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Δπηηειηθή ύλνςε
Ζ παξνχζα κειέηε αζρνιείηαη κε ηα ζέκαηα εγθαηάζηαζεο νπηηθψλ ηλψλ κέρξη ηνπο
ηειηθνχο ζπλδξνκεηέο. πσο είλαη γλσζηφ κε 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 ζηνλ ηνπηθφ βξφρν.
Αλάινγα κε ην βαζκφ ζπκκεηνρήο ηεο νπηηθήο ίλαο ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηνπηθνχ
βξφρνπ, δηαθξίλνπκε δηαθνξεηηθέο ππνπεξηπηψζεηο (π.ρ., FTTH. FTTC, FTTN,
FTTB). Δπίζεο, νη δηαθνξεηηθέο ηνπνινγίεο ζηα νπηηθά δίθηπα πξφζβαζεο (π.ρ., P2P,
P2MP) αιιά θαη ε ηερλνινγία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί (p.x., PON, AON) επεξεάδνπλ
ηφζν ηε δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο εθαξκνγψλ ζπκκεηξηθήο ή αζχκκεηξεο θίλεζεο
αιιά θπξίσο ηα επηρεηξεκαηηθά κνληέια πνπ ζα εθαξκνζηνχλ (π.ρ., απνθιεηζηηθήο,
αλνηρηήο πξφζβαζεο, επίπεδν αλνηρηήο πξφζβαζεο).
Ζ παξνρή επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ ζε δίθηπα FTTx ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάγθε
χπαξμεο ζπλδέζεσλ πςειψλ ηαρπηήησλ θαη νδεγεί ζηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο
πεξηθεξεηαθψλ θέληξσλ ζπλ-εγθαηάζηαζεο (collocation facilities), αλνηθηψλ ζε
παξφρνπο ππεξεζηψλ θαη ππνδνκψλ.
Δπηπιένλ, ε αλάπηπμε δηθηχσλ FTTx απαηηεί ζεζκηθή παξέκβαζε γηα ηελ θαιχηεξε
πινπνίεζε κίαο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ πινπνίεζε θαη βησζηκφηεηα δηθηχσλ FTTx
(αλεμαξηήησο αξρηηεθηνληθήο).
Αλάκεζα ζηα ππφινηπα ξπζκηζηηθά θελά λα
ζεκεηψζνπκε φηη ην ππάξρνλ ζεζκηθφ πιαίζην δελ πεξηιακβάλεη ξεηέο δηαηάμεηο γηα
ηελ πινπνίεζε θαηάιιεισλ εγθαηαζηάζεσλ ζην εζσηεξηθφ ησλ θηηξίσλ θαη ηελ
«είζνδν» ησλ δηθηχσλ εληφο ησλ θηηξίσλ. Πξφβιεςε γηα ηα ζέκαηα απηά έρεη
ζπκπεξηιεθζεί ζην πξνζρέδην ΚΤΑ κε ηίηιν «Καζνξηζκφο ησλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ γηα ηα εζσηεξηθά δίθηπα ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ» πνπ βξίζθεηαη
ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε απφ ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ.
Έλα επίζεο ζεκαληηθφ ζέκα είλαη ε πηνζέηεζε ηνπ πιένλ θαηάιιεινπ γηα ηελ Διιάδα,
επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ. Δπηγξακκαηηθά αλαθέξνπκε εδψ ηελ χπαξμε ηνπ α)
κνληέινπ ίζεο πξφζβαζεο, β) ηνπ κνληέινπ πιήξνπο θξαηηθνχ ειέγρνπ κέζσ ΓΗΣ, γ)
ην κνληέιν ηνπ Γεκφζηνπ Οξγαληζκνχ Σειεπηθνηλσληψλ θαη δ) ηνπ κνληέινπ
δεκηνπξγίαο κηα ηδησηηθήο θνηλνπξαμίαο γηα ην ελεξγφ κέξνο ηνπο δηθηχνπ.
Πξνθεηκέλνπ λα έρεη επηηπρή θαηάιεμε ε ελεξγνπνίεζε ελφο έξγνπ FTTx ζε
παλειιήλην επίπεδν ζα πξέπεη λα απνζαθεληζηνχλ πνηα είλαη ηα θίλεηξα γηα
παξέκβαζε ηνπ Γεκφζηνπ ηνκέα (π.ρ., απνηπρία ηεο αγνξάο, πνιηηηθή ηζφπνζε
πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θηι). Μφλν κε κηα μεθάζαξε
ηεξάξρεζε ηέηνησλ θηλήηξσλ ζα δνζεί θαη ε δπλαηφηεηα κέηξεζεο ηεο επηηπρίαο αιιά
θαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα αμηνιφγεζε θαη επαλαθαζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ.
Σα κνληέια παξέκβαζεο ηνπ Γεκφζηνπ ηνκέα είλαη αξθεηά θαη θάπνηα απφ απηά
έρνπλ ελεξγνπνηεζεί ζην παξειζφλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηηο δξάζεηο ηφλσζεο ηεο
δήηεζεο, ζπλάζξνηζεο ησλ αλαγθψλ, ρξεκαηνδφηεζεο έξγσλ γηα ηνπο ΟΣΑ. Γεγνλφο
φκσο είλαη φηη κέζα ζηα επφκελα ρξφληα ζα πξέπεη λα ππάξμεη έλαο ζπληνληζκφο
κεηαμχ ησλ δξάζεσλ, λα αμηνπνηεζνχλ θαηάιιεια ηα έξγα ΓΗΣ, λα ππάξμεη έλα
ζπληνληζκφο κε ηνπο νξγαληζκνχο αλάπηπμεο ππνδνκψλ θαη ηνπο θαηαζθεπαζηέο
αιιά πηζαλά θαη κηα ζπλεξγαζία ζηα έξγα κε ηνπο πνιίηεο.
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πκπεξαζκαηηθά γηα ηελ επηηπρή θαη βηψζηκε αλάπηπμε δηθηχσλ FTTx, ε παξνχζα
κειέηε θαηαιήγεη ζην φηη απαηηνχληαη
Α) Μηα επηθαηξνπνίεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ απφ ηελ ΔΔΣΣ πνπ ζα μεθαζαξίδεη
ην ηνπίν ησλ επελδχζεσλ θαη ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο φξνπο ησλ νπηηθψλ δηθηχσλ
πξφζβαζεο. Σν ξπζκηζηηθφ πιαίζην ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζέκαηα πξφζβαζεο ζε
θηίξηα, δηθαηψκαηα δηέιεπζεο θαη πξφζβαζεο, θαη θαηάιιειεο πξνηππνπνίεζεο ησλ
θαλνληζκψλ
Β) Να δηακνξθσζεί κηα εζληθή επξπδσληθή ζηξαηεγηθή ε νπνία ζα αμηνπνηεί ηηο
πθηζηάκελεο δηθηπαθέο ππνδνκέο, ζα εθαξκφδεη ηνπο θαλφλεο αλνηθηήο πξφζβαζεο
θαη ζα κεξηκλά γηα ηελ ππνζηήξημε θαζνιηθή πξφζβαζεο ζε επξπδσληθέο ππεξεζίεο.
Γ) Να επηδησρζεί ε δηακφξθσζε κίαο ζεηηθήο θνπιηνχξαο ηνπ πνιίηε έλαληη ζηελ
Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο κε ζηφρν ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ λέα νηθνλνκία
θαη ηελ ελζσκάησζε θαη νινθιήξσζε ηεο επξπδσληθφηεηαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο
θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο
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1. Δηζαγσγή
Ζ εγθαηάζηαζε δηθηχσλ νπηηθψλ πνπ ζα ηεξκαηίδνπλ κέρξη ηνπο ηειηθνχο
ζπλδξνκεηέο, παξνπζηάδεη δηεζλψο κεγάιν ελδηαθέξνλ. Ο ιφγνο είλαη φηη ε
ηερλνινγία νπηηθψλ ηλψλ είλαη ε κνλαδηθή πνπ κπνξεί λα δηαζθαιίζεη απεξηφξηζην
εχξνο δψλεο θαη λα θαιχςεη νπζηαζηηθά ηηο απαηηήζεηο ησλ ζχγρξνλσλ αιιά θαη ησλ
κειινληηθψλ εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ.
πλεπψο, ε αλάπηπμε ηέηνησλ δηθηχσλ έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηνπο ηειηθνχο
θαηαλαισηέο, ηηο εηαηξείεο αιιά θαη ηα θξάηε. Ζ δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ αλάπηπμεο
ηεο αγνξάο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, νη θαιχηεξεο θαη θζελφηεξεο ππεξεζίεο αιιά ε
δπλαηφηεηα ή δπζθνιία γεθχξσζεο ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο είλαη ηδηαίηεξα
ζεκαληηθά δεηήκαηα.
Οη ηερλνινγηθέο ιχζεηο, ηα επηρεηξεκαηηθά κνληέια, αιιά θαη νη πξνηεξαηφηεηεο είλαη
δηαθνξεηηθέο γηα θάζε ρψξα αιιά θαη γηα θάζε ελδηαθεξφκελν. Γηα ην ιφγν απηφ
δεκηνπξγείηαη έλα πνιχπινθν ζθεληθφ, φπνπ νη ππεχζπλνη γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ
πξέπεη λα ζπλππνινγίζνπλ κηα ζεηξά απφ παξακέηξνπο θαη πνιηηηθέο. ηε δηεζλή
βηβιηνγξαθία νη πνιιαπιέο πξνζεγγίζεηο θαη πινπνηήζεηο πηζηνπνηνχλ αθξηβψο ηελ
πνιππινθφηεηα ηνπ ελ ιφγσ ζέκαηνο.
ηελ παξνχζα κειέηε έγηλε κηα πξνζπάζεηα λα αληηκεησπηζηεί ζπλνιηθά ην ζέκα ηεο
εγθαηάζηαζεο νπηηθψλ ηλψλ αλαιχνληαο ηερλνινγίεο, επηρεηξεκαηηθά κνληέια,
ξπζκηζηηθά ζέκαηα, ελψ παξνπζηάζηεθαλ δηεζλείο πξαθηηθέο θαη δφζεθαλ
ζπγθεθξηκέλα θφζηε πινπνίεζεο ζηα παξαξηήκαηα ηεο κειέηεο. Να ζεκεησζεί φηη ηα
πεξηερφκελα ηεο κειέηεο ήηαλ ην απνηέιεζκα δηαβνχιεπζεο κε ελδηαθεξφκελνπο
θνξείο φπσο εηαηξείεο, εθπξνζψπνπο Παλεπηζηεκίσλ, ηερληθνχο, ζπκβνχινπο θηι
Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ παξνχζα κειέηε παξνπζηάδνληαη ζην θεθάιαην 2, ζέκαηα
θνηλνχ πξνβιεκαηηζκνχ φπσο ηα θέληξα ζπλεγθαηάζηαζεο, ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην,
θαη ηα ρξεκαηνδνηηθά κνληέια γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα. Σν θεθάιαην
3 αζρνιείηαη κε ηερληθά ζέκαηα φπσο νη δηάθνξεο θαηεγνξίεο FTTx, ε δηθηπαθέο
ηνπνινγίεο, νη ηερλνινγίεο πξφζβαζεο θηι. Οη δηαθνξεηηθέο ηερληθέο ιχζεηο έρνπλ
άκεζε ζπλέπεηα ηφζν ζην θφζηνο πινπνίεζεο ελφο ηέηνηνπ έξγνπ φζν θαη ζην
επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ. ην ηέηαξην θεθάιαην δίλνληαη ηα
θίλεηξα γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα ζε ηέηνηνπ είδνπο έξγα, αλαθέξνληαη
ηα πηζαλά κνληέια παξέκβαζεο θαη αλαθέξνληαη νη παξάγνληεο επηηπρίαο. Σν πέκπην
θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο πξνηάζεηο ηεο κειέηεο. Σέινο, ηα
παξαξηήκαηα Α θαη Β πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία απφ έξγα θαη δξάζεηο ζε δηάθνξεο
ρψξεο, θαζψο θαη ζηνηρεία γηα ην θφζηνο πινπνίεζεο ηέηνησλ έξγσλ, αληίζηνηρα.
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2. Θέκαηα Κνηλνύ πξνβιεκαηηζκνύ
Έλα δίθηπν FTTx απνηειείηαη πξσηίζησο απφ νπηηθά θαιψδηα πνπ ηεξκαηίδνληαη ζε
ζπγθεθξηκέλα ζεκεία θαη κε θαηάιιειε δηαζχλδεζε (ή/θαη εμνπιηζκφ) δεκηνπξγνχλ
δίθηπα αξρηηεθηνληθήο PON ή Active Ethernet. Σα δίθηπα απηά απνθηνχλ αμία
(επηρεηξεκαηηθή, θνηλσληθή θιπ) κε ηελ δηαζχλδεζή ηνπο κε άιια δίθηπα (ηδησηηθά ή
δεκφζηα) θαη κε παξφρνπο ππεξεζηψλ θαη πεξηερνκέλνπ. πλήζσο, νη νπηηθέο
ππνδνκέο αθνινπζνχλ θαηά ηε ζρεδίαζή ηνπο έλα κνληέιν 3 επηπέδσλ. Δηδηθφηεξα,
Κχξην δίθηπν πνπ απνηειεί ην δίθηπν ππνδνκψλ θαη νπηηθψλ θαισδίσλ γηα ηε
δηαζχλδεζε κεηαμχ ησλ θπξίσλ θφκβσλ
Γίθηπν δηαλνκήο πνπ απνηειεί ην ππθλφηεξν δίθηπν γηα ηε δηαζχλδεζε κεηαμχ
ησλ θφκβσλ δηαλνκήο ή/θαη κεηαμχ θφκβσλ δηαλνκήο θαη θχξησλ θφκβσλ. Γηα
ιφγνπο δηαζεζηκφηεηαο ηεο ππνδνκήο, επηδηψθεηαη ε έκκεζε ζχλδεζε θάζε
θφκβνπ δηαλνκήο κε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο θχξηνπο θφκβνπο είηε απ‟
επζείαο είηε εκκέζσο ή/θαη κέζσ ελδηάκεζσλ ζπλδέζεσλ κε άιινπο θφκβνπο
δηαλνκήο (π.ρ κε ηε κνξθή θπζηθψλ δαθηπιίσλ).
Γίθηπν πξφζβαζεο πνπ απνηειεί ην ππθλφ δίθηπν ζχλδεζεο ησλ θφκβσλ
πξφζβαζεο κε ην δίθηπν δηαλνκήο.
Σα 3 απηά επίπεδα ζπλεπάγνληαη θαη αληίζηνηρνπο θφκβνπο (PoPs) ζπγθέληξσζεο
(παζεηηθά ή ελεξγά) ησλ ζπλδέζεσλ ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ, αλάινγα κε ην είδνο ηεο
ππεξεζίαο πνπ απνιακβάλνπλ (ζθνηεηλή ίλα, κήθνο θχκαηνο, ρσξεηηθφηεηα).
Δπίζεο, αλάινγα κε ην είδνο ηεο ππεξεζίαο πνπ παξέρεηαη ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο
θαη ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ δηθηχνπ (POΝ ή Active Ethernet) ε ζπρλφηεηα χπαξμεο
θφκβσλ ζε έλα δίθηπν FTTx απνηειεί πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα. Δπίζεο, ε
δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο θαη ην πιήζνο ησλ ζεκείσλ δηαζχλδεζεο κεηαμχ παξφρσλ
ππνδνκψλ θαη παξφρσλ ππεξεζηψλ ζηνπο θφκβνπο ηνπ δηθηχνπ επεξεάδεη ζε πνιχ
κεγάιν βαζκφ ην είδνο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ κπνξεί λα ιάβεη θάζε
ηειηθφο ρξήζηεο φπσο θαη ηα επηρεηξεκαηηθά κνληέια ησλ παξφρσλ ππνδνκψλ θαη
ππεξεζηψλ. Ζ αμία ησλ θφκβσλ (PoPs) ζπλεγθαηάζηαζεο θαη δηαζχλδεζεο γίλεηαη
κεγαιχηεξε φηαλ κηινχκε γηα δίθηπα αλνηθηήο πξφζβαζεο, φπνπ φινη νη πάξνρνη
ππεξεζηψλ έρνπλ ειεχζεξε πξφζβαζε ζε απηνχο δηαιέγνληαο ην κνληέιν ιεηηνπξγίαο
ηνπο (ηνπηθφ, κεηξνπνιηηηθφ, πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ θιπ).

2.1 Data Center (Central Offices) & Co-location
Ζ παξνρή επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ ζε δίθηπα FTTx ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάγθε
χπαξμεο ζπλδέζεσλ πςειψλ ηαρπηήησλ θαη νδεγεί ζηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο
πεξηθεξεηαθψλ θέληξσλ ζπλ-εγθαηάζηαζεο (collocation facilities), αλνηθηψλ ζε
παξφρνπο ππεξεζηψλ θαη ππνδνκψλ. Ζ δηαζχλδεζε κπνξεί είηε λα αθνξά δηαζχλδεζε
δηθηχσλ κε ππάξρνληα datacenters ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ, είηε δηαζχλδεζε θαη ζπλεγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ ζε θνηλά „open access‟ datacenters.

2.2 Απαραίηεηες Ρσζκίζεης
Ζ ππνζηήξημε ηεο πξνζπάζεηαο πινπνίεζεο δηθηχσλ FTTx απφ ην απαξαίηεηα
ζεζκηθφ θαη λνκηθφ πιαίζην απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα. ε πεξίπησζε πνπ ην
31/10/2008

8/76

ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ ΗΓ3 (FTTH – FTTB)
ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 1 – ΚΔΗΜΔΝΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

ζεζκηθφ πιαίζην είλαη αλεπαξθέο ηφηε ν ηνκέαο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ κπνξεί λα
παξνπζηάζεη δπζιεηηνπξγία. Δλδεηθηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ζηελ Δπξψπε ππάξρεη
κηα έθδειε αλεζπρία γηα ηελ αλεπάξθεηα ησλ θαλνληζηηθψλ πιαηζίσλ ζηηο
ηειεπηθνηλσλίεο.
Σν ξπζκηζηηθφ πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηηο ειεθηξνληθέο
ηειεπηθνηλσλίεο (eCommunications) πεξηέρεη ηνπο θαηάιιεινπο λφκνπο θαη κέηξα
πνπ εθαξκφδνληαη ζηα 25 θξάηε κέιε. Οη ζηφρνη ηνπ λένπ πιαηζίνπ είλαη:
λα ππνθηλήζεη ηνλ αληαγσληζκφ ζηηο ηειεπηθνηλσληαθέο αγνξέο,
λα αλαβαζκίζεη ηελ εζσηεξηθή αγνξά, θαη
λα δηαζθαιίζεη ηα ζπκθέξνληα ησλ θαηαλαισηψλ πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα
δηαζθαιηζηνχλ απφ ηελ αγνξά.
Σν πιαίζην παξέρεη έλα ζχλνιν απφ απινχο θαη επέιηθηνπο θαλφλεο πνπ ζηνρεχνπλ
ζηελ απειεπζέξσζε ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ αγνξψλ, ζηελ ππνθίλεζε ηνπ
αληαγσληζκνχ θαη ζηε δεκηνπξγία επθαηξηψλ γηα ηηο θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο.
Γεληθά, ην ηξέρνλ πιαίζην ηεο ΔΔ γηα ηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο έζεζε ηηο
ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο ζε κηα ζσζηή ηξνρηά πνπ νδεγεί ζε ρακειφηεξεο ηηκέο θαη
ζε έλα επξχηεξν θάζκα πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηνλ θαηαλαισηή.
Σν πιαίζην απηφ ηέζεθε ζε ηζρχ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2003 θαη αλαζεσξήζεθε ην 2006. ηε
δηαδηθαζία αλαζεψξεζήο ηνπ, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή αθνινπζεί κηα ηξηπιή
πξνζέγγηζε ζηνρεχνληαο ζηελ θαηλνηνκία, ζηηο επελδχζεηο θαη ζηελ νινθιήξσζε
(integration).
Γηα ηελ θαιχηεξε πξνζέγγηζε ησλ αλαγθψλ ζεζκηθνχ θαη λνκηθνχ πιαηζίνπ
παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα ν επφκελνο πίλαθαο (Πίλαθαο 1). ηνλ πίλαθα απηφ
παξνπζηάδνληαη νη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο απαηηείηαη ζεζκηθή παξέκβαζε γηα ηελ
θαιχηεξε πινπνίεζε κίαο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ πινπνίεζε θαη βησζηκφηεηα δηθηχσλ
FTTx (αλεμαξηήησο αξρηηεθηνληθήο).
Δηθηπαθό επίπεδν

Θεζκηθνί κεραληζκνί

Τπεξεζίεο (θσλή,
δεδνκέλα, video)

Πνηφηεηα ππεξεζηψλ, πξνζηαζία θαηαλαισηψλ, ζεκηηφο
αληαγσληζκφο

Γίθηπα πξφζβαζεο
(νπηηθή ίλα, ραιθφο)

Πξφζβαζε ζε επίπεδν ζθνηεηλήο ίλαο, κήθνπο θχκαηνο,
bitstream, κεηαπψιεζε, ρνλδξηθή πψιεζε, πνηφηεηα
ππεξεζίαο, απνθπγή δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο

Γίθηπα κεηαθνξάο
(νπηηθή ίλα, ραιθφο)

Γηαζχλδεζε θαη co-location services, Αδεζκνπνίεζε Σνπηθνχ
Βξφρνπ, Κνζηνζηξεθήο αλάιπζε

Φπζηθφ επίπεδν
(ραληάθηα, θ.ιπ.)

Γηθαηψκαηα δηέιεπζεο νπηηθψλ θαισδίσλ ζε επίπεδν ΟΣΑ
θαη εζληθνχ δηθηχνπ, δηθαηψκαηα εηζφδνπ ππνδνκψλ ζε θηίξηα

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ν βαζηθφο ζηφρνο ηεο ΔΔ είλαη λα
απειεπζεξσζνχλ πιήξσο νη αγνξέο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ηεο ΔΔ θαη λα
εμαιεηθζνχλ νη ξπζκίζεηο. Απηφ πξφθεηηαη λα γίλεη βαζκηαία φηαλ νη αγνξέο γίλνπλ
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αληαγσληζηηθέο. Έθηνηε, ε εκπνξηθή ζπκπεξηθνξά ζηελ αγνξά ζα πεξηνξίδεηαη απφ
ηνπο ζρεηηθνχο λφκνπο πεξί αληαγσληζκνχ, αθξηβψο φπσο ζε άιινπο ηνκείο. Σν
άξζξν 7 ηεο νδεγίαο ηνπ Κνηλνηηθφ πιαηζίνπ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ
(2002/21/EK) απαηηεί απφ ηηο εζληθέο ξπζκηζηηθέο αξρέο λα αλαιχζνπλ ηηο εζληθέο
αγνξέο ηνπο θαη λα πξνηείλνπλ ηα θαηάιιεια ξπζκηζηηθά κέηξα γηα λα εμεηαζηνχλ νη
αζηνρίεο αγνξάο. Σα ζπκπεξάζκαηα θαη ηα πξνηεηλφκελα δηνξζσηηθά κέηξα πνπ
πξφθεηηαη λα ιεθζνχλ ζα πξέπεη λα θνηλνπνηεζνχλ ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη
ζηηο άιιεο εζληθέο αξρέο.
Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη θαζηεξψζεη έλα θαηάινγν 18 "αγνξψλ" γηα ηηο
ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο (π.ρ. ηνπηθέο θαη εζληθέο θιήζεηο), σο αθεηεξία γηα ηελ
αλάιπζε απφ ηηο εζληθέο ξπζκηζηηθέο αξρέο. Οη 18 "αγνξέο" γηα ηηο ειεθηξνληθέο
επηθνηλσλίεο:
1. Πξφζβαζε ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε γηα νηθηαθνχο
πειάηεο.
2. Πξφζβαζε ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε γηα κε νηθηαθνχο
πειάηεο.
3. Γεκνζίσο δηαζέζηκεο ηνπηθέο ή/θαη εζληθέο ηειεθσληθέο ππεξεζίεο πνπ
παξέρνληαη ζε ζηαζεξή ζέζε γηα νηθηαθνχο πειάηεο.
4. Γεκνζίσο δηαζέζηκεο δηεζλείο ηειεθσληθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζε
ζηαζεξή ζέζε γηα νηθηαθνχο πειάηεο.
5. Γεκνζίσο δηαζέζηκεο ηνπηθέο ή/θαη εζληθέο ηειεθσληθέο ππεξεζίεο πνπ
παξέρνληαη ζε ζηαζεξή ζέζε γηα κε νηθηαθνχο πειάηεο.
6. Γεκνζίσο δηαζέζηκεο δηεζλείο ηειεθσληθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζε
ζηαζεξή ζέζε γηα κε νηθηαθνχο πειάηεο.
7. Ζ ειάρηζηε δέζκε κηζζσκέλσλ γξακκψλ (κέρξη 2Mbps).
8. Πξνέιεπζε (εθθίλεζε) θιήζεσλ ζην δεκφζην ηειεπηθνηλσληαθφ δίθηπν πνπ
παξέρεηαη ζε ζηαζεξή ζέζε.
9. Απφιεμε (ηεξκαηηζκφο) θιήζεσλ ζε κεκνλσκέλα δεκφζηα ηειεθσληθά δίθηπα
πνπ παξέρεηαη ζε ζηαζεξή ζέζε.
10. Γηαβηβαζηηθέο ππεξεζίεο ζην δεκφζην ζηαζεξφ ηειεθσληθφ δίθηπν.
11. Παξνρή αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο ζε κεηαιιηθνχο βξφρνπο θαη ππνβξφρνπο
12. Υνλδξηθή παξνρή επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ (bitstream θαη ελδερνκέλσο θαη άιιεο
παξφκνηεο πιελ ηεο 11 θαη 18).
13. Υνλδξηθή παξνρή ηεξκαηηθψλ ηκεκάησλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ.
14. Υνλδξηθή παξνρή δεπθηηθψλ ηκεκάησλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ.
15. Πξφζβαζε θαη πξνέιεπζε (εθθίλεζε) θιήζεσλ ζηα δεκφζηα δίθηπα θηλεηήο
ηειεθσλίαο.
16. Απφιεμε θσλεηηθψλ θιήζεσλ ζε κεκνλσκέλα δίθηπα θηλεηψλ επηθνηλσληψλ.
17. Eζληθή αγνξά ρνλδξηθήο παξνρήο δηεζλνχο πεξηαγσγήο ζε δεκφζηα δίθηπα
θηλεηψλ επηθνηλσληψλ.
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18. Τπεξεζίεο κεηάδνζεο ξαδηνηειενπηηθψλ (broadcasting) εθπνκπψλ θαη δίθηπα
δηαλνκήο ξαδηνηειενπηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζε ηειηθνχο ρξήζηεο.
χκθσλα κε ζηνηρεία δηαθφξσλ κειεηψλ θαίλεηαη φηη ε Μεγάιε Βξεηαλία
πξσηνπνξεί ζε ξπζκηζηηθά ζέκαηα καδί κε ηε Γαλία, ηε Γαιιία, ηελ Απζηξία θαη ηελ
Ηξιαλδία. ηνλ αληίπνδα, ε Διιάδα ιακβάλεη ηελ ηειεπηαία ζέζε καδί κε ηε
Γεξκαλία.

2.3 Πιαίζηο δηθαηωκάηωλ γηα πρόζβαζε ζε θηίρηα
Γηα ηελ αλάπηπμε νπηηθήο ππνδνκήο ζε ρξήζηεο (FTTh) απαηηείηαη ν ζρεδηαζκφο λα
γίλεη αλάινγα κε ηελ γεσγξαθηθή πεξηνρή, ηνλ πιεζπζκφ αιιά θαη ηνλ ηχπν ησλ
θηεξίσλ.
Ζ βαζηθή κνξθή αλάπηπμεο ηεο ππνδνκήο γηα νπηηθή θαισδίσζε ζην ρξήζηε (ζε
θηήξηα πνιπθαηνηθηψλ) πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ:
Σν Κφκβν πξφζβαζεο (Κακπίλα εμσηεξηθή ή εζσηεξηθή)
Κακπίλα δηαθιάδσζεο Ηζνγείνπ
Καηαλεκεηήο Οξφθνπ
Αληίζηνηρα, ε βαζηθή κνξθή αλάπηπμεο ηεο ππνδνκήο γηα νπηηθή θαισδίσζε ζην
ρξήζηε (ζε κεκνλσκέλεο θαηνηθίεο) πεξηιακβάλεη
Σν Κφκβν πξφζβαζεο (Κακπίλα εμσηεξηθή ή εζσηεξηθή)
Σν θηβψηην ζχλδεζεο
Αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο νηθίαο ππάξρνπλ θαη δηάθνξνη κέζνδνη γηα ηελ είζνδν ηνπ
θαισδίνπ ζην θηήξην. Απηφ εμαξηάηαη θπξίσο απφ ην πνπ ζα βξίζθεηαη ην ηειεπηαίν
ζεκείν δηαλνκήο. ε πεξίπησζε πνιπθαηνηθίαο, ζπλήζσο ηνπνζεηείηαη εζσηεξηθφ
θνπηί δηαλνκήο αλά φξνθν θαη απφ εθεί ζε θάζε δηακέξηζκα ρσξηζηά εζσηεξηθή
θαισδίσζε κέρξη ην ζεκείν ηεξκαηηζκνχ. Αληίζεηα, ζε πεξίπησζε κνλνθαηνηθίαο
ηνπνζεηείηαη θνπηί εηζφδνπ θαισδίνπ είηε εμσηεξηθφ είηε εζσηεξηθφ θαη θαηφπηλ ζηνλ
ηεξκαηηθφ ζεκείν.
Σν ππάξρνλ ζεζκηθφ πιαίζην δελ πεξηιακβάλεη ξεηέο δηαηάμεηο γηα ηελ πινπνίεζε
ηέηνησλ ππνρξεσηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζην εζσηεξηθφ ησλ θηηξίσλ θαη ηελ «είζνδν»
ησλ δηθηχσλ εληφο ησλ θηηξίσλ. Πξφβιεςε γηα ηα ζέκαηα απηά έρεη ζπκπεξηιεθζεί
ζην πξνζρέδην ΚΤΑ κε ηίηιν «Καζνξηζκφο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηα
εζσηεξηθά δίθηπα ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ» πνπ βξίζθεηαη ζε δεκφζηα
δηαβνχιεπζε απφ ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ.

2.4 Υρεκαηοδοηηθά Μοληέια γηα σκκεηοτή Γεκόζηοσ Σοκέα
ηελ ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά παξαδείγκαηα επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ. Ζ
Δηθφλα 1 παξνπζηάδεη ηα ηξία βαζηθά επίπεδα ελφο επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ:
Σν πξψην επίπεδν αθνξά ηνλ παζεηηθφ εμνπιηζκφ ηνπ δηθηχνπ δειαδή
αγσγνχο, νπηηθέο ίλεο θιπ. Πην ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη ζην πνηνο (ηδησηηθή
ή δεκφζηα επηρείξεζε, θιπ.) παξέρεη θαη εθκεηαιιεχεηαη ηελ βαζηθή ππνδνκή
ελφο επξπδσληθνχ δηθηχνπ.
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Σν δεχηεξν επίπεδν αθνξά ηνλ ελεξγφ εμνπιηζκφ ηνπ δηθηχνπ. Πην
ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη ζην πνηνο (ηδησηηθή ή δεκφζηα επηρείξεζε, θιπ.)
παξέρεη θαη εθκεηαιιεχεηαη ηελ ελεξγή ππνδνκή ελφο επξπδσληθνχ δηθηχνπ.
Σν ηξίην επίπεδν αθνξά ην πνηνο έρεη πξφζβαζε ζην δίθηπν, ηηο ππεξεζίεο θαη
ην πεξηερφκελν πνπ πξνζθέξεη.

Ππόζβαζη, Υπηπεζίερ,
Πεπιεσόμενο

Ράδιοθωνο/Τηλεόπαζη
Διαδίκηςο
Τηλεθωνία
Άλλερ ςπηπεζίερ

Ενεπγόρ Εξοπλιζμόρ Δικηύος
(Κοπμόρ και Διανομή)

Δπομολογηηέρ (routers)
Διακόπηερ (switches)
κλπ.

Παθηηικόρ Εξοπλιζμόρ Δικηύος
(Ίνα - Dark Fiber)

Αγωγοί
Οπηικέρ ίνερ

Εηθόλα 1: Σα βαζηθά επίπεδα ελφο επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ
Με βάζε ηελ Δηθφλα 1 παξνπζηάδνληαη παξαδείγκαηα (ζελάξηα) επηρεηξεκαηηθψλ
κνληέισλ πνπ δείρλνπλ ην πψο νη δεκφζηνη νξγαληζκνί θαη νη πάξνρνη ππνδνκψλ,
εμνπιηζκνχ θαη ππεξεζηψλ κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ πξνο φθεινο ηνπ θαηαλαισηή.

