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1. Εισαγωγή 

 

 Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η περιγραφή των Ευρυζωνικών ∆ικτύων. Θα γίνει µία µελέτη 

τους σε  Εθνικό και Παγκόσµιο επίπεδο και πως συνδέονται µε την καθηµερινότητα των πολιτών. Θα 

γίνει περιγραφή και ανάλυση των ευρυζωνικών τεχνολογιών και παρουσίαση της µορφής που έχουνε 

στην πόλη της Κοζάνης. Οι τεχνολογίες αυτές που θα αναλύσουµε παρακάτω είναι η ADSL, VoIp, 

WiFi και IpTv. Επίσης θα γίνει µία παρουσίαση κάποιων κοινών πρακτικών για την ανάπτυξη των 

ευρυζωνικών υποδοµών και κυρίως για την αύξηση της ζήτησης και της προσφοράς για 

ευρυζωνικότητα. Θα µιλήσουµε για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέµα της 

ευρυζωνικότητας, για την «Κοινωνίας της Πληροφορίας» του «eEurope 2005» και του «i2010» που 

αποτελεί το επόµενο βήµα µετά το "eEurope 2005".  

 Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών έχουν ραγδαία εξέλιξη στις µέρες µας. Αυτή η 

εξέλιξη έχει δηµιουργήσει σηµαντικές αλλαγές στην παγκόσµια οικονοµία και αυτό γιατί οι 

τεχνολογίες αυτές θα αποτελέσουν το θεµέλιο για το πόσο ανταγωνιστική θα είναι µία οικονοµία ενός 

κράτους. Έκφραση αυτών των νέων τεχνολογιών είναι τα ευρυζωνικά δίκτυα.  

 Τι εννοούµε όµως όταν λέµε ευρυζωνικά δίκτυα; Στην ουσία είναι η γρήγορη παροχή 

σύνδεσης µε το διαδίκτυο που µε τη σειρά της είναι και η παροχή κάποιων νέων υπηρεσιών. Όπως όλα 

στη ζωή έτσι και τα ευρυζωνικά δίκτυα θέλουνε µία βάση πάνω στην οποία στηρίζονται, που στην 

συγκεκριµένη περίπτωση είναι µία κατάλληλη δικτυακή υποδοµή. Η υποδοµή αυτή είναι το 

σηµαντικότερο συστατικό για την ποιότητα των δικτύων και των υπηρεσιών που αυτά προσφέρουν. 

Υπηρεσιών όπως ηλεκτρονικές συναλλαγές µε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, τηλεργασία, 

τηλεϊατρική, τηλεπικοινωνίες και τέλος για ενηµέρωση και ψυχαγωγία. 

 Το πόσο σηµαντικά είναι τα ευρυζωνικά δίκτυα για την ανάπτυξη µιας χώρας µπορεί να 

επιβεβαιωθεί και από την έντονη δραστηριοποίηση πολλών κρατών, τα οποία τοποθετούν τα έργα 

υλοποίησης τέτοιων υποδοµών ως βασικό στρατηγικό τους στόχο. Πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτές τις 

εξελίξεις έχει το ίδιο το κράτος. Η χώρα µας υστερεί σηµαντικά στην ύπαρξη προηγµένων 

τηλεπικοινωνιακών υποδοµών αλλά και δικτυακών υπηρεσιών προς τους πολίτες. Παράλληλα, και 

µετά την απελευθέρωση της αγοράς των τηλεπικοινωνιών, αρκετές εταιρείες έχουν αρχίσει να 

δραστηριοποιούνται στην παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Η συντονισµένη υλοποίηση των 

κατάλληλων ευρυζωνικών υποδοµών αναµένεται να βελτιώσει σηµαντικά τις συνθήκες της αγοράς. 

Επίσης, µε τις κατάλληλες υποδοµές, οι οποίες θα παρέχονται σε προσιτές τιµές, αναµένεται µια 

σηµαντική διευκόλυνση στη δραστηριοποίηση νέων µικροµεσαίων επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από τη 
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γεωγραφική τους θέση στο νέο ψηφιακό επιχειρηµατικό περιβάλλον. Να σηµειωθεί εδώ, ότι στις µέρες 

µας εκτελούνται σηµαντικά έργα υποδοµής (π.χ., δηµιουργία και εκσυγχρονισµός οδών ταχείας 

κυκλοφορίας, εγκατάσταση υπόγειων δικτύων παροχής υπηρεσιών κτλ) τα οποία µας δίνουν µια 

σηµαντική ευκαιρία µείωσης του κόστους εγκατάστασης των ευρυζωνικών υποδοµών.  

 

1.1 Η σηµασία της ευρυζωνικότητας διεθνώς 

 

Οι εξελίξεις στον τοµέα των ευρυζωνικών δικτύων και υποδοµών αναµένεται να καθοριστούν 

διεθνώς τόσο από τους τηλεπικοινωνιακούς οργανισµούς και τους παρόχους περιεχοµένου όσο και 

από την απήχηση που θα έχουν οι νέες υπηρεσίες και οι εφαρµογές στους τελικούς χρήστες. Η 

αναµενόµενη ανάπτυξη συντελείται όµως µε αργούς ρυθµούς, δεδοµένου ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις 

επιφέρουν δοµικές αλλαγές σε όλους όσους εµπλέκονται στην τηλεπικοινωνιακή αγορά. Παρά το 

γεγονός ότι αναµένεται να ξεπεραστούν τα όποια προβλήµατα και να δηµιουργηθούν νέα 

επιχειρηµατικά µοντέλα, είναι εµφανές ότι η διαµόρφωση του νέου τοπίου στις τηλεπικοινωνίες µόνο 

από τις δυνάµεις της αγοράς δεν έχει επιφέρει µέχρι σήµερα τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Σε αρκετές 

χώρες η απουσία συντονισµού και ερεθισµάτων για επενδύσεις και δηµιουργία ζήτησης, καθώς επίσης 

και οι προσπάθειες να αφεθεί η ανάπτυξη ευρυζωνικών υπηρεσιών αποκλειστικά στις δυνάµεις της 

αγοράς, δεν απέδωσαν ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Η ανάπτυξη ευρυζωνικών υπηρεσιών στους 

τοµείς της δηµόσιας διοίκησης, της παιδείας και της υγείας, µπορεί να αποδειχθούν µείζονος σηµασίας 

για την εξάπλωση της ευρυζωνικότητας εξαιτίας του ακόλουθου ιδιαίτερου χαρακτηριστικού τους: 

ένας µοναδικός φορέας (η πολιτεία) να είναι σε θέση να αποτελέσει κύριο µοχλό ανάπτυξης 

προωθώντας τη χρήση τόσο στους πολίτες όσο και στις επιχειρήσεις. Η πολιτεία στο ρόλο ενός 

σηµαντικού χρήστη τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και κατά συνέπεια µεγάλου πελάτη, µπορεί µέσα 

από την προσπάθεια κάλυψης των αναγκών της να λειτουργεί ως καταλύτης σηµαντικών αλλαγών 

στην εξέλιξη της τηλεπικοινωνιακής αγοράς. 

