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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

 

 Θ ςφγχρονθ πραγματικότθτα χαρακτθρίηεται από τθν διαρκϊσ αυξανόμενθ 

ανάγκθ για πλθροφόρθςθ, που ζχει ωσ ςυνζπεια τθν ραγδαία αφξθςθ τθσ 

μεταφοράσ δεδομζνων ςτο διαδίκτυο. Με αυτόν τον τρόπο θ ηιτθςθ για 

ευρυηωνικότθτα εντείνεται και μαηί τθσ θ ανάγκθ για ανάπτυξθ κατάλλθλων 

υποδομϊν ευρυηωνικϊν δικτφων. Τα δίκτυα οπτικϊν ινϊν είναι μια κατθγορία 

ευρυηωνικϊν δικτφων που μποροφν να εξυπθρετιςουν μεγάλο εφροσ υπθρεςιϊν 

κακϊσ υπόςχονται δικτυακζσ επικοινωνίεσ με κεωρθτικά απεριόριςτθ 

χωρθτικότθτα. Τα οπτικά δίκτυα πζρα από το βαςικό δίκτυο κορμοφ, μποροφν να 

επεκτακοφν ζωσ τον τοπικό βρόχο και ζωσ τθν κατοικία των τελικϊν χρθςτϊν. Οι 

νζεσ αυτζσ μορφζσ δικτφων αποκαλοφνται δίκτυα πρόςβαςθσ επόμενθσ γενιάσ (ι 

δίκτυα NGA) και αποτελοφν το μζλλον των τθλεπικοινωνιϊν. Γίνεται, επομζνωσ, 

αντιλθπτι θ αναγκαιότθτα μιασ αναλυτικισ και εμπεριςτατωμζνθσ μελζτθσ ςε 

κζματα που αφοροφν ςτα δίκτυα αυτά. 

 Σκοπόσ τθσ εργαςίασ αυτισ είναι να προςεγγιςτοφν από κάκε οπτικι γωνία 

τα ηθτιματα δικτφων πρόςβαςθσ επόμενθσ γενιάσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, ενδιαφζρον 

παρουςιάηουν  οι τεχνικζσ, οι οικονομικζσ  και οι ρυκμιςτικζσ παράμετροι που κα 

ςυμβάλουν ςτθν δθμιουργία ενόσ ςφγχρονου δικτφου οπτικϊν ινϊν και για αυτό θ 

ανάπτυξθ του κζματοσ κα προςεγγιςτεί και από τισ τρεισ αυτζσ οπτικζσ γωνίεσ. 

Αρχικά, κα παρουςιαςτεί όλο το τεχνολογικό υπόβακρο που ςχετίηεται με τα 

ςυςτιματα επικοινωνιϊν με οπτικζσ ίνεσ. Στθ ςυνζχεια, κα αναλυκεί ςε βάκοσ το 

οικονομικό ςκζλοσ τθσ ανάπτυξθσ ενόσ δικτφου πρόςβαςθσ επόμενθσ γενιάσ. 

Ζπειτα, κα εντοπιςτοφν όλεσ οι κρίςιμεσ ρυκμιςτικζσ διατάξεισ που κεςμοκετοφν το 

ζργο τθσ ανάπτυξθσ των δικτφων αυτϊν. Στο τζλοσ και αφοφ κα ζχουν λθφκεί 

υπόψθ όλοι οι προαναφερκζντεσ παράγοντεσ κα γίνει θ απαιτοφμενθ κρίςθ για το 

κατά πόςο είναι εφικτό και υλοποιιςιμο ζνα ζργο, όπωσ αυτό τθσ ανάπτυξθσ ενόσ 

δικτφου πρόςβαςθσ επόμενθσ γενιάσ. Επίςθσ, κα προτακοφν ςυγκεκριμζνεσ λφςεισ 

για δθμόςιεσ και ιδιωτικζσ επενδφςεισ με κατεφκυνςθ τα νζα αυτά δίκτυα ςε 

αςτικζσ, θμιαςτικζσ και αγροτικζσ περιοχζσ. Τζλοσ, κα εξεταςτοφν και οι 

δυνατότθτεσ που κα παρζχει ζνα δίκτυο οπτικϊν ινϊν ωσ προσ τισ υπθρεςίεσ 

πρόςβαςθσ, επικοινωνίασ και οπτικοακουςτικοφ περιεχομζνου (triple play), που 

αποτελοφν  και τισ βαςικζσ ςυνιςτϊςεσ τθσ ευρυηωνικότθτασ. 
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ΠΡΩΣΗ  ΕΝΟΣΗΣΑ  

Ειςαγωγή 1ησ Θεματικήσ Ενότητασ  
 

 Σε αυτι τθν αρχικι ενότθτα, ςτόχοσ είναι να αναπτυχκοφν εκείνεσ οι τεχνικζσ 

παράμετροι, που ςυμβάλουν ςτθν επιτυχθμζνθ ανάπτυξθ δικτφων πρόςβαςθσ 

επόμενθσ γενιάσ.  

 Θ ενότθτα αρχικά αναφζρεται ςε οριςμζνεσ κεμελιϊδεισ ζννοιεσ τισ 

τεχνολογίασ των οπτικϊν ινϊν, κακϊσ αυτζσ αποτελοφν το τεχνολογικό υπόβακρο 

για τθν ανάπτυξθ των δικτφων πρόςβαςθσ επόμενθσ γενιάσ (NGA). Θ αναφορά ςτισ 

κεμελιϊδεισ αυτζσ ζννοιεσ ςτοχεφει αφενόσ ςτθν απαιτοφμενθ ενθμζρωςθ για 

κζματα τεχνολογίασ και αφετζρου ςτθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων ωσ προσ τισ 

οικονομικζσ και ρυκμιςτικζσ παραμζτρουσ, που κα εξεταςκοφν ςτισ ενότθτεσ που 

ακολουκοφν.  

 Στθ ςυνζχεια, θ ενότθτα εξετάηει τα δίκτυα πρόςβαςθσ επόμενθσ γενιάσ 

(NGA’s) και τισ τεχνολογίεσ (αρχιτεκτονικζσ) με τισ οποίεσ αυτά μποροφν να 

αναπτυχκοφν.    

 Στο τελευταίο μζροσ τθσ παροφςασ ενότθτασ γίνεται αναφορά ςε κζματα 

που αφοροφν τισ αλλαγζσ που απαιτοφνται ςτθν υπάρχουςα υποδομι. Απαντϊνται 

κρίςιμα ερωτιματα ωσ προσ τθν δυνατότθτα επιτάχυνςθσ αυτϊν των αλλαγϊν  και 

ωσ προσ το πρόβλθμα του κόςτουσ ςτον τοπικό βρόχο. Το τελευταίο αυτό μζροσ 

κίγει οικονομικζσ και ρυκμιςτικζσ παραμζτρουσ, δίνοντασ το ζναυςμα για τθν 

αναλυτικότερθ παρουςίαςθ αυτϊν των κεμάτων ςτισ δφο ενότθτεσ που 

ακολουκοφν.    
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1.1. Ιςτορικά ςτοιχεία τησ τεχνολογίασ των οπτικών ινών 

 

 Θ χρθςιμοποίθςθ του φωτόσ για ςκοποφσ  επικοινωνίασ χρονολογείται από 

τθν αρχαιότθτα. Οι περιςςότεροι πολιτιςμοί, ανά τουσ αιϊνεσ,  χρθςιμοποιοφςαν 

ςιματα φωτιάσ και καπνοφ για να μεταβιβάςουν μία πλθροφορία (όπωσ π.χ. τθ νίκθ 

ςε μία μάχθ). Ραράδειγμα αυτισ τθσ μορφισ οπτικϊν ςθμάτων αποτελοφν και οι 

γνωςτζσ από τθν αρχαία ελλθνικι ιςτορία φρυκτωρίεσ. Οι φρυκτωρίεσ ιταν ζνα 

ςφςτθμα ςυνεννόθςθσ με ςθμάδια που μεταβιβάηονταν από περιοχι ςε περιοχι με 

τθ χριςθ πυρςϊν ςτθ διάρκεια τθσ νφκτασ (φρυκτόσ = πυρςόσ και ϊρα = φροντίδα). 

Το ςφςτθμα αυτό χρθςιμοποιικθκε για πολλοφσ αιϊνεσ μζχρι το 1850 αλλά 

μποροφςε να μεταφζρει μθνφματα μόνο με ζνα κοινό κϊδικα. Επιπλζον, είναι 

γνωςτό πωσ από τα μζςα του 9ου αιϊνα π.Χ. χρθςιμοποιικθκε θ κωδικοποίθςθ του 

Ελλθνικοφ αλφαβιτου (Καδμεία γραφι) για τθ μετάδοςθ κειμζνων με οπτικι 

κωδικοποίθςθ ςε Καρτεςιανζσ ςυντεταγμζνεσ. Θ βαςικι αρχι αυτισ τθσ 

κωδικοποίθςθσ ταξινομοφςε τα γράμματα με βάςθ τθ φκίνουςα ςειρά εμφάνιςισ 

τουσ. Τα γράμματα με τθ μεγαλφτερθ ςυχνότθτα εμφάνιςθσ απαιτοφςαν το άναμμα 

λιγότερων δαυλϊν και αντίςτοιχα αυτά με τθ μικρότερθ ςυχνότθτα εμφάνιςθσ, 

περιςςότερων. 

 Τθ βαςικι αυτι ιδζα των ςθμάτων φωτιάσ χρθςιμοποίθςε ο άνκρωποσ  

μζχρι το τζλοσ του 18ου αιϊνα με ςιματα από λάμπεσ, ςιματα με ςθμαίεσ και άλλεσ 

ςυςκευζσ ςθματοδότθςθσ. Στθ ςυνζχεια, θ ιδζα αυτι επεκτάκθκε από μία πρόταςθ 

του Claude Chappe το 1792, για μετάδοςθ με μθχανικό τρόπο κωδικοποιθμζνων  

μθνυμάτων ςε μεγάλεσ αποςτάςεισ (περίπου 100 Km) με τθν χριςθ ενδιάμεςων 

ςτακμϊν αναμετάδοςθσ (που ενεργοφςαν ςαν αναγεννθτζσ ι επαναλιπτεσ). Ο 

ρόλοσ του φωτόσ, ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, ιταν απλϊσ να κάνει ορατά τα 

κωδικοποιθμζνα μθνφματα ϊςτε να ανιχνεφονται από τουσ ςτακμοφσ 

αναμετάδοςθσ. Τζτοια οπτικά ςυςτιματα επικοινωνιϊν ιταν αργά, αν 

ςυνειδθτοποιιςει κανείσ ότι με τθ ςφγχρονθ ορολογία, ο ρυκμόσ μετάδοςθσ των bit 

ιταν μικρότεροσ από 1 bit το δευτερόλεπτο (B < 1b/s). 

 Θ  διαδρομι που δθμιοφργθςε τθν ανάγκθ για αυτό που ονομάηεται ςιμερα 

οπτικζσ ίνεσ, οδθγεί ςε μια διαδοχικι ςειρά τεχνολογικϊν «βθμάτων». Στο πρϊτο 

από αυτά τα βιματα εντάςςεται θ ζλευςθ του τθλζγραφου ςτθ δεκαετία του 1830, 

όπου ο θλεκτριςμόσ αντικατζςτθςε το φϊσ και αποτζλεςε τθν αφετθρία  των 

θλεκτρικϊν επικοινωνιϊν. Με αφξθςθ του ρυκμοφ μετάδοςθσ κατά περίπου 10b/s 

με τθ χριςθ τεχνικϊν κωδικοποίθςθσ (κϊδικασ Morse) και τθ χρθςιμοποίθςθ 

ενδιάμεςων ςτακμϊν αναμετάδοςθσ, επιτράπθκε θ κάλυψθ μεγαλφτερων 

αποςτάςεων ζωσ και 1000 Km.  

 Το επόμενο βιμα αποτζλεςε θ εφεφρεςθ του τθλεφϊνου το 1876, που 

προκάλεςε μεγάλθ αλλαγι ςτον κόςμο των επικοινωνιϊν. Ο λόγοσ, ιταν το γεγονόσ 

ότι θλεκτρικά ςιματα μεταδίδονταν με αναλογικό τρόπο μζςω ενόσ διαρκϊσ 

μεταβαλλόμενου θλεκτρικοφ ρεφματοσ. Τα ςυςτιματα επικοινωνίασ με αναλογικζσ 
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τεχνικζσ κυριάρχθςαν για περίπου ζνα αιϊνα. Κατά τθ διάρκεια του 20ου αιϊνα 

αναπτφχκθκαν τθλεφωνικά δίκτυα παγκοςμίωσ, γεγονόσ που οδιγθςε ςε πολλζσ 

εφαρμογζσ ςχεδίαςθσ θλεκτρικϊν ςυςτθμάτων επικοινωνίασ.    

 Τα ηεφγθ ςυρμάτων αντικαταςτάκθκαν από ομοαξονικά καλϊδια με 

αποτζλεςμα τθν ςθμαντικι αφξθςθ τθσ χωρθτικότθτασ του ςυςτιματοσ. Πμωσ, το 

περιοριςμζνο εφροσ ηϊνθσ τζτοιων ςυςτθμάτων οδιγθςε και ςτθν ανάγκθ για 

φπαρξθ μικροκυματικϊν ςυςτθμάτων επικοινωνίασ. Το πιο εξελιγμζνο ομοαξονικό 

ςφςτθμα τοποκετικθκε το 1975 και λειτουργεί με ρυκμό bit 274 Mb/s. Το 

ςθμαντικότερο μειονζκτθμα των ομοαξονικϊν  ςυςτθμάτων υψθλισ ςυχνότθτασ 

είναι θ μικρι απόςταςθ μεταξφ των επαναλθπτϊν (περίπου 1 Km), γεγονόσ που 

κακιςτά τθ λειτουργία του ιδιαίτερα κοςτοβόρα. Από τθν άλλθ τα μικροκυματικά 

ςυςτιματα, ενϊ επιτρζπουν μεγαλφτερεσ αποςτάςεισ μεταξφ των επαναλθπτϊν, ο 

ρυκμόσ μετάδοςθσ των bit περιορίηεται από τθ ςυχνότθτα του φζροντοσ κφματοσ. 

Γίνεται αντιλθπτι θ ανάγκθ για κάποιο δείκτθ αξιολόγθςθσ, που ςυχνά 

χρθςιμοποιείται  για τα τθλεπικοινωνιακά ςυςτιματα, και είναι το γινόμενο του 

ρυκμοφ μετάδοςθσ των bit (Β) επί τθν απόςταςθ του επαναλιπτθ (L). Στο 

διάγραμμα που ακολουκεί (Εικόνα 1.1.) παρουςιάηεται θ αφξθςθ του γινομζνου BL 

μζςω των τεχνολογικϊν εξελίξεων κατά το τελευταίο μιςό του 20ου αιϊνα.   

 

    
Εικόνα 1.1. : Αφξθςθ BL ςτθν περίοδο 1850-2000 ( θ κάκε κουκίδα υποδθλϊνει τθν 

εμφάνιςθ μιασ νζασ τεχνολογίασ που με χρονολογικι ςειρά είναι τθλζγραφοσ, 

τθλζφωνο, ομοαξονικά καλϊδια, μικροκφματα, φωτεινά κφματα, οπτικοί ενιςχυτζσ 

και ςτον κατακόρυφο άξονα δίνονται οι εκκζτεσ των δυνάμεων του 10 για το 

γινόμενο BL) 

 

 Ππωσ διαφαίνεται και από το παραπάνω διάγραμμα (Εικόνα 1.1.) κατά τθν 

διάρκεια του δεφτερου μιςοφ του εικοςτοφ αιϊνα θ χρθςιμοποίθςθ του οπτικοφ 

κφματοσ ωσ φζρον κφμα οδιγθςε ςτθν αφξθςθ του BL κατά αρκετζσ τάξεισ 

μεγζκουσ. Πμωσ, υπιρχαν δφο βαςικά προβλιματα κατά τθ διάρκεια του 1950, θ 

ςφμφωνθ οπτικι πθγι και το κατάλλθλο οπτικό μζςο μετάδοςθσ δεν ιταν 

διακζςιμα.  
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 Θ εφεφρεςθ του Laser κατά το 1960 ζλυςε το πρϊτο πρόβλθμα και θ ιδζα 

του περιοριςμοφ του φωτόσ χρθςιμοποιϊντασ μια ακολουκία φακϊν αερίου 

φάνθκε να λφνει το δεφτερο. Ζτςι το 1966 προτάκθκε, ότι οι οπτικζσ ίνεσ κα 

μποροφςε να είναι θ καλφτερθ επιλογι, κακϊσ αυτζσ μποροφςαν να 

κυματοδθγιςουν  το φϊσ με ζνα τρόπο παρόμοιο με εκείνο των θλεκτρονίων ςε 

χάλκινα ςφρματα. Θ τεχνολογία ιταν πλζον ϊριμθ το 1970, ϊςτε θ ταυτόχρονθ 

φπαρξθ μιασ ςυμπαγοφσ οπτικισ πθγισ και μιασ οπτικισ ίνασ χαμθλϊν απωλειϊν, 

να οδθγιςει ςε μια παγκόςμια προςπάκεια για τθν ανάπτυξθ επικοινωνιακϊν 

ςυςτθμάτων με οπτικζσ ίνεσ.*1+ 

 

 

 

1.2. Θεμελιώδεισ έννοιεσ τησ τεχνολογίασ των οπτικών ινών 

 

  

1.2.1. Μια οπτικό γραμμό μετϊδοςησ 

 

Οι περιςςότερεσ οπτικζσ ίνεσ είναι καταςκευαςμζνεσ από γυαλί και 

λιγότερεσ είναι εκείνεσ που καταςκευάηονται από πλαςτικό. Για λόγουσ μθχανικισ 

προςταςίασ, οι οπτικζσ ίνεσ βρίςκονται μζςα ςε καλϊδια. Υπάρχουν πολλοί τφποι 

καλωδίων, ανάλογα με τθν εφαρμογι τουσ : εξωτερικοφ ι εςωτερικοφ χϊρου, μζςα 

ςτο ζδαφοσ ι μζςα ςτο νερό, κ.τ.λ. 

 

Μία κεμελιϊδθσ ηεφξθ οπτικισ ίνασ, αποτελείται από τα εξισ τρία ςτοιχεία : 

 

1) Μία φωτεινι πθγι (laser ι LED) ςτο ζνα άκρο, μαηί με κάποιο βφςμα 

ςφνδεςθσ ι άλλο μθχανιςμό ευκυγράμμιςθσ, για τθ ςφνδεςθ τθσ ίνασ. Θ 

φωτεινι πθγι λαμβάνει το ςιμα από τα θλεκτρονικά που τθν 

υποςτθρίηουν, και μετατρζπει τισ θλεκτρικζσ πλθροφορίεσ ςε οπτικζσ. 

 

2) Τθν ίνα (μαηί με το καλϊδιο, τα βφςματα ι τουσ ςυνδζςμουσ) από 

ςθμείο ςε ςθμείο. Οι ίνεσ μεταφζρουν το φωσ ςτον προοριςμό του. 

 

3) Τον φωτοανιχνευτι ςτο άλλο άκρο, μαηί με κάποιο βφςμα ςφνδεςθσ τθσ 

ίνασ. Ο φωτοανιχνευτισ μετατρζπει το επερχόμενο οπτικό ςιμα ςε 

θλεκτρικό, παράγοντασ ζνα αντίγραφο τθσ αρχικισ θλεκτρικισ ειςόδου. 

Τα θλεκτρονικά, που υποςτθρίηουν το φωτοανιχνευτι, επεξεργάηονται 

το ςιμα ζτςι, ϊςτε αυτό να επιτελζςει τθν επικοινωνιακι λειτουργία. 
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Είναι βζβαιο, πωσ ςε ςυςτιματα μεγάλων αποςτάςεων θ χριςθ ενδιάμεςων 

ενιςχυτϊν για τθν αντιςτάκμιςθ των απωλειϊν ςιματοσ κατά μικοσ τθσ ίνασ είναι 

απαραίτθτθ. Επομζνωσ, τα δίκτυα μεγάλων αποςτάςεων αποτελοφνται από ζνα 

πλικοσ ομοίων μονάδων ηεφξθσ ςυνδεδεμζνων μεταξφ τουσ. Ο κάκε επαναλιπτθσ 

αποτελείται από ζνα δζκτθ, ζναν πομπό και τα ςχετικά θλεκτρονικά υποςτιριξθσ. 

Τα βαςικά ςτοιχεία μιασ γραμμισ μετάδοςθσ με οπτικι ίνα είναι θ μονάδα 

του μεταδότθ (transmitter) αποτελοφμενθ από τθν οπτικι πθγι και το ςυνδεδεμζνο 

μ' αυτι κφκλωμα οδιγθςθσ του ςιματοσ, θ οπτικι ίνα και θ μονάδα του δζκτθ 

(receiver) που αποτελείται γενικά από τον φωτοανιχνευτι, τον ενιςχυτι και το 

κφκλωμα αποκατάςταςθσ του ςιματοσ.[2] 

Επιπλζον, μια οπτικι γραμμι μετάδοςθσ περιλαμβάνει τουσ οπτικοφσ  

ςυνδετιρεσ (connectors), τουσ ςυηεφκτεσ (couplers) ι διαχωριςτζσ (splitters) τθσ 

δζςμθσ και επαναλιπτεσ (repeaters). Οι ςυγκολλιςεισ (splices) κατά μικοσ τθσ 

οπτικισ ίνασ υπάρχουν ϊςτε να επιτευχκεί το επικυμθτό μικοσ τθσ γραμμισ 

μετάδοςθσ.  

Γενικά, θ μετάδοςθ με οπτικό τρόπο ακολουκεί τθν διαδικαςία που 

περιγράφεται ςτθ ςυνζχεια. Το θλεκτρικό ςιμα μετατρζπεται ςε οπτικό από τθν 

οπτικι πθγι και ςτθ ςυνζχεια μεταφζρεται μζςω τθσ οπτικισ ίνασ. Πταν θ γραμμι 

καλφπτει μεγάλεσ αποςτάςεισ, θ εγκατάςταςθ επαναλθπτϊν κατά μικοσ τθσ 

γραμμισ είναι απαραίτθτθ προκειμζνου το ςιμα να αναγεννθκεί ι να ενιςχυκεί. Θ 

ενίςχυςθ ςτθ μονάδα του επαναλιπτθ γίνεται θλεκτρικά. Ζτςι, το οπτικό ςιμα που 

ειςζρχεται ςτον επαναλιπτθ από τθν οπτικι ίνα μετατρζπεται ςε θλεκτρικό, 

ενιςχφεται και ςτθ ςυνζχεια μετατρζπεται ξανά ςε οπτικό. Κατά ςυνζπεια, το 

καλϊδιο που περιβάλλει τισ οπτικζσ ίνεσ εκτόσ από τθν προςταςία που παρζχει, 

περιζχει και θλεκτρικά καλϊδια απαραίτθτα για τθν τροφοδοςία των κυκλωμάτων 

των επαναλθπτϊν.[2] 

 

1.2.1.1. Οπτικοί πομποί 

 

 Ζνασ οπτικόσ πομπόσ εξυπθρετεί ςτθν μετατροπι του θλεκτρικοφ ςιματοσ 

ςε ςιμα οπτικισ μορφισ, ϊςτε να ειςάγει το τελικό οπτικό ςιμα μζςα ςτθν οπτικι 

ίνα. Θ λειτουργία του οπτικοφ πομποφ παρουςιάηεται ςτθν παρακάτω εικόνα 

(Εικόνα 1.2.) και εμφανίηονται τα βαςικά εξαρτιματα ενόσ οπτικοφ πομποφ.  
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Εικόνα 1.2. : Οπτικόσ Ρομπόσ 

 

 Ππωσ παρουςιάηεται και ςτθν Εικόνα 1.2., ο οπτικόσ πομπόσ αποτελείται 

από μια οπτικι πθγι, ζνα διαμορφωτι και ζνα ηεφκτθ με το τθλεπικοινωνιακό 

κανάλι. Ωσ οπτικζσ πθγζσ ςυνικωσ χρθςιμοποιοφνται lasers θμιαγωγοφ ι LED. Ο 

ρόλοσ του διαμορφωτι είναι να δθμιουργεί το οπτικό ςιμα μζςω του οπτικοφ 

φζροντοσ κφματοσ. Ραρόλο που οριςμζνεσ φορζσ χρθςιμοποιείται ζνασ εξωτερικόσ 

διαμορφωτισ, ςτισ περιςςότερεσ των περιπτϊςεων παραλείπεται. Αυτό οφείλεται 

ςτο γεγονόσ ότι θ ζξοδοσ μιασ οπτικισ πθγισ από θμιαγωγό μπορεί να διαμορφωκεί 

κατευκείαν αλλάηοντασ το ρεφμα που τθ διαρρζει. Μια τεχνικι όπωσ αυτι, 

απλοποιεί ςε ςθμαντικό βακμόσ τθν ςχεδίαςθ του πομποφ και είναι περιςςότερο 

αποδοτικι ωσ προσ το κόςτοσ. Ο ηεφκτθσ είναι ζνασ μικροφακόσ  που εςτιάηει το 

οπτικό ςιμα ςτο επίπεδο ειςόδου τθσ οπτικισ ίνασ  με τθ μζγιςτθ δυνατι 

απόδοςθ.[1]  

 

1.2.1.2. Οπτικοί δζκτεσ  

 

 Ο ρόλοσ ενόσ οπτικοφ δζκτθ, είναι ακριβϊσ ανάςτροφοσ με αυτόν του 

πομποφ, δθλαδι να μετατρζπει το λαμβανόμενο οπτικό ςιμα ςτο άκρο τθσ εξόδου 

ςε θλεκτρικό. Θ λειτουργία κακϊσ και τα βαςικά εξαρτιματα ενόσ οπτικοφ δζκτθ 

παρουςιάηονται ςτθν εικόνα που ακολουκεί (Εικόνα 1.3.). 
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Εικόνα 1.3. : Οπτικόσ δζκτθσ 

 

 Ο ηεφκτθσ εςτιάηει το λαμβανόμενο οπτικό ςιμα πάνω ςτο φωτοανιχνευτι. 

Ωσ φωτοανιχνευτζσ χρθςιμοποιοφνται φωτοδίοδοι θμιαγωγϊν λόγω τθσ 

ςυμβατότθτάσ τουσ με το ςυνολικό ςφςτθμα. Θ ςχεδίαςθ του αποδιαμορφωτι 

εξαρτάται από τον τφπο τθσ διαμόρφωςθσ που χρθςιμοποιεί το εκάςτοτε ςφςτθμα 

οπτικϊν ινϊν (ςυνικωσ ςτα οπτικά ςυςτιματα ςυναντάμε διαμορφϊςεισ FSK και 

PSK).  

 Συνικωσ, το λαμβανόμενο οπτικό ςιμα ζχει τθ μορφι οπτικϊν παλμϊν, που 

αναπαριςτοφν το bit “0” ι το bit “1” και μετατρζπονται κατευκείαν ςε θλεκτρικό 

ρεφμα. Θ τεχνικι αυτι ονομάηεται «διαμόρφωςθ ζνταςθσ με απευκείασ φϊραςθ» 

(IM/DD). Επίςθσ υπάρχει και θ τεχνικι τθσ «ςφμφωνθσ φϊραςθσ», κατά τθν οποία θ 

αποδιαμόρφωςθ γίνεται από ζνα κφκλωμα λογικισ επιλογισ που αναγνωρίηει τα 

bits ςαν “0” ι “1” ανάλογα με το πλάτοσ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ. Θ ακρίβεια 

αυτοφ του κυκλϊματοσ λογικισ επιλογισ εξαρτάται από το λόγο ςιματοσ προσ το 

κόρυβο (SNR), του θλεκτρικοφ ρεφματοσ που παράγεται ςτο φωτοανιχνευτι.[1] 

 

1.2.1.3. Χωρθτικότθτα καναλιοφ 

 

 Ζνασ από τουσ ςθμαντικότερουσ περιοριςμοφσ ςτον οποίο υπόκεινται όλα τα 

είδθ τθλεπικοινωνιακϊν ςυςτθμάτων είναι ο λόγοσ SNR (Signal-to-noise ratio) του 

λαμβανόμενου ςιματοσ. Τυπικά ο λόγοσ αυτόσ μπορεί να χαρακτθρίςει τθν ζννοια 

τθσ χωρθτικότθτασ ενόσ τθλεπικοινωνιακοφ καναλιοφ. Ριο ςυγκεκριμζνα, υπάρχει 

ζνασ μζγιςτοσ δυνατόσ ρυκμόσ μετάδοςθσ bit για μετάδοςθ χωρίσ ςφάλματα ενόσ 

δυαδικοφ ψθφιακοφ ςιματοσ παρουςία και Γκαουςιανοφ κορφβου. Αυτόσ ο ρυκμόσ 

μετάδοςθσ ονομάηεται χωρθτικότθτα καναλιοφ.  

 Στο ςθμείο αυτό αρκοφν να αναφερκοφν οριςμζνα ποιοτικά χαρακτθριςτικά 

των οπτικϊν ςυςτθμάτων ςε ςφγκριςθ με τα μικροκυματικά. Συγκεκριμζνα να 

τονιςτεί πωσ, αν και το εφροσ ηϊνθσ ενόσ καναλιοφ οπτικϊν ινϊν είναι 10.000 φορζσ 

μεγαλφτερο από εκείνο των μικροκυματικϊν ςυςτθμάτων, αυτό δεν ςυνεπάγεται 
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ανάλογθ αφξθςθ τθσ χωρθτικότθτασ του καναλιοφ. Ραρόλα αυτά, θ χωρθτικότθτα 

των οπτικϊν τθλεπικοινωνιακϊν ςυςτθμάτων είναι ςθμαντικά υψθλότερθ.  

 Τα ςφγχρονα τθλεπικοινωνιακά ςυςτιματα οπτικϊν ινϊν λειτουργοφν 

αρκετά πιο κάτω από τθν χωρθτικότθτα  του καναλιοφ, με τυπικοφσ ρυκμοφσ 

μετάδοςθσ bit να είναι κάτω από 10Gb/s. Σθμαντικι αφξθςθ τθσ χωρθτικότθτασ 

αναμζνεται να γίνει μζςω πολλαπλϊν καναλιϊν που μεταδίδονται μζςω τθσ ίδιασ 

οπτικισ ίνασ  χρθςιμοποιϊντασ τθν τεχνικι WDM. [1] 

 

 

 

1.2.2. Καταςκευαςτικϊ θϋματα 

 

 Θ καταςκευαςτικι δομι μιασ οπτικισ ίνασ φαίνεται ςτο παρακάτω ςχιμα 

(Εικόνα 1.4.). Στο κζντρο του καλωδίου υπάρχει θ οπτικι ίνα, θ οποία 

καταςκευάηεται από γυαλί ικανό να μεταφζρει φωτεινι δζςμθ ςυγκεκριμζνου 

μικουσ κφματοσ με πολφ λίγεσ απϊλειεσ. Τθν οπτικι ίνα περιβάλλει ειδικι 

επίςτρωςθ υλικοφ με μικρότερο δείκτθ διάκλαςθσ από το υλικό τθσ ίνασ, το οποίο 

ονομάηεται cladding , που με τθ ςειρά του επικαλφπτεται από το buffer και αυτό από 

το jacket όπωσ χαρακτθριςτικά φαίνεται ςτθν Εικόνα 1.4. . Τo υλικό αυτό βοθκά ςτθ 

ςυνεχι ανάκλαςθ τθσ φωτεινισ δζςμθσ, θ οποία κα ειςζλκει  μζςα ςτθν οπτικι ίνα, 

εφόςον θ γωνία πρόςπτωςθσ είναι μεγαλφτερθ τθσ οριακισ, διότι ςε άλλθ περίπτωςθ 

κα ζχουμε διάκλαςθ ςτθν εξωτερικι επίςτρωςθ. Με αυτό τον τρόπο θ οπτικι ίνα 

εγκλωβίηει τθ δζςμθ του φωτόσ και τθν οδθγεί ςτθν άκρθ τθσ (Εικόνα 1.5.). Πλα τα 

παραπάνω περικλείονται ςε εξωτερικό πλαςτικό περίβλθμα όμοιο με αυτό των 

καλωδίων ςυνεςτραμμζνων ηευγϊν για τθν προςταςία τθσ ίνασ από πικανά 

τραβιγματα, όπου είναι επικίνδυνο να ςπάςει το γυαλί, το οποίο αποτελεί και τον 

πυρινα τθσ ίνασ.[5] 

  

 
Εικόνα 1.4. : Καταςκευαςτικι δομι οπτικισ ίνασ  [5] 
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Θ δομι μίασ τυπικισ ίνασ single – mode 

1. Core: 8 µm διάμετροσ. 

2. Cladding: 125 µm διάμετροσ. 

3. Buffer: 250 µm διάμετροσ. 

4. Jacket: 400 µm διάμετροσ. 

 

 
Εικόνα 1.5. : Θ διάδοςθ του φωτόσ μζςω μιασ οπτικισ ίνασ multi - mode [5] 

 

 Στο ςθμείο αυτό ςθμειϊνεται θ βαςικι χθμικι αντίδραςθ, από τθν οποία 

παράγεται το οπτικό γυαλί :  

SiCl4 (gas) + O2 ( SiO2 (solid)) + 2Cl2 (Υψθλι κερμοκραςία)  

 

GeCl4 (gas) + O2 ( GeO2 (solid)) + 2Cl2 (Υψθλι κερμοκραςία) 

 

1.2.3. Σύποι οπτικών ινών 

 

Θ δομι μιασ οπτικισ ίνασ, όπωσ αναφζρεται και παραπάνω, μπορεί με 

αρκετι απλοποίθςθ να περιγραφεί ωσ ζνασ πυρινασ ο οποίοσ περιβάλλεται από 

κάποιο μανδφα που παγιδεφει το φωσ μζςα ςε αυτόν, με βάςθ το φαινόμενο τθσ 

εςωτερικισ ολικισ ανάκλαςθσ. Για να προκλθκεί το φαινόμενο τθσ ολικισ 

ανάκλαςθσ του φωτόσ ςτθ ςυνοριακι επιφάνεια με το μανδφα, επιλζγεται υλικό 

πυρινα υψθλότερου δείκτθ διάκλαςθσ και γωνία πρόςπτωςθσ μεγαλφτερθ από 

κάποια κρίςιμθ τιμι. Θ κρίςιμθ γωνία προςδιορίηεται από τθ διαφορά ςφνκεςθσ 

των υλικϊν μεταξφ πυρινα και μανδφα. Συνικωσ, το χρθςιμοποιοφμενο υλικό είναι 

λιωμζνο πυριτικό γυαλί, καλυμμζνο με πλαςτικι επίςτρωςθ (απομονωτισ) για 

προςταςία του γυαλιοφ από φυςικι καταςτροφι και υγραςία. Σε κάποιεσ 

εφαρμογζσ, χρθςιμοποιοφνται εντελϊσ πλαςτικζσ οπτικζσ ίνεσ. 

Συνικωσ, ςε εφαρμογζσ τθλεπικοινωνιϊν ςυναντάμε γυάλινεσ οπτικζσ ίνεσ 

και μπορεί να είναι μονότροπεσ (ενόσ ρυκμοφ) ι πολφτροπεσ (πολλϊν ρυκμϊν) 
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(Εικόνα 1.6.). Τα περιςςότερα τθλεπικοινωνιακά ςυςτιματα και θ καλωδιακι 

τθλεόραςθ (CATV) χρθςιμοποιοφν μονότροπεσ ίνεσ, ενϊ τα τοπικά δίκτυα 

υπολογιςτϊν (LANs) χρθςιμοποιοφν πολφτροπεσ ίνεσ βακμιαίου δείκτθ διάκλαςθσ. 

Οι μονότροπεσ ίνεσ διακζτουν μικρότερθ διάμετρο πυρινα από τισ πολφτροπεσ, και 

παρζχουν μεγαλφτερο εφροσ διζλευςθσ ςυχνοτιτων. Οι πολφτροπεσ ίνεσ μπορεί να 

είναι είτε βθματικοφ (step index fiber) είτε βακμιαίου (graded index fiber) δείκτθ 

διάκλαςθσ, ενϊ το μεγαλφτερο μζγεκοσ πυρινα που διακζτουν προςφζρει 

ευκολότερθ ςφηευξθ με χαμθλοφ κόςτουσ φωτεινζσ πθγζσ όπωσ είναι τα LEDs 

(Εικόνα 1.7.). 

 Πςων αφορά τισ πλαςτικζσ οπτικζσ ίνεσ, αυτζσ ζχουν μεγάλο πυρινα, είναι 

πολφτροπεσ και ζχουν βθματικό δείκτθ διάκλαςθσ. Επειδι οι πλαςτικζσ ίνεσ ζχουν 

μεγάλθ διάμετρο και μποροφν να κοποφν με απλά εργαλεία, είναι εφκολο να 

χρθςιμοποιθκοφν και να λειτουργιςουν με χαμθλοφ κόςτουσ βφςματα ςφνδεςθσ. 

Οι πλαςτικζσ ίνεσ ςυνικωσ χρθςιμοποιοφνται για μικρζσ αποςτάςεισ, λόγω υψθλϊν 

απωλειϊν και χαμθλότερου εφρουσ διζλευςθσ ςυχνοτιτων από τισ γυάλινεσ οπτικζσ 

ίνεσ. Ραρόλα αυτά, οι πλαςτικζσ ίνεσ μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν ςε μικρζσ 

διαδρομζσ όπωσ για παράδειγμα από το δρόμο προσ τα κτιρια, κακϊσ και για 

χριςθ ςε εςωτερικοφσ χϊρουσ. 

Υπάρχουν πολλζσ γωνίεσ με τισ οποίεσ το φωσ μπορεί να ειςζλκει ςε μία 

οπτικι ίνα και να δθμιουργιςει διαφορετικζσ γωνίεσ προςβολισ τθσ επικάλυψθσ οι 

οποίεσ αναφζρονται και ωσ τρόποι (modes). Ο αρικμόσ των τρόπων (modes) 

αυξάνει κακϊσ αυξάνει θ διάμετροσ του πυρινα. Οι μονότροπεσ (single-mode) 

οπτικζσ ίνεσ ζχουν ςυνικωσ διάμετρο πυρινα περίπου 8-9 μm ενϊ οι πολφτροπεσ 

50 -100 μm. Οι μονότροπεσ οπτικζσ ίνεσ, ςε αντίκεςθ με τισ πολφτροπεσ δεν 

διαχζουν τθ δζςμθ φωτόσ αλλά απαιτοφν ςυγκζντρωςθ φωτόσ μεγάλθσ ζνταςθσ ςε 

πυρινα μικρισ διαμζτρου γεγονόσ που απαιτεί τθ χριςθ Laser. Θ διάμετροσ δθλαδι 

του πυρινα να είναι ςτο επίπεδο του μικουσ κφματοσ του εκπεμπόμενου οπτικοφ 

ςιματοσ. Αναφζρεται και ςαν ομοαξονικι μετάδοςθ. Οι τθλεπικοινωνίεσ ςιμερα 

χρθςιμοποιοφν μόνο μονότροπεσ οπτικζσ ίνεσ. [3] 
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Εικόνα 1.6. :  Μονότροπεσ και πολφτροπεσ οπτικζσ ίνεσ 

 

 

Επίςθσ, για τισ πολφτροπεσ ίνεσ υπάρχει ζνασ επιπλζον διαχωριςμόσ 

ανάλογα με τον τρόπο καταςκευισ τουσ και πιο ςυγκεκριμζνα ανάλογα με το αν θ 

μεταβολι του δείκτθ διακλάςεωσ μεταξφ του πυρινα και τθσ επικάλυψθσ είναι 

απότομθ (step index) ι είναι βακμιαία όςο απομακρυνόμαςτε από το κζντρο του 

πυρινα τθσ ίνασ (graded index). Οι τρόποι διάδοςθσ του οπτικοφ ςιματοσ ςε κάκε 

μια από τισ παραπάνω περιπτϊςεισ φαίνονται ςτθν Εικόνα 1.7. 

Ανακεφαλαιϊνοντασ, υπάρχουν δφο βαςικοί τφποι οπτικϊν ινϊν, οι 

πολφτροπεσ και οι μονότροπεσ (Εικόνα 1.6.). Στισ πολφτροπεσ ίνεσ, το φωσ 

διαδίδεται μζςω του πυρινα από πολλζσ διαφορετικζσ διαδρομζσ (ρυκμοί), οι 

οποίεσ ειςζρχονται και εξζρχονται τθσ ίνασ υπό διάφορεσ γωνίεσ. Θ μεγαλφτερθ 

γωνία, με τθν οποία το φωσ ειςζρχεται ςτον πυρινα τθσ ίνασ, κακορίηει το 

αρικμθτικό διάφραγμα / άνοιγμα (ΝΑ). Υπάρχουν δφο τφποι πολφτροπων ινϊν, οι 

οποίοι διακρίνονται από το προφίλ του δείκτθ διάκλαςθσ των πυρινων τουσ και του 

τρόπου διάδοςθσ του φωτόσ μζςα από αυτοφσ. 

Οι πολφτροπεσ ίνεσ βθματικοφ δείκτθ διάκλαςθσ διακζτουν πυρινα 

αποτελοφμενο αποκλειςτικά από ζναν τφπο γυαλιοφ. Το φωσ διαδίδεται ςε μία 

διαδρομι μζςα ςτον πυρινα, ανακλϊμενο ςτθν επιφάνεια μεταξφ πυρινα και 

εξωτερικοφ μανδφα. Το αρικμθτικό διάφραγμα προςδιορίηεται από τθ διαφορά 

μεταξφ των δεικτϊν διάκλαςθσ του πυρινα και του μανδφα, και υπολογίηεται από 

το νόμο του Snell. Επειδι, για κάκε ρυκμό ι γωνία ειςόδου το φωσ διαδίδεται από 

διαφορετικι διαδρομι, ο φωτεινόσ παλμόσ διαςπείρεται, περιορίηοντασ το εφροσ 

διζλευςθσ ςυχνοτιτων τθσ ίνασ. 

Στισ πολφτροπεσ ίνεσ βακμιαίου δείκτθ διάκλαςθσ, ο πυρινασ αποτελείται 
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από πολλζσ ςτρϊςεισ γυαλιοφ με διαφορετικό δείκτθ διάκλαςθσ, ϊςτε να 

ςχθματίηουν ζνα περίπου παραβολικό προφίλ, με τθν τιμι του δείκτθ να μειϊνεται 

από το κζντρο του πυρινα προσ τον εξωτερικό μανδφα. Με τον τρόπο αυτό, το φωσ 

κοντά ςτον πυρινα διαδίδεται με τθ χαμθλότερθ ταχφτθτα. Ζνα κατάλλθλο προφίλ 

δείκτθ διάκλαςθσ αντιςτακμίηει τα διαφορετικά μικθ διαδρομισ κάκε ρυκμοφ, 

αυξάνοντασ το εφροσ ςυχνοτιτων διζλευςθσ τθσ ίνασ περιςςότερο από 100 φορζσ 

ςυγκριτικά με τθν περίπτωςθ του βθματικοφ δείκτθ διάκλαςθσ. 

Οι μονότροπεσ οπτικζσ ίνεσ διακζτουν μικρι διάμετρο πυρινα, περίπου ζξι 

φορζσ το διερχόμενο μικοσ κφματοσ, επιτρζποντασ τθ διάδοςθ φωτόσ μόνο ςε ζνα 

ρυκμό. Ζτςι, εξαφανίηεται το φαινόμενο τθσ διαςποράσ των ρυκμϊν, ενϊ το εφροσ 

διζλευςθσ ςυχνοτιτων αυξάνεται πάρα πολφ ςυγκριτικά με τισ ίνεσ βθματικοφ 

δείκτθ διάκλαςθσ.*4+ 

 

 

 
 

Εικόνα 1.7. : Ρολφτροπεσ ίνεσ βθματικοφ και βακμιαίου δείκτθ διάκλαςθσ *5+ 
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1.3. Δίκτυα πρόςβαςησ επόμενησ γενιάσ (NGA) 

 

 Στο ςθμείο αυτό, αναπτφςςονται οι τεχνικζσ παράμετροι που αφοροφν ςτα 

δίκτυα πρόςβαςθσ επόμενθσ γενιάσ (Next Generation Access, NGA). 

 

1.3.1. Οριςμού 

 

 Ο όροσ δίκτυα πρόςβαςθσ επόμενθσ γενιάσ (NGA) περιγράφει μια ςθμαντικι 

βελτίωςθ ςτο υπάρχον δίκτυο πρόςβαςθσ τθλεπικοινωνιϊν, με τθν αντικατάςταςθ 

μερικϊν ι όλων των χάλκινων καλωδίων με οπτικζσ ίνεσ. Δεδομζνου ότι θ ίνα είναι 

ςε κζςθ να προςφζρει υψθλότερα ποςοςτά μετάδοςθσ ςτοιχείων ςε μεγαλφτερεσ 

αποςτάςεισ από το ςφςτροφο ηεφγοσ ι το ομοαξονικό καλϊδιο, τα NGA είναι 

ιδιαιτζρωσ ςθμαντικά για τθ γρθγορότερθ ευρυηωνικι πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο. 

Λόγο του γεγονότοσ ότι ςυχνά παρατθρείται κάποια ςφγχυςθ ωσ προσ τθν ερμθνεία 

των όρων ευρυηωνικότθτα (broadband) και δίκτυο πρόςβαςθσ επόμενθσ γενιάσ 

(NGA), ςτο ςθμείο αυτό διακρίνεται πωσ ο πρϊτοσ όροσ αφορά ςτθν υπθρεςία που 

επιτρζπει τθ ςφνδεςθ ςτο Διαδίκτυο και ο δεφτεροσ είναι το φυςικό επίπεδο του 

δικτφου, δθλαδι τα καλϊδια και ο εξοπλιςμόσ με τα οποία παρζχεται αυτι θ 

υπθρεςία.  

 Γενικά, γίνεται αποδεκτό ότι τα δίκτυα NGA περιλαμβάνουν τισ υποδομζσ 

οπτικϊν ινϊν και τισ τεχνολογίεσ όπωσ το Fiber-To-The-Curb (FTTC), το Fiber-To-The-

Home ι το Fiber-To-The-Premises (FTTH/FTTP) και τα αναβακμιςμζνα δίκτυα 

καλωδιακισ τθλεόραςθσ. Οι ςτακερζσ αςφρματεσ και κινθτζσ τεχνολογίεσ όπωσ τα 

WI-FI, WiMAX και LTE είναι μια εναλλακτικι λφςθ ωσ προσ τα δίκτυα NGA για τθν 

παροχι πρόςβαςθσ ςτο Διαδικτφου. 

 Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι κακορίηει τα δίκτυα NGA ωσ εξισ : Δίκτυα 

Πρόςβαςθσ επόμενθσ γενιάσ (NGA) ονομάηονται τα ενςφρματα ςυνδεδεμζνα 

δίκτυα πρόςβαςθσ που ςυνίςτανται πλιρωσ ι ςε ζνα μζροσ από οπτικά ςτοιχεία και 

που είναι ςε κζςθ να προςφζρουν ευρυηωνικζσ υπθρεςίεσ πρόςβαςθσ με 

ενιςχυμζνα χαρακτθριςτικά, όπωσ θ υψθλότερθ ρυκμοαπόδοςθ (throughput),  ςε 

ςφγκριςθ με εκείνα που παρζχονται από τα ιδθ υπάρχοντα δίκτυα χαλκοφ. Στισ 

περιςςότερεσ περιπτϊςεισ τα δίκτυα NGA είναι αποτζλεςμα βελτίωςθσ ενόσ  

υπάρχοντοσ χάλκινου ι ομοαξονικό δίκτυο πρόςβαςθσ.[7] 
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1.3.2. Fiber to the x 

 

 Με το γενικό όρο Fiber to the x (Οπτικι ίνα μζχρι το x) ι FTTx περιγράφεται 

κάκε αρχιτεκτονικι δικτφου που χρθςιμοποιεί οπτικζσ ίνεσ για να αντικαταςτιςει 

ολόκλθρο ι μζροσ του τοπικοφ βρόχου που χρθςιμοποιείται για τθν παροχι 

τθλεπικοινωνιακϊν υπθρεςιϊν. 

