ευρυζωνικό δίκτυο; 

 Ναι. Εάν ναι, τι είδους δίκτυο χρησιμοποιείτε; 

 Ασύρματα τοπικά δίκτυα (IEEE 802.11, hyperlan)  

 DSL 

 Άλλο τοπικό δίκτυο (Ethernet, κ.α.) 

Ερώτηση 12. Είστε ενημερωμένοι για το κόστος απόκτησης ευρυζωνικής 
πρόσβασης στο Διαδίκτυο; 

 Ναι 

 Όχι 

Ερώτηση 13. Ποιες ευρυζωνικές υπηρεσίες πιστεύετε ότι θα σας ήταν χρήσιμες για 
την καθημερινή σας ζωή (αναφέρατε έως 3). 

1. …………………............................... 

2. …………………............................... 

3. …………………............................... 

Ερώτηση 14. Ποιοι είναι οι λόγοι που θα σας έκαναν να χρησιμοποιήσετε 
ευρυζωνική σύνδεση; 

 Το προσιτό κόστος 

 Οι παρεχόμενες υπηρεσίες 

 Οι ταχύτητες σύνδεσης 

 Άλλοι λόγοι………………………………………..……… 

Ερώτηση 15. Έχετε πληροφορηθεί για τα Μέτρα 4.2 και 4.3 του προγράμματος 
«Κοινωνία της Πληροφορίας» που αφορούν την ανάπτυξη ευρυζωνικών 
υποδομών στην Ελλάδα με κύριο άξονα την διευκόλυνση της καθημερινής ζωής 
του πολίτη; 

 Ναι 

 Όχι 

 

 

 