Κρατικοί φορείς διεθνώς οδηγήθηκαν στο να αναπτύξουν ένα κατάλληλο πλαίσιο που θα 

αντιµετωπίζει όλες τις παραµέτρους (κοινωνικό-οικονοµικές, γεωγραφική κατανοµή πληθυσµού, 

ιδιαιτερότητες περιοχών) και θα λαµβάνει υπόψη του την τρέχουσα τεχνολογική υποδοµή και εξέλιξη. 

Τα δύο τελευταία χρόνια σε αρκετές χώρες (Αγγλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Καναδάς, Η.Π.Α, κ.ά.) 

δηµιουργήθηκαν Οµάδες Εργασίας Ευρυζωνικών Υπηρεσιών και Υποδοµών (Broadband Task 

Forces). Ο ρόλος των «σχηµάτων» αυτών είναι κατά βάση καθοδηγητικός, συντονιστικός και 

ευαισθητοποίησης. Οι εισηγήσεις τους για παρεµβάσεις (κίνητρα, χρηµατοδοτήσεις, προσαρµογή 
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κανονιστικού πλαισίου) µε ταυτόχρονη ενθάρρυνση της ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών από τους 

τελικούς χρήστες, αποσκοπεί στην προτροπή πολιτείας και αγοράς προκειµένου να επιταχυνθούν οι 

ενέργειες ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδοµών και υπηρεσιών µε ταυτόχρονη ενθάρρυνση της ζήτησης 

τους από τους τελικούς χρήστες. Με τις ενέργειες αυτές εκτιµάται ότι πέρα από την οικονοµική 

αναβάθµιση της αγοράς, που θα επιφέρει η χρήση ευρυζωνικών υπηρεσιών, θα διασφαλιστεί και η 

παροχή τους στις αποµακρυσµένες ή λιγότερο ανεπτυγµένες περιοχές. 

 

1.2 Η σηµασία της ευρυζωνικότητας για την χώρα 

 

Η ανάγκη για ευρυζωνική πρόσβαση στην Ελλάδα σε συνδυασµό πάντα µε τη χρήση 

προηγµένων ΤΠΕ, είναι εξίσου δεδοµένη όσο και για τις άλλες χώρες. Τα πλεονεκτήµατα από την 

εξάπλωση και χρήση των νέων τεχνολογιών θα αποτελέσουν ουσιαστικό εργαλείο για ανοιχτή και 

αποτελεσµατική διακυβέρνηση καθώς και για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. 

Επίσης, θα δηµιουργήσουν νέες µορφές εργασίας, νέες δεξιότητες και θα διασφαλίσουν τη συνεχή 

κατάρτιση και δια βίου µάθηση των πολιτών. Ταυτόχρονα, θα συµβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας 

ζωής µε την παροχή προηγµένων υπηρεσιών υγείας, µεταφορών και προστασίας του περιβάλλοντος. Η 

εξάπλωση και χρήση της Ευρυζωνικότητας αναµένεται να αυξήσει την αποδοτικότητα και την 

ποιότητα της παροχής υπηρεσιών στην κοινωνία, τον πολιτισµό και την οικονοµία και ταυτόχρονα να 

εξασφαλίσει οικονοµίες κλίµακας. 

Μετά την απελευθέρωση της αγοράς των τηλεπικοινωνιών, αρκετές εταιρείες έχουν αρχίσει να 

δραστηριοποιούνται στην παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Η συντονισµένη υλοποίηση των 

κατάλληλων ευρυζωνικών υποδοµών αναµένεται να βελτιώσει σηµαντικά τις συνθήκες της αγοράς, να 

προωθήσει την καινοτοµία στην παροχή δικτυακών υπηρεσιών και εφαρµογών και να αυξήσει την 

επιχειρηµατικότητα κυρίως σε ότι σχετίζεται µε τις νέες τεχνολογίες. Επίσης, µε τις κατάλληλες 

υποδοµές, οι οποίες θα παρέχονται σε προσιτές τιµές, αναµένεται µια σηµαντική διευκόλυνση στη 

δραστηριοποίηση νέων µικροµεσαίων επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση στο 

νέο ψηφιακό επιχειρηµατικό περιβάλλον. Να σηµειωθεί εδώ, ότι στις µέρες µας εκτελούνται 

σηµαντικά έργα υποδοµής (π.χ., δηµιουργία και εκσυγχρονισµός οδών ταχείας κυκλοφορίας, 

εγκατάσταση υπόγειων δικτύων παροχής υπηρεσιών κτλ) τα οποία µας δίνουν µια σηµαντική ευκαιρία 

µείωσης του κόστους εγκατάστασης των ευρυζωνικών υποδοµών. Συνοψίζοντας, η υλοποίηση 

ευρυζωνικών υποδοµών και υπηρεσιών µπορεί να δώσει νέα πνοή στην οικονοµική ανάπτυξη της 

χώρας, αλλά θα πρέπει να συνδυάζεται, όπου είναι εφικτό, µε την εκτέλεση άλλων µεγάλων δηµόσιων 
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έργων προκειµένου να µειωθεί το κόστος αλλά και ο χρόνος υλοποίησης τους. Εξάλλου η Κοινωνία 

της Πληροφορίας (ΚτΠ) είναι σηµαντικής προτεραιότητας για την Ελλάδα. Με στόχο την προώθηση 

της ΚτΠ υλοποιείται το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για την ΚτΠ (ΕΠΚτΠ) στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ. 

Στόχος του είναι να υλοποιηθούν τα σηµαντικότερα σηµεία της Λευκής Βίβλου της ελληνικής 

κυβέρνησης µε τίτλο “Η Ελλάδα στην Κοινωνία της Πληροφορίας” έκδοση Φεβρουαρίου 1999. 

Επίσης και µε δεδοµένο πως στο eEurope 2005 η ευρυζωνική πρόσβαση θα είναι σηµαντική 

προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οδηγούµαστε στην κατεύθυνση της υλοποίησης και 

εφαρµογής πολιτικών και πρακτικών για την εξάπλωση και χρήση της στην Ελλάδα. Η χώρα πρέπει να 

είναι έτοιµη ώστε σε σύντοµο χρονικό διάστηµα να µπορεί να προσφέρει σε όλους τους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις πρόσβαση σε προηγµένες και ευρυζωνικές Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών 

(ΤΠΕ) προκειµένου να εξασφαλισθεί η ισότιµη συµµετοχή όλων στη κοινωνία της γνώσης . 

Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να προσεγγισθεί το θέµα της 

ευρυζωνικής πρόσβασης. Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να προσεγγισθεί υπό το πρίσµα της ανάγκης 

αλλά µε το όραµα της παροχής ίσων ευκαιριών σε όλους. Επίσης, το όλο εγχείρηµα δεν πρέπει να 

εξαντληθεί στο αν η ζήτηση ή η προσφορά είναι ο καταλύτης για το πρόβληµα της ευρυζωνικής 

πρόσβασης. Η απάντηση είναι πως πρέπει να γίνει γιατί είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη της χώρας 

και τη πρόοδο όλης της κοινωνίας. Στη προσπάθεια αυτή πρέπει να συµµετέχουν όλοι: η κυβέρνηση, 

οι πολίτες αλλά και ο ιδιωτικός τοµέας.  

Στις µέρες µας, υπάρχει µια έντονη δραστηριοποίηση για τον εκσυγχρονισµό του δηµόσιου 

τοµέα εκτελώντας µεγάλα έργα ψηφιοποίησης δεδοµένων και πληροφοριών και αυτοµατοποίησης των 

εσωτερικών διαδικασιών και των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Προκειµένου να είναι 

καθολικά αξιοποιήσιµο το αποτέλεσµα αυτών των προσπαθειών, θα πρέπει να αναπτυχθούν οι 

κατάλληλες υποδοµές. Το γεγονός αυτό έχει αναγνωριστεί και πολλοί κρατικοί φορείς έχουν ήδη 

προγραµµατίσει την υλοποίηση τέτοιων έργων µέσα από τα επιχειρησιακά τους σχέδια. Οι 

ευρυζωνικές υποδοµές έχουν όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα διασφαλίσουν την ποιοτική 

υποστήριξη των αναγκών του δηµόσιου τοµέα αλλά και την αξιόπιστη, γρήγορη και αποδοτική 

παροχή των υπηρεσιών προς τους πολίτες. Επίσης, η συγκέντρωση της ζήτησης, η διάθεση των πόρων 

και η ανταλλαγή των εµπειριών µεταξύ κυβέρνησης, κοινωνικών και εκπαιδευτικών οργανισµών αλλά 

και του ιδιωτικού τοµέα θα αποτρέψει την ανάπτυξη πολλαπλών υποδοµών, ενώ αναµένεται να 

µειώσει το σηµαντικό κόστος που καταβάλλεται σήµερα για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. 
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2. Τεχνολογία ADSL 
 

2.1 Τι είναι το ADSL   

 

Το πρώτο πράγµα που έρχεται στο µυαλό ενός κοινού χρήστη του Internet όταν ακούει τους 

όρους ευρυζωνικότητα και DSL (Digital Subscriber Line), παρασυρµένος και από αρκετές 

διαφηµίσεις, είναι: «να µια καλή ευκαιρία για να κατεβάσω γρήγορα πολλά µουσικά κοµµάτια ή 

ακόµη και ολόκληρες κινηµατογραφικές ταινίες από το ∆ιαδίκτυο». ∆ιόλου λανθασµένη αντίδραση, 

αλλά σίγουρα πολύ περιοριστική. Γιατί, αν τον πρώτο καιρό της ανακάλυψης αυτού του έξυπνου 

τρόπου εκµετάλλευσης ενός κοινού χάλκινου (δισύρµατου) τηλεφωνικού καλωδίου για την επίτευξη 

πολύ υψηλών ταχυτήτων διαµεταγωγής δεδοµένων, το DSL συνδέθηκε µε τη χρήση από απλούς, 

οικιακούς καταναλωτές ή έστω από µερικές, µικρού µεγέθους, επιχειρήσεις, σήµερα αποτελεί βασικό 

εργαλείο αξιοποίησης των τεράστιων δυνατοτήτων που κρύβει µέσα του το Internet για όλες τις 

επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως µεγέθους και κλάδου δραστηριοποίησης.  

∆ύο βασικές ιδιότητες της ευρυζωνικότητας, π.χ., η ασυµµετρία του, καθώς και η διαρκής 

προσβασιµότητα, κάνουν το ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) -και τώρα το ταχύτερο 

ADSL2- ιδανικό µέσο για την ανάπτυξη δικτυακών εφαρµογών, τηλεδιασκέψεων και εξ αποστάσεως 

πρόσβαση σε τοπικά εταιρικά δίκτυα. 

Tο ΑDSL -η πιο «κοινή» µορφή του DSL- αξιοποιεί το υπάρχον δίκτυο του ΟΤΕ (χάλκινο, 

δισύρµατο δίκτυο) από το χρήστη µέχρι το αντίστοιχο τηλεφωνικό κέντρο και πετυχαίνει υπηρεσίες 

φωνής και διαµεταγωγής δεδοµένων µε υψηλές ταχύτητες, χρησιµοποιώντας µεθόδους ψηφιακής 

κωδικοποίησης και επεξεργασίας σήµατος για αύξηση της χωρητικότητας της παραδοσιακής 

δισύρµατης γραµµής. Σε αντίθεση µε τις παλαιότερες τεχνικές πρόσβασης, όπου προαπαιτείται κλήση 

(dialup), ο συνδροµητής που διαθέτει σύνδεση και συνδροµή ADSL είναι συνεχώς συνδεµένος σε 

αυτό (always on). 

Σηµειώνεται επίσης ότι η τεχνολογία ADSL είναι ασύµµετρη (µεταφέρει δεδοµένα σε 

υψηλότερες ταχύτητες προς το χρήστη (downstream) απ’ ότι από το χρήστη προς το τηλεφωνικό 

κέντρο (upstream)). Ο µέγιστος ρυθµός µετάδοσης ψηφιακών δεδοµένων της ADSL είναι 8 Mbps 

στην κατεύθυνση από το κέντρο προς τον χρήστη-συνδροµητή (downstream) ενώ στην αντίθετη 

κατεύθυνση (upstream) η µέγιστη ροή δεδοµένων φθάνει το 0,8 Mbps. Για την ταυτόχρονη µετάδοση 

της πληροφορίας ευρείας ζώνης ΑDSL απαιτείται η ύπαρξη κατάλληλων φίλτρων στην πλευρά του 
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συνδροµητή και στην πλευρά του κέντρου, µε σκοπό το διαχωρισµό της πληροφορίας στο πεδίο της 

συχνότητας. Για την ευκολότερη εγκατάσταση στην πλευρά του συνδροµητή χρησιµοποιούνται ειδικά 

φίλτρα γραµµής. 

 

2.2 Λειτουργία ADSL  

 

 Πολλοί πάροχοι υπηρεσιών Internet (ISP) βρίσκονται την περίοδο αυτή σε φάση αναβάθµισης 

του τεχνικού τους εξοπλισµού, ώστε να ανταποκριθούν στις τεχνικές απαιτήσεις του ADSL2. 

Σταδιακά τα δίκτυα ADSL µετεξελίσσονται, και από «over ATM» µετατρέπονται σε «over IP». 