 Οι τζςςερισ τεχνολογίεσ που ανικουν ςτθν οικογζνεια FTTx είναι οι εξισ: 

 

 Fiber to the Node ι Fiber to the Neighborhood (FTTN) ι Fiber to the Cabinet 

(FTTCab) 

 Fiber to the Curb (FTTC) 

 Fiber to the Building (FTTB) 

 Fiber to the Home (FTTH) 

 

 Στθν πράξθ θ διαφορά ανάμεςα ςτο FTTN και το FTTC είναι μικρι, και ςυχνά 

το δεφτερο κεωρείται υποκατθγορία του πρϊτου. Θ Εικόνα 1.8. παρουςιάηει αρκετά 

περιεκτικά αλλά και εφςτοχα τισ διαφορζσ, ανάλογα με τθν απόςταςθ από τον 

τελικό χριςτθ ςτθν οποία φτάνει θ οπτικι ίνα, των τεςςάρων τεχνολογιϊν που 

αναφζρονται παραπάνω.*8+ 

 Χρθςιμοποιείται, επίςθσ, ο όροσ Fiber to the Premises (FTTP), για τον οποίο 

όμωσ υπάρχουν αντικρουόμενοι οριςμοί. Κάποιοι ταυτίηουν το FTTP με το FTTB, 

άλλοι το ταυτίηουν με το FTTH, και άλλοι το κεωροφν γενικότερο όρο που 

περιλαμβάνει και το FTTB και το FTTH.  

 

 
Εικόνα 1.8. : Οι τζςςερισ τεχνολογίεσ τθσ οικογζνειασ FTTx 

 

 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%92%CF%81%CF%8C%CF%87%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiber_to_the_Node&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiber_to_the_Neighborhood&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiber_to_the_Cabinet&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiber_to_the_Curb&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/Fiber_to_the_Building
http://el.wikipedia.org/wiki/Fiber_to_the_Home
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1.3.2.1. Εφαρμογζσ των τεχνολογιών FTTx 

  

 Για να γίνουν περιςςότερο κατανοθτζσ οι παραπάνω ζννοιεσ κεωρείται 

ιδιαίτερα ςθμαντικι θ εμπεριςτατωμζνθ εςτίαςθ από πρακτικι άποψθ ςτθν κάκε 

μία  από τισ προαναφερκείςεσ τεχνολογίεσ.  

1.3.2.1.1. Εφαρμογζσ FTTC  

 Tα δίκτυα NGA που βαςίηονται ςε τεχνολογίεσ FTTC μποροφν να 

υλοποιθκοφν, αρχικά, με αντικατάςταςθ του τμιματοσ του κυρίωσ δικτφου με ΚΟΙ 

(Καλϊδιο οπτικϊν ινϊν), Εικόνα 1.9. *9+ 

 
Εικόνα 1.9. : Αντικατάςταςθ τμιματοσ του κυρίου δικτφου με ΚΟΙ 

  

 Επίςθσ, μία άλλθ υλοποίθςθ είναι αυτι του επάλλθλου δικτφου, όπου 

ςχθματικά απεικονίηεται ςτθν Εικόνα 1.10. *9+ 

 

Εικόνα 1.10. : Στρατθγικι Επάλλθλου Δικτφου 
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 Ππωσ προκφπτει και από τα ςχιματα μια καμπίνα εξυπθρετεί περιςςότερα 

από ζνα KV. Πμωσ εκτόσ από τισ δφο παραπάνω εφαρμογζσ, υπάρχει και θ 

δυνατότθτα τθσ εγκατάςταςθσ υπαίκριασ καμπίνασ ενεργοφ εξοπλιςμοφ ςε κζςθ 

υφιςτάμενου KV. Αντίςτοιχα ζχουμε τθν περίπτωςθ τθσ αντικατάςταςθσ του κυρίωσ 

δικτφου με KIO (Εικόνα 1.11.) και τθσ ςτρατθγικισ του επάλλθλου δικτφου (Εικόνα 

1.12.) [9] 

 

 
Εικόνα 1.11. : Αντικατάςταςθ του κυρίου δικτφου με ΚΟΙ 

 

 
Εικόνα 1.12. : Στρατθγικι Επάλλθλου Δικτφου 

 

1.3.2.1.2. Εφαρμογζσ FTTB 

 Τα δίκτυα NGA που βαςίηονται ςε τεχνολογίεσ FTTB μποροφν να ζχουν 

υλοποιιςεισ με ςφνδεςθ Point-to-Point (P2P)(Εικόνα 1.13.), ι ακόμα και με ςφνδεςθ 
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Point-To-MultiPoint (P2MP) : Active P2MP(Εικόνα1.13.) ι  Passive (PON) (Εικόνα 

1.14.)[9]  

 
Εικόνα 1.13. :  Εφαρμογζσ FTTB με ςυνδζςεισ P2P και Active P2MP 

 

 
Εικόνα 1.14. : Εφαρμογζσ FTTB με ςυνδζςεισ Passive P2MP (PON) 
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 Επίςθσ, ςτθ ςυνζχεια παρουςιάηεται ςχθματικά και θ διαςφνδεςθ ςτο 

εςωτερικό του κτιρίου για τθν τεχνολογία FTTB, Εικόνα 1.15.*9+ 

 
Εικόνα 1.15. : Διαςφνδεςθ ςτο εςωτερικό του κτιρίου 

1.3.2.1.3. Εφαρμογζσ FTTH 

 Τζλοσ, τα δίκτυα NGA που βαςίηονται ςε τεχνολογίεσ FTTH μποροφν να 

ζχουν εφαρμογζσ (Εικόνα 1.16.) με ςφνδεςθ Point-to-Point (P2P) ι ακόμα και με 

ςφνδεςθ Point-To-MultiPoint (P2MP), GPON.[9] 

 
Εικόνα 1.16. : Εφαρμογζσ FTTΘ με ςυνδζςεισ P2P και  P2MP 
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 Στο ςθμείο αυτό και αφοφ γίνεται αναφορά ςε τεχνολογίεσ FTTH 

παρουςιάηονται και οι διαφορετικοί τρόποι ανάπτυξθσ τθσ κτιριακισ καλωδίωςθσ 

ςτθν Εικόνα 1.17.*9+ 

 
Εικόνα 1.17. : Διαφορετικοί τρόποι ανάπτυξθσ τθσ κτιριακισ καλωδίωςθσ 

 

 Στθ ςυνζχεια παρατίκενται οριςμζνεσ από τισ εφαρμογζσ του κυρίαρχου 

τθλεπικοινωνιακοφ φορζα, δθλαδι του ΟΤΕ, ςφμφωνα με ςχετικό τεχνικό εγχειρίδιο 

[10]. 

 

     
(α)      (β) 

Εικόνα 1.18. :  Εφαρμογζσ FTTC+DSLAM(ADSL2+)  

 (α) Εγκατάςταςθ DSLAM και εξοπλιςμοφ FMUX ςε καμπίνα για 

τθλεφωνοδότθςθ νζων περιοχϊν (καμπίνα τφπου Α),  
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 (β) Εγκατάςταςθ DSLAM ςε νζα καμπίνα για τθν παροχι ευρυηωνικότθτασ ςε 

απομακρυςμζνουσ ςυνδρομθτζσ (καμπίνα τφπου Β) 

 

  
Εικόνα 1.19. : FTTC+DSLAM (VDSL2) 

 

1.3.3. Οδεύςεισ Καλωδύων Οπτικών Ινών  

 

 Ζνα ιδιαιτζρωσ ςθμαντικό ηιτθμα είναι εκείνο των οδεφςεων καλωδίων 

οπτικϊν ινϊν ςτουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ των κτιρίων. Λόγω τισ ποικιλίασ και τθσ  

ιδιαιτερότθτασ των εςωτερικϊν χϊρων κρίνεται απαραίτθτθ και θ διάκριςθ 

οριςμζνων περιπτϊςεων.  

Για παράδειγμα όςων αφορά τουσ εργαςιακοφσ χϊρουσ, οι καλωδιϊςεισ των 

οπτικϊν ινϊν κα πρζπει να τοποκετοφνται μζςα ςτθν υπάρχουςα υποδομι 

οδεφςεων, αν αυτι υπάρχει. Σε διαφορετικι περίπτωςθ, τθν όδευςθ κα πρζπει να 

εξυπθρετεί κάποιο λευκό αυτοςβενόμενο πλαςτικό κανάλι από PVC. 

 Σε διαδρόμουσ και υπόγειουσ χϊρουσ κτιρίων θ όδευςθ προβλζπεται να 

γίνεται μζςω μεταλλικισ ςχάρασ, θ οποία προςτατεφει το καλϊδιο, αλλά και το 

οπτικό ςιμα που μεταφζρεται, από παρεμβολζσ. Οι ςχάρεσ αυτζσ τοποκετοφνται 

είτε ςε ψευδοροφζσ είτε ςε ψευδοπατϊματα των χϊρων αυτϊν. 

  Πταν υπάρχει θ ανάγκθ εξωτερικϊν οδεφςεων, αυτζσ προβλζπεται να 

γίνονται με εκςκαφι τάφρου διαςτάςεων 60Χ60Χ100 cm, ςτθν οποία κα 

τοποκετθκοφν ςωλινεσ PVC Φ100. Κάκε 25m κα πρζπει να υπάρχει φρεάτιο και 

φυςικά ςε κάκε αλλαγι κατεφκυνςθσ. Το βάκοσ ςτο πάνω μζροσ τθσ ςωλινασ 

προςταςίασ πρζπει να είναι 70cm. Σε βάκοσ 20cm από τθν επιφάνεια του 

οδοςτρϊματοσ κα πρζπει να τοποκετθκεί πλαςτικι ενδεικτικι ταινία ςιμανςθσ. Τα 

φρεάτια ειςαγωγισ κα πρζπει να φζρουν επίςθσ προςτατευτικό κάλυμμα ζτςι ϊςτε 

να επιτυγχάνεται θ πλιρθσ ςτεγανότθτα αυτϊν. *35+ 
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1.3.4. Σερματιςμού Οπτικών Καλωδύων - Οπτικού Κατανεμητϋσ  

 

 Ππωσ ζχει αναφερκεί, τα καλϊδια οπτικϊν ινϊν ξεκινοφν από οπτικοφσ 

κατανεμθτζσ και τερματίηουν πάλι ςε οπτικοφσ κατανεμθτζσ. Σε κάκε περίπτωςθ 

προβλζπεται ςυνεχισ ίνα (point to point) μεταξφ των δφο ςθμείων, χωρίσ 

ενδιάμεςεσ ςυγκολλιςεισ (splices) ι τερματιςμοφσ και μικτονομιςεισ. Οι οπτικοί 

κατανεμθτζσ κα πρζπει να είναι 19'', 12 και 24 κζςεων και να ζχουν τα εξισ 

χαρακτθριςτικά :  

 box, rack mounted 19'' για SC to SC adapters εξοπλιςμζνουσ με splicing box 

επαρκζσ για τον τερματιςμό όλων των οπτικϊν ινϊν τθσ χωρθτικότθτασ του 

κατανεμθτι, splicing tray με χϊρο για κερμοςυςτελλόμενουσ ςωλθνίςκουσ 

κακϊσ επίςθσ και προςτατευτικά αυτοςυγκρατοφμενα καπάκια για όλεσ τισ 

κζςεισ.  

 

 Επίςθσ, μαηί με τουσ οπτικοφσ κατανεμθτζσ να παρζχονται: 

 Connectors τφπου SC με pig tail τουλάχιςτον 1,5m, ίδιων χαρακτθριςτικϊν με 

τθν multimode ίνα, με insertion loss max 0.3 db, με κεραμικό ferrule, metalic 

holding και να ςυνοδεφονται από κερμοςυςτελλόμενο ςωλθνίςκο και 

μεταλλικό ςτζλεχοσ προςταςίασ αυτοφ, κατάλλθλο για fusion splicing. 

 SC-to-SC adaptοr με αυτοςυγκρατοφμενο πλαςτικό καπάκι προςταςίασ, 

προεγκατεςτθμζνουσ από το εργοςτάςιο πάνω ςτουσ οπτικοφσ κατανεμθτζσ. 

 Optical Patch Cords multimode 62,5/125 μm τφπου SC to SC για τθ ςφνδεςθ 

με τισ ενεργζσ ςυςκευζσ και να φζρουν αυτοςυγκρατοφμενο καπάκι 

προςταςίασ ςτα άκρα τουσ. Τα Optical Patch Cords να είναι δφο ινϊν, 

ενιςχυμζνα με ίνεσ αραμίδθσ και να παραδοκοφν ςυςκευαςμζνα και 

χαρακτθριςμζνα ςτο insertion loss το οποίο δεν κα ξεπερνά τα 0.30 

db/connector. 

 

 Τα καλϊδια οπτικϊν ινϊν κα πρζπει να οδθγοφνται ςτουσ οπτικοφσ 

κατανεμθτζσ, οι οποίοι κα πρζπει να εγκαταςτακοφν ςτουσ χϊρουσ των κεντρικϊν 

κατανεμθτϊν κτιρίων, μζςα ςτα επιδαπζδια μεταλλικά ικριϊματα 19 ιντςϊν. 

 Επιπλζον, οι τερματιςμοί κα πρζπει να γίνουν από ειδικευμζνο ςυνεργείο με 

τεχνικι fusion splicing για ελαχιςτοποίθςθ των απωλειϊν και καλφτερθ ποιότθτα 

τερματιςμϊν. Τζλοσ, να γίνει ςιμανςθ όλων των οπτικϊν κατανεμθτϊν κακϊσ και 

των καλωδίων οπτικϊν ινϊν που καταλιγουν ςε αυτοφσ με ετικζτεσ, ζτςι ϊςτε να 

παραςχεκεί πλιρθσ τεκμθρίωςθ τθσ εγκατάςταςθσ. *35+ 
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1.3.5. Πιςτοπούηςη λειτουργικότητασ 

  

 Για να γίνει αποδεκτι και να πιςτοποιθκεί θ λειτουργικότθτα μιασ 

εγκατάςταςθσ κα πρζπει να τθροφνται οριςμζνεσ διαδικαςίεσ και να γίνεται ζλεγχοσ 

τθσ καλωδιακισ υποδομισ (Acceptance Tests). Οι διαδικαςίεσ αυτζσ κα πρζπει να 

είναι ςφμφωνεσ με αυτά που ορίηει το πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ 568-Α και τα διεκνι 

πρότυπα ISO/IEC 11801 και ANSI/TIA/EIA TSB-67.  

 Γενικϊσ, οι ζλεγχοι που οφείλουν να περιλαμβάνονται ςε μια διαδικαςία 

πιςτοποίθςθσ είναι οι ακόλουκοι : 

 Ζλεγχοσ φυςικισ ςυνζχειασ του δικτφου. 

 Μζτρθςθ αντίςταςθσ βρόχου ςυνεχοφσ. 

 Ζλεγχοσ επιπζδου θλεκτρικϊν παραςίτων. 

 Μζτρθςθ μικουσ καλωδίου. 

 Μζτρθςθ ςφνκετθσ αντίςταςθσ καλωδίου. 

 Μζτρθςθ χωρθτικότθτασ καλωδίου. 

 Μζτρθςθ επιπζδου απϊλειασ ςιματοσ. 

 Ζλεγχοσ επιπζδου δυςδιομιλίασ (Crosstalk NEXT). 

 Μζτρθςθ λόγου ςιματοσ προσ κόρυβο. *35+ 

 

1.3.6. Ψηφιακό υνδρομητικό Γραμμό (DSL) 

 

 Στο ςθμείο αυτό κρίνεται απαραίτθτο να εντοπιςτοφν οι λόγοι για τουσ 

οποίουσ θ ανάπτυξθ δικτφων επόμενθσ γενιάσ είναι απαραίτθτθ. Θ εξζλιξθ τθσ 

τεχνολογίασ τθσ Ψθφιακισ Συνδρομθτικισ Γραμμισ (DSL) αναδεικνφει τθ 

ςκοπιμότθτα τθσ ανάπτυξθσ δικτφων επόμενθσ γενιάσ. Μζςω αυτισ τθσ 

αναηιτθςθσ, αναφζρονται ακροκιγϊσ οι τεχνολογίεσ  ADSL, ADSL2, VDSL, VDSL2 , 

που αποτζλεςαν και αποτελοφν μια διαδοχι για τθν εξυπθρζτθςθ τθσ 

ευρυηωνικότθτασ.    

  

 O όροσ Digital Subscriber Line (Ψθφιακι υνδρομθτικι Γραμμι) ι DSL ι 

xDSL περιγράφει μια οικογζνεια τεχνολογιϊν που παρζχουν μετάδοςθ δεδομζνων 

πάνω από το παραδοςιακά τθλεφωνικά καλϊδια. Θ πιο δθμοφιλισ τεχνολογία DSL 

είναι το ADSL και θ βελτιωμζνθ ζκδοςι του, το ADSL2+. 

1.3.6.1. ADSL και ADSL2 

 

 To Asymmetric Digital Subscriber Line (Αςφμμετρθ Ψθφιακι υνδρομθτικι 

Γραμμι) ι ADSL είναι μια μορφι DSL, δθλαδι μια τεχνολογία μετάδοςθσ 

δεδομζνων που λειτουργεί πάνω ςε παραδοςιακι τθλεφωνικι γραμμι αλλά 

πετυχαίνει υψθλότερουσ ρυκμοφσ μεταφοράσ από τα παραδοςιακά modem. 
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 Το απλό χάλκινο καλϊδιο (γνωςτό και ωσ τοπικόσ βρόχοσ, local loop ι last 

mile) που ςυνδζει ςχεδόν κάκε ςπίτι με το τοπικό τθλεφωνικό κζντρο, ζχει πολφ 

περιςςότερεσ δυνατότθτεσ από τθν υποςτιριξθ τθσ απλισ τθλεφωνίασ. Ζτςι με 

χριςθ ανϊτερου τμιματοσ του εφρουσ ηϊνθσ του βρόχου, εκείνου το οποίο μζνει 

αναξιοποίθτο από τθν κλαςικι τθλεφωνία (PSTN ι ISDN), επιτυγχάνονται υψθλζσ 

ταχφτθτεσ μετάδοςθσ δεδομζνων. Το γεγονόσ αυτό προςφζρει κι ζνα ακόμθ 

πλεονζκτθμα: θ παραδοςιακι τθλεφωνία και θ μετάδοςθ δεδομζνων μποροφν να 

λειτουργοφν ταυτόχρονα και ανεξάρτθτα θ μία από τθν άλλθ, εφόςον 

χρθςιμοποιοφν διαφορετικό φάςμα ςυχνοτιτων ςτθν τθλεφωνικι γραμμι. Ωςτόςο 

οι ςυχνότθτεσ που χρθςιμοποιεί το ADSL εξαςκενοφν ςυντομότερα από αυτζσ τθσ 

τθλεφωνίασ, με αποτζλεςμα να μπορεί να λειτουργιςει ςε αποςτάςεισ ζωσ 5 Χλμ. 

από το τθλεφωνικό κζντρο. Επιπλζον, όςο μεγαλϊνει θ απόςταςθ από το 

τθλεφωνικό κζντρο τόςο μειϊνεται θ ταχφτθτα μετάδοςθσ δεδομζνων που μπορεί 

να επιτευχκεί από το ADSL. 

 Χαρακτθριςτικό του ADSL είναι το ότι οι ταχφτθτεσ λιψθσ και αποςτολισ 

δεδομζνων διαφζρουν - ςε αυτό οφείλει και τθ λζξθ «αςφμμετρθ» ςτο όνομά του. 

Για παράδειγμα, μια τυπικι ταχφτθτα για ADSL ςτθν Ελλάδα είναι θ 1024/256 Kbps, 

ενϊ θ μζγιςτθ ταχφτθτα που μπορεί να επιτφχει είναι τα 24/1 Mbps. Ζνα επιπλζον 

χαρακτθριςτικό είναι ότι θ ςφνδεςθ ADSL είναι μόνιμθ και διακζςιμθ ανά πάςα 

ςτιγμι (always-on). Δθλαδι, δεν απαιτείται ςφνδεςθ και αποςφνδεςθ από το δίκτυο 

όπωσ ςυμβαίνει με τισ τθλεφωνικζσ κλιςεισ. 

 Εξελιγμζνεσ εκδόςεισ του ADSL είναι το ADSL2 και το ADSL2+, οι οποίεσ 

παρζχουν μεγαλφτερεσ ταχφτθτεσ αξιοποιϊντασ διαφορετικά το εφροσ ηϊνθσ του 

καλωδίου. Θ μζγιςτθ ταχφτθτα που μπορεί να επιτφχει το ADSL2+ είναι τα 24/1 

Mbps (ι τα 24/3,5 Mbps ςε περίπτωςθ που υλοποιεί το πρότυπο ITU G.992.5 Annex 

M), αλλά ςτθν πράξθ πολφ λίγοι χριςτεσ μποροφν να ςυνδεκοφν ςε αυτζσ τισ 

ταχφτθτεσ, λόγω τθσ απόςταςισ τουσ από το τθλεφωνικό κζντρο. 

 

1.3.6.2. VDSL και VDSL2 

 

 Θ τεχνολογία Very-high-bitrate DSL (VDSL ι VHDSL) είναι μια DSL τεχνολογία 

που προςφζρει γρθγορότερουσ ρυκμοφσ μετάδοςθσ δεδομζνων από το 

ADSL/ADSL2+. Αυτό επιτυγχάνεται χρθςιμοποιϊντασ FTTN ι FTTC αρχιτεκτονικι, 

δθλαδι ο εξοπλιςμόσ (DSLAM) τοποκετείται ςε επίπεδο γειτονιάσ (ςυνικωσ ςτα 

ΚΑΦΑΟ). Οι μζγιςτεσ ταχφτθτεσ που παρζχει το VDSL είναι τα 26 Mbps ςυμμετρικά, 

ι τα 52/12 Μbps αςφμμετρα. Αυτζσ οι ταχφτθτεσ επιτυγχάνονται ςε απόςταςθ ζωσ 

300 μζτρα. Το VDSL ζχει προτυποποιθκεί ωσ ITU-T G.993.1. Διάδοχοσ τεχνολογία 

του VDSL είναι το VDSL2. 

 Το Very-high-speed digital subscriber line 2 (VDSL2), βελτιωμζνθ ζκδοςθ του 

VDSL, είναι θ νεότερθ και πιο εξελιγμζνθ DSL τεχνολογία. Ππωσ και ο πρόγονόσ του, 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=FTTN&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=FTTC&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/VDSL2
http://el.wikipedia.org/wiki/VDSL
http://el.wikipedia.org/wiki/DSL
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χρθςιμοποιεί κατά βάςθ FTTN ι FTTC αρχιτεκτονικι, αν και μερικζσ φορζσ 

υλοποιείται και ςε αρχιτεκτονικι FTTB. Ραρζχει ταχφτθτεσ πάνω από 200 Mbps ςε 

πολφ μικρι απόςταςθ, 100 Mbps ςτα 500 μζτρα και 50 Mbps ςτο 1 χιλιόμετρο. Από 

εκεί και φςτερα οι επιδόςεισ του μειϊνονται με πολφ πιο αργοφσ ρυκμοφσ από του 

VDSL. Μετά τα 1,6 χιλιόμετρα οι επιδόςεισ του είναι αντίςτοιχεσ του ADSL2+. 

 Το γεγονόσ ότι το VDSL2 μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και για αποςτάςεισ ζωσ 

4-5 χιλιόμετρα, ςε αντίκεςθ με το VDSL που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί μόνο για 

μικρζσ αποςτάςεισ, είναι πολφ ςθμαντικό πλεονζκτθμα του VDSL2. Ωςτόςο ςε 

αποςτάςεισ μεγαλφτερεσ του 1,5 χλμ λειτουργεί όπωσ το ADSL2plus. Χάρθ ςε αυτό, 

μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και για εφαρμογζσ μεγαλφτερων αποςτάςεων. Το VDSL2 

modem χρθςιμοποιεί ςτο datalink το Packet Transfer Mode ςτο οποίο 

ενκυλακϊνεται το Ethernet πακζτο ι το IP και όχι το ATM όπωσ ςτο ADSL. Το VDSL2 

ζχει προτυποποιθκεί ωσ ITU-T G.993.2. 

1.3.6.3. φγκριςθ των τεχνολογιών ADSL,ADSL2,VDSL,VDSL2 

 

Είναι γνωςτό πωσ θ τεχνολογία xDSL εξαρτάται ςε πολφ μεγάλο βακμό από 

το καλωδιακό μικοσ τθσ ςφνδεςθσ, τθν φυςικι κατάςταςθ των καλωδίων του 

αςτικοφ δικτφου και το ποςοςτό φόρτιςισ τουσ ςε ομοειδείσ υπθρεςίεσ. Θ 

ευρυηωνικότθτα παρζχεται ςιμερα μζςω τθσ τεχνολογίασ DSL, από DSLAM που 

είναι εγκατεςτθμζνα ςε αςτικά κζντρα. Θ τεχνολογία ADSL2+ παρζχει ονομαςτικζσ 

ταχφτθτεσ μζχρι 24 Mb/s, όμωσ θ πραγματικι ταχφτθτα ςυντονιςμοφ μειϊνεται 

ςθμαντικά κακϊσ αυξάνεται το μικοσ του χάλκινου βρόχου, όπωσ αυτό 

χαρακτθριςτικά αποτυπϊνεται και ςτθν Εικόνα 1.20.  

 

 
Εικόνα 1.20. : Εξαςκζνιςθ ταχφτθτασ λόγω απόςταςθσ χαλκοφ ςτισ τεχνολογίεσ 

ADSL,ADSL2+ 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=FTTN&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=FTTC&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/FTTB
http://el.wikipedia.org/wiki/ADSL2%2B
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  Θ τεχνολογία VDSL2 παρζχει τθν δυνατότθτα για ταχφτθτεσ πρόςβαςθσ ζωσ 

100 Mb/s, μόνο όμωσ για μικρά μικθ χαλκοφ ζωσ 400 m. Στθ ςυνζχεια 

παρουςιάηεται ζνα ενδεικτικό διάγραμμα για τθν τεχνολογία VDSL2, που εξετάηει 

τισ ςυνιςτϊςεσ του bit rate (Kbps) ωσ προσ τθν απόςταςθ του τοπικοφ χάλκινου 

βρόγχου (last mile)(Εικόνα 1.21.).   

 

 
Εικόνα 1.21. : Εξαςκζνιςθ ταχφτθτασ λόγω απόςταςθσ χαλκοφ ςτθν τεχνολογία 

VDSL2 

 Στθν Εικόνα 1.21. απεικονίηονται τα profiles 8b και 17α. Ο πίνακασ με τα 

χαρακτθριςτικά όλων των profiles για τθν τεχνολογία VDSL2 παρατίκενται ςτθν 

Εικόνα 1.22. 

 

 
Εικόνα 1.22. : Profiles τθσ τεχνολογίασ VDSL2 

  

 Στθν προςπάκεια να ζχουμε μια περιςςότερο ςυγκεντρωτικι εικόνα για όλεσ 

τισ προαναφερκείςεσ τεχνολογίεσ, το διάγραμμα τισ Εικόνα 1.23. ςυμβάλει ςε αυτό, 

κακϊσ παρουςιάηονται οι τεχνολογίεσ ςυναρτιςει τθσ απόςταςθσ τθσ γραμμισ (Km) 

και ο ρυκμόσ μεταφοράσ των δεδομζνων (Mbps).     
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Εικόνα 1.23. : Συγκεντρωτικό διάγραμμα 

 

 Στθ ςυνζχεια, παρουςιάηεται χαρακτθριςτικά θ χρθςιμοποίθςθ τθσ 

ευρυηωνικότθτασ για τθν εξυπθρζτθςθ των διαφόρων υπθρεςιϊν (Εικόνα 1.24.). 

Ππωσ ζχει ιδθ αναφερκεί, αλλά και από τθν Εικόνα 1.24. είναι ξεκάκαρο πωσ όςο 

μεγαλφτερο είναι το εφροσ ηϊνθσ και αντίςτοιχα θ ταχφτθτα, τόςο περιςςότερεσ 

είναι οι δυνατότθτεσ για νζεσ υπθρεςίεσ. Σιμερα θ πρόςβαςθ ςτθν ευρυηωνικότθτα 

παρζχεται κυρίωσ μζςω τθσ τεχνολογίασ ADSL2+. Πμωσ, οι εταιρίεσ τθλεπικοινωνιϊν 

τείνουν να αναβακμίηουν τα δίκτυα τουσ, ϊςτε να ςυναντιςουν τισ ανάγκεσ που 

προςτάηουν θ ευρυηωνικότθτα και φυςικά οι χριςτεσ.  

 

 
Εικόνα 1.24. : Υπθρεςίεσ και Ευρυηωνικότθτα 
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1.4. Από το χαλκό ςτην οπτική ίνα 

 

 Στθν τελευταία αυτι ενότθτα του πρϊτου κεφαλαίου εξετάηεται θ μετάβαςθ 

από τθν δικτφωςθ μζςω χάλκινων καλωδιϊςεων ςτθν δικτφωςθ μζςω οπτικϊν ινϊν. 

Εντοπίηονται οι λόγοι που θ μετάβαςθ αυτι είναι απαραίτθτθ, αλλά και οι 

παράγοντεσ που ςυμβάλουν κετικά ςτθν μετάβαςθ αυτι.   

  

1.4.1.  Η εξϋλιξη των μϋςων μετϊδοςησ και των υπηρεςιών 

  

  Θ αναγκαιότθτα τθσ εξζλιξθσ των τθλεπικοινωνιϊν και των υπθρεςιϊν 

πθγάηει από τθν ςυνεχόμενθ αφξθςθ των απαιτιςεων ενόσ διαρκϊσ 

μεταβαλλόμενου κοινωνικοφ και τεχνολογικοφ περιβάλλοντοσ. Στο ςθμείο αυτό 

εντοπίηονται τα κυριότερα ςθμεία τθσ εξζλιξθσ αυτισ, ϊςτε να μπορεί να 

προβλεφτεί, όςο αυτό είναι δυνατόν, και το μζλλον τθσ.   

 Θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ ωσ προσ τα παραδοςιακά δίκτυα πρόςβαςθσ 

επαρκοφςε για τισ βαςικζσ υπθρεςίεσ που μζχρι πρόςφατα χρθςιμοποιοφνταν από 

τουσ περιςςότερουσ χριςτεσ. Ειδικότερα οι υπθρεςίεσ αυτζσ αφοροφςαν κατά 

κφριο λόγο τθν τθλεφωνία και οι επιπρόςκετεσ υπθρεςίεσ μεταφοράσ δεδομζνων 

(data services, leased lines, switched services) εξυπθρετοφνταν από ξεχωριςτό 

εξοπλιςμό και δίκτυα, που ςτθν πλειοψθφία τουσ περιορίηονταν ςτα 1,5 με 2 

Mbit/s. Τθν  «ραχοκοκαλιά» τισ οποιαςδιποτε νζασ τεχνολογίασ που αφοροφςε ςτα 

δίκτυα, αποτελοφςε το τθλεφωνικό δίκτυο και όλεσ οι εξελίξεισ βαςίηονταν ςε αυτό.  

 Θ δομι του τθλεφωνικοφ δικτφου κυρίωσ δθμιουργικθκε από ςυνδζςεισ 

ςθμείου προσ ςθμείο (point to point) μεταξφ του τοπικοφ κζντρου μεταγωγισ (Local 

Exchange, LEX) και του ςυνδρομθτι, με τθ χριςθ χάλκινων καλωδιϊςεων. Αυτι θ 

διαςφνδεςθ μζςω χαλκοφ αποτελεί τθν κφρια πθγι των περιςςότερων περιοριςμϊν 

και ελαττωμάτων του υφιςτάμενου δικτφου. Στο ςθμείο αυτό εντοπίηεται το 

κυριότερο πρόβλθμα των δικτφων ςτακερισ τθλεφωνίασ που αφορά ςτα κεμζλιά 

του, δθλαδι ςτο φυςικό του επίπεδο. Στθ ςυνζχεια παρουςιάηονται οριςμζνα από 

τα κυριότερα μειονεκτιματα τθσ δομισ του τθλεφωνικοφ δικτφου. 

        Το πρϊτο και ίςωσ ςθμαντικότερο μειονζκτθμα του «απαρχαιωμζνου» 

τθλεφωνικοφ δικτφου αφορά ςτα προβλιματα που παρουςιάηονται ςτθν 

αντιμετϊπιςθ των περιοριςμϊν του δικτφου όςων αφορά το εφροσ ηϊνθσ 

(bandwidth). Ζνασ εξίςου ςθμαντικόσ αρνθτικόσ παράγοντασ είναι θ περιοριςμζνθ 

αξιοπιςτία του δικτφου, θ οποία οφείλεται ςτον τφπο των ςυνδζςεων (point to 

point). Επιπλζων, το δίκτυο αυτό χαρακτθρίηεται για τθν ζλλειψθ 

προςαρμοςτικότθτασ ςτισ μελλοντικζσ αλλαγζσ που προβλζπονται ωσ προσ τα 

χαρακτθριςτικά των υπθρεςιϊν. Τζλοσ, το υψθλό κόςτοσ ςυντιρθςθσ λόγω τθσ 
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φπαρξθσ διαφορετικοφ και ανομοιόμορφου εξοπλιςμοφ, ζρχεται να προςκζςει ζνα 

ακόμα μειονζκτθμα.  

  Είναι πλζον ολοφάνερο πωσ θ ραγδαία εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ ζχει 

δθμιουργιςει ζνα νζο τοπίο ςτισ τθλεπικοινωνίεσ, το οποίο διαρκϊσ μεταβάλλεται 

και εξελίςςεται. Ειδικότερα, θ ζλευςθ των νζων ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν 

(δεδομζνων και κινοφμενθσ εικόνασ) κακιςτοφν επιτακτικότερθ τθν ανάγκθ για 

ανάπτυξθ των κατάλλθλων υποδομϊν. Θ αναγκαιότθτα αυτι των άμεςων αλλαγϊν 

για τουσ οργανιςμοφσ τθλεπικοινωνιϊν, γεννά ζνα πεδίο ανταγωνιςμοφ που 

διαρκϊσ εντείνεται, κακϊσ αυτοί είναι που πρζπει να ικανοποιιςουν άμεςα τθσ 

απαιτιςεισ των ςυνδρομθτϊν τουσ για νζεσ υπθρεςίεσ και με ανεκτό κόςτοσ.  

 Πταν γίνεται λόγοσ για ανάπτυξθ των κατάλλθλων υποδομϊν, αυτό ςθμαίνει 

πωσ το δίκτυο των τθλεπικοινωνιακϊν οργανιςμϊν οφείλει να υποςτθρίηει 

μεγαλφτερο εφροσ ηϊνθσ και μονάδεσ δικτφου που εξυπθρετοφν τθν 

αποτελεςματικι μίξθ υπθρεςιϊν και που επθρεάηουν ςτο ελάχιςτο τθν διαχείριςθ 

και τον ιδθ εγκατεςτθμζνο εξοπλιςμό. Θ αμεςότερθ και ςε ικανοποιθτικό βακμό 

κόςτουσ, λφςθ ςτο πρόβλθμα τθσ αφξθςθσ του εφρουσ ηϊνθσ, είναι θ αρχιτεκτονικι 

τθσ οπτικισ ίνασ ζωσ το πεηοδρόμιο (Fiber To The Curb, FTTC), για τθν οποία ζχει 

προθγθκεί εκτενισ αναφορά ςτο  κεφάλαιο αυτό.  

 Εκτόσ από το μζςο μετάδοςθσ, εξίςου ςθμαντικι είναι και θ αλλαγι τθσ 

δομισ του δικτφου κακϊσ είναι αναγκαία θ ειςαγωγι δομϊν δακτυλίου μζςα ςτο 

δίκτυο, που ςκοπό ζχει τθν αφξθςθ τθσ αξιοπιςτίασ του ςυνδρομθτικοφ βρόχου 

(subscriber loop). Επίςθσ, θ τυποποίθςθ των ςθμείων προςαρμογισ που βρίςκονται 

μεταξφ δικτφου πρόςβαςθσ και κόμβων εξυπθρζτθςθσ και του Τθλεπικοινωνιακοφ 

Δικτφου Διαχείριςθσ (TMN) επιτρζπει μια ομοιόμορφθ πρόςβαςθ ςτο ςυνδρομθτικό 

βρόχο. [6]             

     

1.4.2. Αλλαγϋσ ςτο δύκτυο πρόςβαςησ 

  

 Ππωσ γίνεται αντιλθπτό, θ ανάγκθ για αλλαγζσ ςτο δίκτυο πρόςβαςθσ είναι 

δεδομζνθ και οι αλλαγζσ αυτζσ επικείμενεσ. Για το λόγο αυτό, το τελευταίο ςθμείο 

τθσ πρϊτθσ ενότθτασ πραγματεφεται δφο από τισ ςθμαντικότερεσ ςυνιςτϊςεσ 

αυτϊν των αλλαγϊν, τουσ παράγοντεσ που ευνοοφν τισ αλλαγζσ ςτο δίκτυο 

πρόςβαςθσ και το πρόβλθμα του κόςτουσ που περιζχουν αυτζσ.   

 

1.4.2.1. Παράγοντεσ που επιταχφνουν τισ αλλαγζσ 

  

 Σε αυτό το ςθμείο αναφζρονται οριςμζνοι από τουσ ςθμαντικότερουσ 

παράγοντεσ που δρουν καταλυτικά ςτθν ειςαγωγι νζων τεχνολογιϊν πρόςβαςθσ 

και είναι οι εξισ : 
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 Συποποιθμζνα ςθμεία προςαρμογισ : Ζχοντασ τυποποιθμζνα ςθμεία 

προςαρμογισ μεταξφ του δικτφου πρόςβαςθσ και του κεντρικοφ δικτφου 

επιτυγχάνεται θ άρςθ οποιουδιποτε περιοριςμοφ ςτθν επιλογι του προμθκευτι 

του εξοπλιςμοφ που κα χρθςιμοποιθκεί για το δίκτυο πρόςβαςθσ. Το ETSI 

(European Telecommunication Standards Institute) ζχει ιδθ δθμιουργιςει πρότυπα 

για ςθμεία προςαρμογισ ςτενισ ηϊνθσ μεταξφ του δικτφου πρόςβαςθσ και του 

τοπικοφ κζντρου, τα  V5.1, V5.2 και VB5 για υπθρεςίεσ ευρείασ ηϊνθσ. Μζςω αυτισ τθσ 

τυποποίθςθσ ενκαρρφνεται ο ανταγωνιςμόσ ςτο δίκτυο πρόςβαςθσ και κατά 

ςυνζπεια μειϊνεται το κόςτοσ του εξοπλιςμοφ. 

 Αντικατάςταςθ παλιοφ εξοπλιςμοφ :   Αναγνωρίηοντασ το γεγονόσ ότι θ 

αντικατάςταςθ του χάλκινου δικτφου με οπτικζσ ίνεσ είναι αρκετά χρονοβόρα και 

κοςτοβόρα διαδικαςία, κα πρζπει να υπάρξει κατάλλθλθ πρόβλεψθ και για τισ 

μελλοντικζσ ανάγκεσ που κα προκφψουν. Ο νζοσ εξοπλιςμόσ κα πρζπει να είναι 

ςφγχρονοσ και να μπορεί να αναβακμιςτεί εφκολα. 

 Απελευκζρωςθ τθσ αγοράσ των τθλεπικοινωνιών :  Τα δίκτυα πρόςβαςθσ 

επόμενθσ γενιάσ αποτελοφν μια επανάςταςθ ςτον χϊρο των τθλεπικοινωνιϊν, 

κακϊσ αλλάηουν το μονοπωλιακό κακεςτϊσ που τόςα χρόνια απολάμβαναν οι 

δθμόςιοι λειτουργοί τθλεφωνίασ PTO’s (Public Telephone Operators). Θ 

ιδιωτικοποίθςθ και θ ειςαγωγι του ανταγωνιςμοφ υποςτθρίηονται πλιρωσ από τα 

δίκτυα NGA και με αυτό τον τρόπο ζνασ πάροχοσ που επικυμεί να δθμιουργιςει 

ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα μζςω τθσ ικανότθτάσ του να προςφζρει μεγαλφτερο 

εφροσ υπθρεςιϊν, ζχει τθ δυνατότθτα να το κάνει.  

 Νζεσ υπθρεςίεσ : Θ ζλευςθ των δικτφων NGA κα ςθμάνει και τθν εξζλιξθ τθσ 

αγοράσ ωσ προσ τισ νζεσ υπθρεςίεσ, που κα μποροφν πλζον να υποςτθρίηονται από 

τα αναβακμιςμζνα δίκτυα. Αυτό δθμιουργεί μια νζα ϊκθςθ και για τουσ χριςτεσ 

αλλά και για τουσ παρόχουσ ςτθν ταχφτερθ αλλαγι του απαρχαιωμζνου δικτφου.*6+   

 

1.4.2.2. Σο πρόβλθμα του κόςτουσ ςτον τοπικό βρόχο 

 

 Σφμφωνα με όςα ζχουν προαναφερκεί, γίνεται αντιλθπτό ότι οι ευρυηωνικζσ 

υπθρεςίεσ μποροφν να υποςτθρίξουν εμπορικά τθν ειςαγωγι των δικτφων 

πρόςβαςθσ επόμενθσ γενιάσ. Επιπλζον, θ μαηικι ειςαγωγι τθσ φωτονικισ 

τεχνολογίασ ςτο ςυνδρομθτικό βρόχο κα οδθγιςει ςτθ ςταδιακι μείωςθ του 

κόςτουσ, λόγω τθσ αφξθςθσ τθσ παραγωγισ.  

 Ωςτόςο, ο επιχειρθματικόσ κίνδυνοσ παραμζνει, δθμιουργϊντασ ζνα 

πρόβλθμα τεχνικο-οικονομικισ βελτιςτοποίθςθσ που πρζπει να αντιμετωπιςτεί 

κατάλλθλα, ϊςτε το ζργο ανάπτυξθσ δικτφων πρόςβαςθσ επόμενθσ γενιάσ να είναι 

βιϊςιμο και αποδοτικό. Λόγο τθσ υψθλισ πολυπλοκότθτασ του προβλιματοσ 

αυτοφ, κρίνεται απαραίτθτο να προςδιοριςτοφν οριςμζνοι κρίςιμοι παράγοντεσ.  
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 Θ εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ δεν ζχει ακόμα φτάςει ςε τζτοιο επίπεδο μαηικισ 

παραγωγισ, ϊςτε θ οικονομία να αποτελζςει τον κφριο ςυντελεςτι ςτθ λιψθ 

αποφάςεων. Από τθ άλλθ πλευρά, ιδιαιτζρα ςθμαντικι κρίνεται και θ πρόκεςθ για 

μαηικζσ επενδφςεισ ςτθν ευρυηωνικότθτα, που όμωσ εμπεριζχουν υψθλό κίνδυνο. Ο 

κίνδυνοσ είναι μια επιπρόςκετθ παράμετροσ που ςχετίηεται άμεςα με τθν ελπίδα ςε 

ραγδαία αφξθςθ ςυνδρομθτϊν και μελλοντικϊν κερδϊν ςτο ανταγωνιςτικό 

περιβάλλον των τθλεπικοινωνιϊν.  

 Κατά ςυνζπεια, δεν επαρκεί θ εςτίαςθ μόνο ςτθ μείωςθ του κόςτουσ  λόγω 

τθσ μαηικισ παραγωγισ, αν δεν προθγθκεί το βιμα τθσ οριςμζνθσ 

επαναχρθςιμοποίθςθσ τθσ υπάρχουςασ υποδομισ και ο αποτελεςματικόσ 

διαμεριςμόσ του εξοπλιςμοφ των οπτικϊν ινϊν ςε πολλοφσ ςυνδρομθτζσ. Επίςθσ, ο 

ςυνδυαςμόσ οριςμζνων παραγόντων είναι απαραίτθτοσ για να επιτευχκεί 

ολοκλθρωτικά θ ανάπτυξθ των οπτικϊν ινϊν ςτον τοπικό βρόχο. Οι ςθμαντικότεροι 

τρεισ παράγοντεσ είναι οι ακόλουκοι : 

 Οικονομία κλίμακασ : Για να επιτευχκεί οικονομία κλίμακασ ςε αυτό το 

εγχείρθμα κα πρζπει να υπάρξει κακολικι χριςθ των οπτικϊν ινϊν, που κα 

επιφζρει τθν αφξθςθ τθσ παραγωγισ μζχρι το ςθμείο εκείνο ςτο οποίο κα επιτραπεί 

θ ςθμαντικι μείωςθ του κόςτουσ.    

 Οικονομία εφαρμογών : Ρρόκειται για τθν μεκοδευμζνθ και ςε μεγάλθ 

κλίμακα ειςαγωγι μιασ ι περιςςοτζρων ευηωνικϊν εφαρμογϊν ( π.χ. IP-TV, Video 

on Demand, HD TV) , που ςτόχο ζχει να προςελκφςει τουσ ςυνδρομθτζσ ϊςτε να 

καταναλϊνουν περιςςότερο εφροσ ηϊνθσ. Πμωσ, και αυτό είναι ιδιαιτζρωσ 

ςθμαντικό, το εφροσ ηϊνθσ πρζπει να προςφζρεται ςε χαμθλότερθ τιμι ανά μονάδα 

ςε ςχζςθ με τθ ςθμερινι τθλεφωνία. Με αυτόν τον τρόπο εξουδετερϊνεται θ 

αβεβαιότθτα τθσ ηιτθςθσ και εξαςφαλίηονται τα αρχικά ζςοδα. Επίςθσ, θ δυναμικι 

τθσ ςυνεχόμενθσ ανάπτυξθσ ευηωνικϊν εφαρμογϊν μικρισ κλίμακασ κωρακίηει τθν 

ςυνεχι μελλοντικι ηιτθςθ για εφροσ ηϊνθσ και υπόςχεται τθν εμφάνιςθ οριακοφ 

κζρδουσ αρχικά.  

