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H δηεπηζηεκνληθή εξεπλεηηθή νκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη 

ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηνπ 

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

επηζηεκνληθφ ππεχζπλν ηνλ Αλ. Καζεγεηή Γηάλλε Καινγήξνπ θαη κέιε ηνπο 

εξεπλεηέο Θεφδσξν Καξνχλν, Διέλε Γνπζίνπ, Βαζηιηθή Καξνχλνπ, Παλαγηψηε 

Παλαγησηφπνπιν, Θαλάζε Πξίθηε, Αηκηιία Πξσηφγεξνπ, Βαγγέιε ηψθα θαη 

Νηθφιαν Καλέιιν. Ζ νκάδα αζρνιείηαη κε ηελ επηζηεκνληθή δηεξεχλεζε φςεσλ ηεο 

Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη επξχηεξα ηεο Κνηλσλίαο θαη ηεο Οηθνλνκίαο ηεο 

Γλψζεο. 

Ηδηαίηεξα, ελδηαθέξεηαη γηα ηε δηεξεχλεζε θαη αλάιπζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο 

ιεηηνπξγηθήο αμηνπνίεζήο ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) 

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

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

κε ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, ην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ, ηηο ζηξαηεγηθέο 

αλάπηπμεο ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο, ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηε ζηξαηεγηθή 

δηνίθεζε ηεο πινπνίεζεο κεγάισλ πξνγξακκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. ην πιαίζην κηαο ζηξαηεγηθήο 

αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ αλάδεημε ζεκάησλ φπσο ε 

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

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηεπηζηεκνληθή νκάδα πξνήιζε απφ ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ, ηελ 

αλαδηάξζξσζε θαη ηελ κεηνλνκαζία ην 2004 ηεο «Δξεπλεηηθήο Οκάδαο 

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

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

θαηαζθεπή ηερληθν-νηθνλνκηθψλ κνληέισλ γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε ηνπ 

ηειεπηθνηλσληαθνχ δηθηχνπ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηειψλ δηαζχλδεζεο κε άιια 

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

κε ζέκαηα αλαδηάξζξσζεο θαη κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ θιάδνπ ησλ ηειεπηθνηλσληψλ 

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

βηνκεραληθήο πνιηηηθήο ζηνπο θιάδνπο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηεο πιεξνθνξηθήο. 

http://kedke.ntua.gr/
http://www.netmode.ntua.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=35
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Η αξιοποίηςη και επέκταςη των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών 

Ινών και η προοπτική ολοκλήρωςή τουσ ςτην εθνική ςτρατηγική για την 

ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών μέχρι το ςπίτι (FTTH)  
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1. Παρατηρόςεισ και υμπερϊςματα από διεθνεύσ πρακτικϋσ 

ανϊμειξησ δημοτικών αρχών ςτην ανϊπτυξη ευρυζωνικών 

υποδομών.  
 

Οι διμοι και οι τοπικζσ κοινωνίεσ ζχουν δραςτθριοποιθκεί ςτθν καταςκευι και διαχείριςθ 

ευρυηωνικϊν υποδομϊν πρόςβαςθσ πολφ νωρίτερα από τουσ ιδιωτικοφσ παρόχουσ. Θ 

δθμοτικι πρωτοβουλία ενεργοποιικθκε για να καλφψει τισ ανάγκεσ πρόςβαςθσ υψθλϊν 

ταχυτιτων των πολιτϊν από τθ δεκαετία του ’90, αρκετά πριν θ ηιτθςθ ανάλογων 

υπθρεςιϊν διαμορφωκεί ςε επίπεδα που να κακιςτοφν τθν εμπορικι διάκεςθ τθσ οπτικισ 

πρόςβαςθσ επιχειρθματικά ενδιαφζρουςα.  

Θ πρϊτθ περίπτωςθ ςτθν Ευρϊπθ αφορά τθν πρωτοπόρο πόλθ τθσ Στοκχόλμθσ θ οποία 

ξεκίνθςε τθν καταςκευι οπτικοφ δικτφου πρόςβαςθσ ςτα μζςα τθσ δεκαετίασ του ’90 ενϊ 

αντίςτοιχεσ προςπάκειεσ ςτθν Αμερικανικι Ιπειρο περιλαμβάνουν τισ πόλεισ ςτισ πολιτείεσ 

του Κολοράντο, τθσ Γιοφτασ και τθσ Ουάςινγκτον ςτισ αρχζσ τισ δεκαετίασ ‘00. Από τότε 

μζχρι ςιμερα εκατοντάδεσ πόλεισ και δθμοτικζσ αρχζσ ζχουν αναμειχκεί, με διάφορουσ 

τρόπουσ, ςτθν ανάπτυξθ ευρυηωνικϊν υποδομϊν νζασ γενιάσ ςτθν γεωγραφικι περιοχι 

αρμοδιότθτάσ τουσ προςβλζποντασ ςτθν ενκάρρυνςθ του τθλεπικοινωνιακοφ 

ανταγωνιςμοφ και τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των πολιτϊν τουσ. 

Μετά από 15 ςχεδόν χρόνια δθμοτικισ δραςτθριότθτασ ςε δίκτυα πρόςβαςθσ επόμενθσ 

γενιάσ είμαςτε ςε κζςθ να εντοπίςουμε ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά των προςπακειϊν 

αυτϊν, να τα κατθγοριοποιιςουμε αναλόγωσ και με βάςθ τθν ςυνολικι διεκνι πρακτικι να 

εξάγουμε ςυμπεράςματα για τθν Ελλθνικι περίπτωςθ.  

1.1. Παρϊλληλεσ Δρϊςεισ 
Θ επιλογι του κατάλλθλου επιχειρθματικοφ μοντζλου, τθσ ενδεδειγμζνθσ τεχνολογίασ και 

αρχιτεκτονικισ ζχει αποδειχτεί από τθ πρακτικι ότι δεν αρκεί για τθν επιτυχι διάκεςθ των 

ευρυηωνικϊν επικοινωνιϊν ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ (πολφ δε περιςςότερο ςε μικρζσ και 

απομακρυςμζνεσ κοινότθτεσ).   Οι δθμοτικζσ αρχζσ μποροφν να ςυνδράμουν ςτισ 

επενδφςεισ ςε ζργα υποδομισ με άλλεσ ςυντονιςμζνεσ πρωτοβουλίεσ για τθν προϊκθςθ 

τθσ των υπθρεςιϊν πρόςβαςθσ επόμενθσ γενιάσ: 

1.1.1. Βελτύωςη Ζότηςησ 

υνάκροιςθ Ηιτθςθσ: Για τθν ενκάρρυνςθ των ιδιωτικϊν επενδφςεων ςτθν περιοχι τουσ, 

οι δθμοτικζσ αρχζσ μποροφν να ςυνακροίςουν ηιτθςθ (π.χ. τοπικι αυτοδιοίκθςθ, δθμόςιεσ 

υπθρεςίεσ, υπθρεςίεσ υγείασ, άλλουσ δθμόςιουσ φορείσ) και να διαπραγματευτοφν 

ςυμβάςεισ για τθν εξυπθρζτθςθ τθσ ςυνολικισ ηιτθςθσ (ςε πολλζσ περιπτϊςεισ θ δράςθ 

αυτι ςυνοδεφεται με τθν καταςκευι ενόσ μθτροπολιτικοφ δικτφου ΜΑΝ για τθν 

εξυπθρζτθςθ του δθμόςιου τομζα). Οι πάροχοι δικτυακϊν υπθρεςιϊν μποροφν να 

χρθςιμοποιιςουν αυτι τθν ευκαιρία, ωσ πρόςκετο κίνθτρο για να ειςζλκουν ςε μία 

περιφερειακι αγορά. Με αυτι τθν παρζμβαςθ οι πάροχοι αναλαμβάνουν ζνα ςχετικά 

μικρό οικονομικό κίνδυνο κακϊσ θ προςφορά ακολουκεί τθν ηιτθςθ και όχι το αντίκετο. 
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Ωςτόςο, με τθν απονομι ενόσ μεγάλου μζρουσ τθσ ηιτθςθσ ςτθν περιοχι ςε μια εταιρεία, 

ςτισ επιχειρθματικζσ ευκαιρίεσ για τουσ άλλουσ παρόχουσ περιορίηεται.  

υντονιςμόσ Εμπορικισ και Ακαδθμαϊκισ Δραςτθριότθτασ: Ραράλλθλα με τθν ςυνάκροιςθ 

τθσ δθμοτικισ ηιτθςθσ οι δθμοτικζσ αρχζσ αναλαμβάνουν πρωτοβουλίεσ για να 

ςυντονίςουν και κυρίωσ να ενκαρρφνουν τουσ φορείσ τθσ εμπορικισ δραςτθριότθτασ των 

πόλεων (Επιμελθτιρια, Σφλλογοι Εμπόρων κ.α.) και άλλεσ κοινωνικζσ οργανϊςεισ και 

οργανϊςεισ πολιτϊν ϊςτε να ςυμμετζχουν ενεργά ςτθν ανάπτυξθ του ςχεδίου (προτάςεισ 

για ενςωμάτωςθ νζων περιοχϊν ςτθ δικτυακι κάλυψθ) αλλά και να αντιλθφκοφν τισ 

δυνατότθτεσ που προςφζρουν οι ευρυηωνικζσ ςυνδζςεισ ϊςτε να αναπτυχκεί το 

ενδιαφζρον προσ αυτζσ. Ταυτόχρονα θ ςυμμετοχι και ανάμειξθ τοπικϊν πανεπιςτθμίων 

βοθκάει ςτθν τοπικι ανάπτυξθ τθσ τεχνογνωςίασ και ςτθν διάχυςθ τθσ γνϊςθσ ςτθ περιοχι. 

1.1.2. Βελτύωςη Προςφορϊσ 

Επζκταςθ των δραςτθριοτιτων των εταιρειών κοινισ ωφελείασ: Θ ανάπτυξθ και 

διαχείριςθ ενόσ δικτφου FTTH/B από μία εταιρεία κοινισ ωφελείασ (π.χ. δίκτυα διανομισ 

ενζργειασ ι νεροφ και δίκτυα αποχζτευςθσ) μπορεί να ζχει πολλαπλαςιαςτικά 

αποτελζςματα για τουσ διμουσ κακϊσ επιτυγχάνονται ςυνζργειεσ (με τισ υποδομζσ των 

εταιρειϊν κοινισ ωφζλειασ) και άμεςεσ οικονομίεσ ςκοποφ και ζμμεςεσ οικονομίεσ 

κλίμακασ, και βελτιϊνεται ο χρόνοσ καταςκευισ. Οι τεχνικοί και τα διακζςιμα τεχνικά μζςα 

μποροφν επίςθσ να χρθςιμοποιθκοφν για τθ διαχείριςθ και τθ λειτουργία του δικτφου. 

Μζςω αυτοφ του ςεναρίου οι δθμόςιεσ επιχειριςεισ κοινισ ωφζλειασ ζχουν τθ δυνατότθτα 

να επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογισ τουσ και εμπορίασ των προϊόντων αυτϊν, αλλά και να 

επωφελθκοφν από τθν επιχειρθςιακι αποτελεςματικότθτα που ςυνδζεται με τθν 

αξιοποίθςθ προθγμζνων δικτφων επικοινωνιϊν. Ρλζον των ωφελειϊν κόςτουσ επζνδυςθσ 

και λειτουργίασ για το ευρυηωνικό δίκτυο, οι εταιρείεσ κοινισ ωφζλειασ επιλζγουν τθν 

δραςτθριοποίθςθ ςτθν αγορά τθσ τθλεπικοινωνιακισ πρόςβαςθσ προκειμζνου να 

επιτφχουν οικονομίεσ ςκοποφ.  

Fiber Condominium (υνιδιοκτθςία Ίνασ): Πςον αφορά τθν επιλογι αυτι, θ εταιρεία 

διαχείριςθσ δικτφου (ΕΔ) ςυντονίηει τισ προςπάκειεσ για τον εντοπιςμό οικιακϊν χρθςτϊν 

και επιχειριςεων που ενδιαφζρονται για τον καταμεριςμό του κόςτουσ καταςκευισ και θ 

χριςθ μίασ οπτικισ ςφνδεςθσ από εγκαταςτάςεισ τουσ μζχρι το δίκτυο. Θ οπτικι ίνα 

ςφνδεςθ ανικει ςτο Fiber Condominium και οι τελικοί χριςτεσ να μποροφν να εγγραφοφν 

ςε οποιοδιποτε πάροχο πρόςβαςθσ και (ςυλλογικά ι ατομικά) ςε κάκε υπθρεςία που 

διατίκεται μζςω του δικτφου. Σε αυτό το ςενάριο, το δθμοτικό FTTH/Β δίκτυο ζχει 

επεκτείνεται βάςθ τθσ ηιτθςθσ με αποτζλεςμα τθν μείωςθ των χρθματοοικονομικϊν και 

λειτουργικϊν κινδφνων. Τζλοσ, το Fiber Condominium αυξάνει τθν αποδοχι του ζργου 

κακϊσ ειςάγει ςτο δίκτυο τουσ πολίτεσ και επιτρζπει τθ ςυλλογικι ιδιοκτθςία και 

διευκολφνει υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ και υγειονομικισ περίκαλψθσ ςτισ τοπικζσ κοινότθτεσ1. 

Ζνα μειονζκτθμα του μοντζλου είναι θ αυξθμζνθ πολυπλοκότθτα τθσ διαχείριςθσ των 

                                                           
1
 St. Arnaud Bill, 2007 
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υποδομϊν πρόςβαςθσ από πολλοφσ ςυνιδιοκτιτεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των νομικϊν 

ηθτθμάτων που ςχετίηονται με τθν ιδιοκτθςία των αντίςτοιχων υποδομϊν.  

υνεργαςία με καταςκευαςτζσ κτιρίων (Property Developers): Κατά τθν καταςκευι 

δικτφων FTTH/Β, το μεγαλφτερο μζροσ των κεφαλαιουχικϊν δαπανϊν ςχετίηονται με 

εκςκαφζσ δρόμων και ζργα για τθν είςοδο ςτα κτίρια. Ζτςι, ςυντονιςμζνεσ προςπάκειεσ για 

τισ υπθρεςίεσ πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ τθσ πόλθσ και τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ μποροφν να 

εξοικονομιςουν ςθμαντικζσ εκταμιεφςεισ κακϊσ και να επιφζρουν μικρότερεσ διαταραχζσ 

ςτθν κακθμερινι ηωι ςτθν πόλθ. Επιπλζον οι ρυκμοί διείςδυςθσ μποροφν αν επιταχυνκοφν 

εφόςον τα νζα κτίρια ζχουν τθν απαιτοφμενθ υποδομι για τθ ςφνδεςθ με το FTTH/B 

δίκτυο. Με αυτόν τον τρόπο, διευκολφνεται θ ανάπτυξθ ευρυηωνικϊν νθςίδων (π.χ. ςε 

περιοχζσ νζασ οικιςτικισ ανάπτυξθσ - greenfield) οι οποίεσ μποροφν να χρθςιμεφςουν ωσ 

παράδειγμα προσ μίμθςθ για άλλεσ λιγότερο αναπτυγμζνεσ περιοχζσ τθσ πόλθσ. Με βάςθ 

τθν ενδεικτικι αυτι αναφορά διεκνϊν δθμοτικϊν δικτφων FTTH/Β γίνεται ςαφζσ ότι πόλεισ 

που λειτουργοφν FTTH/Β δίκτυα επιλζγουν ζναν δθμιουργικό ςυνδυαςμό χονδρικϊν και 

λιανικϊν υπθρεςιϊν. Ανάλογα με τισ ανάγκεσ των τοπικϊν κοινοτιτων, τθσ τοπικισ 

ευρυηωνικισ αγοράσ και των ςυμφερόντων των μετόχων, τα δθμοτικά δίκτυα επιλζγου ζνα 

ι περιςςότερα από τα τρία γενικά μοντζλα κάκετθσ ολοκλιρωςθσ. 

1.2. Επιχειρηματικϊ Μοντϋλα Δημοτικόσ Ανϊμειξησ 
Κατά γενικό κανόνα, οι διμοι καταςκευάηουν δίκτυα FTTH/Β για να προςελκφςουν 

τθλεπικοινωνιακοφσ παρόχουσ που δραςτθριοποιοφνται ςε άλλεσ περιοχζσ εκτόσ τθσ 

τοπικισ αγοράσ. Λδιαίτερα ςτθν περίπτωςθ των αγροτικϊν ι απομακρυςμζνων περιοχϊν, θ 

ζλλειψθ ενδιαφζροντοσ των ISP για εμπορικι δραςτθριότθτα αναγκάηει τισ δθμοτικζσ αρχζσ 

να δθμιουργιςουν ζνα δικό τουσ πάροχο τθλεπικοινωνιακϊν υπθρεςιϊν προκειμζνου να 

εξυπθρετιςουν τισ ανάγκεσ των τοπικϊν κοινωνιϊν. Ωςτόςο, οι δθμοτικοί πάροχοι  

φυςικισ υποδομισ εξακολουκοφν να τθροφν τισ αρχζσ ανοικτισ πρόςβαςθσ (Open Access 

Principles) και επιλζγουν ζναν ςυνδυαςμό από τα παρακάτω διακζςιμα μοντζλα: 

1.2.1. Μοντϋλο Ενόσ Παρόχου (Single Provider) 

Θ δθμοτικι πρωτοβουλία ενςωματϊνει τα τρία χαμθλότερα επίπεδα δικτφου παρζχοντασ 

μια πλιρθ γκάμα ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν πρόςβαςθσ και υπθρεςιϊν προςτικζμενθσ αξίασ. 

Θ προςζγγιςθ αυτι μπορεί να είναι ελκυςτικι ςε περιοχζσ απομονωμζνεσ ι ςε περιοχζσ 

αραιοκατοικθμζνεσ και με χαμθλι πυκνότθτα επιχειριςεων. Ραρ’ όλα αυτά μπορεί να ζχει 

αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθν ανάπτυξθ του ανταγωνιςμοφ και ςτα τρία επίπεδα εξαιτίασ του 

κινδφνου αποκλειςμοφ (risk of foreclosure) των ανταγωνιςτϊν από τθν κακετοποιθμζνθ 

δθμοτικι εταιρεία. Σαν αποτζλεςμα, ενδεχόμενεσ επιπρόςκετεσ επενδφςεισ είναι πικανό να 

κακυςτεριςουν ωσ αποτζλεςμα τθσ ζλλειψθσ ανταγωνιςτικοφ περιβάλλοντοσ. Τζλοσ, θ 

κάκετθ ολοκλιρωςθ απαιτεί μεγάλθ προςπάκεια ςε επίπεδο των λιανικϊν πωλιςεων και 

ςθμαντικζσ εμπορικζσ, τεχνικζσ και διαχειριςτικζσ δεξιότθτεσ. 

1.2.2. Μοντϋλο Παρόχου Προσ Πϊροχο (Carrier’s Carrier) 

Στο ςυγκεκριμζνο μοντζλο θ δθμοτικι πρωτοβουλία παρζχει απλά εφροσ ηϊνθσ – ταχφτθτα 

διαςφνδεςθσ ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ. Το μεγάλο πλεονζκτθμα του μοντζλου είναι ότι οι 
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υπθρεςίεσ μποροφν να παρζχονται ςε περιοχζσ όπου διαφορετικά δε κα υπιρχε 

ενδιαφζρον εξαιτίασ του υψθλοφ κόςτουσ υλοποίθςθσ των μθτροπολιτικϊν δικτφων. Ραρ’ 

όλα αυτά αποκαρρφνονται οι επενδφςεισ για ανάπτυξθ υποδομϊν πρόςβαςθσ  εξαιτίασ του 

κινδφνου αποκλειςμοφ και ωσ ςυνζπεια θ καταςκευι εναλλακτικϊν δικτφων και 

τεχνολογιϊν είναι πικανό να κακυςτεριςει. Επιπρόςκετα, υπάρχουν ςχετικά μεγάλα 

οικονομικά και εμπορικά ρίςκα κακϊσ απαιτείται από τθν δθμοτικι εταιρεία να παράςχει 

τισ υπθρεςίεσ ςε ςυγκεκριμζνθ ποιότθτα και τιμι προσ τουσ παρόχουσ ενϊ αυτοί οι όροι 

πρζπει να τθροφνται ςυνεχϊσ και από τισ δφο πλευρζσ. Να ςθμειωκεί ότι ςε αυτό το 

μοντζλο θ δθμοτικι εταιρεία δεν αντιμετωπίηει κινδφνουσ προερχόμενουσ από τισ λιανικζσ 

πωλιςεισ υπθρεςιϊν. Θ επιτυχία τθσ προςπάκειασ ςχετίηεται άμεςα με τισ τεχνικζσ και 

διαχειριςτικζσ ικανότθτεσ τθσ δθμοτικισ εταιρείασ. 

1.2.3. Μοντϋλο Παθητικόσ Τποδομόσ (Passive Infrastructure)  

Σε αυτό το μοντζλο, θ δθμοτικι εταιρεία δεν εφαρμόηει  κανενόσ είδουσ κακετοποίθςθ. Οι 

επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ επικεντρϊνονται ςτθν παροχι του φυςικοφ μζςου (για 

παράδειγμα ςκοτεινι ίνα – dark fiber , ςωλθνϊςεισ κ.τ.λ.) προσ ανταγωνιηόμενουσ παροχείσ 

πρόςβαςθσ. Το μοντζλο αυτό ελαχιςτοποιεί τουσ εμπορικοφσ κινδφνουσ κακϊσ ουςιαςτικά 

θ εταιρία δραςτθριοποιείται μόνο ςτθ χονδρικι αγορά. Επιπρόςκετα, μειϊνει τα εμπόδια 

ειςόδου (barriers to entry) ςτθν αγορά ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν των ανταγωνιηόμενων 

παρόχων κακϊσ δεν απαιτοφνται από αυτοφσ μεγάλεσ επενδφςεισ ςε φυςικζσ υποδομζσ. 

Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατόσ ο πλιρθσ ανταγωνιςμόσ τόςο ςτισ υπθρεςίεσ και ςτο 

περιεχόμενο όςο και ςτα επίπεδα – υπθρεςίεσ πρόςβαςθσ. Τζλοσ οι απαιτιςεισ ςε τεχνικζσ 

και εμπορικζσ δεξιότθτεσ από τθν δθμοτικι εταιρεία είναι ελάχιςτεσ. Στθν περίπτωςθ που 

το μοντζλο του ενόσ παρόχου δε επιλζγεται δφο ςτρατθγικζσ ανταγωνιςμοφ μποροφν να 

υιοκετθκοφν (ςχιμα 1). 

 
Τερμαηικά

Φσζική 

Υποδομή

Πρόζβαζη

Υπηρεζίες και 

Περιετόμενο

Τερμαηικα

Φσζική 

Υποδομή

Πρόζβαζη

Υπηρεζίες και 

Περιετόμενο

Τερμαηικα

Φσζική 

Υποδομή

Πρόζβαζη

Υπηρεζίες και 

Περιετόμενο

Μονηέλο ενός 

Παρότοσ

Μονηέλο Παρότοσ 

προς Πάροτο

Μονηέλο Παθηηικής 

Υποδομής  

Σσήμα 1 – Μονηέλα Κάθεηηρ ολοκλήπωζηρ 
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Μία περίπτωςθ που από μόνθ τθσ ξεχωρίηει είναι θ περίπτωςθ τθσ Σουθδικισ Stok AB θ 

οποία διαχειρίηεται τθν πακθτικι οπτικι υποδομι του δικτφου ενϊ ταυτόχρονα εξυπθρετεί 

τον δθμόςιο τομζα ωσ φορζασ παροχισ θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν.  

1.3. Πολιτικϋσ για την Ενθϊρρυνςη Ιδιωτικών Επενδύςεων 
Ρολλζσ από τισ καταγραμμζνεσ από τον διεκνι τφπο ωσ municipal / city broadband projects 

αφοροφν ςε ςχζδια ςυνεργαςίασ καταςκευαςτικϊν εταιρειϊν (housing corporations) με 

τθλεπικοινωνιακοφσ παρόχουσ2. Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι τα ςχζδια αυτά καταρτίηονται 

μόνο μετά από ςχετικζσ ςυηθτιςεισ και δεςμεφςεισ από τισ δθμοτικζσ αρχζσ. Οι δθμοτικζσ 

αρχζσ διευκολφνουν με τθν διαχείριςθ των δικαιωμάτων διζλευςθσ και πρόςβαςθσ, με 

ενζργειεσ τοπικισ ι περιφερειακισ εμβζλειασ για τθν προϊκθςθ τθσ ευρυηωνικότθτασ, 

κακϊσ και με τθν ενεργοποίθςθ κινιτρων για εγκατάςταςθ ίνασ ςε ςπίτια και κατοικίεσ. 

Ρολλζσ φορζσ, ιδιαίτερα ςτισ ΘΡΑ, οι τθλεπικοινωνιακοί πάροχοι δραςτθριοποιοφντα ςτισ 

πόλεισ μόνο μετά από ςχετικι ςυμφωνία με τισ δθμοτικζσ αρχζσ ςτα πλαίςια του εκάςτοτε 

αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ τθσ κάκε πόλθσ (με παρόμοια λογικι που ςε επίπεδο χϊρασ θ 

Ελλάδα προςπακεί να προςελκφςει διεκνείσ επενδφςεισ). Θ ςυμμετοχι των δθμοτικϊν 

αρχϊν ςε επίπεδο πολιτικισ μπορεί να μεταφραςτεί ςε οικονομικά οφζλθ για τθν εταιρεία 

δικτφου που ςχετίηονται κυρίωσ με τθν επιτάχυνςθ των διαδικαςιϊν και τθν διευκόλυνςθ 

εκτζλεςθσ των εργαςιϊν καταςκευισ. 

1.4. Μοντϋλα υνεργαςύασ και Οριζόντιασ Επϋκταςησ Δημοτικών 

Δικτύων 
Τα μοντζλα ςυνεργαςίασ των δθμοτικϊν αρχϊν μεταξφ τουσ διαφοροποιοφνται ανάλογα 

του γενικότερου οικονομικοφ και πολιτειακοφ περιβάλλοντοσ. Αυτό, ςτθ γενικι περίπτωςθ, 

κακιςτά ιδιαίτερα δφςκολθ τθ ςφγκριςθ και τθν αναλογικι αποτίμθςθ των εγχειρθμάτων ςε 

διαφορετικά πλαίςια γεωγραφικϊν αγορϊν και εκνικισ νομοκεςίασ/νομολογίασ. Με μία 

προςεκτικι ματιά ςτα ζργα που εκτελοφνται ςτθν Ευρϊπθ παρατθροφμε ότι πολλοί διμοι 

τθσ νότιασ Ευρϊπθσ (Λςπανία, Νότια Γαλλία, Λταλία) αναμειγνφονται ςε εγχειριματα 

υποδομϊν με διαφορετικι ςτρατθγικι από τισ πόλεισ τθσ βόρειασ Ευρϊπθσ ι τθσ Αμερικισ. 

Ζτςι ενϊ ςτθ βόρεια Ευρϊπθ τα ζργα εκτελοφνται κυρίωσ ςε επίπεδο πόλεων ςτθ νότια 

                                                           
2  Στθν Φλόριντα των ΘΡΑ θ εταιρεία οικιςτικισ ανάπτυξθσ Kernan ςχεδιάηει δίκτυο FTTH ςε 

ςυνεργαςία με τον τθλεπικοινωνιακό πάροχο Connexxion. Στθν Σουθδία ο Swedish 

Municipal Housing Companies Association (ςφλλογοσ καταςκευαςτϊν κατοικιϊν) εγκακιςτά 

ίνεσ ςε νζεσ και υφιςτάμενεσ καταςκευζσ ςτα πλαίςια αναβακμίςεων (upgrade) των οικιϊν. 

Το κόςτοσ το πλθρϊνουν οι ιδιοκτιτεσ και οι ενοικιαςτζσ - 

http://latviantelecoms.blogspot.com/2008/05/i-have-been-in-stockholm-for-couple-of.html. 

Κατ’ αναλογία, ςτθν Σκωτία ο West Whitlawburn Housing Co-operative 

(http://www.wwhc.org.uk/), ζνασ οργανιςμόσ εκμετάλευςθσ (ενοικίαςθσ) ακινιτων 

εγκακιςτά οπτικζσ ίνεσ ςε όλεσ τισ νζεσ οικοδομζσ ενϊ ζχει ιδρφςει τθν Whitcomm 

Cooperative ltd για τθν παροχι προωκθμζνων (triple play) υπθρεςίων ςτθν κοινότθτα. Μία 

ελλθνικι περίπτωςθ που κα ιταν αξιόλογθ ςχετικισ μελζτθσ αποτελοφν οι Ηϊνεσ Ενεργισ 

Ρολεοδομίασ (ΗΕΡ), οικιςμοί που ζχουν καταςκευαςτεί εξ’ολοκλιρου από τθν αρχι με 

μοντζρνα κριτιρια αρχιτεκτονικισ και υποδομϊν.  

http://latviantelecoms.blogspot.com/2008/05/i-have-been-in-stockholm-for-couple-of.html
http://www.wwhc.org.uk/
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Ευρϊπθ παρατθρείται το φαινόμενο τθσ ςφμπραξθσ γειτονικϊν διμων και του ςχεδιαςμοφ 

από κοινοφ ςτρατθγικϊν προϊκθςθσ ευρυηωνικϊν υποδομϊν ςε περιφερειακό επίπεδο 

(Asturias και Καταλονία ςτθν Λςπανία, Pau Broadband Country ςτθν Νότια Γαλλία, Τοςκάνθ 

ςτθν Λταλία κ.α.). Με ανάλογο ςκεπτικό ςτθ Ελλάδα ζχουν εκδθλωκεί μία ςειρά από 

δθμοτικζσ πρωτοβουλίεσ ςε περιφερειακό επίπεδο (Eurocities ςτθ κεντρικι Ελλάδα, Δίκτυο 

Μκαροσ ςτθ νθςιωτικι Ελλάδα, Εταιρεία Διαχείριςθσ Ευρυηωνικϊν Υποδομϊν ςτθ δυτικι 

Ελλάδα και τθν Ανατολικι Μακεδονία και Κράκθ).  

1.5. Δημοτικϊ Ευρυζωνικϊ Δύκτυα και Πολιτικό Ζωό 
Θ απόφαςθ για ανάμειξθ ςε επενδφςεισ ςε ευρυηωνικζσ υποδομζσ, επειδι κατά κφριο λόγο 

αφορά ςτθν διάκεςθ δθμόςιων χρθμάτων που προζρχονται από τουσ φορολογοφμενουσ, 

περνά πολλζσ φορζσ από δθμοψθφίςματα τα οποία επικυρϊνουν τισ ενζργειεσ των 

πολιτειακϊν αρχϊν. Αυτι θ πρακτικι είναι κυρίωσ εφαρμόςιμθ ςτθν Αμερικι (όπου 

ςθμειωτζον υπάρχει κακεςτϊσ που επιτρζπει ςτουσ διμουσ μεγαλφτερθ ευχζρεια ςε ότι 

αφορά τθν επενδυτικι δραςτθριοποίθςθ ςε ςχζςθ με τουσ Ευρωπαϊκοφσ διμουσ)3. 

Εξαιρετικά ενδιαφζρον είναι το γεγονόσ ότι ςτο εξωτερικό είναι πολυάρικμεσ οι 

περιπτϊςεισ που τα πλάνα για ανάπτυξθ δικτφων FTTH από τισ δθμοτικζσ αρχζσ 

προβάλλονται ιδιαίτερα κατά τισ προεκλογικζσ εκςτρατείεσ των πολιτικϊν ςχθματιςμϊν4. 

Στθν Ελλάδα ςιμερα κάτι τζτοιο δεν εμφανίηεται ςε ιδιαίτερθ ζκταςθ αλλά ιδθ υπάρχουν 

περιπτϊςεισ που υποψιφιοι ακόμα και ςε μικροφσ διμουσ αναφζρονται εκτεταμζνα ςτθ 

ςτρατθγικι τουσ για αξιοποίθςθ των τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν αν και θ 

αναφορά ςε δίκτυα νζασ γενιάσ ακόμα δεν ζχει ευρζωσ υιοκετθκεί.  

1.6. Ο Ρόλοσ του Ιδιωτικού Σομϋα ςτα Δημοτικϊ Ευρυζωνικϊ 

Δύκτυα 
Δεν μποροφμε με ευκολία να ξεχωρίςουμε ζνα μοντζλο δθμόςιασ ανάμειξθσ που να χαίρει 

ευρφτερθσ επιλογισ από τισ δθμοτικζσ αρχζσ τόςο ςε διεκνζσ όςο και ςε Ευρωπαϊκό ι 

ακόμα και εκνικό επίπεδο. Ακόμα και οι δθμοτικζσ εταιρείεσ που επεκτείνουν τα 

επιτυχθμζνα επιχειρθματικά μοντζλα ςτθν περιφζρεια ςυχνά επιλζγουν διαφορετικοφσ 

όρουσ ςυνεργαςίασ με τον ιδιωτικό τομζα ανάλογα τισ ςυνκικεσ των αγορϊν (π.χ. 

ςυνεργαςία με εταιρείεσ οικιςτικισ ανάπτυξθσ ι τθλεπικοινωνιακοφσ παρόχουσ) 

Μια άλλθ ειδικι περίπτωςθ αφορά τθ ςυμμετοχι των επιχειριςεων παραγωγισ ενζργειασ. 

Οι εταιρείεσ αυτζσ αναπτφςςουν δίκτυα FTTH / Β για να εκμεταλλευτοφν τθν υπάρχουςα 

υποδομι τουσ και  να επεκτείνουν τισ επιχειρθματικζσ τουσ δράςεισ προκειμζνου να 

αυξιςουν τα ζςοδά τουσ και να επιτφχουν αυξθμζνθ επιχειρθςιακι αποτελεςματικότθτα. 

Στθν περίπτωςθ τθσ ανάμειξθσ εταιρειϊν διανομισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ προςφζρονται 

ςυνικωσ λιανικζσ υπθρεςίεσ triple-play και αποφεφγεται θ διάκεςθ χονδρικϊν υπθρεςιϊν 

προσ τουσ τθλεπικοινωνιακοφσ παρόχουσ.  

                                                           
3
 Για παράδειγμα, το Glenwood Springs είναι μία από τισ Αμερικανικζσ πόλεισ ςτισ οποίεσ ηθτικθκε 

από τουσ πολίτεσ να ψθφίςουν υπζρ ι κατά για τθν καταςκευι δθμοτικοφ οπτικοφ δικτφου ςε 
δθμοψιφιςμα - http://www.postindependent.com/article/20080407/VALLEYNEWS/956952063  

4
 Broadband pushed as election issue: http://www.stuff.co.nz/technology/it-telcos/322197  

http://www.postindependent.com/article/20080407/VALLEYNEWS/956952063
http://www.stuff.co.nz/technology/it-telcos/322197
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Ραρά το γεγονόσ ότι διατυπϊνονται ενςτάςεισ αναφορικά με τθν ανάπτυξθ δθμόςιου 

ρόλου ςε τομείσ τθσ οικονομίασ που ιδθ δραςτθριοποιοφνται ιδιωτικζσ εταιρείεσ, θ 

πραγματικότθτα επιβεβαιϊνει ότι ςτθ ςυντριπτικι πλειονότθτα των δθμοτικϊν ζργων 

FTTH/Β ο ιδιωτικόσ τομζασ αποτελεί πολφτιμο εταίρο για τθν επιτυχία. Ο ιδιωτικόσ τομζασ 

επικουρεί ςτισ προςπάκειεσ των διμων, από πολλζσ απόψεισ: τόνωςθ τθσ ηιτθςθσ 

(ςτεγαςτικζσ εταιρείεσ), χρθματοδότθςθ (επενδυτικζσ εταιρείεσ), τεχνικι 

εμπειρογνωμοςφνθ (καταςκευαςτικζσ εταιρείεσ) κ.λπ. 

1.7. Δημοτικό Ανϊμειξη και Σρόποι Φρηματοδότηςησ 
Στο επίκεντρο των αντιδράςεων αναφορικά με τθ δθμόςια ανάμειξθ ςε δίκτυα πρόςβαςθσ 

νζασ γενιάσ βρίςκεται, κυρίωσ ςτθν Αμερικι, ο τρόποσ χρθματοδότθςθσ των δθμοςίων 

επενδφςεων. Οι τθλεπικοινωνιακοί πάροχοι ιςχυρίηονται ότι ο τρόποσ δανειςμοφ 

(ευνοϊκότεροσ για τον δθμόςιο τομζα ςε ςχζςθ με αυτόν που δανείηονται οι ιδιωτικζσ 

εταιρείεσ) οδθγεί ςε ςτρεβλϊςεισ τθσ αγοράσ μειϊνοντασ το κόςτοσ κεφαλαίου τθσ 

επζνδυςθσ. Από τθ μεριά των πολιτϊν οι ενςτάςεισ αφοροφν κυρίωσ για το κατά πόςο κα 

πρζπει μία υποδομι που καλφπτει μόλισ ζνα τμιμα τθσ πόλθσ (και τθσ τοπικισ κοινωνίασ) 

να χρθματοδοτθκεί με χριματα των φορολογοφμενων (που αφοροφν το ςφνολο τθσ πόλθσ).  

1.8. Δημοτικϊ Δύκτυα και Προςφερόμενεσ Τπηρεςύεσ 
Οι πόλεισ που καταςκευάηουν και εκμεταλλεφονται ευρυηωνικά δίκτυα επόμενθσ γενιάσ 

FTTH/B επιλζγουν ζνα ςυνδυαςμό χονδρικϊν και λιανικϊν υπθρεςιϊν. Οι υπθρεςίεσ αυτζσ 

περιλαμβάνουν αποδεςμοποίθςθ οπτικοφ βρόχου (fiber unbundling), υπθρεςίεσ 

χωρθτικότθτασ (WDM, bitstream) αλλά και υπθρεςίεσ προςφοράσ υπθρεςιϊν Internet και 

προωκθμζνων υπθρεςιϊν (triple play, προςτικζμενθσ αξίασ κ.α.). Το εφροσ των 

προςφερόμενων υπθρεςιϊν εξαρτάται κυρίωσ α) από το ανκρϊπινο και τεχνικό κεφάλαιο 

του κάκε διμου που εμπλζκεται ςτθν πρωτοβουλία (π.χ. ανκρϊπινο δυναμικό, πρότερθ 

εμπειρία ςε ζργα υψθλισ τεχνολογίασ), β) τθν ανταπόκριςθ ςτισ κινιςεισ τθσ δθμοτικισ 

πρωτοβουλίασ τόςο από τουσ τθλεπικοινωνιακοφσ παρόχουσ όςο και από τουσ πολίτεσ και 

γ) από το ρυκμιςτικό κακεςτϊσ που διζπει τισ επιμζρουσ γεωγραφικζσ τθλεπικοινωνιακζσ 

αγορζσ.  

Κατά γενικό κανόνα, οι διμοι καταςκευάηουν δίκτυα FTTH/Β για να προςελκφςουν 

τθλεπικοινωνιακοφσ παρόχουσ που δραςτθριοποιοφνται εκτόσ τθσ τοπικισ αγοράσ. Συχνά, 

ιδιαίτερα ςτθν περίπτωςθ των αγροτικϊν ι απομακρυςμζνων περιοχϊν, θ ζλλειψθ 

ενδιαφζροντοσ από τουσ ISP ωκεί τισ δθμοτικζσ αρχζσ ςτο να δθμιουργιςουν ζνα δικό τουσ 

πάροχο τθλεπικοινωνιακϊν υπθρεςιϊν προκειμζνου να εξυπθρετιςουν τισ ανάγκεσ των 

τοπικϊν κοινωνιϊν. Ωςτόςο, οι διμοι εξακολουκοφν να τθροφν τισ αρχζσ ανοικτϊν δικτφων 

(ΟΝ) και επιλζγουν ζναν ςυνδυαςμό από τα διακζςιμα μοντζλα προςφζροντασ υπθρεςίεσ 

χονδρικισ (προσ τουσ παρόχουσ) αλλά και λιανικισ (προσ τουσ πολίτεσ).  

Θ περίπτωςθ τθσ Stokab ξεχωρίηει γιατί θ εταιρεία διαχειρίηεται τθν πακθτικι οπτικι 

υποδομι και ταυτόχρονα λειτουργεί ωσ φορζασ παροχισ υπθρεςιϊν για το δθμόςιο τομζα. 

Σε χϊρεσ όπωσ θ Γερμανία και θ Δανία όπου θ ανάμειξθ του δθμόςιου τομζα περνάει από 

τισ θμι-δθμόςιεσ τοπικζσ εταιρείεσ διανομισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ οι υπθρεςίεσ που 
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δίνονται είναι triple play χωρίσ (ςτθ γενικι περίπτωςθ και εκτόσ ελαχίςτων εξαιρζςεων) να 

παρζχονται υπθρεςίεσ ανοικτισ πρόςβαςθσ προσ τουσ παρόχουσ. 

1.9. Δημοτικϊ Δύκτυα και Παρϊγοντεσ Επιτυχύασ 
Το κυριότερο ςθμείο που αναδεικνφει θ λεπτομερισ μελζτθ των διεκνϊν ευρυηωνικϊν 

πρωτοβουλιϊν είναι ότι θ επιτυχία τθσ δθμοτικισ ανάμειξθσ ςτισ ευρυηωνικζσ υποδομζσ 

εξαρτάται από τθν ζνταξι τθσ ςε ζνα ευρφτερο αναπτυξιακό ςχζδιο του εκάςτοτε διμου. Οι 

μεγαλφτερεσ επιτυχίεσ ςτα δθμοτικά δίκτυα οπτικϊν ινϊν αφοροφν ςε διμουσ οι οποίοι 

είχαν ιδθ ςυγκεκριμζνθ ψθφιακι πολιτικι και είχαν ιδθ προωκιςει τθν θλεκτρονικι 

διακυβζρνθςθ, τισ θλεκτρονικζσ αγορζσ και είχαν φροντίςει ϊςτε θ κοινότθτζσ τουσ να 

ζχουν υψθλό βακμό ετοιμότθτασ αφομοίωςθσ και χριςθσ των τεχνολογιϊν πλθροφορικισ 

και επικοινωνιϊν.  

Θ δθμοτικι ανάμειξθ ςτισ ευρυηωνικζσ υποδομζσ δεν πρζπει να κρίνεται με κριτιρια 

ιδιωτικϊν επενδφςεων, για τον απλοφςτατο λόγο ότι αν θ επζνδυςθ ςε ευρυηωνικζσ 

υποδομζσ ιταν ελκυςτικι με ιδιωτικά κριτιρια τότε κάποιοσ κα το είχε ιδθ κάνει. Θ 

εμπλοκι των διμων ςτθρίηεται κυρίωσ ςε κοινωνικά και αναπτυξιακά κριτιρια και γίνεται 

προκειμζνου οι τοπικζσ κοινωνίεσ να ωφελθκοφν από δευτερογενείσ κυρίωσ 

δραςτθριότθτεσ όπωσ είναι θ ανάπτυξθ του θλεκτρονικοφ εμπορίου, θ εγγφτθτα ςτθν 

θλεκτρονικι γνϊςθ και θ υπερχείλιςθ (spillovers) των ευρυηωνικϊν δυνατοτιτων ςε όλουσ 

τουσ τομείσ τθσ τοπικισ οικονομικισ δραςτθριότθτασ.  

Μία από τισ ςυνικεισ ςτρατθγικζσ των διμων είναι θ καταςκευι μθτροπολιτικϊν δικτφων 

για τθν εξυπθρζτθςθ κατά πρϊτο λόγο των αναγκϊν του δθμόςιου τομζα. Ο δθμόςιοσ 

τομζασ παίηει τον ρόλο του anchor tenant και κακιςτά τθν επζνδυςθ και τθν εν ςυνεχεία 

εμπορικι δραςτθριοποίθςθ ελκυςτικι. Επίςθσ, διαπιςτϊνουμε ότι κυρίωσ ςε μικροφσ 

διμουσ το πρϊτο μζλθμα είναι θ ςυνάκροιςθ τθσ ηιτθςθσ είτε του δθμόςιου τομζα είτε τθν 

ενεργοποίθςθ των κοινωνικϊν και εμπορικϊν φορζων και ςυνάκροιςθ τθσ ηιτθςθσ αυτϊν 

για προςζλκυςθ τθλεπικοινωνιακϊν παρόχων και αξιοποίθςθ τθσ δθμοτικισ δθμόςιασ 

φυςικισ υποδομισ (π.χ. Fredericton, New Brunswick, Canada).  

Ζνα βιμα εξαιρετικισ ςθμαςίασ είναι θ ςυνεργαςία των διμων με τα τοπικά πανεπιςτιμια 

και άλλουσ επαγγελματικοφσ φορείσ προκειμζνου να βακφνει θ ευρυηωνικι οικονομία και 

να δθμιουργκεί θ κρίςιμθ μάηα για τθν χριςθ των ευρυηωνικϊν τεχνολογιϊν ςτθν πόλθ.  

Ρροκφπτει ςθμαντικό κζμα από το γεγονόσ ότι τα δθμοτικά δίκτυα δεν μποροφν πάντοτε να 

προςφζρουν end-to-end υπθρεςία. Ζτςι κάποιοσ ο οποίοσ κζλει να προςφζρει υπθρεςία κα 

πρζπει να αγοράςει από άλλον πάροχο το backhaul από το δθμοτικό δίκτυο προσ άλλο 

ςθμείο (π.χ Λρλανδία). 