Γενικά, αξίζει να τονιστεί πως ενώ οι κόµβοι του παρόχου (DSLAM) µε τα «µόντεµ» του χρήστη 

«παίζουν» κανονικά, ανεξαρτήτως κατασκευαστή (συνεπώς δεν υπάρχει πρόβληµα ασυµβατότητας 

τεχνικού εξοπλισµού), το ζήτηµα –ως προς την επίτευξη υψηλών ταχυτήτων- είναι στο «πίσω» 

κοµµάτι, στη διασύνδεση δηλ. του παρόχου µε το Internet. Σηµειώνεται πως η τεχνολογία ADSL 

προσαρµόζει το ρυθµό διαµεταγωγής δεδοµένων ανάλογα µε τις συνθήκες µετάδοσης (rate adaptive), 

συνεπώς, ανάλογα µε την απόσταση ο µέγιστος ρυθµός µετάδοσης διαφοροποιείται. 

Για να λειτουργήσει το ADSL, στην πιο απλή του µορφή, απαιτούνται ένα µόντεµ ADSL και -

ανάλογα µε τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες του χρήστη και την υποδοµή της αντίστοιχης περιοχής- ένα 

φίλτρο (παρεµβάλλεται µεταξύ της τηλεφωνικής πρίζας και των τηλεφωνικών συσκευών ή φαξ και 

διαχωρίζουν τη φωνή από τα δεδοµένα, επιτρέποντας την ταυτόχρονη µετάδοσή τους πάνω από την 

ίδια τηλεφωνική γραµµή), ή ένας διαχωριστής (splitter) (τοποθετείται στην κεντρική τηλεφωνική 

πρίζα του συνδροµητή (ροζέτα) και διαχωρίζει τη φωνή από τα δεδοµένα, επιτρέποντας την 

ταυτόχρονη µετάδοσή τους πάνω από την ίδια τηλεφωνική γραµµή). Αντίθετα µε τα κοινά, οικιακά 

µόντεµ, µια συσκευή ADSL σε µια επιχείρηση συνήθως εµπεριέχει και το µόντεµ και το απαραίτητο 

ρούτερ. Στο παρακάτω σχεδιάγραµµα, που µπορεί κάποιος να βρει στην ιστοσελίδα της εταιρείας, 

απεικονίζεται η διάταξη του δικτύου ADSL του Ο.Τ.Ε.  
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∆ιάταξη του δικτύου ADSL του Ο.Τ.Ε. 
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2.3 Η ADSL στην πόλη της Κοζάνης 

 

Ο µέσος χρήστης της τεχνολογίας ADSL µπορεί να επιλέξει έναν από τους πάροχους που 

υπάρχουν στην πόλη της Κοζάνης (Otenet, Forthnet, Tellas, Hol) και ανάµεσα σε διάφορα πακέτα 

συνδέσεων αρκετά προσιτά και ευέλικτα. Όλοι οι πάροχοι εκµεταλλεύονται το υφιστάµενο δίκτυο του 

O.T.E. Η περίοδος ενεργοποίησης µιας γραµµής ADSL είναι κατά µέσο όρο 10-14 εργάσιµες ηµέρες, 

αρκετά µεγαλύτερη από το µέσο όρο των υπολοίπων  χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1-3). Ο 

χρήστης για να ενεργοποιήσει µια καινούργια σύνδεση στο internet (αφού διαθέτει γραµµή ADSL) 

µπορεί να απευθύνεται στους αντιπροσώπους του κάθε πάροχου που υπάρχουν στην πόλη της 

Κοζάνης.  Το Μάρτιο του 2008 αναµένεται να λειτουργήσει στην πόλη της Κοζάνης και ιδιόκτητο 

δίκτυο από τη Forthnet, όπου ο χρήστης θα είναι πλήρως ανεξάρτητος από το δίκτυο του Ο.Τ.Ε. 

 

2.4 Η ADSL στον Ελλαδικό χώρο 

 

 Βάσει κάποιων στοιχείων σχετικά µε τις συνδέσεις ADSL που δηµοσιεύτηκαν στο περιοδικό 

PC world του ∆εκεµβρίου 2007 www.pcw.gr , εξάγουµε κάποια συµπεράσµατα. Στις αρχές του 2006 

οι συνδέσεις ήταν λιγότερες από 200.000, ενώ τώρα στα τέλη του 2007 ξεπερνάνε τις 1.000.000. 

Συγκεκριµένα στους πρώτους δέκα µήνες του τρέχοντος έτους οι συνδέσεις ADSL διπλασιάστηκαν, 

αφού περισσότεροι από 400.000 συµπολίτες µας µπήκαν στον κόσµο του Broadband. Σηµαντικό ρόλο 

σε αυτήν την αλµατώδη αριθµητική άνοδο έπαιξαν οι νέες µειωµένες τιµές των συνδέσεων και η 

εµφάνιση των ιδιόκτητων δίκτυων των παροχέων. 

 Συγκεκριµένα, τις 200.000 ξεπέρασαν οι τοπικοί βρόχοι που διέθεσαν οι εναλλακτικοί 

παροχείς στους καταναλωτές, παρουσιάζοντας αύξηση 112% σε σχέση µε το τέλος Ιουνίου 2007 και 

πάνω από 900% σε σχέση µε το τέλος του 2006. Επιπλέον, ο αριθµός των αστικών κέντρων του ΟΤΕ 

όπου προσφέρονται υπηρεσίες συνεγκατάστασης ανέρχεται σήµερα σε 121, από τα οποία το 33% είναι 

στην περιφέρεια (αύξηση 200% από την αρχή του έτους). 

  



2. Τεχνολογία ADSL 

9 

 

Εξέλιξη Ευρυζωνικών γραµµών

487.893

760.698

632.155

961.787

904.256

369.323
296.790

224.697

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

∆
εκ

-0
5

Ια
ν
-0

6

Φ
εβ

-0
6

Μ
α
ρ

-0
6

Α
π
ρ

-0
6

Μ
α
ϊ-0

6

Ιο
υ
ν
-0

6

Ιο
υ
λ
-0

6

Α
υ
γ
-0

6

Σ
επ

-0
6

Ο
κ
τ-

06

Ν
ο
ε-

06

∆
εκ

-0
6

Ια
ν
-0

7

Φ
εβ

-0
7

Μ
α
ρ

-0
7

Α
π
ρ

-0
7

Μ
α
ϊ-0

7

Ιο
υ
ν
-0

7

Ιο
υ
λ
-0

7

Α
υ
γ
-0

7

Σ
επ

-0
7

 

Στο παραπάνω διάγραµµα απεικονίζεται ο αριθµός των ευρυζωνικών συνδέσεων στην Ελλάδα 

από τα τέλη του 2005 µέχρι και τα τέλη του 2007.  
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3. Voice over IP: Μετάδοση φωνής µέσω του Internet 

 

3.1 Υπηρεσία VoIP – Λειτουργία 

 

 Η υπηρεσία Voice over IP (VoIP) χρησιµοποιεί το πρωτόκολλο του ∆ιαδικτύου (Internet 

Protocol) για να µεταφέρει τηλεφωνικές συνοµιλίες, µετατρέποντας τη φωνή σε πακέτα δεδοµένων. 