 Πτώςθ του κόςτουσ : Αυτι μπορεί να επιτευχκεί με τθ χριςθ ενόσ 

ςυςτιματοσ κοινόχρθςτθσ πρόςβαςθσ με πικανι επαναχρθςιμοποίθςθ τμιματοσ 

τθσ υπάρχουςασ χάλκινθσ υποδομισ. [6]  

   

 Ππωσ προκφπτει από όςα αναφζρονται παραπάνω, πζρα από τθν 

τεχνολογία, θ οποία μασ παρζχει πολλζσ και ςθμαντικζσ ευκολίεσ και λφςεισ, το 

εγχείρθμα τθσ επζνδυςθσ ςε δίκτυα πρόςβαςθσ επόμενθσ γενιάσ απαιτεί τθν 

αναλυτικι και επιςταμζνθ μελζτθ κεμάτων που αφοροφν ςε οικονομικζσ και 

ρυκμιςτικζσ παραμζτρουσ. Αυτό είναι και το αντικείμενο των δφο επόμενων 

ενοτιτων.    
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ΔΕΤΣΕΡΗ  ΕΝΟΣΗΣΑ  

Ειςαγωγή 2ησ Θεματικήσ Ενότητασ 

 

 Θ παροφςα ενότθτα κζτει ωσ ςτόχο τθν ανάδειξθ των κατάλλθλων 

οικονομικϊν παραμζτρων, που κα ςυμβάλλουν ςτθν επιτυχθμζνθ ανάπτυξθ των 

δικτφων πρόςβαςθσ επόμενθσ γενιάσ (NGA). Ο πρϊτοσ και ςθμαντικότεροσ 

παράγοντασ που πρζπει να λθφκεί ςοβαρά υπόψθ, είναι το γεγονόσ ότι αν και θ 

ανάπτυξθ δικτφων NGA αφορά ςε μια ςθμαντικότατθ τεχνολογικι εξζλιξθ ςτον 

χϊρο των τθλεπικοινωνιϊν που ωφελεί το κοινωνικό ςφνολο, δεν παφει να αποτελεί 

μια επζνδυςθ. Ειδικότερα, θ επζνδυςθ αυτι αφορά ςε υψθλισ ποιότθτασ 

τεχνολογία, ζχοντασ όμωσ ςθμαντικζσ διαφορζσ ςε ςχζςθ με επενδφςεισ ςε κάποια 

άλλθ ςχετικι με τισ νζεσ τεχνολογίεσ ι τισ τθλεπικοινωνίεσ υπθρεςία. 

 Σε πρϊτθ φάςθ θ ενότθτα αυτι αναφζρεται ςε κζματα που αφοροφν ςτον 

κλάδο τθσ ςτακερισ τθλεφωνίασ, κακϊσ αυτόσ είναι και ο πιο άμεςοσ κλάδοσ που 

ςχετίηεται με το υπό εξζταςθ ζργο. Στθ ςυνζχεια, εξετάηονται τα δίκτυα πρόςβαςθσ 

επόμενθσ γενιάσ και θ δυναμικι που ζχουν ϊςτε να ειςζλκουν ςτθν αγορά με 

ςυγκεκριμζνα εμπορικά μοντζλα διάκεςθσ. Ακολοφκωσ, εξετάηεται θ επζνδυςθ ςε 

οπτικζσ ίνεσ για τθν Ελλάδα με ςυγκειμζνουσ όρουσ χρθματοδότθςθσ και 

απόςβεςθσ κακϊσ και οριςμζνοι παράγοντεσ κρίςιμοι για τθν ανάπτυξθ του 

ςυγκεκριμζνου ζργου.       

 Τζλοσ, αφοφ ζχουν αναλυκεί εισ βάκοσ όλοι οι ςχετικοί παράγοντεσ 

ακολουκεί μια ςυμπεραςματικι κατακλείδα, ςτθν οποία περιγράφεται μια 

ςυγκεκριμζνθ πρόταςθ που ςτοχεφει ςτθν επιτυχι υλοποίθςθ των δικτφων NGA για 

τθν Ελλάδα.     
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2.1. Ο κλάδοσ τησ ςταθερήσ τηλεφωνίασ  

 

 Στο ςθμείο αυτό παρατίκενται οριςμζνα ςτοιχεία οικονομικισ φφςθσ που 

αφοροφν ςτον κλάδο τθσ ςτακερισ τθλεφωνίασ, όπωσ αυτά αποτυπϊνονται τα 

τελευταία χρόνια ςτθν Ελλάδα.   

 

2.1.1. Χαρακτηριςτικϊ του κλϊδου 

  

 Ππωσ ςυμβαίνει ςε όλεσ τισ αναπτυγμζνεσ και αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ ζτςι 

και ςτθν Ελλάδα, ο κλάδοσ των τθλεπικοινωνιϊν είναι από τουσ ςθμαντικότερουσ ςε 

ότι αφορά τθν κοινωνικι και οικονομικι ανάπτυξθ ςε εκνικό αλλά και ςε παγκόςμιο 

επίπεδο. Μία ςειρά από παράγοντεσ όπωσ θ ζλευςθ τθσ ευρυηωνικότθτασ, θ πλιρθσ 

απελευκζρωςθ τθσ ςχετικισ αγοράσ, θ δραςτθριοποίθςθ εναλλακτικϊν παρόχων 

ςτακερισ τθλεφωνίασ  και θ ταχεία διάδοςθ των νζων τεχνολογιϊν, ζχουν επιφζρει 

ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν.  

 Το ζτοσ 2001 πραγματοποιικθκε θ πλιρθσ απελευκζρωςθ τθσ αγοράσ των 

τθλεπικοινωνιϊν, με αποτζλεςμα θ χρονιά αυτι να αποτελεί ορόςθμο για τθ 

Ελλάδα ωσ προσ τον κλάδο αυτό. Από τότε θ είςοδοσ των εναλλακτικϊν παρόχων 

οδιγθςε ςε ζναν πολφ ζντονο ανταγωνιςμό, που ζχει οδθγιςει τισ εταιρίεσ του 

κλάδου ςε ζνα πόλεμο τιμϊν και προςφερόμενων υπθρεςιϊν. Οι εναλλακτικοί 

πάροχοι ςτακερισ τθλεφωνίασ χρθςιμοποιοφν κατά βάςθ το δίκτυο του 

κοινοποιθμζνου φορζα εκμετάλλευςθσ (ΚΦΕ), δθλαδι ςτθν περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ 

του ΟΤΕ, για να προςφζρουν τισ υπθρεςίεσ τουσ. Με βάςθ τθν πραγματικότθτα που 

διαμορφϊνεται τα τελευταία χρόνια ςτον κλάδο αυτό, θ δθμιουργία και ανάπτυξθ 

ενόσ ιδιόκτθτου ενςφρματου πανελλαδικοφ δικτφου από κάποιον εναλλακτικό 

πάροχο είναι οικονομικά δυςβάςτακτθ για αυτόν. Επίςθσ, ςτον κλάδο 

παρουςιάηονται αρκετά εμπόδια ειςόδου για κάποια νζα επιχείρθςθ, με 

βαςικότερο τθν ςχετικι άδεια που πρζπει να εξαςφαλίςει από το κράτοσ για να 

ξεκινιςει τθσ δραςτθριότθτζσ τθσ, γεγονόσ που απαιτεί υψθλι επζνδυςθ και 

δζςμευςθ ςυχνοτιτων.  [11] 

 

2.1.2. Ανϊλυςη κλϊδου 

 

 Για να αναλυκεί ο κλάδοσ τθσ ςτακερισ τθλεφωνίασ, αρχικά αναφζρονται οι 

5 δυνάμεισ κατά Porter και ςτθ ςυνζχεια ακολουκεί μια ανάλυςθ SWOT για κάποια 

επιχείρθςθ που επικυμεί να επενδφςει ςε δίκτυα NGA.  
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2.1.2.1. Οι 5 δυνάμεισ του Porter 

 

 Το Μοντζλο των Ρζντε Δυνάμεων του Porter (ι Ρζντε Δυνάμεισ ι Μοντζλο 

των Ρζντε Δυνάμεων του Ανταγωνιςμοφ) δείχνει τθν ζνταςθ του ανταγωνιςμοφ ςε 

ζναν κλάδο. Οι πζντε αυτζσ δυνάμεισ είναι θ εξισ (Εικόνα 2.1.) 

 

 

 
Εικόνα 2.1. : Οι 5 δυνάμεισ του Porter 

 

 Ο υφιςτάμενοσ ανταγωνιςμόσ.  
 Θ απειλι νζο ειςερχόμενων. 
 Θ απειλι των υποκατάςτατων προϊόντων.  
 Θ διαπραγματευτικι δφναμθ των προμθκευτϊν. 
 Θ διαπραγματευτικι δφναμθ των αγοραςτϊν. 

 

 Στθν περίπτωςθ του προσ εξζταςθ κλάδου τθσ ςτακερισ τθλεφωνίασ για τισ 

5 προαναφερκείςεσ δυνάμεισ αντιςτοιχοφν τα ακόλουκα : 

 

 Ζντονοσ ανταγωνιςμόσ λόγω τθσ απελευκζρωςθσ τθσ αγοράσ. 
 Υψθλά εμπόδια ειςόδου ςτον κλάδο (κρατικι άδεια, υψθλζσ επενδφςεισ). 
 Θ υποκατάςταςθ υπθρεςιϊν λειτουργεί μόνο εντόσ των ορίων του κλάδου. 
 Θ διαπραγματευτικι δφναμθ του βαςικοφ παρόχου ζναντι όλων των 

εναλλακτικϊν είναι ιςχυρι.  
 Θ διαπραγματευτικι δφναμθ των αγοραςτϊν είναι αρκετά χαμθλι. [11] 
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2.1.2.2. Ανάλυςθ SWOT 

 

 Θ ανάλυςθ SWOT είναι ζνα εργαλείο ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ το οποίο 

χρθςιμοποιείται για τθν ανάλυςθ του εςωτερικοφ και εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ 

μίασ επιχείρθςθσ, όταν θ επιχείρθςθ πρζπει να λάβει μία απόφαςθ ςε ςχζςθ με 

τουσ ςτόχουσ που ζχει κζςει ι με ςκοπό τθν επίτευξι τουσ. Το αρκτικόλεξο SWOT 

προκφπτει από τισ αγγλικζσ λζξεισ: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 

(αντίςτοιχα ςτα ελλθνικά: δυνατά ςθμεία, αδφνατα ςθμεία, ευκαιρίεσ, απειλζσ). 

 Τα δυνατά και αδφνατα ςθμεία αφοροφν το εςωτερικό περιβάλλον τθσ 

επιχείρθςθσ κακϊσ προκφπτουν από τουσ εςωτερικοφσ πόρουσ που αυτι κατζχει 

(π.χ. ικανότθτεσ προςωπικοφ και ςτελεχϊν, ιδιότθτεσ και χαρακτθριςτικά τθσ 

επιχείρθςθσ, τεχνογνωςία, χρθματοοικονομικι υγεία και ικανότθτα να 

ανταποκρικεί ςε νζεσ επενδφςεισ, κλπ.). 

 Αντικζτωσ οι ευκαιρίεσ και οι απειλζσ αντανακλοφν μεταβλθτζσ του 

εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ τθσ επιχείρθςθσ τισ οποίεσ θ επιχείρθςθ κα πρζπει να 

εντοπίςει, να προςαρμοςτεί ςε αυτζσ ι ακόμα και να τισ προςαρμόςει όπου κάτι 

τζτοιο είναι εφικτό (π.χ. είςοδοσ νζων ανταγωνιςτϊν, ρυκμίςεισ ςτο νομικό 

περιβάλλον, δθμιουργία ι/και εμφάνιςθ νζων αγορϊν, κλπ.). 

 Επομζνωσ, για μια επιχείρθςθ που δραςτθριοποιείται ςτον κλάδο τθσ 

ςτακερισ τθλεφωνίασ  και επικυμεί να επενδφςει ςε δίκτυα NGA εντοπίηονται τα 

ακόλουκα : 

 

Δυνατά θμεία 

 Οι υπθρεςίεσ ςτακερισ τθλεφωνίασ είναι απαραίτθτεσ ςτθν κακθμερινότθτα 

των ατόμων, για προςωπικοφσ και επαγγελματικοφσ λόγουσ.  

 Μια ςειρά από νζεσ εφαρμογζσ και υπθρεςίεσ βαςίηονται όλο και 

περιςςότερο ςτο web, με αποτζλεςμα το Διαδίκτυο να αποτελεί βαςικι 

ανάγκθ των περιςςοτζρων χρθςτϊν.    

Αδφνατα θμεία  

 Θ ζλλειψθ ρευςτότθτασ και θ αδυναμία ολοκλιρωςθσ επενδυτικϊν ςχεδίων 

κυρίωσ από τουσ εναλλακτικοφσ παρόχουσ τθσ ςτακερισ τθλεφωνίασ. 

 Οι κακυςτεριςεισ που παρουςιάηονται ςτθν ςυνεγκατάςταςθ των 

εναλλακτικϊν παρόχων ςτα τοπικά δίκτυα του ΟΤΕ.   

Ευκαιρίεσ  

 Θ προςφορά μεγαλφτερου εφρουσ υπθρεςιϊν και «πακζτων» που να 

καλφπτουν περιςςότερεσ ανάγκεσ και ιδιαιτερότθτεσ των ςυνδρομθτϊν. 

 Θ κατοχφρωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ ςε όλα τα επίπεδα μζςω τθσ 

ανεξάρτθτθσ ρυκμιςτικισ αρχισ (ΕΕΤΤ). 

 Απειλζσ   

 Θ τρζχουςα οικονομικι ςυγκυρία, που ζχει ωσ άμεςθ ςυνζπεια τθ μείωςθ 

του διακζςιμου ειςοδιματοσ των καταναλωτϊν. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%BF
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 Οι περικοπζσ των λειτουργικϊν δαπανϊν των επιχειριςεων, λόγω τθσ 

οικονομικισ φφεςθσ. 

 Θ μείωςθ των επενδφςεων των εταιριϊν του κλάδου μπορεί να οδθγιςει ςε 

ςταςιμότθτα όςον αφορά ςτθν εξζλιξθ τθσ αγοράσ και ςτισ παρεχόμενεσ 

υπθρεςίεσ προσ τουσ καταναλωτζσ. [11] 

 

2.1.2.3. Θ ηιτθςθ 

 

 Ραραδοςιακά, ο κλάδοσ τθσ τθλεφωνίασ διαμορφωνόταν με βάςθ τθν 

καταναλωτικι ανάγκθ τθσ επικοινωνίασ, δθλαδι όςο περιςςότερο είχε τθν ανάγκθ ο 

χριςτθσ να επικοινωνιςει τόςο περιςςότερο ζκανε χριςθ των τθλεπικοινωνιακϊν 

υπθρεςιϊν (τθλεφωνία, fax, πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο). Τισ παλαιότερεσ εποχζσ θ 

ανάγκθ αυτι καλυπτόταν κυρίωσ από τθν τθλεφωνία, ςιμερα όμωσ οι ευρυηωνικζσ 

υπθρεςίεσ τείνουν να αποτελζςουν αναπόςπαςτο κομμάτι αυτισ τθσ ανάγκθσ για 

επικοινωνία, ενθμζρωςθ και ψυχαγωγία.  

 Θ ηιτθςθ ανάμεςα ςε υπθρεςίεσ ςτακερισ τθλεφωνίασ διαμορφϊνεται 

πλζον με ςθμαντικότερο παράγοντα τθν τιμολογιακι πολιτικι των εταιριϊν 

παροχισ, κακϊσ οι βαςικζσ ανάγκεσ επικοινωνίασ προςφζρονται από όλουσ τουσ 

παρόχουσ. Ειδικότερα αυτό, ςτθν ςθμερινι αγορά, ςυναντάται με τθ χριςθ 

διαφόρων τεχνικϊν προϊκθςθσ όπωσ θ προςφορά ςυμπλθρωματικϊν υπθρεςιϊν, 

ςχετικϊν πάντα με τθν βαςικι υπθρεςία, θ διάκεςθ διαφόρων τιμολογιακϊν 

πακζτων χριςθσ ανάλογα με τθν κατθγορία του πελάτθ (οικιακό ι επαγγελματικό) 

και ανάλογα με τισ ανάγκεσ του κάκε πελάτθ ξεχωριςτά. [11] 

 

2.1.2.4. Θ προςφορά   

 

 Στθν Ελλάδα ο κλάδοσ τθσ ςτακερισ τθλεφωνίασ πριν από τθν 01/01/2001 

είχε ωσ μοναδικό πάροχο τον Ο.Τ.Ε.. Από τθν προαναφερκείςα θμερομθνία και ςτο 

εξισ, που θ εν λόγω αγορά απελευκερϊκθκε, ο Ο.Τ.Ε. είναι υποχρεωμζνοσ να 

προςφζρει τθν πρόςβαςθ ι τθν διαςφνδεςθ ςτο δίκτυό του ζναντι ςυγκεκριμζνου 

τιμιματοσ ςε ιδιωτικζσ εταιρίεσ, προκειμζνου αυτζσ να προςφζρουν υπθρεςίεσ 

ςτακερισ τθλεφωνίασ ςτουσ πελάτεσ τουσ.    

 Τθν αρχικι περίοδο από τθν απελευκζρωςθ τθσ αγοράσ ο τομζασ ςτακερισ 

τθλεφωνίασ περιελάμβανε 12 παρόχουσ (ο Ο.Τ.Ε. και 11 εναλλακτικοί). Στθν 

πλειονότθτα των ςυγκεκριμζνων εταιρειϊν, το μεγαλφτερο ποςοςτό των ετιςιων 

πωλιςεων τουσ προζρχεται από υπθρεςίεσ ςτακερισ τθλεφωνίασ. Οι περιςςότεροι 

εναλλακτικοί πάροχοι ξεκίνθςαν τισ εμπορικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ προσ το τζλοσ 

του 2002 και αρχζσ του 2003. Στθ ςυνζχεια ςθμειϊκθκαν αρκετζσ ανακατατάξεισ, 

οριςμζνεσ με τθ μορφι ςυνεργαςίασ και άλλεσ με τθ μορφι ςυγχωνεφςεων, 
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απορροφιςεων ι εξαγορϊν. Σιμερα, μετά από 8 χρόνια ο κλάδοσ ζχει ςθμαντικζσ 

διαφοροποιιςεισ. Θ ςθμαντικότερθ διαφορά είναι το γεγονόσ ότι πλζον οι 

εναλλακτικοί πάροχοι με αξιοςθμείωτο μερίδιο αγοράσ είναι 5 ( Forthnet, Hellas on 

Line, On Telecoms, CYTA, Wind(Tellas)), ενϊ υπάρχουν και οριςμζνοι άλλοι πάροχοι 

θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν (ALGONET, COSMOLINE, FIRST TELECOM, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, NETONE, OMININET(OmniVoice), VIVA ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΕΣ 

ΥΡΘΕΣΙΕΣ, VIVODI, VOICENET). Επομζνωσ, θ κατάςταςθ ςτο κλάδο τθσ ςτακερισ 

τθλεφωνίασ κα μποροφςε να χαρακτθριςτεί πιο ςτακερι ςε ςχζςθ με το 2003, 

κακϊσ ανταγωνίηονται 6 πάροχοι μαηί με τον Ο.Τ.Ε. [11] 

 

2.1.2.5. Θ αγορά  

 

 Στοιχεία τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Τθλεπικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) 

δείχνουν πϊσ θ αξία τθσ αγοράσ τθσ ςτακερισ τθλεφωνίασ παρουςιάηει μια 

ςυνεχϊσ αυξανόμενθ μείωςθ τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμζνα για τθν περίοδο 

2007/2006 θ μείωςθ ιταν 2,5% και για τθν περίοδο 2009/2008 θ μείωςθ ιταν 7,7%. 

Ζνα άλλο ςθμαντικό ςτοιχείο είναι το γεγονόσ ότι το ςφνολο των γραμμϊν ςτακερισ 

τθλεφωνίασ ςε λειτουργία διαμορφϊκθκε ςε 5.248 χιλιάδεσ το 2009 από 5.760 το 

2000 (μείωςθ 8,9%). [11] 

 

2.2. Η δυναμική των δικτύων NGA 

 

 Ζπειτα από τθν οικονομικι ανάλυςθ του κλάδου των τθλεπικοινωνιϊν και 

ειδικότερα τθσ ςτακερισ τθλεφωνίασ, που προθγικθκε, κρίνεται ακόμα 

επιτακτικότερθ θ ανάγκθ για ανάπτυξθ δικτφων επόμενθσ γενιάσ (NGA) κακϊσ αυτι 

κα επιφζρει δυναμικι ϊκθςθ και ςθμαντικι εξζλιξθ ςτο ςχετικό κλάδο.  Ειδικότερα 

ςιμερα, που θ οικονομικι κατάςταςθ τθσ Ελλάδασ βρίςκεται ςε τζλμα, ζνα ζργο 

όπωσ αυτό τθσ ανάπτυξθσ των δικτφων επόμενθσ γενιάσ κα ςυμβάλει κακοριςτικά 

ςτθν οικονομικι ανάκαμψθ τθσ χϊρασ, προςφζροντασ νζεσ κζςεισ εργαςίασ αλλά 

και μια ςθμαντικι πλατφόρμα νζων εμπορικϊν και επενδυτικϊν δραςτθριοτιτων.  

  

2.2.1. Η ευκαιρύα 

 

 Τα τελευταία χρόνια ζχει παρατθρθκεί πωσ θ ηιτθςθ για χωρθτικότθτα 

πρόςβαςθσ αυξάνεται με εκκετικό ρυκμό. Σφμφωνα με το νόμο του Nielsen 

(Nielsen's Law of Internet Bandwidth), οι ταχφτθτεσ ςφνδεςθσ ςτο δίκτυο για τουσ 

τελικοφσ οικιακοφσ χριςτεσ αυξάνονται κατά 50% ανά ζτοσ ι διπλαςιάηονται κάκε 
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21 μινεσ περίπου. Στο διάγραμμα που ακολουκεί (Εικόνα 2.2.) παρουςιάηονται οι 

ταχφτθτεσ ςε bps ςυναρτιςει του χρόνου. *12] 

 Οι κουκίδεσ ςτο διάγραμμα δείχνουν τθσ διαφορετικζσ ταχφτθτεσ με τισ 

οποίεσ οι χριςτεσ ςυνδζονται με το δίκτυο, από 300 bps το 1984 ςε μια γραμμι 

ISDN, ςε 31 Mbps το 2010. Ο κατακόρυφοσ άξονασ του διαγράμματοσ είναι ςε 

λογαρικμικι κλίμακα, ζτςι θ ευκεία γραμμι αντιςτοιχεί ςε εκκετικι αφξθςθ κατά 

ςτακερό ποςό κάκε χρόνο (50%).  *12] 

 

 
 

Εικόνα 2.2. : Nielsen's Law of Internet Bandwidth 

  

 Σφμφωνα με τθν παρατιρθςθ του Nielsen, θ ςυνεχισ ηιτθςθ για ακόμθ 

ταχφτερθ ευρυηωνικι πρόςβαςθ οδθγεί αναπόφευκτα ςε λφςεισ δικτφων 

πρόςβαςθσ επόμενθσ γενιάσ. Αυτό αποτελεί ςθμαντικι ευκαιρία ϊςτε οι 

επενδφςεισ ςε δίκτυα NGA να αποδϊςουν. 

 

2.2.2. Ο κύνδυνοσ  

  

 Πμωσ, ςτο ςθμείο αυτό πρζπει να εντοπιςτοφν οριςμζνα κρίςιμα ςτοιχεία, 

κακϊσ θ ανάπτυξθ δικτφων NGA ςε όλθ τθν ελλθνικι επικράτεια εμπεριζχει 

κινδφνουσ. Ζνα χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτυχίασ είναι θ περίπτωςθ τθσ MCI 

WorldCom. Μερικοί από τουσ ςθμαντικότερουσ παρόχουσ τθλεπικοινωνιακϊν 

υπθρεςιϊν ςτισ ΘΡΑ (AT&T, MCI WorldCom κ.α.) επζνδυςαν ςτθν εγκατάςταςθ 

οπτικϊν ινϊν ςε ζνα παναμερικανικό δίκτυο για τθν παροχι υπθρεςιϊν Internet 

πολφ υψθλϊν ταχυτιτων. Θ αρχικι εκτίμθςθ για διπλαςιαςμό των μεταφερόμενων 
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δεδομζνων μζςω Internet κάκε 100 θμζρεσ, οδιγθςε αφενόσ ςε αφξθςθ τθσ 

υποδομισ οπτικϊν ινϊν διαδικτφου κατά 500 φορζσ, αφετζρου δε ςε ςυνολικό 

δανειςμό των εταιρειϊν φψουσ άνω του ενόσ τριςεκατομμυρίου δολαρίων.  

 Κακϊσ θ αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ του Internet ιταν μεν ςθμαντικι, αλλά δεν 

ανταποκρινόταν ςτισ προςδοκίεσ των εταιρειϊν, το 2002 βρικε τισ εταιρείεσ με 

υπζρογκα χρζθ, τθν δε MCI WorldCom να κθρφττει πτϊχευςθ με χρζθ άνω των 11 

διςεκατομμυρίων δολαρίων. 

 Με το παράδειγμα αυτό γίνεται ςαφζσ πωσ οι υψθλζσ επενδφςεισ των 

εταιρειϊν τθλεπικοινωνιϊν ςε ολοζνα μεγαλφτερο δυναμικό και θ διάψευςθ των 

εκτιμιςεων για ςυνεχι και με υψθλοφσ ρυκμοφσ αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ, οδιγθςαν τον 

κλάδο ςε ςυνκικεσ πλεοναςματικοφ δυναμικοφ (overcapacity) με όλεσ τισ 

ςυνακόλουκεσ επιπτϊςεισ. 

 Επομζνωσ, γίνεται κατανοθτό πωσ θ επζνδυςθ ςε οπτικζσ ίνεσ για όλθ τθν 

ελλθνικι επικράτεια απαιτείται να είναι προςεκτικι και ςτοχευόμενθ. 

 

2.2.3. Μελϋτη περύπτωςησ τησ Οπτικόσ Ίνασ  

 

 Στο ςθμείο αυτό εξετάηεται θ επζνδυςθ ςε οπτικζσ ίνεσ με βάςθ οριςμζνα 

οικονομικά ςτοιχεία και προβλζψεισ, ϊςτε αυτι να είναι βιϊςιμθ και αποδοτικι.  

Ραρουςιάηεται μια γενικι περίπτωςθ που λειτουργεί ωσ κεμζλιο για τθν ανάπτυξθ 

δικτφων NGA ςε κάκε χϊρα τθσ Ε.Ε.. Είναι ςαφζσ πωσ θ κάκε χϊρα ζχει τα δικά τθσ 

χαρακτθριςτικά και τισ δικζσ τισ ιδιαιτερότθτεσ με αποτζλεςμα να απαιτοφνται και 

ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ για τθν κάκε μια περίπτωςθ ξεχωριςτά.  

 Θ ανάπτυξθ υποδομϊν οπτικισ ίνασ (FTTC, FTTH) πζρα από το υψθλό 

κεφάλαιο που απαιτεί ζχει να προςφζρει περιςςότερεσ υψθλοφ επιπζδου 

υπθρεςίεσ προςτικζμενθσ αξίασ και να διαςφαλίςει τθν καινοτομία τθν οικονομικι 

ανάπτυξθ και ευθμερία ενόσ κράτουσ. Πμωσ, ςτθ ςτακερι τθλεφωνία, θ μετάβαςθ 

ςε τεχνολογίεσ νζασ γενιάσ είναι ζνα πολφ μεγάλο και ςθμαντικό project που 

πρόκειται να επιφζρει επιπρόςκετεσ απαιτιςεισ ςε capex (capital expenditures), για 

αυτό και πρζπει να αναλυκεί ξεχωριςτά.  

 Στόχοσ τθσ Ψθφιακισ Ατηζντασ τθσ Ευρϊπθσ για το 2020 είναι θ πλιρθσ 

κάλυψθ των νοικοκυριϊν (100%) με τθν προχπόκεςθ ότι το 2014 κα ζχουν 

καλυφκεί τα μιςά (50%). Από τα τελευταία προβλζπεται να υπάρχει ζνα ποςοςτό 

16%, το οποίο να καλφπτεται με τεχνολογία FTTH και ταχφτθτεσ 100Mbps. Το 

πενταετζσ αυτό ςενάριο εκτιμάται πωσ κα απαιτιςει 116 διςεκατομμφρια ευρϊ 

capex για τθν αρχικι φάςθ (50%) και περιςςότερα για τθν δεφτερθ φάςθ κακϊσ κα 

αφορά τθν  κάλυψθ πιο αραιοκατοικθμζνων περιοχϊν.[13] 

 Θ καταςκευι τθσ εν λόγω υποδομισ κα απαιτιςει ςθμαντικζσ επενδφςεισ 

και αν οι πάροχοι επικυμοφν να ζχουν κζρδοσ κα πρζπει να αναηθτιςουν νζα ζςοδα 

για να δικαιολογιςουν τισ επενδφςεισ αυτζσ. Τα ζςοδα αυτά μποροφν να 
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προκφψουν από τθν ανάπτυξθ νζων ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν που κα μποροφν να 

υποςτθριχκοφν από το αναβακμιςμζνο πλζον δίκτυο. Στο ςθμείο αυτό πρζπει να 

τονιςτεί πωσ θ ςυνεχϊσ αυξανόμενθ κίνθςθ ςε ζνα δίκτυο δεν αποτελεί τεχνικό 

πρόβλθμα κακ’ εαυτό. Θ ανάπτυξθ νζου εξοπλιςμοφ (hardware) οφείλει να 

ςυναντιςει τθν ανάγκθ για τθν εξυπθρζτθςθ τθσ αυξανόμενθσ αυτισ κίνθςθσ του 

δικτφου, με ςκοπό να γίνει ομαλά θ μετάβαςθ ςτα δίκτυα NGA.  

 

2.2.3.1. Σο πρόβλθμα 

 

 Θ ουςιαςτικι πρόκλθςθ για το προσ εξζταςθ εγχείρθμα αφορά περιςςότερο 

οικονομικά παρά τεχνικά ςτοιχεία. Το πρόβλθμα που πρζπει να επιλυκεί είναι θ 

αντιμετϊπιςθ μιασ μθ προβλζψιμθσ κατάςταςθσ. Ειδικότερα τι κα ςυμβεί εάν δεν 

χρθςιμοποιθκεί αποτελεςματικά θ χωρθτικότθτα του δικτφου με αποτζλεςμα οι 

απαιτοφμενεσ επενδφςεισ να μθ ςυμβαδίςουν με τα προςδοκϊμενα ζςοδα. Εάν οι 

πάροχοι αποφαςίςουν να επενδφςουν ςε οπτικζσ ίνεσ χωρίσ να επιτφχουν 

επιπρόςκετα ζςοδα, αυτό κα ζχει πολφ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ για τουσ ίδιουσ, 

ςτοιχείο που λειτουργεί ωσ αντικίνθτρο. Ρροφανϊσ, οι ςυνζπειεσ αυτζσ κα ζχουν 

διαφορετικό αντίκτυπο ςε κάκε πάροχο, βαςιηόμενεσ ςε ςτοιχεία όπωσ θ 

ςτρατθγικι ειςόδου του κάκε παρόχου ςτθν αγορά και οι ςυνκικεσ που επικρατοφν 

ςτθ εκάςτοτε τοπικι αγορά τθσ κάκε χϊρασ.            

 Είναι ξεκάκαρο, επομζνωσ, πωσ το πρόβλθμα τθσ δυςαναλογίασ των 

επενδφςεων ωσ προσ τα προςτικζμενα ζςοδα για όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ του 

ςχετικοφ κλάδου είναι το ςθμαντικότερο εμπόδιο προσ τθν ανάπτυξθ των δικτφων 

NGA. Επίςθσ, πρζπει να τονιςτεί πωσ τα τρζχοντα μοντζλα τιμολόγθςθσ δεν 

παρακινοφν αποτελεςματικά τουσ χριςτεσ ςτθν αξιοποίθςθ τθσ υπάρχουςασ 

χωρθτικότθτασ, πόςο μάλλον ςτο ενδεχόμενο αυξθμζνθσ χωρθτικότθτασ ςτο δίκτυο. 

Γενικότερα, το ιςχφον μοντζλο περιορίηει τθν καινοτομία ωσ προσ τισ νζεσ υπθρεςίεσ 

που αφοροφν ςε επιχειριςεισ, ςε διαςκζδαςθ, ςε επικοινωνία ακόμα και ςε 

οριςμζνεσ κρίςιμεσ εφαρμογζσ όπωσ θ τθλεϊατρικι και θ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. 

Επομζνωσ, θ ανάγκθ εξεφρεςθσ εναλλακτικϊν βιϊςιμων μοντζλων προσ όφελοσ 

όλων τον εμπλεκόμενων stakeholders κρίνεται επιτακτικι.      

 

2.2.3.2. Εμπορικά μοντζλα διάκεςθσ 

 

 Στθ ςυνζχεια, αναφζρονται τζςςερεισ γενικζσ λφςεισ εναλλακτικϊν 

μοντζλων εμπορικισ διάκεςθσ που μποροφν να επιλφςουν το προαναφερόμενο 

πρόβλθμα. Θ κάκε επιλογι περιλαμβάνει κακοριςμζνεσ δράςεισ ςυμβάλλοντασ από 

τθ μια ςτθν ενκάρρυνςθ των χρθςτϊν για αποτελεςματικότερθ χριςθ τθσ 
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ευρυηωνικότθτασ και από τθν άλλθ ςτθν αφξθςθ των διακζςιμων κονδυλίων για 

επενδφςεισ ςτθ ςτακερι τθλεφωνία.       

 

  

2.2.3.2.1. Τροποποίηςη τιμολογιακήσ πολιτικήσ 

 

 Θ πρϊτθ και πιο άμεςθ λφςθ είναι αυτι τθσ κατάλλθλθσ τροποποίθςθσ των 

προγραμμάτων λιανικισ τιμολόγθςθσ, ϊςτε να επιτευχτεί αφξθςθ του μζςου 

εςόδου ανά χριςτθ (ARPU - average revenue per user). Θ επιλογι αυτι ςτοχεφει 

ςτθν αφξθςθ των εςόδων για τουσ παρόχουσ με τθν υιοκζτθςθ μιασ τιμολογιακισ 

πολιτικισ που βαςίηεται ςε χρεϊςεισ ανάλογα με τον όγκο των δεδομζνων που 

χρθςιμοποιοφν οι χριςτεσ, ανάλογα με το είδοσ των δεδομζνων αυτϊν ι ανάλογα 

με τθν ϊρα μζςα ςτθν θμζρα που γίνεται θ χριςθ. Ζτςι, για παράδειγμα, δεν κα 

υπάρχει θ ίδια χρζωςθ για ζναν χριςτθ που χρθςιμοποιεί βαςικζσ υπθρεςίεσ web-

browsing και για κάποιον που κατεβάηει ταινίεσ και παρακολουκεί streaming TV για 

12 ϊρεσ τθν θμζρα.     

 Πμωσ, αυτι θ προςαρμογι τθσ τιμολογιακισ πολιτικισ κα προκαλζςει τθν 

αντίδραςθ των χρθςτϊν κακϊσ οι περιςςότεροι πάροχοι ςιμερα προςφζρουν 

απεριόριςτθ πρόςβαςθ με ζνα ςτακερό κόςτοσ. Για να ξεπεραςτεί αυτό το εμπόδιο 

κα πρζπει να αναπτυχκοφν περιςςότερεσ διαφοροποιθμζνεσ χρεϊςεισ. Επίςθσ, ζνα 

άλλο πολφ ςθμαντικό πρόβλθμα τθσ προσ εξζταςθ λφςθσ είναι το γεγονόσ ότι οι 

χριςτεσ πολλζσ φορζσ δεν είναι ςε κζςθ να γνωρίηουν τον όγκο των δεδομζνων που 

χρθςιμοποιοφν κακϊσ πολλζσ εφαρμογζσ λαμβάνουν αναβακμίςεισ αυτόματα ςτο 

background και ςυχνι είναι θ εμφάνιςθ διαφθμίςεων που κάνουν χριςθ pop-ups 

και video- advertising ςε διάφορεσ ςελίδεσ ςτο Internet.  

 Ραρόλο που θ λφςθ τθσ διαφοροποίθςθσ τθσ τιμολογιακισ πολιτικισ 

φαίνεται να είναι άμεςθ και να μθν απαιτεί καταςκευαςτικζσ αλλαγζσ, αυτό από 

μόνο του διευκετεί ζνα μζροσ του προβλιματοσ χωρίσ όμωσ να διαςφαλίηει ζνα 

ςτακερό και αξιόπιςτο μοντζλο. Και αυτό επειδι ςτθρίηεται αποκλειςτικά ςτθν 

αγοραςτικι δφναμθ των τελικϊν χρθςτϊν, κακϊσ θ αφξθςθ τθσ τιμισ για αυτοφσ 

είναι δεδομζνθ. *13+    

 

2.2.3.2.2. Χρεώςεισ με βάςη την μεταφορά δεδομζνων 

 

 Μια δεφτερθ λφςθ είναι εκείνθ που εςτιάηει περιςςότερο ςτουσ Ραρόχουσ 

Διαδικτυακϊν Υπθρεςιϊν (Online Service Providers) και ςτα δικαιϊματα που αυτοί 

κα ζχουν τθ δυνατότθτα να αςκοφν ςτθν υπό ςυηιτθςθ υποδομι, ςφμφωνα με όςα 

εκείνοι πλθρϊνουν. Οι Ράροχοι Διαδικτυακϊν Υπθρεςιϊν είναι  για παράδειγμα 

ζνασ ISP, ζνασ πάροχοσ e-mail, ζνασ πάροχοσ  ειδιςεων (Τφποσ), ζνασ πάροχοσ 
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περιεχομζνου ψυχαγωγίασ (μουςικι, ταινίεσ), κάποια μθχανι αναηιτθςθσ (Google, 

yahoo), ζνα κατάςτθμα online, ζνα site e-finance, e-banking, e-health ι e-

government. 

 Θ ιςχφουςα κατάςταςθ επιτρζπει ςτουσ Ραρόχουσ Διαδικτυακϊν Υπθρεςιϊν 

να χρθςιμοποιοφν το Internet ωσ ζνα δίκτυο διανομισ περιεχομζνου που τουσ 

επιφζρει προςτικζμενα ζςοδα. Με αυτόν τον τρόπο δεν επιτυγχάνεται θ 

αποτελεςματικι χριςθ τθσ υποδομισ κακϊσ αποτελεί για αυτοφσ απλά μια 

τεράςτια ελεφκερθ πθγι εςόδων.  

 Αυτό που προβλζπεται ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ είναι θ χρζωςθ ανάλογα 

με τθν μεταφορά δεδομζνων για τουσ Ραρόχουσ Διαδικτυακϊν Υπθρεςιϊν (traffic-

based charges). Ριο ςυγκεκριμζνα, κα χρεϊνονται με βάςθ τα δεδομζνα που 

ςτζλνουν ςτο διαδίκτυο και με μια κακοριςμζνθ τιμολογιακι πολιτικι που κα 

προβλζπει πλικοσ χαρακτθριςτικϊν, όπωσ ο όγκοσ των δεδομζνων, οι ϊρεσ που 

χρθςιμοποιοφνται και το περιεχόμενο. Θ τιμολογιακι πολιτικι αυτι κα κακοριςτεί 

από τουσ παρόχουσ και αςφαλϊσ κα πλαιςιϊνεται από κατάλλθλουσ μθχανιςμοφσ 

που κα προςτατεφουν τον ανταγωνιςμό και τουσ μικρότερουσ Ραρόχουσ 

Διαδικτυακϊν Υπθρεςιϊν και κα διαςφαλίηουν τθν ομαλι λειτουργία τθσ 

υποδομισ. 

 Για τθν εφαρμογι τισ μεκόδου που εξετάηεται απαιτείται κοινι ςυμφωνία 

από όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ, με γνϊμονα τθν χρζωςθ ανάλογα με τθ μεταφορά 

δεδομζνων, ςτοιχείο που αποτελεί και τθν ςθμαντικότερθ αλλαγι ωσ προσ το 

υφιςτάμενο μοντζλο. Επίςθσ απαιτείται ίςθ αντιμετϊπιςθ από τουσ παρόχουσ ωσ 

προσ τουσ Ραρόχουσ Διαδικτυακϊν Υπθρεςιϊν, ϊςτε να μθν εντοπιςτοφν 

φαινόμενα που αντιτίκενται ςτθ δυναμικι ενόσ υγιοφσ ανταγωνιςμό. Αυτό κα 

μποροφςε να επιτευχκεί με μια γενικι ςυμφωνία από όλουσ τουσ παρόχουσ, ςε 

εκνικό επίπεδο, για τον κακοριςμό τισ υπό ςυηιτθςθ τιμολόγθςθσ. Μια δεφτερθ 

πρόκλθςθ για τθ μζκοδο αυτι είναι να επιτευχκεί και να διατθρθκεί ζνα λογικό και 

διαφανζσ επίπεδο τιμϊν που να επαρκεί για τθν προϊκθςθ και  τθν αποδοτικι 

χριςθ τθσ διακζςιμθσ χωρθτικότθτασ και τθν κάλυψθ του κόςτουσ. 

 Το 2014 προβλζπεται πωσ θ ςυνολικι μεταφορά δεδομζνων για τισ ςτακερζσ 

ςυνδζςεισ ςτθν Ευρϊπθ κα είναι 14.600 PB το μινα ( 1 PB = 1.125.899.906.842.624 

bytes = 250 bytes). Ρροκειμζνου να επιτευχκεί αφξθςθ των επιπρόςκετων εςόδων 

κατά 9 διςεκατομμφρια ευρϊ όπωσ ζχει κακοριςτεί για τθν βιωςιμότθτα του όλου 

εγχειριματοσ, κα απαιτοφνταν μια επιβάρυνςθ τισ τάξεωσ του 0,05 ευρϊ ανά GB 

για τουσ Ραρόχουσ Διαδικτυακϊν Υπθρεςιϊν. Αςφαλϊσ, είναι δφςκολο να 

υπολογιςτεί θ αντίδραςθ των Ραρόχων Διαδικτυακϊν Υπθρεςιϊν ςε μία τζτοια 

επιβάρυνςθ ςε κάκε είδουσ μεταφορά δεδομζνων. Στθν πράξθ, όμωσ, μια 

επιβάρυνςθ τισ τάξεωσ του 0,05 ευρϊ ανά GB μπορεί να γίνει αποδεκτι για τθν 

διανομι περιεχομζνου ςτον τελικό χριςτθ, που δθμιουργεί ζςοδα για τον πάροχο. 

Ενδεικτικά αναφζρονται οριςμζνα παραδείγματα : 
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 1.000 ψθφιακά βιβλία αντιςτοιχοφν ςε περίπου 1GB (επιπρόςκετό κόςτοσ : 

€0,05) 

 1 μουςικό άλμπουμ 74-λεπτϊν αντιςτοιχεί ςε περίπου 780ΜΒ (επιπρόςκετό 

κόςτοσ : €0,04) 

 Μια ταινία αντιςτοιχεί ςε περίπου 1,5GB (επιπρόςκετό κόςτοσ : €0,08) 

 Μια ταινία HD αντιςτοιχεί ςε περίπου 3 GB (επιπρόςκετό κόςτοσ : €0,15) 

 Είναι ςαφζσ πωσ με τθ δεφτερθ αυτι μζκοδο, οι Ράροχοι Διαδικτυακϊν 

Υπθρεςιϊν κα ελζγχουν περιςςότερο τον όγκο και τθν ποιότθτα των δεδομζνων 

που ςτζλνουν και κα αναγκάηονται να υπολογίηουν τθν αξία τουσ, ςυμβάλλοντασ 

ςτθν οικονομία του διαδικτφου και τθν ποιοτικι βελτίωςι του ςε ότι αφορά το 

περιεχόμενο.    

 Τζλοσ, θ ςυγκεκριμζνθ τιμολογιακι πολιτικι μπορεί να εφαρμοςτεί ακόμα 

και ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ που ςτζλνουν ι ανεβάηουν πολφ μεγάλο όγκο 

δεδομζνων , το περιεχόμενο του οποίου διανζμεται παράνομα. Με αυτό τον τρόπο 

θ διανομι όλου αυτοφ του όγκου κα περιοριςτεί ςε κάποιο βακμό κακϊσ δεν κα 

είναι πλζον δωρεάν, αλλά κα ζχει κάποιο κόςτοσ. *13+ 

 

2.2.3.2.3. Βελτιωμζνεσ ποιοτικά υπηρεςίεσ μζςω του δημόςιου  

  διαδικτφου 

  

 Μια τρίτθ επιλογι, είναι εκείνθ κατά τθν οποία δεν υπάρχουν επιπλζον 

χρεϊςεισ για τθν μεταφορά των δεδομζνων, όμωσ οι πάροχοι χρεϊνουν 

επιπρόςκετεσ αμοιβζσ για βελτιωμζνεσ ι επιπρόςκετεσ υπθρεςίεσ. Αυτζσ μποροφν 

να ζχουν τθν μορφι διαφοροποιθμζνθσ προςφοράσ ανάλογα με τθν ποιότθτα τθσ 

υπθρεςίασ (QoS) ςε διάφορουσ τφπουσ δεδομζνων (π.χ. Video, gaming, voice) , ωσ 

προσ τθν μεταφορά τουσ. Επίςθσ, θ λφςθ αυτι υιοκετεί τθν ιεράρχθςθ, ανάλογα με 

το περιεχόμενο, των δεδομζνων που μεταφζρονται, όπωσ αυτι ζχει επιλεχκεί από 

τουσ  Ραρόχουσ Διαδικτυακϊν Υπθρεςιϊν που προμθκεφουν και πλθρϊνουν για 

αυτζσ τισ υπθρεςίεσ.  

 Ο όροσ Quality of Service (QoS) αναφζρεται ςτθν ικανότθτα κακιζρωςθσ 

διαφορετικισ προτεραιότθτασ για τθ διακίνθςθ δεδομζνων ανάλογα με τθν 

εκάςτοτε εφαρμογι, τον χριςτθ ι τθ ροι δεδομζνων και τθν εξαςφάλιςθ 

κακοριςμζνου επιπζδου απόδοςθ ςε μια ςυγκεκριμζνθ ροι δεδομζνων. Γίνεται 

αντιλθπτό πωσ όλεσ αυτζσ οι εγγυιςεισ του QoS είναι ιδιαίτερα ςθμαντικζσ για ϊρεσ 

αιχμισ και μεγάλθσ διακίνθςθσ δεδομζνων ςτο διαδίκτυο, ειδικά για εφαρμογζσ 

πραγματικοφ χρόνου. Επομζνωσ, οι Ράροχοι Διαδικτυακϊν Υπθρεςιϊν που 

χρειάηονται τθν άμεςθ και γριγορθ μεταφορά δεδομζνων είναι πρόκυμοι να 

πλθρϊςουν για ζνα τζτοιο πλεονζκτθμα που μπορεί να λειτουργεί προσ όφελοσ των 

πελατϊν τουσ προςδίδοντασ ςε αυτοφσ ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα (π.χ. VoD 

providers, VoIP providers, IP TV providers, online games providers)   
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 Με βάςθ αυτό το μοντζλο, οι Ράροχοι Διαδικτυακϊν Υπθρεςιϊν κα 

πλθρϊνουν επιπρόςκετεσ αμοιβζσ ςτουσ Ραρόχουσ Σφνδεςθσ για τθν διανομι 

δεδομζνων ςε επίπεδα υψθλισ ποιότθτασ. Οι Ράροχοι Σφνδεςθσ ςτθ ςυνζχεια κα 

πλθρϊνουν και αυτοί ςτουσ υπόλοιπουσ Ραρόχουσ Λιανικισ Σφνδεςθσ για τθν 

χριςθ υπθρεςιϊν υψθλισ ποιότθτασ ςτισ υποδομζσ τουσ, με ςυνζπεια τθν 

δθμιουργία μιασ αλυςίδασ επιπρόςκετων αμοιβϊν. Κατά αυτόν τον τρόπο, οι 

επιπρόςκετεσ αυτζσ  αμοιβζσ για υψθλισ ποιότθτασ μεταφορά δεδομζνων 

καταλιγουν ςτον Ράροχο Σφνδεςθσ που ζκανε τθν μεγαλφτερθ επζνδυςθ ςε 

υποδομζσ. Ζτςι το μοντζλο για υψθλισ ποιότθτασ QoS μπορεί να επιτφχει και να 

αντιμετωπίςει ςε ςθμαντικό βακμό το πρόβλθμα που αναφζρεται παραπάνω και 

αφορά ςτθν ανάπτυξθ δικτφων NGA.  