1.10. Παρϊγοντεσ που διαφοροποιούν την τρατηγικό των 

Δημοτικών Δικτύων 
Ο ςθμαντικότεροσ παράγοντασ που διαφοροποιεί τθν ςτρατθγικι που ακολουκείται από 

τουσ διμου που ενδιαφζρονται για τθν ανάπτυξθ ευρυηωνικϊν υποδομϊν είναι ο 

ρυκμιςτικό περιβάλλον το οποίο διζπει τθν αγορά θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν ςτθν εκάςτοτε 

χϊρα. Για παράδειγμα ςτισ χϊρεσ τθσ Νοτιοανατολικισ Αςίασ (Ν. Κορζα, Λαπωνία) όπου θ 
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κεντρικι κυβζρνθςθ αποφάςιςε και τόλμθςε κεμελιϊδεισ τομζσ τόςο ςτθν επιχοριγθςθ 

όςο και ςτο ρυκμιςτικό κακεςτϊσ των ευρυηωνικϊν υποδομϊν νεϊτερθσ γενιάσ με 

αποτζλεςμα τθν ζντονθ επενδυτικι δραςτθριοποίθςθ των κυρίαρχων αλλά και των 

εναλλακτικϊν παρόχων θ δθμοτικι δραςτθριότθτα είναι κρίςιμα περιοριςμζνθ. Αντίκετα, 

ςτθν Βόρεια Αμερικι και κυρίωσ ςτισ ΘΡΑ όπου το ρυκμιςτικό πλαίςιο ενκαρρφνει λφςεισ 

που προκφπτουν από τισ δυνάμεισ τθσ αγοράσ (marker-led developments) μεγάλοσ αρικμόσ 

διμων (42-45) ζχει εγκαταςτιςει οπτικά δίκτυα πρόςβαςθσ και δραςτθριοποιείται 

εμπορικά ςε αρκετζσ περιοχζσ με εμπορικό ενδιαφζρον.  

Ζνασ δεφτεροσ παράγοντασ από τον οποίο εξαρτάται θ ςτρατθγικι που ακολουκείται είναι 

θ ςυμμετοχι του ιδιωτικοφ τομζα ςτθν ιδιοκτθςία. Ζτςι βλζπουμε ότι ςε όλο τον κόςμο θ 

ςυμμετοχι θλεκτρικϊν εταιρειϊν κοινισ ωφζλειασ (οι οποίεσ ςτθ γενικι περίπτωςθ είναι 

εφρωςτεσ οικονομικά και ζχουν ςχεδόν μονοπωλιακι πρόςβαςθ ςτουσ καταναλωτζσ 

θλεκτρικοφ ρεφματοσ) οδθγεί ςτθν επιλογι του κακετοποιθμζνου μοντζλου παροχισ 

υπθρεςιϊν. Ακόμα και ςε αυτι τθ περίπτωςθ βζβαια, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ τα δθμοτικά 

δίκτυα επιλζγουν τθν παροχι αρκετϊν από τθν υπθρεςίεσ τουσ χαμθλότερου επιπζδου 

(χωρθτικότθτασ ι ακόμα και αποδεςμοποίθςθσ) με όρουσ ανοικτισ πρόςβαςθσ.  

Τζλοσ ζνασ τρίτοσ κρίςιμοσ παράγοντασ αφορά ςτθν ετοιμότθτα τθσ αγοράσ για τθν 

αξιοποίθςθ και χριςθ των ευρυηωνικϊν οπτικϊν υποδομϊν. Με τον όρο ετοιμότθτα 

αναφερόμαςτε τόςο ςτθν δυνατότθτα και ενδιαφζρον των εταιρειϊν που 

δραςτθριοποιοφνται ςτθν περιοχι να χρθςιμοποιιςουν οπτικι ςφνδεςθ όςο και ςτο 

ενδιαφζρον των απλϊν πολιτϊν να χρθςιμοποιιςουν ευρυηωνικζσ υπθρεςίεσ. Στθν 

περίπτωςθ χαμθλισ ετοιμότθτασ τθσ κοινωνίασ οι διμοι αναλαμβάνουν, ςε πολλζσ 

περιπτϊςεισ με τον ςυντονιςμό και τθν οικονομικι επιχοριγθςθ τθσ κεντρικισ κυβζρνθςθσ 

τθν επιδότθςθ τθσ ηιτθςθσ ι τθν ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν για τθν ανάπτυξθ του 

ενδιαφζροντοσ για οπτικζσ ςυνδζςεισ, με δράςεισ ενθμζρωςθσ κ.α.  
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2. Ελληνικό και Ευρωπαώκό ρυθμιςτικό πλαύςιο για την 

ανϊπτυξη ευρυζωνικών δικτύων νϋασ γενιϊσ (FTTx) 

2.1. Πλαύςιο Ευρωπαώκόσ τρατηγικόσ για Ενύςχυςη τησ 

Ευρυζωνικότητασ 

Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, ςτο πλαίςιο των κοινϊν μζτρων και τθσ πολιτικισ που εφαρμόηει για 

τα Κράτθ-Μζλθ τθσ, ζχει κατ’ επανάλθψθ επιςθμάνει τθ ςπουδαιότθτα των νζων 

εφαρμογϊν και των προθγμζνων τεχνολογιϊν θλεκτρονικισ επικοινωνίασ για τθν ευρφτερθ 

δυνατι ανάπτυξθ τθσ ευρωπαϊκισ οικονομίασ5. Για το ςκοπό αυτό, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι 

ζχει ιδθ υιοκετιςει τθν εφαρμογι μιασ ςειράσ καινοτόμων δράςεων και ςυγκεκριμζνων 

πολιτικϊν, με ζμφαςθ ςε τομείσ των προθγμζνων θλεκτρονικϊν εφαρμογϊν και 

υποδομϊν6. 

Τα προτεινόμενα μζτρα ςτοχεφουν ςτθν προϊκθςθ και ανάδειξθ των ςφγχρονων δικτυακϊν 

υποδομϊν-δικτφων θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν ςε ςυνδυαςμό με το Διαδίκτυο, ωσ μια 

ςτοιχειϊδθ πθγι παραγωγικότθτασ και ανάπτυξθσ, κακϊσ θ οικονομία τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ αντιμετωπίηει πολλαπλζσ προκλιςεισ7 ςε ζνα παγκοςμιοποιθμζνο περιβάλλον 

ανταγωνιςτικότθτασ: 

                                                           
5
 Ανακοίνωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ςτο Συμβοφλιο, ςτο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, ςτθν 

Ευρωπαϊκι Οικονομικι και Κοινωνικι Επιτροπι και ςτθν Επιτροπι Ρεριφερειϊν: «Προκλιςεισ για 

τθν ευρωπαϊκι κοινωνία τθσ πλθροφορίασ μετά το 2005», COM(2004) 757 τελικό, 19.11.2004. Στο 

Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο τθσ Λιςαβόνασ, το Μάρτιο του 2000, οι επικεφαλισ κρατϊν και κυβερνιςεων 

τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ δρομολόγθςαν μία ςτρατθγικι προετοιμαςίασ τθσ ΕΕ για τισ προκλιςεισ του 

νζου αιϊνα, θ οποία ζγινε γνωςτι με το όνομα «Στρατθγικι τθσ Λιςαβόνασ». Αναγνωρίςτθκε ότι 

κεντρικό ρόλο για τθν επίτευξθ των αντίςτοιχων ςτόχων ζχουν οι τεχνολογίεσ πλθροφοριϊν και 

επικοινωνιϊν (ΤΡΕ) οικονομίασ τθσ γνϊςθσ ςτθν Ευρϊπθ. Οι αντίςτοιχεσ τεχνολογίεσ ςυμβάλλουν 

μακροοικονομικά ςτθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ και ςτθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του 

ςυνόλου τθσ ευρωπαϊκισ οικονομίασ, και επομζνωσ ςυντελοφν ςτθν ανάπτυξθ και τθν δθμιουργία 

απαςχόλθςθσ. 

6
 Ανακοίνωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ςτο Συμβοφλιο, ςτο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, ςτθν 

Ευρωπαϊκι Οικονομικι και Κοινωνικι Επιτροπι και ςτθν Επιτροπι Ρεριφερειϊν: «Σχζδιο Δράςθσ 

eEurope 2005 - Επικαιροποίθςθ», COM(2004) 380 τελικό, 17.05.2004. [Το ςχζδιο δράςθσ eEurope 

2005 αποτζλεςε μζροσ τθσ ςτρατθγικισ που κακορίςτθκε ςτο Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο τθσ Λιςαβόνασ 

για εκςυγχρονιςμό τθσ ευρωπαϊκισ οικονομίασ και για τθ δθμιουργία οικονομίασ τθσ γνϊςθσ ςτθν 

Ευρϊπθ, ϊςτε να δοκεί μια πολιτικι ϊκθςθ ςτθν ανάπτυξθ τθσ κοινωνίασ τθσ πλθροφορίασ]. 

7
 i2010 High Level Group (2006). The Challenges of Convergence - Discussion Paper, Dec.12, 2006. 

Brussels, Belgium: European Commission. 

[http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/i2010_high_level_group/i2010_hlg_co

nvergence_paper_final.pdf.]. [Από τθν αναςκόπθςθ των κυρίων επίδικων κεμάτων πολιτικισ, 

ςφμφωνα με τθν παραπάνω πρόςφατθ κοινοτικι μελζτθ προκφπτει ότι το ςυνολικό νομικό και 

κανονιςτικό πλαίςιο είναι ευνοϊκό για τθν περαιτζρω ανάπτυξθ τθσ ςφγκλιςθσ]. 

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/i2010_high_level_group/i2010_hlg_convergence_paper_final.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/i2010_high_level_group/i2010_hlg_convergence_paper_final.pdf
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 Ευρυηωνικζσ τεχνολογίεσ οι οποίεσ επιτρζπουν τθ διαρκι, αδιάλειπτθ και άμεςθ 

μετάδοςθ μεγάλων όγκων δεδομζνων-πλθροφοριϊν. Το γεγονόσ αυτό μεταβάλλει 

ριηικά τθ μζχρι ςιμερα χριςθ των υποκείμενων δικτφων κακϊσ, υπό κατάλλθλεσ 

προχποκζςεισ, παρζχονται δυνατότθτεσ πρόςβαςθσ ςε πθγζσ πολλαπλϊν μορφϊν 

περιεχομζνου, αξιοποίθςθσ των νζων υπθρεςιϊν-εφαρμογϊν και βελτίωςθσ του 

βιοτικοφ επιπζδου των πολιτϊν.  

 Ανάπτυξθ, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία νζων δικτφων και υποδομϊν 

επικοινωνιϊν, ιδίωσ ςτο πλαίςιο δράςεων ενίςχυςθσ τθσ ευρυηωνικότθτασ, ικανϊν 

ϊςτε να παρζχουν επαρκείσ αποκρίςεισ ςε όλεσ τισ ςφγχρονεσ απαιτιςεισ για 

κατάλλθλθ χριςθ θλεκτρονικϊν εφαρμογϊν. 

Σε κάκε περίπτωςθ, οι πολιτικζσ ςτα κζματα των ευρυηωνικϊν επικοινωνιϊν 

καταλαμβάνουν υψθλι κζςθ ςτισ κοινοτικζσ (αλλά και ςτισ εκνικζσ) προτεραιότθτεσ. Για το 

ςκοπό αυτό, όλα τα Κράτθ-Μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ είχαν αναλάβει τθ δζςμευςθ, 

ϊςτε μζχρι το τζλοσ του 2003 να παρουςιάςουν ςυγκεκριμζνεσ εκνικζσ ευρυηωνικζσ 

ςτρατθγικζσ.  

Επιπλζον, κακϊσ διευρφνεται θ εδαφικι ευρυηωνικι κάλυψθ, το ενδιαφζρον ςτρζφεται ςε 

απομακρυςμζνεσ και αγροτικζσ περιοχζσ, όπου ο πλθκυςμόσ είναι διάςπαρτοσ και θ ηιτθςθ 

τθσ αγοράσ ςχετικά αδφναμθ. 

Στο πλαίςιο αυτό προωκοφνται και ειδικζσ δράςεισ που αποςκοποφν ςτθ δθμιουργία, 

εγκατάςταςθ, κζςθ ςε λειτουργία και διαςφάλιςθ τθσ ορκισ λειτουργίασ Μθτροπολιτικϊν 

Δικτφων Οπτικϊν Λνϊν ςε 75 Διμουσ τθσ χϊρασ. Με ςθμαντικζσ ομολογουμζνωσ 

κακυςτεριςεισ ςτον τομζα των ευρυηωνικϊν επικοινωνιϊν ςυγκριτικά με τα άλλα Κράτθ-

Μζλθ τθσ Ζνωςθσ, θ Ελλάδα καλείται να υλοποιιςει ζνα ταχφ και εξαιρετικά ςθμαντικό 

«άλμα» προσ τα εμπρόσ για να καλφψει το χάςμα με τθν υπόλοιπθ Ευρϊπθ. Στθν απόπειρα 

αυτι κα ςυμβάλλουν ςε ςθμαντικό βακμό, οι παραπάνω δράςεισ για τθν επιτυχι ανάπτυξθ 

των ινο-οπτικϊν δικτφων, οι οποίεσ εντάςςονται ςτο ςτόχο του Μζτρου 4.2 του 

Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ» (Ε.Ρ. ΚτΡ)8 που ςυνιςτά ζναν 

από τουσ βαςικοφσ άξονεσ του Γ’ Κοινοτικοφ Ρλαιςίου Στιριξθσ.  

Τα Ευρυηωνικά Μθτροπολιτικά Δίκτυα χρθματοδοτοφνται από εκνικοφσ πόρουσ και από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ και ξεπερνοφν ςυνολικά ςε μικοσ τα 735 Km. 

Τα δίκτυα που καταςκευάηονται ζχουν προχπόκεςθ χρθματοδότθςθσ τθν διαςφνδεςθ 

τουλάχιςτον 20 ςθμείων δθμόςιου ενδιαφζροντοσ. Ωςτόςο, με βάςθ τισ εγκεκριμζνεσ 

προτάςεισ διαςυνδζονται ςε κάκε διμο κατά μζςο ορό 45 ςθμεία δθμόςιου 

                                                                                                                                                                      
 

8
 Το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ» αποτελεί ςφνολο ολοκλθρωμζνων και 

ςυμπλθρωματικϊν παρεμβάςεων ςε διάφορουσ τομείσ τθσ οικονομικισ και κοινωνικισ ηωισ, ζτςι ϊςτε 
να μπορζςουν να λειτουργιςουν καταλυτικά για τθν ανάπτυξθ τθσ ΚτΡ ςτθν Ελλάδα. 
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ενδιαφζροντοσ, όπωσ εκπαιδευτικά ιδρφματα, πανεπιςτιμια, ςχολεία, ΔΟΥ, δθμόςια 

νοςοκομεία, τα κτιρια των διμων ι τθσ νομαρχίασ, δθμοτικζσ βιβλιοκικεσ, μουςεία, 

επιμελθτιρια, εγκαταςτάςεισ τθσ αςτυνομίασ και τθσ πυροςβεςτικισ9. 

Σε απόλυτθ ςυμφωνία με τισ ςτρατθγικζσ και τισ πρωτοβουλίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 

προωκείται θ ανάπτυξθ τθλεπικοινωνιακισ υποδομισ ευρυηωνικϊν δικτφων τοπικισ 

πρόςβαςθσ (περιλαμβανομζνων μικρϊν πόλεων και μθ αςτικϊν ι απομακρυςμζνων 

περιοχϊν) κακϊσ και ςε λιγότερο ευνοθμζνεσ  περιοχζσ, που κα διευκολφνει τθν 

απελευκζρωςθ τθσ αγοράσ, κα αυξιςει τον ανταγωνιςμό και, παράλλθλα, κα βελτιϊςει τθν 

ποιότθτα ηωισ των κατοίκων των περιοχϊν αυτϊν, μζςω τθσ εξαςφάλιςθσ με θλεκτρονικό 

τρόπο ικανοποιθτικοφ επιπζδου υπθρεςιϊν υγείασ, εκπαίδευςθσ και εμπορικϊν 

εφαρμογϊν. Οι ανωτζρω υποδομζσ πρόςβαςθσ κρίνονται επίςθσ αναγκαίεσ για τθν 

αναβάκμιςθ και βελτίωςθ των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων των περιοχϊν, κακϊσ και 

για τθ διατιρθςθ και δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ10. 

Άλλωςτε, ςτο πλαίςιο τθσ μζχρι ςιμερα εκπόνθςθσ μζτρων για τθν προςαρμογι τθσ χϊρασ 

ςτισ  βαςικζσ αρχζσ και κατευκφνςεισ τθσ πρωτοβουλίασ «eEurope 2005, An information 

society for all»11 είχε ρθτά προβλεφκεί θ ενκάρρυνςθ αςφαλϊν υπθρεςιϊν, εφαρμογϊν και 

περιεχομζνου, βαςιηόμενων ςε ευρζωσ διακζςιμεσ ευρυηωνικζσ υποδομζσ. Θ ωσ άνω 

πρωτοβουλία, μεταξφ άλλων, είχε μεριμνιςει για τθν ανάπτυξθ μζτρων προκειμζνου να 

καταςτοφν εφικτοί οι ακόλουκοι ςτόχοι: (i) Ευρυηωνικι πρόςβαςθ για  όλθ τθν Δθμόςια 

Διοίκθςθ μζχρι το 2005. (ii) Ενίςχυςθ τθσ ευρυηωνικισ πρόςβαςθσ με ζμφαςθ ςτισ λιγότερο 

προνομιοφχεσ περιοχζσ. (iii) Ειςαγωγι πλθροφοριακϊν δικτφων μεταξφ ςθμείων υγείασ με 

ευρυηωνικι πρόςβαςθ. (iv) Επίτευξθ ευρυηωνικισ πρόςβαςθσ για όλα τα ςχολεία, 

πανεπιςτιμια, μουςεία, βιβλιοκικεσ, αρχεία κτλ. 

Αναντίρρθτα, θ ευρυηωνικότθτα ςυνιςτά μια ουςιϊδθ πολιτικι προτεραιότθτα ςτθν ατηζντα 

τθσ ςτρατθγικισ ανάπτυξθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και περιλαμβάνεται ςτθ «ςτρατθγικι 

                                                           
9
 Βαςικόσ ςτόχοσ του ζργου είναι θ υλοποίθςθ ευρυηωνικϊν υποδομϊν τοπικισ πρόςβαςθσ ςε 

πρϊτθ φάςθ μεταξφ οργανιςμϊν δθμοςίου ςυμφζροντοσ και ςε μια επόμενθ φάςθ για τθν 
εξυπθρζτθςθ, υπό προχποκζςεισ, και των ιδιωτϊν. Θ ανανεωμζνθ κοινοτικι ςτρατθγικι τθσ 
Λιςαβόνασ αποδίδει ζμφαςθ ςτο ρόλο των δθμόςιων υπθρεςιϊν ςτθν επίτευξθ του ςτόχου τθσ 
ανάπτυξθσ και τθσ ανταγωνιςτικότθτασ. Θ χριςθ ΤΡΕ ςε δθμόςιεσ υπθρεςίεσ μπορεί να ςυμβάλει 
ςτθν ικανοποίθςθ των ςυνολικϊν προτεραιοτιτων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ϊςτε να καταςτοφν 
βιϊςιμα τα δθμόςια οικονομικά και να απλουςτευκοφν οι διοικθτικζσ διαδικαςίεσ. 

10
 Σφμφωνα με τθν Ειδικι Γραμματεία τθσ Κοινωνίασ τθσ Ρλθροφορίασ A.E., θ δθμιουργία Δικτφων 

Οπτικϊν ινϊν «κα «αλλάξει τον χάρτθ τθσ ευρυηωνικότθτασ ςτθ χϊρα μασ και κα αποτελζςει μια 
ευκαιρία για τθν οικονομικι ανάπτυξθ, ζναν νζο πόλο ζλξθσ επενδφςεων, μια κρίςιμθ δυνατότθτα 
εξομοίωςθσ των διμων τθσ περιφζρειασ με τα αςτικά κζντρα ςε ότι αφορά τισ ευκαιρίεσ ανάπτυξθσ. 

11
 Ανακοίνωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ςτο Συμβοφλιο, ςτο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, ςτθν 

Ευρωπαϊκι Οικονομικι και Κοινωνικι Επιτροπι και ςτθν Επιτροπι Ρεριφερειϊν: «eEurope 2005: 

Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ για όλουσ - Σχζδιο Δράςθσ που υποβάλλεται ενόψει του Ευρωπαϊκοφ 

Συμβουλίου τθσ Σεβίλλθσ, 21-22 Ιουνίου 2002», COM(2002) 263 τελικό, 28.05.2002.  
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i2010» τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ12, που εςτιάηεται ςτουσ ακόλουκουσ βαςικοφσ ςτόχουσ-

προςανατολιςμοφσ13:  

 Δθμιουργία ενόσ «χϊρου ευρωπαϊκισ πλθροφορίασ χωρίσ ςφνορα» (borderless 

European information space) ο οποίοσ κα περιλαμβάνει μια εςωτερικι αγορά για 

τισ θλεκτρονικζσ επικοινωνίεσ και τισ ψθφιακζσ υπθρεςίεσ (internal market for 

electronic communication and digital services). Ο ςτόχοσ αυτόσ ςυνίςταται ςτθν 

επίτευξθ τθσ ευρφτερθσ δυνατισ ςφγκλιςθσ μεταξφ του Διαδικτφου, των 

τθλεφωνικϊν επικοινωνιϊν και τθσ ραδιο-τθλεόραςθσ, δεδομζνου ότι οι διάφορεσ 

υπθρεςίεσ τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν, τα μζςα επικοινωνίασ και 

το περιεχόμενο ςυνιςτοφν αυξανόμενο μερίδιο τθσ οικονομίασ και τθσ κοινωνίασ ςε 

παγκόςμια πλζον κλίμακα.  

 Αφξθςθ τθσ καινοτομίασ και των επενδφςεων ςε Τεχνολογίεσ Ρλθροφορικισ και 

Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ), τόςο από τον ιδιωτικό όςο και από το δθμόςιο τομζα, με 

απϊτερο ςτόχο τθν ευρφτερθ δυνατι υιοκζτθςθ των τεχνολογιϊν αυτϊν από τισ 

δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, τισ επιχειριςεισ και τουσ οικιακοφσ καταναλωτζσ.  

 Ρροϊκθςθ μζτρων ευρφτερθσ πρόςβαςθσ ςτθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ, (ζτςι 

ϊςτε να περιλαμβάνονται ακόμα και ειδικζσ κατθγορίεσ χρθςτϊν όπωσ π.χ. οι 

θλικιωμζνοι και τα άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ) για τθν επίτευξθ μίασ ευρωπαϊκισ 

Κοινωνίασ τθσ Ρλθροφορίασ χωρίσ κοινωνικοφσ αποκλειςμοφσ, που κα προωκεί τθν 

ανάπτυξθ και τθν απαςχόλθςθ κατά τρόπο ςυμβατό με τθν αειφόρο ανάπτυξθ και 

                                                           
12

 Ανακοίνωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ςτο Συμβοφλιο, ςτο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, ςτθν 

Ευρωπαϊκι Οικονομικι και Κοινωνικι Επιτροπι και ςτθν Επιτροπι Ρεριφερειϊν: «Θ ςτρατθγικι 

i2010 - Ευρωπαϊκι Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ για τθν ανάπτυξθ και τθν απαςχόλθςθ», COM(2005) 

229 τελικό, 01.06.2005.  

*Για τισ πρόςφατεσ εξελίξεισ Βλζπε ςχετικά: Ανακοίνωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ςτο Συμβοφλιο, 

ςτο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, ςτθν Ευρωπαϊκι Οικονομικι και Κοινωνικι Επιτροπι και ςτθν Επιτροπι 

Ρεριφερειϊν: «i2010 - Ρρϊτθ ετιςια ζκκεςθ για τθν Ευρωπαϊκι Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ», 

COM(2006) 215 τελικό, 19.05.2006+. 

13 Θ «ςτρατθγικι i2010» είναι θ πρωτοβουλία τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τισ πολιτικζσ ςτον 

τομζα τθσ Κοινωνίασ τθσ Ρλθροφορίασ και των μζςων επικοινωνίασ. Εξαςφαλίηει τθν ςυνοχι των 

αντίςτοιχων πολιτικϊν και μζτρων τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και ζχει ωσ ςτόχο να ενιςχφςει τθ 

ςθμαντικι ςυνειςφορά των τεχνολογιϊν των πλθροφοριϊν και επικοινωνιϊν (ΤΡΕ/ICT) ςτισ 

επιδόςεισ των εκνικϊν οικονομιϊν και ςτθν ανανεωμζνθ ςτρατθγικι τθσ Λιςαβόνασ. Θ πρωτοβουλία 

i2010 αποςκοπεί ςτθν τικάςευςθ τθσ ψθφιακισ οικονομίασ ςτθν Ευρϊπθ και κινείται μζςα ςε ζνα 

ταχζωσ μεταβαλλόμενο και εξαιρετικά πολυδιάςτατο περιβάλλον. Κατά ςυνζπεια χρειάηεται τακτικι 

επικαιροποίθςθ και επαρκι ςυντονιςμό ακριβείασ. 
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που κα κζτει ωσ προτεραιότθτα καλφτερεσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και βελτιωμζνθ 

ποιότθτα ηωισ14.  

Κακϊσ θ ψθφιακι ςφγκλιςθ υπθρεςιϊν, δικτφων και ςυςκευϊν μζςων μαηικισ 

επικοινωνίασ κακίςταται πλζον κακθμερινι πραγματικότθτα, ιδίωσ μζςω τθσ διάδοςθσ 

ευφυζςτερων, αςφαλζςτερων, ταχφτερων και ευριςκομζνων ςε ςυνεχι ςφνδεςθ 

τεχνολογιϊν επικοινωνιϊν, ςε ςυνδυαςμό με τθ διάδοςθ περιεχομζνου ςε ςφνκετεσ 

μορφζσ15, αναδφεται εντονότερθ θ ανάγκθ για τθν φπαρξθ και τθ διακεςιμότθτα 

κατάλλθλων δικτυακϊν υποδομϊν16, ικανϊν ϊςτε να καλφψουν τθν ολοζνα και 

περιςςότερο αυξανόμενθ απαίτθςθ για εκτενζσ εφροσ ηϊνθσ17. 

Οι Τεχνολογίεσ Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν εξελίςςονται µε ζνα ςυνεχι και ραγδαίο 

ρυκμό. Τα πρόςφατα τεχνολογικά άλματα διευκόλυναν νζα επιχειρθματικά μοντζλα και 

ειςιγαγαν ςθµαντικζσ αλλαγζσ ςε πανευρωπαϊκό, εκνικό αλλά και ςε παγκόςμιο 

οικονομικό επίπεδο. Θ βάςθ, πάνω ςτθν οποία κα κεμελιωκεί θ ανταγωνιςτικότθτα ενόσ 

κράτουσ ςτο ςθµερινό περιβάλλον υψθλισ τεχνολογίασ, αποτελείται ουςιαςτικά από 

προθγμζνεσ δικτυακζσ υποδοµζσ υψθλισ ποιότθτασ, ορκολογικά κοςτολογθμζνεσ, οι 

οποίεσ κα προςφζρουν επαρκείσ ρυκμοφσ μετάδοςθσ και αδιάλειπτθ λειτουργία ςτουσ 

χριςτεσ κακϊσ και εφκολθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ για τθν πλειοψθφία του πλθκυςμοφ18. 

Τα δίκτυα «ευρυηωνικισ πρόςβαςθσ» μποροφν να καλφψουν από τεχνολογικισ ςκοπιάσ 

                                                           
14 Οι ΤΡΕ δεν είναι απλϊσ κινθτιρια δφναμθ για καινοτομία και ανταγωνιςτικότθτα, αλλά 

μεταβάλλουν επίςθσ τον τρόπο ηωισ και επικοινωνίασ των ανκρϊπων. Θ πρωτοβουλία i2010 

ανταποκρίνεται ςτθ ςχετικι πρόκλθςθ κακϊσ εςτιάηει ςε κεματικά πεδία όπου οι τεχνολογικζσ 

καινοτομίεσ κα μποροφςαν να βελτιϊςουν ςθμαντικά τθν ποιότθτα ηωισ των χρθςτϊν (οικιακϊν και 

εταιρικϊν). 

15 Ρλοφςιο πολυμεςικό περιεχόμενο διατίκεται ςε νζεσ και διάφορεσ μορφζσ, και μπορεί να 

διανζμεται ανεξάρτθτα από γεωγραφικι κζςθ ι χρόνο, προςαρμοςμζνο ςτισ προτιμιςεισ ι 

απαιτιςεισ των μεμονωμζνων πολιτϊν. 

16
 Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελεί, μεταξφ άλλων και το γεγονόσ ότι ςτο 7ο Ρρόγραμμα-

Ρλαίςιο, μεταξφ των βαςικϊν «τεχνολογικϊν πυλϊνων» για τουσ οποίουσ αναμζνεται θ περαιτζρω 

ανάπτυξθ δράςεων, καταλζγονται και «προθγμζνα και ανοιχτά δίκτυα επικοινωνιϊν», προκειμζνου 

να καταςτεί εφικτι θ αμεςότερθ δυνατι ανάπτυξι τουσ. 

17 Οι βελτιϊςεισ ςτα δίκτυα ςε ςυνδυαςμό με νζεσ τεχνικζσ ςυμπίεςθσ δθμιουργοφν νζα και 

ταχφτερα κανάλια και προωκοφν νζεσ μορφζσ και υπθρεςίεσ περιεχομζνου (π.χ. φωνι μζςω IP, 

τθλεόραςθ ςτον παγκόςμιο ιςτό, επιγραμμικι μουςικι). 

18
 Οι βαςικζσ υποκείμενεσ ευρυηωνικζσ τεχνολογίεσ είναι κατά βάςθ δυναμικοφ χαρακτιρα. Θ 

ανάπτυξθ και θ αποδοχι-χριςθ τουσ κα πρζπει να εκλαμβάνονται ωσ μια διαρκισ εξελιςςόμενθ 

διαδικαςία, με ζμφαςθ ςε κζματα περί αναβάκμιςθσ των υποδομϊν, όπωσ και επαφξθςθσ τθσ 

προςφερόμενθσ χωρθτικότθτασ, κακϊσ επίςθσ και τθσ εγκατάςταςθσ και προςφοράσ νζων 

υποδομϊν και εφαρμογϊν.  
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αυτζσ τισ ςφγχρονεσ απαιτιςεισ19. Στο βακμό που κα καταςτεί εφικτι θ αμεςότερθ και 

βραχυπρόκεςμθ ανάπτυξθ και θ δθμιουργία νζων ευκαιριϊν, αναμζνεται μια γρθγορότερθ 

ανάπτυξθ των αντίςτοιχων ευρυηωνικϊν υποδομϊν. Οι ςχετικζσ επενδφςεισ μποροφν να 

περιλαμβάνουν είτε αναβακμίςεισ υφιςτάμενων υποδομϊν είτε τθν εγκατάςταςθ νζων, για 

τθν κάλυψθ ςυγκεκριμζνων ςτόχων-αναγκϊν ι απαιτιςεων. Κατά τθν κοινι ευρωπαϊκι 

κεϊρθςθ, ο ανταγωνιςμόσ μεταξφ των τεχνολογικϊν υποδομϊν μπορεί αφενόσ μεν να 

βοθκιςει ςτθν ευρφτερθ ανάπτυξθ, αφετζρου δε ςτθ μείωςθ των τιμϊν και του κόςτουσ. 

Θ τεχνολογικι και επιχειρθματικι «ςφγκλιςθ» δραςτικοποιεί περαιτζρω μια τζτοια 

προοπτικι, κακϊσ θ δυνατότθτα πολλαπλϊν προςφορϊν αναφορικά με τθν ποιότθτα, το 

εφροσ διευκολφνςεων και υπθρεςιϊν, αλλά και τθν τιμολογιακι πολιτικι, κακιςτά ικανοφσ 

τουσ εκάςτοτε τελικοφσ αποδζκτεσ για επιλογι τθσ  βζλτιςτθσ απόφαςθσ. Μολαταφτα, 

απαιτείται θ άςκθςθ κατάλλθλων μορφϊν παρζμβαςθσ, εκ μζρουσ των αρμόδιων αρχϊν, 

ϊςτε να διαςφαλίηεται θ διαλειτουργικότθτα μεταξφ των υποδομϊν και θ προοπτικι τθσ 

ουδετερότθτασ των τεχνολογιϊν. 

Εντοφτοισ ςε πολλζσ αγροτικζσ και «απομακρυςμζνεσ» περιοχζσ (ι κατά μια άλλθ κεϊρθςθ 

ςε «περιοχζσ περιοριςμζνου επιχειρθματικοφ ενδιαφζροντοσ»), θ γεωγραφικι απομόνωςθ 

και θ χαμθλι πυκνότθτα πλθκυςμοφ κακιςτοφν μθ ςυμφζρουςα τθν εμπορικι επζνδυςθ 

ανάπτυξθσ νζων δικτφων ι τθν αναβάκμιςθ τυχόν υπαρχουςϊν ευρυηωνικϊν δικτφων. 

Ταυτόχρονα, ακόμα και ςτισ θμι-αςτικζσ περιοχζσ (όπωσ και ςε οριςμζνεσ αςτικζσ περιοχζσ) 

τθσ περιφζρειασ τθσ χϊρασ, το ειςοδθματικό επίπεδο των υποψιφιων χρθςτϊν ςε 

ςυνάρτθςθ με το υψθλό κόςτοσ των ευρυηωνικϊν υποδομϊν κακιςτοφν μθ βιϊςιμθ τθν 

ανάπτυξθ τζτοιων δικτφων (παρά το γεγονόσ ότι θ εμπορικι βιωςιμότθτα κα καταςτεί 

εφικτι μελλοντικά όταν το κόςτοσ από τθν μαηικι διάδοςθ κα ζχει μειωκεί αρκετά). 

Ωςτόςο μια τζτοια κακυςτζρθςθ ςε ζναν εξαιρετικά κρίςιμο, για τθν οικονομικι και 

κοινωνικι ανάπτυξθ, τομζα, ενδζχεται πολφ ςοβαρά να οδθγιςει ςε περαιτζρω απόκλιςθ 

από τισ λοιπζσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. 

2.2. Ευρωπαώκό Ρυθμιςτικό Πλαύςιο20 

Θ ολοκλθρωμζνθ πρωτοβουλία τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τισ πολιτικζσ ςχετικά με τθν 

Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ και τα μζςα επικοινωνίασ i2010 αντιμετωπίηει τθν πρόκλθςθ τθσ 

                                                           
19

 Οι ευρυηωνικζσ ςυνδζςεισ παρζχουν νζεσ επιλογζσ ςε όρουσ ποιότθτασ των παρεχόμενων 

υπθρεςιϊν. Θ ταχεία και αξιόπιςτθ πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο, θ εκπαίδευςθ από απόςταςθ, θ 

θλεκτρονικι δθμόςια διοίκθςθ, θ παροχι υπθρεςιϊν υγείασ, θ διαςκζδαςθ, θ τθλε-διάςκεψθ, το 

θλεκτρονικό εμπόριο και ςειρά άλλων εφαρμογϊν λειτουργοφν πιο αποδοτικά και είναι 

ενδεχομζνωσ εφικτά μόνο μζςω των υψθλϊν ταχυτιτων που προςφζρονται από τθν ευρυηωνικι 

πρόςβαςθ. 

20
 Ρλθροφοριακά ςτοιχεία γενικότερου ενδιαφζροντοσ αναφορικά με το ευρωπαϊκό ρυκμιςτικό 

πλαίςιο βρίςκονται ςτο Ραράρτθμα 5. 
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ταχείασ ςφγκλιςθσ21 και τθσ ταχείασ τεχνολογικισ εξζλιξθσ με ζνα κατάλλθλα 

διαμορφωμζνο ρυκμιςτικό πλαίςιο για τισ θλεκτρονικζσ επικοινωνίεσ, το οποίο προωκεί 

τον ανταγωνιςμό, τισ επενδφςεισ, τθν καινοτομία, τθν ενιαία αγορά και τα οφζλθ για τουσ 

καταναλωτζσ. 

Στο ςφγχρονο ευρωπαϊκό περιβάλλον αναφοράσ για τθν ανάπτυξθ και τθν απαςχόλθςθ και 

υπό τθ κεϊρθςθ των απαιτιςεων μιασ ανοικτισ, απελευκερωμζνθσ και ενιαίασ 

ανταγωνιςτικισ αγοράσ, οι κανονιςτικζσ ρυκμίςεισ του τομζα των θλεκτρονικϊν 

επικοινωνιϊν ζχουν υποςτεί διάφορουσ «μεταςχθματιςμοφσ» και «τροποποιιςεισ», ιδίωσ 

κατά τθν τελευταία δεκαετία. Οι θλεκτρονικζσ επικοινωνίεσ ςτθρίηουν το ςφνολο τθσ 

οικονομίασ και ςε κοινοτικό επίπεδο διζπονται από ςυγκεκριμζνο πλαίςιο κανονιςτικϊν 

ρυκμίςεων που τζκθκε ςε ιςχφ το 2003. Το εν λόγω πλαίςιο αποτελεί ζνα «υπόδειγμα 

βζλτιςτθσ πρακτικισ». Στισ περιπτϊςεισ ςυνεποφσ και αποτελεςματικισ εφαρμογισ ζχει 

ςυμβάλει δραςτικά ςτθν επίτευξθ ςυνκθκϊν ανταγωνιςμοφ, ςτθν κακιζρωςθ χαμθλότερων 

τιμϊν για τουσ τελικοφσ καταναλωτζσ και ςτθν ενκάρρυνςθ των επενδφςεων. Ωςτόςο, για 

τθν πραγμάτωςθ του πλιρουσ δυναμικοφ τθσ εςωτερικισ αγοράσ, χρειάηεται ςυνεκτικότερθ 

εφαρμογι του πλαιςίου ςτο ςφνολο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και θ ενίςχυςι του ςε 

επιμζρουσ τομείσ22. 

Θ ευρυηωνικότθτα αποτελεί το ταχφτερα αναπτυςςόμενο τμιμα τθσ ευρωπαϊκισ αγοράσ23. 

Ραρουςιάηει αφξθςθ εςόδων θ οποία, κατά τρζχουςεσ εκτιμιςεισ, κυμαίνεται μεταξφ 7,8% 

και 8,5%24. Ο ανταγωνιςμόσ με βάςθ τισ υποδομζσ και θ αποτελεςματικι κανονιςτικι 

ρφκμιςθ εξακολουκοφν να αποτελοφν τουσ κφριουσ μοχλοφσ τθσ αγοράσ25. Ο ςυςχετιςμόσ 

μεταξφ επενδφςεων ςε ευρυηωνικι τεχνολογία και ανταγωνιςμοφ ςτισ υποδομζσ ζχει πλζον 

καταςτεί ςαφισ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, οι κανονιςτικζσ ρυκμίςεισ ενδείκνυται να ςυμβαδίηουν με τισ 

ευρφτερεσ εξελίξεισ ςτθν τεχνολογία και τθν αγορά. Συνεπϊσ, ςτο πλαίςιο των όποιων 

δράςεων ανακεϊρθςθσ που επιτελοφνται με τθ μζριμνα τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, 

επιβάλλεται θ ςε βάκοσ εξζταςθ των αρχϊν και του τρόπου εφαρμογισ του υφιςτάμενου 

                                                           
21

 Θ «ςφγκλιςθ» ςτουσ κλάδουσ των τθλεπικοινωνιϊν, των μζςων επικοινωνίασ και τθσ τεχνολογίασ 

των πλθροφοριϊν ςθμαίνει ότι όλα τα δίκτυα και οι υπθρεςίεσ μετάδοςθσ κα πρζπει να διζπονται 

από ενιαίο κανονιςτικό πλαίςιο. 

22
 London Economics ςε ςυνεργαςία με τθν PricewaterhouseCoopers, μελζτθ για τθν Γ.Δ. Κοινωνία 

τθσ Ρλθροφορίασ και Μζςα επικοινωνίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ςχετικά με “An assessment of 
the Regulatory Framework for Electronic Communications - Growth and Investment in the EU e-
communications sector”. 
[ec.europa.eu/.../policy/ecomm/doc/info_centre/studies_ext_consult/assessmt_growth_invst/invest
ment.pdf]. 

23
 Communication Committee (2007). Working Document on Broadband Access in the EU: Situation at 

1 July 2007. (COCOM 07-50final, 15.10.2007). Brussels, Belgium: DGINFSO/B3. 

24
 ΕITO (Ευρωπαϊκό Ραρατθρθτιριο Τεχνολογίασ Ρλθροφοριϊν), 2006. 

25
 Τονίηεται ιδιαίτερα θ ςθμαςία, για τισ ευρωπαϊκζσ επιχειριςεισ και τουσ πολίτεσ, τθσ πρόςβαςθσ 

ςε φκθνι, παγκόςμιασ κλάςθσ, υποδομι επικοινωνιϊν και ςε ευρφ φάςμα υπθρεςιϊν-εφαρμογϊν. 
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κοινοφ κανονιςτικοφ πλαιςίου, ιδίωσ ςτουσ τομείσ εκείνουσ ςτουσ οποίουσ ςθμεία 

ςυμφόρθςθσ κακυςτεροφν τθν παροχι ταχφτερων, περιςςότερο καινοτομικϊν και 

ανταγωνιςτικϊν ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν26. Το κανονιςτικό πλαίςιο ζχει μζχρι ςτιγμισ 

αποδειχκεί ότι είναι ςε κζςθ να αντιμετωπίςει νζεσ τεχνολογίεσ, όπωσ θ φωνθτικι 

τθλεφωνία μζςω του πρωτοκόλλου του διαδικτφου (VoIP), με δυνατότθτα υποδοχισ και 

άλλων εξελίξεων, ςτθν τεχνολογία και ςτθν αγορά. 

Θ εφαρμογι του κανονιςτικοφ πλαιςίου ςθμειϊνει ςυνολικά πρόοδο, ειςάγοντασ τον 

ανταγωνιςμό ςτισ αγορζσ θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν, με επακόλουκα οφζλθ για τουσ 

καταναλωτζσ από πλευράσ τιμϊν και ςφγκλιςθσ καινοτόμων υπθρεςιϊν. Σιμερα, κάκε 

Κράτοσ-Μζλοσ ζχει να δείξει παραδείγματα βζλτιςτθσ πρακτικισ για όλεσ τισ πτυχζσ τθσ 

κανονιςτικισ ρφκμιςθσ και τθσ λειτουργίασ των αγορϊν. 

Το τρζχον πλαίςιο των κοινοτικϊν κανονιςτικϊν ρυκμίςεων για δίκτυα και υπθρεςίεσ 

θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν ςυγκροτείται με βάςθ τισ διατάξεισ πζντε ουςιωδϊν Οδθγιϊν:  

(i) Οδθγία 2002/21/EΚ («Οδθγία Πλαίςιο»),  

(ii) Οδθγία 2002/20/EΚ για τθν αδειοδότθςθ,  

(iii) Οδθγία 2002/19/EΚ για τθν πρόςβαςθ και τθ διαςφνδεςθ,  

(iv) Οδθγία 2002/22/EΚ για τθν κακολικι υπθρεςία και τα Δικαιϊματα των Χρθςτϊν 

και  

(v) Οδθγία 2002/58/EC για τθν αςφάλεια των δεδομζνων και τθσ ιδιωτικισ ηωισ 

των χρθςτϊν. 

Το πλαίςιο ςυμπλθρϊνεται από τθν Οδθγία 2002/77/ΕΚ27, τθν Απόφαςθ αρ.676/2002/ΕΚ 

για το ραδιοφάςμα, κακϊσ και από τον Κανονιςμό αρ.2887/2000/ΕΚ για τθν αδεςμοποίθτθ 

πρόςβαςθ ςτον τοπικό βρόχο. 

Στόχοι του πλαιςίου είναι θ προϊκθςθ του ανταγωνιςμοφ, θ εδραίωςθ τθσ εςωτερικισ 

αγοράσ θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν κακϊσ και το όφελοσ των τελικϊν χρθςτϊν και 

καταναλωτϊν28. Το πλαίςιο ζχει ςχεδιαςτεί λαμβάνοντασ υπόψθ τθ ςφγκλιςθ, υπό τθν 

                                                           
26

 Ανακοίνωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ςτο Συμβοφλιο, ςτο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, ςτθν 

Ευρωπαϊκι Οικονομικι και Κοινωνικι Επιτροπι και ςτθν Επιτροπι Ρεριφερειϊν: «Για τθν 

ανακεϊρθςθ του πλαιςίου των κοινοτικϊν κανονιςτικϊν ρυκμίςεων ςχετικά με δίκτυα και υπθρεςίεσ 

θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν», COM(2006) 334 τελικό, 29.06.2006. 

27
 Οδθγία 2002/77/ΕΚ τθσ Επιτροπισ τθσ 16θσ Σεπτεμβρίου 2002 ςχετικά με τον ανταγωνιςμό ςτισ 

αγορζσ δικτφων και υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν, ΕΕ L249, 17.09.2002, ςελ.21-26. 