Το υπάρχον µοντέλο τηλεπικοινωνιών επικεντρώνεται στη φωνή και την παροχή σχετικών υπηρεσιών, 

στην ασύρµατη και ενσύρµατη τηλεφωνία. Η αρχή πάνω στην οποία στηρίζεται η λειτουργία της 

µετάδοσης φωνής µέσω IP είναι ότι o πελάτης πληρώνει ένα ορισµένο ποσό για να συνδεθεί στο 

δίκτυο και στη συνέχεια πληρώνει ανάλογα µε το χρόνο χρήσης και τις χρησιµοποιούµενες 

εγκαταστάσεις. 

Η συχνότητα που απαιτεί η τεχνολογία ΙΡ για τη µετάδοση των δεδοµένων είναι τουλάχιστον 

έξι φορές µικρότερη από την αντίστοιχη των παραδοσιακών τηλεπικοινωνιακών δικτύων που 

χρησιµοποιούν σήµερα οι περισσότεροι συνδροµητές σε όλο τον κόσµο. Η σηµαντική αυτή διαφορά 

καθιστά τις κλήσεις µέσω του VoIP σαφέστατα πιο οικονοµικές. Πολλές ευρωπαϊκές εταιρίες 

τηλεπικοινωνιών έχουν αρχίσει να επενδύουν δυναµικά στο Voice over IP.  

Η νέα υπηρεσία χρησιµοποιείται ευρέως σε επιχειρήσεις του εξωτερικού. Σύµφωνα µε µελέτες, 

υπολογίζεται ότι µέσα στα επόµενα χρόνια η ανάπτυξη της φωνής µέσω Internet θα είναι ραγδαία και 

ο όγκος κίνησης θα είναι µεγαλύτερος απ' ό,τι στην παραδοσιακή τηλεφωνία. Οι προµηθευτές 

τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού έχουν ξεκινήσει να συµπεριλαµβάνουν στα προϊόντα τους και το 

πρωτόκολλο ΙΡ, ενώ όλοι οι προµηθευτές εξοπλισµού ΙΡ συµπεριλαµβάνουν τη φωνή ως ένα από τα 

βασικά χαρακτηριστικά των προϊόντων τους. 

 

3.2 Πρόσθετες υπηρεσίες και εφαρµογές του VoIP 

 

• Επικοινωνία µέσω µηνυµάτων. ∆υνατότητα επικοινωνίας µε πελάτες µέσω ηλεκτρονικών 

µηνυµάτων και φαξ. 

• Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο µέσω τηλεφώνου (κινητού και σταθερού), µε χρήση της 

τεχνολογίας µετατροπής "κειµένου σε οµιλία" (text to speech). 

• Οµαδική τηλεφωνική συνδιάσκεψη. 
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• Υπηρεσίες καταλόγου για την απευθείας επιλογή εσωτερικού τηλεφώνου, χωρίς η διαδικασία να 

πραγµατοποιείται µέσω του τηλεφωνικού κέντρου. 

Την τεχνολογία VoIP χρησιµοποιούν και πολλές εφαρµογές τύπου άµεσης αποστολής 

µηνυµάτων (instant messaging) και συνοµιλίας. Οι εφαρµογές αυτές παρέχουν τη δυνατότητα 

αποστολής και λήψης ψηφιακών πακέτων φωνής, παίζοντας ουσιαστικά ρόλο τηλεφώνου µέσω του 

∆ιαδικτύου. Ορισµένες από αυτές τις εφαρµογές είναι:  

1) ICQ  http://www.icq.com/icqphone  

2) Yahoo! Business Messenger  http://messenger.yahoo.com/ 

3) MSN Messenger http://messenger.msn.com/ 

4)  Net2Phone http://web.net2phone.com/home_inten.asp  

5) Gnome-o-phone  http://gphone.sourceforge.net/  

6) Skype http://www.skype.com/ 

3.3 Το Voice over IP στη Κοζάνη 

  

     Η χρήση υπηρεσιών Voice over IP έχουν ως άµεσο αποτέλεσµα την εξοικονόµηση 

οικονοµικών και διαχειριστικών πόρων. Προσφέρει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα χρήσης του 

τοπικού δικτύου τους (LAN) τόσο για τη µεταφορά δεδοµένων (αρχεία, λογιστήριο κ.λ.π.) όσο και για 

τις εσωτερικές επικοινωνίες φωνής. 

Ουσιαστικά καταργούνται τα τηλεφωνικά κέντρα µέσω της ενσωµάτωσης των δύο 

ανεξάρτητων σήµερα δικτύων (τηλεφωνίας και δεδοµένων) σε ένα νέου τύπου LAN διευρυµένων 

δυνατοτήτων. Η διαχείριση αυτού του δικτύου γίνεται είτε από τις ίδιες τις επιχειρήσεις είτε από µια 

εταιρία δικτυακών υπηρεσιών, είτε τέλος από έναν τηλεπικοινωνιακό οργανισµό. 

Στην πόλη της Κοζάνης η τεχνολογία VoIP δεν έχει προχωρήσει σηµαντικά, γιατί δεν υπάρχει 

η κατάλληλη υποδοµή. Στο άµεσο µέλλον όµως αναµένονται εξελίξεις από τους πάροχους που 

προσφέρουν broadband υπηρεσίες. Ένα παράδειγµα λειτουργίας αυτής της τεχνολογίας είναι αυτό των 

τµηµάτων του Τ.Ε.Ι ∆υτικής Μακεδονίας, όπου οι γραµµατείες και οι διάφορες υπηρεσίες (στην 

Κοζάνη, την Καστοριά και τα Γρεβενά) λειτουργούν και συνδέονται µε τηλέφωνα VoIP για την 

καλύτερη και πιο άµεση εσωτερική επικοινωνία. Κάτι αντίστοιχο θα γίνει στο άµεσο µέλλον και στη 

Νοµαρχία Κοζάνης. Ο ανταγωνισµός και κάποιες οδηγίες από Ευρώπη (i2010) µπορεί να ανατρέψουν 

τη κατάσταση προς το καλύτερο.   
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4. IPTV (Internet Protocol Television) 

 

4.1 ∆ικτυακή τηλεόραση  

 

  Η δικτυακή τηλεόραση (Internet television) αναφέρεται συχνά στη διεθνή βιβλιογραφία ως 

IPTV (Internet Protocol TeleVision). Η δικτυακή τηλεόραση είναι ένα σύστηµα κατά το οποίο 

ψηφιακό τηλεοπτικό σήµα εκπέµπεται σε συνδροµητές-χρήστες του Internet, µε τη βοήθεια του IP 

(Internet protocol) και µιας ευρυζωνικής (broadband) σύνδεσης. 