2.4.1 ελάξην 1: Ίζε πξόζβαζε (Equal Access)
ην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην (Δηθφλα 2) ζηφρνο είλαη ε δηαζθάιηζε ίζεο πξφζβαζεο
ζηνλ ελεξγφ εμνπιηζκφ ηνπ δηθηχνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα:
ην πξψην επίπεδν δξαζηεξηνπνηείηαη κηα εηαηξεία θνηλήο σθέιεηαο ή ε
δεκνηηθή αξρή πνπ πινπνηεί θαη πξνζθέξεη ηνλ παζεηηθφ εμνπιηζκφ ηνπ
δηθηχνπ.
ην δεχηεξν επίπεδν δξαζηεξηνπνηείηαη κφλν έλαο πάξνρνο ν νπνίνο πινπνηεί
θαη πξνζθέξεη ηνλ ελεξγφ εμνπιηζκφ ηνπ δηθηχνπ
ην ηξίην επίπεδν δξαζηεξηνπνηνχληαη πνιινί πάξνρνη ππεξεζηψλ πνπ
αληαγσλίδνληαη λα πξνζθέξνπλ επξπδσληθέο ππεξεζίεο ζηνπο ρξήζηεο.
Ανηαγωνιζμόρ
ανάμεζα ζε Παπόσοςρ
Υπηπεζιών

Ππόζβαζη, Υπηπεζίερ,
Πεπιεσόμενο

Ράδιοθωνο/Τηλεόπαζη
Διαδίκηςο
Τηλεθωνία
Άλλερ ςπηπεζίερ

Έναρ (1) Πάποσορ
Υπηπεζιών

Ενεπγόρ Εξοπλιζμόρ Δικηύος
(Κοπμόρ και Διανομή)

Δπομολογηηέρ (routers)
Διακόπηερ (switches)
κλπ.

Δήμορ ή Εηαιπεία
Κοινήρ Ωθέλειαρ
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Εηθόλα 2: Ίζε πξφζβαζε

2.4.2 ελάξην 2: Πιήξεο θξαηηθόο έιεγρνο κέζσ Κνηλνπξαμηώλ ηνπ
Γεκόζηνπ θαη ηνπ Ηδησηηθνύ ηνκέα (Full Public control through
Public-Private Partnerships –PPPs)
ην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην (Δηθφλα 3) ζηφρνο είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο θξαηηθήο
παξέκβαζεο θαη ειέγρνπ ζε θάζε φια ηα επίπεδα, κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θξάηνπο
ζε Κνηλνπξαμίεο ηνπ Γεκφζηνπ θαη ηνπ Ηδησηηθνχ ηνκέα.

Κοινοππαξίερ ηος
Δημόζιος και ηος
Ιδιωηικού ηομέα

Ππόζβαζη, Υπηπεζίερ,
Πεπιεσόμενο

Ράδιοθωνο/Τηλεόπαζη
Διαδίκηςο
Τηλεθωνία
Άλλερ ςπηπεζίερ

Ενεπγόρ Εξοπλιζμόρ Δικηύος
(Κοπμόρ και Διανομή)

Δπομολογηηέρ (routers)
Διακόπηερ (switches)
κλπ.

Παθηηικόρ Εξοπλιζμόρ Δικηύος
(Ίνα - Dark Fiber)

Αγωγοί
Οπηικέρ ίνερ

Εηθόλα 3: Πιήξεο θξαηηθφο έιεγρνο κέζσ Κνηλνπξαμηψλ ηνπ Γεκφζηνπ θαη ηνπ
Ηδησηηθνχ ηνκέα

2.4.3 ελάξην 3: Public-Private Partnerships (PPPs) orchestrated
ην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην (Δηθφλα 4) ζηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία κηα ηδησηηθήο
θνηλνπξαμίαο γηα ην ελεξγφ κέξνο ηνπο δηθηχνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα δεκηνπξγείηαη
κηαο θνηλσθειήο εηαηξία ζηελ νπνία ν Γήκνο ζπκκεηέρεη κε κηθξφ πνζνζηφ (ζπλήζσο
κηθξφηεξν ηνπ 20%) θαη θαηέρεη αιιά θαη εθκεηαιιεχεηαη ην παζεηηθφ δηθηπαθφ
επίπεδν. Οη ππφινηπνη ζπκκεηέρνληεο ζηελ δεκφζηα-ηδησηηθή θνηλνπξαμία (Public
Private Partnership -PPP) είλαη ηδησηηθνί θνξείο θαη εηαηξίεο. Σν ελεξγφ κέξνο ηνπο
δηθηχνπ αλήθεη ζε κηα ηδησηηθή εηαηξία.
Κοινοππαξία ηος
Δημόζιος και ηος
Ιδιωηικού ηομέα

Ππόζβαζη, Υπηπεζίερ,
Πεπιεσόμενο

Ράδιοθωνο/Τηλεόπαζη
Διαδίκηςο
Τηλεθωνία
Άλλερ ςπηπεζίερ

Ιδιωηική εηαιπία

Ενεπγόρ Εξοπλιζμόρ Δικηύος
(Κοπμόρ και Διανομή)

Δπομολογηηέρ (routers)
Διακόπηερ (switches)
κλπ.

Κοινοππαξία ηος
Δημόζιος και ηος
Ιδιωηικού ηομέα

Παθηηικόρ Εξοπλιζμόρ Δικηύος
(Ίνα - Dark Fiber)

Αγωγοί
Οπηικέρ ίνερ

Εηθόλα 4: Public-Private Partnerships (PPPs) orchestrated

2.4.4 ελάξην 4: Γεκόζην Οξγαληζκό Σειεπηθνηλσληώλ (Public
Sector Telco)
ην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην (Δηθφλα 5) ζηφρνο είλαη ε εθκεηάιιεπζε ηνπ παζεηηθνχ
θαη ηνπ ελεξγνχ κέξνπο ηνπ δηθηχνπ απφ κηα δεκφζηα εηαηξία θνηλήο σθέιεηαο. Πην
ζπγθεθξηκέλα:
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ην πξψην θαη ην δεχηεξν επίπεδν δξαζηεξηνπνηείηαη κηα εηαηξεία θνηλήο
σθέιεηαο ή ε δεκνηηθή αξρή πνπ πινπνηεί θαη πξνζθέξεη ηνλ παζεηηθφ θαη
ηνλ ελεξγφ εμνπιηζκφ ηνπ δηθηχνπ.
ην ηξίην επίπεδν δξαζηεξηνπνηνχληαη πνιινί πάξνρνη ππεξεζηψλ πνπ
αληαγσλίδνληαη λα πξνζθέξνπλ επξπδσληθέο ππεξεζίεο ζηνπο ρξήζηεο.

Κοινοππαξία ηος
Δημόζιος και ηος
Ιδιωηικού ηομέα

Κοινοππαξία ηος
Δημόζιος και ηος
Ιδιωηικού ηομέα

Ππόζβαζη, Υπηπεζίερ,
Πεπιεσόμενο

Ράδιοθωνο/Τηλεόπαζη
Διαδίκηςο
Τηλεθωνία
Άλλερ ςπηπεζίερ

Ενεπγόρ Εξοπλιζμόρ Δικηύος
(Κοπμόρ και Διανομή)

Δπομολογηηέρ (routers)
Διακόπηερ (switches)
κλπ.

Παθηηικόρ Εξοπλιζμόρ Δικηύος
(Ίνα - Dark Fiber)

Αγωγοί
Οπηικέρ ίνερ

Εηθόλα 5: Γεκφζηνο Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ
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3. Καηεγνξηνπνηήζεηο – Οξηζκνί FTTx
3.1 Καηεγορηοποίεζε ως προς ηε ζσκκεηοτή ηοσ οπηηθού
ζθέιοσς
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 ζηνλ ηνπηθφ βξφρν. Αλάινγα κε ην βαζκφ ζπκκεηνρήο
ηεο νπηηθήο ίλαο ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ, δηαθξίλνπκε ηηο παξαθάησ
ππνπεξηπηψζεηο:

Εηθόλα 6: Αξρηηεθηνληθέο FTTx

3.1.1 FTTΖ
χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ FTTH Council, σο “Fiber to the Home (FTTH)”
νξίδεηαη ε ηειεπηθνηλσληαθή αξρηηεθηνληθή ζχκθσλα κε ηελ νπνία κία
επηθνηλσληαθή νδφο εθηείλεηαη κε ρξήζε απνθιεηζηηθά νπηηθνχ κέζνπ απφ ηνλ
εμνπιηζκφ κεηαγσγήο ελφο δηθηπαθνχ παξφρνπ έσο ην ρψξν δηακνλήο ή εξγαζίαο
θάζε ρξήζηε. Ζ νπηηθή ίλα ηεξκαηίδεηαη εληφο ηνπ θαζαπηνχ ρψξνπ δηακνλήο ή
εξγαζίαο ηνπ θαζελφο απφ ηνπο παξαπάλσ ρξήζηεο.
Ζ πξναλαθεξζείζα επηθνηλσληαθή νδφο παξέρεηαη κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε
ηειεπηθνηλσληαθήο θίλεζεο απφ θαη πξνο έλα ε πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο, γηα κία ή
πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο θαη απφ ή πξνο έλα ή πεξηζζφηεξνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ.
Ο παξαπάλσ νξηζκφο δελ ζπκπεξηιακβάλεη αξρηηεθηνληθέο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ην
νπηηθφ κέζν ηεξκαηίδεηαη εθηφο ηνπ ρψξνπ δηακνλήο ή εξγαζίαο ηνπ ρξήζηε.
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3.1.2 FTTB
χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ FTTH Council, σο “Fiber to the Building (FTTB)”
νξίδεηαη ε ηειεπηθνηλσληαθή αξρηηεθηνληθή ζχκθσλα κε ηελ νπνία επηθνηλσληαθή
νδφο εθηείλεηαη κε ρξήζε απνθιεηζηηθά νπηηθνχ θαισδίνπ απφ ηνλ εμνπιηζκφ
κεηαγσγήο ελφο δηθηπαθνχ παξφρνπ έσο ηνπιάρηζηνλ ην φξην ηεο ηδηνθηεζίαο πνπ
πεξηβάιιεη ην ρψξν δηακνλήο ή εξγαζίαο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ ρξεζηψλ θαη
ηεξκαηίδεηαη πξηλ απφ ηνλ θαζαπηφ ρψξν δηακνλήο ή εξγαζίαο ηνπ θαζελφο απφ ηνπο
παξαπάλσ ρξήζηεο. Σν επηθνηλσληαθφ κνλνπάηη πξνο ηνλ ή ηνπο ρξήζηεο
νινθιεξψλεηαη κε ρξήζε άιινπ κέζνπ, φπσο νκναμνληθφ θαιψδην, ζπλεζηξακκέλα
δεχγε ραιθνχ ή αζχξκαηε δεχμε.
Ζ πξναλαθεξζείζα επηθνηλσληαθή νδφο παξέρεηαη κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε
ηειεπηθνηλσληαθήο θίλεζεο απφ θαη πξνο έλα ε πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο, γηα κία ή
πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο θαη απφ ή πξνο έλα ή πεξηζζφηεξνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ.
Ο παξαπάλσ νξηζκφο δελ ζπκπεξηιακβάλεη αξρηηεθηνληθέο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ην
νπηηθφ κέζν ηεξκαηίδεηαη ζε δεκφζην ρψξν φπσο θακπίλα εμσηεξηθνχ ρψξνπ.
Δίλαη πξνθαλέο φηη ε FFTB απνηειεί κηα κεηαβαηηθή αξρηηεθηνληθή γηα ηελ παξνρή
ππεξεζηψλ ζε ππάξρνληα θηίξηα θαη κπνξεί λα είλαη ζπκπιεξσκαηηθή ψο πξφο ηελ
FFTH ε νπνία αλαπηχζζεηαη θπξίσο ζε λέα θηίξηα. Βέβαηα, κε εηζαγσγή, ζε δεχηεξε
θάζε, νπηηθψλ θαισδίσλ εληφο ηνπ θηηξίνπ, ε αξρηηεθηνληθή FFTB κπνξεί λα
κεηεμειηρζεί ζε πιήξε αξρηηεθηνληθή FFTH.

3.1.3 FTTP
Με ηνλ φξν «Fiber to the Premises (FTTP)” είζηζηαη λα γίλεηαη γεληθή αλαθνξά ζηηο
δχν πξναλαθεξζείζεο αξρηηεθηνληθέο, ζε αληηπαξαβνιή ζπλήζσο κε απηέο πνπ
αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα, ιφγσ ησλ νπζησδψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ.

3.1.4 FTTΝ/FTTCab- FTTC/FTTK
Ωο “Fiber to the Node” ή αιιηψο “Fiber to the Neighborhood (FTTN)” θαη κε
ζχλεζεο ζπλψλπκν ην «Fiber to the Cabinet (FTTCab)” νξίδεηαη ε ηειεπηθνηλσληαθή
αξρηηεθηνληθή ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε επηθνηλσληαθή νδφο εθηείλεηαη κε ρξήζε
απνθιεηζηηθά νπηηθνχ θαισδίνπ απφ ηνλ θεληξηθφ εμνπιηζκφ ηνπ δηθηπαθνχ παξφρνπ
κέρξη ηνπιάρηζηνλ κία θακπίλα εμσηεξηθνχ ρψξνπ ε νπνία ππνζηεξίδεη νιφθιεξε
πεξηνρή (γεηηνληά). Ζ νινθιήξσζε ηεο επηθνηλσληαθήο νδνχ έσο ηνπο ρξήζηεο
πινπνηείηαη κε άιια κέζα πιελ ηνπ νπηηθνχ θαισδίνπ, κε πην ζπλεζηζκέλε
ηερλνινγία, θάπνηα κνξθή DSL.
Ζ πξναλαθεξζείζα επηθνηλσληαθή νδφο παξέρεηαη κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε
ηειεπηθνηλσληαθήο θίλεζεο απφ θαη πξνο πνιινχο ρξήζηεο, ζπλήζσο γηα κία έσο δχν
ππεξεζίεο (fast internet ή/θαη voice/VoiP), ζπλήζσο απφ έλα πάξνρν ππεξεζηψλ
(απηφλ πνπ θαηέρεη ην νπηηθφ ηκήκα ηεο επηθνηλσληαθήο νδνχ) .
Ζ ηππηθή αθηίλα ηεο εμππεξεηνχκελεο πεξηνρήο είλαη κηθξφηεξε απφ 1500 κέηξα θαη
θαιχπηεη αξθεηέο εθαηνληάδεο ρξήζηεο. Δάλ ε θακπίλα εμππεξεηεί πεξηνρή
κηθξφηεξε απν 300m ηφηε ε αξρηηεθηνληθή απνθαιείηαη ζηελ ακεξηθάληθε νξνινγία
“Fiber to the Curb (FFTC)” θαη ζηελ Αγγιηθή νξνινγία “Fiber to the Kurb (FFTK)”.
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Δίλαη πξνθαλέο φηη ε αξρηηεθηνληθή FFTN παξνπζηάδεη ζεσξεηηθά κηθξφηεξν
δπλακηθφ εχξνπο δψλεο απφ ηελ FFTC θαη νπζησδψο κηθξφηεξν δπλακηθφ απφ ηηο
αξρηηεθηνληθέο FFTP (δειαδή FFTB θαη FFTH).

3.2 Καηεγορηοποίεζε ως προς ηελ ηοποιογία ηες σποδοκής
πρόζβαζες
Ζ ππνδνκή ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθζθαθψλ, ζσιελψζεσλ θαη νπηηθψλ
θαισδίσλ κπνξεί λα αλαπηπρζεί είηε σο γεληθή ππνδνκή δηθηπψκαηνο (mesh) είηε σο
δαθηχιηνο (ring) είηε σο αζηέξαο/δέλδξν (star/tree):

Εηθόλα 7: Σνπνινγία ππνδνκψλ πξφζβαζεο
Δίλαη πξνθαλέο φηη ε πξψηε πεξίπησζε είλαη ππεξζχλνιν ησλ άιισλ θαζψο ε
ηνπνινγία ησλ ελεξγψλ ηλψλ ζηελ πξψηε πεξίπησζε κπνξεί λα πάξεη ηε κνξθή
αζηέξα, δέλδξνπ ή δαθηπιίνπ. Δίλαη φκσο ζπγρξφλσο θαηαλνεηφ, φηη ην θφζηνο
γελίθεπζεο κηαο ηέηνηαο ππνδνκήο ζε ήδε δνκεκέλνπο αζηηθνχο ρψξνπο είλαη
ηδηαίηεξα πςειφ γη‟ απηφ αλακέλεηαη ε ζπλνιηθή ππνδνκή (εθζθαθέο, ζσιελψζεηο,
θαιψδηα) λα αλαπηχζζεηαη έηζη ψζηε λα εμππεξεηεί θαιχηεξα ή θζελφηεξα ηελ (ηηο)
επηδησθφκελε (εο) ηνπνινγία (εο) ησλ νπηηθψλ ηλψλ.
Γεληθψο ε ππνδνκή κεηαμχ ηνπ CO (Central Office) θαη ησλ CP (Customer Premises)
κπνξεί θαη πξέπεη λα επηηξέπεη λα αλαπηπρζνχλ νη πιένλ ζπλήζεηο ηνπνινγίεο αζηέξα,
δέλδξνπ, θαη δαθηπιίνπ. Ζ γεληθή θαηεγνξηνπνίεζε ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ
πεξηγξάθεηαη ζηηο επφκελεο ππν-ελφηεηεο.

3.2.1 “Point-to-Point” (P2P)
Με ηελ πξνζέγγηζε “P2P” ε ππνδνκή παξέρεη ζην θπζηθφ επίπεδν, αζηεξνεηδψο,
δηαθξηηέο νπηηθέο νδνχο απφ ην απνκαθξπζκέλν ζεκείν παξνπζίαο ηνπ παξφρνπ πξνο
θάζε ππνζηεξηδφκελν απφ ην ζεκείν απηφ, ρξήζηε. Δίλαη ζαθέο φηη ε «δηαθξηηφηεηα»
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ηεο θάζε ζχλδεζεο φζν απνκαθξπλφκαζηε απφ ηνλ παξαπάλσ θφκβν πξνο ην
εζσηεξηθφ ηνπ δηθηχνπ, κπνξεί λα εμαζθαιίδεηαη φρη ζην θπζηθφ επίπεδν αιιά ζε
αλψηεξα επίπεδα (ι, L2, L3).

Εηθόλα 8: πλδέζεηο ζεκείνπ πξνο ζεκείν (P2P)
Πξαθηηθά, κε ηνλ φξν P2P αλαθεξφκαζηε ζηνλ αζηέξα πξφζβαζεο Δλεξγψλ Οπηηθψλ
Γηθηχσλ (ΑΟΝ) απφ ην ελεξγφ ζηνηρείν (L2 ή L3) ηνπ αθξαίνπ θφκβνπ πξφζβαζεο
έσο ην ελεξγφ ζηνηρείν (L2 ή L3) ηνπ θηηξίνπ (FFTB) ή ηνπ ρξήζηε (FFTH).

3.2.2 “Point-to-Multipoint” (PMP)
Με ηελ πξνζέγγηζε “PΜP” ε νπηηθή ππνδνκή αλαπηχζζεηαη κε ηξφπν ψζηε λα δίλεη
ηε δπλαηφηεηα δελδξνεηδνχο δηαθιάδσζεο νπηηθψλ κνλνπαηηψλ, ρσξίο ελδηάκεζνπο
θφκβνπο, κέζσ δηαθιαδσηήξσλ απφ ην ζεκείν παξνπζίαο ηνπ παξφρνπ, πξνο
δηαδνρηθέο νκάδεο γεηηληαδφλησλ ρξεζηψλ. Οη νπηηθέο νδνί απφ ηνλ πάξνρν πξνο ηνλ
δηαθιαδσηή, εμππεξεηνχλ ηελ θίλεζε απφ θαη πξνο πνιινχο ρξήζηεο, ε νπνία
κεηαθέξεηαη απηνχζηα ζε φιεο ηηο αθηίλεο ηνπ αζηέξα. Οπζηαζηηθά νη ρξήζηεο ζηα
άθξα ηνπ αζηέξα κνηξάδνληαη ην εχξνο δψλεο κηαο νπηηθήο νδνχ κε επηπιένλ
απψιεηεο θαη απμεκέλε πνιππινθφηεηα γηα ηελ απνκφλσζε ησλ θηλήζεσλ ησλ
ρξεζηψλ.

Εηθόλα 9: πλδέζεηο ζεκείνπ πξνο πνιιαπιά ζεκεία (PΜP)
Αλ θαη ηνπνινγίεο PMP κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ηφζν ζε Δλεξγά (ΑΟΝ) φζν θαη ζε
Παζεηηθά Οπηηθά Γίθηπα (PON), πξαθηηθά ν φξνο PMP ηείλεη λα αλαθέξεηαη
πεξηζζφηεξν ζηνλ ηξφπν αλάπηπμεο ησλ παζεηηθψλ δηθηχσλ (PON), απφ ην Κεληξηθφ
εκείν ηνπ Παξφρνπ (Central Office – CO) έσο ην ρξήζηε. Σν ηζνδχλακν γηα ηελ
πεξίπησζε ησλ ελεξγψλ δηθηχσλ είλαη ε ζχλδεζε ηνπ αθξαίνπ κεηαγσγνχ πξφζβαζεο
(Switch) κε ην ρξήζηε ην νπνίν είλαη ηνπνινγίαο P2P θαη φρη PMP.
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3.2.3 “Ring”
Ζ ηνπνινγία δαθηπιίνπ επηηξέπεη ηελ θνηλή ρξήζε νπηηθνχ κέζνπ ην νπνίν, ππφ ηε
κνξθή δαθηπιίνπ, ζπλδέεη ρξήζηεο ή/θαη παξφρνπο ή/θαη εζσηεξηθνχο θφκβνπο ηνπ
δηθηχνπ. Ο δηαρσξηζκφο ησλ θηλήζεσλ κπνξεί λα γίλεη είηε κε παζεηηθέο δηαηάμεηο
πνιππιεμίαο ζην θπζηθφ επίπεδν φπσο WDM είηε κε ελεξγά ζηνηρεία (L2 ή L3).

Εηθόλα 10: Σνπνινγία δαθηπιίνπ
Παξάδεηγκα ρξήζεο ηνπνινγίαο δαθηπιίνπ θαη ππνδαθηπιίσλ κε πιήξε αμηνπνίεζε
ηεο ηερλνινγίαο CWDM απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα:

Εηθόλα 11: Σνπνινγία δαθηπιίνπ κε αμηνπνίεζε CWDM

3.3 Καηεγορηοποίεζε ως προς ηης ηετλοιογίες πρόζβαζες
(PON vs AON)
Ζ βαζηθφηεξε δηάθξηζε ησλ δηθηχσλ FTTx βαζίδεηαη ζηε ρξήζε ή κε ελεξγψλ
ζηνηρείσλ Ethernet/IP. Αλ θαη ε δηάθξηζε απηή θαίλεηαη θαζαξά ηερλνινγηθή, ζηελ
νπζία αληηθαηνπηξίδεη δχν ζρνιέο ζθέςεο θαη δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο αλάπηπμεο ησλ
δηθηχσλ, ε εθηελήο αλάιπζε ησλ νπνίσλ εθθεχγεη ηνπ παξφληνο. Οη δχν θαηεγνξίεο
είλαη:
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Α) Σα παζεηηθά νπηηθά δίθηπα πξφζβαζεο (Passive optical Networks – PON) θαη
Β) Σα Δλεξγά Οπηηθά Γίθηπα (Active Optical Networks – AON) ή θνηλψο P2P
Ethernet φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο.

Εηθόλα 12: Σερλνινγίεο δηθηχσλ πξφζβαζεο
Ζ ηερλνινγία PON απαξηίδεηαη απφ ην θεληξηθφ ζεκείν (Central Office) φπνπ
βξίζθεηαη ν θεληξηθφο ηεξκαηηζκφο ησλ νπηηθψλ ηλψλ (Optical Line Termination), ηελ
νπηηθή ππνδνκή αλεπηπγκέλε ζηε κνξθή δέλδξσλ (PMP) κε παζεηηθνχο
δηαρσξηζηήξεο (splitters) ε νπνία θαιείηαη Optical Distribution Network (ODN) θαη
ηηο ηεξκαηηθέο πχιεο (Optical Network Terminal - ONΣ θαηά ITU ή ελαιιαθηηθά ην
ζπλδπαζκφ Optical Network Unit – ONU θαη Network Termination Equipment - ΝΣ
θαηά ΗΔΔΔ). ηίο πεξηπηψζεηο φπνπ κία ζχλδεζε ππνζηεξίδεη πνιιαπινχο ρξήζηεο
(Multiple Tennant Units – MTU) (βι. FFTB ή θαη FFTN), νη ηεξκαηηθέο κνλάδεο
γεθπξψλνπλ ην νπηηθφ δίθηπν κε ηερλνινγίεο Ethernet ή DSL ζηελ πιεπξά ησλ
ρξεζηψλ.

Εηθόλα 13: Αξρηηεθηνληθή PON
To PON είλαη δίθηπν κνηξαδφκελνπ κέζνπ, δεδνκέλνπ νηη ε OLT απνζηέιιεη ην ίδην
ζπξκφ θίλεζεο ζε φια ηα ONT κε ηξφπν παξφκνην ελφο αζχξκαηνπ ζηαζκνχ βάζεο.
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Κάζε ONT δηαβάδεη κφλν ηα παθέηα πνπ αλαθέξνληαη ζε απηφ. Γηα ηελ απνθπγή
ιαζξαλάγλσζεο ρξεζηκνπνηείηαη θξππηνγξάθεζε.
Ζ ηερλνινγία PON παξνπζηάδεηαη ιεπηνκεξέζηεξα ζηηο επφκελεο ελφηεηεο.
Αληίζεηα ε ηερλνινγία AON, θνηλψο P2P Ethernet, ρξεζηκνπνηεί ελεξγνχο
κεηαγσγείο επηπέδνπ L2 ή θαη L3 αληί γηα δηαρσξηζηέο/ζπλδπαζηέο ζην ρξήζηε θαη
ζηνλ θφκβν πξφζβαζεο κε δπλαηφηεηα κεηαγσγέσλ – ζπγθεληξσηψλ (aggregators)
πξφο ην εζσηεξηθφ ηνπ δηθηχνπ.
Δλσ νη ηερλνινγίεο PON επδνθηκνχλ ζηελ Ακεξηθή θαη ηδηαίηεξα ζηελ Αζία φπνπ
ππάξρεη πξνηζηνξία θαη κεγάιε εγθαηεζηεκέλε βάζε, ζηελ Δπξψπε ε ηερλνινγία
PON έρεη νπζηαζηηθά ππνζηεξηθηέο κφλν ζην ρψξν κεξηθψλ θάζεηα νξγαλσκέλσλ
ηειεπηθνηλσληαθψλ νξγαληζκψλ. Αληίζεηα ζηελ Δπξψπε ε ηερλνινγία Ethernet
θεξδίδεη ζπλερψο έδαθνο δεδνκέλεο ηεο Δπξσπατθήο θαηεχζπλζεο γηα δίθηπα
αλνηθηήο πξφζβαζεο αιιά θαη ηεο εκπινθήο αληαγσληζηηθψλ ηειεπηθνηλσληαθψλ
παξφρσλ αιιά θαη θνξέσλ πέξαλ ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ φπσο ησλ Γεκνηηθσλ
Δπηρεηξήζεσλ θαη ησλ νξγαληζκσλ θνηλήο σθειείαο ζηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ πνπ
επηηξέπνπλ ηελ απνδνηηθή πινπνίεζε ελεξγψλ ηερλνινγηψλ.
Απνθεχγνληαο ηελ εκπινθή ζηελ έληνλε αληηπαξάζεζε κεηαμχ ησλ ππνζηεξηθηψλ
ηεο κίαο ή ηεο άιιεο ηερλνινγίαο, ηδίσο φηαλ απηέο γίλνληαη κε επηρεηξήκαηα θφζηνπο,
ζα ζέιακε λα ηνλίζνπκε νηη γηα πεξηνρέο ρσξίο θαηάιιειεο επαλαρξεζηκνπνηήζηκεο
ππνδνκέο, φπσο ε Διιάδα, ην θφζηνο δεκηνπξγίαο λέσλ θαηάιιεισλ ππνδνκψλ
(εθζθαθέο, ζσιελψζεηο, θξεάηηα) - αλεμαξηήησο ηεο επηδησθφκελεο ηερλνινγίαο επηζθηάδεη θαηά πνιχ ην θφζηνο ηνπ ηειηθνχ νπηηθνχ δηθηχνπ πξφζβαζεο.
Αξθνχκαζηε λα επηζεκάλνπκε νηη ε ζρεηηθή απφθαζε επηινγήο είλαη πεξηζζφηεξν
ζέκα πνιηηηθήο ζρεηηθά κε ηνλ «θιεηζηφ» (ζπλήζσο ζε PON) ή «αλνηθηφ» (ζπλήζσο
ζε ΑΟΝ) ραξαθηήξα ηεο πξφζβαζεο ρξεζηψλ θαη παξφρσλ ππεξεζηψλ ζηηο ππνδνκέο,
παξά ζέκα θφζηνπο.

3.3.1 Σερλνινγίεο PON
H βαζηθή πξνεηνηκαζία γηα ηελ αλάπηπμε παζεηηθψλ αξρηηεθηνληθψλ έγηλε ηε
δεθαεηία ηνπ 1990 απφ ηελ νκάδα εξγαζίαο Full Service Access Network (FSAN)
απαξηηδφκελε απφ εθπξνζψπνπο ηειεπηθνηλσληαθψλ θνξέσλ θαη θαηαζθεπαζηηθψλ
νίθσλ θαη ζπλερίζηεθε κε πξνηππνπνίεζε δχν δηαδνρηθψλ γελεψλ PON απφ ηελ
International Telecommunications Union (ITU).
Οη πξψηεο εθδνρέο ησλ PON βαζίζηεθαλ απνθιεηζηηθά ζηελ ηερλνινγία ATM ελψ ε
εμέιημε νδήγεζε ζηαδηαθά ζηελ πξνηππνπνίεζε ηνπ BPON (broadband PON), θαη
ζηε ζπλέρεηα ηνπ (Gigabit PON) GPON απφ ηελ ITU.
Σα ζρεηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο γεληθεπκέλεο ρξήζεο θαη ζχγθιηζεο ησλ εθαξκνγψλ
ζε Ethernet θαη IP θαη ε ζηαδηαθή απνκάθξπλζε απφ ην ΑΣΜ σο απνθιεηζηηθφ
πξσηφθνιιν ή σο πξσηφθνιιν πξνηίκεζεο, νδήγεζαλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ EPON ην
νπνίν έγηλε ε ηερλνινγία επηινγήο ζηηο πιένλ πξνσζεκέλεο απφ άπνςε ηερλνινγίαο
PON Αζηαηηθέο ρψξεο.
Ζ ηερλνινγία PON ρξεζηκνπνηεί Nonzero Dispersion Shifted Fiber (ITU-T G.652)
θαη θάλεη ρξήζε ηεο WDM γηα δηαρσξηζκφ ηεο upstream θαη downstream θίλεζεο.
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BPON, GPON θαη ΔPON ρξεζηκνπνηνχλ ην ίδην πιάλν ζπρλνηήησλ γηα ην
δηαρσξηζκφ απηφ: (1490 nanometer γηα θίλεζε downstream θαη 1310nm γηα θίλεζε
upstream. Σα 1550nm δηαηεξνχληαη γηα άιιεο ππεξεζίεο κε ραξαθηεξηζηηθφηεξν
παξάδεηγκα ην αλαινγηθφ RF video.
Σα πξσηφθνιια πξφζβαζεο ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε FFTx κε
ρξήζε παζεηηθψλ δηθηχσλ PON είλαη
ITU-T G.983 APON (ATM Passive Optical Network). Σν αξρηθφ πξσηφθνιιν

γηα PON. Αλαπηχρηεθε θπξίσο γηα εθαξκνγέο επηρεηξήζεσλ, φρη γηα γεληθή
ρξήζε θαη βαζίδεηαη ζε ATM.
ITU-T G.983 BPON (Broadband PON) είλαη ε κεηεμέιημε ηνπ APON.

Πξνζζέηεη ππνζηήξημε γηα WDM, πςειφηεξε ξπζκαπφδνζε, δπλακηθή
απφδνζε ρσξεηηθφηεηαο θαη επηβησζηκφηεηα. πλνδεχεηαη απφ ην πξφηππν
OMCI γηα δηαρείξηζε ησλ ζηνηρείσλ κεηαμχ OLT θαη ΟΝU/ΟΝΣ,
επηηξέπνληαο ηελ αλάκημε ζπζθεπψλ απφ δηαθνξεηηθνχο θαηαζθεπαζηέο. Μία
ηππηθή αξρηηεθηνληθή BPON παξέρεη 622 Mbps (OC-12) downstream θαη 155
Mbps (OC-3) of upstream traffic, αλ θαη ην πξφηππν ππνζηεξίδεη ζεσξεηηθά
θαη κεγαιχηεξεο ηαρχηεηεο.
ITU-T G.984 GPON (Gigabit PON) είλαη ε κεηεμέιημε ηνπ πξνηχπνπ BPON .