 Για τθν επιτυχι ανάπτυξθ ενόσ μοντζλου βελτιωμζνων ποιοτικά υπθρεςιϊν 

μζςω του δθμόςιου διαδικτφου απαιτείται, πρωτίςτωσ, ςυναίνεςθ και ςυμφωνία 

από όλα τα εμπλεκόμενα τμιματα τθσ αλυςίδασ που αναφζρκθκε παραπάνω. Θ 

ςυμφωνία αυτι αφορά κυρίωσ ςτον κακοριςμό κοινϊσ αποδεκτϊν προτφπων 

μεταφοράσ δεδομζνων, ϊςτε να επιτευχκεί θ αποτελεςματικι λειτουργία του 

μοντζλου.  

 Οι ςχεδιαςτζσ δικτφων IP εδϊ και αρκετά χρόνια βρίςκονται αντιμζτωποι με 

ζνασ ςυμβιβαςμό (trade-off) ανάμεςα ςτο να επενδφςουν ςε αφξθςθ τθσ 

χωρθτικότθτασ τθσ μεταφοράσ δεδομζνων και ςτο να επενδφςουν ςε ςυςτιματα 

διαχείριςθσ τθσ μεταφοράσ δεδομζνων και τθσ κατθγοριοποίθςισ τουσ. Με το 

μοντζλο που εξετάηεται θ δθμιουργία ενόσ διαδικτφου δφο τάξεων (two-class 

Internet) μπορεί να γίνει πραγματικότθτα και αυτό κα αποτελεί κακαρά επιλογι 

του εκάςτοτε Ραρόχου Διαδικτυακϊν Υπθρεςιϊν. 

 Αυτι θ τρίτθ λφςθ κα πρζπει να κεωρθκεί ωσ ςυμπλθρωματικό και όχι ωσ 

υποκατάςτατο τθσ ςθμερινισ μορφισ του διαδικτφου, που ενζχει οριςμζνεσ 

δυςκολίεσ ςτθν δθμιουργία νζων υπθρεςιϊν και νζου τιμολογιακοφ κακεςτϊτοσ, με 

ςυντονιςμζνο τρόπο ϊςτε να αποδειχκεί εφικτι μεςοπρόκεςμα. Πμωσ, κα πρζπει 

να αναφερκεί πωσ θ ςυγκεκριμζνθ λφςθ δεν ανταποκρίνεται πλιρωσ ςτο 

προκακοριςμζνο πρόβλθμα και υπάρχει μεγάλθ πικανότθτα ζντονων αντιδράςεων 

από διάφορεσ ομάδεσ ενδιαφερομζνων, που κα μποροφςαν να επικαλεςτοφν πωσ 

κίγεται θ ουδετερότθτα του διαδικτφου (Net Neutrality). [13] 

 

2.2.3.2.4. Βελτιωμζνεσ ποιοτικά υπηρεςίεσ με βάςη διμερείσ ςυμφωνίεσ                   

 

 Θ τζταρτθ και τελευταία λφςθ αφορά ςε βελτιωμζνεσ υπθρεςίεσ μεταφοράσ 

δεδομζνων που προςφζρονται από τουσ Ραρόχουσ Λιανικισ Σφνδεςθσ ςτουσ 

Ραρόχουσ Διαδικτυακϊν Υπθρεςιϊν, με βάςθ διμερείσ ςυμφωνίεσ που ςκοπό ζχουν 

να βελτιϊςουν τα δίκτυα πρόςβαςθσ και να διαφοροποιθκοφν μζςω αυτϊν. Θ 

ειδοποιόσ διαφορά αυτοφ το μοντζλου ςε ςχζςθ με το τρίτο κατά ςειρά ζγκειται ςτο 



ΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΗΘΤΘΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΡΟΣΒΑΣΘΣ ΕΡΟΜΕΝΘΣ ΓΕΝΙΑΣ 
53 

ότι οι υπθρεςίεσ αυτζσ κα αναπτφςςονται ςε ξεχωριςτά από το δθμόςιο διαδίκτυο 

κανάλια. Με τεχνολογίεσ VPN/MPLS οι Ραρόχουσ Λιανικισ Σφνδεςθσ και οι  φορείσ 

CDN (Content Delivery Networks operators) κα ζχουν τθ δυνατότθτα να 

προςφζρουν βελτιωμζνεσ υπθρεςίεσ μεταφοράσ δεδομζνων αλλά και 

ςυγκεκριμζνου περιεχομζνου ςτουσ Ραρόχουσ Διαδικτυακϊν Υπθρεςιϊν. 

 Επομζνωσ, το προσ εξζταςθ μοντζλο προβλζπει τθν διατιρθςθ του δθμόςιου 

διαδικτφου ωσ ζχει με τθν χριςθ επιπρόςκετων υποδομϊν δίνοντασ ςτουσ 

Ραρόχουσ Διαδικτυακϊν Υπθρεςιϊν δφο επιλογζσ. Θ πρϊτθ αφορά ςε διμερείσ 

εμπορικζσ ςυμφωνίεσ με τουσ Ραρόχουσ Λιανικισ Σφνδεςθσ και θ δεφτερθ δίνει τθν 

δυνατότθτα ςε φορείσ CDN να ςυμμετζχουν. Ειδικότερα, οι φορείσ CDN, κα 

μποροφςαν να χαρακτθριςτοφν ωσ διανομείσ περιεχομζνου, που λειτουργοφν 

ςυνδυάηοντασ τθν απαιτοφμενθ τεχνογνωςία και τισ λφςεισ που προςφζρουν οι 

Ράροχοι Λιανικισ Σφνδεςθσ, προςφζροντασ ολοκλθρωμζνα πακζτα ςτουσ  

Ραρόχουσ Διαδικτυακϊν Υπθρεςιϊν.  

 Θ λφςθ αυτι κα ωφελιςει ςε μεγάλο βακμό τουσ Ραρόχουσ Διαδικτυακϊν 

Υπθρεςιϊν, κακϊσ κα τουσ προςφζρει βελτιωμζνεσ υπθρεςίεσ με εμπορικοφσ όρουσ 

που κα είναι εφκολο να χρθςιμοποιιςουν όπωσ και με τθν τρίτθ λφςθ. Πμωσ, ςτθν 

περίπτωςθ αυτι οι υπθρεςίεσ αυτζσ κα παρζχονται αμεςότερα, ταχφτερα και πιο 

ευζλικτα.  

 Ππωσ γίνεται αντιλθπτό το τελευταίο αυτό μοντζλο ζχει πολλά κοινά ςθμεία 

με το προθγοφμενο, με τθ διαφορά ότι ο ςυνδυαςμόσ CDN υπθρεςιϊν ςε υψθλισ 

ταχφτθτασ υποδομζσ  για όςουσ ζχουν τθ πρόκεςθ να πλθρϊςουν κάποια αμοιβι, 

δίνει μια άλλθ προοπτικι. Μια νζα βιϊςιμθ αγορά μπορεί να αναπτυχκεί για αυτζσ 

τισ υπθρεςίεσ, που κα επιφζρει νζα επιχειρθματικά μοντζλα ςε ςυνκικεσ υγιοφσ 

ανταγωνιςμοφ. Θ προοπτικι αυτι πθγάηει από το γεγονόσ ότι ζνα τζτοιο μοντζλο 

υλοποιείται αμεςότερα και διευκετεί, ςε αρχικό ςτάδιο και ςτο βακμό που είναι 

δυνατό, το πρόβλθμα.           

 

 Θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ ςτθν αγορά του Διαδικτφου χρειάηεται 

τροποποιιςεισ, κακϊσ λίγα είναι πλζον τα οικονομικά κίνθτρα για τουσ Ραρόχουσ 

Διαδικτυακϊν Υπθρεςιϊν ϊςτε να χρθςιμοποιιςουν αποτελεςματικά το εφροσ 

ηϊνθσ του. Επιπροςκζτωσ, τα δίκτυα δεν είναι ςε κζςθ να αποτιμιςουν τθν όλο και 

αυξανόμενθ ηιτθςθ για μεταφορά δεδομζνων και δεν υπάρχουν νζα κίνθτρα για 

τουσ Ραρόχουσ Σφνδεςθσ να επενδφςουν ςε υποδομζσ.  

 Στο ςθμείο αυτό εντοπίηεται θ ευκαιρία για τθν ανάπτυξθ δικτφων NGA με 

ςτοχευόμενο και προγραμματιςμζνο πλάνο. Ππωσ προκφπτει από τθν ανάλυςθ των 

τεςςάρων παραπάνω γενικϊν λφςεων εναλλακτικϊν μοντζλων εμπορικισ διάκεςθσ, 

θ κάκε μια από αυτζσ δφναται να επιλφςει τμθματικά το γενικότερο πρόβλθμα. 

Είναι ςθμαντικό να εντοπιςτοφν τα κετικά και τα αρνθτικά τθσ κάκε επιλογισ και 

είτε να χρθςιμοποιθκοφν κατάλλθλα ςε ςυγκεκριμζνεσ δομζσ θ κάκε μία, είτε να 

ςυνδυαςτοφν ϊςτε να επιτευχκεί θ επιηθτοφμενθ λφςθ ςτο βακμό που αυτό είναι 
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δυνατό. Αςφαλϊσ τα μοντζλα αυτά πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν λαμβάνοντασ 

υπόψθ το όφελοσ και των δφο πλευρϊν, τελικϊν χρθςτϊν και Ραρόχων  

Διαδικτυακϊν Υπθρεςιϊν, ϊςτε να τεκοφν γερά κεμζλια για λφςεισ που ωφελοφν 

όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν αλυςίδα αξιϊν του Διαδικτφου (win-win 

solutions).[13]  

 

2.3. Η επένδυςη  

 

 Σε αυτό το ςθμείο παρατίκενται ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν επζνδυςθ ςε  

δίκτυα NGA για τθν περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ. Αρχικά, παρατίκενται οριςμζνα 

οικονομικά ςτοιχεία που αφοροφν ςτο κόςτοσ και ςτον προχπολογιςμό για ζνα 

τζτοιο ζργο. Στθ ςυνζχεια αναλφονται οι όροι με τουσ οποίουσ μποροφν να 

χρθματοδοτθκοφν και να αποςβεςκοφν οι δθμόςιεσ και ιδιωτικζσ επενδφςεισ ςε 

νζα δίκτυα. Κακϊσ το ζργο των δικτφων NGA αφορά όλθ τθν επικράτεια, τα ςτοιχεία 

αυτά κα εςτιάηουν ςε πυκνοκατοικθμζνεσ αςτικζσ και θμιαςτικζσ περιοχζσ κακϊσ 

επίςθσ και ςε αγροτικζσ περιοχζσ, λαμβάνοντασ υπόψθ και τθν ιδιαίτερθ 

γεωμορφολογία τθσ Ελλάδασ. 

 

2.3.1. Οικονομικό ανϊλυςη 

 

 Αρχικά, εντοπίηεται το κόςτοσ για τθν εγκατάςταςθ Εκνικισ Υποδομισ 

Δικτφου Οπτικϊν Ινϊν. Θ οικονομικι ανάλυςθ του ζργου βαςίηεται πρωτίςτωσ ςτθν 

διάνοιξθ χαντακιϊν εντόσ πόλεωσ κακϊσ τα μθτροπολιτικά δίκτυα που κα 

αναπτυχκοφν κα είναι ςε κατοικθμζνεσ περιοχζσ και δευτερευόντωσ ςε θμιαςτικζσ 

και αγροτικζσ περιοχζσ. Επίςθσ, ςτο κόςτοσ τισ ςυγκεκριμζνθσ επζνδυςθσ 

ςυγκαταλζγονται και οι απαιτοφμενεσ καλωδιϊςεισ και ο κατάλλθλοσ εξοπλιςμόσ.  

 Σε μια προςπάκεια εκτίμθςθσ τουσ ςυνολικοφ κόςτουσ για τθν ανάπτυξθ 

δικτφων NGA ςε ολόκλθρθ τθν ελλθνικι επικράτεια πολφ ςθμαντικό ρόλο επιτελεί θ 

λεγόμενθ ςυνεγκατάςταςθ. Θ χρθςιμοποίθςθ ι όχι, δθλαδι,  των υπαρχόντων 

αγωγϊν για τθν όδευςθ των καλωδίων οπτικϊν ινϊν. Σφμφωνα με ενδεικτικά 

ςτοιχεία, εντόσ πόλθσ το 80% των οδεφςεων οπτικϊν ινϊν γίνεται από υπάρχοντεσ 

αγωγοφσ και εκτόσ πόλθσ και ςε βατι περιοχι, το 40% χρθςιμοποιεί υπάρχοντεσ 

αγωγοφσ. 

 

 Για προχπολογιςτικι χριςθ παρατίκενται ενδεικτικά κόςτθ που αφοροφν α) 

ςε πακθτικό  εξοπλιςμό οπτικισ υποδομισ και ςχετικζσ υπθρεςίεσ (Ρίνακασ 2.1.), β) 

ςε ενεργό εξοπλιςμό λειτουργίασ και διαχείριςθσ τθλεπικοινωνιακοφ δικτφου 

(Ρίνακασ 2.2.) και γ) ςε ενεργό αςφρματο εξοπλιςμό βάςθσ και αςφρματο εξοπλιςμό 

χριςτθ (Ρίνακασ 2.3.). 
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Ρίνακασ 2.1. : Ρακθτικόσ εξοπλιςμόσ οπτικισ υποδομισ και ςχετικζσ υπθρεςίεσ 

 

Είδοσ Σιμι Μονάδοσ (€)* Μονάδα 
Μζτρθςθσ 

καπτικά     

Χαντάκια Χ1** 21,0 m 

Χαντάκια Χ2 22,3 m 

Χαντάκια Χ3  15,0 m 

υπζργεια όδευςθ 21,8 m 

Φρεάτια     

Φ1 (μεγάλο) - 120x80x75 (cm) 600,0 Ρλικοσ 

Φ1 (μικρό) - 60x60x65 (cm) 423,0 Ρλικοσ 

Φ2 ςε πεηοδρόμιο ι πεηόδρομο 293,0 Ρλικοσ 

ωλινεσ     

Φ40mm/(32mm 1,3 m 

Φ50mm/44mm 1,4 m 

Οπτικι Καλωδίωςθ     

Κ3/2 για μικροςωλινα Μ2  1,0 m 

Κ3/4 για μικροςωλινα Μ2  1,0 m 

Κ3/8 για μικροςωλινα Μ2  1,1 m 

Κ3/12 για μικροςωλινα Μ2  1,2 m 

Κ3/24 για μικροςωλινα Μ2  1,4 m 

Κ3/36 για μικροςωλινα Μ2  1,6 m 

Κ3/48 για μικροςωλινα Μ2  1,9 m 

Κ3/72 για μικροςωλινα Μ2  2,0 m 

Κ2/4 για μικροςωλινα Μ1 1,0 m 

Κ2/8 για μικροςωλινα Μ1 1,3 m 

Κ2/12 για μικροςωλινα Μ1 1,3 m 

Κ2/24για μικροςωλινα Μ1 1,5 m 

Κ2/36για μικροςωλινα Μ1 1,8 m 

Κ2/48για μικροςωλινα Μ1 1,8 m 

Κ2/72για μικροςωλινα Μ1 2,2 m 

Μικροςωλθνώςεισ     

1-μικροςωλινωςθ 10/8mm (Μ1) 1,3 m 

4-μικροςωλθνϊςεισ 10/8mm (Μ1) 2,5 m 

5-μικροςωλθνϊςεισ 10/8mm (Μ1) 2,8 m 

7-μικροςωλθνϊςεισ 10/8mm  (Μ1) 3,3 m 

24-μικροςωλινεσ 5/3,5mm  (Μ2) 3,9 m 

12-μικροςωλθνϊςεισ 5/3,5 mm (Μ2) 2,3 m 

4-μικροςωλθνϊςεισ 5/3,5 mm (Μ2) 1,3 m 

Διακλαδωτιρεσ     

Διακλαδωτιρεσ Μικροςωλθνϊςεων (ΤΑΥ) 20,7 Ρλικοσ 

Διακλαδωτιρεσ Μικροςωλθνϊςεων (ΡΙ) 27,8 Ρλικοσ 

Μοφφεσ     

Μοφφεσ 24 Ινϊν 417,0 Ρλικοσ 

Μοφφεσ 72 Ινϊν 939,0 Ρλικοσ 

υγκολλιςεισ - Σερματιςμοί     

Συγκολλιςεισ Οπτικϊν Ινϊν ςτουσ Κόμβουσ 11,0 Ρλικοσ 

Τερματιςμοί ςε ςυνδζςμουσ  11,0 Ρλικοσ 

Ρροςταςία των κόμβων από κλοπι (π.χ. λουκζτα, 
κλειδαριζσ)  

130,0 Ρλικοσ 
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Ρίνακασ 2.2. : Ενεργόσ εξοπλιςμόσ λειτουργίασ και διαχείριςθσ δικτφου 

 

Είδοσ Σιμι Μονάδοσ (€)* Μονάδα 
Μζτρθςθσ 

Ενεργόσ Εξοπλιςμόσ Μεταγωγείσ     

media convertors 276,79 Ρλικοσ 

Switch χρθςτϊν (αποδζκτεσ Gbps ι ίνα) 933,45 Ρλικοσ 

Switch κόμβων πρόςβαςθσ 12 ports + SFP 7.939,40  Ρλικοσ 

Switch κόμβων πρόςβαςθσ 24 ports + SFP 0,00  Ρλικοσ 

Switch κφριων κόμβων (12 ports) + SFP 0,00  Ρλικοσ 

Switch κφριων κόμβων (24 ports) + SFP 41.372,21  Ρλικοσ 

Switch αςφρματων ςθμείων 462,75  Ρλικοσ 

Λοιπόσ εξοπλιςμόσ κόμβων (Πακθτικόσ Εξοπλιςμόσ)   Πλικοσ 

FOT PatchCords (LC-LC patch single mode patch cord 5m) 22,46  Ρλικοσ 

PigTails (12x) 85,46  Ρλικοσ 

XC PatchCords ςυνδετικζσ χορδζσ Cross Connect 5m.  14,52  Ρλικοσ 

patch panels 12LC - 1U (ODF Ρλαίςια Οπτικισ Διανομισ 
και Τερματιςμοφ  12 ςυνδζςμων για τελικό χριςτθ) 

221,70  Ρλικοσ 

patch panels 12LC - 1U (ODF Ρλαίςια Οπτικισ Διανομισ 
και Τερματιςμοφ24 ςυνδζςμων για Κόμβουσ Ρρόςβαςθσ 
– ΚΡ) 

  Ρλικοσ 

patch panels 48LC - 1U (ODF Ρλαίςια Οπτικισ Διανομισ 
και Τερματιςμοφ48 ςυνδζςμων - Connectors για ΚΡ) 

454,00  Ρλικοσ 

patch panels 72LC - 1U (ODF Ρλαίςια Οπτικισ Διανομισ 
και Τερματιςμοφ72 ςυνδζςμων για  Κόμβουσ Διανομισ – 
ΚΔ) 

634,00  Ρλικοσ 

patch panels 72 LC - 1U (ODF 72 ςυνδζςμων για Κφριουσ 
Κόμβουσ – ΚΚ) 

634,00  Ρλικοσ 

Racks ενεργοφ εξοπλιςμοφ (39U εξωτερικόσ όγκοσ)  ΚΚ 1.540,00  Ρλικοσ 

Racks ενεργοφ εξοπλιςμοφ (39U εξωτερικόσ όγκοσ) ΚΡ  1.048,00  Ρλικοσ 

Racks πακθτικοφ εξοπλιςμοφ (39U εξωτερικόσ όγκοσ) ΚΔ 
+ KK – Ικριϊματα Οπτικϊν Ινϊν  

913,00  Ρλικοσ 

Racks ενεργοφ εξοπλιςμοφ (39U εξωτερικόσ όγκοσ) 
Χρθςτϊν – Ικριϊματα Οπτικϊν Ινϊν 

690,00  Ρλικοσ 

IFC καλϊδιο 50m για εςωτερικι χριςθ ςε ςθμεία  65,00  Ρλικοσ 

επίτοιχα κιβϊτια χρθςτϊν 509,00  Ρλικοσ 

Χώροι και εξοπλιςμόσ     

Ιςοκερμικόσ οικίςκοσ (2,5Χ2Χ3) 5.000,00  Ρλικοσ 

Ιςοκερμικόσ οικίςκοσ (2Χ0,7Χ2) 1.000,00  Ρλικοσ 

A/C 586,50  Ρλικοσ 

UPS κφριου κόμβου και Θλεκτροπαραγωγό Ηεφγοσ (Θ/Η) 11.000,00  Ρλικοσ 

UPS κόμβου πρόςβαςθσ 2.000,00  Ρλικοσ 

Συςτιματα αςφαλείασ (authentication) 644,00  Ρλικοσ 

Διαμόρφωςθ χϊρων κόμβων (ςτεγαςμζνων) ΚΡ και ΚΚ 1.000,00  Ρλικοσ 
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Ρίνακασ 2.3. : Ενεργόσ εξοπλιςμόσ βάςθσ και ενεργόσ εξοπλιςμόσ χριςτθ 

 

Είδοσ Σιμι Μονάδοσ (€) Μονάδα 
Μζτρθςθσ 

Ιςτοί      

Ιςτόσ τερματικοφ ςθμείου          496,00    Ρλικοσ 

Βαςικόσ Ιςτόσ  αςφρματθσ πρόςβαςθσ         1.928,00    Ρλικοσ 

υςτιματα WiFi     

Σφςτθμα Wi-Fi (Βάςθ) που αποτελείται:       2.331,00      

α) (802.11a/g Non-modular IOS AP; RP-TNC; ETSI Cnfg)   Ρλικοσ 

β) (2.4 GHz, 14 dBi Sector Antenna w/RP-TNC 
Connector) 

  Ρλικοσ 

γ) (2.4 and 5 GHz Lightning Arrestor, RP-TNC 
Connector) 

  Ρλικοσ 

δ) (Aironet 1500 Outdoor Ethernet Cable, 150 ft.)   Ρλικοσ 

ε) (Power Injector for 1100, 1130AG, 1200 1230AG, 
1240AG Series) 

  Ρλικοσ 

ςτ) (20 ft low loss cable assembly W/RP – TNC  
Connectors) 

  Ρλικοσ 

Σφςτθμα Wi-Fi (τερματικό ςθμείο) που αποτελείται από:       2.455,00      

α) (802.11a/g Non-modular IOS AP; RP-TNC; ETSI Cnfg)   Ρλικοσ 

β) (2.4 GHz, 14 dBi Sector Antenna w/RP-TNC 
Connector) 

  Ρλικοσ 

γ) (2.4 and 5 GHz Lightning Arrestor, RP-TNC 
Connector) 

  Ρλικοσ 

δ) (Aironet 1500 Outdoor Ethernet Cable, 150 ft.)   Ρλικοσ 

ε) (Power Injector for 1100, 1130AG, 1200 1230AG, 
1240AG Series) 

  Ρλικοσ 

ςτ) (20 ft low loss cable assembly W/RP – TNC  
Connectors) 

  Ρλικοσ 

υςτιματα WiMAX     

Σφςτθμα WiMAX (αςφρματθσ Βάςθσ) 5,4 GHz       4.232,00    Ρλικοσ 

Σφςτθμα WiMAX (τερματικό) 5,4GHz       1.616,00    Ρλικοσ 

 

 Οι τιμζσ αυτζσ ζχουν προκφψει από ζρευνα αγοράσ που ζγινε το 2006. Λόγω 

του ότι ςε διεκνζσ επίπεδο, θ τάςθ των τιμϊν του ενεργοφ και του πακθτικοφ 

δικτυακοφ εξοπλιςμοφ είναι πτωτικι, το κόςτοσ επζκταςθσ και ανάπτυξθσ των 

δθμοτικϊν ΜΑΝ προβλζπεται να είναι ακόμα πιο περιοριςμζνα από ότι προκφπτει 

από τουσ παραπάνω πίνακεσ. 

 Στθ ςυνζχεια παρουςιάηονται επιλεγμζνα εμπορικά ςτοιχεία από τθν διεκνι 

αγορά για το μζςο κόςτοσ και των τιμϊν των υπθρεςιϊν: 

 Μία ενδεικτικι μζςθ τιμι χρζωςθσ ενόσ ηεφγουσ ςκοτεινισ ίνασ είναι 

20.000–25.000 ευρϊ για αποκλειςτικι χριςθ 20 χρόνων (20-year IRU).  

 Σε περιπτϊςεισ μθνιαίασ ενοικίαςθσ τθσ ςκοτεινισ ίνασ οι χρεϊςεισ είναι τθσ 

τάξθσ των 300 – 400 ευρϊ ανά μινα.  

 Το κόςτοσ καταςκευισ δικτφου FTTH ανά ςθμείο ενδιαφζροντοσ (κατοικία/ 

επιχείρθςθ) ποικίλει μεταξφ 700 και 2000 ευρϊ. 
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 Το κόςτοσ ςυντιρθςθσ υπολογίηεται ςτο 5% τθσ αρχικισ επζνδυςθσ, ςε μζςθ 

ετιςια βάςθ. 

2.3.2. Προώπολογιςμόσ 

 

 Σφμφωνα με ςτοιχεία διαφόρων οικονομικοτεχνικϊν μελετϊν, ο 

προχπολογιςμόσ για τθν δθμιουργία πανελλαδικοφ δικτφου οπτικϊν ινϊν ανζρχεται 

ςτα 2,1 δις. Ευρϊ. Το ςυγκεκριμζνο ζργο, από το οποίο κα ωφελθκοφν περιςςότερα 

από 2 εκατ. νοικοκυριά και επιχειριςεισ ςε Ακινα, Θεςςαλονίκθ και 50 πόλεισ τθσ 

περιφζρειασ, ενδζχεται να πραγματοποιθκεί μζςω τθσ ςφμπραξθσ δθμοςίου και 

ιδιωτικοφ τομζα (ΣΔΙΤ). Υπολογίηεται ότι το κόςτοσ, για τθν εγκατάςταςθ του 

δικτφου, κα ανζρχεται ςτισ επιχειριςεισ ςτα 800 ευρϊ και αντίςτοιχα, ςτισ ιδιωτικζσ 

κατοικίεσ (πολυκατοικίεσ) μεταξφ 200 ωσ 400 ευρϊ. 

  

2.3.3. Επενδυτικό Προφύλ 

 

 Θ ευρυηωνικι αγορά, όπωσ ζχει αναφερκεί και παραπάνω, περιλαμβάνει 

ζνα μεγάλο αρικμό από διαφορετικά προϊόντα και υπθρεςίεσ με ςθμαντικζσ 

διαφοροποιιςεισ ςτισ αποδόςεισ κεφαλαίων (ROI : Return On Investment).H 

υποδομι οπτικϊν ινϊν κα μποροφςε να παρομοιαςτεί με τθν οικοδομικι 

βιομθχανία (real estate), ςε ότι αφορά τθν απόδοςθ των επενδυμζνων κεφαλαίων 

(ROI 20 ετϊν). Ρρόκειται, αναμφιςβιτθτα, για μία μακροπρόκεςμθ επζνδυςθ 

εντάςεωσ κεφαλαίου, που απαιτεί υψθλζσ εκροζσ κατά τθν ζναρξθ του ζργου και 

χαρακτθρίηεται για το μεγάλο κφκλο ηωισ τθσ. Ο τυπικόσ κφκλοσ ηωισ αυτισ τθσ 

βαςικι υποδομισ είναι τουλάχιςτον 20 ζτθ. Κατά ςυνζπεια μπορεί να δομθκεί ωσ 

μία επζνδυςθ με περίοδο αποπλθρωμισ (pay-back period) από 15 ωσ 20 χρόνια.  

 Αυτοφ του είδουσ το επενδυτικό προφίλ είναι χαρακτθριςτικό για μια τυπικι 

εταιρία κοινισ ωφζλειασ (Utility company). Είναι γνωςτό πωσ θ εκάςτοτε εταιρία 

κοινισ ωφζλειασ παρζχει υπθρεςίεσ για το ευρφτερο δθμόςιο ςυμφζρον. Για το 

λόγο αυτό οι εταιρείεσ κοινισ ωφζλειασ υπόκεινται ,εν γζνει, ςε ευρφ ρυκμιςτικό 

κακεςτϊσ διότι απαιτείται θ ανοικτι προςφορά των υπθρεςιϊν τουσ χωρίσ 

περιοριςμοφσ ενϊ ταυτόχρονα πρζπει να διατθροφν χαμθλι κερδοφορία λόγω τθσ 

φφςθσ τθσ λειτουργίασ τουσ. Ωσ αντάλλαγμα απολαμβάνουν δθμόςιασ υποςτιριξθσ 

που αρκετζσ φορζσ εκδθλϊνεται ωσ επιχοριγθςθ για τθν ανάπτυξθ δικτφων ςε 

περιοχζσ όπου οι επενδφςεισ δεν κεωροφνται προςοδοφόρεσ και επικερδείσ. 

Ανάλογα με το ρυκμιςτικό πλαίςιο και τθν κοινι πρακτικι τθσ κάκε χϊρασ, οι 

εταιρείεσ αυτζσ μποροφν αν είναι πλιρωσ ελεγχόμενεσ από το κράτοσ, υπό πλιρθ 

ιδιοκτθςία από ιδιωτικζσ εταιρείεσ ι να τελοφν από μικτό κακεςτϊσ ιδιοκτθςίασ.  

 Σε γενικευμζνουσ όρουσ οι εταιρείεσ κοινισ ωφελείασ ζχουν ζνα ιδιαίτερο 

οικονομικό προφίλ. Απαιτοφν υψθλζσ επενδφςεισ οι οποίεσ ζχουν απόδοςθ μετά 
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από 15-20 χρόνια. Πμωσ, πρόκειται για επενδφςεισ χαμθλοφ ρίςκου ςε 

οικονομικοφσ όρουσ και επομζνωσ είναι ελκυςτικζσ ςε επενδυτζσ που 

ενδιαφζρονται για μακροχρόνιεσ, ςχετικά αςφαλείσ και χαμθλισ απόδοςθσ 

επενδφςεισ.  

 Ρζρα από το κοινωφελζσ ςτοιχείο, ζνα ευρυηωνικό δίκτυο τθλεπικοινωνιϊν 

είναι και μία επζνδυςθ υψθλισ τεχνολογίασ. Οι επενδφςεισ υψθλισ τεχνολογίασ 

ζχουν πιο περιοριςμζνο κφκλο ηωισ, που κυμαίνεται μεταξφ 5-7 ετϊν. Πμωσ, 

τζτοιου είδουσ επενδφςεισ επιτρζπουν μεγάλεσ αποδόςεισ κακϊσ δθμιουργοφν 

προςτικζμενθ αξία για τουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ. Αςφαλϊσ μια επζνδυςθ ςε 

νζεσ τεχνολογίεσ εμπεριζχει και πολφ μεγαλφτερο οικονομικό ρίςκο. Αυτό ςθμαίνει 

ότι ο δανειςμόσ για τζτοιου είδουσ επενδφςεισ είναι τυπικά πολφ πιο ακριβόσ ςε 

ςφγκριςθ με το δανειςμό για επενδφςεισ ςε ζργα υποδομισ εταιρειϊν κοινισ 

ωφζλειασ.  

 Επομζνωσ, γίνεται αντιλθπτό πωσ υπάρχει ανάγκθ για διαχωριςμό τθσ 

πακθτικισ οπτικισ υποδομισ από τα υπόλοιπα ενεργά τμιματα του δικτφου. Αυτι 

θ κίνθςθ αποςκοπεί ςτθν διατιρθςθ του ςυνολικοφ κόςτουσ τθσ επζνδυςθσ ςε 

χαμθλά επίπεδα. Εκτόσ αυτοφ, ο διαχωριςμόσ αυτόσ μειϊνει ςθμαντικά τα εμπόδια 

ειςόδου (barriers to entry) για του παρόχουσ τθλεπικοινωνιακϊν υπθρεςιϊν και 

εξαςφαλίηει μία βιϊςιμθ ροι επενδυτικϊν κεφαλαίων ςτα ανϊτερα ςτρϊματα τθσ 

αγοράσ.  

 Στο ςθμείο αυτό πρζπει να ςθμειωκεί πωσ εξετάηεται ακόμα και το 

ενδεχόμενο, θ διαχείριςθ του ζργου να ανατεκεί ςε ιδιωτικό φορζα. Ο φορζασ 

αυτόσ κα εποπτεφεται από τθν ΕΕΤΤ και κα εκπλθρϊνει όλεσ τισ απαιτοφμενεσ 

προχποκζςεισ που προβλζπονται, ϊςτε να ευνοθκεί ο πλιρθσ και ελεφκεροσ 

ανταγωνιςμόσ ανάμεςα ςτουσ παρόχουσ για τθν χριςθ των ςυγκεκριμζνων 

υποδομϊν.     

  

2.3.4. Όροι χρηματοδότηςησ και απόςβεςησ  

 

 Για τθν ενδελεχι εξζταςθ και δόκιμθ εξαγωγι ςυμπεραςμάτων όςων αφορά 

τουσ όρουσ χρθματοδότθςθσ και απόςβεςθσ των επενδφςεων ςε δίκτυα NGA 

κρίνεται απαραίτθτθ θ ανάλυςθ των ςυμπράξεων δθμόςιου ιδιωτικοφ τομζα, των 

κρατικϊν ενιςχφςεων, των ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ, των ιδιωτικϊν επενδφςεων, 

των ΕΣΡΑ και του δανειςμοφ από τθν ΕΤΕπ.  

 

2.3.4.1. υμπράξεισ Δθμόςιου και Ιδιωτικοφ Σομζα (ΔΙΣ) 

 

 Οι Συμπράξεισ Δθμοςίου και Ιδιωτικοφ Τομζα (ΣΔΙΤ) είναι μακροχρόνιεσ, 

ςυνικωσ, ςυμβάςεισ, οι οποίεσ ςυνάπτονται μεταξφ ενόσ δθμόςιου φορζα και ενόσ 
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ιδιωτικοφ, με ςκοπό τθν εκτζλεςθ (κυρίωσ καταςκευαςτικϊν) ζργων ι τθν παροχι 

υπθρεςιϊν. Σε μία ΣΔΙΤ ο ιδιωτικόσ φορζασ αναλαμβάνει το ςφνολο ι μζροσ του 

κόςτουσ υλοποίθςθσ του ζργου και ζνα ςθμαντικό μζροσ των κινδφνων που 

ςχετίηονται με τθν καταςκευι και τθν λειτουργία του. Ο δθμόςιοσ τομζασ από τθν 

πλευρά του επικεντρϊνεται ςτον κακοριςμό των ςχεδιαςτικϊν, τεχνικϊν και 

λειτουργικϊν απαιτιςεων του ζργου. Οι ιδιϊτεσ αποπλθρϊνονται για τισ υπθρεςίεσ 

που προςφζρουν α) είτε με τμθματικζσ καταβολζσ από τθν πλευρά του Δθμοςίου 

ςυνδεδεμζνεσ με τθν διακεςιμότθτα του ζργου και τθν τιρθςθ των προδιαγραφϊν 

λειτουργίασ του, β) είτε με απευκείασ καταβολζσ από τουσ τελικοφσ χριςτεσ.[14] 

 Ρρζπει να ςθμειωκεί πωσ, θ επιλογι των ιδιωτικϊν φορζων που 

αναλαμβάνουν ζνα ζργο ΣΔΙΤ γίνεται μετά από δθμόςιο διαγωνιςμό. Οι ΣΔΙΤ 

υλοποιοφνται με ςυμβάςεισ ςτισ οποίεσ περιγράφονται λεπτομερϊσ α) όλεσ οι 

παράμετροι του ζργου τόςο κατά τθν περίοδο καταςκευισ όςο και κατά τθν 

περίοδο λειτουργίασ και β) οι υποχρεϊςεισ τόςο του Ιδιωτικοφ όςο και του 

Δθμόςιου τομζα. Τα ζργα που υλοποιοφνται με ΣΔΙΤ επιςτρζφονται ςτο Δθμόςιο 

μετά από ςυγκεκριμζνθ περίοδο λειτουργίασ όπωσ αυτι ορίηεται ςτθν ςφμβαςθ. 

 Υπάρχουν τα ανταποδοτικά και τα μθ ανταποδοτικά ζργα ΣΔΙΤ. Ωσ 

ανταποδοτικά ζργα ΣΔΙΤ νοοφνται εκείνα τα ζργα ι οι υπθρεςίεσ ςτισ οποίεσ πζρα 

από τθ χρθματοδότθςθ, το ςχεδιαςμό, τθν καταςκευι και τθ ςυντιρθςι τουσ, οι 

ιδιωτικοί φορείσ αναλαμβάνουν και τθν εκμετάλλευςι τουσ. Από τθν εκμετάλλευςθ 

αυτι, μζςω τθσ είςπραξθσ τελϊν από τουσ πολίτεσ για τθ χριςθ του ζργου ι τθσ 

υπθρεςίασ, οι ιδιωτικοί φορείσ αποπλθρϊνουν τθν αρχικι χρθματοδότθςθ και 

προςδοκοφν ςτθν εξαςφάλιςθ εφλογου κζρδουσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, οι ιδιωτικοί 

φορείσ αναλαμβάνουν, πζρα από τουσ κινδφνουσ τθσ χρθματοδότθςθσ και τθσ 

καταςκευισ, και τον κίνδυνο τθσ ηιτθςθσ, το εάν δθλαδι οι πολίτεσ κα κάνουν τθν 

προβλεπόμενθ χριςθ του ζργου ι τθσ υπθρεςίασ, ϊςτε κατ’ επζκταςθ οι ιδιϊτεσ να 

μπορζςουν να ειςπράξουν τα προςδοκϊμενα από τθν ςφμπραξθ ζςοδα.[14] 

 Ωσ μθ ανταποδοτικά ζργα ΣΔΙΤ νοοφνται εκείνα τα ζργα ι οι υπθρεςίεσ ςτισ 

οποίεσ δεν υπάρχει το ςτοιχείο τθσ εκμετάλλευςθσ για τουσ ιδιωτικοφσ φορείσ. 

Ρρόκειται ουςιαςτικά για κοινωνικοφ χαρακτιρα υποδομζσ ι υπθρεςίεσ, τισ οποίεσ 

λειτουργεί το κράτοσ και απολαμβάνουν δωρεάν οι πολίτεσ. Σε τζτοια ζργα, όπωσ 

για παράδειγμα τα ςχολεία, οι ιδιϊτεσ που αναλαμβάνουν τθν υλοποίθςι τουσ 

αποπλθρϊνονται απευκείασ από το κράτοσ, ενϊ αναλαμβάνουν τουσ κινδφνουσ που 

ςχετίηονται με τθ χρθματοδότθςθ και τθν καταςκευι, όχι όμωσ και τον κίνδυνο τθσ 

ηιτθςθσ. Αντί αυτοφ αναλαμβάνουν τον κίνδυνο τθσ διακεςιμότθτασ, δθλαδι τθ 

διαχείριςθ και ςυντιρθςθ τθσ υποδομισ ι τθσ υπθρεςίασ, ϊςτε να τθν κακιςτοφν 

διακζςιμθ, να διατθροφν δθλαδι τθ λειτουργικότθτά τθσ ςε ςαφϊσ κακοριςμζνα 

από το δθμόςιο επίπεδα ποιότθτασ για όςο χρόνο ορίηει θ ςφμβαςθ ςφμπραξθσ.[14] 

 Θ επιλογι του ςχιματοσ ΣΔΙΤ που κα ακολουκθκεί εξαρτάται τόςο από τθ 

φφςθ του υπό υλοποίθςθ ζργου ι υπθρεςίασ, όςο και από τθν απόφαςθ των ίδιων 

των φορζων του δθμοςίου για το μζγεκοσ τθσ εμπλοκισ των ιδιωτϊν ςε αυτι. Σε 
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κάκε περίπτωςθ, όμωσ, θ απόφαςθ για τθν εμπλοκι αυτι κα πρζπει να ςχετίηεται 

με τθ βζλτιςτθ κατανομι ςε δθμόςιο και ιδιϊτεσ κάκε είδουσ κινδφνου που 

ςχετίηεται με τθν υλοποίθςθ τθσ ςφμπραξθσ. Θ ανάλθψι τουσ από το μζροσ εκείνο 

που είναι ςε κζςθ να τουσ διαχειριςτεί καλφτερα αποτελεί το κομβικό ςθμείο 

επιτυχίασ μίασ ςφμπραξθσ. 

 Ιδιαίτερα ςθμαντικό ςθμείο για τθν κατανόθςθ τθσ λειτουργίασ των ΣΔΙΤ 

είναι ο επιμεριςμόσ του ρίςκου. Οι εμπλεκόμενοι ςε μία ΣΔΙΤ επιδιϊκουν τθν 

καταμεριςμό του επιχειρθματικοφ κινδφνου και, προφανϊσ, δεν είναι ςε κζςθ να 

προβλζψουν και να περιγράψουν όλεσ τισ μελλοντικζσ απαιτιςεισ τισ ςυνεργαςίασ 

τουσ, εντόσ τθσ ςφμβαςθσ. Αυτό ςθμαίνει ότι οριςμζνα ςθμεία κα πρζπει να 

μείνουν ανοικτά ςε μελλοντικζσ διαπραγματεφςεισ ανάλογα με τισ ςυνκικεσ που κα 

διαμορφωκοφν.  

 Οι δθμόςιοι οργανιςμοί (ςυμπεριλαμβανομζνων και των οργανιςμϊν 

τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ – ΟΤΑ) πρζπει να αντιμετωπίςουν ζνα ςθμαντικό αρικμό 

κινδφνων κακϊσ επιδιϊκουν μία ΣΔΙΤ: α) αντικειμενικό ρίςκο, β) οικονομικό ρίςκο, 

γ) ρίςκο τθσ ιδιωτικισ χρεοκοπίασ, δ) εκλογικό ρίςκο και ε) πολιτικό ρίςκο. Από τθν 

άλλθ, οι οργανιςμοί τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ κα πρζπει να εξαςφαλίςουν ότι τα 

ιδιωτικά μζρθ τθσ ςυμφωνίασ δεν κα προςπακιςουν να μεταφζρουν ςτον δθμόςιο 

φορζα, οικονομικζσ επιςφάλειεσ και επιχειρθματικοφσ κινδφνουσ από άλλεσ 

επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ.  

 Ραρομοίωσ, θ ςυμμετοχι του ιδιωτικοφ τομζα ενζχει ρίςκο, κυρίωσ από τθν 

ςυμφωνία με ζνα οργανιςμό που ελζγχεται πολιτικά και που ενδζχεται να αλλάξει 

θγεςία ςτισ επόμενεσ δθμοτικζσ εκλογζσ. Σε κάκε περίπτωςθ, θ διαχείριςθ ρίςκου 

είναι κεντρικό ςθμείο αναφοράσ ςε μία ςυμφωνία ΣΔΙΤ και όλοι οι ςυμμετζχοντεσ 

ςε αυτι κα πρζπει να αναγνωρίςουν του επιχειρθματικοφσ κινδφνουσ, να 

προςπακιςουν να τουσ περιορίςουν και να τουσ ανακζςουν ςτον φορζα που είναι 

περιςςότερο προετοιμαςμζνοσ να τον αναλάβει. 

 

2.3.4.1.1. Πλεονεκτήματα των ΣΔΙΤ 

 Τα οφζλθ από τθν χρθςιμοποίθςθ Συμπράξεισ Δθμοςίου και Ιδιωτικοφ 

Τομζα (ΣΔΙΤ) αφοροφν και τισ δφο ςυμβαλλόμενεσ πλευρζσ και είναι : 

 Δίνεται θ δυνατότθτα για τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, να προςφζρονται με 

αποτελεςματικότθτα και ςε χαμθλότερεσ τιμζσ. 

 Μζςω των ΣΔΙΤ περιορίηονται οι οικονομικζσ απαιτιςεισ του ζργου από τον 

δθμόςιο τομζα. Αυτό οφείλεται ςτθν ςυμμετοχι του ιδιωτικοφ τομζα ςτθν 

υλοποίθςθ ζργων ι ςτθν παροχι υπθρεςιϊν. Με αυτόν τον τρόπο 

εξαςφαλίηονται πρόςκετοι οικονομικοί πόροι για τθν καταςκευι άλλων 

φυςικϊν υποδομϊν και για τθν εξυπθρζτθςθ άλλων δθμοςίων αναγκϊν. 
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 Μζςω των ΣΔΙΤ μπορεί να επζλκει θ καινοτομία για τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. 

Θ εμπειρία και θ εξειδίκευςθ του ιδιωτικοφ τομζα μζςω των ΣΔΙΤ ςυμβάλει 

αποτελεςματικά ςτθν βελτίωςθ των δθμόςιων υπθρεςιϊν.  

 Για τα ιδιωτικά κεφάλαια το όφελοσ εςτιάηεται ςτθν ενεργοποίθςι τουσ ςε 

νζεσ αγορζσ και ςτθν αξιολόγθςθ νζων προοπτικϊν επενδφςεων.  

2.3.4.1.2. Μειονεκτήματα των ΣΔΙΤ 

 Ρζρα από τα κετικά που εντοπίηονται, οι ΣΔΙΤ ιδιαίτερα ςτα ζργα υποδομισ, 

όπωσ θ περίπτωςθ που εξετάηεται, παρουςιάηουν και οριςμζνα αρνθτικά ςθμεία 

που πρζπει να εντοπιςτοφν.  

 Μζςω των ΣΔΙΤ οι οργανιςμοί τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ (ΟΤΑ) αναλαμβάνουν 

ςθμαντικά επιχειρθματικό κίνδυνο λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ιδιωτικοφ 

φορζα ςτθν εταιρικι δομι. Από τθν άλλθ θ δθμόςια διοίκθςθ 

(ςυμπεριλαμβανομζνων των ΟΤΑ) αποφεφγει τθν ανάλθψθ οποιαςδιποτε 

μορφισ κινδφνου αφοφ ςτόχο τθσ ζχει τθν ελαχιςτοποίθςθ του οικονομικοφ 

ρίςκου των φορολογοφμενων. Εξάλλου, και θ γραφειοκρατία ωσ μζροσ 

λειτουργίασ του δθμόςιου τομζα είναι αποτζλεςμα τθσ προςπάκειασ 

αποφυγισ του κινδφνου.  

 Δεν ζχει επαρκϊσ αποςαφθνιςτεί ο επιμεριςμόσ και θ απόδοςθ ευκυνϊν ςε 

εταιρικά ςχιματα βαςιςμζνα ςε ΣΔΙΤ, ιδιαίτερα ςε περιπτϊςεισ 

μακρόχρονων ςυνεργαςιϊν. Επομζνωσ θ απόδοςθ ευκυνϊν ενόσ αιρετοφ 

προςϊπου (διμαρχοσ, δθμοτικόσ ςφμβουλοσ) είναι αρκετά δφςκολθ για μία 

ςυμφωνία διάρκειασ 20 και 30 ετϊν.  

 Μια τζτοια ςυμφωνία απαρτίηεται από πλικοσ πολφπλοκων οικονομικϊν 

και νομικϊν λεπτομερειϊν που απαιτοφν αντίςτοιχεσ γνϊςεισ και εμπειρία. 

Γνϊςεισ και θ εμπειρία που δεν είναι εξαςφαλιςμζνεσ για ζναν τυπικό διμο. 

Οι δθμοτικζσ αρχζσ, ιδιαίτερα ςτθν επαρχιακι Ελλάδα ενδζχεται να 

ςυναντιςουν δυςκολίεσ ςτθν διαχείριςθ πολφπλοκων ςχζςεων βαςιςμζνων 

ςε ΣΔΙΤ, αφοφ ενδεχομζνωσ δεν διακζτουν  προςωπικό με ανάλογθ εμπειρία 

και εξειδίκευςθ. 

 

 Ππωσ γίνεται αντιλθπτό από τθν παραπάνω ανάλυςθ, τα μειονεκτιματα για 

μια ΣΔΙΤ αφοροφν κυρίωσ τον επιχειρθματικό κίνδυνο και τθν ανάλθψθ ευκυνϊν για 

ζνα τόςο μεγάλο ζργο όπωσ αυτό τθσ καταςκευισ δικτφου οπτικϊν ινϊν. Για αυτό 

ςτο ςθμείο αυτό πρζπει να τονιςτεί πωσ μία ΣΔΙΤ μπορεί να πάρει  δφο μορφζσ : 

α) Τθ μορφι μίασ ςφμβαςθσ κατά τθν οποία ο ιδιωτικόσ φορζασ αναλαμβάνει τθν 

ευκφνθ για τθν εκτζλεςθσ ςυγκεκριμζνων εργαςιϊν για λογαριαςμό του δθμόςιου 

τομζα. 

β) Τθ μορφι μίασ εταιρίασ που ιδρφεται από κοινοφ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ θ 

ιδιωτικι εταιρία που ςυμμετζχει ςτο εταιρικό ςχιμα αναλαμβάνει μζροσ του 

επιχειρθματικοφ κινδφνου και τθσ ιδιοκτθςίασ τθσ υποδομισ.  
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 Επίςθσ, ςε μία ΣΔΙΤ, οι ρόλοι του Δθμόςιου και του Ιδιωτικοφ Τομζα είναι 

κακοριςμζνοι και ςυγκεκριμζνα ζχουν ωσ ακολοφκωσ. Ο δθμόςιοσ τομζασ είναι 

αυτόσ που κακορίηει το γενικό ςχζδιο ΣΔΙΤ, αξιολογεί τθν πρόταςθ του ιδιωτικοφ 

φορζα, υποςτθρίηει τθν εκτζλεςθ του ζργου, επιτθρεί τθν υλοποίθςθ του ζργου και 

τθρεί τισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ του Ιδιϊτθ. 

 Από τθν άλλθ πλευρά ο ιδιωτικόσ φορζασ είναι αυτόσ που εκπονεί τισ 

μελζτεσ ςφμφωνα με το γενικό ςχζδιο τθσ προκιρυξθσ, καταςκευάηει το ζργο, 

εξαςφαλίηει τθν χρθματοδότθςθ που απαιτείται για το ζργο, διαχειρίηεται, 

λειτουργεί και ςυντθρεί το ζργο. Τζλοσ,  ο ιδιωτικόσ φορζασ είναι υπεφκυνοσ για 

τθν παράδοςθ του ζργου ςτο Δθμόςιο, μετά τθ λιξθ τθσ ςυμβατικισ περιόδου.  

 

2.3.4.2. Κρατικζσ ενιςχφςεισ  

 

 Σφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, όλα όςα ςχετίηονται με τισ κρατικζσ 

ενιςχφςεισ αναφζρονταν ςτα άρκρα 77 ζωσ 93 τθσ Συνκικθσ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ ζωσ και το 2006. Από το 2007 ζωσ και το 2013 οριςμζνα δεδομζνα ζχουν 

τροποποιθκεί και πλζον ςτο άρκρο 107 (πρϊθν άρκρο 87 τθσ Συνκικθσ ΕΚ), 

προβλζπεται ότι  : " Ενιςχφςεισ που χορθγοφνται υπό οποιαδιποτε μορφι από τα 

κράτθ ι με κρατικοφσ πόρουσ και που νοκεφουν ι απειλοφν να νοκεφςουν τον 

ανταγωνιςμό διά τθσ ευνοϊκισ μεταχειρίςεωσ οριςμζνων επιχειριςεων ι οριςμζνων 

κλάδων παραγωγισ είναι αςυμβίβαςτεσ με τθν εςωτερικι αγορά, κατά το μζτρο που 

επθρεάηουν τισ μεταξφ κρατϊν μελϊν ςυναλλαγζσ, εκτόσ αν οι Συνκικεσ ορίηουν 

αλλιϊσ. " [15] 

  

 Σε αυτό το πλαίςιο κεωροφνται ενδεικτικά ωσ κρατικζσ ενιςχφςεισ τα 

ακόλουκα :  

 

 οι απλζσ επιχορθγιςεισ  

 οι κάκε είδουσ φορολογικζσ και αςφαλιςτικζσ απαλλαγζσ και ελαφρφνςεισ  

 τα ειδικά τραπεηικά επιτόκια και οι επιδοτιςεισ επιτοκίων  

 θ προνομιακι μεταχείριςθ από κρατικοφσ φορείσ παροχισ υπθρεςιϊν  

 οι κρατικζσ εγγυιςεισ δανείων ι πιςτϊςεων  

 οι κρατικζσ ειςφορζσ/ςυμμετοχζσ ςτο κεφάλαιο επιχειριςεων  

 θ πϊλθςθ δθμόςιασ ζκταςθσ με ευνοϊκοφσ όρουσ  

 οι ιδιωτικοποιιςεισ με ιδιαίτερα ευνοϊκοφσ όρουσ  

 

 Σιμερα θ Ελλάδα, ςε μια προςπάκεια να ακολουκιςει τθ γενικότερθ 

πολιτικι τθσ Ε.Ε ςτον τομζα των κρατικϊν ενιςχφςεων, ζχει επαναπροςδιορίςει 

τουσ ςτόχουσ ςε μια περιςςότερο  οριηόντια μορφι. Γίνεται, δθλαδι,  προςπάκεια 

για τθν μείωςθ του ςυνόλου των κρατικϊν ενιςχφςεων, μετατοπίηοντασ το κζντρο 

βάρουσ από τθν υποςτιριξθ ςυγκεκριμζνων εταιριϊν ι κλάδων, προσ τθν 
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αντιμετϊπιςθ οριηόντιων κεμάτων όπωσ θ απαςχόλθςθ, θ περιφερειακι ανάπτυξθ, 

το περιβάλλον και θ ζρευνα.  

 Στθν προκειμζνθ περίπτωςθ, τθσ καταςκευισ υποδομϊν για ευρυηωνικά 

δίκτυα, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ζχει εκδϊςει οριςμζνεσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ. 

[36] Αυτζσ ςχετίηονται με τθν εφαρμογι των κανόνων περί κρατικϊν ενιςχφςεων τθσ 

Συνκικθσ ΕΚ για τθ δθμόςια χρθματοδότθςθ ευρυηωνικϊν δικτφων. Είναι 

αναμενόμενο πωσ με αυτζσ τισ κατευκφνςεισ θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι επικυμεί να 

διαςφαλίςει ζνα ςαφζσ και αξιόπιςτο πλαίςιο για τα ενδιαφερόμενα μζρθ που 

ςκοπό ζχει να βοθκιςει τα κράτθ μζλθ να επιταχφνουν και να επεκτείνουν τθ 

διάδοςθ των ευρυηωνικϊν δικτφων. Στο ςυγκεκριμζνο πλαίςιο περιλαμβάνονται  

ειδικζσ διατάξεισ ςχετικά με τθν ανάπτυξθ δικτφων πρόςβαςθσ επόμενθσ γενιάσ, 

που επιτρζπουν τθν κρατικι ςτιριξθ για τθν ενίςχυςθ των επενδφςεων ςε αυτι τθν 

κατεφκυνςθ, χωρίσ να προκαλοφνται αδικαιολόγθτεσ ςτρεβλϊςεισ του 

ανταγωνιςμοφ. 

   Ειδικότερα, οι κατευκυντιριεσ γραμμζσ αναλφουν τον τρόπο με τον οποίο τα 

δθμόςια κεφάλαια κα βοθκιςουν ςτθν ανάπτυξθ βαςικϊν ευρυηωνικϊν δικτφων, 

κακϊσ και δικτφων πρόςβαςθσ νζασ γενιάσ ςτισ περιοχζσ όπου οι ιδιωτικοί φορείσ δεν 

προτίκενται να επενδφςουν. Γίνεται, επομζνωσ, διάκριςθ μεταξφ των ανταγωνιςτικϊν 

περιοχϊν («μαφρεσ» περιοχζσ), οι οποίεσ δεν χρειάηονται κρατικζσ ενιςχφςεισ, και 

των μθ αποδοτικϊν ι μθ εξυπθρετοφμενων περιοχϊν («λευκζσ» και «γκρίηεσ» 

περιοχζσ) ςτισ οποίεσ υπάρχει θ δυνατότθτα χοριγθςθσ κρατικϊν ενιςχφςεων, 

εφόςον πλθροφνται οριςμζνεσ προχποκζςεισ. Θ διάκριςθ μπορεί να προςαρμοςτεί 

κατάλλθλα και για τθν ανάπτυξθ δικτφων πρόςβαςθσ νζασ γενιάσ, απαιτϊντασ από τα 

κράτθ μζλθ να λάβουν υπόψθ τισ υπάρχουςεσ υποδομζσ πρόςβαςθσ νζασ γενιάσ και 

τα ςυγκεκριμζνα επενδυτικά ςχζδια των εταιρειϊν τθλεπικοινωνιϊν για τθν 

ανάπτυξθ των ςυγκεκριμζνων δικτφων. Τζλοσ, οι οδθγίεσ αυτζσ τθσ Επιτροπισ   

διαςφαλίηουν τον ανταγωνιςμό κακϊσ απαιτοφν τθν λεπτομερι χαρτογράφθςθ των 

υποδομϊν, τουσ δθμόςιουσ διαγωνιςμοφσ για τθν ανάλθψθ των ζργων, τθν 

υποχρεωτικι ανοικτι πρόςβαςθσ και τθν τεχνολογικι ουδετερότθτα. 

  Ππωσ προκφπτει και από τθν ςχετικι ανάλυςθ που ζχει προθγθκεί, οι ιδιωτικοί 

φορείσ  διαδραματίηουν τον ςθμαντικότερο ρόλο για τθν ανάπτυξθ δικτφων 

πρόςβαςθσ νζασ γενιάσ, κακϊσ ςε εκείνουσ πζφτει το μεγαλφτερο βάροσ των 

επενδφςεων. Ρρζπει να τονιςτεί, όμωσ, και θ μεγάλθ ςθμαςία των κρατικϊν  

ενιςχφςεων κακϊσ αυτζσ μποροφν να ςυντελζςουν ςτθν επεκταςιμότθτα των 

δικτφων αυτϊν προσ τισ περιοχζσ, ςτισ οποίεσ δεν ςκοπεφουν να επενδφςουν οι 

ιδιωτικοί φορείσ. 

2.3.4.3. υμβάςεισ Παραχώρθςθσ  

 

 Οι ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ διακρίνονται από τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ με 

βάςθ τθν παραχϊρθςθ ςτον ανάδοχο, του δικαιϊματοσ εκμετάλλευςθσ ενόσ ζργου 
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ωσ αντάλλαγμα για τθν καταςκευι του. Κακοριςτικόσ παράγοντασ είναι ο κίνδυνοσ 

εκμετάλλευςθσ που ςχετίηεται με τθν εκάςτοτε επζνδυςθ. Το δικαίωμα 

εκμετάλλευςθσ μπορεί, επίςθσ, να ςυνοδεφεται και από τθν καταβολι αμοιβισ. 

Επιπλζον, το δικαίωμα εκμετάλλευςθσ ςθμαίνει και τθ μεταβίβαςθ τθσ ευκφνθσ 

εκμετάλλευςθσ από τθν παραχωροφςα αρχι ςτον ανάδοχο. Θ ευκφνθ αυτι 

καλφπτει τισ τεχνικζσ, τισ χρθματοοικονομικζσ και τισ διαχειριςτικζσ παραμζτρουσ 

του ζργου.  

 Από τθν πλευρά του ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να επενδφςει 

κατάλλθλα, ϊςτε το ζργο του να μπορεί να τεκεί ςτθ διάκεςθ των χρθςτϊν υπό 

καλζσ ςυνκικεσ.  Επίςθσ, είναι αυτόσ που φζρει το βάροσ τθσ απόςβεςθσ και 

αναλαμβάνει τουσ κινδφνουσ που ςυνδζονται με τθν καταςκευι, τθ διαχείριςθ και 

τθ χριςθ του εξοπλιςμοφ. Το δικαίωμα εκμετάλλευςθσ επιτρζπει ςτον ανάδοχο να 

ειςπράττει, για ζνα δεδομζνο χρονικό διάςτθμα, τζλθ από τουσ χριςτεσ του ζργου ι 

άλλεσ μορφζσ αμοιβισ προερχόμενεσ από τθν εκμετάλλευςθ.  

 Είναι ςυχνό το φαινόμενο, όπου ζνα κράτοσ αναλαμβάνει ζνα μζροσ του 

κόςτουσ εκμετάλλευςθσ που ενζχει θ ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ, ζτςι ϊςτε να 

μειϊνεται θ τιμι που πρζπει να καταβάλλουν οι χριςτεσ του ζργου. Αυτι θ μερικι 

αμοιβι μπορεί να ςυνίςταται ςε ζνα ποςό ανάλογο με τθ χριςθ του ζργου, όμωσ 

δεν μπορεί να ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν εξάλειψθ του κινδφνου εκμετάλλευςθσ. Ο 

κίνδυνοσ επιβαρφνει πάντοτε τον ανάδοχο, ςτθν αντίκετθ περίπτωςθ θ ςφμβαςι 

του ανακακορίηεται ωσ δθμόςια ςφμβαςθ. Στθ ςυνζχεια δίνονται οι ςχετικοί 

οριςμοί για τθν αποςαφινιςθ των όρων : 

 Σφμβαςθ δθμόςιων ζργων: ςφμβαςθ εξ επαχκοφσ αιτίασ, θ οποία ςυνάπτεται 

εγγράφωσ μεταξφ, αφενόσ, μιασ ανακζτουςασ αρχισ και, αφετζρου, ενόσ 

εργολιπτθ, και θ οποία ζχει ωσ αντικείμενο τθν εκτζλεςθ ζργων, τθν προμικεια 

προϊόντων ι τθν παροχι υπθρεςιϊν. 

 Σφμβαςθ παραχϊρθςθσ (ζργου ι υπθρεςίασ): ςφμβαςθ θ οποία διαφζρει 

από μια ςφμβαςθ δθμόςιου ζργου ςτο ότι το εργολαβικό αντάλλαγμα του 

εργολιπτθ ςυνίςταται είτε αποκλειςτικά ςτο δικαίωμα εκμετάλλευςθσ, είτε ςτο 

δικαίωμα αυτό ςε ςυνδυαςμό με καταβολι αμοιβισ.[19] 

 

 

2.3.4.4. Ιδιωτικζσ Επενδφςεισ  

 

 Στθν ςθμερινι εποχι οι ελλθνικζσ επιχειριςεισ ζχουν ςτθν διάκεςθ τουσ 

ζναν ςθμαντικό αρικμό χρθματοδοτικϊν μζςων για τθν υλοποίθςθ επενδυτικϊν 

ςχεδίων. Ζνα από τα ςθμαντικότερα κίνθτρα προσ τθν κατεφκυνςθ των ιδιωτικϊν 

επενδφςεων είναι ο Νζοσ Επενδυτικόσ Νόμοσ.    

 Ο Νζοσ Επενδυτικόσ Νόμοσ (3908/2011) δθμοςιεφκθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ 

Κυβερνιςεωσ τθν 1θ Φεβρουαρίου 2011. Στθν νζα του μορφι, ο Νόμοσ δίνει 

ζμφαςθ ςτθν προϊκθςθ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ μζςω τθσ βελτίωςθσ τθσ 
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επιχειρθματικότθτασ, τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, τθσ τεχνολογικισ ωρίμανςθσ και τθσ 

περιφερειακισ ςυνοχισ. Ραράλλθλα, ςτοχεφει ςτθν ενίςχυςθ τθσ πράςινθσ 

οικονομίασ, τθσ αποτελεςματικισ λειτουργίασ των υποδομϊν και τθσ αξιοποίθςθσ 

του ανκρϊπινου δυναμικοφ. 

 Ο Νζοσ Επενδυτικόσ Νόμοσ λειτουργεί υποςτθρικτικά για τισ ιδιωτικζσ 

επιχειρθματικζσ πρωτοβουλίεσ με ποςοςτά ενίςχυςθσ που φτάνουν το 50%, 

ανάλογα με το μζγεκοσ τθσ επιχείρθςθσ, το είδοσ και τον τόπο εγκατάςταςθσ τθσ 

επζνδυςθσ. Οι αιτιςεισ για τθν υπαγωγι των επενδυτικϊν ςχεδίων ςτον Νόμο 

υποβάλλονται τουσ μινεσ Απρίλιο και Οκτϊβριο κάκε ζτουσ, με εξαίρεςθ τα 

Μεγάλα Επενδυτικά Σχζδια, τα οποία υποβάλλονται οποτεδιποτε. 

 Σε γενικζσ γραμμζσ ο Νζοσ Επενδυτικόσ Νόμοσ απευκφνεται ςτουσ 

περιςςότερουσ τομείσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, όπωσ τον  Τουριςμό, τθ 

Μεταποίθςθ, τα Logistics, τισ  Ανανεϊςιμεσ Ρθγζσ Ενζργειασ, τθν Ραροχι 

Υπθρεςιϊν κ.α. (εκτόσ των προβλεπόμενων εξαιρζςεων). Επίςθσ, παρζχει κίνθτρα 

για τουσ ιδιωτικοφσ φορείσ μζςω των φοροαπαλλαγϊν, των επιδοτιςεων και των 

επιδοτιςεων χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ (leasing). Χωρίηεται ςε δυο Κατθγορίεσ 

Επενδυτικϊν Σχεδίων, τα Γενικά Επενδυτικά Σχζδια και τα Ειδικά Επενδυτικά Σχζδια. 

Τζλοσ, δεν απαιτεί τθν κατάκεςθ ειδικϊν αδειοδοτιςεων κατά τθν υποβολι του 

φακζλου. [16] 

 

 

2.3.4.5. ΕΠΑ 

 

 Με τον όρο ΕΣΡΑ αποκαλείται το Εκνικό Στρατθγικό Ρλαίςιο Αναφοράσ 

2007-2013, που αποτελεί το ζγγραφο αναφοράσ για τον προγραμματιςμό των 

Ταμείων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςε εκνικό επίπεδο για τθν περίοδο 2007-2013. 

Εκπονικθκε ςτο πλαίςιο τθσ νζασ ςτρατθγικισ προςζγγιςθσ για τθν Ρολιτικι 

Συνοχισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςφμφωνα με τθν οποία το ΕΣΡΑ «εξαςφαλίηει ότι 

θ ςυνδρομι από τα Ταμεία ςυμβαδίηει με τισ κοινοτικζσ ςτρατθγικζσ 

κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθ ςυνοχι και προςδιορίηει το ςφνδεςμο μεταξφ των 

κοινοτικϊν προτεραιοτιτων αφενόσ και του εκνικοφ προγράμματοσ 

μεταρρυκμίςεων αφετζρου». [17] 

 Σφμφωνα με τουσ νζουσ κανόνεσ των Ταμείων τθσ ΕΕ και τισ ςτρατθγικζσ  

κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθν Ρολιτικι Συνοχισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, οι 

ςτόχοι  του ΕΣΡΑ διατυπϊνονται ςε 4 επίπεδα: 

 ςτο επίπεδο των ςτρατθγικϊν ςτόχων του ΕΣΡΑ, 

 ςτο επίπεδο των κεματικϊν (5) και χωρικϊν (3) προτεραιοτιτων, όπωσ 

απαιτείται από το Γενικό Κανονιςμό των Ταμείων, 

 ςτο επίπεδο των Γενικϊν Στόχων (17), ςτουσ οποίουσ αναλφεται κάκε 

κεματικι προτεραιότθτα, 

 ςτο επίπεδο των ειδικϊν ςτόχων και των κφριων μζςων επίτευξθσ. 

http://ependytikos.com.gr/?p=1
http://ependytikos.com.gr/?p=191
http://ependytikos.com.gr/?p=195
http://ependytikos.com.gr/?p=564
http://192.168.5.148/anaptyxiakos/?page_id=718
http://noisis.apifon.com/?page_id=58
http://ependytikos.com.gr/?page_id=56
http://ependytikos.com.gr/?page_id=56
http://www.espa.gr/el/Pages/DictionaryFS.aspx?item=148
http://www.espa.gr/el/Pages/DictionaryFS.aspx?item=146
http://www.espa.gr/el/Pages/DictionaryFS.aspx?item=146


ΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΗΘΤΘΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΡΟΣΒΑΣΘΣ ΕΡΟΜΕΝΘΣ ΓΕΝΙΑΣ 
67 

  

2.3.4.5.1. Η διάρθρωςη του ΕΣΠΑ ςε Επιχειρηςιακά Προγράμματα  

  

 Το ΕΣΡΑ 2007–2013 διαρκρϊνεται από οριςμζνα Επιχειρθςιακά 

Ρρογράμματα (ΕΡ), με τρόπο που να υλοποιοφν με τον βζλτιςτο δυνατό τρόπο τισ 

ςτρατθγικζσ επιλογζσ μιασ χϊρασ.  Ρροσ τθν κατεφκυνςθ αυτι ζχουν λθφκεί υπόψθ 

τα νζα δεδομζνα τθσ προγραμματικισ περιόδου 2007-2013 (63% του πλθκυςμοφ 

τθσ χϊρασ ςε κακεςτϊσ μεταβατικισ ςτιριξθσ), ϊςτε να υπάρξει ζνασ 

αναςχθματιςμόσ και μια ανακεϊρθςθ τθσ αρχιτεκτονικισ του νζου ΕΣΡΑ. 

 Αυτό το νζο ςχιμα, ωσ κφριο χαρακτθριςτικό ζχει το μικρότερο πλικοσ 

Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ περίοδο 2000-2006, 

γεγονόσ που εξυπθρετεί ζνα περιςςότερο ευζλικτο τρόπο διαχείριςθσ. 

Συγκεκριμζνα, θ διάρκρωςθ αυτι περιλαμβάνει οκτϊ (8) Τομεακά ΕΡ, πζντε (5) 

Ρεριφερειακά ΕΡ και δεκατζςςερα (14) Ρρογράμματα Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ 

Συνεργαςίασ. Για τθν περίοδο 2007-2013 το ςφνολο των υποδομϊν 

προςπελαςιμότθτασ κα υλοποιθκεί πλζον ςτο πλαίςιο ενόσ τομεακοφ ΕΡ, ενϊ για 

τουσ τομείσ τθσ υγείασ και του πολιτιςμοφ δεν κα υπάρχει πλζον διακριτό ΕΡ και οι 

ςχετικζσ δράςεισ κα υλοποιθκοφν από Ρεριφερειακά και Τομεακά ΕΡ.[17] 

 

2.3.4.5.2. Δικαιοφχοι ΕΣΠΑ  

  

 Οι δικαιοφχοι των ΕΣΡΑ είναι δθμόςιοι ι ιδιωτικοί οργανιςμοί, φορείσ ι 

επιχειριςεισ αρμόδιοι για τθν ζναρξθ ι τθν ζναρξθ και υλοποίθςθ πράξεων. Στα 

πλαίςια των κακεςτϊτων ενίςχυςθσ δυνάμει του άρκρου 87 τθσ Συνκικθσ, οι 

δικαιοφχοι είναι δθμόςιεσ ι ιδιωτικζσ επιχειριςεισ που εκτελοφν μεμονωμζνο ζργο 

και λαμβάνουν δθμόςια ενίςχυςθ. Ο κατάλογοσ δικαιοφχων δθμοςιεφεται ανά 

επιχειρθςιακό πρόγραμμα. Θ ενθμζρωςθ του καταλόγου πραγματοποιείται μία 

φορά ετθςίωσ τθν 30θ Ιουνίου, θμερομθνία που ςυμπίπτει με τισ προβλεπόμενεσ 

από τον Κανονιςμό ετιςιεσ εκκζςεισ των Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων, και 

αφορά ζργα/πράξεισ που ζχουν εγκρικεί προσ ςυγχρθματοδότθςθ ζωσ το τζλοσ του 

αμζςωσ προθγοφμενου ζτουσ.*17+ 

 Σφμφωνα με τον ςχετικό κατάλογο που ενθμερϊκθκε ςτισ 30/06/2011 και 

ιςχφει ζωσ τισ 31 Δεκεμβρίου 2011, τα Επιχειρθματικά Ρρογράμματα του ΕΣΡΑ 

2007-2013 που ςχετίηονται άμεςα με τθν ανάπτυξθ δικτφων πρόςβαςθσ επόμενθσ 

γενιάσ αλλά και τθν ευρφτερθ αγορά ςτο τομζα αυτό είναι το ΕΡ Ψθφιακισ 

Σφγκλιςθσ και το ΕΡ Ανταγωνιςτικότθτασ και Επιχειρθματικότθτασ.  

 

 

http://www.espa.gr/el/Pages/DictionaryFS.aspx?item=375
http://www.espa.gr/el/Pages/DictionaryFS.aspx?item=375
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2.3.4.6. Δανειςμόσ Ευρωπαϊκισ Σράπεηασ Επενδφςεων (ΕΣΕπ) 

 

 Θ Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων δθμιουργικθκε το 1958 από τθ Συνκικθ 

τθσ ϊμθσ ωσ τράπεηα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθν παροχι μακροπρόκεςμων 

χρθματοδοτιςεων. Αποτελεί, επομζνωσ,  το χρθματοδοτικό όργανο τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ  που ζχει ωσ αποςτολι να ςυμβάλλει ςτθν ολοκλιρωςθ, τθν ιςόρροπθ 

ανάπτυξθ και τθν οικονομικι και κοινωνικι ςυνοχι των κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ. 

Μζτοχοι τθσ ΕΤΕπ είναι τα 27 κράτθ που απαρτίηουν τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. H ΕΤΕπ 

αντλεί από τισ κεφαλαιαγορζσ ςθμαντικά κεφάλαια, τα οποία χορθγεί με ευνοϊκοφσ 

όρουσ για τθ χρθματοδότθςθ επενδφςεων που προάγουν τουσ ςτόχουσ τθσ ΕΕ. 

Συγκεκριμζνα, προάγει το επιχειρθςιακό πνεφμα, τθν καινοτομία και τθν 

αξιοποίθςθ των ανκρϊπινων πόρων, αφενόσ, χορθγϊντασ ςτισ ΜΜΕ μεςοπρόκεςμα 

δάνεια και τραπεηικζσ εγγυιςεισ και, αφετζρου, χρθματοδοτϊντασ δραςτθριότθτεσ 

για τισ οποίεσ απαιτοφνται κεφάλαια επιχειρθματικοφ κινδφνου.*19+ 

 Θ ΕΤΕπ κζτει ζξι χρθματοδοτικζσ προτεραιότθτεσ, οι οποίεσ ζχουν 

κακοριςτεί από τουσ μετόχουσ τθσ και από τθν ΕΕ και αφοροφν κυρίωσ τουσ 

ακόλουκουσ τομείσ: 

1. οικονομικι και κοινωνικι ςφγκλιςθ για τισ φτωχότερεσ περιοχζσ τθσ ΕΕ 

2. μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ 

3. ενζργεια 

4. ζρευνα, ανάπτυξθ και καινοτομία 

5. ζργα υποδομισ 

6. προςταςία του περιβάλλοντοσ 

 Επομζνωσ, είναι αντιλθπτό πωσ ζνα μζροσ τισ επζνδυςθσ ςε υποδομζσ 

οπτικισ ίνασ μπορεί να χρθματοδοτθκεί με ευνοϊκοφσ όρουσ από τθν ΕΤΕπ, όπωσ 

άλλωςτε ζχει γίνει και ςτο παρελκόν για το ΕΡ Ψθφιακισ Σφγκλιςθσ (2009).    

 

2.4. Μοντϋλα  υμμετοχόσ  Δημόςιου Σομϋα  

  

 Θ διεκνισ βιβλιογραφία ζχει να παρουςιάςει μεγάλθ ποικιλία μοντζλων 

ςυμμετοχισ του δθμόςιου τομζα. Σχεδόν όλα προτείνουν τθ δθμιουργία μιασ 

εταιρίασ υπεφκυνθσ που να είναι ικανι να διαχειριςτεί ζνα δθμοτικό δίκτυο 

οπτικϊν ινϊν, θ οποία μπορεί να αποκαλείται Εταιρία Ευρυηωνικισ Υποδομισ (ΕΕΥ). 

Θ ΕΕΥ λαμβάνει υπόψθ τα επιχειρθματικά κριτιρια που επικρατοφν, χωρίσ όμωσ να 

παραμερίηει τισ κοινωνικζσ προτεραιότθτεσ που προκφπτουν. 

 Ακολοφκωσ, παρουςιάηονται τρεισ ςτρατθγικζσ κάκετθσ ολοκλιρωςθσ που 

κζτουν ωσ κφρια παράμετρο τθν προςφορά και ςτθ ςυνζχεια παρουςιάηονται δφο 

ςυμπλθρωματικά μοντζλα που ςτοχεφουν ςτθν τόνωςθ τθσ ηιτθςθσ και τθν 

επζκταςθ του δικτφου. Για τθν ευκολότερθ ανάλυςθ των μοντζλων θ αγορά των 
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δικτυακϊν υπθρεςιϊν κα μποροφςε να διαχωριςτεί ςε τρία επίπεδα. Είναι το 

επίπεδο τθσ φυςικισ υποδομισ, τθσ πρόςβαςθσ και των υπθρεςιϊν.  

 

2.4.1. Μοντζλο Ενόσ Παρόχου (Single Provider) 

  

 Σφμφωνα με το μοντζλο αυτό, ςτθν δικαιοδοςία τθσ ΕΕΥ περιζρχονται τα 

τρία χαμθλότερα επίπεδα δικτφου, δθλαδι φυςικό, πρόςβαςθσ και υπθρεςιϊν. Με 

αυτό τον τρόπο είναι εκείνθ που παρζχει ευρυηωνικζσ υπθρεςίεσ πρόςβαςθσ και 

υπθρεςίεσ προςτικζμενθσ αξίασ. Το μοντζλο αυτό, ςυνικωσ, ενδείκνυται για 

απομονωμζνεσ και αραιοκατοικθμζνεσ περιοχζσ με χαμθλι πυκνότθτα 

επιχειριςεων. Εντοφτοισ, μπορεί να ζχει αρνθτικζσ επιπτϊςεισ για τον ανταγωνιςμό 

λόγω του κινδφνου αποκλειςμοφ (risk of foreclosure) των ανταγωνιςτϊν από τθν 

κακετοποιθμζνθ ΕΕΥ.  

 

2.4.2. Μοντζλο Παρόχου Προσ Πάροχο (Carrier’s Carrier) 

  

 Στο ςυγκεκριμζνο μοντζλο θ εςτίαςθ γίνεται ςτο επίπεδο πρόςβαςθσ, 

δθλαδι θ ΕΕΥ είναι αρμόδια για τθν παροχι εφρουσ ηϊνθσ. Ζνα από τα 

πλεονεκτιματα του μοντζλου είναι ότι οι υπθρεςίεσ μποροφν να παρζχονται ςε 

περιοχζσ με χαμθλό επενδυτικό ενδιαφζρον, εξαιτίασ του υψθλοφ κόςτουσ 

υλοποίθςθσ των μθτροπολιτικϊν δικτφων. Εντοφτοισ, ο κίνδυνοσ αποκλειςμοφ 

παραμζνει για τουσ ανταγωνιςτζσ, γεγονόσ που λειτουργεί αναςταλτικά για τισ 

επενδφςεισ ςε ανάπτυξθ υποδομϊν πρόςβαςθσ. Επιπλζον, ο οικονομικόσ και 

εμπορικόσ κίνδυνοσ παραμζνει, κακϊσ απαιτείται από τθν ΕΕΥ θ παροχι πρόςβαςθσ 

ςε ςυγκεκριμζνθ ποιότθτα και τιμι προσ τουσ παρόχουσ, ενϊ αυτοί οι όροι πρζπει 

να τθροφνται ςυνεχϊσ και από τισ δφο πλευρζσ. Θ επιτυχία του μοντζλου αυτοφ 

ςχετίηεται άμεςα με τισ τεχνικζσ και διαχειριςτικζσ ικανότθτεσ τθσ ΕΕΥ, δθλαδι με τα 

άτομα που ςτελεχϊνουν τθν ΕΕΥ τθσ κάκε περιοχισ. 

 

2.4.3. Μοντζλο Πακθτικισ Τποδομισ (Passive Infrastructure)  

  

 Με το μοντζλο αυτό θ EEY είναι υπεφκυνθ μόνο για τθν παροχι του φυςικοφ 

μζςου (ςκοτεινι ίνα (dark fiber), ςωλθνϊςεισ κ.τ.λ.) προσ τουσ παρόχουσ 

πρόςβαςθσ που ανταγωνίηονται ςτθν εκάςτοτε περιοχι. Το μοντζλο αυτό 

ελαχιςτοποιεί τουσ εμπορικοφσ κινδφνουσ τθσ EEY κακϊσ ουςιαςτικά θ εταιρία 

δραςτθριοποιείται μόνο ςτθ χονδρικι αγορά. Επιπλζον, μειϊνει τα εμπόδια 

ειςόδου (barriers to entry) ςτθν αγορά ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν των 

ανταγωνιηόμενων παρόχων κακϊσ δεν απαιτοφνται από αυτοφσ μεγάλεσ 
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επενδφςεισ ςε φυςικζσ υποδομζσ. Ρρόκειται για ζνα μοντζλο που δρα καταλυτικά 

προσ τθν ενίςχυςθ του ανταγωνιςμοφ ςε επίπεδο υπθρεςιϊν και πρόςβαςθ. Επίςθσ, 

EEY δεν ζχει απαιτιςεισ ςε τεχνικζσ και εμπορικζσ ικανότθτεσ.  

 Εδϊ μπορεί να γίνει θ διάκριςθ μεταξφ δφο περιπτϊςεων ανταγωνιςμοφ, 

εκείνθ του ανταγωνιςμοφ που βαςίηεται ςτθν ανοιχτι πρόςβαςθ και εκείνθ που 

βαςίηεται ςε αδεςμοποίθτα ςτοιχεία δικτφου (Εικόνα 2.3.). 
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Εικόνα 2.3. : Open Access και UNE-based Ανταγωνιςμόσ 

 Στθν πρϊτθ περίπτωςθ υπάρχουν πολλοί ανταγωνιςτζσ, που χρθςιμοποιοφν 

μια κοινι υποδομι θ οποία παρζχεται από τθν ΕΕΥ και ο τελικόσ χριςτθσ είναι 

αυτόσ που επιλζγει τισ υπθρεςίεσ που επικυμεί από τουσ παρόχουσ.  

 Στθν δεφτερθ περίπτωςθ θ ΕΕΥ διακζτει ξεχωριςτζσ, αδεςμοποίθτεσ, 

ςυνδζςεισ από τουσ τελικοφσ καταναλωτζσ προσ τουσ παρόχουσ πρόςβαςθσ (π.χ. 

φυςικά διαχωριςμζνεσ ςκοτεινζσ ίνεσ). Οι ανταγωνιηόμενοι πάροχοι χρθςιμοποιοφν 

ξεχωριςτοφσ τερματικοφσ εξοπλιςμοφσ (Data Link Layer Equipment). Τα 

αδεςμοποίθτα ςτοιχεία δικτφου (Unbundled Network Elements – UNE) επιτρζπουν 

μζγιςτθ ευελιξία επιλογισ τεχνολογίασ και ςχεδιαςμοφ δικτφου ςτουσ 

ανταγωνιηόμενουσ παρόχουσ. 

 

 

 Στο ςθμείο αυτό παρουςιάηονται δφο επιπλζον ςτρατθγικζσ για τθν τόνωςθ 

τθσ ηιτθςθσ και τθν εξάπλωςθ του δικτφου, που μποροφν να λειτουργιςουν 

ςυμπλθρωματικά με τα μοντζλα κάκετθσ ολοκλιρωςθσ που παρουςιάςτθκαν 

παραπάνω. 
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2.4.4. Μοντζλο υνάκροιςθσ Ηιτθςθσ (Aggregation of Demand) 

  

 Με το μοντζλο αυτό, θ ΕΕΥ μπορεί να ςυνακροίςει τθν τθλεπικοινωνιακι 

κίνθςθ από διαφορετικζσ πθγζσ, όπωσ θ τοπικι διοίκθςθ, οι δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και 

τα ιδρφματα υγείασ, και να διαπραγματευτεί ςυμβόλαια για τθν ςυνολικι ηιτθςθ. 

Με τθν Συνάκροιςθ τθσ Ηιτθςθσ ελαττϊνεται ο κίνδυνοσ και για τθν ΕΕΥ και για 

τουσ παρόχουσ υπθρεςιϊν πρόςβαςθσ, κακϊσ θ προςφορά ακολουκεί τθ ηιτθςθ 

και όχι το ανάποδο. Πμωσ, ζνα τζτοιο μοντζλο απαιτεί ιδιαίτερο χειριςμό, επειδι θ 

δρομολόγθςθ ενόσ μεγάλου μζρουσ τθσ ηιτθςθσ τθσ περιοχισ ςε ζναν ςυγκεκριμζνο 

πάροχο μειϊνει τισ ευκαιρίεσ για τουσ υπόλοιπουσ εναλλακτικοφσ παρόχουσ. 

Επίςθσ, περιορίηεται θ δυνατότθτα επιλογισ και αλλαγισ παρόχου για τουσ 

ςυνακροιςμζνουσ δθμόςιουσ φορείσ.  

 

 

2.4.5. Μοντζλο υνιδιοκτθςίασ Κνασ (Fiber Condominium) 

  

 Στο δεφτερο μοντζλο μια ομάδα τελικϊν χρθςτϊν επεκτείνει το MAN 

εγκακιςτϊντασ από κοινοφ ζνα οπτικό δίκτυο διανομισ για τθν εξυπθρζτθςι τουσ. 

Θ κοινόχρθςτθ αυτι υποδομι μπορεί να ςυνδζεται ςε ζνα ι περιςςότερο ςθμεία 

παρουςίασ (point of presence) του δθμοτικοφ MAN. Οι τελικοί χριςτεσ είναι εκείνοι 

που ζχουν τθν κυριότθτα τθσ υποδομισ διανομισ και μποροφν να επιλζξουν 

οποιονδιποτε πάροχο πρόςβαςθσ (ςυλλογικά ι ατομικά) και οποίον πάροχο 

υπθρεςιϊν και περιεχομζνου είναι διακζςιμοσ μζςω του μθτροπολιτικοφ δικτφου. 

 Με αυτόν τον τρόπο, το δθμοτικό MAN επεκτείνεται κατ’ απαίτθςθ, 

μειϊνοντασ ζτςι τουσ οικονομικοφσ και λειτουργικοφσ κινδφνουσ που ςυνοδεφουν 

μία τζτοια ενζργεια. Επίςθσ διευκολφνει τθν παροχι προθγμζνων υπθρεςιϊν 

υψθλϊν ταχυτιτων. Ωσ μειονζκτθμα για το μοντζλο αυτό, κα μποροφςε να 

αναφερκεί θ πολυπλοκότθτα διαχείριςθσ τθσ υποδομισ πρόςβαςθσ από τουσ 

τελικοφσ χριςτεσ, ςτοιχείο που κα απαιτεί νομικι ρφκμιςθ αναφορικά με τθν 

ςυνιδιοκτθςία των κοινϊν υποδομϊν. 

 

2.5. Η εθνικό ψηφιακό ςτρατηγικό 2006-2013 

 

Θ ψθφιακι ςτρατθγικι 2006-2013 αντικακιςτά τθ «Λευκι Βίβλο» για τθν 

Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ και ενιςχφει το ρόλο του υφιςτάμενου Επιχειρθςιακοφ 

Ρρογράμματοσ «Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ», διορκϊνοντασ τισ ςτοχεφςεισ του. 

Ραράλλθλα, θ νζα ψθφιακι ςτρατθγικι απαντά ςτισ προκλιςεισ τθσ Δ' 

Ρρογραμματικισ Ρεριόδου (2007-2013) και είναι ςυμβατι με τθν νζα ευρωπαϊκι 
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πολιτικι για τθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ «i2010» και το ςχζδιο δράςθσ «Jobs & 

Growth» που καταρτίςκθκαν κατά το πρϊτο εξάμθνο του 2005.  

Θ Ψθφιακι Στρατθγικι 2006-2013 τθσ Ελλάδασ, υπερβαίνει τα ςτενά όρια 

τθσ αξιοποίθςθσ των νζων τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν. Ζχει ωσ 

ςτόχο να ενεργοποιιςει πολίτεσ και επιχειριςεισ και να απελευκερϊςει το 

δυναμικό αυτϊν, προσ όφελοσ όλων, ςε ορατό χρονικό ορίηοντα. Ο ρόλοσ του 

κράτουσ ςε αυτι τθν προςπάκεια μετατοπίηεται. Θ Ψθφιακι Στρατθγικι 2006-2013 

επικυμεί να αλλάξει ςταδιακά τον χαρακτιρα του κράτουσ από κακοδθγθτι, ςε 

κράτοσ που προςφζρει πολλαπλζσ δυνατότθτεσ και ευκαιρίεσ, αφινοντασ τθν 

δφναμθ τθσ επιλογισ ςε πολίτεσ και επιχειριςεισ. Για τον λόγο αυτό, θ ςτρατθγικι 

αντιμετωπίηει το κράτοσ όχι με εςωςτρζφεια ι ωσ αυτοςκοπό, αλλά μόνο μζςα από 

τθν εξυπθρζτθςθσ πολιτϊν και επιχειριςεων, εςτιάηοντασ ςτισ δυνατότθτεσ και ςτισ 

ευκαιρίεσ που μπορεί να προςφζρει ςε αυτοφσ. Νζα τεχνολογικά μζςα 

αξιοποιοφνται ϊςτε να επιτευχκεί ανεμπόδιςτθ ροι γνϊςθσ, πλθροφορίασ, ιδεϊν 

και πολιτιςμικϊν εμπειριϊν από και προσ τθν Ελλάδα, με ςτόχο τθν ανάδειξθ τθσ 

διεκνοφσ διάςταςθσ τθσ χϊρασ. 

Θ Ψθφιακι Στρατθγικι 2006-2013 κζτει ςυγκεκριμζνουσ και μετριςιμουσ 

ςτόχουσ, που δεν είναι αποκλειςτικά τεχνολογικοφ περιεχομζνου, αλλά αφοροφν 

και ευρφτερεσ πτυχζσ τθσ κακθμερινισ ηωισ και δραςτθριότθτασ. Λόγω του εφρουσ 

των παρεμβάςεϊν τθσ, θ πρωτοβουλία αποτελεί μια πολιτικι που αγγίηει 

επωφελϊσ όλο το εφροσ τθσ κοινωνικισ και οικονομικισ ηωισ τθσ Ελλάδασ. Για να 

πετφχει τον ςτόχο τθσ, χρθςιμοποιεί ωσ βαςικό εργαλείο τισ τεχνολογίεσ 

πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν, αλλά και τισ νζεσ δεξιότθτεσ που ςυνδζονται με 

τθν παραγωγι και αξιοποίθςθ τθσ γνϊςθσ. 

Θ ςτρατθγικι αντιμετωπίηει τθν ψθφιακι πρόκλθςθ ωσ ζνα ςτόχο που 

μπορεί ακόμθ να κατακτθκεί από τθν χϊρα. Θ Ευρωπαϊκι διάςταςθ τθσ χϊρασ 

ςυμβάλλει προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ. Θ Ελλάδα ςυμμετζχει ενεργά ςτα ευρωπαϊκά 

δρϊμενα και επθρεάηεται κετικά από το ευρωπαϊκό πλαίςιο πολιτικισ και τισ 

προβλζψεισ τθσ κοινισ ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ για τισ νζεσ τεχνολογίεσ. Θ Ψθφιακι 

Στρατθγικι 2006-2013 τθσ χϊρασ είναι πλιρωσ ςυμβατι με τισ βαςικζσ 

κατευκφνςεισ και τισ πολιτικζσ τθσ ευρωπαϊκισ ςτρατθγικισ i2010, που 

παρουςιάςτθκε και άρχιςε να εφαρμόηεται το 2005.[20] 

Θ Ελλάδα, μζςω τθσ εκνικισ ςτρατθγικισ, ζχει μπροςτά τθσ μια ςθμαντικι 

και εξαιρετικά ενδιαφζρουςα πρόκλθςθ. Μια πρόκλθςθ που δεν αφορά 

αποκλειςτικά τθν τεχνολογία. Αφορά νζεσ ευκαιρίεσ για τουσ πολίτεσ και τισ 

επιχειριςεισ, για περιςςότερουσ και φκθνότερουσ τρόπουσ επικοινωνίασ, για 

απαςχόλθςθ υψθλότερθσ προςτικζμενθσ αξίασ, για καλφτερθ και ταχφτερθ 

πρόςβαςθ ςτθν γνϊςθ, για βελτιωμζνθ εξυπθρζτθςθ από τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, 

για άνκθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςε νζουσ τομείσ. Τελικά, θ νζα ςτρατθγικι 

αποςκοπεί ςτο να κζςει τισ τεχνολογίεσ πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν ωσ ζνα 
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επωφελζσ αγακό ςτθν κακθμερινι ηωι και τισ δραςτθριότθτεσ των πολιτϊν και των 

επιχειριςεων. 

Θ Ψθφιακι Στρατθγικι 2006-2013 ζχει ζνα πολφ ςυγκεκριμζνο ςκοπό. Να 

πραγματοποιθκεί ςτθ χϊρα ζνα «Ψθφιακό Άλμα». Ο ςκοπόσ του Ψθφιακοφ 

Άλματοσ είναι να αντιμετωπίςει δυναμικά τισ κφριεσ αιτίεσ κακυςτζρθςθσ, 

εςτιάηοντασ ςε δφο κφριεσ κατευκφνςεισ: 

 Στθν βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ μζςω τθσ τεχνολογίασ. 

 Στθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ κακθμερινισ ηωισ των πολιτϊν. 

 

Για να επιτευχκεί το «Ψθφιακό Άλμα», απαιτείται ο προςδιοριςμόσ πολφ 

ςυγκεκριμζνων ςτόχων. Οι ςτόχοι πρζπει, αφενόσ, να αντιμετωπίηουν τισ αιτίεσ 

κακυςτεριςεων και, αφετζρου, να προςφζρουν νζεσ διεξόδουσ και ευκαιρίεσ για 

τθν ανάπτυξθ και τθν ευθμερία επιχειριςεων και πολιτϊν. Για να επιτευχκεί 

ςυνεπϊσ το «Ψθφιακό Άλμα», τίκενται ζξι ςυγκεκριμζνοι ςτόχοι.[20] 

 

 Στθν κατεφκυνςθ τθσ βελτίωςθσ τθσ παραγωγικότθτασ: 

1.  Στόχοσ είναι θ προϊκθςθ τθσ χριςθσ των τεχνολογιϊν πλθροφορικισ ςτισ 

επιχειριςεισ, ϊςτε να βελτιωκεί θ παραγωγικότθτά τουσ και κατ’ επζκταςθ θ 

παραγωγικότθτα τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. 

2. Ο δθμόςιοσ τομζασ αντιμετωπίηεται ωσ ζνασ δυςανάλογα μεγάλοσ 

οργανιςμόσ, ο οποίοσ οφείλει να χρθςιμοποιιςει τθν τεχνολογία για να 

βελτιϊςει τισ εςωτερικζσ του διαδικαςίεσ, διευκολφνοντασ παράλλθλα με 

αποδοτικότερεσ ψθφιακζσ υπθρεςίεσ τθ λειτουργία του επιχειρθματικοφ 

ιςτοφ τθσ χϊρασ. 

3.  Στόχοσ είναι θ βελτίωςθ τθσ εξωςτρζφειασ του κλάδου πλθροφορικισ και 

επικοινωνιϊν τθσ χϊρασ και θ υποςτιριξι του ϊςτε να ςυμβάλλει 

περιςςότερο ςτο ΑΕΡ τθσ χϊρασ. 

4. Στόχοσ είναι θ βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και ειδικά ςτουσ 

κλάδουσ που παράγουν τεχνολογία και ςτουσ κλάδουσ που χρθςιμοποιοφν 

δυναμικά τθν τεχνολογία. 

 

 Στθν κατεφκυνςθ τθσ βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ ηωισ: 

5. Στόχοσ είναι θ δυναμικότερθ αξιοποίθςθ των νζων τεχνολογιϊν από τουσ 

πολίτεσ ςε κακθμερινό επίπεδο. 

6. Στόχοσ είναι θ ανάπτυξθ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν οι οποίεσ εξοικονομοφν 

χρόνο και προςφζρουν νζεσ δυνατότθτεσ αντιμετϊπιςθσ τθσ γραφειοκρατίασ 

από τουσ πολίτεσ. 

 

Βαςικι προχπόκεςθ για τθν επίτευξθ των παραπάνω ςτόχων αποτελεί θ 

«Διαςφνδεςθ», θ οποία ςχετίηεται με τθν ζννοια τθσ ευρυηωνικότθτασ. Θ πρόςβαςθ 

ςε ευρυηωνικζσ υποδομζσ και υπθρεςίεσ αποτελεί τθν απαραίτθτθ προχπόκεςθ για 
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τθν επίτευξθ του «Ψθφιακοφ Άλματοσ». Ωςτόςο, θ ζννοια «Διαςφνδεςθ» δεν 

αφορά αποκλειςτικά τθν ευρυηωνικότθτα. Αφορά επίςθσ τθν δυνατότθτα επιμζρουσ 

οργανιςμϊν και εταιρειϊν, δθμόςιων ι ιδιωτικϊν, να ανταλλάςςουν δεδομζνα με 

ςυμβατζσ ι ανοιχτζσ διαδικαςίεσ και ςυςτιματα. Θ «Διαςφνδεςθ» αγγίηει επίςθσ το 

κεςμικό πλαίςιο, κακϊσ και ηθτιματα ςφγκλιςθσ διαφορετικϊν τεχνολογιϊν. 

Οι ςτόχοι τθσ Ψθφιακισ Στρατθγικισ αντικατοπτρίηουν τθν φιλοςοφία τθσ θ 

οποία προβλζπει ότι ο δθμόςιοσ τομζασ πρζπει να ζχει ωσ ρόλο τθν εξυπθρζτθςθ 

πολιτϊν και επιχειριςεων, με τθν ελάχιςτθ δυνατι επιβαρυντικι επίδραςθ ςε 

αυτοφσ. Οι ζξι ςτόχοι οριοκετοφν ψθφιακζσ παρεμβάςεισ, εφόςον αυτζσ ζχουν ςαν 

ςτόχο τθν εξυπθρζτθςθ πολιτϊν και επιχειριςεων με πρακτικοφσ και ορατοφσ 

τρόπουσ. Οι δράςεισ που περιλαμβάνονται προςπακοφν να αποφφγουν τθν 

εςωςτρεφι λογικι τθσ «μθχανοργάνωςθσ» του δθμοςίου τομζα, χωρίσ αιςκθτό 

αποτζλεςμα για τουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ.[20] 

 

 

2.6. Παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν την ανϊπτυξη τησ 

 ευρυζωνικότητασ 

  

 Για τθν ανάπτυξθ τθσ ευρυηωνικότθτασ και κατ’ επζκταςθ των δικτφων NGA 

υπάρχουν οριςμζνοι παράγοντεσ που λειτουργοφν ωσ τροχοπζδθ, όμωσ πρζπει να 

εντοπιςτοφν και να αντιμετωπιςτοφν. Αυτοί είναι : 

 Το ρυκμιςτικό πλαίςιο  

 Οι τεχνολογικζσ εξελίξεισ που λαμβάνουν χϊρα  ςτισ αγορζσ των 

Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και ςτισ ευρυηωνικζσ υπθρεςίεσ 

 Το κόςτοσ  

 Θ ψθφιακι ετοιμότθτα (e-readiness) και θ ζλλειψθ τεχνολογικισ κουλτοφρασ 

(lack of technological culture) μιασ χϊρασ  

  

 Πςων αφορά το ρυκμιςτικό πλαίςιο είναι το ηιτθμα τθσ τρίτθσ ενότθτασ του 

παρόντοσ και αναλφεται πλιρωσ ςε αυτιν. Θ τεχνολογικζσ εξελίξεισ είναι 

χαρακτθριςτικό του κλάδου των τθλεπικοινωνιϊν, γι’ αυτό και πρζπει να 

αντιμετωπιςτεί κατάλλθλα. Θ τεχνολογικι κακυςτζρθςθ ςτθν εφαρμογι 

τεχνολογιϊν FTTC / FTTH κατατάςςει τθ Ελλάδα ςε χϊρεσ του τρίτου κόςμου, με 

ανυπολόγιςτεσ κοινωνικζσ και οικονομικζσ ςυνζπειεσ για τθν ανάπτυξθ τθσ χϊρασ. 

Θ ανάγκθ να μειωκεί το χάςμα κρίνεται επιτακτικι, ϊςτε θ Ελλάδα να γίνει πιο 

ανταγωνιςτικι, και κεμζλιο για μια τζτοια προοπτικι αποτελεί θ υποδομι δικτφων 

πρόςβαςθσ νζασ γενιάσ.   

 Για να μπορζςει θ χϊρα μασ να γίνει περιςςότερο ανταγωνιςτικι, οι νζεσ 

τεχνολογίεσ μποροφν να δϊςουν ϊκθςθ ςε αυτό. Ζνα πρϊτο βιμα είναι να ζρκει θ  

Ελλάδα πιο κοντά ςτο διεκνζσ Internet με πολφ μεγαλφτερεσ ταχφτθτεσ και 
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μικρότερο κόςτοσ. Αςφαλϊσ, ςθμαντικι προχπόκεςθ είναι θ ςυμμετοχι των 

πολιτϊν και των επιχειριςεων ςτθν παγκόςμια κοινωνία τθσ γνϊςθσ. Με άλλα 

λόγια θ χϊρα μασ πρζπει να αποκτιςει τεχνολογικι κουλτοφρα και ψθφιακι 

ετοιμότθτα. Αν ςυμβοφν τα παραπάνω τότε θ μετάβαςθ  ςε μια χϊρα που εξάγει 

καινοτομία ςε προϊόντα και υπθρεςίεσ, είναι εφικτι. Κατ’ επζκταςθ προςελκφονται 

και οι ξζνοι επενδυτζσ με ςυνζπεια τθν ανάδειξθ τθσ Ελλάδασ ςε ζνα παραγωγικό 

και ανταγωνιςτικό κράτοσ. 

  Θ τεχνολογικι κουλτοφρα και  θ ψθφιακι ετοιμότθτα είναι δφο παράγοντεσ 

που απαιτοφν χρόνο και επζνδυςθ ςτθ γνϊςθ για να φτάςουν ςε επικυμθτά 

επίπεδα. Για τθν ανάπτυξθ τθσ τεχνολογικισ κουλτοφρασ ενόσ κράτουσ ςθμαντικό 

ρόλο παίηει θ παιδεία και θ εξοικείωςθ από τθν μακθτικι ακόμα θλικία με τθν 

τεχνολογία. Επίςθσ, οι νζεσ εφαρμογζσ είναι πολφ πιο εφχρθςτεσ και αξιόπιςτεσ με 

αποτζλεςμα τθν εξοικείωςθ όλο και περιςςότερων χρθςτϊν με αυτζσ. Είναι γνωςτό 

πωσ οι χριςτεσ του Διαδικτφου ζχουν πολλαπλαςιαςτεί ςε όςεσ χϊρεσ διακζτουν 

προθγμζνεσ διαδικτυακζσ υποδομζσ    

 Για τθν ψθφιακι ετοιμότθτα χρθςιμοποιείται ο δείκτθσ e-readiness, ο οποίοσ 

μετρά τθν ποιότθτα των υποδομϊν ΤΡΕ μιασ χϊρασ και τθν ικανότθτα των 

καταναλωτϊν, επιχειριςεων και κυβερνϊντων τθσ να τισ χρθςιμοποιοφν προσ 

όφελόσ τουσ. Πταν μια χϊρα χρθςιμοποιεί τισ ΤΡΕ για να φζρει εισ πζρασ τισ 

δραςτθριότθτεσ τθσ, τότε μπορεί να αποκτιςει μια πιο διαφανι και αποδοτικι 

οικονομία. Ο δείκτθσ e-readiness επιτρζπει επίςθσ ςτισ Κυβερνιςεισ να εκτιμοφν τθν 

επιτυχία των ΤΡΕ που χρθςιμοποιοφν ςε ςχζςθ με άλλεσ χϊρεσ και να παρζχουν τισ 

πιο αποδοτικζσ από άποψθ e-readiness περιοχζσ ςε επιχειριςεισ που 

ενδιαφζρονται να επενδφςουν ςτθν χϊρα. *18+ 

 Τζλοσ, το κόςτοσ ανάπτυξθσ ενόσ δικτφου FTTH, όπωσ προκφπτει και από τθν 

παραπάνω ανάλυςθ, δεν είναι απαγορευτικό. Οι νζεσ τεχνολογίεσ εγκατάςταςθσ 

οπτικϊν καλωδιϊςεων μειϊνουν ςθμαντικά το κόςτοσ οπτικισ ςφνδεςθσ ανά οικία. 

Ενδεικτικά για τθν κάλυψθ ενόσ εκατομμυρίου (1.000.000) νοικοκυριϊν το κόςτοσ  

πζφτει κάτω από τα 1.000 ευρϊ ανά οικία. Μζςω αυτισ τθσ οικονομίασ κλίμακασ 

και ενόσ επενδυτικοφ ορίηοντα 30 ετϊν θ επζνδυςθ ςε δίκτυα NGA μπορεί να είναι 

αποδοτικι και βιϊςιμθ.   

 

2.7. Πρόταςη Τλοπούηςησ  

 

 Σε αυτό το ςθμείο ακολουκεί μια προςπάκεια ςφνκεςθσ και αξιολόγθςθσ 

των δεδομζνων που ζχουν αναλυκεί ςτισ προθγοφμενεσ ενότθτεσ, με ςκοπό τθν 

εξαγωγι μιασ ςυγκεκριμζνθσ πρόταςθ για τθν ανάπτυξθ δικτφων NGA.  

 Ζνα ςφγχρονο Δίκτυο Οπτικϊν Ινϊν που ζχει τθ δυνατότθτα να 

εκςυγχρονίςει τθν κακθμερινότθτα του κάκε χριςτθ είναι εφικτό. Ειδικότερα, 

μποροφν να τεκοφν ςυγκεκριμζνοι ςτόχοι ςταδιακισ κάλυψθσ τθσ Ελλθνικισ 
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επικράτειασ ςε κακοριςμζνο χρονικό ορίηοντα. Το όραμα για το ςυγκεκριμζνο ζργο 

περιλαμβάνει τθ ςφνδεςθ κάκε οικίασ και κάκε επιχείρθςθσ με ταχφτθτεσ 100Mbps. 

Τελικόσ ςτόχοσ είναι θ ςταδιακι επζκταςθ του δικτφου, με τζτοιο τρόπο ϊςτε κάκε 

χριςτθσ να ζχει πρόςβαςθ ςτθν ευρυηωνικότθτα και να δφναται να απολαμβάνει 

τθσ υπθρεςίεσ τθσ, όπωσ ςυμβαίνει και με όλεσ τισ υποδομζσ που κεωροφνται 

δθμόςια αγακά.  

 

2.7.1. Προγραμματιςμόσ  

 

 Τα δεδομζνα που εμπλζκονται για τθν επίλυςθ αυτοφ του προβλιματοσ 

είναι τριϊν ειδϊν. Ρρϊτον, οι τεχνολογίεσ που εξυπθρετοφν τθν ευρυηωνικότθτα 

είναι ουςιαςτικά δφο, το FTTC και το FTTH.  Δεφτερον, οι  γεωγραφικζσ ηϊνεσ τισ 

ελλθνικισ επικράτειασ είναι τρεισ και αφοροφν αςτικζσ, θμιαςτικζσ και αγροτικζσ 

περιοχζσ. Τρίτον, το κόςτοσ μιασ τζτοιασ υποδομισ είναι αρκετά μεγάλο, γεγονόσ 

που απαιτεί τουσ κατάλλθλουσ όρουσ χρθματοδότθςθσ, ζπειτα και από όςα 

παρουςιάςτθκαν  ςε προθγοφμενεσ ενότθτεσ. 

 Ο χρονικόσ καταμεριςμόσ του ςυγκεκριμζνου ζργου ςε τρεισ φάςεισ κα 

μποροφςε να ςυμβάλει ςε μια ελεγχόμενθ και ορκϊσ επιτθροφμενθ ανάπτυξι του. 

Συγκεκριμζνα, κάκε φάςθ κα αποτελείται από ζνα κακοριςμζνο χρονικό ορίηοντα 

κατά τον οποίο ςυγκεκριμζνα παραδοτζα κα πρζπει να ζχουν υλοποιθκεί. 

Ειδικότερα κατά τθν πρϊτθ φάςθ θ ανάπτυξθ πακθτικοφ δικτφου οπτικϊν ινϊν για 

2.000.000 οικίεσ και επιχειριςεισ ςε Ακινα, Θεςςαλονίκθ και άλλεσ 50 πόλεισ με 

τθν τεχνολογία FTTC (VDSL), μπορεί να αποτελζςει ζνα πρϊτο πολφ ςθμαντικό 

βιμα. Στθ δεφτερθ φάςθ, θ τεχνολογία FTTC να μπορεί να φτάνει ςε θμιαςτικζσ και 

αγροτικζσ περιοχζσ ενϊ παράλλθλα οι αςτικζσ περιοχζσ τισ πρϊτθσ φάςθσ να 

ολοκλθρϊνονται με τθν τεχνολογία FTTH. Στθν τρίτθ φάςθ ολόκλθρθ θ ελλθνικι 

επικράτεια να μπορεί να ζχει πρόςβαςθ ςε δίκτυο οπτικϊν ινϊν μζςω τθσ 

τεχνολογίασ FTTH.     

 Στο ςθμείο αυτό και με βάςθ ςχετικζσ εκτιμιςεισ, κρίνεται απαραίτθτοσ ο 

κακοριςμόσ των τριϊν προαναφερκζντων φάςεων. Ενδεικτικά, λοιπόν, μπορεί να 

τεκεί ζνα πλαίςιο κατά το οποίο θ διάρκεια τθσ κάκε φάςθσ να είναι 7 ζτθ, με 

ςυνζπεια ζνα χρονικό ορίηοντα 21 ετϊν για τθν ολοκλιρωςθ του ζργου.  

2.7.2. Χρθματοδότθςθ 

 

 Το ζργο τθσ ανάπτυξθσ δικτφων πρόςβαςθ νζασ γενιάσ εντάςςεται ςτο 

πλαίςιο τθσ «Ψθφιακισ Στρατθγικισ 2006-2013», επομζνωσ αξιϊνει ζνα ευρφ 

φάςμα χρθματοδοτιςεων. Ενδεικτικά, ο προχπολογιςμόσ του ζργου και για τισ 

τρεισ φάςεισ ανζρχεται περίπου ςτα 4.000.000.000 ευρϊ, αν λθφκεί υπόψθ το 

γεγονόσ ότι μόνο για τθν πρϊτθ φάςθ ο προχπολογιςμόσ είναι 2.100.000.000 ευρϊ. 
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Συγκεκριμζνα, θ χρθματοδότθςθ τθσ κάκε φάςθσ του ζργου μπορεί να υλοποιθκεί 

μζςω τθσ εφαρμογισ του νόμου για τισ Συμπράξεισ Δθμόςιου και Ιδιωτικοφ Τομζα 

(ΣΔΙΤ), ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηονται πλιρωσ οι όροι του ανταγωνιςμοφ. Δθλαδι 

προτείνεται ο διαχωριςμόσ τριϊν ΣΔΙΤ για τθν κάκε μια από τθσ τρεισ φάςεισ 

ξεχωριςτά. Θ κίνθςθ αυτι προβλζπει τθν ίδρυςθ Εταιρίασ Εδικοφ Σκοποφ (ΕΕΣ), θ 

οποία δεν κα είναι εταιρία παροχισ τθλεπικοινωνιϊν και κα εποπτεφεται από τθν 

ΕΕΤΤ. Τζλοσ, θ διάρκεια τθσ ςφμπραξθσ μπορεί να ςυναποφαςιςτεί από το Ελλθνικό 

Δθμόςιο και τον ιδιωτικό φορζα με ενδεικτικι περίοδο, αυτι των 30 ετϊν από τθν 

ζναρξθ τθσ πρϊτθσ φάςθσ του ζργου.  

 Θ ςυμμετοχι του κράτουσ για το υπό ςυηιτθςθ ζργο κα κακοριςτεί ζπειτα 

από ςυηθτιςεισ με τθν Ε.Ε. και κα μπορεί να καλφψει τα τζλθ διακεςιμότθτασ που 

κα αντιςτοιχοφν ςε ποςοςτό τθσ ςυνολικισ επζνδυςθσ του ζργου. Πςων αφορά τισ 

κρατικζσ ενιςχφςεισ, αυτζσ μποροφν να χορθγθκοφν κυρίωσ για τθν κάλυψθ των 

αγροτικϊν περιοχϊν κατά τθ διάρκεια τθσ δεφτερθσ φάςθσ. Αυτι θ κίνθςθ κα 

ςυμβάλει προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ κακολικισ υπθρεςίασ τθσ ευρυηωνικότθτασ, 

επειδι ςτισ αγροτικζσ και απομακρυςμζνεσ περιοχζσ ο ιδιωτικόσ φορζασ  δεν 

επενδφει ςε υποδομζσ λόγω του μικροφ πλθκυςμοφ.      

 Στο ςθμείο αυτό κα πρζπει να αναφερκεί ότι υπάρχει θ δυνατότθτα ενόσ 

προνομιακοφ δανειςμοφ με ευνοϊκοφσ όρουσ μζςω τθσ Ευρωπαϊκισ Τράπεηασ 

Επενδφςεων (ΕΤΕπ) με ςκοπό τθν ανάπτυξθ τισ υποδομισ δικτφων πρόςβαςθσ νζασ 

γενιάσ για τθν χϊρα μασ.  

 Στον αντίποδα, το ζργο αυτό αποτελεί πρόςφορο ζδαφοσ για νζεσ 

επενδφςεισ και ανάπτυξθ νζων ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν, ςτοιχείο που μοχλεφει τθν 

αγορά και γεννά ευκαιρίεσ. Σε αυτό το ςθμείο θ κρατικι ενίςχυςθ με τθ μορφι των 

ΕΣΡΑ δφναται να ενιςχφςει, αρχικά, τουσ τελικοφσ χριςτεσ για τα κόςτθ τθσ κάκετθσ 

καλωδίωςθσ. Επίςθσ, ο Νζοσ Επενδυτικόσ Νόμοσ (3908/2011) προβλζπει τθν 

ενδυνάμωςθ των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων που ςτοχεφουν ςε τεχνολογικι 

ανάπτυξθ. Επομζνωσ, οι ιδιωτικζσ επενδφςεισ για επιχειριςεισ ευρυηωνικϊν 

υπθρεςιϊν μποροφν να εξαςφαλίςουν, οικονομικά και φορολογικά, ζνα γόνιμο 

ζδαφοσ. 

 

2.7.3. Σα οφζλθ   

 

 Ζνα ζργο ανάπτυξθσ δικτφων πρόςβαςθσ νζασ γενιάσ, όπωσ αυτό που 

εξετάηεται, μπορεί να αποτελζςει το εφαλτιριο για τθν δθμιουργία πολλϊν 

ωφελειϊν ςε μια χϊρα που αντιμετωπίηει προβλιματα οικονομικισ φφεςθσ. 

Συγκεκριμζνα, είναι δυνατι θ προοπτικι για  ιδιωτικζσ άμεςεσ επενδφςεισ τθσ τάξθσ 

των εκατομμυρίων ευρϊ, ενϊ παράλλθλα χιλιάδεσ νζεσ κζςεισ εργαςίασ υψθλισ 

εξειδίκευςθσ μποροφν να εξαςφαλιςτοφν. Επίςθσ, αναβακμίηεται θ 

ανταγωνιςτικότθτα τθσ εγχϊριασ βιομθχανίασ με τθν ζλευςθ ποιοτικότερων 
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υπθρεςιϊν. Με αυτό τον τρόπο θ Ελλάδα γίνεται πιο ελκυςτικι για ξζνεσ 

επενδφςεισ και αυτό ςθματοδοτεί τθν ανάκαμψθ των κλάδων τθσ οικονομίασ τθσ. 

Τα δίκτυα πρόςβαςθσ νζασ γενιάσ μποροφν να ςτρζψουν τθν ελλθνικι 

επιχειρθματικότθτα ςε θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ υψθλισ προςτικζμενθσ  αξίασ και 

να ενιςχφςουν τισ εκνικζσ δράςεισ για θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ, προςταςία 

περιβάλλοντοσ, τιλε-ιατρικι, τιλε-εκπαίδευςθ και άλλα.   

 Για να ξεπεράςει θ Ελλάδα τθν φφεςθ, πρζπει να ενδυναμωκεί και να γίνει 

πιο ανταγωνιςτικι, ςτοιχεία που μποροφν να επζλκουν φςτερα από τθν αφξθςθ τθσ 

παραγωγικότθτασ. Θ Κοινωνία τθσ Γνϊςθσ και οι τεχνολογίεσ Ρλθροφορικισ και 

Επικοινωνιϊν δίνουν αυτι τθν ευκαιρία, αν αυτι θ νζα υποδομι αναδυκεί και 

εξελιχκεί. Ζνα τζτοιο ζργο κα δθμιουργιςει τισ προχποκζςεισ για ανάπτυξθ και 

κοινωνικι ςυμμετοχι. Τα δίκτυα ζρευνασ και εκπαίδευςθσ που λειτουργοφν ιδθ 

ςτθν χϊρα μασ δείχνουν ότι υπάρχουν τοπικζσ δυνάμεισ που, ςε ςυνεργαςία με τισ 

τοπικζσ αρχζσ, μποροφν να ςχεδιάςουν και να υποςτθρίξουν ζνα τζτοιο ζργο. 

 Θ τεχνολογία FTTH, που είναι και ο απϊτεροσ ςτόχοσ του ζργου,  δθμιουργεί  

ζνα «φαινόμενο δικτφου» ςε όλθ τθν οικονομία, παρζχοντασ  ζνα κεμζλιο για 

μακροχρόνια οφζλθ, ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ εξοικονόμθςθσ κόςτουσ των 

κυβερνιςεων, τθν παραγωγικότθτα ςε όλθ τθν οικονομία και τθ βελτιωμζνθ 

ποιότθτα ηωισ για όλουσ. Θ αυξθμζνθ απαςχόλθςθ τθσ ευρυηωνικισ υποδομισ 

δθμιουργεί ζνα πολλαπλαςιαςτι του φαινομζνου του δικτφου. Κακϊσ, θ 

ευρυηωνικότθτα από μόνθ τθσ αυξάνει τθν παραγωγικότθτα των επιχειριςεων, 

ταυτόχρονα ωκεί τισ επενδφςεισ και ςυνειςφζρει ςτθν δθμιουργία νζων 

«βιομθχανιϊν» (π.χ. ςτον τομζα των υπθρεςιϊν). Επομζνωσ, οι επενδφςεισ ςε 

ευρυηωνικζσ υποδομζσ κα ςθματοδοτιςουν τθν αφξθςθ των κζςεων εργαςίασ, ενϊ 

ταυτόχρονα κζτουν τισ βάςεισ για ςυνεχι παραγωγικότθτα και καινοτομία. 
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ΣΡΙΣΗ  ΕΝΟΣΗΣΑ  

Ειςαγωγή 3ησ Θεματικήσ Ενότητασ 

 

 Θ τρίτθ και τελευταία ενότθτα πραγματεφεται ρυκμιςτικά κζματα, γφρω από 

τθν ανάπτυξθ δικτφων πρόςβαςθσ επόμενθσ γενιάσ.     

3.1. ύςταςη τησ Ευρωπαΰκήσ Επιτροπήσ 

  

 Σε αυτό το πρϊτο κεφάλαιο τθσ τρίτθσ ενότθτασ γίνεται μια προςπάκεια 

ανάλυςθσ και εξαγωγισ οριςμζνων ςυμπεραςμάτων, με γνϊμονα τθν ςφςταςθ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ  για τα δίκτυα NGA. Κρίνεται ιδιαίτερα ςθμαντικι, θ εκ 

κεμελίων εξζταςθ όλων των ρυκμιςτικϊν παραγόντων που αφοροφν ςτα δίκτυα 

πρόςβαςθσ επόμενθσ γενιάσ, για αυτό και οι παράγοντεσ αυτοί προςεγγίηονται 

εξελικτικά με ιςτορικι ςειρά. Αρχικά, αναλφεται το ιςχφον Ευρωπαϊκό υκμιςτικό 

Ρλαίςιο με τισ ςχετικζσ Οδθγίεσ και ςτθ ςυνζχεια παρατίκενται ςτοιχεία που 

αφοροφν ςτισ Δθμόςιεσ Διαβουλεφςεισ και ςτθ Σφςταςθ τθσ Επιτροπισ.    

 

 

3.1.1. Ευρωπαώκό Ρυθμιςτικό Πλαύςιο 

 

 Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ζχει αναλάβει τθν ολοκλθρωμζνθ πρωτοβουλία τθσ 

άμεςθσ ςφγκλιςθσ και τεχνολογικισ ανζλιξθσ όλων των κρατϊν μελϊν ςε ζνα κοινό 

πλαίςιο, αυτό τθσ Κοινωνίασ τθσ Ρλθροφορίασ και των μζςων επικοινωνίασ i2010.  

Το πλαίςιο αυτό επιτελεί κυρίωσ ρυκμιςτικό ρόλο για τισ θλεκτρονικζσ επικοινωνίεσ, 

κζτοντασ ωσ πρωταρχικό ςτόχο τθν ανάδειξθ του ανταγωνιςμό, των επενδφςεων, 

τθσ καινοτομίασ και τθσ ενιαίασ αγοράσ προσ όφελοσ των Ευρωπαίων  

καταναλωτϊν. 

 Θ οικονομία μιασ χϊρασ ςτθρίηεται ςε μεγάλο βακμό ςτισ θλεκτρονικζσ 

επικοινωνίεσ. Στο επίπεδο τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ όλεσ οι ρυκμίςεισ που 

ςχετίηονται με τθσ θλεκτρονικζσ επικοινωνίεσ πλαιςιϊνονται από ςυγκεκριμζνο 

πλαίςιο κανονιςτικϊν ρυκμίςεων που τζκθκε ςε ιςχφ το 2003. Το πλαίςιο αυτό 

λειτουργεί ωσ ζνα υπόδειγμα βζλτιςτθσ πρακτικισ και ζχει ςυμβάλει δραςτικά ςτθν 

επίτευξθ ςυνκθκϊν ανταγωνιςμοφ, ςτθν κακιζρωςθ χαμθλότερων τιμϊν για τουσ 

τελικοφσ χριςτεσ και ςτθν ενκάρρυνςθ των επενδφςεων ςτον κλάδο των 

επικοινωνιϊν. Ραρόλα αυτά, θ ανάγκθ για ςυνεκτικότερθ εφαρμογι του πλαιςίου 

ςτο ςφνολο τθσ Ε.Ε. και για τθν ενίςχυςι του ςε επιμζρουσ τομείσ, κρίνεται 

απαραίτθτθ για τθν τόνωςθ τθσ εςωτερικισ αγοράσ κάκε κράτουσ μζλουσ.   
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 Σφμφωνα με ςτοιχεία του ΕITO (Ευρωπαϊκό Ραρατθρθτιριο Τεχνολογίασ 

Ρλθροφοριϊν), θ ευρυηωνικότθτα είναι ζνα από τα ταχφτερα αναπτυςςόμενα 

τμιματα τθσ ευρωπαϊκισ αγοράσ, κακϊσ ςθμειϊνει αφξθςθ εςόδων  τθσ τάξεωσ του 

7,8% ζωσ 8,5%. Ππωσ ζχει αναφερκεί και ςτθν δεφτερθ ενότθτα ζνασ κρίςιμοσ 

παράγοντασ που επθρεάηει τθν ανάπτυξθ τθσ ευρυηωνικότθτασ είναι το ρυκμιςτικό 

πλαίςιο. Για το λόγο αυτό, οι κανονιςτικζσ ρυκμίςεισ ενδείκνυται να ςυμβαδίηουν 

με τισ ευρφτερεσ εξελίξεισ ςτθν τεχνολογία και τθν αγορά. Επομζνωσ, θ ρφκμιςθ 

οφείλει να είναι ευζλικτθ και να επιδζχεται ανακεϊρθςθ κακϊσ θ εξζλιξθ τθσ 

τεχνολογίασ είναι ςυνεχισ και ραγδαία. Επίςθσ, επιβάλλεται θ ενδελεχισ εξζταςθ 

των αρχϊν και θ εφαρμογι του υφιςτάμενου κοινοφ κανονιςτικοφ πλαιςίου, ιδίωσ 

ςτουσ τομείσ εκείνουσ ςτουσ οποίουσ κακυςτερεί θ παροχι ταχφτερων, 

περιςςότερο καινοτομικϊν και ανταγωνιςτικϊν ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν. 

 Το πλαίςιο των κοινοτικϊν κανονιςτικϊν ρυκμίςεων για δίκτυα και 

υπθρεςίεσ θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν απαρτίηεται από τθν Οδθγία 2002/21/EΚ 

«Οδθγία Ρλαίςιο» και τζςςερισ  ακόμα ειδικζσ οδθγίεσ :  

1) Οδθγία 2002/20/EΚ , για τθν παροχι άδειασ δικτφου και υπθρεςιϊν 

θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν (οδθγία «παροχι άδειασ»)  

2) Οδθγία 2002/19/EΚ , για τθν πρόςβαςθ ςε δίκτυα θλεκτρονικϊν 

επικοινωνιϊν και ςυναφείσ ευκολίεσ, κακϊσ και για τθ διαςφνδεςι τουσ 

(οδθγία «πρόςβαςθ») 

3) Οδθγία 2002/22/EΚ , για τθν κακολικι υπθρεςία και τα δικαιϊματα των 

χρθςτϊν (οδθγία «κακολικι υπθρεςία»)   

4) Οδθγία 2002/58/EΚ , για τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ 

χαρακτιρα (οδθγία «ιδιωτικι ηωι και θλεκτρονικζσ επικοινωνίεσ») 

 

 Το πλαίςιο ςυμπλθρϊνεται από τθν Οδθγία 2002/77/ΕΚ, 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.*21+ 

 Στόχοσ του πλαιςίου αυτοφ είναι θ ενίςχυςθ του ανταγωνιςμοφ με τθ 

διευκόλυνςθ τθσ εμφάνιςθσ νεοειςερχόμενων ςτον τομζα και θ περαιτζρω τόνωςθ 

των επενδφςεων. Ενόψει τθσ τεχνολογικισ ςφγκλιςθσ υπάρχει θ ανάγκθ για 

οριηόντια ρφκμιςθ ςτο ςφνολο των υποδομϊν. Ζτςι, το πλαίςιο δεν περιορίηεται 

πλζον ςτθν τεχνολογία, αλλά καλφπτει και το ςφνολο των αγορϊν που αφοροφν ςτα 

δίκτυα και ςτισ υπθρεςίεσ των τθλεπικοινωνιϊν. Οι αγορζσ αυτζσ ορίηονται 

ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ νομοκεςίασ περί ανταγωνιςμοφ, βάςει γενικϊν 

κεωριςεων προςφοράσ και ηιτθςθσ, ενϊ είναι ανεξάρτθτεσ από μεταβολζσ τθσ 

υποκείμενθσ τεχνολογίασ.  

 Τζλοσ, το πλαίςιο προβλζπει ςταδιακι άρςθ των κανονιςτικϊν ρυκμίςεων 

αφότου εδραιωκεί ο ανταγωνιςμόσ. Πλεσ οι αγορζσ όπου θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι 

κεωρεί ότι θ κανονιςτικι ρφκμιςθ είναι αιτιολογθμζνθ, κακϊσ και τα κριτιρια που 

χρθςιμοποιοφνται για τον προςδιοριςμό τουσ, αναφζρονται ςτθ ςχετικι κοινοτικι 

http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/l24164_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/l24108i_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/l24108h_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/l24120_el.htm
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Σφςταςθ, δθλαδι τθ 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.  

 

3.1.1.1. Θ Οδθγία Πλαίςιο  

 

 Θ Οδθγία-Ρλαίςιο αποτελεί ζνα τμιμα τθσ «δζςμθσ τθλεπικοινωνιακϊν 

ρυκμίςεων» που κζτει ωσ ςτόχο τθν αναδιαμόρφωςθ του πλαιςίου κανονιςτικϊν 

ρυκμίςεων, ϊςτε να επιτευχκεί ο ανταγωνιςμόσ ςτον τομζα των θλεκτρονικϊν 

επικοινωνιϊν. Για τθν επίτευξθ του ςτόχου αυτοφ απαραίτθτθ είναι θ κακιζρωςθ 

ενόσ ενδεδειγμζνου και κατάλλθλα διαμορφωμζνου πλαιςίου, που αφορά ςε 

δίκτυα και υπθρεςίεσ θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν.  

 Θ ςυγκεκριμζνθ οδθγία περιλαμβάνει κυρίωσ «οριηόντιεσ» διατάξεισ που 

αφοροφν ςε κεματικζσ ενότθτεσ, όπωσ : Ρροςδιοριςμόσ πεδίου εφαρμογισ και 

κεμελιωδϊν αρχϊν δράςεων, παράκεςθ βαςικϊν οριςμϊν, κεϊρθςθ γενικϊν 

διατάξεων για τισ εκνικζσ ρυκμιςτικζσ αρχζσ (ΕΑ), ειςαγωγι τθσ ζννοιασ τθσ 

«ςθμαντικισ ιςχφοσ ςτθν αγορά» (Significant Market Power - SMP) κακϊσ και 

ειςαγωγι κανόνων εκχϊρθςθσ οριςμζνων απαραίτθτων πόρων (όπωσ οι 

ραδιοςυχνότθτεσ, οι αρικμοί, τα δικαιϊματα διζλευςθσ και ρυκμίςεισ για τα κζματα 

ςυνεγκατάςταςθσ).  

 Ειδικότερα, είναι ςθμαντικό να αναφερκεί πωσ θ παραχϊρθςθ δικαιωμάτων 

διζλευςθσ ζχει ωσ ςτόχο τθν διευκόλυνςθ των επιχειριςεων, ϊςτε 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. 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. 
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 Επιπλζον, ςφμφωνα με τθν Οδθγία-Ρλαίςιο οι «εκ των προτζρων» 

κανονιςτικζσ υποχρεϊςεισ απαιτείται να επιβάλλονται ακόμα και ςτισ περιπτϊςεισ 

που δεν υπάρχει ουςιαςτικόσ ανταγωνιςμόσ. Για το λόγο αυτό, ςυνιςτάται θ 

ςφνταξθ κατευκυντιριων γραμμϊν από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, ςφμφωνα με τισ 

αρχζσ του δικαίου περί ανταγωνιςμοφ, τισ οποίεσ  οφείλουν 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». Είναι ξεκάκαρο πωσ οι εκνικζσ κανονιςτικζσ 

αρχζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να αναλφουν κατά πόςο μια αγορά προϊόντων ι 

υπθρεςιϊν είναι πράγματι ανταγωνιςτικι ςε ζναν ςυγκεκριμζνο γεωγραφικό χϊρο. 

Στθν ανάλυςθ του αποτελεςματικοφ ανταγωνιςμοφ κα πρζπει να περιλαμβάνεται 

ανάλυςθ του κατά πόςο θ αγορά ζχει ανταγωνιςτικζσ προοπτικζσ και, κατά 

ςυνζπεια, κατά πόςο 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. 

 Επίςθσ, οι εκνικζσ κανονιςτικζσ αρχζσ προβλζπεται, ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του άρκρου 8, §2 τθσ Οδθγίασ 2002/21/ΕΚ, να προάγουν τον ανταγωνιςμό 

μζςω τθσ λιψθσ κατάλλθλων μζτρων που αποςκοποφν ςτθν εξαςφάλιςθ των 

κάτωκι απαιτιςεων: (i) Οι χριςτεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των μειονεκτοφντων 

χρθςτϊν (δθλαδι εκείνων που  βρίςκονται ςε περιοχζσ περιοριςμζνου 

επιχειρθματικοφ και επενδυτικοφ ενδιαφζροντοσ, με αποτζλεςμα να ζχουν πολφ 

λιγότερεσ προςφερόμενεσ επιλογζσ τεχνολογικϊν ευκολιϊν και υποδομϊν), 

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 ςπάνιων πόρων 

(ραδιοςυχνότθτεσ, αρικμοί κ.τ.λ.). Ταυτόχρονα, οι εκνικζσ κανονιςτικζσ αρχζσ 

ςυμβάλλουν ςτθν ανάπτυξθ τθσ εςωτερικισ αγοράσ μζςω τθσ άρςθσ τυχόν 

εμποδίων ςτθν παροχι δικτφων θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν.*22+ 

 

3.1.1.2. Θ Οδθγία Αδειοδότθςθσ 

 

 Ζνα από τα ςθμαντικότερα τμιματα που απαρτίηουν το υπό εξζταςθ 

ρυκμιςτικό πλαίςιο είναι θ Οδθγία 2002/20/ΕΚ για τθν Αδειοδότθςθ, θ οποία 

παρουςιάηει ζνα πιο απλό και μεκοδικό ςφςτθμα ζγκριςθσ και χοριγθςθσ αδειϊν 

ςε ολόκλθρθ τθν επικράτεια τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, που κζτει ελάχιςτα 

κανονιςτικά εμπόδια ειςόδου ςε μια ενιαία ευρωπαϊκι αγορά. 
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 Θ Οδθγία αυτι λειτουργεί ρυκμιςτικά για κζματα 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. Συγκεκριμζνα, κζτει ωσ βαςικό ςτόχο να 

ανακεωριςει τα προθγοφμενα κακεςτϊτα γενικϊν και ειδικϊν αδειϊν και να 

προωκιςει ζνα κατάλλθλο και εκςυγχρονιςμζνο ρυκμιςτικό πλαίςιο, που βαςίηεται:  

 ςτθν δθμιουργία δυναμικισ και ανταγωνιςτικισ αγοράσ επικοινωνιακϊν 

υποδομϊν και υπθρεςιϊν 

 ςτον περιοριςμό των κανονιςτικϊν ρυκμίςεων ςτο ελάχιςτο δυνατό 

 ςτθν ενοποίθςθ τθσ εςωτερικισ ευρωπαϊκισ αγοράσ ςε ζνα πραγματικό 

περιβάλλον ςφγκλιςθσ 

 ςτθν επιδίωξθ «τεχνολογικισ ουδετερότθτασ» 

 

 Γενικϊσ, θ Οδθγία προβλζπει ζνα απλοποιθμζνο κακεςτϊσ αδειοδότθςθσ με  

ςτόχο τθ μείωςθ των διοικθτικϊν 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 χριςτεσ να επωφελθκοφν από τισ 

οικονομίεσ κλίμακασ τθσ ενιαίασ ευρωπαϊκισ αγοράσ. Το προτεινόμενο ςφςτθμα 

αδειοδότθςθσ υπό το κακεςτϊσ «γενικισ άδειασ» ιςχφει πλζον για όλεσ τισ 

υπθρεςίεσ και τα δίκτυα θλεκτρονικισ επικοινωνίασ, ανεξάρτθτα από τα 

τεχνολογικά τουσ χαρακτθριςτικά. 

 Επιπλζον, θ Οδθγία 2002/20/ΕΚ λαμβάνει υπόψθ τυχόν περιοριςμοφσ που 

ςχετίηονται με τθν ανάπτυξθ δικτφων και τθν παροχι υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν 

επικοινωνιϊν, όπωσ ςχετικά μζτρα που αφοροφν ςτθ δθμόςια τάξθ, ςτθ δθμόςια 

αςφάλεια και ςτθ δθμόςια υγεία. Επίςθσ, προβλζπει τθν επιβολι ειδικϊν 

υποχρεϊςεων που μποροφν να επιβλθκοφν ςτουσ φορείσ παροχισ υπθρεςιϊν και 

δικτφων θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν με ςθμαντικι ιςχφ ςτθν αγορά ι ςτουσ 

εντεταλμζνουσ να παρζχουν κακολικι υπθρεςία. Πμωσ, βάςει τθσ οδθγίασ, οι 

υποχρεϊςεισ αυτζσ είναι νομικά διακριτζσ από τα γενικά δικαιϊματα και 

υποχρεϊςεισ βάςει των γενικϊν αδειϊν. 

 Με τον όρο «γενικι άδεια» ορίηεται το νομικό πλαίςιο που κεςπίηεται από 

τα Κράτθ-Μζλθ και που διαςφαλίηει δικαιϊματα για τθν παροχι δικτφων ι 

υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και ορίηει ειδικζσ υποχρεϊςεισ ανά τομζα, 

που είναι δυνατόν να εφαρμόηονται ςε όλουσ ι ςε ςυγκεκριμζνουσ τφπουσ δικτφων 

και υπθρεςιϊν. 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 ςτουσ παρόχουσ  

υπθρεςιϊν και δικτφων θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν, μετά από αίτθςθ των 
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τελευταίων ι με ιδία πρωτοβουλία, ςχετικά με τθν επικφρωςθ των δικαιωμάτων 

τουσ όςον αφορά τθ διαςφνδεςθ και τα δικαιϊματα διζλευςθσ.  

 Οι επιχειριςεισ οι οποίεσ παρζχουν δίκτυα και υπθρεςίεσ θλεκτρονικϊν 

επικοινωνιϊν ςε άλλουσ φορείσ, πλθν του κοινοφ, μποροφν να διαπραγματεφονται 

διαςφνδεςθ με εμπορικοφσ όρουσ. Επίςθσ, μποροφν να επιβάλλονται τζλθ για 

δικαιϊματα διζλευςθσ , 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. 

 

3.1.1.3. Θ Οδθγία Πρόςβαςθσ  

 

 Θ κοινοτικι Οδθγία 2002/19/ΕΚ ςχετικά με τθν «πρόςβαςθ» ςε δίκτυα 

θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και με τθ «διαςφνδεςι» τουσ αποςαφθνίηει τον τρόπο 

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

δικτφων και υπθρεςιϊν επικοινωνιϊν ςε ολόκλθρθ τθν επικράτεια τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ. Στο ςθμείο αυτό δίνονται οι οριςμοί για τουσ όρουσ «πρόςβαςθ» και 

«διαςφνδεςθ». 

 Ωσ «πρόςβαςη» ορίηεται (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.[24] 

 Ωσ «διαςφνδεςη» ορίηεται (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. Η διαςφνδεςθ 
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είναι ειδικόσ τφποσ πρόςβαςθσ που εφαρμόηεται μεταξφ φορζων εκμετάλλευςθσ 

δθμόςιων δικτφων.[24] 

 

 Οι διατάξεισ που απαρτίηουν τθν Οδθγία 2002/19/ΕΚ είναι ιδιαίτερα 

ςθμαντικζσ για τθν οποιαδιποτε προοπτικι εγκατάςταςθσ, λειτουργίασ και 

εκμετάλλευςθσ μιασ δικτυακισ υποδομισ. Αυτό οφείλεται ςτο ότι ουςιαςτικά είναι 

εκείνεσ που διαχειρίηονται τθν όλθ επικοινωνία τθσ υποδομισ με τα δίκτυα άλλων 

φορζων, εξαςφαλίηοντασ δυνατότθτεσ επικοινωνίασ των τοπικϊν χρθςτϊν με το 

ευρφτερο, εκτόσ του τοπικοφ δικτφου, περιβάλλον. 

 Θ Οδθγία 2002/19/ΕΚ ουςιαςτικά προβλζπει τον τρόπο με τον οποίο 

ρυκμίηεται θ πρόςβαςθ ςε δίκτυα θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και ςε ςυναφείσ 

υπθρεςίεσ, κακϊσ και θ μεταξφ τουσ διαςφνδεςθ. Ραράλλθλα, ορίηονται οι ςτόχοι 

των εκνικϊν κανονιςτικϊν αρχϊν όςον αφορά τα κζματα αυτά και κεςπίηονται 

επαρκείσ διαδικαςίεσ και άλλα μζτρα,  που ο ρόλοσ τουσ είναι να παρεμβαίνουν και 

να αίρονται οι υποχρεϊςεισ που ζχουν επιβλθκεί όταν 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. [24] 

 Επίςθσ, θ Οδθγία καλφπτει τθν πρόςβαςθ και τθ διαςφνδεςθ μεταξφ 

προμθκευτϊν υπθρεςιϊν. Τα μθ δθμόςια δίκτυα δεν υπόκεινται 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 ανάπτυξθ και ςυντιρθςθ 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 αγοράσ. Για το λόγο 

αυτό, θ Οδθγία 2002/19/ΕΚ ςτοχεφει ςτθ δθμιουργία ενόσ ευνοϊκοφ πλαιςίου που 

ενιςχφει τθν ανταγωνιςτικότθτα ςτισ υποδομζσ δικτφων και προωκεί τθ 

διαλειτουργικότθτα των υπθρεςιϊν που παρζχονται μζςω αυτϊν. Επίςθσ, 

διαςφαλίηει 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. [24] 

 Θ αποτελεςματικι και άμεςθ επικοινωνία μεταξφ των διαφόρων 

επιχειρθματικϊν φορζων είναι πρωτεφουςασ ςθμαςίασ και αποτελεί τθν κινθτιρια 

δφναμθ για τθν άμεςθ ι ζμμεςθ «διαςφνδεςθ» των υφιςτάμενων υποδομϊν 

μεταξφ τουσ. Με βάςθ αυτά μπορεί να διαςφαλιςτεί θ εποικοδομθτικι επικοινωνία 

μεταξφ των πελατϊν κακϊσ και θ πραγματοποίθςθ αντίςτοιχων ςυναλλαγϊν και 

εμπορικϊν δράςεων. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ςθμαντικι αλλά και 
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ουςιϊδθσ οικονομία  για τουσ πόρουσ, κακϊσ αποφεφγονται νζεσ επενδφςεισ για 

τθν ανάπτυξθ πολυςφνκετων δικτφων.  

 Είναι ςαφισ θ ανάγκθ τθσ διαλειτουργικότθτασ των υπθρεςιϊν ςτουσ 

τελικοφσ (εταιρικοφσ ι οικιακοφσ) χριςτεσ, για αυτό και 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. Μζςω τθσ διαλειτουργικότθτασ ςτθρίηεται θ ανάπτυξθ 

ανοικτϊν και ανταγωνιςτικϊν αγορϊν, που λειτουργοφν πολλαπλαςιαςτικά ωσ προσ 

τθν εξζλιξι τθσ. 

 Είναι αναπόφευκτο οι κανόνεσ και οι ρυκμίςεισ για τθν πρόςβαςθ ςε δίκτυα 

και για τθ διαςφνδεςι τουσ, να επθρεάηουν τα επιχειρθματικά ςχζδια όλων των 

φορζων που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα αυτό. Οι ευρυηωνικζσ τεχνολογίεσ 

απαιτοφν τθ διαρκι και άμεςθ μετάδοςθ μεγάλων όγκων δεδομζνων, γεγονόσ που  

επιφζρει ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτισ αγορζσ των ςυναφϊν τομζων. Σε ζνα τζτοιο 

πλαίςιο αναφοράσ, θ ςθμαςία τθσ επίτευξθ ικανοποιθτικισ διαςφνδεςθσ των 

επιμζρουσ δικτφων είναι προφανισ, ϊςτε να επιτελείται αποτελεςματικά ο ρόλοσ 

τουσ, που είναι θ εξυπθρζτθςθ των πελατϊν. 

 Οι εκνικζσ κανονιςτικζσ αρχζσ είναι ςε κζςθ να λαμβάνουν μζτρα που 

διαςφαλίηουν τθν κατάλλθλθ πρόςβαςθ, διαςφνδεςθ και διαλειτουργικότθτα. Οι 

επιχειριςεισ με ςθμαντικι ιςχφ ςτθν αγορά αντιμετωπίηονται με ειδικά μζτρα, ενϊ 

κεςπίηονται εξουςίεσ παρζμβαςθσ των κανονιςτικϊν αρχϊν, ιδίωσ για τθν επιβολι 

υποχρεϊςεων ςε ςυντελεςτζσ τθσ αγοράσ και για επίλυςθ διαφορϊν. Επιπλζον 

προβλζπονται ειδικζσ υποχρεϊςεισ διαφάνειασ, αμερολθψίασ, διαχωριςμοφ κακϊσ 

και πρόςβαςθσ και χριςθσ ειδικϊν ευκολιϊν δικτφου, ελζγχου τιμϊν και 

κοςτολόγθςθσ.  

 Γενικότερα θ Οδθγία προςπακεί να διατθριςει τθν ιςορροπία μεταξφ τθσ 

δίκαιθσ αντιμετϊπιςθσ των ςυντελεςτϊν τθσ ςυγκεκριμζνθσ αγοράσ και τθσ 

παροχισ επαρκοφσ ευελιξίασ ςτισ κανονιςτικζσ αρχζσ, ϊςτε αμφότεροι να μποροφν 

να λειτουργοφν ςε ζνα κοινό πλαίςιο κανόνων μζςα ςε ζνα διαρκϊσ μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον, όπωσ αυτό των τθλεπικοινωνιακϊν δικτφων και υπθρεςιϊν. 

 

3.1.1.4. Θ Οδθγία Κακολικισ Τπθρεςίασ  

 

 Θ Οδθγία για τθν κακολικι υπθρεςία και τα δικαιϊματα των χρθςτϊν, 

αφορά τθν παροχι δικτφων και υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν ςτουσ 

τελικοφσ χριςτεσ. Ο βαςικόσ ςτόχοσ τθσ είναι να εξαςφαλιςκεί θ διάκεςθ, ςε 

ολόκλθρθ τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, διακζςιμων ςτο κοινό υπθρεςιϊν καλισ 

ποιότθτασ μζςω πραγματικοφ ανταγωνιςμοφ, κακϊσ και να αντιμετωπίηονται οι 

περιπτϊςεισ όπου οι ανάγκεσ των τελικϊν χρθςτϊν δεν καλφπτονται ικανοποιθτικά 
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από τθν αγορά. Ακολουκεί ο οριςμόσ τισ κακολικισ υπθρεςίασ, ςφμφωνα με τον 

οποίο : 

 

Ωσ «καθολική υπηρεςία» 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.[25] 

 

 Στθν ςυγκεκριμζνθ Οδθγία κακορίηονται τα δικαιϊματα των τελικϊν 

χρθςτϊν κακϊσ και οι αντίςτοιχεσ υποχρεϊςεισ των επιχειριςεων. Αναφορικά με 

τθν εξαςφάλιςθ τθσ παροχισ κακολικισ υπθρεςίασ μζςα ςε μια ανοικτι και 

ανταγωνιςτικι αγορά, προςδιορίηεται θ ςτοιχειϊδθσ δζςμθ υπθρεςιϊν 

κακοριςμζνθσ ποιότθτασ, ςτισ οποίεσ ζχουν πρόςβαςθ όλοι οι τελικοί χριςτεσ, 

αφοφ πρϊτα λθφκοφν υπόψθ οι ειδικζσ  ςυνκικεσ του κάκε Κράτουσ-Μζλουσ, ςε 

προςιτι τιμι και χωρίσ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ. [25] 

 Θ ραγδαία εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ ζχει ωσ αντίκτυπο τθν διαρκι 

ανακεϊρθςθ τθσ ζννοιασ τθσ κακολικισ υπθρεςίασ, ϊςτε αυτι να μπορεί να 

παρακολουκεί τισ εξελίξεισ τθσ αγοράσ και τισ μεταβολζσ ςτισ απαιτιςεισ των 

χρθςτϊν. Για τθν ορκι εφαρμογι τθσ κακολικισ υπθρεςίασ ενδείκνυται 

αποτελεςματικι προςζγγιςθ, που να διαςφαλίηει τθν αντικειμενικότθτα, τθ 

διαφάνεια και τθν αμερολθψία.  

 Θ ανάπτυξθ δικτφων επόμενθσ γενιάσ ακόμα και ςε θμιαςτικζσ και αγροτικζσ 

περιοχζσ κακϊσ και δικτφων ςε απομακρυςμζνεσ και λιγότερο ευνοθμζνεσ  

περιοχζσ, δίνει ϊκθςθ προσ τθν κατεφκυνςθ επαρκοφσ και αποτελεςματικισ 

παροχισ κακολικισ υπθρεςίασ. Γεγονόσ που ενιςχφει τθν οικονομία αυτϊν των 

περιοχϊν και ςυμβάλει ενεργά και ςτθν αποκζντρωςθ.   

 

3.1.1.5. Θ Οδθγία Προςταςίασ τθσ Ιδιωτικισ Ηωισ ςτισ Θλεκτρονικζσ  

  Επικοινωνίεσ 

 

 Θ Οδθγία 2002/58/ΕΚ για τθν προςταςία τθσ ιδιωτικισ ηωισ ςτισ 

θλεκτρονικζσ επικοινωνίεσ κατζχει ςθμαντικι κζςθ ςτο κανονιςτικό πλαίςιο και 

επιδιϊκει να εξαςφαλίςει τθν εφρυκμθ ανάπτυξθ του τομζα θλεκτρονικϊν 

επικοινωνιϊν ωσ ανταγωνιςτικισ αγοράσ, προσ όφελοσ όλων των εμπλεκόμενων. 

Υποςτθρίηει τθν ςθμαςία τθσ εδραίωςθσ μιασ ενιαίασ αγοράσ ςτον τομζα αυτό.*26+ 

Το κεματικό πεδίο τθσ Οδθγίασ αυτισ ζχει επεκτακεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ 

Οδθγίασ 2006/24/ΕΚ.[27] 

 Θ ςφγχρονθ μορφι του διαδικτφου περιλαμβάνει μια πλθκϊρα κοινωνικϊν, 

εμπορικϊν, εκπαιδευτικϊν, ενθμερωτικϊν και άλλων πολλϊν ςυναλλαγϊν. Αυτι θ 

πολφπλοκθ δομι ζχει ανάγκθ από τθν προςταςία και τθ διαςφάλιςθ του 
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προςωπικοφ χαρακτιρα και του απορριτου των μεταδιδόμενων ψθφιακϊν 

πλθροφοριϊν. Ρροσ τθν κατεφκυνςθ αυτι, θ Οδθγία 2002/58/ΕΚ λαμβάνει υπόψθ 

τισ νζεσ υπθρεςίεσ και τεχνολογικζσ εξελίξεισ και ταυτόχρονα ενιςχφει και επεκτείνει 

το πλαίςιο που οριοκετείται από τθν Οδθγία 95/46/ΕΚ [28] και αναφζρεται 

ευρφτερα, ςε κζματα δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα. Στόχοσ τθσ είναι θ 

τεχνολογικι ουδετερότθτα για τα δίκτυα και τισ υπθρεςίεσ θλεκτρονικϊν 

επικοινωνιϊν (network neutrality) και θ υψθλοφ επιπζδου προςταςία των 

προςωπικϊν δεδομζνων και τθσ ιδιωτικότθτασ των χρθςτϊν. 

 Οι φορείσ παροχισ υπθρεςιϊν οφείλουν να λαμβάνουν κατάλλθλα μζτρα 

για να κατοχυρϊνεται θ αςφάλεια των υπθρεςιϊν τουσ, ενδεχομζνωσ από κοινοφ 

με τουσ τθλεπικοινωνιακοφσ παρόχουσ και να πλθροφοροφν τουσ ςυνδρομθτζσ για 

τυχόν ιδιαίτερουσ κινδφνουσ παραβίαςθσ τθσ αςφάλειασ του δικτφου. 

 Θ Οδθγία 2002/58/ΕΚ προβλζπει 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 

επικοινωνιϊν. Ιδιαίτερα ςθμαντικι, δε,  είναι θ προςταςία των κεμελιωδϊν 

δικαιωμάτων και των ελευκεριϊν των φυςικϊν προςϊπων, κακϊσ και τα ζννομα 

ςυμφζροντα των νομικϊν προςϊπων, ιδίωσ ζναντι των  ςφγχρονων δυνατοτιτων 

αυτόματθσ αποκικευςθσ και επεξεργαςίασ δεδομζνων που αφοροφν ςυνδρομθτζσ 

και χριςτεσ. 

 Κακϊσ θ Οδθγία αφορά όλουσ τουσ φορείσ παροχισ δθμόςιων θλεκτρονικϊν 

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 

παρζχουν. Επομζνωσ, θ ςυγκεκριμζνθ Οδθγία υποςτθρίηει τα κεμελιϊδθ 

δικαιϊματα των χρθςτϊν, ενϊ ενιςχφει τθν εμπιςτοςφνθ του καταναλωτικοφ κοινοφ 

ςτισ υπθρεςίεσ θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν. Με αυτό τον τρόπο ςυμβάλει 

ουςιαςτικά ςτθν αποδοτικι ανάπτυξθ των δικτυακϊν υπθρεςιϊν και του 

θλεκτρονικοφ εμπορίου. 

 

 

3.1.1.6. Ο Κανονιςμόσ Αδεςμοποίθτθσ Πρόςβαςθσ ςτον Σοπικό 

  Βρόχο 

 

 Τθν περίοδο που κεςπίςτθκε ο Κανονιςμόσ αρ.2887/2000/ΕΚ για 

αδεςµοποίθτθ πρόςβαςθ ςτον τοπικό βρόχο *29+, αφοροφςε αποκλειςτικά τθν 

πρόςβαςθ ςε τοπικοφσ βρόχουσ με καλϊδια χαλκοφ. Με βάςθ τα δεδομζνα εκείνθσ 

τθσ περιόδου, ωσ «τοπικόσ βρόχοσ» κεωρικθκε το φυςικό κφκλωμα ςτρεπτοφ 

ηεφγουσ μεταλλικϊν καλωδίων ςτο ςτακερό δίκτυο δθμόςιασ τθλεφωνίασ που 
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ςυνζδεε το ςθμείο τερματιςμοφ του δικτφου ςτισ εγκαταςτάςεισ του πελάτθ µε τον 

κεντρικό κατανεµθτι  ι με αντίςτοιχθ εγκατάςταςθ του φορζα  εκμετάλλευςθσ. 

 Με τον όρο «αδεςμοποίθτθ πρόςβαςθ ςτον τοπικό βρόχο» (Unbundled 

access to the Local Loop) είχε χαρακτθριςτεί θ αποςυςχζτιςθ του ακραίου 

ςυνδρομθτικοφ δικτφου (τοπικόσ βρόχοσ) από τθν υπθρεςία που παρεχόταν μζςω 

αυτοφ (π.χ. φωνθτικι τθλεφωνία). Κατ’ αυτό τον τρόπο ο τοπικόσ βρόχοσ 

κεωρικθκε ωσ ζνα  διακριτό ςτοιχείο, ανεξάρτθτο από το υπόλοιπο δίκτυο, που κα 

ζπρεπε να είναι διακζςιμοσ ςε όλουσ τουσ τθλεπικοινωνιακοφσ φορείσ ςφμφωνα με 

ςυγκεκριμζνεσ διαδικαςίεσ. [29] 

 Μετά από μια ςειρά διαδοχικϊν τροποποιιςεων, που είχαν ωσ αφετθρία 

τόςο εμπορικοφσ ςκοποφσ ςτον κλάδο των τθλεπικοινωνιϊν από διάφορουσ τομείσ 

τθσ αγοράσ, όςο και ςε τεχνολογικζσ εξελίξεισ, ο τοπικόσ βρόχοσ ζχει πάρει τθ 

ςθμερινι του μορφι από κανονιςτικι άποψθ. Συγκεκριμζνα, 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. 

 

 

3.1.2. Οι δημόςιεσ διαβουλεύςεισ   

 

 Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι από τον Σεπτζμβριο του 2008 είχε ξεκινιςει δθμόςια 

διαβοφλευςθ που αφοροφςε ςτισ κανονιςτικζσ αρχζσ που πρζπει να ακολουκιςουν 

τα κράτθ μζλθ τθσ Ε.Ε. όςον αφορά τα ευρυηωνικά δίκτυα πρόςβαςθσ επόμενθσ 

γενιάσ (NGA). Ππωσ ζχει αναφερκεί και ςτθν πρϊτθ ενότθτα τθσ παροφςασ 

εργαςίασ, τα δίκτυα NGA εξαςφαλίηουν πολλαπλάςιεσ ταχφτθτεσ ςε ςχζςθ με 

εκείνεσ των παραδοςιακϊν δικτφων με ςφρματα χαλκοφ. Για τθν διαςφάλιςθ των 

επενδφςεων που  αφοροφν ςε δίκτυα NGA κρίνεται απαραίτθτοσ ο κακοριςμόσ 

κοινοφ ρυκμιςτικοφ πλαιςίου που υπεραςπίηεται τθν ρυκμιςτικι προβλεψιμότθτα 

και προωκεί τθν ςυλλογικι αντιμετϊπιςθ των φορζων εκμετάλλευςθσ δικτφων NGA 

ςτθν Ε.Ε.. Το ςχζδιο ςφςταςθσ τθσ Επιτροπισ απευκφνκθκε ςτισ ρυκμιςτικζσ αρχζσ 

των 27 κρατϊν μελϊν τθσ Ε.Ε. με ςκοπό να προτείνει οριςμοφσ για εναρμονιςμζνεσ 

κατθγορίεσ ρυκμιηόμενων υπθρεςιϊν, για όρουσ πρόςβαςθσ, για ποςοςτά 

απόδοςθσ και για κατάλλθλα αςφάλιςτρα κινδφνου. Κατά τθν εκπόνθςθ τθσ 

προςζγγιςισ τθσ, θ Επιτροπι ςυνεργάςτθκε ςτενά με τισ 27 εκνικζσ ρυκμιςτικζσ 

αρχζσ τθλεπικοινωνιϊν τθσ ΕΕ και με τον Φορζα των Ευρωπαϊκϊν υκμιςτικϊν 

Αρχϊν για τισ Θλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (BEREC). Εξάλλου, θ ςφςταςθ απετζλεςε 

αντικείμενο δφο δθμόςιων διαβουλεφςεων, το 2008 και το 2009, κατά τισ οποίεσ 

υποβλικθκαν ςυνολικά περίπου 170 ειςθγιςεισ. Στθ ςυνζχεια, θ Επιτροπι 

οριςτικοποίθςε τθ διατφπωςθ τθσ ςφςταςθσ με βάςθ τισ παρατθριςεισ που ζλαβε 

και τθν ζκδωςε επίςθμα το 2010. 
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 Πλοι οι Ευρωπαίοι καταναλωτζσ ζχουν ανάγκθ από νζεσ ευρυηωνικζσ 

υπθρεςίεσ, ςτοιχείο που επιβάλλει τθν άμεςθ και αποτελεςματικι ανάπτυξθ 

δικτφων NGA. Θ Επιτροπι ζχει δεςμευκεί για τθν διαςφάλιςθ τθσ ζγκαιρθσ, 

ςυνεποφσ και αποτελεςματικισ μετάβαςθσ ςε δίκτυα NGA. Με βάςθ αυτιν τθσ τθ 

δζςμευςθ, διεξάγει διαβουλεφςεισ αναφορικά με τισ κανονιςτικζσ αρχζσ που 

κεωρεί περιςςότερο κατάλλθλεσ για τθν προϊκθςθ των επενδφςεων ςτον τομζα 

των δικτφων NGA, ενιςχφοντασ ταυτόχρονα τον ανταγωνιςμό. 

 Το ςχζδιο ςφςταςθσ τθσ Επιτροπισ ςτθρίηεται ςε μια βαςικι αρχι. Αυτι 

είναι ότι οι εκνικζσ κανονιςτικζσ αρχζσ κα πρζπει να παρζχουν ςτο χαμθλότερο 

δυνατό επίπεδο, πρόςβαςθ ςτα δίκτυα των κυρίαρχων φορζων εκμετάλλευςθσ. 

Συγκεκριμζνα, κα πρζπει να επιβάλλουν τθν πρόςβαςθ ςτισ υποδομζσ των 

κυρίαρχων φορζων εκμετάλλευςθσ, επιτρζποντασ ςτουσ ανταγωνιςτζσ να 

αναπτφξουν το δικό τουσ δίκτυο οπτικϊν ινϊν. Επιπλζον, οι εκνικζσ κανονιςτικζσ 

αρχζσ κα πρζπει να επιβάλλουν περαιτζρω υποχρεϊςεισ φυςικισ πρόςβαςθσ 

(πρόςβαςθ ςε ςκοτεινζσ ίνεσ), ςτθν περίπτωςθ που δεν διατίκενται υποδομζσ ι 

εφόςον θ πυκνότθτα πλθκυςμοφ είναι υπερβολικά χαμθλι ϊςτε να διαςφαλιςτεί 

τθ βιωςιμότθτα του επιχειρθματικοφ προτφπου.  

 Ζνασ άλλοσ κρίςιμοσ παράγοντασ, που προβλζπεται από το ςχζδιο ςφςταςθσ 

είναι θ κοινι προςζγγιςθ για τθν διαςφάλιςθ τθσ πρόςβαςθσ, αδιακρίτωσ. Από 

κοινοφ προςζγγιςθ απαιτείται και για τον υπολογιςμό του κατάλλθλου ποςοςτοφ 

απόδοςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των αςφάλιςτρων κινδφνου. Θ Επιτροπι εκτιμά 

ότι, για τα δίκτυα NGA, τα ποςοςτά απόδοςθσ πρζπει να κακορίηονται με βάςθ τουσ 

ςχετικοφσ με το είδοσ τθσ επζνδυςθσ κινδφνουσ.  

 

3.1.3. Οι υςτϊςεισ τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ 

 

 Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ζχει εκδϊςει τρείσ ςυςτάςεισ που ςχετίηονται με τον 

τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, οι οποίεσ είναι : α) θ Σφςταςθ τθσ 17θσ Δεκεμβρίου 

2007 αναφορικά με ςχετικζσ Αγορζσ Ρροϊόντων και Υπθρεςιϊν ςτον Τομζα 

Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν, β) θ Σφςταςθ τθσ 15θσ Οκτωβρίου 2008 ςχετικά με τισ 

κοινοποιιςεισ, τισ προκεςμίεσ και τισ διαβουλεφςεισ και γ) θ Σφςταςθ τθσ 20θσ 

Σεπτεμβρίου 2010 ςχετικά με τθ ρυκμιηόμενθ πρόςβαςθ ςε δίκτυα πρόςβαςθσ νζασ 

γενιάσ.  

 Ο ρόλοσ των Συςτάςεων αυτϊν είναι κακοδθγθτικόσ για τισ εκνικζσ 

ρυκμιςτικζσ αρχζσ τθλεπικοινωνιϊν. Σε αυτό το ςθμείο αναλφεται θ τελευταία από 

τισ τρεισ Συςτάςεισ κακϊσ είναι εκείνθ που ζχει τθν αμεςότερθ ςχζςθ με τα δίκτυα 

NGA.H ςυγκεκριμζνθ Σφςταςθ προβλζπει τον τρόπο με τον οποίο οι ρυκμιςτικζσ 

αρχζσ πρζπει να ρυκμίηουν τθν ανταγωνιςτικι πρόςβαςθ τρίτων ςε υπερταχεία 

δίκτυα οπτικισ ίνασ (επίςθσ γνωςτά ωσ δίκτυα «πρόςβαςθσ επόμενθσ γενιάσ» - 

NGA) που προςφζρουν ευρυηωνικζσ ςυνδζςεισ υψθλισ ταχφτθτασ ςε κατοικίεσ και 
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χϊρουσ εργαςίασ. Οι ρυκμιςτικζσ αρχζσ πρζπει να εφαρμόηουν τισ νζεσ 

κατευκυντιριεσ γραμμζσ ςτθν τρζχουςα λιψθ αποφάςεων, μόλισ το κείμενο 

δθμοςιευκεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Σφμφωνα με τθν 

οδθγία πλαίςιο για τισ τθλεπικοινωνίεσ (2002/21/ΕΚ), οι ρυκμιςτικζσ αρχζσ είναι 

υποχρεωμζνεσ να λαμβάνουν «ιδιαιτζρωσ υπόψθ» τθ ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ και 

να αιτιολογοφν οποιαδιποτε απόκλιςθ από αυτιν. Θ ςφςταςθ παρζχει ρυκμιςτικι 

ςαφινεια ςτουσ φορείσ εκμετάλλευςθσ τθλεπικοινωνιϊν, διαςφαλίηοντασ τθν 

κατάλλθλθ ιςορροπία μεταξφ τθσ ανάγκθσ να ενκαρρυνκοφν οι επενδφςεισ και τθσ 

ανάγκθσ να διαςφαλιςτεί ο ανταγωνιςμόσ.  

 Τα δίκτυα οπτικισ ίνασ ςυμπλθρϊνουν ι αντικακιςτοφν τα παραδοςιακά 

χάλκινα δίκτυα ςτακερισ πρόςβαςθσ, τα οποία είναι ικανά να παρζχουν 

περιοριςμζνο εφροσ ηϊνθσ. Θ ανάπτυξθ δικτφων οπτικισ ίνασ απαιτεί ςθμαντικζσ 

επενδφςεισ. Ωςτόςο, οι οπτικζσ ίνεσ είναι το επόμενο βιμα τθσ φυςιολογικισ 

τεχνολογικισ εξζλιξθσ του τομζα των ςτακερϊν τθλεπικοινωνιϊν και είναι 

απαραίτθτεσ για τθν επίτευξθ των φιλόδοξων ςτόχων, για τθν ευρυηωνικότθτα, που 

ορίηονται ςτο ψθφιακό κεματολόγιο. Επομζνωσ, γίνεται αντιλθπτό πωσ θ ςφςταςθ 

τθσ Επιτροπισ ςχετικά με τθ ρυκμιηόμενθ πρόςβαςθ ςε δίκτυα πρόςβαςθσ νζασ 

γενιάσ αποτελεί κεματοφφλακα για τθν προςπάκεια αυτι.   

 Σφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ ΕΕ για τισ τθλεπικοινωνίεσ, οι εκνικζσ 

ρυκμιςτικζσ αρχζσ τθλεπικοινωνιϊν οφείλουν να ενκαρρφνουν τον ανταγωνιςμό και 

τισ αποδοτικζσ επενδφςεισ. Στθν περίπτωςθ, όμωσ, που ο ανταγωνιςμόσ δεν είναι 

αποτελεςματικόσ, οι ρυκμιςτικζσ αρχζσ ζχουν τθ δυνατότθτα να επιβάλλουν εκ των 

προτζρων κανονιςτικά μζτρα ςτισ επιχειριςεισ με ΣΙΑ ϊςτε να αντιμετωπιςτεί αυτι 

θ αδυναμία τθσ αγοράσ. Θ νζα αυτι ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ δίνει ςτισ ρυκμιςτικζσ 

αρχζσ τισ ςχετικζσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τισ αγορζσ δικτφων NGA που 

βαςίηονται ςτισ οπτικζσ ίνεσ. Θ Επιτροπι ζκρινε ότι χωρίσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ 

προσ τισ ρυκμιςτικζσ αρχζσ τθλεπικοινωνιϊν υπάρχει ο κίνδυνοσ αποκλίςεων 

μεταξφ των τθλεπικοινωνιακϊν αγορϊν των Κρατϊν-Μελϊν. Μια τζτοια κατάςταςθ 

κα μποροφςε να επιφζρει ςτρεβλϊςεισ τθσ αγοράσ, ωσ αποτζλεςμα αςυνεποφσ 

κανονιςτικισ ρφκμιςθσ, κακϊσ και αβεβαιότθτα για τισ επιχειριςεισ που επενδφουν 

ςε δίκτυα πρόςβαςθσ νζασ γενιάσ. 

 Θ ςφςταςθ για τθν πρόςβαςθ ςε δίκτυα επόμενθσ γενιάσ παρζχει ςτισ  

εκνικζσ ρυκμιςτικζσ αρχζσ τα εργαλεία για τθν υποςτιριξθ των νεοειςερχόμενων 

ςτθν αγορά δικτφων NGA, κακϊσ και για τθν υποςτιριξθ των υποδομϊν με βάςθ 

επενδφςεισ από τουσ κατεςτθμζνουσ παράγοντεσ τθσ αγοράσ. Ταυτόχρονα, θ 

ςφςταςθ αποβλζπει ςτθ διευκόλυνςθ τθσ ειςόδου ςτθν αγορά και τον ανταγωνιςμό 

εναλλακτικϊν φορζων εκμετάλλευςθσ, παρζχοντάσ τουσ τθ δυνατότθτα να 

ανζλκουν ςτθν «επενδυτικι κλίμακα» και, ςταδιακά, να αναπτφξουν τθ δικι τουσ 

δικτυακι υποδομι. Συγκεκριμζνα, θ ςφςταςθ NGA ενιςχφει οριςμζνεσ κεμελιϊδεισ 

αρχζσ που πρζπει να τθροφν οι υκμιςτικζσ Αρχζσ τθσ ΕΕ. 
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 Ρρωτίςτωσ, δεν κα επιτρζπεται θ «ρυκμιςτικι ανάπαυλα» για επιχειριςεισ 

κατζχουςεσ δεςπόηουςα κζςθ, αλλά θ ρφκμιςθ των τιμϊν για τθν πρόςβαςθ ςτα 

δίκτυα οπτικισ ίνασ κα αντανακλά πλιρωσ τον επενδυτικό κίνδυνο και κα 

προςφζρει ςτισ επενδυτικζσ εταιρείεσ τθ δυνατότθτα ελκυςτικϊν κερδϊν. Θ αρχι 

αυτι αποτελεί ζνα ευνοϊκό πλαίςιο για τισ εταιρείεσ που επικυμοφν να επενδφςουν. 

 Δευτερευόντωσ , οι εκνικζσ υκμιςτικζσ Αρχζσ υποχρεοφνται να ζχουν ςτθ 

διάκεςι τουσ επανορκωτικά μζτρα παροχισ πρόςβαςθσ, από τα οποία, 

λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ςυνκικεσ τθσ εκνικισ αγοράσ, να επιλζγουν τον κατάλλθλο 

ςυνδυαςμό που προωκεί τθν είςοδο ςτθν αγορά και τον ανταγωνιςμό ςτισ 

υποδομζσ αυτζσ.  

 Επιπλζον, θ κανονιςτικι ρφκμιςθ εκ των προτζρων για τα δίκτυα NGA πρζπει 

να ςυνυπολογίηει τισ διαφορετικζσ ςυνκικεσ ανταγωνιςμοφ μεταξφ των επιμζρουσ 

αγορϊν και περιοχϊν (αςτικζσ, θμιαςτικζσ και αγροτικζσ) εντόσ ςυγκεκριμζνθσ 

αγοράσ και να αςκεί πιο ιπια ρφκμιςθ όπου είναι ιςχυρζσ οι ανταγωνιςτικζσ 

δυνάμεισ. 

 Τζλοσ, θ ςφςταςθ ςτθρίηει ρυκμίςεισ για τθν από κοινοφ επζνδυςθ ςε δίκτυα 

NGA και επιτρζπει τον κακοριςμό χαμθλότερων τιμϊν πρόςβαςθσ ςτον 

αδεςμοποίθτο βρόχο οπτικισ ίνασ ζναντι αρχικϊν δεςμεφςεων για 

μακροπρόκεςμεσ ςυμβάςεισ. 

 Στο ςθμείο αυτό πρζπει να αναφερκεί πωσ θ ςφςταςθ NGA τίκεται ςε ιςχφ 

μόλισ δθμοςιευκεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Από τθν 

ζναρξθ τθσ ιςχφοσ τθσ, οι εκνικζσ ρυκμιςτικζσ αρχζσ τθλεπικοινωνιϊν οφείλουν να 

εφαρμόηουν τισ νζεσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ ςτθν τρζχουςα λιψθ αποφάςεων, 

ςυνεργαηόμενεσ μζςω του Φορζα των Ευρωπαϊκϊν υκμιςτικϊν Αρχϊν για τισ 

Θλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (BEREC). 

 

3.2. Σο BEREC και τα NGA 

  

 Σε αυτό το ςθμείο ακολουκεί μια ςφντομθ περιγραφι του Οργανιςμοφ των 

Ευρωπαϊκϊν υκμιςτικϊν Αρχϊν για τισ Θλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (BEREC) και τισ 

ςυμβολισ του ςτθν ανάπτυξθ δικτφων επόμενθσ γενιάσ.  

 

3.2.1. Ιςτορικό  και τόχοι του BEREC 

 

 Το BEREC, θ αλλιϊσ το Σϊμα Ευρωπαίων υκμιςτϊν Θλεκτρονικϊν 

Επικοινωνιϊν, αποτελεί τον επίςθμο φορζα τθσ Ε.Ε. για κζματα που αφοροφν ςτισ 

επικοινωνίεσ. Θ επίςθμθ ςφςταςθ του [37] χρονολογείται από τον Δεκζμβριο του 

2009, ωςτόςο οι εργαςίεσ του ωσ Independent Regulators Group (IRG) ξεκινάνε από 

το 1997, που τότε λειτουργοφςε ωσ ζνα άτυπο όργανο ςυνάντθςθσ των Εκνικϊν 
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υκμιςτικϊν Αρχϊν (ΕΑ). Θ ανάγκθ για κοινι αντιμετϊπιςθ κεμάτων που 

αφοροφςαν ςτισ επικοινωνίεσ ενίςχυςε το IRG, με ςυνζπεια από το 2003 να 

ςυςτακεί το European Regulators Group (ERG), ζπειτα από ςχετικι απόφαςθ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. Το επόμενο βιμα ιταν θ ςφςταςθ του BEREC, που ςιμερα 

ζχει ωσ ρόλο τθν παροχι ςυμβουλϊν ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβοφλιο και το Συμβοφλιο για κζματα επικοινωνιϊν. Ο κεμελιϊδθσ ςτόχοσ του 

είναι θ διαςφάλιςθ μιασ αναπτυγμζνθσ αγοράσ επικοινωνιϊν ςτο ςφνολο τθσ Ε.Ε. 

προσ όφελοσ των καταναλωτϊν και των εμπλεκόμενων επιχειριςεων.  

 Οι 27 επικεφαλισ των Εκνικϊν υκμιςτικϊν Αρχϊν των Κρατϊν-Μελϊν τθσ 

Ε.Ε. είναι εκείνοι που απαρτίηουν το BEREC και το Γραφείο του ζχει ζδρα τθν ίγα 

τθσ Λετονίασ. Το BEREC κζτει ωσ πρϊτο ςτόχο τθν ανάδειξθ βζλτιςτων πρακτικϊν 

για τθν εφαρμογι του κανονιςτικοφ πλαιςίου τθσ ΕΕ ανάμεςα ςτισ ΕΑ των 27 

Κρατϊν-Μελϊν. Επίςθσ, ωσ δεφτερθ αποςτολι του ζχει τθν ζκδοςθ ςυςτάςεων και 

κατευκυντιριων γραμμϊν προσ τισ ΕΑ με γνϊμονα τισ αποφάςεισ τισ Ευρωπαϊκισ 

Επιτροπισ. Τζλοσ, ο τρίτοσ ςτόχοσ του BEREC ζχει να κάνει με τθν ζκδοςθ εκκζςεων 

και τθν παροχι ςυμβουλϊν για ολόκλθρο τον τομζα Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν. 

 

3.2.2. Η ςυμβολό του BEREC ςτην ανϊπτυξη δικτύων επόμενησ 

 γενιϊσ      

 

 Ζνα από τα πρωτεφοντα μελιματα του BEREC, ςφμφωνα με το πρόγραμμα 

εργαςιϊν του για το 2011, είναι θ προϊκθςθ τθσ ευρυηωνικισ πρόςβαςθσ. 

Συγκεκριμζνα ζχει δεςμευτεί να φζρει εισ πζρασ ζναν ςυγκεκριμζνο ςτόχο, που 

είναι θ διάκεςθ βαςικισ ευρυηωνικισ πρόςβαςθσ για όλουσ τουσ πολίτεσ τθσ Ε.Ε. 

ζωσ το 2013 και ςτθ ςυνζχεια ταχφτθτεσ 30Mbps ωσ το 2020, ενϊ το 50% του 

πλθκυςμοφ να ςυνδζεται με ταχφτθτεσ 100Mbps. Επομζνωσ, με ςθμαία το ςτόχο 

«ευρυηωνικι πρόςβαςθ για όλουσ» το BEREC κα λειτουργιςει ςυμβουλευτικά και 

κατευκυντιρα προσ όλεσ τισ Εκνικζσ υκμιςτικζσ Επιτροπζσ.  

 Το BEREC δθμοςιεφει ανά τακτά χρονικά διαςτιματα, ρυκμιςτικά ζγγραφα, 

που ςκοπό ζχουν να κακοδθγιςουν και να ςυμβουλεφςουν τισ Εκνικζσ υκμιςτικζσ 

Επιτροπζσ για κζματα τθλεπικοινωνιϊν. Αυτι θ λίςτα με τα ρυκμιςτικά ζγγραφα 

ονομάηεται BOARD OF REGULATORS DOCUMENTS (BoR) [38]. Ακολοφκωσ 

παρουςιάηονται οριςμζνα από τα κζματα που αφοροφν ςε δίκτυα NGA και για τα 

οποία το BEREC ζχει ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ. 

 Το Μάρτιο του 2010 το BEREC εξζδωςε ρυκμιςτικό ζγγραφο *39+, με το 

οποίο παρουςιάηεται ζνα πλαίςιο εφαρμογισ δικτφων NGA από τεχνικι και 

ρυκμιςτικι άποψθ. Στο ζγγραφο αυτό προςδιορίηονται ςυγκεκριμζνα ςενάρια 

ανάπτυξθσ τεχνολογιϊν FTTH και FTTB, ςε ςυνδυαςμό με τθν κατάλλθλθ ρυκμιςτικι 

πρόβλεψθ για τθν εφαρμογι τουσ. Επίςθσ, περιγράφονται κζματα που ζχουν να 

κάνουν με τθν χονδρικι διάκεςθ  των ςχετικϊν υπθρεςιϊν όπωσ είναι οι οδεφςεισ 
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των οπτικϊν ινϊν αλλά και θ αξιοποίθςθ τθσ πακθτικισ υποδομισ (dark fiber) και 

των μιςκωμζνων γραμμϊν.      

 Επίςθσ, ςτο ρυκμιςτικό αυτό ζγγραφο *39+ παρουςιάηεται θ κλίμακα των 

επενδφςεων για τα δίκτυα NGA (Εικόνα 3.1.). Σφμφωνα με αυτιν, ςτθν αριςτερι 

πλευρά τθσ παρουςιάηονται τα διάφορα προϊόντα πρόςβαςθσ που ςυνδζονται με 

το ςθμείο πρόςβαςθσ. Σε περίπτωςθ που κάποιοσ εναλλακτικόσ πάροχοσ ανεβαίνει 

τθν κλίμακα, αυτόσ κα πρζπει ςταδιακά να επενδφει περιςςότερο ςε δικι του 

υποδομι, ςε βακμό που αυτι να χρθςιμοποιείται. Επιπλζον, οι διαφορετικζσ  

βακμίδεσ τθσ  κλίμακασ περιλαμβάνουν και διαφορετικά ςθμεία πρόςβαςθσ ςε 

ολόκλθρθ τθν αλυςίδα αξίασ. Δθλαδι όςο υψθλότερθ είναι θ βακμίδα τόςο πιο 

κοντά  βρίςκεται το ςθμείο πρόςβαςθσ ςτον τελικό χριςτθ, ςτοιχείο που αυξάνει το 

ποςοςτό χρθςιμοποίθςθσ τθσ δικισ του υποδομισ. 

 Θ δεξιά πλευρά του διαγράμματοσ παρουςιάηει τα διάφορα προϊόντα 

χονδρικισ αναφορικά  με το δίκτυο πρόςβαςθσ ι ςυγκζντρωςθσ όπου κάποιοσ 

εναλλακτικόσ πάροχοσ μπορεί να χρθςιμοποιιςει για να ςυνδεκεί με τα ςθμεία 

πρόςβαςθσ από το δικό του δίκτυο. Υπάρχει δυνατότθτα διαφόρων ςυνδυαςμϊν 

προϊόντων πρόςβαςθσ (αριςτερι πλευρά) και τα προϊόντα backhaul (δεξιά πλευρά), 

ανάλογα με το ςενάριο και τθν αρχιτεκτονικι του δικτφου.  

 

 
Εικόνα 3.1. : NGA Ladder of investment 

  

 Το 2010 ξεκίνθςε ζνα πρόγραμμα που επιχειροφςε να ςυγκεντρϊςει 

πραγματικζσ πλθροφορίεσ αναφορικά με τθν ανάπτυξθ δικτφων NGA για όλα τα 

Κράτθ-Μζλθ τθσ Ε.Ε.. Αυτζσ οι πλθροφορίεσ ανακτικθκαν με τθ βοικεια ενόσ 

ερωτθματολογίου που διανεμικθκε ςτισ 2 Σεπτεμβρίου του 2010 προσ τισ 27 χϊρεσ 

και αφοροφςε περιγραφζσ ςχετικά με τισ ςτρατθγικζσ, τα επιχειρθςιακά μοντζλα, 
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τισ τεχνολογίεσ και τισ ρυκμιςτικζσ αποφάςεισ που ζχουν επιλεχκεί από τισ χϊρεσ 

αυτζσ. 

 Το Φεβρουάριο του 2011 το BEREC εξζδωςε ςχετικό ζγγραφο *30+, ςτο οποίο 

παρατίκενται οριςμζνεσ από τισ πλθροφορίεσ που ςυλλζχτθκαν από το 

ερωτθματολόγιο που προαναφζρκθκε.*30+ Στθ ςυνζχεια ακολουκεί ενδεικτικι 

αναφορά οριςμζνων κρίςιμων ςτοιχείων που αναδεικνφονται μζςα από το ζγγραφο 

αυτό. 

 

3.2.2.1. Εγκαταςτάςεισ          

 

 Για τουσ παρόχουσ με δεςπόηουςα κζςθ (ι αλλιϊσ τουσ παρόχουσ με ΣΙΑ) 

ςτθν αγορά οι τεχνολογίεσ που χρθςιμοποιοφν ιδθ είναι κατά κφριο λόγο VDSL(2). 

Στθν προκειμζνθ χρονικι περίοδο οι τεχνολογίεσ FTTH και FTTB βρίςκονται ςε 

ςτάδιο ανάπτυξθσ και από τα Κράτθ-Μζλθ που λαμβάνει χϊρα θ ανάπτυξθ αυτι 

εξάγονται δφο βαςικά ςυμπεράςματα. Ρρϊτον, οι πάροχοι με ΣΙΑ αναπτφςςουν 

κατά πλειοψθφία τεχνολογία FTTH και δεφτερον, θ τεχνολογία αυτι εςτιάηει 

περιςςότερο ςε FTTH GPON από ότι ςε FTTH point-to-point. 

 Οι ανταγωνιςτζσ (τοπικοί ι εκνικοί ISPs) ςε αρκετά Κράτθ-Μζλθ 

αναπτφςςουν και αυτοί δίκτυα FTTH (π.χ. Αυςτρία, Γερμανία, Σουθδία, Ελβετία). 

Στισ περιςςότερεσ των περιπτϊςεων οι υποδομζσ αυτζσ είναι ιδιοκτιτεσ και τισ 

διαχειρίηονται τοπικζσ επιχειριςεισ κοινισ ωφζλειασ ι οι διμοι. Βζβαια, τζτοιου 

είδουσ υποδομζσ οπτικϊν ινϊν που αναπτφςςονται από ανταγωνιςτζσ είναι 

περιοριςμζνθσ ζκταςθσ και αφοροφν ςυνικωσ μια μικρι περιοχι.  

 

3.2.2.2. Τπθρεςίεσ και Σιμολόγθςθ     

    

 Σε όλα ςχεδόν τα Κράτθ-Μζλθ προςφζρονται πακζτα triple play από τουσ 

παρόχουσ με ΣΙΑ αλλά και από τουσ ανταγωνιςτζσ. Ακολουκοφν οι υπθρεςίεσ που 

αυτι τθ ςτιγμι είναι ςε εμπορικι διάκεςθ, ο τφποσ τουσ κακϊσ επίςθσ και θ τιμι 

τουσ με ςκοπό ενδεικτικό και αναλογικό για τθν ελλθνικι πραγματικότθτα.  

 Συμμετρικό εφροσ ηϊνθσ προςφζρουν χϊρεσ όπωσ θ Ολλανδία, θ Ελβετία και 

θ Σλοβενία, όπου ςτθν τελευταία ςυγκεκριμζνα ο πάροχοσ με ΣΙΑ διακζτει 

υπθρεςίεσ triple play από 22€/μινα για 20/20Mbps ζωσ 140€/μινα για 

100/100Mbps. Από τθν άλλθ, αςφμμετρο εφροσ ηϊνθσ  προςφζρουν χϊρεσ όπωσ το 

Θνωμζνο Βαςίλειο, θ Εςκονία (35,40€/μινα)  και θ Ιρλανδία με τιμζσ κατόπιν 

απαιτιςεων των χρθςτϊν. Επίςθσ, ςτθν περίπτωςθ του πορτογάλου παρόχου με 

ΣΙΑ, αυτόσ προςφζρει υπθρεςίεσ double play με τιμι 84,99€/μινα για ταχφτθτεσ 

200Mbps (downstream) και 30Mbps (upstream).     
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3.3. Ρυθμιςτικό Πλαίςιο Ελλάδασ 
 

 Αφοφ προθγικθκε θ ςχετικι ανάλυςθ του ευρωπαϊκοφ ρυκμιςτικοφ 

πλαιςίου, ςτο ςθμείο αυτό περιγράφονται κζματα που αφοροφν ςτο ελλθνικό 

ρυκμιςτικό πλαίςιο και αςφαλϊσ είναι πιο κοντά ςτθν ελλθνικι πραγματικότθτα.  

 

3.3.1. Ο Νόμοσ 3431/2006 «Περύ ηλεκτρονικών επικοινωνιών» 

  

 Θ ουςιωδζςτερθ προχπόκεςθ, για μια ανταγωνιςτικι και αναπτυςςόμενθ 

αγορά που να μπορεί να υποςτθρίηει νζεσ πρωτοποριακζσ δραςτθριότθτεσ ςτον 

χϊρο των τθλεπικοινωνιϊν για τθν Ελλάδα, είναι θ ςυγκρότθςθ ενόσ κατάλλθλου 

εκνικοφ ρυκμιςτικοφ πλαιςίου. Ζνα πλαίςιο που να μπορεί να αντιμετωπίηει κζματα 

όπωσ οι διαδικαςίεσ αδειοδότθςθσ για τθν εγκατάςταςθ υποδομϊν και τθν παροχι 

υπθρεςιϊν, ο προςδιοριςμόσ δικαιωμάτων διζλευςθσ διαμζςου δθμόςιων και 

ιδιωτικϊν χϊρων και θ επίτευξθ ςυμφωνιϊν διαςφνδεςθσ.  

 Το εκνικό ρυκμιςτικό πλαίςιο που υποςτθρίηει όλα αυτά τα κζματα 

ςτθρίηεται ςτισ βαςικζσ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ, που δομοφνται με βάςθ 

το Νόμο 3431/2006 «Ρερί θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και άλλεσ διατάξεισ» [31], 

και ςυμπλθρϊνονται 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 

επικοινωνιϊν. 

 Πλοι οι φορείσ που παρζχουν δίκτυα και υπθρεςίεσ θλεκτρονικϊν 

επικοινωνιϊν υποχρεοφνται να ςυμμορφϊνονται με οποιεςδιποτε υποχρεϊςεισ 

και να αςκοφν οποιαδιποτε δικαιϊματα προβλζπονται, ανάλογα πάντοτε με τθ 

φφςθ των δικτφων και των υπθρεςιϊν, ςτον Νόμο 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.) ι τθσ Αρχισ Ρροςταςίασ Δεδομζνων 

προςωπικοφ Χαρακτιρα. 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/ΕΚ. 

 Ωςτόςο, από τισ διατάξεισ του νόμου αυτοφ εξαιροφνται τα κρατικά δίκτυα 

θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν, δθλαδι τα δίκτυα που χρθςιμοποιοφνται από τα 

Υπουργεία, τα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα, 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 
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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. 

 Είναι ςθμαντικό να αναφερκεί πωσ ο ςυγκεκριμζνοσ νόμοσ παρζχει και 

οριςμζνεσ δυνατότθτεσ εξαίρεςθσ και διαφοροποίθςθσ από τισ υποχρεϊςεισ που 

τίκενται από τθν κείμενθ νομοκεςία. Συγκεκριμζνα, εξετάηεται θ περίπτωςθ κατά 

τθν οποία, οι δικτυακζσ υποδομζσ των μθτροπολιτικϊν δικτφων οπτικϊν ινϊν 

χαρακτθρίηονται ωσ κρατικά δίκτυα και άρα προβλζπεται να καλφψουν ειδικζσ 

απαιτιςεισ και χριςεισ. Αντικζτωσ, κακϊσ τα εν λόγω δίκτυα ςτοχεφουν ςτθν 

προςφορά πολλαπλϊν υπθρεςιϊν προσ τον χριςτθ, κα παρζχουν τθ δυνατότθτα, 

μζςω τθσ διαςφνδεςθσ με άλλα δίκτυα ι με παρόχουσ υπθρεςιϊν, για ενίςχυςθ τθσ 

ευρυηωνικότθτασ και για ανάπτυξθ ανταγωνιςτικϊν προςφορϊν, ςε ζνα περιβάλλον 

απελευκερωμζνθσ αγοράσ θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν. Με βάςθ αυτό, θ 

λειτουργία τουσ κα διζπεται από το ιςχφον εκνικό ρυκμιςτικό πλαίςιο. Είναι 

φανερό πωσ υπάρχουν πολλά αντικρουόμενα ςυμφζροντα και αρκετά γκρίηα 

ςθμεία, πίςω από τθν ανάπτυξθ ενόσ δικτφου πρόςβαςθσ επόμενθσ γενιάσ. Είναι 

κζματα που ζνα ιςχυρό ρυκμιςτικό πλαίςιο οφείλει να αντιμετωπίςει και να 

επιλφςει.  

 Στθ ςυνζχεια παρατίκενται οι γενικζσ αρχζσ που διζπουν το πλαίςιο 

ρφκμιςθσ θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 3 του 

Ν.3431/2006 : 

 

1) Θ ελεφκερθ παροχι δικτφων και υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν. 

2) Θ εξαςφάλιςθ, ςε κάκε επιχείρθςθ, του δικαιϊματοσ παροχισ υπθρεςιϊν 

θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν, εγκατάςταςθσ, επζκταςθσ, λειτουργίασ, 

ελζγχου και διάκεςθσ δικτφων θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν. 

3) 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. 

4) Θ προαγωγι του ανταγωνιςμοφ ςτθν παροχι δικτφων ι και υπθρεςιϊν 

θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και ςυναφϊν ευκολιϊν και υπθρεςιϊν, κακϊσ 

και των πολιτικϊν διαςφάλιςθσ του δθμόςιου ςυμφζροντοσ. 

5) 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. 

6) Θ προαγωγι των ςυμφερόντων των χρθςτϊν.[31] 
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3.3.2. Γενικϋσ Ϊδειεσ 

 

 Θ εκνικι νομοκεςία προβλζπει πωσ, θ παροχι δικτφων και υπθρεςιϊν 

θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν επιτρζπεται, υπό το κακεςτϊσ Γενικισ Άδειασ. Με τον 

όρο «Γενικι Άδεια» ορίηεται 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.  

 Θ Ε.Ε.Τ.Τ. είναι αρμόδια για 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). [31] 

 Πταν κάποιοσ ενδιαφερόμενοσ πάροχοσ θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν 

επικυμεί να υπαχκεί ςε κακεςτϊσ Γενικισ Άδειασ, απαιτείται θ υποβολι Διλωςθσ 

Καταχϊρθςθσ. Αυτό δεν προχποκζτει ςε καμία περίπτωςθ τθν 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.  

 Ο Κανονιςμόσ Γενικϊν Αδειϊν τθσ Ε.Ε.Τ.Τ. είναι εκείνοσ που ρυκμίηει όλεσ τισ 

λεπτομζρειεσ ςχετικά με τισ Γενικζσ Άδειεσ κακϊσ και τουσ όρουσ 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.[32] 

 Πςοι φορείσ-επιχειριςεισ λειτουργοφν υπό κακεςτϊσ Γενικισ Άδειασ, ζχουν 

τθ δυνατότθτα να παρζχουν δίκτυα και υπθρεςίεσ θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν, 

αλλά και να αιτοφνται δικαιϊματα διζλευςθσ. Ειδικά, οι αδειοδοτθμζνοι φορείσ που 

παρζχουν δθμόςια δίκτυα ι διακζςιμεσ ςτο κοινό υπθρεςίεσ θλεκτρονικϊν 

επικοινωνιϊν, ζχουν επίςθσ το δικαίωμα να διαπραγματεφονται τθ διαςφνδεςθ με 

άλλεσ επιχειριςεισ, που παρζχουν δθμόςια δίκτυα και δθμόςιεσ υπθρεςίεσ που 

λειτουργοφν υπό κακεςτϊσ Γενικισ Άδειασ, ςε κοινοτικό επίπεδο. Θ δυνατότθτα 

αυτι είναι ιδιαιτζρωσ ςθμαντικι, κακϊσ κακιςτά εφικτι τθν ενεργό 

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

 

 Ωσ «δικαίωμα διζλευςθσ» ορίηεται το δικαίωμα που ζχουν οι πάροχοι 

δικτφων θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν για τθν εγκατάςταςθ, λειτουργία, αξιοποίθςθ, 

επζκταςθ και ςυντιρθςθ ευκολιϊν επί, υπζρ ι υπό χϊρων που προβλζπονται ςτο 

άρκρο 29,  §1 του Ν.3431/2006.  

 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.  

 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 κοινόχρθςτοι. Τα ίδια δικαιϊματα ζχουν, αλλά 

μόνο ςχετικά με τουσ δθμόςιουσ και κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, και οι πάροχοι δικτφων 

θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν, που δεν παρζχουν δθμόςια δίκτυα. Οι δθμόςιεσ αρχζσ 

οι οποίεσ είναι αρμόδιεσ για τθν παραχϊρθςθ των δικαιωμάτων αυτϊν, τθροφν 

ςχετικζσ διαδικαςίεσ 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 υποδομισ.  

 Οι αρμόδιεσ για τθ χοριγθςθ δικαιωμάτων διζλευςθσ, δθμόςιεσ αρχζσ, 

υποχρεοφνται :  

 Να ενθμερϊνουν τθν Ε.Ε.Τ.Τ. ςχετικά με τισ διαδικαςίεσ που εφαρμόηουν, τα 

κατά νόμο απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, τα ςυνυποβαλλόμενα ςτοιχεία και 

μελζτεσ.  

 Να κακορίηουν τθν αρμόδια υπθρεςία για τθ διεκπεραίωςθ των αιτιςεων 

και τθν αρμόδια υπθρεςία για τθν εποπτεία τθσ καλισ εκτζλεςθσ των 

εργαςιϊν. 

 Να μεριμνοφν για τθν εκπαίδευςθ των αρμόδιων υπαλλιλων ςχετικά με το 

αντικείμενο που τουσ ανατίκεται.  

  

 Αφοφ ολοκλθρωκεί θ λιψθ των ςτοιχείων αυτϊν, θ Ε.Ε.Τ.Τ. είναι 

υποχρεωμζνθ να τα δθμοςιεφει ςε ειδικι ιςτοςελίδα. Οι προαναφερκείςεσ 

διαδικαςίεσ μποροφν να διαφζρουν ανάλογα με το αν ο αιτϊν παρζχει δθμόςια 

δίκτυα επικοινωνιϊν ι όχι. Άρνθςθ χοριγθςθσ δικαιωμάτων διζλευςθσ επιτρζπεται 

μόνο κατόπιν ειδικά αιτιολογθμζνθσ απόφαςθσ και μόνο για λόγουσ προςταςίασ 
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του περιβάλλοντοσ, τθσ δθμόςιασ υγείασ, τθσ εκνικισ άμυνασ και των 

αρχαιολογικϊν τόπων.  

 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. 

 

 Επιπλζον, ο Νόμοσ 3431/2006 προβλζπει ότι θ Ε.Ε.Τ.Τ. είναι εκείνθ που 

κακορίηει τα τζλθ διζλευςθσ και χριςθσ δικαιωμάτων διζλευςθσ, κακϊσ και το φψοσ 

των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν για όλθ τθν Ελλάδα, ζπειτα από τθν 

διενζργεια δθμόςιασ διαβοφλευςθσ. Το φψοσ των τελϊν δεν κα πρζπει να αποτελεί 

εμπόδιο για τθν επζνδυςθ. 

 Επίςθσ, οι πάροχοι δθμόςιων δικτφων θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν 

δικαιοφνται, ςφμφωνα με 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 υποδομϊν.  

 Ο πάροχοσ δικτφου θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν είναι υποχρεωμζνοσ, να 

λαμβάνει όλα τα κατάλλθλα μζτρα, ϊςτε να μθν προκαλοφνται βλάβεσ και ηθμίεσ ςε 

πρόςωπα, εγκαταςτάςεισ ι περιουςίεσ τρίτων, κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν 

εγκατάςταςθσ ι ςυντιρθςθσ τθσ υποδομισ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ υποχρεοφται να 

αποκαταςτιςει κάκε ηθμία. 

  

3.3.4. υνεγκατϊςταςη 

 

 Στθν περίπτωςθ που κάποιοσ πάροχοσ δικτφου θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν 

δεν ζχει τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε άλλεσ υποδομζσ λόγω τθσ ανάγκθσ 

προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, τθσ δθμόςιασ υγείασ ι τθσ δθμόςιασ αςφάλειασ ι 

τθσ επίτευξθσ πολεοδομικϊν ι χωροταξικϊν ςτόχων, θ Ε.Ε.Τ.Τ., μετά από αίτθςι 

του, μπορεί να υποχρεϊςει άλλο πάροχο δικτφου θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν τθν 

από κοινοφ χριςθ ςυγκεκριμζνθσ ευκολίασ ι ακινιτου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και 

τθσ φυςικισ ςυνεγκατάςταςθσ.  

 Μια εναλλακτικι περίπτωςθ είναι εκείνθ κατά τθ οποία θ Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνει 

μζτρα για να διευκολφνει το ςυντονιςμό των δθμόςιων ζργων, που εκτελοφνται ςε 

μια περιοχι. Τα μζτρα αυτά, επιβάλλονται ςφμφωνα με τον Κανονιςμό Γενικϊν 

Αδειϊν *32+ και εκτόσ των άλλων περιλαμβάνουν όρουσ για τθν κατανομι δαπανϊν 
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ςχετικά με τθν από κοινοφ χριςθ των ευκολιϊν ι του ακινιτου. Στθν περίπτωςθ 

αυτι, οι εμπλεκόμενοι φορείσ υποχρεοφνται να προβαίνουν ςε διαπραγματεφςεισ 

για τθ μεταξφ τουσ διαςφνδεςθ και κατ’ επζκταςθ ςε ςχετικι εμπορικι και τεχνικι 

ςυμφωνία. 

  

3.3.5. Πρόςβαςη και Διαςύνδεςη 

 

 Οι οριςμοί τθσ «πρόςβαςθσ» και τθσ «διαςφνδεςθσ» ζχουν δοκεί ςε 

παραπάνω ενότθτα του παρόντοσ (3.1.1.3. Θ Οδθγία για τθν Ρρόςβαςθ). Ο ρόλοσ 

τθσ Ε.Ε.Τ.Τ. και ςε αυτι τθν περίπτωςθ είναι να ρυκμίηει κζματα που αφοροφν ςτθν 

πρόςβαςθ και ςτθ διαςφνδεςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 41-44 του 

Ν.3431/2006, εκδίδοντασ κανονιςτικζσ πράξεισ ςε όςεσ περιπτϊςεισ αυτό 

απαιτείται. 

 Κατά τθ διάρκεια των διαπραγματεφςεων των ςυμφωνιϊν πρόςβαςθσ ι 

διαςφνδεςθσ δφο φορζων, είναι πολλζσ και ςθμαντικζσ οι πλθροφορίεσ που 

ανταλλάςςονται. Για το λόγο αυτό οι πλθροφορίεσ αυτζσ χαρακτθρίηονται ωσ 

εμπιςτευτικζσ και χρθςιμοποιοφνται, αποκλειςτικά και μόνο, για το ςκοπό που 

παραςχζκθκαν. Επομζνωσ, θ εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν αυτϊν πρζπει να 

διαςφαλίηεται ακόμα και μετά από τθν λιξθ των διαπραγματεφςεων. 

 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 υποχρεϊςεισ ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ υποχρζωςθσ να διαςυνδζουν 

τα δίκτυά τουσ, όταν αυτό δεν ςυμβαίνει ιδθ.  

 Με απόφαςθ τθσ Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να επιβάλλεται ςε φορείσ εκμετάλλευςθσ θ 

υποχρζωςθ ικανοποίθςθσ εφλογων αιτθμάτων πρόςβαςθσ ι χριςθσ ειδικϊν 

ςτοιχείων του δικτφου και ςυναφϊν ευκολιϊν. Αυτό μπορεί να ςυμβεί 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. 
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3.4. Η ελληνική πραγματικότητα 

 

 Στο τελευταία αυτό κεφάλαιο τθσ τρίτθσ ενότθτασ παρουςιάηονται 

οριςμζνεσ από τισ κυριότερεσ ενζργειεσ που ζχουν λάβει χϊρα ςτθν Ελλάδα , όςων 

αφορά τθν εγκατάςταςθ Εκνικισ Υποδομισ Δικτφου Οπτικϊν Ινϊν. Θ παρουςίαςθ 

των κεμάτων αυτϊν γίνεται με βαςικό γνϊμονα το νομικό και ρυκμιςτικό 

περιβάλλον αλλά και τθ ςυμμετοχι του κράτουσ μζςω του αρμόδιου Υπουργείου 

Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων.  

 

 

3.4.1. χϋδιο Νόμου Εγκατϊςταςησ Εθνικόσ Τποδομόσ Δικτύων 

 Οπτικών Ινών Ανοικτόσ Πρόςβαςησ    

 

 Τον Αφγουςτο του 2009 το Υπουργείο Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν (νυν   

Υπουργείο Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων), ςε ςχετικι δθμόςια διαβοφλευςθ, 

παρουςίαςε ζνα ςχζδιο νόμου για τθν ανάπτυξθ ενόσ Εκνικοφ δικτφου οπτικϊν ινϊν 

ανοικτισ πρόςβαςθσ. Θ Ομάδα Εργαςίασ που είχε ςυςτακεί από εξειδικευμζνα 

ςτελζχθ για το ςχζδιο νόμου αυτό,  είχε κζςει τρεισ βαςικοφσ άξονεσ ρφκμιςθσ : 

1) Τθν διαςφάλιςθ των δικαιωμάτων διζλευςθσ. 

2) Τθν διαςφάλιςθ τθσ ςυνεγκατάςταςθσ. 

3) Τθν διαςφάλιςθ τθσ ανοικτισ πρόςβαςθσ και διαςφνδεςθσ. 

  

 Ειδικότερα, το νομοςχζδιο αυτό προζκυψε κατόπιν ςχετικισ 

οικονομοτεχνικισ μελζτθσ. Θ μελζτθ αυτι προζβλεπε τθν ανάπτυξθ ενόσ 

ολοκαίνουργιου δικτφου, ανεξάρτθτου από το υπάρχον δίκτυο χαλκοφ. Ζνα δίκτυο 

που κα καλφπτει και τισ τρεισ γεωγραφικζσ ηϊνεσ τθσ χϊρασ (Εικόνα 3.1.) και κα 

φτάνει ωσ το χϊρο του τελικοφ χριςτθ. Τθ διαχείριςι του κα ζχει ζνασ ιδιωτικόσ 

ανεξάρτθτοσ φορζασ, που δεν κα είναι κάποιοσ από τουσ παρόχουσ και τθν 

εποπτεία του κα ζχει θ ΕΕΤΤ.      

 
Εικόνα 3.1. : Ενδεικτικι κατανομι των τριϊν γεωγραφικϊν ηωνϊν  
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 Ωσ ζργο κοινισ ωφζλειασ, κα μποροφςε να χαρακτθριςτεί θ ανάπτυξθ ενόσ 

Εκνικοφ Δικτφου Οπτικϊν Ινϊν και αυτόσ ακριβϊσ είναι ο χαρακτιρασ που ικελε το 

ςυγκεκριμζνο ςχζδιο νόμου να αποδϊςει ςε αυτό. Στθν ουςία του, το ςυγκεκριμζνο 

ςχζδιο υποχρεϊνει τον κάκε εκνικό φορζα διαχείριςθσ (Ε.ΦΟ.ΔΙΑ) να εγκαταςτιςει 

το δίκτυό του ζωσ το πεηοδρόμιο των κτιρίων (ακόμα και ζωσ τον οπτικό 

κατανεμθτι του κτιρίου, εάν αυτόσ υπάρχει). Ρζρα από τθν εγκατάςταςθ, το 

νομοςχζδιο προζβλεπε και τθν διαςφάλιςθ των δικαιωμάτων του κάκε χριςτθ για 

ευρυηωνικι πρόςβαςθ, ακόμα και ςτθν περίπτωςθ που αυτόσ είναι ενοικιαςτισ 

ενόσ διαμερίςματοσ και ο ιδιόκτθτθσ ι οι υπόλοιποι ςφνοικοι δεν επικυμοφν κάτι 

τζτοιο.      

 Στθ ςυνζχεια παρουςιάηονται, με ςυνοπτικό τρόπο, τα κφρια ςθμεία του 

νομοςχεδίου ςε οριςμζνα από τα ςθμαντικότερα κζματα που αφοροφν ςτθν 

ανάπτυξθ δικτφων επόμενθσ γενιάσ.  

 Αρχικά, για τον Ε.ΦΟ.ΔΙΑ προβλζπεται θ δυνατότθτα άςκθςθσ δικαιωμάτων 

διζλευςθσ από δθμόςια και ιδιωτικά ακίνθτα, χωρίσ να καταβάλει τζλθ διζλευςθσ 

αλλά μόνο με τθν λιψθ Άδειασ Εγκατάςταςθσ από τθ Διοίκθςθ. Άδεια που θ 

Διοίκθςθ οφείλει να παράςχει εντόσ 40 θμερϊν από τθν υποβολι τθσ ςχετικισ 

αίτθςθσ.*33+  

 Ριο ςυγκεκριμζνα το άρκρο 4 του ςχεδίου διευκετεί κζματα ςχετικά με τθ 

εγκατάςταςθ τθσ υποδομισ ςε προςτατευόμενουσ χϊρουσ (αρχαιολογικοί, 

ιςτορικοί, μνθμεία, παραδοςιακοί οικιςμοί). Το άρκρο 5 υποχρεϊνει κάκε φορζα 

που διαχειρίηεται δίκτυο οποιαςδιποτε μορφισ, να παραχωρεί πόρουσ και ςχετικζσ 

πλθροφορίεσ, τεχνικισ και εμπορικισ φφςεωσ, για ςυνεγκατάςταςθ με τον 

Ε.ΦΟ.ΔΙΑ.. Ακολοφκωσ, το άρκρο 6 ρυκμίηει τθν εγκατάςταςθ τθσ υποδομισ ςε 

δθμόςιουσ και κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, ενϊ το άρκρο 7 προβλζπει το αντίςτοιχο για 

ιδιωτικοφσ χϊρουσ με τθ ςφςταςθ δουλείασ, ςυμπεριλαμβάνοντασ διατάξεισ περί 

αναγκαςτικισ απαλλοτρίωςθσ. Το άρκρο 8 ορίηει το δικαίωμα ςφνδεςθσ των 

χρθςτϊν με τθν υποδομι, ωσ υπζρτερο ατομικό δικαίωμα του οποιουδιποτε 

καταναλωτι. Τζλοσ, ςτο άρκρο 9 κακορίηονται οι υποχρεϊςεισ του Ε.ΦΟ.ΔΙΑ., ϊςτε 

θ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ που κα εκτελεςτοφν να γίνουν με τθν μικρότερθ δυνατι 

ενόχλθςθ του ακινιτου και των ιδιοκτθτϊν και τθν επαναφορά αυτοφ ςτθν αρχικι 

του κατάςταςθ.*33+  

 Πμωσ, το ςυγκεκριμζνο νομοςχζδιο δεν μζνει μόνο ςτουσ υπάρχοντεσ 

χϊρουσ, αλλά προβλζπει και τθν υποχρζωςθ εγκατάςταςθσ κάκετθσ καλωδίωςθσ ςε 

κάκε νζο κτίριο με βάςθ το άρκρο 10. Ρροςκζτει, δθλαδι, ζνα ακόμα ςτάδιο για τθν 

ζγκριςθ μιασ οικοδομικισ άδειασ.  

 Ειδικό βάροσ, ενζχει το άρκρο 11 του αναλυόμενου νομοςχεδίου, κακϊσ 

είναι εκείνο που κακορίηει τον ακριβι ρόλο του Ε.ΦΟ.ΔΙΑ.. Συγκεκριμζνα, 

απαγορεφει ςε αυτόν να εμπλζκεται με οποιοδιποτε τρόπο, ςε δραςτθριότθτεσ 

παρόχων δικτφων θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν ι παρόχων υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν 

επικοινωνιϊν. Ξεκακαρίηει, επομζνωσ τθν ανεξαρτθςία του φορζα αυτοφ και τον 
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κακιςτά εγκαταςτάτθ μιασ εκνικισ υποδομισ πακθτικϊν οπτικϊν ινϊν (dark fiber), 

που εκμιςκϊνει τμιματά τθσ ςτουσ ςχετικοφσ παρόχουσ.  

  

3.4.2. Σο FTTH ςόμερα  

 

 Στο ςθμείο αυτό περιγράφεται θ κατάςταςθ που επικρατεί τθν ςτιγμι που 

εκπονικθκε θ παροφςα εργαςία, όςων αφορά τθν ανάπτυξθ δικτφων πρόςβαςθσ 

επόμενθσ γενιάσ ςτθν Ελλάδα.    

3.4.2.1. Θ νζα μελζτθ του υπουργείου για το FTTH 

  

 Μετά από αρκετοφσ μινεσ ςυηθτιςεων, το Υπουργείο Υποδομϊν, 

Μεταφορϊν και Δικτφων διεξιγαγε διαγωνιςμό για τθν ανάδειξθ του μελετθτι του 

FTTH, δθλαδι του Εκνικοφ Δικτφου Οπτικϊν Ινϊν μζχρι το ςπίτι. Θ ζναρξθ του 

διαγωνιςμοφ πραγματοποιικθκε ςτισ 9 Απριλίου του 2010 και οι ςχετικζσ 

προςφορζσ ανοίχκθκαν ςτισ 2 Μαρτίου του 2011. Σφμφωνα με ςχετικι υπουργικι 

απόφαςθ επελζγθςαν τρεισ κοινοπραξίεσ :  

 Ευρωςφμβουλοι, Ερευνθτικό Ρανεπιςτθμιακό Ινςτιτοφτο Τθλεπικοινωνιακϊν 

Συςτθμάτων (ΕΡΙΤΣ) Ρολυτεχνείου Κριτθσ, Ερευνθτικό Ρανεπιςτθμιακό 

Ινςτιτοφτο Συςτθμάτων Επικοινωνιϊν (ΕΡΙΣΕΥ), με βακμολογία 102,45 

 Accenture με βακμολογία 102,10 και 

 Planet με βακμολογία 100,80  

  

 Τελικά, αποφαςίςτθκε θ ανάκεςθ του ζργου ςτθν κοινοπραξία 

«Ευρωςφμβουλοι Α.Ε. Συμβοφλων Ανάπτυξθσ και Τεχνολογίασ» - Ερευνθτικό 

Ρανεπιςτθμιακό Ινςτιτοφτο Τθλεπικοινωνιακϊν Συςτθμάτων (ΕΡΙΤΣ) Ρολυτεχνείου 

Κριτθσ - Ερευνθτικό Ρανεπιςτθμιακό Ινςτιτοφτο Συςτθμάτων Επικοινωνιϊν (ΕΡΙΣΕΥ) 

και το κόςτοσ τθσ μελζτθσ ανζρχεται ςτα 300.001€.[34] 

 Θ νζα αυτι μελζτθ διαχωρίηεται ςε 6 ενότθτεσ, με κάκε μια από αυτζσ να 

αποδίδει τα ςχετικά παραδοτζα ςυμπεράςματα, ςταδιακά κατά τθν διάρκεια 8 

μθνϊν.  

 Θ Πρώτθ Ενότθτα, εξετάηει δφο περιπτϊςεισ ανάπτυξθσ δικτφου οπτικϊν 

ινϊν. Θ πρϊτθ περίπτωςθ αφορά τεχνολογία FTTH με μερικι κρατικι επιχοριγθςθ 

και τθν παράκεςθ τριϊν διαφορετικϊν μοντζλων (βαςικό/ αιςιόδοξο/ απαιςιόδοξο 

βάςει του αρικμοφ των ςυμμετεχόντων ςτο ζργο πόλεων και διμων τθσ Ελλθνικισ 

Επικρατείασ και προβλζψεων διείςδυςθσ χριςθσ ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν). Θ 

δεφτερθ περίπτωςθ αφορά τεχνολογία FTTH/FTTC με μερικι κρατικι 

χρθματοδότθςθ και τθν παράκεςθ πάλι των ίδιων τριϊν διαφορετικϊν μοντζλων. 

Στόχοσ αυτισ τθσ ενότθτασ είναι θ ςφγκριςθ των δφο προαναφερκζντων ςεναρίων, 
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με ςκοπό τθν εξαγωγι μιασ βιϊςιμθσ επζνδυςθσ.  Θ παράδοςθ τθσ ενότθτασ αυτισ 

προγραμματίηεται για 2,5 μινεσ από τθν ζναρξθ τθσ μελζτθσ.  

 Θ Δεφτερθ Ενότθτα, ζχει χρθματοοικονομικό χαρακτιρα, κακϊσ 

πραγματεφεται τθν δθμιουργία ενόσ Μοντζλου Ρροεξοφλθμζνων Ταμειακϊν οϊν 

χρονικισ διάρκειασ απόςβεςθσ τθσ επενδφςεωσ λαμβάνοντασ υπ’ όψιν το κόςτοσ 

ανάπτυξθσ του δικτφου και τα αναμενόμενα ζςοδα από τουσ χονδρικοφσ πελάτεσ 

και τουσ λιανικοφσ πελάτεσ (οικιακοφσ πελάτεσ και μικρζσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ). 

Θ ενότθτα αυτι λειτουργεί παράλλθλα με τθν πρϊτθ και αποςκοπεί ςτθν 

αποτφπωςθ ενόσ βιϊςιμου μοντζλου για τθν λφςθ FTTH και για τθ λφςθ FTTH/FTTC, 

για τα διαφορετικά ςενάρια ανάπτυξθσ δικτφου, όπωσ αυτά αναφζρονται ςτθν 

πρϊτθ ενότθτα. Επίςθσ, για κάκε ςενάριο κα υπολογιςτεί το μζςο μθνιαίο κόςτοσ 

ενοικίου ενόσ ηεφγουσ οπτικϊν ινϊν από τουσ χϊρουσ του τελικοφ χριςτθ ζωσ το 

αςτικό κζντρο, που κα περιλαμβάνει και το κόςτοσ υπθρεςιϊν πρόςβαςθσ, 

ςυνεγκατάςταςθσ και ευκολιϊν εντόσ του αςτικοφ κζντρου. Θ παράδοςθ τθσ 

ενότθτασ αυτισ προγραμματίηεται και αυτι  για 2,5 μινεσ από τθν ζναρξθ τθσ 

μελζτθσ.  

 Θ Σρίτθ Ενότθτα δίνει μια πλιρωσ τεκμθριωμζνθ πρόταςθ επιλογισ του 

βζλτιςτου ςεναρίου. Θ πρόταςθ αυτι κα αναφζρει όλουσ τουσ διμουσ που 

προτείνονται για τθν ανάπτυξθ τθσ υποδομισ οπτικϊν ινϊν κακϊσ επίςθσ και τον 

καταλλθλότερο τρόπο χρθματοδότθςθσ του ζργου. Επιπλζον, κα προτείνει τουσ 

αποδοτικότερουσ τρόπουσ κρατικισ ενίςχυςθσ για τθν υλοποίθςθ ενόσ τζτοιου 

ζργου. Και ςε αυτιν τθν περίπτωςθ υπάρχουν δφο ςενάρια κρατικισ παρζμβαςθσ. 

Το πρϊτο, ςτο οποίο το κράτοσ ςυμμετζχει μονό όςων αφορά τθν καταςκευι τθσ 

υποδομισ και το δεφτερο, ςτο οποίο θ ςυμμετοχι του κράτουσ επεκτείνεται και 

ςτθν εταιρεία διαχείριςθσ του δικτφου. Θ παράδοςθ τθσ ενότθτασ αυτισ 

προγραμματίηεται για 3 μινεσ από τθν ζναρξθ τθσ μελζτθσ.   

 Θ Σζταρτθ Ενότθτα ζχει ςυμβουλευτικό χαρακτιρα ςχετικά με τθ διαδικαςία 

τθσ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ που κα διεξάγει το ΥΡ.Υ.ΜΕ.Δ. ςχετικά με το 

προτεινόμενο επιχειρθματικό μοντζλο τθσ ανάπτυξθσ του δικτφου, βαςιςμζνο ςτθν 

εργαςία τθσ Τρίτθσ Ενότθτασ. Θ παράδοςθ τθσ ενότθτασ αυτισ προγραμματίηεται 

για 3 μινεσ από τθν ζναρξθ τθσ μελζτθσ. 

 Θ Πζμπτθ Ενότθτα ζχει και αυτι ςυμβουλευτικό χαρακτιρα ςχετικά με 

πικανζσ τροποποιιςεισ που κα προκφψουν ζπειτα από τθν δθμόςια διαβοφλευςθ. 

Θ παράδοςθ τθσ ενότθτασ αυτισ προγραμματίηεται για τον 5ο μινα από τθν ζναρξθ 

τθσ μελζτθσ.   

 Θ Ζκτθ Ενότθτα λειτουργεί υποςτθρικτικά για τισ επίςθμεσ και ανεπίςθμεσ 

ςυναντιςεισ με τθν Ε.Ε.. και για τισ απαντιςεισ ςε ενδεχόμενεσ επιςτολζσ τθσ Ε.Ε. 

προσ το ΥΡ.Υ.ΜΕ.Δ., που ζχουν ςχζςθ με απαιτιςεισ για νζα ςτοιχεία αναφορικά με 

τθν διαδικαςία πριν , κατά τθ διάρκεια και μετά τθν εξζταςθ του προτεινομζνου 

ςεναρίου. Θ ολοκλιρωςθ τθσ ενότθτασ αυτισ προγραμματίηεται για 6 ζωσ 8 μινεσ 

από τθν ζναρξθ τθσ μελζτθσ. [34] 
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 Ζπειτα από τθ νζα αυτι μελζτθ, που ςυνοπτικά παρουςιάςτθκε παραπάνω, 

θ Κυβζρνθςθ ςκοπεφει να ηθτιςει από τθν Ε.Ε τθν ζγκριςθ τθσ κρατικισ ενίςχυςθσ 

και ςτθ ςυνζχεια να αναηθτιςει ςυνεργαςίεσ για τθν χρθματοδότθςθ του ζργου, το 

οποίο εκτιμάται ότι ςτθν καλφτερθ των περιπτϊςεων κα ξεκινιςει ςτο τζλοσ του 

2012. 

  

3.4.2.2. Οι κινιςεισ τθσ ΕΕΣΣ 

 

 Πλο αυτό το διάςτθμα, θ ΕΕΤΤ, μζςα από μια ςειρά δθμόςιων 

διαβουλεφςεων και ςυνεχι προτροπι προσ τα αρμόδια όργανα, επιδιϊκει τθν, όςο 

το δυνατό, αμεςότερθ ζναρξθ του υπό ςυηιτθςθ ζργου. Θεωρεί πωσ ζνα ζργο 

ανάπτυξθσ δικτφων επόμενθσ γενιάσ αποτελεί αναγκαιότθτα και μζςω διεξόδου 

από τθν οικονομικι κρίςθ που πλιττει τθν Ελλάδα. 

 Από τθ δικι τθσ πλευρά θ ΕΕΤΤ προςπακεί να ςυμβάλει κετικά ςτθν 

ανάπτυξθ των δικτφων NGA και αυτό το επιτυγχάνει με τθ ρφκμιςθ. Ειδικότερα, ςε 

μια προςπάκεια διευκόλυνςθσ τθσ εξάπλωςθσ των δικτφων NGA ςτθ χϊρα, ςτοχεφει 

ςτθν απλοποίθςθ των διαδικαςιϊν χοριγθςθσ δικαιωμάτων διζλευςθσ για τα 

δίκτυα οπτικϊν ινϊν.  

 Ρροσ τθν κατεφκυνςθ αυτι, εμπράκτωσ πλζον, θ ΕΕΤΤ ανακοίνωςε δφο 

αποφάςεισ, τθν Απόφαςθ 614/11 ςτισ 30 Αυγοφςτου 2011 και τθν Απόφαςθ 614/12 

ςτισ 7 Σεπτεμβρίου 2011. Θ πρϊτθ απόφαςθ είναι εκείνθ που ορίηει τισ εκνικζσ 

αγορζσ :  

1. λιανικισ πρόςβαςθσ ςτο δθμόςιο τθλεφωνικό δίκτυο ςε ςτακερι κζςθ μζςω 

γραμμϊν πρόςβαςθσ PSTN, ISDN BRA και managed VOIP, για οικιακοφσ και 

μθ οικιακοφσ χριςτεσ και  

2. λιανικισ πρόςβαςθσ ςτο δθμόςιο τθλεφωνικό δίκτυο ςε ςτακερι κζςθ μζςω 

γραμμϊν πρόςβαςθσ ISDN PRA, κακοριςμόσ επιχειριςεων με ςθμαντικι 

ιςχφ ςτισ εν λόγω αγορζσ, και υποχρεϊςεισ αυτϊν.   

 Με τθ δεφτερθ απόφαςθ ορίηεται θ Εκνικι Αγορά Χονδρικισ Ευρυηωνικισ 

Ρρόςβαςθσ και κακορίηονται οι Επιχειριςεισ με Σθμαντικι Ιςχφ ςτθν εν λόγω Αγορά 

κακϊσ και οι Υποχρεϊςεισ αυτϊν.  

 Οι δφο αυτζσ αποφάςεισ ζχουν λάβει υπόψθ τουσ το νόμο 3431/2006, όλεσ 

τισ ςχετικζσ οδθγίεσ και τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ τθσ Επιτροπισ, κακϊσ και τισ 

προγενζςτερεσ αποφάςεισ τθσ ΕΕΤΤ.    
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Επύλογοσ  

 

 Το τελευταίο αυτό τμιμα, είναι αφιερωμζνο ςτθν ανάδειξθ των 

ςυμπεραςμάτων που προκφπτουν από τθν ανάλυςθ όλων των επιμζρουσ 

ηθτθμάτων τθσ εργαςίασ. Επιδιϊχκθκε ζνασ ςυγκεκριμζνοσ ςτόχοσ, και αυτόσ ιταν θ 

προςζγγιςθ του κζματοσ από τρεισ διαφορετικζσ ςκοπιζσ, ϊςτε να εντοπιςτεί 

πλθρζςτερα θ προβλθματικι. Είναι ςαφζσ, πωσ για τθν επιτυχθμζνθ ανάπτυξθ ενόσ 

μεγάλου και ςθμαντικοφ ζργου, όπωσ αυτό των δικτφων πρόςβαςθσ επόμενθσ 

γενιάσ, δεν είναι υπεφκυνθ μόνο θ τεχνολογία , οφτε μόνο θ οικονομία, οφτε μόνο θ 

νομοκεςία. Είναι υπεφκυνοσ ο κατάλλθλοσ ςυνδυαςμόσ των τριϊν αυτϊν, ϊςτε να 

αναδειχκεί το αποδοτικότερο και αποτελεςματικότερο μοντζλο. 

 Διαπιςτϊνεται, πωσ το ζργο τθσ ανάπτυξθσ δικτφων πρόςβαςθσ επόμενθσ 

γενιάσ, κα αποτελζςει ορόςθμο για τθν ελλθνικι ψθφιακι πραγματικότθτα αλλά 

και για το ςφνολο τθσ οικονομίασ και κατ’ επζκταςθ τθσ κοινωνίασ. Ππωσ ζχει 

εντοπιςτεί και παραπάνω, πρόκειται για μια ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ επζνδυςθ που 

χαρακτθρίηεται παράλλθλα από οικονομικοφσ και κοινωνικοφσ όρουσ. Στθ ςυνζχεια 

παρουςιάηεται μια ςφντομθ αποτίμθςθ τθσ κάκε ενότθτασ και ακολοφκωσ 

αναφζρονται οριςμζνεσ κρίςεισ ςχετικά με το κζμα.               

 Θ πρϊτθ ενότθτα αποτελεί ζναν οδθγό ωσ προσ τισ τεχνολογίεσ που 

απαρτίηουν αλλά και πλαιςιϊνουν τα δίκτυα πρόςβαςθσ επόμενθσ γενιάσ.  

Εξετάηονται κεμελιϊδεισ ζννοιεσ τθσ τεχνολογίασ των οπτικϊν ινϊν κακϊσ και οι 

τεχνολογίεσ και αρχιτεκτονικζσ των δικτφων NGA. Επίςθσ, γίνεται αναφορά ςτισ 

ευρυηωνικζσ υπθρεςίεσ που μποροφν να εξυπθρετθκοφν από τα εν λόγω δίκτυα 

οπτικϊν ινϊν.  

 Αυτό που γίνεται αντιλθπτό από τθν ενότθτα αυτι, είναι πωσ θ τεχνολογία 

μπορεί να καλφψει ςτο ζπακρο τθν προςπάκεια υλοποίθςθσ ενόσ ςωςτά 

δομθμζνου δικτφου οπτικϊν ινϊν, με όλεσ τισ απαιτοφμενεσ προτυποποιιςεισ. 

Είναι, επίςθσ, ξεκάκαρθ θ ανάγκθ για τεχνολογικι ουδετερότθτα όχι μόνο προσ τθν 

εξυπθρζτθςθ του ανταγωνιςμοφ, αλλά και προσ τθν εξαςφάλιςθ του μζλλοντοσ τθσ 

υποδομισ. Τζλοσ, ζνα από τα ςθμαντικότερα ηθτιματα που αναφζρκθκαν και 

χριηει ιδιαίτερθσ μνείασ είναι ο τοπικόσ βρόχοσ (last mile) και το πρόβλθμα κόςτουσ 

του.  

 Θ δεφτερθ ενότθτα καλφπτει μια ευρεία γκάμα οικονομικϊν παραμζτρων 

που ςχετίηονται άμεςα και ζμμεςα με τα δίκτυα NGA και μελετά τθν ανάπτυξι τουσ 

ωσ μια επζνδυςθ με πολφ ξεχωριςτά χαρακτθριςτικά. Αρχικά, αναλφεται ο κλάδοσ 

ςτακερισ τθλεφωνίασ, ςτον οποίο εντάςςονται κυρίωσ τα δίκτυα NGA. Επίςθσ, 

εξετάηεται θ δυναμικι των NGA ςτα πλαίςια μιασ ςφγχρονθσ αγοράσ κακϊσ και οι 

διαφορετικοί επιχειρθματικοί κίνδυνοι που προκφπτουν από μια τζτοια επζνδυςθ. 

Στθ ςυνζχεια, μελετϊνται διάφορα μοντζλα εμπορικισ διάκεςθσ που ςτόχο ζχουν 

να διαςφαλίςουν τθ βιωςιμότθτα τθσ επζνδυςθσ, ενϊ παράλλθλα εξετάηονται τα 

κόςτθ τθσ επζνδυςθσ και ενδεικτικά αναφζρονται οριςμζνα προχπολογιςτικά 
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ςτοιχεία. Ακολοφκωσ, παρατίκενται όροι χρθματοδότθςθσ και απόςβεςθσ που 

μποροφν να προτακοφν για το ζργο και ςυγκεκριμζνα μοντζλα ςυμμετοχισ του 

Δθμόςιου Τομζα ςε αυτό. Στο τζλοσ τθσ ενότθτασ αυτισ, εντοπίηονται οι 

παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν ανάπτυξθ τθσ ευρυηωνικότθτασ και προτείνεται 

μια ςυγκεκριμζνθ ςτρατθγικι υλοποίθςθσ.  

 Αυτό που πρζπει να τονιςτεί, είναι πωσ το μεγαλφτερο εμπόδιο για τθν 

ανάπτυξθ των δικτφων NGA είναι οικονομικισ φφςεωσ και ζχει πολλζσ ςυνιςτϊςεσ. 

Είναι, πρωτίςτωσ, το μεγάλο κόςτοσ και ο τρόποσ που αυτό μπορεί να καλυφκεί 

χρθματοδοτικά. Είναι, επίςθσ, οι εμπορικοί κίνδυνοι που πρζπει να μειωκοφν με 

κατάλλθλα εμπορικά μοντζλα. Είναι, τζλοσ, θ διαςφάλιςθ ενόσ ανταγωνιςτικοφ 

κλάδου με προοπτικζσ για το μζλλον που να μθ κίγει τα ςυμφζροντα των χρθςτϊν.  

 Θ τρίτθ και τελευταία ενότθτα προςεγγίηει το κζμα από τθν οπτικι των 

νόμων και των ρυκμίςεων. Ραρουςιάηει και αναλφει όλα τα ρυκμιςτικά και 

νομοκετικά εργαλεία που ζχουν κεςπιςτεί, πρωτίςτωσ, από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

Στθ ςυνζχεια, αναλφει το ρυκμιςτικό κακεςτϊσ τθσ Ελλάδασ και ςτο τζλοσ, 

αναπτφςςει τθσ δράςεισ και τισ κινιςεισ τθσ ελλθνικισ  πολιτείασ, τα τελευταία 

χρόνια, προσ τθν κατεφκυνςθ των δικτφων πρόςβαςθσ επόμενθσ γενιάσ. 

 Το πρόβλθμα ςε αυτι τθ κεματικι ενότθτα ζχει να κάνει με τθ διαςφάλιςθ 

ενόσ ανταγωνιςτικοφ περιβάλλοντοσ για τισ ευρυηωνικζσ υπθρεςίεσ και ειδικότερα  

με τθν ανάγκθ για κακιζρωςθ άμεςων και ευζλικτων διαδικαςιϊν, που να δρουν 

καταλυτικά προσ όφελοσ του ανταγωνιςμοφ. Ρροσ τθν επίλυςθ αυτοφ του 

προβλιματοσ κινείται θ ΕΕΤΤ με ςυνεχείσ προςπάκειεσ υπζρ τθσ ανάπτυξθσ δικτφων 

NGA αλλά και τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ τουσ.     

 Ζχοντασ ςυνοψίςει τα κυριότερα κζματα τθσ εργαςίασ αυτισ, θ 

προβλθματικι πλζον είναι ξεκάκαρθ. Τα δίκτυα πρόςβαςθσ επόμενθσ γενιάσ πρζπει 

να αναπτυχκοφν, ϊςτε θ χϊρα μασ να γεφυρϊςει το ψθφιακό χάςμα και να 

ανακάμψει θ οικονομία τθσ. Πμωσ, το κόςτοσ είναι μεγάλο και ο ανταγωνιςμόσ 

μικρόσ. Θ ςυμμετοχι του Δθμόςιου Τομζα ςτο ζργο κρίνεται απαραίτθτθ, όμωσ θ 

οικονομικι ςυγκυρία επιτάςςει πολφ προςεκτικοφσ χειριςμοφσ, που κα επιφζρουν 

αποτελζςματα και δεν κα ςπαταλιςουν πόρουσ.  

 Από τθν εξζταςθ όλων των δεδομζνων, προκφπτουν τα ακόλουκα. Είναι 

εφικτό να ακολουκθκεί ζνα μοντζλο πακθτικισ υποδομισ (passive infrastructure), 

όπωσ αυτό ζχει αναλυκεί παραπάνω (2.4.3.) ωσ προσ τθν προςφορά του δικτφου, 

που επιτρζπει τθν ςυμμετοχι του δθμόςιου τομζα. Το μοντζλο αυτό ζχει πολλά 

κοινά χαρακτθριςτικά με εκείνο που προτάκθκε μζςω του ςχεδίου νόμου για Εκνικι 

Υποδομι Δικτφων Οπτικϊν Ινϊν Ανοικτισ Ρρόςβαςθσ (3.4.1.).  

 Θ αιτιολόγθςθ τθσ πρόταςθσ αυτισ προκφπτει ζπειτα από τον 

ςυνυπολογιςμό οικονομικϊν παραγόντων, που αναλφονται ςτθν δεφτερθ ενότθτα 

τθσ εργαςίασ, όπωσ είναι το γεγονόσ ότι πρόκειται για μία μακροπρόκεςμθ 

επζνδυςθ που απαιτεί μεγάλεσ εκροζσ κεφαλαίων κατά τθν ζναρξθ του ζργου, ενϊ 
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ζχει μεγάλο κφκλο ηωισ. Αυτοφ του είδουσ το επενδυτικό προφίλ ταιριάηει ςε μία 

τυπικι εταιρίασ κοινισ ωφζλειασ (Utility company). 

 Από τθν άλλθ πλευρά, ζνα δίκτυο ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν αποτελεί 

επζνδυςθ υψθλισ τεχνολογίασ. Ο κφκλοσ ηωισ τθσ είναι τυπικά 5-7 ζτθ και 

δθμιουργεί περιςςότερθ αξία ςτουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ επιτρζποντασ πολφ 

μεγαλφτερεσ αποδόςεισ, ενϊ αναλαμβάνει πολφ μεγαλφτερο οικονομικό ρίςκο. 

Αυτό οφείλεται ςτο ότι ο δανειςμόσ για τζτοιου είδουσ επενδφςεισ χαρακτθρίηεται 

από υψθλότερουσ τόκουσ ςε ςφγκριςθ με το δανειςμό για επενδφςεισ ςε ζργα 

υποδομισ εταιρειϊν κοινισ ωφζλειασ.  

 Επομζνωσ, ο διαχωριςμό τθσ πακθτικισ οπτικισ υποδομισ από τα υπόλοιπα 

ενεργά τμιματα του δικτφου είναι μια καλι πρακτικι που επιτυγχάνει τθν 

διατιρθςθ του ςυνολικοφ κόςτουσ τθσ επζνδυςθσ ςε χαμθλά επίπεδα. Ο 

διαχωριςμόσ αυτόσ, επίςθσ, μειϊνει ςθμαντικά τα εμπόδια ειςόδου (barriers to 

entry) για του παρόχουσ τθλεπικοινωνιακϊν υπθρεςιϊν και εξαςφαλίηει τθν 

πολυπόκθτθ ανταγωνιςτικότθτα ςτο κλάδο. 

 Τζλοσ, επιςθμαίνεται και από το ςθμείο αυτό θ πρόταςθ υλοποίθςθσ ωσ 

προσ τον προγραμματιςμό και τθ χρθματοδότθςθ, όπωσ αυτι αναλφεται παραπάνω 

(2.7.1, 2.7.2.), ενϊ διαφαίνεται πωσ θ ενεργόσ ςυμβολι τθσ ΕΕΤΤ, κα πρζπει να ζχει 

ςυνζχεια και να τελεςφοριςει προσ όφελοσ του κλάδου, των χρθςτϊν αλλά και τθσ 

ανάπτυξθσ τθσ Ελλάδασ. 

 Το μζλλον είναι ςτα δίκτυα πρόςβαςθσ επόμενθσ γενιάσ και οι τεχνολογίεσ 

που αυτά κα εξυπθρετοφν ςε 10 με 20 χρόνια είναι ακόμα άγνωςτεσ. Για το λόγο 

αυτό θ επζνδυςθ ςε δίκτυα NGA κα πρζπει να προβλζπει ςε τεχνολογικό, 

οικονομικό και ρυκμιςτικό επίπεδο, τα επόμενα βιματα και να ελζγχεται υπό το 

πρίςμα των παραμζτρων  που υποςτθρίηουν τθν επεκταςιμότθτα.    

 Θ τεχνολογία είναι μια δφναμθ, που ςτα κατάλλθλα χζρια μπορεί να φζρει 

τθν ευθμερία ενόσ τόπου. Δίνεται θ ευκαιρία ςτθν Ελλάδα να γίνει μια ςφγχρονθ 

ανταγωνιςτικι χϊρα, επενδφοντασ ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ. Θ μετάβαςθ ςτθν 

ψθφιακι εποχι είναι εφικτι και θ ευρυηωνικότθτα μπορεί να αποτελζςει τθν 

κινθτιρια δφναμθ προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ, αρκεί θ πολιτεία και οι αρμόδιοι 

φορείσ να το αντιλθφκοφν ζγκαιρα.   
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