 Με πιο τεχνικούς όρους, η «δικτυακή τηλεόραση» µπορεί να περιγραφεί ως ένα σύστηµα κατά 

το οποίο ψηφιακό τηλεοπτικό σήµα εκπέµπεται σε συνδροµητές-χρήστες του Internet, µε τη βοήθεια 

του IP (Internet protocol) και µιας ευρυζωνικής (broadband) σύνδεσης. Η υπηρεσία αυτή µπορεί να 

περιλαµβάνει ταυτόχρονα και άλλες δικτυακές υπηρεσίες (π.χ. τηλεφωνία µέσω Internet – VoIP), 

οπότε έχουµε το λεγόµενο triple play (Internet, τηλεφωνία και βίντεο). Το τηλεοπτικό σήµα, που 

«φέρει» το περιεχόµενο, είναι συνήθως κωδικοποιηµένο σε µορφή MPEG2 και διανέµεται µέσω IP 

Multicast (µέθοδος µε την οποία η πληροφορία µπορεί να αποσταλεί ταυτόχρονα σε πολλούς 

αποδέκτες/υπολογιστές µε το πρότυπο H.264). 

 

4.2 Εµπορική χρήση  

 

 Καθώς χρησιµοποιεί και εκµεταλλεύεται όλες τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήµατα του 

Internet, η IPTV στέλνει λιγότερη (σε όγκο δεδοµένων) πληροφορία από την «παραδοσιακή» 

τηλεόραση, συνεπώς υπόσχεται µικρότερο κόστος για τους παρόχους (operators), αλλά και καλύτερες 

τιµές για τους τελικούς χρήστες/καταναλωτές.  

  Καθώς δε το κόστος έχει µειωθεί κατά πολύ (και διαρκώς µειώνεται) σε σχέση µε το 

παρελθόν, η δικτυακή τηλεόραση µπορεί να αποδειχθεί ένα καλό όχηµα και για εµπορική 

εκµετάλλευση. Σήµερα, µε τη χρήση αξιόπιστων αλλά πολύ οικονοµικών συσκευών εγγραφής εικόνας 

και ήχου, ακόµη και µια µικρή ή µεσαία επιχείρηση είναι σε θέση να δηµιουργήσει µε δικά της µέσα 

τηλεοπτικό σήµα – από βίντεο λίγων δευτερολέπτων µε απλή επίδειξη προϊόντων µέχρι ταινίες 

µεγάλης διάρκεια ή πολύωρο «ζωντανό» πρόγραµµα. 
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4.3 Μορφές και είδη δικτυακής τηλεόρασης 

 

Σήµερα, η λεγόµενη δικτυακή τηλεόραση διακρίνεται σε τέσσερα βασικά είδη: 

 

• Τηλεοπτικά κανάλια ή µεµονωµένες εκποµπές που υπάρχουν µόνο στον κυβερνοχώρο 

• Παραδοσιακά τηλεοπτικά κανάλια που εκπέµπουν ταυτόχρονα και στο ∆ιαδίκτυο  

• Παραδοσιακά τηλεοπτικά κανάλια που διαθέτουν online επιλεγµένες εκποµπές τους κατ’ 

απαίτηση (on-demand) 

• Παραδοσιακά τηλεοπτικά κανάλια που παράγουν επιπλέον τηλεοπτικό περιεχόµενο, το οποίο 

διαθέτουν αποκλειστικά και µόνο στο δικτυακό τους τόπο 

 

Ο τοµέας αυτός αναπτύσσεται ραγδαία και συνεχώς νέα και υπάρχοντα κανάλια εισέρχονται 

στη δικτυακή εποχή, εκπέµποντας αποσπάσµατα ή ολόκληρο το περιεχόµενό τους online. To µόνο που 

απαιτείται για τη λήψη του σήµατός τους από το χρήστη/πελάτη είναι η σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο και 

µια συσκευή που να είναι σε θέση να την αξιοποιήσει. 

 Πέρα από το τεχνολογικό κοµµάτι, η δικτυακή τηλεόραση µπορεί να χωριστεί σε δύο είδη: 

• Ελεύθερη (δωρεάν) 

• Επί πληρωµή (σε συνδροµητική βάση ή κατ’ αποκοπή/pay-per-view) 

 

4.4 Η τεχνολογία IPTV στην πόλη της Κοζάνης  

 

Η τεχνολογία IPTV δεν υπάρχει προς το παρόν στην πόλη της Κοζάνης, διότι δεν υπάρχει 

ακόµη η κατάλληλη υποδοµή (servers, δικτύωση) ώστε να την υποστηρίξει. Ο ανταγωνισµός και 

κάποιες οδηγίες από Ευρώπη (i2010) µπορεί να ανατρέψουν τη κατάσταση προς το καλύτερο στο 

άµεσο µέλλον. 
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5. Wi-fi (Wireless Fidelity) 

 

 Ο όρος Wi-Fi (Wireless Fidelity) χρησιµοποιείται για να προσδιορίσει τις συσκευές που 

βασίζονται στην προδιαγραφή IEEE 802.11 b/g. Το Wi-Fi προέρχεται από τα αρχικά των "Wireless 

fidelity" , «ασύρµατη πιστότητα» στα Ελληνικά και έχει επικρατήσει σαν όρος για το υψηλής 

συχνότητας ασύρµατο τοπικό δίκτυο (WLAN).  

Όπως και η τεχνολογία Bluetooth, έτσι και το 802.11b λειτουργεί στη συχνότητα των 2,4 GHz. 

Η συχνότητα αυτή, η οποία χρησιµοποιείται και από τους φούρνους µικροκυµάτων. Η χρήση, όµως, 

κοινής συχνότητας και από τα δύο πρότυπα ασύρµατης δικτύωσης (Bluetooth - 802.11b) µπορεί να 

δηµιουργήσει προβλήµατα παρεµβολών αν τα δύο δίκτυα βρίσκονται πολύ κοντά και προσπαθούν να 

λειτουργήσουν ταυτόχρονα. 