Δπηηξέπεη πςειφηεξεο ηαρχηεηεο, απμεκέλε αζθάιεηα, θαη επηινγή ηνπ
πξσηνθφιινπ επηπέδνπ 2 (L2) (ATM, GEM, Ethernet). Ζ ηππηθή ηαρχηεηα
είλαη 2.488 Gbps downstream θαη 1.244 Gbps upstream. Ζ κέζνδνο
ελζπιάθσζεο GPON (GPON Encapsulation Method - GEM) επηηξέπεη
απνδνηηθή

παθεηνπνίεζε

κε

θαηαθεξκαηηζκφ

πιαηζίνπ,

δίλνληαο

πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο γηα παξνρή πνηφηεηαο ππεξεζίαο (Quality of
Service - QoS) ζε θσλή θαη

video. ήκεξα ε GPON είλαη ην πξφηππν

επηινγήο κεγάισλ ηειεπηθνηλσληαθψλ θνξέσλ θπξίσο ηεο Ακεξηθήο.
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Εηθόλα 14: Αξρηηεθηνληθή GPON

ΗΔΔΔ 802.3ah EPON or GEPON (Ethernet PON). Δίλαη έλα πξφηππν ηεο

IEEE κε ρξήζε απνθιεηζηηθά Ethernet γηα ηελ ελζπιάθσζε ησλ παθέησλ
δεδνκέλσλ. Σν 802.3ah είλαη πιένλ κέξνο ηνπ πξσηχπνπ IEEE 802.3.
Οινθιεξψζεθε ην ψο κέξνο ηνπ Ethernet First Mile (EFM) project.
Υξεζηκνπνηεί απινπνηεκέλα πιαίζηα θαηά 802.3 Ethernet κε ζπκκεηξηθέο
ηαρχηεηεο 1 Gbps θαη ζηηο δχν θαηεπζχλζεηο.

Εηθόλα 15: Αξρηηεθηνληθή EPON
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Έρεη απεξηφξηζην ζεσξεηηθφ splitting rate θαη πξαθηηθά κπνξεί λα
ππνζηεξίμεη 1:64 (κε FEC) κε θζελφηεξν εμνπιηζκφ απ‟ φηη ε GPON. Σν
EPON είλαη θαηάιιειν ηφζν γηα εθαξκνγέο data αιιά θαη γηα πιήξεηο
ππεξεζίεο θσλήο θαη video. ήκεξα είλαη εγθαηεζηεκέλεο πεξίπνπ 15
εθαηνκκχξηα ζχξεο EPON. Με ηελ εκπινθή ηεο Κίλαο ζηελ εληαηηθή
αλάπηπμε δηθηχσλ EPON, ε εγθαηεζηεκέλε βάζε αλακέλεηαη λα αλέβεη ζηα
20 εθαηνκκχξηα ζχξεο έσο ην ηέινο ηνπ 2008.
IEEE 802.3av 10G-EPON (10 Gigabit Ethernet PON). Δίλαη έλα πξφηππν

ηεο IEEE Task Force γηα ππνζηήξημε απμεκέλσλ απαηηήζεσλ έσο 10 Gbps θαη
είλαη ζπκβαηφ κε ην 802.3ah EPON. Σν 10GigEPON ρξεζηκνπνηεί δηαθξηηά
κήθε θχκαηνο γηα

10G θαη 1G downstream, ελψ εμαθνινπζεί λα

ρξεζηκνπνηεί θνηλφ κήθνο θχκαηνο θαη γηα 10G θαη 1G upstream κε
δηαρσξηζκφ ATDMA . Πξνδηαγξάθεηαη ηφζν ε άκεζε ρξήζε ηνπ απφ ηηο
αζηαηηθέο ρψξεο φζν θαη ν κειινληηθφο ζπλδπαζκφο ηνπ κε θάπνηα κνξθή
WDM-PON ζηα άθξα, δεδνκέλνπ φηη έρεη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο πνιιαπιψλ
κεθψλ θχκαηνο θαη ζηηο δχν θαηεπζχλζεηο.
“WDM-PON” Wavelength Division Multiplexing PON. Δίλαη έλαο ηχπνο

PON ν νπνίνο πξνσζείηαη ηειεπηαία απφ δηάθνξνπο θαηαζθεπαζηέο κε ην
επηρείξεκα ηεο εθηεηακέλεο ρξήζεο δηαθξηηψλ κεθψλ θχκαηνο ψζηε λα
κπνξεί λα ηθαλνπνηεζεί ε ζπλερψο απμαλφκελε απαίηεζε γηα upstream θαη
downstream bandwidth αιιά θαη γηα ηελ πξνζηαζία θάζε ηδηαίηεξεο δεχμεο. Ζ
ηερλνινγία απηή πνληάξεη ζηε κειινληηθή αχμεζε ηεο δήηεζεο, κείσζε ηνπ
ζρεηηθνχ θφζηνπο θαη επθνιία καδηθήο παξαγσγήο. Ζ WDM-PON ππφζρεηαη
πνιιαπιάζην εχξνο δψλεο ζε κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο απμάλνληαο ην
πεξηζψξην απσιεηψλ ηζρχνο, κε απνθπγή ησλ επαίζζεησλ ζε απψιεηεο
δηαρσξηζηψλ. Σα πνιιαπιά κήθε θχκαηνο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ είηε
γηα ηε δεκηνπξγία εηθνληθψλ (virtual) PON εγθαηεζηεκέλσλ ζηελ ίδηα
ζπζθεπή, είηε γηα ηελ εθκεηάιιεπζε κε ζηαηηζηηθή πνιππιεμία ρακειφηεξσλ
θαζπζηεξήζεσλ θαη κεγαιχηεξεο ξπζκαπφδνζεο. Γελ ππάξρεη πξφηππν γηα
ηελ WDM-PON νχηε ζπκθσλία γηα ηνλ νξηζκφ ηεο.

31/10/2008

24/76

ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ ΗΓ3 (FTTH – FTTB)
ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 1 – ΚΔΗΜΔΝΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

Εηθόλα 16: Αξρηηεθηνληθή WDM-PON
χκθσλα κε θάπνηεο πξνζεγγίζεηο ε WDM-PON δελ είλαη παξά έλα
αθηεξσκέλν κήθνο θχκαηνο γηα θάζε ONU. Άιιεο πξνζεγγίζεηο πξνηείλνπλ
ηε ρξήζε ηνπ φξνπ γηα νπνηαδήπνηε ρξήζε WDM αθφκε θαη ζηε κία
δηεχζπλζε ελφο ζπζηήκαηνο PON. Μία πξνηεηλφκελε αξρηηεθηνληθή
απεηθνλίδεηαη ζην παξαπάλσ δηάγξακκα.

3.3.2 Σερλνινγίεο Ethernet AON (L2 θαη L3)
Σo πξσηφθνιιν πξφζβαζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε FFTP κε
ρξήζε ελεξγψλ δηθηχσλ (ΑON) είλαη:
“EP2P” νξηδφκελν σο Ethernet over P2P 100baseFX, 100baseLX, 100baseBX,

1000baseLX θαη 1000baseBX θαηά IEEE 802.3ah
Ζ ηεξαξρηθή νλνκαηνινγία (Central Node ή Head End, Optical Distribution Network,
ONT θιπ) πνπ ζπλεπάγεηαη απφ ηελ θεληξνβαξή δελδξνεηδή ηνπνινγία ελφο δηθηχνπ
PON, ράλεη νπζηαζηηθά ηε ζεκαζία ηεο ζε έλα ελεξγφ δίθηπν Ethernet. ηελ
πξαγκαηηθφηεηα δελ ππάξρεη θνηλά απνδεθηή νξνινγία γηα λα πεξηγξάςεη ηνπο
πηζαλνχο ηξφπνπο αλάπηπμεο ελφο ελεξγνχ δηθηχνπ.
ρεκαηηθά, νη θεληξηθνί θφκβνη (ηζρπξνί κεηαγσγείο ή δξνκνινγεηέο) ζπλδένληαη κε
ην δίθηπν θνξκνχ. Έσο ην ρξήζηε κεζνιαβνχλ θφκβνη-ζπγθεληξσηέο (aggregation
nodes) ή αιιηψο θφκβνη δηαλνκήο (distribution nodes). Με ηε ζεηξά ηνπο νη θφκβνη
δηαλνκήο εμππεξεηνχλ θφκβνπο πξφζβαζεο (access nodes) απ‟ φπνπ εμππεξεηνχληαη
ηα ηνπηθά δίθηπα ησλ ρξεζηψλ.
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Δηθφλα 17: Γηαζχλδεζε θφκβσλ ζε Σερλνινγίεο Ethernet AON
Τπεξεζίεο βαζηζκέλεο ζην πξσηφθνιιν IP κεηαθέξνληαη ελζπιαθσκέλεο
απνθιεηζηηθά ζε πιαίζηα Ethernet. Γηα ζχγθξηζε, ζην παξαδνζηαθφ DSL ε θίλεζε IP
κεηαθέξεηαη πάλσ απφ ΑΣΜ, θαη ν αληίζηνηρνο θφκβνο πξφζβαζεο είλαη έλα
DSLAM. Αλαιφγσο κε ηελ πεξίπησζε, ζηα ελεξγά δίθηπα απαληψληαη δηαθνξεηηθέο
ιχζεηο σο πξνο ηε ρξήζε ζπζθεπψλ επηπέδνπ L2 ή/θαη L3. πλήζσο νη θεληξηθνί
θφκβνη είλαη δξνκνινγεηέο IP ζπλδεδεκέλνη ζε δίθηπν θνξκνχ ε κεηαγσγείο ηθαλνί
λα παξέρνπλ multipoint-to-multipoint Transparent LAN services (TLS). ηνπο
ελδηάκεζνπο θφκβνπο βξίζθνπκε ηζρπξνχο κεηαγσγείο (1-10 Gbps αλά ζχξα) θαη
ζηνπο θφκβνπο πξφζβαζεο κεηαγσγείο ή δξνκνινγεηέο (100Mbps – 1Gbps αλά ζχξα).
Σππηθά νη ρξήζηεο ζπλδένληαη κε ηαρχηεηεο 10-100 Mbps κέζσ ησλ κνλάδσλ CPE,
ρσξίο λα απνθιείεηαη ηερλνινγηθά ε ζχλδεζε κε πςειφηεξεο ηαρχηεηεο (1Gbps).
Με απμαλφκελεο απαηηήζεηο γηα πιενλάδνπζεο ζπλδέζεηο, θαη κεγαιχηεξν εχξνο
δψλεο, ηίπνηε δελ εκπνδίδεη, αληίζεηα πνιιά ζπλεγνξνχλ, ζηελ πνιιαπιή ζχλδεζε
θφκβσλ (ή αθφκε θαη ρξεζηψλ) κεηαμχ ηνπο θαη ε πηζαλφηεξε εμέιημε ησλ ελεξγψλ
δηθηχσλ γηα ππνζηήξημε πιεηάδαο εθαξκνγψλ ζπγθιηλνπζψλ σο πξνο ηε ρξήζε IP,
είλαη απηή ηνπ δηθηπψκαηνο (mesh) φπσο απηή ηνπ παξαθάησ δηαγξάκκαηνο:

Δηθφλα 18: Γηαζχλδεζε δηθηπψκαηνο (mesh)
Ζ επηινγή κεηαμχ ελφο δηθηχνπ πξφζβαζεο βαζηζκέλνπ ζε κεηαγσγή (L2) ή
δξνκνιφγεζε (L3) θαζνξίδεηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο φπσο ην πφζν αζθαιέο ζε
κειινληηθέο κεηαβνιέο (future proof) επηδηψθεηαη λα είλαη ην δίθηπν, ηελ επηδίσμε
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ηππνπνίεζεο ησλ δηεπαθψλ ηνπ, ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ, ην είδνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ
ζα αλαπηπρζνχλ ζην δίθηπν θαη ηελ πνιηηηθή λνκήο, ρξήζεο θαη πξφζβαζεο ζε απηφ.
Δπίζεο νη απαηηήζεηο δηαρείξηζεο, πνιππινθφηεηαο θαη απηνκαηνπνίεζεο
επεθηάζεσλ θαη επηθαηξνπνίεζεο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ηειηθή επηινγή.
Απνθεχγνληαο λα εηζέιζνπκε ζε ηερληθή ζπδήηεζε, θαη δεδνκέλνπ φηη ην ζέκα είλαη
ελ κέξεη ηερληθφ, ζα ζέιακε λα ηνλίζνπκε φηη παξά ηηο φπνηεο δηαθνξέο, γηα ηηο
πεξηπηψζεηο ελεξγψλ δηθηχσλ πνπ αλαπηχζζνληαη , ηα παξαθάησ ζεκεία θαίλεηαη λα
είλαη θνηλά ζηελ αλάπηπμή ηνπο:
Ζ ρξήζε P2P Ethernet.
Οη ππεξεζίεο είλαη βαζηζκέλεο ζε IP θαη σο ηερλνινγία κεηαθνξάο απφ ηνλ
ρξήζηε (CPE), εληφο ηνπ δηθηχνπ θαη έσο θαη ηνπο θεληξηθνχο θφκβνπο
ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά Ethernet.
ηνπο θεληξηθνχο θφκβνπο, ή ζε ρψξνπο ζπλεγθαηάζηαζεο ηνπνζεηνχληαη
δξνκνινγεηέο IP .
ηνπο ελδηάκεζνπο θφκβνπο πξφζβαζεο ηνπνζεηνχληαη είηε δξνκνινγεηέο
είηε κεηαγσγείο κε ιεηηνπξγηθφηεηα L3.
Ο εμνπιηζκφο ηεξκαηηζκνχ ηλψλ, ηνπνζεηείηαη εληφο θηηξίσλ (FFTB) ή
δηακεξηζκάησλ (FFTH).

3.4 Καηεγορηοποίεζε ως προς ηολ ηρόπο/ποιηηηθή τρήζες ηες
σποδοκής
Σα δίθηπα FTTP κπνξεί λα είλαη αθηεξσκέλα ζηηο ππεξεζίεο ελφο θαη κνλαδηθνχ
παξφρνπ ππεξεζηψλ ιηαληθήο, ή λα είλαη δηαζέζηκα ζε πνιιαπινχο παξφρνπο νη
νπνίνη κπνξεί λα ζπλδένληαη ζην δίθηπν ζην επίπεδν παθέηνπ, κήθνπο θχκαηνο ή ζην
θπζηθφ επίπεδν. Έηζη δηαθξίλνπκε ζρεκαηηθά ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:
“Απνθιεηζηηθή πξόζβαζε” αληηζηνηρεί ζηελ θαηάζηαζε φπνπ έλαο
κνλαδηθφο πάξνρνο ππεξεζηψλ ιηαληθήο έρεη ηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε ελφο
δηθηχνπ FTTP.
“Αλνηρηή πξόζβαζε (Packet)” αληηζηνηρεί ζηελ θαηάζηαζε φπνπ πνιιαπινί
πάξνρνη ππεξεζηψλ ιηαληθήο θάλνπλ ρξήζε ηεο ίδηαο ππνδνκήο (ζσιελψζεσλ,
θαισδίσλ, ηλψλ θαη ελεξγψλ ζηνηρείσλ ζην επίπεδν ηεο κεηαγσγήο παθέηνπ ή
πςειφηεξν) θαη αληαγσλίδνληαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηνπο ρξήζηεο.
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“Αλνηρηή πξόζβαζε (Wavelength)” αληηζηνηρεί ζηελ θαηάζηαζε φπνπ
πνιιαπινί πάξνρνη ππεξεζηψλ ιηαληθήο ή/θαη ρνλδξηθήο θάλνπλ θνηλή ρξήζε
ηεο ίδηαο ππνδνκήο ζσιελψζεσλ, θαισδίσλ, θαη ηλψλ ρξεζηκνπνηψληαο
δηαθξηηά κήθε θχκαηνο ν θαζέλαο,

θαη αληαγσλίδνληαη ζηελ παξνρή

ππεξεζηψλ ή/θαη ζπλδεζηκφηεηαο πςειφηεξνπ επηπέδνπ (π.ρ L2/L3)
αληίζηνηρα.
“Αλνηρηή πξόζβαζε (Fiber)” αληηζηνηρεί ζηελ θαηάζηαζε φπνπ πνιιαπινί
πάξνρνη ππεξεζηψλ ιηαληθήο ή/θαη ρνλδξηθήο θάλνπλ ρξήζε ηεο ίδηαο
ππνδνκήο ραλδάθσλ, ζσιελψζεσλ, ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθέο ίλεο ε
θαιψδηα ηλψλ ν θαζέλαο αληαγσληδφκελνη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ή/θαη
πξνζθνξάο ζπλδεζηκφηεηαο πςειφηεξνπ επηπέδνπ (π.ρ wavelength, L2/L3)
αληίζηνηρα.
“Αλνηρηή πξόζβαζε (Duct)” αληηζηνηρεί ζηελ θαηάζηαζε φπνπ πνιιαπινί
πάξνρνη ππεξεζηψλ ιηαληθήο ή/θαη ρνλδξηθήο θάλνπλ ρξήζε ηεο ίδηαο
ππνδνκήο ραλδάθσλ, ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθνχο ζσιήλεο ή ππνζσιήλεο
θαη θαιψδηα ηλψλ ν θαζέλαο αληαγσληδφκελνη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ή/θαη
πξνζθνξάο ζπλδεζηκφηεηαο πςειφηεξνπ επηπέδνπ (π.ρ fiber, wavelength,
L2/L3) αληίζηνηρα.
Ηζηνξηθά, ηηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ν φξνο “Open Networking” είρε
ρξεζηκνπνηεζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο γηα λα εθθξάζεη ηε ζρεηηθά απνδνηηθή
δηαζχλδεζε (interconnection) ή ίζε πξφζβαζε ζε δίθηπα θνξκνχ θαη ζε πξφζβαζε
ραιθνχ. Σν πξαγκαηηθφ δηαθχβεπκα ζπλήζσο ήηαλ ε ζχλδεζε αληαγσληζηψλ πάλσ
ζην δίθηπν θνξκνχ ή ηνλ ηνπηθφ βξφρν ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ παξφρνπ θαη
αληηζηξφθσο, αλεμαξηήησο αλ ε ζπλχπαξμε ζπλέβαηλε ζε ρψξν ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ
παξφρνπ ή ζε άιιν πξνζπκθσλεκέλν ζεκείν (carrier-hotel, collocation point) ή κέζσ
θάπνηαο, ππνζηεξηδφκελεο κε νπηηθά κέζα, εηθνληθήο (virtual) κεηάζεζεο ηνπ ρψξνπ
δηαζχλδεζεο.
Ζ αλάπηπμε ππνδνκψλ ηθαλψλ λα ππνζηεξίμνπλ ελεξγά δίθηπα θαη πνιινχο
παξφρνπο ππεξεζηψλ αιιάδεη ην ηνπίν αιιά ηα πξνβιήκαηα παξακέλνπλ. Δίλαη
γεγνλφο φηη νχηε ε Δπξσπατθή θαηεχζπλζε γηα ππνζηήξημε δηθηχσλ «αλνηθηήο
πξφζβαζεο» νχηε νπνηεζδήπνηε εμαγγειίεο επηρνξεγήζεσλ γηα δίθηπα «αλνηθηήο
πξφζβαζεο», επηιχνπλ ηελ αζάθεηα ηνπ φξνπ «αλνηθηφο», αθφκε θαη αλ γίλνπλ ζηε
γεληθφηεηά ηνπο απνδεθηνί νη πξνεγεζέληεο ζρεκαηηθνί νξηζκνί. Σν ζέκα γίλεηαη πην
θαηαλνεηφ αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη ηαπηφρξνλα, ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ απφ
ηελ Διιάδα έσο ηε Νέα Εειαλδία, παξνπζηάδεηαη ην παξαθάησ ζελάξην:
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1. Ζ θπβέξλεζε εμαγγέιιεη πνζφ Υ γηα αλάπηπμε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ. Θέηεη
σο ζηφρν φηη α*Υ ζα είλαη δηαζέζηκα ηειηθά κέζσ ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο.
2. Βαζηθφο φξνο είλαη ε αλάπηπμε «αλνηθηψλ» δηθηχσλ πξφζβαζεο.
3. Γελ πθίζηαηαη θνηλά απνδεθηφο φξνο γηα ηελ «αλνηθηή» πξφζβαζε
4. Μεξηθνί πάξνρνη ζπκθσλνχλ ζηελ αλάπηπμε αλνηθηψλ ππνδνκψλ (ζηα
επίπεδα 0 -3) κε βάζε ηνπο γεληθνχο φξνπο πνπ πξναλαθέξακε
5. Ο εγθαηεζηεκέλνο πάξνρνο (Tier 1) επηρεηξεκαηνινγεί πεξί ηζνδπλακίαο
κεηαμχ ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο ίζεο πξφζβαζεο κε ηελ «αλνηθηφηεηα»
θαη ιφγσ ηεο αζάθεηαο ησλ νξηζκψλ ή γηα άιιν ιφγν, ηειηθά ζπκκεηέρεη ζην
έξγν απνδερφκελνο απ‟ ηελ πιεπξά ηνπ κφλν ηε ζπλεηζθνξά δηαζχλδεζεο ζην
επίπεδν 3 ρσξίο λα δέρεηαη ην άλνηγκα ζηα παξαθάησ επίπεδα.
6. Ζ πινπνίεζε θαηαιήγεη κε λεζίδεο δεκνηηθψλ θαη άιισλ αλνηθηψλ δηθηχσλ
απνκνλσκέλεο κεηαμχ ηνπο θαη εμαξηψκελεο γηα ηε δηαζχλδεζή ηνπο (ζην
επίπεδν-3 θαη κφλν) απφ ηνλ εγθαηεζηεκέλν πάξνρν ν νπνίνο επηδνηήζεθε γηα
ηε ζπκπιήξσζε ηεο δηθήο ηνπ θιεηζηήο ππνδνκήο.
Γηα ην ιφγν απηφ ζα επηρεηξήζνπκε λα δψζνπκε κεξηθέο πξνηεηλφκελεο «επεθηάζεηο»
ηνπ φξνπ γηα πξνβιεκαηηζκφ:
Ο βαζηθφο ζηφρνο ησλ αλνηθηψλ ππνδνκψλ ή δηθηχσλ είλαη λα κελ επηηξέςεη
ηελ δεζπφδνπζα ζέζε (Significant Market Power) θάπνηνπ παξφρνπ, λα
εκπνδίδεη ηελ εκθάληζε δξαζηεξηνηήησλ θαη ππεξεζηψλ νη νπνίεο ζα
κπνξνχζαλ λα εκθαληζζνχλ κε θπζηθφ ηξφπν ζε κία ηδαληθή αγνξά ρσξίο
«βαζηθφ» παίρηε.
Ζ ππνδνκή ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ είζνδν λέσλ «παηθηψλ» ζηε δηάξζξσζε
παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ρσξίο ηελ αληαγσληζηηθή απαγφξεπζε απ‟ φζνπο ην
ρξεζηκνπνηνχλ

ήδε.

Υξήζηκν

αλάινγν:

ε

θάπνηνλ

πιεηζηεξηαζκφ

νπνηνζδήπνηε επηηξέπεηαη λα πξνζθέξεη νηηδήπνηε γηα πψιεζε, αξθεί λα
ππαθνχεη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ινγηζηηθνχο θαλφλεο ηεζέληεο απφ ηνλ νξγαλσηή
θαη ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο ησλ πσιεηψλ.
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Με ηελ απζηεξά ζεσξεηηθή έλλνηα, ην δίθηπν πξέπεη λα είλαη α-γλσζηηθφ σο
πξνο ην ηη εθηειείηαη ή δηεπθνιχλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ. Απηφ απαηηεί ξχζκηζε
γηα ηνπιάρηζηνλ ηε ιεηηνπξγηθή απνζχλδεζε ππεξεζηψλ/εθαξκνγψλ απφ ηελ
ππνδνκή θαη ηδαληθά, δνκηθφ δηαρσξηζκφ ηνπ ελφο απφ ην άιιν. Υξήζηκν
αλάινγν: Οη δξφκνη είλαη α-γλσζηηθέο σο πξνο ην είδνο ησλ απηνθηλήησλ πνπ
θηλνχληαη ζ‟ απηέο. Μία ρξεκαηαπνζηνιή δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη θχξηα ηνπ
δξφκνπ. Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη είλαη λα εμαζθαιίδεη αζθάιεηα

θαηά ηε

δηαδξνκή θαη θχιαθεο ζηε θφξησζε-εθθφξησζε.
ε θάζε πεξίπησζε, ε ππνδνκή πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ θιηκάθσζε (απφ
άπνςε εχξνπο δψλεο) θάζε επηθνηλσλίαο απφ ζεκείν πξνο ζεκείν ρσξίο
ηερλεηά εκπφδηα απφ κε-θπζηθνχο πεξηνξηζκνχο. Καλείο δελ επηηξέπεηαη λα
ζπληεξεί ή λα δεκηνπξγεί ηερλεηή έιιεηςε. Ο παξάγνληαο θφζηνπο δελ
εμαιείθεηαη, αιιά πξέπεη λα αθνινπζεί απξφζθνπηα ηελ εμέιημε ηεο
ηερλνινγίαο θαη ηεο ζπλαθνχο πξνο απηή βειηίσζεο ηεο ζρέζεο ηηκήο πξνο
απφδνζε.

3.5 Καηεγορηοποίεζε ως ηο προς ηελ αζσκκεηρία ηες θίλεζες
Ζ σο ηψξα θαηεγνξηνπνίεζε
πξαγκαηηθφηεηεο.

ησλ

ππνδνκψλ

ππνδεηθλχεη

ελδηαθέξνπζεο

Απφ ηε κία πιεπξά έρνπκε ηηο παζεηηθέο ππνδνκέο PON, ηα θιεηζηά δίθηπα, ηνπο
θάζεηα νινθιεξσκέλνπο παξφρνπο, ηηο κνλνπσιηαθέο πξαθηηθέο, ηε κε δηάθξηζε
κεηαμχ ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ, ηελ θεληξνβαξή θαη θεληξηθά ειεγρφκελε παξνρή
ππεξεζηψλ θαη ηελ αληηπαξαγσγηθή επηβίσζε κνληέισλ ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα
πνπ αθνξνχλ πξψελ θπζηθά κνλνπψιηα.
Αθφκε έλα ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν πξνζηίζεηαη ζηελ παξαπάλσ νκάδα. Σα δίθηπα
PON είλαη θαηαζθεπαζκέλα κε ηε ινγηθή ηεο αζχκκεηξεο θίλεζεο θαη ηνπ video
broadcasting ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ηε βηνκεραλία ηεο ηειεφξαζεο. Σν παζεηηθφ
δίθηπν ζρεηίδεηαη ελ ηέιεη κε ηνλ παζεηηθφ θαηαλαισηή.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα ελεξγά αλνηθηά δίθηπα P2P ππνζηεξίδνπλ
πνιπθαηεπζπληηθέο ξνέο πιεξνθνξίαο, θαη ελζαξξχλνπλ θαηλνηνκία θαη
δεκηνπξγηθφηεηα βαζηζκέλε πεξηζζφηεξν ζε ζπλεξγαηηθά κνληέια παξά ζε πξφηππα
δνκεκέλα γχξσ απφ ηελ έλλνηα ηνπ θεληξηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο θεληξηθήο παξνρήο
πεξηερνκέλνπ. Ζ ζπκκεηξία ηνπ δηαζέζηκνπ εχξνπο δψλεο είλαη θξίζηκε γηα ηε
δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο νκφηηκσλ παξαγσγψλ θαη ζπγρξφλσο ρξεζηψλ θαη
πνιιαπιαζηαζκνχ ηεο αμίαο ηνπ δηθηχνπ ζε επίπεδα πέξαλ απηνχ ηεο ππνδνκήο.
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4. Απνηειεζκαηηθή πκκεηνρή ηνπ Γεκόζηνπ Σνκέα
ζηα Γίθηπα Πξόζβαζεο Νέαο Γεληάο
4.1 Κίλεηρα γηα Παρέκβαζε από ηολ Γεκόζηο Σοκέα
Ζ δηεζλήο βηβιηνγξαθία επηζεκαίλεη κία ζεηξά απφ παξάγνληεο (drivers) πνπ νδεγνχλ
ηνλ δεκφζην ηνκέα είηε ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, είηε ζε επίπεδν θεληξηθήο εμνπζίαο
λα παξέκβνπλ ζηελ εμέιημε ησλ δηθηχσλ πξφζβαζεο λέαο γεληάο (Next Generation
Access Networks). Γηα ηελ πιεξέζηεξε αλάιπζε θαη ηελ αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε,
νη παξάγνληεο απηνί κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζηηο εμήο ηξεηο (3) θαηεγνξίεο:
1. Οηθνλνκηθνί Παξάγνληεο
2. Κνηλσληθνί Παξάγνληεο
3. Παξάγνληεο Απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα

4.1.1 Οηθνλνκηθνί Παξάγνληεο (Economic Drivers)
Οη ζεκαληηθφηεξνη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο πνπ παξνηξχλνπλ ηελ αλάκεημε ηνπ
δεκφζηνπ ηνκέα ζηελ αλάπηπμε ησλ επξπδσληθψλ δηθηχσλ νπηηθήο πξφζβαζεο είλαη:
1. Απνηπρία Αγνξάο (Market Failures)
2. Πνιηηηθή Ηζφπνζεο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο
3. Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε (Economic Development)