28
 Το άνοιγμα τθσ αγοράσ των τθλεπικοινωνιϊν ςτον ανταγωνιςμό είχε καταλυτικά αποτελζςματα ςε 

ζνα χϊρο όπου παλαιότερα δροφςαν ολιγοπϊλια. Για τθν πλαιςίωςθ τθσ εξζλιξθσ αυτισ οι 

ευρωπαϊκοί κεςμοί που διακζτουν αποφαςιςτικζσ αρμοδιότθτεσ κζςπιςαν νομοκετικά μζτρα ικανά 

ϊςτε να ςυμβαδίηουν με τθν τεχνολογικι πρόοδο και τισ απαιτιςεισ τθσ αγοράσ. Οι εξελίξεισ αυτζσ 

οδιγθςαν ςτθν υιοκζτθςθ ενόσ ςφγχρονου κοινοτικοφ πλαιςίου κανονιςτικϊν ρυκμίςεων για τισ 
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ζννοια ότι πραγματεφεται αγορζσ και όχι τεχνολογίεσ. Οι αγορζσ ορίηονται ςφμφωνα με τισ 

αρχζσ τθσ νομοκεςίασ περί ανταγωνιςμοφ, βάςει γενικϊν κεωριςεων προςφοράσ και 

ηιτθςθσ, ενϊ είναι ανεξάρτθτεσ από μεταβολζσ τθσ υποκείμενθσ τεχνολογίασ. Το πλαίςιο 

προβλζπει ςταδιακι άρςθ των κανονιςτικϊν ρυκμίςεων αφότου εδραιωκεί ο 

ανταγωνιςμόσ. Οι αγορζσ όπου θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι κεωρεί ότι θ κανονιςτικι ρφκμιςθ 

είναι αιτιολογθμζνθ, κακϊσ και τα κριτιρια που χρθςιμοποιοφνται για τον προςδιοριςμό 

τουσ, απαρικμοφνται ςε ςχετικι κοινοτικι Σφςταςθ29, υποκείμενεσ ςε «εφλογεσ» -χρονικά- 

ανακεωριςεισ. Ραράλλθλα, με το τρζχον κανονιςτικό πλαίςιο επιδιϊκεται θ προςταςία του 

καταναλωτι μζςω κακοριςμοφ νομικϊν υποχρεϊςεων ςτα πεδία τθσ προςταςίασ τθσ 

ιδιωτικισ ηωισ και των δεδομζνων, τθσ κακολικισ υπθρεςίασ και των δικαιωμάτων των 

χρθςτϊν. Το κανονιςτικό πλαίςιο δεν πραγματεφεται τισ υπθρεςίεσ περιεχομζνου (όπωσ το 

ραδιοτθλεοπτικά εκπεμπόμενο περιεχόμενο ι οι χρθματοπιςτωτικζσ υπθρεςίεσ) οι οποίεσ 

υπάγονται ςε άλλουσ κανόνεσ ςε κοινοτικι κλίμακα, παρζχει όμωσ ςτισ ΕΑ εξουςίεσ για 

τθν αντιμετϊπιςθ μθ ανταγωνιςτικϊν αγορϊν ςε περιπτϊςεισ όπου υπθρεςίεσ 

περιεχομζνου είναι δεςμοποιθμζνεσ (παρζχονται μαηί) με υπθρεςίεσ θλεκτρονικϊν 

επικοινωνιϊν. 

2.2.1. Η Οδηγύα Πλαύςιο 

Θ Οδθγία-Ρλαίςιο30 είναι μζροσ τθσ «δζςμθσ τθλεπικοινωνιακϊν ρυκμίςεων» που 

αποβλζπει ςτθν ουςιαςτικι αναδιαμόρφωςθ του πλαιςίου κανονιςτικϊν ρυκμίςεων, ϊςτε 

ο τομζασ των θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν να καταςτεί ανταγωνιςτικότεροσ. Αποςκοπεί 

κυρίωσ ςτθν θ κακιζρωςθ ενόσ ενδεδειγμζνου και καταλλιλωσ εναρμονιςμζνου πλαιςίου, 

για δίκτυα και υπθρεςίεσ θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν31. Ρεριλαμβάνει κυρίωσ «οριηόντιεσ» 

διατάξεισ που εξυπθρετοφν ςειρά άλλων μζτρων και κεματικϊν πεδίων, όπωσ: 

Ρροςδιοριςμόσ πεδίου εφαρμογισ και κεμελιωδϊν αρχϊν δράςεων, παράκεςθ βαςικϊν 

οριςμϊν, κεϊρθςθ γενικϊν διατάξεων για τισ εκνικζσ ρυκμιςτικζσ αρχζσ (ΕΑ)32, ειςαγωγι 

                                                                                                                                                                      
θλεκτρονικζσ επικοινωνίεσ, των οποίων κφριοσ ςτόχοσ ιταν θ ενίςχυςθ του ανταγωνιςμοφ με τθ 

διευκόλυνςθ τθσ εμφάνιςθσ νεοειςερχόμενων ςτον τομζα και θ περαιτζρω τόνωςθ των επενδφςεων. 

29
 Σφςταςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τισ ςχετικζσ αγορζσ προϊόντων και υπθρεςιϊν ςτον τομζα 

των θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν οι οποίεσ υπόκεινται ςε εκ των προτζρων ρφκμιςθ, C(2003)497. 

30
 Οδθγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 7θσ Μαρτίου 2002, 

ςχετικά με κοινό κανονιςτικό πλαίςιο για δίκτυα και υπθρεςίεσ θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν (Οδθγία 
Ρλαίςιο). Επίςθμθ Εφθμερίδα (ΕΕ) L108, 24.04.2002, ςελ.33-50. 

31
 Ενόψει τθσ τεχνολογικισ ςφγκλιςθσ και τθσ ανάγκθσ οριηόντιασ ρφκμιςθσ για το ςφνολο των 

υποδομϊν, το νζο πλαίςιο δεν περιορίηεται πλζον ςε δίκτυα και υπθρεςίεσ τθλεπικοινωνιϊν, αλλά 
καλφπτει και το ςφνολο των δικτφων και υπθρεςιϊν των θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν. 
Συμπεριλαμβάνει τθ ςτακερι φωνθτικι τθλεφωνία, τισ κινθτζσ και τισ ευρυηωνικζσ επικοινωνίεσ, 
κακϊσ και τθν καλωδιακι και τθ δορυφορικι τθλεόραςθ. 

32
 Σφμφωνα με τθν αρχι του διαχωριςμοφ κανονιςτικϊν και εκτελεςτικϊν αρμοδιοτιτων, τα Κράτθ-

Μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) κα πρζπει να εγγυϊνται τθν ανεξαρτθςία τθσ εκνικισ 
κανονιςτικισ αρχισ (ι αρχϊν) ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ αμερολθψία των αποφάςεϊν τουσ. Αυτι θ 
απαίτθςθ ανεξαρτθςίασ εφαρμόηεται με τθν επιφφλαξθ τθσ κεςμικισ αυτονομίασ και των 
ςυνταγματικϊν υποχρεϊςεων των Κρατϊν-Μελϊν τθσ Ε.Ε. ι τθσ «αρχισ τθσ ουδετερότθτασ» 
(δθλαδι ότι με τισ προτεινόμενεσ ρυκμίςεισ οφτε επιβάλλεται οφτε ευνοείται θ χρθςιμοποίθςθ 
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μιασ νζασ ζννοιασ τθσ «ςθμαντικισ ιςχφοσ ςτθν αγορά33» κακϊσ και ειςαγωγι κανόνων 

εκχϊρθςθσ οριςμζνων απαραίτθτων πόρων (όπωσ οι ραδιοςυχνότθτεσ, οι αρικμοί34, τα 

δικαιϊματα διζλευςθσ35 και ρυκμίςεισ για τα κζματα ςυνεγκατάςταςθσ36). Ουςιαςτικά, 

ςυμβάλλει ςτθ κζςπιςθ ςυνόλου διαδικαςιϊν για τθν εξαςφάλιςθ τθσ εναρμονιςμζνθσ 

εφαρμογισ του κανονιςτικοφ πλαιςίου ςε ολόκλθρθ τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.  

Θ Οδθγία-Ρλαίςιο ςαφζςτατα επθρεάηει ςτθν προςζγγιςθ κάκε επιμζρουσ δικτυακισ 

υποδομισ κακϊσ ουςιαςτικά και πρακτικά «οριοκετεί» το περιβάλλον αναφοράσ υπό το 

οποίο κα προκφψουν βαςικζσ κεωριςεισ για κζματα εξαιρετικισ ςπουδαιότθτασ, όπωσ π.χ. 

τα αναφερκζντα ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο. 

Κατά τθν Οδθγία-Ρλαίςιο οι «εκ των προτζρων» κανονιςτικζσ υποχρεϊςεισ δεν απαιτείται 

να επιβάλλονται μόνο ςτισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ δεν υπάρχει ουςιαςτικόσ 

ανταγωνιςμόσ, δθλαδι ςε αγορζσ ςτισ οποίεσ μια ι περιςςότερεσ επιχειριςεισ διακζτουν 

ςθμαντικι ιςχφ ςτθν αγορά, και όπου τα μζτρα αποκατάςταςθσ, ςτο πλαίςιο του εκνικοφ 
                                                                                                                                                                      
ςυγκεκριμζνου είδουσ τεχνολογίασ) όςον αφορά τουσ κανόνεσ των Κρατϊν-Μελϊν που διζπουν το 
κακεςτϊσ ιδιοκτθςίασ, που ορίηεται ςτο άρκρο 295 τθσ Συνκικθσ τθσ Ε.Ε. Οι εκνικζσ κανονιςτικζσ 
αρχζσ κα πρζπει να διακζτουν όλουσ τουσ απαραίτθτουσ πόρουσ, όςον αφορά το προςωπικό, τθν 
εμπειρία και τα οικονομικά μζςα, για να διεκπεραιϊνουν τα κακικοντά τουσ. Ταυτόχρονα, οι εκνικζσ 
κανονιςτικζσ αρχζσ χρειάηεται να ςυγκεντρϊνουν πλθροφορίεσ από τουσ ςυντελεςτζσ τθσ αγοράσ 
προκειμζνου να ανταποκρίνονται αποτελεςματικά ςτα κακικοντά τουσ. 

33
 Απόδοςθ ςτθν ελλθνικι, του αγγλικοφ όρου “Significant Market Power - SMP”. (Θ ζννοια 

προςεγγίηεται και αξιολογείται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 14 τθσ Οδθγίασ 2002/21/ΕΚ).  

34
 Θ πρόςβαςθ ςε πόρουσ αρικμοδότθςθσ βάςει διαφανϊν, αντικειμενικϊν και αμερόλθπτων 

κριτθρίων, είναι απαραίτθτθ για τον ανταγωνιςμό των επιχειριςεων ςτον τομζα των θλεκτρονικϊν 
επικοινωνιϊν. 

35
 Θ παραχϊρθςθ δικαιωμάτων διζλευςθσ αποςκοπεί ςτο να δοκεί δυνατότθτα ςε επιχειριςεισ να 

εγκαταςτιςουν πόρουσ πάνω ςε, κάτω από ι μζςω δθμόςιων ι ιδιωτικϊν ιδιοκτθςιϊν. Κατά τθν 
εξζταςθ αιτθμάτων ςχετικϊν με τθν παραχϊρθςθ των δικαιωμάτων διζλευςθσ, θ αρμόδια 
ρυκμιςτικι αρχι πρζπει να ενεργεί με βάςθ διαφανείσ διαδικαςίεσ που εφαρμόηονται χωρίσ 
διακρίςεισ και χωρίσ κακυςτζρθςθ. Σε κάκε περίπτωςθ, κα πρζπει να διαςφαλίηεται ότι υπάρχουν 
διαδικαςίεσ για τθν παροχι δικαιωμάτων εγκατάςταςθσ ευκολιϊν, οι οποίεσ είναι ζγκαιρεσ, 
αμερόλθπτεσ και διαφανείσ ϊςτε να εγγυϊνται όρουσ κεμιτοφ και αποτελεςματικοφ ανταγωνιςμοφ. 
Εντοφτοισ δεν κίγονται τυχόν εκνικζσ διατάξεισ που διζπουν τθν απαλλοτρίωςθ ι τθ χριςθ ακινιτων, 
τθ ςυνικθ άςκθςθ των δικαιωμάτων κυριότθτασ, τθ ςυνικθ χριςθ τθσ δθμόςιασ περιουςίασ, ι τθν 
αρχι τθσ ουδετερότθτασ όςον αφορά τουσ ιςχφοντεσ ςτα κράτθ μζλθ κανόνεσ, οι οποίοι διζπουν το 
κακεςτϊσ κυριότθτασ 

36
 Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, τα Κράτθ-Μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ δφνανται να επιβάλουν ςε 

επιχείρθςθ που εκμεταλλεφεται δίκτυο θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν το μεριςμό (κοινι χριςθ) πόρων 
ι ζγγειασ περιουςίασ. Οι ςχετικζσ αποφάςεισ ςυνδζονται με περιοριςμζνθ πρόςβαςθ ςε πόρουσ 
εξαιτίασ τθσ ανάγκθσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, τθσ υγείασ ι τθσ δθμόςιασ αςφάλειασ. 

Θ από κοινοφ χριςθ ευκολιϊν μπορεί να είναι επωφελισ για λόγουσ χωροταξικοφσ, δθμόςιασ υγείασ 
ι περιβάλλοντοσ, και είκιςται να ενκαρρφνεται από τισ εκνικζσ κανονιςτικζσ αρχζσ με βάςθ 
εκελοντικζσ ςυμφωνίεσ. Σε περιπτϊςεισ όπου οι επιχειριςεισ ςτεροφνται πρόςβαςθσ ςε βιϊςιμεσ 
εναλλακτικζσ επιλογζσ, θ υποχρεωτικι από κοινοφ χριςθ ευκολιϊν ι περιουςιακϊν ςτοιχείων 
μπορεί να είναι ςκόπιμθ. Μεταξφ άλλων καλφπτει: τθν από κοινοφ χριςθ υλικισ ςυνεγκατάςταςθσ 
και αγωγϊν, κτιρίων, ιςτϊν, κεραιϊν ι ςυςτθμάτων κεραιϊν. Θ υποχρεωτικι από κοινοφ χριςθ 
ευκολιϊν ι περιουςιακϊν ςτοιχείων κανονικά επιβάλλεται ςε επιχειριςεισ μόνο κατόπιν 
διαδικαςίασ πλιρουσ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ. 
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και κοινοτικοφ δικαίου του ανταγωνιςμοφ, δεν επαρκοφν για τθν αντιμετϊπιςθ του 

προβλιματοσ. Ρροσ τοφτο, ςυνιςτάται θ ςφνταξθ κατευκυντιριων γραμμϊν από τθν 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι και ςε κοινοτικό επίπεδο, ςφμφωνα με τισ αρχζσ του δικαίου περί 

ανταγωνιςμοφ, τισ οποίεσ να ακολουκοφν οι εκνικζσ κανονιςτικζσ αρχζσ όταν αξιολογοφν το 

κατά πόςο είναι αποτελεςματικόσ ο ανταγωνιςμόσ ςε μια δεδομζνθ αγορά και όταν 

εκτιμοφν τθν ζννοια τθσ «ςθμαντικισ ιςχφοσ ςτθν αγορά». Οι εκνικζσ κανονιςτικζσ αρχζσ κα 

πρζπει να αναλφουν κατά πόςο μια αγορά προϊόντων ι υπθρεςιϊν είναι πράγματι 

ανταγωνιςτικι ςε ζναν ςυγκεκριμζνο γεωγραφικό χϊρο, ο οποίοσ μπορεί να είναι το 

ςφνολο ι τμιμα τθσ επικρατείασ του ςυγκεκριμζνου κράτουσ μζλουσ ι γειτονικζσ περιοχζσ 

κρατϊν μελϊν, εκλαμβανόμενεσ ωσ ενιαίο ςφνολο. Στθν ανάλυςθ του αποτελεςματικοφ 

ανταγωνιςμοφ κα πρζπει να περιλαμβάνεται ανάλυςθ του κατά πόςον θ αγορά ζχει 

ανταγωνιςτικζσ προοπτικζσ και, κατά ςυνζπεια, κατά πόςον θ τυχόν ζλλειψθ 

αποτελεςματικοφ ανταγωνιςμοφ κα ζχει διάρκεια. Οι εν λόγω κατευκυντιριεσ γραμμζσ 

μποροφν να αντιμετωπίςουν και το κζμα των αναδυόμενων αγορϊν, όπου, εκ των 

πραγμάτων, θ εταιρεία που θγείται τθσ αγοράσ είναι πικανό να διακζτει ςθμαντικό μερίδιο 

τθσ αγοράσ αλλά δεν κα πρζπει να τθσ επιβάλλονται άτοπεσ υποχρεϊςεισ. 

Επιπλζον, ςτο πλαίςιο τθσ προαγωγισ-ενίςχυςθσ του ανταγωνιςμοφ, ιδίωσ ςε ςχζςθ με τθν 

παροχι δικτφων θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν (όπωσ και αναφορικά με τθν παροχι 

υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και ςυναφϊν ευκολιϊν), οι εκνικζσ κανονιςτικζσ 

αρχζσ προβλζπεται37  να προάγουν τον ανταγωνιςμό μζςω τθσ λιψθσ κατάλλθλων μζτρων 

που αποςκοποφν ςτθν εξαςφάλιςθ των κάτωκι απαιτιςεων: (i) Οι χριςτεσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των μειονεκτοφντων χρθςτϊν38, αποκομίηουν το μζγιςτο όφελοσ 

όςον αφορά τθν επιλογι, τθν τιμι και τθν ποιότθτα. (ii) Δεν υφίςταται ςτρζβλωςθ οφτε 

περιοριςμόσ του ανταγωνιςμοφ ςτον τομζα των θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν. (iii) 

Ενκαρρφνονται αποτελεςματικζσ επενδφςεισ ωσ προσ τισ υποδομζσ, οι οποίεσ 

υποςτθρίηουν τθν καινοτομία. (iv) Ενκαρρφνονται μζτρα αποτελεςματικισ χριςθσ των «εν 

ανεπαρκεία» πόρων (φάςμα ραδιοςυχνοτιτων και αρικμοδοτικοί πόροι). 

Ταυτόχρονα, οι εκνικζσ κανονιςτικζσ αρχζσ ςυμβάλλουν ςτθν ανάπτυξθ τθσ εςωτερικισ 

αγοράσ μζςω, μεταξφ άλλων, και τθσ άρςθσ τυχόν εμποδίων ςτθν παροχι δικτφων 

θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν. 

Στο κεματικό πεδίο που αφορά ςτα δικαιϊματα διζλευςθσ39, προβλζπεται ότι για τισ 

περιπτϊςεισ που θ αρμόδια αρχι εξετάηει αίτθςθ για τθν παραχϊρθςθ δικαιωμάτων 

εγκατάςταςθσ ευκολιϊν επί, υπεράνω ι υποκάτω δθμόςιου ι ιδιωτικοφ ακινιτου, ςε 

αντίςτοιχθ επιχείρθςθ θ φορζα αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο ϊςτε να παρζχει δίκτυα 

επικοινωνιϊν, θ διαδικαςία διενεργείται βάςει διαφανϊν και προςιτϊν ςτο κοινό 

                                                           
37

 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 8, §2 τθσ Οδθγίασ 2002/21/ΕΚ. 

38
 Θ ζννοια του «μειονεκτοφντοσ χριςτθ» αφορά εκείνουσ που ευρίςκονται ςε περιοχζσ 

περιοριςμζνου επιχειρθματικοφ και επενδυτικοφ ενδιαφζροντοσ, με αποτζλεςμα να ζχουν πολφ 
λιγότερεσ προςφερόμενεσ επιλογζσ τεχνολογικϊν ευκολιϊν και υποδομϊν, ςυγκριτικά με άλλουσ 
χριςτεσ. 

39
 Σφμφωνα με τισ επιμζρουσ ειδικζσ διατάξεισ του άρκρου 11 (§1 και §2) τθσ Οδθγίασ 2002/21/ΕΚ. 
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διαδικαςιϊν που εφαρμόηονται χωρίσ διακρίςεισ και χωρίσ κακυςτζρθςθ, και 

ακολουκοφνται οι αρχζσ τθσ διαφάνειασ και τθσ αμερολθψίασ κατά τον κακοριςμό των 

προχποκζςεων για τα δικαιϊματα αυτά. Ειδικότερα, όταν οι δθμόςιεσ ι οι τοπικζσ αρχζσ 

διατθροφν τθν κυριότθτα ι τον ζλεγχο των επιχειριςεων που εκμεταλλεφονται δίκτυα 

(και/ι υπθρεςίεσ θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν), υπάρχει ουςιαςτικόσ διαρκρωτικόσ 

διαχωριςμόσ τθσ αρμοδιότθτασ ςχετικά με τθν παροχι των προαναφερκζντων δικαιωμάτων 

από τισ δραςτθριότθτεσ που ζχουν ςχζςθ με τθν κυριότθτα ι τον ζλεγχο. 

2.2.2. Η Οδηγύα για την Αδειοδότηςη 

Κφριο δομικό ςτοιχείο του νζου ρυκμιςτικοφ πλαιςίου είναι και θ Οδθγία 2002/20/ΕΚ για 

τθν Αδειοδότθςθ40, θ οποία παρουςιάηει ζνα πιο απλό και εναρμονιςμζνο ςφςτθμα 

ζγκριςθσ και χοριγθςθσ αδειϊν ςε ολόκλθρθ τθν επικράτεια τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, με τα 

«ελάχιςτα» κανονιςτικά εμπόδια ςτθν είςοδο ςε μια ενιαία ευρωπαϊκι αγορά. 

Θ Οδθγία αυτι ςαφϊσ επθρεάηει τθν οποιαδιποτε απόπειρα εγκατάςταςθσ, λειτουργίασ 

και εκμετάλλευςθσ νζων δικτυακϊν υποδομϊν θλεκτρονικισ επικοινωνίασ, με ςτόχο τθν 

παροχι υπθρεςιϊν, εφόςον ουςιαςτικά νομιμοποιεί τον φορζα-κάτοχο αυτϊν των 

υποδομϊν και του παρζχει τθ δυνατότθτα δραςτθριοποίθςθσ ςτθν αγορά.  

Θ Οδθγία είχε ωσ βαςικό ςτόχο να ανακεωριςει τα προθγοφμενα κακεςτϊτα γενικϊν και 

ειδικϊν αδειϊν41 των Κρατϊν-Μελϊν και να προωκιςει κατάλλθλο & νεωτεριςτικό 

ρυκμιςτικό πλαίςιο, βαςιςμζνο:  

 ςτθν ανάγκθ ενκάρρυνςθσ μιασ δυναμικισ και ανταγωνιςτικισ αγοράσ 

επικοινωνιακϊν υποδομϊν και υπθρεςιϊν,  

 ςτθν ενοποίθςθ τθσ εςωτερικισ ευρωπαϊκισ αγοράσ ςε ζνα πραγματικό 

περιβάλλον ςφγκλιςθσ, 

 ςτον περιοριςμό των κανονιςτικϊν ρυκμίςεων ςτο ελάχιςτο δυνατό,  

 ςτθν επιδίωξθ «τεχνολογικισ ουδετερότθτασ42» και  

 ςτθν καλφτερθ δυνατι κάλυψθ των αναγκϊν των ςυγκλινουςϊν αγορϊν.  

Κατά μείηονα λόγο θ Οδθγία προβλζπει ζνα απλοποιθμζνο και εναρμονιςμζνο κακεςτϊσ 

αδειοδότθςθσ με απϊτερο ςτόχο τθ μείωςθ -ςτο ελάχιςτο δυνατό- των διοικθτικϊν 

                                                           
40

 Οδθγία 2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 7θσ Μαρτίου 2002, 
για τθν αδειοδότθςθ δικτφων και υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν (Οδθγία για τθν 
αδειοδότθςθ), ΕΕ L108, 24.04.2002 ςελ.21-32. 

41
 Κατά τθ κεϊρθςθ τθσ προθγοφμενθσ, ιδθ από το 1997 και ουςιαςτικά «παρωχθμζνθσ» ςιμερα, 

Οδθγίασ 97/13/ΕΚ (ΕΕ L117, 07.05.1997, ς.15). 

42
 Δθλαδι ςτθν προοπτικι προϊκθςθσ μζτρων που να μθν ευνοοφν ιδιαίτερα μια (ι/και 

περιςςότερεσ) ςυγκεκριμζνθ μορφι τεχνολογίασ, ςε βάροσ άλλων αντίςτοιχων, είτε ιδθ 
υφιςτάμενων είτε δυνθτικά αναπτυςςόμενων τεχνολογιϊν.  
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εμποδίων για τθν είςοδο ςτθν αγορά, ϊςτε να τονωκεί θ ανάπτυξθ νζων υπθρεςιϊν 

θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και να επιτραπεί τόςο ςτουσ παρόχουσ υπθρεςιϊν όςο και 

ςτουσ καταναλωτζσ-χριςτεσ να επωφελθκοφν από τισ οικονομίεσ κλίμακασ τθσ ενιαίασ 

ευρωπαϊκισ αγοράσ43. Το νζο προτεινόμενο ςφςτθμα αδειοδότθςθσ υπό το κακεςτϊσ 

«γενικισ άδειασ»44 ιςχφει πλζον για όλεσ τισ υπθρεςίεσ και τα δίκτυα θλεκτρονικισ 

επικοινωνίασ, ανεξάρτθτα από τα τεχνολογικά τουσ χαρακτθριςτικά. Θ Οδθγία καλφπτει τθν 

αδειοδότθςθ όλων των δικτφων και υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν, ανεξαρτιτωσ 

του εάν παρζχονται ι όχι ςτο κοινό45.  

Επιπλζον, θ Οδθγία 2002/20/ΕΚ αποςκοπεί ςτθ δθμιουργία ςαφοφσ νομικοφ πλαιςίου για 

τθν εξαςφάλιςθ τθσ ελευκερίασ παροχισ δικτφων και υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν 

επικοινωνιϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ τυχόν περιοριςμοφσ που ςυνάδουν προσ τθ Συνκικθ 

για τθν ίδρυςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ, όπωσ αυτι ιςχφει ςιμερα, ιδίωσ δε τα μζτρα 

που αφοροφν ςτθ δθμόςια τάξθ, ςτθ δθμόςια αςφάλεια και ςτθ δθμόςια υγεία. 

Ειδικζσ υποχρεϊςεισ που μποροφν να επιβλθκοφν ςτουσ φορείσ παροχισ υπθρεςιϊν και 

δικτφων θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν με ςθμαντικι ιςχφ ςτθν αγορά46 ι ςτουσ 

εντεταλμζνουσ να παρζχουν κακολικι υπθρεςία, βάςει τθσ οδθγίασ είναι νομικά διακριτζσ 

από τα γενικά δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ βάςει των γενικϊν αδειϊν. 

Θ γενικι άδεια επιτρζπει ςτισ επιχειριςεισ που παρζχουν ςτο κοινό δίκτυα και υπθρεςίεσ 

θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν, να διαπραγματεφονται διαςφνδεςθ (υπό τουσ όρουσ τθσ 

Οδθγίασ 2002/19/ΕΚ για κζματα περί διαςφνδεςθσ). Οι εκνικζσ κανονιςτικζσ αρχζσ 

παρζχουν δθλϊςεισ ςτισ ωσ άνω επιχειριςεισ-φορείσ παροχισ υπθρεςιϊν και δικτφων 

                                                           
43

 Θ νζα προςζγγιςθ για τθν αδειοδότθςθ διευκολφνει τθν είςοδο, ςτθν αγορά, των παρόχων 

παρόχουσ θλεκτρονικϊν δικτφων μειϊνοντασ ςτο ελάχιςτο τουσ διοικθτικοφσ φραγμοφσ. Αυτό 

ωφελεί ςυνολικότερα τθν οικονομία, κακιςτϊντασ τισ επιχειριςεισ αποδοτικότερεσ. 

44
 Θ «γενικι άδεια» ορίηεται ωσ το νομικό πλαίςιο που κεςπίηεται από τα Κράτθ-Μζλθ και που 

διαςφαλίηει δικαιϊματα για τθν παροχι δικτφων ι υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και 

κεςπίηει ειδικζσ υποχρεϊςεισ ανά τομζα, που είναι δυνατόν να εφαρμόηονται ςε όλουσ ι ςε 

ςυγκεκριμζνουσ τφπουσ δικτφων και υπθρεςιϊν.   

 

45
 Υπό τθ νζα προςζγγιςθ, δεν απαιτείται πλζον ρθτι απόφαςθ ι διοικθτικι πράξθ τθσ εκνικισ 

κανονιςτικισ αρχισ, ενϊ υφίςταται κάποιο είδοσ περιοριςμοφ των διαδικαςτικϊν απαιτιςεων μόνο 
ςχετικά με τα κζματα που αφοροφν ςτθν κοινοποίθςθ (για τθν οποία ςυνικωσ κα απαιτείται ςχετικι 
απόδειξθ εκ μζρουσ του φορζα που λαμβάνει τθν αντίςτοιχθ άδεια-εξουςιοδότθςθ). Γενικά, θ 
«κοινοποίθςθ» περιορίηεται ςτθν απλι υποβολι διλωςθσ νομικοφ ι φυςικοφ προςϊπου προσ τθν 
εκνικι κανονιςτικι αρχι, με τθν οποία γνωςτοποιεί τθν πρόκεςι του να αρχίςει να παρζχει 
υπθρεςίεσ ι δίκτυα θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν, και ςτθν υποβολι των ελάχιςτων πλθροφοριϊν οι 
οποίεσ απαιτοφνται (π.χ. προςδιοριςμόσ τθσ επιχείρθςθσ, αρμόδιοι για επαφζσ και ςφντομθ 
περιγραφι του δικτφου ι τθσ υπθρεςίασ) ϊςτε θ εκνικι κανονιςτικι αρχι να ζχει τθ δυνατότθτα 
τιρθςθσ μθτρϊου φορζων παροχισ υπθρεςιϊν και δικτφων θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν. 

46
 Δυνάμει του άρκρου 5 (§1 και §2), και των άρκρων 6 και 8 τθσ Οδθγίασ 2002/19/ΕΚ για τθν 

πρόςβαςθ και τθ διαςφνδεςθ κακϊσ και των άρκρων 16, 17, 18 και 19 τθσ Οδθγίασ 2002/22/ΕΚ για 
τθν κακολικι υπθρεςία.  



29 

 

θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν, μετά από αίτθςθ των τελευταίων ι με ιδία πρωτοβουλία, 

ςχετικά με τθν επικφρωςθ των δικαιωμάτων των εν λόγω φορζων όςον αφορά τθ 

διαςφνδεςθ και τα δικαιϊματα διζλευςθσ, ςυγκεκριμζνα για τθ διευκόλυνςθ των 

διαπραγματεφςεων ςε άλλα, περιφερειακά ι τοπικά, επίπεδα διακυβζρνθςθσ ι με φορείσ 

παροχισ υπθρεςιϊν ςε άλλα Κράτθ-Μζλθ.  

Οι επιχειριςεισ οι οποίεσ παρζχουν δίκτυα και υπθρεςίεσ θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν ςε 

άλλουσ φορείσ, πλθν του κοινοφ, μποροφν να διαπραγματεφονται διαςφνδεςθ με 

εμπορικοφσ όρουσ. 

Μποροφν να επιβάλλονται τζλθ για δικαιϊματα διζλευςθσ (όπωσ επίςθσ και για τθ χριςθ 

φάςματοσ και αρικμϊν), κατά κεϊρθςθ υποκείμενθ ςτισ αρχζσ τθσ αμερολθψίασ, 

διαφάνειασ, αντικειμενικισ αιτιολόγθςθσ και αναλογικότθτασ και ςφμφωνα με τουσ 

ςτόχουσ πολιτικισ που αφοροφν ςτθν ανάπτυξθ καινοτόμων υπθρεςιϊν και του 

ανταγωνιςμοφ. 

2.2.3. Η Οδηγύα για την Πρόςβαςη 

Θ κοινοτικι Οδθγία 2002/19/ΕΚ47 ςχετικά με τθν «πρόςβαςθ»48 ςε δίκτυα θλεκτρονικϊν 

επικοινωνιϊν και με τθ «διαςφνδεςι»49 τουσ αποςαφθνίηει και εναρμονίηει τον τρόπο με 

τον οποίο τα Κράτθ-Μζλθ ρυκμίηουν τθν αγορά μεταξφ των προμθκευτϊν δικτφων και 

υπθρεςιϊν επικοινωνιϊν ςτθν επικράτεια τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ50.  

                                                           
47

 Οδθγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 7θσ Μαρτίου 2002 
ςχετικά με τθν πρόςβαςθ ςε δίκτυα θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και ςυναφείσ ευκολίεσ, κακϊσ και 
με τθ διαςφνδεςι τουσ (Οδθγία για τθν Πρόςβαςθ), ΕΕ L108, 24.04.2002, ςελ.7-20. 

48
 Ωσ «πρόςβαςθ» νοείται (κατά το εδάφιο α) του άρκρου 2 τθσ Οδθγίασ 2002/19/ΕΚ) θ διάκεςθ 

ευκολιϊν και/ι υπθρεςιϊν ςε άλλθ επιχείρθςθ, βάςει κακοριςμζνων όρων, ςε αποκλειςτικι ι μθ 
βάςθ, για τον ςκοπό παροχισ υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν. Αυτό καλφπτει, μεταξφ άλλων: 
τθν πρόςβαςθ ςε ςτοιχεία του δικτφου και ςυναφείσ ευκολίεσ, που μποροφν να αφοροφν και τθ 
ςφνδεςθ εξοπλιςμοφ δια ςτακερϊν ι μθ ςτακερϊν μζςων (αυτό περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνα τθν 
πρόςβαςθ ςτον τοπικό βρόχο και ςε ευκολίεσ και υπθρεςίεσ απαραίτθτεσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν 
μζςω τοπικοφ βρόχου), τθν πρόςβαςθ ςε υλικι υποδομι, που περιλαμβάνει κτίρια, ςωλινεσ και 
ιςτοφσ, τθν πρόςβαςθ ςε ςυναφι ςυςτιματα λογιςμικοφ, που περιλαμβάνουν ςυςτιματα 
λειτουργικισ υποςτιριξθσ, τθν πρόςβαςθ ςε μετάφραςθ αρικμϊν ι ςε ςυςτιματα που παρζχουν 
παρόμοιεσ λειτουργικζσ δυνατότθτεσ, τθν πρόςβαςθ ςε ςτακερά και κινθτά δίκτυα (ιδίωσ για 
περιαγωγι), τθν πρόςβαςθ ςε ςυςτιματα υπό όρουσ πρόςβαςθσ για υπθρεςίεσ ψθφιακισ 
τθλεόραςθσ, και τθν πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ εικονικοφ δικτφου. 

49
 Ωσ «διαςφνδεςθ» νοείται (κατά το εδάφιο β) του άρκρου 2 τθσ Οδθγίασ 2002/19/ΕΚ) θ φυςικι και 

λογικι ηεφξθ δθμόςιων δικτφων επικοινωνιϊν που χρθςιμοποιοφνται από τθν ίδια ι διαφορετικι 
επιχείρθςθ προκειμζνου να παρζχεται ςτουσ χριςτεσ μιασ επιχείρθςθσ θ δυνατότθτα να 
επικοινωνοφν με χριςτεσ τθσ ίδιασ ι άλλθσ επιχείρθςθσ ι να ζχουν πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ που 
παρζχονται από άλλθ επιχείρθςθ. Οι υπθρεςίεσ μποροφν να παρζχονται από τα εμπλεκόμενα μζρθ ι 
από άλλα μζρθ που ζχουν πρόςβαςθ ςτο δίκτυο. Θ διαςφνδεςθ είναι ειδικόσ τφποσ πρόςβαςθσ που 
εφαρμόηεται μεταξφ φορζων εκμετάλλευςθσ δθμόςιων δικτφων. 

50 Θ Οδθγία 2002/19/ΕΚ βαςίηεται ςτθν παραδοχι ότι οι κανόνεσ ανταγωνιςμοφ είναι το κφριο μζςο 

κανονιςτικισ ρφκμιςθσ τθσ αγοράσ θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν όταν θ αγορά κακίςταται 

πραγματικά ανταγωνιςτικι. 
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Θ Οδθγία για τθν πρόςβαςθ και τθ διαςφνδεςθ ςυγκροτεί ζνα ςφνολο  «καταλυτικϊν» 

διατάξεων εξαιρετικισ ςθμαςίασ για τθν οποιαδιποτε προοπτικι κζςθσ ςε λειτουργία και 

ουςιαςτικά για τθν εκμετάλλευςθ μιασ τοπικά (και/ι ενδεχομζνωσ για ειδικοφσ ςκοποφσ) 

εγκατεςτθμζνθσ δικτυακισ υποδομισ, κακϊσ ουςιαςτικά διευκετεί το κακεςτϊσ 

επικοινωνίασ τθσ με δίκτυα άλλων φορζων, εξαςφαλίηοντασ δυνατότθτεσ επικοινωνίασ των 

τοπικϊν χρθςτϊν με το ευρφτερο, εκτόσ του τοπικοφ δικτφου, ζξωκεν περιβάλλον. 

Θ δθμιουργία και θ ανάπτυξθ (και/ι θ αναβάκμιςθ-εκςυγχρονιςμόσ) δικτφων υψθλϊν 

προδιαγραφϊν και επιδόςεων ςε ςυνδυαςμό με τθν κατάλλθλθ μεταξφ τουσ διαςφνδεςθ, 

αποςκοπεί ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ ελεφκερθσ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν (και εφαρμογϊν), 

μεταξφ ατόμων, οικονομικϊν φορζων και διοικιςεων, για τθ βελτίωςθ τθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ ςτο πλαίςιο των δράςεων τθσ εςωτερικισ αγοράσ51. 

Το κζμα τθσ πρόςβαςθσ των παρόχων υπθρεςιϊν ςε δίκτυα και ευκολίεσ που τελοφν υπό 

τθν ιδιοκτθςία φορζων εκμετάλλευςθσ, αποτελεί ζνα καίριασ ςθμαςίασ αντικείμενο, το 

οποίο δφναται να επθρεάςει ςθμαντικά τθ μελλοντικι ανάπτυξθ τθσ αγοράσ, ιδίωσ δε 

κακϊσ θ ανάπτυξθ ευρυηωνικϊν πλατφορμϊν προτείνει και παρζχει ευκαιρίεσ για ευρεία 

ποικιλία υπθρεςιϊν που κα παρζχονται μζςω των εν λόγω πλατφορμϊν. 

Ο τομζασ των επικοινωνιϊν διαδραματίηει κεντρικό ρόλο ςτθν οικονομικι, κοινωνικι και 

πολιτιςτικι ηωι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Θ Οδθγία 2002/19/ΕΚ ουςιαςτικά πραγματεφεται 

τον τρόπο με τον οποίο ρυκμίηεται θ πρόςβαςθ ςε δίκτυα θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και 

ςε ςυναφείσ ευκολίεσ, κακϊσ και θ μεταξφ τουσ διαςφνδεςθ. Ραράλλθλα, ορίηονται οι 

ςτόχοι των εκνικϊν κανονιςτικϊν αρχϊν όςον αφορά τα κζματα αυτά και κεςπίηονται 

επαρκείσ διαδικαςίεσ και/ι άλλα μζτρα, με ςτόχο τθ διαςφάλιςθ του ότι τυχόν 

επιβαλλόμενεσ υποχρεϊςεισ εκ μζρουσ των αρμόδιων εκνικϊν κανονιςτικϊν αρχζσ κα 

ανακεωροφνται και, κατά περίπτωςθ, κα αίρονται, μόλισ επιτυγχάνονται οι επικυμθτοί 

ςτόχοι, ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται μια δυναμικι εξελικτικι πορεία τθσ αγοράσ και να 

αποφεφγονται οι εκ των προτζρων ρυκμίςεισ εφόςον ζχουν επιτευχκεί ςυνκικεσ 

ικανοποιθτικοφ ανταγωνιςμοφ. Θ προτεινόμενθ κεϊρθςθ εφαρμόηεται ςε όλεσ τισ μορφζσ 

δικτφων-υποδομϊν. 

Θ Οδθγία αναφζρεται ςε δίκτυα τα οποία χρθςιμοποιοφνται για τθν παροχι υπθρεςιϊν 

θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν διακζςιμων52 ςτο κοινό.  

                                                           
51

 Θ εςωτερικι ευρωπαϊκι αγορά δθμιουργεί ζναν χϊρο χωρίσ ςφνορα, ςτο εςωτερικό του οποίου 
κα πρζπει να διαςφαλίηεται θ ελεφκερθ κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προςϊπων, των 
κεφαλαίων και των υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με τθ Συνκικθ για τθν ίδρυςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
(όπωσ ιςχφει). 

52
 Υιοκετείται ο προτεινόμενοσ οριςμόσ κατά τθν ζννοια του εδαφίου δ) του άρκρου 2 τθσ Οδθγίασ-

Ρλαιςίου 2002/21/ΕΚ, όπου το «δθμόςιο δίκτυο επικοινωνιϊν» νοείται ωσ το δίκτυο θλεκτρονικϊν 
επικοινωνιϊν, το οποίο χρθςιμοποιείται, εξ ολοκλιρου ι κυρίωσ, για τθν παροχι διακζςιμων ςτο 
κοινό υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν. Ο όροσ «δθμόςιοσ» δεν αναφζρεται ςτθν ιδιοκτθςία 
οφτε ςε περιοριςμζνο ςφνολο προςφορϊν που χαρακτθρίηονται ωσ «δθμόςια δίκτυα» ι «δθμόςιεσ 
υπθρεςίεσ», αλλά ουςιαςτικά χαρακτθρίηει οποιοδιποτε δίκτυο ι υπθρεςία που είναι προςιτι ςτο 
κοινό για να χρθςιμοποιθκεί από τρίτουσ. 
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Θ Οδθγία καλφπτει τθν πρόςβαςθ και τθ διαςφνδεςθ μεταξφ προμθκευτϊν υπθρεςιϊν. Τα 

μθ δθμόςια δίκτυα δεν υπόκεινται53 ςτο νζο οριοκετθμζνο πλαίςιο, πλθν των 

περιπτϊςεων εκείνων κατά τισ οποίεσ, λόγω του ότι τζτοια δίκτυα μποροφν να 

απολαμβάνουν οφζλθ από τθν πρόςβαςι τουσ ςε δθμόςια δίκτυα, θ αντίςτοιχθ 

αδειοδότθςθ μπορεί να υπόκεινται ςε ειδικοφσ όρουσ ι προχποκζςεισ που κακορίηονται 

από τισ εκνικζσ κυβερνιςεισ των Κρατϊν-Μελϊν. 

Θ Οδθγία 2002/19/ΕΚ αποβλζπει ςτθ δθμιουργία ενόσ ευνοϊκοφ -για τον ανταγωνιςμό- 

πλαιςίου που ενιςχφει τθν ανταγωνιςτικότθτα ςτισ υποδομζσ δικτφων και προωκεί τθ 

διαλειτουργικότθτα των υπθρεςιϊν που παρζχονται μζςω αυτϊν, ενϊ ταυτόχρονα μπορεί 

να διαςφαλίςει ότι τα φαινόμενα ςυμφόρθςθσ ςτθν αγορά δεν κα περιορίηουν τθν 

εμφάνιςθ και τθν ανάπτυξθ καινοτόμων υπθρεςιϊν, προσ το όφελοσ των χρθςτϊν και των 

καταναλωτϊν ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ εςωτερικισ αγοράσ. Το όλο πλαίςιο αποςκοπεί 

ςτθν ενίςχυςθ του δυναμικοφ ανάπτυξθσ, τθσ ανταγωνιςτικότθτασ54 αλλά και των οφελϊν 

για τουσ καταναλωτζσ-χριςτεσ, που εμπεριζχει θ ςτροφι προσ μια ψθφιακι οικονομία 

βαςιηόμενθ ςτθ γνϊςθ. 

Ρροκειμζνου να κακίςταται εφικτι, αποτελεςματικι και άμεςθ -κατά το δυνατό- θ 

επικοινωνία μεταξφ των διαφόρων επιχειρθματικϊν φορζων (περιλαμβανομζνων των 

φορζων παροχισ υπθρεςιϊν και των φορζων εκμετάλλευςθσ των δικτυακϊν υποδομϊν), 

είναι απολφτωσ αναγκαία θ άμεςθ ι ζμμεςθ «διαςφνδεςθ»55 των υφιςτάμενων δικτφων-

υποδομϊν μεταξφ τουσ. Ζτςι μπορεί να διαςφαλίηεται και θ εποικοδομθτικι επικοινωνία 

μεταξφ των πελατϊν κακϊσ και θ πραγματοποίθςθ αντίςτοιχων ςυναλλαγϊν και εμπορικϊν 

δράςεων. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ςθμαντικι αλλά και ουςιϊδθσ «οικονομία 

πόρων» κακϊσ αποφεφγονται άςκοπεσ πρόςκετεσ επενδφςεισ για τθν ανάπτυξθ δικτφων, 

και αποδίδεται ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν ανάπτυξθ & ςτθν πρακτικι υλοποίθςθ εμπορικϊν 

και τεχνικϊν «ςυμφωνιϊν», κοινϊσ αποδεκτϊν μεταξφ των εμπλεκόμενων μερϊν, ϊςτε να 

                                                           
53

 Εντοφτοισ, ενδζχεται να προςδιορίηονται κάποιεσ περιπτϊςεισ ιδιωτικϊν ι άλλων μθ δθμόςιων 
δικτφων τα οποία επειδι επωφελοφνται από τθν πρόςβαςθ ςτα δθμόςια δίκτυα, να υπόκεινται 
τελικά ςε όρουσ που κατ’εξαίρεςθ κακορίηονται από τα Κράτθ Μζλθ, για τθ διαφφλαξθ του υγιοφσ 
ανταγωνιςμοφ. Εντοφτοισ, το ρυκμιςτικό πλαίςιο ςχετικά με τθ διαςφνδεςθ, γενικά δεν καλφπτει τθν 
περίπτωςθ κατά τθν οποία ζνα τθλεπικοινωνιακό δίκτυο χρθςιμοποιείται για τθν παροχι 
τθλεπικοινωνιακϊν υπθρεςιϊν που είναι προςιτζσ μόνο ςε ςυγκεκριμζνο τελικό χριςτθ ι ςε κλειςτι 
ομάδα χρθςτϊν. 

54
 Οι διάφοροι φορείσ που παρζχουν, βάςει αδείασ, δθμόςια τθλεπικοινωνιακά δίκτυα ι 

τθλεπικοινωνιακζσ υπθρεςίεσ προςιτζσ ςτο κοινό, πρζπει να είναι ελεφκεροι ϊςτε να 
διαπραγματεφονται ςυμφωνίεσ διαςφνδεςθσ ςε εμπορικι βάςθ, ςφμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, με 
τθν προχπόκεςθ κάποιασ μορφισ επιτιρθςθσ και, εν ανάγκθ, παρζμβαςθσ από τισ εκνικζσ 
ρυκμιςτικζσ αρχζσ. Ρρζπει να διατθρείται τόςο θ υποχρζωςθ όςο και το δικαίωμα όλων των μερϊν 
για «διαπραγμάτευςθ» τθσ διαςφνδεςθσ, κακϊσ και οι αναγκαίεσ κανονιςτικζσ εξουςίεσ για τθν 
επίλυςθ τυχόν διαφορϊν. 