Μέχρι πρόσφατα, το να παίρνουµε τα email µας στο φορητό µας υπολογιστή στο λεωφορείο 

(χωρίς το κινητό µας να παίζει το ρόλο modem) ήταν σενάριο επιστηµονικής φαντασίας. Όνειρο, πάλι 

µέχρι πρόσφατα, ήταν η απόκτηση µιας σύνδεσης 85 φορές γρηγορότερη από µια σύνδεση ISDN (που 

να µην απαιτεί δορυφορικό πιάτο), η οποία θα µας επιτρέπει να βλέπουµε µια ταινία την ώρα που την 

κατεβάζουµε… 

 

5.1 Λειτουργία Wi-Fi 

 

Το wi-fi χρησιµοποιεί κεραίες γύρω από τις οποίες δηµιουργούνται wi-fi «hotspots». Αυτά 

είναι σηµεία εκροής εξοπλισµένα να λαµβάνουν τα ραδιοκύµατα που παρέχουν ισχύ στην ασύρµατη 

δικτύωση. Η πηγή της σύνδεσης µε το Ιντερνετ παρέχεται από έναν υπολογιστή ή έναν server µε τον 

οποίο συνδέονται οι κεραίες, είτε ασύρµατα είτε ενσύρµατα. Ορισµένα κινητά τηλέφωνα και PDA 

έχουν πλέον ενσωµατωµένα wi-fi τσιπάκια. Για τα κινητά αυτό σηµαίνει ότι µπορούν να 

παρακάµψουν τα παραδοσιακά δίκτυα και να κάνουν φθηνές διεθνείς κλήσεις µέσω διαδικτύου, 

χρησιµοποιώντας το πρωτόκολλο λειτουργίας µετάδοσης φωνής µέσω Ιντερνετ (Voice over Internet 

Protocol, VoIP). Πολλοί φορητοί και επιτραπέζιοι υπολογιστές βγαίνουν πλέον µε ενσωµατωµένη 

σύνδεση wi-fi, αλλά υπάρχει και η δυνατότητα να προστεθεί wi-fi µε ειδική κάρτα, που συνδέεται σε 

µία από τις εισόδους του υπολογιστή. 
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5.2 Η ασύρµατη µητροπολιτική Αθήνα 

 

 Τo Ασύρµατο Μητροπολιτικό ∆ίκτυο Αθηνών (Athens Wireless Metropolitan Network, 

AWMN) αποτελεί την πιο πολυάριθµη ασύρµατη κοινότητα και, όπως υποστηρίζει, στοχεύει να δώσει 

αυτό που αδυνατούν να προσφέρουν οι εταιρείες παροχής Internet στη χώρα µας και το ελληνικό 

κράτος: ένα γρήγορο αυτόνοµο διαδίκτυο. 

Η ασύρµατη κοινότητα της Αθήνας έκανε τα πρώτα της βήµατα πριν από 1 χρόνο περίπου. 

Πρόκειται για µια µεγάλη παρέα που συζητά, µοιράζει αρχεία, ψυχαγωγείται, επικοινωνεί και 

πειραµατίζεται. 

Η σύνδεση κάποιου ως απλού χρήστη στο awmn δίνει το δικαίωµα να µοιραστεί αρχεία µε τα 

υπόλοιπα µέλη της κοινότητας, να επικοινωνήσει µαζί τους, ακόµη και να πάρει Internet από κάποιον 

ο οποίος έχει κοντινό κόµβο. 

Αφού ξεκίνησαν να δίνουν ADSL συνδέσεις οι ISPS, το awmn σκοπεύει πολύ σύντοµα να 

αγοράσει µεγάλο αριθµό συνδροµών, έτσι ώστε να µπορούν τα µέλη του να µοιράζονται το κόστος και 

το bandwidth. Το awmn έχει ήδη έρθει σε επαφή µε ISPS οι οποίοι είναι πρόθυµοι να δώσουν αυτές 

τις γραµµές που θα µοιράζονται. Με τον τρόπο αυτό θα γίνει προσιτή η ευρυζωνική πρόσβαση αφού 

το κόστος θα είναι της τάξης των 20-30 ευρώ το µήνα εάν µοιράζονται τη γραµµή 3-4 άτοµα. 

Άλλωστε κάτι τέτοιο θα γίνεται σχετικά σύντοµα και από τα εµπορικά hot spots, τα οποία θα 

επιδοτηθούν και επίσηµα από την πολιτεία. Το awmn σκοπεύει να δηµιουργήσει τα δικά του hotspots 

σε κεντρικά σηµεία της Αθήνας για όσους έρθουν από το εξωτερικό για να παρακολουθήσουν τους 

ολυµπιακούς αγώνες και να δώσουµε ελεύθερη πρόσβαση", σηµειώνουν µέλη του δικτύου. 

 

5.3 Πόσο κοστίζει και τι απαιτείται για τη σύνδεση µε το ασύρµατο δίκτυο 

 

 Το κόστος σύνδεσης µε ένα ασύρµατο δίκτυο εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το τι θέλει να 

κάνει ο χρήστης. Είναι διαφορετικό το κόστος αν θέλει να γίνει ένας απλός client ή να στήσει δικό του 

κόµβο. Ως client, µε 100-150 ευρώ µπορεί κάποιος να συνδεθεί µε το υπόλοιπο δίκτυο. Μία κάρτα µε 

το καλώδιό της στοιχίζει 80 ευρώ, ενώ η αντίστοιχη κεραία κοστίζει περίπου 40 ευρώ. 

Σχετικά µεγάλο είναι το κόστος σε περίπτωση τοποθέτησης κεραίας στην ταράτσα, όταν ο χρήστης 

κατοικεί σε διαµέρισµα µακριά από αυτήν (π.χ. στον 3ο όροφο 6όροφης πολυκατοικίας), καθώς η αξία 

των καλωδίων δεν είναι αµελητέα. Περισσότερο οικονοµική και αποδοτική είναι η λύση µιας 
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εξωτερικής συσκευής ασύρµατου δικτύου, καθώς µπορεί να τοποθετηθεί στην ταράτσα και η 

επικοινωνία µε τον υπολογιστή να γίνεται µε φτηνά καλώδια UTP ή FTP µε χρήση Ethernet. 

 

5.4 Η τεχνολογία Wi-Fi στην πόλη της Κοζάνης   

 

 Το WiFi στη Κοζάνη έχει αρχίσει να διαδίδεται. Από ταχύτητες και υπηρεσίες  υπάρχουν λίγα 

πράγµατα  γιατί είναι ακόµα στα αρχικά της βήµατα αυτή η τεχνολογία. Ο λόγος που διαδίδεται και 

εξελίσσεται είναι ότι το κόστος του εξοπλισµού είναι µικρότερο από των άλλων ευρυζωνικών 

τεχνολογιών. Παράδειγµα δικτύου Wi-Fi υπάρχει στο κέντρο της Κοζάνης, στο ξενοδοχείο 

«Ερµηόνιο», που στον προαύλιο χώρο του κτηρίου υπάρχει ταµπέλα µε ένδειξη «Wireless hotspot». 

Εκεί  µπορεί ο πελάτης-χρήστης internet να συνδεθεί στο ασύρµατο δίκτυο της περιοχής µε ένα laptop 

και να έχει άµεση πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

 Ένα πολύ καλό παράδειγµα Wi-Fi δικτύου είναι και αυτό του «Ασύρµατου Ευρυζωνικού 

∆ίκτυο ΤΕ∆Κ Ν. Κοζάνης –BRIDGE ME».  

