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Η Ευρυζωνικότητα στη περιφέρεια σήμερα

Δράσεις για την περιφέρεια:
 έργο «Σύζευξις»
 δημιουργία μητροπολιτικών
δικτύων οπτικών ινών σε 75
δήμους
 «Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση» σε 470
δήμους όλης της χώρας, για την
ανάπτυξη portals και ψηφιακών
υπηρεσιών προς τους πολίτες
 δημιουργία ασύρματων δικτύων
ευρυζωνικής πρόσβασηςσε
περισσότερους από 100 δήμους
Σήμερα περισσότερο από ποτέ, υποδομές ευρυζωνικών δικτύων αναπτύσσονται σε
όλη τη χώρα με γοργούς ρυθμούς. Οι βασικές πρωτοβουλίες των εμπλεκομένων
φορέων (Κεντρική Διοίκηση, Ιδιωτικός τομέας, Τοπική Αυτοδιοίκηση) βασίζονται στο
πρόγραμμα ‘’Ψηφιακή Στρατηγική’’ και επικεντρώνονται στη περιφέρεια.

Εργαλείο η ‘’Ψηφιακή Στρατηγική’’

Τα προγράμματα των δράσεων ‘’Ψηφιακής Στρατηγικής’’ 2006-2013 αποτελούν το
βασικό μοχλό ανάπτυξης μαζί με την ιδιωτική πρωτοβουλία (όπως εκφράζεται από
τους εναλλακτικούς παρόχους με εκατομμύρια επενδύσεις σε ευρυζωνικά δίκτυα και
υπηρεσίες σε όλη την επικράτεια).

Τα πρώτα θετικά αποτελέσματα

Η αγορά Ευρυζωνικότητας*:
 1.245.000 Ευρυζωνικές
συνδέσεις
 465.000 Ευρυζωνικές
συνδέσεις μέσω ΑΠΤΒ
 1.713 νέες ευρυζωνικές
συνδέσεις σε ημερήσια βάση
 63% των συνδρομητών της
χώρας έχει δυνατότητα
επιλογής εναλλακτικού
παρόχου
* (Α’ Εξάμηνο 08)
Πηγή: Ε.Ε.Τ.Τ.

Η Ελλάδα σταδιακά μπαίνει σε τροχιά σύγκλισης με την Ε.Ε.. Αυτή τη στιγμή η
διείσδυση της ευρυζωνικότητας φτάνει το 11,2% από το 9,1% τον Δεκέμβριο του
2007. Απαιτείται όμως πολύ προσπάθεια ακόμη για να φτάσουμε στα επίπεδα του
Ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Σταδιακή σύγκλιση με την Ε.Ε.

Πηγή: Παρατηρητήριο ΚτΠ,
Ιούλιος 08

Η Ελλάδα τοποθετείται πλέον στη ζώνη των χωρών ταχείας σύγκλισης με τον Ε.Ε.
μέσο όρο και σύμφωνα με τα πιο ρεαλιστικά σενάρια η σύγκλιση της
ευρυζωνικότητας πρόκειται να επιτευχθεί προς τα μέσα έως τα τέλη του 2010.

Η Ελλάδα των 2 ταχυτήτων

Πηγή: Παρατηρητήριο ΚτΠ,
Ιούλιος 08

Την ίδια στιγμή όμως, σε μόλις 5 από τις 13 περιφέρειες της χώρας διαπιστώνεται
ευρυζωνική πρόσβαση των οικιακών χρηστών σε επίπεδα μεγαλύτερα του 10%.

Εμπόδια για την ανάπτυξη στη περιφέρεια

Τα βασικότερα εμπόδια:
 η περιορισμένη ανάπτυξη
ευρυζωνικών υποδομών και
υπηρεσιών
 η έλλειψη περιεχομένου και
υπηρεσιών από τους τοπικούς
φορείς
 το χαμηλό απόθεμα διαδικτυακών
συνδέσεων (dialup)
 η έλλειψη ενημέρωσης,
ωριμότητας
 η χαμηλή ζήτηση
Σε αντίθεση με τα μεγάλα αστικά κέντρα η ανάπτυξη των υποδομών στη περιφέρεια
γίνεται με καθυστέρηση. Το ενδιαφέρον από τις τοπικές κοινωνίες είναι περιορισμένο
κυρίως εξαιτίας της έλλειψης περιεχομένου και υπηρεσιών καθώς και της αδυναμίας
των τοπικών φορέων να αναπτύξουν τα κατάλληλα επιχειρησιακά μοντέλα.

Ποιος ο ρόλος του Κράτους

Η πολιτεία μπορεί:
 να εξασφαλίσει ομοιόμορφη ανάπτυξη
σε όλες τις περιφέρειες της χώρας
 να ‘’επιβάλλει’’ τη χρήση ευρυζωνικών
υπηρεσιών σε όλο το εύρος της
Δημόσιας Διοίκησης
 να στηρίξει τις ιδιωτικές επενδύσεις
για υπηρεσίες μέσα από τα κατάλληλα
μοντέλα π.χ. ΣΔΙΤ
 να τονώσει την επικοινωνιακή
καμπάνια εξοικείωση των πολιτών με
τις ευρυζωνικές υπηρεσίες

Η πολιτεία περισσότερο από ποτέ οφείλει να εξασφαλίσει τους κατάλληλους
πόρους για την ανάπτυξη των υποδομών και να εξελίξει το θεσμικό πλαίσιο για την
προώθηση του ανταγωνισμού και την τόνωση της ζήτησης.

Πως μπορεί να συνδράμει η Τοπική
Αυτοδιοίκηση

Η περιφέρεια είναι εκείνη που θα ωφεληθεί περισσότερο από την ευρυζωνικότητα.
Χρειάζεται γι’ αυτό α) να παίξει ενεργητικό ρόλο, β) να ενθαρρύνει τις ιδιωτικές
επενδύσεις και να συνεργάζεται ομαλά με τους παρόχους υπηρεσιών και γ) να
αναπτύσσει περιεχόμενο και υπηρεσίες για τους πολίτες της περιοχής.

Τι κάνει ο Ιδιωτικός Τομέας

Οι εναλλακτικοί πάροχοι:
 στηρίζουν την προσπάθεια με διαρκής
επενδύσεις σε τεχνολογία και ανθρώπινο
δυναμικό
 δίνουν έμφαση στην εξάπλωση των
Ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών
 προωθούν τη συστηματική ενημέρωση
για τις δυνατότητες και τα οφέλη από την
ευρυζωνικότητα
 εκπαιδεύουν την αγορά με στόχο την
καλλιέργεια μεγαλύτερης εμπιστοσύνης
για την τεχνολογία
Ο ιδιωτικός τομέας κυρίως δίνει έμφαση στην εξάπλωση των υποδομών.
Παράλληλα στα πλαίσια του ανταγωνισμού βελτιώνει συνεχώς τις λιανικές τιμές
διάθεσης των υπηρεσιών πρόσβασης και εμφανίζει συνεχώς καινοτόμες
συνδυαστικές υπηρεσίες (internet, τηλεφωνίας και τηλεόρασης).

Τι κάνει ο Ιδιωτικός Τομέας
Οι προσπάθειες της Forthnet για τη περιφέρεια

Στα πλαίσια του προγράμματος ‘’Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων για την
Ανάπτυξη της Ευρυζωνικής Πρόσβασης στις Περιφέρειες της Ελλάδας’’ η
Forthnet επιλέχθηκε ως τελικός αποδέκτης για τις Ζώνες 6 και 7 που περιλαμβάνουν
τις περιοχές της Κεντρικής-Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και το Ανατολικό
Αιγαίο.

Τι κάνει ο Ιδιωτικός Τομέας
Οι προσπάθειες της Forthnet για τη περιφέρεια

Οφέλη:
 βελτίωση της λειτουργίας
των δημοσίων υπηρεσιών
 ενοποιημένη εξυπηρέτηση
των πολιτών
 προηγμένες υπηρεσίες
Τηλεφωνίας, Internet και
Video
 μείωση του
τηλεπικοινωνιακού
κόστους μεταξύ των
οργανισμών της Δημόσια
Διοίκησης

Βασικός υποστηριχτής του Σύζευξις και του mini-Σύζευξις η Forthnet
πρωταγωνιστεί στις προσπάθειες της πολιτείας για την προώθηση και ανάπτυξη της
ευρυζωνικότητας στη Δημόσια Διοίκηση σε όλη τη χώρα.

Τι κάνει ο Ιδιωτικός Τομέας
Οι προσπάθειες της Forthnet για τη περιφέρεια

Πάνω από 270 σημεία ασύρματης πρόσβασης (Wi-Fi) βρίσκονται σε όλη την
Ελλάδα προσφέροντας τον πιο εύκολο και άμεσο τρόπο πρόσβασης στο internet.

Τι κάνει ο Ιδιωτικός Τομέας
Οι προσπάθειες της Forthnet για τη περιφέρεια

Επενδύσεις:
 επενδυτικό πλάνο ύψους
253.000.000€
 κατασκευή Μητροπολιτικού
Δικτύου Οπτικών Ινών συνολικού
μήκους 220Km σε Αθήνα &
Θεσσαλονίκη
 συνεγκαταστάσεις σε 165 Αστικά
Κέντρα ΟΤΕ σε όλη την Ελλάδα
 αποτέλεσμα πάνω από 80%
Πανελλαδική κάλυψη για
υπηρεσίες σε περισσότερες από
4.000.000 τηλεφωνικές γραμμές

Υλοποιώντας ένα επενδυτικό πλάνο 253.000.000 € κυρίως για την ανάπτυξη
ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών το δίκτυο Forthnet είναι ήδη σε 54 πόλεις
της περιφέρειας και με 70 καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτηση του
καταναλωτή.

Το αύριο σήμερα

Νέες υπηρεσίες:
 3Play πακέτα υπηρεσιών
(Τηλεφωνία, Internet,
Τηλεόραση)
 Web Videoconference
 Τηλεργασία, Τηλειατρική,
Τηλεεκπαίδευση
και για το αύριο
 Fiber to the Home
(FTTH)

Το αύριο είναι σήμερα και πολλές από τις υφιστάμενες υπηρεσίες είναι ήδη ώριμες
τεχνολογικά για να εκμεταλλευτούν τις ευρυζωνικές υποδομές που έχουν αναπτυχθεί
και να προσφέρουν τα οφέλη τους σε επιχειρήσεις και ιδιώτες σε όλη τη χώρα.

Ευχαριστώ
για την προσοχή σας!