4.1.2 Απνηπρία Αγνξάο (Market failure)
Ζ Απνηπρία Αγνξάο (Market Failure) πεξηγξάθεη ηελ νηθνλνκηθή ζπγθπξία φπνπ ε
πξνζθνξά πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ απφ ηελ ειεχζεξε αγνξά δελ επαξθεί γηα λα
θαιχςεη ηηο αλάγθεο δήηεζεο. Κνηλή είλαη ε πεπνίζεζε φηη ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο
δηθαηνινγείηαη ε θξαηηθή παξέκβαζε ζηελ ειεχζεξε αγνξά. Απηφ βέβαηα
πξνυπνζέηεη ηελ αλάιπζε ηεο αγνξάο θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ αηηηψλ
πνπ νδεγνχλ ζηελ απνηπρία. ηνλ ρψξν ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη εηδηθφηεξα ζηα
NGANs 3 ζεσξνχληαη νη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζε market failure:
Η Σεκαληηθή Δύλακε Αγνξάο (Significant Market Power - SMP) κπνξεί
λα δψζεη θίλεηξα ζε έλαλ πάξνρν λα πεξηνξίζεη ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο
πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηήζεη ηα θέξδε ηνπ. πλήζεηο είλαη νη πεξηπηψζεηο
πνπ έλαο πάξνρνο πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηνλ θαληβαιηζκφ πθηζηάκελσλ
ππεξεζηψλ δελ επελδχεη ζε λέεο ππεξεζίεο νχηε αλαβαζκίδεη ηηο ήδε
πξνζθεξφκελεο. ηελ πεξίπησζε ηεο νπηηθήο πξφζβαζεο (Δπξπδσληθά Γίθηπα
Νέαο Γεληάο) απηφ κπνξεί λα ζεκαίλεη ηελ κε αλάιεςε πξσηνβνπιίαο γηα ηελ
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αλάπηπμε λέσλ ππεξεζηψλ φηαλ δελ ππάξρνπλ ζαθείο ή εγγπεκέλεο
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ δήηεζε ηνπο. Αλάινγνπ είδνπο απνηπρίεο αγνξάο
κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κε αλαβάζκηζε ηνπ επηπέδνπ αληαγσληζκνχ.
Οη αζαθείο ελδείμεηο δήηεζεο (uncertainty of demand) κπνξνχλ λα
απνζαξξχλνπλ έλαλ πάξνρν λα αλαπηχμεη NGANs. Κάηη ηέηνην ζα κπνξνχζε
λα νδεγήζεη ζε market failure αλ νη πάξνρνη δελ ζα κπνξνχζαλ λα δηαθξίλνπλ
έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν πθηζηάκελεο δήηεζεο. Έλα ηέηνην ελδερφκελν
market failure κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε παξεκβάζεηο πνπ απνζθνπνχλ
ζηελ δηέγεξζε ηεο αγνξάο γηα λέεο επξπδσληθέο ππεξεζίεο.
Τν αζαθέο ξπζκηζηηθό πιαίζην είλαη επίζεο έλαο παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα
απνζαξχλεη ηνπο παξφρνπο λα επελδχζνπλ ζε λέεο ππνδνκέο θαζψο δελ ζα
έρνπλ θαζαξή εηθφλα γηα ηηο επηπηψζεηο ζηηο επελδχζεηο ηνπο ησλ
κειινληηθψλ ξπζκίζεσλ.
ηελ Διιάδα, αλ θαη δξαζηεξηνπνηείηαη κεγάινο αξηζκφο παξφρσλ
ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ (ζπγθξηλφκελνο κε ηνλ πιεζπζκφ ηεο ρψξαο θαη ην
κέγεζνο ηεο αγνξάο) νη πθηζηάκελεο θαη πξνγξακκαηηζκέλεο επελδχζεηο
πεξηνξίδνληαη θπξίσο ζηελ Αζήλα θαη θαηά δεχηεξν ξφιν ζηελ Θεζζαινλίθε. Πέξαλ
ησλ δχν κεγαιχηεξσλ πφιεσλ ηεο ρψξαο, νπηηθά δίθηπα αλαπηχζζνληαη θαηά
πεξίπησζε ζε νξηζκέλεο κφλν απφ ηηο ππφινηπεο κεγάιεο πφιεηο θαη αθνξνχλ ζηελ
εγθαηάζηαζε δηθηχνπ θνξκνχ πξνθεηκέλνπ λα δηαζπλδεζνχλ ηα θχξηα δίθηπα ησλ
παξφρσλ κε ηα ζεκεία θπζηθήο ή απνκαθξπζκέλεο ζπλεγθαηάζηαζεο ηνπ ΟΣΔ. Απηφ
έρεη σο απνηέιεζκα ε απνηπρία ηεο αγνξάο ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ρψξαο λα
εκθαλίδεηαη σο εμαηξεηηθά πηζαλφ ελδερφκελν.
ε φηη αθνξά ηελ αλαβάζκηζε ηεο δήηεζεο, ην θξάηνο ζα πξέπεη λα θηλεζεί κε αθφκα
πην έληνλνπο ξπζκνχο πξνθεηκέλνπ ε θνηλσλία ζην ζχλνιφ ηεο λα επηζπκεί λα
αμηνπνηήζεη ηηο επξπδσληθέο ππεξεζίεο θαη νη πνιίηεο λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνη γηα
λα αμηνπνηήζνπλ ηηο επξπδσληθέο ζπλδέζεηο.
Σέινο, γηα ηελ δηαηχπσζε ελφο ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ αλαθνξάο γηα ηα NGANs ε
ΔΔΣΣ πξέπεη θη εθείλε κε ηελ ζεηξά ηεο λα εληείλεη ηνπ ξπζκνχο ψζηε λα
απνθιηκαθσζεί ε θαηάζηαζε αλακνλήο (wait-and-see) πνπ έρεη επεξεάζεη ηελ αγνξά.
αθέζηαηα, ε πξφζθαηε αλαθνίλσζε ηεο Δπξπδσληθήο Δζληθήο ηξαηεγηθήο απφ ηνλ
Τπνπξγφ Μεηαθνξψλ & Δπηθνηλσληψλ θαίλεηαη φηη μεθαζαξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ
ηελ πνξεία πνπ ζα θηλεζνχλ ηα πξάγκαηα ζην κέιινλ ηφζν ζε επελδπηηθφ φζν θαη ζε
ξπζκηζηηθφ επίπεδν. Ζ εγθαηάζηαζε κία εζληθήο/δεκφζηαο ππνδνκήο πνπ ζα θαιχπηεη
ην πινπζηφηεξν κέξνο ηεο ρψξαο επηηξέπεη ηελ απνθιηκάθσζε ησλ ξπζκηζηηθψλ
ελεξγεηψλ έλαληη ηνπ δηθηχνπ ηνπ ΟΣΔ.
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4.1.3 Πνιηηηθή Ηζόπνζεο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο
ηα πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ ηζφπνζε πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο επηδηψθεηαη ν
επηκεξηζκφο ησλ σθειεηψλ απφ ηελ επξπδσληθή δηείζδπζε ζε φιεο ηηο πεξηθέξεηεο.
Κχξηνο ζηφρνο απηήο ηεο πνιηηηθήο είλαη ε γεθχξσζε ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο ζε
γεσγξαθηθέο πεξηνρέο πνπ έρνπλ ρακειή δήηεζε γηα επξπδσληθέο ππεξεζίεο θαη ε
εμαζθάιηζε ηεο πξνζθνξάο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ φηαλ θάηη ηέηνην δελ ζα κπνξνχζε
λα επηηεπρηεί ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Σξεηο είλαη νη πεξηπηψζεηο
πνπ αλάινγεο παξεκβάζεηο κπνξνχλ λα έρνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα:
Υακειή ή αλχπαξθηε πξνζθνξά ιφγσ ηνπ πςεινχ θφζηνπο πνπ ζρεηίδεηαη κε
ηελ εγθαηάζηαζε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ πξφζβαζεο ζε νξηζκέλεο
γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. Σν πςειφ θφζηνο θαζηζηά κε βηψζηκεο ηηο επελδχζεηο
ζηηο πεξηνρέο απηέο απφ ηνπ παξφρνπο ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ
Υακειή δήηεζε γηα λέεο (θαη θνζηνβφξεο) ππεξεζίεο ζε πεξηνρέο πνπ ην
θφζηνο εγθαηάζηαζεο δελ είλαη θαη‟ αλάγθε πνιχ πςειφηεξν απφ θχξηεο
πεξηνρέο
Ζ εγθαηάζηαζε επξπδσληθψλ νπηηθψλ ππνδνκψλ ζε λεφδκεηεο θαη λέεο
πεξηνρέο ή πεξηνρέο ηνπξηζηηθνχ ή ςπραγσγηθνχ ραξαθηήξα θαη ν ηπρφλ
απνθιεηζκφο γεηηνληθψλ πεξηνρψλ νηθηζηηθνχ ραξαθηήξα ή πεξηνρψλ ζηηο
παξπθέο ησλ πφιεσλ
Βαζηζκέλε ζηελ πνιηηηθήο ηεο ίζεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο έρεη επεθηαζεί ε
θάιπςε ησλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ πξψηεο γεληάο (DSL) απφ ην ΟΣΔ. Ζ θάιπςε
ππεξεζηψλ DSL απφ ηνλ ΟΣΔ ζπλερψο δηεπξχλεηαη ζε φιν θαη κεγαιχηεξεο
γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο.
Δπίζεο, κηα ζεηξά απφ πξνζθιήζεηο ζηα πιαίζηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο
«Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» έρνπλ σο ζηφρν ηελ εγθαηάζηαζε θχξησλ δηθηχσλ ζηηο
κεγαιχηεξεο πφιεηο ηεο πεξηθέξεηαο. πγθεθξηκέλα, ζηα πιαίζηα ησλ πξνζθιήζεσλ
93 θαη 145, 75 πφιεηο ζε φιε ηελ Διιάδα έρνπλ αλαπηχμεη ή αλαπηχζζνπλ
κεηξνπνιηηηθά νπηηθά δίθηπα (Metropolitan Area Networks – MANs) ιακβάλνληαο
ππφςελ ηελ κειινληηθή ηνπο αμηνπνίεζε γηα ηελ παξνρή νπηηθήο πξφζβαζεο.

4.1.4 Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε
Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε πνπ θέξλεη ε επξπδσληθφηεηα είλαη αληηθείκελν φρη κφλν
ζεκαληηθήο επηρεηξεκαηνινγίαο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ησλ δηθηχσλ FTTH/B αιιά θαη
επηζηεκνληθήο κειέηεο. Οη αλαιχζεηο γηα ηελ επηπηψζεηο ηεο επξπδσληθφηεηαο ζηελ
νηθνλνκηθή αλάπηπμε κία πεξηθέξεηαο ή κίαο πφιεο είλαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλεο
ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία, παξφιαπηα παξνπζηάδνληαη δεζκνί κεηαμχ νηθνλνκηθψλ
κεγεζψλ θαη επξπδσληθήο FTTH θάιπςεο ησλ πεξηνρψλ. Ζ δηάζεζε νπηηθψλ
επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ κπνξεί λα αλαπηχμεη θαηλνχξγηεο αγνξέο ζηηο πεξηθεξεηαθέο
αγνξέο αιιά θαη λα αιιάμεη θαη ηνπο φξνπο εξγαζίαο θαη ζπλεξγαζίαο ησλ πνιηηψλ.
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Δπίζεο, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο πεξηθεξεηαθψλ πεξηνρψλ ε δηάζεζε επξπδσληθψλ
νπηηθψλ ππνδνκψλ κπνξεί λα πξνζθέξεη θίλεηξα γηα ηελ πξνζέιθπζε θαη κεηνίθεζε
πιεζπζκψλ θαη επαγγεικαηηψλ θαζψο θαη ηελ κεηαθνξά επηρεηξήζεσλ απφ άιιεο
πεξηνρέο.

4.1.5 Κνηλσληθνί Παξάγνληεο
Ο δεχηεξνο ηζρπξφο ιφγνο πνπ παξαθηλεί ηνλ δεκφζην ηνκέα λα αλακεηρζεί ζε νπηηθά
δίθηπα πξφζβαζεο έρεη λα θάλεη κε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε θνηλσληθέο
επαηζζεζίεο. Καηαξρήλ, δίθηπα FTTH πνπ αλαπηχζζνληαη ρξεηάδνληαη κία ζεηξά
πξνσζεκέλσλ ππεξεζηψλ γηα λα αμηνπνηεζνχλ. Ο δεκφζηνο ηνκέαο κπνξεί λα
ζπλεξγαζηεί κε ηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πςειήο
πνηφηεηαο πξνο ην θνηλσληθφ ζχλνιν φπσο e-health θαη e-education. Αλ θαη αλάινγεο
ππεξεζίεο δελ αμηνπνηνχλ ην κέγηζην δηαζέζηκν bandwidth κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ
ζηελ αλάπηπμε λέσλ νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ.
Έλα άιιν θίλεηξν γηα ηελ αλάπηπμε δηθηχσλ FTTH είλαη ε πξνζδνθψκελε βειηίσζε
ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ πνιίηε, ηφζν απφ ηηο ππεξεζίεο θνηλσληθήο ζεκαζίαο φζν θαη
απφ ηελ δηεπθφιπλζε πνπ παξέρεηαη ζηνπο ηνκείο δηαζθέδαζεο θαη εξγαζίαο.
Σέινο, ηα νπηηθά δίθηπα πξφζβαζεο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα απμήζνπλ ηελ αμία ηεο
γεο θαη ηελ πεξηνπζίαο ησλ πνιηηψλ.
Αλ θαη νη παξαπάλσ θνηλσληθέο πξννπηηθέο ησλ δηθηχσλ FTTH θαηαγξάθνληαη σο
παξάγνληεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο επξπδσληθφηεηαο κέρξη ζηηγκήο δελ αμηνινγνχληαη
σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο. Απηφ φκσο είλαη θάηη ην νπνίν πξνβιέπεηαη λα αιιάμεη ζην
κέιινλ θαζψο ηφζν ε αγνξά φζν θαη νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ζα σξηκάδνπλ.

4.1.6 Απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία δεκόζηνπ ηνκέα
Καηά ηελ εκπινθή ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζηελ αλάπηπμε νπηηθψλ δηθηχσλ πξφζβαζεο
αλαπηχζζνληαη ζεκαληηθέο ζπλέξγηεο κε άιια πθηζηάκελα δεκνηηθά δίθηπα θνηλήο
σθέιεηαο. Ο δεκφζηνο ηνκέο κπνξεί λα έρεη πξφζβαζεο ζηα δίθηπα απηά θαη σο εθ
ηνχηνπ λα επηκεξίζεη ην θφζηνο αλάπηπμεο ζε πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο θάηη πνπ
κία ακηγψο εκπνξηθή επηρείξεζε δελ ζα είρε ηελ δπλαηφηεηα λα θάλεη. Ωο εθ ηνχηνπ
δίλεηαη ε δπλαηφηεηα βειηίσζεο ηνπ θφζηνπο θαη θαη‟ επέθηαζε ηεο ηηκήο πψιεζεο
ησλ ππεξεζηψλ. Δπηπιένλ, νη δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο κπνξνχλ λα
αμηνπνηήζνπλ ηελ εγθαηεζηεκέλε νπηηθή ππνδνκή γηα λα βειηηψζνπλ ηηο ππεξεζίεο
ηνπο θαη λα κεηψζνπλ ην δηαρεηξηζηηθφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπο (π.ρ. ζπιινγή
δεδνκέλσλ ρξέσζεο ρσξίο ηελ αλάγθε παξνπζίαο δεκνηηθνχ ππαιιήινπ ή ηελ
δπλαηφηεηα απνκαθξπζκέλεο δηαρείξηζεο εμνπιηζκνχ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζην
πεδίν (outside plant).
Δπίζεο, ε επξπδσληθφηεηα κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ βειηίσζε ηφζν ηεο
παξαγσγηθφηεηαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα φζν θαη ζηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο. Ζ αλακνλή γηα ηελ δηεθπεξαίσζε αηηεκάησλ πνιηηψλ
κεηψλεηαη ζεκαληηθά ελψ ν δεκφζηνο ηνκέαο κπνξεί λα εμππεξεηήζεη πην
απνηειεζκαηηθά νινέλα θαη πεξηζζφηεξα θαη πην πνιχπινθα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ
ηνλ πνιίηε.
Σέινο, κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πξνσζεκέλνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ δηθηχνπ γηα ίδηεο
αλάγθεο ν δεκφζηνο ηνκέαο κπνξεί λα εμνηθνλνκήζεη ηεξάζηηα νηθνλνκηθά νθέιε απφ
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ηηο πιεξσκή ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ηειψλ θαη λα δηαζέζεη ηνπ πφξνπο απηνχο ζε
άιιεο αλαπηπμηαθέο δξαζηεξηφηεηεο.

4.2 Μοληέια παρέκβαζες ηοσ δεκόζηοσ ηοκέα
Ζ αλάκεημε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κπνξεί λα είλαη πνιπδηάζηαηε θαη ζεκαληηθά
ζχλζεηε. εκαληηθφ ξφιν ζην κνληέιν πνπ ζα επηιερζεί απφ ηνλ δεκφζην ηνκέα γηα
ηελ αλάκεημή ηνπ παίδνπλ νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο, ε ηνπηθή αγνξά, ν
αλαπηπμηαθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο πεξηνρήο, ε θαηαλνκή εηζνδήκαηνο θαη
πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο. Σα είδε αλάκεημεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ρσξίδνληαη ζε:
Πξσηνβνπιίεο γηα ηελ ηφλσζε ηεο δήηεζεο (demand-side)
Πξσηνβνπιίεο γηα ηελ ηφλσζε ηεο πξνζθνξάο (supply-side)

4.2.1 Σόλσζε ηεο Εήηεζεο – Μέζνδνη πλάζξνηζεο θαη
Δλεξγνπνίεζεο
Ζ δήηεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ νπηηθήο πξφζβαζεο είλαη ην κεγάιν
εξσηεκαηηθφ φηαλ θαηαζηξψλνληαη ζπλαθή επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα. Απνηειεί ην
ζεκαληηθφηεξν ζεκείν ηξηβήο θαη απξνφπηνπ θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο
επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ. Ζ παξέκβαζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα έρεη σο ζηφρν ηελ
ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ξίζθνπ ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο δήηεζεο. Γχν είλαη νη
ζεκαληηθφηεξεο κέζνδνη γηα λα πξνζεγγηζηεί ην πξφβιεκα:
Demand Aggregation: πλάζξνηζε Εήηεζεο
Ο δεκφζηνο ηνκέαο (θεληξηθή θπβέξλεζε ή δεκνηηθή αξρή) κπνξεί λα αλαιάβεη ηνλ
ξφιν ηνπ εγγπεηή κίαο ειάρηζηεο ρξήζεο ηνπ δηθηχνπ αλαζέηνληαο ηηο
ηειεπηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο πνπ ιακβάλεη ζην λέν δίθηπν. Παίδνληαο ηνλ ξφιν ηνπ
εγγπεκέλνπ ελνηθηαζηή (anchor tenant) ηεο ππνδνκήο κεηψλεη ην ξίζθν εζφδσλ ηνπ
παξφρνπ πνπ εγθαζηζηά θαη ιεηηνπξγεί ην δίθηπν πξφζβαζεο. Σα πξφζθαηα έξγα –
πξνζθιήζεηο 93 & 145 ζην πιαίζην ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο «Κνηλσλία ηεο
Πιεξνθνξίαο» αθνινχζεζαλ αθξηβψο απηφ ην κνληέιν ηφλσζεο ηεο δήηεζεο.
Δπίζεο, νη δεκφζηεο αξρέο κπνξνχλ λα ζπληνλίζνπλ κία πεξηθεξεηαθή πξσηνβνπιία
γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηηο πξνο εγθαηάζηαζε πξνσζεκέλεο
ππεξεζίεο πξφζβαζεο. Δθφζνλ ζπγθεληξσζεί έλαο ειάρηζηνο αξηζκφο
ελδηαθεξνκέλσλ ζε κία πεξηνρή ηφηε ε αλάπηπμε δηθηχνπ FTTH απνθηά
επηρεηξεκαηηθφ ελδηαθέξνλ θαη κπνξεί λα επηιεζρεί.
Demand Stimulation: Σόλσζε ηεο δήηεζεο
Σαπηφρξνλα κε ηηο ηερληθέο ζπλάζξνηζεο δήηεζεο, ν δεκφζηνο ηνκέαο κπνξεί λα
δξαζηεξηνπνηεζεί γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ πνιηηψλ θαη ηελ ηφλσζε ηεο δήηεζεο.
ηελ Διιάδα πνιπδηάζηαηα έξγα ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ρψξαο γηα ηελ
πιεξνθνξηθή θαη ηεο επηθνηλσλίεο έρνπλ πινπνηεζεί πνπ ζηφρν έρνπλ λα θέξνπλ ζε
επαθή κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη απινχο πνιίηεο κε ηελ ςεθηαθή ηερλνινγία θαη
ηελ πιεξνθνξηθή θαη λα βνεζήζεη ηελ ελζσκάησζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο
ζηηο επηρεηξεζηαθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο ησλ εηαηξεηψλ (κηθξψλ ή
κεγαιχηεξσλ). Ο ηειηθφο ζηφρνο είλαη ε δηακφξθσζε δήηεζεο γηα επξπδσληθέο
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ππεξεζίεο πνπ ζα κπνξέζνπλ αθφκα θαιχηεξα λα εμππεξεηήζνπλ ηηο ςεθηαθέο
αλάγθεο ησλ πνιηηψλ.

4.2.2 Οινθιήξσζε ησλ επξπδσληθώλ ππνδνκώλ ζηα πιαίζηα ηεο
εζληθήο επξπδσληθήο ζηξαηεγηθήο
Υξεζηκνπνηψληαο ηφζν θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο φζν θαη νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο απφ
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ε ρψξα έρεη θαηαθέξεη λα έρεη εγθαηαζηήζεη ζεκαληηθέο
επξπδσληθέο ππνδνκέο ζε φιε ηελ επηθξάηεηα. Οη ππνδνκέο απηέο πεξηιακβάλνπλ
δεκφζηα νπηηθά δίθηπα metro/ πξφζβαζεο, δεκφζηεο αζχξκαηεο Wimax/ WiFi
ππνδνκέο θαη άιιεο επηρνξεγήζεηο επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ. Πξνθεηκέλνπ λα
αμηνπνηεζνχλ ζην κέγηζην φιεο απηέο νη επελδχζεηο θαη κε ηελ ζπγθπξία ηνπ κεγάινπ
έξγνπ FTTH πνπ έρεη αλαθνηλσζεί πξφζθαηα απφ ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ θαη
Δπηθνηλσληψλ ζα πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ ζε κία πιήξεο θάιπςεο επξπδσληθή
ππνδνκή πνπ ζα επεθηείλεηαη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα θαη ζα πξνζθέξεη νκνγελείο
ππεξεζίεο ζηνπο πνιίηεο φισλ ησλ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο.

4.2.3 πκπξάμεηο Γεκόζηνπ Ηδησηηθνύ Σνκέα
Οη ζπκπξάμεηο δεκνζίνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (ΓΗΣ) δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ
δεκφζην ηνκέα λα αμηνπνηήζεη έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν (ζηελ πξνθεηκέλε
πεξίπησζε ηα δηθαηψκαηα δηέιεπζεο θαη ην ππέδαθνο ηεο ρψξαο) πξνθεηκέλνπ λα
παξάζρεη ππεξεζίεο ζηνπο πνιίηεο. Ο δεκφζηνο ηνκέαο κπνξεί είηε λα δηαζέζεη ηελ
δεκφζηα πεξηνπζία (ην ππέδαθνο) είηε λα επελδχζεη κέξνο ησλ ρξεκάησλ πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ νπηηθψλ δηθηχσλ πξφζβαζεο.
ηελ γεληθή πεξίπησζε ν δεκφζηνο ηνκέαο δηαηεξεί ηελ θπξηφηεηα ηνπ δηθηχνπ θαη
επηηξέπεη ζε κία ηδησηηθή εηαηξεία ή ζπλεηαηξηζκφ εηαηξεηψλ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο
ππνδνκήο.
Με ηηο ΓΗΣ ν δεκφζηνο ηνκέαο κπνξεί λα ρξεκαηνδνηήζεη πξφζζεηα έξγα θαη
ππεξεζίεο, λα κεηαβηβάζεη ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ ζηνπο
ηδησηηθνχο θνξείο θαη λα βειηηψζεη ην επελδπηηθφ θιίκα θαη πξννπηηθή.
Έλα κεγάιν πιενλέθηεκα αλάινγνπ είδνπο ζπκβάζεσλ γηα ηνλ δεκφζην ηνκέα είλαη ε
δπλαηφηεηα λα αλαλεψζεη ηελ ζπλεξγαζία κε ηελ ηδησηηθή εηαηξεία εθφζνλ ε
επηδφζεηο ηεο θξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθέο, ή λα επαλαπξνθεξχμεη ην έξγν ζηελ
πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί κε επηηπρία ζηηο ππνρξεψζεηο
πνπ έρεη αλαιάβεη.

4.2.4 πλεξγαζία κε ηνπο Πνιίηεο
Ο δεκφζηνο ηνκέαο κπνξεί λα δψζεη ηελ επθαηξία ζηνπ πνιίηεο λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ
ηδηνθηεζία ηνπ δηθηχνπ θαη λα εγγξαθνχλ επηπξφζζεηα γηα ππεξεζίεο θαη ππνζηήξημε.
Μία ηέηνηα πξνζέγγηζε ζα κπνξνχζε λα εθηνμεχζεη ηνπο ξπζκνχο δηείζδπζεο θαη λα
σθειήζεη ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη ηνπο δεκφηεο ηφζν νηθνλνκηθά (απφ ηα έζνδα ηεο
ππεξεζίαο) φζν θαη αλαπηπμηαθά.

4.2.5 πληνληζκόο κε νξγαληζκνύο αλάπηπμεο ππνδνκώλ θαη
θαηαζθεπαζηέο
Σεξάζηηεο είλαη νη σθέιεηεο θφζηνπο πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηελ
ζπλεξγαζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κε άιινπο νξγαληζκνχο πνπ αλαπηχζζνπλ δηθηπαθέο
ππνδνκέο. Σέηνηνπ είδνπο νξγαληζκνί δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ κφλν ηα δίθηπα θνηλήο
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σθέιεηαο (π.ρ. χδξεπζε θαη απνρέηεπζε, δηαλνκή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θ.η.ι.) αιιά
θαη ηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ θαη επέθηαζε ησλ πφιεσλ. Ζ αλάπηπμε ηνπ αζηηθνχ
ηζηνχ κπνξεί, εθφζνλ γίλεη ζπληνληζκέλα λα κεηψζεη ζεκαληηθά ην θφζηνο πνπ
απαηηείηαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε νπηηθψλ δηθηχσλ πξφζβαζεο FTTH.
Δπίζεο, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη έλα κεγάιν κέξνο ηνπ θφζηνπο ηέηνησλ δηθηχσλ
αθνξά ζην ηξνθνδνηηθφ δίθηπν (feeder cables) ζηα θηίξηα, ν ζπληνληζκφο κε ηνπο
θαηαζθεπαζηέο νηθνδνκψλ ζα κπνξνχζε λα εμαζθαιίζεη ηελ ζεκαληηθή κείσζε ηνπ
θφζηνπο γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ νπηηθψλ ηλψλ εληφο ησλ θηηξίσλ.

4.3 Κρίζηκοη Παράγοληες Δπηηστίας
4.3.1 πγρξνληζκόο θαη πληνληζκόο Δλεξγεηώλ
πσο απνθαιχπηνπλ κειέηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ επηηπρία ησλ ξπζκηζηηθψλ θαη άιισλ
θεληξηθψλ πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ
πξφζβαζεο ηεο πξψηεο γεληάο (DSL) ν ζπληνληζκφο ησλ ελεξγεηψλ απφ ηελ κεξηά ηεο
δεκφζηαο πξσηνβνπιίαο παίδεη νπζηαζηηθφ ξφιν γηα ηελ ηειηθή επηηπρία. Δίλαη
απνιχησο εκπεξηζηαησκέλν ην γεγνλφο φηη ε επξπδσληθή δηείζδπζε εθηηλάρζεθε κεηά
ηελ νπζηαζηηθή εθαξκνγή ηεο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο ηνπ ΟΣΔ γηα ηελ
απνδεζκνπνίεζε ηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ (Reference Unbundling Offer). Αλ θαη ην RUO
είρε ζπληαρζεί απφ ην 2001, ε επξπδσληθή δηείζδπζε επσθειήζεθε απηνχ κε ηελ
νπζηαζηηθή εθαξκνγή ηνπ κφιηο ην 2004.
Ζ πξφζθαηε αλαθνίλσζε γηα ηελ εζληθή επξπδσληθή ζηξαηεγηθή ηελ νπνία
ππνδέρζεθε επί ηεο αξρήο ε πιεηνςεθία ηεο ηειεπηθνηλσληαθήο βηνκεραλίαο ζηελ
ρψξα πξνβιέπεηαη λα θαζπζηεξήζεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηηο φπνηεο ζρεδηαζκέλεο
επελδχζεηο ζε δίθηπα πξφζβαζεο. Δπνκέλσο, αλ θαη ε δηαηππσκέλε ζηξαηεγηθή
απνηειεί κία θίλεζε πξνο ηελ ζσζηή θαηεχζπλζε ζα πξέπεη λα επηηαρπλζνχλ νη
ξπζκνί γηα ηελ άκεζε θαη επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηεο πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζνχλ
ηα νθέιε ηεο ηφζν απφ ηελ ηειεπηθνηλσληαθή αγνξά φζν θαη απφ ηελ θνηλσλία ην
ζπληνκφηεξν δπλαηφλ.

4.3.2 Open Access Network Model
Ωο Γίθηπα Αλνηθηήο Πξφζβαζεο (Open Access Networks) νξίδνληαη απηά πνπ
παξέρνπλ ππεξεζίεο πξνο φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο επί ίζνηο φξνηο. Ίζε
κεηαρείξηζε ησλ αηηεκάησλ ζεκαίλεη ίδηα πξντφληα, ηηκέο θαη δηαδηθαζίεο
εμππεξέηεζεο πξνο φινπο ηνπο παξφρνπο. Σν κνληέιν ηνπ αλνηθηνχ δηθηχνπ είλαη κία
επηινγή πνπ ζαθέζηαηα πξνάγεη ηνλ αληαγσληζκφ θαζψο επηηξέπεη ζηνπο παξφρνπο
λα αληαγσληζηνχλ κε βάζε ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ ζηνλ ηειηθφ πειάηε, ηελ
απνδνηηθφηεηά ηνπο θαη ηελ καθξνπξφζεζκε αλαπηπμηαθή θαη εκπνξηθή πνιηηηθή
ηνπο.
Δπηπιένλ, θαη κε δεδνκέλε ηελ ζεκεξηλή επελδπηηθή θαηάζηαζε, ηα αλνηθηά δίθηπα
επηηξέπνπλ ηελ δξαζηεξηνπνίεζε ησλ παξφρσλ ρσξίο απαηηήζεηο γηα εθηεηακέλεο
επελδχζεηο ζε ππνδνκή. Γηπιέο ή πνιιαπιέο παξάιιειεο ππνδνκέο ζε κία πεξηνρή
πξνζθέξνπλ πνιχ ιηγφηεξα ζηελ θνηλσλία ζε ζρέζε κε ηα εθηηκψκελα νθέιε
αλάινγνπ χςνπο επελδχζεσλ ζε ππεξεζίεο πεξηερνκέλνπ θαη πιεξνθνξίαο. Δπηπιένλ,
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κεηψλνπλ ηηο δπλαηφηεηεο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο πνπ αθνξά
ζηνπο νδηθνχο άμνλεο κε ηελ ζπκθφξεζε παξάιιεισλ φκνησλ δηθηπαθψλ ππνδνκψλ
ζην ππέδαθνο. Σέινο, επηβαξχλεηαη θαη ε αζηηθή δσή απφ ηελ εθηεηακέλε δηάξθεηα
ησλ θαηαζθεπψλ.

4.3.3 Διαρηζηνπνίεζε ησλ εκπνδίσλ ρξήζεο ησλ επξπδσληθώλ
ππνδνκώλ από ρξήζηεο θαη ηειεπηθνηλσληαθνύο παξόρνπο
Ζ δεκφζηα πξσηνβνπιία νθείιεη λα δηεπθνιχλεη ηελ ρξήζε ησλ επξπδσληθψλ
ππνδνκψλ ηφζν απφ ηνπο πνιίηεο φζν θαη απφ ηνπο ηειεπηθνηλσληαθνχο παξφρνπο.
Πξνζέιθπζε ελδηαθέξνληνο ηωλ ηειεπηθνηλωληαθώλ παξόρωλ. Γείγκα ηεο
επηηπρίαο κία θεληξηθήο ζηξαηεγηθήο είλαη ε αλάπηπμε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξνπ
αληαγσληζκνχ ζε επίπεδν ππεξεζηψλ. Πξνθεηκέλνπ φκσο λα δνζνχλ θίλεηξα ζηνπο
παξφρνπο γηα λα επελδχζνπλ θαη λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ζε κία πεξηνρή ε δεκφζηα
πξσηνβνπιία ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη:
Οηθνλνκίεο θιίκαθαο: Γίθηπα πξφζβαζεο κεγάιεο θάιπςεο έρνπλ κεγαιχηεξεο
πξννπηηθέο πξνζέιθπζεο επηρεηξεκαηηθνχ ελδηαθέξνληνο θαζψο επεθηείλνληαη ζε
κεγαιχηεξν αξηζκφ ζπλδξνκεηψλ. Μηθξέο επελδχζεηο ζε απνκνλσκέλεο κεηαμχ ηνπο
πφιεηο ή/θαη πεξηνρέο δελ ζπκβάινπλ ζηελ εθκεηάιιεπζε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο. ε
απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, νη νπνίεο ζαθψο θαη δελ κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ, ζα πξέπεη
λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εληαίαο δηαρείξηζεο πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο ηνπηθνχ δηθηχνπ
απφ έλαλ επξχηεξεο θάιπςεο ηειεπηθνηλσληαθφ πάξνρν ρνλδξηθήο.
Κόζηνο Εγθαηάζηαζεο Τειεπηθνηλωληαθνύ Παξόρνπ: Ζ δεκφζηα πξσηνβνπιία ζα
πξέπεη λα είλαη ηέηνηνπ κεγέζνπο ψζηε λα εμνηθνλνκείηαη ηθαλνπνηεηηθφ θφζηνο πνπ
λα πξνζειθχεη ηηο επηπιένλ απαξαίηεηεο ηδησηηθέο επελδχζεηο. Γηα παξάδεηγκα ε
δεκηνπξγία ελφο απνκνλσκέλνπ κεηξνπνιηηηθνχ δηθηχνπ ζε έλαλ κηθξφ δήκν ηεο
ρψξαο δελ ζα κπνξνχζε απφ κφλε ηεο λα δηθαηνινγήζεη ηελ έιεπζε θαη επέλδπζε (ζε
εμππεξέηεζε πειαηψλ, provisioning θ.η.ι.) απφ ηελ κεξηά ηνπ παξφρνπ. Σν θφζηνο
εγθαηάζηαζεο ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ παξφρνπ αλά ζπλδξνκεηή κπνξεί λα κεησζεί
εθφζνλ θαιιηεξγεζνχλ απφ ηελ δεκφζηα πξσηνβνπιία νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ
αμηνπνίεζε νηθνλνκηψλ θιίκαθνο. Δπηπιένλ, αθφκα θαη αλ εγθαηαζηαζεί έλα
εθηεηακέλν νπηηθφ δίθηπν ζε κία πφιε ελδέρεηαη ην πςειφ θφζηνο ηεο πξφζβαζεο
ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε – feeding network (πξφζβαζε ζην θηίξην/δηακέξηζκα) λα
απνηειέζεη ηξνρνπέδε ζηελ πξνζέιθπζε επηρεηξεκαηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Σέινο,
πςειφ είλαη ην θφζηνο γηα δηαζχλδεζε backhauling ησλ θαηά ηφπνπο δηθηχσλ
πξφζβαζεο πνπ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ κε δεκφζηεο επελδχζεηο,. Ζ δηαζχλδεζε
backhauling είλαη κία επέλδπζε πνπ αλαιακβάλεη έλαο πάξνρνο πνπ επηζπκεί λα
δξαζηεξηνπνηεζεί ζηελ πεξηθέξεηα.
Παξερόκελεο Υπεξεζίεο: Φπζηθά, κία δεκφζηα πξσηνβνπιία δελ ζα επηηχρεη ηελ
πξνζέιθπζε επελδχζεσλ αλ δελ θέξεη πξσηνπνξηαθέο θαη πνηνηηθέο ππεξεζίεο. Οη
ππεξεζίεο απηέο ζα πξέπεη λα είλαη ηφζν νηθνλνκηθέο (γηα λα πξνζειθχζνπλ ην
ελδηαθέξνλ ησλ πνιηηψλ) φζν θαη πξσηνπνξηαθέο (γηα λα πξνζειθχζνπλ ην
ελδηαθέξνλ ησλ επελδπηψλ).
Σρεδηαζκόο Δηθηύνπ: Ο ζρεδηαζκφο δηθηχνπ είλαη ηέινο κία επίζεο ζεκαληηθή
παξάκεηξνο ε νπνία ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηελ αμηνιφγεζε κίαο επέλδπζεο. Ζ
επηινγή κίαο φρη ελδεδεηγκέλεο ηερλνινγίαο κπνξεί λα απνζαξξχλεη επελδχζεηο ζε
ηειεπηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο. Γηα ηνλ ίδην ιφγν, ζνβαξά πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί
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θαη ε επηινγή ηνπνινγίαο, ν ζρεδηαζκφο ησλ ρψξσλ θπζηθήο ζπλεγθαηάζηαζεο, ε
ρξήζε θνηλψλ πξνηχπσλ, θ.η.ι.

4.3.4 Αύμεζε θαη ζπλάζξνηζε ηεο δήηεζεο
πσο είδακε θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην ε αχμεζε ηεο δήηεζεο θαζψο θαη
ηερληθέο ζπλάζξνηζεο ηεο δήηεζεο πξνυπνζέηνπλ θάπνηνπ είδνπο δέζκεπζεο απφ ηελ
κεξηά ησλ πνιηηψλ αλαθνξηθά κε ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο. Γη‟ απηφ ην ιφγν ε
θξαηηθή/δεκφζηα πξσηνβνπιία ζα πξέπεη λα δψζεη βαξχηεηα ζηελ αλάπηπμε ηνπ
ελδηαθέξνληνο ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ γηα ηηο λέεο ππεξεζίεο. Απηφ κπνξεί λα γίλεη είηε
κε ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο επηκφξθσζεο θαη εθκάζεζεο ρξήζεο λέσλ ππεξεζηψλ,
είηε κε ελεκέξσζε γηα ηηο πξννπηηθέο ησλ λέσλ ππνδνκψλ είηε κε ελεκέξσζε ζρεηηθά
κε ηηο πξνζθεξφκελεο ηηκέο θαη ηηο πεξηνρέο κειινληηθήο θάιπςεο. Ζ εθ ησλ
πξνηέξσλ δέζκεπζε ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ θαίλεηαη λα είλαη κία ζεκαληηθή
επηπξφζζεηε παξάκεηξνο επηηπρίαο ζε ζρέζε κε ηελ πξψηε γεληά επξπδσληθήο
πξφζβαζεο (DSL).
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5. πκπεξάζκαηα – Πξνηάζεηο
5.1 Δπηθαηροποίεζε ηοσ Ρσζκηζηηθού Πιαηζίοσ
Ζ ΔΔΣΣ ζα πξέπεη λα ζρεδηάζεη θαη λα εμαζθαιίζεη γηα φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο
(δεκφζηνο ηνκέαο, ηδησηηθέο εηαηξείαο, πνιίηεο) έλα ζαθέο ξπζκηζηηθφ πιαίζην πνπ λα
μεθαζαξίδεη ην ηνπίν ησλ επελδχζεσλ θαη ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο φξνπο ησλ νπηηθψλ
δηθηχσλ πξφζβαζεο. ε αληίζεζε κε ηα επξπδσληθά δίθηπα πξψηεο γεληάο (ραιθνχ)
φπνπ νη ππεξεζίεο πινπνηήζεθαλ ζην πθηζηάκελν δίθηπν ηεο ρψξαο, γηα ηα δίθηπα
λέαο γεληάο απαηηείηαη ε εθ ησλ πξνηέξσλ απνζαθήληζε ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα
επελδχζεηο δεκφζηνπ ρξήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα αλαζηξαθνχλ νη πεξηπηψζεηο
απνηπρίαο αγνξψλ φζν θαη ησλ εθ ησλ πζηέξσλ απαηηήζεσλ απφ ηηο ηδησηηθέο
εηαηξείεο πνπ ζα ελδηαθεξζνχλ λα επελδχζνπλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ. Ήδε ε
Δπξσπατθή Έλσζε έρεη μεθηλήζεη δεκφζηα δηαβνχιεπζε γηα ηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο
ησλ δηθηχσλ επφκελεο γεληάο (Next Generation Networks).
Σν αλαλεσκέλν ξπζκηζηηθφ πιαίζην ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ζα πξέπεη λα
πεξηιακβάλεη κέξηκλα γηα ηα εμήο:

5.1.1 Πξόζβαζε ζηα Κηίξηα
Απνζαθήληζε ηεο κεζφδνπ πξφζβαζεο ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ παξφρσλ ζην
εζσηεξηθφ ησλ θηηξίσλ αιιά θαη ηεο πξφζβαζεο ζηα δηακεξίζκαηα. Γηα παξάδεηγκα
ζα πξέπεη λα απνζαθεληζηεί αλ ζα επηηξαπεί ε ηνπνζέηεζε ελαεξίσο νπηηθψλ
θαισδίσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε νπηηθήο πξφζβαζεο ζηα θηίξηα. Δπίζεο, πξνθεηκέλνπ
λα απνθεπρζεί ε νηθηζηηθή επηβάξπλζε ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ηξφπνη γηα λα
κπνξέζεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ππνδνκή απφ πεξηζζφηεξνπο παξφρνπο. Με απηφ ηνλ
ηξφπν δελ ζα απαηηείηαη ε εγθαηάζηαζε νπηηθήο ίλαο απφ θάζε ελδηαθεξφκελν.

5.1.2 Γηθαηώκαηα δηέιεπζεο θαη πξόζβαζεο
Θα πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί έλαο μεθάζαξνο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ησλ ηειψλ
δηέιεπζεο γηα λα απνθεχγνληαη πεξηπηψζεηο ππεξβνιηθψλ δηεθδηθήζεσλ ησλ
δεκνηηθψλ αξρψλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε νπηηθψλ ππνδνκψλ απφ ηνπ
ηειεπηθνηλσληαθνχο παξφρνπο. Ο μεθάζαξνο θαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηφο
ππνινγηζκφο ησλ ηειψλ δηέιεπζεο θαζψο θαη ε απνζαθήληζε ηνπ ζρεηηθνχ
ξπζκηζηηθνχ θαζεζηψηνο ζα κεηψζεη ζεκαληηθά ηελ αβεβαηφηεηα αλαθνξηθά κε ην
θφζηνο θαη ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ αλάινγσλ έξγσλ ππνδνκήο. Σν
απνηέιεζκα κίαο ηέηνηαο ξχζκηζεο ζα επηθέξεη ηελ αθξηβέζηεξε εθηίκεζε ηνπ
θφζηνπο θαηαζθεπήο θαη ζα πεξηνξίζεη ηελ αβεβαηφηεηα (uncertainty) ηεο επέλδπζεο.
Σα δηθαηψκαηα δηέιεπζεο ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ σο θνηλφ δεκφζην αγαζφ. Θα
πξέπεη λα ξπζκηζηνχλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη πάληνηε δηαζέζηκα γηα θάζε
κειινληηθή ρξήζε. Ζ a-priori απειεπζέξσζε ησλ δηθαησκάησλ δηέιεπζεο θαη
πξφζβαζεο κπνξεί λα εμαληιήζεη ηελ πθηζηάκελε πεξηνξηζκέλε ρσξεηηθφηεηα ηνπ
ππεδάθνπο ησλ δξφκσλ θαη λα επηθέξεη ζεκαληηθέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζε
θνηλσληθφ επίπεδν.

5.1.3 Πξνηππνπνίεζε ησλ θαλνληζκώλ πξόζβαζεο ζην θηίξην θαη
ζην ζπίηη
Θα πξέπεη λα πξνηππνπνηεζνχλ νη θαλνληζκνί πξφζβαζεο αιιά θαη εγθαηάζηαζε ησλ
εζσηεξηθψλ δηθηχσλ νπηηθήο πξφζβαζεο. Πξνθεηκέλνπ λα παξέρνληαη δηα κέζνπ ησλ
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νπηηθψλ δηθηχσλ πξφζβαζεο πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζίεο αιιά θαη πξνθεηκέλνπ λα
κπνξέζνπλ ηα δίθηπα απηά λα απνδεζκνπνηεζνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ
θνηλνχ απφ πεξηζζφηεξνπο ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχο παξφρνπο ζα πξέπεη ε
εγθαηάζηαζή ηνπο εληφο ησλ θηηξίσλ λα δηέπεηαη απφ θαλνληζκνχο θαη δηεζλή
πξφηππα.
Σαπηφρξνλα ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί ε λνκνζεζία θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
αλαθνξηθά κε ηηο λέεο ππνδνκέο πξνθεηκέλνπ φιεο νη λέεο θαηαζθεπέο λα δηαζέηνπλ
εθ ησλ πξνηέξσλ ππνδνκή θαηάιιειε γηα ηελ εγθαηάζηαζε νπηηθψλ δηθηχσλ
πξφζβαζεο (ή λα ππάξρεη ήδε εγθαηεζηεκέλε νπηηθή ίλα).

5.1.4 Γίθηπν δηαζύλδεζεο κε ην θέληξν – Backhaul Network
Ζ εμαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ νπηηθψλ δηθηχσλ πξφζβαζεο ζην
θέληξν γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ δηαζχλδεζεο θαη πξφζβαζεο κε ην δηεζλέο Internet
θαη άιια δίθηπα είλαη ε ειάρηζηελ 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.

5.2 Γηακόρθωζε Δζληθής Δσρσδωληθής ηραηεγηθής
Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ γίλεη πνιιέο πξνζπάζεηεο γηα ηφλσζε ηφζν ηεο δήηεζεο
φζν θαη ηεο πξνζθνξάο ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ. ε φηη δε αθνξά ηελ
επξπδσληθή πξφζβαζε ζηελ ρψξα έρνπλ εθηειεζηεί ζεκαληηθά έξγα κε ζθνπφ ηελ
θάιπςε ησλ επξπδσληθψλ αλαγθψλ ηεο πεξηθέξεηαο ηεο ρψξαο αλάινγα ησλ ηνπηθψλ
δεκνγξαθηθψλ θαη εκπνξηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ. ην πιαίζην ησλ έξγσλ απηψλ έρνπλ
θαηαζθεπαζηεί ελαέξηα (Wireless) θαη επίγεηα νπηηθά (Fiber) δίθηπα πξφζβαζεο,
δίθηπα δηαζχλδεζεο κε ην θέληξν (backhauling networks). Ζ εζληθή επξπδσληθή
ζηξαηεγηθή πνπ έρεη πξφζθαηα αλαθνηλσζεί ζα πξέπεη λα κελ πεξηιακβάλεη κφλν ηελ
αλάπηπμε εθ λένπ ππνδνκψλ νπηηθήο πξφζβαζεο αιιά θαη λα παξνπζηάδεη έλα ζρέδην
νινθιήξσζεο φισλ ησλ πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ γηα ηελ ζπλνιηθή αμηνπνίεζε ησλ
επελδχζεσλ πνπ έρνπλ γίλεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ ρψξα.
Ζ εζληθή ζηξαηεγηθή ζα πξέπεη λα ιακβάλεη κέξηκλα ηνπιάρηζηνλ γηα ηα παξαθάησ:
1. Universal Service Obligation (Τπνρξέσζε Καζνιηθήο Τπεξεζίαο). Ζ
επξπδσληθφηεηα είλαη έλα αγαζφ ην νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκν ζε
φινπο ηνπ πνιίηεο. Ηδηαίηεξα φηαλ θεληξηθέο πνιηηηθέο ζαλ θαη απηή πνπ έρεη
απνηππσζεί απφ ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ πξνβιέπνπλ ηελ
θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε επξείαο θιίκαθαο νπηηθψλ
ππνδνκψλ πξφζβαζεο.
2. Δθαξκνγή Καλφλσλ Αλνηθηήο Πξφζβαζεο. Κάζε δίθηπν ην νπνίν έρεη
ρξεκαηνδνηεζεί κε δεκφζηνπο πφξνπο ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκν κε ίζνπο
θαη ειεχζεξνπο φξνπο ζε φινπο ηεο ηειεπηθνηλσληαθνχο παξφρνπο πξφζβαζεο
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θαη ππεξεζηψλ. Σν ίδην πξέπεη λα ηζρχζεη ζε θάζε πεξίπησζε παηθηψλ κε
ζεκαληηθή ηζρχ (Significant Market Power) ζε πεξηθεξεηαθέο αγνξέο.
3. Αμηνπνίεζε Τθηζηάκελσλ Γηθηπαθψλ Τπνδνκψλ. Σν επξχ αλεπηπγκέλν
δίθηπν εηαηξεηψλ θνηλήο σθέιεηαο (π.ρ. εηαηξεηψλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο,
εηαηξεηψλ δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπο, εηαηξεηψλ δηαλνκήο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο) ζα πξέπεη λα αμηνπνηεζεί γηα ηελ επέθηαζε ησλ νπηηθψλ δηθηχσλ
πξφζβαζεο ζε φινπο ηνπο πνιίηεο. Σα σθέιε κπνξνχλ λα είλαη ζεκαληηθά
ηφζν ζε φξνπο θφζηνπο φζν θαη ζε φξνπο επηρεηξεκαηηθψλ επηινγψλ.

5.3 Γηακόρθωζε Κοηλωληθής Κοσιηούρας προς ηελ Κοηλωλία
ηες Πιεροθορίας
Πέξαλ ησλ ξπζκίζεσλ θαη ησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ
επξπδσληθψλ ππνδνκψλ θαη ησλ θηλήηξσλ γηα ηελ πινπνίεζε θαη πξνζθνξά
πξνσζεκέλσλ επξπδσληθψλ ππεξεζίσλ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε αλάγθε ηελ
θνηλσληθήο νκνθσλίαο θαη ζπλαίλεζεο γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο. Θα
πξέπεη φρη κφλν λα ηνλσζεί ε δήηεζε θαη ε πξνζθνξά ησλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ
ζηελ επξεία κάδα ησλ πνιηηψλ αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν λα θαιηεξγεζεί ε ζεηηθή
απνδνρή ησλ πξννπηηθψλ θαη σθειεηψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο θνηλσληθήο θαη
νηθνλνκηθήο δσήο ζηελ λέα νηθνλνκία θαη ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο. Οη
πνιίηεο ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζπκκέηνρνη ηεο πξνζπάζεηαο πνπ θαηαβάιεηαη απφ ηελ
θεληξηθή θαη πεξηθεξεηαθή εμνπζία θαη ηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία θαη λα αλαιάβνπλ
έλαλ ελεξγεηηθφ ξφιν ζηελ δηακφξθσζε ησλ εμειίμεσλ. Ο ξφινο ησλ πνιηηψλ δελ
πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζηελ παζεηηθή θαηαλάισζε πεξηερνκέλνπ πνπ έρεη
δεκηνπξγεζεί απφ ηξίηνπο. Αληίζεηα, ζα πξέπεη νη πνιίηεο λα γίλνπλ ελεξγνί
παξαγσγνί θαη δηαλεκεηέο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα παξαθηλνχλ
γηα πξσηνβνπιίεο ηηο ηνπηθέο αξρέο θαη γηα θαηλνηνκία ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ. Οη
πεξηνρέο πνπ θπξίσο ζα σθειεζνχλ απφ ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο δελ ζα είλαη
απηέο πνπ ζα επηηχρνπλ ηελ θαηαζθεπή ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκψλ ή ηελ δηάζεζε
θαηλνηφκσλ ππεξεζίσλ. Θα είλαη απηέο πνπ επηπιένλ ησλ αλσηέξσ ζα έρνπλ ελ
δπλάκεη ρξήζηεο ησλ επξπδσληθψλ ππεξεζίσλ πνπ ζα δηαζέηνπλ ηηο δεμηφηεηεο θαη ην
ελδηαθέξνλ γηα ηελ αμηνπνίεζή ησλ επξπδσληθψλ επθαηξηψλ θαη ηελ νινθιήξσζε
ησλ επξπδσληθψλ δπλαηνηήησλ ζε φινπο ηνπο ηνκείαο ηεο θνηλσληθήο θαη
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ νινθιήξσζε απηή, πνπ είλαη ηειηθψο θαη ην
δεηνχκελν ηεο ζπλνιηθήο πξνζπάζεηαο πνπ θαηαβάιιεηαη ζα επηηεπρζεί φρη απφ ηηο
δπλάκεηο ηεο αγνξάο θαη ηηο θεληξηθέο πξσηνβνπιίεο αιιά απφ ηνλ θάζε πνιίηε
μερσξηζηά.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α – Case Studies
1. Μοληέια ζσκκεηοτής ηωλ Γήκωλ
Vermont
Σν επξπδσληθφ δίθηπν νπηηθψλ ηλψλ ηνπ Βεξκφλη (ECFiber) απνηειεί νπζηαζηηθά
κηα θνηλφηεηα απφ 15 πφιεηο ζην East-Central Βεξκφλη. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ
πξνεγνχκελσλ εηψλ είραλ κειεηήζεη πφζν κεγαιχηεξε ηαρχηεηαο πξφζβαζεο ζην
Γηαδίθηπν κπνξνχζαλ λα πξνζθέξνπλ ζε θάζε νηθνγέλεηα θαη επηρείξεζε ζηηο πφιεηο.
Μεηά απφ ηελ εμέηαζε φισλ ησλ ηερλνινγηψλ θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη έλα
θνηλνηηθφο δίθηπν νπηηθψλ ηλψλ είλαη ε θαιχηεξε ιχζε, θαη ηερληθά θαη νηθνλνκηθά.
Σν δίθηπν παξέρεη φρη κφλν ηαρχηαηε πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν αιιά επίζεο πςειήο
πνηφηεηαο θαη ρακεινχ θφζηνπο ηειεθσληθή ππεξεζία θαη ππεξεζία ηειεφξαζεο. Σν
δίθηπν παξακέλεη αλνηθηφ ζε φινπο ηνπο παξφρνπο πνπ ζέινπλ λα πξνζθέξνπλ
ππεξεζίεο κέζσ απηνχ. Έλα παξφκνην ζχζηεκα έρεη ρηηζηεί ήδε ζην Μπέξιηλγθηνλ,
VT φπνπ αληαγσλίδεηαη επηηπρψο κε ηνπο εκπνξηθνχο παξφρνπο.
Σν κνληέιν αλάπηπμεο ηνπ δηθηχνπ βαζίδεηαη ζηελ αξρή πσο νη πξνζθεξφκελεο
ππεξεζίεο ηίζεληαη ζηελ δηάζεζε θάζε ζπηηηνχ θαη επηρείξεζεο ζηελ πφιε πνπ ην
ζέιεη. Σν δίθηπν ζα αλήθεη ζηελ θπξηφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ πφιεσλ. Δληνχηνηο,
επεηδή ην δίθηπν παξάγεη ην απαηηνχκελν εηζφδεκα γηα λα θαιχςεη ηα ιεηηνπξγηθά
ηνπ έμνδα, θακία δαπάλε απφ ηηο πφιεηο δελ απαηηείηαη. Δπίζεο, φηαλ ην δίθηπν είλαη
θεξδνθφξν, ηα θέξδε κπνξνχλ λα επηζηξαθνχλ ζηηο πφιεηο.
Ζ ηδησηηθή ρξεκαηνδφηεζε ρξεζηκνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα
ην ζρέδην απηφ. Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε ρξεκαηνδφηεζε κε ηελ κνξθή
δαλεηζκνχ, ρξεηάζηεθε ε ππνζηήξημε ησλ πφιεσλ θαη ε ζχκπξαμε - ζπκθσλία κε ηηο
γεηηνληθέο πφιεηο γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο θνηλήο δηα-δεκνηηθήο νληφηεηα (joint
municipal entity). Απηή ε νληφηεηα έρεη ζηελ θπξηφηεηά ηεο ην δίθηπν θαη επίζεο έρεη
ζπκβιεζεί αξρηθά κε ην ValleyNet, έλαο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο, πξνθεηκέλνπ
λα ζρεδηάζεη, λα πινπνηήζεη θαη λα δηαρεηξηζηεί ην δίθηπν.
Σν πξφγξακκα νπζηαζηηθά ρξεκαηνδνηήζεθε κέζσ καθξνρξφληαο κίζζσζεο. Ζ
θπξηφηεηα ηνπ δηθηχνπ αλήθεη αξρηθά ζηνπο πηζησηέο θαη κηζζψλεηαη ζηελ θνηλφηεηα
ησλ πφιεσλ έσο φηνπ απνπιεξσζεί ε κίζζσζε. Οη ζπλδξνκεηέο ηνπ δηθηχνπ
πιεξψλνπλ ηελ ζχλδεζε θαη ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο. Γελ ππάξρεη θακία δαπάλε
απφ ηηο πφιεηο.
χκθσλα κε κειέηεο, ην δίθηπν ζα είλαη θεξδνθφξν ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
εμππεξέηεζεο ηνπ ρξένπο, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009, ηέζζεξα ρξφληα κεηά ηελ
εμαζθάιηζε ηεο απαηηνχκελεο ρξεκαηνδφηεζεο.

CityNet
Απφ λσξίο ε δεκνηηθή αξρή ηεο πφιεο ηνπ Άκζηεξληακ ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ηα
ππάξρνληα δίθηπα δελ επαξθνχλ γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο νινέλα θαη απμαλφκελεο
ηειεπηθνηλσληαθέο απαηηήζεηο ησλ θαηνίθσλ. Σν 2000, κεξηθά ρακεινχ εηζνδήκαηνο
ζπγθξνηήκαηα θαηνηθηψλ ζηελ πφιε ζπλδέζεθαλ κε ην δίθηπν νπηηθψλ ηλψλ πνπ είρε
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αλαπηπρζεί απφ κηα ζνπεδηθή εηαηξεία. Σφηε παξαηεξήζεθε ην εμήο θαηλφκελν, ηα
θηήξηα απηά ελψ έσο ηφηε πξνζέιθπαλ θπξίσο, καξνθηλνχο κεηαλάζηεο κεηά ηελ
ζχλδεζε ηνπο κε ην δίθηπν FTTH έγηλαλ πφινο έιμεο γηα λένπο επαγγεικαηίεο. Σν
γεγνλφο απηφ αλέδεημε ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ δηθηχσλ νπηηθψλ ηλψλ θαη νδήγεζε ζε
κηα ζεηξά δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηνπο ππάξρνληεο ηειεπηθνηλσληαθνχο παξφρνπο πνπ
δελ είραλ φκσο επηηπρέο απνηέιεζκα. Γηα απηφ δεκηνπξγήζεθε κηα επηηξνπή πνπ ζα
ήηαλ ππεχζπλε λα δψζεη ηηο θαηάιιειεο ζπκβνπιέο έηζη ψζηε λα αλαπηπρζνχλ ζηελ
πφιε ηα δίθηπα επφκελεο γεληάο. Ζ επηηξνπή θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε πφιε
ηνπ Άκζηεξληακ ζα κπνξνχζε λα πξνζειθχζεη ζνβαξέο επελδχζεηο πνπ ζα
αθνξνχζαλ ηελ αλάπηπμε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ εάλ ζπκκεηείρε θαη απηή
νηθνλνκηθά. Ζ δεκνηηθή αξρή πξνρψξεζε ζην επφκελν βήκα θαη κέζσ κηαο
δηαδηθαζίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, επηιέρηεθε ε BBNet γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ
δηθηχνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ πφιε ηνπ Άκζηεξληακ θαη ην πξφγξακκα εγθξίζεθε
απφ ην ζπκβνχιην ην 2006. Σν Glasvezelnetamsterdam (GNA) αληηπξνζσπεχεη ηε
δεκφζηα/ηδησηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο πφιεο ηνπ Ακζηεξληακ, ελφο αξηζκνχ
επελδπηψλ θαη ηεο ηξάπεδαο ING. Κάησ απφ απηή ηε ζπλεξγαζία ε πφιε ζα
θαηαζθεπάζεη ην δίθηπν νπηηθψλ ηλψλ θαη ζα έρεη ζηε δηθαηνδνζία ηεο έλα θνκκάηη
απφ ην παζεηηθφ ηκήκα ηνπ δηθηχνπ, ηηο ίλεο θαη φρη ηα ελεξγά ζηνηρεία. Ζ πφιε δελ
ζα παξέρεη πνηέ ππεξεζίεο ζην δίθηπν. Έλαο ζπλεξγάηεο πνπ ζα έρεη ην ξφιν ηνπ
πάξνρνπ ππεξεζηψλ ζα παξέρεη ηνλ απαξαίηεην ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ θαη ζηα
πιαίζηα ηεο ζπκθσλίαο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξέρεη γηα κηα δεθαεηία ππεξεζίεο,
φκσο ηελ ίδηα πεξίνδν θαη άιινη πάξνρνη ζα κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζην δίθηπν
θαη λα παξέρνπλ θαη απηνί ππεξεζίεο ζηελ πφιε ζε αληαγσληζηηθέο ηηκέο. ινη νη
ζπκκεηέρνληεο ηεο θνηλνπξαμίαο GNA ππνζηεξίδνπλ απηήλ ηελ αλνηθηή
αξρηηεθηνληθή πξφζβαζεο.
ηελ θνηλνπξαμία ζπκκεηέρνπλ σο επελδπηέο θαη πέληε ηνπηθνί ζπλεηαηξηζκνί
θαηνηθίαο, νη νπνίνη θαηέρνπλ ζπλνιηθά ην 70% ησλ θαηνηθηψλ ηνπ Άκζηεξληακ θαη
απνζθνπνχλ ζηα καθξνπξφζεζκα νθέιε πνπ ζα έρνπλ απφ ηε ζχλδεζε ησλ
θαηνηθηψλ ηνπο κε ην δίθηπν νπηηθψλ ηλψλ. Παξάιιεια θαη ε ηξάπεδα ING αλακέλεη
ην δίθηπν νπηηθψλ ηλψλ λα δψζεη ψζεζε ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ
αληαγσληζηηθφηεηα νιφθιεξεο ηεο πφιεο. Σν δίθηπν έρεη ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα
είλαη φιν ππφγεην. Λακβάλνληαο ππφςε ηελ πνιππινθφηεηα ηεο ππφγεηαο
θαηαζθεπήο, ην δίθηπν πεξηέρεη κεγάιν αξηζκφ νπηηθψλ ηλψλ θαη ζρεδηάδεηαη κε
ηέηνην ηξφπν έηζη ψζηε ζην κέιινλ λα κε ρξεηαζηεί πάιη λα πεξαζηεί ίλα. χκθσλα
κε ηνπο ηζχλνληεο ηεο GNA, ν παζεηηθφο ηδηνθηήηεο ησλ νπηηθψλ ηλψλ έρεη κεξηθέο
κφλν ππνρξεψζεηο, νη ζεκαληηθφηεξεο είλαη λα ηνπνζεηήζεη παληνχ ηελ ίλα θαη λα
δεκηνπξγήζεη ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο έηζη ψζηε λα απνθιείεηαη ε δηάθξηζε
ελάληηα ζε νπνηνδήπνηε θνξέα παξνρήο ππεξεζηψλ, κε άιια ιφγηα λα εμαζθαιίδεηαη
ε αλνηθηή πξφζβαζε ζε φινπο.
ζνλ αθνξά ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ ε πφιε ζπκκεηείρε ζηελ πξψηε θάζε
θαηαζθεπήο ηνπ δηθηχνπ νπηηθψλ ηλψλ θαηά 20% (ην ζπλνιηθφ πνζφ ήηαλ 6
εθαηνκκχξηα επξψ). Σν ππφινηπν πνζφ πξνήιζε απφ ηελ ηξάπεδα ING, ηηο πέληε
κεζηηηθέο εηαηξείεο θαη κηα εηαηξεία νπηηθψλ ηλψλ. Σν πξφγξακκα ρξεκαηνδνηείηαη
αξρηθά κφλν γηα ην 10% ηεο πφιεο θαη πξνβιέπεηαη λα επεθηαζεί ζην κέιινλ θαη
ζηελ ππφινηπε πφιε. Ζ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ θαη ηελ
παξνρή ησλ ππεξεζηψλ είλαη επζχλε ησλ πξνκεζεπηψλ θαη φρη ηεο πφιεο. Ζ δεκνηηθή
αξρή ηνπ Άκζηεξληακ ειπίδεη φηη ε αγνξά ζα αληαπνθξηζεί ζην πξφγξακκα θαη κε
απηφλ ηνλ ηξφπν ζα εληζρπζεί νηθνλνκηθά γηα ηα επφκελα ζηάδηα πινπνίεζεο ηνπ. Ζ
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θνηλνπξαμία GNA δελ ζα θαζνξίζεη ηηο ιηαληθέο ηηκέο επεηδή ειέγρεη κφλν ην
παζεηηθφ ηκήκα ηνπ δηθηχνπ.
Κάζε ιηαληθφο πάξνρνο ζα θαζνξίζεη ην ηηκνιφγην ησλ ππεξεζηψλ ηνπ θαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα παξέρεη πξνο ηα λνηθνθπξηά θαη ηηο
επηρεηξήζεηο. χκθσλα κε ην ζρεδηαζκφ ην δίθηπν ζα θζάζεη θαη ζηηο 420,000
θαηνηθίεο ηηο πφιεηο, θαζψο θαη ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο, έρεη ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε ε
ίλα λα θζάζεη φρη κφλν ζε θάζε θηήξην αιιά θαη ζε θάζε δηακέξηζκα.

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
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.
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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. Απηφ πνπ θάλεη ην UTOPIA (θαη κνλαδηθφ ζε ζρέζε
κε θάζε άιιν ζηηο ΖΠΑ) δελ είλαη ε επηιεγκέλε ηερλνινγία. αιιά ην επηρεηξεκαηηθφ
κνληέιν.
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:
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
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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
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.
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Σα ηδξπηηθά κέιε ηνπ UTOPIA έρνπλ θαηαξηίζεη κηα ζηαδηαθή πξνζέγγηζε γηα λα
ηθαλνπνηήζνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο:
1. 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 πεξεηαίξσ 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
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.