 To ασύρµατο ευρυζωνικό δίκτυο Κοζάνης περιλαµβάνει 72 ασύρµατες ζεύξεις µε µέγιστη 

ταχύτητα 108 MBps. Η συνολική απόσταση των 72 ζεύξεων ανέρχεται στα 472 χλµ. ασύρµατης 

δικτυακής σύνδεσης. Το δίκτυο BRIDGE ME καλύπτει συνολική έκταση 3.515 τ.χλµ. σε µια δύσκολη 

γεωµορφολογία που χαρακτηρίζεται κυρίως από ορεινά εδάφη και αγροτικές εκτάσεις. Το 

συγκεκριµένο δίκτυο αποτελεί από το Σεπτέµβριο του 2006 µια πραγµατικότητα καθώς έχει καταφέρει 

να συνδέσει µε την ΤΕ∆Κ Ν. Κοζάνης, τους 16 ∆ήµους, τις 3 Κοινότητες, τη Νοµαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση Κοζάνης και την Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας. Οι στόχοι του δικτύου αυτό για το 

νοµό Κοζάνης είναι: 

 

٠ Ευρυζωνική κάλυψη και του πιο αποµακρυσµένου σηµείου. 

٠ Υποστήριξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών των ∆ήµων και Κοινοτήτων. 

٠ Παροχή δηµόσιων υπηρεσιών προς τον αποµακρυσµένο πολίτη. 

٠ Εφαρµογή συστηµάτων άµεσου εντοπισµού δασικών πυρκαγιών. 

٠ Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας µε τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων. βασισµένων στην 

ασύρµατη τεχνολογία.  

٠ Ενθάρρυνση της καινοτοµίας και δηµιουργία ευκαιριών απασχόλησης. 

٠ Εξοικείωση των πολιτών αγροτικών περιοχών µε τις νέες τεχνολογίες. 

٠ Ανάπτυξη συστηµάτων τηλε-εκπαίδευσης και τηλε-ιατρικής.  
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٠ Ανάπτυξη συστηµάτων IP Phones και Video Conference. 

٠ Μέχρι σήµερα έχουν αναπτυχθεί οι παρακάτω δράσεις: 

٠ ∆ιαδηµοτικό πληροφοριακό σύστηµα εξυπηρέτησης του πολίτη 

 

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη µέσω της ΤΕ∆Κ διασυνδεδεµένων λογισµικών εφαρµογών 

στους ΟΤΑ του νοµού µε αποδέκτες τους πολίτες. Οι εφαρµογές του διαδηµοτικού πληροφοριακού 

συστήµατος αφορούν στην έκδοση πιστοποιητικών, στην πληρωµή δηµοτικών φόρων, στην 

ενηµέρωση προµηθευτών, στην πληρωµή προστίµων ΚΟΚ και δηµοτικής αστυνοµίας, στην 

ενηµέρωση για αποφάσεις των ∆ηµοτικών Συµβουλίων στην υποβολή καταγγελιών και παραπόνων 

και στη διενέργεια τοπικών δηµοψηφισµάτων. Οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται σήµερα στη 

διεύθυνση:  www.kozaniportal.gr 

 

5.4.1 Η τεχνολογία Wi-Fi στον ευρύτερο Ελλαδικό χώρο 

 

Τα ασύρµατα δίκτυα αποτελούν µία νέα τάση για τη χώρα µας και έχουν αναπτυχθεί σε όλες 

τις µεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Πρόκειται για προσπάθειες ιδιωτών οι οποίοι χρησιµοποιώντας 

προσωπικό εξοπλισµό και γνώσεις αλλά και εκµεταλλευόµενοι το γεγονός τη ελευθερίας στη 

συχνότητα των 2,4GHz δηµιουργούν ασύρµατα δίκτυα µε κύριο σκοπό την εσωτερική ανταλλαγή 

πληροφορίας. Πρόκειται για εξαίρετες προσπάθειες που συµβάλουν σε µεγάλο βαθµό στην ανάπτυξη 

τόσο των ευρυζωνικών υποδοµών όσο και της ίδιας της ευρυζωνικότητας στη χώρα µας. 

Προκειµένου να δει κανείς το σύνολο των ασυρµάτων δικτύων στην Ελλάδα µπορεί να 

επισκεφθεί το site www.nodedb.com και πιο συγκεκριµένα τη σελίδα που έχει το χάρτη της Ελλάδας. 

Η µπορεί κανείς να επισκεφθεί τις σελίδες για ασύρµατα δίκτυα από τις µεγαλύτερες πόλεις της 

Ελλάδας: 

• Athenswifi: ∆ηµόσιο Ασύρµατο ∆ίκτυο στο κέντρο της Αθήνας  http://www.athenswifi.gr 

• Ασύρµατο Μητροπολιτικό ∆ίκτυο Αθήνας  http://www.athenswireless.net 

• Ασύρµατο Μητροπολιτικό ∆ίκτυο Θεσσαλονίκης  http://www.twmn.net  

• Ασύρµατο ∆ίκτυο Θεσσαλονίκης (Wireless Network of Thessaloniki)  http://www.wnot.gr 

• Ασύρµατο ∆ίκτυο Θεσσαλονίκης (Salonika Wireless Network) http://www.salonicawireless.net 

• Ασύρµατο ∆ίκτυο Πάτρας  http://www.patraswireless.net 

• Ασύρµατο ∆ίκτυο Ξάνθης  http://www.xanthiwireless.net 
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• Ασύρµατο ∆ίκτυο Ιωαννίνων http://www.ioanninawireless.gr/pn 

• Ασύρµατο ∆ίκτυο Κοζάνης  http://kwn.kzn.gr/mambo 

• Ασύρµατο ∆ίκτυο Βόλου  http://www.voloswireless.net 

• Ασύρµατο ∆ίκτυο Καβάλας  http://www.kvwn.gr/mx 

• Ασύρµατο ∆ίκτυο Σερρών  http://www.serreswireless.net 

• Ασύρµατο ∆ίκτυο στην Κω  http://www.kwn.gr 

• Μητροπολιτικο Ασύρµατο ∆ίκτυο Αγρινίου  http://www.wiman.gr/phpBB2/ 

 

5.5 Ασφάλεια ασύρµατων δικτύων 

 

    Τα δηµοφιλή Ασύρµατα Τοπικά ∆ίκτυα (ΑΤ∆, WLANs – Wireless Local Area Networks) 

παρά τα πολλά πλεονεκτήµατα τους, παρουσιάζονται εξαιρετικά ευάλωτα σε δικτυακές επιθέσεις. 

Ιδιαίτερα φαίνεται να κινδυνεύουν οι επιχειρήσεις καθώς, σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα της εταιρίας 

Σίσκο, οι ασύρµατες απειλές οδηγούν το ήµισυ των µικροµεσαίων και µεγάλων επιχειρήσεων διεθνώς 

να αυξήσουν κατά 10% τις επενδύσεις τους σε προϊόντα ασφάλειας. