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H δηεπηζηεκνληθή εξεπλεηηθή νκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη 

ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηνπ 

Δξγαζηεξίνπ Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο (ΔΒΔΟ) ηνπ ΔΜΠ, κε 

επηζηεκνληθφ ππεχζπλν ηνλ Αλ. Καζεγεηή Γηάλλε Καινγήξνπ θαη ζπλεξγάηεο ηνπο 

εξεπλεηέο Θεφδσξν Καξνχλν, Αιέμε Εάβξα, Βαζηιηθή Καξνχλνπ, Γεκήηξε 

Κνξκπέηε, Παλαγηψηε Παλαγησηφπνπιν, Θαλάζε Πξίθηε, Αηκηιία Πξσηφγεξνπ θαη 

Βαγγέιε ηψθα. Ζ νκάδα αζρνιείηαη κε ηελ επηζηεκνληθή δηεξεχλεζε φςεσλ ηεο 

Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη επξχηεξα ηεο Κνηλσλίαο θαη ηεο Οηθνλνκίαο ηεο 

Γλψζεο. 

Ηδηαίηεξα, ελδηαθέξεηαη γηα ηε δηεξεχλεζε θαη αλάιπζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο 

ιεηηνπξγηθήο αμηνπνίεζήο ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) 

ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο αιιά θαη ηνπ ξφινπ ησλ 

ΣΠΔ ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη αλάπηπμε. Ζ εξεπλεηηθή νκάδα έρεη αζρνιεζεί 

κε ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, ην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ, ηηο ζηξαηεγηθέο 

αλάπηπμεο ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο, ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηε ζηξαηεγηθή 

δηνίθεζε ηεο πινπνίεζεο κεγάισλ πξνγξακκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. ην πιαίζην κηαο ζηξαηεγηθήο 

αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ αλάδεημε ζεκάησλ φπσο ε 

επξπδσληθή πξφζβαζε, ην αλνηρηφ ινγηζκηθφ, ε αξρηηεθηνληθή ησλ ζπζηεκάησλ θ.α. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηεπηζηεκνληθή νκάδα πξνήιζε απφ ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ, ηελ 

αλαδηάξζξσζε θαη ηελ κεηνλνκαζία ην 2004 ηεο «Δξεπλεηηθήο Οκάδαο 

Σειεπηθνηλσληαθήο Οηθνλνκίαο θαη Πνιηηηθήο» ηνπ ΔΒΔΟ ηνπ ΔΜΠ, πνπ είρε 

αζρνιεζεί ζηε δεθαεηία ηνπ 1990 κε ξπζκηζηηθά ζέκαηα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, κε ηελ 

θαηαζθεπή ηερληθν-νηθνλνκηθψλ κνληέισλ γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε ηνπ 

ηειεπηθνηλσληαθνχ δηθηχνπ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηειψλ δηαζχλδεζεο κε άιια 

δίθηπα θαζψο θαη ηνπ θφζηνπο παξνρήο θαζνιηθήο ππεξεζίαο. Δπίζεο, είρε αζρνιεζεί 

κε ζέκαηα αλαδηάξζξσζεο θαη κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ θιάδνπ ησλ ηειεπηθνηλσληψλ 

θαη κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ηνπ θξάηνπο γηα ηελ άζθεζε 

βηνκεραληθήο πνιηηηθήο ζηνπο θιάδνπο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηεο πιεξνθνξηθήο. 

http://kedke.ntua.gr/
http://www.netmode.ntua.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=35
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ΔΠΗΣΔΛΗΚΖ ΤΝΟΦΖ  

 

Οη επξπδσληθέο ππνδνκέο (δίθηπα νπηηθψλ ηλψλ, ηερλνινγίεο DSL πάλσ ζε δίθηπα 

ραιθνχ, ηερλνινγίεο θαισδηαθήο ηειεφξαζεο, αζχξκαηα δίθηπα, δίθηπα θηλεηήο 

ηειεθσλίαο) απνηεινχλ κηα δέζκε ηερλνινγηθψλ δπλαηνηήησλ αθνχ παξέρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα δηαθίλεζεο κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ 

ρξεζηψλ ηνπο ζπλήζσο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Έηζη, νη επξπδσληθέο ππνδνκέο, θαη 

ηδηαίηεξα απηέο πνπ είλαη πςειήο δπλακηθφηεηαο (δίθηπα νπηηθψλ ηλψλ), πξνζθέξνπλ 

ηε δπλαηφηεηα ηαρείαο θαη απξφζθνπηεο ξνήο κεγάιεο πνηθηιίαο θαη πνηφηεηαο 

δεδνκέλσλ, πιεξνθνξίαο (θείκελα, εηθφλα, θσλή) θαη θαη’επέθηαζε γλψζεο κεηαμχ 

ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ (ππνπξγεία, λνκαξρίεο, δήκνη, λνζνθνκεία, ζρνιεία, 

εθπαηδεπηηθά θαη εξεπλεηηθά ηδξχκαηα), ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ πνιηηψλ. Σν 

δεηνχκελν, φκσο, είλαη ν κεηαζρεκαηηζκφο απηψλ ησλ ηερλνινγηθψλ δπλαηνηήησλ 

ζε δπλακηθέο ιεηηνπξγηθέο θαη επηρεηξεζηαθέο ηθαλφηεηεο θαη ζε αλαπηπμηαθέο 

δπλαηφηεηεο έηζη ψζηε λα κεγηζηνπνηεζνχλ ηα νθέιε απφ ηελ αλάπηπμε 

επξπδσληθψλ ππνδνκψλ ζε κηα ρψξα/πεξηνρή/πφιε.  

 

πσο γηα θάζε άιιε ρψξα έηζη θαη γηα ηελ Διιάδα κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ 

νηθνλνκηθά, θνηλσληθά αιιά θαη πεξηβαιινληηθά νθέιε απφ ηελ θαηάιιειε 

αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε πςεινχ επηπέδνπ επξπδσληθψλ ππνδνκψλ γεγνλφο πνπ 

απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε ζεκεξηλή πεξίνδν φπνπ ε Διιάδα εθηφο απφ ηηο 

επηπηψζεηο ηεο δηεζλνχο θξίζεο έρεη λα αληηκεησπίζεη θαη ηελ ελδνγελή ηεο θξίζε 

πνπ αθνξά ηελ εμάληιεζε ηεο δπλακηθήο ηνπ ειιεληθνχ κνληέινπ αλάπηπμεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηα έξγα γηα ηελ αλάπηπμε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ 

ππνδνκψλ νπηηθψλ ηλψλ ζα νδεγήζνπλ, ζε βξαρππξφζεζκν ζηάδην, ζηε δεκηνπξγία 

ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ζηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο, θαηλφκελα ηα νπνία 

αιιεινηξνθνδνηνχληαη. Θα ζπκβάιινπλ, δειαδή, βξαρππξφζεζκα ζηελ ηφλσζε ηεο 

νηθνλνκίαο κέζσ ηεο ηφλσζεο ηεο δήηεζεο. εκαληηθφηεξα, φκσο, είλαη ηα 

καθξνπξφζεζκα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά αιιά θαη πεξηβαιινληηθά νθέιε γηα ηε 

ρψξα πνπ ε αλάπηπμε ηεο επξπδσληθφηεηαο ζα απνθέξεη.  

 

Αλαιπηηθφηεξα, νη πςεινχ επηπέδνπ επξπδσληθέο ππνδνκέο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ 

καθξνπξφζεζκα ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο νηθνλνκίαο, ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ δηαθφξσλ θιάδσλ 

ηεο θαη ζηελ βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο. Αθφκε, δηεπθνιχλνπλ ηελ 

αλάπηπμε θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ νδεγψληαο καθξνπξφζεζκα ζηελ 

δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη κάιηζηα πςειά ακνηβφκελσλ. Δπίζεο, νη 

επξπδσληθέο ππνδνκέο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ην ηερλνινγηθφ ππφβαζξν ζην νπνίν 

ζα ζηεξηρηεί ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε 

εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ αιιά θαη ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ νη νπνίνη κπνξνχλ 

λα δηνρεηεπζνχλ γηα ηελ εμππεξέηεζε άιισλ αλαγθψλ. Ηδηαίηεξε πεξίπησζε απνηειεί 

ν ρψξνο ηεο πγείαο φπνπ ε θαηάιιειε αμηνπνίεζε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ κπνξεί λα 

αλαβαζκίζεη ζεκαληηθά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο θαη γεληθά λα ζπκβάιιεη 

απνθαζηζηηθά ζηελ απνδνηηθφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ 

Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο. Αθφκε, ε αλάπηπμε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ πξνζθέξεη 

έλα επλντθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο έξεπλαο ε 

νπνία ζπλεπάγεηαη ζε καθξνπξφζεζκν ζηάδην ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη 

γεληθφηεξα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά νθέιε. Δπηπιένλ, ε αλάπηπμε επξπδσληθψλ 
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δηθηχσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εγθαηάζηαζε ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ ζα επηηξέςεη 

ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε θαη εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο αιιά θαη ζα επλνήζεη 

επελδχζεηο ζε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (ειηαθή, αηνιηθή). Σν γεγνλφο απηφ ζα 

έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ Διιάδα θαζψο, εμ’αηηίαο ησλ θαπζίκσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί (ιηγλίηεο), επζχλεηαη γηα πςειφηαηεο εθπνκπέο CO2 αλά κνλάδα 

ελέξγεηαο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ φρη κφλν ζπκβάιιεη ζην θαηλφκελν ηνπ 

«ζεξκνθεπίνπ» θαη ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή ηνπ πιαλήηε αιιά έρεη αξρίζεη θαη λα 

επηβαξχλεηαη νηθνλνκηθά (πιεξσκή πξνζηίκσλ) εμ’αηηίαο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζην 

πιαίζην ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην. Δπίζεο, νη επξπδσληθέο ππνδνκέο ζα 

δηεπθνιχλνπλ ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ ζπκβάιινληαο ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο ιεηςπδξίαο. 

 

Δθηφο ησλ σθειεηψλ γηα ην ζχλνιν ηεο ρψξαο ε αλάπηπμε ηεο επξπδσληθφηεηαο ζα 

έρεη αθφκα κεγαιχηεξν φθεινο γηα ηελ πεξηθέξεηα ηεο ρψξαο θαη ζα απνηειέζεη 

παξάγνληα απνθέληξσζεο θαζψο ζπλεπάγεηαη ηελ απνδπλάκσζε ηνπ παξάγνληα 

ηεο απφζηαζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε δπλαηφηεηα πνπ δίλεη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε (Τπνπξγεία, Γεκφζηνη 

Οξγαληζκνί, Ννκαξρίεο, Γήκνη) απφ απφζηαζε κέζσ πνιιαπιψλ θαλαιηψλ επαθήο 

[δηαδίθηπν, ηειέθσλν (ζηαζεξφ θαη θηλεηφ), δηαδξαζηηθή ηειεφξαζε] αιιά θαη γηα 

ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο απφ απφζηαζε, έρεη αθφκα κεγαιχηεξε ζεκαζία γηα 

ηηο αγξνηηθέο/απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο θαζψο νη πνιίηεο θαη ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ ησλ επηρεηξήζεσλ ηέηνησλ πεξηνρψλ είλαη αλαγθαζκέλνη λα δηαλχζνπλ 

κεγαιχηεξε απφζηαζε γηα λα εμππεξεηεζνχλ απφ ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη λα 

απνιαχζνπλ ππεξεζίεο πγείαο. Δπηπιένλ, κέζσ ηνπ επξπδσληθνχ δηαδηθηχνπ δίλνληαη 

πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο εθπαίδεπζεο γηα ηνπο καζεηέο/ζπνπδαζηέο θαη γηα ηνλ 

ππφινηπν πιεζπζκφ ηέηνησλ πεξηνρψλ. Δπίζεο, ην επξπδσληθφ δηαδίθηπν δίλεη 

πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο ελεκέξσζεο, δηαζθέδαζεο/ςπραγσγίαο, θνηλσληθψλ 

επαθψλ ζε έλαλ πνιίηε απφ απηέο πνπ ε κηθξή πφιε ή ρσξηφ πνπ δηακέλεη κπνξεί λα 

ηνπ πξνζθέξεη. Αθφκε, ε χπαξμε θαη αμηνπνίεζε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ ζε κηα 

πεξηνρή κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη επνκέλσο λα απνηειέζεη θίλεηξν γηα ηε 

δηαηήξεζε αιιά θαη αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ πνπ απηέο απαζρνινχλ ζε απηή ηελ πεξηνρή. Δπηπιένλ, ε αλάπηπμε ηεο 

επξπδσληθφηεηαο απμάλεη ηηο δπλαηφηεηεο πξνβνιήο κηαο πεξηνρήο θαη ηελ θαζηζηά 

ειθπζηηθφηεξν ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. ια ηα παξαπάλσ απνηεινχλ παξάγνληεο 

πνπ επλννχλ ηε δηαηήξεζε θαη αχμεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ησλ επηζθεπηψλ/ηνπξηζηψλ ησλ πεξηνρψλ ηεο Πεξηθέξεηαο 

ζπκβάιινληαο ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε.  

 

Οη πξνυπνζέζεηο κε ηηο νπνίεο ζα κεγηζηνπνηεζνχλ ηα νθέιε απφ ηελ 

επξπδσληθφηεηα γηα φιεο ηηο πεξηθέξεηεο θαη ηνπο θαηνίθνπο ηεο ρψξαο είλαη: 1) ε 

επαξθήο αλάπηπμε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ ζε φιεο ηηο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο θαη 

2) ε δηακφξθσζε ησλ θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ γηα ηελ νπζηαζηηθή αμηνπνίεζε ησλ 

ππνδνκψλ απηψλ (θαηάιιειε πξνψζεζε επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ, θαηάξηηζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηηο ΣΠΔ, νξγαλσηηθέο αιιαγέο, αιιαγή θνπιηνχξαο). Πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε απηή απαηηείηαη ε δεκφζηα παξέκβαζε θαζψο ε δηεζλήο εκπεηξία 

έρεη δείμεη πσο ν ηδησηηθφο ηνκέαο παξνπζηάδεη ηελ ηάζε λα κε δξαζηεξηνπνηείηαη 

γηα ηελ αλάπηπμε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ ζε γεσγξαθηθέο πεξηνρέο φπνπ ην θφζηνο 

εγθαηάζηαζήο ηνπο είλαη αξθεηά πςειφ (αγξνηηθέο/απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο) είηε 
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ζε πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο δελ είλαη θαη’αλάγθε πνιχ πςειφ 

αιιά νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ρακειή δήηεζε επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ.  

 

ην πιαίζην απηφ ε ΚΔΓΚΔ έρεη αλαιάβεη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ Γήκσλ γηα ηελ 

νινθιήξσζε, παξαγσγηθή ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ έξγσλ επξπδσληθψλ 

ππνδνκψλ ηα νπνία πινπνηνχληαη ζηνπο κεγαιχηεξνπο Γήκνπο ηεο ρψξαο αιιά θαη 

ηελ επέθηαζή ηνπο κε ηειηθφ ζηφρν ηελ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε πςεινχ 

επηπέδνπ επξπδσληθέο ππεξεζίεο απφ θάζε ζπίηη/ επηρείξεζε ηεο ρψξαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα έρεη αλαιάβεη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ Γήκσλ γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ 

έξγσλ εγθαηάζηαζεο ησλ Μεηξνπνιηηηθψλ Γηθηχσλ Οπηηθψλ Ηλψλ (ΜΑΝ) ησλ 75 

κεγαιχηεξσλ Γήκσλ ηεο ρψξαο αιιά θαη γηα ηε ζπληήξεζε ηνπο έηζη ψζηε λα 

απνηξαπεί ε ζηαδηαθή απαμίσζε ηνπο. Δπηπιένλ, πξνηείλεη λα γίλνπλ ελέξγεηεο γηα 

ηελ παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ησλ ππνδνκψλ, δειαδή ηελ άκεζε αμηνπνίεζή  ηνπο 

απφ ην Δζληθφ Γίθηπν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο «χδεπμηο» θαζψο θαη απφ ηα Γίθηπα 

ησλ Δθπαηδεπηηθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ Ηδξπκάησλ (ρνιηθφ Γίθηπν, 

Αθαδεκατθά-Δξεπλεηηθά Ηδξχκαηα).  

 

Δπηπιένλ, κε βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ ζεκαηηθνχ πλεδξίνπ ηεο ΚΔΓΚΔ ζηε 

Θεζζαινλίθε ην 2007, ηα πνξίζκαηα άιισλ ζπλαθψλ ζπλαληήζεσλ (πξφζθαην 

Γηεζλέο πλέδξην γηα Broadband Cities ζηα Σξίθαια, νκάδα εξγαζίαο ηνπ e-business 

forum, Hκεξίδα γηα ηε χζηαζε ηεο Γηαδεκνηηθήο Δηαηξείαο Δπξπδσληθψλ Γηθηχσλ 

Ννηηνδπηηθήο Διιάδνο, Ζκεξίδα γηα ηε ζχζηαζε Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ πλεξγαζίαο 

κεηαμχ ησλ Γήκσλ Κξήηεο θαη λήζσλ Αηγαίνπ ζε ζέκαηα πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσληψλ θ.α.) θαζψο θαη ηηο εξεπλεηηθέο κειέηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 

ζηηο δεθαηξείο (13) δηνηθεηηθέο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, ε ΚΔΓΚΔ πξνηείλεη ηε 

δεκηνπξγία 4 έσο 6 Πεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεκαηηθψλ ρεκάησλ πνπ ζα 

ζηεξίδνληαη ζε δηαδεκνηηθέο ζπλεξγαζίεο θαη θχξηνη κέηνρνη ησλ νπνίσλ ζα είλαη 

νη αληίζηνηρνη Γήκνη θαη Κνηλφηεηεο. Σα ρήκαηα απηά ζα αλαιάβνπλ: 

 

α) ηε δηαρείξηζε θαη εζσηεξηθή επέθηαζε ησλ ππνδνκψλ απηψλ ζε πξφζζεηα 

αθάιππηα- έσο ζήκεξα- ζεκεία θαη δεκνηηθά δηακεξίζκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ 

Γήκσλ.  

 β) ηε δηαζχλδεζε ησλ δηθηχσλ κεηαμχ ηνπο κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο εζληθνχ 

δεκφζηνπ δηθηχνπ θνξκνχ θαη 

 γ) ηελ επέθηαζε ησλ ππνδνκψλ κε ζηφρν ηελ παξνρή νπηηθήο ίλαο ζε θάζε 

δηακέξηζκα/θηίξην (FTTH/B) ή/θαη ηελ παξνρή επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ  ζηηο 

δχζβαηεο/απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο κέζσ αζχξκαησλ επξπδσληθψλ 

ππνδνκψλ πςειήο εκβέιεηαο.  

 

Δλδείθλπηαη ε επέθηαζε θαη δηαζχλδεζε ησλ ππνδνκψλ απηψλ λα κελ πξνβιέπεη 

κφλν ηελ αλάπηπμε λέσλ ππνδνκψλ αιιά θαη ηελ αμηνπνίεζε πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ 

νπηηθψλ ηλψλ ησλ ηδησηηθψλ παξφρσλ κέζσ θαηάιιεισλ ζπκθσληψλ κε ζηφρν α) ηε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ εγρεηξεκάησλ απηψλ, β) ηε κείσζε ηεο φριεζεο ησλ 

θαηνίθσλ θαη ηεο επηβάξπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη γ) ηε δεκηνπξγία φζν ην 

δπλαηφλ εθηελέζηεξεο επξπδσληθήο ππνδνκήο «αλνηρηήο πξφζβαζεο». 

 

Ο αξηζκφο ησλ ρεκάησλ απηψλ θξίλεηαη θαη’αξράο εχινγνο θαζψο ζα πξέπεη λα 

δηαζθαιηζηεί  έλα επαξθέο κέγεζνο γηα θάζε ρήκα, ψζηε λα επηηεπρζνχλ: ηθαλφο 

αξηζκφο ζπλδέζεσλ, νηθνλνκίεο θιίκαθαο, εηδηθφ βάξνο γηα δηαπξαγκαηεχζεηο κε 

παξφρνπο ππεξεζηψλ θαη ππεξγνιάβνπο/θαηαζθεπαζηέο θαη δηαζεζηκφηεηα επαξθψλ 
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εμεηδηθεπκέλσλ αλζξψπηλσλ πφξσλ (κέζσ ζπλεξγαζηψλ κε πεξηθεξεηαθά 

παλεπηζηήκηα θαη εξεπλεηηθά θέληξα) [άραινο, 2008]. Ηθαλνπνηνχληαη, έηζη, νη 

πξνυπνζέζεηο εθείλεο πνπ κπνξνχλ λα δηαζθαιίζνπλ ηε καθξνρξφληα βησζηκφηεηα 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζρεκάησλ.  Δπηπξνζζέησο, ε επηινγή ελφο θαηάιιεια 

απνθεληξσκέλνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο επξπδσληθψλ ππνδνκψλ κπνξεί λα 

εμππεξεηήζεη θαιχηεξα ηελ θάιπςε ησλ  ηνπηθψλ αλαγθψλ θαη εηδηθφηεξα ζε 

απνκαθξπζκέλεο θαη ιηγφηεξν πξνζνδνθφξεο κε θξηηήξηα αγνξάο πεξηνρέο. Ο 

αθξηβήο γεσγξαθηθφο θαζνξηζκφο ησλ ρεκάησλ απηψλ ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κε θξηηήξηα ηε γεσγξαθηθή ζπλάθεηα ησλ πεξηνρψλ ησλ Γήκσλ 

πνπ ζα απνηεινχλ θάζε ρήκα θαη ηελ εμαζθάιηζε επαξθή αξηζκνχ ησξηλψλ θαη 

δπλεηηθψλ ρξεζηψλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ αιιά θαη ηελ ηζνξξνπεκέλε αλαινγία 

πξνζνδνθφξσλ (πςειή δήηεζε ή/θαη ρακειφ θφζηνο) θαη ιηγφηεξν πξνζνδνθφξσλ 

(ρακειή δήηεζε ή/θαη πςειφ θφζηνο) πεξηνρψλ ζε θάζε ρήκα έηζη ψζηε λα 

δηαζθαιηζηεί ε βησζηκφηεηά ηνπ. Δπίζεο, γηα ηνλ γεσγξαθηθφ θαζνξηζκφ ησλ 

ρεκάησλ ζα ιεθζνχλ ππφςε θαη νη πξσηνβνπιίεο πνπ έρνπλ πάξεη νκάδεο Γήκσλ 

γηα ηελ αμηνπνίεζε, επέθηαζε θαη δηαζχλδεζε ησλ επξπδσληθψλ ππνδνκψλ ηνπο αιιά 

θαη ν γεσγξαθηθφο δηαρσξηζκφο ηεο ρψξαο ζε 5 Πεξηθέξεηεο ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ.  

 

Αλαθνξηθά κε ηνλ ξφιν θαη ηε δνκή ησλ ρεκάησλ απηψλ, επηζεκαίλεηαη πσο ηα 

ρήκαηα απηά ζα πξέπεη λα αλαιάβνπλ ηνλ έιεγρν ηεο παζεηηθήο ππνδνκήο (αγσγνί, 

νπηηθέο ίλεο) ή ελαιιαθηηθά θαη ηνπ ελεξγνχ εμνπιηζκνχ (δξνκνινγεηέο, δηαθφπηεο 

θηι.) θαη ζε θάζε πεξίπησζε λα δηαζθαιίδνπλ ηελ «ίζε» θαη «αλνηρηή πξφζβαζε» 

ζηηο ππνδνκέο, δειαδή ηε δηάζεζή ηνπο ζε θάζε εκπνξηθφ πάξνρν πνπ επηζπκεί λα 

παξέρεη ππεξεζίεο κε ηζφηηκνπο φξνπο (δηαθάλεηα) αιιά θαη επίζεο κε θνζηνζηξεθή 

ηηκνιφγεζε [πκπεξάζκαηα Θεκαηηθνχ πλεδξίνπ ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ηελ 

Δπξπδσληθφηεηα, Θεζζαινλίθε – Ννέκβξηνο 2007]. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα επλνεζεί 

ε δεκηνπξγία αληαγσληζκνχ θαη θαη’επέθηαζε ε πςειή πνηφηεηα, ε θαηλνηνκία 

θαη νη ρακειέο ηηκέο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη πεξηερνκέλνπ. Ζ δηαρείξηζε ησλ 

ππνδνκψλ κπνξεί είηε λα αλαηεζεί ζε εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή είηε λα ηελ αλαιάβνπλ 

ηα ίδηα ηα ρήκαηα απηά πξνζιακβάλνληαο εμεηδηθεπκέλν θαη ηθαλφ  ζηειερηαθφ 

δπλακηθφ (κεραληθνί, νηθνλνκνιφγνη, λνκηθνί) ην νπνίν ζα επηιεγεί κε απφιπηα 

αμηνθξαηηθέο κεζφδνπο θαη δηαδηθαζίεο.  Δπίζεο, δε ζα πξέπεη λα απνθιεηζηεί ε 

ζπκκεηνρή ζηα ρήκαηα απηά Δηαηξεηψλ Κνηλήο Χθέιεηαο θαη άιισλ δεκφζησλ 

θνξέσλ ή αθφκα θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ (δεκηνπξγία ΓΗΣ) ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε 

ρξεκαηνδφηεζε θαη πινπνίεζε ησλ έξγσλ. 

 

ζνλ αθνξά ηηο ηερλνινγηθέο ιχζεηο, ηειηθφ ζηφρν ηεο ΚΔΓΚΔ, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, απνηειεί ε αλάπηπμε δηθηχσλ FTTB/H (νπηηθή ίλα ζε θάζε 

δηακέξηζκα/θηίξην) αθνχ ηα δίθηπα απηά κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ θαιχηεξα ζηηο 

αλάγθεο ηνπ κέιινληνο, ελψ ε πξνηεηλφκελε αξρηηεθηνληθή γηα ηα δίθηπα απηά είλαη ε 

αξρηηεθηνληθή “Point-to-Point” ε νπνία δηαζθαιίδεη πςειφ εχξνο δψλεο (100 Μbps 

- 1 Gbps) ζε θάζε ρξήζηε θαη επίζεο δηεπθνιχλεη ηε δξαζηεξηνπνίεζε πνιιψλ 

παξφρσλ ππεξεζηψλ θαη θαη’επέθηαζε ηε δεκηνπξγία αληαγσληζκνχ [πκπεξάζκαηα 

Θεκαηηθνχ πλεδξίνπ ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ηελ Δπξπδσληθφηεηα, Θεζζαινλίθε – 

Ννέκβξηνο 2007]. Γηα αξθεηά αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο φπνπ ε αλάπηπμε 

ηέηνησλ δηθηχσλ πηζαλφλ λα είλαη αζχκθνξε (ρακειή δήηεζε, πςειφ θφζηνο), κπνξεί 

λα δηεξεπλεζεί ε ιχζε ησλ αζχξκαησλ ηερλνινγηψλ.   

Αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία ησλ ρεκάησλ απηψλ απνηειεί ε εμαζθάιηζε 

επαξθνχο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο. Γηα ην ζθνπφ απηφ αιιά θαη γηα ηελ επίηεπμε 
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ζρεηηθήο νκνηνκνξθίαο ησλ ρεκάησλ ε ΚΔΓΚΔ πξνηίζεηαη λα εθπνλήζεη πξφηππν 

επηρεηξεζηαθφ ζρέδην γηα ηελ αμηνπνίεζή θαη παξακεηξνπνίεζή ηνπ απφ θάζε 

Πεξηθεξεηαθφ ρήκα έηζη ψζηε θάζε ρήκα λα θαηαζέζεη Φάθειν γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ απφ ην ΔΠΑ ή/θαη απφ άιινπο Γεκφζηνπο Πφξνπο ή/θαη απφ 

ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ αιιά θαη κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ 

δπλαηνηήησλ πνπ δίλεη ν αλαπηπμηαθφο λφκνο.  

 

Δπίζεο, βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε καθξνρξφληα βησζηκφηεηα ησλ ρεκάησλ απηψλ 

αιιά θαη γεληθά γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ σθειεηψλ απφ ηελ αλάπηπμε ησλ 

επξπδσληθψλ ππνδνκψλ απνηειεί ε δεκηνπξγία επαξθνχο δήηεζεο ησλ ππνδνκψλ 

απηψλ. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή κπνξνχλ λα πηνζεηεζνχλ νη κέζνδνη α) ηεο 

ζπλάζξνηζεο ηεο δήηεζεο ε νπνία αθνξά ηελ εμαζθάιηζε κηαο ειάρηζηεο ρξήζεο 

ησλ ππνδνκψλ απηψλ κέζσ ηεο ζχλδεζεο θαη ρξήζεο ηνπο απφ δεκφζηνπο θνξείο 

(Γεκνηηθέο Τπεξεζίεο, Ννκαξρίεο, Τπνπξγεία, Φνξείο Τγείαο, Δθπαίδεπζεο θηι.) 

θαη β) ηεο ηφλσζεο ηεο δήηεζεο ε νπνία αθνξά ηελ ελίζρπζε ηεο δήηεζεο απφ ηελ 

πιεπξά ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. Γηα ηελ ηφλσζε ηεο δήηεζεο ζα ήηαλ 

ρξήζηκν λα δνζεί έκθαζε ζε δξάζεηο κάξθεηηλγθ θαη πξνψζεζεο ησλ επξπδσληθψλ  

ππεξεζηψλ φπσο ζηελ πξνβνιή ησλ εθαξκνγψλ εθείλσλ πνπ είλαη ηδηαίηεξα 

ρξήζηκεο γηα θάζε πεξηνρή. Δπίζεο, κπνξνχλ λα πηνζεηεζνχλ θαη άιιεο επηηπρεκέλεο 

πξαθηηθέο απφ ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

 

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δεκηνπξγίαο δήηεζεο ζπκβάιινπλ θαη πνιιαπιά έξγα 

πνπ έρνπλ πινπνηεζεί, πινπνηνχληαη θαη ζα πινπνηεζνχλ ζην πιαίζην ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηεο ρψξαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο πνπ ζηφρν 

έρνπλ λα θέξνπλ ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο πνιίηεο ζε επαθή κε ηελ 

ςεθηαθή ηερλνινγία. Σα έξγα ηεο ΚΔΓΚΔ πνπ αθνξνχλ ηελ Καηάξηηζε ησλ 

Αηξεηψλ, ηελ Καηάξηηζε ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ Γήκσλ θαη ηελ Καηάξηηζε 

εηδηθψλ νκάδσλ Γεκνηψλ πάλσ ζηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ 

(ΣΠΔ), ηα νπνία πινπνηεί θαη ζα πινπνηήζεη ζην πιαίζην ηνπ άμνλα ηεο ζηξαηεγηθήο 

ηεο πνπ αθνξά ηελ αλάπηπμε επαξθψο θαηαξηηζκέλνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πάλσ 

ζηηο ΣΠΔ, ζπκβάιινπλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηφζν ηεο ηφλσζεο φζν θαη ηεο 

ζπλάζξνηζεο ηεο δήηεζεο ησλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ. 

 

Σέινο, είλαη απαξαίηεηε ε θαηάιιειε επηθαηξνπνίεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ 

κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ηεο αλάπηπμεο ησλ δηθηχσλ νπηηθψλ ηλψλ θαη ηε 

δεκηνπξγία κεγαιχηεξσλ πεξηζσξίσλ βησζηκφηεηαο ησλ ζρεηηθψλ εγρεηξεκάησλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη ξπζκηζηηθέο παξεκβάζεηο ζα πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζηελ αμηνπνίεζε 

άιισλ έξγσλ ππνδνκήο (θαηαζθεπή δξφκσλ, δηθηχσλ χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, 

θπζηθνχ αεξίνπ θηι.) κε ζηφρν ηε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο αλάπηπμεο ησλ 

δηθηχσλ νπηηθψλ ηλψλ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα επηθαηξνπνηεζνχλ θαηάιιεια νη 

ξπζκηζηηθέο παξάκεηξνη πνπ αθνξνχλ ηελ εγθαηάζηαζε νπηηθψλ ηλψλ ζηα θηίξηα, λα 

εμαζθαιηζηεί έλαο μεθάζαξνο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ησλ ηειψλ δηέιεπζεο γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε δηθηχσλ νπηηθψλ ηλψλ θαη λα εμαζθαιηζηεί ε δηαζχλδεζε ησλ δηαθφξσλ 

δηθηχσλ πξφζβαζεο κε ην δηεζλέο δηαδίθηπν. 

 

πλνςίδνληαο, ε θαηάιιειε αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ ζα 

πξέπεη λα απνηειεί έλαλ βαζηθφ άμνλα κηαο ζπλνιηθφηεξεο ζηξαηεγηθήο πνπ ζα 

ζηνρεχεη ζε καθξνπξφζεζκα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά νθέιε γηα 

ηε ρψξα γεληθφηεξα θαη γηα ηελ Πεξηθέξεηα εηδηθφηεξα. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή 

νη Γήκνη κε ηνλ ζπληνληζκφ ηεο ΚΔΓΚΔ έρνπλ λα παίμνπλ έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν.  
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ΜΔΡΟ Α: ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ 

 

1. EΗΑΓΩΓΖ   
 

1.1. Φεθηαθόο Γήκνο 

 

H ζεκεξηλή επνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ φιν θη επξχηεξε ρξήζε θη αμηνπνίεζε ησλ 

Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) γεγνλφο πνπ, εθηφο ηεο 

ψζεζεο πνπ δίλεη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ζπλεπάγεηαη θαη γεληθφηεξεο αιιαγέο 

ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα θαη ε θνηλσλία ιεηηνπξγνχλ. Απηφ, δειαδή πνπ 

ζήκεξα απνθαιείηαη Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο ή θαη Κνηλσλία ηεο Γλψζεο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αλάδεημε ελφο πεξηβάιινληνο αιιειεμάξηεζεο θαη 

ππεξπιεξνθφξεζεο, ζην νπνίν ε ζεκαζία ηεο απφζηαζεο απνδπλακψλεηαη.  

 

ε απηφ ην λέν πεξηβάιινλ πνπ δηακνξθψλεηαη ζα πξέπεη θαη ν Γήκνο λα 

επαλαπξνζδηνξίζεη ηελ απνζηνιή ηνπ θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ψζηε λα αληαπνθξηζεί 

ζηελ απμαλφκελε απαίηεζε ησλ πνιηηψλ γηα κεγαιχηεξε δηαθάλεηα, θαιχηεξεο 

ππεξεζίεο θαη πεξηζζφηεξε έγθπξε θαη έγθαηξε πιεξνθφξεζε. ηελ παξνχζα θάζε ε 

εηζαγσγή θαη ρξήζε ησλ ΣΠΔ απφ ηνπο ειιεληθνχο Γήκνπο δελ έρεη αλαβαζκίζεη 

νπζηαζηηθά ην επίπεδν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απφ απηνχο. Δπίζεο, 

παξαηεξείηαη πεξηνξηζκέλε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ νξγάλσζε θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο δεκνηηθήο δνπιεηάο θαη θαηά ζπλέπεηα ειιηπήο αμηνπνίεζε ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη ηεο γλψζεο ζηε δηαρείξηζε ησλ δεκνηηθψλ ππνζέζεσλ. Αληίζεηα νη 

Γήκνη ζπλερίδνπλ λα δίλνπλ έκθαζε ζε ζπκβαηηθά θαηαζθεπαζηηθά έξγα.   

 

Ζ κεηάβαζε φκσο απφ ηνλ ζεκεξηλφ «ζπκβαηηθφ» Γήκν ζε απηφ πνπ απνθαιείηαη 

«ςεθηαθφο» Γήκνο ζα έρεη πνιιαπιά νθέιε γηα ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ν «ςεθηαθφο» Γήκνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ νπζηαζηηθή αμηνπνίεζε 

ησλ ΣΠΔ γηα ηε βειηίσζε ηεο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ηελ αλαβάζκηζε ηεο 

εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ, ηελ ελδπλάκσζε ηνπ ξφινπ ηνπ Γεκφηε, ηελ ελίζρπζε 

ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη ηελ ελίζρπζε ησλ ζπλεξγαζηψλ ηνπ Γήκνπ κε άιινπο 

Γήκνπο θαη θνξείο ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. Οη πέληε απηνί βαζηθνί ρψξνη 

αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ αλαθέξνληαη αλαιπηηθφηεξα παξαθάησ: 

 

 Δζσηεξηθή Λεηηνπξγία  

 
Ζ νπζηαζηηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζε έλα Γήκν έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

απνδνηηθφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ παξέρεη δηαξθή ππνζηήξημε ζηνπο αηξεηνχο θαηά ηε δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ θαη θαζηζηά απνηειεζκαηηθφηεξε, απνδνηηθφηεξε θαη 

πνηνηηθφηεξε ηε δνπιεηά ησλ δεκνηηθψλ ππαιιήισλ. Δπίζεο, επηηξέπεη ηε 

ζπζηεκαηηθφηεξε παξαθνινχζεζε ησλ έξγσλ, ησλ παξεκβάζεσλ θαη ησλ δξάζεψλ 

ηνπ δήκνπ θαη νδεγεί ζε βειηηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ησλ πφξσλ ηνπ (εγθαηαζηάζεηο, 
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ηερλνινγία, αλζξψπηλν δπλακηθφ) γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη εμνηθνλφκεζε πνιχηηκσλ 

πφξσλ, νη νπνίνη κπνξνχλ λα δηνρεηεπζνχλ ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο/δξάζεηο ηνπ 

Γήκνπ. Δπηπιένλ, ε θαηάιιειε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ απφ έλα Γήκν πξνζθέξεη 

αλαβαζκηζκέλε επηθνηλσλία θαη θαιχηεξε δηάρπζε γλψζεο κεηαμχ α) ησλ δηαθφξσλ 

Γηεπζχλζεσλ/Σκεκάησλ ηνπ Γήκνπ θαη β) ηνπ Γήκνπ κε ηνπο άιινπο θνξείο ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηεο απηνδηνίθεζεο.  

 

 Δμσηεξηθή εμππεξέηεζε

 

Ζ θαηάιιειε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε θάζε Γήκν λα βειηηψζεη 

ζεκαληηθά ηελ  εμππεξέηεζε ησλ δεκνηψλ θαζψο θαη ησλ θνξέσλ θαη

επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηνρήο ηνπ. Μέζσ, δειαδή, ησλ ΣΠΔ έρεη ηελ επθαηξία έλαο 

Γήκνο λα πξνρσξήζεη ζε αλαζρεδηαζκφ θαη πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ 

πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ ηνπ ζηνπο δεκφηεο, ζηνπο ηνπηθνχο θνξείο θαη ζηηο 

ηνπηθέο επηρεηξήζεηο παξέρνληάο ηηο απφ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα θαλάιηα 

επαθήο [δηαδίθηπν, ηειέθσλν (ζηαζεξφ θαη θηλεηφ), δηαδξαζηηθή ηειεφξαζε]. 

 

 πκκεηνρή - ζπζηεκαηηθή θαη ελεξγφο εκπινθή ησλ Γεκνηψλ 

 

πζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ «Φεθηαθνχ Γήκνπ» απνηειεί ε ελδπλάκσζε ηνπ ξφινπ ηνπ 

Γεκφηε κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο ζπζηεκαηηθήο θαη ελεξγήο εκπινθήο ηνπ ζηα 

δεκνηηθά πξάγκαηα. Αλαιπηηθφηεξα, κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, κπνξεί ν Γήκνο λα 

παξέρεη ελεκέξσζε ζηνπο Γεκφηεο γηα ηα ηνπηθά λέα θαζψο θαη γηα ηηο απνθάζεηο, 

ηηο ελέξγεηεο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο πνπ αλαπηχζζνληαη ζην Γήκν θαη ην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη λα πξνρσξά ζε Γηαβνχιεπζε καδί ηνπο γηα ζέκαηα κεγάινπ 

ελδηαθέξνληνο ή/θαη κείδνλνο ζεκαζίαο γηα απηνχο. Δπίζεο, κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, 

δηεπθνιχλεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ δεκνηψλ ζε αλζξψπηλα δίθηπα. 

  

 Σνπηθή αλάπηπμε

 

Ζ αλάπηπμε επξπδσληθψλ ςεθηαθψλ ππνδνκψλ θαη ε παξνρή  ειεθηξνληθψλ 

ππεξεζηψλ απφ έλα Γήκν κπνξεί λα δψζεη ψζεζε ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε κέζσ ηεο 

πξνζέιθπζεο θαη ππνζηήξημεο επαγγεικαηηψλ, επηρεηξήζεσλ θαη επηζθεπηψλ ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Γήκνπ. 

 

 Γηεζλνπνίεζε-δηθηχσζε

 

Μέζσ ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ θαη ηδηαίηεξα ηνπ δηαδηθηχνπ έλαο Γήκνο κπνξεί λα 

δηεπξχλεη ηελ επηθνηλσλία θαη λα εληζρχζεη ηηο ζπλεξγαζίεο ηνπ κε άιινπο δήκνπο 

ζηνλ ειιεληθφ θαη ην δηεζλή ρψξν κε ζθνπφ ηε κεηαθνξά γλψζεο θαη αληαιιαγή 

εκπεηξηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ θαζψο θαη ηελ πξνβνιή 

ηνπ Γήκνπ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ.  

 

 

πλνςίδνληαο, ε κεηαηξνπή ηνπ «ζπκβαηηθνχ» Γήκνπ ζε «ςεθηαθφ», δειαδή ε 

νπζηαζηηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ απφ απηφλ ζπλεπάγεηαη ηνλ αλαζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ ζηνπο δεκφηεο, ηνπο 

ηνπηθνχο θνξείο θαη ηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο, ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ησλ 

πφξσλ ηνπ, ηε ζπζηεκαηηθφηεξε παξαθνινχζεζε ησλ δξάζεψλ ηνπ θαη γεληθφηεξα 

ηελ αλαβάζκηζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζρέζεψλ ηνπ (κε δεκφηεο/ ρξήζηεο, κε ηε 
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δεκφζηα δηνίθεζε θαη άιινπο θνξείο ηεο απηνδηνίθεζεο, κε ζπλεξγάηεο, κε ηνπηθέο 

επηρεηξήζεηο, κε πξνκεζεπηέο, κε άιινπο ηνπηθνχο θνξείο). Δπηπιένλ, ε θαηάιιειε 

αλάπηπμε θη αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 

αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ. 

     

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε, φκσο, γηα ηε κεηάβαζε ζηνλ «Φεθηαθφ Γήκν» απνηειεί, 

πξψηνλ, ε επηθξάηεζε ηεο θηινζνθίαο ησλ αλνηρηψλ ζπζηεκάησλ θαη ινγηζκηθνχ, 

ηνπ δεκφζηα δηαζέζηκνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ζπλεξγαηηθψλ πξαθηηθψλ έηζη ψζηε 

λα θαηαζηεί εθηθηή α) ε παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, κε 

πνιιαπιά κέζα θαη ζε πνιιαπινχο ρξήζηεο θαη β) ε παξαγσγή, δηαρείξηζε θαη 

δηάδνζε ηεο δεκφζηαο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίαο θαη γλψζεο. Γεχηεξνλ, απαηηείηαη ε 

νηθνδφκεζε αηνκηθψλ θαη νξγαλσζηαθψλ ηθαλνηήησλ ψζηε ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ 

λα ζπλεπάγεηαη λέα απνδνηηθφηεξα θαη απνηειεζκαηηθφηεξα νξγαλσηηθά θαη 

δηαρεηξηζηηθά κνληέια θαη δηαδηθαζίεο (ICT capacity building). Σέινο, απαξαίηεην 

δνκηθφ ζηνηρείν ηνπ «Φεθηαθνχ Γήκνπ» απνηειεί ε χπαξμε πςειήο δπλακηθφηεηαο  

επξπδσληθψλ ππνδνκψλ (νπηηθέο ίλεο), νη νπνίεο απνηεινχλ δέζκε ηερλνινγηθψλ 

δπλαηνηήησλ πνπ κπνξνχλ λα κεηαζρεκαηηζζνχλ ζε επηρεηξεζηαθέο/ ιεηηνπξγηθέο 

ηθαλφηεηεο θαη αλαπηπμηαθέο δπλαηφηεηεο. 

 

Ζ ΚΔΓΚΔ έρεη αλαιάβεη θαη ζα αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο κε ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επηηπρεκέλε θαη ηαρεία κεηάβαζε ησλ 

ειιεληθψλ Γήκσλ ζηελ ςεθηαθή επνρή, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ ςεθηαθή 

ζχγθιηζε ηεο ρψξαο κε ην κέζν επξσπατθφ επίπεδν. Καη ζηελ πνξεία απηή ε 

επξπδσληθφηεηα έρεη θεληξηθή ζέζε.  
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1.2. ηξαηεγηθή ηεο ΚΔΓΚΔ  

 

Ζ ΚΔΓΚΔ ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο γηα ηελ ηζρπξή παξνπζία ησλ 

νξγαληζκψλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο πξνσζεί ηε 

ιεηηνπξγηθή θαη αλαπηπμηαθή αμηνπνίεζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη 

επξπδσληθψλ ππνδνκψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ελδπλάκσζε ησλ αλζξψπσλ ηεο 

απηνδηνίθεζεο θαη ησλ δεκνηψλ κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθξηθήο 

θαη Δπηθνηλσληψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ΚΔΓΚΔ ζρεδηάδεη θαη πινπνηεί κηα ζεηξά 

απφ πξσηνβνπιίεο πνπ νκαδνπνηνχληαη ζην ηξίπηπρν:  

 

 Ζιεθηξνληθέο ππεξεζίεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη δηάζεζή ηνπο κε 

πνιιαπιά κέζα ζηνπο δεκφηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο.  

 Δμνηθείσζε ησλ αλζξψπσλ ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ησλ δεκνηψλ κε ηε 

ρξήζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη 

Δπηθνηλσληψλ.  

 Δπξπδσληθέο ππνδνκέο αλνηρηέο θαη πξνζβάζηκεο. 

 

Οη παξαπάλσ ηξεηο άμνλεο πξσηνβνπιηψλ ηεο ΚΔΓΚΔ αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα:  

 

Παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο δεκφηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο  
 

Κεληξηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο ΚΔΓΚΔ απνηειεί ε δηεπθφιπλζε ησλ Γήκσλ γηα ηελ 

παξνρή πςεινχ επηπέδνπ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο, ηνπο ηνπηθνχο 

θνξείο θη επηρεηξήζεηο κέζα απφ πνιιά θαλάιηα επαθήο [δηαδίθηπν, ηειέθσλν 

(ζηαζεξφ θαη θηλεηφ), δηαδξαζηηθή ηειεφξαζε]. Γηα ην ζθνπφ απηφ έρεη αλαιάβεη θαη 

ζα αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο βαζηθή αξρή ησλ νπνίσλ απνηειεί ε 

θεληξηθή αλάπηπμε ησλ εθαξκνγψλ κηα θνξά απφ ηελ ΚΔΓΚΔ θαη ε δπλαηφηεηα 

ρξήζεο ηνπο ρσξίο επηπιένλ θφζηνο απφ θάζε Γήκν (Develop once, apply many). 

 

Πνην ζπγθεθξηκέλα είλαη ζε εμέιημε ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «Δληαίν Γηαδηθηπαθφ 

Πεξηβάιινλ ησλ ΟΣΑ γηα ηελ Παξνρή Ζιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν  ζηνλ Πνιίηε θαη ζηηο Δπηρεηξήζεηο». Σν έξγν απηφ αθνξά ηελ θεληξηθή 

αλάπηπμε ελφο Δληαίνπ Γηαδηθηπαθνχ Πεξηβάιινληνο, βαζηζκέλνπ ζε αλνηρηφ 

ινγηζκηθφ, ην νπνίν ζα δηαηεζεί ειεχζεξν πξνο ρξήζε, αξρηθά ζε 16 θνξείο ηεο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, γηα ηελ αλάπηπμε ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ  απφ πνιιαπιά 

θαλάιηα επαθήο κε ζθνπφ ηελ δηνηθεηηθή εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ. ηε ζπλέρεηα πξνβιέπεηαη ε επέθηαζε ηνπ έξγνπ ζε άιινπο 100 

Γήκνπο.  

 

Δπηπιένλ, βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ έλα ζεκαληηθφ έξγν ην νπνίν έρεη σο 

ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ θαη ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ησλ 

Γήκσλ. Σν έξγν απηφ έρεη γεληθφ ηίηιν «Φεθηαθέο Τπεξεζίεο ΟΣΑ γηα ηνλ πνιίηε» 

θαη ρσξίδεηαη ζε επηκέξνπο ππνέξγα πνπ έρνπλ ηίηιν: «Κηλεηηθφηεηα/Μεηαθνξέο», 

«Πνηφηεηα Εσήο/Κνηλσληθή Πξφλνηα», «Κάξηα Γεκφηε», «Σνπηθή Αγνξά/Δκπφξην» 

θαη «Τπεξεζίεο Δλεκέξσζεο θαη Πξφιεςεο Πεξηβαιινληηθψλ Κηλδχλσλ».  

 

Σέινο, ζηφρν ηεο ΚΔΓΚΔ απνηειεί ε εληαία παξνρή ππεξεζηψλ ππνινγηζηηθνχ 

θέληξνπ, ηερλνινγίαο cloud computing πνπ δηαζθαιίδεη ηε δηάζεζε ππνινγηζηηθήο 

ηζρχνο ζηνπο Γήκνπο θαη ηηο Κνηλφηεηεο θαη ηε θηινμελία θαη παξνρή εθαξκνγψλ 
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ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο πξνο  απηνχο  κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ. Μέζσ ηεο δξάζεο 

απηήο είλαη δπλαηφλ λα πξνθχςνπλ  α) δηαρεηξηζηηθά νθέιε ιφγσ ηνπ φηη νη Γήκνη 

απνδεζκεχνληαη απφ ηε δηαηήξεζε θεληξηθψλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ, β) 

νηθνλνκηθά νθέιε κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο απφθηεζεο θαη 

δηαρείξηζεο/ζπληήξεζεο/ιεηηνπξγίαο ησλ ππνδνκψλ θαη γ) πεξηβαιινληηθά νθέιε αλ 

ε ζπγθεθξηκέλε ππνδνκή αμηνπνηήζεη απνξξηπηφκελε ζεξκφηεηα (π.ρ. απφ ζηαζκνχο 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο) γηα ηνλ θιηκαηηζκφ ησλ θέληξσλ απηψλ. 

 

Καηάξηηζε-Δπαηζζεηνπνίεζε ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 

 

Αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ ιεηηνπξγηθή αιιά θαη αλαπηπμηαθή αμηνπνίεζε ησλ 

ΣΠΔ απνηειεί ε επαξθήο θαηάξηηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ Γήκσλ πάλσ 

ζηηο ΣΠΔ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπο γηα ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο. Γηα 

ην ιφγν απηφ ε ΚΔΓΚΔ πινπνηεί θαη ζα πινπνηήζεη κηα ζεηξά απφ έξγα πνπ έρνπλ σο 

ζηφρν ηελ επαξθή θαηάξηηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ Γήκσλ (Αηξεηνί, 

Δξγαδφκελνη, Γεκφηεο) πάλσ ζηηο ΣΠΔ θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπο γχξσ  απφ ηε 

ρξεζηκφηεηα πνπ ζα έρεη ε αμηνπνίεζή ησλ ΣΠΔ απφ ην Γήκν θαη απηνχο.  

 

Αλαιπηηθφηεξα, έρεη ζρεδφλ πινπνηήζεη ην έξγν «Καηάξηηζε ησλ Αηξεηψλ 

εθπξνζψπσλ ηεο πξσηνβάζκηαο απηνδηνίθεζεο ζηελ αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ 

Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ» θαη ζα πινπνηήζεη ζχληνκα ην έξγν γηα ηελ  

Καηάξηηζε ησλ Δξγαδνκέλσλ ησλ Γήκσλ. Δπηπξφζζεηα, πξφθεηηαη λα ζρεδηάζεη 

έξγν γηα ηελ Καηάξηηζε εηδηθψλ νκάδσλ Γεκνηψλ, νη νπνίεο έρνπλ ηε κεγαιχηεξε 

αλάγθε λα εμνηθεησζνχλ  κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ (άλεξγνη, ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, 

γπλαίθεο, ειηθησκέλνη, ΑΜΔΑ θαη κεηνλνηηθέο νκάδεο). Δθηφο ησλ παξαπάλσ 

δξάζεσλ έρεη πξνρσξήζεη ζηε ζπγθξφηεζε κφληκσλ εμεηδηθεπκέλσλ ζεκαηηθψλ 

νκάδσλ εξγαζίαο (δίθηπα κεηαθνξάο γλψζεο θαη θσδηθνπνίεζεο ηεο πείξαο) γηα ηελ 

ζπληνληζκέλε ζπλεξγαζία ησλ Γήκσλ πνπ πινπνηνχλ νκνεηδή έξγα ΣΠΔ. 