55
 Ππωσ άλλωςτε είχε προτακεί και ςτο πλαίςιο τθσ προγενζςτερθσ (ςιμερα καταργθκείςασ) 

Κοινοτικισ Οδθγίασ 97/33/ΕΚ για τθ διαςφνδεςθ, είναι απαραίτθτο να εξαςφαλίηεται θ επαρκισ 
διαςφνδεςθ οριςμζνων ςτοιχειωδϊν δικτφων και θ διαλειτουργικότθτα των υπθρεςιϊν που ζχουν 
ουςιϊδθ ςθμαςία για τθν κοινωνικι και οικονομικι ευθμερία των κοινοτικϊν χρθςτϊν (κυρίωσ των 
δθμοςίων, ςτακερϊν ι κινθτϊν τθλεφωνικϊν δικτφων και υπθρεςιϊν) τα οποία αποτελοφν τον 
βαςικό «κορμό» για τθ μεταφορά των παντόσ είδουσ πλθροφοριακϊν δεδομζνων. 
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αποδίδεται ζμφαςθ προσ τον τομζα τθσ εξυπθρζτθςθσ των τελικϊν πελατϊν-χρθςτϊν και 

να υλοποιοφνται οι επιχειρθματικοί ςτόχοι των εμπλεκόμενων εταιρικϊν οντοτιτων αλλά 

και τθσ ίδιασ τθσ αγοράσ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, για να παρζχεται διατερματικι διαλειτουργικότθτα υπθρεςιϊν ςτουσ 

τελικοφσ (εταιρικοφσ ι ατομικοφσ) χριςτεσ, χρειάηεται ζνα επαρκζσ πλαίςιο διαςφνδεςθσ με 

τα «δθμόςια δίκτυα τθλεπικοινωνιϊν» και τισ «υπθρεςίεσ τθλεπικοινωνιϊν που είναι 

προςιτζσ ςτο κοινό», ανεξάρτθτα από τισ εκάςτοτε εφαρμοηόμενεσ τεχνολογίεσ ςτιριξθσ. Θ 

διαλειτουργικότθτα είναι ιδιαίτερα επωφελισ για τουσ τελικοφσ χριςτεσ και αποτελεί 

ςθμαντικό ςτόχο του νζου κεςμικοφ πλαιςίου. Ταυτόχρονα, οι κεμιτοί, αναλογικοί και 

αμερόλθπτοι όροι διαςφνδεςθσ και διαλειτουργικότθτασ αποτελοφν καίριουσ παράγοντεσ 

ςτιριξθσ τθσ ανάπτυξθσ ανοικτϊν και ανταγωνιςτικϊν αγορϊν και ωκοφν ςε μια 

μεγαλφτερθ μορφι ανάπτυξθσ. 

Οι κανόνεσ για τθν πρόςβαςθ ςε δίκτυα και για τθ διαςφνδεςι τουσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των ςφγχρονων μορφϊν αναπτυςςόμενων ευρυηωνικϊν δικτφων, 

επθρεάηουν τα επιχειρθματικά ςχζδια όλων των φορζων που δραςτθριοποιοφνται ςτον 

τομζα, και επομζνωσ τθ δυναμικι του ανταγωνιςμοφ τθσ ευρφτερθσ μελλοντικισ αγοράσ. Οι 

ευρυηωνικζσ τεχνολογίεσ επιτρζπουν τθ διαρκι, αδιάλειπτθ και άμεςθ μετάδοςθ μεγάλων 

όγκων δεδομζνων-πλθροφοριϊν και ο δυναμιςμόσ τουσ επιφζρει ουςιϊδεισ αλλαγζσ ςτισ 

αγορζσ των ςυναφϊν τομζων. Αναμζνονται ςθμαντικζσ διαδικαςίεσ μεταςχθματιςμοφ τθσ 

αγοράσ αλλά και τθσ επιχειρθματικισ «κεϊρθςθσ» και «αξιοποίθςθσ» των δικτυακϊν 

υποδομϊν, κυρίωσ μζςα από τθ κακιζρωςθ προςεγγίςεων «ιδεατϊν δικτφων», τα οποία 

δφναται να αποτελοφνται από πολλαπλά διακριτά τμιματα που ςυνιςτοφν περιουςιακά 

ςτοιχεία περιςςότερων του ενόσ φορζων εκμετάλλευςθσ. Σε ζνα τζτοιο πλαίςιο αναφοράσ, 

είναι προφανισ θ ςθμαςία που αποδίδεται ςτθν επίτευξθ ικανοποιθτικισ διαςφνδεςθσ των 

επιμζρουσ «δικτφων», ϊςτε να κακίςταται τελικά αποτελεςματικόσ ο ρόλοσ τουσ και θ 

εξυπθρζτθςθ των πελατϊν. 

Οι εκνικζσ κανονιςτικζσ αρχζσ μποροφν να προβαίνουν ςτθ λιψθ μζτρων που διαςφαλίηουν 

κατάλλθλθ πρόςβαςθ, διαςφνδεςθ και διαλειτουργικότθτα. Ειδικά  μζτρα μποροφν να 

λθφκοφν για τισ επιχειριςεισ «με ςθμαντικι ιςχφ ςτθν αγορά»56, ενϊ κεςπίηονται εξουςίεσ 

παρζμβαςθσ των κανονιςτικϊν αρχϊν, ιδίωσ για επιβολι υποχρεϊςεων ςε ςυντελεςτζσ τθσ 

αγοράσ και για επίλυςθ διαφορϊν57. Επιπλζον προβλζπονται ειδικζσ υποχρεϊςεισ58 

                                                           
56 Σφμφωνα με τθ κεϊρθςθ κατά τθν Οδθγία-Ρλαίςιο 2002/21/ΕΚ, όπωσ ζχει ςυηθτθκεί ςχετικά, ςε 
προθγοφμενθ υποςθμείωςθ. 

57 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 8 τθσ Οδθγίασ 2002/19/ΕΚ. Θ Οδθγία κακορίηει το ρόλο των 
εκνικϊν κανονιςτικϊν αρχϊν (ΕΚΑ) ςφμφωνα με τθν αρχι τθσ επικουρικότθτασ. Οι ΕΚΑ ενκαρρφνουν 
και, κατά περίπτωςθ, εξαςφαλίηουν, τθν κατάλλθλθ πρόςβαςθ και διαςφνδεςθ, κακϊσ και τθ 
διαλειτουργικότθτα των υπθρεςιϊν, αςκϊντασ τισ αρμοδιότθτζσ τουσ κατά τρόπο ο οποίοσ 
εξαςφαλίηει οικονομικι απόδοςθ, βιϊςιμο ανταγωνιςμό και για να παρζχεται το μζγιςτο όφελοσ 
ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ. 

58 Αντίςτοιχα κατά τισ διατάξεισ των άρκρων 9-13 τθσ Οδθγίασ 2002/19/ΕΚ. 
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διαφάνειασ, αμερολθψίασ, λογιςτικοφ διαχωριςμοφ κακϊσ και πρόςβαςθσ & χριςθσ 

ειδικϊν ευκολιϊν δικτφου59, ελζγχου τιμϊν και κοςτολόγθςθσ.  

Θ Οδθγία διατθρεί μια ικανοποιθτικι ιςορροπία μεταξφ τθσ παροχισ αςφάλειασ δικαίου 

ςτουσ ςυντελεςτζσ τθσ αγοράσ και τθσ παροχισ επαρκοφσ ευελιξίασ ςτισ κανονιςτικζσ 

αρχζσ, ϊςτε αμφότεροι να μποροφν να προςαρμόηουν τουσ κανόνεσ υπό το πρίςμα των 

εκάςτοτε μεταβαλλόμενων περιςτάςεων. 

2.2.4. Η Οδηγύα Καθολικόσ Τπηρεςύασ 

Θ ςταδιακι απελευκζρωςθ του τθλεπικοινωνιακοφ τομζα και θ ενίςχυςθ του 

ανταγωνιςμοφ και των επιλογϊν ςτισ υπθρεςίεσ επικοινωνιϊν ςυμβαδίηουν με τισ 

παράλλθλεσ δράςεισ και πρωτοβουλίεσ για τθ κζςπιςθ εναρμονιςμζνου κανονιςτικοφ 

πλαιςίου που κα εξαςφαλίηει τθν παροχι τθσ κακολικισ υπθρεςίασ60.  

Θ Οδθγία για τθν κακολικι υπθρεςία και τα δικαιϊματα των χρθςτϊν όςον αφορά δίκτυα 

και υπθρεςίεσ θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν (Οδθγία κακολικισ υπθρεςίασ)61 αφορά τθν 

παροχι δικτφων και υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ.  

Κφριοσ ςκοπόσ είναι να εξαςφαλιςκεί θ διάκεςθ, ςε ολόκλθρθ τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, 

διακζςιμων ςτο κοινό υπθρεςιϊν καλισ ποιότθτασ μζςω πραγματικοφ ανταγωνιςμοφ και 

επιλογϊν, κακϊσ και να αντιμετωπίηονται οι περιπτϊςεισ όπου οι ανάγκεσ των τελικϊν 

                                                           
59

 Στο πλαίςιο περί υποχρεϊςεων πρόςβαςθσ και χριςθσ ειδικϊν ευκολιϊν δικτφου, θ εκνικι 
κανονιςτικι αρχι μπορεί να επιβάλλει (άρκρο 12, §1), ςε φορείσ εκμετάλλευςθσ, υποχρεϊςεισ ϊςτε 
εκείνοι να ικανοποιοφν εφλογεσ αιτιςεισ για πρόςβαςθ ι χριςθ ειδικϊν ςτοιχείων του δικτφου και 
ςυναφϊν ευκολιϊν, μεταξφ άλλων ςε περιπτϊςεισ όπου, κρίνεται ότι, θ άρνθςθ πρόςβαςθσ ι οι 
παράλογοι όροι και προχποκζςεισ με ανάλογο αποτζλεςμα, κα δυςχζραιναν τθ δθμιουργία 
βιϊςιμθσ ανταγωνιςτικισ αγοράσ, ςε επίπεδο λιανικοφ εμπορίου ι ότι δεν κα ιταν προσ το 
ςυμφζρον των τελικϊν χρθςτϊν. Από τουσ φορείσ εκμετάλλευςθσ δφναται, μεταξφ άλλων, να 
απαιτοφνται: (α) θ παροχι ςε τρίτουσ πρόςβαςθσ ςε κακοριςμζνα ςτοιχεία και/ι ευκολίεσ του 
δικτφου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αδεςμοποίθτθσ πρόςβαςθσ ςτον τοπικό βρόχο, (β) θ καλόπιςτθ 
διαπραγμάτευςθ με επιχειριςεισ που ηθτοφν πρόςβαςθ, (γ) θ μθ ανάκλθςθ ιδθ χορθγθκείςασ 
πρόςβαςθσ ςε ευκολίεσ, (δ) θ παροχι ςυγκεκριμζνων υπθρεςιϊν χονδρικϊσ για μεταπϊλθςθ από 
τρίτουσ, (ε) θ χοριγθςθ ελεφκερθσ πρόςβαςθσ ςε τεχνικζσ διεπαφζσ, πρωτόκολλα ι άλλεσ βαςικζσ 
τεχνολογίεσ που είναι απαραίτθτεσ για τθ διαλειτουργικότθτα των υπθρεςιϊν ι των υπθρεςιϊν 
εικονικοφ δικτφου, (ςτ) θ παροχι ςυνεγκατάςταςθσ ι άλλων μορφϊν από κοινοφ χριςθσ ευκολιϊν, 
ςυμπεριλαμβανομζνων αγωγϊν, κτιρίων ι ιςτϊν, (η) θ παροχι ςυγκεκριμζνων υπθρεςιϊν που είναι 
αναγκαίεσ για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαλειτουργικότθτασ διατερματικϊν υπθρεςιϊν που παρζχονται ςε 
χριςτεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των ευκολιϊν για υπθρεςίεσ ευφυϊν δικτφων ι περιαγωγισ ςε 
κινθτά δίκτυα, (θ) θ παροχι πρόςβαςθσ ςε ςυςτιματα επιχειρθςιακισ υποςτιριξθσ ι παρόμοια 
ςυςτιματα λογιςμικοφ, απαραίτθτα για τθν εξαςφάλιςθ ιςότιμου ανταγωνιςμοφ ςτθν παροχι των 
υπθρεςιϊν και (κ) θ διαςφνδεςθ δικτφων ι ευκολιϊν δικτφου. 

60
 Ωσ «κακολικι υπθρεςία» ορίηεται ζνα ςτοιχειϊδεσ ςφνολο υπθρεςιϊν, ςυγκεκριμζνθσ ποιότθτασ, 

διακζςιμο για κάκε χριςτθ, ανεξάρτθτα από τθ γεωγραφικι του κζςθ και, υπό το πρίςμα των 
ιδιαίτερων εκνικϊν ςυνκθκϊν, ςε προςιτι τιμι. 

61
 Οδθγία 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 7

θσ
 Μαρτίου 2002, για 

τθν κακολικι υπθρεςία και τα δικαιϊματα των χρθςτϊν όςον αφορά δίκτυα και υπθρεςίεσ 
θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν (Οδθγία Κακολικισ Υπθρεςίασ), ΕΕ L108,  24.04.2002, ςελ.51-77. 
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χρθςτϊν δεν καλφπτονται ικανοποιθτικά από τθν αγορά. Στθν προτεινόμενθ κεϊρθςθ δεν 

κακορίηονται τα δικαιϊματα των τελικϊν χρθςτϊν κακϊσ και οι αντίςτοιχεσ υποχρεϊςεισ 

των επιχειριςεων. Πςον αφορά τθν εξαςφάλιςθ τθσ παροχισ κακολικισ υπθρεςίασ μζςα 

ςε ζνα περιβάλλον ανοικτϊν και ανταγωνιςτικϊν αγορϊν, προςδιορίηεται θ ςτοιχειϊδθσ 

δζςμθ υπθρεςιϊν κακοριςμζνθσ ποιότθτασ ςτισ οποίεσ ζχουν πρόςβαςθ όλοι οι τελικοί 

χριςτεσ, λαμβανομζνων υπόψθ των ειδικϊν εκνικϊν ςυνκθκϊν, ςε προςιτι τιμι και χωρίσ 

ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ. Επίςθσ κακορίηονται οι υποχρεϊςεισ ςχετικά με τθν παροχι 

οριςμζνων υποχρεωτικϊν υπθρεςιϊν, όπωσ θ λιανικι παροχι μιςκωμζνων γραμμϊν. 

Θ ζννοια τθσ κακολικισ υπθρεςίασ υπόκειται ςε ςυνεχείσ και δυναμικζσ κεωριςεισ ϊςτε να 

αντανακλά ςε ικανοποιθτικό βακμό τθν πρόοδο τθσ τεχνολογίασ, τθν εξζλιξθ τθσ αγοράσ και 

τισ μεταβολζσ ςτισ απαιτιςεισ των χρθςτϊν. Θ εφαρμογι τθσ κακολικισ υπθρεςίασ 

ςυνεπάγεται τον κακοριςμό τθσ πλζον  αποτελεςματικισ και ενδεδειγμζνθσ προςζγγιςθσ 

για τθ διαςφάλιςθ τθσ υλοποίθςισ τθσ, με ςεβαςμό ςτισ αρχζσ τθσ αντικειμενικότθτασ, τθσ 

διαφάνειασ, τθσ αμερολθψίασ και τθσ αναλογικότθτασ. Επιδιϊκεται θ ελαχιςτοποίθςθ 

τυχόν ςτρεβλϊςεων ςτθν αγορά, ιδίωσ όςον αφορά τθν παροχι υπθρεςιϊν με τιμζσ ι 

άλλουσ όρουσ και προχποκζςεισ που αποκλίνουν από τουσ ςυνικεισ εμπορικοφσ όρουσ, 

ενϊ παράλλθλα διαφυλάςςεται το δθμόςιο ςυμφζρον. 

Θ ανάπτυξθ τθλεπικοινωνιακισ υποδομισ ευρυηωνικϊν δικτφων τοπικισ πρόςβαςθσ 

(περιλαμβανομζνων μικρϊν πόλεων και μθ αςτικϊν ι απομακρυςμζνων περιοχϊν) κακϊσ 

και δικτφων ςε λιγότερο ευνοθμζνεσ  περιοχζσ, ςαφϊσ ενιςχφει -ςε μελλοντικό ςτάδιο 

κεϊρθςθσ- τθν προοπτικι επαρκοφσ και αποτελεςματικισ παροχισ κακολικισ υπθρεςίασ, 

δεδομζνθσ τθσ εξαςφάλιςθσ κατάλλθλθσ -περιοχικά- δικτυακισ επάρκειασ.  

2.2.5. Η Οδηγύα για την Προςταςύα Ιδιωτικόσ Ζωόσ ςτισ Ηλεκτρονικϋσ 

Επικοινωνύεσ 

Θ Οδθγία 2002/58/ΕΚ62 για τθν προςταςία ιδιωτικισ ηωισ ςτισ θλεκτρονικζσ επικοινωνίεσ 

αποτελεί βαςικό ςτοιχείο του νζου κανονιςτικοφ πλαιςίου που επιδιϊκει να εξαςφαλίςει τθ 

ςυνζχιςθ τθσ ανάπτυξθσ του τομζα θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν ωσ ανταγωνιςτικισ αγοράσ, 

με οφζλθ για το ςφνολο των εταιριϊν και των ιδιωτϊν που χρθςιμοποιοφν τισ υπθρεςίεσ 

θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν. Θ ςθμαςία τθσ εδραίωςθσ τθσ ενιαίασ αγοράσ ςτον τομζα αυτό 

υποςτθρίηεται ευρζωσ και θ προςαρμογι των υπαρχόντων κοινοτικϊν μζτρων 

αναγνωρίηεται ωσ ο πλζον αποτελεςματικόσ τρόποσ για τθν επίτευξι τθσ. Το κεματικό πεδίο 

τθσ Οδθγίασ αυτισ ζχει πρόςφατα επεκτακεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 

2006/24/ΕΚ63. 

                                                           
62

 Οδθγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 12θσ Λουλίου 2002, 
ςχετικά με τθν επεξεργαςία των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και τθν προςταςία τθσ ιδιωτικισ 
ηωισ ςτον τομζα των θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν (Οδθγία για τθν προςταςία ιδιωτικισ ηωισ ςτισ 
θλεκτρονικζσ επικοινωνίεσ), ΕΕ L201, 31.07.002, ςελ.37-47. *Ζχει εναρμονιςτεί ςτθν εκνικι 
νομοκεςία ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.3471/2006, ΦΕΚ 133 Α’, 28.06.2006]. 

63
 Θ Οδθγία 2006/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 15θσ Μαρτίου 2006, 

για τθ διατιρθςθ δεδομζνων που παράγονται ι υποβάλλονται ςε επεξεργαςία ςε ςυνάρτθςθ με τθν 
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Θ επιτυχισ ανάπτυξθ, εγκατάςταςθ, εκμετάλλευςθ και διείςδυςθ νζων υποδομϊν, (όπωσ 

και εφαρμογϊν & υπθρεςιϊν) είναι ςυνυφαςμζνθ, ςε πολλαπλζσ περιπτϊςεισ, με τθ 

διαςφάλιςθ του προςωπικοφ χαρακτιρα και του απορριτου των μεταδιδόμενων 

ψθφιακϊν πλθροφοριϊν. 

Θ Οδθγία 2002/58/ΕΚ «ανακεωρεί» και «αναπροςαρμόηει» τθν προθγοφμενθ κοινοτικι 

Οδθγία 97/66/ΕΚ64, προκειμζνου να λθφκοφν υπόψθ οι νζεσ υπθρεςίεσ και τεχνολογικζσ 

εξελίξεισ και ταυτόχρονα ενιςχφει και επεκτείνει το πλαίςιο που οριοκετείται από τθν 

Οδθγία 95/46/ΕΚ65 που αναφζρεται ευρφτερα, ςε κζματα δεδομζνων προςωπικοφ 

χαρακτιρα66. Σκοπόσ τθσ είναι να καλφψει όλεσ τα δίκτυα και τισ υπθρεςίεσ θλεκτρονικϊν 

επικοινωνιϊν με τεχνολογικά ουδζτερο και ςκεναρό τρόπο και να διαςφαλίςει ότι κα 

εξακολουκιςει να υφίςταται υψθλό επίπεδο προςταςίασ των προςωπικϊν δεδομζνων και 

τθσ ιδιωτικισ ηωισ -και με πλιρωσ ιςότιμο τρόπο- για όλεσ τισ αναπτυςςόμενεσ εφαρμογζσ 

προθγμζνων θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν67. 

Θ εναρμόνιςθ του επιπζδου προςταςίασ των δεδομζνων ςτον τομζα θλεκτρονικϊν 

επικοινωνιϊν αποτελεί βαςικό ςτοιχείο για τθ λειτουργία τθσ εςωτερικισ αγοράσ ςτον 

τομζα των υπθρεςιϊν και δικτφων θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν. Θ Οδθγία 2002/58/ΕΚ 

επιβάλλει τθ κζςπιςθ ειδικϊν νομικϊν και τεχνικϊν διατάξεων για τθν προςταςία βαςικϊν 

δικαιωμάτων και ελευκεριϊν. Θ δυνατότθτα προςταςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ 

χαρακτιρα των χρθςτϊν αποτελεί προχπόκεςθ για τθν εφρυκμθ και αποτελεςματικι 

λειτουργία των θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν68. 

                                                                                                                                                                      
παροχι διακεςίμων ςτο κοινό υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν ι δθμοςίων δικτφων 
επικοινωνιϊν και για τθν τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 2002/58/ΕΚ, ΕΕ L105, 13.04.2006, ςελ.54-63. 

64
 Οδθγία 97/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 15θσ Δεκεμβρίου 1997 

περί επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και προςταςίασ τθσ ιδιωτικισ ηωισ ςτον 
τθλεπικοινωνιακό τομζα, ΕΕ L24, 30.01.1998, ςελ.1-8. 

65
 Οδθγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 1995, 

για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ 
χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν, ΕΕ L281, 23.11.1996, ςελ.31-50. 
*Ζχει εναρμονιςτεί ςτθν εκνικι νομοκεςία ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.2472/1997, ΦΕΚ 50 Α’, 
10.04.1997]. 

66
 Οι εκάςτοτε προτεινόμενεσ προσ εφαρμογι νομοκετικζσ, κανονιςτικζσ και τεχνικζσ διατάξεισ που 

των Κρατϊν-Μελϊν αναφορικά με τθν προςταςία των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, τθσ 
ιδιωτικισ ηωισ και των εννόμων ςυμφερόντων των νομικϊν προςϊπων ςτον τομζα των 
θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν κα πρζπει να υπόκεινται ςε κατάλλθλθ εναρμόνιςθ και προςαρμογι, με 
ςτόχο τθν αποφυγι κάκε είδουσ εμποδίων ςτθν εςωτερικι αγορά για τισ θλεκτρονικζσ επικοινωνίεσ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 14 τθσ Συνκικθσ για τθν ίδρυςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, όπωσ ιςχφει. 

67
 Οι φορείσ παροχισ υπθρεςιϊν πρζπει να λαμβάνουν κατάλλθλα μζτρα για να κατοχυρϊνεται θ 

αςφάλεια των υπθρεςιϊν τουσ, ενδεχομζνωσ από κοινοφ με τον (τουσ) φορζα (φορείσ) παροχισ του 
δικτφου και να πλθροφοροφν τουσ ςυνδρομθτζσ για τυχόν ιδιαίτερουσ κινδφνουσ παραβίαςθσ τθσ 
αςφάλειασ του δικτφου. 

68
 Ειδικότερα, ςτθν περίπτωςθ των δθμόςιων δικτφων επικοινωνίασ, κα πρζπει να κεςπιςκοφν 

κατάλλθλεσ νομοκετικζσ, κανονιςτικζσ και τεχνικζσ διατάξεισ προκειμζνου να προςτατευκοφν τα 
κεμελιϊδθ δικαιϊματα και οι ελευκερίεσ των φυςικϊν προςϊπων, κακϊσ και τα ζννομα 
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Θ Οδθγία προβλζπει ότι τόςο οι φορείσ εκμετάλλευςθσ δικτφων όςο και οι φορείσ παροχισ 

διακζςιμων ςτο κοινό υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ επικοινωνίασ κα μεριμνοφν για τθν από 

κοινοφ λιψθ μζτρων ενίςχυςθσ τθσ αςφάλειασ του δικτφου κακϊσ και των παρεχόμενων -

μζςω αυτοφ- υπθρεςιϊν. Κακϊσ τα μζτρα αυτά είναι πάντοτε ανάλογα των τεχνολογικϊν 

δυνατοτιτων και/ι των αντίςτοιχων απαιτιςεων & εξελίξεων69, των αναγκϊν τθσ αγοράσ 

(ςε ςχζςθ με το αντίςτοιχο είδοσ τθσ εφαρμογισ) όπωσ και του επιβαλλόμενου κόςτουσ 

εφαρμογισ, θ διαδικαςία αυτι κα τελεί διαρκϊσ υπό εξζλιξθ, ϊςτε διαρκϊσ να εκτιμϊνται 

και να εφαρμόηονται ενδεδειγμζνα μζτρα για κατοχφρωςθ επιπζδου αςφαλείασ70 ζναντι 

του εκάςτοτε διαφαινόμενου κινδφνου και με τελικό ςτόχο τον περιοριςμό και τθν 

αποτροπι αυτοφ. 

Θ Οδθγία αφορά όλουσ τουσ φορείσ παροχισ δθμόςιων θλεκτρονικών δικτφων και 

υπθρεςιϊν. Οι επιχειριςεισ κα πρζπει να υιοκετιςουν ορκζσ πρακτικζσ προςταςίασ των 

δεδομζνων, όπωσ κακορίηονται από τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ, όςον αφορά το ςχεδιαςμό 

και τθ διαχείριςθ των υπθρεςιϊν και δικτφων που παρζχουν71. 

Ταυτόχρονα, θ Οδθγία κεμελιϊνει και υποςτθρίηει βαςικά δικαιϊματα των χρθςτϊν-

ςυνδρομθτϊν, ενϊ μεριμνά για τθν ενίςχυςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ του καταναλωτικοφ κοινοφ 

ςτισ υπθρεςίεσ θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν, που είναι απολφτωσ απαραίτθτθ για τθν 

αποδοτικι ανάπτυξθ των εν λόγω υπθρεςιϊν και του θλεκτρονικοφ εμπορίου. 

2.2.6. Η Οδηγύα για τον Ανταγωνιςμό ςτισ Αγορϋσ Δικτύων και 

Τπηρεςιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 

Για τθν ουςιαςτικι ανάπτυξθ των νζων δικτφων θλεκτρονικισ επικοινωνίασ κα πρζπει 

επιπλζον να τθροφνται οι ιςχφοντεσ κανόνεσ περί διαλειτουργικότθτασ και τυποποίθςθσ, 

δυνάμενοι να επεκτείνονται κατάλλθλα ϊςτε να καλφπτουν το ςφνολο τθσ 

τθλεπικοινωνιακισ υποδομισ και των ςυναφϊν υπθρεςιϊν. Σε κάκε περίπτωςθ, θ 

τυποποίθςθ παραμζνει πρωτίςτωσ μια διαδικαςία κακοδθγοφμενθ από τθν αγορά, ενϊ 

είναι ςκόπιμο να απαιτείται θ ςυμμόρφωςθ με ςυγκεκριμζνα πρότυπα ςε κοινοτικό 

επίπεδο, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ διαλειτουργικότθτα ςτθν ενιαία εςωτερικι ευρωπαϊκι 

αγορά. Κατά τθν εξζλιξθ των επιχειρθματικϊν και επενδυτικϊν δράςεων για τθν ανάπτυξθ 

νζων δικτφων & υποδομϊν, ζχει επιτυχϊσ διατθρθκεί το τρζχον πλαίςιο τυποποίθςθσ 

(εκελοντικι τυποποίθςθ υπό τθν κακοδιγθςθ τθσ βιομθχανίασ με δυνατότθτα 

υποχρεωτικϊν προτφπων προσ το δθμόςιο ςυμφζρον), ϊςτε να παρζχονται επαρκείσ 

                                                                                                                                                                      
ςυμφζροντα των νομικϊν προςϊπων, ιδίωσ ζναντι των αυξανομζνων δυνατοτιτων αυτόματθσ 
αποκικευςθσ και επεξεργαςίασ δεδομζνων που αφοροφν ςυνδρομθτζσ και χριςτεσ. 

69
 Kuner, C. (2003). European Data Privacy Law and Online Business. New York, USA: Oxford University 

Press. 

70
 Το επίπεδο προςταςίασ κα πρζπει να είναι ανάλογο προσ τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τθν 

επεξεργαςία και τθ φφςθ των δεδομζνων που απολαμβάνουν προςταςίασ. 

71
 Kaufman, C. (2000). Network Security: Private Communication in a Public World, Second Edition, 

Prentice Hall, USA, 2000 [ISBN: 0130460192]. 
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εγγυιςεισ για τθ διαλειτουργικότθτα και τθ διαςυνεργαςία των διαφορετικϊν μορφϊν 

τεχνολογιϊν, ςε ζνα άκρωσ ανταγωνιςτικό περιβάλλον αναφοράσ.  

Θ Οδθγία 2002/77/ΕΚ τθσ Επιτροπισ τθσ 16θσ Σεπτεμβρίου 2002 ςχετικά με τον 

ανταγωνιςμό ςτισ αγορζσ δικτφων και υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν, ουςιαςτικά 

ζκεςε μια ενδιάμεςο «μεταβατικι» κεϊρθςθ γενικϊν κανόνων προκειμζνου να καταςτεί 

εφικτι θ ζννοια τθσ ςφγκλιςθσ72, μζχρι τθσ πλιρουσ εφαρμογισ του νζου ρυκμιςτικοφ 

πλαιςίου ςτον τομζα.  

2.2.7. Η Οδηγύα για την Πολιτικό Ραδιοφϊςματοσ ςτην Κοινότητα 

Οι ραδιοςυχνότθτεσ είναι βαςικό ςτοιχείο για τισ υπθρεςίεσ θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν 

ραδιοεπικοινωνιακισ βάςθσ και κατά ςυνζπεια οι εκνικζσ κανονιςτικζσ αρχζσ κα πρζπει να 

τισ κατανζμουν και να τισ παραχωροφν ςφμφωνα με εναρμονιςμζνο ςφνολο ςτόχων και 

αρχϊν που διζπουν τθ δράςθ τουσ και βάςει αντικειμενικϊν, διαφανϊν και αμερόλθπτων 

κριτθρίων, λαμβάνοντασ υπόψθ τα δθμοκρατικά, κοινωνικά, γλωςςικά και πολιτιςμικά 

ςυμφζροντα που ςυνδζονται με τθ χριςθ των ςυχνοτιτων. Είναι ςθμαντικό θ διαχείριςθ 

τθσ κατανομισ και τθσ παραχϊρθςθσ των ραδιοςυχνοτιτων, να πραγματοποιείται όςο το 

δυνατόν πιο αποδοτικά. Θ μεταφορά ραδιοςυχνοτιτων μπορεί να αποτελεί 

αποτελεςματικό μζςο αφξθςθσ τθσ αποδοτικισ χριςθσ του φάςματοσ, εφόςον υπάρχουν 

επαρκείσ ριτρεσ διαςφάλιςθσ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ, ιδίωσ τθσ ανάγκθσ εξαςφάλιςθσ 

τθσ διαφάνειασ και τθσ κανονιςτικισ εποπτείασ τθσ μεταφοράσ αυτισ. Θ απόφαςθ αρικ. 

676/2002/ΕΚ ςχετικά με κανονιςτικό πλαίςιο για τθν πολιτικι ραδιοφάςματοσ ςτθν 

Κοινότθτα (Απόφαςθ αδιοφάςματοσ)73, δθμιουργεί ζνα πλαίςιο για τθν εναρμόνιςθ των 

ραδιοςυχνοτιτων ςτθν κοινι ευρωπαϊκι αγορά θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν. 

2.2.8. Ο Κανονιςμόσ για Αδεςμοπούητη Πρόςβαςη ςτον Σοπικό Βρόχο 

Κατά τθν χρονικι περίοδο τθσ κζςπιςισ του, ο Κανονιςμόσ αρ.2887/2000/ΕΚ για 

αδεςµοποίθτθ πρόςβαςθ ςτον τοπικό βρόχο74 αφοροφςε αποκλειςτικά τθν πρόςβαςθ ςε 

μεταλλικοφσ τοπικοφσ βρόχουσ καλωδίων χαλκοφ, µε τθν επιφφλαξθ εκνικϊν υποχρεϊςεων 

για άλλουσ τφπουσ πρόςβαςθσ ςε τοπικζσ υποδοµζσ (όπωσ π.χ. τθν παροχι νζων βρόχων με 

οπτικζσ  ίνεσ υψθλισ χωρθτικότθτασ).  Υπό αυτό το πρίςμα, ωσ «τοπικόσ βρόχοσ» 

κεωρικθκε το φυςικό κφκλωμα ςτρεπτοφ ηεφγουσ µεταλλικϊν καλωδίων ςτο ςτακερό 

δίκτυο δθµόςιασ τθλεφωνίασ που ςυνζδεε το ςθµείο τερµατιςµοφ του δικτφου ςτισ 

                                                           
72

 Ουςιαςτικά ειςιχκθςαν οι όροι «υπθρεςίεσ θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν» και «δίκτυα 
θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν» αντί των παλαιότερων όρων «τθλεπικοινωνιακζσ υπθρεςίεσ» και 
«τθλεπικοινωνιακά δίκτυα». 

73
 Απόφαςθ αρικ. 676/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 7θσ Μαρτίου 

2002, ςχετικά με ζνα κανονιςτικό πλαίςιο για τθν πολιτικι του ραδιοφάςματοσ ςτθν Ευρωπαϊκι 
Κοινότθτα (απόφαςθ ραδιοφάςματοσ), ΕΕ L108, 24.04.2002, ςελ.1-6. 

74 Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 2887/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 18θσ 
Δεκεμβρίου 2000, ςχετικά με τθν αδεςμοποίθτθ πρόςβαςθ ςτον τοπικό βρόχο, ΕΕ L336, 30.12.2000, 
ςελ.4-8. 
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εγκαταςτάςεισ του πελάτθ µε τον κεντρικό κατανεµθτι ι με αντίςτοιχθ εγκατάςταςθ του 

φορζα  εκµετάλλευςθσ. 

Ο όροσ «αδεςμοποίθτθ πρόςβαςθ ςτον τοπικό βρόχο» (Unbundled access to the Local Loop) 

είχε το νόθμα τθσ αποςυςχζτιςθσ του ακραίου ςυνδρομθτικοφ δικτφου (τοπικόσ βρόχοσ) 

από τθν υπθρεςία που δφναται να παρζχεται μζςω αυτοφ (π.χ. φωνθτικι τθλεφωνία). Με 

αυτό τον τρόπο ο τοπικόσ βρόχοσ κακίςτατο διακριτό ςτοιχείο, ανεξάρτθτο από το 

υπόλοιπο δίκτυο, και κα ζπρεπε να είναι διακζςιμοσ ςε όλουσ τουσ τθλεπικοινωνιακοφσ 

φορείσ ςφμφωνα με ςυγκεκριμζνεσ διαδικαςίεσ.  

Θ προςζγγιςθ αυτι, αν και ζχει υποςτεί  εκτενείσ τροποποιιςεισ κυρίωσ από τισ εξελίξεισ 

τόςο ςε εμπορικι κλίμακα ςτουσ διάφορουσ τομείσ τθσ αγοράσ, όςο και ςε τεχνολογικι 

διάςταςθ (κακϊσ νζα δίκτυα πρόςβαςθσ αναπτφςςονται ςε ςυνεχι βάςθ), παρζχει μια 

αρκετά ικανοποιθτικι κεϊρθςθ, κυρίωσ υπό το πρίςμα των αρχϊν και των κανόνων του 

ανταγωνιςμοφ, και προδιαγράφει τθν ανάγκθ για τθν δθμιουργία και κζςθ ςε λειτουργία 

εναλλακτικϊν υποδομϊν ςε επίπεδο δικτφου πρόςβαςθσ. 

2.2.9. ύνοψη 

Βαςικι προοπτικι ςε κοινοτικι κλίμακα ιταν -και εξακολουκεί να είναι- θ επαρκισ 

παρακολοφκθςθ των τεχνολογικϊν εξελίξεων και θ δθμιουργία ενόσ ικανοφ και 

«ενδεδειγμζνου» δικτυακοφ περιβάλλοντοσ & υποδομϊν που να ευνοοφν τισ όποιεσ 

ςυναφείσ αλλαγζσ, με ςτόχο: 

- τθ δθμιουργία μιασ ιςχυρισ κινθτιριασ δφναμθ για τθν οικονομικι ανάπτυξθ,  

- τθν προϊκθςθ τθσ απαςχόλθςθσ,  

- τθν αφξθςθ τθσ επιλογισ των καταναλωτϊν και  

- τθν ενίςχυςθ τθσ πολιτιςτικισ πολυμορφίασ.  

Ταυτόχρονα, «επαρκείσ» δικτυακζσ υποδομζσ αποτελοφν βαςικι προχπόκεςθ για τθν 

αποτελεςματικι παροχι νζων υπθρεςιϊν και οδθγοφν ςτον ανταγωνιςμό μεταξφ διαφόρων 

μεκόδων πρόςβαςθσ (φαινόμενο γνωςτό και ωσ «ανταγωνιςμόσ ςε επίπεδο υποδομϊν»). 

Μια τζτοια ςαφισ προοπτικι ςυμβάλλει, τουλάχιςτον μεςοπρόκεςμα (ζωσ και 

μακροπρόκεςμα) ςε μείωςθ των τιμϊν, ςε βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και ςε αφξθςθ των 

δυνατοτιτων επιλογισ υπθρεςιϊν, με παράλλθλθ τόνωςθ τθσ καινοτομίασ ςε τεχνολογικό 

και εμπορικό επίπεδο. 

Τα νζα δίκτυα προθγμζνων θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν διευρφνουν τισ ανταγωνιςτικζσ 

δυνατότθτεσ τθσ ευρωπαϊκισ κοινοτικισ αγοράσ ςε νζεσ εφαρμογζσ και υπθρεςίεσ οι 

οποίεσ αποτελοφν τθ βάςθ επί τθσ οποίασ αναπτφςςεται θ κοινωνία των πλθροφοριϊν. Υπό 

κατάλλθλο πλαίςιο δράςεων μποροφν να ςυμβάλουν ςε μια προλθπτικι και δυναμικι 

προςζγγιςθ για τθν αντιμετϊπιςθ των επερχόμενων αλλαγϊν και για τθν καλφτερθ 

διαχείριςθ των όποιων προκλιςεων και απαιτιςεων. Ραράλλθλα, μποροφν να βοθκιςουν 
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ςτθ βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ τθσ οικονομίασ, ςυμβάλλοντασ ςτθν ουςιαςτικι ςυγκρότθςθ 

μιασ ολοζνα περιςςότερο διαςυνδεδεμζνθσ και ολοκλθρωμζνθσ κοινωνίασ. 

Για το ςκοπό αυτό, θ εφαρμογι του νζου πλαιςίου κανονιςτικϊν ρυκμίςεων παρζχει 

μεγαλφτερθ αςφάλεια δικαίου για τισ ςυναφείσ επενδφςεισ.  Ραράλλθλα, θ υλοποίθςθ 

εκνικϊν ςτρατθγικϊν για τισ ευρυηωνικζσ επικοινωνίεσ μπορεί να δθμιουργιςει πρόςκετθ 

ηιτθςθ, υπό εφλογεσ ςυνκικεσ και προχποκζςεισ. Θ άρςθ φραγμϊν κανονιςτικοφ και 

τεχνικοφ χαρακτιρα διευκολφνει τθν ειςαγωγι και εγκατάςταςθ ςφγχρονων δικτυακϊν 

υποδομϊν.  

2.3. Ελληνικό Ρυθμιςτικό Πλαύςιο75 

Σε μια εντυπωςιακά ςφντομθ χρονικι περίοδο, θ οικονομικι παγκοςμιοποίθςθ άλλαξε τθν 

παγκόςμια οικονομικι τάξθ, παρζχοντασ νζεσ ευκαιρίεσ και νζεσ προκλιςεισ. Σ’ αυτι τθ νζα 

οικονομικι τάξθ, θ Ευρϊπθ δεν μπορεί να είναι ανταγωνιςτικι εκτόσ εάν καταςτεί πιο 

εφευρετικι και πιο εφκαμπτθ, ζτςι ϊςτε να αντιδρά πιο αποτελεςματικά ςτισ ανάγκεσ και 

τισ προτιμιςεισ των καταναλωτϊν και να καινοτομεί περιςςότερο76. 

H Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ ςταδιακά κακίςταται μια ενεργι πραγματικότθτα τόςο ςτο 

ευρωπαϊκό όςο και ςτο ελλθνικό περιβάλλον αναφοράσ. Χάρθ ςε νζα αναπτυςςόμενα 

δίκτυα θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν, παρζχεται θ δυνατότθτα αδιάλειπτθσ ςφνδεςθσ και 

χριςθσ ςυναφϊν εφαρμογϊν και υπθρεςιϊν, με ευρφτατθ χριςθ ςτθν κοινωνία. Θ κίνθςθ 

αυτι υποςτθρίηεται ιδίωσ και από αναδυόμενεσ τεχνολογικζσ τάςεισ, όπωσ θ μετάβαςθ ςε 

δίκτυα πολφ μεγάλων ταχυτιτων, web 2.0, το Μντερνετ των πραγμάτων, υπολογιςτικά 

πλζγματα, νζεσ δικτυακζσ αρχιτεκτονικζσ, υπθρεςίεσ ςτον Ραγκόςμιο Λςτό, διεπαφζσ 

χρθςτϊν, περιεχόμενο που δθμιουργείται από τουσ χριςτεσ και κοινωνικι δικτφωςθ77. Οι 

τάςεισ αυτζσ επθρεάηουν τισ επιχειριςεισ και το εργαςιακό περιβάλλον, κακϊσ όχι μόνο 

παρζχουν νζεσ δυνατότθτεσ και νζεσ λφςεισ θλεκτρονικοφ επιχειρείν και απαςχόλθςθσ, 

αλλά παράλλθλα βελτιϊνουν και τθν «ιςορροπία» μεταξφ εργαςίασ και ηωισ. Ταυτόχρονα, 

                                                           
75

 (Ρλθροφοριακά ςτοιχεία γενικότερου ενδιαφζροντοσ αναφορικά με το ελλθνικό ρυκμιςτικό 
πλαίςιο βρίςκονται ςτο Ραράρτθμα 6, λαμβανομζνων υπόψθ των διατάξεων του άρκρου 70 του 
Ν.3431/2006 αναφορικά με το ποιεσ διατάξεισ διατθροφνται ςε ιςχφ). 

76
 Θ ςτρατθγικι τθσ Λιςςαβόνασ για τθν ανάπτυξθ και τθν απαςχόλθςθ που προωκικθκε το 2005 

προβλζπει μια περιεκτικι ςειρά πολιτικϊν και μεταρρυκμίςεων με ςκοπό να καταςτεί το ρυκμιςτικό 
και οικονομικό πλαίςιο τθσ Ευρϊπθσ πιο φιλικό για τθν καινοτομία. *Ρ.χ. βλζπε ςχετικά: Ανακοίνωςθ 
τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ςτο Συμβοφλιο, ςτο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, ςτθν Ευρωπαϊκι 
Οικονομικι και Κοινωνικι Επιτροπι και ςτθν Επιτροπι Ρεριφερειϊν: «Το κοινοτικό πρόγραμμα τθσ 
Λιςςαβόνασ», COM (2005) 330 τελικό, 20.07.2005+. 

77 Μολονότι πολλζσ πτυχζσ των μελλοντικϊν δικτφων και του Μντερνετ δεν κα υλοποιθκοφν 

βραχυπρόκεςμα, μποροφν ιδθ να εντοπιςτοφν κάποια εμπόδια ςτθν ανάπτυξθ τθσ Κοινωνίασ τθσ 

Ρλθροφορίασ. Τα εμπόδια αυτά αφοροφν κζματα επενδφςεων ςε υψθλότερο ηωνικό εφροσ, τθν 

ουδετερότθτα του δικτφου, ζωσ τθ διάκεςθ ραδιοφάςματοσ και κζματα αςφάλειασ. 
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επεκτείνεται ο ρόλοσ του δθμοςίου, των επιχειρθματικϊν φορζων αλλά και των χρθςτϊν78, 

ωσ φορζων καινοτομίασ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, θ ανάπτυξθ βαςικϊν δικτυακϊν υποδομϊν ςτθρίηεται ςε 

ςυνδυαςμζνεσ δράςεισ των επιχειρθματικϊν φορζων τθσ αγοράσ (προερχόμενων τόςο από 

τον (ευρφτερο) δθμόςιο όςο και από τον ιδιωτικό τομζα), οι οποίεσ είκιςται να 

αποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ ι ςε πραγματικζσ και ςθμαντικζσ ανάγκεσ τθσ 

κοινωνίασ οι οποίεσ δεν καλφπτονται από τισ ενεργζσ δυνάμεισ τθσ αγοράσ (π.χ. για τθν 

περίπτωςθ ειδικϊν δικτφων με ςτόχο τθν προϊκθςθ ςυγκεκριμζνων εφαρμογϊν και τθν 

εκπλιρωςθ ειδικϊν πολιτικϊν, όπωσ ενδεχομζνωσ κοινωνικοφ προςανατολιςμοφ, 

ερευνθτικϊν δράςεων, εκπαιδευτικϊν δράςεων, κτλ.).  

Ειδικότερα, θ ανάπτυξθ ευρυηωνικϊν υποδομϊν (π.χ. για ειδικζσ εφαρμογζσ τθσ δθµόςιασ 

διοίκθςθσ, τθσ παιδείασ και του πολιτιςμοφ, τθσ υγείασ, κ.α.,) µπορεί να αποδειχκεί ωσ 

γεγονόσ μείηονοσ ςθμαςίασ για τθν ουςιαςτικι εξάπλωςθ τθσ ευρυηωνικότθτασ ςε εκνικι 

κλίμακα, και για τθν κάλυψθ ειδικϊν περιοχϊν. Θ πολιτεία μπορεί να δθμιουργιςει και να 

ενιςχφςει δράςεισ ανάπτυξθσ79, προωκϊντασ τισ χριςεισ τζτοιων υποδομϊν τόςο ςτουσ 

πολίτεσ όςο και ςτισ επιχειριςεισ.  

Οι νζεσ -και επαρκϊσ διαςυνδεδεμζνεσ- υποδομζσ θλεκτρονικισ επικοινωνίασ μποροφν να 

κακίςτανται βαςικά «δομικά ςτοιχεία» μιασ ςειράσ δράςεων για τθ δθμιουργία και τθν 

ανάπτυξθ διαλειτουργικϊν και προςοδοφόρων -επιχειρθματικά- υπθρεςιϊν και 

εφαρμογϊν, με ςτόχουσ, μεταξφ άλλων: 

- τθ διευκόλυνςθ τθσ μετάβαςθσ προσ τθν κοινωνία των πλθροφοριϊν,  

- τθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των επιχειριςεων (ιδίωσ των ΜΜΕ),  

- τθν ενίςχυςθ τθσ εςωτερικισ αγοράσ, 

- τθν ενίςχυςθ τθσ οικονομικισ και κοινωνικισ ςυνοχισ λαμβάνοντασ ιδίωσ υπόψθ τθν 

ανάγκθ ςφνδεςθσ των νθςιωτικϊν, μεςόγειων και περιφερειακϊν περιοχϊν με τισ 

κεντρικζσ περιοχζσ τθσ ΕΕ, 

- τθν επιτάχυνςθ τθσ ανάπτυξθσ νζων δραςτθριοτιτων οι οποίεσ οδθγοφν και ςτθ 

δθμιουργία κζςεων εργαςίασ ςε νζουσ τομείσ με αναπτυξιακζσ προοπτικζσ 

- τθν ικανοποίθςθ των κοινωνικϊν και πολιτιςτικϊν αναγκϊν και τθ βελτίωςθ τθσ 

ποιότθτασ ηωισ. 

                                                           
78 Ρ.χ. αυτι θ τάςθ είναι ιδθ ορατι ςτθν ζκρθξθ του περιεχομζνου που δθμιουργείται από χριςτεσ, 

ςε υπθρεςίεσ ευρυηωνικϊν εφαρμογϊν. 

79
 Θ πολιτεία, αςκϊντασ το ρόλο τθσ ωσ «ςθμαντικόσ χριςτθσ τθλεπικοινωνιακϊν υπθρεςιϊν», 

µπορεί, μζςα από τθν προςπάκεια κάλυψθσ των αναγκϊν τθσ να λειτουργιςει και ωσ καταλφτθσ 

ςθμαντικϊν αλλαγϊν ςτθν εξζλιξθ τθσ εκνικισ τθλεπικοινωνιακισ αγοράσ.  
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Για τθν προςζγγιςθ των παραπάνω ςτόχων, και για τθν επίτευξθ του βζλτιςτου ςε κάκε 

περίπτωςθ αποτελζςματοσ, είναι αναγκαία θ μελζτθ και επιβεβαίωςθ τθσ τεχνικισ και 

εμπορικισ ςκοπιμότθτασ νζων δικτφων, και θ εν ςυνεχεία ανάπτυξθ δικτυακϊν εφαρμογϊν 

(περιλαμβανομζνων των ευρυηωνικϊν), κυρίωσ ςυλλογικοφ ενδιαφζροντοσ, οι οποίεσ κα 

αποτελοφν τθ βάςθ τθσ ευρωπαϊκισ κοινωνίασ των πλθροφοριϊν, όπωσ επίςθσ και άλλων 

ςυναφϊν εφαρμογϊν που μποροφν να ςυμβάλλουν ςτθν οικονομικι και κοινωνικι ςυνοχι, 

μζςω τθσ βελτίωςθσ τθσ πρόςβαςθσ ςε κάκε είδουσ πλθροφοριϊν και τθσ κατάλλθλθσ 

αξιοποίθςθσ αυτϊν. 

Θ ςυγκρότθςθ κατάλλθλου εκνικοφ ρυκμιςτικοφ πλαιςίου και θ δθμιουργία ςυνκθκϊν για 

τθν ομαλι και τθν αποτελεςματικι ανάπτυξθ τθσ αγοράσ, ςυγκροτοφν βαςικι προχπόκεςθ 

για τθν επίτευξθ κάκε δραςτθριότθτασ. Θ αντιμετϊπιςθ διαφορετικϊν κεμάτων όπωσ π.χ. 

οι διαδικαςίεσ αδειοδότθςθσ για τθν εγκατάςταςθ υποδομϊν και τθν παροχι υπθρεςιϊν, θ 

επίτευξθ ςυμφωνιϊν διαςφνδεςθσ, ο προςδιοριςμόσ δικαιωμάτων διζλευςθσ από 

δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ χϊρουσ, κτλ. ςυνιςτοφν ςτοιχειϊδεισ προχποκζςεισ για τθν 

επιτυχι ανάπτυξθ κάκε ςυναφοφσ εγχειριματοσ. 

Για τθν υλοποίθςθ εκνικϊν ςτόχων και των ςυναφϊν ευρυηωνικϊν δράςεων (π.χ. δράςεισ 

του προγράμματοσ Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ, δράςεισ του Υπουργείου Μεταφορϊν και 

Επικοινωνιϊν κ.α.), οι βαςικζσ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ δομοφνται με βάςθ το 

Νόμο 3431/200680 περί θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν, και ςυμπλθρϊνονται -κατά περίπτωςθ- 

από Αποφάςεισ που δφναται να εκδίδει θ Εκνικι Επιτροπι Τθλεπικοινωνιϊν και 

Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) αςκϊντασ τισ δραςτθριότθτεσ και τα κακικοντά τθσ ωσ αρμόδια 

ρυκμιςτικι αρχι για τον τομζα των θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν81. 

Κάκε φορζασ που παρζχει δίκτυα και/ι υπθρεςίεσ θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν οφείλει να 

ςυμμορφϊνεται με οποιεςδιποτε υποχρεϊςεισ και να αςκεί οποιαδιποτε δικαιϊματα 

προβλζπονται, ανάλογα με τθ φφςθ των δικτφων και/ι των υπθρεςιϊν, ςτον Ν.3431/2006 

και ςτθ λοιπι νομοκεςία, ςυμπεριλαμβανομζνων των εν ιςχφ Ρροεδρικϊν Διαταγμάτων, 

Υπουργικϊν Αποφάςεων ι Αποφάςεων τθσ Ε.Ε.Τ.Τ., τθσ Αρχισ Διαςφάλιςθσ του Απορριτου 

των Επικοινωνιϊν (Α.Δ.Α.Ε.)82 ι τθσ Αρχισ Ρροςταςίασ Δεδομζνων προςωπικοφ 

Χαρακτιρα83. 

                                                           
80

 Νόμοσ 3431/2006, περί θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και άλλεσ διατάξεισ. ΦΕΚ 13 Α’, 13.02.2006. 

81
 Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του άρκρου 4 του Ν.3431/2006, ο ζλεγχοσ, θ ρφκμιςθ και θ 

εποπτεία τθσ αγοράσ των θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν αςκοφνται από τθν Εκνικι Επιτροπι 
Τθλεπικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), θ οποία αποτελεί τθν Εκνικι υκμιςτικι Αρχι (NRΑ) 
ςε κζματα παροχισ δικτφων και υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν, ςυναφϊν ευκολιϊν και 
ςυναφϊν υπθρεςιϊν και θ οποία είχε ςυςτακεί με το Ν.2246/1994 (ΦΕΚ 172 Α’), θ δε ςυγκρότθςθ 
προβλζπεται με τισ παραγράφουσ 3 και 4 του άρκρου 3 του Ν. 2867/2000 (ΦΕΚ 273 Α'), όπωσ αυτζσ 
τροποποιικθκαν με τισ παραγράφουσ 1 και 2 του άρκρου 72 του Ν. 3371/2005 (ΦΕΚ 178 Α'). 

82
 Θ Α.Δ.Α.Ε. είναι ανεξάρτθτθ αρχι, που απολαμβάνει διοικθτικισ αυτοτζλειασ. Οι λειτουργίεσ τθσ 

διζπονται από τισ αρχζσ και τουσ κανόνεσ τθσ διαφάνειασ, τθσ αντικειμενικότθτασ και τθσ 
αμερολθψίασ. Οι αρμοδιότθτζσ τθσ ορίηονται από το Νόμο 3115/2003 (Αρχι Διαςφάλιςθσ του 
Απορριτου των Επικοινωνιϊν, ΦΕΚ 47 Α’, 27.02.2003). Σφμφωνα με τον Κανονιςμό Αρ.44 ςχετικά με 
τθν Εςωτερικι Λειτουργία τθσ Α.Δ.Α.Ε. (ΦΕΚ 1642 Β’, 07.11.2003), προβλζπεται (άρκρο 1) ότι θ Αρχι 
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Οι διατάξεισ του Ν.3431/2006 κακορίηουν το πλαίςιο παροχισ δικτφων θλεκτρονικϊν 

επικοινωνιϊν, υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν, ςυναφϊν ευκολιϊν και ςυναφϊν 

υπθρεςιϊν εντόσ τθσ Ελλθνικισ Επικράτειασ, ενςωματϊνοντασ ςυγχρόνωσ και τισ Οδθγίεσ 

2002/19/ΕΚ, 2002/20/ΕΚ, 2002/21/ΕΚ, 2002/22/ΕΚ και 2002/77/ΕΚ84. 

Εντοφτοισ, από τισ διατάξεισ του νόμου αυτοφ εξαιροφνται τα «κρατικά δίκτυα 

θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν»85. Στο ςθμείο αυτό χρειάηεται ειδικι μνεία, κακϊσ ο νόμοσ 

μπορεί να παρζχει δυνατότθτεσ «εξαίρεςθσ» και/ι τυχόν «διαφοροποιιςεων» από τισ 

υποχρεϊςεισ που τίκενται από τθν κείμενθ νομοκεςία, εάν οι ςυγκεκριμζνεσ δικτυακζσ 

υποδομζσ των μθτροπολιτικϊν δικτφων οπτικϊν ινϊν χαρακτθρίηονται ωσ «κρατικά δίκτυα» 

και ςυνεπϊσ προβλζπεται να καλφψουν ειδικζσ απαιτιςεισ και χριςεισ. Τουναντίον, κακϊσ 

τα εν λόγω δίκτυα αποςκοποφν τελικά ςτθν προςφορά πολλαπλϊν υπθρεςιϊν-ευκολιϊν 

προσ τον πολίτθ, κα παρζχουν τθ δυνατότθτα, μζςω τθσ διαςφνδεςθσ με άλλα δίκτυα και/ι 

με παρόχουσ υπθρεςιϊν, για ενίςχυςθ τθσ ευρυηωνικισ προοπτικισ και για ανάπτυξθ 

ανταγωνιςτικϊν προςφορϊν, ςε ζνα περιβάλλον απελευκερωμζνθσ αγοράσ θλεκτρονικϊν 

επικοινωνιϊν. Ωσ εκ τοφτου,  , θ λειτουργία τουσ κα διζπεται από το ιςχφον εκνικό (και το 

αντίςτοιχο ευρωπαϊκό) ρυκμιςτικό πλαίςιο.  

Σφμφωνα με το Ν.3431/2006, ωσ «δθμόςιο δίκτυο επικοινωνιϊν» χαρακτθρίηεται κάκε 

δίκτυο θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν, το οποίο χρθςιμοποιείται, εν όλω ι κυρίωσ, για τθν 

παροχι διακζςιμων ςτο κοινό υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν86.  

Ωσ «δίκτυο θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν» ορίηονται τα ςυςτιματα μετάδοςθσ και, κατά 

περίπτωςθ, ο εξοπλιςμόσ μεταγωγισ ι δρομολόγθςθσ και οι λοιποί πόροι που επιτρζπουν 

                                                                                                                                                                      
ζχει ωσ ςκοπό και τθν προςταςία του απορριτου των επικοινωνιϊν (ςτθν οποία περιλαμβάνεται και 
ο ζλεγχοσ τθσ τιρθςθσ των όρων και τθσ διαδικαςίασ άρςθσ του απορριτου). Θ Αρχι, κατά τθν 
εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ τθσ, αποβλζπει πρωτίςτωσ: α) ςτο ςεβαςμό και τθν προςταςία του 
δικαιϊματοσ κάκε ατόμου ςτθν απόλαυςθ του απορριτου, ωσ ςτοιχείου τθσ αξίασ του ανκρϊπου, β)  
ςτθ ςυνεχι προλθπτικι, διορκωτικι και καταςταλτικι δράςθ για τθν προςταςία του απορριτου και 
γ) ςτθν αναβάκμιςθ μεκόδων προςταςίασ του. 

83
 Οι ςχετικζσ αρμοδιότθτεσ ορίηονται κατά το Νόμο 2472/1997, ΦΕΚ 50 Α’, 10.04.1997. 

84
 Σφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του άρκρου 1, του Ν.3431/2006. 

85
 Ωσ «κρατικά δίκτυα θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν» νοοφνται τα κλειςτά δίκτυα θλεκτρονικϊν 

επικοινωνιϊν και οι μεμονωμζνοι ςτακμοί ραδιοεπικοινωνιϊν, που εγκακίςτανται και 
χρθςιμοποιοφνται από τα Υπουργεία, τα Εκπαιδευτικά Λδρφματα, τισ Νομαρχιακζσ Αυτοδιοικιςεισ, 
τισ Ζνοπλεσ Δυνάμεισ, τθν Ελλθνικι Αςτυνομία, το Λιμενικό, το Ρυροςβεςτικό Σϊμα, το Εκνικό 
Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ (Ε.Κ.Α.Β.), τισ ξζνεσ πρεςβείεσ και διπλωματικζσ αποςτολζσ, βάςει διμεροφσ 
διακρατικισ ςυμφωνίασ, τθν Υπθρεςία Ρολιτικισ Αεροπορίασ και τθν Εκνικι Μετεωρολογικι 
Υπθρεςία, για τθν εξυπθρζτθςθ αποκλειςτικά και μόνο υπθρεςιακϊν τουσ αναγκϊν και τα οποία δεν 
χρθςιμοποιοφνται για τθν παροχι εμπορικϊν υπθρεςιϊν ςτο κοινό. Θ παροχι υπθρεςιϊν από 
παρόχουσ δικτφου θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν ι υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν προσ τουσ 
άνω φορείσ, που αναπτφςςουν κρατικά δίκτυα, διζπονται από τισ διατάξεισ του Ν.3431/2006. 

86
 Ωσ «υπθρεςίεσ θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν» νοοφνται οι υπθρεςίεσ που παρζχονται ςυνικωσ 

ζναντι αμοιβισ των οποίων θ παροχι ςυνίςταται, εν όλω ι εν μζρει, ςτθ μεταφορά ςθμάτων ςε 

δίκτυα θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων των υπθρεςιϊν τθλεπικοινωνιϊν και 

των υπθρεςιϊν μετάδοςθσ ςε δίκτυα, που χρθςιμοποιοφνται για ραδιοτθλεοπτικζσ μεταδόςεισ. 
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τθ μεταφορά ςθμάτων, με τθ χριςθ καλωδίου, ραδιοςθμάτων, οπτικοφ ι άλλου 

θλεκτρομαγνθτικοφ μζςου, ςυμπεριλαμβανομζνων των δορυφορικϊν δικτφων, των 

ςτακερϊν (μεταγωγισ δεδομζνων μζςω κυκλωμάτων και πακετομεταγωγισ, 

ςυμπεριλαμβανομζνου του διαδικτφου) και κινθτϊν επίγειων δικτφων, των ςυςτθμάτων 

θλεκτρικϊν καλωδίων, εφόςον χρθςιμοποιοφνται για τθ μετάδοςθ ςθμάτων, των δικτφων 

που χρθςιμοποιοφνται για ραδιοτθλεοπτικζσ εκπομπζσ, κακϊσ και των δικτφων καλωδιακισ 

τθλεόραςθσ, ανεξάρτθτα από το είδοσ των μεταφερόμενων πλθροφοριϊν. Ωσ «παροχι 

δικτφου θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν» νοείται θ ςφςταςθ, θ λειτουργία, ο ζλεγχοσ και θ 

διάκεςθ ενόσ τζτοιου δικτφου. 

Οι γενικζσ αρχζσ που διζπουν το πλαίςιο ρφκμιςθσ θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν87 είναι οι 

εξισ: 

α) Θ ελεφκερθ παροχι δικτφων και υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν88. 

β) Θ εξαςφάλιςθ ςε κάκε επιχείρθςθ του δικαιϊματοσ παροχισ υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν 

επικοινωνιϊν, εγκατάςταςθσ, επζκταςθσ, λειτουργίασ, ελζγχου και διάκεςθσ δικτφων 

θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν. 

γ) Θ τιρθςθ των αρχϊν τθσ ιςότθτασ, τθσ αμερολθψίασ, τθσ διαφάνειασ, τθσ 

αναλογικότθτασ, τθσ προςταςίασ του ανταγωνιςμοφ και τθσ αποφυγισ ςτρζβλωςθσ τθσ 

αγοράσ μεριμνϊντασ για τθν κατά το μζτρο του δυνατοφ τεχνολογικι ουδετερότθτα των 

κανονιςτικϊν ρυκμίςεων που επιβάλλονται, ιδίωσ εκείνων που ςτοχεφουν ςτθ διαςφάλιςθ 

αποτελεςματικοφ ανταγωνιςμοφ. 

δ) Θ προαγωγι του ανταγωνιςμοφ89 ςτθν παροχι δικτφων ι και υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν 

επικοινωνιϊν και ςυναφϊν ευκολιϊν και υπθρεςιϊν, κακϊσ και των πολιτικϊν 

διαςφάλιςθσ του δθμόςιου ςυμφζροντοσ90. 

ε) Θ ςυμβολι ςτθν ανάπτυξθ τθσ εςωτερικισ αγοράσ που μπορεί να επιτυγχάνεται με 

διάφορεσ πρωτοβουλίεσ, όπωσ π.χ. μζςω τθσ άρςθσ τυχόν υφιςτάμενων εμποδίων ςτθν 

παροχι δικτφων θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν, ςυναφϊν ευκολιϊν και υπθρεςιϊν. 

ςτ) Θ προαγωγι των ςυμφερόντων των χρθςτϊν. 
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 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 3 του Ν.3431/2006. 

88
 Τυχόν περιοριςμοί ςτθν παροχι δικτφων ι υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν δφνανται να 

επιβλθκοφν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.3431/2006, κακϊσ και για τθ διαςφάλιςθ τθσ δθμόςιασ 
τάξθσ, αςφάλειασ και υγείασ. 

89
 Με τθ μζριμνα τθσ Ε.Ε.Τ.Τ. εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Ν.703/1977, όπωσ ιςχφει, ςε ςχζςθ με 

τθν άςκθςθ των δραςτθριοτιτων των επιχειριςεων θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν, κακϊσ και τισ 
διατάξεισ των άρκρων 81 και 82 τθσ Συνκικθσ τθσ ϊμθσ ςφμφωνα με τον κανονιςμό 1/2003/ΕΚ. Θ 
Ε.Ε.Τ.Τ. δφναται να ηθτά τθ ςυνδρομι τθσ Επιτροπισ Ανταγωνιςμοφ ςε όςεσ περιπτϊςεισ κρίνει 
αναγκαίο, για κζματα περί ανταγωνιςμοφ. 

90
 Αυτι θ προοπτικι δφναται να επιτυγχάνεται μεταξφ άλλων, μζςω τθσ ενκάρρυνςθσ 

αποτελεςματικϊν επενδφςεων ωσ προσ τθν υποδομι και υποςτθρίηοντασ τθν τεχνολογικι 
καινοτομία, γεγονόσ απολφτωσ ςφμφωνο με τθν προοπτικι τθσ εγκατάςταςθσ των μθτροπολιτικϊν 
δικτφων οπτικϊν ινϊν. 
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2.3.1. Γενικϋσ Άδειεσ 

Σφμφωνα με τθν εκνικι νομοκεςία, θ παροχι δικτφων και/ι υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν 

επικοινωνιϊν επιτρζπεται, υπό το κακεςτϊσ Γενικισ Άδειασ91.  

Θ Ε.Ε.Τ.Τ. αςκεί κάκε αρμοδιότθτα ςχετικι με τον κακοριςμό των δικαιωμάτων και των 

υποχρεϊςεων που ςυνεπάγεται θ Γενικι Άδεια, κακϊσ και για τθν εποπτεία τθσ τιρθςισ 

τουσ και εκδίδει Κανονιςμοφσ με τουσ οποίουσ ρυκμίηεται κάκε ςχετικό κζμα (ιδίωσ θ 

διαδικαςία υποβολισ Διλωςθσ Καταχϊριςθσ, ο κακοριςμόσ όρων παροχισ υπθρεςιϊν υπό 

κακεςτϊσ Γενικισ Άδειασ, θ τροποποίθςθ των όρων αυτϊν, θ επιβολι τελϊν και θ 

τροποποίθςι τουσ)92. 

Για τθν υπαγωγι ςε κακεςτϊσ Γενικισ Άδειασ απαιτείται από τον ενδιαφερόμενο πάροχο 

θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν θ υποβολι Διλωςθσ Καταχϊρθςθσ. Σε καμία περίπτωςθ όμωσ 

δεν προχποτίκεται θ ζκδοςθ ατομικισ διοικθτικισ πράξθσ, πριν από τθν άςκθςθ των 

δικαιωμάτων που απορρζουν από τθ Γενικι Άδεια. Το πρόςωπο που προβαίνει ςε Διλωςθ 

Καταχϊριςθσ δφναται να αςκεί τθν αντίςτοιχθ δραςτθριότθτα άμεςα, μετά τθν υποβολι 

πλιρουσ ςχετικισ διλωςθσ. 

Σφμφωνα με τον Κανονιςμό Γενικϊν Αδειϊν93 τθσ Ε.Ε.Τ.Τ. ρυκμίηονται όλεσ οι λεπτομζρειεσ 

ςχετικά με τισ Γενικζσ Άδειεσ κακϊσ και οι όροι που μποροφν να ςυνοδεφουν κάκε άδεια, 

για κάκε είδουσ υπθρεςία ι δίκτυο θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν, κακϊσ και τα ελάχιςτα 

οικονομικά εχζγγυα για τθν εξαςφάλιςθ εκπλιρωςθσ των οικονομικϊν υποχρεϊςεων, που 

απορρζουν από τθν τιρθςθ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. Οι όροι των Γενικϊν Αδειϊν 

αιτιολογοφνται ςε ςχζςθ με το ςυγκεκριμζνο δίκτυο ι τθν υπθρεςία, που κα παραςχεκεί, 

και είναι ςφμφωνοι με τισ αρχζσ τθσ αμερολθψίασ, τθσ αναλογικότθτασ και τθσ διαφάνειασ. 

Οι φορείσ-επιχειριςεισ που λειτουργοφν υπό κακεςτϊσ Γενικισ Αδειασ ζχουν τα 

δικαιϊματα να παρζχουν δίκτυα και υπθρεςίεσ θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν αλλά και να 

αιτοφνται δικαιϊματα διζλευςθσ. Ειδικά δε, εκείνοι οι αδειοδοτθμζνοι φορείσ που 

παρζχουν δθμόςια δίκτυα ι διακζςιμεσ ςτο κοινό υπθρεςίεσ θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν, 

ζχουν επίςθσ το δικαίωμα να διαπραγματεφονται τθ διαςφνδεςθ με, και ενδεχομζνωσ να 

αποκτοφν πρόςβαςθ προσ ι διαςφνδεςθ με άλλεσ επιχειριςεισ, που παρζχουν δθμόςια 

δίκτυα και δθμόςιεσ υπθρεςίεσ που λειτουργοφν υπό κακεςτϊσ Γενικισ Αδειασ, ςε 

κοινοτικό επίπεδο94. 
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 «Γενικι Άδεια»: το νομικό πλαίςιο που διζπει τα δικαιϊματα για τθν παροχι δικτφων και/ι 

υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και οι ειδικζσ υποχρεϊςεισ ανά τομζα που είναι δυνατόν να 

εφαρμόηονται ςε όλουσ ι ςυγκεκριμζνουσ τφπουσ δικτφων και/ι υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν 

επικοινωνιϊν. 

92
 Σφμφωνα με τισ βαςικζσ διατάξεισ του άρκρου 21 του Ν.3431/2006. 

93
 Απόφαςθ Ε.Ε.Τ.Τ. αρικ.390/3, «Κανονιςμόσ Γενικϊν Αδειϊν», ΦΕΚ 748 Β’, 21.06.2006.  

94
 Θ δυνατότθτα αυτι είναι μείηονοσ ςθμαςίασ, κακϊσ ουςιαςτικά κακιςτά εφικτι τθν ενεργό 

δραςτθριοποίθςθ των αδειοδοτθμζνων φορζων, ςτο περιβάλλον τθσ αγοράσ. 
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2.3.2. Δικαιώματα διϋλευςησ 

Ωσ «δικαίωμα διζλευςθσ» νοείται το δικαίωμα που ζχουν οι πάροχοι δικτφων θλεκτρονικϊν 

επικοινωνιϊν για τθν εγκατάςταςθ, λειτουργία, αξιοποίθςθ, επζκταςθ και ςυντιρθςθ 

ευκολιϊν επί, υπζρ ι υπό χϊρων95 που προβλζπονται ςτο άρκρο 29,  §1 του Ν.3431/2006.  

Τα τζλθ διζλευςθσ ταυτίηονται εννοιολογικά με τα τζλθ κατάλθψθσ κοινοχριςτων χϊρων 

(κατά τθν παράγραφο (3β), του άρκρου 3 του Ν.1080/1980).  

Τα τζλθ χριςθσ δικαιϊματοσ διζλευςθσ ταυτίηονται εννοιολογικά με τα τζλθ χριςθσ 

κοινόχρθςτων χϊρων (κατά τθν παράγραφο (3α) του άρκρου 3 του Ν.1080/1980).  

Οι πάροχοι δθμόςιων δικτφων θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν ζχουν δικαιϊματα 

εγκατάςταςθσ ευκολιϊν επί, υπζρ ι υπό χϊρων, που ανικουν ςτο Δθμόςιο, ςε Ο.Τ.Α. ςε 

ιδιϊτεσ ι είναι κοινόχρθςτοι96. Οι δθμόςιεσ αρχζσ οι οποίεσ είναι αρμόδιεσ για τθν 

παραχϊρθςθ των δικαιωμάτων αυτϊν, τθροφν ςχετικζσ διαδικαςίεσ97 που προβλζπονται 

κατά το Ν.3431/2006, ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ αμερολθψίασ, τθσ διαφάνειασ, τθσ ταχείασ 

και άμεςθσ εξυπθρζτθςθσ των διοικουμζνων, με ςκοπό τθ διευκόλυνςθ τθσ διενζργειασ 

επενδφςεων για τθ δθμιουργία δικτυακισ υποδομισ98,99.  

Επιπλζον, κατά τον Ν.3431/2006 προβλζπεται ότι θ Ε.Ε.Τ.Τ. κακορίηει τα τζλθ διζλευςθσ και 

χριςθσ δικαιωμάτων διζλευςθσ, κακϊσ και το φψοσ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ των 

εργαςιϊν για όλθ τθν Ελλάδα, κατόπιν διενζργειασ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ100. Ο 

                                                           
95

 Για τθ χοριγθςθ δικαιωμάτων διζλευςθσ και εγκατάςταςθσ ευκολιϊν επί, υπό ι υπζρ χϊρων, που 
ανικουν ςτθν αρμοδιότθτα Διμου ι Κοινότθτασ, αρμόδιοσ φορζασ ορίηεται ο οικείοσ Διμοσ ι 
Κοινότθτα. 

96
 Τα ίδια δικαιϊματα ζχουν, αλλά μόνο ςχετικά με τουσ δθμόςιουσ και κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, και 

οι πάροχοι δικτφων θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν, που δεν παρζχουν δθμόςια δίκτυα. 

97
 Οι αρμόδιεσ για τθ χοριγθςθ δικαιωμάτων διζλευςθσ, δθμόςιεσ αρχζσ, υποχρεοφνται: α) να 

ενθμερϊνουν τθν Ε.Ε.Τ.Τ. ςχετικά με τισ διαδικαςίεσ που εφαρμόηουν, τα κατά νόμο απαιτοφμενα 
δικαιολογθτικά τα ςυνυποβαλλόμενα ςτοιχεία και μελζτεσ, β) να κακορίηουν τθν αρμόδια υπθρεςία 
για τθ διεκπεραίωςθ των αιτιςεων και τθν αρμόδια υπθρεςία για τθν εποπτεία τθσ καλισ εκτζλεςθσ 
των εργαςιϊν και γ) να μεριμνοφν για τθν εκπαίδευςθ των αρμόδιων υπαλλιλων ςχετικά με το 
αντικείμενο, που τουσ ανατίκεται Ανάλογθ υποχρζωςθ ζχουν οι ανωτζρω δθμόςιεσ αρχζσ κάκε 
φορά, που τα ςτοιχεία αυτά μεταβάλλονται για οποιονδιποτε λόγο. Μετά τθ λιψθ των άνω 
ςτοιχείων, θ Ε.Ε.Τ.Τ. υποχρεοφται να τα δθμοςιεφει ςε ειδικι ιςτοςελίδα. 

98
 Οι ανωτζρω διαδικαςίεσ δφναται να διαφζρουν αναλόγωσ του αν ο αιτϊν παρζχει δθμόςια δίκτυα 

επικοινωνιϊν ι όχι. Άρνθςθ χοριγθςθσ δικαιωμάτων διζλευςθσ επιτρζπεται μόνο κατόπιν ειδικά 
αιτιολογθμζνθσ απόφαςθσ και μόνο για λόγουσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, τθσ δθμόςιασ 
υγείασ, τθσ εκνικισ άμυνασ και των αρχαιολογικϊν τόπων. 

99 Οι αρμόδιεσ αρχζσ οφείλουν μετά από τθ λιψθ τθσ αίτθςθσ για τθ διεξαγωγι εργαςιϊν εκςκαφισ 
να ενθμερϊνουν εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ επτά θμερϊν τθν οικεία νομαρχιακι 
αυτοδιοίκθςθ προςδιορίηοντασ τα ςυγκεκριμζνα ςθμεία εντόσ του χϊρου αρμοδιότθτασ τουσ, όπου 
πραγματοποιοφνται οι εργαςίεσ εκςκαφισ. 

100 Θ Ε.Ε.Τ.Τ. ζχει ιδθ προβεί ςτθ διεξαγωγι ςχετικισ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ (από 12.12.2006-
12.01.2007) προκειμζνου να τελικά να καταρτιςτεί Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ περί των διαδικαςιϊν 
παραχϊρθςθσ δικαιωμάτων διζλευςθσ και Κανονιςμόσ με τον οποίο κα κακορίηονται τα τζλθ 
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κακοριςμόσ των τελϊν διζπεται από αντικειμενικότθτα, διαφάνεια. αμερολθψία και 

αναλογικότθτα προσ τον επιδιωκόμενο ςκοπό. Το φψοσ των τελϊν πρζπει να μθν κακιςτά 

οικονομικά αςφμφορθ τθ διενζργεια τθσ επζνδυςθσ101. 

Οι πάροχοι δθμόςιων δικτφων θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν δικαιοφνται, κατά τισ διατάξεισ 

του Αςτικοφ Κϊδικα και ζναντι εφλογθσ αποηθμίωςθσ, να ςυςτιςουν προςωπικι δουλεία 

ςε βάροσ ακινιτων ιδιωτϊν, οικοδομθμζνων και μθ, κοινόχρθςτων χϊρων κτιρίων, ςτο 

ζδαφοσ ι/και το υπζδαφόσ τουσ, όταν αυτό είναι απαραίτθτο για τθν τοποκζτθςθ ι/και 

διζλευςθ ι/και ςυντιρθςθ ι/και επιςκευι των δικτφων και εγκαταςτάςεϊν τουσ, υπό τθν 

προχπόκεςθ τθσ τιρθςθσ των διατάξεων τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ για τθν αςφαλι 

εγκατάςταςθ δικτφων και λοιπϊν υποδομϊν102. Οι διατάξεισ των άρκρων 1003 επ. του 

Αςτικοφ Κϊδικα εφαρμόηονται για τθν περίπτωςθ διευκόλυνςθσ τθσ καταςκευισ, 

εγκατάςταςθσ ι επιςκευισ των δικτφων, των ζργων υποδομισ κ.λπ. των επιχειριςεων 

θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν. 

Ο πάροχοσ δικτφου θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν υποχρεοφται κατά τθ διάρκεια των 

εργαςιϊν προσ εγκατάςταςθ ι ςυντιρθςθ αυτοφ, να λαμβάνει όλα τα κατάλλθλα μζτρα, 

ϊςτε να μθν προκαλοφνται βλάβεσ και ηθμίεσ ςε πρόςωπα, εγκαταςτάςεισ ι περιουςίεσ 

τρίτων, αλλιϊσ υποχρεοφται ςε αποκατάςταςθ κάκε κετικισ και αποκετικισ ηθμίασ. 

Ράροχοι δθμόςιων δικτφων θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν, οι οποίοι αναπτφςςουν υποδομι 

ευρυηωνικϊν δικτφων, που χρθματοδοτείται από το μζτρο 4.2 του Επιχειρθςιακοφ 

Ρρογράμματοσ "Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ" ι το Ν.3299/2004 (ΦΕΚ 261 Α’) 

απαλλάςςονται ζναντι παντόσ, μζχρι τθν 31.12.2008, από τθν υποχρζωςθ καταβολισ τελϊν 

διζλευςθσ και τελϊν χριςθσ δικαιωμάτων διζλευςθσ, για τθν ανάπτυξθ των υποδομϊν 

αυτϊν. 

Στισ περιπτϊςεισ που δθμόςιεσ αρχζσ, αρμόδιεσ για τθ χοριγθςθ δικαιωμάτων διζλευςθσ, 

διατθροφν παράλλθλα και τθν κυριότθτα ι τον ζλεγχο επιχειριςεων που εκμεταλλεφονται 

δίκτυα ι/και υπθρεςίεσ θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν, πρζπει να προβαίνουν ςε ουςιαςτικό 

                                                                                                                                                                      
διζλευςθσ και χριςθσ δικαιωμάτων διζλευςθσ κακϊσ και το φψοσ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ 
των εργαςιϊν για όλθ τθν Ελλάδα.  

101 Υποτίκεται ότι είναι προσ το αμοιβαίο ςυμφζρον τόςο του ενδιαφερόμενου παρόχου (απόκτθςθ 
δικαιωμάτων διζλευςθσ) όςο και τθσ αντίςτοιχθσ αρμόδιασ αρχισ (είςπραξθ τελϊν, παράπλευρεσ 
κετικζσ επενζργειεσ ςτθν τοπικι οικονομία, ανάπτυξθ, βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ, κζςεισ 
εργαςίασ) ο βζλτιςτοσ ςχεδιαςμόσ και θ αποτελεςματικι ανάπτυξθ των δικτφων για τα οποία 
αιτείται θ χοριγθςθ δικαιωμάτων διζλευςθσ. Συνεπϊσ, ςτόχοσ τθσ αντίςτοιχθσ διαδικαςίασ 
ενδείκνυται να είναι θ, κατά το δυνατόν, ςυναινετικι αντιμετϊπιςθ κάκε αιτιματοσ παρόχου και θ 
εξεφρεςθ μιασ αμοιβαία αποδεκτισ τεχνικισ λφςθσ για τθν υλοποίθςι του. 

102 Ρριν τθν εκτζλεςθ οποιαςδιποτε εργαςίασ, επί, υπό ι υπζρ χϊρων που προβλζπονται ςτο 
άρκρο 29, §1 του Ν.3431/2006, οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι είναι υποχρεωμζνοι να ζχουν 
εξαςφαλίςει όλεσ τισ απαραίτθτεσ άδειεσ και δικαιϊματα. Σε περίπτωςθ που ο πάροχοσ προτίκεται 
να διακζςει τμιμα των ευκολιϊν του ςε άλλον ι άλλουσ παρόχουσ ςε υφιςτάμενθ τομι 
οδοςτρϊματοσ ζναντι εμπορικοφ ανταλλάγματοσ χρειάηεται να εξαςφαλίηει τθν άδεια τθσ αρμόδιασ 
αρχισ με επζκταςθ τθσ ςχετικισ ζγκριςθσ παραχϊρθςθσ δικαιωμάτων διζλευςθσ.  
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διαρκρωτικό διαχωριςμό μεταξφ τθσ αρμοδιότθτασ που ςχετίηεται με τθ χοριγθςθ των 

δικαιωμάτων διζλευςθσ και εκείνθσ που ςχετίηεται με τθν κυριότθτα ι τον ζλεγχο των ωσ 

άνω επιχειριςεων. 

2.3.3. υνεγκατϊςταςη και από κοινού χρόςη ευκολιών 

Αν ζνασ πάροχοσ δικτφου θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν ςτερείται πρόςβαςθσ ςε άλλεσ 

βιϊςιμεσ δυνατότθτεσ λόγω τθσ ανάγκθσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, τθσ δθμόςιασ 

υγείασ ι τθσ δθμόςιασ αςφάλειασ ι τθσ επίτευξθσ πολεοδομικϊν ι χωροταξικϊν ςτόχων 

του, θ Ε.Ε.Τ.Τ., μετά από αίτθςι του, μπορεί να επιβάλει ςε άλλο πάροχο δικτφου 

θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν τθν υποχρζωςθ να προβαίνει ςε από κοινοφ χριςθ 

ςυγκεκριμζνθσ ευκολίασ ι ακινιτου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ φυςικισ ςυνεγκατάςταςθσ.  

Θ Ε.Ε.Τ.Τ. εναλλακτικά δφναται να λαμβάνει μζτρα για να διευκολφνει το ςυντονιςμό των 

δθμόςιων ζργων, που εκτελοφνται ςτθν περιοχι. Τα μζτρα για τθν από κοινοφ χριςθ 

ευκολιϊν ι το ςυντονιςμό δθμόςιων ζργων, επιβάλλονται ςφμφωνα με τον Κανονιςμό, ο 

οποίοσ εκδίδεται κατά τθν επόμενθ παράγραφο. Στθν υποχρζωςθ αυτι είναι δυνατόν να 

περιλαμβάνονται όροι για τθν κατανομι δαπανϊν ςχετικά με τθν από κοινοφ χριςθ των 

ευκολιϊν ι του ακινιτου. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, θ ανταλλαγι τεχνικϊν πλθροφοριϊν 

μεταξφ των εμπλεκομζνων φορζων είναι υποχρεωτικι. 

Οι φορείσ εκμετάλλευςθσ δθμόςιων δικτφων θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν ζχουν το 

δικαίωμα και, όταν ηθτείται από άλλεσ επιχειριςεισ, που λειτουργοφν υπό κακεςτϊσ 

Γενικισ Αδειασ, τθν υποχρζωςθ να διαπραγματεφονται τθ μεταξφ τουσ διαςφνδεςθ για τθν 

παροχι υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν διακζςιμων ςτο κοινό και να προβαίνουν 

ςε ςχετικι εμπορικι και τεχνικι ςυμφωνία103. 

2.3.4. Πρόςβαςη και Διαςύνδεςη 

Θ Ε.Ε.Τ.Τ. ρυκμίηει104 κζματα που αφοροφν ςτθν πρόςβαςθ και ςτθ διαςφνδεςθ, ςφμφωνα 

με τισ διατάξεισ του Ν.3431/2006, εκδίδοντασ κανονιςτικζσ πράξεισ ςε όςεσ περιπτϊςεισ 

αυτό απαιτείται. 

Ωσ «διαςφνδεςθ» νοείται θ φυςικι και λογικι ηεφξθ δθμόςιων δικτφων επικοινωνιϊν που 

χρθςιμοποιοφνται από τθν ίδια ι διαφορετικι επιχείρθςθ προκειμζνου να παρζχεται ςτουσ 

χριςτεσ μίασ επιχείρθςθσ θ δυνατότθτα να επικοινωνοφν με χριςτεσ τθσ ίδιασ ι άλλθσ 

επιχείρθςθσ ι να ζχουν πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ που παρζχονται από άλλθ επιχείρθςθ. Οι 

υπθρεςίεσ μποροφν να παρζχονται από τα εμπλεκόμενα μζρθ ι από άλλα μζρθ που ζχουν 

πρόςβαςθ ςτο δίκτυο. Θ διαςφνδεςθ είναι ειδικόσ τφποσ πρόςβαςθσ που εφαρμόηεται 

μεταξφ φορζων εκμετάλλευςθσ δθμόςιων δικτφων. 

Οι πλθροφορίεσ που περιζρχονται από το ζνα ενδιαφερόμενο μζροσ-φορζα προσ το άλλο 

μζροσ-φορζα πριν τθν ζναρξθ των διαπραγματεφςεων, κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 

                                                           
103

 Σχετικζσ πλθροφορίεσ παρζχονται και ςτο Ραράρτθμα Β τθσ Απόφαςθσ Ε.Ε.Τ.Τ. αρικ.390/3, 
«Κανονιςμόσ Γενικϊν Αδειϊν», ΦΕΚ 748 Β’, 21.06.2006. 

104
 Σφμφωνα με τισ βαςικζσ διατάξεισ των άρκρων 41-44 του Ν.3431/2006. 
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διαπραγμάτευςθσ ςυμφωνιϊν πρόςβαςθσ ι διαςφνδεςθσ, κακϊσ και μετά τθν ολοκλιρωςθ 

αυτισ είναι εμπιςτευτικζσ και χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά και μόνο για το ςκοπό για 

τον οποίο παραςχζκθκαν105. 

Θ Ε.Ε.Τ.Τ. ςτο βακμό που αυτό είναι απαραίτθτο για να εξαςφαλιςκεί θ δυνατότθτα τελικισ 

διαςφνδεςθσ, μπορεί να παρεμβαίνει αυτεπαγγζλτωσ και να επιβάλει ςε επιχειριςεισ, που 

ελζγχουν τθν πρόςβαςθ ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ, διάφορεσ υποχρεϊςεισ106 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ, ςε δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, τθσ υποχρζωςθσ να διαςυνδζουν 

τα δίκτυά τουσ, όταν αυτό δεν ςυμβαίνει ιδθ.  

Ωσ «πρόςβαςθ» νοείται θ διάκεςθ ευκολιϊν ι / και υπθρεςιϊν ςε άλλθ επιχείρθςθ βάςει 

κακοριςμζνων όρων ςε αποκλειςτικι ι μθ βάςθ, για το ςκοπό παροχισ υπθρεςιϊν 

θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν. Καλφπτει, μεταξφ άλλων, τθν πρόςβαςθ ςε ςτοιχεία του 

δικτφου και ςυναφείσ ευκολίεσ, που μποροφν να αφοροφν και τθ ςφνδεςθ εξοπλιςμοφ δια 

ςτακερϊν ι μθ ςτακερϊν μζςων (περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνα τθν πρόςβαςθ ςτον τοπικό 

βρόχο και ςε ευκολίεσ και υπθρεςίεσ απαραίτθτεσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν μζςω τοπικοφ 

βρόχου), τθν πρόςβαςθ ςε υλικι υποδομι (που περιλαμβάνει κτίρια, ςωλινεσ και ιςτοφσ), 

τθν πρόςβαςθ ςε ςυναφι ςυςτιματα λογιςμικοφ (που περιλαμβάνουν τθν πρόςβαςθ ςε 

ςυςτιματα λειτουργικισ υποςτιριξθσ), τθν πρόςβαςθ ςε μετάφραςθ αρικμϊν ι ςε 

ςυςτιματα που παρζχουν ιςοδφναμεσ λειτουργικζσ δυνατότθτεσ, τθν πρόςβαςθ ςε 

ςτακερά και κινθτά δίκτυα, ιδίωσ για περιαγωγι,  τθν πρόςβαςθ ςε ςυςτιματα υπό όρουσ 

πρόςβαςθσ για υπθρεςίεσ ψθφιακισ τθλεόραςθσ και τθν πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ εικονικοφ 

δικτφου. 

Με απόφαςθ τθσ Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να επιβάλλεται ςε φορείσ εκμετάλλευςθσ θ υποχρζωςθ 

ικανοποίθςθσ ευλόγων αιτθμάτων πρόςβαςθσ ι χριςθσ ειδικϊν ςτοιχείων του δικτφου και 

ςυναφϊν ευκολιϊν. Τοφτο, μεταξφ άλλων, ςυντρζχει και ςε περιπτϊςεισ, που θ Ε.Ε.Τ.Τ. 

κρίνει, ότι θ άρνθςθ πρόςβαςθσ ι θ επιβολι καταχρθςτικϊν όρων αντίκεινται ςτο 

ςυμφζρον των τελικϊν χρθςτϊν ι δυςχεραίνουν τθ δθμιουργία βιϊςιμθσ ανταγωνιςτικισ 

αγοράσ υπθρεςιϊν ςε επίπεδο λιανικοφ εμπορίου. Για τθ λιψθ μιασ τζτοιασ απόφαςθσ 

λαμβάνονται υπόψθ διάφοροι παράγοντεσ όπωσ π.χ.: θ τεχνικι και οικονομικι 

βιωςιμότθτα τθσ χριςθσ ι τθσ εγκατάςταςθσ ανταγωνιςτικϊν ευκολιϊν ανάλογα με το 

ρυκμό ανάπτυξθσ τθσ αγοράσ, λαμβάνοντασ υπόψθ και τον τφπο τθσ διαςφνδεςθσ και τθσ 

πρόςβαςθσ τισ οποίεσ αφορά, θ ςκοπιμότθτα παροχισ τθσ προτεινόμενθσ πρόςβαςθσ ςε 

ςυνάρτθςθ με τισ διακζςιμεσ δυνατότθτεσ και θ ανάγκθ μακροπρόκεςμθσ διαςφάλιςθσ του 

ανταγωνιςμοφ. 

 

                                                           
105

 Θ εμπιςτευτικότθτα των ωσ άνω πλθροφοριϊν τθρείται και ζναντι άλλων τμθμάτων του ίδιου 
φορζα, κυγατρικϊν εταιρειϊν και ςυνεργατϊν του ςτουσ οποίουσ θ απόκτθςθ των πλθροφοριϊν κα 
μποροφςε να παράςχει ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα. 

106
 Τότε μποροφν π.χ. να κεςπίηονται τεχνικζσ ι λειτουργικζσ προχποκζςεισ που οφείλει να τθρεί ο 

πάροχοσ και/ι ο δικαιοφχοσ τθσ αναφερόμενθσ πρόςβαςθσ, εφόςον κάτι τζτοιο είναι απαραίτθτο για 

τθ ομαλι λειτουργία του δικτφου. 
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3. Η Ευρυζωνικό Αγορϊ ςτην Ελλϊδα και ςχετικϋσ 

πρωτοβουλύεσ 
 

Στθν Ελλάδα τα τελευταία χρόνια ζχουν γίνει πολλά βιματα για τθν προϊκθςθ τθσ 

ευρυηωνικότθτασ. Οι προςπάκειεσ αφοροφν τόςο ςτθν κρατικι επιχοριγθςθ δθμόςιων και 

ιδιωτικϊν υποδομϊν, προϊκθςθ τθσ χριςθσ τθσ ευρυηωνικότθτασ ςτουσ πολίτεσ, αλλά και 

ρυκμιςτικζσ παρεμβάςεισ για τθν ανάπτυξθ των ευρυηωνικϊν υποδομϊν με τθν αξιοποίθςθ 

του χάλκινου δικτφου πρόςβαςθσ του ΟΤΕ.  

Θ Ελλάδα βρίςκεται ςχετικά χαμθλά ςτθν γενικι κατάταξθ διεκνϊν οργανιςμϊν που 

μετροφν τθν διείςδυςθ ευρυηωνικότθτασ ςτισ χϊρεσ του πλανιτθ και εμφανίηεται να ζχει 

ςθμαντικά περικϊρια βελτίωςθσ. Ο κφριοσ λόγοσ για αυτι τθν υςτζρθςθ όπωσ εμφανίηεται 

ςτα διεκνι ςτατιςτικά ςτοιχεία οφείλεται κυρίωσ ςτθν ζλλειψθ ενδιαφζροντοσ για χριςθ 

ευρυηωνικϊν προϊόντων από τουσ πολίτεσ και ςτο γεγονόσ ότι θ ρφκμιςθ τθσ 

τθλεπικοινωνιακισ αγοράσ εμφάνιςε μία υςτζρθςθ ςε ςχζςθ με τισ άλλεσ προθγμζνεσ 

χϊρεσ. Αυτό είχε ωσ ςυνζπεια να κακυςτεριςει θ απελευκζρωςθ τθσ αγοράσ για 3-4 χρόνια 

(ςυγκρινόμενθ με άλλεσ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ) και αυτό τελικά να αποτυπϊνεται 

ςτισ ςτατιςτικζσ μετριςεισ που κατά καιροφσ βλζπουν το φωσ τθσ δθμοςιότθτασ (βλζπε 

εικόνεσ 1 και 2). Ραρ όλα αυτά θ Ελλάδα εμφανίηεται να μειϊνει τθν διαφορά τθσ από τον 

Ευρωπαϊκό μζςο όρο (εικόνα 3) *Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν & ΛΤΥ, 2009+. 

 

Εικόνα 1. Ποζοζηά Εςπςζωνικήρ Διείζδςζηρ-Ιούλιορ 2009 
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Εικόνα 2. Ποζοζηά Εςπςζωνικήρ Διείζδςζηρ ζηην Ελλάδα ηην ηελεςηαία 6εηία 

 

Εικόνα 3. Απόκλιζη ηος ποζοζηού εςπςζωνικήρ διείζδςζηρ για Ελλάδα από ηο ΜΟ ηηρ ΕΕ ηα 

ηελεςηαία έξι σπόνια   

Ραρακάτω αναφζρονται ςυνοπτικά οι διακζςιμεσ ευρυηωνικζσ υποδομζσ ςτθν Ελλθνικι 

επικράτεια. Οι υποδομζσ αυτζσ ζχουν προκφψει από τισ επενδφςεισ ιδιωτικϊν παρόχων 

κακϊσ και από επιδοτιςεισ - πρωτοβουλίεσ των Ελλθνικϊν κυβερνιςεων τα τελευταία 

χρόνια *Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν & ΛΤΥ, 2009+.  
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3.1. Δύκτυα Εμπορικών Παρόχων 
Ο κυρίαρχοσ πάροχοσ τθσ χϊρασ, ο ΟΤΕ, ζχει προχωριςει ςε αναβάκμιςθ του θλεκτρονικοφ 

εξοπλιςμοφ του δικτφου του προκειμζνου να είναι ςε κζςθ να προςφζρει ευρυηωνικζσ 

ςυνδζςεισ μζςω τεχνολογιϊν DSL. Οι εναλλακτικοί πάροχοι με τθν ςειρά τουσ ζχουν προβεί 

ςε ανάλογεσ επενδφςεισ προκειμζνου να είναι ςε κζςθ να προςφζρουν ευρυηωνικζσ 

ςυνδζςεισ μζςω του δικτφου χονδρικισ του ΟΤΕ αλλά και για να μποροφν να αξιοποιιςουν 

το ρυκμιςτικό πλαίςιο αποδεςμοποίθςθσ του τοπικοφ βρόχου για να προςφζρουν 

υπθρεςίεσ DSL μζςω δικοφ τουσ εξοπλιςμοφ,. Ραράλλθλα προκειμζνου να υποςτθριχκοφν 

οι ευρυηωνικζσ ταχφτθτεσ, οι πάροχοι (ΟΤΕ και εναλλακτικοί) ζχουν καταςκευάςει 

υποδομζσ οπτικϊν ινϊν που αφοροφν κυρίωσ οπτικοφσ δακτυλίουσ ςε κεντρικοφσ άξονεσ 

των πόλεων ι τθ ςφνδεςθ μεγάλων πόλεων όπωσ τθσ Ακινασ και τθσ Κεςςαλονίκθσ. Οι 

επενδφςεισ αυτζσ δεν αφοροφν ςε υποδομζσ FTTB/H αν και κατά περίπτωςθ προςφζρονται 

οπτικζσ ςυνδζςεισ FTTH/B ςε κτίρια γραφείων ι μεγάλεσ εταιρείεσ, ςε ςχετικά υψθλζσ 

τιμζσ. Ο ΟΤΕ, ο οποίοσ κατζχει και το μεγαλφτερο μερίδιο τθσ αγοράσ όςον αφορά τισ 

ευρυηωνικζσ ςυνδζςεισ, διακζτει το μεγαλφτερο δίκτυο οπτικϊν ινϊν το οποίο ζχει 

αναπτφξει εδϊ και αρκετά χρόνια. Το δεφτερο μεγαλφτερο δίκτυο (εξαιρουμζνων των 

υποβρυχίων καλωδίων) διακζτει θ Tellas-Wind ενϊ εκτενζσ δίκτυο ζχει και θ Vodafone, θ 

οποία εκτόσ ενόσ δακτυλίου ςτθν περιοχι τθσ Αττικισ ζχει καταςκευάςει δίκτυο μεταξφ 

Ακινασ και Κεςςαλονίκθσ, το οποίο και υπενοικιάηει ςε άλλουσ παρόχουσ υπθρεςιϊν.  

Στθν Αττικι ςθμαντικι παρουςία ζχει θ Hellas On Line ενϊ οπτικά δίκτυα ζχουν αναπτφξει 

επίςθσ θ Forthnet-Nova και θ On Telecoms.  

Οι μεγαλφτεροι τθλεπικοινωνιακοί πάροχοι ςτθ χϊρα ςυμμετείχαν ςτο μεγάλο ζργο τθσ 

ευρυηωνικότθτασ που αφοροφςε τθν πρόςκλθςθ 157 του Ε.Ρ. ΚτΡ με ςτόχο τθν ενίςχυςθ 

τθσ προςφοράσ ςε ευρυηωνικζσ υποδομζσ και τθν ενίςχυςθ τθσ ηιτθςθσ ευρυηωνικϊν 

υπθρεςιϊν ςε όλεσ τθσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ εξαιρουμζνων των μθτροπολιτικϊν κζντρων 

τθσ Ακινασ και τθσ Κεςςαλονίκθσ.  

Στο πλαίςιο τθσ πρόςκλθςθσ 157 θ χϊρα χωρίςτθκε ςε 7 περιοχζσ ακολουκϊντασ 

τεχνοοικονομικά κριτιρια με κατανομι αςτικϊν, θμιαςτικϊν και αγροτικϊν περιοχϊν ςτισ 7 

περιοχζσ με βάςθ τθν ελκυςτικότθτα για τθν ανάπτυξθ ευρυηωνικϊν υποδομϊν (ηιτθςθ και 

κόςτοσ καταςκευισ). Το ζργο αφοροφςε ςτθν εξαςφάλιςθ εφρουσ ηϊνθσ τουλάχιςτον 512 

Kbps ςτο 90% του πλθκυςμοφ τθσ χϊρασ.  

Οι εταιρείεσ που ανζλαβαν τισ γεωγραφικζσ ηϊνεσ/υποζργα είναι θ Hellas On Line, θ 

Forthnet, θ Tellas και θ CYTA. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ Hellas On Line ζχει αναλάβει 3 (τρία) 

υποζργα: το υποζργο 1 (νομοί Μαγνθςίασ, Βοιωτίασ, Εφβοιασ, Φκιϊτιδοσ και Κυκλάδων), το 

υποζργο 2 (νομοί Άρτασ, Ρρεβζηθσ, Αιτωλοακαρνανίασ, Αχαΐασ, Κεφαλλθνίασ, Λευκάδασ, 

Ευρυτανίασ και Κορινκίασ) και το υποζργο 4 (νομοί Ριερίασ, Καρδίτςασ, Λαρίςθσ, Τρικάλων, 

Κεςπρωτίασ, Λωαννίνων και Κζρκυρασ), θ Forthnet 2 (δφο): το υποζργοo 6 (νομοί Δράμασ, 

Κεςςαλονίκθσ, Θμακίασ, Κιλκίσ, Σερρϊν και Χαλκιδικισ) και το υποζργοo 7 (νομοί Ζβρου, 

Καβάλασ, Ξάνκθσ, οδόπθσ, Λζςβου, Σάμου, Χίου και Δωδεκανιςων), θ Tellas το υποζργο 3 

(νομοί Ηακφνκου, Θλείασ, Αργολίδοσ, Αρκαδίασ, Λακωνίασ, Μεςςθνίασ, Ρειραιϊσ, 
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εκφμνθσ, Χανίων) και θ Cyta Hellas το υποζργο 5 (νομοί Γρεβενϊν, Ρζλλασ, Καςτοριάσ, 

Κοηάνθσ, Φλωρίνθσ, Θρακλείου, Λαςικίου).  

Ρζραν του άμεςου οφζλουσ αναφορικά με τθν διακεςιμότθτα ςυνδζςεων μεγαλφτερων του 

dialup (ταχφτθτεσ 512kbps και μεγαλφτερεσ) οι τθλεπικοινωνιακοί πάροχοι που 

ςυμμετείχαν κατάφεραν να αναπτφξουν ζνα ευρφ δίκτυο υποδομϊν οπτικϊν ινϊν ςτισ 

περιοχζσ αρμοδιότθτάσ τουσ. Με αυτόν τον τρόπο ζνα πολφ μεγάλο μζροσ τθσ χϊρασ 

καλφπτεται με τουλάχιςτον ζνα επιπλζον (του ΟΤΕ) δίκτυο backhaul προεξοφλϊντασ τθν 

ανάπτυξθ ανταγωνιςμοφ και ςτο επίπεδο πρόςβαςθσ ςτο μζλλον *όταν αναπτυχκοφν 

δίκτυα πρόςβαςθσ νζασ γενιάσ των οποίων θ αξιοποίθςθ προχποκζτει τθν διακεςιμότθτα 

ενόσ οικονομικοφ και λειτουργικοφ δικτφου διαςφνδεςθσ με το κζντρο (backhaul)]. 

3.2. Δημόςια Δύκτυα 
Τα δθμόςια ευρυηωνικά δίκτυα τθσ Ελλάδασ που ιδθ παρζχουν υπθρεςίεσ είναι τα 

εςωτερικά δίκτυα των Ρανεπιςτθμίων και των ΑΤΕΛ και το Ρανελλινιο Σχολικό Δίκτυο που 

παρζχει ευρυηωνικζσ υπθρεςίεσ ςτα Σχολεία και τισ Διοικθτικζσ Υπθρεςίεσ Ρρωτοβάκμιασ 

και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Τα παραπάνω δίκτυα, κακϊσ και τα Ερευνθτικά 

Λδρφματα τθσ χϊρασ, θ Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Τεχνολογίασ (ΓΓΕΤ) και άλλοι φορείσ 

ςυνδζονται ςτο Εκνικό Δίκτυο Ζρευνασ και Τεχνολογίασ (ΕΔΕΤ) το οποίο αποτελεί ζνα μθ 

εμπορικό δθμόςιο εκνικό δίκτυο κορμοφ ςκοπόσ του οποίου είναι θ παροχι ςτουσ 

παραπάνω φορείσ προχωρθμζνων και υψθλισ ποιότθτασ ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν μεταξφ 

τουσ δικτφωςθσ και πρόςβαςθσ ςτο Διαδίκτυο. Οι κόμβοι του ΕΔΕΤ βρίςκονται ςτθν Ακινα, 

τθ Κεςςαλονίκθ, τθν Ράτρα, το Θράκλειο, τθ Λάριςα, τα Λωάννινα, τθν Ξάνκθ και τθν 

Ερμοφπολθ και θ μεταξφ τουσ ςφνδεςθ πραγματοποιείται με οπτικζσ ίνεσ. Επίςθσ, το ΕΔΕΤ 

ςυνδζεται με τα αντίςτοιχα δίκτυα τθσ Ευρϊπθσ, μζςω του πανευρωπαϊκοφ Ερευνθτικοφ 

και Εκπαιδευτικοφ Δικτφου GN2 με ταχφτθτεσ 20 Gbps.  

Επίςθσ, 68 από του μεγαλφτερουσ διμουσ τθσ Ελλάδασ, εκτόσ των μθτροπολιτικϊν κζντρων 

Αττικισ και Κεςςαλονίκθσ ζχουν αναπτφξει ευρφτατα Μθτροπολιτικά Δίκτυα Οπτικϊν Λνϊν 

(ΜΑΝ) κατά μικοσ κεντρικϊν αξόνων των πόλεϊν τουσ ςυνδζοντασ ςυνολικά περίπου 4.500 

ςθμεία δθμόςιου ενδιαφζροντοσ (Κτίρια Διμων, Νομαρχίεσ, Φορείσ Υγείασ, Εκπαίδευςθσ, 

Ρολιτιςμοφ, Δικαςτικζσ Αρχζσ, κτλ.).  

Τα ζργα αυτά χρθματοδοτικθκαν μζςω των Ρροςκλιςεων 93, 145 και 195 του Ε.Ρ. ΚτΡ και 

είχαν ςυνολικό προχπολογιςμό περίπου 50 εκ. Ευρϊ. Μζςω των ζργων αυτϊν 

αναπτφχκθκε ευρυηωνικι υποδομι πρόςβαςθσ ςτουσ δθμόςιουσ φορείσ, τισ επιχειριςεισ 

και τουσ πολίτεσ περιοχϊν όπου θ αρχικι δραςτθριοποίθςθ τθλεπικοινωνιακϊν παρόχων 

για τθν ανάπτυξθ υποδομϊν οπτικϊν ινϊν κεωρείται μθ ςυμφζρουςα ι χαρακτθρίηεται 

από μεγάλθ αβεβαιότθτα. Οι ΟΤΑ Α’ Βακμοφ που υπζβαλαν προτάςεισ ςυμμετοχισ ιταν 

όλοι εκείνοι που είχαν πλθκυςμό μεγαλφτερο από 10 χιλιάδεσ κατοίκουσ και ςτουσ οποίουσ 

υπάρχουν περιςςότερα από 20 ςθμεία δθμόςιου ενδιαφζροντοσ ςε ακτίνα μικρότερθ των 

20 χλμ. από το κζντρο τθσ πόλθσ.  

Μία άλλθ πρόςκλθςθ του Ε.Ρ. ΚτΡ που αφοροφςε τθν ανάπτυξθ ευρυηωνικϊν υποδομϊν 

πρόςβαςθσ ιταν θ 105 με τθν οποία αναπτφχκθκαν αςφρματα ευρυηωνικά δίκτυα 

πρόςβαςθσ ςε πόλεισ και περιοχζσ τθσ χϊρασ με μικρότερα πλθκυςμιακά μεγζκθ από αυτζσ 
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τθσ Ρρόςκλθςθσ 93 και 145. Στο πλαίςιο τθσ ίδια πρόςκλθςθσ αναπτφχκθκαν αςφρματα 

δίκτυα διαςφνδεςθσ εντόσ των πόλεων προκειμζνου να διαςυνδεκοφν τα ςθμεία 

πρόςβαςθσ μεταξφ τουσ και τθν ςυγκζντρωςι του ςε ζνα κεντρικό ςθμείο επιλογισ του 

διμου (ςυνικωσ το Δθμαρχείο το οποίο κατά κφριο λόγο παίηει τον βαςικό κόμβο του 

ΣΥΗΕΥΞΛΣ για τθν πόλθ). Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ πρόςκλθςθσ ιταν 42 εκ. Ευρϊ. 

3.3. Προτεινόμενα χϋδια 

3.3.1. χϋδιο Τπουργεύου Μεταφορών και Επικοινωνιών 

Το ςχζδιο του Υπουργείου Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν (ΥΜΕ) προβλζπει τθν ανάπτυξθ 

δικτφου οπτικϊν ινϊν FTTH αρχιτεκτονικισ “Point-to-Point” (P2P) το οποίο κα καλφψει 

περίπου δφο εκατομμφρια νοικοκυριά/επιχειριςεισ ςτθν Ακινα, ςτθ Κεςςαλονίκθ και ςτισ 

άλλεσ 54 μεγαλφτερεσ ελλθνικζσ πόλεισ από το ςφνολο των 3,7 εκατομμυρίων 

νοικοκυριϊν/επιχειριςεων τθσ χϊρασ. Σκοπόσ του εγχειριματοσ είναι κάκε χριςτθσ να 

μπορεί να απολαμβάνει ευρυηωνικζσ υπθρεςίεσ με ταχφτθτα πρόςβαςθσ τουλάχιςτον 100 

Mbps. Ο ςχεδιαςμόσ καταρτίηεται αυτι τθν εποχι και προβλζπει τον διαχωριςμό τθσ χϊρασ 

ςε περιοχζσ/ηϊνεσ οι οποίεσ κα είναι ιςοδφναμεσ ωσ προσ το κόςτοσ ανάπτυξθσ των 

δικτφων και ωσ προσ τθν αναμενόμενθ ηιτθςθ υπθρεςιϊν. Επί του παρόντοσ ζχει 

ανακοινωκεί διαγωνιςμόσ για τθν επιλογι ςυμβοφλου ςτον οποίο κα ανατεκεί μελζτθ για 

τουσ ςκοποφσ του ζργου και που κα ςυμπλθρϊςει υφιςτάμενθ μελζτθ που ζχει καταρτιςτεί 

παλαιότερα από διεκνι ςφμβουλο. Ο ςκοπόσ του ζργου είναι θ καταςκευι, ςυντιρθςθ και 

διάκεςθ τθσ πακθτικισ υποδομισ (ςκοτεινισ ίνασ/dark fiber) ςτουσ παρόχουσ του ενεργοφ 

εξοπλιςμοφ και υπθρεςιϊν με κακεςτϊσ «ίςθσ» και «ανοιχτισ πρόςβαςθσ». Ο 

εκτιμοφμενοσ προχπολογιςμόσ του ζργου είναι 2.1 δισ. Ευρϊ και κα καλυφκεί κατά ζνα 

μζρασ (περίπου 1/3) από δθμόςια χριματα και κατά το υπόλοιπο από ενδιαφερόμενου 

επενδυτζσ. Θ Κρατικι Χρθματοδότθςθ κα αφορά τθν κάλυψθ των τελϊν διακεςιμότθτασ 

και του κόςτουσ τθσ εςωτερικισ καλωδίωςθσ των κτιρίων μζςω του ΕΣΡΑ. Εφόςον το 

ςχζδιο προχωριςει και υλοποιθκεί ο πάροχοσ πακθτικισ υποδομισ κα μπορεί να 

ενοικιάηει οπτικζσ ςυνδζςεισ ςκοτεινισ ίνασ προσ παρόχουσ υπθρεςιϊν για μία περίοδο 25-

30 ετϊν ϊςτε να μπορζςει να αποπλθρϊςει τθν αρχικι επζνδυςι του. 

3.3.2.  Πρόταςη ΚΕΔΚΕ 

Με βάςθ τθν ειςιγθςθ του Ρροζδρου τθσ Επιτροπισ Νζων Τεχνολογιϊν τθσ ΚΕΔΚΕ Μιχάλθ 

Ταμιλου ςτο Τακτικό Συνζδριο τθσ ΚΕΔΚΕ το Νοζμβριο του 2008 ςτθ Κεςςαλονίκθ, 

προτείνεται από τθν ΚΕΔΚΕ θ άμεςθ ολοκλιρωςθ και παραγωγικι λειτουργία των 

ευρυηωνικϊν υποδομϊν των Διμων (Δακτφλιοι Οπτικϊν Λνϊν και Αςφρματα Δίκτυα) και θ 

διαςφάλιςθ τθσ χρθματοδότθςθσ για τθ ςυντιρθςι τουσ. Επίςθσ, με βάςθ τα 

ςυμπεράςματα του κεματικοφ Συνεδρίου τθσ ΚΕΔΚΕ το 2007 για τθν Ευρυηωνικότθτα, τα 

πορίςματα άλλων ςυναφϊν ςυναντιςεων (Διεκνζσ Συνζδριο για Broadband Cities ςτα 

Τρίκαλα, ομάδα εργαςίασ του e-business forum, Hμερίδα για τθ Σφςταςθ τθσ Διαδθμοτικισ 

Εταιρείασ Ευρυηωνικϊν Δικτφων Νοτιοδυτικισ Ελλάδοσ, Θμερίδα για τθ ςφςταςθ 

Διαδθμοτικοφ Δικτφου Συνεργαςίασ μεταξφ των Διμων Κριτθσ και νιςων Αιγαίου ςε 

κζματα πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν κ.α.), τισ ερευνθτικζσ μελζτεσ που ζχουν 

πραγματοποιθκεί ςτισ δεκατρείσ (13) διοικθτικζσ περιφζρειεσ τθσ χϊρασ αλλά και τισ 
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ςχετικζσ πρωτοβουλίεσ που ζχει πάρει ζνασ ςθμαντικόσ αρικμόσ Διμων, ςκοπεφει θ ΚΕΔΚΕ 

να προτείνει το βζλτιςτο (με κριτιρια τεχνικο-οικονομικά και περιφερειακισ ανάπτυξθσ) 

πρότυπο επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθν αξιοποίθςθ και επζκταςθ των ευρυηωνικϊν 

υποδομϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ και τισ προτάςεισ για τθ δθμιουργία εκνικοφ δικτφου 

οπτικϊν ινϊν ςτο ςπίτι (FTTH). Θ επζκταςθ περιλαμβάνει καταρχιν τθν εςωτερικι 

επζκταςθ των υποδομϊν αυτϊν ςε πρόςκετα ακάλυπτα- ζωσ ςιμερα- ςθμεία 

(διπλαςιαςμόσ ςθμείων δθμόςιου ενδιαφζροντοσ) και δθμοτικά διαμερίςματα των 

ςυμμετεχόντων Διμων. Επόμενο βιμα αποτελεί θ διαςφνδεςθ των δθμοτικϊν δικτφων 

οπτικϊν ινϊν με ςτόχο τθ δθμιουργία ενόσ εκνικοφ δικτφου κορμοφ. Απϊτερο ςτόχο 

αποτελεί θ παροχι οπτικισ ίνασ ςε κάκε διαμζριςμα/κτίριο (FTTH/B) ι/και θ παροχι 

ευρυηωνικϊν ςυνδζςεων ςτισ δφςβατεσ/απομακρυςμζνεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ μζςω 

αςφρματων ευρυηωνικϊν υποδομϊν υψθλισ εμβζλειασ.  

3.4. υμπερϊςματα για την Ελληνικό Περύπτωςη 
Συμπεραςματικά μποροφμε να ποφμε ότι θ Ελλάδα ζχει ςθμαντικά πλεονεκτιματα 

αναφορικά με τισ υποδομζσ για τθν ανάπτυξθ ευρυηωνικισ πρόςβαςθσ.  

- Ζχουν εγκαταςτακεί μθτροπολιτικά δίκτυα οπτικϊν ινϊν (ΜΑΝ) ςτισ 68 μεγαλφτερεσ 

πόλεισ τθσ χϊρασ, εκτόσ Ακινασ και Κεςςαλονίκθσ, τα οποία μποροφν άμεςα να μπουν 

ςε λειτουργία αλλά και να υποςτθρίξουν τθν λειτουργία τουσ με ζςοδα από τα δθμόςια 

κτίρια που ζχουν ςυνδεκεί με τα ΜΑΝ ςτο πλαίςιο λειτουργίασ δθμόςιων δικτφων 

υπθρεςιϊν όπωσ το Δίκτυο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ΣΥΗΕΥΞΛΣ και το Σχολικό Δίκτυο. 

- Στθν Ακινα και ςτθ Κεςςαλονίκθ υπάρχουν εκτεταμζνα ΜΑΝ των ιδιωτικϊν 

τθλεπικοινωνιακϊν παρόχων που δραςτθριοποιοφνται ςτθ χϊρα τα οποία ιδθ 

χρθςιμοποιοφνται τόςο για τθν προςφορά ευρυηωνικϊν ςυνδζςεων τφπου DSL όςο και 

για ςφνδεςθ επιλεγμζνων μεγάλων πελατϊν με οπτικζσ ίνεσ (Fiber to the Office).  

- Πλεσ οι πόλεισ τθσ χϊρασ και πολλζσ κωμοπόλεισ και χωριά μποροφν να καλφψουν τισ 

ανάγκεσ διαςφνδεςισ τουσ με το κζντρο με τουλάχιςτον δφο ανταγωνιςτικά δίκτυα ανά 

περιοχι (του ΟΤΕ και του αντίςτοιχου αναδόχου τθσ πρόςκλθςθ 157). Αυτό ςθμαίνει ότι 

με τθν μελλοντικι ανάπτυξθ δικτφων πρόςβαςθσ FTTH/B κα μπορζςει άμεςα να 

αναπτυχκεί ανταγωνιςμόσ  

- Υπάρχει ςχεδιαςμόσ για επιδότθςθ των ευρυηωνικϊν ςυνδζςεων καταναλωτϊν, θ 

οποία μπορεί να ενκαρρφνει τθν ηιτθςθ οπτικϊν ςυνδζςεων  

- Οι διμοι τθσ χϊρασ είναι ςθμαντικά πλθροφορθμζνοι για τθν ευρυηωνικότθτα και 

ζχουν αναπτφξει ςειρά από πρωτοβουλίεσ για τθν ςυμμετοχι και ανάμειξι τουσ ςτον 

ευρυηωνικό ςχεδιαςμό τθσ περιοχισ τουσ.  

- Ο δθμόςιοσ τομζασ μπορεί να παίξει άμεςα τον ρόλο του χριςτθ των υποδομϊν 

(ΣΥΗΕΥΞΛΣ, Σχολικό Δίκτυο) και να ενκαρρφνει τθν είςοδο του ανταγωνιςμοφ ςτισ 

τοπικζσ αγορζσ.  

Αυτό που απουςιάηει από τθν χϊρα είναι θ επικοινωνία με τθν αγορά και τουσ κοινωνικοφσ 

φορείσ ενόσ μζςο-μακροπρόκεςμου ςχεδιαςμοφ για τθν ανάπτυξθ τθσ ευρυηωνικότθτασ. 
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Υπάρχει μία ςειρά από πρωτοβουλίεσ τόςο από τθν κεντρικι κυβζρνθςθ όςο και από 

δραςτιριουσ διμουσ, παρ όλα αυτά θ αγορά εξακολουκεί να παραμζνει αμιχανθ και 

ςκεπτικι ςχετικά με τισ εξελίξεισ ςτον χϊρο. Θ αποκατάςταςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ τθσ αγοράσ 

ςτουσ ςτρατθγικοφσ ςχεδιαςμοφσ για τθν ανάπτυξθ ευρυηωνικϊν υποδομϊν και θ 

κατάρτιςθ πλάνου με ςυγκεκριμζνα βιματα, που κα ολοκλθρϊνει όλεσ τισ μζχρι ςιμερα 

πρωτοβουλίεσ μπορεί να αποτελζςει το εφαλτιριο για τθν αλλαγι του ςκθνικοφ ςτο χϊρο 

και τθν επιτυχι ζκβαςθ των προςπακειϊν τθσ πολιτείασ τθσ τελευταίασ δεκαετίασ.  
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4. Απόψεισ ειδικών αναφορικϊ με τισ προοπτικϋσ των 

δημοτικών ΜΑΝ ςτην Ελληνικό περιφϋρεια. 
 

Ρριν από λίγουσ μινεσ πραγματοποιικθκε δθμόςια διαβοφλευςθ για τθν προκιρυξθ 

διαχείριςθσ των δθμοτικϊν ΜΑΝ τα οποία καταςκευάςτθκαν ςτα πλαίςια των 

προςκλιςεων 93, 145 και 195. Το προςχζδιο τθσ προκιρυξθσ που τζκθκε ςε διαβοφλευςθ 

αφοροφςε τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ για τθν διαχείριςθ των ΜΑΝ των πόλεων που 

ςυμμετείχαν ςτισ εν λόγω προςκλιςεισ. Θ διαβοφλευςθ ςυγκζντρωςε το ενδιαφζρον 

πολλϊν φορζων τθσ αγοράσ και τα ςυμπεράςματα από τα ςχόλια παρουςιάηονται 

ςυνοπτικά παρακάτω. 

Αυτό που είναι ςαφζσ λαμβάνοντασ υπόψθ τισ απόψεισ των εταιρειϊν κακϊσ και των 

δθμόςιων και κοινωνικϊν φορζων είναι ότι υπάρχει ςθμαντικι ςφγχυςθ αναφορικά με τισ 

διάφορεσ δράςεισ τθσ ελλθνικισ πολιτείασ ςτο επίπεδο των υποδομϊν που βρίςκονται ςε 

εξζλιξθ αυτι τθ ςτιγμι. Κάκε εταιρεία ι φορζασ βλζπει τα δθμοτικά ΜΑΝ από τθ δικι του 

ςκοπιά και κεωρεί διαφορετικά τον ςτόχο και τουσ τρόπουσ αξιοποίθςθσ τουσ. Άλλοι 

κεωροφν τα ΜΑΝ ωσ αυτόνομεσ υποδομζσ που κα εξυπθρετιςουν τισ ανάγκεσ του 

δθμόςιου τομζα και μόνο, άλλοι κεωροφν τα ΜΑΝ ότι κα πρζπει να επεκτακοφν και να 

καλφψουν και μζροσ τθσ εμπορικισ ηιτθςθσ για ευρυηωνικζσ υπθρεςίεσ ενϊ τζλοσ, άλλοι 

κεωροφν ότι τα ΜΑΝ πρζπει να λειτουργιςουν ωσ το πρϊτο βιμα για τθν ανάπτυξθ ενόσ 

εκνικοφ δικτφου ευρυηωνικϊν υποδομϊν νζασ γενιάσ FTTH.  

Χρειάηεται να διατυπωκεί μία ςαφισ ςτρατθγικι που κα λαμβάνει υπόψθ τθσ (ι κα 

ολοκλθρϊνει) όλεσ τισ προςπάκειεσ καταςκευισ υποδομϊν (FTTH, MAN κ.α.), τα δίκτυα 

δθμόςιων υπθρεςιϊν (Σφηευξισ, Σχολικό Δίκτυο, κ.α.) και τυχόν μελλοντικζσ επεμβάςεισ τισ 

πολιτείασ (αν υπάρχουν/ςχεδιάηονται) ϊςτε θ ςυηιτθςθ να γίνεται ςε ςαφείσ και κοινζσ 

ςυντεταγμζνεσ για όλουσ ϊςτε να μθν προςβλζπει ο κάκε ενδιαφερόμενοσ ςε οφζλθ και 

δεςμεφςεισ κατά το δοκοφν. 

Ραρακάτω αναφζρονται τα ςθμαντικότερα ςχόλια που ζγιναν κατά τθ διάρκεια τθσ 

δθμόςιασ διαβοφλευςθσ για τθν αξιοποίθςθ των ΜΑΝ και αξίηουν ιδιαίτερθσ αναφοράσ.  

4.1. Ρόλοσ των Δόμων ςτην αξιοπούηςη των Δημοτικών ΜΑΝ 
Οι διμοι πρζπει να αναμειχκοφν ςτθν διαδικαςία για πρακτικοφσ, πολιτικοφσ και 

κοινωνικοφσ λόγουσ. Κα πρζπει να ζχουν λαμβάνειν άμεςα και ζμμεςα οφζλθ από τθν 

χριςθ των ΜΑΝ, θ καταςκευι των οποίων ζγινε με ςθμαντικι ςυνδρομι από πλευρά τουσ.  

Θ ςυμμετοχι ςτο ςχιμα/ιδιοκτθςία είναι ζνα μζτρο προσ αυτι τθ κατεφκυνςθ αλλά με 

ςθμαντικό ρίςκο για τον Διμο (π.χ. αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου κα ςθμάνει τθν 

απομάκρυνςθ ουςιαςτικά των διμων από τθν διαδικαςία αποφάςεων). Ο βακμόσ ςτον 

οποίο κα ςυμμετζχει ο Διμοσ εξαρτάται από τθ διάκεςι του και τθν δυνατότθτά του να 

ςυνειςφζρει οικονομικά κακϊσ και από τισ πρωτοβουλίεσ που κα αναλάβει για τθν 

εξυπθρζτθςθ των επιχειρθματικϊν ςτόχων του εγχειριματοσ.  
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Θ διάκεςθ ποςοςτοφ από τα κζρδθ του διαχειριςτι ςτουσ διμουσ απαιτεί τθν προςεκτικι 

μελζτθ και ςυνεχι αξιολόγθςθ των οικονομικϊν ςτοιχείων του διαχειριςτι. Σθμειϊνεται 

πάντωσ ότι μία εταιρεία μπορεί με λογιςτικι ευκολία να κρφψει ςθμαντικό μζροσ των 

κερδϊν τθσ αφινοντασ λίγα κζρδθ για διανομι ςτουσ μετόχουσ αν το κρίνει προσ όφελόσ 

τθσ.  

Από τθν άλλθ πλευρά, θ διάκεςθ ποςοςτοφ από τα ζςοδα ςτου Διμουσ αυξάνει το κόςτοσ 

τθσ υπθρεςίασ. Το ποςοςτό αυτό κα πρζπει να λθφκεί υπόψθ ςτον κακοριςμό τθσ 

«κοςτοςτρεφοφσ τιμισ»). Επίςθσ, θ ςυμμετοχι του διμου ςτα κζρδθ ι ςτα ζςοδα 

επθρεάηει το κίνθτρο των δθμοτικϊν αρχϊν να διευκολφνουν τθν καταςκευι άλλων 

ευρυηωνικϊν φυςικϊν υποδομϊν. 

Μία νεότερθ ιδζα και αξίηει ιδιαίτερθσ προςοχισ είναι θ προςφορά υπθρεςιϊν ςε είδοσ 

ςτουσ διμουσ (π.χ. αξιοποίθςθ/επζκταςθ των υποδομϊν των ΜΑΝ ϊςτε να μειωκοφν ςτο 

ελάχιςτο τα τθλεπικοινωνιακά τζλθ των διμων). Επί τθσ ουςίασ δεςμευόμενοσ ςε ζνα 

ρεαλιςτικό πλάνο για ςφνδεςθ όλων των δθμόςιων ςθμείων του διμου ςτο ΜΑΝ (και άρα 

ςτο Συηευξισ), ο διαχειριςτισ ΜΑΝ μπορεί να βοθκιςει ςτθ μείωςθ των δθμοτικϊν 

τθλεπικοινωνιακϊν τελϊν προσ όφελοσ του διμου. Μία ςειρά από υπθρεςίεσ κα 

μποροφςαν να ςχεδιαςτοφν ςε αυτι τθ κατεφκυνςθ αποςκοπϊντασ ςτο όφελοσ και τθ 

ςυμμετοχι ςτο εγχείρθμα του διμου χωρίσ να είναι απαραίτθτθ θ ενεργι ςυμμετοχι του 

ςτο ςχιμα διαχείριςθσ. 

Πποια και αν είναι θ τελικι επιλογι για τον ρόλο των διμων αλλά και τθν διαχείριςθ των 

ΜΑΝ κα εξαρτθκεί κατά κφριο λόγο από το τι κζλουμε να κάνουμε τα μθτροπολιτικά 

δίκτυα. Το δίλθμμα είναι αν τα χρειαηόμαςτε για να εξυπθρετιςουν τισ δθμόςιεσ ανάγκεσ 

και μόνο ι αν τα κεωροφμε ωσ τον ςπόρο για τθν ανάπτυξθ δικτφου FTTH ςτθν περιφζρεια. 

Θ απάντθςθ ςε αυτό το ερϊτθμα κα κακορίςει όχι μόνο τον ρόλο των διμων αλλά και 

ςυνολικά τον ρόλο του διαχειριςτι και όλθσ τθσ προςπάκειασ.  

Για τθν εμπλοκι των Διμων μπορεί να αξιοποιθκεί το πλαίςιο των διαδθμοτικϊν όπωσ ζχει 

κεςμοκετθκεί για τθν διαχείριςθ των απορριμμάτων. 

4.2. Μελλοντικϋσ Δρϊςεισ – τρατηγικόσ τόχοσ 
Θ προςπάκεια για λεπτομερι ςχεδιαςμό και αξιολόγθςθ όλων των παραμζτρων ϊςτε να 

ελαχιςτοποιθκεί το ρίςκο τθσ περιοριςμζνθσ επιτυχία οδθγεί ςε κακυςτεριςεισ. Είναι 

εξαιρετικά δφςκολο να επιτφχουμε τθν κάλυψθ όλων των αναγκϊν και παραμζτρων με 

μιασ. Αυτό ακριβϊσ το γεγονόσ οδθγεί ςε ςκεπτικιςμό τθν αγορά και μειϊνει τθν πίςτθ για 

ςθμαντικά αποτελζςματα τθσ προςπάκειασ τθσ πολιτείασ. Αξίηει να αξιολογθκεί μία 

ςτρατθγικι 10ετίασ που κα κζτει ρεαλιςτικά ορόςθμα και διακεκριμζνεσ ενζργειεσ, που κα 

διαχωρίςει τον ςτρατθγικό ςτόχο ςε μικρότερουσ αλλθλοεξαρτϊμενουσ ςτόχουσ ϊςτε 

αφενόσ να υπάρχει θ δυνατότθτα αξιολόγθςθσ τθσ πορείασ και των κακυςτεριςεων και 

αφετζρου να επιδεικνφεται ςτακερά πρόοδοσ προσ του κοινωνικοφσ και τουσ οικονομικοφσ 

φορείσ. 

Ζχοντασ καταςτρϊςει το κφριο ςχζδιο (master plan) μποροφμε να αςχολθκοφμε με 

μικρότερθσ εμβζλειασ πρωτοβουλίεσ κζτοντάσ τεσ πάντα εντόσ του ςτρατθγικοφ πλαιςίου 
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αναφοράσ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ περιορίηουμε του ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ από τισ 

τρζχουςεσ δυνατότθτεσ τθσ χϊρασ (ςε επίπεδο διακεςιμότθτασ υποδομϊν, λειτουργικισ 

διαχείριςθσ, ιδιωτικοφ ενδιαφζροντοσ κ.α.). 

4.3. Ρυθμιςτικό Πλαύςιο 
Στθν διαβοφλευςθ γίνεται εκτενι αναφορά ςτθν ανάγκθ κακοριςμοφ ενόσ ςαφοφσ 

ρυκμιςτικοφ πλαιςίου αναφοράσ. Με τθ ρφκμιςθ του φυςικοφ επιπζδου διευκολφνεται ο 

ρόλοσ τθσ ρυκμιςτικισ αρχισ ςτα ανϊτερα ςτρϊματα τθσ αγοράσ. Τα κφρια ςθμεία που 

απαςχολοφν τθν αγορά ςιμερα είναι τα εξισ: 

Δικαιώματα διζλευςθσ: Ο κακοριςμόσ του κακεςτϊτοσ των δικαιωμάτων διζλευςθσ (rights-

of-way – ROW) δεν πρζπει να ςυνεπάγεται τθν πριμοδότθςθ του διαχειριςτι ςε ςχζςθ με 

άλλεσ ανεξάρτθτεσ ιδιωτικζσ πρωτοβουλίεσ. Σε αυτι τθ περίπτωςθ κα αναγνωριηόταν 

διακριτόσ/ςθμαντικότεροσ ρόλοσ ςε μία εταιρεία που ζχει δθμιουργθκεί με παρζμβαςθ του 

δθμόςιου τομζα το οποίο ςτρεβλϊνει τθν αγορά και ζρχεται ςε αντίκεςθ με όλα τα κοινϊσ 

παραδεκτά ςτθν Ε.Ε. Ο διαχειριςτισ κα πρζπει να αξιοποιιςει το ςυγκριτικό του 

πλεονζκτθμα (ΜΑΝ) και να προςφζρει ανταγωνιςτικζσ υπθρεςίεσ και όχι να προςτατευτεί 

από διοικθτικά μζτρα (διαφορετικζσ τιμζσ για ROW). Τα ROW πρζπει να κακοριςτοφν με 

βάςθ τθν ιδθ υπάρχουςα εργαςία που ζχει γίνει από τθν ΕΕΤΤ. 

Δθμιουργία Μονοπωλίου: Εκ των πραγμάτων, εφόςον ο διαχειριςτισ αποδειχκεί ίςοσ ι 

ανϊτεροσ των περιςτάςεων και απαιτιςεων κα παφςει θ ανάγκθ για καταςκευι 

παράλλθλων υποδομϊν ςτθν περιοχι ευκφνθσ του. Αυτό κα ζχει ωσ ςυνζπεια τθν 

λειτουργία του ωσ μονοπϊλιο ςτο φυςικό επίπεδο. Το ρυκμιςτικό πλαίςιο κα πρζπει να 

εξαςφαλίςει ϊςτε να αποφεφγονται τυχόν μονοπωλιακζσ πρακτικζσ οι οποίεσ κα 

προςτατεφουν τον διαχειριςτι και κα μειϊνουν τθν ευθμερία (των πολιτϊν και των 

επιχειριςεων). 

4.4. υμμετοχό Παρόχων ςτον Διαχειριςτό ΜΑΝ 
Ο αρχικόσ ςχεδιαςμόσ δεν προβλζπει τθν άμεςθ ανάμειξθ των παρόχων ςτον διαχειριςτι 

των ΜΑΝ και αυτό είναι ορκό, προεξοφλϊντασ τον δομικό διαχωριςμό μεταξφ υποδομϊν 

και υπθρεςιϊν. Θ ζμμεςθ ςυμμετοχι παρόχων πάντωσ ςτον διαχειριςτι ζχει ςθμαντικά 

οφζλθ: 

1. Εξαςφαλίηει τθν φπαρξθ ενδιαφζροντοσ για εκμετάλλευςθ ςτθν περιοχι το οποίο 

είναι το ςθμαντικότερο ςτοιχείο που κακορίηει τθν αποτυχία/επιτυχία κάκε 

επιχειρθματικοφ μοντζλου που περιορίηεται ςτθ διάκεςθ φυςικϊν υποδομϊν. 

2. Ειςζρχεται τεχνογνωςία ςτο ςχιμα ςχετικά με τθ διαχείριςθ τθλεπικοινωνιακϊν 

υποδομϊν. Ο διαχειριςτισ δεν κα καταςκευάηει υποδομζσ (ι ζςτω μόνο αυτό) 

αλλά κα τισ διαχειρίηεται, επομζνωσ εκτόσ των καταςκευαςτικϊν δεξιοτιτων 

απαιτοφνται και διαχειριςτικζσ ικανότθτεσ. 

Το άνοιγμα του διαγωνιςμοφ προσ το εξωτερικό είναι ςθμαντικι παράμετροσ που κα 

βελτιϊςει τισ προςφορζσ. Ράντωσ, προβλζπεται ιδιαίτερο ενδιαφζρον από τθν διεκνι 

αγορά για τθν διαχείριςθ των ΜΑΝ παρά αν καταςτεί ςαφζσ ο ρόλοσ των ΜΑΝ ςτο εκνικό 
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ςχζδιο FTTH. Θ διαχείριςθ των ΜΑΝ (επί του πρακτζου θ εξυπθρζτθςθ κατά κφριο λόγο των 

δθμοςίων κτιρίων) είναι περιοριςμζνθσ εμβζλειασ πρωτοβουλία για να εκδθλωκεί 

ενδιαφζρον από τουσ μεγάλουσ διεκνείσ παίκτεσ του χϊρου. 

4.5.  «Εκμετϊλλευςη και Περαιτϋρω Ανϊπτυξη» 
Θ αναφορά ςε εκμετάλλευςθ και περαιτζρω ανάπτυξθ ςτο κείμενο τθσ διαβοφλευςθσ ζχει 

κζςει πλικοσ ερωτθμάτων ςχετικά με το τι αναφζρεται και εννοείται ςε αυτι τθ φράςθ. Ο 

κάκε ενδιαφερόμενοσ δίνει τθ δικι του ερμθνεία ανάλογα με τον επιχειρθματικό χϊρο ςτον 

οποίο δραςτθριοποιείται. Ρρζπει να κακοριςτοφν τα ςχζδια ανάπτυξθσ του ΜΑΝ – τι 

κζλουμε να τα κάνουμε για να προςδιοριςτεί το «περαιτζρω». Για παράδειγμα θ πρόβλεψθ 

για οπτικι ςφνδεςθ όλων των δθμόςιων κτιρίων ςε προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα 

(εντόσ των πόλεων με ΜΑΝ αλλά και γειτονικϊν μικρότερων οικιςμϊν) είναι ζνα τζτοιο 

ςχζδιο ανάπτυξθσ που ξεκακαρίηει τα πράγματα.   

Επίςθσ, αναφορικά με τθν εκμετάλλευςθ πρζπει να γίνει ςαφζσ: 

1. Τι υπθρεςίεσ περιμζνουμε να προςφζρει ο διαχειριςτισ (π.χ. αποδεςμοποίθςθ 

ςωλθνϊςεων, ςκοτεινι ίνα, χωρθτικότθτα – bitstream, προωκθμζνεσ υπθρεςίεσ 

προσ το δθμόςιο τομζα)  

2. Σε τι γεωγραφικι κάλυψθ κα τισ προςφζρει (προςκικθ και άλλων πόλεων;) 

Δεν είναι εφικτό να αξιολογθκεί το ρίςκο και οι επενδφςεισ (και ςυνεπϊσ το ςφνολο του 

εγχειριματοσ) που απαιτοφνται χωρίσ τα παραπάνω. Για παράδειγμα, άλλο ρίςκο ενζχει θ 

διαχείριςθ ενόσ ΜΑΝ και άλλο θ διαχείριςθ ενόσ δικτφου FTTH. Το ΜΑΝ ζχει μικρότερο 

κόςτοσ λειτουργίασ ςε απόλυτεσ τιμζσ, από το FTTH, αλλά ενδζχεται να είναι μεγαλφτερο 

ανά τελικό πελάτθ (Average Cost Per User = ACPU). Ταυτόχρονα ζχει μικρότερο demand risk 

αλλά θ ηιτθςθ (άρα και τα ζςοδα) είναι πολφ μικρότερθ.  

4.6. Αξιολόγηςη Λειτουργύασ Διαχειριςτό 
Είναι προτιμότερθ θ κζςπιςθ ανϊτατου ορίου απόδοςθσ επί τθσ επζνδυςθσ διότι δίνει 

κίνθτρο για μεγαλφτερεσ επενδφςεισ ανάπτυξθσ του δικτφου, εφόςον αυτζσ κα 

παρατείνουν τθν περίοδο παραχϊρθςθσ (μζχρι ενόσ ανωτάτου ορίου ετϊν). Ζτςι 

ενκαρρφνονται οι επενδφςεισ και αποκαρρφνεται θ επιδίωξθ γριγορθσ απόδοςθσ και 

λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

Το επιχειρθματικό πλάνο και θ τεχνικι αρτιότθτα του διαχειριςτι κα πρζπει να 

αξιολογοφνται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ.  

4.7. Κριτόρια Αξιολόγηςησ 
Χρειάηονται να προςδιοριςτοφν αντικειμενικά κριτιρια αξιολόγθςθσ που να λαμβάνουν 

υπόψθ και τθν τεχνικι αρτιότθτα και το επιχειρθματικό μοντζλο. Ενδεικτικά: 

 Βακμόσ εφικτότθτασ 

 Άμεςθ και αντικειμενικι ςφγκριςθ 
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 υκμόσ ι/και ςτο βακμό επζκταςθσ 

 Τρόποσ διαχείριςθσ,  

 Κόςτοσ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν 

4.8. Ζωνοπούηςη  
Θ ηωνοποίθςθ τθσ χϊρασ αποφεφγει τθν εγκατάςταςθ ενόσ εκνικοφ μονοπωλίου ςτισ 

φυςικζσ υποδομζσ. Ο αρικμόσ των ηωνϊν πρζπει να κακοριςτεί με λεπτομζρεια 

λαμβάνοντασ τεχνο-οικονομικά (π.χ. γεωγραφικι ςυνοχι), χρθματοδοτικά (Δ’ ΚΡΣ) και 

κοινωνικά κριτιρια (τοπικζσ δραςτθριότθτεσ). Επί τα βελτίω κα ιταν και θ επικοινωνία τθσ 

μεκοδολογίασ και των παραδοχϊν που κα κακορίςουν τισ ηϊνεσ.  

Σε περίπτωςθ ενοποίθςθσ ηωνϊν, θ ςφμβαςθ κα πρζπει να προβλζπει τα νζα δεδομζνα 

(οικονομίεσ κλίμακασ, προςαρμοςμζνο επιχειρθματικό ςχζδιο) και να αξιολογθκεί εκ νζου. 

Ο λόγοσ είναι ότι θ αρχικι αξιολόγθςθ κα ζχει γίνει με βάςθ τισ διακριτζσ ηϊνεσ του 

διαγωνιςμοφ αλλά θ εφαρμογι του ςχεδίου κα γίνει ςε μεγαλφτερθ γεωγραφικι περιοχι, 

και άρα κα πρζπει να προςαρμοςτεί ανάλογα.  

Για τθν αποδοτικι ηωνοποίθςθ κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ και κζματα διαςφνδεςθσ 

μεταξφ των ηωνϊν και διαλειτουργικότθτασ μεταξφ διαχειριςτϊν (ιδιαίτερα κακϊσ 

επικυμοφμε τα ΜΑΝ να εξυπθρετιςουν και τα δθμόςια δίκτυα υπθρεςιϊν, Σφηευξισ, 

Σχολικό Δίκτυο). 

4.9. Διϊρκεια ύμβαςησ 
Το χρονικό περικϊριο 25 ετϊν είναι μεγάλο αν δεν ηθτθκοφν επενδφςεισ από τον 

διαχειριςτι εκτόσ αν προςμετρθκεί και θ απόςβεςθ των υφιςτάμενων επενδφςεων από τον 

δθμόςιο τομζα (οπότε ςε αυτι τθ περίπτωςθ ο δθμόςιοσ τομζασ γίνεται επί τθσ ουςίασ 

μζτοχοσ ςτο ςχιμα). Επομζνωσ χρειάηεται να προςδιοριςτεί τι επενδφςεισ κα χρειαςτοφν 

από τον διαχειριςτι κατά τθν περίοδο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

4.10. Λύςη ύμβαςησ 
Κα μποροφςε να προβλεφκεί θ δυνατότθτα εξόδου του διαχειριςτι υπό ςυγκεκριμζνεσ 

προχποκζςεισ (π.χ. ο διαχειριςτισ να ζχει εκτελζςει όλεσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ 

αλλά να μθν υπάρχει θ απαιτοφμενθ ηιτθςθ για εμπορικι κερδοφορία). Δεν είναι προσ 

όφελοσ του δθμόςιου ςυμφζροντοσ ζνασ διαχειριςτισ που υπολειτουργεί, εφόςον 

αποδεχόμαςτε ότι θ διακεςιμότθτα και καλι λειτουργία των οπτικϊν υποδομϊν είναι 

ελάχιςτθ προχπόκεςθ για τθν οικονομικι ανάπτυξθ μίασ γεωγραφικισ αγοράσ. Αξίηει να 

ςθμειωκεί ότι πικανι αδυναμία εκτζλεςθσ των αρμοδιοτιτων του διαχειριςτι μπορεί να 

απαξιϊςει μία ολόκλθρθ περιοχι. 

4.11. Κοςτοςτρϋφεια 
Ρρζπει να προςδιοριςτεί με ακρίβεια θ ζννοια τθσ κοςτοςτρζφειασ και ο τρόποσ 

υπολογιςμοφ τθσ (λογικό κζρδοσ, επανεπζνδυςθ των κερδϊν, κόςτοσ ςυντιρθςθσ). Κα 

πρζπει να εξεταςτεί αν και κατά πόςο κα μποροφςε να ηθτθκεί κοςτοςτρεφισ 
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προςδιοριςμόσ τιμϊν (και όχι προςδιοριςμόσ βάςει ανταγωνιςμοφ) για τισ επεκτάςεισ του 

δικτφου που (ενδεχομζνωσ) δεν κα χρθματοδοτθκοφν από δθμόςια χριματα.  

Το όφελοσ τθσ κοςτοςτρζφειασ είναι ότι δίνει τθν δυνατότθτα, με κακοριςμζνο τρόπο, να 

μειϊνονται οι τιμζσ των υπθρεςιϊν με τθν πάροδο του χρόνου (εφόςον αναπτφςςεται θ 

ηιτθςθ). Γιϋ αυτό το λόγο κα πρζπει θ ανάλυςθ κόςτουσ να αξιολογείται ςε τακτά χρονικά 

διαςτιματα από τθν ανακζτουςα αρχι.  

4.12. Ανϊπτυξη των ΜΑΝ ςε μικρότερουσ οικιςμούσ 
Είναι μάλλον αμφίβολο να αναλάβει ο διαχειριςτισ τθν καταςκευι ΜΑΝ ςε μικρότερουσ 

οικιςμοφσ χωρίσ δθμόςια οικονομικι ςυμμετοχι, λόγω τθσ περιοριςμζνθσ επιχειρθματικισ 

περίπτωςθσ που αφορά ςτθν προςφορά ευρυηωνικϊν ςυνδζςεων ςε μικρά πλθκυςμιακά 

ςφνολα. Αυτό το μοντζλο κα μποροφςε να λειτουργιςει ωσ αντιςτακμιςτικό όφελοσ προσ 

τουσ διμουσ (οι οποίοι δεν κα ειςπράττουν ποςοςτό από τα κζρδθ/ζςοδα αλλά κα 

εξυπθρετοφνται ςε υπθρεςία. Αυτό κα ζκετε και τισ βάςεισ για το Ελλθνικό μοντζλο 

ςυνάκροιςθσ ηιτθςθσ – demand aggregation). 

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι οι ςθμαντικοί προοριςμοί τθσ χϊρασ δεν καλφπτονται απολφτωσ 

από το πλθκυςμιακό κριτιριο. Κατά κφριο λόγο οι τουριςτικοί προοριςμοί είναι μικροφ 

πλθκυςμιακοφ δυναμικοφ παρά το γεγονόσ ότι εποχιακά εξυπθρετοφν πολφ μεγάλεσ 

ομάδεσ πλθκυςμοφ.  

Στθν περίπτωςθ που κεωριςουμε τα ΜΑΝ ωσ το πρϊτο βιμα για τθν ανάπτυξθ του εκνικοφ 

ςτόχου FTTH κα πρζπει να αξιολογιςουμε τθν περίπτωςθ ο διαχειριςτισ να αναλάβει και 

τθν διαχείριςθ των δικτφων FTTH που ζχουν αναπτυχκεί ςτισ Ηϊνεσ Ενεργοφσ Ρολεοδομίασ 

(ΗΕΡ). 

4.13. Δικτυακό Τποδομό 
Αναπόφευκτα υπάρχει ζνασ βακμόσ ανομοιογζνειασ ςτθν οπτικι υποδομι κακϊσ 

καταςκευάςτθκαν από διαφορετικοφ καταςκευαςτζσ με τθ χριςθ διαφορετικοφ 

εξοπλιςμοφ (ενεργοφ και πακθτικοφ) παρά το γεγονόσ ότι οι ςχεδιαςτικζσ αρχζσ ιταν ςε 

γενικζσ γραμμζσ κοινζσ. Αυτό κα λθφκεί υπόψθ ςτον ςχεδιαςμό των διαχειριςτϊν και κα 

πρζπει να λθφκεί υπόψθ και ςτθ κατάρτιςθ τθσ τελικισ προκιρυξθσ/ηωνοποίθςθσ αλλά και 

τθσ τελικισ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν.  

Οι υποδομζσ είναι πολφ περιοριςμζνεσ γεωγραφικισ ζκταςθσ ςε ςχζςθ με το ελάχιςτο 

απαιτοφμενο για αποτελεςματικι εμπορικι εκμετάλλευςθ. Κα απαιτθκεί εκτεταμζνθ και 

ςυνεχισ επζκταςθ και επομζνωσ επζνδυςθ, επομζνωσ τίκεται πάλι το ερϊτθμα μζχρι που 

βλζπουμε να επεκτείνονται τα ΜΑΝ μζςα ςτουσ αςτικοφσ ιςτοφσ.  

Κα πρζπει να ηθτθκεί θ ςυνδρομι και ςυνζργεια με όλεσ τισ άλλεσ δθμόςιεσ δικτυακζσ 

υποδομζσ κοινισ ωφζλειασ για τθν οικονομικι επζκταςθ των ΜΑΝ.  

Υπάρχει ζνα κζμα προςβαςιμότθτασ ςτουσ χϊρουσ των ΜΑΝ οι οποίοι κατά κφριο λόγω 

ζχουν αναπτυχκεί ςε δθμόςια κτίρια με ωράριο λειτουργίασ. Είναι ζνα κζμα που μπορεί να 

επιλυκεί ςχετικά εφκολα αρκεί να προβλεφκεί ζγκαιρα.  
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4.14. Διαςύνδεςη των ΜΑΝ 
Ρρζπει να ηθτθκεί θ διαςφνδεςθ των ΜΑΝ, θ οποία μελλοντικά κα υπαγορευτεί οφτωσ ι 

άλλωσ από εμπορικζσ αναγκαιότθτεσ, αλλά δεν κα πρζπει να απαιτθκεί απαραίτθτα θ 

καταςκευι νζων υποδομϊν τθ ςτιγμι που δραςτθριοποιοφνται ιδθ τουλάχιςτον δφο 

πάροχοι ςτο backhaul τθσ επικράτειασ (και άρα μπορεί να εξυπθρετθκεί με IRU, leasing 

κτλ). 

4.15. SLA 
Στθν περίπτωςθ τθσ αποδεςμοποίθςθσ φυςικϊν υποδομϊν αρκοφν τα εξισ: 

 Διακεςιμότθτα υποδομϊν & ποιοτικά φυςικά χαρακτθριςτικά 

 Χρόνοσ απόκριςθσ και επιδιόρκωςθσ βλάβθσ 

 Χρόνοσ παράδοςθσ κυκλϊματοσ 

4.16. ΜΑΝ και δημόςια δύκτυα υπηρεςιών 
Κεωρείται αυτονόθτο ότι τα ΜΑΝ πρζπει να αξιοποιθκοφν ςτο μζγιςτο δυνατό για τθν 

εξυπθρζτθςθ του Σφηευξισ και του Σχολικοφ Δικτφου. Θ διαχείριςθ των ΜΑΝ είναι μία 

εξαιρετικι ευκαιρία να διαχωριςτεί το επίπεδο υποδομισ από το επίπεδο υπθρεςιϊν 

(δομικόσ διαχωριςμόσ) και να εκμεταλλευτοφμε τθν ευκαιρία να επεκτείνουμε το μοντζλο 

ςε ολόκλθρθ τθν ευρυηωνικι αγορά.  

4.17. Διαθεςιμότητα Περιςςότερων τοιχεύων για τα ΜΑΝ 
Ρολλοί από τουσ ςυμμετζχοντεσ ηιτθςαν περιςςότερα ςτοιχεία για τα ΜΑΝ χωρίσ όμωσ να 

καταγράφουν τι ακριβϊσ ηθτοφν. Εκτιμϊ ότι ζνα κζμα που ςίγουρα τουσ ενδιαφζρει είναι θ 

γεωγραφικι απεικόνιςθ των δικτφων (με όςο το δυνατόν λεπτομερζςτερθ απεικόνιςθ τθσ 

γεωγραφικισ πλθροφορίασ) κατά μικοσ των οδϊν που ζχουν καταςκευαςτεί.  
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5. Επιχειρηςιακό τρατηγικό 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουςιάηουμε τθν προτεινόμενθ ςτρατθγικι ανάμειξθσ των διμων 

(με μελζτθ παραδείγματοσ τθν Ελλθνικι περίπτωςθ) για τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία 

ευρυηωνικϊν δικτφων πρόςβαςθσ FTTH. Κεωροφμε ότι οι διμοι ιδρφουν μία δθμοτικι 

εταιρεία ευρυηωνικότθτασ - Municipal Network Company (NetCo) – θ οποία αναλαμβάνει 

τθν εφαρμογι τθσ ςτρατθγικισ. Ο απϊτεροσ ςτόχοσ τουσ είναι θ δθμιουργία και θ 

διαχείριςθ τθσ ενδεδειγμζνθσ φυςικισ υποδομισ ϊςτε με τουσ κατάλλθλουσ όρουσ χριςθσ 

και προςφοράσ υπθρεςιϊν να προςελκφςουν παρόχουσ υπθρεςιϊν ςτισ γεωγραφικζσ 

περιοχζσ τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.  

Θ ςυμμετοχι των διμων ςτθν προςφορά ευρυηωνικϊν υποδομϊν αναδεικνφει τισ 

κοινωνικζσ προτεραιότθτεσ ςτθν διαχείριςθ των δικτφων και όχι μόνο με επιχειρθματικά 

κριτιρια (όπωσ κα ζκανε ζνασ ιδιωτικόσ τθλεπικοινωνιακόσ πάροχοσ). Θ λειτουργία και 

επζκταςθ των δικτφων ΜΑΝ μπορεί να γίνει ζνα ςθμαντικό εργαλείο για τισ τοπικζσ αρχζσ 

τθσ πολιτείασ για τθν προϊκθςθ τθσ ευρυηωνικότθτασ ςε λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

γεωγραφικζσ περιοχζσ, για τθν προςζλκυςθ και μετεγκατάςταςθ επιχειριςεων και τθν 

ςυνολικι αναβάκμιςθ του επιπζδου διαβίωςθσ των τοπικϊν κοινωνιϊν. Μία από τισ 

μεγαλφτερεσ προςκλιςεισ του εγχειριματοσ, πζραν του περιοριςμοφ του κόςτουσ 

καταςκευισ είναι θ επιλογι τθσ κατάλλθλθσ εταιρικισ δομισ, θ ελαχιςτοποίθςθ του 

λειτουργικοφ κόςτουσ για τθν βιωςιμότθτα τθσ επζνδυςθσ και τθν ιςχυροποίθςθ του 

ανταγωνιςμοφ χωρίσ τθν ςτρζβλωςθ των αγορϊν. Οι βαςικζσ ςτρατθγικζσ για τθν 

υλοποίθςθ αυτϊν των επιδιϊξεων αναλφονται παρακάτω.  

5.1. τρατηγικόσ τόχοσ 
Οι 68 μεγαλφτεροι διμοι ςτθν Ελλάδα, εξαιρουμζνων των διμων που περιλαμβάνονται ςτισ 

μθτροπολιτικζσ περιοχζσ τθσ Ακινασ και τθσ Κεςςαλονίκθσ καταςκεφαςαν μθτροπολιτικά 

οπτικά δίκτυα (ΜΑΝ) ςτα κζντρα των πόλεων και ςε επιλεγμζνα προάςτια των αςτικϊν 

περιοχϊν τουσ αξιοποιϊντασ κοινοτικοφσ και εκνικοφσ πόρουσ. Θ μεγάλθ πρόκλθςθ των 

διμων αυτϊν είναι θ αξιοποίθςθ των ΜΑΝ για τθν οικονομικι ανάπτυξθ των περιοχϊν τουσ 

(τθσ Ελλθνικισ περιφζρειασ). Οι διμοι αναηθτοφν τρόπουσ για να επεκτείνουν τθν 

λειτουργία των ΜΑΝ τα οποία ζχουν προσ το παρόν ςυνδζςει τθν πλειοψθφία των ςθμείων 

δθμόςιου ενδιαφζροντοσ (δθμοτικά κτίρια, κοινωφελείσ οργανιςμοφσ, ςχολικά κτίρια κ.α. – 

βλζπε ςχιμα 2).  

Ρροκειμζνου να επιτευχκοφν οι ςτόχοι του τυπικοφ διμου, ο απϊτεροσ ςκοπόσ είναι θ 

ανάπτυξθ τθσ απαραίτθτθσ υποδομισ που κα προςελκφςει και κα ενκαρρφνει τον 

τθλεπικοινωνιακό ανταγωνιςμό ϊςτε: 

 να μειϊνεται ςυνεχϊσ το κόςτοσ υπθρεςιϊν για τον δθμότθ και να 

προςφζρονται διαρκϊσ υπθρεςίεσ υψθλισ ποιότθτασ ςτο χαμθλότερο 

δυνατό κόςτοσ 
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 να αυξάνει τθν δθμόςια ευθμερία και να βελτιϊνει τθν παροχι 

υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ, υγείασ και ψυχαγωγίασ 

 να διευκολφνει τθν τοπικι ανάπτυξθ ςτο πλαίςιο τθσ «νζασ οικονομίασ» 

και να προςελκφςει πρόςωπα και επιχειριςεισ ςτον διμο 

Provider 2

Αζύπμαηη 

Ζεύξη

Tele-House – 

Υποδομέρ Σςνεγκαηάζηαζηρ

Σσολείο

Επισειπημαηικέρ 

Ζόνερ

DSLAM

xDSL

Σςγκςπιαπσία Ίναρ

Οπηική Ίνα 

Παπόσος

Δημοηική 

Οπηική Ίνα

Σςνάθποιζη Ζήηηζηρ

Οικιζηική Πεπιοσή

Tele-House – 

Υποδομέρ 

Σςνεγκαηάζηαζηρ

Γειτονικός Δήμος

Δίκηςο Διαζύνδεζηρ δήμων - 

Back-Haul Δίκηςο

Οικιζηικέρ 

Πεπιοσέρ

Provider 1

Κενηπικόρ 

Καηανεμηηήρ 

ΟΤΕ

Κλαζικό Τηλεθωνικό Δίκηςο

 

Σσήμα 2 – Ένα ηςπικό δημοηικό μηηποπολιηικό δίκηςο οπηικών ινών 

5.2. Οριζόντια Ολοκλόρωςη - Horizontal Integration 
Θ γεωγραφικι κάλυψθ τθσ εταιρίασ διαχείριςθσ τθσ δθμοτικισ οπτικισ υποδομισ 

(οριηόντια ολοκλιρωςθ – horizontal integration) αφορά ςτθν γεωγραφικι επζκταςθ των 

δραςτθριοτιτων τθσ εταιρίασ ςε περιςςότερουσ του ενόσ όμορουσ και γειτονικοφσ διμουσ. 

Ρροκειμζνου να αναλφςουμε το ηιτθμα τθσ οριηόντιασ ολοκλιρωςθσ χρειάηεται να 

εξετάςουμε τισ δφο ακραίεσ περιπτϊςεισ: 

1. Θ πρϊτθ περίπτωςθ αφορά ςτθν ίδρυςθ μίασ εταιρίασ κοινισ ωφζλειασ 

ςε επίπεδο διμου θ οποία κα διαχειρίηεται το τοπικό ΜΑΝ. Θ εταιρία κα 

είναι υπεφκυνθ για τθν ςυντιρθςθ, λειτουργία και επζκταςθ του 

δικτφου εντόσ των ορίων του διμου. Αυτι θ προςζγγιςθ μπορεί με 

ευκολία να αντιμετωπίςει τοπικζσ ιδιαιτερότθτεσ και να δθμιουργιςει 

κζςεισ εργαςίασ εξειδικευμζνων απαιτιςεων μζςα ςτον διμο. Θ 
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δραςτθριότθτα τθσ εταιρείασ ζχει κακαρά τοπικό χαρακτιρα 

απευκφνεται αποκλειςτικά ςτα όρια μίασ πόλθσ, τθσ οποίασ τισ 

απαιτιςεισ γνωρίηει πολφ καλά και ζχει τθν δυνατότθτα να αντλιςει όλο 

το ανκρϊπινο δυναμικό που χρειάηεται από τθν τοπικι αγορά 

πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν. 

2. Θ δεφτερθ επιλογι είναι θ ίδρυςθ μίασ εταιρίασ κοινισ ωφζλειασ με 

πανελλαδικι εμβζλεια. Σε αυτό το ςενάριο θ εταιρεία είναι υπεφκυνθ 

για τθν ςυντιρθςθ, λειτουργία, επζκταςθ και διαςφνδεςθ των 

δθμοτικϊν ΜΑΝ όλθσ τθσ επικράτειασ. Το ςθμαντικότερο πλεονζκτθμα 

αυτισ τθσ προςζγγιςθσ είναι το προςδοκϊμενο όφελοσ οικονομιϊν 

κλίμακασ ςτθν διαχείριςθ του δικτφου. Επιπλζον, προςφζρεται 

ςθμαντικό πλεονζκτθμα διαπραγματευτικισ ικανότθτασ με τθν 

ςυνάκροιςθ τθσ δυνθτικισ εκμεταλλεφςιμθσ αγοράσ.  

Ραρά το γεγονόσ ότι και οι δφο προςεγγίςεισ προςφζρουν ελκυςτικά πλεονεκτιματα, 

παρουςιάηουν οριςμζνουσ ςθμαντικοφσ περιοριςμοφσ:  

 Θ περίπτωςθ του τοπικοφ ΜΑΝ ςυνιςτά ζνα πολφ περιοριςμζνο μζγεκοσ 

αγοράσ κακιςτϊντασ τθν πρωτοβουλία οικονομικά ριψοκίνδυνθ. 

Τεχνικζσ προςζλκυςθσ επενδφςεων όπωσ θ ςυνάκροιςθ ηιτθςθσ μπορεί 

να μθν επιτφχουν λόγω τθσ περιοριςμζνθσ αγοράσ. Θ απουςία 

ςθμαντικϊν οικονομιϊν κλίμακασ ςτθν πλευρά τθσ προςφοράσ κα ζχει 

αρνθτικζσ ςυνζπειεσ ςτα κόςτθ υπεργολαβίασ και επομζνωσ κα αυξιςει 

το μζςο κόςτοσ υπθρεςίασ. Τζλοσ, οι περιςςότεροι διμοι δεν ζχουν το 

απαραίτθτο ανκρϊπινο δυναμικό οφτε τθν εμπειρία για προςπάκειεσ 

που προχποκζτουν κατανόθςθ τθσ υψθλισ τεχνολογίασ και τθσ ζντονθσ 

δυναμικισ τθσ ευρυηωνικισ αγοράσ, οφτε μποροφν να διακζςουν τα 

οικονομικά ι ελεγκτικά μζςα για τθν εκχϊρθςθ τθσ διαχείριςθσ ι τθσ 

λειτουργίασ. 

 Στθν περίπτωςθ τθσ εταιρίασ κοινισ ωφζλειασ πανελλαδικισ εμβζλειασ, 

θ αυξθμζνθ ςυγκζντρωςθ και θ υψθλόσ βακμόσ οριηόντιασ ολοκλιρωςθσ 

τθσ εταιρίασ κα ζχει ωσ ςυνζπεια τθν αφξθςθ του κόςτουσ μεςολάβθςθσ 

(agency costs) το οποίο αναφζρεται ςε ςυγκροφςεισ ςυμφερόντων μζςα 

ςτθν ιεραρχία διοίκθςθσ και προσ τθν πολιτικι δομι (Κεντρικι 

Κυβζρνθςθ, Διμοι) με άμεςθ ςυνζπεια τθν διαμόρφωςθ θκικϊν 
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κινδφνων και γενικισ κόπωςθσ. Επίςθσ οι  ρυκμιςτικοί κανονιςμοί που 

διζπουν τθν επιχοριγθςθ δθμοτικϊν δικτφων οπτικϊν ινϊν (μζςω 

Ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων ςτιριξθσ για τθν Ελλάδα)  επιβάλουν τθν 

ιδιοκτθςία των δθμοτικϊν δικτφων οπτικϊν ινϊν από τουσ ίδιουσ τουσ 

διμουσ. Γι αυτό το λόγο, κάκε διμοσ ζχει προκθρφξει τθν καταςκευι του 

δικοφ του ΜΑΝ και είναι ο τελικόσ δικαιοφχοσ και δικαιωματικά 

υπεφκυνοσ για τθν αξιοποίθςι του. Δια-δθμοτικζσ ςυμφωνίεσ είναι 

ευπρόςδεκτεσ αλλά δεν μποροφν να επιβλθκοφν. Επιπλζον, θ ικανότθτα 

τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ να αντεπεξζλκει ςτισ επιδιϊξεισ των τοπικϊν 

κοινοτιτων είναι αμφίβολθ εξαιτίασ τθσ απόςταςθσ ανάμεςα ςε ζνα 

δφςκαμπτο κζντρο ςχεδιαςμοφ και αποφάςεων και των αναγκϊν του 

τελικοφ χριςτθ/ πολίτθ (π.χ. τοπικζσ επιχειριςεισ, τοπικι διαχείριςθ, 

δθμοτικζσ επιχειριςεισ κοινισ ωφζλειασ). Επίςθσ, ο ςυντονιςμόσ των 

δθμοτικϊν προςπακειϊν και ο ςυγχρονιςμόσ των δθμοτικϊν 

ςυμφερόντων ςε ζνα τζτοιο πολυδιάςτατο περιβάλλον είναι ιδιαίτερα 

περίπλοκθ διαδικαςία και μπορεί να οδθγιςει ςε γραφειοκρατία. Τζλοσ 

αυτι θ προςζγγιςθ μάλλον ζρχεται ςε ευκεία αντιπαράκεςθ με τθν 

πολιτικζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και των Εκνικϊν Επιτροπϊν φκμιςθσ 

Τθλεπικοινωνιϊν  για τθν ελαχιςτοποίθςθ του ρόλου των εκνικϊν 

μονοπωλίων ςτισ θλεκτρονικζσ επικοινωνίεσ, π.χ. δίκτυα πρόςβαςθσ ςε 

περιφερειακζσ αγορζσ107. 

Εναλλακτικά, θ επιχειρθματικι ςτρατθγικι μπορεί να αντιμετωπίςει το ηιτθμα τθσ 

γεωγραφικισ κάλυψθσ αγοράσ με μία πιο ιςορροπθμζνθ προςζγγιςθ, τθν ίδρυςθ 

Ρεριφερειακϊν Εταιρειϊν Ευρυηωνικϊν Υποδομϊν (ΡΕΕΥ) που κα ςυμπεριλάβουν τα 

δθμοτικά δίκτυα οπτικϊν ινϊν κακϊσ και τα δθμοτικά αςφρματα δίκτυα ςε μεγαλφτερουσ 

διαχειριςτικοφσ αυτοτελείσ φορείσ. Με τθν προαιρετικι ίδρυςθ εννοοφμε ότι οι ΡΕΕΥ κα 

ανικουν απ’ ευκείασ ςτουσ διμουσ (ςε ςυνεργαςία ενδεχομζνωσ και με ιδιωτικοφσ φορείσ 

και εταιρείεσ) που ςυμμετζχουν και ότι ο ςχθματιςμόσ των εταιριϊν αυτϊν κα βαςίηεται ςε 

τεχνο-οικονομικά κριτιρια κακϊσ και ςε άλλεσ εμπορικζσ, λειτουργικζσ και διαχειριςτικζσ 

προτεραιότθτεσ. Οι δθμοτικζσ αρχζσ κα μποροφν να επιλζξουν αυτοβοφλωσ ςε ποια ΡΕΕΥ 

κα ςυμμετάςχουν. Λόγω τεχνο-οικονομικϊν αναγκαιοτθτϊν, εκτιμάται ότι οι ΡΕΕΥ κα 

                                                           
107

 Οι πιο ςθμαντικζσ αγορζσ τθσ Ακινασ και τθσ Κεςςαλονίκθσ δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν 
περίπτωςθ μελζτθσ αφοφ δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτισ περιοχζσ που δικαιοφνται επιχοριγθςθ από 
τθν Ευρωπαικι Ενωςθ. Σε αντιδιαςτολι, θ κατακερματιςμζνθ επαρχιακι ευρυηωνικι αγορά ςυνιςτά 
μία ειδικι περίπτωςθ, με εξζχοντα δθμογραφικά, επιχειρθματικά και κοινωνικά χαρακτθριςτικά. 
Στθν περιφζρεια τθσ χϊρασ το εκνικό μονοπϊλιο (ΟΤΕ) είναι ουςιαςτικά θ μοναδικι επιλογι μζχρι 
ςιμερα για τθν παροχι υπθρεςιϊν τθλεπικοινωνιακισ πρόςβαςθσ.  
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ςχθματιςτοφν από γειτονικοφσ διμουσ, όχι όμωσ απαραίτθτα από τθν ίδια γεωγραφικι ι 

διοικθτικι περιφζρεια. Ωσ εκ τοφτου θ εφρυκμθ λειτουργία των ΡΕΕΥ κα υποςτθρίηεται, 

εκτόσ των άλλων από ζναν ςθμαντικό βακμό ομογζνειασ ανάμεςα ςτα ςυμμετζχοντα μζλθ 

τουσ. Τζλοσ, κάκε διμοσ κα ςυνειςφζρει ςτα ζςοδα τθσ ΡΕΕΥ και ςτθν ευρυηωνικι 

ανάπτυξθ τθσ περιφζρειασ ανάλογα του μεγζκουσ και των δυνατοτιτων του.  

Θ προςζγγιςθ αυτι προςφζρει ςθμαντικά οφζλθ τα οποία αναφζρουμε επιγραμματικά 

παρακάτω: 

 Λόγω τθσ περιφερειακισ φφςθσ τουσ, οι ΡΕΕΥ είναι καλφτερα 

ενθμερωμζνεσ για τισ ευρυηωνικζσ ανάγκεσ των τοπικϊν κοινωνιϊν ςε 

ςχζςθ με μία απομακρυςμζνθ κεντρικι εταιρία κοινισ ωφζλειασ. Με 

αυτόν τον τρόπο, το μοντζλο εξιςορροπεί μεταξφ τθσ κατανόθςθσ των 

τοπικϊν αναγκϊν και του απομακρυςμζνου, ςχετικά μθ ενθμερωμζνου 

για τισ τοπικζσ προτεραιότθτεσ κεντρικοφ φορζα. Θ κεντρικι διαχείριςθ 

δεν κα μπορεί να εφαρμόςει αποδοτικά διαφορετικζσ ςτρατθγικζσ και 

δραςτθριότθτεσ ανάλογα με τισ ανάγκεσ μίασ ςυγκεκριμζνθσ περιοχισ, 

ενϊ αντίκετα θ περιφερειακι λειτουργία μπορεί να αναδείξει τθσ 

διαφορετικζσ προτεραιότθτεσ (π.χ. εμπορικζσ ι αναπτυξιακζσ) και να 

ςυνειςφζρει ςτθν καινοτομία ανά γεωγραφικι περιοχι. Μία εταιρεία 

που λειτουργεί ςε περιφερειακό επίπεδο μπορεί να εφαρμόςει τακτικζσ 

ανάλογεσ των προτεραιοτιτων των περιοχϊν που ελζγχει γριγορα και 

χωρίσ γραφειοκρατικοφσ κινδφνουσ. 

 Θ επζκταςθ τθσ διαχείριςθσ των δικτφων ςε γειτονικοφσ διμουσ μειϊνει 

το κόςτοσ υπθρεςιϊν με τθν εκμετάλλευςθ των οικονομιϊν κλίμακασ 

που προκφπτουν. Βεβαίωσ, λόγω τθσ φφςθσ τθσ λειτουργίασ και 

διαχείριςθσ των ευρυηωνικϊν υποδομϊν πρόςβαςθσ (π.χ. απαιτιςεισ για 

υψθλι ποιότθτα υπθρεςίασ, προλθπτικι ςυντιρθςθ και άμεςθ 

ανταπόκριςθ ςε περίπτωςθ βλάβθσ) είναι επιβεβλθμζνθ θ εγκατάςταςθ 

τεχνικοφ κζντρου (π.χ. τεχνικό προςωπικό, γραφεία, τεχνικόσ εξοπλιςμόσ 

και οχιματα για τισ μετακινιςεισ του τεχνικοφ προςωπικοφ) ςε 

επιλεγμζνο κομβικό ςθμείο τθσ περιφζρειασ ϊςτε θ ανταπόκριςθ από 

τθν ΡΕΕΥ να επιτυγχάνεται με το μικρότερο δυνατό κόςτοσ (ςε χρόνο και 

ςε χριμα). Γίνεται εφκολα αντιλθπτό ότι όςο επεκτείνεται θ αρμοδιότθτα 

τθσ ΡΕΕΥ ςε γειτονικζσ περιοχζσ (διμουσ), τόςο κα αυξάνει ο αρικμόσ 

των κατά τόπουσ απαιτοφμενων τεχνικϊν κζντρων για τθν εφρυκμθ 
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λειτουργία του δικτφου. Από ζνα ςθμείο επζκταςθσ και μετά θ οριηόντια 

επζκταςθ τθσ ΡΕΕΥ, μονοδιάςτατα και χωρίσ ςτρατθγικό ςχεδιαςμό, δεν 

μπορεί a priori να εκμεταλλευτεί τισ προςδοκϊμενεσ οικονομίεσ 

κλίμακασ ςτθν τεχνικι κάλυψθ αφοφ κινδυνεφει να δθμιουργιςει 

αναπαραγόμενεσ δομζσ που λόγω τθσ μεγάλθσ ζκταςθσ κάλυψθσ και 

απόςταςθσ μεταξφ τουσ κα λειτουργοφν αυτόνομα.  

 Οι εφαρμογι του μοντζλου των ΡΕΕΥ ενιςχφει τθν διαπραγματευτικι 

δφναμθ των διμων απζναντι ςτου εν δυνάμει πελάτεσ τουσ 

(τθλεπικοινωνιακοφσ παρόχουσ) ενοποιϊντασ τθν αγορά τθσ κοινωνικο-

οικονομικά κατατετμθμζνθσ περιφερειακισ Ελλάδασ ςε μεγαλφτερεσ 

περιοχζσ. Με ζναν προςεκτικό ςχεδιαςμό των περιοχϊν, θ πραγματικι 

διαπραγματευτικι ικανότθτα τθσ εταιρίασ μεγιςτοποιείται δίχωσ να 

απαιτείται θ γιγάντωςθ τθσ εταιρίασ108. Ζτςι οι ςυμφωνίεσ από τθ μία 

μεριά κα περιλαμβάνουν μικρότερα κομμάτια τθσ εκνικισ ευρυηωνικισ  

αγοράσ (περιφζρειεσ τθσ χϊρασ), από τθν άλλθ όμωσ κα απαιτοφν 

μικρότερεσ επενδφςεισ από τθν μεριά του τθλεπικοινωνιακοφ παρόχου, 

ενκαρρφνοντασ με αυτόν τον τρόπο τθν είςοδο «μικρότερων» 

εναλλακτικϊν παρόχων τθλεπικοινωνιακϊν υπθρεςιϊν κακϊσ και 

παρόχων με δραςτθριότθτα ςε εξειδικευμζνεσ (niche) αγορζσ.  

 Θ υιοκζτθςθ του μοντζλου των ΡΕΕΥ κα μποροφςε να διευκολφνει ςε 

φςτερθ φάςθ τθν ανάπτυξθ μίασ νζασ αγοράσ ευρυηωνικϊν υποδομϊν, 

τθσ οπτικισ διαςφνδεςθσ back-haul των πόλεων εντόσ τθσ περιοχισ 

αρμοδιότθτασ των κατά τόπουσ ΡΕΕΥ και τθν προςφορά υπθρεςιϊν 

διαςφνδεςθσ (π.χ. με τθν χριςθ ςκοτεινισ ίνασ) μεταξφ των διμων τθσ 

ΡΕΕΥ. Λόγω τθσ περιφερειακισ φφςθσ τθσ λειτουργίασ τουσ, οι ΡΕΕΥ 

αποκτοφν ςοβαρά κίνθτρα ϊςτε να διαςυνδζςουν τισ αςτικζσ περιοχζσ 

κάλυψισ τουσ, από και προσ τα κφρια μθτροπολιτικά κζντρα τθσ Ακινασ 

και τθσ Κεςςαλονίκθσ αλλά και των δικτφων τουσ με άλλα ιδιωτικά και 

δθμόςια δίκτυα (π.χ. ΣΥΗΕΥΞΛΣ, τθλεπικοινωνιακζσ υποδομζσ παρόχων 

                                                           
108

 Εκτιμοφμε ότι ο επιχειρθςιακόσ διαχωριςμόσ τθσ χϊρασ κα επιβλθκεί ουςιαςτικά από 
επιχειρθματικά / εμπορικά κριτιρια (δομι καναλιϊν πϊλθςθσ των παρόχων, οργάνωςθ των 
τεχνικϊν κζντρων των παρόχων, κφριεσ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ των πολιτϊν ανά 
γεωγραφικι περιοχι τθσ χϊρασ) κακϊσ και από άλλουσ περιςςότερο υποκειμενικοφσ παράγοντεσ 
(τοπικζσ πολιτικζσ, ανκρϊπινεσ ςχζςεισ κ.τ.λ.) 
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πρόςβαςθσ κ.α.). Θ διαςφνδεςθ των δθμοτικϊν δικτφων FTTH 

πρόςβαςθσ μπορεί να αυξιςει τισ διακζςιμεσ επιλογζσ για τουσ πολίτεσ 

και να βοθκιςει τισ ΡΕΕΥ να εκμεταλλευτοφν ακόμα περιςςότερο 

οικονομίεσ κλίμακασ που προκφπτουν από ακόμα μεγαλφτερθ 

ςυνάκροιςθ τθσ αγοράσ πρόςβαςθσ. Θ καταςκευι των δθμοτικϊν 

δικτφων διαςφνδεςθσ backhaul κα μποροφςε να χρθματοδοτθκεί κυρίωσ 

από τα ζςοδα τθσ οπτικισ πρόςβαςθσ109. Βζβαια, λαμβάνοντασ υπόψθ 

ότι από τον μεγαλφτερο αρικμό πόλεων ςε μία ΡΕΕΥ προκφπτουν 

μεγαλφτερα ζςοδα, φαίνεται λογικό να υποκζςουμε ότι ο ρυκμόσ 

διαςφνδεςθσ – backhaul - των πόλεων είναι ανάλογοσ του αρικμοφ των 

διμων που ςυμμετζχουν ςτθν ίδια ΡΕΕΥ. Εντοφτοισ, με τθν υπζρβαςθ 

κάποιου μεγζκουσ, θ διαςφνδεςθ ενδεχομζνωσ και να επιβραδφνεται 

λόγω κόςτουσ logistics και άλλων διαδικαςτικϊν παραγόντων (δεσ 

νωρίτερα τα επιχειριματα ςτθν αρχι αυτισ τθσ ενότθτασ ςχετικά με τθν 

εταιρία κοινισ ωφζλειασ πανελλαδικισ εμβζλειασ). Επομζνωσ, 

τουλάχιςτον για το άμεςο μζλλον, μία οριηόντια επζκταςθ άνευ όρων 

δεν ςυνίςταται. 

 Ο περιφερειακόσ διαχωριςμόσ που ςυηθτικθκε νωρίτερα ειςάγει ζμμεςο 

ανταγωνιςμό ςτο φυςικό επίπεδο. Οι ΡΕΕΥ κα ανταγωνίηονται μεταξφ 

τουσ για να προςελκφςουν παρόχουσ πρόςβαςθσ ςτισ περιφερειακζσ 

ευρυηωνικζσ αγορζσ. Αυτι θ δομι αγοράσ μοιάηει πολφ με τισ ςυνκικεσ 

που αντιμετϊπιςαν οι ΘΡΑ μετά τθν αντι-μονοπωλιακι ςυμφωνία που 

οδιγθςε ςτθν διάςπαςθ του εκνικοφ μονοπωλίου τθσ ΑΤ&Τ. Τότε, 

διατθρικθκε το μονοπϊλιο ςτθν πρόςβαςθ του δικτφου ςτακερισ 

τθλεφωνίασ. Θ εταιρία χωρίςτθκε ςε 7 περιφερειακζσ εταιρείεσ (Bell 

Companies). Θ διεκπεραίωςθ των κλιςεων ανάμεςα ςε αυτζσ τισ 

περιφερειακζσ εταιρείεσ γινόταν μζςω του δικτφου τθλεπικοινωνιακϊν 

παρόχων μεγάλθσ απόςταςθσ (long distance telecommunication 

                                                           
109

 Οι προτάςεισ των ιδιωτικϊν παρόχων ςτουσ οποίουσ κατοχυρϊκθκε  το ζργο "Επιχοριγθςθ των 
Εταιριϊν Λδιωτικοφ Τομζα για τθν Ανάπτυξθ Ευρυηωνικισ Ρρόςβαςθσ ςτθν Ρεριφερειακι Ελλάδα" 
περιλαμβάνουν τθν εγκατάςταςθ οπτικισ και αςφρματθσ υποδομισ για τθν διαςφνδεςθ των πόλεων 
ενδιαφζροντοσ μεταξφ τουσ και με τθν Ακινα. Επομζνωσ ζνα ςθμαντικό όφελοσ κα είναι τελικϊσ, θ 
καταςκευι back-haul δικτφων. Ωσ εκ τοφτου ενδζχεται να μθν απαιτθκεί θ διαςφνδεςθ των διμων 
για τθν ςυνάκροιςθ τθσ τοπικισ δυνθτικισ αγοράσ και για τθν διευκόλυνςθ τθσ αγοράσ back-haul, 
από τθν μεριά των ΡΕΕΥ, και ςε αυτι τθ περίπτωςθ ο ςχεδιαςμόσ ανάπτυξθσ του δικτφου να 
τροποποιθκεί . 
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carriers), ΑΤ&Τ, Sprint και MCI. Με τθν πάροδο των χρόνων 

ανταγωνιςτικζσ πρακτικζσ μεταξφ των παικτϊν τθσ αγοράσ δεν 

αποφεφχκθκαν οι οριηόντιεσ επεκτάςεισ (π.χ. μζςω εξαγορϊν, 

ςυγχωνεφςεων, ι επιπλζον επενδφςεων) οδιγθςε ςτθν ςθμερινι εικόνα 

ςυγκζντρωςθσ τθσ αμερικανικισ αγοράσ. Ραρόμοια φαινόμενα κα 

πρζπει να αναμζνονται ωσ ενδεχόμενα για τισ ΡΕΕΥ110.  

5.2.1. Οφϋλη από το προτεινόμενο μοντϋλο οριζόντιασ ολοκλόρωςησ 

Το μοντζλο τθσ περιφερειακισ κάλυψθσ ζχει ςθμαντικά οφζλθ που ςχετίηονται α) με τθν 

αποδοτικι λειτουργία των ΡΕΕΥ και β) με τθν επίτευξθ των απϊτερων ςτρατθγικϊν ςτόχων 

των δθμοτικϊν αρχϊν:  

 Άμεςθ διακεςιμότθτα τοπικισ πλθροφορίασ για τισ τοπικζσ κοινωνίεσ: 

Οι ΡΕΕΥ μποροφν να ζχουν άμεςθ και ακριβι πλθροφορία για τισ 

επιχειρθματικζσ ανάγκεσ τθσ περιοχισ τουσ κακϊσ και τθσ ηιτθςθσ τθσ 

ευρυηωνικισ πρόςβαςθσ λόγω του τοπικοφ/υπερτοπικοφ χαρακτιρα 

τουσ. Ωσ εκ τοφτου ςε αυτό το ςθμείο υπερζχουν ζναντι μίασ εταιρείασ 

εγκατεςτθμζνθσ ςε κάποιο απομακρυςμζνο μθτροπολιτικό κζντρο.  

 Μείωςθ κόςτουσ υπθρεςίασ (οικονομίεσ κλίμακασ): Με τθν γεωγραφικι 

επζκταςθ και τθν αξιοποίθςθ οικονομιϊν κλίμακασ τόςο ςτθ ηιτθςθ όςο 

και ςτθν τεχνικι υποςτιριξθ το μζςο κόςτοσ των υπθρεςιϊν μειϊνεται. 

Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι θ επζκταςθ των ΕΔ ςε ολόκλθρθ τθ χϊρα δεν 

επιφζρει κατ’ ανάγκθ βελτίωςθ των οικονομιϊν κλίμακασ και τθσ 

ςυνολικότερθσ λειτουργίασ τθσ εταιρείασ ςε ςχζςθ με μια προςεκτικά 

διαχωριςμζνθ ςε περιφζρειεσ αγορά. Λόγω τθσ φφςθσ τθσ λειτουργίασ 

των φυςικϊν δικτυακϊν υποδομϊν (π.χ. μεγάλο μζροσ του κόςτουσ 

αφορά ςτο κόςτοσ εργαςίασ, απαιτιςεισ για άμεςθ απόκριςθ και 

αξιόπιςτθ λειτουργία), θ ανάπτυξθ πλεοναηόντων υποδομϊν ςε 

ολόκλθρθ τθ χϊρα (π.χ. ανκρϊπινο δυναμικό, γραφεία, εξοπλιςμόσ) δεν 

μπορεί να αποφευχκεί. 

 Βελτίωςθ τθσ διαπραγματευτικισ ιςχφσ προσ τουσ προμθκευτζσ: Θ 

ςυνάκροιςθ των κοινωνικο-οικονομικά κερματιςμζνων αγορϊν τθσ 

                                                           
110

 Ωσ εκ τοφτου, ρυκμιςτικζσ πολιτικζσ κα πρζπει να περιορίςουν ςτρατθγικζσ κάκετθσ 
ολοκλιρωςθσ και να ελζγξουν τθν οριηόντια ολοκλιρωςθ. 
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περιφζρειασ τθσ χϊρασ βελτιϊνει τθν διαπραγματευτικι ικανότθτα των 

ΡΕΕΥ προσ τουσ προμθκευτζσ (Ολιγοψϊνιο111). Αυτό επιτρζπει ςτισ ΡΕΕΥ 

να διαπραγματευτοφν καλφτερεσ ςυμφωνίεσ προσ όφελοσ των ιδίων και 

των τοπικϊν κοινοτιτων. 

 Ζμμεςοσ ανταγωνιςμόσ ςτισ φυςικζσ υποδομζσ: Ζνα ςθμαντικό 

χαρακτθριςτικό του προτεινόμενου ςχεδιαςμοφ είναι ότι οι ΡΕΕΥ δεν 

αποκτοφν εκνικι μονοπωλιακι ιςχφ. Ο περιφερειακόσ διαχωριςμόσ τθσ 

χϊρασ αναφορικά με τισ ευρυηωνικζσ υποδομζσ ειςάγει ζμμεςο 

ανταγωνιςμό ςτο φυςικό επίπεδο. Αυτό ςθμαίνει ότι οι ΡΕΕΥ κα 

ανταγωνίηονται μεταξφ τουσ για τθν προςζλκυςθ επενδφςεων, ιδιωτϊν, 

επιχειριςεων ςτθν περιοχι τουσ και τελικά επθρεάηοντασ κετικά τθν 

περιφερειακι ανάπτυξθ. 

 Ανάπτυξθ νζων ευρυηωνικών αγορών: Θ αγορά τθσ backhaul 

διαςφνδεςθσ με ςκοτεινζσ ίνεσ κα μποροφςε μελλοντικά να αναπτυχκεί 

επεκτείνοντασ ακόμα περιςςότερο το εφροσ τθσ επιχειρθματικισ 

δραςτθριότθτασ (business scope) των ΡΕΕΥ και διευκολφνοντασ ακόμα 

περιςςότερο τθν ανάπτυξθ τθσ ευρυηωνικότθτασ ςτθ χϊρα. 

5.3. Κϊθετη Ολοκλόρωςη  
Ο βακμόσ τθσ κάκετθσ ολοκλιρωςθσ των ΡΕΕΥ ζχει άμεςο αντίκτυπο ςτο είδοσ των 

υπθρεςιϊν που κα προςφζρονται κακϊσ και ενδεχομζνωσ ςτθ μορφι ιδιοκτθςίασ τουσ. Οι 

διάφοροι βακμοί κάκετθσ ολοκλιρωςθσ (όπωσ εξθγικθκε ςτο κεφάλαιο 2) ζχουν 

διαφορετικζσ απαιτιςεισ ςε τεχνογνωςία και τεχνικι εμπειρογνωμοςφνθ και ωσ εκ τοφτου 

απαιτοφν τθν ςυμμετοχι διαφορετικϊν ςυνεργατϊν.  

Οι διμοι ςτθν Ελλάδα δεν ζχουν ιςτορικό ανάμειξθσ ςε καινοτόμα ζργα υψθλισ 

τεχνολογίασ. Ραραδοςιακά, οι δομικζσ επενδφςεισ ςτθν χϊρα ςχεδιάηονται από τθν 

κεντρικι κυβζρνθςθ και οι δθμοτικζσ αρχζσ αναλαμβάνουν κυρίωσ τθν εκτζλεςθ και 

διαχείριςι τουσ112. Επίςθσ, ςτθν Ελλάδα δεν υπάρχουν δθμοτικζσ επιχειριςεισ διανομισ 

θλεκτρικισ ενζργειασ που κα μποροφςαν να θγθκοφν τθσ ανάπτυξθσ περιφερειακϊν 
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 Ολιγοψϊνιο χαρακτθρίηεται θ αγορά ςτθν οποία ο αρικμόσ των αγοραςτϊν είναι μικρόσ ενϊ ο 
αρικμόσ των προμθκευτϊν μπορεί, κεωρθτικά να είναι ςθμαντικά μεγαλφτεροσ. Αυτό ςυμβαίνει ςτισ 
αγορζσ όπου μικρόσ αρικμόσ εταιρειϊν ανταγωνίηεται για τθν αγορά των προϊόντων τθσ παραγωγισ. 
Στθν περίπτωςι μασ κάτι ανάλογο ςυμβαίνει μεταξφ των ΡΕΕΥ και των εργολάβων/καταςκευαςτϊν 
και προμθκευτϊν εξοπλιςμοφ. 
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υποδομϊν FTTH όπωσ ςτθ Δανία, ςτθν Σκανδιναβία, ςτθν Γερμανία και τισ ΘΡΑ113. Πμωσ οι 

διμοι ςτθν Ελλάδα ζχουν μεγάλθ εμπειρία ςτθν χρθματοδότθςθ, καταςκευι και λειτουργία 

ζργων πολιτικοφ μθχανικοφ και γενικϊν υποδομϊν όπωσ οδικά δίκτυα, δίκτυα φδρευςθσ 

και αποχζτευςθσ, δθμόςιεσ ςυγκοινωνίεσ, διαχείριςθ αποβλιτων κ.α. Οι διμοι επομζνωσ 

διακζτουν εξειδικευμζνο προςωπικό και τεχνικό εξοπλιςμό για ζργα πολιτικοφ μθχανικοφ. 

Επομζνωσ, ςε πρακτικοφσ όρουσ, το μοντζλο παρόχου πακθτικισ υποδομισ προκρίνεται ωσ 

το πιο ελκυςτικό μοντζλο ανάμειξθσ των δθμοτικϊν αρχϊν για τθν ανάπτυξθ υποδομϊν 

πρόςβαςθσ FTTH λαμβάνοντασ υπόψθ ότι οι διμοι αναλαμβάνουν δραςτθριότθτεσ ςτισ 

οποίεσ ζχουν να επιδείξουν καλι πρότερθ πρακτικι. 

5.3.1. Οφϋλη από το προτεινόμενο μοντϋλο κϊθετησ ολοκλόρωςησ 

Με τθν επιλογι του μοντζλου παρόχου πακθτικισ υποδομισ, οι ΡΕΕΥ εγκαινιάηουν μία 

καινοφργια αγορά για τθν Ελλάδα, τθν ενοικίαςθ ςκοτεινισ ίνασ και άλλων πακθτικϊν 

υποδομϊν όπωσ ςωλινεσ, υποςωλθνϊςεισ και χϊρουσ φυςικισ ςυνεγκατάςταςθσ. Θ 

υιοκζτθςθ του μοντζλου παρόχου φυςικισ υποδομισ (εκτόσ από τον ρεαλιςμό ςτθν 

εφαρμογι) ζχει να προςφζρει και μία ςειρά από επιπλζον πλεονεκτιματα: 

 Χαμθλι τεχνικι επικινδυνότθτα: Σε επιχειρθςιακοφσ και διαχειριςτικοφσ 

όρουσ, θ τεχνικι εξειδίκευςθ που απαιτείται από τουσ ΡΕΕΥ είναι 

ελάχιςτθ ςυγκρινόμενθ με τισ υπόλοιπεσ διακζςιμεσ επιλογζσ (μοντζλα 

Ραρόχου ςε Ράροχο και Ενόσ ενιαίου παρόχου). 

 Χαμθλι εμπορικι επικινδυνότθτα: Εςτιάηοντασ ςτθν παροχι υπθρεςιϊν 

υποδομισ και διατθρϊντασ χαμθλό επιχειρθματικό προφίλ (π.χ. 

χονδρικζσ πωλιςεισ) οι ΡΕΕΥ αποφεφγουν το κόςτοσ απόκτθςθσ και 

διατιρθςθσ πελατϊν. Ζτςι τα οικονομικά ςτοιχεία δεν επθρεάηονται 

άμεςα από τουσ ρυκμοφσ εναλλαγισ παρόχων (churn rates) των πελατϊν 

λιανικισ114. 

 Ενκάρρυνςθ του ανταγωνιςμοφ: Διατθρϊντασ τισ επιχειρθματικζσ 

δραςτθριότθτεσ τθσ ΡΕΕΥ ςτο χαμθλότερο επίπεδο τθσ αγοράσ, 

ενκαρρφνεται θ είςοδοσ του ανταγωνιςμοφ ςτα ανϊτερα ςτρϊματα τθσ 

αγοράσ. Επιπλζον, κοςτοςτρεφείσ πολιτικζσ τιμολόγθςθσ και δίκαιεσ και 

ανοικτζσ πρακτικζσ παροχισ υπθρεςιϊν βελτιϊνουν περαιτζρω το 

ανταγωνιςτικό περιβάλλον. Θ ανάπτυξθ ανταγωνιςμοφ ςτα ανϊτερα 
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 Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ βλζπε κεφάλαιο 3 
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 Το churn rate τθσ τθλεπικοινωνιακισ βιομθχανίασ είναι από τα μεγαλφτερα ςε ςχζςθ με άλλεσ 

αγορζσ 
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ςτρϊματα τθσ αγοράσ ςυνεπικουρείται από τθν επιλογι ενόσ πλαιςίου 

ανταγωνιςμοφ βαςιςμζνο ςτα αποδεςμοποίθτα ςτοιχεία δικτφου. 

 Σεχνολογικι ευελιξία για του τθλεπικοινωνιακοφσ παρόχουσ: Οι 

τθλεπικοινωνιακοί πάροχοι μποροφν να ενοικιάςουν τθν πρόςβαςθ προσ 

τουσ τελικοφσ χριςτεσ από μία πλοφςια επιλογι δθμοτικϊν οπτικϊν 

ινϊν, α-γνωςτικϊν τθσ τεχνολογίασ μετάδοςθσ. Ωσ εκ τοφτου διατθροφν 

τθν ευελιξία να ςχεδιάςουν τα δίκτυά τουσ ςφμφωνα με τισ 

επιχειρθματικζσ προτεραιότθτζσ τουσ, τισ ανάγκεσ των πελατϊν τουσ και 

άλλεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ.  

 Χαμθλό λειτουργικό κόςτοσ: Θ διαχείριςθ μία πακθτικισ οπτικισ 

υποδομισ ςυνεπάγεται εξαιρετικά χαμθλά λειτουργικά ζξοδα 

(Operational Expenses – OPEX) για τισ ΡΕΕΥ. Οι υψθλότερου κόςτουσ 

δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται με τθν εξυπθρζτθςθ λιανικϊν πελατϊν 

(τεχνικι υποςτιριξθ, marketing) και τθν διαχείριςθ ενεργοφ εξοπλιςμοφ 

και υπθρεςιϊν εμπίπτει ςτθν αρμοδιότθτα των τθλεπικοινωνιακϊν 

παρόχων.  

5.4. Ιδιοκτηςύα, Διαχεύριςη Δικτύου και υνεργαςύεσ 
Θ καταςκευι δικτφων πρόςβαςθσ οπτικϊν ινϊν είναι υψθλοφ κόςτουσ και πολλζσ διεκνείσ 

μελζτεσ αναφζρουν ότι οι εργαςίεσ εκςκαφισ, αποκατάςταςθσ, και εγκατάςταςθσ οπτικϊν 

ινϊν αποτελοφν τουλάχιςτον το 75% του ςυνολικοφ κόςτουσ για τθν υλοποίθςθ ενόσ 

ευρυηωνικοφ δικτφου πρόςβαςθσ115. Επίςθσ, αναφορζσ εμπειρογνωμόνων επιςθμαίνουν 

ότι το μεγαλφτερο μζροσ του κόςτουσ αφορά ςτθν καταςκευι των τελευταίων μζτρων 

ςφνδεςθσ (drop network) μζχρι τον τελικό χριςτθ. Εξόχωσ ςθμαντικι είναι θ διαπίςτωςθ 

των ειδικϊν ότι το κόςτοσ τθσ εργαςίασ φτάνει το 86% του ςυνολικοφ κόςτουσ καταςκευισ 

τθσ φυςικισ υποδομισ116 και το 36-40% του ςυνολικοφ ζργου (αν ςυμπεριλάβουμε και τον 

πρόςκετο εξοπλιςμό που απαιτείται για τθν παροχι υπθρεςιϊν). Ππωσ δείξαμε ςτο 

κεφάλαιο 4 γι αυτό το λόγο οποιαδιποτε ενζργεια που κα επιτάχυνε τθν εκτζλεςθ ενόσ 

ζργου FTTH και επομζνωσ κα μείωνε το εργατικό κόςτοσ κα είχε ςθμαντικι επίπτωςθ ςτο 

ςυνολικό κόςτοσ του ζργου. 

Γι’ αυτό το λόγο, ο ακριβισ προγραμματιςμόσ των ζργων FTTH είναι απαραίτθτοσ για να 

κρατιςουν τθν καταςκευι των δικτφων εντόσ προχπολογιςμοφ. Θ εμπειρία ςτθν εκτζλεςθ 

παρόμοιων ζργων και θ ςχετικι τεχνογνωςία είναι απαραίτθτεσ για τθν ανάπτυξθ δικτφων 
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 Αυτό δεν ςυμπεριλαμβάνει το κόςτοσ για διαςφνδεςθ μεταξφ πόλεων (back-hauling), διαςφνδεςθ 
μεγάλων αποςτάςεων (long-hauling), παροχι Μντερνετ υψθλϊν ταχυτιτων κακϊσ και υπθρειϊν 
triple-play 

116
 OutSide Plant – OSP 



74 

 

FTTH. Επίςθσ, θ άρτια διαχείριςθ του ζργου για τθν μείωςθ του λειτουργικοφ κόςτουσ και  

τθν ικανοποίθςθ του χριςτθ μποροφν να κάνουν τθν διαφορά μεταξφ επιτυχίασ και 

αποτυχίασ. Ζτςι διαμορφϊνεται θ ανάγκθ για ςυνεργαςία με ζμπειρουσ ςυνεργάτεσ με 

προθγοφμενθ ανάλογθ εμπειρία. Οι ςυνεργάτεσ αυτοί είναι κυρίωσ τθλεπικοινωνιακοί 

πάροχοι και εργολάβοι/καταςκευαςτζσ οδικϊν ζργων και δικτφων. 

Οι Συμπράξεισ Δθμοςίου και Λδιωτικοφ Τομζα (ΣΔΛΤ) 117 είναι μία μορφι ςυνεργαςίασ 

μεταξφ δθμοςίων φορζων και ιδιωτικϊν εταιρειϊν που ζχει αποδειχκεί ωσ θ κφρια 

προτιμϊμενθ επιλογι για δθμόςια ζργα με υψθλζσ επενδφςεισ, μεγάλα sunk κόςτθ και 

μεγάλεσ περιόδουσ αποπλθρωμισ κεφαλαίου. Επίςθσ, όπωσ επιςθμάνκθκε νωρίτερα, θ 

διεκνισ καλι πρακτικι ςε ζργα FTTH/B αποδεικνφει ότι θ ιδιωτικι ςυμμετοχι ςτα δθμοτικά 

ζργα μπορεί να προςφζρει ςθμαντικά οφζλθ ςτισ δθμοτικζσ επιδιϊξεισ. Βζβαια, οι ΣΔΛΤ 

ζχουν υποςτεί ςοβαρι κριτικι, και γι αυτό οι όροι και οι προχποκζςεισ των ςυνεργαςιϊν 

αυτϊν απαιτοφν ιδιαίτερθ προςοχι και διαχείριςθ από τον δθμόςιο τομζα. Μία πολφπλοκθ 

ΣΔΛΤ πρζπει να ςτθρίηεται ςε μία βιϊςιμθ επιχειρθματικι περίπτωςθ και ςε ζνα διαφανζσ 

πλαίςιο διαχείριςθσ και ο ςυμμετζχων ςε αυτι ιδιϊτθσ ςυνεργάτθσ πρζπει να παρζχει 

ικανοποιθτικζσ γνϊςεισ και τεχνογνωςία προκειμζνου οι ςφμπραξθ να είναι επιτυχισ. Για 

παράδειγμα, (α) εταιρείασ οικιςτικισ ανάπτυξθσ μποροφν να αυξιςουν τθν ηιτθςθ και να 

μειϊςουν τα κόςτθ καταςκευισ ιδιαίτερα ςε νεόδμθτεσ (Greenfield) περιοχζσ), (β) 

επενδυτικοί οίκοι μποροφν να βοθκιςουν ςε κζματα χρθματοδότθςθσ, (γ) καταςκευαςτικζσ 

εταιρείεσ μποροφν να κάνουν αποδοτικό τον ςχεδιαςμό και (δ) οι τθλεπικοινωνιακοί 

πάροχοι μποροφν να εξαςφαλίςουν ζνα κρίςιμο επίπεδο ηιτθςθσ των δθμοτικϊν χονδρικϊν 

υπθρεςιϊν.  

Για τουσ παραπάνω λόγουσ θ ςυνεργαςία με τον ιδιωτικό τομζα για τθν ανάπτυξθ 

ευρυηωνικϊν δικτφων πρόςβαςθσ δεν πρζπει να αποκλειςτεί, αντίκετα δεν πρζπει να 

ενκαρρυνκεί. Βζβαια, θ εν γζνει αδυναμία του δθμόςιου τομζα (τόςο λόγω τθσ φφςθσ του 

δθμόςιου τομζα να αποφεφγει τθν επικινδυνότθτα – ρίςκο ςτθν διαχείριςθ του δθμόςιου 

χριματοσ όςο και λόγω τθσ ςθμερινισ οικονομικισ κατάςταςθσ τθσ χϊρασ – υψθλό χρζοσ 

και δεινισ χρθματοοικονομικισ κατάςταςθ) να διακζςει χρθματικά κεφάλαια για τθν 

υποςτιριξθ τθσ επζνδυςθσ κακιςτά τθ κζςθ του ςτο επιχειρθματικό ςχιμα που μπορεί να 

προκφψει ςθμαντικά μικρι. Ο ρόλοσ του δθμόςιου τομζα ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ 

δθμοτικϊν δικτφων, τουλάχιςτον ςτθν Ευρϊπθ, περιορίηεται κυρίωσ ςτθν διευκόλυνςθ τθσ 

καταςκευισ (με τθν διάκεςθ αδειϊν για καταςκευι, τθν διαχείριςθ των δικαιωμάτων 

πρόςβαςθσ και διζλευςθσ) και ςτθν προϊκθςθ τθσ χριςθσ (που αυξάνει τθν ηιτθςθ για τισ 

υπθρεςίεσ από τουσ πολίτεσ και βελτιϊνει ωσ εκ τοφτου τθν επιχειρθματικι περίπτωςθ). 

Ζτςι το ποςοςτό ςυμμετοχισ των δθμοτικϊν αρχϊν ςε ανάλογα επιχειρθματικά ςχιματα 
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 Στθν γενικι περίπτωςθ ο όροσ ΣΔΛΤ αφορά ςτθ ςυνεργαςία μεταξφ δθμοςίων αρχϊν (ςτθν 
περίπτωςι μασ δθμοτικζσ αρχζσ) με τον επιχειρθματικό κόςτοσ που ςτοχεφουν ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ 
χρθματοδότιςθσ, καταςκευισ, διαχείριςθσ και ςυντιρθςθσ μίασ υπθρεςίασ ευρφτερθσ κοινωνικισ 
ςθμαςίασ (δίκτυα πρόςβαςθσ νζασ γενιάσ – NGA ςτθν περίπτωςι μασ) (European Commission, 
2005).  
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ανάπτυξθσ ευρυηωνικϊν υποδομϊν πρόςβαςθσ δεν ξεπερνάει ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο το 

10-15%118. 

Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι οι διευκολφνςεισ τισ οποίεσ είναι ςε κζςθ να προςφζρει ο 

δθμόςιοσ τομζασ για τθν καταςκευι δικτφων πρόςβαςθσ μποροφν να αποτιμθκοφν ςε 

οικονομικοφσ όρουσ οι οποίοι πρζπει και λαμβάνονται υπόψθ για τθν διαμόρφωςθ του 

ποςοςτοφ ςυμμετοχισ του δθμοςίου ςτθσ ΕΔ. Από εκεί προκφπτει και το ποςοςτό 10-15% 

που παρατθρείται ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ δθμοτικϊν ζργων ςτθν Ευρϊπθ. 

5.4.1. Μοντϋλο Λειτουργύασ, Δομικόσ Διαχωριςμόσ 

Στθν περίπτωςθ αυτι, οι δθμοτικζσ αρχζσ μζςω τθσ ΡΕΕΥ και μίασ ΣΔΛΤ παραχωρεί πρακτικά 

τθν εκμετάλλευςθ των δθμοτικϊν ΜΑΝ ςε ιδιωτικό τθλεπικοινωνιακό πάροχο119, 

κρατϊντασ ζνα ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτθν εταιρεία διαχείριςθσ τθσ φυςικισ υποδομισ. Ο 

πάροχοσ αυτόσ κα αναλάβει τθν διαχείριςθ, ςυντιρθςθ και επζκταςθ του δικτφου και τθν 

παροχι υπθρεςιϊν οπτικισ πρόςβαςθσ. Θ ςφμβαςθ εκχϊρθςθσ των δικαιωμάτων 

εκμετάλλευςθσ του δικτφου κα πρζπει α) να ζχει ςυγκεκριμζνο χρονικό ορίηοντα (π.χ. 20 

χρόνια)120 β) να κακορίηει τθν παροχι υπθρεςιϊν φυςικισ υποδομισ με όρουσ ανοικτισ 

πρόςβαςθσ ςε κάκε ενδιαφερόμενο και γ) να επιβάλλει τθν τιμολόγθςθ των υπθρεςιϊν με 

κοςτοςτρεφι τρόπο. Στισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ του παρόχου κα πρζπει να 

προβλζπονται περαιτζρω επενδφςεισ για τθν επζκταςθ και αξιοποίθςθ του δικτφου (π.χ. 

επζκταςθ τθσ κάλυψθσ του δικτφου και ςε άλλεσ περιοχζσ των διμων, κ.τ.λ.). Στο τζλοσ τθσ 

ςφμβαςθσ, το δθμοτικό ΜΑΝ και οι επενδφςεισ που ζχουν γίνει από τον πάροχο κα 

περιζλκουν ςτθν κυριότθτα του διμου.  

Θ υιοκζτθςθ του προτεινόμενου μοντζλου εφαρμόηει ζναν δομικό διαχωριςμό ςτθν 

ευρυηωνικι αγορά ςε ότι αφορά τισ υποδομζσ πρόςβαςθσ νζασ γενιάσ. Διαχωρίηει δομικά 

τθν προςφορά υπθρεςιϊν ςε φυςικό επίπεδο από τισ υπθρεςίεσ ςτα υπόλοιπα ςτρϊματα 

τθσ ευρυηωνικισ αγοράσ εξαςφαλίηοντασ πλιρθ πρόςβαςθ ςε όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ 

ςτθν φυςικι υποδομι και πρόςβαςθ προσ τον τελικό χριςτθ.  

5.4.2. Εναλλακτικό Μοντϋλο Λειτουργύασ, Λειτουργικόσ Διαχωριςμόσ 

Υπάρχει ζνα εξαιρετικισ ςθμαςίασ ηιτθμα που χρειάηεται επιςιμανςθ ςε ότι αφορά το 

μοντζλο πακθτικισ υποδομισ που προτείνεται. Θ διεκνισ πρακτικι φανερϊνει ότι τα 

δθμοτικά δίκτυα διάκεςθσ φυςικϊν υποδομϊν – ςκοτεινισ ίνασ δεν είναι πάντοτε αρκετά 

να προςελκφςουν ικανοποιθτικό βακμό ανταγωνιςμϊν ςτα ανϊτερα ςτρϊματα τθσ αγοράσ. 
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 http://www.broadbandprime.com/2010/03/interview-with-fransisco-joya-citynet-spain.html  

119
 Αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ μεγάλθ ςυμμετοχι του ιδιωτικοφ τομζα ςε ζργα επιχοριγθςθσ τθσ 

ανάπτυξθσ ευρυηωνικισ πρόςβαςθσ ςτθν επαρχιακι Ελλάδα δείχνει ζνα ουςιαςτικό ενδιαφζρον τον 
τθλεπικοινωνιακϊν παρόχων για παροχι υπθρεςίων εκτόσ Ακινασ και Κεςςαλονίκθσ. 

120
 Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ τθσ τάξθσ των 20 χρόνων για εκμετάλευςθ φυςικϊν υποδομϊν 

επιτρζπει ςτον τθλεπικοινωνιακό πάροχο να επιτφχει το ROI που προςδοκά. Το ROI επενδφςεων για 
τθν πρόςβαςθ υπολογίηεται ςε 5-7 χρόνια ενϊ το αντίςτοιχο ROI για επενδφςεισ ςτθν παροχι 
υπθρεςιϊν περιεχομζνου είναι ακόμα μικρότερο (2 – 3 χρόνια) 

http://www.broadbandprime.com/2010/03/interview-with-fransisco-joya-citynet-spain.html
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Άλλωςτε, όπωσ ζχει επιςθμανκεί μετά τθν επζνδυςθ ςε φυςικι υποδομι από τισ ΡΕΕΥ 

αυξάνονται τα κίνθτρα των τθλεπικοινωνιακϊν παρόχων, εν δυνάμει άμεςων χρθςτϊν τθσ 

υποδομισ να επαναδιαπραγματευκοφν τουσ όρουσ ενοικίαςθσ κακϊσ οι ΡΕΕΥ δφνανται να 

βρεκοφν ςε μειονεκτικι κζςθ διαπραγμάτευςθσ αφοφ δεν κα ζχουν εξαςφαλίςει τθν 

κρίςιμθ μάηα αγοράσ/ηιτθςθσ των υπθρεςιϊν του και κα διακινδυνεφεται θ βιωςιμότθτα 

τθσ επζνδυςθσ. Μπορεί επίςθσ πολφ απλά, θ ηιτθςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και ο 

βακμόσ εκμετάλλευςθσ τθσ οπτικισ υποδομισ από ιδιωτικοφσ φορείσ μποροφν να 

αποδειχκοφν μικρότεροι των αναμενόμενων. Υπάρχει το ςοβαρό ενδεχόμενο, οι 

τθλεπικοινωνιακοί πάροχοι να ενδιαφερκοφν μόνο για τθν παροχι υπθρεςιϊν ADSL/VDSL 

πάνω από αποδεςμοποιθμζνουσ τοπικοφσ βρόχουσ του χάλκινου τθλεφωνικοφ δικτφου του 

ΟΤΕ. Στθν περίπτωςθ του xDSL αυτό που απαιτείται από τουσ τθλεπικοινωνιακοφσ 

παρόχουσ είναι θ εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ πολυπλεξίασ των ψθφιακϊν γραμμϊν 

ευρυηωνικισ πρόςβαςθσ (π.χ. εγκατάςταςθ DSLAMs) ςε ςχετικά κοντινι απόςταςθ από τον 

κεντρικό κατανεμθτι του ΟΤΕ και θ διαςφνδεςθ του εξοπλιςμοφ αυτοφ με το δίκτυο 

κορμοφ τουσ121. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, το οπτικό δίκτυο τθσ ΡΕΕΥ κα χρθςιμοποιθκεί για 

τθ ςφνδεςθ του υπαίκριου κατανεμθτι του ΟΤΕ ι του τθλεπικοινωνιακοφ κζντρου του ΟΤΕ 

ςτον εκάςτοτε διμο με το tele-house όπου προςφζρονται υπθρεςίεσ ςυνεγκατάςταςθσ, 

προκειμζνου να ςυνδεκοφν οι τοπικοί βρόχοι με το τθλεπικοινωνιακό δίκτυο ενόσ παρόχου. 

Θ αντίδραςθ ςε αυτι τθν περίπτωςθ πρζπει να προβλεφκεί ϊςτε να επιτραπεί θ διάκεςθ 

υπθρεςιϊν  χονδρικισ φάςματοσ/χωρθτικότθτασ που κα ενκαρρφνει περαιτζρω τισ λιανικζσ 

υπθρεςίεσ. Το προτεινόμενο μοντζλο μπορεί να αντιμετωπίςει μία ανάλογθ κατάςταςθ, 

οπότε ςε αυτι τθν περίπτωςθ κα πρζπει οι ΡΕΕΥ να είναι προετοιμαςμζνεσ για πρόςκια 

ολοκλιρωςθ (forward integration) ςτα ανϊτερα ςτρϊματα τθσ αγοράσ και να αξιολογθκεί θ 

ενδεχόμενθ εγκατάςταςθ θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ για τον εμπλουτιςμό των παρεχόμενων 

υπθρεςιϊν με νζεσ (π.χ. υπθρεςίεσ χωρθτικότθτασ, λ, bit stream κ.τ.λ.). Στθν περίπτωςθ 

αυτι το μοντζλο αναπροςαρμόηεται και ορίηεται ωσ μοντζλο λειτουργικοφ διαχωριςμοφ τθσ 

ευρυηωνικισ αγοράσ που επιτρζπει τθν προςφορά τόςο αποδεςμοποιθμζνου οπτικοφ 

βρόχου όςο και υπθρεςίεσ χωρθτικότθτασ όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα ΧΧ.β. 

5.4.3. υνεργαςύα με τισ Δημοτικϋσ Εταιρύεσ Ύδρευςησ και Αποχϋτευςησ 

Θ δυνατότθτα επωφελοφσ ςυνεργαςίασ και ςυνεργειϊν των δθμοτικϊν ΜΑΝ με δθμοτικζσ 

εταιρίεσ που διακζτουν ιδιόκτθτα υποδομζσ (δίκτυα) πρόςβαςθσ και διανομισ ζχει ιδθ 

αποδειχκεί ςτθν πράξθ, αξιολογϊντασ τισ πολλζσ ανάλογεσ πρωτοβουλίεσ που ζχουν 

καταγραφεί διεκνϊσ122. Αυτό οφείλεται κυρίωσ ςτο γεγονόσ ότι θ ενεργοποίθςθ των 

                                                           
121

 Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε ςτο χαμθλό αγοραςτικό ενδιαφζρον για δικτυακι πρόςβαςθ 
υψθλϊν ταχυτιτων είτε ςτισ μελοντικζσ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ που δεν ςυνθγοροφν ςτθν προςφορά 
πρόςβαςθσ βαςιςμζνθ ςε δίκτυα FTTN ι FTTH. 

122
 Οι πιο χαρακτθριςτικζσ από αυτζσ περιγράφονται ςτο κεφάλαιο 3. Βζβαια, οι περιςςότερεσ 

ανάλογεσ περιπτϊςεισ αφοροφν κυρίωσ ςε εταιρίεσ παροχισ και διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτον 
τελικό καταναλωτι οι οποίεσ κινοφνται εκ των προτζρων ςε υψθλότερα επίπεδα προχπολογιςμοφ. 
Οι εταιρίεσ παροχισ και διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ που επεκτείνουν το πεδίο δραςτθριοτιτων 
τουσ ςτθν προςφορά ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν πρόςβαςθσ ζχουν δεχκεί ζντονθ κριτικι από τουσ 
τθλεπικοινωνιακοφσ παρόχουσ κεωρϊντασ ότι οι ενεργοποιοφνται εκτόσ των ορίων τθσ κφριασ 



77 

 

εταιριϊν κοινισ ωφζλειασ ςτθν ευρυηωνικι αγοράσ αποφζρουν ςθμαντικζσ οικονομίεσ 

πεδίου (economies of scope)123. Γι’ αυτό κα ενδεικνυόταν θ ςτενότερθ ςυνεργαςία των 

ΡΕΕΥ με τισ κατά τόπουσ Δθμοτικζσ Εταιρίεσ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ (ΔΕΥΑ).  

Οι ΔΕΥΑ, δεν ζχουν πρόςβαςθ ςε πυλϊνεσ και ςτιλεσ για τθν εναζρια (και οικονομικότερθ) 

εγκατάςταςθ καλωδίων οπτικϊν ινϊν όπωσ οι εταιρίεσ διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ 

αλλά διακζτουν υδατόπυργουσ και εξωτερικά εγκατεςτθμζνο εξοπλιςμό που μπορεί να 

αξιοποιθκεί. Επίςθσ διακζτουν εκτεταμζνο δίκτυο ςωλθνϊςεων αποχζτευςθσ ςε μεγάλο 

βάκοσ (που παρζχει ςθμαντικό βακμό προςταςίασ από καταςκευαςτικά λάκθ κατά τθ 

διάρκεια λειτουργίασ – μειϊνοντασ ζτςι το λειτουργικό κόςτοσ) το οποίο μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί για τθν ανάπτυξθ οπτικϊν καλωδίων χωρίσ τθν απαίτθςθ εκςκαφισ και 

αςτικισ όχλθςθσ. Ζχουν τζλοσ τθν απαραίτθτθ εςωτερικι οργάνωςθ για τθν τεχνικι 

υποςτιριξθ του δικτφου και των πελατϊν (π.χ. τεχνικά μζςα μεταφοράσ, κζντρα 

τθλεφωνικισ υποςτιριξθσ, ςυςτιματα χρζωςθσ και καταγραφισ) θ οποία κα επωφελθκεί 

από τισ οικονομίεσ ςκοποφ. 

5.4.4. Η περύπτωςη του Υυςικού Αερύου 

Θ περίπτωςθ τθσ ανάπτυξθσ δικτφου διανομισ φυςικοφ αερίου ςτθν Ελλάδα αναφζρεται 

ςυχνά ωσ μία επιτυχισ μελζτθ περίπτωςθσ του ρόλου των ΣΔΛΤ για τθν επιτυχία μεγάλων 

επενδφςεων ςε δθμόςιεσ υποδομζσ. Θ διανομι φυςικοφ αερίου αναπτφχκθκε από ςχεδόν 

ανφπαρκτθ ςε μία ικανοποιθτικι κάλυψθ ςτα τελευταία 5 χρόνια ςτθριηόμενθ ςε 3 

περιφερειακζσ ΣΔΛΤ. Αυτό χρθςιμοποιείται ςυχνά ωσ παράδειγμα για τθν ανάπτυξθ των 

ευρυηωνικϊν υποδομϊν και υπθρεςιϊν, δίνοντασ τθν ευκαιρία ςτθν Ελλθνικι ευρυηωνικι 

αγορά να απομακρυνκεί από τισ τελευταίεσ κζςεισ τθσ αντίςτοιχθσ λίςτασ ευρυηωνικισ 

προςφοράσ και γεωγραφικισ κάλυψθσ του ΟΑΣΑ. Σε κάκε περίπτωςθ, οι επενδφςεισ ςτα 

δίκτυα φυςικοφ αερίου ςτθν Ελλάδα προςτατεφεται από ρυκμίςεισ που επζτρεπαν τθν 

ανάπτυξθ κακετοποιθμζνων μοντζλων ςτισ περιφερειακζσ αγορζσ μζχρι το 2011. Αντίκετα, 

οι θλεκτρονικζσ επικοινωνίεσ είναι αγορζσ ιδθ απελευκερωμζνεσ και ιδιαίτερα 

ανταγωνιςτικζσ (βάςθ των όςων προβλζπει το αντίςτοιχο Ευρωπαϊκό κανονιςτικό πλαίςιο). 

Ζνα κάκετο μονοπϊλιο, χρθματοδοτθμζνο από δθμόςιουσ πόρουσ, ςτα δίκτυα πρόςβαςθσ 

NGA (FTTH/B) κα μποροφςε να ςτρεβλϊςει τθν αγορά και να διακινδυνεφςει τισ ιδιωτικζσ 

επενδφςεισ ςτον τομζα αυτό. Επομζνωσ, θ περίπτωςθ του φυςικοφ αερίου δεν μπορεί να 

αντιγραφεί για τθν αγορά ευρυηωνικισ πρόςβαςθσ, αν και επιςθμαίνει μία επιτυχι 

περιφερειακι ΣΔΛΤ για τθν καταςκευι από τθν αρχι μίασ πολφπλοκθσ δθμόςιασ υποδομισ 

που ζχει πρόςβαςθ ςε εκατομμφρια οικίεσ και πολίτεσ. 

                                                                                                                                                                      
εμπορικισ τουσ δραςτθριότθτασ, υποτιμϊντασ τα ανταγωνιςτικά και οικονομικά πλεονεκτιματα 
τεχνολογιϊν όπωσ το DSL και χρθματοδοτϊντασ τθλεπικοινωνιακζσ δραςτθριότθτεσ με τθν βοικεια 
τθσ μονοπωλιακισ δφναμθσ που διακζτουν ςτισ κφριεσ αγορζσ διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ. 

123
 Θ ιδιοκτθςία του διμου κα παίξει ςθμαντικό ρόλο ςτθν ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν που μπορεί να 

χαρακτθριςτοφν ωσ ριψοκίνδυνεσ επενδφςεισ αναφορικά με τθν μελλοντικι οικονομικι ανάπτυξθ 
των τοπικϊν κοινωνιϊν. 
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6. Οδηγόσ για την Ανϊπτυξη Ευρυζωνικών Τποδομών 
 

Τα παρακάτω είναι μία ςειρά από βιματα και ςτρατθγικζσ που απευκφνονται τόςο ςτο 

ςυντονιςτικό όργανο των διμων και κοινοτιτων τθσ χϊρασ (τθν ΚΕΔΚΕ) όςο και ςε κάκε 

διμο ξεχωριςτά προκειμζνου να προετοιμαςτοφν κατάλλθλα για τισ μεγάλεσ προκλιςεισ τισ 

ευρυηωνικότθτασ: 

 Να προετοιμαςτοφν πολιτικζσ δράςεισ και ςτρατθγικζσ που να υποςτθρίηουν τθν 

ανάπτυξθ τθλεπικοινωνιακϊν υποδομϊν και εγκαταςτάςεων ςε υφιςτάμενεσ και 

νεόδμθτεσ περιοχζσ των πόλεων ϊςτε να εγκαταςτακοφν και να φιλοξενθκοφν 

μελλοντικά (όταν απαιτθκεί) τθλεπικοινωνιακόσ εξοπλιςμόσ εξωτερικοφ χϊρου (π.χ. 

ςτφλοι/πυλϊνεσ, εξωτερικζσ καμπίνεσ, κατανεμθτζσ δικτφου κ.α.). 

 Να γίνει προςεκτικι ανάλυςθ των περιοχϊν με τθν μεγαλφτερθ προοπτικι 

ανάπτυξθσ ηιτθςθσ από τουσ τθλεπικοινωνιακοφσ παρόχουσ. Κα πρζπει να βρεκοφν 

χϊροι ϊςτε να διευκολυνκεί θ εξυπθρζτθςθ τθσ ηιτθςθσ με τθν ίδια λογικι και 

λόγο που κα γινόταν για μία εταιρεία κοινισ ωφζλειασ (π.χ. ςτακμόσ φδρευςθσ, 

εγκατάςταςθ μεταςχθματιςτι τάςθσ – ΔΕΘ). 

 Να γίνει πρόβλεψθ ϊςτε οι καταςκευαςτικζσ εταιρείεσ και οι εταιρείεσ οικιςτικισ 

ανάπτυξθσ να εγκακιςτοφν ςωλινεσ, υποςωλθνϊςεισ, ακόμα και οπτικζσ ίνεσ ι 

υποδομι ζτοιμθ να υποδεχκεί οπτικά καλϊδια κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν 

ςυντιρθςθσ ι κατά τθν υλοποίθςθ νζων καταςκευϊν. 

 Να δοκοφν κατευκφνςεισ και να υιοκετθκεί ςτρατθγικι από όλουσ του διμουσ που 

να ευνοεί και να προβλζπει τθν ςφνδεςθ όλων των δθμοτικϊν κτιρίων με οπτικι ίνα 

ωσ μζροσ τθσ ςυνολικότερθσ τθλεπικοινωνιακισ ςτρατθγικισ και τθσ ςτρατθγικισ 

για τθ μείωςθ του κόςτουσ λειτουργίασ τουσ. 

 Να προβλζπεται θ εγκατάςταςθ του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ ςωλθνϊςεων για 

οπτικά δίκτυα (π.χ. ακόμα και ςτισ περιπτϊςεισ που με τθν κείμενθ νομοκεςία δεν 

προβλζπεται κάτι τζτοιο ωσ επιλζξιμθ δαπάνθ) ςε κάκε περίπτωςθ ζργων πολιτικοφ 

μθχανικοφ που εκτελοφνται ςτθν περιοχι αρμοδιότθτασ του εκάςτοτε διμου 

 Να δοκοφν κατευκφνςεισ και οδθγίεσ για τθν αποτφπωςθ και καταγραφι των 

επίγειων, υπζργειων και υπόγειων δικτφων κοινισ ωφζλειασ. Θ αποτφπωςθ κα 

πρζπει να είναι χωροταξικι, γεωγραφικι κακϊσ και χωρθτικι (π.χ. καταγραφι 

διακζςιμου όγκου ςε κάκε περίπτωςθ για τθν αποτίμθςθ του μεγζκουσ του δικτφου 

που μπορεί να εγκαταςτακεί. 

 Να επιδιωχκεί θ ςυμμετοχι και θ ςυνεργαςία με τισ περιφερειακζσ αρχζσ και τθν 

Ειδικι Γραμματεία για τθν «Ψθφιακι Σφγκλιςθ» ϊςτε οι δράςεισ που 

αναπτφςςονται όχι μόνο να καλφπτουν τισ περιφερειακζσ ανάγκεσ ςτο μζςο όρο 
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αλλά να ςυγχρονίηονται με τισ πραγματικζσ προτεραιότθτεσ των περιοχϊν ςτισ 

οποίεσ απευκφνονται. 

 Να επιδιωχκεί θ εκπαίδευςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ (με ςεμινάρια και 

μακιματα, επιδοτοφμενα ι όχι) όχι μόνο ςτθ χριςθ των τεχνολογιϊν 

πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν αλλά και ςτθν εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ οπτικϊν 

ινϊν και ςχετικοφ ενεργοφ θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ. Με αυτόν τον τρόπο κα 

διευκολυνκοφν οι δράςεισ για τουσ καταςκευαςτζσ (οικιςτικζσ εταιρείεσ και 

εταιρείεσ υποδομϊν) αλλά ταυτόχρονα κα βοθκθκεί θ τοπικι αγορά εργαςίασ όταν 

κα ζρκει θ ϊρα των μεγάλων εγκαταςτάςεων (διαχείριςθ και λειτουργία ΜΑΝ, 

ανάπτυξθ δικτφου FTTH). 
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