Philadelphia WiFi
Σνλ Ηνχιην ηνπ 2004, ν δήκνο ηεο Philadelphia αλαθνίλσζε ην “Wireless Philadelphia
Project” κε ην νπνίν ζθνπεχεη λα εγθαηαζηήζεη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα αζχξκαηα
δίθηπα ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο.
Με ην πξφγξακκα απηφ ζηφρνο είλαη ε ελδπλάκσζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο πφιεο θαη ε
κεηακφξθσζε ησλ γεηηνληψλ ηεο κέζσ ηεο παξνρήο αζχξκαηεο Γηαδηθηπαθήο
πξφζβαζεο απφ θάζε ζεκείν ηεο πφιεο. Σαπηφρξνλα, ην πξφγξακκα ζθνπεχεη λα
δεκηνπξγήζεη κηα ςεθηαθή ππνδνκή γηα ππαίζξηα Γηαδηθηπαθή πξφζβαζε θαη λα
βνεζήζεη ηνπο πνιίηεο, ηηο επηρεηξήζεηο, ηα ζρνιεία θαη ηηο θνηλσληθέο νξγαλψζεηο λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ απνδνηηθά ηελ αζχξκαηε ηερλνινγία πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ
ηνπο ζηφρνπο ηνπο, ελψ παξάιιεια ζα παξέρεη κεγαιχηεξε εμππεξέηεζε ζηνπο
επηζθέπηεο ηεο πφιεο.
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ηφρνο ηνπ Γήκνπ είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ζπλεηαηξηζκνχ γηα
ηελ επίηεπμε αζχξκαηεο πξφζβαζεο ζε φιε ηελ πφιε πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε
νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηηο γεηηνληέο, λα μεπεξαζηεί ην ςεθηαθφ ράζκα θαη λα
βειηησζεί ε πνηφηεηα δσήο γηα φινπο ηνπο θαηνίθνπο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε νκάδα εξγαζίαο είρε ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο:
Να βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε ελφο επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ θαη ηελ
θαηάξηηζε ελφο ρξνλνδηαγξάκκαηνο γηα ην έξγν
Να παξάζρεη ηα δεδνκέλα, ηελ αλάιπζε, ηελ θξηηηθή ζεψξεζε θαη ηηο
πξνηάζεηο γηα ην έξγν
Να βνεζήζεη ζηε δηακφξθσζε πξνηάζεσλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο πνιηηηθήο ηνπ
έξγνπ, φπσο ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηειψλ ρξήζεο, ηε δηάθξηζε ξφισλ θαη
επζπλψλ, θαζψο θαη ζηελ πνηθηιία ησλ ππεξεζηψλ, ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ
θαη ηελ αζθάιεηα
Να εξεπλήζεη πηζαλνχο ζπλεηαίξνπο απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα, ηνλ
ηδησηηθφ ηνκέα, αζηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ηδξχκαηα
Να δηεξεπλήζεη πηζαλή ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ ηδησηηθφ θαη ηνλ δεκφζην
ηνκέα
Να ζπλεξγαζηεί κε ην δήκν ζηελ αλαδήηεζε πφξσλ, ψζηε ην πξφγξακκα λα
κελ επηβαξχλεη ην δήκν (cost neutral)
Να παξάζρεη έλα forum δηαθίλεζεο ηδεψλ θαη ζπδήηεζεο γηα ην ηη αθξηβψο
αληηπξνζσπεχεη απηφ ην έξγν γηα ηελ πφιε θαη ηηο δηάθνξεο πεξηθέξεηεο πνπ
αληηπξνζσπεχνληαη ζηελ επηηξνπή
Να βνεζήζεη ζηελ ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ε αζχξκαηε ηερλνινγία κπνξεί λα
ζπκβάιεη ζηελ επεκεξία ακθφηεξσλ ηνπ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα
Να βνεζήζεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο κεγάιεο ζεκαζίαο πνπ έρεη ην έξγν γηα ην
δήκν θαη ην επξχ θνηλφ
Να αλαπηχμεη έλα επηθνηλσληαθφ ζρέδην γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο πξνζπάζεηαο
Πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζνχλ απηνί νη ζηφρνη, ε νκάδα εξγαζίαο, κε ηε ζπλεξγαζία
ηνπηθψλ Παλεπηζηεκίσλ θαη ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ, έρεη πξνρσξήζεη ζηε κειέηε
ζεκάησλ φπσο ν νξηζκφο ησλ απαηηήζεσλ θαη ε δηεξεχλεζε επηρεηξεζηαθψλ
κνληέισλ, αλαιχζεηο γηα ηηο επελδπηηθέο πξννπηηθέο θαη ζην ζρεδηαζκφ ηερληθψλ
αξρηηεθηνληθψλ.
Παξά ην γεγνλφο φηη εθαηνληάδεο θνηλφηεηεο έρνπλ μεθηλήζεη δηαδηθαζίεο γηα ηελ
εγθαηάζηαζε αζπξκάησλ δηθηχσλ ζηελ επηθξάηεηά ηνπο, σζηφζν δελ ππάξρεη θάπνην
ζπγθεθξηκέλν επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν πνπ λα αθνινπζείηαη. Σα δηάθνξα πιάλα
δηαθέξνπλ ζε ηνκείο φπσο ε ζηξαηεγηθή ρξεκαηνδφηεζεο, ην κνληέιν δηνίθεζεο ηνπ
δηθηχνπ, ε ηερλνινγηθή πξνζέγγηζε, ν βαζκφο δεκφζηαο - ηδησηηθήο ζπλεξγαζίαο θα.
ηαλ ε νκάδα εξγαζίαο κειεηνχζε ην δήηεκα πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζεη ην
θαηάιιειν επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν γηα ηελ πεξίπησζε ηεο πφιεο ηεο Philadelphia,
επηιέρηεθαλ πξνο εμέηαζε 5 δηαθνξεηηθά επηρεηξεκαηηθά κνληέια.
Ζ επηινγή ησλ κνληέισλ έγηλε θαζαξά κε βάζε ηελ πηζαλφηεηα απηψλ ησλ κνληέισλ
λα ηθαλνπνηήζνπλ ηνπο ήδε θαζνξηζκέλνπο, βάζεη δεκνγξαθηθψλ, νηθνλνκηθψλ,
ηερληθψλ θαη άιισλ κειεηψλ, ζηφρνπο. Σα πέληε απηά κνληέια είλαη:
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Δεκόζηα Κνηλόηεηα (Public Community)
Μηα πφιε, έλα ίδξπκα ή κηα ζχκπξαμε ρξεκαηνδνηνχλ ην ζρεδηαζκφ, ηελ αλάπηπμε
θαη ιεηηνπξγία ελφο αζχξκαηνπ δηθηχνπ ζε φιε ηελ πφιε θαη παξέρνπλ ειεχζεξε
πξφζβαζε ζε φινπο ηνπο ζπλδξνκεηέο. Απηφο ν ηχπνο επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ
ζπρλά δηθαηνινγεί ην θφζηνο ηνπ σο «πφινο έιμεο» γηα θαηνίθνπο θαη ηνπξίζηεο.
Ιδηωηηθή Κνηλνπξαμία (Private Consortium)
ηελ πεξίπησζε απηή, ν ζρεδηαζκφο, ε αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ελφο αζχξκαηνπ
δηθηχνπ πνπ θαιχπηεη φιε ηελ πφιε, ρξεκαηνδνηείηαη απφ κηα (ή πνιιέο) ηδησηηθή/έο
εηαηξεία/εο ηειεπηθνηλσληψλ. Ζ ίδηα εηαηξεία ρξεψλεη ηνπο ζπλδξνκεηέο γηα ηε ρξήζε
ηνπ δηθηχνπ. Ο δήκνο παξέρεη πξφζβαζε ζηνπο ζηχινπο θσηηζκνχ θαη ζε θάπνηα
δεκφζηα θηίξηα, πηζαλψο έλαληη θάπνηαο ακνηβήο, θαη ζπκθσλεί λα ιεηηνπξγεί σο
ελνηθηαζηήο ρψξσλ. Δλδερνκέλσο ηέινο, λα δηαπξαγκαηεχεηαη κε ηελ εηαηξεία ηε
ξχζκηζε θάπνησλ ηειψλ γηα ηνπο νηθνλνκηθά κεηνλεθηνχζεο ζπλδξνκεηέο.
Σπλεηαηξηζκόο Φνλδξηθήο (Cooperative Wholesale)
ηελ πεξίπησζε απηή ν δήκνο ρξεκαηνδνηεί ην ζρεδηαζκφ, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ
ιεηηνπξγία ηνπ αζχξκαηνπ δηθηχνπ πνπ θαιχπηεη ηελ πφιε (ην δίθηπν είλαη δπλαηφλ
λα πεξαησζεί κε ηε κεηαθνξά ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ ζε ηδησηηθέο εηαηξείεο). Ο
δήκνο εμηζνξξνπεί ηα έμνδά ηνπ απφ ηα κεησκέλα ηειεπηθνηλσληαθά θφζηε, θαζψο
ρξεζηκνπνηεί ην δίθηπν γηα λα παξάζρεη ηειεπηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο ηηο νπνίεο πξνο
ην παξφλ ελνηθηάδεη απφ ηδησηηθέο εηαηξείεο. Ο δήκνο επίζεο δηαζέηεη ην δίθηπν θαη
ρξεψλεη κε ηηκέο “ρνλδξηθήο” ζε ιηαληθνχο παξφρνπο Γηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ
(ISPs), ζε παξφρνπο αζχξκαησλ Γηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ (WISPs) θαη ζε άιιεο
ηδησηηθέο ηειεπηθνηλσληαθέο εηαηξείεο. Οη ιηαληθνί πξνκεζεπηέο αλαδεηνχλ πειάηεο
θαη επηηεινχλ ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο πειαηψλ, ηερληθήο ππνζηήξημεο, ρξέσζεο
θ.ιπ.
Εηαηξεία Κνηλήο Ωθέιεηαο / Δεκόζηα Αξρή (Public Utility/Authority)
ην κνληέιν απηφ, κηα εηαηξεία θνηλήο σθέιεηαο (δεκνηηθή, ηδησηηθή ή ζπλδπαζκφο
ηνπο) ρξεκαηνδνηεί ην ζρεδηαζκφ, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ δηαρείξηζε ηνπ αζχξκαηνπ
δηθηχνπ θαη ρξεψλεη ηέιε ζηνπο ζπλδξνκεηέο γηα ηε ρξήζε ηνπ. Ζ εηαηξεία/αξρή
κπνξεί λα αλαζέζεη ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο ζε θάπνηα άιιε εηαηξεία, αιιά απηφ ζα
επεξέαδε ζε κεγάιν βαζκφ ηνπο ππάξρνληεο πφξνπο γηα απφθηεζε ζπλδξνκεηψλ,
εμππεξέηεζε πειαηψλ, ηερληθή ππνζηήξημε θ.ιπ.
Με θεξδνζθνπηθή νξγάλωζε
ην κνληέιν απηφ δεκηνπξγείηαη έλαο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο θαη ηα θεθάιαηα
ζπιιέγνληαη κέζσ ηδησηηθψλ δσξεψλ θαη επηρνξεγήζεσλ θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο
απφ δάλεηα απφ έλα δήκν ή νηθνλνκηθφ νξγαληζκφ. Ο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο
αλαζέηεη αιινχ (ζε ηδησηηθέο εηαηξείεο ζπλήζσο) ην ζρεδηαζκφ, αλάπηπμε θαη
δηαρείξηζε ηνπ δηθηχνπ, σο ππεξγνιαβία. Ο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο κπνξεί λα
έρεη έλαλ θνηλσληθφ ζθνπφ (φπσο γηα παξάδεηγκα ηε κείσζε ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο)
θαη λα εκπιέθεηαη θαη ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο (γηα παξάδεηγκα πξνγξάκκαηα γηα
ηελ επηκφξθσζε πάλσ ζε ζέκαηα Ζ/Τ).
Πξνθεηκέλνπ ε επηηξνπή λα αμηνινγήζεη πνην κνληέιν είλαη θαηάιιειν γηα ηελ πφιε
ηεο Philadelphia, φξηζε θαη έζεζε θάπνην “βάξνο” ζηε ζεκαζία δηαθφξσλ
απαηηνχκελσλ θαη επηζπκεηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ.
31/10/2008

50/76

ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ ΗΓ3 (FTTH – FTTB)
ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 1 – ΚΔΗΜΔΝΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, πξνέθπςαλ ηα αθφινπζα απνηειέζκαηα:
To κνληέιν “Γεκφζηα Κνηλφηεηα” απνξξίθζεθε εμαξρήο εμαηηίαο ηεο
αδπλακίαο ηνπ λα εμαζθαιίζεη νπδεηεξφηεηα εμφδσλ γηα ην δήκν.
Σν κνληέιν “Ηδησηηθή Κνηλνπξαμία” έιαβε ρακειή βαζκνινγία ιφγσ ηνπ
αληίρηππνπ ησλ θνηλσληθψλ ζηφρσλ ηνπ δήκνπ (ρακειφηεξα επξπδσληθά ηέιε
δηαζέζηκα γηα ηνπο νηθνλνκηθά κεηνλεθηνχληεο ζπλδξνκεηέο) θαη ηεο
αδπλακίαο ηνπ δήκνπ λα επεξεάζεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο ιηαληθήο.
Ζ νκάδα εξγαζίαο ηειηθά πξφηεηλε ηελ πηνζέηεζε ελφο πβξηδηθνχ επηρεηξεκαηηθνχ
κνληέινπ, ην νπνίν ζα ζπλδπάδεη ηα θαιχηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δχν πςειά
βαζκνινγεκέλσλ κνληέισλ (Nonprofit & Cooperative Wholesale). Σα ζεκαληηθά
ζεκεία ηνπ πβξηδηθνχ απηνχ κνληέινπ είλαη:
Ο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο, “Wireless Philadelphia” (Αζχξκαηε
Φηιαδέιθεηα) ιακβάλεη αξρηθή ρξεκαηνδφηεζε απφ δσξεέο ηδξπκάησλ θαη
ηξαπεδηθά δάλεηα θαζψο θαη απφ άιιεο κε δεκφζηεο πεγέο.
Ο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο αλαζέηεη (κέζσ κηαο ζπγθεθξηκέλεο
δηαδηθαζίαο) ην ζρεδηαζκφ, αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ηνπ δηθηχνπ ζε ηδησηηθέο
εηαηξείεο.
Ο ίδηνο νξγαληζκφο δίλεη πξφζβαζε ζην δίθηπν ζε παξφρνπο ππεξεζηψλ,
εηαηξείεο ηειεπηθνηλσληψλ, ηδξχκαηα θαη άιινπο κε θεξδνζθνπηθνχο
νξγαληζκνχο ζε ρακειέο ηηκέο ρνλδξηθήο.
Οη πάξνρνη εκπνξεχνληαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε ζπλδξνκεηέο θαη παξέρνπλ
εμππεξέηεζε πειαηψλ, ηηκνιφγεζε, ηερληθή ππνζηήξημε θαη άιιεο ππεξεζίεο
πξνζηηζέκελεο αμίαο.
Οη πάξνρνη δηαζέηνπλ πξνγξάκκαηα ρακειήο ηηκνιφγεζεο ζηνπο νηθνλνκηθά
κεηνλεθηνχληεο ζπλδξνκεηέο.
Ο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο ρξεζηκνπνηεί ηνπο πφξνπο ηνπ γηα λα
ρξεκαηνδνηήζεη πξνγξάκκαηα νηθνλνκηθή αλάπηπμεο θαη εμάιεηςεο ηνπ
ςεθηαθνχ ράζκαηνο, πξνγξάκκαηα πνπ ζηνρεχνπλ ζηηο νηθνγέλεηεο κε ρακειά
εηζνδήκαηα θαη ζηνπο ηξφπνπο εθπαίδεπζεο απηψλ ζηνπο ππνινγηζηέο, ζηηο
λέεο ηερλνινγίεο θ.ιπ.
Ο δήκνο παξέρεη πξφζβαζε ζε δεκνηηθά αθίλεηα φπσο νη ζηχινη θσηηζκνχ
θαη ειεθηξνδφηεζεο.
Ο δήκνο κεηαθέξεη ηελ ηδηνθηεζία φιεο ηεο ζρεηηθήο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο,
ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ, ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ θ.ιπ. ζην κε
θεξδνζθνπηθφ νξγαληζκφ γηα λα ππνζηεξίμεη, φπσο απαηηείηαη, ην
επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην.

iProvo
ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο iProvo αλαπηχρζεθε ην δεκνηηθφ δίθηπν νπηηθψλ
ηλψλ ζηελ πφιε Provo ησλ Ζ.Π.Α.. Σν δίθηπν ήηαλ κηα πξσηνβνπιία ηεο δεκνηηθήο
αξρήο θαη ρξεκαηνδνηήζεθε πιήξσο απφ ηελ πφιε. Σν iProvo, φπσο είλαη γλσζηφ ην
δίθηπν παξέρεη ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πφιεο πξνεγκέλεο επξπδσληθέο ππεξεζίεο. Ζ
ζχλδεζε κέζσ νπηηθψλ ηλψλ θαη νη επξπδσληθέο ππεξεζίεο είλαη δηαζέζηκεο ζε
πεξηζζφηεξεο απφ 33,000 θαηνίθνπο θαη 4,100 επηρεηξήζεηο. Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2006,
πέληε κήλεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, είραλ ζπλδεζεί ζην δίθηπν
πεξηζζφηεξνη απφ 8,400 ρξήζηεο.
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Stokab
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 παγθφζκην
ράξηε ηεο πιεξνθνξηθήο ζαλ θηλεηήξηα δχλακε γηα ηε δεκηνπξγία ηεο “Κνηλσλίαο
ηεο Πιεξνθνξίαο γηα φινπο”.
Ο ζθνπφο ηνπ Stokab ήηαλ λα αλαπηχμεη δηαρεηξηζηηθά νπδέηεξεο (operatorneutral)
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.
ε ζπλεξγαζία κε άιιεο δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο, πξνσζεί θαη νδεγεί ηελ
αλάπηπμε ηεο επξπδσληθήο αγνξάο ζηελ πφιε θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο
ηνθρφικεο.
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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.
Ωο 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.
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
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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

2. Πρωηοβοσιίες επέλδσζες από παρότοσς κε δεζπόδοσζα
ζέζε ζηελ αγορά
Μεγάιε Βξεηαλία – British Telecom (BT)
Ζ British Telecommunications αλαθνίλσζε έλα πιάλν επέλδπζεο χςνπο 1.5
δηζεθαηνκκπξίνπ ιηξψλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε δηθηχνπ νπηηθψλ ηλψλ ζε 10
εθαηνκκχξηα ζπίηηα κέρξη ην 2012. Σν δίθηπν απηφ ζα πξνζθέξεη ππεξεζίεο κε
ηαρχηεηεο έσο 100Mbps ελψ πξνβιέπνληαη κειινληηθέο ηαρχηεηεο έσο 1Gbps.
Ζ BT δηαπξαγκαηεχεηαη κε ηελ ξπζκηζηηθή αξρή ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ
πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ. Οη ελέξγεηεο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηελ άξζε ησλ
ππαξρφλησλ εκπφδησλ γηα ηελ αλάπηπμε δηθηχνπ νπηηθψλ ηλψλ θαζψο επίζεο θαη ηελ
δηαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο ηεο επέλδπζεο.
Ζ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ ζα δψζεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο πειάηεο ηεο λα
απνιακβάλνπλ πνιχ πςειέο ηαρχηεηεο, ππνζηεξίδνληαο ππεξεζίεο κε κεγάιεο
απαηηήζεηο bandwidth. Γηα παξάδεηγκα ππεξεζίεο gaming, high definition videoconference.
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Ζ BT ζρεδηάδεη λα παξέρεη ηφζν FFTP (fibre-to-the-premises) φζν θαη FTTC (fibreto-the-cabinet). Ζ ηειηθή επηινγή, θάζε θνξά, ζα εμαξηάηαη απφ ην ελδηαθέξνλ πνπ
ζα επηδείμεη ε θπβέξλεζε θαη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Ζ παξνρή ππεξεζηψλ FTTP ζα
επηθεληξσζεί αξρηθά ζε θαηλνχξγηα πνιενδνκηθά ζπγθξνηήκαηα φπσο απηφ ζην
Ebbsfleet ή ην Οιπκπηαθφ Υσξηφ ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ 2012 ζην Λνλδίλν.
Κεληξηθφο ζηφρνο είλαη ε πινπνίεζε FTTH λα θαιχςεη πνιχ κεγάιν κέξνο ηεο
επηθξάηεηαο θαη φρη κφλν ηηο κεγάιεο πφιεηο. Σν εχξνο θάιπςεο ζα εμαξηεζεί θαη απφ
ηηο πξνζέζεηο ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζε θαη ησλ ηνπηθψλ αξρψλ. Ζ BT ήδε παξέρεη
ππεξεζίεο FTTC ζε πάλσ απφ 120000 επηρεηξήζεηο θαη έρεη αλαπηχμεη πάλσ απφ 10
εθαηνκκχξηα ρηιηφκεηξα νπηηθήο ίλαο.
Οη ηαρχηεηεο πνπ ζα απνιακβάλνπλ νη ζπλδξνκεηέο ηεο ζα είλαη 100Mbps γηα FTTP
θαη 40-60 Mbps γηα FTTC ζπλδέζεηο. Δπίζεο, copper-based ADSL2+ ζα δηαηίζεηαη
ζε φιε ηε ρψξα ππνζηεξίδνληαο ηαρχηεηεο σο 24Mbps. χκθσλα κε κεηξήζεηο ηεο
BT, νη ρξήζηεο ADSL2+ απνιακβάλνπλ ηαρχηεηεο ηζνδχλακεο ή κεγαιχηεξεο απφ
10Mbps.
Ζ BT ζθνπεχεη λα ζηεξηρηεί ζην κνληέιν wholesale, δηαζθαιίδνληαο ηελ
αληαγσληζηηθφηεηα ηεο αγνξάο ησλ broadband ππεξεζηψλ. πλεπψο, ζθνπεχεη λα
παξέρεη ηηο ππεξεζίεο «ηζνδχλακα» ζε φινπο ηνπο ηειεπηθνηλσληαθνχο παξφρνπο.
Δπίζεο, πεπνίζεζε ηεο BT είλαη πσο ηα δίθηπα επφκελεο γεληάο ζηελ Βξεηαλία πξέπεη
λα είλαη αλνηθηά (open) θαζψο απηφ ζα απμήζεη ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηηο ππεξεζίεο
πνπ ζα απνιακβάλνπλ νη ζπλδξνκεηέο.

Γαιιία – France Telecom (FT)
Ζ France Telecom πξσηνπνξεί ζηελ πινπνίεζε FTTH, πινπνηψληαο εκπνξηθφ roll
out FTTH ζε εζληθφ επίπεδν κέζα ζην 2009. Ζ FT αληηκεησπίδεη ζήκεξα ηνλ
αληαγσληζκφ απφ ηξεηο ζεκαληηθνχο αληαγσληζηέο θαη απφ έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ
κεηξνπνιηηηθψλ projects αλάπηπμεο ππνδνκψλ νπηηθψλ ηλψλ.
Ζ FT πηζηεχεη πσο ην 2009 ε αγνξά καο ζα είλαη πην ψξηκε θαη νη δαπάλεο ζα
κεησζνχλ ιφγσ ησλ θαιχηεξσλ πνζνζηψλ δηείζδπζεο, πνπ ζα ηεο επηηξέςνπλ λα
αξρίζνπλ ηελ καδηθή εγθαηάζηαζε FTTH. Αξρηθά εθηηκνχζε πσο κέρξη ην ηέινο ηνπ
2008, ζα έρεη θάιπςε ζε 1 εθαηνκκχξην ζπίηηα θαη ηνπιάρηζηνλ 150.000 ζπίηηα
ζπλδεδεκέλα, έρνληαο επελδχζεη 280 εθαηνκκχξηα επξψ. Δληνχηνηο, ε France
Télécom είρε κφιηο 14.200 ζπλδξνκεηέο ζπλδεδεκέλνπο ζην δίθηπν νπηηθψλ ηλψλ ηεο
ζηα ηέιε ηνπ πεξαζκέλνπ Ηνπλίνπ έρνληαο επελδχζεη 120 εθαηνκκχξηα επξψ, ην
νπνίν αληηπξνζσπεχεη ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε ζε ζρέζε κε ηα αξρηθά ηεο ζρέδηα.
Ζ πινπνίεζε ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλε θαη κε ηελ
δηαζαθήληζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ θαζψο φπνηα θαζπζηέξεζε ζην αζαθέο
ξπζκηζηηθφ πιαίζην πξνθαιεί αβεβαηφηεηα ζηελ εηαηξία γηα ην κέιινλ ηεο επέλδπζήο
ηεο. Ζ απνπζία ηνπ νξηζηηθνχ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ δελ έρεη επηηξέςεη ζηελ εηαηξία
λα πξνρσξήζεη ζην ζρέδηφ ηεο. Ο Νφκνο γηα ηνλ Δθζπγρξνληζκφ ηεο Οηθνλνκίαο δε
δηαζαθελίδεη ηνπο ζρεηηθνχο θαλφλεο, αθήλνληαο ζηε ξπζκηζηηθή αξρή ηεο ρψξαο,
ARCEP, ηελ πξσηνβνπιία. Ζ ARCEP ζην παξειζφλ έρεη ππνζηεξίμεη φηη ν θάζε
πάξνρνο ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάζεη ην δηθφ ηνπ δίθηπν Fiber to the Home θαη
παξάιιεια λα είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηηξέπεη ζηνπο ππφινηπνπο λα ρξεζηκνπνηνχλ
31/10/2008

55/76

ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ ΗΓ3 (FTTH – FTTB)
ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 1 – ΚΔΗΜΔΝΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

ηνπο αγσγνχο ηνπ γηα λα επεθηαζνχλ ζηηο δψλεο πνπ έρεη ήδε θαιχςεη. Δπίζεο έρεη
εθθξάζεη ηελ άπνςε φηη ε εληφο ησλ θηηξίσλ θαισδίσζε πνπ εγθαζηζηνχλ νη πάξνρνη
γηα ην FTTH δίθηπν δε ζα πξέπεη λα αλήθεη ζε απηνχο αιιά ζηνπο θαηαλαισηέο, έηζη
ψζηε λα είλαη δπλαηή ε αιιαγή παξφρνπ ρσξίο λα ρξεηάδνληαη λέεο εξγαζίεο.
Μέρξη φια απηά λα ζεζπηζηνχλ νξηζηηθά, ε France Télécom επελδχεη ζπληεξεηηθά
ζην επφκελεο γεληάο δίθηπν, θαζψο αλεζπρεί γηα ην ελδερφκελν λα ππνρξεσζεί λα
δηαζέηεη ππεξεζίεο ρνλδξηθήο ζηνπο αληαγσληζηέο ηεο, θάηη πνπ ζα ζεκαίλεη φηη ζα
θιεζεί λα επελδχζεη ε ίδηα γηα λα κπνξνχλ λα βγάινπλ θέξδνο νη κηθξφηεξνη
αληαγσληζηέο ηεο.
Δπίζεο, ε αληαπφθξηζε ησλ πειαηψλ ζηηο λέεο επξπδσληθέο ππεξεζίεο έρεη άκεζεο
επηπηψζεηο ζην ζρεδηαδφκελν FTTH roll-out. Κχξηα, ν φγθνο ησλ επεθηάζεσλ FTTH
ηεο Γαιιίαο ήηαλ ζε κηα αθηίλα γχξσ απφ ην Παξίζη, ην νπνίν απνηειεί ζρεδφλ 30%
ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο. Έηζη παξά ηε δέζκεπζε ηεο France Telecom θαη ησλ
αληαγσληζηψλ ηεο γηα FTTH, ε ηαρχηεηα ησλ εζληθψλ επεθηάζεσλ FTTH ηνπο ζα
εμαξηεζεί απφ ηελ αληαπφθξηζε ησλ πειαηψλ. Δπίζεο, ζα απαηηεζνχλ λέεο ππεξεζίεο
γηα λα πξνζειθχζνπλ ηνπο πειάηεο ψζηε λα πιεξψζνπλ γηα πεξηζζφηεξν εχξνο δψλεο.
Δπίζεο, ε FT αληηκεησπίδεη κηα ηδηαηηεξφηεηα ζηελ αγνξά ηνπ Παξηζηνχ δεδνκέλνπ
φηη πξηλ κπεη λα ζπλδέζεη έλα θηήξην πξέπεη πξψηα λα ππνγξάςεη κηα ζπκθσλία κε
ηελ εηαηξεία δηαρείξηζεο ηνπ αθηλήηνπ. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο κεηξνπνιηηηθήο
πεξηνρήο ηνπ Παξίζη ειέγρεηαη απφ πεξηζζφηεξεο απφ ρίιηεο εηαηξείεο δηαρείξηζεο
αθηλήησλ. Έηζη ε επηινγή ηνπ παξφρνπ FTTH πνπ ζα ζπλδέζεη έλα θηήξην εμαξηάηαη
απφ ηελ έγθξηζε ηεο εηαηξείαο δηαρείξηζεο θαη ησλ ηδηνθηεηψλ δηακεξηζκάησλ.
Ζ πινπνίεζε FTTH ζα αληηκεησπίζεη επίζεο ηηο δηαθνξεηηθέο πξνθιήζεηο
θαηαζθεπήο ζηελ επαξρία. Οη δαπάλεο θαηαζθεπήο ζα είλαη πςειφηεξεο ζε πνιιέο
επαξρηαθέο πφιεηο απ' φηη ζην Παξίζη. ην Παξίζη, νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη
ρξεζηκνπνηνχλ ην ζχζηεκα ππνλφκσλ ηεο πφιεο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο ζήξαγγεο
θαη ηηο ζηνέο γηα λα ζπλδέζεη ηα θηήξηα κε ίλα, εμαιείθνληαο ηελ αλάγθε γηα
«αζηηθή» εξγαζία θαη κεηψλεη ηηο δαπάλεο εγθαηαζηάζεσλ. Μφλν κεξηθέο πφιεηο ζηε
Γαιιία έρνπλ παξφκνηα ζπζηήκαηα ππνλφκσλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα
ηηο εγθαηαζηάζεηο ηειεπηθνηλσληψλ.
Σέινο, απφ ηελ έλαξμε ηεο πξψηεο εκπνξηθήο δνθηκήο FTTH ζην Παξίζη, ζηα κέζα
ηνπ2006, ε France Telecom έρεη εγθαηαζηήζεη πεηξακαηηθά δίθηπα GPON FTTH ζην
Παξίζη, ην Hauts de Seine département, ηε Λπψλ, ηε Μαζζαιία θαη ηελ Σνπινχδε.