 

Δπξπδσληθέο ππνδνκέο αλνηρηέο θαη πξνζβάζηκεο 

 

πσο πξναλαθέξζεθε ε χπαξμε θαη αμηνπνίεζε πςεινχ επηπέδνπ επξπδσληθψλ 

ππνδνκψλ (νπηηθέο ίλεο) απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ πνξεία πξνο ηνλ 

«ςεθηαθφ» Γήκν. Γηα ην ζθνπφ απηφ απνηειεί θεληξηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο ΚΔΓΚΔ 

ν ζπληνληζκφο θαη ππνζηήξημε ησλ Γήκσλ γηα ηελ αλάπηπμε θη εθκεηάιιεπζε 

επξπδσληθψλ ππνδνκψλ πςειήο δπλακηθφηεηαο.   

 

ην πιαίζην απηφ πηέδεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο κεγαιχηεξεο αμηνπνίεζεο ησλ 

δπλαηνηήησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

«χδεπμηο» απφ ηνπο Γήκνπο αιιά θαη ηεο επέθηαζεο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ.  

 

Δπίζεο, έρεη αλαιάβεη ηελ ππνζηήξημε ησλ Γήκσλ γηα ηελ νινθιήξσζε, 

παξαγσγηθή ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ έξγσλ επξπδσληθψλ ππνδνκψλ ηα 

νπνία πινπνηνχληαη ζηνπο κεγαιχηεξνπο Γήκνπο ηεο ρψξαο (δαθηχιηνη νπηηθψλ ηλψλ, 

αζχξκαηα δίθηπα) αιιά θαη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ Γήκσλ γηα ηελ επέθηαζε ησλ 

ππνδνκψλ απηψλ ηνπο κε ηειηθφ ζηφρν ηελ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε πςεινχ 

επηπέδνπ επξπδσληθέο ππεξεζίεο απφ θάζε ζπίηη/επηρείξεζε ηεο ρψξαο.  

 

ην πιαίζην ησλ παξαπάλσ αμφλσλ πξσηνβνπιίαο ε ΚΔΓΚΔ πξφθεηηαη λα 

αθνινπζήζεη ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή θαη λα δηακνξθψζεη πξνηάζεηο γηα ηελ 
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νηθνδφκεζε αηνκηθψλ θαη νξγαλσζηαθψλ ηθαλνηήησλ (ICT capacity building) γηα 

ηε ιεηηνπξγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηνπο Γήκνπο. Δπηπιένλ, ζα παξέρεη δηαξθή 

ππνζηήξημε ζηε ιεηηνπξγία ησλ δηθηχσλ κεηαθνξάο γλψζεο θαη θσδηθνπνίεζεο ηεο 

πείξαο πνπ έρνπλ ζπγθξνηεζεί γηα ηελ ζπληνληζκέλε ζπλεξγαζία ησλ Γήκσλ πνπ 

πινπνηνχλ νκνεηδή έξγα ΣΠΔ θαη ηέινο ζα ελζαξξχλεη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ 

επηρεηξήζεσλ ΣΠΔ θαη ησλ επηζηεκνληθψλ/ εξεπλεηηθψλ δπλάκεσλ ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρήο (πεξηθεξεηαθά ΑΔΗ, ΣΔΗ, Δξεπλεηηθά Κέληξα, ρνιηθφ Γίθηπν) θάζε 

Γήκνπ κε ζηφρν ηε ιεηηνπξγηθή θη αλαπηπμηαθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ.  
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2. ΔΤΡΤΕΩΝΗΚΟΣΖΣΑ  
 

2.1. Γέζκε Σερλνινγηθώλ Γπλαηνηήησλ 

 

Οη επξπδσληθέο ππνδνκέο παξέρνπλ κηα δέζκε ηερλνινγηθψλ δπλαηνηήησλ νη νπνίεο 

κπνξνχλ λα ζπλεπάγνληαη ζεκαληηθά νθέιε θάησ απφ θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα 

ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δσή ελφο ηφπνπ ή κηαο ρψξαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

χπαξμε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ επηηξέπεη ηελ ηαρχηαηε θαη ζπλερή δηαθίλεζε κέζσ 

ηνπ δηαδηθηχνπ κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ γεγνλφο πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηε 

δπλαηφηεηα εληαηηθφηεξεο θη επξχηεξεο αμηνπνίεζήο ηνπ θαη γεληθφηεξα ηε 

γηγάλησζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ. Έηζη, κέζσ ηδηαίηεξα ησλ πςειήο δπλακηθφηεηαο 

επξπδσληθψλ ππνδνκψλ (νπηηθέο ίλεο) ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηαρείαο θαη 

απξφζθνπηεο ξνήο κεγάιεο πνηθηιίαο θαη πνηφηεηαο δεδνκέλσλ, πιεξνθνξίαο 

(θείκελα, εηθφλα, θσλή) θαη θαη’επέθηαζε γλψζεο. Μάιηζηα, ζε απηφ ην ηερλνινγηθφ 

πεξηβάιινλ ν ρξήζηεο είλαη ηαπηφρξνλα δέθηεο θαη πνκπφο. Γειαδή, δελ έρεη κφλν  

άλεηε πξφζβαζε ζε πεξηερφκελν αιιά ηνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα «αλεβάδεη», ρσξίο 

εκπφδηα θαη θαζπζηεξήζεηο, ζην δηαδίθηπν πεξηερφκελν πνπ έρεη ν ίδηνο 

δεκηνπξγήζεη.  Δλ θαηαθιείδη, ε χπαξμε θαη ρξήζε πςεινχ επηπέδνπ επξπδσληθψλ 

ππνδνκψλ δηακνξθψλνπλ έλα πεξηβάιινλ αδηάιεηπηεο θαη απξφζθνπηεο ζχλδεζεο 

(always on) θαη ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο ελφο αηφκνπ κε ηνλ ππφινηπν θφζκν 

αλεμαξηήησο ρξφλνπ θαη απφζηαζεο. 

 

Σν δεηνχκελν, φκσο, είλαη ν κεηαζρεκαηηζκφο απηψλ ησλ ηερλνινγηθψλ 

δπλαηνηήησλ ζε δπλακηθέο ιεηηνπξγηθέο θαη επηρεηξεζηαθέο ηθαλφηεηεο θαη ζε 

αλαπηπμηαθέο δπλαηφηεηεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ απαηηείηαη ε εκπινθή φισλ ησλ 

παξαγφλησλ ηεο δεκφζηαο δσήο (δεκφζησλ θνξέσλ, εθπαηδεπηηθψλ θη εξεπλεηηθψλ 

ηδξπκάησλ, επηρεηξεκαηηθψλ δπλάκεσλ, πνιηηψλ) ψζηε ε χπαξμε θαη αμηνπνίεζε ησλ 

επξπδσληθψλ ππνδνκψλ λα επηθέξεη πνιιαπιά νθέιε ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. 

 

2.2. Χθέιε  

 

Ζ επξπδσληθή ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν παξέρεη ηε δπλαηφηεηα πξνζσπηθήο, 

επηρεηξεζηαθήο/νξγαλσζηαθήο θαη θνηλσληθήο δηαζχλδεζεο, εξγαζίαο θαη 

ζπλεξγαζίαο ζε θάζε νξγαληζκφ (δεκφζηα δηνίθεζε, δήκνο, λνζνθνκείν, ζρνιείν, 

εθπαηδεπηηθφ θαη εξεπλεηηθφ ίδξπκα), ζε θάζε επηρείξεζε (κεγάιε, κεζαία, κηθξή, 

πνιχ κηθξή) ζε θάζε πφιε, ρσξηφ, νηθηζκφ, ζε θάζε ηφπν, πεξηθέξεηα, ρψξα. Γηα ην 

ιφγν απηφ ε πξφζβαζε ζε επξπδσληθέο ππνδνκέο θαη ε αλάπηπμε επξπδσληθψλ 

ππεξεζηψλ κπνξνχλ λα αλαβαζκίζνπλ ηελ εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε, ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο, ηελ εμππεξέηεζε απφ ηε δεκφζηα δηνίθεζε, ηελ 

ελεκέξσζε θαη ςπραγσγία, ηελ επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία. Δπίζεο, κπνξνχλ λα 

νδεγήζνπλ ζηε δηεχξπλζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θαη αλαπηπμηαθνχ νξίδνληα κηαο 

πεξηνρήο, λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάδεημε θαη ηελ πξνβνιή ελφο ηφπνπ, θαη γεληθφηεξα 

λα βειηηψζνπλ ζεκαληηθά ηελ πνηφηεηα δσήο ηδίσο ζηελ πεξηθέξεηα θαη ζηηο 

ηνπηθέο θνηλσλίεο. 
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Γεκφζηα Γηνίθεζε 

 

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ  απφ πνιιαπιά 

θαλάιηα επαθήο [δηαδίθηπν, ηειέθσλν (ζηαζεξφ θαη θηλεηφ), δηαδξαζηηθή 

ηειεφξαζε] κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε, ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ θαη  

επηρεηξήζεσλ απφ ην ζπίηη ή ηελ έδξα ηνπο φιν ην 24σξν (εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ γηα 

απηνχο, εμάιεηςε θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο) απνηειεί ε χπαξμε θαη ρξήζε 

επξπδσληθψλ ππνδνκψλ.  

Δπηπιένλ, ε θαηάιιειε αμηνπνίεζε γεληθφηεξα ησλ ΣΠΔ απφ ηνπο θνξείο ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (Τπνπξγεία, Πεξηθέξεηεο, Ννκαξρίεο, Γήκνη θαη Κνηλφηεηεο) 

κπνξνχλ λα βειηηψζεη ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ησλ θνξέσλ απηψλ. 

Γηα παξάδεηγκα, αμηνπνηψληαο ηηο επξπδσληθέο ππνδνκέο ν δεκφζηνο ηνκέαο κπνξεί 

λα εμνηθνλνκήζεη ζεκαληηθνχο πφξνπο κέζσ ηεο κείσζεο ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ 

ηειψλ. 

 

Τπεξεζίεο Τγείαο 

 

Ζ επξπδσληθφηεηα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζεκαληηθήο αλαβάζκηζεο ηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη εθαξκνγέο ηειεπξφλνηαο (telecare) δίλνπλ 

ηε δπλαηφηεηα ζπλερήο παξαθνινχζεζεο απφ απφζηαζε αηφκσλ κε πξνβιήκαηα 

πγείαο (θαξδηαθή αλεπάξθεηα, δηαβήηεο) κέζσ εηδηθψλ ζπζθεπψλ θαη άκεζε 

εηδνπνίεζε ζε πεξίπησζε μαθληθνχ επεηζνδίνπ ηνπ λνζνθνκείνπ ή ελφο ηαηξηθνχ 

θέληξνπ. Δπίζεο, κέζσ εθαξκνγψλ ηειεταηξηθήο (telemedicine) δηεπθνιχλεηαη ε 

δηάγλσζε θαη ζεξαπεία αζζελεηψλ απφ απφζηαζε. Γηα παξάδεηγκα, ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο απνζηνιήο ησλ εμεηάζεσλ θαη ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ ελφο 

αζζελή απφ έλα λνζνθνκείν ζε έλα άιιν λνζνθνκείν ηεο ίδηαο ή κηαο άιιεο ρψξαο 

έηζη ψζηε λα κειεηεζνχλ απφ πεξηζζφηεξν εμεηδηθεπκέλν ηαηξηθφ πξνζσπηθφ κε 

ζθνπφ ηελ θαιχηεξε δηάγλσζε ηεο αζζέλεηαο θαη ηελ θαηάιιειε παξνρή 

ζεξαπεπηηθήο αγσγήο. Δπηπιένλ, θαζίζηαηαη εθηθηή ε απνηειεζκαηηθφηεξε 

αληηκεηψπηζε έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ (αηπρεκάησλ), µέζσ ηεο κεηαθνξάο 

δεδνκέλσλ θαη ηεο θαζνδήγεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ άκεζεο βνήζεηαο (απφ εηδηθεπκέλν 

ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ζην λνζνθνκείν ή ζε έλα θεληξηθφ ζεκείν βνήζεηαο) ζην ζεκείν 

ηνπ ζπκβάληνο ή θαηά ηελ κεηαθνξά ηνπ ηξαπκαηία [Μπνχξαο, 2008]. Αθφκε, νη 

εθαξκνγέο ηειε-πγείαο (tele-health) ζπκβάιινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη 

απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο αθνχ δηεπθνιχλνπλ εθηφο ησλ 

άιισλ ηελ ηαηξηθή εθπαίδεπζε θαη έξεπλα θαη ζπκβάιινπλ ζηελ θαιχηεξε δηνίθεζε 

ησλ λνζνθνκείσλ θαη άιισλ ηαηξηθψλ κνλάδσλ. 

 

Τπεξεζίεο Δθπαίδεπζεο  

 

ηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ε παξνπζία επξπδσληθψλ ππνδνκψλ 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα αλαβάζκηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ 

Αθαδεκατθψλ Ηδξπκάησλ κηαο πεξηνρήο αθνχ νη καζεηέο θαη θνηηεηέο/ζπνπδαζηέο 

έρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζε κηα πιεζψξα πεγψλ γλψζεο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ 

(ειεθηξνληθέο βηβιηνζήθεο θηι.). Δπίζεο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα παξάδνζεο 

καζεκάησλ κέζσ ηειεδηάζθεςεο. Δθηφο ησλ παξαπάλσ, κέζσ ησλ εθαξκνγψλ 

ηειεθπαίδεπζεο (e-learning) δηεπξχλνληαη νη επθαηξίεο εθπαίδεπζεο θαη γηα ηνλ 

ππφινηπν πιεζπζκφ κηαο πεξηνρήο (επηζηήκνλεο, αγξφηεο, δεκφζηνη/ηδησηηθνί 



 19 

ππάιιεινη). Γηα παξάδεηγκα, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο ππαιιήινπο ησλ Γήκσλ λα 

βειηηψζνπλ ηελ θαηάξηηζή ηνπο πάλσ ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ κέζσ ηειεθπαίδεπζεο. 

 

Δλεκέξσζε - Φπραγσγία 

 

Ζ επξπδσληθή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν δίλεη ηελ επθαηξία γηα πνιχπιεπξε θαη 

ζρεδφλ κεδεληθνχ θφζηνπο ελεκέξσζε κέζσ ηνπηθψλ, εζληθψλ θαη μέλσλ 

εθεκεξίδσλ γηα ηελ ηνπηθή, εγρψξηα θαη δηεζλή επηθαηξφηεηα.  

ηνλ ηνκέα ηεο ςπραγσγίαο ε πξφζβαζε ζε πςεινχ επηπέδνπ επξπδσληθέο ππνδνκέο 

θάλεη εθηθηή ηελ επηινγή θαη ιήςε ηαηληψλ απφ ειεθηξνληθέο ηαηληνζήθεο (Video on 

Demand). Δπίζεο, πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα επηινγήο ηεο επηζπκεηήο κνπζηθήο απφ 

ειεθηξνληθά δηζθνπσιεία αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο αξρείσλ κνπζηθήο θαη 

video κεηαμχ ρξεζηψλ ζε peer to peer δίθηπα [Μπνχξαο, 2008]. 

 

Δπηθνηλσλία - πλεξγαζία 

 

Ζ αλάπηπμε θαη ρξήζε πςεινχ επηπέδνπ επξπδσληθψλ ππνδνκψλ αλαηξέπεη πιήξσο 

ηα δεδνκέλα  ζην ζέκα ηεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο, ηφζν σο πξνο ην θφζηνο 

φζν θαη σο πξνο ηηο κεζφδνπο επηθνηλσλίαο [Μπνχξαο, 2008].Μέζσ ησλ εθαξκνγψλ 

κεηάδνζεο θσλήο ζην Internet (Voice over IP), ησλ ππεξεζηψλ ηειεδηάζθεςεο 

(videoconferencing), ησλ blogs, ησλ θφξνπκ θαη ησλ πιαηθνξκψλ φπσο ην facebook 

παξέρνληαη πνιχπιεπξεο δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ θαη 

δηθηχσζεο ηνπο γηα δηαβνχιεπζε θαη ζπλεξγαζία θαη κάιηζηα κε ρακειφ θφζηνο.  

 

πγθνηλσλίεο - ηάζκεπζε 

 

Οη επξπδσληθέο ππνδνκέο δηεπθνιχλνπλ ηελ αλάπηπμε ειεθηξνληθψλ εθαξκνγψλ νη 

νπνίεο κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ην επίπεδν ησλ ζπγθνηλσληψλ ελφο Γήκνπ θαη ηε 

δηαρείξηζε ηεο ζηάζκεπζεο αλαβαζκίδνληαο ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ πνιηηψλ. Γηα 

παξάδεηγκα ζηηο ζηάζεηο ησλ ιεσθνξείσλ κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ειεθηξνληθέο 

πηλαθίδεο νη νπνίεο λα ελεκεξψλνπλ ηνπο πνιίηεο γηα ηελ αθξηβή ψξα άθημήο ηνπο. 

Δπηπιένλ, ηέηνηνπ είδνπο εθαξκνγέο είλαη δπλαηφλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ θαιχηεξε 

δηαρείξηζε ηνπ ζηφινπ ησλ κέζσλ κεηαθνξάο. ζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο ζηάζκεπζεο 

ησλ απηνθηλήησλ, ζε θεληξηθά ζεκεία κηαο πφιεο φπνπ ππάξρεη αλεπάξθεηα ρψξσλ 

ζηάζκεπζεο, κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο γηα ηελ θαιχηεξε 

δηαρείξηζε ηεο ζηάζκεπζεο.   

 

Πεξηβαιινληηθά νθέιε 

 

Ζ θαηάιιειε αμηνπνίεζε ησλ επξπδσληθψλ ππνδνκψλ κπνξεί λα έρεη ζεηηθέο 

επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε επξπδσληθφηεηα δηεπθνιχλεη ηελ 

αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ αλίρλεπζε θαη 

δηαρείξηζε πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ θαη θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ (π.ρ. 

ππξθαγηέο). Δπηπιένλ, ηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα ηα νπνία, φπσο πξναλαθέξζεθε, 

κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ γηα ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηεο ζπγθνηλσλίαο θαη ηεο 

ζηάζκεπζεο ζπλεπάγνληαη κείσζε ησλ ζπλνιηθψλ ξχπσλ πνπ ηα κέζα κεηαθνξάο 
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εθπέκπνπλ (ιεσθνξεία, ΗΥ θιπ.). Δθηφο ησλ παξαπάλσ, κέζσ ησλ πςειήο πνηφηεηαο 

επξπδσληθψλ ππνδνκψλ είλαη δπλαηφλ λα αλαπηπρζνχλ ζπζηήκαηα εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο γηα ηηο δηάθνξεο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο ησλ θηηξίσλ. Σέινο, ε νπζηαζηηθή 

αμηνπνίεζε ησλ επξπδσληθψλ ππνδνκψλ κπνξεί λα επηθέξεη έκκεζα νθέιε ζην 

πεξηβάιινλ κέζσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο αλάγθεο γηα κεηαθηλήζεηο πνπ απηή 

ζπλεπάγεηαη.  

 

Δλδπλάκσζε Γεκφηε – Δλεξγφο Ρφινο Υξεζηψλ 

 

Γεληθφηεξα ε επξπδσληθφηεηα απνηειεί ζηνηρείν ελδπλάκσζεο ηνπ Γεκφηε/Πνιίηε 

αθνχ ηνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα εμππεξεηείηαη απφ ηνλ Γήκν θαη ηνπο άιινπο 

δεκφζηνπο θνξείο αιιά θαη λα ελεκεξψλεηαη απφ νπνηνδήπνηε κέξνο θαη 

νπνηεδήπνηε (24ψξεο/7εκέξεο/12κήλεο) επηζπκεί. Δπίζεο, δηεπθνιχλεη ηε ζπκκεηνρή 

ηνπ ζηνλ δεκφζην δηάινγν θαη ηηο απνθάζεηο πνπ ηνλ αθνξνχλ, ηελ έληαμή ηνπ ζε 

αλζξψπηλα δίθηπα θαη γεληθφηεξα ηελ ρσξίο πεξηνξηζκνχο επηθνηλσλία ηνπ κε ηνλ 

ππφινηπν θφζκν. Μάιηζηα, κέζσ ησλ πςεινχ επηπέδνπ επξπδσληθψλ δηθηχσλ ν 

Γεκφηεο/Πνιίηεο κπνξεί λα αλεβάδεη πεξηερφκελν ζην δηαδίθηπν κε ηελ ίδηα πςειή 

ηαρχηεηα κε ηελ νπνία  ιακβάλεη πεξηερφκελν. Έηζη, ηνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα κελ    

πεξηνξίδεηαη ζηελ παζεηηθή θαηαλάισζε πεξηερνκέλνπ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί απφ 

ηξίηνπο αιιά λα κεηαηξαπεί ζε ελεξγφ παξαγσγφ θαη δηαλεκεηή πεξηερνκέλνπ. Απφ 

ηα παξαπάλσ δηαθαίλεηαη φηη ε χπαξμε θαη αμηνπνίεζε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ 

δηακνξθψλνπλ έλα πεξηβάιινλ ην νπνίν κπνξεί λα επλνήζεη ηελ επέθηαζε θαη 

δηεχξπλζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπ Γεκφηε/Πνιίηε. 

 

Αλάπηπμε Σνπξηζκνχ 

 

Ζ αλάπηπμε ηεο επξπδσληθφηεηαο ζε κηα πεξηνρή κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ 

ελίζρπζε ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο. Έηζη, κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ Γήκσλ, 

ησλ παγθφζκηα πξνζβάζηκσλ πιαηθνξκψλ (www.maps.google.com, 

www.wikipedia.org, www.wikitravel.com, www.flickr.com) θηι.  δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα πξνβνιήο κηαο πεξηνρήο θαη ελεκέξσζεο γηα ηα αμηνζέαηα, ηνπο ρψξνπο 

δηαζθέδαζεο, ηνπο ρψξνπο δηακνλήο (γηα ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη θξαηήζεηο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ) αιιά θαη ηηο ζπγθνηλσλίεο 

θαη ππεξεζίεο πγείαο ηεο πεξηνρήο. Δπηπιένλ, ε δπλαηφηεηα ρξήζεο επξπδσληθψλ 

ππνδνκψλ απφ ηνπο δπλεηηθνχο επηζθέπηεο/ηνπξίζηεο κηαο πεξηνρήο απνηειεί έλα 

αθφκα θίλεηξν γηα απηνχο ψζηε λα επηιέμνπλ λα επηζθεθζνχλ απηήλ ηελ πεξηνρή.  

 

Αχμεζε Παξαγσγηθφηεηαο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ Δπηρεηξήζεσλ – 

Γπλαηφηεηα επέθηαζήο ηνπο ζε άιιεο Πφιεηο  

 

 Οη πςεινχ επηπέδνπ επξπδσληθέο ππνδνκέο ζπκβάιινπλ ζηελ  αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ κηαο πεξηνρήο αθνχ 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε απηέο λα αλαπηχμνπλ ην ειεθηξνληθφ εκπφξην. Πην 

ζπγθεθξηκέλα νη δηαθεκίζεηο θαη πσιήζεηο ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ αιιά θαη ε πηνζέηεζε ηεο πξαθηηθήο ησλ 

ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ κπνξεί λα απνθέξεη θαιχηεξν ζπληνληζκφ κε ηνπο 

http://www.maps.google.com/
http://www.wikipedia.org/
http://www.wikitravel.com/
http://www.flickr.com/
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πξνκεζεπηέο, απνηειεζκαηηθφηεξε πξνψζεζε ησλ  πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 

ηνπο θαη θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηνπο. Δπίζεο, ε δπλαηφηεηα 

κεηαθνξάο κεγάινπ φγθνπ αξρείσλ κεηαμχ ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ κηαο 

επηρείξεζεο θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηεο πνπ κπνξεί λα βξίζθνληαη ζε άιιεο πφιεηο 

αιιά θαη ε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο δχν ή θαη παξαπάλσ ζηειερψλ ηεο επηρείξεζεο 

κέζσ ηειεδηάζθεςεο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε εμνηθνλφκεζε πφξσλ απφ ηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ κεηαθηλήζεσλ, ζε θαιχηεξν ζπληνληζκφ ζην εζσηεξηθφ ηεο 

επηρείξεζεο θαη γεληθφηεξα ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηάο ηεο.   

Δπηπιένλ, εμ’αηηίαο ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο αλάγθεο γηα κεηαθηλήζεηο, δηεπθνιχλεηαη ε 

ηαπηφρξνλε παξνπζία κηαο επηρείξεζεο ζε δηαθνξεηηθέο πφιεηο. Γηα παξάδεηγκα, 

δεκηνπξγνχληαη επλντθφηεξεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επέθηαζε κηαο κεγάιεο 

επηρείξεζεο, πνπ έρεη έδξα κηα κεγάιε πφιε κηαο ρψξαο, ζε κηα κηθξφηεξε πφιε ηεο 

ίδηαο ή κηαο άιιεο ρψξαο αλ ζηελ ηειεπηαία έρνπλ αλαπηπρζεί επξπδσληθέο 

ππνδνκέο. 

 

Σνπηθή - Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε 

 

πλνςίδνληαο, ηα νθέιε πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ κέζα απφ ηελ αλάπηπμε θαη 

αμηνπνίεζε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ ζε κηα πεξηνρή (βειηίσζε εμππεξέηεζεο απφ 

Γεκφζηα Γηνίθεζε, αλαβάζκηζε ππεξεζηψλ πγείαο, εθπαίδεπζεο, λέεο δπλαηφηεηεο 

επηθνηλσλίαο, ζπλεξγαζίαο, ελεκέξσζεο θαη ςπραγσγίαο, αχμεζε παξαγσγηθφηεηαο 

θαη αληαγσληζηηθφηεηαο επηρεηξήζεσλ, πεξηβαιινληηθά νθέιε, θαιχηεξε πνηφηεηα 

δσήο) απνηεινχλ: 

  

• παξάγνληεο ελδπλάκσζεο θαη δηαηήξεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη 

ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηνρήο 

• θίλεηξν γηα ηελ πξνζέιθπζε λέσλ επηρεηξήζεσλ/επελδχζεσλ θαη 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ  ζηελ πεξηνρή  

• θίλεηξν γηα ηελ πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ/ηνπξηζηψλ  

 

κε απνηέιεζκα λα δνζεί ψζεζε ζηελ ηνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε.  

 

 

Με νξαηά νθέιε 

 

πλνςίδνληαο νη επξπδσληθέο ππνδνκέο θαίλεηαη φηη απνηεινχλ ηε λέα βαζηθή 

ππνδνκή ηνπ 21
νπ

 αηψλα. Έηζη, φπσο νη βαζηθέο ππνδνκέο ησλ πξνεγνχκελσλ 

αηψλσλ (αθηνπινΐα θαη ζηδεξνδξνκηθέο ζπλδέζεηο, αηκφο θαη ειεθηξηθή ελέξγεηα, 

απηνθηλεηνβηνκεραλία θαη απηνθηλεηφδξνκνη, αεξνπιάλα, ηειεπηθνηλσληαθά δίθηπα, 

ΜΜΔ) νδήγεζαλ ζε επαλαζηαηηθέο αιιαγέο θαη θαηλνηνκίεο ζηνπο αηψλεο απηνχο, 

αλακέλεηαη φηη θαη ε αλάπηπμε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ ζα νδεγήζεη ζε αληίζηνηρεο 

αιιαγέο θαη θαηλνηνκίεο ηνλ 21
ν
 αηψλα. Μάιηζηα, είλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο νη 

ππνδνκέο ησλ πξνεγνχκελσλ αηψλσλ ζπλήζσο δεκηνπξγνχληαλ γηα λα θαιχςνπλ κία 

βαζηθή αλάγθε θαη ηφηε νη πεξηζζφηεξνη δελ πξνέβιεπαλ πσο ζα εμειηρζνχλ ζε 

ππνδνκέο πάλσ ζηηο νπνίεο ζα ζηεξηρζεί ε παξνρή θαη άιισλ θαηλνηφκσλ 

ππεξεζηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ηα δίθηπα ειεθηξηζκνχ δεκηνπξγήζεθαλ  γηα λα 

θαιχςνπλ ηελ αλάγθε θσηηζκνχ ζηνπο δξφκνπο θαη ηα θηίξηα. Παξ’φιαπηά ε 

αλάπηπμε ησλ δηθηχσλ απηψλ νδήγεζε ζηελ εκθάληζε λέσλ ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ 

ζπζθεπψλ φπσο ην ςπγείν, ή θνπδίλα, ην ξαδηφθσλν θαη ε ηειεφξαζε θαη ησλ νπνίσλ 
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ε βάζε ιεηηνπξγίαο είλαη ην δίθηπν ηνπ  ειεθηξηζκνχ. Αληίζηνηρα, ζήκεξα κπνξνχκε 

λα θαληαζηνχκε κφλν κεξηθέο απφ ηηο εθαξκνγέο πνπ ζα έρνπλ ηα επξπδσληθά δίθηπα 

θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα ππνζηεξίμνπλ. Σν κέιινλ ζα θαλεξψζεη πνιχ πεξηζζφηεξεο 

θαηλνηφκεο ρξήζεηο ηνπο κε ζεηηθή επίδξαζε ζηε δσή ησλ πνιηηψλ [Μπνχξαο, 2009].  
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2.3. πλζήθεο Οηθνλνκηθήο Κξίζεο  

 

Σα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επξπδσληθφηεηα γίλνληαη αθφκα πην 

ζεκαληηθά θάησ απφ ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηνπ  

απμεκέλνπ θηλδχλνπ χθεζεο ησλ νηθνλνκηψλ. Έηζη, ε αλάπηπμε επξπδσληθψλ 

ππνδνκψλ κπνξεί λα έρεη βξαρππξφζεζκα αιιά θπξίσο καθξνπξφζεζκα νθέιε  γηα 

ηελ νηθνλνκία κηαο ρψξαο. Σα βξαρππξφζεζκα νθέιε πξνθχπηνπλ απφ ην γεγνλφο 

φηη ηα έξγα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ απηψλ ζα νδεγήζνπλ ζε αχμεζε ηεο 

απαζρφιεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο κέξνπο ηνπ πιεζπζκνχ ην 

νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ ζα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο δήηεζεο αγαζψλ κε απνηέιεζκα 

λα ηνλσζεί ε νηθνλνκία. ε καθξνπξφζεζκν ζηάδην ε αλάπηπμε επξπδσληθψλ 

ππνδνκψλ είλαη δπλαηφλ λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηνπ 

ΑΔΠ κηαο νηθνλνκίαο κέζσ ηεο επξείαο αμηνπνίεζήο ηνπο εμ’αηηίαο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηθψλ δπλαηνηήησλ πνπ απηέο πξνζθέξνπλ. Γηεζλείο κειέηεο
1
 επηβεβαηψλνπλ  

ηα παξαπάλσ.  

 

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ζε παγθφζκην επίπεδν ηίζεηαη ην δίιεκκα αλ ζε 

κεγαιχηεξε ηφλσζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηαρχηεξε έμνδν απφ ηελ θξίζε κπνξνχλ λα  

νδεγήζνπλ πνιηηηθέο πνπ δίλνπλ κεγαιχηεξν βάξνο ζηελ αχμεζε ησλ δεκφζησλ 

δαπαλψλ/επελδχζεσλ ή πνιηηηθέο πνπ δίλνπλ κεγαιχηεξν βάξνο ζηηο 

θνξνειαθξχλζεηο . κσο, ε άπνςε φηη ην θξάηνο πξέπεη λα έρεη ελεξγφηεξν ξφιν 

(αχμεζε δεκφζησλ δαπαλψλ/επελδχζεσλ) γηα ηελ αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο ζε επνρή 

θξίζεο θαίλεηαη λα θπξηαξρεί θαζψο ε αχμεζε ησλ δαπαλψλ θαη επελδχζεσλ απφ ηα 

λνηθνθπξηά θαη ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ νπνία ε πνιηηηθή ησλ θνξνειαθξχλζεσλ 

ζηνρεχεη, δε θαίλεηαη λα είλαη ηθαλνπνηεηηθή εμ’αηηίαο ηνπ θιίκαηνο αβεβαηφηεηαο 

θαη αλαζθάιεηαο πνπ κηα νηθνλνκηθή θξίζε ζπλεπάγεηαη. Αληίζεηα, νη ηνικεξέο 

δεκφζηεο επελδχζεηο πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ, ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηειηθά ηελ ελίζρπζε ηεο 

Οηθνλνκίαο ηεο Γλψζεο κπνξνχλ λα απνθέξνπλ κεγαιχηεξα βξαρππξφζεζκα θαη 

καθξνπξφζεζκα νθέιε.  

 

                                                 

1
 To εξεπλεηηθό ίδξπκα ITIF (Information Technology and Innovation Foundation) ησλ 

ΗΠΑ εθηίκεζε (Ιαλνπάξηνο 2009) πσο κηα επέλδπζε ηεο ηάμεο ησλ 10 δηο. Γνιιαξίσλ γηα ηελ 

αλάπηπμε επξπδσληθώλ δηθηύσλ ζηηο ΗΠΑ, ζε ζπλδπαζκό κε αλάινγεο επελδύζεηο θαη ζε 
άιιεο ςεθηαθέο ππνδνκέο (π.ρ. ςεθηαθέο ππνδνκέο ζηελ Τγεία) ζα επέθεξε βξαρππξόζεζκα 

θαη κεζνπξόζεζκα ηε δεκηνπξγία ή δηαηήξεζε πεξίπνπ 500 ρηι. ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ζα 

νδεγνύζε κεζνκαθξνπξόζεζκα ζε αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο θαη αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο 
νηθνλνκίαο, εμνηθνλόκεζε πόξσλ γηα ην θξάηνο θαη βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο. 

 ε κία κειέηε πνπ δηεμήγαγε ην βξεηαληθό CEGR (2003) γηα ινγαξηαζκό ηνπ 
Broadband Industry Group, ε αύμεζε παξαγσγηθόηεηαο πνπ νθείιεηαη ζηελ Δπξπδσληθόηεηα 

ππνινγίδεηαη ζην 2,5%. Απηή ε αύμεζε ζα νδεγήζεη ζε άλνδν ηνπ Βξεηαληθνύ ΑΔΠ θαηά 21,9 
δηζεθαηνκκύξηα ιίξεο θαη κία αύμεζε ζηηο εηήζηεο εμαγσγέο ηεο ηάμεο ησλ 11 

δηζεθαηνκκπξίσλ ιηξώλ κέρξη ην 2015. 

 Οη Crandall & Jackson (2001) ππνιόγηζαλ όηη ε επξεία αλάπηπμε ηεο επξπδσληθόηεηαο 
ζα κπνξνύζε λα ζπληειέζεη ζε κία εηήζηα αύμεζε ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δζληθνύ Πξντόληνο (ΑΔΠ) 

ησλ ΗΠΑ ηεο ηάμεο ησλ 500 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. Απηό ζα νθεηιόηαλ θπξίσο ζηελ 
αιιαγή ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ πνιηηώλ σο απνηέιεζκα ηεο επξπδσληθόηεηαο.  
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Πξφο απηή ηελ θαηεχζπλζε νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, κάιηζηα, θηλνχληαη θαη νη 

πεξηζζφηεξεο αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο πνπ ιακβάλνπλ κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο θξίζεο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε πνιηηηθή Οbama γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο ζηηο Ζ.Π.Α. ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα κεγάιν 

παθέην ηφλσζεο θαη ψζεζεο ηεο νηθνλνκίαο χςνπο πεξίπνπ 800 δηζ. Γνιιαξίσλ ην 

68% ηνπ νπνίνπ αθνξά δεκφζηεο επελδχζεηο ελψ ην 32% θνξνειαθξχλζεηο. 

Μάιηζηα, κέξνο ηνπ παθέηνπ απηνχ ζα δνζεί γηα ηελ αλάπηπμε ησλ επξπδσληθψλ 

δηθηχσλ κε ζηφρν λα δεκηνπξγήζεη ζέζεηο εξγαζίαο, λα εθζπγρξνλίζεη ηα 

λνζνθνκεία, ηα ζρνιεία θαη άιιεο εγθαηαζηάζεηο θαη λα βγάιεη ηηο ΖΠΑ απφ ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε.  

 

 

2.4. Δμάληιεζε Διιεληθνύ  Μνληέινπ  Αλάπηπμεο  

 

ηελ παξνχζα θάζε ε Διιάδα έξρεηαη αληηκέησπε κε κηα δηπιή θξίζε. Καηαξρήλ 

απεηιείηαη απφ ηε δηεζλή νηθνλνκηθή θξίζε γηα ηελ νπνία ν βαζκφο θαη ε ρξνληθή 

δηάξθεηα ησλ επηπηψζεψλ ηεο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ 

κε βεβαηφηεηα. Δθηφο απηνχ, φκσο,  ε Διιάδα έξρεηαη αληηκέησπε κε κηα ελδνγελή 

θξίζε πνπ αθνξά ηελ εμάληιεζε ηεο δπλακηθήο ηνπ ειιεληθνχ αλαπηπμηαθνχ 

κνληέινπ. Αλαιπηηθφηεξα, παξ’φιν πνπ ε Διιάδα έρεη θαηαθέξεη λα πεηχρεη 

πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο ηελ ηειεπηαία 15εηία (1994 – 2008), κε απνηέιεζκα 

λα επηηχρεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ νηθνλνκηθή ζχγθιηζε κε ηνλ κέζν φξν ησλ ρσξψλ 

Δπξσδψλεο, απηφ νθείιεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηελ παξαγσγή κηαο πιεζψξαο 

κηθξψλ θαη κεγάισλ θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ ππνδνκήο (δξφκνη, γέθπξεο, 

ζηδεξφδξνκνη, ιηκάληα, αεξνδξφκηα). Αληίζεηα, δελ έρεη δψζεη έκθαζε ζηελ έξεπλα, 

ζηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (ελίζρπζε εθπαίδεπζεο), ζηελ αθνκνίσζε 

θαη νπζηαζηηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ θαη γεληθφηεξα ζηελ Οηθνλνκία ηεο Γλψζεο κε 

απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα αληαγσληζηεί ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο πνπ παξάγνπλ 

θαηλνηφκα πνηνηηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο.  

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αληαγσληζηεί νχηε ηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο πνπ παξάγνπλ θζελά θαη ζρεηηθά ρακειήο πνηφηεηαο 

πξντφληα εμ’αηηίαο ηνπ φηη ε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ρσξψλ απηψλ ζηεξίδεηαη ζην 

ρακειφ θφζηνο εξγαζίαο. Με βάζε ηα δεδνκέλα απηά ζα κπνξνχζε λα ιερζεί φηη ε 

Διιάδα βξίζθεηαη ζε κηα θαηάζηαζε «εγθισβηζκνχ» ζην πεδίν ηνπ παγθφζκηνπ 

αληαγσληζκνχ. Γηα λα θαηνξζψζεη λα «απεγθισβηζηεί» φκσο δε ζα πξέπεη λα 

πξνζπαζήζεη λα αληαγσληζηεί ηνπο «θζελνχο παξαγσγνχο» κεηψλνληαο ην θφζηνο 

εξγαζίαο αιιά λα θηλεζεί πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο Οηθνλνκίαο ηεο Γλψζεο θαη ηεο 

παξαγσγήο θαηλνηνκηψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηηο 

θαηάιιειεο πνιηηηθέο ψζηε λα αλαβαζκίζεη ην παξαγσγηθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ ηεο 

ζπζηήκα κε επίθεληξν ηελ αμηνπνίεζε ηεο γλψζεο θαη ηεο ηερλνινγίαο παληνχ θαη 

γηα φινπο. 

 

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ζα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά θαη ε φζν ην δπλαηφλ επξχηεξε 

αλάπηπμε πςεινχ επηπέδνπ επξπδσληθψλ ππνδνκψλ (νπηηθέο ίλεο) έηζη ψζηε ε 

Διιάδα λα πξσηνπνξεί θαη φρη λα αθνινπζεί ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο ζε ζέκαηα 

δηείζδπζεο ηεο επξπδσληθφηεηαο θαη ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ. Μηα ηέηνηα πνιηηηθή ζε 

ζπλδπαζκφ κε έλα γεληθφηεξν ζρεδηαζκφ γηα ηε ρψξα πνπ ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 

έκθαζε ζηελ παηδεία, ζηελ έξεπλα, ζηελ ηερλνινγία θαη ζηελ θαηλνηνκία θαζψο 
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θαη ζε πνιηηηθέο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζα νδεγήζεη φρη κφλν ζε 

βξαρππξφζεζκε ηφλσζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ζε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο αιιά 

θαη ζα εμαζθαιίζεη πσο κεηά ηελ θξίζε ε ρψξα ζα είλαη εληζρπκέλε, αληαγσληζηηθή 

θαη παξαγσγηθή θαη ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ βηψζηκε αλάπηπμε.   

 

  

2.5. Κίλδπλνη 

 

πσο πξναλαθέξζεθε, ε επξπδσληθφηεηα απνηειεί κηα δέζκε ηερλνινγηθψλ 

δπλαηνηήησλ νη νπνίεο κπνξνχλ λα ζπλεπάγνληαη, θάησ απφ θαηάιιειεο 

πξνυπνζέζεηο, ζεκαληηθά νθέιε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δσή ελφο ηφπνπ ή 

κηαο ρψξαο.  

 

κσο, ε κε αλάπηπμε, απφ ηε κηα πιεπξά, (πςεινχ επηπέδνπ) επξπδσληθψλ 

ππνδνκψλ ζε θάπνηεο πεξηνρέο κηαο ρψξαο αιιά θαη ε ειιηπήο θαη πνιιέο θνξέο 

αλχπαξθηε θαηάξηηζε ζηηο ΣΠΔ θάπνησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζηελ   «απψιεηα ηνπ ηξαίλνπ ηεο επξπδσληθφηεηαο» απφ απηέο ηηο πεξηνρέο θαη 

θνηλσληθέο νκάδεο πξάγκα ην νπνίν ζπλεπάγεηαη ηελ πεξηζσξηνπνίεζε θαη 

απνδπλάκσζε ησλ πεξηνρψλ απηψλ καδί κε ηηο επηρεηξεκαηηθέο δπλάκεηο πνπ δξνχλ 

ζε απηέο θαζψο θαη ηνλ «ςεθηαθφ» απνθιεηζκφ θνηλσληθψλ νκάδσλ. Δπίζεο, 

ππάξρεη ην ελδερφκελν λα δεκηνπξγεζνχλ επξπδσληθέο ππνδνκέο θαη κάιηζηα κε 

δεκφζηνπο πφξνπο ζε κηα πεξηνρή αιιά λα κελ πθίζηαληαη νη θαηάιιειεο 

πξνυπνζέζεηο ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ κε ηξφπν πνπ ζα αλαβαζκίζεη νπζηαζηηθά ηελ 

πνηφηεηα δσήο ησλ πνιηηψλ θαη ηελ ηνπηθή αλαπηπμε κε απνηέιεζκα ε επέλδπζε 

ζεκαληηθψλ πφξσλ λα κελ απνθέξεη ηα αλάινγα νθέιε. 

 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο απαηηείηαη, πξψηνλ, ε φζν ην δπλαηφλ επξχηεξε 

αλάπηπμε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ θαη κάιηζηα πςειήο δπλακηθφηεηαο ζε θάζε 

πεξηνρή κηαο ρψξαο θαη δεχηεξνλ ε δηακφξθσζε ηεο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο θαη 

ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ νπζηαζηηθή αμηνπνίεζή ηνπο θαη ηελ φζν ην δπλαηφλ 

επξχηεξε δηάρπζε ησλ σθειεκάησλ πνπ νη ππνδνκέο απηέο είλαη δπλαηφλ λα 

ζπλεπάγνληαη έηζη ψζηε λα πεξηνξηζηεί ν θίλδπλνο «ςεθηαθνχ ράζκαηνο» θαη λα 

δηεπθνιπλζεί ε ηαρεία θαη δπλακηθή κεηάβαζε φισλ ησλ ζπληζησζψλ κηαο 

ρψξαο (πεξηνρψλ, επηρεηξεκαηηθψλ δπλάκεσλ, θνηλσληθψλ νκάδσλ) ζηελ 

Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο (ΚηΠ) θαη ηεο Γλψζεο (ΚηΓ). 
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2.6. Αλάγθε Γεκόζηαο Παξέκβαζεο  

 

Δμ’αηηίαο ησλ σθειεηψλ πνπ ζπλεπάγεηαη ε επξπδσληθφηεηα γηα ηελ νηθνλνκία θαη 

ηελ θνηλσλία ζα κπνξνχζε λα ιερζεί φηη απνηειεί έλα λέν δεκφζην αγαζφ. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ απαηηείηαη δεκφζηα παξέκβαζε γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο 

πςεινχ επηπέδνπ επξπδσληθψλ ππνδνκψλ θαη ηεο αμηνπνίεζήο ηνπο θαζψο  απηφ δε 

ζπκβαίλεη κέζσ κηαο απηφκαηεο δηαδηθαζίαο ζην πιαίζην ηεο αγνξάο. Ζ δηεζλήο 

εκπεηξία δείρλεη φηη παξαηεξνχληαη ρξνληθέο πζηεξήζεηο αιιά θαη επηιεθηηθή 

αλάπηπμε ζε νξηζκέλεο κφλνλ πεξηνρέο, πνπ απνδεηθλχνληαη επηρεηξεκαηηθά 

πξνζνδνθφξεο. Δπηπιένλ, φπσο πξναλαθέξζεθε (θεθ. 2.5) πθίζηαηαη ν θίλδπλνο ηεο 

πεξηνξηζκέλεο αμηνπνίεζεο επξπδσληθψλ ππνδνκψλ πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζε κηα 

πεξηνρή. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ε δεκφζηα παξέκβαζε ζα πξέπεη λα έρεη ηνλ 

ραξαθηήξα ελίζρπζεο ηφζν ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο επξπδσληθψλ 

ππνδνκψλ/ππεξεζηψλ θαζψο επίζεο θαη λα ζηνρεχεη ζηε δηακφξθσζε ηνπ 

θαηάιιεινπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα επλνήζεη ηελ πξνψζεζε ηεο 

επξπδσληθφηεηαο. 

 

2.6.1. Δπξπδσληθόηεηα: Γεκόζην Αγαζό (Αλνηρηέο 
Τπνδνκέο)   

 

Γεκφζηα αγαζά νλνκάδνληαη ηα αγαζά ηα νπνία πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκα θαη 

ρσξίο ή κε ζρεηηθά κηθξφ θφζηνο ζε φινπο. Γηα παξάδεηγκα, θιαζζηθά δεκφζηα 

αγαζά είλαη ηα αγαζά πνπ πξνζθέξεη ε θχζε, φπσο ν αέξαο , ην λεξφ, νη παξαιίεο, ν 

δαζηθφο πινχηνο θηι. ηε ζεκεξηλή επνρή ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ φιν θη 

επξχηεξε ρξήζε θη αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ 

(ΣΠΔ) ε γθάκα ησλ δεκνζίσλ αγαζψλ δηεπξχλεηαη πεξηζζφηεξν θαη πεξηιακβάλεη 

θαη ηα δεκφζηα αγαζά πνπ πξνζθέξνπλ νη ΣΠΔ θαη ηα νπνία είλαη νη πςεινχ 

επηπέδνπ επξπδσληθέο ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο, ην ειεχζεξν ινγηζκηθφ – ινγηζκηθφ 

αλνηρηνχ θψδηθα θαζψο θαη ην δεκφζην ςεθηαθφ πεξηερφκελν. Χο εθ’ηνχηνπ, φπσο 

θαη γηα ηα ππφινηπα δεκφζηα αγαζά, ζα πξέπεη λα ππάξρεη κέξηκλα γηα ηελ νξζή 

δηαρείξηζε θαη αλάπηπμή ησλ δεκφζησλ αγαζψλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο  

θαη ηεο Γλψζεο γηα φιε ηελ θνηλσλία [Μπνχξαο, 2009]. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα θαη φζνλ αθνξά ηηο επξπδσληθέο ππνδνκέο, γηα ηνλ ιφγν φηη απηέο 

απνηεινχλ δεκφζην αγαζφ, ζα πξέπεη λα είλαη αλνηρηέο θαη πξνζβάζηκεο ζε 

νπνηαδήπνηε νληφηεηα επηζπκεί λα παξέρεη ππεξεζίεο κε ηέηνηνλ ηξφπν πνπ ζα 

νδεγήζεη ζηελ παξαγσγή πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ζηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ελδείθλπηαη νη ππνδνκέο απηέο λα είλαη δεκφζηεο ρσξίο 

απηφ λα ζεκαίλεη φηη ην θξάηνο ή άιινη δεκφζηνη θνξείο έρνπλ ηελ απνθιεηζηηθφηεηα 

ηεο ρξήζεο ηνπο. Ο ξφινο ηνπ δεκφζηνπ παξάγνληα, δειαδή, αθνξά ηε δεκηνπξγία 

ηνπ θαηάιιεινπ ηερλνινγηθνχ ππφβαζξνπ (πςεινχ επηπέδνπ επξπδσληθά δίθηπα) 

θαη ηελ εμαζθάιηζε «ίζεο» θαη «αλνηρηήο πξφζβαζεο» ζε απηφ δειαδή ηα δίθηπα 

απηά λα είλαη δηαζέζηκα ζε θάζε εκπνξηθφ πάξνρν πνπ επηζπκεί λα παξέρεη 

ππεξεζίεο, κε ηζφηηκνπο φξνπο (δηαθάλεηα) αιιά θαη κε θνζηνζηξεθή ηηκνιφγεζε. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν, φινη νη παξφρνη ππεξεζηψλ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε 

πςεινχ επηπέδνπ ππνδνκέο κε ζρεηηθά ρακειφ θφζηνο, κε πηζαλφηαην απνηέιεζκα ηε 

δεκηνπξγία ζπλζεθψλ πγηνχο αληαγσληζκνχ πνπ πηζαλφηαηα ζα επλνήζεη ηελ πςειή 
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πνηφηεηα, ηελ θαηλνηνκία θαη ηηο ρακειέο ηηκέο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη 

πεξηερνκέλνπ. Απηνχ ηνπ είδνπο ε ζπλχπαξμε, δειαδή, ηεο δεκφζηαο παξέκβαζεο 

κε ηελ ηδησηηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα επλνεί ηελ νξζή δηαρείξηζε θαη 

αλάπηπμή ηνπ δεκφζηνπ αγαζνχ ηεο επξπδσληθφηεηαο θαη κπνξεί λα απνθέξεη 

πνιιαπιά νθέιε γηα ηνπο πνιίηεο θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε.  

 

2.6.2. Γεκηνπξγία Δπαξθνύο Πξνζθνξάο – Εήηεζεο 
Τπνδνκώλ/Τπεξεζηώλ 

 

πσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο (θεθ 2.5) ελέρεηαη ν θίλδπλνο ηεο κε επαξθνχο 

αλάπηπμεο επξπδσληθψλ ππνδνκψλ ζε πεξηνρέο κηαο ρψξαο ή/θαη ηεο πεξηνξηζκέλεο 

αμηνπνίεζεο ηέηνησλ ππνδνκψλ κε απνηέιεζκα ηνλ «ςεθηαθφ απνθιεηζκφ» θαη 

πεξηζσξηνπνίεζε πεξηνρψλ, επηρεηξεκαηηθψλ δπλάκεσλ θαη θνηλσληθψλ νκάδσλ. Γηα 

ην ζθνπφ απηφ απαηηείηαη ε δεκφζηα παξέκβαζε γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή 

ζπληνληζκέλσλ πνιηηηθψλ πνπ ζα έρνπλ σο ζηφρν ηφζν ηελ αλάπηπμε θαη πξνζθνξά 

επξπδσληθψλ ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ φζν θαη ηε δεκηνπξγία δήηεζεο γηα ηέηνηεο 

ππεξεζίεο.  

 

Ζ παξέκβαζε ηνπ δεκφζηνπ παξάγνληα ζηελ αλάπηπμε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ 

είλαη αλαγθαία δηφηη ε δηεζλήο εκπεηξία έρεη δείμεη πσο ν ηδησηηθφο ηνκέαο 

παξνπζηάδεη ηελ ηάζε λα κε δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ηελ αλάπηπμε επξπδσληθψλ 

ππνδνκψλ ζε γεσγξαθηθέο πεξηνρέο φπνπ ην θφζηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο είλαη αξθεηά 

πςειφ (νξεηλέο, αγξνηηθέο πεξηνρέο) είηε ζε πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ην θφζηνο 

εγθαηάζηαζεο δελ είλαη θαη’αλάγθε πνιχ πςειφ αιιά νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ 

ρακειή δήηεζε επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ [eBusinessForum, 2008Α] κε απνηέιεζκα 

λα θαζίζηαληαη ηέηνηεο επελδχζεηο κε βηψζηκεο ή ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε λα 

ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφ ξίζθν. Δπνκέλσο, ν δεκφζηνο ηνκέαο ζα πξέπεη λα 

παξέκβεη γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ πξφζβαζε ζε πςεινχ επηπέδνπ επξπδσληθέο 

ππνδνκέο απφ θάζε ζπίηη θη επηρείξεζε κηαο ρψξαο κε ηειηθφ ζηφρν ηελ  

πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θη απνθέληξσζε. Δπηπιένλ, νη δεκφζηεο ππνδνκέο γηα ηηο 

νπνίεο  εμαζθαιίδεηαη ε «ίζε» θαη «αλνηρηή πξφζβαζε» ζε θάζε πάξνρν  ππεξεζηψλ 

πηζαλφηαηα ζπλεπάγνληαη ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ πγηνχο αληαγσληζκνχ κε 

απνηέιεζκα ηελ πξνζθνξά πςεινχ επηπέδνπ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ ζε ζρεηηθά 

ρακειέο ηηκέο. Δπηπξφζζεηα, ε δεκφζηα παξέκβαζε αθνξά θαη ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο (e-government) ζηνπο πνιίηεο αιιά θαη ηε 

ζπλεξγαζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κε ηνλ ηδησηηθφ γηα ηελ παξνρή πςειήο πνηφηεηαο 

ππεξεζηψλ πξνο ην θνηλσληθφ ζχλνιν φπσο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ 

ηελ πγεία (telecare – telemedicine), ηελ εθπαίδεπζε (e-learning), ηηο κεηαθνξέο θηι 

[eBusinessForum, 2008Α]. 

 

Δθηφο απφ ηελ αλάπηπμε θαη πξνζθνξά επξπδσληθψλ ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ, ν 

ξφινο ηεο δεκφζηαο παξέκβαζεο πεξηιακβάλεη θαη ηε δεκηνπξγία θη ελίζρπζε ηεο 

δήηεζεο ηέηνησλ ππεξεζηψλ θαζψο, εθηφο ησλ άιισλ, ε έθηαζε θη έληαζε ηεο 

δήηεζεο παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε βησζηκφηεηα ησλ επελδχζεσλ αλάπηπμεο 

επξπδσληθψλ δηθηχσλ νπηηθψλ ηλψλ. Γχν είλαη νη ζεκαληηθφηεξεο κέζνδνη κε ηηο 

νπνίεο ν δεκφζηνο ηνκέαο κπνξεί λα εληζρχζεη ε δήηεζε: α) ε ζπλάζξνηζε ηεο 

δήηεζεο (demand aggregation) θαη β) ε ηφλσζε ηεο δήηεζεο (demand 

stimulation) [eBusinessForum, 2008Α].  Ζ ζπλάζξνηζε ηεο δήηεζεο αθνξά ηελ 

εμαζθάιηζε κηαο ειάρηζηεο ρξήζεο ησλ Γηθηχσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ δεκφζησλ 
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θνξέσλ (Γεκνηηθέο Τπεξεζίεο, Ννκαξρίεο, Τπνπξγεία, Φνξείο Τγείαο, 

Δθπαίδεπζεο, Γηθαζηηθέο Αξρέο θηι.) θαη ε ηφλσζε ηεο δήηεζεο αθνξά ηελ 

πξνζπάζεηα γηα ελεξγνπνίεζε ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ κε ζηφρν ηελ 

ηφλσζε ηεο δήηεζεο ηέηνησλ ππεξεζηψλ απφ απηνχο θαη ε νπνία κπνξεί λα 

ππνζηεξηρζεί απφ κηα πνηθηιία δξάζεσλ πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηελ εμνηθείσζε ησλ 

πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηηο ΣΠΔ.  

 

2.6.3. Ρπζκηζηηθά Θέκαηα  

 

Δθηφο ησλ παξαπάλσ, ε παξέκβαζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζην ζέκα ηεο 

επξπδσληθφηεηαο ζρεηίδεηαη θαη κε ηηο ξπζκηζηηθέο παξεκβάζεηο πνπ κπνξεί θαη 

νθείιεη λα θάλεη ψζηε λα δηακνξθψζεη ην θαηάιιειν ξπζκηζηηθφ πιαίζην πνπ ζα 

επλνήζεη ηηο επελδχζεηο, ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηελ θαηλνηνκία έηζη ψζηε λα 

κεγηζηνπνηεζνχλ ηα νθέιε ηεο επξπδσληθφηεηαο γηα ηνπο πνιίηεο. 
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3. ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΔΤΡΤΕΩΝΗΚΩΝ 
ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ  

3.1. Σερλνινγηθέο Λύζεηο  

 

Οη επξπδσληθέο ππνδνκέο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο: ηηο 

ελζχξκαηεο θαη ηηο αζχξκαηεο. Οη ελζχξκαηεο πινπνηνχληαη είηε κε ηελ αμηνπνίεζε 

ηνπ ππάξρνληνο δηθηχνπ ραιθνχ (ηειεθσληθφ δίθηπν) θαη ρξήζε ηερλνινγηψλ DSL 

είηε κε ηελ αληηθαηάζηαζε κέξνπο (αξρηηεθηνληθέο FFTN, FFTC θαη FFTB) ή φινπ 

ηνπ ραιθνχ (FTTH) απφ νπηηθή ίλα. Ζ αξρηηεθηνληθή FTTH ρσξίδεηαη ζε δχν 

επηκέξνπο αξρηηεθηνληθέο (“Point-to-Point” θαη “Point-to-MultiPoint”) νη νπνίεο 

θαζνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ πνηφηεηα θαη ην εχξνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

θαζψο θαη ην θφζηνο αλάπηπμεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ππνδνκψλ απηψλ. ζνλ αθνξά 

ηηο αζχξκαηεο ηερλνινγηθέο επηινγέο απηέο δηαθξίλνληαη ζηα αζχξκαηα δίθηπα 

WiMax θαη WiFi θαζψο θαη ζηα δίθηπα ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ηα νπνία κε 

θαηάιιειε αλαβάζκηζε κπνξνχλ λα παξέρνπλ επξπδσληθέο ππεξεζίεο. 

 

3.1.1. Δλζύξκαηα Γίθηπα 

 

      3.1.1.1  DSL (Υαιθόο) 

 

Σα δίθηπα ραιθνχ απνηειεί ηελ πην ζπκθέξνπζα επηινγή απφ άπνςε θφζηνπο, θαζψο 

είλαη ήδε εγθαηεζηεκέλα ζρεδφλ παληνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ηειεθσληθνχ δηθηχνπ. 

Οη ηερλνινγίεο DSL, φκσο, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απηή ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή γηα λα 

παξέρνπλ επξπδσληθή πξφζβαζε, ραξαθηεξίδνληαη απφ ρακειφ εχξνο δψλεο (κεξηθά 

Mbps) θαη αζζπκεηξία ζηε κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ (απνδπλάκσζε ηνπ ελεξγνχ 

ξφινπ ηνπ ρξήζηε αθνχ απηφο εθπέκπεη πεξηερφκελν κε 7 θνξέο κηθξφηεξε ηαρχηεηα 

ζε ζρέζε κε ηελ ηαρχηεηα πνπ ιακβάλεη πεξηερφκελν). Δπίζεο, ραξαθηεξίδνληαη απφ 

ζρεηηθά ρακειή αζθάιεηα θαηά ηε κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ [Mπνχξαο, 2008].  

 

3.1.1.2   FTTx (Oπηηθή ίλα θαη ραιθόο)  

 

Με ην γεληθφ φξν «Fiber to the x (FTTx)», αλαθεξφκαζηε ζε νπνηαδήπνηε 

αξρηηεθηνληθή ρξεζηκνπνηεί νπηηθή ίλα γηα ηελ αληηθαηάζηαζε κέξνπο ή φινπ ηνπ 

ραιθνχ ή άιισλ ηερλνινγηψλ ζε έλα ηνπηθφ δίθηπν. Αλάινγα κε ην βαζκφ 

ζπκκεηνρήο ηεο νπηηθήο ίλαο ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ, δηαθξίλνπκε ηηο 

ππνπεξηπηψζεηο FFTN, FFTC, FFTB θαη FTTH νη νπνίεο απεηθνλίδνληαη ζην ρήκα 1 

θαη αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα. 
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Σρήκα 1: Βαζηθέο αξρηηεθηνληθέο FTTx (Πεγή: ΙΤΥ, 2007) 

 

3.1.1.3  FTTN/C 

 

Χο “Fiber to the Node” ή αιιηψο “Fiber to the Neighborhood (FTTN)” κε ζχλεζεο 

ζπλψλπκν ην «Fiber to the Cabinet (FTTCab)” νξίδεηαη ε ηειεπηθνηλσληαθή 

αξρηηεθηνληθή ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε επηθνηλσληαθή νδφο πνπ ζπλδέεη ηνλ 

ηειεπηθνηλσληαθφ πάξνρν κε ην ρξήζηε απνηειείηαη απν δχν δηαθνξεηηθά ηκήκαηα 

σο πξνο ηελ ππνδνκή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζχλδεζε ηνπ 

θεληξηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ δηθηπαθνχ παξφρνπ κε ηελ θακπίλα εμσηεξηθνχ ρψξνπ ε 

νπνία ππνζηεξίδεη κηα νιφθιεξε πεξηνρή (γεηηνληά) πξαγκαηνπνηείηαη κε νπηηθή ίλα 

ελψ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο επηθνηλσληαθήο νδνχ κέρξη ηνλ ηειηθφ ρξήζηε 

ρξεζηκνπνηείηαη θαιψδην ραιθνχ θαη ζπλήζσο ηερλνινγία DSL, γη’απηφ θαη ε 

αξρηηεθηνληθή απηή νλνκάδεηαη θαη VDSL. Ζ θακπίλα εμσηεξηθνχ ρψξνπ ζπλήζσο 

βξίζθεηαη ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 1500 m απφ ηνλ ρξήζηε, δειαδή κε άιια 

ιφγηα ην κήθνο πνπ θαηαιακβάλεη ν ραιθφο ζε ηέηνηνπ είδνπο αξρηηεθηνληθέο είλαη 

κηθξφηεξν ησλ 1500 m. ηαλ ε θακπίλα απέρεη απν ηνλ ρξήζηε ιηγφηεξν απν 300 m 

(κήθνο ραιθνχ < 300 m) ηφηε ε αξρηηεθηνληθή απνθαιείηαη κε βάζε ηελ ακεξηθάληθε 

νξνινγία “Fiber to the Curb (FFTC)” θαη κε βάζε ηελ Αγγιηθή νξνινγία  “Fiber to 

the Kurb (FFTK)” [eBusinessForum, 2008Α].   

 

Απηνχ ηνπ είδνπο νη αξρηηεθηνληθέο ραξαθηεξίδνληαη απφ εχξνο δψλεο κέρξη 

κεξηθψλ δεθάδσλ Mbps, αλάινγα κε ην αθξηβέο είδνο ηεο αξρηηεθηνληθήο 

(FTTN/FTTC) θαη ζπλήζσο απφ αζζπκεηξία ζηε κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ 

(απνδπλάκσζε ηνπ ελεξγνχ ξφινπ ηνπ ρξήζηε). Γηα ηνλ ιφγν απηφ, νη αξρηηεθηνληθέο 

απηέο επηηξέπνπλ ζπλήζσο ηελ παξνρή ζρεηηθά πεξηνξηζκέλνπ εχξνπο ππεξεζηψλ 

(fast internet ή/θαη voice/VoiP). Δπηπιένλ, ραξαθηεξίδνληαη απφ ζρεηηθά ρακειφηεξε 

αζθάιεηα θαηά ηε κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ηηο αξρηηεθηνληθέο FTTB/H 

[Mπνχξαο, 2008]. 

 

Δμ’αηηίαο ηνπ φηη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αξρηηεθηνληθψλ FTTN/FTTC απαηηείηαη ε 

θαηαζθεπή ελφο βαζηθνχ κφλν δηθηχνπ νπηηθψλ ηλψλ ην νπνίν λα ζπλδέεη ηνλ 
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θεληξηθφ εμνπιηζκφ ελφο δηθηπαθνχ παξφρνπ κε ηελ θακπίλα εμσηεξηθνχ ρψξνπ πνπ 

εμππεξεηεί κηα πεξηνρή ην θφζηνο θαη ε δπζθνιία πινπνίεζεο ηέηνηνπ είδνπο 

αξρηηεθηνληθψλ είλαη ζρεηηθά ρακειά. Δπηπιένλ, νη ππνδνκέο απηέο θαζηζηνχλ 

δχζθνιε ηελ αιιαγή ηειεπηθνηλσληαθνχ παξφρνπ απν έλαλ ρξήζηε. Γηα ηνπο 

παξαπάλσ ιφγνπο ην νπηηθφ κέξνο ησλ δηθηχσλ ζπλήζσο αλαπηχζζεηαη απν 

κεγάινπο ηειεπηθνηλσληαθνχο παξφρνπο νη νπνίνη εθκεηαιιεχνληαη ζρεδφλ 

θαη’απνθιεηζηηθφηεηα ηα δίθηπα απηά. Σέινο, δχζθνιε ζα κπνξνχζε λα 

ραξαθηεξηζηεί ε δηαδηθαζία γηα ηελ επέθηαζε ηέηνησλ δηθηχσλ [Mπνχξαο, 2008]. 

 

3.1.1.4   FTTB/H 

 

ε κηα αξρηηεθηνληθή FTTH  ε ζχλδεζε ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ παξφρνπ κε ηνλ 

ρξήζηε πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά κέζσ νπηηθήο ίλαο.  Ζ αξρηηεθηνληθή FTTB 

δηαθέξεη απν ηελ FTTH ζην φηη ε νπηηθή ίλα, πνπ μεθηλά απφ ηνλ θεληξηθφ εμνπιηζκφ 

ηνπ δηθηπαθνχ παξφρνπ, ηεξκαηίδεηαη πξηλ απφ ηνλ θαζαπηφ ρψξν δηακνλήο ή 

εξγαζίαο ηνπ ρξήζηε (ην επηθνηλσληαθφ κνλνπάηη πξνο ηνλ ή ηνπο ρξήζηεο 

νινθιεξψλεηαη κε ρξήζε άιινπ κέζνπ, φπσο νκναμνληθφ θαιψδην, ζπλεζηξακκέλα 

δεχγε ραιθνχ ή αζχξκαηε δεχμε), ζε αληίζεζε κε ηελ FTTH φπνπ ε νπηηθή ίλα 

ηεξκαηίδεηαη εληφο ηνπ θαζαπηνχ ρψξνπ δηακνλήο ή εξγαζίαο ηνπ ρξήζηε. Ζ FTTB 

απνηειεί κηα κεηαβαηηθή αξρηηεθηνληθή γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε ππάξρνληα 

θηίξηα θαη κπνξεί λα είλαη ζπκπιεξσκαηηθή σο πξφο ηελ FΣTH ε νπνία 

αλαπηχζζεηαη θπξίσο ζε λέα θηίξηα. Βέβαηα, κε ηελ εηζαγσγή, ζε δεχηεξε θάζε, 

νπηηθψλ θαισδίσλ εληφο ηνπ θηηξίνπ, ε αξρηηεθηνληθή FTTB κπνξεί λα κεηεμειηρζεί 

ζε αξρηηεθηνληθή FTTH [eBusinessForum, 2008Α]. 

 

Δμ’αηηίαο ηεο ζρεδφλ απνθιεηζηηθήο ρξήζεο νπηηθψλ ηλψλ, νη αξρηηεθηνληθέο απηέο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ κέηξην έσο πςειφ εχξνο δψλεο (εμαξηάηαη απν ηελ ηνπνινγία 

θαη ηελ ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη). Γηα ηνλ ίδην φκσο ιφγν ην 

θφζηνο θαη ε δπζθνιία πινπνίεζεο ηέηνησλ δηθηχσλ είλαη πςειά [Mπνχξαο, 2008]. 

 

Αλάινγα κε ηελ ηνπνινγία θαη ηελ ηερλνινγία πνπ εθαξκφδεηαη, νη αξρηηεθηνληθέο 

FTTH θαη FTTB ρσξίδνληαη ζε δχν επηκέξνπο θαηεγνξίεο νη νπνίεο θαζνξίδνπλ θαη 

ην εχξνο δψλεο θαη ηε ζπκκεηξία ζηε κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ θη επνκέλσο ηελ 

πνηφηεηα θαη ην εχξνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Ζ πνηφηεηα, ην εχξνο θαη νη 

ηηκέο ησλ ππεξεζηψλ πηζαλφηαηα λα δηαθέξνπλ ζηηο δχν αξρηηεθηνληθέο εμ’αηηίαο θαη 

ησλ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ αληαγσληζκνχ πνπ απηέο ζπλεπάγνληαη. Δπίζεο, θάζε 

αξρηηεθηνληθή ζπλεπάγεηαη θαη δηαθνξεηηθφ θφζηνο αλάπηπμεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 

ππνδνκψλ (CAPEX/OPEX, Παξάξηεκα Α). Οη αξρηηεθηνληθέο απηέο αλαιχνληαη ζηε 

ζπλέρεηα. 

 

3.1.1.4.1   Point-to-Point (P2P) 

 

Ζ ηνπνινγία απηή ζπλεπάγεηαη ηελ χπαξμε δηαθξηηήο νπηηθήο νδνχ απφ ην 

απνκαθξπζκέλν ζεκείν παξνπζίαο ηνπ παξφρνπ πξνο θάζε ππνζηεξηδφκελν απφ ην 

ζεκείν απηφ ρξήζηε. Δπηηπγράλεηαη είηε κε ηελ αξρηηεθηνληθή Home Run Fiber 

(ρήκα 2) είηε κε ηελ αξρηηεθηνληθή Active Ethernet (ρήκα 3). ηελ αξρηηεθηνληθή 

Home Run Fiber, γηα ηε ζχλδεζε θάζε ρξήζηε κε ηνλ  θεληξηθφ εμνπιηζκφ ηνπ 
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δηθηπαθνχ παξφρνπ ρξεζηκνπνηείηαη κηα απνθιεηζηηθή νπηηθή ίλα ελψ ζηελ 

αξρηηεθηνληθή Active Star ν θεληξηθφο εμνπιηζκφο ηνπ δηθηπαθνχ παξφρνπ ζπλδέεηαη 

κε κηα νπηηθή ίλα κε έλαλ απνκαθξπζκέλν θφκβν ν νπνίνο εμππεξεηεί απν 4 έσο 

1000 ρξήζηεο θαη ζηνλ νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλνο ελεξγφο ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο 

γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ νπηηθνχ ζήκαηνο. ην ππφινηπν ηεο επηθνηλσληαθήο νδνχ θάζε 

ρξήζηεο ζπλδέεηαη κε ηνλ θφκβν εμππεξέηεζήο ηνπ κε κηα νπηηθή ίλα. Οη παξαπάλσ 

αξρηηεθηνληθέο θαη ηδηαίηεξα ε Home Run Fiber παξέρνπλ πνιχ πςειφ εχξνο δψλεο 

ζε θάζε ρξήζηε (100 Μbps - 1 Gbps, αλαιφγσο ηνπ hardware εμνπιηζκνχ ηνπ 

ρξήζηε), ζπκκεηξία ζηε κεηάδνζε δεδνκέλσλ (ελδπλάκσζε ηνπ ελεξγνχ ξφινπ ηνπ 

ρξήζηε) θαη επνκέλσο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα παξνρήο θάζε είδνπο επξπδσληθψλ 

ππεξεζηψλ (ηδηαίηεξα ε Home Run Fiber) κε κεγάιε αζθάιεηα θαηά ηε κεηάδνζε 

ησλ δεδνκέλσλ [Mπνχξαο, 2008]. Δπηπιένλ, δηεπθνιχλνπλ ηελ αιιαγή 

ηειεπηθνηλσληαθνχ παξφρνπ απφ θάζε ρξήζηε θαη θαη’επέθηαζε ηελ χπαξμε 

αληαγσληζκνχ ζηηο ππεξεζίεο αιιά επίζεο δηεπθνιχλνπλ θαη ηελ επέθηαζε ηνπ 

δηθηχνπ.  Σν κεηνλέθηεκά ηνπο είλαη φηη ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιν CAPEX θαη 

OPEX εμ’αηηίαο ησλ πςειψλ απαηηήζεσλ ζε νπηηθέο ίλεο αιιά θαη ζε ειεθηξνληθφ 

εμνπιηζκφ. 

 

 

 

 

 

Σρήκα 2: Αξρηηεθηνληθή Home Run Fiber                                    

(Πεγή:Carnegie Mellon University (ΗΠΑ), 2003) 
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Σρήκα 3: Αξρηηεθηνληθή Active Star                                                            

(Πεγή:Carnegie Mellon University (ΗΠΑ), 2003) 

 

3.1.1.4.2   Point-to-MultiPoint (PMP) 

 

ηελ ηνπνινγία “Point-to-MultiPoint” (PMP) ζε αληίζεζε κε ηελ “Point-to-Point” 

δελ ππάξρεη δηαθξηηή νπηηθή νδφο πνπ λα ζπλδέεη ηνλ πάξνρν κε ηνλ ρξήζηε. Ζ 

ηνπνινγία PMP επηηπγράλεηαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κέζσ ηεο αξρηηεθηνληθήο PON 

(Παζεηηθά Οπηηθά Γίθηπα) (ρήκα 4). Καηά ηελ αξρηηεθηνληθή απηή ν θεληξηθφο 

εμνπιηζκφο ηνπ δηθηπαθνχ παξφρνπ ζπλδέεηαη κε κηα νπηηθή ίλα κε έλαλ 

δηαθιαδσηήξα ν νπνίνο εμππεξεηεί, αλάινγα κε ηελ ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία, απν 

16 έσο 64 ρξήζηεο. Ο δηαθιαδσηήξαο απηφο δηακνηξάδεη ζηνπο ρξήζηεο ην εχξνο 

δψλεο πνπ παξέρεη ν θεληξηθφο εμνπιηζκφο ηνπ παξφρνπ ην νπνίν είλαη ίζν κε 1,2 ή 

2,4 Gbps (εμαξηάηαη απν ηελ ηερλνινγία). Απηφ ζεκαίλεη πσο ην εχξνο δψλεο πνπ ν 

θάζε ρξήζηεο απνιακβάλεη είλαη ίζν κε κεξηθέο δεθάδεο Mbps. Δπηπιένλ, θάπνηα 

είδε ηεο αξρηηεθηνληθήο απηήο (GPON, BPON) ραξαθηεξίδνληαη απφ αζζπκεηξία 

ζηε κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ. Σα παξαπάλσ ζπλεπάγνληαη κηθξφηεξν εχξνο 

ππεξεζηψλ (fast internet, VoIP, video broadcasting) [Mπνχξαο, ] ζε ζρέζε κε ηηο 

αξρηηεθηνληθέο P2P θαη απνδπλάκσζε ηνπ ελεξγνχ ξφινπ ηνπ ρξήζηε. Πάλησο, ηα 

ζπζηήκαηα Wavelength Division Multiplexing (WDM) PON πνπ αλαπηχζζνληαη 

ηειεπηαία, είλαη δπλαηφλ λα εμαζθαιίζνπλ εχξνο δψλεο 100 Mbps θαη πςειφηεξν 

αιιά λα θαηαζηήζνπλ θαη επθνιφηεξε ηε δηαδηθαζία αιιαγήο παξφρνπ ππεξεζηψλ 

απφ θάζε ρξήζηε. 

 

Λφγσ ηνπ φηη ηέηνηνπ είδνπο αξρηηεθηνληθέο ραξαθηεξίδνληαη απφ ρακειφηεξα 

CAPEX θαη OPEX ζε ζρέζε κε ηηο αξρηηεθηνληθέο “Point-to-Point” θαη φηη 

θαζηζηνχλ δχζθνιε ηελ αιιαγή ηειεπηθνηλσληαθνχ παξφρνπ απν θάζε ρξήζηε, 

ζπλήζσο εθαξκφδνληαη θαηά ηελ αλάπηπμε νπηηθψλ δηθηχσλ απν κεγάινπο 

ηειεπηθνηλσληαθνχο παξφρνπο νη νπνίνη εθκεηαιιεχνληαη ζρεδφλ 

θαη’απνθιεηζηηθφηεηα ηα δίθηπα απηά. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ χπαξμε 

κνλνπσιίνπ θη ελδερνκέλσο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα θαη ζηηο ηηκέο 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Σέινο, νη ππνδνκέο απηέο ραξαθηεξίδνληαη απφ 
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ρακειφηεξε αζθάιεηα θαηά ηε κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ θαη δπζθνιία επέθηαζεο 

ζε ζρέζε κε ηηο αξρηηεθηνληθέο “Point-to-Point” [Mπνχξαο, 2008].  

 

 

 

 

Σρήκα 4: Αξρηηεθηνληθή Passive Optical Network (PON)           

(Πεγή:Carnegie Mellon University (ΗΠΑ), 2003) 

 

3.1.1.5  Γίθηπα Καισδηαθήο Σειεόξαζεο 

 

Σα δίθηπα θαισδηαθήο ηειεφξαζεο είραλ ζρεδηαζηεί αξρηθά κφλν γηα ηελ κεηάδνζε 

ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηνπο ρξήζηεο. Δίλαη βαζηζκέλα ζε αξρηηεθηνληθή 

“Point-to-MultiPoint” (PMP) θαη απνηεινχληαλ, αξρηθά, απν νκναμνληθά (coaxial) 

θαιψδηα ραιθνχ. Δμ’αηηίαο ηεο επξείαο δηάδνζεο ηνπ δηαδηθηχνπ ηα δίθηπα απηά 

πξνζαξκφζηεθαλ ψζηε λα δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα ιήςεο αιιά θαη εθπνκπήο 

απνθιεηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ απν θάζε ρξήζηε. Παξέρνπλ εχξνο δψλεο γηα ηε ιήςε 

θαη εθπνκπή πεξηερνκέλνπ 160Mbps θαη 120Mbps αληίζηνηρα (αζζπκεηξία ζηε 

κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ) γηα θάζε θφκβν πξφζβαζεο ν νπνίνο εμππεξεηεί απφ 25 

έσο 1000 ζπλδξνκεηέο. Δμ’αηηίαο ηεο ΡΜΡ αξρηηεθηνληθήο ην ζπλνιηθφ εχξνο δψλεο 

δηακνηξάδεηαη ζηνπο ζπλδξνκεηέο πνπ θάλνπλ θάζε ζηηγκή ρξήζε ηνπ δηθηχνπ. 

Δλδεηθηηθά, φηαλ θάλνπλ ρξήζε ηνπ δηθηχνπ 20 ζπλδξνκεηέο θάζε ζπλδξνκεηήο 

απνιακβάλεη ρακειφ εχξνο δψλεο (8 Mbps θαη 6 Mbps γηα ηε ιήςε θαη εθπνκπή 

πεξηερνκέλνπ αληίζηνηρα). Δπίζεο, ε PMP αξρηηεθηνληθή , φπσο πξναλαθέξζεθε, 

επλνεί ηελ αλάπηπμε κηαο ηέηνηαο ππνδνκήο απφ κηα νληφηεηα ε νπνία ηελ 

εθκεηαιιεχεηαη θαη’απνθιεηζηηθφηεηα γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ. ε πνιιέο ρψξεο 

ηνπ ΟΟΑ νη ηδηνθηήηεο ησλ ππνδνκψλ απηψλ αληηθαζηζηνχλ ηκήκα ηνπ ραιθνχ 

(Hybrid Fiber Coaxial) ή θαη φιν ην ραιθφ κε νπηηθή ίλα ψζηε λα αλαβαζκίζνπλ ηε 

δπλακηθφηεηα ησλ δηθηχσλ. πλήζσο, ε αληηθαηάζηαζε ηνπ ραιθνχ κε νπηηθή ίλα 

αθνξά ην ηκήκα έσο ηνλ θφκβν πξφζβαζεο ελψ ζην ηκήκα απν ηνλ θφκβν 

πξφζβαζεο έσο ηνλ ρξήζηε παξακέλεη ν ραιθφο.    
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3.1.2. Αζύξκαηα Γίθηπα  

 

3.1.2.1.  Αζύξκαηα δίθηπα WiFi / WiMAX 

 

Ο φξνο WiFi ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνζδηνξίζεη ηηο ζπζθεπέο πνπ βαζίδνληαη ζηα 

πξφηππα IEEE 802.11 θαη εθπέκπνπλ ζε ζπρλφηεηεο 2.4GHz. Χζηφζν ην WiFi 

(«αζχξκαηε πηζηφηεηα» ζηα ειιεληθά) έρεη επηθξαηήζεη θαη σο φξνο αλαθεξφκελνο 

ζπλνιηθά ζηα αζχξκαηα ηνπηθά δίθηπα κηθξήο εκβέιεηαο. Γηα ηελ θάιπςε κηαο 

πεξηνρήο απαηηείηαη ε εγθαηάζηαζε θεξαηψλ κεηάδνζεο θαη θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ 

ιήςεο. Παξέρεη εχξνο δψλεο κεξηθψλ δεθάδσλ Mbps, ζπκκεηξία ζηε κεηάδνζε 

ησλ δεδνκέλσλ θαη αθηίλα εκβέιεηαο 100 κέηξσλ. Ζ ηερλνινγία WiMax ιεηηνπξγεί 

κε παξεκθεξή ηξφπν κε ην Wi-Fi, σζηφζν εμαζθαιίδεη κεγαιχηεξε αθηίλα 

εκβέιεηαο αιιά ρακειφηεξν εχξνο δψλεο. ε ηδαληθέο ζπλζήθεο κπνξεί λα 

εμαζθαιίζεη ηαρχηεηα 70 Mbps ζε απφζηαζε 50 Km. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο, 

θάζε ρξήζηεο απνιακβάλεη εχξνο δψλεο κεξηθψλ Mbps ε αθξηβήο ηηκή ηνπ νπνίνπ 

εμαξηάηαη απν ηελ απφζηαζε ηεο θεξαίαο WiMax απφ ηνλ ρξήζηε αιιά θαη απν ηνλ 

αξηζκφ ησλ ρξεζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θάζε ζηηγκή ην δίθηπν αθνχ ην ζπλνιηθφ 

εχξνο δψλεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα δίθηπα WiMax φπσο θαη ηα Wi-Fi θαη γεληθφηεξα ηα 

πεξηζζφηεξα απφ ηα αζχξκαηα δίθηπα, δηακνηξάδεηαη ζηνπο ρξήζηεο πνπ θάζε ζηηγκή 

ρξεζηκνπνηνχλ ην δίθηπν.  

Σα δίθηπα WiFi θαη WiMax πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο πξφζβαζεο ζην Internet, 

ηειεθσλίαο κέζσ δηαδηθηχνπ (VoIP) θαη δηαζχλδεζεο κεηαμχ ειεθηξνληθψλ 

ζπζθεπψλ φπσο ηειενξάζεσλ, ςεθηαθψλ θακεξψλ, DVD Player θαη ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ. Πιενλέθηεκα ησλ δηθηχσλ απηψλ απνηειεί ην ρακειφ θφζηνο 

αλάπηπμεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο κε απνηέιεζκα λα είλαη εχθνια πινπνηήζηκε ε 

αλάπηπμή ηνπο (ηδηαίηεξα ησλ WiFi) απφ Γήκνπο, επηρεηξήζεηο αιιά θαη πνιίηεο ζε 

δεκφζηνπο ρψξνπο φπσο ζε πιαηείεο, μελνδνρεία, ζπλεδξηαθνχο ρψξνπο, αεξνδξφκηα,  

πινία θηι. Σα δίθηπα απηά εμππεξεηνχλ ηδηαίηεξα κεηαθηλνχκελνπο ρξήζηεο πνπ 

θάλνπλ ρξήζε θνξεηψλ ππνινγηζηψλ. Σέινο, νη αζχξκαηεο επηινγέο παξνπζηάδνπλ 

κεγαιχηεξν βαζκφ επαηζζεζίαο ζε αλεπηζχκεηεο πεγέο ζεκάησλ θαη ζνξχβνπ ζε 

ζρέζε κε ηηο ελζχξκαηεο.  

 

3.1.2.2.  Γίθηπα Κηλεηήο Σειεθσλίαο (UMTS, LTE) 

 

Σα ήδε ππάξρνληα δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ 

επξπδσληθή κεηάδνζε δεδνκέλσλ κε ηηο θαηάιιειεο αλαβαζκίζεηο (3G/4G), ηηο 

νπνίεο ζε κεγάιν βαζκφ ήδε πινπνηνχλ νη εηαηξίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο. Πξνζθέξνπλ 

πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν κε εχξνο δψλεο κεξηθψλ Mbps θαη ηειεθσληθέο 

ππεξεζίεο. Σν πιενλέθηεκά ηνπο είλαη φηη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα επξπδσληθήο 

πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν ζε φιν ηνλ γεσγξαθηθφ ρψξν πνπ ήδε θαιχπηεη ε θηλεηή 

ηειεθσλία. Δπίζεο, νη 3G ηερλνινγίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο αλαβαζκίδνληαη κε βάζε 

ηηο παιηφηεξεο ηερλνινγίεο. Γειαδή νη ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ππνπίπηνπλ 

ζε παιηφηεξεο ηερλνινγίεο φηαλ βξίζθνληαη εθηφο εκβέιεηαο ησλ αλαβαζκηζκέλσλ 

εμνπιηζκψλ. Σέινο, φπσο θαη ηα αζχξκαηα δίθηπα WiFi / WiMAX παξνπζηάδνπλ 

ρακειφηεξε αζθάιεηα ζηε κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ απφ ηα ελζχξκαηα δίθηπα. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
http://el.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
http://el.wikipedia.org/wiki/Internet
http://el.wikipedia.org/wiki/VoIP
http://el.wikipedia.org/wiki/���������
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=������&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=DVD_Player&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/������������_�����������
http://el.wikipedia.org/wiki/������������_�����������
http://el.wikipedia.org/wiki/������������_�����������
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3.1.3. ύλνςε  

 

πλνςίδνληαο, νη επξπδσληθέο ππνδνκέο πνπ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ θαιχηεξα 

ζηηο αλάγθεο ηνπ κέιινληνο είλαη νη ππνδνκέο νπηηθψλ ηλψλ πνπ βαζίδνληαη ζε 

αξρηηεθηνληθέο FTTH (ή θαη πξνζσξηλά FTTB) θαη ζπγθεθξηκέλα ζε αξρηηεθηνληθέο 

Point-to-Point θαζψο παξέρνπλ πςειφηαην εχξνο δψλεο (ξπζκφ κεηάδνζεο 

δεδνκέλσλ) ζε θάζε ρξήζηε θαη ζπκκεηξία θαη ζηε κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ 

(ελδπλάκσζε ηνπ ελεξγνχ ξφινπ ηνπ ρξήζηε) κε απνηέιεζκα λα δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα παξνρήο πςειήο πνηφηεηαο θαη εχξνπο ππεξεζηψλ θαη κάιηζηα κε κεγάιε 

αζθάιεηα. Δπηπιένλ, ηελ πςειή πνηφηεηα, ηελ θαηλνηνκία θαη ηηο ρακειέο ηηκέο ζηελ 

παξνρή ησλ ππεξεζηψλ επλνεί θαη ην γεγνλφο φηη νη αξρηηεθηνληθέο Point-to-Point 

επηηξέπνπλ ηε δξαζηεξηνπνίεζε πνιιψλ παξφρσλ ππεξεζηψλ θη επνκέλσο ηε 

δεκηνπξγία αληαγσληζκνχ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ. Έλα άιιν πιενλέθηεκα ησλ 

ππνδνκψλ απηψλ είλαη ε ζρεηηθά εχθνιε επεθηαζηκφηεηά ηνπο. 

 

Δπνκέλσο, νη ππνδνκέο FTTH κε ηνπνινγία Point-to-Point παξ’φιν πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφ θφζηνο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο, παξνπζηάδνπλ ηα 

ζεκαληηθφηεξα καθξνπξφζεζκα σθέιε γηα ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη γεληθφηεξα γηα 

ηελ αλάπηπμε κηαο ρψξαο.  

 

Παξ’φιαπηά, ζε δχζβαηεο θαη απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο κπνξεί λα ελδείθλπηαη 

πεξηζζφηεξν ε αλάπηπμε αζχξκαησλ δηθηχσλ, θαζψο είλαη πηζαλφλ ην πςειφ 

θφζηνο αλάπηπμεο ππνδνκψλ νπηηθψλ ηλψλ θαη ε ρακειή πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα 

ησλ δπλεηηθψλ ρξεζηψλ λα θαζηζηνχλ αζχκθνξε ηελ αλάπηπμε δηθηχσλ FTTB/H ζε 

ηέηνηεο πεξηνρέο.  
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      3.2  Δπηρεηξεκαηηθά Μνληέια 
  

 

Γηα ηελ αλάπηπμε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ε 

επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ κε ζηφρν: 

  

1) ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ σθειεηψλ ησλ ππνδνκψλ απηψλ γηα ηνπο πνιίηεο, ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη γεληθφηεξα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο  θαη ηελ 

ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

 

2) ηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ησλ ππνδνκψλ απηψλ 

 

ηελ ζπλέρεηα (ρήκα 5) πεξηγξάθνληαη ηα ηξία βαζηθά επίπεδα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

κνληέισλ: 

 

 Σν πξψην επίπεδν αθνξά ηνλ παζεηηθφ εμνπιηζκφ ηνπ δηθηχνπ, δειαδή  ηνπο 

αγσγνχο, ηηο νπηηθέο ίλεο θιπ.  

 Σν δεχηεξν επίπεδν αθνξά ηνλ ελεξγφ εμνπιηζκφ ηνπ δηθηχνπ, δειαδή  ηνπο 

δξνκνινγεηέο (routers), ηνπο δηαθφπηεο (switches) θιπ.  

 Σν ηξίην επίπεδν αθνξά ηελ πξφζβαζε ζην δίθηπν γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

θαη πεξηερνκέλνπ (δηαδίθηπν, ηειεθσλία, ςεθηαθή ηειεφξαζε θιπ.) 

 

Ενεπγόρ Εξοπλιζμόρ Δικηύος

(Κοπμόρ και Διανομή)

Δπομολογηηέρ (routers)

Διακόπηερ (switches)

κλπ.

Παθηηικόρ Εξοπλιζμόρ Δικηύος

(Ίνα - Dark Fiber)
Αγωγοί

Οπηικέρ ίνερ

Ππόζβαζη, Υπηπεζίερ,

Πεπιεσόμενο

Ράδιοθωνο/Τηλεόπαζη

Διαδίκηςο

Τηλεθωνία

Άλλερ ςπηπεζίερ

 

Σρήκα 5: Τα βαζηθά επίπεδα ελόο επηρεηξεκαηηθνύ κνληέινπ               

(Πεγή: ΙΤΥ, 2007) 

 

Ζ νληφηεηα (ηδησηηθή ή δεκφζηα επηρείξεζε, θιπ.) πνπ ειέγρεη θαη εθκεηαιιεχεηαη 

θάζε επίπεδν θαζνξίδεη θαη ην είδνο θάζε επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ. ηε ζπλέρεηα 

παξνπζηάδνληαη θάπνηα γεληθά ζελάξηα επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ. 
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3.2.1  ελάξηα Δπηρεηξεκαηηθώλ Μνληέισλ 

  

ελάξην 1: Ίζε θαη Aλνηρηή Πξφζβαζε (Equal and Open Access) ζην 

επίπεδν ηνπ παζεηηθνχ εμνπιηζκνχ 

 

ην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην (ρήκα 6) ζηφρνο είλαη ε δηαζθάιηζε ίζεο θαη αλνηρηήο 

πξφζβαζεο ζηελ παζεηηθή ππνδνκή ηνπ δηθηχνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

 ην πξψην επίπεδν δξαζηεξηνπνηείηαη κηα δεκνηηθή αξρή ή κηα θνηλνπξαμία 

Γήκσλ ή κηα εηαηξία θνηλήο σθέιεηαο ε νπνία πινπνηεί θαη πξνζθέξεη κε 

ηζφηηκνπο φξνπο (δηαθάλεηα) θαη πηζαλφηαηα θνζηνζηξεθψο ηνλ παζεηηθφ 

εμνπιηζκφ ηνπ δηθηχνπ ζε θάζε πάξνρν πνπ επηζπκεί λα εγθαηαζηήζεη ελεξγφ 

εμνπιηζκφ. 

 ην δεχηεξν επίπεδν δξαζηεξηνπνηείηαη θάζε εκπνξηθφο πάξνρνο πνπ επηζπκεί 

λα πξνζθέξεη ελεξγφ εμνπιηζκφ ζηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ. 

 ην ηξίην επίπεδν δξαζηεξηνπνηείηαη θάζε εκπνξηθφο πάξνρνο πνπ επηζπκεί λα 

παξέρεη ππεξεζίεο ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο.  

 

Σν ζελάξην απηφ δηεπθνιχλεη ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ πγηνχο αληαγσληζκνχ 

αλάκεζα ζηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ γεγνλφο πνπ είλαη δπλαηφλ λα επλνήζεη ηελ 

πςειή πνηφηεηα, ηελ θαηλνηνκία θαη ηηο ρακειέο ηηκέο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη 

πεξηερνκέλνπ. 

 

 

 

Σρήκα 6: Ίζε θαη Aλνηρηή Πξόζβαζε ζην επίπεδν ηνπ παζεηηθνύ 

εμνπιηζκνύ (Πεγή: ΙΤΥ, 2007) 

 

ελάξην 2: Πιήξεο θξαηηθφο έιεγρνο κέζσ Κνηλνπξαμηψλ ηνπ Γεκφζηνπ 

θαη ηνπ Ηδησηηθνχ ηνκέα (Full Public control through Public-Private 

Partnerships –PPPs)  

 

ην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην (ρήκα 7) ζηφρνο είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο θξαηηθήο 

παξέκβαζεο θαη ειέγρνπ ζε φια ηα επίπεδα, κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θξάηνπο ζε 



 39 

Κνηλνπξαμίεο ηνπ Γεκφζηνπ θαη ηνπ Ηδησηηθνχ ηνκέα. Σν ζελάξην απηφ παξνπζηάδεη 

ην πιενλέθηεκα ηεο απινπνίεζεο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο θαζψο ζηελ 

φιε δηαδηθαζία εκπιέθεηαη κία θαη κφλν νληφηεηα [eBusinessForum, 2008Α]. κσο 

ζπλεπάγεηαη θαη ηε κε χπαξμε αληαγσληζκνχ κε πηζαλφηαην επαθφινπζν ηε κε ηάζε 

γηα θαηλνηνκία θαη ρακειέο ηηκέο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη πεξηερνκέλνπ. 

 

 

Σρήκα 7: Πιήξεο θξαηηθόο έιεγρνο κέζω Κνηλνπξαμηώλ ηνπ Γεκόζηνπ θαη 

ηνπ Ιδηωηηθνύ ηνκέα (Πεγή: ΙΤΥ, 2007) 

 

ελάξην 3: Ίζε θαη Aλνηρηή Πξφζβαζε (Equal and Open Access) ζην 

επίπεδν ηνπ ελεξγνχ εμνπιηζκνχ 

 

ην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην (ρήκα 8) ζηφρνο είλαη ε δηαζθάιηζε ίζεο θαη αλνηρηήο 

πξφζβαζεο ζηελ ελεξγή ππνδνκή ηνπ δηθηχνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

 ην πξψην θαη δεχηεξν επίπεδν δξαζηεξηνπνηείηαη κηα Κνηλνπξαμία ηνπ 

Γεκφζηνπ (Γήκνο ή Κνηλνπξαμία Γήκσλ ή Δηαηξία Κνηλήο Χθέιεηαο ή 

Κξάηνο) θαη ηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα, ε νπνία πινπνηεί θαη πξνζθέξεη κε 

ηζφηηκνπο φξνπο (δηαθάλεηα) ηνλ παζεηηθφ θαη ελεξγφ εμνπιηζκφ ηνπ δηθηχνπ 

ζε θάζε εκπνξηθφ πάξνρν πνπ επηζπκεί λα παξέρεη ππεξεζίεο ζηνπο ηειηθνχο 

ρξήζηεο.  

 ην ηξίην επίπεδν δξαζηεξηνπνηείηαη θάζε εκπνξηθφο πάξνρνο πνπ επηζπκεί λα 

παξέρεη ππεξεζίεο ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο.  

 

Σν ζελάξην απηφ φπσο θαη ην ελάξην 1 δηεπθνιχλεη ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ πγηνχο 

αληαγσληζκνχ αλάκεζα ζηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ γεγνλφο πνπ είλαη δπλαηφλ λα 

επλνήζεη ηελ πςειή πνηφηεηα, ηελ θαηλνηνκία θαη ηηο ρακειέο ηηκέο ζηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ θαη πεξηερνκέλνπ.  
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Σρήκα 8: Ίζε θαη Aλνηρηή Πξόζβαζε ζην επίπεδν ηνπ ελεξγνύ εμνπιηζκνύ 

(Πεγή: ΙΤΥ, 2007) 

 

ελάξην 4: Μνλαδηθφο ηδησηηθφο πάξνρνο ππεξεζηψλ 

 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην (ρήκα 9) έρεη σο εμήο: 

 

 ην πξψην επίπεδν δξαζηεξηνπνηείηαη ε δεκνηηθή αξρή ή κηα θνηλνπξαμία 

Γήκσλ ή κηα εηαηξία θνηλήο σθέιεηαο ε νπνία πινπνηεί θαη πξνζθέξεη ηνλ 

παζεηηθφ εμνπιηζκφ ηνπ δηθηχνπ ζε έλαλ κνλαδηθφ πάξνρν ππεξεζηψλ. 

 ην δεχηεξν θαη ηξίην επίπεδν δξαζηεξηνπνηείηαη έλαο θαη κφλν πάξνρνο ν 

νπνίνο ειέγρεη ηνλ ελεξγφ εμνπιηζκν ηνπ δηθηχνπ θαη πξνζθέξεη επξπδσληθέο 

ππεξεζίεο ζηνπο ρξήζηεο. 

 

 

 

 
 

Σρήκα 9: Έλαο (1) ηδηωηηθόο πάξνρνο ππεξεζηώλ (Πεγή: ΙΤΥ, 2007) 

 

Σν πιενλέθηεκα ηνπ ζελαξίνπ απηνχ είλαη ε νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ηνπ 

εγρεηξήκαηνο κε αξθεηά ρακειφηεξα επίπεδα θφζηνπο αλά πειάηε [ITY, 2007]. κσο 

θαη απηφ ην ζελάξην δελ πξνάγεη ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ πνιιψλ παξφρσλ 
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ππεξεζηψλ κε απνηέιεζκα λα κελ επλννχληαη ε πςειή πνηφηεηα, ε θαηλνηνκία θαη νη 

ρακειέο ηηκέο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη πεξηερνκέλνπ. 

 

3.2.2.  ύλνςε 

 

Κάζε επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν παξνπζηάδεη πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα θαη 

είλαη πηζαλφλ ε πηνζέηεζή ηνπ λα ελδείθλπηαη γηα ηελ αλάπηπμε επξπδσληθψλ 

ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ ζε θάπνηεο πεξηνρέο θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο θαη 

γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Παξ’φιαπηά, εμ’αηηίαο ηνπ φηη ε 

επξπδσληθφηεηα κπνξεί λα ζεσξεζεί δεκφζην αγαζφ απαηηείηαη ε δεκηνπξγία ησλ 

θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ πνπ ζα επηηξέςεη ηελ παξνρή πςεινχ επηπέδνπ επξπδσληθψλ 

ππεξεζηψλ ζε φινπο ηνπο πνιίηεο, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο δεκφζηνπο θνξείο κηαο 

ρψξαο κε ζρεηηθά ρακειφ θφζηνο. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ απαηηείηαη, θαηαξρήλ, ε 

αλάπηπμε πςεινχ επηπέδνπ επξπδσληθψλ ππνδνκψλ ζε φιεο ηηο πεξηνρέο κηαο ρψξαο 

θη απηφ κπνξεί λα ζπκβεί κφλν κέζσ ηεο παξέκβαζεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα αθνχ 

φπσο πξναλαθέξζεθε (θεθ. 2.6) ν ηδησηηθφο παξάγνληαο πξνηηκά λα κελ αλαπηχζζεη 

ππνδνκέο ζε κε εκπνξηθά ειθπζηηθέο πεξηνρέο. Δπηπιένλ, ν δεκφζηνο ραξαθηήξαο 

ησλ ππνδνκψλ ζα πξέπεη λα επηηξέςεη ηελ «ίζε θαη αλνηρηή πξφζβαζε» ζηα δίθηπα 

απηά, δειαδή ηε δηάζεζή ηνπο ζε θάζε εκπνξηθφ πάξνρν πνπ επηζπκεί λα παξέρεη 

ππεξεζίεο κε ηζφηηκνπο φξνπο (δηαθάλεηα), αιιά θαη λα ζηνρεχεη ζηελ θνζηνζηξεθή 

ηηκνιφγεζε ησλ δηθηχσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα επλνεζεί ν αληαγσληζκφο ζηελ 

πνηφηεηα θαη ζηηο ηηκέο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κε πξνθαλή νθέιε γηα ηηο 

ηνπηθέο θνηλσλίεο. Δπνκέλσο, ε πηνζέηεζε ηνπ ζελαξίνπ 1 ή ηνπ ζελαξίνπ 3 ή 

παξαιιαγήο ηνπο δειαδή ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ ηεο ίζεο θαη αλνηρηήο 

πξφζβαζεο ζε δεκφζηεο επξπδσληθέο ππνδνκέο εμππεξεηεί θαιχηεξα ηελ παξνρή 

πςειήο πνηφηεηαο επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ ζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο 

πνιίηεο κε φζν ην δπλαηφλ ρακειφηεξεο ηηκέο.  

 

Σέινο, ηδηαίηεξα θξίζηκνο παξάγνληαο γηα ηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ησλ 

εγρεηξεκάησλ γηα ηελ αλάπηπμε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ είλαη ε 

επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ κεγέζνπο ησλ ρεκάησλ πνπ ζα αλαπηχμνπλ θαη ζα 

παξέρνπλ ηηο ππνδνκέο απηέο (Δπίπεδν Γήκνπ, Ννκαξρίαο, Πεξηθέξεηαο, Υψξαο). 
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4. Ση γίλεηαη ζηνλ θόζκν  
 

Ζ επξπδσληθφηεηα έρεη γλσξίζεη κεγάιε αλάπηπμε ζε παγθφζκην επίπεδν ηα 

ηειεπηαία ρξφληα. πσο θαίλεηαη απφ ην Γηάγξακκα 1 ν αξηζκφο ησλ ζπλδξνκεηψλ 

επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ έρεη ζρεδφλ ηεηξαπιαζηαζηεί κέζα ζε 

5 ρξφληα. Έηζη, ηνλ Ηνχλην ηνπ 2003 ππήξραλ 70 εθαηνκκχξηα ζπλδξνκεηέο 

επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ ελψ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2008 ν αξηζκφο απηφο αλέβεθε ζηα 250 

εθαηνκκχξηα. Σν 60% ησλ ζπλδέζεσλ αθνξνχλ πξνο ην παξφλ ηερλνινγίεο DSL, ην 

30% ηερλνινγίεο θαισδηαθήο ηειεφξαζεο ελψ πάλσ απφ ην 10% ησλ ζπλδέζεσλ 

πξαγκαηνπνηνχληαη κε ππνδνκέο νπηηθψλ ηλψλ FTTB/H θαη FTTN/C.  
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ρωξώλ ηνπ ΟΟΣΑ αλά ηερλνινγία (Πεγή:ΟΟΣΑ, Ινύληνο 2008) 
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Γηάγξακκα 2: Σπλδξνκεηέο επξπδωληθώλ ππεξεζηώλ αλά 100 θαηνίθνπο 

αλά ηερλνινγία θαη αλά ρώξα (Πεγή:ΟΟΣΑ, Ινύληνο 2008) 
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ζνλ αθνξά ηελ θαηάηαμε ησλ ρσξψλ (Γηάγξακκα 2), ζηηο πξψηεο ζέζεηο βξίζθνληαη 

νη θαλδηλαβηθέο ρψξεο (Γαλία, Ννξβεγία, νπεδία), ε Οιιαλδία, ε Φηλιαλδία, ε 

Διβεηία θαη ε Νφηηνο Κνξέα, φπνπ πάλσ απφ ην 30% ηνπ πιεζπζκνχ είλαη 

ζπλδξνκεηέο επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ. Οη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο βξίζθνληαη ζηελ 15
ε
 

ζέζε (πνζνζηφ 25%) ελψ θαη νη κεγάιεο αλεπηπγκέλεο επξσπατθέο ρψξεο βξίζθνληαη 

πεξίπνπ ζηε κέζε ηεο θαηάηαμεο. Καηά ζεηξά, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην βξίζθεηαη ζηελ 

11
ε
 ζέζε, ε Γαιιία ζηελ 13

ε
, ε Γεξκαλία ζηελ 14

ε
, ε Ηζπαλία ζηελ 20

ε
 θαη ε Ηηαιία 

ζηελ 22
ε
. ηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο βξίζθνληαη ε Διιάδα, ε Πνισλία, ε Σνπξθία, ην 

Μεμηθφ θαη ε ινβαθία ζηελ νπνία φκσο ε αλάπηπμε πςεινχ επηπέδνπ επξπδσληθψλ 

ππνδνκψλ νπηηθψλ ηλψλ έρεη μεθηλήζεη δπλακηθά.   

 

Οη κεγάιεο αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο (Κίλα, Ηλδία, Ρσζία, Βξαδηιία) 

παξνπζηάδνπλ αθφκα ρακειή επξπδσληθή δηείζδπζε. Ζ Κίλα παξνπζηάδεη πάλσ απφ 

6% επξπδσληθή δηείζδπζε, εμ’αηηίαο φκσο ηνπ κεγάινπ πιεζπζκνχ ηεο είλαη ήδε 

πξψηε παγθνζκίσο ζε απφιπηνπο αξηζκνχο ζπλδξνκεηψλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ 

(80 εθαηνκκχξηα) μεπεξλψληαο απφ ηα κέζα ηνπ 2008 ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη 

δείρλεη κεγάιε ηάζε πεξαηηέξσ αχμεζεο ηεο επξπδσληθήο δηείζδπζεο. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά ε άιιε κεγάιε αλεξρφκελε νηθνλνκία ηεο Αζίαο, ε Ηλδία, βξίζθεηαη αξθεηά 

πην ρακειά σο πξνο ηε δηείζδπζε ηεο επξπδσληθφηεηαο (πεξίπνπ 0,5%). Δπίζεο ζηε 

Βξαδηιία ππήξραλ 10 εθαηνκκχξηα ζπλδξνκεηέο ζην ηέινο ηνπ 2008 (5,3% 

δηείζδπζε) ελψ ζηε Ρσζία 4 εθαηνκκχξηα ζπλδξνκεηέο ηνλ επηέκβξην ηνπ 2008 

(3% δηείζδπζε) [Internet World Stats, 2008]. 

. 

 

 

 
Γηάγξακκα 3: Ννηθνθπξηά ζπλδεδεκέλα ζε δίθηπα FTTB/H αλά 100 

λνηθνθπξηά αλά ρώξα (Πεγή:FTTH Europe Council, Γεθέκβξηνο 2008) 
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ζνλ αθνξά ηηο πςεινχ επηπέδνπ επξπδσληθέο ππνδνκέο [νπηηθέο ίλεο κέρξη ην 

θηίξην/ζπίηη (FTTB/H)] νη αλεπηπγκέλεο αζηαηηθέο ρψξεο πξσηνπνξνχλ. ηηο δχν 

πξψηεο ζέζεηο ηεο θαηάηαμεο (Γηάγξακκα 3) ησλ ρσξψλ κε ηε κεγαιχηεξε δηείζδπζε 

σο πξνο ηηο ππνδνκέο FTTB/H ( >1%) βξίζθνληαη ε Ν.Κνξέα θαη ην Υνλγθ-Κνλγθ 

(Κίλα) φπνπ ην 45% θαη ην 27% ησλ λνηθνθπξηψλ ηνπο ζπλδέεηαη κε ηνλ θεληξηθφ 

εμνπιηζκφ ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ ηνπο παξφρνπ ηνπιάρηζηνλ κε  ππνδνκή FTTB. 

Αθνινπζεί ε Ηαπσλία κε πνζνζηφ 25%, ε νπνία φκσο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 

πςειφηεξε δηείζδπζε απνθιεηζηηθά ζε ππνδνκέο FTTH (17%). ηελ Δπξψπε θαη ζηηο 

ΖΠΑ ε δηείζδπζε ηνπ FTTB/H είλαη αξθεηά πην ρακειή. ηηο πςειφηεξεο ζέζεηο 

βξίζθνληαη ε νπεδία θαη ε Ννξβεγία, φπνπ ζρεδφλ ην 10% ησλ λνηθνθπξηψλ έρνπλ 

επξπδσληθή ζχλδεζε κέζσ ππνδνκψλ FTTB/H θαη αθνινπζεί ε ινβελία κε 

δηείζδπζε 7%. Οη ΖΠΑ βξίζθνληαη ζηελ 8
ε
 ζέζε (5%) ηεο θαηάηαμεο θη αθνινπζνχλ 

ε Ηζιαλδία (4%), ε Γαλία (3%), ε Αλδφξξα, ε Οιιαλδία, ε Φηλιαλδία, ε 

ηλγθαπνχξε θαη ε Ληζνπαλία. ηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο ηεο θαηάηαμεο ησλ 20 ρσξψλ 

κε ηε κεγαιχηεξε δηείζδπζε σο πξνο ηηο ππνδνκέο FTTB/H βξίζθνληαη ε Κίλα, ε 

Ηηαιία, ε Δζζνλία, ε Ρσζία θαη ε Λεηνλία. 

 
Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί εδψ φηη εθηφο απφ ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ κηαο ρψξαο 

πνπ έρεη πξφζβαζε ζε επξπδσληθέο ππεξεζίεο (επξπδσληθή δηείζδπζε) θξίζηκνη 

δείθηεο γηα ην επίπεδν αλάπηπμεο ηεο επξπδσληθφηεηαο θαη δηάρπζεο ησλ 

σθειεκάησλ ηεο απνηεινχλ ην επίπεδν ησλ επξπδσληθψλ ηαρπηήησλ, ην εχξνο θαη ε 

πνηφηεηα ησλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ θαη ην επίπεδν ησλ ηηκψλ κε ηηο νπνίεο 

παξέρνληαη, ην επίπεδν ηνπ αληαγσληζκνχ, ην επίπεδν επξπδσληθήο θάιπςεο 

αγξνηηθψλ/απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ θηι. Έηζη, ην Ίδξπκα Σερλνινγηψλ 

Πιεξνθνξηθήο θαη Καηλνηνκίαο (ITIF) πνπ έρεη έδξα ηηο ΖΠΑ έρεη θαηαηάμεη ηηο 

ρψξεο ηνπ ΟΟΑ κε βάζε έλαλ ζχλζεην δείθηε ν νπνίνο πξνθχπηεη απφ ηνλ 

ζπλππνινγηζκφ ηεο επξπδσληθήο δηείζδπζεο, ηεο κέζεο ηαρχηεηαο ιήςεο 

πεξηερνκέλνπ θαη ηεο ειάρηζηεο κεληαίαο ηηκήο αλά Mbps. H θαηάηαμε ησλ ρσξψλ 

(Μάτνο 2008) είλαη πεξίπνπ ίδηα κε ηελ θαηάηαμε σο πξνο ηελ επξπδσληθή δηείζδπζε 

κε ηελ δηαθνξά φηη ε Ν.Κνξέα θαη ε Ηαπσλία θαηαιακβάλνπλ ηηο δχν πξψηεο ζέζεηο 

ζε απηή ηελ θαηάηαμε ιφγσ ηνπ φηη ραξαθηεξίδνληαη απφ ηηο πςειφηεξεο 

επξπδσληθέο ηαρχηεηεο εμ’αηηίαο ηεο κεγάιεο δηείζδπζεο ησλ ππνδνκψλ νπηηθψλ 

ηλψλ FTTB/H.       

 

ε δηεζλέο επίπεδν, λεζίδεο πςειήο πεξνθνξηαθήο ππνδνκήο γεληθφηεξα αιιά θαη 

επξπδσληθψλ ππνδνκψλ εηδηθφηεξα απνηεινχλ ηα δίθηπα ησλ αθαδεκατθψλ θαη 

εξεπλεηηθψλ θέληξσλ θαζψο ζε πνιιά απφ απηά θαη ηδηαίηεξα ζηηο αλεπηπγκέλεο 

ρψξεο έρνπλ εγθαηαζηαζεί δίθηπα νπηηθψλ ηλψλ, ηα νπνία δηαζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο 

κε δίθηπα θνξκνχ, γεγνλφο ην νπνίν επηηξέπεη πςειέο ηαρχηεηεο ζχλδεζεο ζην 

δηαδίθηπν (100 Μbps – 10 Gbps). 

 

Σέινο, σο πξνο ηηο αζχξκαηεο επξπδσληθέο ππνδνκέο, κεγαιχηεξε αλάπηπμε έρνπλ 

γλσξίζεη ηα δίθηπα Wi-Fi θαη νη ηερλνινγίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο 3G νη νπνίεο 

αθνξνχλ ήδε 400 εθ. ζπλδξνκεηέο παγθνζκίσο. Τςειή δηείζδπζε ησλ ηερλνινγηψλ 

3G απηψλ παξαηεξείηαη ζε ρψξεο ηεο Αζίαο κε ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα ηελ 

Ηαπσλία θαη ζε ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο φπσο ηελ Ηηαιία θαη ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην. Οη ππνδνκέο Wi-Max παξνπζηάδνπλ πεξηνξηζκέλν βαζκφ αλάπηπμεο αλ θαη 

έξεπλα ηνπ Wi-Max Forum (2008) πξνβιέπεη κεγάιε αχμεζε ηεο δηείζδπζεο ηνπ Wi-

Max ηα επφκελα ρξφληα (135 εθ. ζπλδξνκεηέο ην 2012 απφ 6,5 εθ. ην 2007) θαη 

κάιηζηα θαη ζε κε αλεπηπγκέλεο ρψξεο.  
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ηε ζπλέρεηα ζα πεξηγξαθεί ζπλνπηηθά ην ζέκα ηεο αλάπηπμεο ηεο επξπδσληθφηεηαο 

ζηελ Αζία, ηελ Δπξψπε, ηηο ΖΠΑ θαη ηελ Απζηξαιία. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα γίλεη 

ζχληνκε αλαθνξά ζηελ αλάπηπμε θαη δηείζδπζε ησλ επξπδσληθψλ ππνδνκψλ, ζηηο 

ηερλνινγίεο θαη ηηο αξρηηεθηνληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ζηα επηρεηξεκαηηθά 

κνληέια αιιά θαη ζηηο πνιηηηθέο ησλ θπβεξλήζεσλ. 

 

4.1. Αζία  

 

ηελ Αζία ε αλάπηπμε ηεο επξπδσληθφηεηαο πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο ζηηο 

αλεπηπγκέλεο ρψξεο  (Ηαπσλία, Ν.Κνξέα, Υφλγθ-Κφλγθ, Σατβάλ, ηλγθαπνχξε, 

Μαιαηζία) θαη ζηελ Κίλα. Οη  θχξηεο ηερλνινγίεο πνπ εθαξκφδνληαη είλαη νη 

ηερλνινγίεο DSL θαη νη ηερλνινγίεο θαισδηαθήο ηειεφξαζεο. Παξ’φιαπηά ε 

Ν.Κνξέα, ε Ηαπσλία θαη ην Υφλγθ-Κφλγθ είλαη νη κφλεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ φπνπ νη 

ππνδνκέο FTTB/H απνηεινχλ ζεκαληηθφ κέξνο ησλ επξπδσληθψλ ππνδνκψλ θαη 

έρνπλ, κάιηζηα, αξρίζεη λα αληηθαζηζηνχλ ηηο ηερλνινγίεο DSL θαζψο παξαθάκπηνπλ 

ηηο αξρηηεθηνληθέο FTTN/C (αξρηηεθηνληθέο VDSL). εκαληηθφ ξφιν γηα ηε κεγάιε 

αλάπηπμε θαη κάιηζηα πςεινχ επηπέδνπ επξπδσληθψλ ππνδνκψλ ζε απηέο ηηο ρψξεο 

έρνπλ παίμεη νη παξεκβάζεηο ησλ θπβεξλήζεσλ, ε πςειή δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα αιιά θαη ε πςειή δήηεζε επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο 

πνιίηεο. 

 

Έηζη, ε Κνξέα φπνπ πάλσ απφ ην 90% ησλ λνηθνθπξηψλ έρεη πξφζβαζε ζε 

επξπδσληθέο ππεξεζίεο, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηζρπξή ζηξαηεγηθή ησλ θπβεξλήζεσλ 

γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επξπδσληθφηεηαο, απφ έλαλ ηδηαίηεξα ελεξγφ ηδησηηθφ ηνκέα 

πάλσ ζην ζέκα απηφ αιιά θαη απφ πςειή δήηεζε γηα επξπδσληθέο ππεξεζίεο απφ ηνλ 

πςειά θαηαξηηζκέλν ζηηο λέεο ηερλνινγίεο πιεζπζκφ. ηελ Ηαπσλία, ε νπνία 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πςειφηεξε δηείζδπζε ησλ ππνδνκψλ FTTH [17% ησλ 

λνηθνθπξηψλ (10 εθ. λνηθνθπξηά)], ε ζηξαηεγηθή ηεο θπβέξλεζεο ζηνρεχεη ζηελ 

επξπδσληθή θάιπςε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πιεζπζκνχ ην 2010 θαη κάιηζηα ην 90% λα 

είλαη ζπλδεδεκέλν κε FTTH. ηφρν, δειαδή, απνηειεί θαη ε θάιπςε κε επξπδσληθέο 

ππνδνκέο αθφκα θαη ησλ πην απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ. Ζ Σατβάλ, φπνπ ην 88% 

ηνπ πιεζπζκνχ ην 2006 ήηαλ ζπλδεδεκέλν κε επξπδσληθέο ππνδνκέο αξρηηεθηνληθήο 

FTTC, άξρηζε λα ζηξέθεηαη ζε αξρηηεθηνληθέο FTTB/H ην 2007 θαη παξνπζίαδε 

δηείζδπζε 12% (αλά 100 λνηθνθπξηά) ζε ηέηνηεο ππνδνκέο ην 2008. ηφρν ηεο 

θπβέξλεζεο απνηειεί ε ζχλδεζε ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ πιεζπζκνχ (4,2 εθ. 

λνηθνθπξηά) κε FTTB/H ην 2010. Ζ Κίλα, φπσο πξναλαθέξζεθε, έρεη ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο ζπλδξνκεηέο επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ ζηνλ θφζκν (80 εθαηνκκχξηα), 

εμ’αηηίαο ηνπ κεγάινπ πιεζπζκνχ ηεο, ελψ έρεη αξρίζεη λα αλαπηχζζεη θαη FTTB/H 

θπξίσο ζηηο κεγάιεο πφιεηο. Σέινο, ζηε ηλγθαπνχξε ην 20% ηνπ πιεζπζκνχ είλαη 

ζπλδξνκεηέο επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ θπξίσο κέζσ ηερλνινγηψλ DSL.  Μεηά απφ 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε δηαγσληζκνχ πνπ πξνθήξπμε ε θπβέξλεζε ηεο ρψξαο, 

ζρεκαηίζηεθαλ δχν Κνηλνπξαμίεο Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα (ΓΗΣ). Ζ κία 

Κνηλνπξαμία ζα αλαιάβεη ηελ θαηαζθεπή εθηελνχο παζεηηθνχ νπηηθνχ δηθηχνπ 

FTTB/H αξρηηεθηνληθήο P2P θαη ε άιιε ηνλ αληίζηνηρν ελεξγφ εμνπιηζκφ ηνπ 

δηθηχνπ απηνχ. Σν δίθηπν απηφ ζα παξέρεηαη κε θαζεζηψο «ίζεο» θαη «αλνηρηήο 

πξφζβαζεο» ζηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ. 
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Γεληθφηεξα φκσο, φζνλ αθνξά ηηο ππνδνκέο FTTB/H, νη ηειεπηθνηλσληαθνί πάξνρνη 

έρνπλ αλαπηχμεη θπξίσο αξρηηεθηνληθέο PON γεγνλφο πνπ δπζρεξαίλεη ηελ πξφζβαζε 

ζηηο ππνδνκέο απηέο ζε πνιινχο παξφρνπο ππεξεζηψλ θαη θαη’επέθηαζε ηε 

δεκηνπξγία ηζρπξνχ αληαγσληζκνχ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ. Γηα παξάδεηγκα ζηελ 

Ηαπσλία ην 80% ησλ ζπλδέζεσλ ζε ηερλνινγίεο FTTΒ/Ζ παξέρεηαη απφ ηνλ θχξην 

ηειεπηθνηλσληαθφ πάξνρν ηεο ρψξαο NTT παξ’φιν πνπ γεληθά ην λνκηθφ πιαίζην 

επλνεί ην θαζεζηψο ηεο «ίζεο» θαη «αλνηρηήο πξφζβαζεο» ζηηο ππνδνκέο ψζηε λα 

ππάξμεη αληαγσληζκφο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ. Σν γεγνλφο φηη νη αξρηηεθηνληθέο 

PON απνηεινχλ ηελ θχξηα αηηία ηεο έιιεηςεο αληαγσληζκνχ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

κε βάζε ηα δίθηπα FTTΒ/Ζ αλαδεηθλχεηαη θαη απφ ην φηη σο πξνο ηηο ηερλνινγίεο 

DSL ην κεξίδην αγνξάο ηεο ΝΣΣ είλαη πνιχ πην ρακειφ (38%).  

 

ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ηεο Αζίαο, ππάξρεη αληίζηαζε απφ ηνπο θχξηνπο 

ηειεπηθνηλσληαθνχο παξφρνπο (incumbents) ζηελ αλάπηπμε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ 

αθνχ απηνί έρνπλ ήδε εμαζθαιηζκέλα έζνδα απν ηηο ππεξεζίεο dial-up πνπ 

πξνζθέξνπλ, νη νπνίεο ζηεξίδνληαη ζηα παιηά ηνπο δίθηπα, θαη δελ ζέινπλ λα 

αλαιάβνπλ ην ξίζθν ηεο παξνρήο επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ κέζσ ηεο αλάπηπμεο λέσλ 

ππνδνκψλ. Παξ’φιαπηά ε απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο αιιά θαη ε αλαδπφκελε δήηεζε 

γηα επξπδσληθή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν έρεη αξρίζεη λα νδεγεί ηνπο 

ηειεπηθνηλσληαθνχο παξφρνπο ζηελ αλάπηπμε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ. 

 

4.2. Δπξώπε  

 
ηελ Δπξψπε, νη επξπδσληθέο ζπλδέζεηο βαζίδνληαη θπξίσο ζε ηερλνινγίεο DSL ελψ 

ζε θάπνηεο ρψξεο έρεη αλαπηπρζεί θαη ε θαισδηαθή ηειεφξαζε. Σα δίθηπα FTTB/H 

παξνπζηάδνπλ αθφκα ρακειή αλάπηπμε θαη δηείζδπζε θαη έρνπλ πεξηζζφηεξν 

αλαπηπρζεί ζηηο θαλδηλαβηθέο ρψξεο θαη ηελ Οιιαλδία. Δπίζεο, ε πιεηνςεθία ησλ 

ππνδνκψλ FTTB/H αλαπηχζζεηαη θπξίσο απφ Γήκνπο θαη Δηαηξείεο Κνηλήο 

Χθέιεηαο. Σα δίθηπα απηά βαζίδνληαη πεξηζζφηεξν ζε αξρηηεθηνληθέο Ρ2Ρ ψζηε λα 

δηεπθνιχλεηαη ε ρξήζε ησλ ππνδνκψλ απηψλ απφ πνιινχο παξφρνπο ππεξεζηψλ θαη 

θαη’επέθηαζε ε δεκηνπξγία αληαγσληζκνχ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ. Ζ αξρηηεθηνληθή 

PON πξνηηκάηαη θπξίσο απφ ηνπο θιαζζηθνχο ηειεπηθνηλσληαθνχο παξφρνπο φπσο 

γηα παξάδεηγκα ηελ France Telecom. Πάλησο, θαηεχζπλζε πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. 

απνηειεί ε νπδεηεξφηεηα ησλ επξπδσληθψλ δηθηχσλ θαη ε «ίζε» θαη «αλνηρηή 

πξφζβαζε» ζηηο ππνδνκέο δειαδή ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπο απφ θάζε εκπνξηθφ 

πάξνρν πνπ επηζπκεί λα παξέρεη ππεξεζίεο κε ηζφηηκνπο φξνπο έηζη ψζηε λα 

δεκηνπξγεζνχλ ζπλζήθεο πγηνχο αληαγσληζκνχ γηα λα κεγηζηνπνηεζνχλ ηα νθέιε γηα 

ηνπο θαηαλαισηέο (πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ, ρακειέο ηηκέο). Δπίζεο, βαζηθή 

ζπληζηψζα ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Δ.Δ. πάλσ ζην ζέκα ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο 

απνηειεί ε γεθχξσζε ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο κεηαμχ ησλ αζηηθψλ θαη ησλ 

αγξνηηθψλ πεξηνρψλ θαη γηα ην ζθνπφ απηφ ηα δηάθνξα Πξνγξάκκαηα ηήξημεο 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα ρξεκαηνδφηεζε ηεο αλάπηπμεο επξπδσληθψλ ππνδνκψλ ζε 

Γήκνπο απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ θάζε ρψξαο φπνπ ζπλήζσο νη ηειεπηθνηλσληαθνί 

πάξνρνη δελ έρνπλ άκεζν ζπκθέξνλ λα επελδχζνπλ εμ’αηηίαο ηνπ πςεινχ θφζηνπο 

πνπ ζπλεπάγεηαη ε εγθαηάζηαζε ππνδνκψλ ζε ηέηνηεο πεξηνρέο.  

 

ζνλ αθνξά ηηο ππνδνκέο FTTB/H ζα αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά θάπνηα εγρεηξήκαηα 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε επξσπατθέο ρψξεο. ηε νπεδία, ηδξχζεθε ε εηαηξεία 

Stokab ε νπνία αλήθεη ζην Γήκν ηνθρφικεο κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ελφο δηθηχνπ 
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νπηηθψλ ηλψλ θαη ηε δηάζεζή ηνπ κε θαζεζηψο «ίζεο» θαη «αλνηρηήο πξφζβαζεο» 

ζηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ. Σν δίθηπν απηφ κπνξεί λα θαιχπηεη θαη ηηο φπνηεο 

ηειεπηθνηλσληαθέο αλάγθεο επηρεηξήζεσλ, δεκφζησλ θαη κε νξγαληζκψλ θαη 

δεκφζησλ ππεξεζηψλ [ITY, 2007]. ηελ πεξηθέξεηα ηεο Καηαινλίαο ζηελ Ηζπαλία, 

ηδξχζεθε ην 1997 ε θνηλνπξαμία LOCALRET απφ 801 Γήκνπο (απφ ηνπο 946 

νιφθιεξεο ηεο Πεξηθέξεηαο), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Γήκνπ ηεο Βαξθειψλεο, 

πνπ θαιχπηνπλ ην 99% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Καηαινλίαο, κε ζθνπφ ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ θαισδηαθήο ηειεφξαζεο ζε απηνχο. Με ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο 

ησλ ηειεπηθνηλσληψλ ζηελ Ηζπαλία ε LOCALRET αλέιαβε πξσηνβνπιίεο γηα ηελ 

επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαη ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία νπηηθνχ 

επξπδσληθνχ δηθηχνπ [Μάγθιαξεο, 2007]. Σειηθφ ζηφρν ηεο θνηλνπξαμίαο απνηειεί ε 

εγθαηάζηαζε δηθηχνπ FTTH ζε θάζε ζπίηη ησλ Γήκσλ ηεο πεξηθέξεηαο. Σν δίθηπν ζα 

ρξεκαηνδνηεζεί ζε κεγάιν βαζκφ κε δεκφζηνπο πφξνπο απφ ηελ θπβέξλεζε ηεο 

Καηαινλίαο θαη ζα είλαη αξρηηεθηνληθήο P2P έηζη ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε ρξήζε ηνπ 

απφ πνιινχο παξφρνπο ππεξεζηψλ. ηε Γαλία, νη ππνδνκέο FTTB/H αλαπηχζζνληαη 

θπξίσο απν εηαηξείεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. ηελ Ηξιαλδία ην δεχηεξν αλαπηπμηαθφ 

ζρέδην γηα ηελ επξπδσληθφηεηα έρεη σο ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ησλ Γήκσλ γηα ηελ 

αλάπηπμε δηθηχσλ νπηηθψλ ηλψλ ζε φιε ηε ρψξα θαη ελνηθίαζε κέξνο ηνπ δηθηχνπ 

ζηνπο ηειεπηθνηλσληαθνχο παξφρνπο κε θνζηνζηξεθή ρξέσζε [ITY, 2007]. ηε 

ινβελία ππάξρεη ζρέδην γηα ηελ αλάπηπμε εθηελνχο δηθηχνπ νπηηθψλ ηλψλ FTTH 

απφ ηνλ θχξην ηειεπηθνηλσληαθφ πάξνρν. Ήδε ζην ηέινο ηνπ 2008 ππήξραλ 100 ρηι. 

ζπλδεδεκέλα λνηθνθπξηά θαη ζηφρν απνηειεί ε θάιπςε ηνπ 70% ησλ λνηθνθπξηψλ ηεο 

ρψξαο κε FTTH έσο ην 2015 [Μπνχξαο, 2008]. Ζ αξρηηεθηνληθή πνπ αθνινπζείηαη 

είλαη ε Ρ2Ρ γεγνλφο πνπ ζα επλνήζεη ηνλ αληαγσληζκφ. Σέινο, φζνλ αθνξά ηε Ρσζία, 

παξ’φιν πνπ βξίζθεηαη ρακειά σο πξνο ηε γεληθφηεξε αλάπηπμε ηεο 

επξπδσληθφηεηαο, είλαη κέζα ζηηο 20 πξψηεο ρψξεο φζνλ αθνξά ηε δηείζδπζε ησλ 

ππνδνκψλ FTTB/H.  

 

 
 
Γηάγξακκα 4: Γείθηεο BPI ηεο αλάπηπμεο ηεο επξπδωληθόηεηαο αλά ρώξα 

(Πεγή:Δπξωπαϊθή Δπηηξνπή, 2008) 

 

πσο πξναλαθέξζεθε, εθηφο απφ ηελ επξπδσληθή δηείζδπζε, θξίζηκνη δείθηεο γηα ην 

επίπεδν αλάπηπμεο ηεο επξπδσληθφηεηαο θαη δηάρπζεο ησλ σθειεκάησλ ηεο 
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απνηεινχλ ην επίπεδν ησλ επξπδσληθψλ ηαρπηήησλ, ην εχξνο θαη ε πνηφηεηα ησλ 

επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ θαη ην επίπεδν ησλ ηηκψλ κε ηηο νπνίεο παξέρνληαη, ην 

επίπεδν ηνπ αληαγσληζκνχ, ην επίπεδν επξπδσληθήο θάιπςεο 

αγξνηηθψλ/απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ θηι. ην πιαίζην απηφ ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

θαηέηαμε ηηο 27 ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηε Ννξβεγία κε βάζε έλαλ 

ζχλζεην δείθηε ν νπνίνο πξνθχπηεη απν ηνλ ζπλππνινγηζκφ ησλ παξαπάλσ 

παξακέηξσλ αιιά θαη κηαο παξακέηξνπ ε νπνία αθνξά ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ 

πιαίζην πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο ΣΠΔ (θαηάξηηζε ζηηο ΣΠΔ ηνπ πιεζπζκνχ, δαπάλεο 

ΣΠΔ αλά θεθαιή, Ζ/Τ αλά λνηθνθπξηφ θηι.). 

  

Με βάζε απηφλ ηνλ δείθηε (Γηάγξακκα 4) ε νπεδία θαη ε Οιιαλδία βξίζθνληαη ζηηο 

πξψηεο ζέζεηο ηεο θαηάηαμεο θαη αθνινπζνχλ ε Γαλία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε 

Ννξβεγία θαη ε Γαιιία. Ζ Γεξκαλία θαη ε Ηζπαλία βξίζθνληαη ζηελ 10ε θαη 11ε ζέζε 

αληίζηνηρα ελψ ε Ηηαιία βξίζθεηαη πην ρακειά θαη ιίγν πην θάησ απφ ηε κέζε ηεο 

θαηάηαμεο. Ζ Διιάδα θαηαιακβάλεη κηα απφ ηηο ρακειφηεξεο ζέζεηο θαη ηελ 

αθνινπζνχλ ε Πνισλία, ε Ρνπκαλία θαη ε Κχπξνο. Ζ ηειεπηαία ρψξα ηεο Δ.Δ. κε 

βάζε ηελ θαηάηαμε απηή είλαη κε δηαθνξά ε Βνπιγαξία.  

 

4.3. ΖΠΑ  

 
Οη ΖΠΑ βξίζθνληαη ζηε 15

ε
 ζέζε παγθνζκίσο ψο πξνο ηελ δηείζδπζε ηεο 

επξπδσληθφηεηαο παξ’φιν πνπ είλαη ε ρψξα ζηελ νπνία εθεπξέζεθε ην δηαδίθηπν. Οη  

ηερλνινγίεο DSL θαη νη ηερλνινγίεο θαισδηαθήο ηειεφξαζεο απνηεινχλ ηηο θχξηεο  

επξπδσληθέο ππνδνκέο ηεο ρψξαο ελψ ηα δίθηπα FTTB/H παξνπζηάδνπλ θη εθεί 

ρακειή αλάπηπμε θαη δηείζδπζε ζε ζρέζε κε ηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο ηεο Αζίαο αλ 

θαη θάπσο κεγαιχηεξε απφ ην ζχλνιν ησλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο (3,9 εθ. λνηθνθπξηά 

ζπλδεδεκέλα έλαληη 1,7 εθ. λνηθνθπξηψλ ζηελ Δπξψπε) [FTTH Europe Council, 

Γεθέκβξηνο 2008]. Πάλησο, ε αλάπηπμε ηεο επξπδσληθφηεηαο απνηειεί βαζηθή 

ζπληζηψζα ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ λένπ Ακεξηθαλνχ Πξνέδξνπ Barrack Obama γηα ηελ 

αλάθακςε ηεο Ακεξηθαληθήο νηθνλνκίαο. ην πιαίζην απηφ έρεη ηεζεί σο ζηφρνο ε 

εμαζθάιηζε επξπδσληθήο ζχλδεζεο ζην δηαδίθηπν ζε θάζε ζπίηη ηεο ρψξαο ψζηε λα 

βξεζνχλ νη ΖΠΑ ζηηο πξψηεο ζέζεηο παγθνζκίσο σο πξνο ηελ αλάπηπμε ηεο 

επξπδσληθφηεηαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ε Οκνζπνλδηαθή Δπηηξνπή Δπηθνηλσληψλ 

(FCC) ησλ ΖΠΑ έζεζε ζε εθαξκνγή ηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ελφο «Δζληθνχ 

ρεδίνπ Δπξπδσληθφηεηαο», ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ νπνίνπ έρεη ήδε ζπκπεξηιεθζεί 

ζην παθέην ελίζρπζεο 800 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ηεο ακεξηθαληθήο νηθνλνκίαο. 

Απφ ην παθέην απηφ έρνπλ ήδε δηαηεζεί 7,2 δηζεθαηνκκχξηα γηα ηελ επέθηαζε ηεο 

επξπδσληθφηεηαο ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο. Δπίζεο, θαη άιια πξνγξάκκαηα φπσο 

ην Σακείν γηα ηελ Καζνιηθή Τπεξεζία θαη ην Σακείν γηα ηηο αγξνηηθέο θαη 

απνκνλσκέλεο πεξηνρέο κπνξνχλ λα επηθεληξσζνχλ ζηελ ππνθίλεζε ηεο 

επξπδσληθφηεηαο. 

 

Παξάιιεια, ε FCC έρεη μεθηλήζεη δηαδηθαζία δηαιφγνπ κε θαηαλαισηέο, παξάγνληεο 

ηεο ηειεπηθνηλσληαθήο αγνξάο, επηρεηξήζεηο, κε-θπβεξλεηηθνχο θνξείο θαη ηνπηθέο 

αξρέο, απφ ηελ νπνία ζα πξνθχςεη ε αλαθνξά πνπ ζα θαηαηεζεί ελψπηνλ ηνπ 

Κνγθξέζνπ ζηηο 17 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2010. Ζ αλαθνξά ζα εμεηάδεη ηε δήηεζε θαη 

ηελ πξνζθνξά ησλ παθέησλ επξπδσληθφηεηαο, ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ αιιά θαη 

ηα πξνβιήκαηα, ηηο απεηιέο θαη ηα επάισηα ζεκεία ηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο ε 

αζθάιεηα θαη ε ηδησηηθφηεηα ζην Γηαδίθηπν. 
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ζνλ αθνξά ηα δίθηπα FTTB/H, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εγρεηξεκάησλ 

αλαιακβάλνληαη απν ηνλ έλαλ απφ ηνπο δχν κεγάινπο πεξηθεξεηαθνχο 

ηειεπηθνηλσληαθνχο παξφρνπο (RBOC), ηε Verizon ελψ ν άιινο κεγάινο 

ηειεπηθνηλσληαθφο πάξνρνο, ε ΑΣ&Σ, αλαπηχζζεη θπξίσο δίθηπα FTTN/C. 

Aθνινπζνχλ νη ηνπηθνί ηειεπηθνηλσληαθνί πάξνρνη (θχξηνη – ΗLEC θαη ελαιιαθηηθνί 

– CLEC) θάζε πεξηνρήο ησλ ΖΠΑ. Oη παξαπάλσ πάξνρνη αλαπηχζζνπλ θπξίσο PON 

αξρηηεθηνληθέο κε απνηέιεζκα λα κελ επλνείηαη ν αληαγσληζκφο σο πξνο ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ. Οη Γήκνη θαη νη εηαηξείεο Κνηλήο Χθέιεηαο πνπ αλαπηχζζνπλ P2P ζε 

πνζνζηφ 40% έρνπλ αλαιάβεη κηθξφ κέξνο ησλ ζπλνιηθψλ εγρεηξεκάησλ. 

Παξ’φιαπηά γεληθή θαηεχζπλζε πνιηηηθήο ηεο λέαο πνιηηηθήο εγεζίαο ησλ ΖΠΑ 

απνηειεί ε «αλνηρηή πξφζβαζε» ζηηο ππνδνκέο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ε αλάπηπμε 

επξπδσληθψλ ππνδνκψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ «αλνηρηή πξφζβαζε» απνηειεί 

πξνυπφζεζε γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε εγρεηξεκάησλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο ζην 

πιαίζην ηνπ παθέηνπ ησλ 7,2 δηο. Γνιιαξίσλ. 

 

4.4. Απζηξαιία 

 

Ζ Απζηξαιία βξίζθεηαη ζηε 16ε ζέζε δηεζλψο ψο πξνο ηελ δηείζδπζε ηεο 

επξπδσληθφηεηαο, κία ζέζε πίζσ απφ ηηο ΖΠΑ. Οη επξπδσληθέο ζπλδέζεηο 

ζηεξίδνληαη θπξίσο ζε ππνδνκέο DSL θαη θαισδηαθήο ηειεφξαζεο. ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ κε βάζε ηηο ηερλνινγίεο DSL πθίζηαηαη αληαγσληζκφο θπξίσο ζηηο 

πξσηεχνπζεο ησλ Πνιηηεηψλ. Έσο ηψξα, ε αλάπηπμε δηθηχσλ FTTB/H ήηαλ 

πεξηνξηζκέλε θαη έρεη πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηηο θπβεξλήζεηο θάπνησλ Πνιηηεηψλ θαη 

ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζε πεξηνρέο φπνπ δελ είραλ αλαπηπρζεί ζην παξειζφλ 

επξπδσληθέο ππνδνκέο.  

 

Μεηά ηελ αθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάπηπμε ελφο δηθηχνπ FTTN «ίζεο» 

θαη «αλνηρηήο πξφζβαζεο» κε ζθνπφ ηελ παξνρή επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην 98% 

ησλ λνηθνθπξηψλ ηαρχηεηαο ηνπιάρηζηνλ 12 Mbps [ζηελ νπνία θαηέζεζαλ 

ππνςεθηφηεηα ν θχξηνο ηειεπηθνηλσληαθφο πάξνρνο Telstra, ην γθξνχπ ησλ 9 

ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ θαη θάπνηνη άιινη θνξείο], ε νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε 

απνθάζηζε ηε δεκηνπξγία ΓΗΣ κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε δηθηχνπ FTTB/H «ίζεο» θαη 

«αλνηρηήο πξφζβαζεο» πνπ ζα αθνξά ην 90% ησλ λνηθνθπξηψλ ελψ ην άιιν 10% ησλ 

λνηθνθπξηψλ ζα θαιπθζεί απφ αζχξκαηα δίθηπα. 

 

4.5. ύλνςε 

πλνςίδνληαο, ε επξπδσληθφηεηα παξνπζηάδεη ηαρεία αλάπηπμε ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

Δλδεηθηηθά, ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ ππήξραλ 70 εθαηνκκχξηα ζπλδξνκεηέο 

επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2003 ελψ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2008 ν αξηζκφο 

απηφο αλέβεθε ζηα 250 εθαηνκκχξηα. Δπίζεο, ζηελ Κίλα ν αξηζκφο ησλ ζπλδξνκεηψλ 

επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ απμάλεηαη θαηά 30% πεξίπνπ ηνλ ρξφλν θαη πιένλ θηάλεη ηα 

80 εθ. (1
ε
 ρψξα παγθνζκίσο ζε απφιπηνπο αξηζκνχο ζπλδξνκεηψλ).   Οη επξπδσληθέο 

ζπλδέζεηο βαζίδνληαη θπξίσο ζε ηερλνινγίεο DSL ελψ ζε θάπνηεο ρψξεο έρεη 

αλαπηπρζεί θαη ε θαισδηαθή ηειεφξαζε. Οη ππνδνκέο FTTB/H απνηεινχλ πξνο ην 

παξφλ κηθξφ πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ επξπδσληθψλ ππνδνκψλ ζε παγθφζκην 

επίπεδν. Οη κφλεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ φπνπ ηα δίθηπα FTTB/H απνηεινχλ ήδε 
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ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ επξπδσληθψλ ππνδνκψλ (25%-45%) είλαη ε 

Ηαπσλία, ε Ν.Κνξέα θαη ην Υνλγθ-Κνλγθ (Κίλα). Γεληθά, νη αλαπηπγκέλεο αζηαηηθέο 

ρψξεο (Ηαπσλία, Ν.Κνξέα, Υφλγθ-Κφλγθ, Σατβάλ, ηλγθαπνχξε, Μαιαηζία) 

ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειή αλάπηπμε ηεο επξπδσληθφηεηαο. ηελ Δπξψπε 

πξσηνπνξνχλ νη θαλδηλαβηθέο ρψξεο (Γαλία, Ννξβεγία, νπεδία), ε Οιιαλδία, ε 

Φηλιαλδία, ε Διβεηία θαη ε Ηζιαλδία. Μάιηζηα, ε νπεδία θαη ε Ννξβεγία 

βξίζθνληαη ζηελ 5
ε
 θαη 6

ε
 ζέζε παγθνζκίσο σο πξνο ηε δηείζδπζε ησλ ππνδνκψλ 

FTTB/H (9-10%). Οη ΖΠΑ βξίζθνληαη ζηε κέζε ηεο θαηάηαμεο ησλ ρσξψλ ηνπ 

ΟΟΑ σο πξνο ηελ δηείζδπζε ηεο επξπδσληθφηεηαο αλ θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ 

κεγαιχηεξε αλάπηπμε θαη δηείζδπζε ππνδνκψλ FTTB/H (5%) ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν 

ηεο Δπξψπατθήο Έλσζεο (0,6%).  

Γεληθφηεξα, παξνπζηάδεηαη κεγαιχηεξε ηάζε απφ ηνπο ηειεπηθνηλσληαθνχο παξφρνπο 

γηα αλάπηπμε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ (θαη ηδηαίηεξα ππνδνκψλ νπηηθψλ ηλψλ) ζηα 

κεγάια αζηηθά θέληξα θαζψο ην θφζηνο αλά θάηνηθν εθεί είλαη πνιχ πην ρακειφ ζε 

ζρέζε κε ηηο αγξνηηθέο θαη ρακειήο πιεζπζκηαθήο ππθλφηεηαο πεξηνρέο. Γηα ηνλ 

ιφγν απηφ, βαζηθή ζπληζηψζα ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Δ.Δ., ηεο λέαο θπβέξλεζεο ησλ 

ΖΠΑ, ηεο Απζηξαιίαο, ηεο Κνξέαο, ηεο Ηαπσλίαο θηι. ζην ζέκα ηεο επξπδσληθφηεηαο 

απνηειεί ε επαξθήο αλάπηπμε θαη δηείζδπζε ηεο επξπδσληθφηεηαο θαη ζε 

αγξνηηθέο/απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο έηζη ψζηε λα πεξηνξηζηεί ν θίλδπλνο ηνπ 

«ςεθηαθνχ ράζκαηνο» κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ αιιά θαη ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη 

επηρεηξεκαηηθψλ δπλάκεσλ θάζε ρψξαο. Δπηπιένλ, θεληξηθή θαηεχζπλζε ησλ 

πεξηζζφηεξσλ θπβεξλήζεσλ πάλσ ζην ζέκα απηφ απνηειεί ε «ίζε» θαη «αλνηρηή 

πξφζβαζε» ζηηο ππνδνκέο ψζηε λα πξνθχςνπλ ηα νθέιε πνπ απηή ζπλεπάγεηαη 

(κεγαιχηεξνο αληαγσληζκφο, πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ, ρακειέο ηηκέο). ζνλ 

αθνξά ηηο αξρηηεθηνληθέο FTTB/H πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ε αξρηηεθηνληθή P2P, ε 

νπνία επλνεί πεξηζζφηεξν ηνλ αληαγσληζκφ ζηηο ππεξεζίεο αιιά θαη ηελ παξαγσγή 

πεξηερνκέλνπ απφ ηνλ ρξήζηε, αλαπηχζζεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ Δπξψπε θαη κάιηζηα 

απφ ηνπο Γήκνπο θαη ηηο Δηαηξείεο Κνηλήο Χθέιεηαο.  ηελ Αζία, νη ππνδνκέο κε 

αξρηηεθηνληθέο PON απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ππνδνκψλ FTTB/H, 

γεγνλφο πνπ ζπκβαίλεη θαη ζηηο ΖΠΑ. ηελ Δπξψπε, φπσο πξναλαθέξζεθε, 

πηνζεηνχληαη πεξηζζφηεξν αξρηηεθηνληθέο P2P ελψ νη αξρηηεθηνληθέο PON 

πξνηηκνχληαη θπξίσο απφ κεγάινπο ηειεπηθνηλσληαθνχο παξφρνπο. 

Σέινο, φζνλ αθνξά ηηο αζχξκαηεο ππνδνκέο, κεγαιχηεξε αλάπηπμε παξνπζηάδνπλ ηα 

δίθηπα WiFi. Tα WiMax εκθαλίδνπλ πεξηνξηζκέλε δηείζδπζε έσο ηψξα αλ θαη 

πξνβιέπεηαη απηή λα απμεζεί ζεκαληηθά ηα επφκελα ρξφληα θαη κάιηζηα θαη ζε κε 

αλεπηπγκέλεο ρψξεο. Σέινο, νη ηερλνινγίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο 3G αθνξνχλ ήδε 400 

εθ. ζπλδξνκεηέο παγθνζκίσο.  
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5. ΔΤΡΤΕΩΝΗΚΑ ΓΗΚΣΤΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ  
 

H Διιάδα, φπσο πξναλαθέξζεθε, βξίζθεηαη ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο ησλ ρσξψλ ηνπ 

ΟΟΑ φζνλ αθνξά ηελ επξπδσληθή δηείζδπζε (13,40%, Παξαηεξεηήξην γηα ηελ 

ΚηΠ, Ηαλνπάξηνο 2009) θαη επίζεο ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ. ησλ 27 

κε βάζε ηνλ ζχλζεην δείθηε BPI πνπ έρεη νξίζεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή (Γηάγξακκα 

4) θαη ν νπνίνο πξνθχπηεη απφ ηνλ ζπλππνινγηζκφ κηαο ζεηξάο παξακέηξσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην επίπεδν ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ παξνρή επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ, 

ην εχξνο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ, ην επίπεδν ησλ ηηκψλ κε ηηο νπνίεο 

παξέρνληαη, ην επίπεδν επξπδσληθήο θάιπςεο αγξνηηθψλ/απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ 

αιιά θαη ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ πιαίζην πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο ΣΠΔ (θαηάξηηζε ζηηο 

ΣΠΔ ηνπ πιεζπζκνχ, δαπάλεο ΣΠΔ αλά θεθαιή, Ζ/Τ αλά λνηθνθπξηφ θηι.). ζνλ 

αθνξά ηηο ππνδνκέο, νη επξπδσληθέο ζπλδέζεηο βαζίδνληαη έσο ηψξα πεξηζζφηεξν ζε 

ηερλνινγίεο DSL.  

 

Αθνινπζεί κηα ζχληνκε αλαθνξά ησλ επξπδσληθψλ ππνδνκψλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί, 

αλαπηχζζνληαη θαη ζρεδηάδεηαη λα  αλαπηπρζνχλ ζηελ Διιάδα απφ δηάθνξνπο θνξείο 

φπσο ηνπο Γήκνπο, ηνλ ΟΣΔ, ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο, ην ΔΓΔΣ.  

 

 

5.1. Γίθηπα ζε Παξαγσγηθή Λεηηνπξγία 

 

5.1.1. Γίθηπα Δκπνξηθώλ Παξόρσλ 

 

Μέρξη ηψξα, έρεη πξνρσξήζεη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ ΟΣΔ θαη ηνπο ελαιιαθηηθνχο 

παξφρνπο ε κεηαηξνπή ησλ dial-up ζπλδέζεσλ ζε επξπδσληθέο ζπλδέζεηο κέζσ 

ηερλνινγηψλ DSL. Οη ππνδνκέο νπηηθψλ ηλψλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί έσο ηψξα 

αθνξνχλ θπξίσο νπηηθνχο δαθηπιίνπο ζε θεληξηθνχο άμνλεο ησλ πφιεσλ ή ηε 

ζχλδεζε κεγάισλ πφιεσλ φπσο ηεο Αζήλαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο κέζσ νπηηθψλ 

ηλψλ θαη δελ αθνξνχλ πξνο ην παξφλ ππνδνκέο FTTB/H. Ο ΟΣΔ, ν νπνίνο θαηέρεη 

θαη ην κεγαιχηεξν κεξίδην ηεο αγνξάο φζνλ αθνξά ηηο επξπδσληθέο ζπλδέζεηο, 

δηαζέηεη ην κεγαιχηεξν δίθηπν νπηηθψλ ηλψλ ην νπνίν έρεη αλαπηχμεη εδψ θαη αξθεηά 

ρξφληα. Σν δεχηεξν κεγαιχηεξν δίθηπν (εμαηξνπκέλσλ ησλ ππνβξπρίσλ θαισδίσλ) 

δηαζέηεη ε Tellas-Wind ελψ εθηελέο δίθηπν έρεη θαη ε Vodafone, ε νπνία εθηφο ελφο 

δαθηπιίνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο έρεη θαηαζθεπάζεη δίθηπν κεηαμχ Αζήλαο θαη 

Θεζζαινλίθεο, ην νπνίν θαη ππελνηθηάδεη ζε άιινπο παξφρνπο ππεξεζηψλ. ηελ 

Αηηηθή αξθεηά εθηελή ππνδνκή έρεη ε Hellas On Line ελψ νπηηθά δίθηπα έρνπλ 

αλαπηχμεη επίζεο ε Forthnet-Nova, ε On Telecoms, ε Teledome θαη ε Vivodi. Σέινο, 

ε Cosmote(ΟΣΔ), ε Vodafone θαη ε Wind-Tellas, κέζσ ησλ θαηάιιεισλ 

αλαβαζκίζεσλ ησλ δηθηχσλ ηνπο θηλεηήο ηειεθσλίαο (3G/4G), παξέρνπλ ζηνπο 

ζπλδξνκεηέο ηνπο εθηφο απφ ηειεθσληθέο ππεξεζίεο θαη ηε δπλαηφηεηα επξπδσληθήο 

ζχλδεζεο ζην δηαδίθηπν. 
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5.1.2. Γεκόζηα Γίθηπα 

 

Σα δεκφζηα επξπδσληθά δίθηπα ηεο Διιάδαο πνπ ήδε παξέρνπλ ππεξεζίεο είλαη ηα 

εζσηεξηθά δίθηπα ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ ΑΣΔΗ θαη ην Παλειιήλην ρνιηθφ 

Γίθηπν πνπ παξέρεη επξπδσληθέο ππεξεζίεο ζηα ρνιεία θαη ηηο Γηνηθεηηθέο 

Τπεξεζίεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Σα παξαπάλσ δίθηπα, 

θαζψο θαη ηα Δξεπλεηηθά Ηδξχκαηα ηεο ρψξαο, ε Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη 

Σερλνινγίαο (ΓΓΔΣ) θαη άιινη θνξείο ζπλδένληαη ζην Δζληθφ Γίθηπν Έξεπλαο θαη 

Σερλνινγίαο (ΔΓΔΣ) ην νπνίν απνηειεί έλα κε εκπνξηθφ δεκφζην εζληθφ δίθηπν 

θνξκνχ ζθνπφο ηνπ νπνίνπ είλαη ε παξνρή ζηνπο παξαπάλσ θνξείο πξνρσξεκέλσλ 

θαη πςειήο πνηφηεηαο επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ κεηαμχ ηνπο δηθηχσζεο θαη 

πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν. Οη θφκβνη ηνπ ΔΓΔΣ βξίζθνληαη ζηελ Αζήλα, ηε 

Θεζζαινλίθε, ηελ Πάηξα, ην Ζξάθιεην, ηε Λάξηζα, ηα Ησάλληλα, ηελ Ξάλζε θαη ηελ 

Δξκνχπνιε θαη ε κεηαμχ ηνπο ζχλδεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε νπηηθέο ίλεο. Δπίζεο, ην 

ΔΓΔΣ ζπλδέεηαη κε ηα αληίζηνηρα δίθηπα ηεο Δπξψπεο, κέζσ ηνπ παλεπξσπατθνχ 

Δξεπλεηηθνχ θαη Δθπαηδεπηηθνχ Γηθηχνπ GN2 κε ηαρχηεηεο 20 Gbps.  

 

Μέζσ ησλ παξαπάλσ ππνδνκψλ, ηα Παλεπηζηήκηα θαη ηα ΑΣΔΗ έρνπλ ζχλδεζε ζην 

δηαδίθηπν εχξνπο δψλεο 1 Gbps ελψ ην Δζληθφ Μεηζφβεην Πνιπηερλείν, ην Δζληθφ 

θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ θαη ην Παλεπηζηήκην Παηξψλ έρνπλ πιένλ 

ζχλδεζε εχξνπο δψλεο 10 Gbps. Δπίζεο, θάζε ζρνιείν έρεη ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν κε 

ηαρχηεηα κεξηθψλ Mbps ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κε 

ηερλνινγίεο DSL αλ θαη έρεη αξρίζεη ε ζχλδεζε θάπνησλ ζρνιείσλ κέζσ αζχξκαησλ 

ηερλνινγηψλ νη νπνίεο πξνζθέξνπλ θάπσο πςειφηεξεο ηαρχηεηεο.  

 

 

5.2. Γίθηπα ζε θάζε πινπνίεζεο 

 

5.2.1. Γίθηπα Δκπνξηθώλ Παξόρσλ 

 

ηε θάζε πινπνίεζεο βξίζθεηαη ην κεγάιν έξγν ηεο επξπδσληθφηεηαο πνπ αθνξά ηελ 

Πξφζθιεζε 157 ηνπ Δ.Π. ΚηΠ θαη ην νπνίν έρεη σο ζηφρν α) ηελ ελίζρπζε ηεο 

πξνζθνξάο ζε επξπδσληθέο ππνδνκέο θαη β) ηελ ελίζρπζε ηεο δήηεζεο επξπδσληθψλ 

ππεξεζηψλ ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, εθηφο ηεο Αηηηθήο θαη ηνπ 

κεηξνπνιηηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηεο Θεζζαινλίθεο (50% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο). 

ην πιαίζην απηφ ε επηθξάηεηα ρσξίζηεθε ζε 7 (επηά) δψλεο (ππνέξγα), θάζε κία απφ 

ηηο νπνίεο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηζνξξνπεκέλε θαηαλνκή αζηηθψλ, εκηαζηηθψλ θαη 

αγξνηηθψλ πεξηνρψλ δειαδή πεξηνρψλ νη νπνίεο είλαη πεξηζζφηεξν ειθπζηηθέο γηα 

ηελ αλάπηπμε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ (πςειή δήηεζε, ρακειφ θφζηνο) θαη πεξηνρψλ 

πνπ είλαη ιηγφηεξν ειθπζηηθέο (ρακειή δήηεζε, πςειφ θφζηνο). Ζ ελίζρπζε ηεο 

πξνζθνξάο ησλ ππνδνκψλ-ππεξεζηψλ πεξηιακβάλεη ηελ εμαζθάιηζε εχξνπο δψλεο 

ηνπιάρηζηνλ 512 kbps ζην 90% ηνπ πιεζπζκνχ θαη ζην 60% ησλ θαηνηθεκέλσλ 

γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ ηεο θάζε δψλεο. Γηα λα εθπιεξψζεη ηηο παξαπάλσ 

πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ ν αλάδνρνο πνπ έρεη αλαιάβεη θάζε δψλε έρεη ηελ επηινγή 

λα θαηαζθεπάζεη, λα αγνξάζεη ή/θαη λα λνηθηάζεη επξπδσληθά δίθηπα. Ο ζπλνιηθφο 

πξνυπνινγηζκφο γηα ηνλ άμνλα απηφ είλαη €160 εθαηνκκχξηα θαη ε επηρνξήγεζε 

απνηειεί ην 50% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (€80 εθαηνκκχξηα). Ο δεχηεξνο άμνλαο ηνπ 
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έξγνπ αθνξά ηελ ελίζρπζε ηεο δήηεζεο θαη ρξήζεο επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ. 

Κίλεηξα γηα ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ρξεζηψλ απνηεινχλ ε δσξεάλ παξνρή 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ζε ζπλδξνκεηέο επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ, ε επηρνξήγεζε 

κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο κέξνπο ηνπ κεληαίνπ ηέινπο πνπ πιεξψλνπλ νη ζπλδξνκεηέο 

ζηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ θηι. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ άμνλα απηνχ είλαη 

€50 εθαηνκκχξηα θαη ε επηρνξήγεζε απνηειεί θη εδψ ην 50% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

(€25 εθαηνκκχξηα).  

 

Οη εηαηξείεο πνπ έρνπλ αλαιάβεη ηηο γεσγξαθηθέο δψλεο/ππνέξγα είλαη ε Hellas On 

Line, ε Forthnet θαη ε Tellas. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Hellas On Line έρεη αλαιάβεη 3 

(ηξία) ππνέξγα: ην ππνέξγν 1 (λνκνί Μαγλεζίαο, Βνησηίαο, Δχβνηαο, Φζηψηηδνο θαη 

Κπθιάδσλ), ην ππνέξγν 2 (λνκνί Άξηαο, Πξεβέδεο, Αηησιναθαξλαλίαο, Αραΐαο, 

Κεθαιιελίαο, Λεπθάδαο, Δπξπηαλίαο θαη Κνξηλζίαο) θαη ην ππνέξγν 4 (λνκνί 

Πηεξίαο, Καξδίηζαο, Λαξίζεο, Σξηθάισλ, Θεζπξσηίαο, Ησαλλίλσλ θαη Κέξθπξαο), ε  

Forthnet 2 (δχν): ην ππνέξγo 6 (λνκνί Γξάκαο, Θεζζαινλίθεο, Ζκαζίαο, Κηιθίο, 

εξξψλ θαη Υαιθηδηθήο) θαη ην ππνέξγo 7 (λνκνί Έβξνπ, Καβάιαο, Ξάλζεο, 

Ρνδφπεο, Λέζβνπ, άκνπ, Υίνπ θαη Γσδεθαλήζσλ), ε Tellas ην ππνέξγν 3 (λνκνί 

Εαθχλζνπ, Ζιείαο, Αξγνιίδνο, Αξθαδίαο, Λαθσλίαο, Μεζζελίαο, Πεηξαηψο, 

Ρεζχκλεο, Υαλίσλ) θαη ε Cyta Hellas ην ππνέξγν 5 (λνκνί Γξεβελψλ, Πέιιαο, 

Καζηνξηάο, Κνδάλεο, Φισξίλεο, Ζξαθιείνπ, Λαζηζίνπ). Δμ’αηηίαο ηνπ έξγνπ απηνχ 

νη παξαπάλσ εηαηξείεο απμάλνπλ ζεκαληηθά ηηο ππνδνκέο ηνπο ζε νπηηθέο ίλεο ζηηο 

πεξηνρέο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε θάζε κία.  

 

5.2.2. Γεκόζηα Γίθηπα 

 

Γίθηπα Γήκσλ – Γίθηπα Φνξέσλ Δθπαίδεπζεο 

 

Οη 75 κεγαιχηεξνη Γήκνη ηεο Διιάδαο, εθηφο ηεο Αηηηθήο θαη ηνπ κεηξνπνιηηηθνχ 

ζπγθξνηήκαηνο ηεο Θεζζαινλίθεο, έρνπλ νινθιεξψζεη ή νινθιεξψλνπλ ηελ 

αλάπηπμε Μεηξνπνιηηηθψλ Γηθηχσλ νπηηθψλ ηλψλ (ΜΑΝ) θαηά κήθνο θεληξηθψλ 

αμφλσλ ησλ πφιεψλ ηνπο ζπλδένληαο ζπλνιηθά πεξίπνπ 4000-5000 ζεκεία δεκφζηνπ 

ελδηαθέξνληνο (Κηίξηα Γήκσλ, Ννκαξρίεο, Φνξείο Τγείαο, Δθπαίδεπζεο, Πνιηηηζκνχ, 

Γηθαζηηθέο Αξρέο, θηι.). Σα έξγα απηά ρξεκαηνδνηήζεθαλ κέζσ ησλ Πξνζθιήζεσλ 

93 θαη 145 ηνπ Δ.Π. ΚηΠ θαη είραλ ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 41 εθ. Δπξψ. ηφρνο 

ησλ έξγσλ απηψλ είλαη ε αλάπηπμε πςεινχ επηπέδνπ επξπδσληθψλ ππνδνκψλ 

(νπηηθψλ ηλψλ) θαη ππεξεζηψλ ζηνπο δεκφζηνπο θνξείο, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο 

πνιίηεο πεξηνρψλ φπνπ ε αξρηθή δξαζηεξηνπνίεζε ηειεπηθνηλσληαθψλ παξφρσλ γηα 

ηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ νπηηθψλ ηλψλ ζεσξείηαη κε ζπκθέξνπζα ή ραξαθηεξίδεηαη 

απφ κεγάιε αβεβαηφηεηα. Οη ΟΣΑ Α’ Βαζκνχ πνπ δηθαηνχληαλ λα ππνβάινπλ 

πξφηαζε είλαη εθείλνη πνπ έρνπλ πιεζπζκφ κεγαιχηεξν απφ 10 ρηιηάδεο θαηνίθνπο 

θαη ζηνπο νπνίνπο ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα απφ 20 ζεκεία δεκφζηνπ ελδηαθέξνληνο ζε 

αθηίλα κηθξφηεξε ησλ 20 ρικ. απφ ην θέληξν ηεο πφιεο. Οη Γήκνη πνπ επηιέρζεθαλ 

ππνρξεψζεθαλ λα αλαπηχμνπλ δίθηπν νπηηθψλ ηλψλ ην νπνίν λα πεξλά απφ 

ηνπιάρηζηνλ 20 ζεκεία δεκφζηνπ ελδηαθέξνληνο. Δμαηξνχληαλ νη Γήκνη πνπ αλήθνπλ 

ζηνπο λνκνχο Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο. 

 

Δπίζεο, κέζσ ηεο Πξφζθιεζεο 105 αλαπηχζζνληαη επξπδσληθά δίθηπα ηνπηθήο 

πξφζβαζεο ζε πφιεηο θαη πεξηνρέο ηεο ρψξαο κε κηθξφηεξα πιεζπζκηαθά κεγέζε απφ 

απηέο ηεο Πξφζθιεζεο 93 θαη 145. Γπλεηηθνί Σειηθνί Γηθαηνχρνη ήηαλ Γήκνη κε 
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πιεζπζκφ κεγαιχηεξν ησλ 5000 θαηνίθσλ θαη κε πεξηζζφηεξα απφ 10 ζεκεία 

δεκφζηνπ ελδηαθέξνληνο, Σνπηθέο Δλψζεηο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (ΣΔΓΚ),  (γηα ηηο 

νπνίεο δελ ηίζνληαλ νη παξαπάλσ πεξηνξηζκνί ζηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ πνπ 

θαιχπηνπλ Γήκνπο ησλ αληίζηνηρσλ λνκψλ) θαη Φνξείο Δθπαίδεπζεο. Δμαηηίαο ηνπ 

κηθξνχ θφζηνπο ησλ πξνηάζεσλ πνπ κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ (ζπλνιηθφο 

πξνυπνινγηζκφο: 42 εθ. Δπξψ) ζα ρξεζηκνπνηνχληαη σο επί ην πιείζηνλ αζχξκαηεο 

δεχμεηο γηα ηε δηαζχλδεζε ησλ ζεκείσλ ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο. ηφρν ηνπ έξγνπ 

απνηειεί ε ζχλδεζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ ζεκείσλ δεκφζηνπ ελδηαθέξνληνο 

ζην εζληθφ δίθηπν δεκφζηαο δηνίθεζεο «ΌΕΔΤΞΗ» κέζσ ηνπ θεληξηθνχ θηηξίνπ 

θάζε Γήκνπ ην νπνίν είλαη απεπζείαο ζπλδεδεκέλν κε ην δίθηπν «ΌΕΔΤΞΗ». 

Δπίζεο, επηδηψθεηαη ε ζχλδεζε Φνξέσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο (ρνιείσλ θηι.) ζην ππάξρνλ Παλειιήλην ρνιηθφ Γίθηπν θαη ζην 

δίθηπν θνξκνχ ΔΓΔΣ. 

 

 

5.3. Πξνηεηλόκελα ρέδηα 

 

5.3.1. ρέδην Τπνπξγείνπ Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ 

 

Σν ζρέδην ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ (ΤΜΔ) πξνβιέπεη ηελ 

αλάπηπμε δηθηχνπ νπηηθψλ ηλψλ FTTH αξρηηεθηνληθήο “Point-to-Point” (P2P) ην 

νπνίν ζα θαιχςεη πεξίπνπ δχν εθαηνκκχξηα λνηθνθπξηά/επηρεηξήζεηο ζηελ Αζήλα, 

ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζηηο άιιεο 54 κεγαιχηεξεο ειιεληθέο πφιεηο απφ ην ζχλνιν 

ησλ 3,7 εθαηνκκπξίσλ λνηθνθπξηψλ/επηρεηξήζεσλ ηεο ρψξαο. θνπφο ηνπ 

εγρεηξήκαηνο είλαη θάζε ρξήζηεο λα κπνξεί λα απνιακβάλεη επξπδσληθέο ππεξεζίεο 

κε ηαρχηεηα πξφζβαζεο ηνπιάρηζηνλ 100 Mbps. Ο ζρεδηαζκφο πεξηιακβάλεη ηνλ 

δηαρσξηζκφ ηεο ρψξαο ζε 3 (ηξείο) δψλεο, νη νπνίεο ζα είλαη ηζνδχλακεο σο πξνο ην 

θφζηνο αλάπηπμεο ησλ δηθηχσλ θαη σο πξνο ηελ αλακελφκελε δήηεζε ππεξεζηψλ. 

ην πιαίζην απηφ ζα δεκηνπξγεζνχλ 3 (ηξείο) Δηαηξείεο Δηδηθνχ θνπνχ νη νπνίεο ζα 

αλαιάβνπλ ηελ θαηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη δηάζεζε ηεο παζεηηθήο ππνδνκήο 

(ζθνηεηλήο ίλαο/dark fiber) ζηνπο παξφρνπο ηνπ ελεξγνχ εμνπιηζκνχ θαη ππεξεζηψλ 

κε θαζεζηψο «ίζεο» θαη «αλνηρηήο πξφζβαζεο». Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ 

έξγνπ είλαη 2.1 δηο. Δπξψ θη εθηηκάηαη φηη ζα επηιεγεί ην κνληέιν ησλ πκπξάμεσλ 

Γεκφζηνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα (ΓΗΣ) γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ ζε θάζε δψλε. 

Ζ Κξαηηθή Υξεκαηνδφηεζε, ε νπνία ζα θαιχςεη πεξίπνπ ην 1/3 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

(αθξηβήο θαζνξηζκφο πνζνζηνχ κεηά απφ δηαβνχιεπζε κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή), 

ζα αθνξά ηελ θάιπςε ησλ ηειψλ δηαζεζηκφηεηαο θαη ηνπ θφζηνπο ηεο εζσηεξηθήο 

θαισδίσζεο ησλ θηηξίσλ κέζσ ηνπ ΔΠΑ. Δπηπιένλ, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

πξνλνκηαθνχ δαλεηζκνχ γηα ηνπο εκπιεθφκελνπο απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα 

Δπελδχζεσλ. Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ δηθηχνπ είλαη 7 (επηά) ρξφληα, 

ε νπνία δελ πεξηιακβάλεη ηε δηαδηθαζία γηα ηελ εζσηεξηθή θαισδίσζε φισλ ησλ 

θηηξίσλ. Πεγή εζφδσλ γηα ηνλ πάξνρν ηεο παζεηηθήο ππνδνκήο απνηεινχλ ηα ηέιε 

δηάζεζήο ηεο πξνο ηνπο παξφρνπο ηνπ ελεξγνχ εμνπιηζκνχ θαη ππεξεζηψλ. ην 

πιαίζην απηφ θάζε έλα απφ ηα ηξία δίθηπα ζα παξαρσξεζεί γηα εθκεηάιιεπζε ζηνλ 

αληίζηνηρν πάξνρν ηεο παζεηηθήο ππνδνκήο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 30 εηψλ κε ζηφρν 

ηελ απνπιεξσκή ηεο επέλδπζήο ηνπ [Sambrakou, 2009]. 
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5.3.2.  Πξόηαζε ΚΔΓΚΔ 

 

Με βάζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Νέσλ Σερλνινγηψλ ηεο 

ΚΔΓΚΔ Μηράιε Σακήινπ ζην Σαθηηθφ πλέδξην ηεο ΚΔΓΚΔ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 

2008 ζηε Θεζζαινλίθε, πξνηείλεηαη απφ ηελ ΚΔΓΚΔ ε άκεζε νινθιήξσζε θαη 

παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ησλ επξπδσληθψλ ππνδνκψλ ησλ Γήκσλ (Γαθηχιηνη 

Οπηηθψλ Ηλψλ θαη Αζχξκαηα Γίθηπα) θαη ε δηαζθάιηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηε 

ζπληήξεζή ηνπο. Δπίζεο, κε βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ ζεκαηηθνχ πλεδξίνπ ηεο 

ΚΔΓΚΔ ην 2007 γηα ηελ Δπξπδσληθφηεηα, ηα πνξίζκαηα άιισλ ζπλαθψλ 

ζπλαληήζεσλ (Γηεζλέο πλέδξην γηα Broadband Cities ζηα Σξίθαια, νκάδα εξγαζίαο 

ηνπ e-business forum Hκεξίδα γηα ηε χζηαζε ηεο Γηαδεκνηηθήο Δηαηξείαο 

Δπξπδσληθψλ Γηθηχσλ Ννηηνδπηηθήο Διιάδνο, Ζκεξίδα γηα ηε ζχζηαζε 

Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ πλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ Γήκσλ Κξήηεο θαη λήζσλ Αηγαίνπ 

ζε ζέκαηα πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ θ.α.), ηηο εξεπλεηηθέο κειέηεο πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο δεθαηξείο (13) δηνηθεηηθέο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο αιιά θαη ηηο 

ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ έρεη πάξεη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο Γήκσλ, ζθνπεχεη ε 

ΚΔΓΚΔ λα πξνηείλεη ην βέιηηζην (κε θξηηήξηα ηερληθν-νηθνλνκηθά θαη πεξηθεξεηαθήο 

αλάπηπμεο) πξφηππν επηρεηξεζηαθφ ζρέδην γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη επέθηαζε ησλ 

επξπδσληθψλ ππνδνκψλ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο πξνηάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία 

εζληθνχ δηθηχνπ νπηηθψλ ηλψλ ζην ζπίηη (FTTH). Ζ επέθηαζε πεξηιακβάλεη θαηαξρήλ 

ηελ εζσηεξηθή επέθηαζε ησλ ππνδνκψλ απηψλ ζε πξφζζεηα αθάιππηα- έσο 

ζήκεξα- ζεκεία (δηπιαζηαζκφο ζεκείσλ δεκφζηνπ ελδηαθέξνληνο) θαη δεκνηηθά 

δηακεξίζκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ Γήκσλ. Δπφκελν βήκα απνηειεί ε δηαζχλδεζε 

ησλ δεκνηηθψλ δηθηχσλ νπηηθψλ ηλψλ κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο εζληθνχ δηθηχνπ 

θνξκνχ. Απψηεξν ζηφρν απνηειεί ε παξνρή νπηηθήο ίλαο ζε θάζε δηακέξηζκα/θηίξην 

(FTTH/B) ή/θαη ε παξνρή επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ  ζηηο δχζβαηεο/απνκαθξπζκέλεο 

πεξηνρέο ηεο ρψξαο κέζσ αζχξκαησλ επξπδσληθψλ ππνδνκψλ πςειήο εκβέιεηαο.  
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6. ΠΡΟΣΑΖ ΚΔΓΚΔ 
 

 

6.1. Πεξηθεξεηαθά ρήκαηα 

 

 

Δμ’αηηίαο ηεο ζεκαζίαο πνπ έρεη ε αλάπηπμε ηεο επξπδσληθφηεηαο γηα ηελ 

αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ απνιακβάλνπλ νη πνιίηεο, ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ηνπο θαη ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, βαζηθή ζπληζηψζα ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηεο ΚΔΓΚΔ απνηειεί ε αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε πςεινχ επηπέδνπ 

επξπδσληθψλ ππνδνκψλ (δίθηπα νπηηθψλ ηλψλ) ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα έρεη αλαιάβεη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ Γήκσλ γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ 

έξγσλ εγθαηάζηαζεο ησλ Μεηξνπνιηηηθψλ Γηθηχσλ Οπηηθψλ Ηλψλ (ΜΑΝ) αιιά θαη 

γηα ηε ζπληήξεζή ηνπο έηζη ψζηε λα απνηξαπεί ε ζηαδηαθή απαμίσζή ηνπο. 

Δπηπιένλ, ελδείθλπηαη λα γίλνπλ ελέξγεηεο γηα ηελ παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ησλ 

ππνδνκψλ, δειαδή ηελ άκεζε αμηνπνίεζή  ηνπο απφ ην Δζληθφ Γίθηπν Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο «χδεπμηο» θαζψο θαη απφ ηα Γίθηπα ησλ Δθπαηδεπηηθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ 

Ηδξπκάησλ (ρνιηθφ Γίθηπν, Αθαδεκατθά-Δξεπλεηηθά Ηδξχκαηα). 

 

ηε ζπλέρεηα πξνηείλεη ηε δεκηνπξγία 4 έσο 6 Πεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεκαηηθψλ 

ρεκάησλ πνπ ζα ζηεξίδνληαη ζε δηαδεκνηηθέο ζπλεξγαζίεο θαη θχξηνη κέηνρνη 

ησλ νπνίσλ ζα είλαη νη αληίζηνηρνη Γήκνη θαη Κνηλφηεηεο. Σα ρήκαηα απηά ζα 

αλαιάβνπλ: 

 

α) ηε δηαρείξηζε θαη εζσηεξηθή επέθηαζε ησλ ππνδνκψλ απηψλ ζε πξφζζεηα 

αθάιππηα- έσο ζήκεξα- ζεκεία θαη δεκνηηθά δηακεξίζκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ 

Γήκσλ.  

 β) ηε δηαζχλδεζε ησλ δηθηχσλ κεηαμχ ηνπο κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο εζληθνχ 

δεκφζηνπ δηθηχνπ θνξκνχ θαη 

 γ) ηελ επέθηαζε ησλ ππνδνκψλ κε ηελ παξνρή νπηηθήο ίλαο ζε θάζε 

δηακέξηζκα/θηίξην (FTTH/B) ή/θαη ηελ παξνρή επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ  ζηηο 

δχζβαηεο/ απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο κέζσ αζχξκαησλ επξπδσληθψλ 

ππνδνκψλ πςειήο εκβέιεηαο.  

 

Δλδείθλπηαη ε επέθηαζε θαη δηαζχλδεζε ησλ ππνδνκψλ απηψλ λα κελ πξνβιέπεη 

κφλν ηελ αλάπηπμε λέσλ ππνδνκψλ αιιά θαη ηελ αμηνπνίεζε πθηζηάκελσλ 

ππνδνκψλ νπηηθψλ ηλψλ ησλ ηδησηηθψλ παξφρσλ κέζσ θαηάιιεισλ ζπκθσληψλ κε 

ζηφρν α) ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ εγρεηξεκάησλ απηψλ, β) ηε κείσζε ηεο 

φριεζεο ησλ θαηνίθσλ θαη ηεο επηβάξπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη γ) ηε δεκηνπξγία 

φζν ην δπλαηφλ εθηελέζηεξεο επξπδσληθήο ππνδνκήο «αλνηρηήο πξφζβαζεο». 

 

Ο αξηζκφο ησλ ρεκάησλ απηψλ θξίλεηαη θαη’αξράο εχινγνο θαζψο ζα πξέπεη λα 

δηαζθαιηζηεί  έλα επαξθέο κέγεζνο γηα θάζε ρήκα, ψζηε λα επηηεπρζνχλ: ηθαλφο 

αξηζκφο ζπλδέζεσλ, νηθνλνκίεο θιίκαθαο, εηδηθφ βάξνο γηα δηαπξαγκαηεχζεηο κε 

παξφρνπο ππεξεζηψλ θαη ππεξγνιάβνπο/θαηαζθεπαζηέο θαη δηαζεζηκφηεηα επαξθψλ 

εμεηδηθεπκέλσλ αλζξψπηλσλ πφξσλ (κέζσ ζπλεξγαζηψλ κε πεξηθεξεηαθά 

παλεπηζηήκηα θαη εξεπλεηηθά θέληξα) [άραινο, 2008]. Ηθαλνπνηνχληαη, έηζη, νη 
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πξνυπνζέζεηο εθείλεο πνπ κπνξνχλ λα δηαζθαιίζνπλ ηε καθξνρξφληα βησζηκφηεηα 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζρεκάησλ.  Δπηπξνζζέησο, ε επηινγή ελφο θαηάιιεια 

απνθεληξσκέλνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο επξπδσληθψλ ππνδνκψλ κπνξεί λα 

εμππεξεηήζεη θαιχηεξα ηελ θάιπςε ησλ  ηνπηθψλ αλαγθψλ θαη εηδηθφηεξα ζε 

απνκαθξπζκέλεο θαη ιηγφηεξν πξνζνδνθφξεο κε θξηηήξηα αγνξάο πεξηνρέο. 

 

Ο αθξηβήο γεσγξαθηθφο θαζνξηζκφο ησλ ρεκάησλ απηψλ ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κε βάζε ηα εμήο θξηηήξηα: 

 

 Γεσγξαθηθή ζπλάθεηα ησλ πεξηνρψλ ησλ Γήκσλ πνπ απνηεινχλ θάζε ρήκα 

κε ζθνπφ ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ ησλ παξαγφλησλ ηνπ θάζε εγρεηξήκαηνο, 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηνίθεζε ηνπ θαη ηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο. 

 

 Κάζε Δπηρεηξεκαηηθφ ρήκα λα ραξαθηεξίδεηαη απφ επαξθή αξηζκφ ησξηλψλ 

θαη δπλεηηθψλ ρξεζηψλ (> 500.000 ρξήζηεο [άραινο, 2008]) επξπδσληθψλ 

ππεξεζηψλ έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε βησζηκφηεηά ηνπ. 

 

 Ηζνξξνπεκέλε αλαινγία πξνζνδνθφξσλ (πςειή δήηεζε ή/θαη ρακειφ 

θφζηνο) θαη ιηγφηεξν πξνζνδνθφξσλ (ρακειή δήηεζε ή/θαη πςειφ θφζηνο) 

πεξηνρψλ ζε θάζε ρήκα. 

 

Δπίζεο, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ρεκάησλ ζα ιεθζνχλ ππφςε θαη νη πξσηνβνπιίεο 

πνπ έρνπλ πάξεη νκάδεο Γήκσλ γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη επέθηαζε ησλ επξπδσληθψλ 

ππνδνκψλ ηνπο αιιά θαη γηα ηελ επξχηεξε ζπλεξγαζία ηνπο πάλσ ζε ζέκαηα ΣΠΔ. 

Έσο ηψξα, 11 πφιεηο ηεο Κεληξηθήο θαη Βφξεηαο Διιάδαο έρνπλ ηδξχζεη ηελ 

«Φεθηαθέο Πφιεηο Κεληξηθήο Διιάδαο» Α.Δ. ε νπνία έρεη σο ζθνπφ ηε δεκηνπξγία 

θαη ιεηηνπξγία ςεθηαθψλ ζπζηεκάησλ κε ζθνπφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ απφ 

απφζηαζε ζηνπο πνιίηεο. Οη πφιεηο απηέο είλαη ηα Σξίθαια, ε Λάξηζα, ν Βφινο, ε 

Νέα Ησλία (Βφινο), ε Καξδίηζα, ε Καηεξίλε, ε Λακία, ηα Γξεβελά, ε Κνδάλε, ηα 

Ησάλληλα θαη ε Βέξνηα. Δπίζεο, ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2009 ππνγξάθηεθε κλεκφλην 

ζπλεξγαζίαο γηα ηε ζχζηαζε «Γηαδεκνηηθήο Δηαηξίαο Δπξπδσληθψλ Γηθηχσλ 

Ννηηνδπηηθήο Διιάδαο» ζηελ νπνία ζα ζπκκεηέρνπλ φινη νη Γήκνη ησλ Γηνηθεηηθψλ 

Πεξηθεξεηψλ ηεο Γπηηθήο Διιάδαο, ηεο Πεινπνλήζνπ, ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ θαη ηεο 

Ζπείξνπ εθηφο ηνπ Ννκνχ Ησαλλίλσλ πνπ αλαπηχζζνπλ Μεηξνπνιηηηθά δίθηπα 

νπηηθψλ ηλψλ (ΜΑΝ) θαη ε νπνία ζα αλαιάβεη ηε δηαρείξηζε, επέθηαζε θαη 

δηαζχλδεζε ησλ επξπδσληθψλ ππνδνκψλ ησλ παξαπάλσ Γήκσλ. Σέινο, ηνλ Μάξηην 

ηνπ 2009 ζπζηάζεθε ην δηαδεκνηηθφ δίθηπν “IKAROS NET” γηα ηε ζπλεξγαζία 

πάλσ ζε ζέκαηα Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ησλ Γήκσλ Κξήηεο θαη Βφξεηνπ 

θαη Νφηηνπ Αηγαίνπ πνπ αλαπηχζζνπλ Μεηξνπνιηηηθά δίθηπα νπηηθψλ ηλψλ (ΜΑΝ). 

Απψηεξν ζηφρν ηνπ δηθηχνπ απνηειεί ε δεκηνπξγία δηαδεκνηηθήο εηαηξείαο γηα ηε 

δηαρείξηζε, επέθηαζε θαη δηαζχλδεζε ησλ επξπδσληθψλ δηθηχσλ ησλ Γήκσλ ηεο  
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Κξήηεο θαη ηνπ Αηγαίνπ. Σέινο, ν γεσγξαθηθφο θαζνξηζκφο ησλ ρεκάησλ ζα 

κπνξνχζε λα ιάβεη ππφςε θαη ηνλ δηαρσξηζκφ ηεο ρψξαο ζε 5 Πεξηθέξεηεο
2
 ζην 

πιαίζην ηνπ ΔΠΑ.  

 

Αλαθνξηθά κε ηνλ ξφιν θαη ηε δνκή ησλ ρεκάησλ απηψλ, επηζεκαίλεηαη πσο ηα 

ρήκαηα απηά ζα πξέπεη λα αλαιάβνπλ ηνλ έιεγρν ηεο παζεηηθήο ππνδνκήο (αγσγνί, 

νπηηθέο ίλεο) ή ελαιιαθηηθά θαη ηνπ ελεξγνχ εμνπιηζκνχ (δξνκνινγεηέο, δηαθφπηεο 

θηι.) θαη ζε θάζε πεξίπησζε λα δηαζθαιίδνπλ ηελ «ίζε» θαη «αλνηρηή πξφζβαζε» 

ζηηο ππνδνκέο, δειαδή ηε δηάζεζή ηνπο ζε θάζε εκπνξηθφ πάξνρν πνπ επηζπκεί λα 

παξέρεη ππεξεζίεο κε ηζφηηκνπο φξνπο (δηαθάλεηα) αιιά θαη επίζεο κε θνζηνζηξεθή 

ηηκνιφγεζε [πκπεξάζκαηα Θεκαηηθνχ πλεδξίνπ ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ηελ 

Δπξπδσληθφηεηα, Θεζζαινλίθε – Ννέκβξηνο 2007]. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα επλνεζεί 

ε δεκηνπξγία αληαγσληζκνχ θαη θαη’επέθηαζε ε πςειή πνηφηεηα, ε θαηλνηνκία θαη 

νη ρακειέο ηηκέο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη πεξηερνκέλνπ. Δπηπξνζζέησο, νη 

πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ρεκάησλ (επέθηαζε, ζπληήξεζε ππνδνκψλ θηι.) 

πξνηείλεηαη λα αλαηεζνχλ ζε εμσηεξηθνχο εμεηδηθεπκέλνπο ζπλεξγάηεο θαη γηα ηνλ 

ιφγν απηφ ελδείθλπηαη ηα ρήκαηα απηά λα ζπγθξνηεζνχλ απφ νιηγάξηζκν, 

εμεηδηθεπκέλν θαη ηθαλφ  ζηειερηαθφ δπλακηθφ (κεραληθνί, νηθνλνκνιφγνη, λνκηθνί) 

ην νπνίν ζα επηιεγεί κε απφιπηα αμηνθξαηηθέο κεζφδνπο θαη δηαδηθαζίεο. Δπίζεο, δε 

ζα πξέπεη λα απνθιεηζηεί ε ζπκκεηνρή ζηα ρήκαηα απηά Δηαηξεηψλ Κνηλήο 

Χθέιεηαο θαη άιισλ δεκφζησλ θνξέσλ ή αθφκα θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ (δεκηνπξγία 

ΓΗΣ) ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε ρξεκαηνδφηεζε θαη πινπνίεζε ησλ έξγσλ. 

 

ζνλ αθνξά ηηο ηερλνινγηθέο ιχζεηο, ηειηθφ ζηφρν ηεο ΚΔΓΚΔ, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, απνηειεί ε αλάπηπμε δηθηχσλ FTTB/H (νπηηθή ίλα ζε θάζε 

δηακέξηζκα/θηίξην) αθνχ ηα δίθηπα απηά κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ θαιχηεξα ζηηο 

αλάγθεο ηνπ κέιινληνο, ελψ ε πξνηεηλφκελε αξρηηεθηνληθή γηα ηα δίθηπα απηά είλαη ε 

αξρηηεθηνληθή “Point-to-Point” ε νπνία δηαζθαιίδεη πςειφ εχξνο δψλεο (100 Μbps 

- 1 Gbps) θαη επίζεο δηεπθνιχλεη ηε δξαζηεξηνπνίεζε πνιιψλ παξφρσλ ππεξεζηψλ 

θαη θαη’επέθηαζε ηε δεκηνπξγία αληαγσληζκνχ [πκπεξάζκαηα Θεκαηηθνχ 

πλεδξίνπ ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ηελ Δπξπδσληθφηεηα, Θεζζαινλίθε – Ννέκβξηνο 2007]. 

Γηα αξθεηά αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο φπνπ ε αλάπηπμε ηέηνησλ δηθηχσλ πηζαλφλ 

λα είλαη αζχκθνξε (ρακειή δήηεζε, πςειφ θφζηνο), ππάξρεη ε ιχζε ησλ αζχξκαησλ 

ηερλνινγηψλ.   

 

Αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία ησλ ρεκάησλ απηψλ απνηειεί ε εμαζθάιηζε 

επαξθνχο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο. Γηα ην ζθνπφ απηφ αιιά θαη γηα ηελ επίηεπμε 

ζρεηηθήο νκνηνκνξθίαο ησλ ρεκάησλ ε ΚΔΓΚΔ πξνηίζεηαη λα εθπνλήζεη πξφηππν 

                                                 
2  Παξαθάησ αλαθέξνληαη νη 5 Πεξηθέξεηεο ΔΠΑ θάζε κηα από ηηο νπνίεο απνηειείηαη 

από κία έσο ηξείο δηνηθεηηθέο πεξηθέξεηεο ηεο ρώξαο: 

 

  Γηνηθεηηθή Πεξηθέξεηα ΑΣΣΙΚΗ 

  Γηνθεηηθέο Πεξηθέξεηεο ΚΡΗΣΗ, ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ, ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 

  Γηνθεηηθέο Πεξηθέξεηεο ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ, ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, ΙΟΝΙΩΝ 

ΝΗΩΝ 

  Γηνθεηηθέο Πεξηθέξεηεο ΘΔΑΛΙΑ, ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ, ΗΠΔΙΡΟΤ 

  Γηνθεηηθέο Πεξηθέξεηεο ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ, ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ, 

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 
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επηρεηξεζηαθφ ζρέδην γηα ηελ αμηνπνίεζή θαη παξακεηξνπνίεζή ηνπ απφ θάζε 

Πεξηθεξεηαθφ ρήκα έηζη ψζηε θάζε ρήκα λα θαηαζέζεη Φάθειν γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ απφ ην ΔΠΑ ή/θαη απφ άιινπο Γεκφζηνπο Πφξνπο ή/θαη απφ 

ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ αιιά θαη κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ 

δπλαηνηήησλ πνπ δίλεη ν αλαπηπμηαθφο λφκνο. Δπίζεο, ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ην 

γεγνλφο φηη πξφζθαηα ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ελέθξηλε πξφηαζε ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο γηα ηε δηάζεζε 1,02 δηο. Δπξψ γηα ηελ αλάπηπμε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ 

ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο Δπξψπεο. Μάιηζηα, νη πεξηνρέο πνπ αλαθέξεηαη πσο έρνπλ 

ηε κεγαιχηεξε αλάγθε είλαη ε Πνισλία, ε Διιάδα θαη ε ινβαθία. Σα Πεξηθεξεηαθά 

ρήκαηα, δειαδή, έρνπλ ηελ επθαηξία λα δηεθδηθήζνπλ κέξνο ηνπ παξαπάλσ 

θνλδπιίνπ γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο επέθηαζεο ησλ ππνδνκψλ νπηηθψλ ηλψλ ζε 

αγξνηηθέο/απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. 

 

 

6.2. Γεκηνπξγία Εήηεζεο 

 

 

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε καθξνρξφληα βησζηκφηεηα ησλ ρεκάησλ απηψλ είλαη 

ε δεκηνπξγία επαξθνχο δήηεζεο επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ νη νπνίεο ζα 

πξνζθεξζνχλ κέζσ ησλ ππνδνκψλ πνπ ζα αλαπηπρζνχλ θαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα 

πξέπεη λα ππάξμεη έλα κείγκα δξάζεσλ/πνιηηηθψλ ψζηε λα εληζρπζεί ε δήηεζε 

ηέηνησλ ππεξεζηψλ. Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δήηεζεο επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ κπνξνχλ 

λα εθαξκνζηνχλ νη κέζνδνη α) ηεο ζπλάζξνηζεο ηεο δήηεζεο θαη β) ηεο ηφλσζεο 

ηεο δήηεζεο [eBusinessForum, 2008Α].  

 

Ζ ζπλάζξνηζε ηεο δήηεζεο αθνξά ηελ εμαζθάιηζε κηαο ειάρηζηεο ρξήζεο ησλ 

ππνδνκψλ απηψλ κέζσ ηεο ζχλδεζεο θαη ρξήζεο ηνπο απφ δεκφζηνπο θνξείο 

(Γεκνηηθέο Τπεξεζίεο, Ννκαξρίεο, Τπνπξγεία, Φνξείο Τγείαο, Δθπαίδεπζεο θηι.). 

Ήδε ππάξρεη ε δπλαηφηεηα άκεζεο ζχλδεζεο 4000 – 5000 ζεκείσλ δεκφζηνπ 

ελδηαθέξνληνο ζηα δίθηπα νπηηθψλ ηλψλ ησλ Γήκσλ πνπ έρνπλ νινθιεξσζεί ή 

νινθιεξψλνληαη. Δπίζεο, ε πξψηε θάζε επέθηαζεο ησλ δηθηχσλ απηψλ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί κε ηέηνην ψζηε λα δηπιαζηαζηνχλ ηα ζεκεία δεκφζηνπ 

ελδηαθέξνληνο πνπ ζα έρνπλ πξφζβαζε ζε απηέο ηηο ππνδνκέο.  

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ηφλσζε ηεο δήηεζεο αθνξά ηελ ελίζρπζε ηεο δήηεζεο απφ 

ηελ πιεπξά ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ είλαη ηδηαίηεξα 

ρξήζηκν λα δνζεί έκθαζε απφ ηα ρήκαηα πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ, ζε ζπλεξγαζία θαη 

κε ηνπο παξφρνπο πνπ ζα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο, ζε δξάζεηο κάξθεηηλγθ θαη 

πξνψζεζεο απηψλ ησλ ππεξεζηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ε πξνβνιή ησλ εθαξκνγψλ 

εθείλσλ πνπ είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκεο γηα θάζε πεξηνρή κπνξεί λα απνηειεί κηα 

απνηειεζκαηηθή πξαθηηθή γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ πάλσ ζην ζέκα ηεο 

επξπδσληθφηεηαο κε απνηέιεζκα λα απμεζεί ε δήηεζε επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ απφ 

απηνχο. Τπάξρνπλ πνιιέο αθφκα πξαθηηθέο πνπ κπνξνχλ λα πηνζεηεζνχλ γηα ηελ 

ηφλσζε ηεο δήηεζεο θαη νη νπνίεο έρνπλ κε επηηπρία εθαξκνζηεί θαη ζε ρψξεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ. Γηα παξάδεηγκα, ζην Nuenen ηεο Οιιαλδίαο εθαξκφζηεθε ε πνιηηηθή 

ηεο δσξεάλ ζχλδεζεο ησλ λνηθνθπξηψλ ζε δίθηπν FTTH γηα έλαλ ρξφλν. Σνλ δεχηεξν 

ρξφλν έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ (80%) απηψλ ησλ λνηθνθπξηψλ δηαηήξεζαλ ηε 

ζχλδεζή ηνπο. Δπίζεο, ζηελ Ννξβεγία ε εηαηξία LyseTele δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε 

θαηνίθνπο νη νπνίνη επηζπκνχλ λα ζπλδεζνχλ κε ην δίθηπν νπηηθψλ ηλψλ ηεο εηαηξίαο, 
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ην νπνίν πεξλά κπξνζηά απφ ηελ νηθία ηνπο, λα εμνηθνλνκήζνπλ 500 Δπξψ απφ ηε 

ζχλδεζε. Απηφ ην επηηπγράλεη πξνκεζεχνληαο ηνπο κε εξγαιεία θαη εμνπιηζκφ έηζη 

ψζηε λα ηνλ εγθαηαζηήζνπλ νη ίδηνη. 

 

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ηφλσζεο ηεο δήηεζεο ζπκβάιινπλ θαη πνιιαπιά έξγα 

πνπ έρνπλ πινπνηεζεί, πινπνηνχληαη θαη ζα πινπνηεζνχλ ζην πιαίζην ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηεο ρψξαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο πνπ ζηφρν 

έρνπλ λα θέξνπλ ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο πνιίηεο ζε επαθή κε ηελ 

ςεθηαθή ηερλνινγία [eBusinessForum, 2008Α]. Σα έξγα ηεο ΚΔΓΚΔ πνπ αθνξνχλ 

ηελ Καηάξηηζε ησλ Αηξεηψλ, ηελ Καηάξηηζε ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ Γήκσλ θαη 

ηελ Καηάξηηζε εηδηθψλ νκάδσλ Γεκνηψλ πάλσ ζηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο 

θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) ηα νπνία πινπνηεί θαη ζα πινπνηήζεη ζην πιαίζην ηνπ άμνλα 

ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο πνπ αθνξά ηελ αλάπηπμε επαξθψο θαηαξηηζκέλνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ πάλσ ζηηο ΣΠΔ ζπκβάιινπλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηφζν ηεο ηφλσζεο φζν 

θαη ηεο ζπλάζξνηζεο ηεο δήηεζεο ησλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ. 

 

6.3. Δπηθαηξνπνίεζε Ρπζκηζηηθνύ Πιαηζίνπ  

 

 

Με ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ηεο αλάπηπμεο ησλ δηθηχσλ νπηηθψλ ηλψλ θαη ηε 

δεκηνπξγία κεγαιχηεξσλ πεξηζσξίσλ βησζηκφηεηαο ησλ ζρεηηθψλ εγρεηξεκάησλ είλαη 

απαξαίηεηε ε θαηάιιειε επηθαηξνπνίεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ην νπνίν αθνξά 

ηελ αμηνπνίεζε άιισλ έξγσλ ππνδνκήο γηα ηελ εγθαηάζηαζε νπηηθψλ ηλψλ, ηελ 

εγθαηάζηαζε νπηηθψλ ηλψλ ζηα θηίξηα, ηα δηθαηψκαηα δηέιεπζεο θαη ηε δηαζχλδεζε 

ησλ δηθηχσλ απηψλ κε ην δηεζλέο δηαδίθηπν. 

6.3.1. Αμηνπνίεζε άιισλ έξγσλ ππνδνκήο γηα κείσζε ηνπ 
θόζηνπο εγθαηάζηαζεο 

 

Δμ’αηηίαο ηνπ φηη πεξίπνπ ην 70% ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ησλ δηθηχσλ νπηηθψλ 

ηλψλ αθνξά έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ (εθζθαθή, θαηαζθεπή ραληαθηψλ θηι.) έρεη 

κεγάιε ζεκαζία λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο παξεκβάζεηο έηζη ψζηε θαηά ηελ 

πινπνίεζε δηαθφξσλ έξγσλ (θαηαζθεπή δξφκσλ, δηθηχσλ χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, 

θπζηθνχ αεξίνπ θηι.) λα πξαγκαηνπνηείηαη παξάιιειε εγθαηάζηαζε δηθηχσλ νπηηθψλ 

ηλψλ ή έζησ ησλ απαξαίηεησλ ζσιελψζεσλ ζηηο νπνίεο ζε επφκελε θάζε ζα κπνχλε 

νη νπηηθέο ίλεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα ήηαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκε, ζε πξψηε θάζε, ε 

πξαγκαηνπνίεζε κειέηεο γηα ηελ εμαθξίβσζε ησλ ζεζκηθψλ πξνβιεκάησλ/εκπνδίσλ, 

ζηα νπνία κπνξεί λα πξνζθξνχζεη ε ζπλεγθαηάζηαζε ππνδνκψλ νπηηθψλ ηλψλ θαη ε 

δηεξεχλεζε ιχζεσλ ψζηε λα μεπεξαζηνχλ ηα παξαπάλσ εκπφδηα άκεζα ρσξίο αιιαγή 

ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. Έλαο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα κπνξνχζε λα δηεπθνιπλζεί ε 

ζπλεγθαηάζηαζε ππνδνκψλ νπηηθψλ ηλψλ ζα ήηαλ ην έξγν ηεο αλάπηπμεο ηεο θχξηαο 

ππνδνκήο (δίθηπν χδξεπζεο, θπζηθνχ αεξίνπ, δίθηπν θακεξψλ γηα δηαρείξηζε ηεο 

θπθινθνξίαο θηι.) λα πξνβιέπεη ηελ παξάιιειε εγθαηάζηαζε νπηηθψλ ηλψλ κε ζηφρν 

ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηεο ππνδνκήο απηήο (π.ρ. απνκαθξπζκέλε δηαρείξηζε 

δεμακελψλ λεξνχ, εληνπηζκφο δηαξξνψλ ζην δίθηπν χδξεπζεο θηι.) αιιά θαη λα 

εμαζθαιίδεηαη ε ρξήζε ηεο ππνδνκήο νπηηθψλ ηλψλ θαη γηα άιινπο ζθνπνχο (παξνρή 

ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ). ηε ζπλέρεηα, κπνξνχλ λα δηαηππσζνχλ πξνηάζεηο 

γηα αιιαγέο ζην ζεζκηθφ πιαίζην κε ζηφρν ηε ιχζε φζσλ πξνβιεκάησλ δελ 
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ιχλνληαη άκεζα θαη ηέινο λα δηαηππσζνχλ πξνηάζεηο γηα κηα πην επξεία αιιαγή ηνπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα θάλεη ππνρξεσηηθή ζε θάζε θνξέα ηελ εγθαηάζηαζε θαη 

νπηηθψλ ηλψλ ή κφλν ησλ ζσιελψζεψλ ηνπο παξάιιεια κε ηελ εγθαηάζηαζε άιισλ 

ππνδνκψλ. Σα παξαπάλσ ζα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ 

θφζηνπο αλάπηπμεο ησλ δηθηχσλ νπηηθψλ ηλψλ.  

 

Οη Γήκνη θαη άιινη θνξείο πνπ επηζπκνχλ λα εγθαηαζηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο 

ζσιελψζεηο γηα εγθαηάζηαζε δηθηχνπ νπηηθψλ ηλψλ παξάιιεια κε ηελ αλάπηπμε 

άιιεο ππνδνκήο κπνξνχλ λα θάλνπλ ρξήζε ππνδείγκαηνο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 

[eBusinessForum,2008B - http://www.ebusinessforum.gr/teams/teamsall/view/inner/ 

index.php?ctn=115&moduleid=9&label=51 ] γηα ην ζθνπφ απηφ.  

 

6.3.2. Γηθαηώκαηα Γηέιεπζεο 

 

Δίλαη αλαγθαίν λα εμαζθαιηζηεί έλαο μεθάζαξνο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ησλ ηειψλ 

δηέιεπζεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε δηθηχσλ νπηηθψλ ηλψλ θαζψο θαη ε απνζαθήληζε ηνπ 

ζρεηηθνχ ξπζκηζηηθνχ θαζεζηψηνο ζα επηθέξεη ηελ αθξηβέζηεξε εθηίκεζε ηνπ 

θφζηνπο θαηαζθεπήο θαη ζα πεξηνξίζεη ηελ αβεβαηφηεηα (uncertainty) θάζε 

επέλδπζεο. Σα δηθαηψκαηα δηέιεπζεο ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ σο θνηλφ 

δεκφζην αγαζφ θαη λα ξπζκίδνληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη πάληνηε δηαζέζηκα 

γηα θάζε κειινληηθή ρξήζε. Ζ a-priori απειεπζέξσζε ησλ δηθαησκάησλ δηέιεπζεο 

θαη πξφζβαζεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε εμάληιεζε ηεο πθηζηάκελεο πεξηνξηζκέλεο 

ρσξεηηθφηεηαο ηνπ ππεδάθνπο ησλ δξφκσλ θαη λα επηθέξεη ζεκαληηθέο αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο ζε θνηλσληθφ επίπεδν [eBusinessForum, 2008A]. 

 

6.3.3. Πξόζβαζε ζηα Κηίξηα  

 

Γηα ηελ θαηάιιειε θαη αλεκπφδηζηε αλάπηπμε ησλ δηθηχσλ FTTH είλαη αλαγθαίν λα 

επηθαηξνπνηεζνχλ θαηάιιεια νη ξπζκηζηηθέο παξάκεηξνη πνπ αθνξνχλ ηελ 

εγθαηάζηαζε δηθηχσλ νπηηθψλ ηλψλ ζηα θηίξηα θαη ηελ πξφζβαζε ησλ παξφρσλ 

ππεξεζηψλ ζε απηά. Καηαξρήλ, ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί ε δπλαηφηεηα παξνρήο 

νπηηθήο ίλαο ζε έλα δηακέξηζκα ελφο θηηξίνπ ρσξίο λα απαηηείηαη ε ζπγθαηάζεζε 

ησλ ηδηνθηεηψλ θαη ησλ ππφινηπσλ δηακεξηζκάησλ. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα γίλεη 

ππνρξεσηηθή ε πηνζέηεζε δηεζλψλ θαλνληζκψλ θαη πξνηχπσλ έηζη ψζηε α) λα 

επηηξαπεί ε ρξήζε ηεο ππνδνκήο νπηηθψλ ηλψλ ελφο θηηξίνπ απφ πνιινχο παξφρνπο 

ππεξεζηψλ (θάζε δηακέξηζκα λα ζπλδέεηαη κε ηνλ πάξνρν πνπ επηζπκεί) αιιά θαη β) 

λα δηαζθαιηζηεί ε παξνρή πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ [eBusinessForum, 2008A]. 

Αθφκε, ελδείθλπηαη λα απνζαθεληζηεί αλ ζα επηηξαπεί ε ηνπνζέηεζε ελαέξησλ 

θαισδίσλ νπηηθψλ ηλψλ ζηα παιηά θηίξηα. Σαπηφρξνλα ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί 

ε λνκνζεζία θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αλαθνξηθά κε ηηο λέεο θαηαζθεπέο 

πξνθεηκέλνπ φια ηα λέα θηίξηα λα δηαζέηνπλ εμαξρήο ππνδνκή θαηάιιειε γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε νπηηθψλ ηλψλ ή θαη λα δηαζέηνπλ ήδε εγθαηεζηεκέλεο νπηηθέο ίλεο. 

 

6.3.4. Γηαζύλδεζε κε ην δηεζλέο δηαδίθηπν 

 

Ζ εμαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ νπηηθψλ δηθηχσλ πξφζβαζεο ζην 

θέληξν γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ δηαζχλδεζεο θαη πξφζβαζεο κε ην δηεζλέο 
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δηαδίθηπν δίθηπα είλαη ε ειάρηζηε πξναπαηηνχκελε παξάκεηξνο γηα ηελ βησζηκφηεηα 

ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ ηεο πεξηθέξεηαο. Θα πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα ψζηε 

θάζε πάξνρνο πξφζβαζεο λα δηαζέηεη ηα επηρεηξεζηαθά πεξηζψξηα γηα ηελ πξνζθνξά 

ππεξεζηψλ ζε φιε ηε ρψξα [eBusinessForum, 2008A].  
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ΜΔΡΟ Β: ΤΜΒΟΛΖ ΣΖ 

ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ 
 

7. ΔΤΡΤΕΩΝΗΚΟΣΖΣΑ  
 

πσο έρεη πξναλαθεξζεί (ΜΔΡΟ Α, Κεθ 2.1) νη επξπδσληθέο ππνδνκέο (δίθηπα 

νπηηθψλ ηλψλ, ηερλνινγίεο DSL πάλσ ζε δίθηπα ραιθνχ, ηερλνινγίεο θαισδηαθήο 

ηειεφξαζεο, αζχξκαηα δίθηπα) παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα δηαθίλεζεο κεγάινπ φγθνπ 

δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ ρξεζηψλ ηνπο, ζπλήζσο κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ. Έηζη, νη επξπδσληθέο ππνδνκέο, θαη ηδηαίηεξα απηέο πνπ είλαη πςειήο 

δπλακηθφηεηαο (δίθηπα νπηηθψλ ηλψλ), πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα ηαρείαο θαη 

απξφζθνπηεο ξνήο κεγάιεο πνηθηιίαο θαη πνηφηεηαο δεδνκέλσλ, πιεξνθνξίαο 

(θείκελα, εηθφλα, θσλή) θαη θαη’επέθηαζε γλψζεο κεηαμχ ησλ δεκφζησλ 

νξγαληζκψλ (ππνπξγεία, λνκαξρίεο, δήκνπο, λνζνθνκεία, ζρνιεία, εθπαηδεπηηθά θαη 

εξεπλεηηθά ηδξχκαηα), ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ πνιηηψλ. Ζ αλάπηπμε ηέηνησλ 

ππνδνκψλ αιιά θαη ε δηακφξθσζε ησλ θαηάιιεισλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ 

αμηνπνίεζή ηνπο κπνξνχλ λα ζπλεπάγνληαη ζεκαληηθά νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη 

πεξηβαιινληηθά νθέιε γηα κηα ρψξα, κηα πεξηθέξεηα, κηα πφιε, έλα ρσξηφ. 

 

 

8. ΔΤΡΤΕΩΝΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ 
 

Σελ παξνχζα ρξνληθή πεξίνδν, φπνπ είλαη νξαηφ ην ελδερφκελν χθεζεο ηδηαίηεξα 

ησλ αλεπηπγκέλσλ νηθνλνκηψλ ηνπ πιαλήηε γηα ηα επφκελα ηνπιάρηζηνλ 1-2 ρξφληα, 

θχξην κέιεκα ησλ θπβεξλήζεσλ απνηειεί ε ηαρεία έμνδνο απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ πνιιέο απφ απηέο (ΖΠΑ, Μεγάιε Βξεηαλία θιπ.) έρνπλ 

πξνγξακκαηίζεη ηελ εθαξκνγή κεγάισλ νηθνλνκηθψλ παθέησλ κε ζηφρν ηελ ηφλσζε 

ησλ νηθνλνκηψλ ηνπο θαη ηελ ηαρχηεξε έμνδν απφ ηελ θξίζε. Απηφ αλακέλεηαη λα 

επηηεπρζεί κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηεο αχμεζεο ηεο 

θαηαλάισζεο, θαηλφκελα ηα νπνία αιιεινηξνθνδνηνχληαη. Σα δηάθνξα θξαηηθά 

νηθνλνκηθά παθέηα ελίζρπζεο ησλ νηθνλνκηψλ αθνξνχλ έλα κείγκα πνιηηηθψλ ην 

νπνίν πεξηιακβάλεη ηφζν ηελ αχμεζε ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ/επελδχζεσλ φζν θαη 

θνξνειαθξχλζεηο ζηα λνηθνθπξηά θαη ζηηο επηρεηξήζεηο.  κσο, ε πνιηηηθή ηεο 

αχμεζεο ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ/επελδχζεσλ θαίλεηαη λα είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε 

γηα ηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο θαη ηελ ηφλσζε ηεο νηθνλνκίαο ζε πεξίνδν θξίζεο θαζψο 

ε αχμεζε ησλ δαπαλψλ θαη επελδχζεσλ απφ ηα λνηθνθπξηά θαη ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ 

νπνία ε πνιηηηθή ησλ θνξνειαθξχλζεσλ ζηνρεχεη, δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή εμ’αηηίαο 

ηνπ θιίκαηνο αβεβαηφηεηαο θαη αλαζθάιεηαο πνπ κηα νηθνλνκηθή θξίζε 

ζπλεπάγεηαη. Δθηφο απηνχ, κηα πνιηηηθή αχμεζεο ησλ δεκφζησλ 

δαπαλψλ/επελδχζεσλ, αλ είλαη θαηάιιεια ζηνρεπκέλε, κπνξεί λα νδεγήζεη θαη ζε 

καθξνπξφζεζκα νθέιε γηα ηελ νηθνλνκία. Πην ζπγθεθξηκέλα, φηαλ νη δεκφζηεο 

επελδχζεηο ζηξέθνληαη ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ ηερλνινγηθνχ ππφβαζξνπ κηαο ρψξαο 

κπνξνχλ λα επηθέξνπλ ζε κεζνκαθξνπξφζεζκν ζηάδην ηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ηνπ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα, ζπλεηζθέξνληαο καθξνρξφληα 
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ζηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο. Σν γεγνλφο απηφ έρεη ηδηαίηεξα ζεκαζία ζε 

πεξίνδν θξίζεο φπνπ ν ηδησηηθφο ηνκέαο δελ πξαγκαηνπνηεί ζεκαληηθέο επελδχζεηο 

γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ ηερλνινγηθψλ ηνπ ππνδνκψλ ιφγσ ηνπ φηη αζθεί 

ζπληεξεηηθή νηθνλνκηθή πνιηηηθή θαη εμ’αηηίαο ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ επελδπηηθψλ 

δαλείσλ πνπ παξέρνπλ νη ηξάπεδεο ζε απηφλ. 

 

Γεληθά, ζηελ παξνχζα πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο νη νηθνλνκηθέο παξεκβάζεηο 

θάζε θξάηνπο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια ζηνρεπκέλεο ψζηε απφ ηε κηα πιεπξά 

λα νδεγήζνπλ ζε άκεζε θαη ηθαλνπνηεηηθή αχμεζε ηεο δήηεζεο αγαζψλ κε ζηφρν ηελ 

ηαρχηεξε έμνδν θάζε ρψξαο απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε αιιά θαη απφ ηελ άιιε 

πιεπξά λα ζπκβάιινπλ ζην λα βγεί εληζρπκέλε ε θάζε ρψξα κεηά ηελ θξίζε κε 

πξννπηηθέο καθξνρξφληαο θαη βηψζηκεο αλάπηπμεο. 

 

 

8.1. Αλάπηπμε Δπξπδσληθώλ Τπνδνκώλ 

 

Οη επελδχζεηο γηα ηελ αλάπηπμε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ είλαη δπλαηφλ λα νδεγήζνπλ 

ηφζν ζε βξαρππξφζεζκα νηθνλνκηθά νθέιε κέζσ ηεο ηφλσζεο ηεο δήηεζεο φζν 

θπξίσο θαη ζε καθξνπξφζεζκα νηθνλνκηθά αιιά θαη θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά 

νθέιε δειαδή ζε βηψζηκε αλάπηπμε.  

 

8.1.1. Βξαρππξόζεζκα Οθέιε 

 

Σα έξγα αλάπηπμεο επξπδσληθψλ ππνδνκψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ ππνδνκψλ νπηηθψλ 

ηλψλ ζπλεπάγνληαη ηε δεκηνπξγία πνιιψλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη αχμεζε ηεο 

θαηαλάισζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ην Παλεπηζηήκην  London 

School of Economics and Political Science (LSE)  ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο θαη ην 

εξεπλεηηθφ Ίδξπκα  Information Technology and Innovation Foundation (ITIF)  ησλ 

ΖΠΑ, έδεημε πσο κηα επέλδπζε ηεο ηάμεο ησλ 5 δηο. Αγγιηθψλ Ληξψλ γηα ηελ 

αλάπηπμε ππνδνκψλ νπηηθψλ ηλψλ ζα νδεγνχζε ζε 280500 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ζηε 

Μεγάιε Βξεηαλία γηα έλα ρξφλν (Πίλαθαο 1). Αλαιπηηθφηεξα, ζα δεκηνπξγνχληαλ, 

θαηαξρήλ, 76500 ζέζεηο εξγαζίαο πνπ ζα αθνξνχζαλ ηελ  θαηαζθεπή ησλ δηθηχσλ 

απηψλ (direct jobs). Δπίζεο, ζα δεκηνπξγνχληαλ ζέζεηο εξγαζίαο (indirect jobs) 

εμ’αηηίαο ηεο αχμεζεο ηεο δήηεζεο ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ θαηαζθεπή 

απηψλ ησλ δηθηχσλ (π.ρ. πιηθνχ νπηηθψλ ηλψλ). ηε ζπλέρεηα, ε ζπγθεθξηκέλε 

αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ζα είρε σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο 

δηαθφξσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ (ξνχρσλ, εηδψλ πνιπηειείαο, δηαζθέδαζεο) ε νπνία 

κε ηε ζεηξά ηεο ζα δεκηνπξγνχζε επηπιένλ ζέζεηο εξγαζίαο (induced jobs). Σν 

άζξνηζκα ησλ indirect θαη induced ζέζεσλ εξγαζίαο εθηηκάηαη ζηηο 134500. ε πην 

καθξνπξφζεζκν ζηάδην ζα δεκηνπξγνχληαλ άιιεο 69500 ζέζεηο εξγαζίαο γηα ιφγνπο 

πνπ ζα αλαιχζνπκε ζηε ζπλέρεηα. 
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Πίλαθαο 1: Θέζεηο εξγαζίαο από ηελ επέλδπζε 5 δηο. ιηξώλ γηα ηελ 

αλάπηπμε επξπδωληθώλ ππνδνκώλ (Πεγή:ITIF, 2009) 

 

8.1.2. Μαθξνπξόζεζκα Οθέιε 

 

Ζ αλάπηπμε θαη νπζηαζηηθή αμηνπνίεζε ησλ επξπδσληθψλ ππνδνκψλ ζα ζπλεπάγεηαη 

καθξνπξφζεζκα ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη παξαγσγηθφηεηαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ηελ ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη γεληθά ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο 

νηθνλνκηθήο βάζεο κηαο πεξηθέξεηαο/ρψξαο θαη ηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ηεο. Δπίζεο, 

ζα ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα θαη ζηελ αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη εθπαίδεπζεο. 

Σέινο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ ελεξγεηαθψλ θαη πδάηηλσλ 

πφξσλ ζπκβάιινληαο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ θαη 

ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί εδψ φηη ηα επξπδσληθά δίθηπα 

αθφκα θαη ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο δελ βξίζθνληαη αθφκα ζε ψξηκν ζηάδην 

αλάπηπμεο ζε ζρέζε κε άιια δίθηπα ππνδνκήο φπσο ην νδηθφ δίθηπν. Γηα ηνλ 

παξαπάλσ ιφγν φζν πεξηζζφηεξν επεθηείλνληαη ηφζν κεγαιχηεξε ζα είλαη ε αχμεζε 

ησλ σθειεηψλ πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ηελ αμηνπνίεζή ηνπο κέζσ ηνπ ιεγφκελνπ 

“network effect” ζε αληίζεζε κε ηελ πεξίπησζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ φπνπ κηα 

επέθηαζή ηνπ δελ έρεη κεγάιε πξνζηηζέκελε αμία εμ’αηηίαο ηνπ φηη ηα δίθηπα απηά 

είλαη αξθεηά νινθιεξσκέλα ηδηαίηεξα ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο. Δπνκέλσο, ηδηαίηεξα 

ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο φπσο ε Διιάδα θάζε επηπιένλ επέλδπζε γηα αλάπηπμε 

επξπδσληθψλ ππνδνκψλ ζα έρεη πνιχ κεγαιχηεξν φθεινο απφ ηελ επέλδπζε γηα ηελ 

θαηαζθεπή λέσλ δξφκσλ. Σα παξαπάλσ ζα αλαιπζνχλ πεξαηηέξσ ζην Κεθάιαην 9. 
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9.  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ, ΚΟΗΝΩΝΗΚΑ ΚΑΗ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΑ ΟΦΔΛΖ ΔΤΡΤΕΩΝΗΚΟΣΖΣΑ 

 

9.1. Δθκνληεξληζκόο Οηθνλνκίαο 

 

Οη πςεινχ επηπέδνπ επξπδσληθέο ππνδνκέο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ καθξνπξφζεζκα 

ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ δηαθφξσλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο, ζηελ βειηίσζε ηνπ 

ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο, ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη γεληθά ηεο νηθνλνκίαο θαη ζηελ ελίζρπζε 

ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα,  κέζσ ηεο αλάπηπμεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, ηελ νπνία νη 

επξπδσληθέο ππνδνκέο δηεπθνιχλνπλ, νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηε 

δηαρείξηζε ησλ ζρέζεψλ ηνπο κε ηνπο πειάηεο ηνπο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο. 

Αλαιπηηθφηεξα, νη δηαθεκίζεηο θαη πσιήζεηο ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ αιιά θαη ε πηνζέηεζε ηεο πξαθηηθήο ησλ 

ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ κπνξεί λα απνθέξεη θαιχηεξν ζπληνληζκφ κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο ηνπο, εμνηθνλφκεζε πφξσλ, απνηειεζκαηηθφηεξε πξνψζεζε ησλ  

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηνπο θαη θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηνπο. 

Δπίζεο, ε αμηνπνίεζε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ εζσηεξηθή 

ιεηηνπξγία θαη απνδνηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ αθνχ δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

κεηαθνξάο κεγάινπ φγθνπ αξρείσλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ δηεπζχλζεσλ θαη 

παξαξηεκάησλ κηαο επηρείξεζεο ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Δλδεηθηηθά, ην 2008 

κέιε ηνπ Australian Industry Group αλέθεξαλ ηελ ηθαλφηεηα ηαρείαο ιήςεο αξρείσλ 

κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ σο ην  ζεκαληηθφηεξν φθεινο πνπ ζπλεπάγεηαη ε 

επξπδσληθφηεηα γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο. Αξθεηά ζεκαληηθφ φθεινο ζεσξνχζαλ θαη 

ηε δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ. Δπηπιένλ, ε 

ζπλεξγαζία δχν ή θαη παξαπάλσ ζηειερψλ κηαο επηρείξεζεο κέζσ ηειεδηάζθεςεο 

κπνξνχλ λα νδεγήζεη ζε θαιχηεξν ζπληνληζκφ ζην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο, ζε 

εμνηθνλφκεζε πφξσλ απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ κεηαθηλήζεσλ θαη γεληθά ζε αχμεζε 

ηεο παξαγσγηθφηεηάο ηεο. 

  

Παξνπζηάδνληαο ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα γηα ηα νθέιε ηεο επξπδσληθφηεηαο ζε 

θάζε θιάδν ηεο νηθνλνκίαο, αλαθέξνπκε πσο κεγάιν φθεινο έρνπλ νη εκπνξηθέο 

επηρεηξήζεηο φπσο π.ρ. νη αιπζίδεο ζνχπεξκάξθεη αθνχ γηα παξάδεηγκα κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ θαιχηεξν πξνγξακκαηηζκφ ησλ πξνκεζεηψλ ηνπο κέζσ ηεο 

άκεζεο ζπγθέληξσζεο δεδνκέλσλ γηα ηελ θαηαλάισζε ησλ δηαθφξσλ πξντφλησλ. 

ζνλ αθνξά ηηο βηνκεραλίεο, έλα απφ ηα νθέιε πνπ πξνζθέξνπλ νη επξπδσληθέο 

ππνδνκέο ζε απηέο είλαη ε δπλαηφηεηα θαιχηεξεο δηαρείξηζεο ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο 

ησλ πξντφλησλ ηνπο. Ο ηνπξηζηηθφο θιάδνο κπνξεί λα σθειεζεί ηδηαίηεξα κέζσ ησλ 

κεγαιχηεξσλ επθαηξηψλ γηα πξνβνιή ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ θαη ηεο δπλαηφηεηαο 

πξαγκαηνπνίεζεο ειεθηξνληθψλ θξαηήζεσλ γηα κεηαθνξηθά κέζα θαη ρψξνπο 

δηακνλήο. Σέινο, αθφκα θαη ν πξσηνγελήο ηνκέαο (γεσξγία) κπνξεί λα επσθειεζεί 

απφ ηηο επξπδσληθέο ππνδνκέο κέζσ αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ γηα ηελ θαιχηεξε 

δηαρείξηζε ησλ θαιιηεξγεηψλ αιιά θαη κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε πξνψζεζε ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ. Αλαθέξνπκε έξεπλα ηνπ 

2008 πνπ έγηλε γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ε νπνία εθηηκά πσο ε 
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αλάπηπμε ηεο επξπδσληθφηεηαο ζηελ Δπξψπε είρε σο απνηέιεζκα κηα αχμεζε ηεο 

ηάμεο ηνπ 5% ζηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ βηνκεραληθνχ θιάδνπ θαη κηα αχμεζε 10% 

ζηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ θιάδνπ ησλ ππεξεζηψλ.  

 

Ζ επξεία δηάδνζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζα έρεη ζεηηθά νθέιε γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη θαηαλαισηέο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ 

κπνξνχλ λα έρνπλ κεγαιχηεξε θαη ηαρχηεξε πιεξνθφξεζε γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηηο 

ηηκέο ησλ πξντφλησλ κε απνηέιεζκα λα ιεηηνπξγεί θαιχηεξα ν αληαγσληζκφο. Οη 

θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ θαη απν ην γεγνλφο φηη κέζσ ηεο 

επξπδσληθήο δηαζχλδεζεο παξέρεηαη κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα αιιειεπίδξαζεο 

κεηαμχ ησλ θαηαλαισηψλ θαη ησλ παξαγσγψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ κε 

απνηέιεζκα απηά λα είλαη πεξηζζφηεξν πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ησλ 

θαηαλαισηψλ/ρξεζηψλ.   

 

Δπίζεο, ε χπαξμε ησλ επξπδσληθψλ δηθηχσλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο θαη 

δηάρπζεο θαηλνηφκσλ εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ θαη ηεο κεγαιχηεξεο δηάδνζεο 

πξντφλησλ πςειήο ηερλνινγίαο (ηειενξάζεηο πςειήο επθξίλεηαο, ηειεταηξηθή,  

ζπζηήκαηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, λεξνχ, ζπζθεπέο αζθαιείαο γηα ηα ζπίηηα θηι.) 

πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ,  ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο αιιά θαη λα δεκηνπξγήζνπλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη 

κάιηζηα πςειά ακνηβφκελεο. Δλδεηθηηθά, ε έξεπλα ηνπ LSE θαη ηνπ ΗΣΗF, πνπ 

πξναλαθέξζεθε παξαπάλσ, εθηηκά πσο κηα επέλδπζε ηεο ηάμεο ησλ 5 δηο. Ληξψλ 

εθηφο ησλ 210.000 ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ ζα δεκηνπξγνχζε ζε βξαρππξφζεζκν θαη 

κεζνπξφζεζκν ζηάδην ζα δεκηνπξγνχζε καθξνπξφζεζκα άιιεο 69500 ζέζεηο 

εξγαζίαο πνπ ζα είραλ ζρέζε κε ηελ παξαγσγή θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ. 

 

ια ηα παξαπάλσ θαηαδεηθλχνπλ ηε ζεκαζία ησλ επξπδσληθψλ δηθηχσλ γηα ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε κηαο ρψξαο – πεξηνρήο. Πνιιέο είλαη νη έξεπλεο πνπ 

ζπλεγνξνχλ ζε απηφ. Δλδεηθηηθά, έξεπλα ηνπ OOΑ ην 2008 εθηηκά πσο κηα 

επηπιένλ 10% επξπδσληθή δηείζδπζε ζε κηα αλεπηπγκέλε ρψξα αληηζηνηρεί ζε 

πεξίπνπ 1,2% αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ηεο. 

 

9.2. Αύμεζε Παξαγσγηθόηεηαο θαη 
Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γεκόζηνπ Σνκέα 

Ζ θαηάιιειε αλάπηπμε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ζπλνιηθή 

νπζηαζηηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ απφ ηνλ Γεκφζην Σνκέα κέζσ θαη ησλ 

νξγαλσηηθψλ θαη ζεζκηθψλ αιιαγψλ πνπ απαηηνχληαη,  κπνξνχλ λα ζπληειέζνπλ 

ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ. 

Αλαιπηηθφηεξα, ε παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο, ε πξαγκαηνπνίεζε ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ, ε βειηίσζε ηεο 

δηαζχλδεζεο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ κέζσ 

δηαδηθηπαθψλ-δηαδξαζηηθψλ εθαξκνγψλ θαζψο θαη ε ειεθηξνληθνπνίεζε κέξνπο ησλ 

εζσηεξηθψλ ηνπο δηαδηθαζηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θαιχηεξν 

ζπληνληζκφ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα, ζηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ πνιηηψλ θαη ζηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ νη νπνίνη 

κπνξνχλ λα δηνρεηεπζνχλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε άιισλ αλαγθψλ θαη ηελ 
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πξαγκαηνπνίεζε άιισλ δξάζεσλ φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ άζθεζε ελεξγφηεξεο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο. 

 

9.3. Αλαβάζκηζε Δθπαίδεπζεο - Έξεπλαο 

 

Ζ επξπδσληθφηεηα δίλεη ηε δπλαηφηεηα αλαβάζκηζεο ησλ ρνιείσλ, ησλ 

Αθαδεκατθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ Ηδξπκάησλ θαζψο παξέρεη ζηνπο 

καζεηέο/θνηηεηέο/εξεπλεηέο κηα πιεζψξα πεγψλ γλψζεο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. 

Δπηπιένλ, πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα παξάδνζεο καζεκάησλ αιιά θαη ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ησλ καζεηψλ, θνηηεηψλ, θαζεγεηψλ θαη εξεπλεηψλ κέζσ ηειεδηάζθεςεο. 

Δπίζεο, δηεπξχλνληαη νη επθαηξίεο εθπαίδεπζεο θαη γηα ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ. 

Μάιηζηα, γηα θάπνηεο νκάδεο πιεζπζκνχ ε εθπαίδεπζε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ έρεη 

ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα απηέο φπσο  γηα παξάδεηγκα γηα ηα Αηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο 

πνπ παξνπζηάδνπλ δπζθνιία θίλεζεο. Γεληθφηεξα, ε ελδπλάκσζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ κηαο ρψξαο – πεξηνρήο ζηελ νπνία ζπκβάιιεη θαη ε αλάπηπμε θαη ρξήζε 

επξπδσληθψλ ππνδνκψλ ζπλεπάγεηαη καθξνπξφζεζκα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά 

σθέιε. 

 

9.4. Αλαβάζκηζε Τπεξεζηώλ - πζηήκαηνο Τγείαο 

 

Ζ επξπδσληθφηεηα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζεκαληηθήο αλαβάζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαη ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη εθαξκνγέο ηειεπξφλνηαο 

(telecare) δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζπλερήο παξαθνινχζεζεο απφ απφζηαζε αηφκσλ 

κε πξνβιήκαηα πγείαο (θαξδηαθή αλεπάξθεηα, δηαβήηεο) κέζσ εηδηθψλ ζπζθεπψλ 

θαη άκεζε εηδνπνίεζε ζε πεξίπησζε μαθληθνχ επεηζνδίνπ ηνπ λνζνθνκείνπ ή ελφο 

ηαηξηθνχ θέληξνπ. Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ε ρξήζε ηέηνησλ εθαξκνγψλ ζα 

κπνξνχζε λα κεηψζεη ηηο επηζθέςεηο αζζελψλ ζε κνλάδεο εληαηηθήο κέρξη θαη 40% 

θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα παξακνλήο ζηα λνζνθνκεία κέρξη θαη 60% κε πξνθαλή 

νθέιε γηα ην ζχλνιν ησλ αζζελψλ θαη ηε βησζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο.  

Δπίζεο, κέζσ εθαξκνγψλ ηειεταηξηθήο (telemedicine) δηεπθνιχλεηαη ε δηάγλσζε 

θαη ζεξαπεία αζζελεηψλ απφ απφζηαζε. Γηα παξάδεηγκα, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

ειεθηξνληθήο απνζηνιήο ησλ εμεηάζεσλ θαη ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ ελφο αζζελή απφ 

έλα λνζνθνκείν ζε έλα άιιν λνζνθνκείν ηεο ίδηαο ή κηαο άιιεο ρψξαο έηζη ψζηε λα 

κειεηεζνχλ απφ πεξηζζφηεξν εμεηδηθεπκέλν ηαηξηθφ πξνζσπηθφ κε ζθνπφ ηελ 

θαιχηεξε δηάγλσζε ηεο αζζέλεηαο θαη ηελ θαηάιιειε παξνρή ζεξαπεπηηθήο αγσγήο. 

Δπηπιένλ, θαζίζηαηαη εθηθηή ε απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε έθηαθησλ 

πεξηζηαηηθψλ (αηπρεκάησλ), µέζσ ηεο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ θαη ηεο θαζνδήγεζεο 

ηνπ πξνζσπηθνχ άκεζεο βνήζεηαο (απφ εηδηθεπκέλν ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ζην 

λνζνθνκείν ή ζε έλα θεληξηθφ ζεκείν βνήζεηαο) ζην ζεκείν ηνπ ζπκβάληνο ή θαηά 

ηελ κεηαθνξά ηνπ ηξαπκαηία [Μπνχξαο, 2008]. Αθφκε, νη εθαξκνγέο ηειεπγείαο 

(telehealth) ζπκβάιινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο αθνχ δηεπθνιχλνπλ εθηφο ησλ άιισλ ηελ 

ηαηξηθή εθπαίδεπζε θαη έξεπλα θαη ζπκβάιινπλ ζηελ θαιχηεξε δηνίθεζε ησλ 

λνζνθνκείσλ θαη άιισλ ηαηξηθψλ κνλάδσλ.  

 

ιεο νη παξαπάλσ εθαξκνγέο ζπλεπάγνληαη ηελ βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ πγείαο ζηνπο αζζελείο αιιά θαη ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ γηα απηνχο 
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(ιφγσ θαη ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ κεηαθηλήζεψλ ηνπο) αιιά θαη γηα ην ζχζηεκα πγείαο. 

Έξεπλα ηνπ νξγαληζκνχ “Connected Nation” ησλ ΖΠΑ έδεημε φηη κφιηο 7% επηπιένλ 

δηείζδπζε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ ζε ππνβαζκηζκέλεο/απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ησλ 

ΖΠΑ ζα ζήκαηλε εμνηθνλφκεζε 662 εθ. δνιιαξίσλ θάζε ρξφλν απφ ππεξεζίεο 

πγείαο. 

 

9.5. Καιύηεξε Γηαρείξηζε Τπνδνκώλ - πλεμέιημε κε 
άιιεο ππνδνκέο 

 

Σα επξπδσληθά δίθηπα πξνζθέξνπλ πνιιέο δπλαηφηεηεο γηα ηελ θαιχηεξε 

δηαρείξηζε ησλ άιισλ δηθηχσλ θαη ππνδνκψλ (ειεθηξηζκνχ, χδξεπζεο, θπζηθνχ 

αεξίνπ, δξφκσλ θηι.) θαζψο δηεπθνιχλνπλ ηελ αλάπηπμε ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ θαη 

εθαξκνγψλ γηα ην ζθνπφ απηφ. Ζ  ζπλεγθαηάζηαζε ησλ επξπδσληθψλ δηθηχσλ 

(νπηηθψλ ηλψλ) κε άιια δίθηπα ππνδνκήο (θπζηθνχ αεξίνπ, χδξεπζεο θιπ.) εθηφο ηνπ 

φηη ζα δηεπθνιχλεη ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ ηειεπηαίσλ ζπλεπάγεηαη θαη κείσζε 

ηνπ θφζηνπο αλάπηπμεο ησλ επξπδσληθψλ δηθηχσλ θαζψο πεξίπνπ ην 70% ηνπ 

θφζηνπο αλάπηπμήο ηνπο αθνξά έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ.  ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί 

κηα ζχληνκε αλαθνξά γηα ην πσο ε αμηνπνίεζε ησλ επξπδσληθψλ δηθηχσλ κπνξεί λα 

ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο, ησλ πδάηηλσλ πφξσλ, ησλ 

θαιιηεξγεηψλ, ησλ θαηαζθεπψλ (γεθπξψλ, θηηξίσλ) θαη ηεο θπθινθνξίαο γεγνλφο πνπ 

ζπλεπάγεηαη νηθνλνκηθά, πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά νθέιε. 

 

 

9.5.1. Καιύηεξε Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο 

 

Ζ αλάπηπμε επξπδσληθψλ δηθηχσλ παξάιιεια κε ηα δίθηπα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

αιιά θαη θπζηθνχ αεξίνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εγθαηάζηαζε ζηελ πιεπξά ησλ 

θαηαλαισηψλ (λνηθνθπξηά, επηρεηξήζεηο, δεκφζηνπο νξγαληζκνχο) ςεθηαθψλ 

κεηξεηψλ θαη ζπζηεκάησλ πνπ ζπληεινχλ ζηελ «εμππλφηεξε» ιεηηνπξγία ησλ 

ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ (ρακειφηεξε θαηαλάισζε ελέξγεηαο) αιιά θαη ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ αλαβάζκηζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ησλ πξνκεζεπηψλ ελέξγεηαο, 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ θαιχηεξε επηθνηλσλία, απηνκαηνπνίεζε θαη ζπληνληζκφ 

κεηαμχ ησλ πξνκεζεπηψλ ελέξγεηαο θαη ησλ θαηαλαισηψλ κε απνηέιεζκα ηελ 

θαιχηεξε δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο. Απηφ ζα ζπλεπάγεηαη κεγαιχηεξε αμηνπηζηία 

ζηελ παξνρή ελέξγεηαο, πεξηβαιινληηθά νθέιε, νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηνπο 

θαηαλαισηέο θαη πξνκεζεπηέο ελέξγεηαο αιιά θαη ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζε πεξηφδνπο πςειήο δήηεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ε θαιχηεξε 

δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ησλ παξαπάλσ ζα κεηψζεη 

ηα πξνβιήκαηα αμηνπηζηίαο ησλ δηθηχσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. ε κεγαιχηεξε 

αμηνπηζηία ζηελ παξνρή ελέξγεηαο νδεγεί θαη ε άκεζε εηδνπνίεζε θαη ηαρχηεξε 

απφθξηζε ησλ πξνκεζεπηψλ ελέξγεηαο γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ 

πνπ παξνπζηάδνληαη ζην δίθηπν. Ζ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ δηθηχσλ ελέξγεηαο 

ζπλεπάγεηαη θαη πεξηβαιινληηθά (κείσζε εθπνκπψλ CO2) θαη νηθνλνκηθά νθέιε φρη 

κφλν ιφγσ ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη ηεο κηθξφηεξεο αλάγθεο γηα λένπο 

ζηαζκνχο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ζπκβαηηθά θαχζηκα πνπ απηή 

ζπλεπάγεηαη αιιά θαη ιφγσ ηνπ φηη δεκηνπξγεί επλντθφηεξν πεξηβάιινλ γηα 

επελδχζεηο ζε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (ειηαθή, αηνιηθή). Μέζσ ησλ λέσλ 
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ππνδνκψλ (επξπδσληθά δίθηπα, «έμππλεο» ζπζθεπέο θηι.) δειαδή δηεπθνιχλνληαη 

αθφκα θαη ηδηψηεο (λνηθνθπξηά, κηθξέο επηρεηξήζεηο) λα εγθαηαζηήζνπλ ζπζηήκαηα 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

ίδησλ αλαγθψλ αιιά θαη γηα ηελ πψιεζή ηεο ζε γεηηνληθά θηίξηα θαη ζηνπο 

πξνκεζεπηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Απηφ ζπλεπάγεηαη, εθηφο ησλ άιισλ, θαη 

νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηδηψηεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηέηνηα εγρεηξήκαηα αιιά 

θαη ηελ ελίζρπζε θαηλνηφκσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη επηρεηξήζεσλ. 

 

9.5.2. Καιύηεξε Γηαρείξηζε Καηαζθεπώλ 

 
Οη επξπδσληθέο ππνδνκέο δηεπθνιχλνπλ ηελ παξαθνινχζεζε κέζσ εηδηθψλ 

ζπζθεπψλ ησλ δηαθφξσλ θαηαζθεπψλ (γέθπξεο, θηίξηα) κε ζηφρν ηνλ εληνπηζκφ 

ελδερφκελσλ πξνβιεκάησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ελέρνπλ θηλδχλνπο γηα ηελ 

αζθάιεηά ηνπο. Με βάζε ηα δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξψλνληαη κέζσ απηψλ ησλ 

ζπζηεκάησλ είλαη δπλαηή ε ιήςε θαιχηεξσλ θαη ηαρχηεξσλ απνθάζεσλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε κηαο επηθίλδπλεο ή πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο 

(θαηάιιειε ζπληήξεζε, έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε γηα ελδερφκελε θαηάξξεπζε 

θηι.). Γηα παξάδεηγκα, ε χπαξμε ηέηνησλ ζπζηεκάησλ ζα είρε απνηξέςεη ηνλ ζάλαην 

13 αηφκσλ θαη ηνλ ηξαπκαηηζκφ άιισλ 145 απφ ηελ θαηάξξεπζε ηεο γέθπξαο St. 

Anthony Falls ζηνλ πνηακφ Μηζηζζηπή ησλ ΖΠΑ ην 2007. Ζ λέα γέθπξα πνπ ρηίδεηαη 

εθεί ζα έρεη ελζσκαησκέλνπο πνιινχο αηζζεηήξεο κε ζηφρν ηελ απνθπγή κηαο λέαο 

θαηάξξεπζεο. 

 

9.5.3. Καιύηεξε Γηαρείξηζε Κπθινθνξίαο θαη ηάζκεπζεο 

 

Σα επξπδσληθά δίθηπα δηεπθνιχλνπλ ηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ γηα 

ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηεο θπθινθνξίαο θαη ηεο ζηάζκεπζεο. Σν γεγνλφο απηφ ζα 

ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ αιιά θαη ζηελ αχμεζε 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη γεληθά ηεο 

νηθνλνκίαο κέζσ ηεο εμνηθνλφκεζεο ρξφλνπ απφ ηε κείσζε ησλ θπθινθνξηαθψλ 

πξνβιεκάησλ. Δπηπιένλ, ε κείσζε ηνπ «κπνηηιηαξίζκαηνο» ζπλεπάγεηαη θαη 

ρακειφηεξεο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2). Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη 

έλα φρεκα πνπ θηλείηαη κε ηαρχηεηα 60 ρικ/ψξα εθπέκπεη 40% κηθξφηεξε πνζφηεηα 

εθπνκπψλ CO2 ζε ζρέζε έλα φρεκα πνπ θηλείηαη κε ηαρχηεηα 20 ρικ/ψξα ή 

κηθξφηεξε γηα ηε δηάλπζε ηεο ίδηαο απφζηαζεο. Δπίζεο, κεηψλεηαη θαη ε αλάγθε γηα 

θαηαζθεπή λέσλ δξφκσλ κε πξνθαλή νθέιε γηα ηελ νηθνλνκία αιιά θαη ην 

πεξηβάιινλ. Σέινο, ηέηνηεο εθαξκνγέο κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηελ αζθάιεηα ησλ 

νδεγψλ, ησλ επηβαηψλ θαη ησλ πεδψλ κέζσ ηεο κείσζεο ησλ αηπρεκάησλ.  

 

 

9.5.4. Καιύηεξε Γηαρείξηζε Τδάηηλσλ Πόξσλ - 
Καιιηεξγεηώλ 

 

Ζ αλάπηπμε επξπδσληθψλ δηθηχσλ παξάιιεια κε ηα δίθηπα χδξεπζεο δηεπθνιχλεη 

ηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε 

θαη εμνηθνλφκεζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ. Γηα παξάδεηγκα, κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ 
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ζπζηήκαηα γηα ηελ απνκαθξπζκέλε παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε ησλ δεμακελψλ 

λεξνχ αιιά θαη γηα ηελ άκεζε εηδνπνίεζε γηα δηαξξνέο λεξνχ ζην δίθηπν. 

Δμνηθνλφκεζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη κέζσ ηεο 

θαιχηεξεο δηαρείξηζεο ησλ αγξνηηθψλ θαιιηεξγεηψλ. Γηα παξάδεηγκα ζηε Γαλία, 

νη γεσξγνί έρνπλ εγθαηαζηήζεη δίθηπα νπηηθψλ ηλψλ ζηηο θαιιηέξγεηέο ηνπο ζηα 

νπνία είλαη ελζσκαησκέλνη εηδηθνί αηζζεηήξεο πνπ κεηξάλε ηελ πγξαζία θαη ηε 

ζπγθέληξσζε ιηπάζκαηνο ζηηο θαιιηέξγεηεο. Έηζη, νη γεσξγνί κπνξνχλ λα θάλνπλ 

θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ πνζνηήησλ λεξνχ θαη ιηπάζκαηνο κε ηηο νπνίεο 

ηξνθνδνηνχλ ηηο θαιιηέξγεηέο ηνπο.  

 

9.6. Μείσζε Αλάγθεο γηα Μεηαθηλήζεηο 

 

Ζ αμηνπνίεζε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ ζπλεπάγεηαη ηελ κείσζε ηεο 

αλάγθεο γηα κεηαθηλήζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε απνκαθξπζκέλε παξνρή ππεξεζηψλ 

πγείαο θαη εθπαίδεπζεο, ε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε απφ ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε κέζσ 

ηνπ δηαδηθηχνπ, ε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο εξγαδνκέλσλ ηνπ ηδησηηθνχ ή/θαη ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θηι. ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ 

κεηαθηλήζεσλ εληφο κηαο ρψξαο ή θαη κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ γηα ιφγνπο 

πγείαο, εθπαίδεπζεο, γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο θηι. Απηφ ζπλεπάγεηαη 

ζεκαληηθά νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηνπο πνιίηεο, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνλ δεκφζην 

ηνκέα αιιά θαη πεξηβαιινληηθά νθέιε εμ’αηηίαο ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ ξχπσλ αιιά 

θαη ησλ εθπνκπψλ  δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2) πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ην 

θαηλφκελν ηνπ «ζεξκνθεπίνπ» θαη ηελ ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε. Μειέηε ηνπ 

PricewaterhouseCoopers εθηηκά πσο αλ ππνηεζεί πσο ην 2015 ζηελ Δπξψπε ζα 

ππάξρνπλ 20 εθ. ρξήζηεο ζπλδεδεκέλνη ζε FTTH δίθηπν, απφ ηνπο νπνίνπο ην 10% ζα 

δνπιεχεη ηξείο κέξεο ηεο εβδνκάδαο απφ ην ζπίηη ηνπ κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ 

δηαδηθηχνπ, ζα εμνηθνλνκεζνχλ απφ θάζε ηέηνην ρξήζηε 330 Kg CO2  ην ρξφλν 

δειαδή ζπλνιηθά 660000 ηφλνη CO2. ε πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ CO2 ζα 

νδεγήζνπλ φπσο πξναλαθέξζεθε θαη ε θαιχηεξε δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο θαη ηεο 

θπθινθνξίαο ζηελ νπνία ηα επξπδσληθά δίθηπα ζα ζπκβάιινπλ. Σν Gartner Group 

δηεμήγαγε έξεπλα γηα ινγαξηαζκφ ηεο WWF θαη ηεο ΔΣΝΟ ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε 

επξεία ρξήζε επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ ζα έρεη σο απνηέιεζκα 10 θνξέο 

πεξηζζφηεξε εμνηθνλφκεζε εθπνκπψλ CO2 εμ’αηηίαο ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ 

κεηαθηλήζεσλ, ηεο θαιχηεξεο δηαρείξηζεο ηεο ελέξγεηαο θηι. απφ ηηο εθπνκπέο CO2 

πνπ νθείινληαη ζηελ θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ.ΠΟπνΚΚΜΝΧΞΖΞΖΓΞΖΓΞΖΓartner Gartner Group, 

April 2007 

Group, April 2007 
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10. ΖΜΑΗΑ ΔΤΡΤΕΩΝΗΚΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΖΝ 
ΔΛΛΑΓΑ 

 

ηελ παξνχζα πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ε αλάπηπμε πςεινχ επηπέδνπ 

επξπδσληθψλ ππνδνκψλ ζα ζπλεπάγεηαη θαη γηα ηελ Διιάδα βξαρππξφζεζκα 

νηθνλνκηθά νθέιε κέζσ ηεο ηφλσζεο ηεο δήηεζεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο. Θα απνηειέζεη δειαδή έλαλ απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ επηπηψζεσλ ηεο δηεζλνχο θξίζεο θαη ζηελ ηαρχηεξε «έμνδν» απφ 

απηήλ. Δθηφο φκσο απφ απηφ ε αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ησλ επξπδσληθψλ ππνδνκψλ 

ζα ζεκαίλεη θαη ηδηαίηεξα καθξνρξφληα νθέιε γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη 

θνηλσλία. 

 

Αλαιπηηθφηεξα, εμ’αηηίαο ηεο ζεκαζίαο ηεο επξπδσληθφηεηαο γηα ηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηδηαίηεξα απηψλ 

πνπ αλήθνπλ ζηνλ θιάδν ησλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ εκπνξίνπ (θεθ 9.1), ε νηθνλνκηθή 

βάζε ηεο ρψξαο ζα έρεη κεγάιν φθεινο απφ ηελ αλάπηπμε ηεο επξπδσληθφηεηαο 

θαζψο νη δχν απηνί θιάδνη θαηαιακβάλνπλ ζρεηηθά κεγάιν πνζνζηφ απηήο. Ηδηαίηεξν 

φθεινο απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ επξπδσληθψλ ππνδνκψλ έρεη ν θιάδνο ηνπ 

ηνπξηζκνχ θαη γη’απηφ ε Διιάδα σο θαηεμνρήλ ηνπξηζηηθή ρψξα έρεη λα επλνεζεί 

ζεκαληηθά απφ ηελ αλάπηπμε ηεο επξπδσληθφηεηαο. Μάιηζηα, ζηε ζεκεξηλή πεξίνδν 

θξίζεο νη μέλνη ηνπξίζηεο αμηνινγνχλ κε πην απζηεξά θξηηήξηα ην κέξνο πνπ ζα 

επηζθεθζνχλ θαη πηζαλφλ επηζπκνχλ λα εμαζθαιίζνπλ πξννξηζκφ πνπ παξέρεη 

ζπλδπαζκφ θζελψλ θαη πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ/αλέζεσλ. Μέζσ ηεο ρξήζεο 

επξπδσληθψλ ππνδνκψλ θαη ηεο αμηνπνίεζεο δηαθφξσλ πιαηθνξκψλ ηνπ δηαδηθηχνπ 

είλαη δπλαηή ε ελεκέξσζε ησλ δπλεηηθψλ επηζθεπηψλ ελφο ειιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ 

πξννξηζκνχ γηα ηα θπζηθά ηνπ ηνπία θαη ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη. 

Μάιηζηα, ε χπαξμε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ ζε κηα πεξηνρή απνηειεί παξάγνληα 

ελίζρπζεο ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη γηα ηνλ ιφγν φηη κηα απφ ηηο 

ππεξεζίεο/επθνιίεο πνπ κπνξεί λα παξέρεη έλαο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο ζηνπο 

επηζθέπηεο ηνπ είλαη θαη ε δπλαηφηεηα επξπδσληθήο πξνζβαζεο ζην δηαδίθηπν. 

Μεγάιν φθεινο κπνξεί λα έρεη ν θιάδνο ηεο γεσξγίαο αιιά θαη νη κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο παξαγσγήο ηνπηθψλ πξντφλησλ (ηξνθίκσλ, πνηψλ θηι.) πνπ ζπλδένληαη 

άκεζα κε ηνλ παξαπάλσ θιάδν. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη επξπδσληθέο ππνδνκέο 

κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ θαιιηεξγεηψλ (έιεγρνο 

πνζνηήησλ λεξνχ, ιηπάζκαηνο), ηελ κεηαθνξά γλψζεο θαη εκπεηξίαο γηα ηελ 

πηνζέηεζε απνδνηηθφηεξσλ κνξθψλ θαιιηέξγεηαο θαη ηελ παξαγσγή θαηλνηφκσλ 

πξντφλησλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαθήκηζε θαη πξνψζεζε πξντφλησλ αθφκα 

θαη ζε μέλεο αγνξέο.  

 

Γεληθφηεξα, ε χπαξμε ησλ επξπδσληθψλ δηθηχσλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα επξείαο 

αλάπηπμεο θαη δηάδνζεο θαηλνηφκσλ εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ (ηειεταηξηθή,  

ζπζηήκαηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, ζπζθεπέο αζθαιείαο γηα ηα ζπίηηα θηι.)  πνπ 

εθηφο απφ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζα δεκηνπξγήζνπλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη κάιηζηα πςειά 

ακνηβφκελεο γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη ζεηηθά νθέιε γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. 

 

Ηδηαίηεξα νθέιε απφ ηελ αλάπηπμε ηεο επξπδσληθφηεηαο ζηελ Διιάδα κπνξνχλ λα 

πξνθχςνπλ γηα ηνλ δεκφζην ηνκέα ε ιεηηνπξγία ηνπ νπνίνπ ραξαθηεξίδεηαη ζε 
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γεληθέο γξακκέο απφ κε ηθαλνπνηεηηθή εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ αιιά θαη απφ 

ππέξνγθεο δαπάλεο. Οη επξπδσληθέο ππνδνκέο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ην 

ηερλνινγηθφ ππφβαζξν ζην νπνίν ζα ζηεξηρηεί ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ αιιά θαη ηελ 

εμνηθνλφκεζε πφξσλ νη νπνίνη κπνξνχλ λα δηνρεηεπζνχλ γηα ηελ εμππεξέηεζε 

άιισλ αλαγθψλ. Ηδηαίηεξε πεξίπησζε απνηειεί ν ρψξνο ηεο πγείαο φπνπ ε θαηάιιειε 

αμηνπνίεζε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ κπνξεί λα αλαβαζκίζεη ζεκαληηθά ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ πγείαο θαη γεληθά λα ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηελ απνδνηηθφηεξε θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο. Αθφκε, ε 

αλάπηπμε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ πξνζθέξεη έλα επλντθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ 

αλαβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο έξεπλαο ε νπνία ζπλεπάγεηαη ζε 

καθξνπξφζεζκν ζηάδην ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη γεληθφηεξα νηθνλνκηθά θαη 

θνηλσληθά σθέιε. Ήδε ην Δζληθφ Γίθηπν Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο θαη ηα δίθηπα ησλ 

Αθαδεκατθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ Ηδξπκάησλ ηα νπνία αλαβαζκίδνληαη ζπλερψο 

πξνζθέξνπλ ζεκαληηθέο επξπδσληθέο ππεξεζίεο ζηνπο ρξήζηεο ηνπο ελψ κεγαιχηεξν 

βάξνο απφ εδψ θαη πέξα ελδείθλπηαη λα δνζεί ζηελ επαξθή αλάπηπμε επξπδσληθψλ 

ππνδνκψλ ψζηε λα αλαβαζκηζηνχλ νη επξπδσληθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζηα 

ρνιεία  αιιά θαη λα δηεπξπλζνχλ νη επθαηξίεο εθπαίδεπζεο θαη γηα ην ζχλνιν ηνπ 

πιεζπζκνχ.    

 

Σν γεγνλφο φηη ε αλάπηπμε επξπδσληθψλ δηθηχσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εγθαηάζηαζε 

ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ ζα επηηξέςεη ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε θαη εμνηθνλφκεζε 

ελεξγεηαο αιιά θαη ζα επλνήζεη επελδχζεηο ζε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 

(ειηαθή, αηνιηθή) έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ Διιάδα θαζψο γηα ηελ παξαγσγή 

ηνπ κεγαιχηεξνπ πνζνζηνχ ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο ρψξαο καο ρξεζηκνπνηείηαη 

σο θαχζηκν ν ιηγλίηεο ν νπνίνο ζπλεπάγεηαη πςειφηαηεο εθπνκπέο CO2 αλά κνλάδα 

ελέξγεηαο. Δπνκέλσο, ε θαηάιιειε αμηνπνίεζε ησλ επξπδσληθψλ δηθηχσλ ζα 

ζπκβάιιεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ CO2 πνπ επζχλνληαη γηα ην θαηλφκελν ηνπ 

«ζεξκνθεπίνπ».  Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε Διιάδα ζα ζπκβάιιεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηνλ πιαλήηε αιιά ζα έρεη θαη ε ίδηα 

νηθνλνκηθφ φθεινο αθνχ ε ππέξβαζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ νξίνπ σο πξνο ηηο 

πνζφηεηεο CO2 πνπ εθπέκπεη ζπλεπάγεηαη πςειά ρξεκαηηθά πξφζηηκα γηα ηε ρψξα 

καο εμ’αηηίαο ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην. Ο πεξηνξηζκφο ησλ 

εθπνκπψλ CO2 κπνξεί λα επηηεπρζεί θαη κέζσ ηεο θαιχηεξεο δηαρείξηζεο ηεο 

θπθινθνξίαο θαη ζηάζκεπζεο αιιά θαη ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο αλάγθεο γηα 

κεηαθηλήζεηο πνπ ε επξεία αμηνπνίεζε ησλ επξπδσληθψλ ππνδνκψλ ζπλεπάγεηαη. Σα 

παξαπάλσ ζα ζπκβάιινπλ θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ αιιά 

θαη ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο αλ αλαινγηζηνχκε ηνλ κεγάιν 

βαζκφ θπθινθνξηαθψλ πξνβιεκάησλ ζηελ Αζήλα, ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζε άιιεο 

κεγάιεο ειιεληθέο πφιεηο. Σέινο, ε θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ 

ζηελ νπνία νη επξπδσληθέο ππνδνκέο θαη ε αλάπηπμε θαηάιιεισλ ζπζηεκάησλ 

κπνξεί λα ζπκβάιιεη έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη γηα ηελ Διιάδα εμ’αηηίαο ηνπ 

απμαλφκελνπ παγθφζκηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αλεπάξθεηαο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ. 

 

πλνςίδνληαο, ζηε ζεκεξηλή επνρή φπνπ ε Διιάδα εθηφο απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο 

δηεζλνχο θξίζεο έρεη λα αληηκεησπίζεη θαη ηελ ελδνγελή ηεο θξίζε πνπ αθνξά ηελ 

εμάληιεζε ηεο δπλακηθήο ηνπ ειιεληθνχ κνληέινπ αλάπηπμεο (ΜΔΡΟ Α , θεθ 2.4) 

ε αλάπηπμε αιιά θαη νπζηαζηηθή αμηνπνίεζε ησλ επξπδσληθψλ ππνδνκψλ κπνξεί λα 

απνηειέζεη έλαλ βαζηθφ άμνλα κηαο ζπλνιηθφηεξεο ζηξαηεγηθήο πνπ ζα έρεη σο 

ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο, ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο 
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παξαγσγηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο κε ηελ ηαπηφρξνλε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αεξίσλ πνπ επζχλνληαη γηα ην θαηλφκελν ηνπ «ζεξκνθεπίνπ». 

Δπίζεο, ζα ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κε ζθνπφ ηε 

βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ θαη ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ, ζηελ 

αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη εθπαίδεπζεο θαη γεληθφηεξα ζηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ. 

 

 



 75 

11. ΤΜΒΟΛΖ ΣΖ ΔΤΡΤΕΩΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ 
ΣΟΠΗΚΖ/ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ – 
ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ 

 

Ζ ειιεληθή Πεξηθέξεηα κπνξεί λα επλνεζεί απφ ηελ αλάπηπμε ηεο επξπδσληθφηεηαο 

γηα πνιινχο ιφγνπο. Καηαξρήλ, κπνξεί λα επλνεζεί απφ ηα ζπλνιηθά νθέιε πνπ 

πξναλαθέξζεθε φηη ζα ζπλεπάγεηαη ε επξεία αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε πςεινχ 

επηπέδνπ επξπδσληθψλ ππνδνκψλ ζηελ Διιάδα. Παξ’φιαπηά, φκσο, ε επαξθήο 

αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε επξπδσληθψλ δηθηχσλ θαη ζηελ Πεξηθέξεηα ζπλεπάγεηαη 

ελίζρπζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη απνθέληξσζεο γηα επηπιένλ ιφγνπο.  

 

Καηαξρήλ, ε επξπδσληθφηεηα, εμ’αηηίαο ηεο απνδπλάκσζεο ηνπ παξάγνληα ηεο 

απφζηαζεο πνπ απηή ζπλεπάγεηαη, ζα απνηειέζεη θίλεηξν γηα ηε δηαηήξεζε θαη 

πξνζέιθπζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε πεξηνρέο ηεο Πεξηθέξεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ζπλήζσο θίλεηξν γηα ηε δηακνλή ζε επαξρηαθέο πεξηνρέο είλαη ην πγεηηλφηεξν 

πεξηβάιινλ θαη ε κεγαιχηεξε επαθή ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά θίλεηξν γηα ηε δηακνλή ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα είλαη ε κεγάιε 

ζπγθέληξσζε δξαζηεξηνηήησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ απηά. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο 

εξγαζίαο, εθπαίδεπζεο, δηαζθέδαζεο/ςπραγσγίαο, ελεκέξσζεο αιιά θαη θνηλσληθψλ 

επαθψλ. Δπίζεο, ζπλήζσο πξνζθέξνληαη πςειφηεξνπ επηπέδνπ ππεξεζίεο πγείαο θαη 

ρξεηάδεηαη ζρεηηθά ιηγφηεξνο ρξφλνο γηα ηελ εμππεξέηεζε απφ ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε. 

Παξ’φιαπηα, εμ’αηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη νη επξπδσληθέο ππνδνκέο πξνζθέξνπλ ηελ 

ηερλνινγηθή δπλαηφηεηα γηα πξαγκαηνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ θαη παξνρή 

ππεξεζηψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ε αλάπηπμε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ ζηελ 

Πεξηθέξεηα ζα απνηειέζεη επηπιένλ θίλεηξν γηα ηελ παξακνλή αιιά θαη 

πξνζέιθπζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ Πεξηθέξεηα, θαη κάιηζηα ζε κεγάιν 

βαζκφ λεαξήο ειηθίαο ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηηο λεαξέο 

ειηθίεο, κε πξνθαλή νθέιε γηα ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε.  

 

Δπίζεο, ε απνδπλάκσζε ηνπ παξάγνληα ηεο απφζηαζεο δηεπθνιχλεη ηελ ηαπηφρξνλε 

παξνπζία κηαο επηρείξεζεο ζε δηαθνξεηηθέο πφιεηο. Δπνκέλσο, ε αλάπηπμε 

επξπδσληθψλ δηθηχσλ ζε κηα πεξηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο δηεπθνιχλεη ηελ επέθηαζε 

ζηελ πεξηνρή απηή κηαο επηρείξεζεο πνπ έρεη έδξα ζε έλα κεγάιν αζηηθφ θέληξν ηεο 

Διιάδαο ή θαη ζε άιιε ρψξα. Αθφκε, ε πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε κπνξεί λα εληζρπζεί 

θαη κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ επξπδσληθψλ ππνδνκψλ γηα ηελ ελδπλάκσζε ηνπ 

αγξνηηθνχ ηνκέα. Δπηπιένλ, ε αλάπηπμε ηεο επξπδσληθφηεηαο απμάλεη ηηο 

δπλαηφηεηεο πξνβνιήο κηαο πεξηνρήο θαη ηελ θαζηζηά ειθπζηηθφηεξν ηνπξηζηηθφ 

πξννξηζκφ. Σέινο, νη επξπδσληθέο ππνδνκέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη γηα 

ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο κηαο πεξηνρήο αθνχ δηεπθνιχλνπλ ηελ 

αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ αλίρλεπζε θαη 

δηαρείξηζε πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ θαη θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ (π.ρ. ππξθαγηέο). 
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11.1. Αλαβάζκηζε Yπεξεζηώλ Τγείαο 

 

Οη επξπδσληθέο ππνδνκέο δηεπθνιχλνπλ ηελ αλαβάζκηζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ 

πγείαο ζηνπο θαηνίθνπο ηεο Πεξηθέξεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη εθαξκνγέο 

ηειεπξφλνηαο (telecare) θαη ηειεταηξηθήο (telemedicine) πνπ απηέο επηηξέπνπλ, 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζπλερήο παξαθνινχζεζεο απφ απφζηαζε αηφκσλ κε ρξφληα 

πξνβιήκαηα πγείαο αιιά επίζεο θαη ηε δπλαηφηεηα δηάγλσζεο αζζελεηψλ απφ 

απφζηαζε θαη παξνρήο θαηάιιειεο αγσγήο γηα ηε ζεξαπεία ηνπο κε απνηέιεζκα ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ αληηκεησπίδνπλ 

πξνβιήκαηα πγείαο θαη ηε κείσζε ηεο αλάγθεο γηα κεηαθίλεζε θαη δηακνλή ζε 

κεγάια αζηηθά θέληξα γηα ηελ παξνρή θαιχηεξσλ ππεξεζηψλ πγείαο. Γηα 

παξάδεηγκα, έλαο θάηνηθνο κηαο απνκαθξπζκέλεο πφιεο/ρσξηνχ, ν νπνίνο πάζρεη απφ 

θαξδηαθφ πξφβιεκα, κέζσ ηεο ρξήζεο ππεξεζηψλ   ηειεπξφλνηαο (telecare), κπνξεί 

λα απνιαχζεη κεγαιχηεξε αλεμαξηεζία θαη λα κελ πθίζηαηαη ε αλάγθε ζπλερήο 

παξαθνινχζεζήο ηνπ απφ θάπνηνλ νηθείνλ ηνπ. Δπίζεο, θάπνηνο πνιίηεο πνπ δεί ζηελ 

επαξρία θαη επηζπκεί λα εμεηαζηεί απφ έλαλ εμεηδηθεπκέλν γηαηξφ πνπ εξγάδεηαη ζηελ 

Αζήλα ή ζην εμσηεξηθφ κπνξεί λα ππνβιεζεί ζε εμεηάζεηο ζην θεληξηθφ λνζνθνκείν 

ηνπ λνκνχ πνπ δηακέλεη. Οη εμεηάζεηο καδί κε ηνλ ηαηξηθφ θάθειν ηνπ αζζελνχο 

κπνξνχλ λα ζηαινχλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν γηαηξφ έηζη ψζηε απηφο λα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα αθξηβνχο δηάγλσζεο κηαο ελδερφκελεο αζζέλεηαο θαη παξνρήο 

θαηάιιειεο αγσγήο γηα ηε ζεξαπεία ηεο ρσξίο λα απαηηείηαη ε κεηαθίλεζε ηνπ 

αζζελνχο ζηελ Αζήλα. 