3. Κεληρηθοί ζτεδηαζκοί θσβερλήζεωλ
Διιάδα
ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ έρνπλ ιάβεη ρψξα δηάθνξεο δξάζεηο γηα ηε
ζρεδίαζε θαη αλάπηπμε δηθηχσλ νπηηθψλ ηλψλ ηνπηθήο πξφζβαζεο. Οη δξάζεηο απηέο
ζπλνςίδνληαη ζηελ ηξαηεγηθή γηα ηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο θαη ηηο λέεο
ηερλνινγίεο 2008 – 2013 θαζψο θαη ζε έξγα ζρεδίαζεο θαη αλάπηπμεο δηθηχσλ πνπ
είραλ εληαρζεί ζην 3ν Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο.
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ηξαηεγηθή γηα ηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο
2008 – 2013
ηα πιαίζηα ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο αλαθνηλψζεθε επίζεκα κηα λέα δξάζε γηα ηελ
αλάπηπμε ππνδνκψλ νπηηθψλ ηλψλ γηα δίθηπα λέαο γεληάο. Δηδηθφηεξα, πξφθεηηαη γηα
ζρέδην αλάπηπμεο ελφο Γηθηχνπ Οπηηθψλ Ηλψλ αλνηρηήο πξφζβαζεο ζε φινπο ηνπο
παξφρνπο ηειεπηθνηλσληαθψλ θαη ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ (“open access”). Σν δίθηπν
απηφ ζα θαιχςεη πεξίπνπ δχν εθαηνκκχξηα λνηθνθπξηά, ηελ Αζήλα, ηε Θεζζαινλίθε
θαη 50 κεγάιεο ειιεληθέο πφιεηο. ε θάζε ρξήζηε ζα θαηαιήγεη κία νπηηθή ίλα πνπ ζα
ηνπ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα απνιακβάλεη πςειέο ηαρχηεηεο πξφζβαζεο ηνπιάρηζηνλ
100 Mbps. Ζ ιεηηνπξγία ζα βαζίδεηαη ζην Μνληέιν ηνπ Παξφρνπ Τπνδνκήο γηα ηελ
θαηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη δηάζεζε ηεο παζεηηθήο ππνδνκήο, δειαδή ζθνηεηλήο ίλαο
(dark fiber) ζηνπο παξφρνπο επηθνηλσλίαο. ηε ζπλέρεηα, παξαρσξείηαη ε
εθκεηάιιεπζε ηνπ δηθηχνπ ζηνλ Πάξνρν Τπνδνκήο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 30 εηψλ κε
ζηφρν ηελ απνπιεξσκή ηεο επέλδπζήο ηνπ.
Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα αλάπηπμεο ηνπ δηθηχνπ είλαη επηά ρξφληα. Ζ πινπνίεζε ηνπ
έξγνπ ζα γίλεη κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ Νφκνπ γηα ηηο πκπξάμεηο Γεκφζηνπ θαη
Ηδησηηθνχ Σνκέα, κε ηξφπν πνπ λα δηαζθαιίδεη απνιχησο ηνπο φξνπο ηνπ
αληαγσληζκνχ. Γηα θάζε ππνέξγν - γηαηί ζα ππάξρνπλ ηξία κεγάια ππνέξγα - ζα
ηδξπζεί Δηαηξία Δηδηθνχ θνπνχ θαη ε δηάξθεηα ηεο χκπξαμεο Γεκφζηνπ θαη
Ηδησηηθνχ Σνκέα ζα είλαη ηξηάληα ρξφληα. Σν θξάηνο ζα θαιχςεη ηέιε δηαζεζηκφηεηαο
πνπ ζα αληηζηνηρνχλ ζε πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο επέλδπζεο, ελψ ε αλαινγία θξαηηθήο
- ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο ζα θαζνξηζηεί κεηά απφ δηαβνχιεπζε πνπ ζα θάλνπκε κε ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε, πξνθεηκέλνπ λα ηεξνχληαη φινη νη φξνη ηνπ αληαγσληζκνχ.
Τπάξρεη δπλαηφηεηα πξνλνκηαθνχ δαλεηζκνχ γηα ηνπο εκπιεθνκέλνπο κέζσ ηεο
Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ, γηαηί είλαη έλα ζεκαληηθφ έξγν ππνδνκήο.
Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ είλαη 2.100.000.000 επξψ. Γηα ηελ
ηαρχηεξε αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ, ην έξγν ζα ρσξηζηεί ζε ηξεηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο
πνπ ζα αληηζηνηρνχλ ζε ηξία έξγα πκπξάμεσλ Γεκφζηνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα. Πεγή
εζφδσλ ζα είλαη ηα ηέιε δηάζεζεο θαη ρξήζεο ηνπ παζεηηθνχ εμνπιηζκνχ απφ ηνπο
παξφρνπο επηθνηλσλίαο θαη απφ ηνπο παξφρνπο πεξηερνκέλνπ. Θα ππάξμεη
δπλαηφηεηα θξαηηθήο ελίζρπζεο ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ, δειαδή θίλεηξα, γηα ηελ
θάιπςε ηνπ θφζηνπο ηεο θάζεηεο θαισδηνπνίεζεο κέζσ ηνπ ΔΠΑ - έλα κέξνο ηνπ
έξγνπ ζα εληαρζεί ζην ΔΠΑ.
Ο ξφινο ηνπ θξάηνπο ζην εγρείξεκα απηφ ζα αθνξά ζε θάπνηεο νηθνλνκηθέο
εληζρχζεηο, ζε θάπνην ηέινο δηαζεζηκφηεηαο θαη ζε θάπνηα θίλεηξα γηα ηνπο ηειηθνχο
ρξήζηεο, θαζψο θαη ζην λα ζέζεη ην λνκνζεηηθφ θαη ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην θαη λα
θαζνξίζεη ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο.
ηφρνο ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο είλαη ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ λα μεθηλήζεη ζην
δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2009, κε ηελ πξνθήξπμε Γηεζλή Γηαγσληζκνχ.
Γξάζεηο εληαγκέλεο ζην 3ν ΚΠ
Ππόζκληζη 93
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Ζ Πξφζθιεζε 93 αθνξά ηελ αλάπηπμε Μεηξνπνιηηηθψλ Δπξπδσληθψλ Γηθηχσλ
Οπηηθψλ Ηλψλ ζε ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο, ζην
πιαίζην ηεο θαηεγνξίαο πξάμεο 2: «Αλάπηπμε / Τινπνίεζε επξπδσληθψλ δηθηχσλ
ηνπηθήο πξφζβαζεο», ηνπ Μέηξνπ 4.2: «Αλάπηπμε Τπνδνκψλ Γηθηχσλ Σνπηθήο
Πξφζβαζεο» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο ηνπ Γ΄
ΚΠ.
ε πνιιέο αγξνηηθέο θαη απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, ε γεσγξαθηθή απνκφλσζε θαη ε
ρακειή ππθλφηεηα πιεζπζκνχ θαζηζηνχλ κε ζπκθέξνπζα ηελ εκπνξηθή επέλδπζε
ηεο αλάπηπμεο λέσλ ή ηεο αλαβάζκηζεο ππαξρφλησλ επξπδσληθψλ δηθηχσλ. Αιιά θαη
ζηηο εκηαζηηθέο θαη αζηηθέο πεξηνρέο ηεο πεξηθέξεηαο ηεο ρψξαο, ην εηζνδεκαηηθφ
επίπεδν ησλ ππνςήθησλ ρξεζηψλ, ζε ζπλάξηεζε κε ην πςειφ θφζηνο ησλ
επξπδσληθψλ ππνδνκψλ, θαζηζηνχλ κε βηψζηκε ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ δηθηχσλ,
παξφηη εθηηκάηαη φηη ε εκπνξηθή βησζηκφηεηα ζα θαηαζηεί εθηθηή κειινληηθά φηαλ ην
θφζηνο κεησζεί αξθεηά ιφγσ ηεο καδηθήο δηάδνζεο. Ωζηφζν κηα ηέηνηα θαζπζηέξεζε
ζε έλα ηφζν θξίζηκν γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηνκέα ζα νδεγήζεη
ζε πεξαηηέξσ απφθιηζε απφ ηηο ινηπέο επξσπατθέο ρψξεο.
Ζ πξφζθιεζε 93 αθνξά ηελ πξψηε θάζε Υξεκαηνδφηεζεο πξάμεσλ ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ €36.000.000 Γεκφζηαο Γαπάλεο, πνπ θαιχπηεη ηελ θαηαζθεπή
Μεηξνπνιηηηθψλ Δπξπδσληθψλ Γηθηχσλ Οπηηθψλ Ηλψλ ζε ΟΣΑ Α‟ Βαζκνχ πνπ
βξίζθνληαη ζε ιηγφηεξν επλνεκέλεο πεξηνρέο. Ζ θαηαζθεπή απηή ζα δηεπθνιχλεη ηελ
απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο, ζα απμήζεη ηνλ αληαγσληζκφ θαη, παξάιιεια, ζα
βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ ησλ πεξηνρψλ απηψλ.
Άκεζνο ζηφρνο είλαη ε ζηαδηαθή παξνρή επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζε φιεο ηηο
δεκφζηεο ππεξεζίεο γηα ηελ εγθαζίδξπζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηελ
παξνρή απνδνηηθψλ δηαινγηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνλ πνιίηε. Με ηελ πινπνίεζε
ηέηνησλ έξγσλ ζα εληζρπζεί κειινληηθά θαη ε δπλαηφηεηα ηεο πξνζθνξάο
επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ πνπ ζα ηξνθνδνηήζεη ηελ δήηεζή ηνπο κέζσ ηεο
δεκηνπξγίαο ζπλζεθψλ αληαγσληζκνχ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηφζν πξφζβαζεο, φζν
θαη πεξηερνκέλνπ, κε βάζε ηε δηαζεζηκφηεηα αλνηθηψλ ππνδνκψλ νπηηθψλ ηλψλ. Ο
αληαγσληζκφο απηφο ζα εγγπεζεί ηε ζσζηή ζπλέρηζε, αλάπηπμε θαη αλαβάζκηζε ηεο
παξνρήο επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ζηελ Διιεληθή πεξηθέξεηα.
Γηα ηνπο ΟΣΑ Α‟ βαζκνχ (σο ηειηθνχο δηθαηνχρνπο) ρξεκαηνδνηνχληαη δξάζεηο γηα
ηελ πινπνίεζε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ ηνπηθήο πξφζβαζεο θαη εηδηθφηεξα
κεηξνπνιηηηθψλ επξπδσληθψλ δηθηχσλ νπηηθψλ ηλψλ (Metropolitan Area Network MAN).
Ο ζηφρνο είλαη ηα επξπδσληθά απηά δίθηπα, σο Μεηξνπνιηηηθά δίθηπα, λα
δηαζπλδένπλ ηα θηίξηα δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ζηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο
αλαπηχζζνληαη (Φνξείο Δθπαίδεπζεο, Τγείαο – Πξφλνηαο, Πνιηηηζκνχ, ΑΜΔΑ, θ.ά).
Βαζηθή αξρή είλαη ε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ αληαγσληζκνχ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ
ηφζν πξφζβαζεο, φζν θαη πεξηερνκέλνπ πξνο φθεινο ηνπ θαηαλαισηή - ρξήζηε, πνπ
ζα βαζίδεηαη ζηε δηαζεζηκφηεηα αλνηθηψλ ππνδνκψλ νπηηθψλ ηλψλ κε θνζηνζηξεθή
ηξφπν. Δλζαξξχλεηαη ε δηάζεζε κέξνπο ησλ ππνδνκψλ γηα ηδησηηθή εθκεηάιιεπζε,
κέζσ καθξνρξφληαο ελνηθίαζεο αλά κέηξν θαη δεχγνο ηλψλ, πνπ ζα παξάγεη έζνδν
θνζηνζηξεθψο θαη κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο.
Σα έξγα πνπ ζα πινπνηεζνχλ ζα πεξηιακβάλνπλ θπξίσο ραληάθηα, θαλάιηα, νπηηθέο
ίλεο, ζεκεία δηαζχλδεζεο θαζψο θαη εγθαηάζηαζε παζεηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη
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ειάρηζηνπ ελεξγνχ εμνπιηζκνχ δηθηχνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξνρή βαζηθήο
πξφζβαζεο ζηα δεκφζηα θηίξηα. Δίλαη δπλαηή ε ρξεκαηνδφηεζε πξνηάζεσλ γηα
γεσγξαθηθέο πεξηνρέο φκνξσλ ΟΣΑ Α‟ Βαζκνχ, κε ηελ πξνυπφζεζε ππνβνιήο ηεο
πξφηαζεο απφ έλαλ ΟΣΑ Α‟ Βαζκνχ σο ηειηθνχ δηθαηνχρνπ.
Ο ηειηθφο δηθαηνχρνο ΟΣΑ Α‟ Βαζκνχ ζα είλαη θαη ν ηδηνθηήηεο ησλ ππνδνκψλ
δηθηχσλ πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ.
Τπάξρεη έλα άλσ φξην ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ πξνηάζεσλ χςνπο €80.000 αλά
ρηιηφκεηξν νπηηθήο ίλαο(ζπλνιηθφ αλεγκέλν θφζηνο). Απηφ ζεκαίλεη φηη ην ζπλνιηθφ
θφζηνο ηεο πξφηαζεο, δηαηξνχκελν κε ην κήθνο ηνπ δηθηχνπ ζε ρηιηφκεηξα, δελ πξέπεη
λα ππεξβαίλεη ηηο €80.000.
Οη ΟΣΑ Α‟ Βαζκνχ πνπ δηθαηνχληαη λα ππνβάινπλ πξφηαζε είλαη εθείλνη κε
πιεζπζκφ κεγαιχηεξν απφ 10 ρηιηάδεο θαηνίθνπο, ζηνπο νπνίνπο ππάξρνπλ
πεξηζζφηεξα απφ 20 ζεκεία Τπεξεζηψλ Γεκφζηνπ Δλδηαθέξνληνο ζε αθηίλα
κηθξφηεξε ησλ 20 ρικ. απφ ην θέληξν ηεο πφιεο (κε βάζε ηα ζηνηρεία απνγξαθήο ηνπ
έηνπο 2001). Δμαηξνχληαη νη ΟΣΑ Α‟ Βαζκνχ πνπ αλήθνπλ ζηελ πεξηθέξεηα Αηηηθήο
θαη ζην Ννκφ Θεζζαινλίθεο.
Ο Πίλαθαο 1 παξαζέηεη ηα έξγα πνπ έρνπλ εγθξηζεί ζηα πιαίζηα ηεο Πξφζθιεζεο 93.
α/α Φνξέαο

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Γήκνο Ζξαθιείνπ
Γήκνο Βέξνηαο
Γήκνο Κηιθίο
Γήκνο Καηεξίλεο
Γήκνο Ξάλζεο
Γήκνο Οξεζηηάδαο
Γήκνο Γξάκαο
Γήκνο Σξίπνιεο
Γήκνο Υαλίσλ
Γήκνο Νάνπζαο
Γήκνο Άξγνπο
Γήκνο Πχξγνπ
Γήκνο
Αιεμαλδξνχπνιεο
Γήκνο Ηεξάπεηξαο
Γήκνο Λακηέσλ
Γήκνο Καβάιαο
Γήκνο Σξηθθαίσλ
Γήκνο Πάξνπ
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Μήθνο κεηξνπνιηηηθνύ
Δηθηύνπ (ζε ρικ.)

Πξνϋπνινγηζκόο
Δηθηύνπ (ζε €)

36,00
13,53
10,65
11,95
11,69
12,70
12,50
11,73
35,96
7,39
6,95
8,27
21,50

2.880.000,00
907.250,17
793.703,36
1.004.407,67
1.010.202,47
934.188,03
926.412,70
1.005.845,95
2.700.000,00
580.148,64
549.032,54
706.383,90
1.669.446,50

4,58
19,60
14,77
14,00
5,81

360.000,00
1.563.296,00
1.153.441,73
1.120.000,00
463.358,00
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α/α Φνξέαο

Μήθνο κεηξνπνιηηηθνύ
Δηθηύνπ (ζε ρικ.)

Πξνϋπνινγηζκόο
Δηθηύνπ (ζε €)

16,86
10,13
7,71
8,54
4,50
13,00
9,22
4,81
23,50
8,50

1.345.975,15
806.500,00
500.000,00
682.436,95
360.000,00
1.010.000,00
718.550,00
363.943,95
1.880.000,00
680.000,00

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Γήκνο εξξψλ
Γήκνο Αγ.Νηθνιάνπ
Γήκνο εηείαο
Γήκνο Έδεζζαο
Γήκνο Φαξζάισλ
Γήκνο Ρνδίσλ
Γήκνο Φιψξηλαο
Γήκνο Θάζνπ
Γήκνο Λαξηζαίσλ
Γήκνο Ν.Ησλίαο
Μαγλεζίαο
Γήκνο Γξεβελψλ
Γήκνο Κνδάλεο
Γήκνο Βφινπ
Γήκνο Κνξηλζίσλ
Γήκνο Πηνιεκαίδαο
Γήκνο Βαζένο
Γήκνο Ακαιηάδαο
Γήκνο Ρεζχκλνπ
Γήκνο ηθπσλίσλ
Γήκνο Πνιπγχξνπ
Γήκνο Καιακπάθαο
Γήκνο Ναππάθηνπ
Γήκνο Καζηνξηάο
Γήκνο Αηαιάληεο
Γήκνο Γηάλλνπιεο
Γήκνο Λεβαδέσλ
Γήκνο Υίνπ
Γήκνο Καξδίηζεο
Γήκνο Ξπινθάζηξνπ
Γήκνο Υαιθηδέσλ
Γήκνο Δξκνχπνιεο

4,30
15,61
18,50
10,06
10,42
5,00
5,81
10,60
4,43
5,41
5,50
5,21
7,35
2,30
5,30
7,00
18,00
10,50
3,96
8,90
9,38

340.538,00
1.211.011,02
1.480.000,00
786.379,91
820.600,00
379.832,00
477.800,00
835.000,00
380.837,22
432.388,25
429.000,00
414.592,00
548.066,00
183.567,00
418.700,00
600.000,00
1.260.000,00
819.000,00
338.094,54
719.000,00
806.555,00

50
51

Γήκνο Αγξηλίνπ
Γήκνο Αιεμάλδξεηαο

17,00
5,87

1.330.516,00
441.421,75

52
53

Γήκνο Πξεβέδεο
Γήκνο Ησαλληηψλ

9,72
26,36

770.000,00
2.000.000,00

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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α/α Φνξέαο

Μήθνο κεηξνπνιηηηθνύ
Δηθηύνπ (ζε ρικ.)

Πξνϋπνινγηζκόο
Δηθηύνπ (ζε €)

54
55

Γήκνο Παηξέσλ
Γήκνο Μεζνινγγίνπ

39,21
11,96

3.025.500,00
906.704,80

56
57

Γήκνο Πξνζνηζάλεο
Γήκνο Μεζζήλεο

3,50
3,73

298.768,00
323.086,36

58
59

Γήκνο Εαθπλζίσλ
Γήκνο Κεξθπξαίσλ

4,55
11,80

363.900,00
938.240,00

60
61

Γήκνο Ναππιίνπ
Γήκνο Μπηηιήλεο

4,48
8,50

383.847,76
595.000,00

62
63

Γήκνο Οηληάδσλ
Γήκνο Γηδπκφηεηρνπ

3,68
6,95

311.082,40
550.221,00

64
65

Γήκνο Αηγίνπ
Γήκνο Νάμνπ

6,20
4,26

503.678,00
345.045,00

66
67

Γήκνο Καιακάηαο
Γήκνο Θεβαίσλ

15,72
10,00

1.295.308,06
850.000,00

5,00
68 Γήκνο Αξγνζηνιίνπ
2,25
69 Γήκνο Οξρνκελνχ
740,60
58.217.803,78

400.000,00
230.000,00

Πίλαθαο 1 Δγθεθξηκέλα έξγα ζηα πιαίζηα ηεο Πξφζθιεζεο 93
Ππόζκληζη 145
Ζ Πξφζθιεζε 145 αθνξά ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηελ «Αλάπηπμε
πκπιεξσκαηηθψλ Δπξπδσληθψλ Τπνδνκψλ (Καηαζθεπή Μεηξνπνιηηηθψλ
Δπξπδσληθψλ Γηθηχσλ Οπηηθψλ Ηλψλ) ζε ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο ηεο
Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο» ζην πιαίζην ηεο θαηεγνξίαο πξάμεο 2: Αλάπηπμε /
Τινπνίεζε επξπδσληθψλ δηθηχσλ ηνπηθήο πξφζβαζεο ηνπ Μέηξνπ 4.2: «Αλάπηπμε
Τπνδνκψλ Γηθηχσλ Σνπηθήο Πξφζβαζεο» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο
Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο.
Ζ Πξφζθιεζε 145 αθνξά ηελ Υξεκαηνδφηεζε Πξάμεσλ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ
5.000.000 € Γεκφζηα Γαπάλε, πνπ θαιχπηεη ηελ Καηαζθεπή Μεηξνπνιηηηθψλ
Δπξπδσληθψλ Γηθηχσλ Οπηηθψλ Ηλψλ ζε ΟΣΑ Α‟ Βαζκνχ πνπ βξίζθνληαη ζε
ιηγφηεξν επλνεκέλεο πεξηνρέο πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο, ζα
απμήζεη ηνλ αληαγσληζκφ θαη, παξάιιεια, ζα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ
θαηνίθσλ ησλ πεξηνρψλ απηψλ. Ο πξνυπνινγηζκφο θαηαλέκεηαη ζε ΟΣΑ Α‟ Βαζκνχ,
(εθηφο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη Ννκνχ Θεζζαινλίθεο) πνπ είλαη πξσηεχνπζεο
λνκψλ, νη νπνίνη δελ ππέβαιαλ πξφηαζε ζηελ Πξφζθιεζε 93 κε ζθνπφ ηελ
Αλάπηπμε
πκπιεξσκαηηθψλ
Δπξπδσληθψλ
Τπνδνκψλ
(Καηαζθεπή
Μεηξνπνιηηηθψλ Δπξπδσληθψλ Γηθηχσλ Οπηηθψλ Ηλψλ ).
Ο ζηφρνο είλαη ηα επξπδσληθά δίθηπα ηα νπνία ζα πινπνηεζνχλ, σο Μεηξνπνιηηηθά
δίθηπα, λα δηαζχλδενπλ ηα θηήξηα δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ζηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο
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αλαπηχζζνληαη (Φνξείο: Δθπαίδεπζεο, Τγείαο – Πξφλνηαο, πνιηηηζκνχ, ΑΜΔΑ, θ.ά).
Βαζηθή αξρή είλαη ε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ αληαγσληζκνχ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ
ηφζν πξφζβαζεο φζν θαη πεξηερνκέλνπ πξνο φθεινο ηνπ θαηαλαισηή - ρξήζηε, πνπ
ζα βαζίδεηαη ζηελ δηαζεζηκφηεηα αλνηθηψλ ππνδνκψλ νπηηθψλ ηλψλ κε θνζηνζηξεθή
ηξφπν. Δλζαξξχλεηαη ε δηάζεζε κέξνπο ησλ ππνδνκψλ γηα ηδησηηθή εθκεηάιιεπζε,
κέζσ καθξνρξφληαο ελνηθίαζεο αλά κέηξν θαη δεχγνο ηλψλ, πνπ ζα παξάγεη έζνδν
θνζηνζηξεθψο θαη κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο.
Σα έξγα πνπ ζα πινπνηεζνχλ ζα πεξηιακβάλνπλ θπξίσο ραληάθηα, θαλάιηα, νπηηθέο
ίλεο, ζεκεία δηαζχλδεζεο θαζψο θαη εγθαηάζηαζε παζεηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη
ειάρηζηνπ ελεξγνχ εμνπιηζκνχ δηθηχνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξνρή βαζηθήο
πξφζβαζεο ζηα δεκφζηα θηίξηα.
Tα έξγα πνπ έρνπλ εγθξηζεί ζηα πιαίζηα ηεο Πξφζθιεζεο 145:
α/α Φνξέαο

1
2
3
4

Γήκνο Αξηαίσλ
Γήκνο
Ζγνπκελίηζεο
Γήκνο πάξηεο
Γήκνο
Κνκνηελήο

Μήθνο κεηξνπνιηηηθνύ
Δηθηύνπ (ζε ρικ.)

Πξνϋπνινγηζκόο
Δηθηύνπ (ζε €)

18,25
10,37

1.300.000,00
850.000,00

17,37
14,64

1.037.040,60
1.088.820,00

Ππόζκληζη 105
Ζ Πξφζθιεζε 105 αθνξά ηελ Αλάπηπμε επξπδσληθψλ Γηθηχσλ Σνπηθήο Πξφζβαζεο
ζην πιαίζην ηεο θαηεγνξίαο πξάμεο 1: Τπεξεζίεο Δπξείαο Εψλεο ζε Φνξείο
∆εµφζηαο ∆ηνίθεζεο ηνπ Μέηξνπ 4.3: «Πξνεγµέλεο Σειεπηθνηλσληαθέο Τπεξεζίεο
γηα ηνλ Πνιίηε» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάµµαηνο Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο ηνπ
Γ΄ΚΠ
Γπλεηηθνί ηειηθνί δηθαηνχρνη ηεο πξφζθιεζεο είλαη νη Σνπηθέο Δλψζεηο Γήκσλ &
Κνηλνηήησλ (ΣΔΓΚ) θαη νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α' βαζκνχ, θαζψο
θαη νη θνξείο πινπνίεζεο ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνχ Γηθηχνπ.
Ζ πξφζθιεζε αθνξά ηε δεκηνπξγία επξπδσληθψλ ππνδνκψλ ζε πεξηνρέο κε
κηθξφηεξα πιεζπζκηαθά κεγέζε απφ απηά πνπ θαιχθζεθαλ απφ ηελ Πξφζθιεζε 93
γηα ηελ αλάπηπμε Μεηξνπνιηηηθψλ Γηθηχσλ Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο. Σν ζχλνιν ησ
εληαγκέλσλ έξγσλ ζηελ πξφζθιεζε απηή είλαη 172.
Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ Μέηξνπ 4.3 ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάµµαηνο είλαη κεηαμχ
άιισλ ε αλάπηπμε ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ επξείαο δψλεο, ζε πεξηνρέο ηεο
Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο νη νπνίεο έρνπλ αλαγλσξηζκέλεο αλάγθεο, φζνλ αθνξά ζηε
ιεηηνπξγία θαη δηαζχλδεζε ησλ θνξέσλ ηεο ∆εµφζηαο ∆ηνίθεζεο. Δπίζεο βαζηθφο
ζηφρνο είλαη ε πξνζαξµνγή ηεο ρψξαο ζηηο βαζηθέο αξρέο θαη θαηεπζχλζεηο ηεο
πξσηνβνπιίαο «eEurope 2005, An information society for all» φπνπ πξνβιέπεηαη ε
ελζάξξπλζε αζθαιψλ ππεξεζηψλ, εθαξµνγψλ θαη πεξηερνµέλνπ πνπ βαζίδνληαη ζε
επξέσο δηαζέζηµεο επξπδσληθέο ππνδνµέο.
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Δμαηηίαο ηνπ κηθξνχ θφζηνπο ησλ πξνηάζεσλ πνπ κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ, ηα δίθηπα
απηά ζα απνηεινχληαη απφ πβξηδηθέο ηερλνινγίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ σο επί ην
πιείζηνλ αζχξκαηεο δεχμεηο γηα ηε δηαζχλδεζε ησλ ζεκείσλ ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο.
Γεληθφο ζηφρνο είλαη ε ζχλδεζε Φνξέσλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (Γ.Γ.) ζην
ΤΕΔΤΞΗ κέζσ επξπδσληθψλ δηθηχσλ ηνπηθήο πξφζβαζεο (αλεμάξηεηα
ηερλνινγίαο) πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ή ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ππεξεζία, θαζψο θαη ε
ζχλδεζε Φνξέσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κέζσ
επξπδσληθψλ δηθηχσλ ηνπηθήο πξφζβαζεο (αλεμάξηεηα ηερλνινγίαο) ζην ππάξρνλ
ζρνιηθφ δίθηπν EDUNET θαη ζην δίθηπν θνξκνχ ΔΓΔΣ.
Ππόζκληζη 157
Σν κεγάιν έξγν ηεο επξπδσληθφηεηαο αθνξά ηελ Πξφζθιεζε 157 ηνπ Δ.Π. ΚηΠ, ην
νπνίν πξνθεξχρζεθε κε κνλαδηθφ δηθαηνχρν ηελ ΚηΠ Α.Δ.. Ζ ηειεπηαία κε ηε ζεηξά
ηεο, πξνθήξπμε ζεηξά έξγσλ κε ζθνπφ:
Σελ ελίζρπζε ηεο πξνζθνξάο ζε ηειεπηθνηλσληαθέο ππνδνκέο, πξνθεηκέλνπ
λα παξαζρεζνχλ ηαρχηεηεο ηνπιάρηζηνλ 512 kbps θαη 2 Mbps. Καιχπηνληαη 7
γεσγξαθηθέο δψλεο (lots), ελψ θάζε lot ζα θαιχπηεη νπσζδήπνηε θνκκάηηα
αζηηθψλ, εκηαζηηθψλ θαη αγξνηηθψλ πεξηνρψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ φιε ηελ
Διιάδα, εθηφο ηεο Αηηηθήο θαη ηνπ Μεηξνπνιηηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηεο
Θεζζαινλίθεο – ζα θαιχπηεηαη δειαδή ην 50% ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ Διιάδα
(πεξίπνπ 5.000.000 θάηνηθνη). θνπφο είλαη λα θαιπθζεί πάλσ απφ ην 90%
ηνπ πιεζπζκνχ απηψλ ησλ πεξηνρψλ θαη γεσγξαθηθά ην 60% ησλ
θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ. Ο θάζε αλάδνρνο ζηελ πξψηε θαηαλνκή κπνξεί λα
πάξεη κέρξη 3 δψλεο (lots), αιιά ζηε δεχηεξε θαηαλνκή κπνξεί λα
ζπκκεηάζρεη θαη ζε πεξηζζφηεξεο. Ο πξνυπνινγηζκφο γηα ηνλ άμνλα απηφ
είλαη €160 εθαηνκκχξηα θαη ε επηρνξήγεζε αλέξρεηαη ζε €80 εθαηνκκχξηα.
εκεηψλεηαη φηη γηα ηελ αλάπηπμε δηθηχσλ δελ ηίζεηαη θάπνηνο πεξηνξηζκφο
(νη αλάδνρνη κπνξνχλ λα ηα θαηαζθεπάζνπλ, λα ηα αγνξάζνπλ, λα ηα
λνηθηάζνπλ, θ.ιπ.).
Σελ ηφλσζε ηεο δήηεζεο. Ο πξνυπνινγηζκφο γηα ηνλ άμνλα απηφ είλαη €50
εθαηνκκχξηα. θαη ε επηρνξήγεζε €25 εθαηνκκχξηα. ηφρνο είλαη λα εληζρπζεί
ε επξπδσληθή ρξήζε (π.ρ. ν πάξνρνο αληί λα ρξεψλεη ηνλ ρξήζηε κε €30, ζα
ηνλ ρξεψλεη κε €15 θαη ηα ππφινηπα €15 ζα ηα παίξλεη απφ ην έξγν). Ζ
παξνρή απηή ζα αθνξά επηιεγκέλνπο επελδπηέο απφ ην πξψην θνκκάηη. Οη
επηιερζέληεο ζα πξέπεη λα δειψζνπλ γηα ρξνληθή πεξίνδν κίαο πεληαεηίαο ηηο
ηηκέο παξνρήο ππεξεζηψλ, φπσο επίζεο θαη λα πσινχλ ζε ρνλδξηθή ηηο
πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο.
πγθεθξηκέλα, θαη κεηά ηελ πξνθήξπμε ησλ έξγσλ απφ ηελ ΚηΠ Α.Δ.: ηε HOL
θαηαθπξψζεθαλ ηα ππνέξγα 1, 2 θαη 4. ην ππνέξγν 1 (λνκνί Μαγλεζίαο, Βνησηίαο,
Δχβνηαο, Φζηψηηδνο θαη Κπθιάδσλ) ε HOL ήηαλ κφλνο ελδηαθεξφκελνο, ελψ ζην
ππνέξγν 2 (λνκνί Άξηαο, Πξεβέδεο, Αηησιναθαξλαλίαο, Αραΐαο, Κεθαιιελίαο,
Λεπθάδαο, Δπξπηαλίαο θαη Κνξηλζίαο) πξνζθνξά είρε θαηαζέζεη θαη ε Tellas. Ζ HOL
θέξδηζε θαη ζην ππνέξγν 4 (λνκνί Πηεξίαο, Καξδίηζαο, Λαξίζεο, Σξηθάισλ,
Θεζπξσηίαο, Ησαλλίλσλ θαη Κέξθπξαο), φπνπ ζπκκεηείραλ θαη νη ΑΣΖΚ, Teledome
θαη Tellas. Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ 3 ππνέξγσλ (ζπγρξεκαηνδνηνχκελα θαηά 50%
απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο) είλαη 25,9
εθαη. επξψ, 28,9 εθαη. επξψ θαη 30,4 εθαη. επξψ αληίζηνηρα.
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Ζ θππξηαθή ΑΣΖΚ ππεξίζρπζε ηεο Forthnet ζην ππνέξγν 5 (λνκνί Γξεβελψλ, Πέιιαο,
Καζηνξηάο, Κνδάλεο, Φισξίλεο, Ζξαθιείνπ, Λαζηζίνπ), πξνυπνινγηζκνχ 27,7 εθαη.
επξψ.
Ζ Forthnet αλέιαβε ηελ πινπνίεζε ησλ ππνέξγσλ 6 (λνκνί Γξάκαο, Θεζζαινλίθεο,
Ζκαζίαο, Κηιθίο, εξξψλ θαη Υαιθηδηθήο) θαη 7 (λνκνί Έβξνπ, Καβάιαο, Ξάλζεο,
Ρνδφπεο, Λέζβνπ, άκνπ, Υίνπ θαη Γσδεθαλήζσλ) πξνυπνινγηζκνχ 28,4 εθαη. επξψ
θαη 27,2 εθαη. επξψ αληίζηνηρα.
Γηα ην ππνέξγν 3 (λνκνί Εαθχλζνπ, Ζιείαο, Αξγνιίδνο, Αξθαδίαο, Λαθσλίαο,
Μεζζελίαο, Πεηξαηψο, Ρεζχκλεο, Υαλίσλ) δελ ππήξμε ελδηαθέξνλ απφ θάπνηνλ
πάξνρν.