 

 

11.2. Αλαβάζκηζε Δθπαίδεπζεο 

 

Ζ αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο πνπ ε θαηάιιειε αμηνπνίεζε ησλ 

επξπδσληθψλ ππνδνκψλ ζπλεπάγεηαη, έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηηο κηθξέο πφιεηο 

θαη ρσξηά ησλ πεξηθεξεηαθψλ πεξηνρψλ θαζψο νη πεξηνρέο απηέο πηζαλφηαηα δίλνπλ 

ιηγφηεξεο επθαηξίεο εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο ζηνπο καζεηέο, ζπνπδαζηέο αιιά 

θαη ζηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ ηνπο. κσο, κέζσ ησλ επξπδσληθψλ ππνδνκψλ κπνξεί 

λα αλαβαζκηζηεί ε παξνρή ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο ζην πιαίζην ησλ ρνιείσλ ή θαη 

ησλ Αθαδεκατθψλ Ηδξπκάησλ κηαο επαξρηαθήο πεξηνρήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 

θαζεγεηέο θαη νη καζεηέο/ζπνπδαζηέο ζα έρνπλ εχθνιε πξφζβαζε κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ ζε κηα πιεζψξα πεγψλ γλψζεο αλεμάξηεηα απφ ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία 

δηακέλνπλ. Δπίζεο, ζε πνιιέο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο φπνπ νη καζεηέο είλαη 

αλαγθαζκέλνη λα δηαλχζνπλ κεγάιε απφζηαζε γηα λα κεηαβνχλ ζην ζρνιείν ηνπο, ζα 

ήηαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκε ε απνζηνιή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ απφ ηνπο θαζεγεηέο 

κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ή θαη ε παξάδνζε καζεκάησλ κέζσ ηειεδηάζθεςεο ζε 

πεξηπηψζεηο φπνπ ε κεηαθίλεζή ηνπο ζην ζρνιείν είλαη δπζρεξήο γηα δηάθνξνπο 

ιφγνπο (αζζέλεηα, θαηξηθέο ζπλζήθεο θηι.). Αθφκε, κέζσ ηειεδηάζθεςεο είλαη 

δπλαηή  ε πξαγκαηνπνίεζε δηαιέμεσλ ζε καζεηέο/ζπνπδαζηέο  απφ επηζηήκνλεο-

αθαδεκατθνχο ηεο Διιάδαο ή θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. Πξνο ηελ  θαηεχζπλζε απηή έρεη 

δεκηνπξγεζεί ην Παλειιήλην ρνιηθφ Γίθηπν νη επξπδσληθέο ππνδνκέο ηνπ νπνίνπ 

γίλεηαη πξνζπάζεηα λα αλαβαζκηζηνχλ ψζηε λα κπνξεί λα παξέρεη πεξηζζφηεξν 

αλαβαζκηζκέλεο ππεξεζίεο. 
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Μέζσ ηνπ επξπδσληθνχ δηαδηθηχνπ, φκσο, δηεπξχλνληαη νη δπλαηφηεηεο 

εθπαίδεπζεο/επηκφξθσζεο θαη γηα ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ κηαο πεξηνρήο. Γηα 

παξάδεηγκα, θάπνηνο επηζηήκνλαο κπνξεί λα ελεκεξψλεηαη θαη λα παξαθνινπζεί 

ζεκηλάξηα κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ επηζηεκνληθφ ηνπ 

θιάδν. Δπίζεο, έλαο αγξφηεο κπνξεί λα επηκνξθψλεηαη πάλσ ζε λέεο κεζφδνπο 

θαιιηέξγεηαο ή/θαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα λέσλ πξντφλησλ. Χο ηειεπηαίν παξάδεηγκα 

αλαθέξεηαη ε δπλαηφηεηα πνπ κπνξεί λα δνζεί, κέζσ ηειεθπαίδεπζεο, ζηνπο 

δεκφζηνπο ή/θαη ηδησηηθνχο ππάιιεινπο λα βειηηψζνπλ ηελ θαηάξηηζή ηνπο πάλσ 

ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ, ε νπνία είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ εξγαζία ηνπο. 

  

 

11.3. Αλαβάζκηζε Τπεξεζηώλ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο 

 

Ζ ρξήζε ησλ επξπδσληθψλ ππνδνκψλ θαη ε θαηάιιειε αμηνπνίεζε γεληθά ησλ ΣΠΔ 

απφ ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε (Τπνπξγεία, Γεκφζηνη Οξγαληζκνί, Ννκαξρίεο, Γήκνη) 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ απφ 

απφζηαζε κέζσ πνιιαπιψλ θαλαιηψλ επαθήο [δηαδίθηπν, ηειέθσλν (ζηαζεξφ θαη 

θηλεηφ), δηαδξαζηηθή ηειεφξαζε]. Σν γεγνλφο απηφ έρεη αθφκα κεγαιχηεξε ζεηηθή 

ζεκαζία γηα ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ θαζψο νη 

πνιίηεο θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ησλ επηρεηξήζεσλ ηέηνησλ πεξηνρψλ είλαη 

αλαγθαζκέλνη λα δηαλχζνπλ κεγαιχηεξε απφζηαζε θαη λα αθηεξψζνπλ 

πεξηζζφηεξν ρξφλν ψζηε λα κεηαβνχλ ζε θάπνηα δεκφζηα ππεξεζία γηα λα 

εμππεξεηεζνχλ κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν ηεο θπζηθήο ηνπο παξνπζίαο. Δπνκέλσο, ε 

δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ αγξνηηθψλ/απνκαθξπζκέλσλ 

πεξηνρψλ απφ απφζηαζε ζπλεπάγεηαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηελ 

αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπο αληίζηνηρα γεγνλφο πνπ απνηειεί θίλεηξν 

δηαηήξεζεο θαη πξνζέιθπζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη επηρεηξήζεσλ ζε ηέηνηεο 

πεξηνρέο. Δθηφο ησλ παξαπάλσ, κέζσ ηεο ρξήζεο επξπδσληθψλ ππνδνκψλ θαη ηεο 

γεληθφηεξεο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ νη θνξείο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο κπνξνχλ λα 

θάλνπλ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε ηε ιεηηνπξγία ηνπο κε απνηέιεζκα 

λα εμνηθνλνκνχλ θαη πφξνπο ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα δηνρεηεχζνπλ ζε δηάθνξεο 

αλαπηπμηαθέο δξάζεηο. 

 

11.4. Δξγαζία από Απόζηαζε 

 

Σν γεγνλφο φηη ε πξφζβαζε ζε επξπδσληθέο ππνδνκέο δίλεη ηε δπλαηφηεηα εξγαζίαο 

απφ απφζηαζε δίλεη κεγαιχηεξν θίλεηξν ζε θάπνηεο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ λα 

δηακέλνπλ γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα καθξηά απφ αζηηθά θέληξα κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ζηελ πεξηνρή ζηελ νπνία δηακέλνπλ είλαη εγθαηεζηεκέλεο 

επξπδσληθέο ππνδνκέο. Γηα παξάδεηγκα, ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, ππάιιεινη 

εηαηξεηψλ θαη αθφκα θαη δεκφζηνη ππάιιεινη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, κέζσ ηεο ρξήζεο 

επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ, λα εξγάδνληαη απφ ηελ νηθεία ηνπο αθνχ κπνξνχλ λα 

έρνπλ πξφζβαζε ζε κηα πιεζψξα δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ ρξήζηκσλ γηα ηελ 

εξγαζία ηνπο αιιά θαη λα ζπλεξγάδνληαη κε ζπλαδέιθνπο θαη ζπλεξγάηεο ηνπο κέζσ 

email ή ηειεδηάζθεςεο.  
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11.5. Δπθαηξίεο Δλεκέξσζεο - Δπηθνηλσλίαο - Γηθηύσζεο 
- Φπραγσγίαο 

 

Μέζσ ηεο πξφζβαζεο ζε επξπδσληθέο ππνδνκέο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πνιχπιεπξεο 

ελεκέξσζεο γηα ηηο ηνπηθέο θαη δηεζλείο εμειίμεηο θαη πνιχπιεπξεο επηθνηλσλίαο κε 

θίινπο, νηθνγελεηαθά πξφζσπα, ζπλεξγάηεο θηι. Δπίζεο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

ζπκκεηνρήο ησλ αλζξψπσλ ζε δίθηπα αιιά θαη παξέρνληαη επθαηξίεο 

ςπραγσγίαο/δηαζθέδαζεο. Έηζη, θάπνηνο έρεη κεγαιχηεξν θίλεηξν λα δηακείλεη ζε κηα 

επαξρηαθή πφιε/ρσξηφ, ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλεο επξπδσληθέο ππνδνκέο, 

αθνχ έρεη πιένλ θαη εθεί πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο ελεκέξσζεο, επηθνηλσλίαο, 

θνηλσληθψλ επαθψλ θαη ςπραγσγίαο/δηαζθέδαζεο θαη είλαη ιηγφηεξν απνκνλσκέλνο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην επξπδσληθφ δηαδίθηπν ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα 

πνιχπιεπξε θαη ζρεδφλ κεδεληθνχ θφζηνπο ελεκέξσζε κέζσ ηνπηθψλ, εζληθψλ θαη 

μέλσλ εθεκεξίδσλ αιιά θαη άιισλ κέζσλ (κεηάδνζε ξαδηνθσληθψλ θαη ηειενπηηθψλ 

εθπνκπψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ) γηα ηελ ηνπηθή, εγρψξηα θαη δηεζλή επηθαηξφηεηα. 

Δπηπιένλ, έρεη ηε δπλαηφηεηα θζελφηεξεο θαη πνιχπιεπξεο επηθνηλσλίαο κε 

νηθνγελεηαθά πξφζσπα, θίινπο θαη ζπλεξγάηεο πνπ κπνξεί λα δνχλ ζε καθξηλή 

απφζηαζε απφ απηφλ/απηήλ αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε αλζξψπηλα 

δίθηπα γηα δηαβνχιεπζε θαη ζπλεξγαζία γηα δηάθνξα θνηλσληθά ζέκαηα κέζσ email, 

ηειεδηάζθεςεο, blogs, θφξνπκ θαη πιαηθνξκψλ δηαζχλδεζεο φπσο ην Facebook.  

Σέινο,  ε πξφζβαζε ζε πςεινχ επηπέδνπ επξπδσληθέο ππνδνκέο θάλεη εθηθηή ηελ 

επηινγή θαη ιήςε ηαηληψλ απφ ειεθηξνληθέο ηαηληνζήθεο (Video on Demand) αιιά 

θαη ηελ επηινγή ηεο επηζπκεηήο κνπζηθήο απφ ειεθηξνληθά δηζθνπσιεία [Μπνχξαο, 

2008] κε απνηέιεζκα λα παξέρνληαη πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο 

ςπραγσγίαο/δηαζθέδαζεο ζε θάπνηνλ απφ απηέο πνπ ε κηθξή πφιε ή ρσξηφ πνπ 

δηακέλεη κπνξεί λα ηνπ πξνζθέξεη. 

  

 

11.6. Γηαηήξεζε θαη πξνζέιθπζε επηρεηξήζεσλ 

 
Ζ αλάπηπμε ηεο επξπδσληθφηεηαο ζε κηα πεξηνρή κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ (θεθ 9.1) πνπ δξνχλ 

ζηελ πεξηνρή απηή. Δπνκέλσο, ε χπαξμε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ ζε κηα πεξηνρή 

κπνξεί λα απνηειέζεη θίλεηξν γηα ηε δηαηήξεζε αιιά θαη αχμεζε ηνπ αξηζκνχ 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ απηέο απαζρνινχλ ζηελ 

πεξηνρή απηή. Αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά έξεπλα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Σερλνινγίαο ηεο 

Μαζζαρνπζέηεο (MIT) ηνπ 2006 ε νπνία αθνξά ηελ εμέηαζε ηεο επίδξαζεο ηεο 

επξπδσληθφηεηαο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ε νπνία ζηεξίρηεθε ζε δεδνκέλα 

απφ φιεο ηηο πεξηνρέο ησλ Ζ.Π.Α. γηα ηελ πεξίνδν 1998 – 2002. Απφ ηελ έξεπλα απηή 

πξνέθπςε ην γεληθφ ζπκπέξαζκα  φηη ε επξπδσληθφηεηα έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη εηδηθφηεξα φηη ζηηο πεξηνρέο ησλ Ζ.Π.Α. κε ηθαλνπνηεηηθφ 

επίπεδν επξπδσληθψλ ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ ν ξπζκφο αχμεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ 

ζε κηα ηέηνηα  πεξηνρή ήηαλ κεγαιχηεξνο θαηά 0,5% - 1,2% θαη ν ξπζκφο αχμεζεο 

ηεο απαζρφιεζεο θαηά 1% – 1,4% ηελ πεξίνδν 1998 – 2002 εμ’αηηίαο ηνπ παξάγνληα 

ηεο επξπδσληθφηεηαο. Σα πνζνζηά απηά είλαη ζεκαληηθά αλ αλαινγηζηνχκε γηα 

παξάδεηγκα φηη ν ξπζκφο αχμεζεο ηεο απαζρφιεζεο  ηελ ίδηα πεξίνδν ήηαλ θαηά 

κέζν φξν 5,2% θαη επνκέλσο ε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο νθεηιφηαλ θαηά ην έλα 

ηέηαξην πεξίπνπ ζηνλ παξάγνληα ηεο επξπδσληθφηεηαο. Μάιηζηα, ε ίδηα έξεπλα 
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δείρλεη πσο ζηηο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο ε επξπδσληθφηεηα είρε ηελ ίδηα ή 

θαη κεγαιχηεξε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

 

Δπίζεο, εμ’αηηίαο ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο αλάγθεο γηα κεηαθηλήζεηο πνπ ζπλεπάγνληαη νη 

πξαθηηθέο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ζηειερψλ κηαο επηρείξεζεο κέζσ ηειεδηάζθεςεο 

αιιά θαη ε κεηαθνξά κεγάινπ φγθνπ αξρείσλ  κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ δηεπζχλζεσλ 

θαη παξαξηεκάησλ κηαο επηρείξεζεο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, (θεθ 9.1) δηεπθνιχλεηαη ε 

ηαπηφρξνλε παξνπζία κηαο επηρείξεζεο ζε δηαθνξεηηθέο πφιεηο. Δπνκέλσο, ε 

αλάπηπμε επξπδσληθψλ δηθηχσλ ζε κηα πεξηνρή ηεο ειιεληθήο Πεξηθέξεηαο 

δηεπθνιχλεη ηελ επέθηαζε ζηελ πεξηνρή απηή κηαο επηρείξεζεο πνπ έρεη έδξα ζε έλα 

κεγάιν αζηηθφ θέληξν ηεο Διιάδαο ή ζε άιιε ρψξα. 

 

 

11.7. Δλίζρπζε Σνπξηζκνύ 

 
Ζ αλάπηπμε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ ζε πεξηνρέο ηεο ειιεληθήο Πεξηθέξεηαο κπνξεί 

λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ δηαηήξεζε θαη αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

επηζθεπηψλ/ηνπξηζηψλ ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ 

δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ ησλ Γήκσλ, ησλ παγθφζκηα πξνζβάζηκσλ πιαηθνξκψλ 

(www.maps.google.com, www.wikipedia.org, www.wikitravel.com, www.flickr.com) 

θηι.  δίλεηαη ε δπλαηφηεηα πξνβνιήο κηαο πεξηνρήο θαη ελεκέξσζεο γηα ηα 

αμηνζέαηα, ηνπο ρψξνπο δηαζθέδαζεο, ηνπο ρψξνπο δηακνλήο (γηα ηνπο νπνίνπο 

κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη θξαηήζεηο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ) αιιά θαη ηηο 

ζπγθνηλσλίεο θαη ππεξεζίεο πγείαο ηεο πεξηνρήο. Γεληθφηεξα, ην επξπδσληθφ 

δηαδίθηπν δίλεη ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο θαη ρξήζεο θαηλνηφκσλ εθαξκνγψλ 

δηαθήκηζεο θαη πξνψζεζεο ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ. Αλαθέξνπκε σο παξάδεηγκα ηνλ 

ηζηνρψξν TravelOregon.com ηεο Πνιηηείαο ηνπ ξεγθνλ ζηηο Ζ.Π.Α. φπνπ νη 

δπλεηηθνί επηζθέπηεο ηεο Πνιηηείαο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ηηο ηνπνζεζίεο πνπ ζέινπλ 

λα επηζθεθζνχλ θαη ν ηζηνρψξνο λα ηνπο πξνηείλεη απηφκαηα κηα βέιηηζηε 

εθδξνκή/δηαδξνκή.  

 

Σα παξαπάλσ ζα έρνπλ αξθεηά ζεηηθή ζπκβνιή ζηελ πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ ζε κηα 

πεξηνρή ηδηαίηεξα ηε ζεκεξηλή πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο φπνπ νη ηνπξίζηεο 

αμηνινγνχλ κε πην απζηεξά θξηηήξηα ην κέξνο πνπ ζα επηζθεθζνχλ θαη πηζαλφλ 

επηζπκνχλ λα εμαζθαιίζνπλ πξννξηζκφ πνπ παξέρεη ζπλδπαζκφ θζελψλ θαη 

πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ/αλέζεσλ. Μάιηζηα, ε χπαξμε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ ζε κηα 

πεξηνρή απνηειεί παξάγνληα ελίζρπζεο ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη γηα ηνλ ιφγν 

φηη κηα απφ ηηο ππεξεζίεο/επθνιίεο πνπ κπνξεί λα παξέρεη έλαο ηνπξηζηηθφο 

πξννξηζκφο ζηνπο επηζθέπηεο ηνπ είλαη θαη ε δπλαηφηεηα επξπδσληθήο πξνζβαζεο 

ζην δηαδίθηπν.  

 

 

11.8. Δλδπλάκσζε Γεσξγίαο  

 
Ζ θαηάιιειε αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ ζε κηα πεξηνρή ηεο 

ειιεληθήο Πεξηθέξεηαο κπνξεί λα ελδπλακψζεη ηε γεσξγηθή ηεο νηθνλνκία αιιά θαη 

ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ηνπηθψλ πξντφλησλ (ηξνθίκσλ, πνηψλ θηι.) πνπ 

http://www.maps.google.com/
http://www.wikipedia.org/
http://www.wikitravel.com/
http://www.flickr.com/
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ζπλδένληαη άκεζα κε ηνλ θιάδν ηεο γεσξγίαο. Αλαιπηηθφηεξα, νη επξπδσληθέο 

ππνδνκέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ 

θαιιηεξγεηψλ (έιεγρνο πνζνηήησλ λεξνχ, ιηπάζκαηνο) ζηελ νπνία κπνξεί λα 

ζπκβάιιεη θαη ην γεγνλφο φηη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ νη αγξφηεο κπνξνχλ λα έρνπλ 

ακεζφηεξε θαη αθξηβέζηεξε ελεκέξσζε γηα ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Δπίζεο, ε 

αμηνπνίεζε επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ δηεπθνιχλεη ηε κεηαθνξά γλψζεο θαη 

εκπεηξίαο γηα ηελ πηνζέηεζε απνδνηηθφηεξσλ κνξθψλ θαιιηέξγεηαο θαη ηελ 

παξαγσγή θαηλνηφκσλ θαη πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ. Αθφκε, κέζσ 

ηνπ δηαδηθηχνπ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

δηαθήκηζε θαη πξνψζεζε πξντφλησλ αθφκα θαη ζε μέλεο αγνξέο. Σα παξαπάλσ 

κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ ελδπλάκσζε θαη αχμεζε ηνπ δπλακηζκνχ ηνπ θιάδνπ 

ηεο ειιεληθήο γεσξγίαο θαη θαη’επέθηαζε ζηελ ελίζρπζε ηνπ εηζνδήκαηνο πνιιψλ 

πεξηνρψλ ηεο ειιεληθήο Πεξηθέξεηαο. 

 

 

11.9. Πξνζηαζία θαη Αλαβάζκηζε Φπζηθνύ 
Πεξηβάιινληνο 

 
πσο πξναλαθέξζεθε, ε θαηάιιειε αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε επξπδσληθψλ 

ππνδνκψλ κπνξεί, κέζσ ηεο θαιχηεξεο δηαρείξηζεο ηεο ελέξγεηαο, ησλ πδάηηλσλ 

πφξσλ, ηεο θπθινθνξίαο/ζηάζκεπζεο θηι., λα ζπλεηζθέξεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο  αιιαγήο θαη γεληθά ζπλεπάγεηαη νθέιε γηα ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ κηάο ρψξαο/πεξηνρήο. Δπηπιένλ, ε χπαξμε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ 

δηεπθνιχλεη ηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ 

αλίρλεπζε θαη δηαρείξηζε πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ θαη θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ 
(π.ρ. ππξθαγηέο). πλεηζθέξεη, δειαδή, ζηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θάζε πεξηνρήο γεγνλφο πνπ, εθηφο ησλ άιισλ, απνηειεί θαη 

επηπιένλ θίλεηξν γηα ηε δηαηήξεζε θαη πξνζέιθπζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ 

πεξηνρή γηα κφληκε εγθαηάζηαζε ή/θαη γηα ηνπξηζηηθνχο ζθνπνχο. 
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12. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ  
 

 
Οη πξνυπνζέζεηο κε ηηο νπνίεο ζα πξνθχςνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα νθέιε απφ 

ηελ επξπδσληθφηεηα γηα κηα πεξηνρή/ρψξα είλαη 1) ε επαξθήο αλάπηπμε πςεινχ 

επηπέδνπ επξπδσληθψλ ππνδνκψλ ζε απηή ηελ πεξηνρή/ρψξα αιιά θαη 2) ε 

δηακφξθσζε ησλ θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ γηα ηελ νπζηαζηηθή αμηνπνίεζε ησλ 

ππνδνκψλ απηψλ. 

 

12.1. Δπαξθήο Αλάπηπμε Τςεινύ Δπηπέδνπ 
Δπξπδσληθώλ Τπνδνκώλ 

 

Γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ σθειεηψλ απφ ηελ επξπδσληθφηεηα γηα κηα 

πεξηνρή/πεξηθέξεηα/ρψξα απαηηείηαη ε επαξθήο θάιπςε κε πςεινχ επηπέδνπ 

επξπδσληθέο ππνδνκέο φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ. 

πσο πξναλαθέξζεθε (ΜΔΡΟ Α, Κεθ. 3) ηα δίθηπα νπηηθψλ ηλψλ FTTB/H θαη 

κάιηζηα αξρηηεθηνληθήο Point-to-Point κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ θαιχηεξα ζηηο 

αλάγθεο ηνπ κέιινληνο θαζψο παξνπζηάδνπλ κηα ζεηξά απφ πιενλεθηήκαηα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, παξέρνπλ πςειφηαην εχξνο δψλεο (ξπζκφ κεηάδνζεο δεδνκέλσλ) ζε 

θάζε ρξήζηε θαη ζπκκεηξία ζηε κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ (ελδπλάκσζε ηνπ ελεξγνχ 

ξφινπ ηνπ ρξήζηε) θαη επίζεο δηεπθνιχλνπλ ηε δεκηνπξγία αληαγσληζκνχ ζηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ κε απνηέιεζκα λα επλννχλ ηελ πςειή πνηφηεηα, ηελ θαηλνηνκία 

θαη ηηο ρακειέο ηηκέο ζηηο ππεξεζίεο.  

 

Γηα λα θαηαδεηρζεί ζε έλα πξψην βαζκφ ε ζεκαζία πνπ έρεη ε εγθαηάζηαζε πςεινχ 

επηπέδνπ επξπδσληθψλ ππνδνκψλ (νπηηθψλ ηλψλ) γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κηαο 

πεξηνρήο αλαθέξνπκε ην παξάδεηγκα δχν γεηηνληθψλ πνιέσλ ζηελ Πνιηηεία Iowa ησλ 

Ζ.Π.Α.. Ζ κία πφιε είλαη ην Cedar Falls, ζηελ νπνία αλαπηχρζεθε απφ ηελ ηνπηθή 

εηαηξία θνηλήο σθέιεηαο δίθηπν νπηηθψλ ηλψλ ην νπνίν θάιπςε ην βηνκεραληθφ πάξθν 

αιιά θαη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο. ηελ άιιε πφιε, ην Waterloo, δελ αλαπηχρζεθε 

δίθηπν νπηηθψλ ηλψλ θαη ε πφιε απηή ζπλέρηζε λα θαιχπηεηαη απφ εζληθνχο 

ηειεπηθνηλσληαθνχο παξφρνπο θαη παξφρνπο θαισδηαθήο ηειεφξαζεο κε επξπδσληθέο 

ππνδνκέο ρακειφηεξεο δπλακηθφηεηαο (ηερλνινγίεο θαισδηαθήο ηειεφξαζεο, 

ηερλνινγίεο DSL θαη dial-up). ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 παξαηεξήζεθε ην 

θαηλφκελν ηεο κεηαθνξάο εηαηξεηψλ απφ ην Waterloo ζην Cedar Falls θαη κάιηζηα 

ησλ εηαηξεηψλ εθείλσλ πνπ ρξεηάδνληαλ πςειέο ηαρχηεηεο ζχλδεζεο ζην δηαδίθηπν.  

 

Παξ’νιαπηά, επεηδή ε αλάπηπμε δηθηχσλ νπηηθψλ ηλψλ ζε απνκαθξπζκέλεο 

πεξηνρέο κπνξεί λα είλαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηδηαίηεξα θνζηνβφξα, κπνξνχλ λα 

εμεηαζηνχλ θαη άιιεο ιχζεηο (ηερλνινγίεο DSL, αζχξκαηα δίθηπα) έηζη ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη κηα ειάρηζηε επξπδσληθή θάιπςε ηέηνησλ πεξηνρψλ. 
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12.2. Γηακόξθσζε ησλ θαηάιιεισλ ζπλζεθώλ γηα ηελ 
Οπζηαζηηθή Αμηνπνίεζε ησλ Τπνδνκώλ  

 

Ζ νπζηαζηηθή θαη επξεία αμηνπνίεζε ησλ επξπδσληθψλ ππνδνκψλ δελ είλαη κηα 

απηφκαηε δηαδηθαζία. Γηα λα ζπκβεί απηφ απαηηείηαη ε θαηάιιειε πξνψζεζε 

επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ κέζσ θπξίσο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ  πνπ ζα ζπλδπάδνπλ 

πςειή πνηφηεηα θαη ρακειέο ηηκέο αιιά θαη ππεξεζηψλ πνπ ζα είλαη ηδηαίηεξα 

ρξήζηκεο γηα θάζε πεξηνρή. Δπίζεο, απαηηείηαη ε ελδπλάκσζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ζηηο ΣΠΔ έηζη ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηέηνηεο ππεξεζίεο. 

Δπηπιένλ, είλαη απαξαίηεην λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη θαηάιιειεο νξγαλσηηθέο 

αιιαγέο ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε, ζηα Ννζνθνκεία, ζηηο επηρεηξήζεηο θηι. έηζη ψζηε 

λα γίλεη δπλαηή ε νπζηαζηηθή αμηνπνίεζε ησλ επξπδσληθψλ ππνδνκψλ θαη 

γεληθφηεξα ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) ζε απηά γηα ηε 

βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη παξαγσγηθφηεηάο ηνπο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: CAPEX - OPEX 
 
Σν θφζηνο ελφο δηθηχνπ νπηηθψλ ηλψλ θαη γεληθφηεξα ελφο δηθηχνπ δηαθξίλεηαη ζην 

θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπ δηθηχνπ γλσζηνχ θαη σο CAPEX (απφ ηελ ζχκπηπμε ησλ 

φξσλ Capital Expense) θαη ζην θφζηνο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ δηθηχνπ 

γλσζηνχ θαη σο OPEX (απφ ηελ ζχκπηπμε ησλ φξσλ Operational Expense). ηε 

ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη νξηζκνί ησλ CAPEX θαη OPEX θαζψο θαη ηα ζηνηρεία 

πνπ ηα ζπληζηνχλ. 

 

CAPEX 

 

Χο CAPEX νξίδνληαη νη δαπάλεο/θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαζθεπή ή ηελ 

επέθηαζε ελφο δηθηχνπ (παζεηηθή θαη ελεξγή ππνδνκή ηνπ δηθηχνπ) αιιά θαη ησλ 

ζπζηεκάησλ ινγηζκηθνχ (ή πιηθνχ) πνπ επηηξέπνπλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ. Ζ 

παζεηηθή ππνδνκή (Passive Infrastructure) ελφο δηθηχνπ απνηειεί ηελ θπζηθή 

ππνδνκή ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξνρή επξπδσληθήο πξφζβαζεο θαη 

ζπλήζσο απνηειείηαη απφ αγσγνχο (ζσιελψζεηο), θξεάηηα, θαιψδηα νπηηθψλ ηλψλ 

θαη νπηηθνχο θαηαλεκεηέο θαζψο θαη ηνπο ρψξνπο θηινμελίαο ησλ θφκβσλ 

δηαζχλδεζεο. Ζ ελεξγή ππνδνκή (Active Infrastructure) απνηειείηαη απφ ζηνηρεία ηα 

νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ κεηάδνζε δεδνκέλσλ πάλσ απφ ηελ παζεηηθή 

ππνδνκή. Σέηνηα ζηνηρεία είλαη νη κεηαγσγείο, νη δξνκνινγεηέο θηι. 

 

Σν CAPEX γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο παζεηηθήο θαη ελεξγήο ππνδνκήο πεξηιακβάλεη: 

 

 Σν θφζηνο δεκηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο 

εθζθαθήο, ηε δεκηνπξγία θξεαηίσλ, ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε κηθξν-

ζσιελψζεσλ/ζσιελψζεσλ θαη ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε νπηηθψλ 

ηλψλ. 

 Σν θφζηνο δεκηνπξγίαο ησλ θφκβσλ ηνπ δηθηχνπ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ 

πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ ζηέγαζεο ησλ θφκβσλ (γηα 

εμσηεξηθνχο θφκβνπο ηνπ δηθηχνπ), ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζεο 

ηθξησκάησλ παζεηηθνχ εμνπιηζκνχ, ηθξησκάησλ ελεξγνχ εμνπιηζκνχ, ηνλ 

απαξαίηεην ελεξγφ εμνπιηζκφ, δηαηάμεηο θιηκαηηζκνχ, δηαηάμεηο UPS θαη 

ζπζηήκαηα ειέγρνπ πξφζβαζεο. 

 Σν θφζηνο ηνπνζέηεζεο παζεηηθνχ εμνπιηζκνχ ζηνπο ρξήζηεο, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επηηνίρησλ θηβσηίσλ 

ηεξκαηηζκνχ. Δπίζεο, αλάινγα κε ηελ πνιηηηθή ε νπνία ζα αθνινπζεζεί, 

κπνξεί λα πξνβιέπεηαη θαη ε εγθαηάζηαζε ελεξγνχ εμνπιηζκνχ ζε 

επηιεγκέλνπο ρξήζηεο. 

 Σν θφζηνο εγθαηάζηαζεο ηπρφλ αζχξκαηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε 

ζεκείσλ ζην δίθηπν αζχξκαηα. Σν θφζηνο απηφ πεξηιακβάλεη ην θφζηνο 

πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο ηζηψλ γηα εγθαηάζηαζε θεξαηψλ, θεξαίεο, 

θαζψο θαη ηνλ απαξαίηεην ελεξγφ εμνπιηζκφ. 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο δεκηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ νπηηθψλ ηλψλ πξνθχπηεη απφ ην 

άζξνηζκα ησλ παξαπάλσ επηκέξνπο δαπαλψλ. πγθεθξηκέλα, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 
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θφζηνπο δεκηνπξγίαο ελφο δηθηχνπ νπηηθψλ ηλψλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη 

παξαθάησ πίλαθεο. Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη νη ηηκέο πνπ δίλνληαη ζε απηνχο ηνπο 

πίλαθεο είλαη ελδεηθηηθέο [eBusinessForum, 2008A]. 

 

Τπνδνκή Γηθηχνπ 

 

Α/Α Δίδνο 
Κόζηνο 

Μνλάδνο (κε 
ΦΠΑ) 

1 Σωιελώζεηο HDPE   

  Σωλενώζειρ (Σ) – Φ50 0.9 €/m 

  Σωλενώζειρ (Σ) – Φ40 0.7 €/m 

2 Μηθξνζωιελώζεηο   

  1. Σςζηοισίερ Μικποζωλενώζεων 7 ζωλενίζκων 3.5 €/m 

  2. Σςζηοισίερ Μικποζωλενώζεων 4 ζωλενίζκων 2.7 €/m 

  3. Σςζηοισίερ Μικποζωλενώζεων 12/24 ζωλενίζκων 3.8 €/m 

  4. Διακλαδωηήπερ Μικποζωλενώζεων 150.0 € 

3 Φξεάηηα   

  1. Φπεάηια (Φ1) Μικπά 70x50x65 350.0 € 

  2. Φπεάηια (Φ1) Μεγάλα 100x70x65 450.0 € 

  3. Φπεάηια (Φ2) ζε πεδοδπόμιο 400.0 € 

4 Φάλδαθεο   

  1. Χάνδακαρ (Χ1) 15x40 20.0 €/m 

  2. Χάνδακαρ (Χ2) 15x40 25.0 €/m 

  3. Μικποσάνδακαρ (Χ3) 10x15 15.0 €/m 

  4. Πλαίζιο όδεςζερ ζε γέθςπα 7.5 €/m 

5 Οπηηθή θαιωδίωζε   

  1. Οπηικό Καλώδιο Κ1, loose tube 2.0 € 

  2. Οπηικό Καλώδιο Κ2/72 ινών (μικπο-καλώδιο για εμθύζεζε) 1.7 € 

  3. Οπηικό Καλώδιο Κ2/48 ινών (μικπο-καλώδιο για εμθύζεζε) 1.1 € 

  4. Οπηικό Καλώδιο Κ2/36 ινών (μικπο-καλώδιο για εμθύζεζε) 1.0 € 

  5. Οπηικό Καλώδιο Κ2/24 ινών (μικπο-καλώδιο για εμθύζεζε) 0.9 € 

  6. Οπηικό Καλώδιο Κ2/12 ινών (μικπο-καλώδιο για εμθύζεζε) 0.7 € 

  7. Οπηικό Καλώδιο Κ3/8 ινών (μικπο-καλώδιο για εμθύζεζε) 0.6 € 

  8. Οπηικό Καλώδιο Κ3/4 ινών (μικπο-καλώδιο για εμθύζεζε) 0.5 € 

6 Γηαηάμεηο γηα ζπγθόιιεζε ηλώλ    

  1. Διαηάξειρ ζςγκόλλεζερ ινών ζε εξωηεπικούρ σώποςρ (μούθερ) 300.0 € 

Πίλαθαο 2: Κόζηνο Δμνπιηζκνύ Γηθηύνπ Οπηηθώλ Ιλώλ                        

(Πεγή: eBusinessForum, 2008) 

 

Κφκβνη 

 

Α/Α Δίδνο 
Κόζηνο 

Μνλάδνο 
(κε ΦΠΑ) 

1 Φώξνο ζηέγαζεο θόκβνπ   

  1. Οικίζκοι εξωηεπικού σώπος για ζηέγαζε κόμβων Ππόζβαζερ 2.500.0 € 

2 ODF ή ηζνδύλακεο δηαηάμεηο   

  1. Ικπιώμαηα οπηικών καηανεμεηών Κύπιος κόμβος 750.0 € 

  2. Οπηικοί καηανεμεηέρ (ODF) 24 ζςνδέζεων 250.0 € 

  3. Σςγκολλήζειρ (splices) 2.0 € 

  4. Σςνδεηικέρ σοπδέρ Cross-Connect (XC patchcords) 25.0 € 

  5. Οπηικά καλώδια διαζύνδεζερ μεηαξύ ODF (IFC) 12 ινών 150.0 €/m 

 

Πίλαθαο 3: Κόζηνο Δμνπιηζκνύ ηωλ Κόκβωλ Γηθηύνπ Οπηηθώλ Ιλώλ  

(Πεγή: eBusinessForum, 2008) 
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Οη ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία έρνπλ νδεγήζεη ζε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ 

θφζηνπο πινπνίεζεο επξπδσληθψλ δηθηχσλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη ηα ηειεπηαία 

5 ρξφληα ην θφζηνο απηφ έρεη κεησζεί θαηά 40% θαη απηφ γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: 

 

 Γηαζεζηκφηεηα end-to-end ιχζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε επξπδσληθψλ δηθηχσλ.  

 Δηζαγσγή ηεο ηερλνινγίαο tube-in-tube κε ηε ρξήζε κηθξν-ζσιελψζεσλ 

φπνπ νη νπηηθέο ίλεο εηζάγνληαη ιίγν πξηλ ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη φρη απφ ηελ 

αξρή ηεο πινπνίεζεο ηνπ επξπδσληθνχ δηθηχνπ. 

 Νέαο γεληάο πςειήο ρσξεηηθφηεηαο ζπζθεπέο δηαζχλδεζεο. 

[ΗΣΤ, 2007] 

OPEX 

 

Χο OPEX νξίδνληαη ηα θφζηε πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ 

δηθηχνπ θαη είλαη αλαγθαία ψζηε λα δηαηεξεζνχλ νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο 

ζπλερψο θαη αδηάιεηπηα ελεξγέο. Σα θφζηε απηά αθνξνχλ ηνλ δηαρεηξηζηή δηθηχσλ, 

ηνλ δηαρεηξηζηή ππεξεζηψλ, ηνλ ππεχζπλν ππεξεζηψλ, ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ θ.ιπ. 

 

Ο θαηάινγνο πνπ αθνινπζεί πεξηιακβάλεη ηα θχξηα ζηνηρεία OPEX. Γηα θάζε 

ζηνηρείν παξαηίζεληαη κεξηθά παξαδείγκαηα πνπ απηφ αθνξά. Οη δαπάλεο ζε 

ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο έρνπλ θαηαλεκεζεί ζηα δηάθνξα ζηνηρεία. Γελ ππάξρεη 

νχηε έλα ζηνηρείν πνπ λα αληηζηνηρεί απνθιεηζηηθά ζε ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο. 

Πνιιά απφ ηα ζηνηρεία κπνξνχλ επίζεο λα δνζνχλ σο ππεξγνιαβίεο (outsourced) 

νπφηε OPEX γηα απηά ζεκαίλεη ε πιεξσκή ζε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο.  

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΡΔΥ  

 

 πληήξεζε ησλ ππνδνκψλ (παζεηηθήο θαη ελεξγήο)   

Πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 

 φιεο ηηο επαλαιακβαλφκελεο δαπάλεο πνπ είλαη πεξηνδηθά απαξαίηεηεο γηα 

ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ. 

 ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε θαη ηελ επηδηφξζσζε. 

Οη λέεο επελδχζεηο (επαλεπελδχζεηο) ιφγσ ηνπ μεπεξαζκέλνπ εμνπιηζκνχ 

αληηκεησπίδνληαη σο CAPEX. Δπαλεπέλδπζε ζεκαίλεη κεηάβαζε ζε λεφηεξε 

έθδνζε ηνπ εμνπιηζκνχ, ζπλήζσο κε αλαβαζκηζκέλεο ιεηηνπξγηθφηεηεο. Σν 

θφζηνο απφζπξζεο (δειαδή ν παξνπιηζκφο ηνπ παιαηνχ εμνπιηζκνχ) κπνξεί λα 

ζεσξεζεί σο OPEX ή λα πεξηιεθζεί ζην CAPEX. 

 Άδεηεο εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ, ππεξγνιαβίεο ζπληήξεζεο 

(maintenance outsourcing) 

Πεξηιακβάλεη γηα παξάδεηγκα εηήζηεο δαπάλεο απφ ηνλ πάξνρν ζηνλ πξνκεζεπηή 

εμνπιηζκνχ κεηά ηελ αγνξά ηνπ εμνπιηζκνχ (ζπκθσλία ζπληήξεζεο θαη 

πεξηνδηθέο δαπάλεο αδεηψλ). 

 Πσιήζεηο θαη κάξθεηηλγθ, Απφθηεζε πειαηψλ   
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Πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 

 Μάξθεηηλγθ 

 Γηαθεκίζεηο 

 Κακπάληεο 

 Γηαπξαγκαηεχζεηο SLA   

 Δπηδφηεζεηο (γηα παξάδεηγκα παξνρέο ζε πξνκεζεπηέο ηειεθσληθψλ 

ζπζθεπψλ)   

 

 Δμππεξέηεζε πειαηψλ 

Πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 

 Δμππεξέηεζε πειαηψλ, ρεηξηζκφο ησλ θαηαγγειηψλ θ.ιπ.   

 Λεηηνπξγία γξαθείσλ βνήζεηαο   

 Λεηηνπξγία δηαρείξηζεο ζρέζεσλ πειαηψλ (Customer Relationship 

Management, CRM)   

πρλά κπνξεί λα δνζεί ππεξγνιαβία θαη κπνξεί λα βαζηζηεί ζε πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα.   

 Υξέσζε θαη ηηκνιφγεζε 

Πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 

 Σξφπνη κέηξεζεο, ζπιινγή δεδνκέλσλ, θ.ιπ.   

 Υξέσζε 

 Σηκνιφγεζε 

 Λνγηζηηθή θαη έιεγρνο (ηαθηηθή ππνβνιή έθζεζεο ζε ηκήκαηα δηαρείξηζεο πην 

πςεινχ επηπέδνπ)   

 Γηαρείξηζε ππεξεζηψλ 

Πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 

 Γηαρείξηζε πξντφλησλ (αξκφδην πξφζσπν)   

 Δπίβιεςε θαη έιεγρνο ησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο πνηφηεηαο   

 Γηαρείξηζε SLA   

 Γηαρείξηζε δηθηχσλ 

Πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 

 Γηαρείξηζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ αζηνρίεο, ξπζκίζεηο, ινγηζηηθή, απφδνζε 

θαη αζθάιεηα (Faults, Configuration, Accounting, Performance, and Security, 

FCAPS).  

 Δπίβιεςε θαη έιεγρνο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δηθηχνπ 

 Λεηηνπξγία ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο ιεηηνπξγίαο (Operation Support 

Systems, OSS) 

 Αλάπηπμε πξντφλησλ/πιαηθνξκψλ 
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Πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 

 ρεδηαζκφο δηθηχσλ 

 ρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε ππεξεζηψλ 

 ρεδηαζκφο SLA 

 Δλνίθην θπζηθψλ δηθηπαθψλ πφξσλ  

Σα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία είλαη πνιχ ζρεηηθά κε ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ ή 

ηνπο εηθνληθνχο ρεηξηζηέο (virtual operators) πνπ δελ θαηέρνπλ ηηο δηθηπαθέο 

πιαηθφξκεο, ή ηηο ππνδνκέο, αιιά ηηο ελνηθηάδνπλ απφ άιινπο.  

Πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 

 Μηζζσκέλεο γξακκέο   

 θνηεηλή ίλα   

 Co-location, θηινμελία (hosting) 

 Γηαζχλδεζε (Interconnection) 

Οη δαπάλεο δηαζχλδεζεο πεξηιακβάλνπλ θπξίσο ηηο δαπάλεο ηεξκαηηζκνχ πνπ 

επηβάιινληαη απφ έλαλ ρεηξηζηή δηθηχσλ αξκφδην γηα ηελ νινθιήξσζε κηαο 

θιήζεο ή ζπλφδνπ πνπ δεκηνπξγήζεθε ζε έλα άιιν δίθηπν.   

 Πεξηερφκελν   

Δίλαη ην θφζηνο γηα ηελ αγνξά αδεηψλ απφ έλαλ ηξίην (ηδηνθηήηε πεξηερνκέλνπ) 

γηα ηελ δηαλνκή πεξηερνκέλνπ.   

Πεξηιακβάλεη επίζεο άιιεο πιεξσκέο ζε ηξίηνπο. 

[ΗΣΤ, 2007] 

 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηα φξηα αλάκεζα ζην CAPEX θαη ην OPEX δελ είλαη πάληα 

ζαθψο θαζνξηζκέλα. Οξηζκέλεο δαπάλεο, φπσο εθείλεο πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ην 

ινγηζκηθφ, είλαη ζην φξην κεηαμχ ηνπ CAPEX θαη ηνπ OPEX, επεηδή ζρεηίδνληαη θαη 

κε ην έλα θαη κε ην άιιν. Έηζη, ηα θφζηε γηα ηελ αγνξά ζπζηεκάησλ πιηθνχ θαη 

ινγηζκηθνχ νξίδνληαη σο CAPEX, αιιά ε ιεηηνπξγία θαη ε ζπληήξεζε απηψλ ησλ 

ζπζηεκάησλ, νη δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη νη (πεξηνδηθέο) 

δαπάλεο αλαλέσζεο αδεηψλ (license costs) ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην OPEX [ΗΣΤ, 

2007]. 

 

. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β: ΓΗΔΘΝΖ ΔΓΥΔΗΡΖΜΑΣΑ  
 

 

Ζ πεξίπησζε ηνπ Stokab (ηνθρφικε) 

 
Πξφθεηηαη γηα έλα επηρεηξεζηαθφ ζρέδην, ην νπνίν εθαξκφζηεθε ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή ηεο ηνθρφικεο ζηε νπεδία κε ζθνπφ ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία 

ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ νπηηθψλ ηλψλ θαη ηελ ελνηθίαζε ζπλδέζεσλ νπηηθψλ 

ηλψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ηδξχζεθε ε εηαηξεία Stokab ε νπνία αλήθεη ζηνλ φκηιν 

εηαηξηψλ Stockholms Stadshus AB ν νπνίνο αλήθεη εμνινθιήξνπ ζην Γήκν ηεο 

ηνθρφικεο. Σν φξακα ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ Stokab ήηαλ λα ηνπνζεηήζεη ηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηεο ηνθρφικεο, θαη εηδηθφηεξα ηελ πφιε ηεο ηνθρφικεο, ζηνλ 

παγθφζκηνράξηε ηεο πιεξνθνξηθήο ζαλ θηλεηήξηα δχλακε γηα ηε δεκηνπξγία ηεο 

“Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο γηα φινπο”. 

 

Ο ζθνπφο ηνπ Stokab ήηαλ λα αλαπηχμεη δηαρεηξηζηηθά νπδέηεξεο (operator-neutral) 

δνκέο γηα ηηο ππνδνκέο ηεο πιεξνθνξηθήο. Απηφ ην πέηπρε κε ηελ παξνρή δηθηπαθψλ 

ππνδνκψλ ζηελ αγνξά, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο παξφρνπο (operators, service 

providers) λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο (end-users). 

Σαπηφρξνλα, νη ίδηεο ππνδνκέο, κπνξνχλ λα θαιχπηνπλ ηηο φπνηεο ηειεπηθνηλσληαθέο 

αλάγθεο επηρεηξήζεσλ, δεκφζησλ θαη κε νξγαληζκψλ θαη δεκφζησλ ππεξεζηψλ. 

 

Οη επηρεηξεκαηηθνί ζηφρνη ηεο εηαηξείαο Stokab, ζαλ ηδηνθηήηξηαο ηνπ operatorneutral 

δηθηχνπ, είλαη: 

 

• Ζ θαηαζθεπή ηεο βαζηθήο ππνδνκήο ηνπ δηθηχνπ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο 

ηνθρφικεο (θπξίσο ζηελ πφιε ηεο ηνθρφικεο), θαη ζπλεπψο ε ζπλεηζθνξά 

ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. 

 

• H ιεηηνπξγία ηεο ππνδνκήο (ζαλ δηαρεηξηζηήο ησλ εζσηεξηθψλ δηθηχσλ γηα ηελ 

πφιε ηεο ηνθρφικεο) θαη ε εμππεξέηεζε ησλ δηαρεηξηζηηθψλ θαη ησλ 

δεκφζησλ αλαγθψλ ζηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο ηέρλεο, ηεο πξνζηαζίαο 

αλειίθσλ θαη ηεο ςπραγσγίαο. 

 

Με άιια ιφγηα ε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο Stokab βαζίδεηαη ζην παξαθάησ 

επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν σο πάξνρνο θαη ηδηνθηήηεο ελφο «νπδέηεξνπ» δηθηχνπ: 

 

• Ζ εηαηξεία Stokab είλαη ππεχζπλε γηα ηελ δεκηνπξγία IT ππνδνκήο ζηελ 

πεξηνρή ηεο ηνθρφικεο θαη ηδηαίηεξα ζηελ πφιε ηεο ηνθρφικεο, θαη κε απηφ 

ηνλ ηξφπν ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. 

 

• Ζ εηαηξεία Stokab ιεηηνπξγεί σο πάξνρνο γηα ην εζσηεξηθφ δίθηπν ηελ πφιε ηεο 

ηνθρφικεο ην νπνίν εμππεξεηεί δηαρεηξηζηηθνχο ζθνπνχο θαη θνηλσληθέο 

αλάγθεο. 

 

• ε ζπλεξγαζία κε άιινπο παξάγνληεο ηεο αγνξάο, πξνάγεη ηελ ζπλερή θαη 

ζπζηεκαηηθή αλάπηπμε ησλ αζχξκαησλ ππνδνκψλ γηα ηελ θνηλφηεηα ηεο 

ηνθρφικεο. 
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• ε ζπλεξγαζία κε άιιεο δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο, πξνσζεί θαη νδεγεί ηελ 

αλάπηπμε ηεο επξπδσληθήο αγνξάο ζηελ πφιε θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο 

ηνθρφικεο. 

 

Γηα λα πεηχρεη ηνπο παξαπάλσ ζηφρνπο ε εηαηξεία Stokab παξέρεη ηελ θπζηθή 

ππνδνκή ηελ νπνία δηαζέηεη, κε αλνηθηφ ηξφπν θαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο ζε φινπο 

ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ, έηζη ψζηε απηνί λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηνπο 

πειάηεο ηνπο. Δπηπιένλ, ε εηαηξεία Stokab επηηξέπεη ζηηο δεκφζηεο αξρέο, ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ηηο νξγαλψζεηο λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο ηειεπηθνηλσληαθέο αλάγθεο 

ηνπο. Οη νπηηθέο ζπλδέζεηο πξνο ην δίθηπν ελνηθηάδνληαη πξνο ηνπο παξφρνπο 

(operators) θαη ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο (end-users). Οη πειάηεο ηεο εηαηξείαο Stokab 

έρνπλ απνθιεηζηηθή πξφζβαζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε δνκή νπηηθψλ ηλψλ θαη νη 

ιεηηνπξγίεο πεξηνξίδνληαη ζηελ παξνρή παζεηηθνχ εμνπιηζκνχ (dark fiber), δει. νη 

πειάηεο ηεο Stokab πξέπεη λα είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ παξνρή ηνπ θαηάιιεινπ 

εμνπιηζκνχ γηα ηελ απνζηνιή/ιήςε δεδνκέλσλ νηνπδήπνηε είδνπο. 

 

ηα πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο αλαθνξηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε δηθηχσλ, ε 

εηαηξεία Stokab, πξνρψξεζε ζε ζηαδηαθή δεκηνπξγία ηνπ δηθηχνπ μεθηλψληαο απφ ηηο 

εκπνξηθέο πεξηνρέο ηνπ θέληξνπ ηεο ηνθρφικεο. ηαδηαθά επέθηεηλε ην δίθηπν πξνο 

ηηο κεγάιεο βηνκεραληθέο πεξηνρέο θαη άιινπο πεξηθεξεηαθνχο δήκνπο. Έθηνηε ην 

δίθηπν έρεη επεθηαζεί πξνο ηα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα ηεο ηνθρφικεο θαη άιιεο 

ππθλνθαηνηθεκέλεο θαη εκπνξηθέο πεξηνρέο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. ήκεξα, αθφκε 

θαη ηα λεζηά ηνπ αξρηπειάγνπο ηεο ηνθρφικεο έρνπλ ζεκεία πξφζβαζεο πξνο ην 

δίθηπν. Ζ εηαηξεία Stokab έρεη επίζεο θαηαζθεπάζεη ηδηφθηεηα ηνπηθά δίθηπα 

πξφζβαζεο, ηδηφθηεην δίθηπν νπηηθψλ ηλψλ θαη ηδηφθηεηα ηνπηθά, απνκαθξπζκέλα 

θαη 

εηαηξηθά δίθηπα. 

 

ηα πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή επηθνηλσληψλ, ε 

εηαηξεία Stokab έρεη ζηελ ηδηνθηεζία ηεο, δηαρεηξίδεηαη, αλαπηχζζεη θαη ιεηηνπξγεί ην 

εζσηεξηθφ δίθηπν ηεο πφιεο ηεο ηνθρφικεο, ην νπνίν νλνκάδεηαη S:t Erik Kom. Σν 

δίθηπν απηφ ρξεζηκνπνηείηαη απφ δηαθφξνπο δηαρεηξηζηέο, ζπκβνχιηα θαη δεκνηηθέο 

επηρεηξήζεηο. ην ηκήκα απηφ επίζεο αλήθεη θαη έλα επαγγεικαηηθφ ξαδην-δίθηπν ην 

νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ ηξνραία ηεο ηνθρφικεο κε θχξην ζθνπφ ηε ζπλερή 

ξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ ηεο πφιεο. Μέζα ζην 2003 ηα 

έζνδα απφ απηφ ηκήκα αλήιζαλ ζην 18% ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηεο Stokab. 

 

Χο πάξνρνο ελφο νπδέηεξνπ δηθηχνπ επηθνηλσληψλ (neutral communication provider), 

ε εηαηξεία Stokab παξέρεη κηα βαζηθή πιαηθφξκα κέζσ ηεο νπνίαο κπνξνχλ λα 

παξαζρεζνχλ ηειεπηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο κέζσ ελφο απνδνηηθνχ ηξφπνπ θαη κέζσ 

κηαο αξρηθήο επηινγήο ε νπνία ζα δηαζθαιίδεη ηελ ειεπζεξία επηινγήο, ηνλ 

αληαγσληζκφ θαη ηελ πνηθηιία επηινγψλ. Απηφ εμαζθαιίδεηαη κέζα απφ ηηο ζπλζήθεο 

πγηνχο αληαγσληζκνχ πνπ παξέρεη ε αλνηθηή θαη κε ίζνπο φξνπο πξφζβαζε ζηελ 

θπζηθή δηθηπαθή ππνδνκή ηελ νπνία παξέρεη ε εηαηξεία Stokab. Πξσηαξρηθφο ζηφρνο 

είλαη παξνρή ππεξεζηψλ ζηα γξαθεία ηνπ δήκνπ ηεο ηνθρφικεο, θαζψο επίζεο θαη 

ζηα ζρνιεία, ζηηο επηρεηξήζεηο ςπραγσγίαο θαη ζηηο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο. Μεηά 

απφ αίηεκα ηνπ Γήκνπ ηεο ηνθρφικεο, ε εηαηξεία Stokab εγθαζίδξπζε ην 2003 έλα 

λέν επηθνηλσληαθφ δίθηπν γηα φιεο ηηο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ ηεο ηνθρφικεο θαη ηηο 

δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο. 
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Ο Γήκνο ηεο ηνθρφικεο – κέζσ ηεο εηαηξείαο Stokab – ζπκπεξηθέξεηαη ηζφηηκα θαη 

νκνηφκνξθα ζηνπο παίθηεο ηεο αγνξάο κε απνηέιεζκα, ηελ χπαξμε θιίκαηνο 

εκπηζηνζχλεο ην νπνίν ζπκβάιεη ηα κέγηζηα ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. 

Ο βαζηθφο ιφγνο είλαη φηη εηαηξεία Stokab έρεη εγθαηαζηήζεη ηελ ππνδνκή θαη είλαη 

ππεχζπλε γηα ηε ιεηηνπξγία, αλάπηπμε θαη παξνρή δηθηπαθψλ επηθνηλσληαθψλ 

ππεξεζηψλ. Σαπηφρξνλα, ην ηδηφθηεην δεκνηηθφ δίθηπν δηαζθαιίδεη ηε 

καθξνπξφζεζκε αλάπηπμε θαη ηελ εζηίαζε ζην δεκφζην ζπκθέξνλ. Δπηπξφζζεηα, ε 

χπαξμε ελφο forum ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Stokab θαη ηνπ δήκνπ εγγπάηαη ηελ νξζή 

ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμε δηθηχνπ θαη ππεξεζηψλ. Σέινο, ην δίθηπν πξνζθέξεη 

δπλαηφηεηεο γηα ηε δεκηνπξγία επηρεηξεκαηηθψλ δηθηχσλ, ηα νπνία λα 

πξνζαξκφδνληαη ζηηο εηδηθέο απαηηήζεηο θάζε κνλάδαο. 

 

Άμην αλαθνξάο είλαη ην πξνθίι θαη νη ζηξαηεγηθέο ηεο εηαηξείαο Stokab πξνθεηκέλνπ 

λα γίλεη θαιχηεξα θαηαλνεηή ε γεληθή ιεηηνπξγία κηαο παξφκνηαο εηαηξείαο: 

 

• Θεσξείηαη απφ ηελ αγνξά σο κηα επηρείξεζε πνπ αζρνιείηαη κε ηελ αλάπηπμε 

ππνδνκψλ θαη δηαηεξεί νπδέηεξε ζηάζε σο πάξνρνο 

 

• Αλαπηχζζεη ζπλεξγαζία κε θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο αθηλήησλ θαη ηνπο 

ππφινηπνπο δήκνπο ζην λνκφ ηεο ηνθρφικεο 

 

• Πξνζθέξεη, ζηελ πφιε ηεο ηνθρφικεο, κηα βαζηθή δνκή γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ επηθνηλσλίαο 

 

• Γηαλέκεη ππεξεζίεο ηειεπηθνηλσληψλ θαη δεδνκέλσλ κέζσ ηνπ εζσηεξηθνχ 

δηθηχνπ ηεο πφιεο ηεο ηνθρφικεο, κε ηξφπν απνδνηηθφ θαη παξέρεη ηελ θπζηθή 

ππνδνκή κε γλψκνλα ηελ αλνηθηή θαη κε ίζνπο φξνπο πξφζβαζε 

 

• Μέζσ ηνπ νπδέηεξνπ ξφινπ ηεο σο παξφρνπ, ελζσκαηψλεη νκάδεο ππεξεζηψλ 

απφ δηαθνξεηηθνχο παξφρνπο θαη δεκηνπξγεί επλντθνχο φξνπο γηα ηελ ηξέρνπζα 

αλάπηπμε ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ ζην εζσηεξηθφ δίθηπν ηεο πφιεο 

ηεο ηνθρφικεο 

 

• Μεγηζηνπνηεί ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ παιαηφηεξσλ επελδχζεσλ ζην επίπεδν 

πνπ απαηηείηαη απφ ηελ πφιε ηεο ηνθρφικεο 

 

• Αλαζεσξεί ηηο κνξθέο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ηνπο 

ηδηνθηήηεο άιισλ κεηξνπνιηηηθψλ δηθηχσλ 

 

• Δζηηάδεη ζπζηεκαηηθά ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη παίξλεη ηηο απαξαίηεηεο 

πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο πγείαο θαη ηεο επεκεξίαο 

 

[ΗΣΤ, 2007] 

 

Σν Γίθηπν UTOPIA 

 
ηελ πνιηηεία Utah ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο, δεθανρηψ (18) πφιεηο 

μεθίλεζαλ (εθ ησλ νπνίσλ νη 14 ζπλερίδνπλ) λα εξγάδνληαη γηα λα δηαζθαιίζνπλ φηη 

νη επηρεηξήζεηο ζα παξακείλνπλ αληαγσληζηηθέο ηνλ 21ν αηψλα, κε ηελ εμαζθάιηζε 
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πξφζβαζεο ζε πξνεγκέλεο ππεξεζίεο ηειεπηθνηλσληψλ. ηφρνο είλαη ππεξεζίεο νη 

νπνίεο ζα κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη δνπιεχνπλ, 

καζαίλνπλ, δηαζθεδάδνπλ θαη επηθνηλσλνχλ. Οη πφιεηο Brigham, Cedar, Cedar Hills, 

Centerville, Layton, Lindon, Midvale, Murray, Orem, Payson, Perry, Riverton, Roy, 

Salt Lake, South Jordan, Taylorsville, Tremonton θαη West Valley ζρεκάηηζαλ ηελ 

εηαηξεία Utah Telecommunication Open Infrastructure Agency (UTOPIA). Ζ 

UTOPIA είλαη κηα δηαδεκνηηθή εηαηξεία (θνηλνπξαμία δήκσλ), ηεο νπνίαο απνζηνιή 

είλαη ε αλάπηπμε θαη ζπληήξεζε ελφο δηθηχνπ νπηηθψλ ηλψλ αλνηθηήο πξφζβαζεο, κε 

ην νπνίν ζα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε θάζε λνηθνθπξηφ θαη επηρείξεζε λα έρεη 

πξφζβαζε ζε κηα πνηθηιία ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο ηερλνινγίαο, νη 

νπνίεο ζα παξέρνληαη απφ επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα.  

 

Σν δίθηπν UTOPIA ζα είλαη αλνηρηφ ζηελ πξφζβαζε απφ κηα κεγάιε γθάκα 

ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο ζα παξέρνπλ πξνεγκέλεο ππεξεζίεο θσλήο, 

Γηαδηθηχνπ, δεδνκέλσλ θαη video (κε αληίζηνηρν ηξφπν κε ηα δεκνηηθά αεξνδξφκηα 

ηα νπνία θηινμελνχλ δηάθνξεο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο,). Σν απνηέιεζκα ζα είλαη 

πεξηζζφηεξεο επηινγέο γηα ηνπο θαηαλαισηέο, αληαγσληζηηθέο ηηκέο θαη βειηησκέλεο 

ππεξεζίεο γηα ην θνηλφ.  

 

Αλακέλεηαη νη πφιεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην UTOPIA λα είλαη κέξε ειθπζηηθά γηα λα 

δήζεη θαη γηα λα εγθαηαζηήζεη θάπνηνο ηελ επηρείξεζή ηνπ, ιφγσ ησλ ηεξάζηησλ 

ηαρπηήησλ θαη δπλαηνηήησλ ηνπ δηθηχνπ. Ο κεγάινο αξηζκφο ησλ θαηνηθηψλ θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ζα είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ην δίθηπν, ζα δεκηνπξγήζνπλ κηα 

ζεκαληηθή αγνξά γηα πξνεγκέλεο επηθνηλσλίεο, εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο πνπ δελ 

ήηαλ δπλαηέο κε ηα πξνυπάξρνληα δίθηπα. Οη δπλαηφηεηεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ζα 

είλαη πνιιέο φπσο, κεηάδνζε βίληεν, ηειε-εξγαζία, ηειεδηάζθεςε, εθαξκνγέο 

αζθαιείαο, ηειε-ηαηξηθή θαη γξήγνξε απνζηνιή κεηάδνζε αξρείσλ κεγάινπ φγθνπ.  

Δπίζεο αλακέλεηαη λα αθκάζεη ε θαηλνηνκία (θαζψο νη επηρεηξήζεηο πξφθεηηαη λα 

αλαπηχμνπλ λένπο ηξφπνπο γηα λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο ηνπ 

δηθηχνπ) θαη λα εληαζεί ν αληαγσληζκφο (θαζψο νη ISPs πξνζθέξνπλ κηα πνηθηιία 

ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ) κε απνηέιεζκα ρακειφηεξεο ηηκέο. 

 

Σν UTOPIA ζα αλαπηχμεη ηελ ππνδνκή θαη ζα εγθαηαζηήζεη ζπλδέζεηο νπηηθψλ ηλψλ 

πξνο θάζε ζπίηη θαη επηρείξεζε. Ηδησηηθνί εξγνιάβνη ζα αλαιάβνπλ ην έξγν 

θαηαζθεπήο ηνπ δηθηχνπ θαη ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ. ια ηα 

ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο ππνδνκήο έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί (ππφ δηάθνξεο κνξθέο) απφ 

θπβεξλεηηθέο πξνζπάζεηεο. 

 

Λφγσ ηνπ φηη ε δηείζδπζε ηεο επξπδσληθφηεηαο ζηελ Utah δελ είλαη αξθεηά κεγάιε 

εθπνλήζεθε έλα λέν επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν κε ζηφρν ηελ εθηθηφηεηα ηεο 

θαηαζθεπήο επξπδσληθψλ ππνδνκψλ θαη ηελ ππνδαχιηζε ηνπ αληαγσληζκνχ.  Πνιινί 

δήκνη θαη πνιηηείεο ζηηο ΖΠΑ έρνπλ εκπιαθεί ζε θάπνηνπ είδνπο ηειεπηθνηλσληαθφ 

πξφγξακκα. Σν επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηνπ UTOPIA ραξαθηεξίδεηαη απφ αλνηρηή 

πξφζβαζε ζε πνιιαπινχο παξφρνπο ζε έλα δίθηπν “ρνλδξηθήο” (wholesale network), 

ην νπνίν γίλεηαη εθηθηφ κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο πνιιψλ θνηλνηήησλ (Γήκσλ), νη 

νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ζαλ εληαία νληφηεηα κέζσ ηεο ζπκθσλίαο πνπ έρνπλ ζπλάςεη 

κεηαμχ ηνπο (Interlocal Agreement). Απηή ε δέζκεπζε, πνπ ζπκίδεη ην ξεηφ “φινη γηα 

έλαλ θαη έλαο γηα φινπο”, κεηαθξάδεηαη ζηηο αθφινπζεο ιεηηνπξγηθέο βάζεηο:  
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 Σν ζπλνιηθφ θφζηνο αλά ζπλδξνκεηή κεηψλεηαη κε ηε δηακνίξαζε (κεηαμχ 

φισλ ησλ πφιεσλ) ησλ εμφδσλ γηα εγθαηαζηάζεηο φπσο ην Κέληξν Γηθηπαθψλ 

Λεηηνπξγηψλ (NOC – Network Operations Center), ηα BSS/OSS (Business 

Support Systems, Operations Support Systems – πζηήκαηα Λεηηνπξγηθήο θαη 

Δπηρεηξεκαηηθήο ππνζηήξημεο), νη ζπλδέζεηο απφ πφιε ζε πφιε θ.ιπ. 

 Σα έζνδα αλά ζπλδξνκεηή γηα ηηο κηθξφηεξεο θαη ιηγφηεξν επηθεξδείο 

θνηλφηεηεο, ηα νπνία είλαη απμεκέλα θαη εμηζνξξνπνχληαη απφ ηε δηακνίξαζε 

ησλ εζφδσλ κε ηηο κεγαιχηεξεο θαη πεξηζζφηεξν επηθεξδείο πφιεηο (ην θέξδνο 

δελ είλαη ην θίλεηξν γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ αιιά νη επξέσο δηαδεδνκέλεο 

ππεξεζίεο). 

Απηή ε ζπλεξγαζία ζεκαίλεη φηη ην ζπλνιηθφ κέγεζνο ηεο αγνξάο κπνξεί λα 

επεθηαζεί κε ηε ζπκπεξίιεςε θνηλνηήησλ πνπ ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δε ζα είραλ 

πξφζβαζε ζηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο. Δπίζεο, αλ δελ ππήξρε ην αζξνηζηηθφ κέγεζνο 

ηεο αγνξάο, ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ρνλδξηθήο αλνηθηήο πξφζβαζεο (open-access 

wholesale business model) δε ζα είρε κεγάιε εθαξκνγή, αθνχ ε αγνξά δε ζα 

κπνξνχζε λα ζπληεξήζεη ηελ παξνπζία πνιιψλ παξφρσλ ππεξεζηψλ. 

 

Ζ πξνζέγγηζε ηεο ρνλδξηθήο πψιεζεο ειαρηζηνπνηεί ηα δηαρεηξηζηηθά θαη 

ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ δηθηχνπ. Σα ζέκαηα απηά αληηκεησπίδνληαη απφ ηνπο 

δηάθνξνπο παξφρνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην UTOPIA. αλ πάξνρνο ππεξεζηψλ 

ρνλδξηθήο, ην UTOPIA έρεη ζέζεη ζηαζεξά ηέιε πξφζβαζεο ζε φινπο ηνπο 

επηιεγκέλνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ νη νπνίνη επηζπκνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζην 

δίθηπν. Σν κνληέιν αλνηρηήο πξφζβαζεο επηηξέπεη ζην UTOPIA λα απμήζεη ην 

θεθάιαην θαη λα δηακνηξάζεη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ζηνπο παξφρνπο. Απηφ είλαη έλα 

ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ κνλνπσιηαθψλ κνληέισλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

απφ ηνπο βαζηθνχο παξφρνπο. Σα κνλνπψιηα πξέπεη απφ κφλα ηνπο λα 

δεκηνπξγήζνπλ αξθεηά έζνδα γηα λα απνπιεξψζνπλ ηα έμνδα ππνδνκήο. Με ην 

κνληέιν αλνηρηήο πξφζβαζεο, ηα έμνδα απηά απνπιεξψλνληαη απφ ηνπο παξφρνπο 

πνπ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο κέζσ ηνπ δηθηχνπ. Σέινο, ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ 

παξφρσλ θξαηάεη ηηο ηηκέο ησλ ππεξεζηψλ ζε ρακειά επίπεδα, κεγαιψλεη ηελ 

πηζαλφηεηα λα απμεζνχλ νη ξπζκνί εηζαγσγήο ζπλδξνκεηψλ ζην δίθηπν θαη βειηηψλεη 

ηα ζπλνιηθά έζνδα γηα ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ θαη ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπ δηθηχνπ. 

 

Σφζν ε βησζηκφηεηα θαη φζν θαη ε επέθηαζε ηνπ UTOPIA έρνπλ κειεηεζεί 

ιεπηνκεξψο απφ αλεμάξηεηνπο ζπκβνχινπο. Σν πην ζεκαληηθφ εχξεκα ζρεηηθήο 

κειέηεο είλαη φηη ε δεθαεηήο ηακεηαθή ξνή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα είλαη ζεηηθή, ρσξίο 

λα ρξεηαζηνχλ ρξήκαηα ησλ θνξνινγνπκέλσλ. Δίλαη πνιχ πηζαλφ (θαηά 84,7%) φηη 

ηα έζνδα ζα θαιχςνπλ ηα ιεηηνπξγηθά θαη δαλεηαθά ρξέε ηνλ 7ν ρξφλν. 

 

Γεδνκέλνπ φηη νη ηδησηηθνί πάξνρνη ζα πξνζθέξνπλ φιεο ηηο δηθηπαθέο ππεξεζίεο, 

ήηαλ ζεκαληηθφ λα δηαζθαιηζηεί φηη ην ζρέδην ζα απφβαηλε ζεηηθά θαη ππφ ην πξίζκα 

ησλ απαηηήζεψλ ηνπο. Οη εζληθνί πάξνρνη ππεξεζηψλ ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξα απφ 

26.000 λνηθνθπξηά ζπλδεδεκέλα κε ην δίθηπν, πξνθεηκέλνπ απηφ λα ιεηηνπξγεί 

επηθεξδψο. Ο ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ησλ 18 πφιεσλ είλαη πεξίπνπ 723 ρηιηάδεο 

θάηνηθνη, κε πεξίπνπ 249 ρηιηάδεο λνηθνθπξηά θαη 35 ρηιηάδεο επηρεηξήζεηο. Γηα ηηο 11 

πφιεηο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ηειηθά απφ ηελ αξρή ηνπ ζρεδίνπ ηα λνχκεξα απηά είλαη 

πεξίπνπ 518 ρηιηάδεο θάηνηθνη θαη 187 ρηιηάδεο λνηθνθπξηά. Δπνκέλσο είλαη αλαγθαίν 

λα ζπλδεζνχλ κε ην δίθηπν ην 11% (ην 14% ζηελ πεξίπησζε ησλ 11 πφιεσλ) ησλ 

λνηθνθπξηψλ. Μηα δεκνζθφπεζε απνθάιπςε φηη ην 76% ησλ θαηνίθσλ ζα 
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κεηαπεδνχζε ζηηο λέεο ππεξεζίεο αθφκα θαη ρσξίο κείσζε ηηκψλ θαη ην 71% 

ππνζηεξίδνπλ έλα δεκφζην-ηδησηηθφ δίθηπν νπηηθψλ ηλψλ. 

 

Σν πξφγξακκα ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ νκνινγηαθά δάλεηα (revenue bonds). Σν 

θαζαξφ πνζφ πνπ ζα ιεθζεί, ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ απνπιεξσκή ηεο 

θαηαζθεπήο ηνπ δηθηχνπ, ην νπνίν ζα νδεγεί ηα θαιψδηα νπηηθψλ ηλψλ ζηα φξηα θάζε 

ηδηνθηεζίαο ζε θάζε πφιε-κέινο. ηαλ έλαο ηδηνθηήηεο ή έλνηθνο ππνγξάςεη 

ζχκβαζε κε θάπνηνλ ηδησηηθφ πάξνρν (γηα ηελ παξνρή κίαο ή πεξηζζνηέξσλ 

ππεξεζηψλ κέζσ ηνπ UTOPIA) ηφηε ε νπηηθή ίλα ζα θηάζεη κέρξη ην ζπίηη ή ηελ 

επηρείξεζε ηνπ ζπλδξνκεηή. Σν UTOPIA ηφηε ζα εηζπξάμεη έλα πνζφ απφ ηνλ 

πάξνρν ην νπνίν εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα ιακβάλεη ν 

ζπλδξνκεηήο. Σα έζνδα απηά ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απνπιεξσκή ησλ 

νκνινγηαθψλ δαλείσλ. Δπί ηνπ παξφληνο ην UTOPIA δηαπξαγκαηεχεηαη κε κηα 

εηαηξεία αζθάιηζεο νκνινγηαθψλ δαλείσλ. O αζθαιηζηήο ζα θαιχςεη κέξνο ηεο 

ππνρξέσζεο πξνο ηνπο θαηφρνπο ησλ νκνινγηαθψλ δαλείσλ ζηελ απίζαλε πεξίπησζε 

πνπ ηα έζνδα ηεο επηρείξεζεο δελ αξθνχλ γηα λα θαιχςνπλ ην ρξένο. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ, ηα νκνινγηαθά δάλεηα νπζηαζηηθά πξνζιακβάλνπλ δηαζηάζεηο επέλδπζεο, 

πξάγκα πνπ ηηο θάλεη ηδηαίηεξα ειθπζηηθέο ζηνπο ηδηψηεο επελδπηέο. 

 

Μηα απφ ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ είραλ ηεζεί ήηαλ ε εμαζθάιηζε επλντθψλ επηηνθίσλ 

γηα ηα νκνινγηαθά δάλεηα πνπ ηειηθά ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα ρξεκαηνδνηεζεί ην 

πξφγξακκα. Οη πφιεηο-κέιε ηνπ UTOPIA είραλ ηελ επηινγή είηε λα πιεξψζνπλ 

κεγαιχηεξα επηηφθηα ή λα επηηχρνπλ ζεκαληηθέο εθπηψζεηο κε ην λα ζπκθσλήζνπλ 

ζηελ ππνζηήξημε κέξνπο ησλ νκνινγηψλ πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηνπο 

αζθαιηζηέο ησλ νκνινγηαθψλ δαλείσλ. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο UTOPIA 

απνθάζηζε λα πξνηείλεη ζηηο πφιεηο-κέιε λα ππνζηεξίμνπλ έλα κέξνο ησλ 

νκνινγηαθψλ δαλείσλ. Ζ εηαηξεία ζα πξνβεί ζε ζπδεηήζεηο κε ηνπο δεκάξρνπο θαη ηα 

δεκνηηθά ζπκβνχιηα θαη κεηά ηε δηεμαγσγή δεκφζησλ αθξνάζεσλ, θάζε πφιε ζα 

απνθαζίζεη γηα ηηο κειινληηθέο ελέξγεηέο ηεο. 

 

Σα ηδξπηηθά κέιε ηνπ UTOPIA έρνπλ θαηαξηίζεη κηα ζηαδηαθή πξνζέγγηζε γηα λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο: 

 

 Γηεμαγσγή κειέηεο εθηθηφηεηαο/βησζηκφηεηαο: Ζ UTOPIA έρεη πξνζιάβεη 

ζπκβνχινπο γηα λα εμαθξηβψζνπλ: 

1. Πνηα ηερλνινγία ηθαλνπνηεί θαιχηεξα ηηο αλάγθεο ησλ θνηλσληψλ 

2. Πνην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν είλαη θαηάιιειν γηα έλα δεκφζην ζχζηεκα, θαη 

3. Αλ ην ζχζηεκα κπνξεί λα είλαη νηθνλνκηθά απηνζπληεξνχκελν 

Σα επξήκαηα απφ ηελ νινθιεξσκέλε κειέηε, ζα ππνβάιινληαλ ζε έλα 

αλεμάξηεην ζπκβαιιφκελν ηξίην κέξνο γηα πεξαηηέξσ εμέηαζε. 

 Δκπινθή θαη ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο: ηελ πεξίπησζε επλντθνχ 

απνηειέζκαηνο ηεο κειέηεο, νη ελδηαθεξφκελεο πφιεηο-κέιε δεζκεχνληαη γηα ηε 

ζπλέρηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σν γεγνλφο ηεο δέζκεπζεο πνπ αλαιακβάλνπλ 

θάπνηεο πφιεηο, επηηξέπνπλ ζηε UTOPIA λα δηεξεπλήζεη ηα εηζνδήκαηα απφ 

πηζαλέο αγνξέο, θαζψο θαη ηα ζπλνιηθά θαηαζθεπαζηηθά έμνδα. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ δηαζθαιίδεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 
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 Πεηξακαηηζκφο: Πξηλ ην δαλεηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πνπ απαηηείηαη γηα 

φιε ηελ θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ, ε UTOPIA ζα δαλεηζηεί ηφζα ρξήκαηα ψζηε λα 

θαηαζθεπάζεη έλα κηθξφ ππνζχλνιν ηνπ δηθηχνπ πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζεη ηα 

θαηαζθεπαζηηθά έμνδα θαη λα εμεηάζεη ηηο θαηαζθεπαζηηθέο κεζνδνινγίεο, ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ, ηελ ππνζηήξημε ζηνπο πειάηεο θαη άιια ιεηηνπξγηθά ζέκαηα. 

 Πιήξεο θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ: Αλ ηα απνηειέζκαηα ησλ 1&3 είλαη ζεηηθά, 

ην επφκελν βήκα είλαη λα εμαζθαιηζηνχλ ηα απαηηνχκελα ρξήκαηα γηα ηελ πιήξε 

θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ, πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζνπλ άκεζα νη εξγαζίεο.  

 Λεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ δηθηχνπ: Ζ UTOPIA ζα ζπκβιεζεί κε 

δηαρεηξηζηέο δηθηχσλ γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ ζπλερηδφκελε βησζηκφηεηα θαη 

επηηπρία ηνπ δηθηχνπ. 

Απφ ηηο 18 αξρηθά πφιεηο, 14 έρνπλ δεζκεπηεί φηη ζα ιάβνπλ κέξνο θαη 11 απφ απηέο 

έρνπλ δεζκεπηεί λα ππνζηεξίμνπλ νηθνλνκηθά ην πξφγξακκα γηα λα επηηαρπλζνχλ νη 

δηαδηθαζίεο ζηηο θνηλσλίεο ηνπο. Ζ UTOPIA έρεη εμαζθαιίζεη πάλσ απφ 85 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα γηα λα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ αξρηθή θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ ζηηο 

11 πφιεηο [ΗΣΤ, 2007]. 

 
 

Ζ πεξίπησζε ηεο LOCALRET ζηελ Καηαινλία (Ηζπαλία)  
 

Ζ ίδξπζε ηεο θνηλνπξαμίαο LOCALRET ζηελ Καηαινλία ηεο Ηζπαλίαο ήηαλ κία 

δπλακηθή απάληεζε ησλ δήκσλ ηεο πεξηνρήο ζηηο θαηλνχξγηεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο 

θαη ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο. Οη δεκνηηθέο αξρέο ηεο πεξηνρήο βιέπνπλ ηελ 

ηερλνινγηθή επαλάζηαζε σο κία επθαηξία γηα βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθήο θαηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο αιιά θαη σο κία ελδερφκελε απεηιή γηα ηελ 

θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηζνξξνπία. Χο εθ ηνχηνπ, ην 1997 ηα δεκνηηθά ζπκβνχιηα ηεο 

Καηαινλίαο δεκηνχξγεζαλ απφ θνηλνχ ηελ LOCALRET, ε νπνία πεξηιακβάλεη 

ζρεδφλ φινπο ηνπο δήκνπο ηεο πεξηνρήο αδηαθξίησο κεγέζνπο, πιεζπζκνχ θαη 

πνιηηηθψλ απνρξψζεσλ ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνπιίσλ. Ζ θνηλνπξαμία πεξηιακβάλεη 

επίζεο ηνπο δχν δεκνηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο ηεο Καηαινλίαο: ην Federation of 

Catalan Municipalities (FMC) θαη ην Catalan Association of Municipalities and 

Counties (ACMC). Ο ζηφρνο ηεο θνηλνπξαμίαο είλαη λα πξνσζήζεη δεκφζηεο 

πξσηνβνπιίεο κε ζπκκεηνρή ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ 

παξφρσλ θαη λα εμαζθαιίζεη ηελ θνηλσληθά δίθαηε αλάπηπμε ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ 

δηθηχσλ θαη ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο ζηελ Καηαινλία.  

Ζ θνηλνπξαμία μεθίλεζε ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ θαισδηαθήο ηειεφξαζεο ζηελ 

θαηαιαληθή αγνξά, κε έλα επελδπηηθφ πιάλν 15 – 20 ρξφλσλ. Με ηελ απειεπζέξσζε 

ηεο αγνξάο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ ζηελ Ηζπαλία ε LOCALRET αλέιαβε πξσηνβνπιίεο 

γηα ηελ επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαη ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία 

νπηηθνχ επξπδσληθνχ δηθηχνπ. Οη ζηφρνη ηεο LOCALRET είλαη λα δηαζπλδεζεί θάζε 

πνιίηεο θαη θάζε επηρείξεζε κέζσ ηνπ δηθηχνπ θαη θάζε δξφκνο ηεο Καηαινλίαο λα 

έρεη ζσιήλεο γηα νπηηθέο ίλεο. Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ δηθηχνπ έρνπλ ήδε 

μεθηλήζεη θαη ην αλαπηπμηαθφ πιάλν ηεο LOCALRET πεξηιακβάλεη ζε πξψηε θάζε 

ηελ δηαζχλδεζε 300 δήκσλ κέρξη ην 2009, έξγν πξνυπνινγηζκνχ 200 εθαηνκκπξίσλ 

επξψ.  

Ο ιεηηνπξγηθφο ζρεδηαζκφο ηεο LOCALRET πεξηιακβάλεη ηελ ζπλεξγαζία κε έλαλ 

ηειεπηθνηλσληαθφ πάξνρν ν νπνίνο ζα αλαιάβεη ηελ δηαρείξηζεο ηνπ δηθηχνπ. Δπεηδή 
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δελ ζέινπλ λα ππνζηνχλ λνκηθέο ή ξπζκηζηηθέο ζπλέπεηεο ιφγσ άληζεο κεηαρείξηζεο 

ηνπ αληαγσληζκνχ ή λα θαηεγνξεζνχλ γηα ηελ εθαξκνγή κνλνπσιηαθψλ πξαθηηθψλ, 

νη απαηηήζεηο γηα ηελ επηινγή ηνπ παξφρνπ πνπ ζα αλαιάβεη ηελ δηαρείξηζε ηνπ 

επξπδσληθνχ δηθηχνπ ηεο πεξηνρήο ζα πεξηιακβάλνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ 

θάησ απφ θαζεζηψο αλνηθηήο πξφζβαζεο θαη κφλν πσιήζεηο ρνλδξηθήο.  

Σν εκπνξηθφ πιάλν ηεο θνηλνπξαμίαο πεξηιακβάλεη α) πσιήζεηο ζθνηεηλήο ίλαο ζε 

θχξηεο αγνξέο (φπσο ε Barcelona) θαη β) πσιήζεηο κήθνπο θχκαηνο (wavelength) ζε 

κηθξφηεξεο αγνξέο (φπσο απηέο πεξηθεξεηαθψλ δήκσλ). ηελ ζπλέρεηα ζρεδηάδεηαη ε 

αλάπηπμε λέσλ ππεξεζηψλ, πνπ ζα ζπκπιεξψζνπλ ηεο βαζηθέο νπηηθέο ππεξεζίεο. Οη 

ππεξεζίεο απηέο πεξηιακβάλνπλ Ethernet over MPLS, ππνδνκή SDH39, ππεξεζίεο 

TDM40 θαη γεληθφηεξα ππεξεζίεο πνπ ελδηαθέξνπλ ηειεπηθνηλσληαθνχο παξφρνπο ή 

άιινπο πειάηεο ρνλδξηθήο.  

Σν επηρεηξεζηαθφ πιάλν πεξηιακβάλεη ηελ δεκηνπξγία κίαο κηθξήο δεκφζηαο 

ππεξεζίαο ε νπνία ζα αλαιάβεη ηελ δηαρείξηζε ησλ λνκηθψλ δηθαησκάησλ πξφζβαζεο 

θαη ηνλ έιεγρν ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ παξφρνπ. ηελ ππεξεζία απηή ζα πεξηέιζνπλ 

ηα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ησλ δηθηχσλ πνπ ζπλδένπλ ηνπο δήκνπο (π.ρ. 

ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν, εζληθέο νδνί, γξακκέο κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο θ.η.ι.) ελψ ε LOCALRET ζα δηαηεξήζεη ηνλ έιεγρν ησλ δηθαησκάησλ 

πξφζβαζεο ζηνπο δεκνηηθνχο δξφκνπο. Δπίζεο, ζα αλαιάβεη ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κε 

ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ δεκνηηθνχ επξπδσληθνχ δηθηχνπ ελψ ζα επηβιέπεη ηελ ιεηηνπξγία 

θαη δηαρείξηζε ηνπ δηθηχνπ απφ ηνλ ηειεπηθνηλσληαθφ πάξνρν. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε 

κηθξή απηή δεκφζηα ππεξεζία ζα ζπγθεληξψζεη ηελ απαηηνχκελε λνκηθή ηζρχ θαη ηελ 

ηερληθή θαη ιεηηνπξγηθή εκπεηξία ψζηε λα γίλεη νξζνινγηζηηθή δηαρείξηζε ηεο 

θπζηθήο πξφζβαζεο θαη ησλ ζπλεξγαηψλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ.  
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Σρήκα 10: Σρέδην αλάπηπμεο δηαδεκνηηθνύ δηθηύνπ LOCALRET 
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ηελ LOCALRET ζπκκεηέρνπλ ζήκεξα 801 δήκνη (απφ ηνπο 946 νιφθιεξεο ηεο 

Καηαινλίαο) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δήκνπ ηεο Barcelona, πνπ θαιχπηνπλ ην 

99% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Καηαινλίαο. Ζ επηρεηξεζηαθή δξάζηε ηεο θνηλνπξαμίαο ηελ 

θαζηζηά μερσξηζηή πεξίπησζε γηα ηα Δπξσπατθά δεδνκέλα θαζψο εζηηάδεη ζε κία 

ηεξάζηηα πεξηνρή κε εθαηνληάδεο δήκνπο. Ζ ελσηηθή θχζε ηεο θνηλνπξαμίαο θαη νη 

πνιηηηθέο νη νπνίεο έρεη βάιεη ζε εθαξκνγή έρνπλ απνδψζεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 

δήκνπο κεγάιε επηρεηξεκαηηθή θαη πνιηηηθή επηξξνή ελψ ην πεδίν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο LOCALRET δηεπξχλεηαη ζηαζεξά καδί κε ηηο αλάγθεο ησλ 

κειψλ ηνπ σο απνηέιεζκα α) ησλ ηειεπηαίσλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ β) ηεο 

πξννδεπηηθήο θαλνληζηηθήο ξχζκηζεο ηεο βηνκεραλίαο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη 

πιεξνθνξηθήο θαη γ) ηεο αλάγθεο γηα δεκηνπξγία λέσλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ 

ζε φιε ηελ πεξηνρή.  

Ζ ζπκκεηνρή ησλ δήκσλ ζηα φξγαλα δηνίθεζεο ηεο θνηλνπξαμίαο ζηεξίδεηαη ζηελ 

εθπξνζψπεζή ηνπο ζηα πεξηθεξεηαθά φξγαλα αλάινγα κε ηνλ πιεζπζκφ ηνπο. Ζ 

LOCALRET έρεη ρσξηζηεί ζε 3 δηνηθεηηθέο πεξηθέξεηεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ 

φινη νη δήκνη πνπ αλήθνπλ ζε απηέο. Απηφο ν ηξφπνο επηηπγράλεη πιήξε 

εθπξνζψπεζε ησλ δήκσλ πέξαλ πνιηηηθψλ, δεκνγξαθηθψλ θαη ηνπηθηζηηθψλ 

δηαρσξηζκψλ.  

ην ζρήκα 11 παξνπζηάδεηαη ε ηειηθή κνξθή ηνπ επξπδσληθνχ δηθηχνπ ηεο 

LOCALRET ζηελ Καηαινλία ζχκθσλα κε ηνλ πθηζηάκελν ζρεδηαζκφ.  

Σα ζεκαληηθφηεξα έξγα πνπ είλαη ζε εμέιημε ζηελ πεξηνρή ηεο Καηαινλίαο (εθηφο 

Barcelona) παξνπζηάζηεθαλ ζην ζπλέδξην ηνπ Europe FTTH Council ζηελ Barcelona 

ζηηο αξρέο ηνπ 2007 θαη αθνξνχλ:  

 ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζπλάζξνηζε δήηεζεο ζηελ πεξηνρή Maresme 

βφξεηα ηεο Barcelona. Πξνυπνινγηζκφο: 3,350 εθαηνκκχξηα επξψ.  

 ηελ αλάπηπμε δεκνηηθνχ νπηηθνχ δηθηχνπ ζηελ πφιε Viladecans, 70.000 

θαηνίθσλ. Πξνυπνινγηζκφο 15 εθαηνκκχξηα επξψ γηα ηελ θάιπςε 26.000 

λνηθνθπξηψλ.  

[Μάγθιαξεο, 2007] 

 

Ζ πεξίπησζε ηνπ Amsterdam 

 
Ο Γήκνο ηνπ Amsterdam επέιεμε νπηηθέο ίλεο θαζψο ζεψξεζε φηη ν ραιθφο θαη ηα 

νκναμνληθά θαιψδηα πξφθεηηαη λα μεπεξαζηνχλ ζχληνκα. Ζ ελέξγεηά ηνπ απηή 

μεθίλεζε κε αθνξκή ηελ απξνζπκία ησλ παξφρσλ λα επελδχζνπλ ζηελ εγθαηάζηαζε 

νπηηθψλ ηλψλ θαη ηελ πινπνίεζε Fibre to the Home (FttH). 

 

Σν κνληέιν πνπ επηιέρζεθε είλαη ε δεκηνπξγία κηαο θνηλσθεινχο εηαηξείαο ζηελ 

νπνία ν Γήκνο ζπκκεηέρεη κε 20% θαη θαηέρεη αιιά θαη εθκεηαιιεχεηαη ην παζεηηθφ 

δηθηπαθφ επίπεδν (fibre). Οη ππφινηπνη ζπκκεηέρνληεο ζηελ δεκφζηα-ηδησηηθή 

θνηλνπξαμία (Public Private Partnership -PPP) είλαη ηδησηηθνί θνξείο θαη εηαηξείεο. Σν 

ελεξγφ κέξνο ηνπο δηθηχνπ αλήθεη ζε κηα ηδησηηθή εηαηξεία. Μφιηο θαζνξίζηεθε κηα 

ηδησηηθή θνηλνπξαμία γηα ην ελεξγφ κέξνο ηνπο δηθηχνπ μεθίλεζε ε θαηαζθεπή 

(ζθάςηκν) γηα ην παζεηηθφ κέξνπο ηνπ δηθηχνπ. 

 

Σν FttH project ζην Amsterdam νλνκάδεηαη “Citynet” θαη αθνξά 450.000 λνηθνθπξηά 
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ζην Amsterdam. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε 800 MEuro (δειαδή 

αλάκεζα ζε 1500 θαη 2000 Euro αλά ζχλδεζε). Ο δήκνο ηνπ Amsterdam επέλδπζε 

πεξίπνπ 6 MEuro (πεξίπνπ ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηνπ έξγνπ) ζηελ πξψηε 

θάζε ηνπ έξγνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ππήξρε ν θίλδπλνο ζηξέβισζεο ηνπ 

αληαγσληζκνχ θαζψο ν Γήκνο επέλδπζε θαη εθκεηαιιεχηεθε δεκφζην ρξήκα. ηελ 

πεξίπησζε ηνπ Amsterdam απηφο ν θίλδπλνο ειαρηζηνπνηήζεθε κε ηελ ζπκκεηνρή 

ηνπ Γήκνπ ζε κηθξφ πνζνζηφ ζηηο επελδχζεηο θαη επηπιένλ κε κηθξή ζπκκεηνρή ζηελ 

θνηλνπξαμία εθκεηάιιεπζεο, φπνπ εθκεηαιιεχεηαη κφλν ην παζεηηθφ κέξνο ηνπ 

δηθηχνπ [ΗΣΤ, 2007]. 

 

 

Ζ πεξίπησζε ηεο εηαηξίαο NESA A/S, Κνπεγράγε (Γαλία) 
 

Ζ NESA A/S είλαη κία εηαηξία θνηλήο σθέιεηαο ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηεο Κνπεγράγεο κε θχξηα εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ηελ δηαλνκή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Γηαζέηεη 535.000 πειάηεο ελψ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ αλαγθψλ ηεο εγθαηέζηεζε ηα ηειεπηαία 15 ρξφληα, δίθηπν νπηηθψλ 

ηλψλ ζπλνιηθνχ κήθνπο 700 ρηιηνκέηξσλ κε ην ζπλνιηθφ κήθνο ησλ εγθαηεζηεκέλσλ 

θαισδίσλ νπηηθψλ ηλψλ λα θηάλεη ηα 25.000 ρηιηφκεηξα. Σν 2002 ε εηαηξία επέθηεηλε 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζηελ επξπδσληθή αγνξά θαη μεθίλεζε ηελ δνθηκαζηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ FTTH δηθηχνπ ηεο. Σν 2004 ε εηαηξία είρε 800 ελεξγνχο πειάηεο/ 

ζπίηηα, ζην πηινηηθφ εκπνξηθφ δίθηπν. 

 

ήκεξα ε εηαηξία έρεη ήδε εγθαηαζηήζεη ππνδνκή ζσιελψζεσλ ζε πεξίπνπ 20.000 

ζπίηηα θαη πξνβιέπεη, ζηα επφκελα 5 - 7 ρξφληα ηελ επέθηαζε ηεο θάιπςεο ζε 

200.000 ζπίηηα. Ζ εηαηξία δελ έρεη πξνρσξήζεη ζηελ εγθαηάζηαζε νπηηθψλ ηλψλ 

εληφο ησλ ζσιελψζεσλ επεηδή φπσο ππνζηεξίδνπλ ηα ζηειέρε ηεο: «ια ηα 

ζεκαληηθά έξγα ππνδνκήο ρξεηάδνληαη ηζρπξή πνιηηηθή ππνζηήξημε».  

 

Ζ θαηαζθεπή ηνπ FTTH δηθηχνπ ηεο εηαηξίαο δφζεθε ππεξγνιαβηθά ζε ηδησηηθέο 

εηαηξείεο κε ζρεηηθή εκπεηξία. Οη ππεξεζίεο πξνζθέξνληαη κέζσ ελφο MPLS32 

δηθηχνπ θνξκνχ ην νπνία δηαζπλδέεη ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο αλά λεζίδεο ησλ 24 

ζπηηηψλ κέζσ ελφο ελεξγνχ switch ζε έλαλ ελδηάκεζν θφκβν (ρξεζηκνπνηψληαο 

ηνπνινγία άζηξνπ – star topology). 

 

Σν επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο NESA έρεη σο εμήο: 

 

Ζ εηαηξία πξνζθέξεη έλα νπδέηεξν, αλνηθηφ δίθηπν κέζσ ηνπ νπνίνπ νη δηάθνξνη 

ηειεπηθνηλσληαθνί πάξνρνη κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζηα λνηθνθπξηά. Ζ 

NESA έρεη ηελ ηδηνθηεζία, ηνλ έιεγρν θαη ηελ ζπληήξεζε ηνπ επξπδσληθνχ δηθηχνπ 

θαη ηεο θπζηθήο ππνδνκήο. 

 

ηελ ζεκεξηλή πηινηηθή θάζε ιεηηνπξγίαο νη πειάηεο πιεξψλνπλ 50€ κεληαίσο γηα 

ηελ πξφζβαζε ζηελ ππνδνκή θαη ζηελ ζπλέρεηα πιεξψλνπλ απεπζείαο ζηνπο 

ηειεπηθνηλσληαθνχο παξφρνπ κέζσ ελφο web portal γηα φπνηεο επηπιένλ ππεξεζίεο 

επηιέμνπλ. 

 

Γελ ππάξρεη θαηακεξηζκφο εζφδσλ κε ηνπο ηειεπηθνηλσληαθνχο παξφρνπο νχηε 

ρξέσζε γηα ηελ κεηαθνξά δεδνκέλσλ (transportation fee) απφ ην ζεκείν δηαζχλδεζεο 



 99 

ηνπ παξφρνπ κέρξη ηνλ ηειηθφ ρξήζηε, κε ηελ NESA λα αλαιακβάλεη φια ηα έμνδα 

(θαη ηα θέξδε) απφ ην πάγην δηαζχλδεζεο ηνπ πειάηε. 

 

Ζ NESA, κέζα απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή ηεο ππνζηεξίδεη ηελ αλνηθηή 

πξφζβαζε (open access) θαη απέρεη απφ θάζε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ζα 

κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο παξνρή ππεξεζίαο. Ζ εηαηξία ζεσξεί φηη ε απνρή απφ θάζε 

ηέηνηα δξαζηεξηφηεηα είλαη ν κφλνο ηξφπνο γηα ηελ εμαζθάιηζε πγηνχο αληαγσληζκνχ 

ζην επίπεδν ηεο ππεξεζίαο θαη σο εθ ηνχηνπ ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο επηηπρίαο. 

 

χκθσλα κε φζα ππνζηεξίδεη ε εηαηξία ππάξρνπλ πνιιέο ζεκαληηθέο ζπλέξγεηεο 

κεηαμχ ηεο δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηεο νπηηθήο ππνδνκήο φπσο α) θνηλφο 

ζρεδηαζκφο δηθηχνπ, β) θνηλά θαηαζθεπαζηηθά έξγα γ) θνηλφο έιεγρνο θαη 

παξαθνινχζεζε δηθηχνπ θαη δ) θνηλή νξγαλσηηθή δνκή. Σν θφζηνο ηεο ίλαο είλαη 

ακειεηέν ζε ζρέζε κε ην πςειφ θφζηνο ηεο εθζθαθήο θαη θαηαζθεπήο ηεο ππνδνκήο 

ζσιελψζεσλ. πσο ιέλε ραξαθηεξηζηηθά ηα ζηειέρε ηεο NESA «ζα έπξεπε λα είλαη 

παξάλνκν λα κελ εγθαζίζηαληαη νπηηθέο ίλεο ζηα ζπίηηα θαηά ηελ δηάξθεηα 

θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ» [Μάγθιαξεο, 2007]. 

 

 

 

 

 

Ζ πεξίπησζε ηεο FastWeb ζηελ Ηηαιία  

 

Μία εληππσζηαθή φζν θαη πξσηνπνξηαθή πεξίπησζε αλάπηπμεο κεηξνπνιηηηθψλ 

δηθηχσλ νπηηθψλ ηλψλ ζε πφιεηο απνηειεί ε FastWeb. H FastWeb (ηδηνθηεζίαο 

e.Biscom) παξέρεη ππεξεζίεο ηειεθσλίαο, Internet θαη ηειεφξαζεο ζε πάλσ απφ 

400.000 ζπίηηα ζε 13 πφιεηο ηεο Ηηαιίαο: Milano, Roma, Genova, Napoli, Bologna, 

Torino, Reggio Emilia, Modena, Padova, Mestre, Venezia, Bari θαη Alessandria. ηελ 

πεξίπησζε ηεο πφιεο ηνπ Μηιάλνπ, ηελ πφιε απφ ηελ νπνία μεθίλεζε, ην δίθηπν ηεο 

εηαηξίαο θαιχπηεη πάλσ απφ ην 25% ησλ θαηνηθηψλ ηελ πφιεο.  

Ζ πεξίπησζε ηεο FastWeb απνηειεί κνλαδηθφ παξάδεηγκα γηα πνιινχο ιφγνπο. 

Αξρηθά μεθίλεζε γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο κεηξνπνιηηηθνχ δηθηχνπ νπηηθψλ ηλψλ κε 

ζχκπξαμε δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα. Ζ ηφηε εηαηξία Metroweb, ήηαλ πάξνρνο 

κφλν ππεξεζηψλ ζθνηεηλήο ίλαο (dark fibber) θαη αλήθεη ζηελ ΑΔΜ, πνπ είλαη ε 

εηαηξία δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηνπ Μηιάλνπ. Ζ ηηαιηθή πεξίπησζε 

εθαξκφδεη ζηελ πξάμε ην κνληέιν δηαρσξηζκνχ θπζηθήο ππνδνκήο θαη παξνρήο 

ππεξεζηψλ. Ζ Metroweb (θπζηθή ππνδνκή) λα αλήθεη θαηά 100% ζηε ΑΔΜ θαη ε 

FastWeb (παξνρή ππεξεζηψλ) λα αλήθεη θαηά 100% ζηε e.Biscom.  

ηελ ζπλέρεηα ε FastWeb εμειίρζεθε ζε έλα πιήξσο ιεηηνπξγηθφ πάξνρν ππεξεζηψλ 

θσλήο, δεδνκέλσλ θαη βίληεν ζε πνιιέο πφιεηο ηελ Ηηαιίαο θαη απνηειεί ηνλ βαζηθφ 

αληαγσληζηή ηνπ εζληθνχ παξφρνπ ηειεπηθνηλσληψλ ηεο Ηηαιίαο, ηελ Telecom Italia. 

Σειεπηαία, έρεη αλαπηχμεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζε ρψξεο εθηφο 

Ηηαιίαο φπσο ε Οπγγαξία θαη ε Γεξκαλία, ην νπνίν απνηειεί θαη έλα απφ ηα ειάρηζηα 

παξαδείγκαηα ηέηνησλ επηρεηξεκαηηθψλ αλνηγκάησλ ζηελ Δπξψπε.  

Ζ FastWeb ιεηηνπξγεί δίθηπν Ethernet πάλσ απφ ηελ νπηηθή θπζηθή ππνδνκή ηεο. 

χκθσλα κε ηα ζηειέρε ηεο εηαηξίαο απηφο είλαη ν πην νηθνλνκηθφο ηξφπνο  
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ιεηηνπξγίαο κεηξνπνιηηηθψλ δηθηχσλ. Ζ ππνδνκή ζε επίπεδν ζηξψκαηνο δηθηχνπ γηα 

ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θσλήο, βίληεν θαη δεδνκέλσλ είλαη ην πξσηφθνιιν IP.  

Ο θχξηνο ηξφπνο δηαζχλδεζεο πειαηψλ κε ην δίθηπν είλαη κε FTTH. 

πκπιεξσκαηηθά ρξεζηκνπνηείηαη θαη ε ηερλνινγία DSL θπξίσο ζε πεξηπηψζεηο πνπ 

ε ππθλφηεηα ηεο δφκεζεο θαη ηνπ πιεζπζκνχ θαζηζηά αζχκθνξε ηελ αλάπηπμε 

νπηηθψλ δηθηχσλ. Πέξαλ ηνχηνπ, ην δίθηπν ραιθνχ πνπ έρεη αλαπηπρζεί απφ ηελ 

Telecom Italia ζηηο πφιεηο φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε εηαηξία, είλαη πνιχ θαιήο 

πνηφηεηαο θαη ην κέζν κήθνο ησλ ηνπηθψλ βξφρσλ κηθξφ. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα ηεο επηηπρεκέλεο ρξήζεο ηερλνινγηψλ DSL είλαη φηη ε FastWeb ήηαλ ε 

πξψηε Δπξσπατθή εηαηξία πνπ παξείρε ππεξεζίεο βίληεν πάλσ απφ DSL.  

Δλδεηθηηθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζε ηδηψηεο θαη επηρεηξήζεηο απφ ηελ FastWeb 

είλαη νη αθφινπζεο:  

 Σειεθσλία (VoIP), κε πνιιαπινχο ηξφπνπ ρξέσζεο.  

 Γεδνκέλα, επξπδσληθφ Internet.  

 Σειεφξαζε, βίληεν, 80 έσο θαη 120 θαλάιηα ηειεφξαζεο πάλσ απφ FTTH θαη   

DSL.  

 Βίληεν θαηά απαίηεζε (video on demand).  

 Καηαγξαθή θαη απνζήθεπζε βίληεν θαη θαλαιηψλ.  

 Videoconference  

 VPN ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο.  

 

[Μάγθιαξεο, 2007] 
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