νπεδία
Ζ νπεδία απνηειεί κηα απφ ηηο θνξπθαίεο ρψξεο ζηνλ ηνκέα ηεο επξπδσληθφηεηαο
θαη αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο κεγάινο αξηζκφο επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ
πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ άιισλ πιαηθνξκψλ πξφζβαζεο (θπξίσο νπηηθψλ ηλψλ) πιελ
DSL θαη θαισδίνπ. Σν κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ ζπλφινπ ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ησλ
επηρεηξήζεσλ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ζε δίθηπν θνξκνχ νπηηθψλ ηλψλ,
έρνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα κεγαιχηεξεο ρξήζεο δηαθφξσλ ππεξεζηψλ πνπ απαηηνχλ
κεγάιν εχξνο δψλεο, φπσο broadcasting κέζσ IP θαη ππεξεζίεο ηειεφξαζεο πςειήο
επθξίλεηαο HDTV κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Καζνξηζηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ αλάπηπμε
ηεο επξπδσληθφηεηαο ζηε νπεδία είλαη νη παξαθάησ:
Ζ νπεδία βιέπεη ηελ επξπδσληθφηεηα σο κηα ππεξεζία θνηλήο σθέιεηαο ζηελ
νπνία θάζε πνιίηεο πξέπεη λα έρεη πξφζβαζε.
Σνλ Ηνχλην ηνπ 2000, ε ζνπεδηθή θπβέξλεζε πέξαζε έλα πξνζρέδην λφκνπ γηα
ηελ «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο». Βαζηθφ ζεκείν απηήο ηεο πξφηαζεο ήηαλ
πσο ζα ππήξρε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ απαξαίηεησλ
ππνδνκψλ ζηηο νπνίεο ζα είραλ πξφζβαζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνη
πάξνρνη έηζη ψζηε λα πξνσζεζεί ν αληαγσληζκφο.
Ζ Δζληθή Αξρή Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ (PTS) ζηα πιαίζηα ηεο
πξνζπάζεηαο ελίζρπζεο ηνπ αληαγσληζκνχ επέβαιε ηηο αθφινπζεο
ππνρξεψζεηο ζηελ TeliaSonera, βαζηθφ ηειεπηθνηλσληαθφ πάξνρν ηεο
νπεδίαο: i) ππνρξεψζεηο πξφζβαζεο: ππνρξέσζε λα ηθαλνπνηεζνχλ
νπνηαδήπνηε ινγηθά αηηήκαηα γηα ηελ bitstream πξφζβαζε απφ άιινπο
παξφρνπο, ii) ξχζκηζε θφζηνπο: ππνρξέσζε λα θαζνξηζηεί έλα ειάρηζην ζηε
ιηαληθή ηηκή γηα ηε ρνλδξηθή bitstream πξφζβαζε, iii) ακεξνιεςία:
ππνρξέσζε λα παξέρεηαη ρνλδξηθή bitstream πξφζβαζε κε ακεξφιεπηνπο
φξνπο, iv) θνζηνιφγην: ππνρξέσζε λα ηεξεζνχλ ρσξηζηνί ινγαξηαζκνί γηα
ηελ παξνρή ρνλδξηθήο bitstream πξφζβαζεο θαη v) αλαθνξά πξνζθνξψλ:
ππνρξέσζε λα δεκνζηεχεηαη κηα αλαθνξά πξνζθνξψλ.
Δπηπιένλ ε Δζληθή Ρπζκηζηηθή Αξρή δηαηεξεί έλα δηθηπαθφ ηφπν φπνπ
παξνπζηάδεη ηηο ηηκέο ησλ δηάθνξσλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ιεπηνκέξεηεο γηα
ηελ επαθή κε ηηο επηρεηξήζεηο. Παξάιιεια απηφο ν δηθηπαθφο ηφπνο παξέρεη
κηα εθαξκνγή πνπ επηηξέπεη ζηνπο θαηαλαισηέο λα ειέγμνπλ εάλ ε
ππνζρφκελε επξπδσληθή ηαρχηεηα είλαη πξάγκαηη δηαζέζηκε. Δπίζεο ε ISA
(σο δεκφζηνο θνξέαο) έρεη κηα ρξήζηκε κεραλή αλαδήηεζεο επηηξέπνληαο
ζηνπο ρξήζηεο λα ςάμνπλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ επξπδσληθή αγνξά. Οη
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πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ πεξηιακβάλνπλ ηηο επηρεηξήζεηο
πνπ παξέρνπλ επηρεηξεζηαθέο θαη νηθηαθέο ππεξεζίεο πξφζβαζεο, ηνπο
θαηφρνπο αδεηψλ αζχξκαηεο ζηαζεξήο πξφζβαζεο (FWA), θαζψο θαη ηηο
επξπδσληθέο επηρεηξήζεηο πνπ πξνζθέξνπλ πξφζβαζε ζηελ εζληθή θαη ζηελ
ηνπηθή επξπδσληθή ππνδνκή.
Σν 2004 ε θπβέξλεζε ζπλέηαμε κηα έθζεζε πνπ δίλεη έκθαζε ζηε ζεκαζία
(θαη ζηελ θπβεξλεηηθή εζηίαζε) πνπ πξέπεη λα δνζεί ζηελ αλάπηπμε ησλ
δεμηνηήησλ ζηνλ ηνκέα ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο.
Δπηπιένλ, ε SCB (ε ζηαηηζηηθή ππεξεζία ηεο νπεδίαο) πξαγκαηνπνηεί
ηαθηηθά κειέηεο γηα ηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο ζε επηρεηξήζεηο
θαη ηδηψηεο.
Πξνψζεζε θαη αλάπηπμε ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ (ebanking).
Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε νπεδία θαηέρεη κηα απφ ηηο πςειφηεξεο ζέζεηο σο
πξνο ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ Netbanking.
Αλάπηπμε κηαο δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο πνπ είλαη γλσζηή κε ηελ νλνκαζία
SeniorNet θαη έρεη σο ζηφρν ηε γεθχξσζε ηνπ ράζκαηνο κεηαμχ ησλ
ειηθησκέλσλ θαη ηεο λενιαίαο.
Γφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε δηθηχσλ πεξηνρήο (area networks).
Σν γεγνλφο απηφ είρε σο απνηέιεζκα φιεο νη αζηηθέο πεξηνρέο κε
πεξηζζφηεξνπο απφ 6.000 θαηνίθνπο λα δηαζέηνπλ δίθηπα πεξηνρήο
ηνπιάρηζηνλ ζε θάπνην κέξνο ηνπο.
Καζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξνψζεζε ηνπ αληαγσληζκνχ
έπαημε ε δεκηνπξγία ηνπ δηθηχνπ Stokab. Σν Stokab είλαη έλα δίθηπν πνπ
αλήθεη ζηελ πφιε ηεο ηνθρφικεο, φπνπ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην απνηειείηαη
απφ πνιηηηθά δηνξηζκέλνπο αληηπξνζψπνπο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ πφιε
ηεο ηνθρφικεο. Ζ επηρείξεζε θαηέρεη θαη ιεηηνπξγεί έλα αζθαιέο θαη
πξνζβάζηκν δίθηπν νπηηθψλ ηλψλ θαη κηζζψλεη ακεξφιεπηα ζθνηεηλή νπηηθή
ίλα ζε δηάθνξεο επηρεηξήζεηο (π.ρ. ηξάπεδεο θαη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο) θαη
δήκνπο. Έλα ζεκαληηθφ φθεινο ηνπ Stokab είλαη φηη ππάξρεη πςειφο βαζκφο
ζπληνληζκνχ κεηαμχ ηεο πφιεο ηεο ηνθρφικεο θαη ηεο επηρείξεζεο φζνλ
αθνξά ηα δηθαηψκαηα δηέιεπζεο (rights of ways).
Ζ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο «24/7 Government», ην νπνίν βαζίζηεθε ζηελ
αξρή φηη νη άλζξσπνη έρνπλ ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηηο θπβεξλεηηθέο
ππεξεζίεο ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ην επηζπκνχλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ην
πξφγξακκα «24/7 Government» εζηηάδεη ζηε ρξεζηκνπνίεζε αλψηεξσλ θαη
εμειηγκέλσλ ηερλνινγηψλ γηα εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο.
Παξάιιεια αλαπηχζζνληαη κε γνξγφ ξπζκφ νη ππεξεζίεο e-Health. Γηα
παξάδεηγκα ην Carelink είλαη κηα εζληθή πξσηνβνπιία γηα ηελ αλάπηπμε ηεο
ρξήζεο ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο ζηνλ ηνκέα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο.
Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνγξάκκαηα ηνπ Carelink είλαη ην Sjunet, έλα
ηδεαηφ ηδησηηθφ δίθηπν (VPN) πνπ ζπλδέεη 80 δεκφζηα λνζνθνκεία ηεο
νπεδίαο, 800 βαζηθά θέληξα πεξίζαιςεο, 900 θαξκαθεία θαη κεξηθά
ηδησηηθά ηλζηηηνχηα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Μέζσ απηνχ είλαη εθηθηή ε
παξνρή πνιιψλ απαηηεηηθψλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ, φπσο ε ηειεδηάζθεςε
κέζσ video (video conference), νη ππεξεζίεο ηειεθσλίαο, ε αζθαιήο
κεηάδνζε αξρείσλ (teleradiology, telepathology), θαζψο θαη κηα ζεηξά
δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ. Ζ εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο είρε
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σο απνηέιεζκα λα κεησζεί ην θφζηνο θαη λα παξέρνληαη πην πνηνηηθέο
ππεξεζίεο πεξίζαιςεο.
Ζ θπβέξλεζε δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ αλάπηπμε ησλ δηθηχσλ νπηηθψλ
ηλψλ θαη γηα απηφ ην ιφγν επελδχεη ζηελ θαηαζθεπή θαη ηελ επέθηαζε απηψλ
ησλ δηθηχσλ. Ζ θπξίαξρε ζέζε ηεο νπεδίαο φζνλ αθνξά ηα δίθηπα νπηηθψλ
ηλψλ απνδίδεηαη ζε έλα κεγάιν βαζκφ ζε απηέο ηηο «επεκβάζεηο». Αμίδεη λα
αλαθεξζεί πσο νη δήκνη πνπ επηζπκνχλ λα ζπλδεζνχλ κε ην εζληθφ δίθηπν
θνξκνχ (Swedish grid) κπνξνχλ λα ιάβνπλ θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε.
Θέζπηζε θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ γηα επηρεηξήζεηο θαη νηθηαθνχο θαηαλαισηέο
πνπ γίλνληαη ζπλδξνκεηέο ζε επξπδσληθέο ππεξεζίεο.

Ηηαιία
H Ηηαιηθή θπβέξλεζε ζα δηαζέζεη πεξίπνπ 1 δηζεθαηνκκχξην επξψ γηα ηελ αλάπηπμε
επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηνλ πθππνπξγφ Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο, Paolo
Romani. Μηιψληαο ζε ζπλεδξίαζε ηεο ηηαιηθήο βνπιήο, ζεκείσζε πσο ε θαηαζθεπή
δηθηχσλ λέαο γεληάο - New Generation Networks- ζα νδεγήζεη ζε εηήζηα αχμεζε ηνπ
ΑΔΠ θαηά 1.5 έσο 2 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. Ο θ. Romani πξφζζεζε πσο ην λέν δίθηπν
NGN ζα ζηνηρίζεη πεξίπνπ 10 δηζεθαηνκκχξηα επξψ θαη πσο ε ζπκκέηνρε ηεο
θπβέξλεζεο ζα θηάζεη ην 10%, δειαδή 1 δηζεθαηνκκχξην, ζηα πιαίζην ηεο ζρεηηθήο
ΓΗΣ (ζχκπξαμε ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα κε ζχκβαζε παξαρψξεζεο). Σν έξγν
αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ην 2013.
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Παράρηεκα Β – Κόζηος Τιοποίεζες έργωλ FTTH- FTTB
Σν θφζηνο ελφο δηθηχνπ ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε, ην θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπ δηθηχνπ
γλσζηφ θαη σο CAPEX (απφ ηελ ζχκπηπμε ησλ φξσλ Capital Expense) θαη ην θφζηνο
ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ δηθηχνπ γλσζηφ θαη σο OPEX (απφ ηελ ζχκπηπμε
ησλ φξσλ Operational Expense).
Ζ παξνχζα ελφηεηα παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ηα ζπζηαηηθά ελφο επξπδσληθνχ
κεηξνπνιηηηθνχ δηθηχνπ, πεξηγξάθεη ηνπο νξηζκνχο γηα ηα CAPEX θαη OPEX,
αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία πνπ ζπληζηνχλ ην OPEX θαζψο θαη ηνπο παξάγνληεο
πνπ ην επεξεάδνπλ θαη κνληέια πνπ κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ.

πζηαηηθά Δλόο Γηθηύνπ FTTH / FTTB
Έλα δίθηπν πξφζβαζεο νπηηθψλ ηλψλ απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ ζπζηαηηθά:
Παζεηηθή ππνδνκή (Passive Infrastructure): 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.
Δλεξγή ππνδνκή (Active Infrastructure): Ζ ελεξγή ππνδνκή απνηειείηαη απφ
ζηνηρεία ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ κεηάδνζε δεδνκέλσλ πάλσ απφ
ηελ παζεηηθή ππνδνκή. Σέηνηα ζηνηρεία είλαη π.ρ. κεηαγσγείο θαη
δξνκνινγεηέο.
Παξνρή ππεξεζηψλ (Service Offerings): Δίλαη νη ππεξεζίεο νη νπνίεο
παξέρνληαη ζηνπο πειάηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν κε
πςειέο ηαρχηεηεο (10 Mbps ή πεξηζζφηεξν), high definition TV, ηειεθσλία
κε ρξήζε βίληεν, βίληεν θαηά απαίηεζε θιπ.
Δηαηξεία ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ: Ζ εηαηξεία απηή ιεηηνπξγεί ηελ παζεηηθή
ππνδνκή θαη ίζσο θαη ηελ ελεξγή ππνδνκή ηνπ δηθηχνπ. Αλάινγα ην
επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν, ε εηαηξεία απηή πνπιά πξφζβαζε ζε άιιεο εηαηξείεο
νη νπνίεο παξέρνπλ ππεξεζίεο ζηνπο πειάηεο ή κπνξεί λα παξέρεη θαη ε ίδηα
απεπζείαο ππεξεζίεο ζηνπο πειάηεο. Δπίζεο ε εηαηξεία απηή κπνξεί λα είλαη ν
ηδηνθηήηεο ηεο παζεηηθήο ππνδνκήο ή κπνξεί λα έρεη ζρεηηθφ ζπκβφιαην κε
ηνλ ηδηνθηήηε ηεο ππνδνκήο.
Πάξνρνη ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ θαη πάξνρνη πεξηερνκέλνπ: Οη
εηαηξείεο απηέο παξέρνπλ ππεξεζίεο θαη πεξηερφκελν ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο.
Γεκφζηνο ηνκέαο, νηθηαθνί θαη εηαηξηθνί ρξήζηεο: Απνηεινχλ ηνπ ηειηθνχο
ρξήζηεο θαη απνηεινχληαη απφ φιεο ηηο επηρεηξήζεηο, ηνπ θαηνίθνπο θαη ηνπο
νξγαληζκνχο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζηελ πεξηνρή ηελ νπνία εμππεξεηεί ην
επξπδσληθφ δίθηπν.
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Οηθνλνκηθά ηνηρεία ρεηηθά Με Σελ Καηαζθεπή Δπξπδσληθσλ
Γηθηπαθώλ Τπνδνκώλ
πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ην θφζηνο ελφο δηθηχνπ νπηηθψλ ηλψλ, φπσο θαη θάζε
δηθηχνπ, ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε, ην θφζηνο θαηαζθεπήο γλσζηφ θαη σο CAPEX (απφ
ηελ ζχκπηπμε ησλ φξσλ Capital Expense) θαη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο
ηνπ δηθηχνπ γλσζηφ θαη σο OPEX (απφ ηελ ζχκπηπμε ησλ φξσλ Operational Expense)
ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθφηεξα νη φξνη CAPEX θαη
OPEX.
Ση νξίδεηαη σο CAPEX
Ωο CAPEX νξίδνληαη νη δαπάλεο/θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαζθεπή ή ηελ
επέθηαζε ηνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ (δειαδή ησλ ζηαζεξψλ πφξσλ, φπσο γηα
παξάδεηγκα ε ππνδνκή ηνπ δηθηχνπ), νη νπνίεο ππφθεηληαη ζε κείσζε θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο δσήο ελφο πξνγξάκκαηνο/έξγνπ. ηελ ζπλέρεηα, ππάξρεη
κηα ππφινηπε αμία πνπ ζπλδέεηαη ζε απηέο ηηο δαπάλεο.
Σν CAPEX είλαη απαξαίηεην γηα ηελ δεκηνπξγία λέσλ ή ηε βειηίσζε ησλ
ππαξρνπζψλ ππεξεζηψλ, αιιά θαη γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ
εηαηξηψλ. Ζ αλάιπζε ηνπ CAPEX βαζίδεηαη γεληθά ζηηο θπζηθέο θαη ινγηθέο
απαηηήζεηο ζε πφξνπο. Ζ θαηαζθεπή ελφο δηθηχνπ, ε πινπνίεζε δηθηπαθψλ ζπζθεπψλ,
θαη ε απφθηεζε ζπζηεκάησλ ινγηζκηθνχ (ή πιηθνχ) πνπ επηηξέπνπλ ηηο ηδηαίηεξεο
πξνζθνξέο ππεξεζηψλ, παξαδείγκαηνο ράξηλ, πεξηιακβάλνπλ ζεκαληηθά ρξεκαηηθά
πνζά γηα ηελ αγνξά απαξαίηεησλ ζπζθεπψλ ή ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο.
Με άιια ιφγηα, ζηα επξπδσληθά δίθηπα ην CAPEX απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ:
Παζεηηθφο εμνπιηζκφο (ζσιελψζεηο, κηθξν-ζσιελψζεηο, θξεάηηα, νπηηθέο ίλεο,
θαηαλεκεηέο, θιπ.)
Δλεξγφο εμνπιηζκφο (κεηαγσγείο, δξνκνινγεηέο, transceivers θιπ.)
Δξγαζίεο (εθζθαθέο, ζπγθνιήζεηο, απνθαηαζηάζεηο θιπ.)
Οη ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία έρνπλ νδεγήζεη ζε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ
θφζηνπο πινπνίεζεο επξπδσληθψλ δηθηχσλ, ελδεηθηηθά 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 ηελ 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.

Ση νξίδεηαη σο OPEX
Ωο OPEX νξίδνληαη νη δαπάλεο/θφζηε πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε δηεχζπλζε ηεο
επηρείξεζεο ή ηνπ εμνπιηζκνχ, θαη απνιχησο αλαγθαία γηα λα δηαηεξήζνπλ ηηο
πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ζπλερψο θαη αδηάιεηπηα ελεξγέο. Απηέο νη δαπάλεο δελ
πξννξίδνληαη γηα λα επεθηείλνπλ ην πάγην ελεξγεηηθφ θαη δελ ππφθεηληαη ζηελ κείσζε.
Μφιηο γίλνπλ, απηέο νη δαπάλεο δελ έρνπλ θακία ππφινηπε αμία (residual value).
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ην παξφλ θείκελν, γεληθά, σο OPEX νξίδνληαη φια ηα ζηνηρεία δαπαλψλ ηα νπνία
δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην CAPEX. 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 ζηα φξηα αλάκεζα ζην CAPEX θαη
ην OPEX, επεηδή ζπζρεηίδνληαη θαη κε ην έλα θαη κε ην άιιν.
Σα 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.
Έηζη ινηπφλ, ζηα επξπδσληθά δίθηπα, ην OPEX ζπκπεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ:
Κφζηνο ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηνλ ρξήζηε, γηα παξάδεηγκα θεληξηθή
πξνεηνηκαζία (φπσο βάζεηο δεδνκέλσλ, ρξεψζεηο, ελεξγνπνίεζε port, θ.ιπ.),
εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ (θφζηνο ην νπνίν πθίζηαηαη κφλν κία θνξά), ρξέσζε
(επαλαιακβαλφκελν θφζηνο), θέληξν ιεηηνπξγίαο δηθηχνπ (επαλαιακβαλφκελν
θφζηνο), θ.ιπ.
Κφζηνο ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηνλ εμνπιηζκφ, γηα παξάδεηγκα πξνιεπηηθή
ζπληήξεζε (επαλαιακβαλφκελν θφζηνο), αληηκεηψπηζε ιαζψλ θαη πξνβιεκάησλ
(επαλαιακβαλφκελν θφζηνο), θαηαλάισζε ελέξγεηαο (επαλαιακβαλφκελν
θφζηνο), θφζηνο ρξήζεο ρψξσλ (επαλαιακβαλφκελν θφζηνο), θ.ιπ..
ε επφκελε παξάγξαθν παξνπζηάδνληαη φινη νη παξάγνληεο πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζην
OPEX. Ζ επηινγή ησλ παξαγφλησλ γίλεηαη έηζη ψζηε λα ζπλάδεη κε ηηο δαπάλεο πνπ
ζπλήζσο πθίζηαληαη ζε κηα επηρείξεζε ηειεπηθνηλσληψλ.

Εεηήκαηα ζρεδηαζκνύ, ζπλνιηθνύ θόζηνπο δηθηύνπ θαη
ρξεκαηνδόηεζεο
Πξνθεηκέλνπ λα θξαηεζεί ρακειά ην CAPEX ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηα
παξαθάησ ζέκαηα:
Πξνζεθηηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ δηθηχνπ (planning)
Πξνζεθηηθφο ζρεδηαζκφο ζρεηηθά κε ηα απαηηνχκελα πιηθά (logistics)
Υξήζε επέιηθησλ ηερληθψλ (π.ρ. πινπνίεζε ηνπ δηθηχνπ κε ρξήζε κηθξνζσιελψζεσλ)
Ζ ηζρπξή δηείζδπζε ηνπ δηθηχνπ νδεγεί ζε κείσζε ηνπ CAPEX/πειάηε
Πξνθεηκέλνπ λα θξαηεζεί ρακειά ην OPEX ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηα
παξαθάησ ζέκαηα:
Υξήζε self service portals
Υξήζε outsourcing γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην πεξηερφκελν
Υακειή θαηαλάισζε ελέξγεηαο
Ζ ηζρπξή δηείζδπζε ηνπ δηθηχνπ νδεγεί ζε κείσζε ηνπ OPEX/πειάηε
Υξήζε «αζθαιψλ» πνιηηηθψλ ζηελ εγθαηάζηαζε νπηηθψλ ηλψλ (πρ πινπνίεζε
ηνπ δηθηχνπ κε ρξήζε κηθξν-ζσιελψζεσλ)
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Υξήζε εμνπιηζκνχ κε κεγάιε δηάξθεηα δσήο. Απηφ ζρεηίδεηαη θαη κε ην
CAPEX, θαζψο ελδερφκελε ρξήζε ηέηνηνπ εμνπιηζκνχ κεγαιψλεη ην CAPEX.
Σν ζπλνιηθφ θφζηνο γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο επξπδσληθνχ δηθηχνπ εμαξηάηαη θαη απφ
άιινπο παξάγνληεο φπσο:
Δμνπιηζκφο ν νπνίνο ζα δίλεηαη ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο


Θα παξέρεηαη εμνπιηζκφο καδί κε ηελ ππεξεζία? Απηφ κπνξεί λα απμήζεη
κέρξη θαη 20% ην θφζηνο ηεο αξρηθήο επέλδπζεο

Θα ππάξρεη ρξέσζε θφζηνπο δηαζχλδεζεο ζην δίθηπν:


Δάλ ππάξρεη ρξέσζε θφζηνπο δηαζχλδεζεο κπνξεί λα ππάξρεη ζεκαληηθή
κείσζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ απαηηείηαη

πληήξεζε θαη έιεγρνο ηνπ δηθηχνπ:


Μπνξεί λα γίλεη outsource?

ηελ πξάμε ην πνζφ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ δηθηχνπ εμαξηάηαη ζεκαληηθά απφ ην
πνζφ ην νπνίν είλαη δηαηεζεηκέλνη νη ρξήζηεο ηνπ δηθηχνπ λα πιεξψζνπλ γηα ηελ
ρξήζε θαη απηφ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ψζηε λα ππάξρεη πςειή δηείζδπζε
θαη θαηά ζπλέπεηα ρακειφ CAPEX θαη OPEX αλά δηαζπλδεδεκέλν ρξήζηε.
Γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε δεκηνπξγίαο επξπδσληθψλ δηθηπαθψλ ππνδνκψλ ππάξρνπλ
δηάθνξεο δπλαηφηεηεο:
Δπηρνξήγεζε (εζληθή, θνηλνηηθή θιπ) – ηδαληθή πεξίπησζε γηαηί δελ απαηηεί
απνπιεξσκή
Μαθξφρξνλνο Γαλεηζκφο
Μεηνρηθφ θεθάιαην – ν ρξεκαηνδφηεο ζα ιάβεη σο «αληακνηβή» κέξνο ηεο
επηρείξεζεο. πλήζσο ζηα δεκνηηθά δίθηπα δελ μεπεξλά ην 5~10%.
Γεκφζηα θαη ηδησηηθή ζχκπξαμε (Public Private Partnership - PPP): ε απηή ηελ
πεξίπησζε ν δεκφζηνο ηνκέαο κνηξάδεηαη ην θφζηνο δεκηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ κε
κία ή πεξηζζφηεξεο ηδησηηθέο εηαηξείεο. πλήζσο ε ππνδνκή ηνπ δηθηχνπ
παξακέλεη ζηελ δεκνηηθή αξρή ελψ νη ππεξεζίεο παξέρνληαη απφ ηηο ηδησηηθέο
εηαηξείεο γηα κηα ζρεηηθά κεγάιε ρξνληθή πεξίνδν ψζηε λα απνζβέζνπλ ηελ
επέλδπζε ηνπο. Δλψ είλαη κηα ειθπζηηθή επηινγή ζηελ πξάμε είλαη δχζθνιν λα
επηηεπρζεί γηα δεκνηηθά δίθηπα.

ηνηρεία OPEX
Σν ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ OPEX πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ζπλέρεηα πξέπεη λα
θαιχςεη φινπο ηνπο ζρεηηθνχο ξφινπο, φπσο ηνλ δηαρεηξηζηή ππεξεζηψλ, ηνλ
δηαρεηξηζηή δηθηχσλ, ηνλ ππεχζπλν ππεξεζηψλ, ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ θ.ιπ. Σα
ζηνηρεία πξέπεη λα είλαη εθαξκφζηκα (θαη λα ηζρχνπλ) γηα φια ηα είδε
δξαζηεξηνηήησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ επηρεηξήζεσλ (θηλεηή, ζηαζεξή, convergent) θαη
γηα ηνπο θπξίαξρνπο πάξνρνπο αιιά θαη γηα ηηο λέεο εηαηξείεο. Αθφκε ηα ζηνηρεία
απηά πξέπεη λα θαιχςνπλ ηα δηαθνξεηηθά είδε έξγσλ πνπ αζρνινχληαη είηε κε ηελ
δεκηνπξγία λέσλ ππεξεζηψλ/πξντφλησλ είηε κε ηελ εηζαγσγή λέσλ
ηερλνινγηψλ/πιαηθνξκψλ.
Ο θαηάινγνο πνπ αθνινπζεί πεξηιακβάλεη ηα θχξηα ζηνηρεία OPEX. Γηα θάζε
ζηνηρείν, παξαηίζεληαη κεξηθά παξαδείγκαηα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ ηνκέσλ
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εθαξκνγήο. 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.
Σα ζηνηρεία OPEX πνπ απαξηζκνχληαη ζηελ ζπλέρεηα ζρεηίδνληαη κε αλάιπζε
ηακεηαθψλ ξνψλ (cash flow analysis):
πληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ζπζθεπψλ (ζπζηαηηθψλ γεληθφηεξα)
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
Απηφ ην ζηνηρείν πξννξίδεηαη λα θαιχςεη θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ
ιηαληθή θαη ρνλδξηθή αγνξά, ζρεηηθά κε:


Γηαπξαγκαηεχζεηο SLA



Δπηδφηεζεηο (γηα παξάδεηγκα παξνρέο ζε πξνκεζεπηέο ηειεθσληθψλ
ζπζθεπψλ)

Φξνληίδα πειαηψλ.
Πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα:


Δμππεξέηεζε πειαηψλ, ρεηξηζκφο ησλ θαηαγγειηψλ θ.ιπ.



Λεηηνπξγία γξαθείσλ βνήζεηαο



Λεηηνπξγία δηαρείξηζεο
Management, CRM)

ζρέζεσλ

πειαηψλ

(Customer

Relationship

πρλά κπνξεί λα δνζεί ππεξγνιαβία θαη κπνξεί λα βαζηζηεί ζε πξνζσπηθά ή/θαη
πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα.
Υξέσζε θαη ηηκνιφγεζε.
Πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα:
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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


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. Δπίζεο νη
παξαδνζηαθνί πάξνρνη πξέπεη ζπρλά λα πιεξψζνπλ γηα κεξηθνχο απφ απηνχο ηνπο
πφξνπο, αλ θαη ζπλήζσο ζε κηθξφηεξν βαζκφ.
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.
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Πεξηιακβάλεη επίζεο άιιεο πιεξσκέο ζε ηξίηνπο.

Αλάιπζε θόζηνπο δεκηνπξγίαο, ζπληήξεζεο θαη επέθηαζεο ηνπ
δηθηύνπ
πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ην θφζηνο ελφο επξπδσληθνχ δηθηχνπ (θαη γεληθφηεξα κηαο
επέλδπζεο) ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε, ζην θφζηνο θαηαζθεπήο (CAPEX – Capital
Expense) θαη ζην θφζηνο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο (OPEX – Operational Expense).
CAPEX
Σo δίθηπν νπηηθψλ ηλψλ έρεη έλα αξθεηά ζεκαληηθφ αξρηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο θαη
εγθαηάζηαζεο παζεηηθνχ εμνπιηζκνχ, ην νπνίν θαη‟ εθηίκεζε αγγίδεη ην 70% ηνπ
ζπλνιηθνχ θφζηνπο. Σν CAPEX γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ παζεηηθνχ εμνπιηζκνχ
δηθηχνπ πεξηιακβάλεη:
Σν θφζηνο δεκηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο
εθζθαθήο, ηε δεκηνπξγία θξεαηίσλ, ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε κηθξνζσιελψζεσλ/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 νπηηθνχ δηθηχνπ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα
ησλ παξαπάλσ επηκέξνπο θνζηψλ. πγθεθξηκέλα, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο
δεκηνπξγίαο ελφο νπηηθνχ δηθηχνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη παξαθάησ
πίλαθεο. Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη νη ηηκέο πνπ δίλνληαη ζε απηνχο ηνπο πίλαθεο είλαη
ελδεηθηηθέο.
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Γίθηπν
Α/Α
1

2

3

4

5

6

Κόζηορ
Μονάδορ (με
ΦΠΑ)

Είδορ
Σωληνώζειρ HDPE
Σωλενώζειρ (Σ) – Φ50
Σωλενώζειρ (Σ) – Φ40
Μικποζωληνώζειρ
1. Σςζηοισίερ Μικποζωλενώζεων 7 ζωλενίζκων
2. Σςζηοισίερ Μικποζωλενώζεων 4 ζωλενίζκων
3. Σςζηοισίερ Μικποζωλενώζεων 12/24 ζωλενίζκων
4. Διακλαδωηήπερ Μικποζωλενώζεων
Φπεάηια
1. Φπεάηια (Φ1) Μικπά 70x50x65
2. Φπεάηια (Φ1) Μεγάλα 100x70x65
3. Φπεάηια (Φ2) ζε πεδοδπόμιο
Χάνδακερ
1. Χάνδακαρ (Χ1) 15x40
2. Χάνδακαρ (Χ2) 15x40
3. Μικποσάνδακαρ (Χ3) 10x15
4. Πλαίζιο όδεςζερ ζε γέθςπα
Οπηική καλωδίωζη
1. Οπηικό Καλώδιο Κ1, loose tube
2. Οπηικό Καλώδιο Κ2/72 ινών (μικπο-καλώδιο για εμθύζεζε)
3. Οπηικό Καλώδιο Κ2/48 ινών (μικπο-καλώδιο για εμθύζεζε)
4. Οπηικό Καλώδιο Κ2/36 ινών (μικπο-καλώδιο για εμθύζεζε)
5. Οπηικό Καλώδιο Κ2/24 ινών (μικπο-καλώδιο για εμθύζεζε)
6. Οπηικό Καλώδιο Κ2/12 ινών (μικπο-καλώδιο για εμθύζεζε)
7. Οπηικό Καλώδιο Κ3/8 ινών (μικπο-καλώδιο για εμθύζεζε)
8. Οπηικό Καλώδιο Κ3/4 ινών (μικπο-καλώδιο για εμθύζεζε)
Διαηάξειρ για ζςγκόλληζη ινών
1. Διαηάξειρ ζςγκόλλεζερ ινών ζε εξωηεπικούρ σώποςρ (μούθερ)

0.9 €/m
0.7 €/m
3.5 €/m
2.7 €/m
3.8 €/m
150.0 €
350.0 €
450.0 €
400.0 €
20.0 €/m
25.0 €/m
15.0 €/m
7.5 €/m
2.0
1.7
1.1
1.0
0.9
0.7
0.6
0.5

€
€
€
€
€
€
€
€

300.0 €

Κφκβνη
Α/Α
1
2

Κόζηορ
Μονάδορ
(με ΦΠΑ)

Είδορ
Χώπορ ζηέγαζηρ κόμβος
1. Οικίζκοι εξωηεπικού σώπος για ζηέγαζε κόμβων Ππόζβαζερ
ODF ή ιζοδύναμερ διαηάξειρ
1. Ικπιώμαηα οπηικών καηανεμεηών Κύπιος κόμβος
2. Οπηικοί καηανεμεηέρ (ODF) 24 ζςνδέζεων
3. Σςγκολλήζειρ (splices)
4. Σςνδεηικέρ σοπδέρ Cross-Connect (XC patchcords)
5. Οπηικά καλώδια διαζύνδεζερ μεηαξύ ODF (IFC) 12 ινών

2.500.0 €
750.0 €
250.0 €
2.0 €
25.0 €
150.0 €/m

OPEX
Δθηφο ηνπ θφζηνπο εγθαηάζηαζεο θαη επέθηαζεο, ε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ επηζχξεη
θφζηε OPEX φπσο:
πληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ζπζθεπψλ: Οη δαπάλεο ζπληήξεζεο έρνπλ
νξηζηεί σο φιεο νη δαπάλεο ζρεηηθέο κε ηελ επίιπζε ησλ θπζηθψλ πξνβιεκάησλ
ζην δίθηπν, φπσο νη απνθνπέο νπηηθψλ ηλψλ ή ε αζηνρία εμνπιηζκνχ. Μπνξεί λα
ππνινγηζηεί σο ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ δαπαλψλ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε
εμνπιηζκνχ θαη ησλ δαπαλψλ γηα ηελ πιεξσκή ηνπ πξνζσπηθνχ ζπληήξεζεο. Σν
πξψην κέξνο θαιχπηεη ηηο δαπάλεο ησλ αζηνρηψλ ησλ δηθηπαθψλ ζπζθεπψλ, ελψ
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ην δεχηεξν πεξηιακβάλεη ηηο δαπάλεο εξγαζίαο θαη εμαξηάηαη πξνθαλψο απφ ηνλ
απαξαίηεην αξηζκφ πξνζσπηθνχ.
Υξέσζε θαη ηηκνιφγεζε: Οη δαπάλεο ρξέσζεο θαη ηηκνιφγεζεο κπνξνχλ λα
ππνινγηζηνχλ κε βάζε ηα θφζηε κνλάδαο (ηηκή αλά πειάηε).
Παξνρέο ζε πειάηεο: Σν θφζηνο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πειαηψλ κπνξεί λα
ππνινγηζηεί σο ν αξηζκφο λέσλ πειαηψλ θάζε έηνπο επί ην κέζν θφζηνο
εγθαηάζηαζεο αλά λέν πειάηε.
Φξνληίδα πειαηψλ: Ζ θξνληίδα πειαηψλ είλαη έλα ηππηθφ ζηνηρείν φπνπ ηζρχνπλ
δεδνκέλεο ζπκπεξηθνξέο, δει. ηα θφζηε κνλάδαο κεηψλνληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ
ρξφλνπ θαη ηνλ απμαλφκελν φγθν.
Γεληθά ην θφζηνο ζπληήξεζεο ελφο δηθηχνπ κπνξεί λα ππνινγηζηεί σο έλα πνζνζηφ
ηνπ θφζηνπο πινπνίεζεο απηνχ.
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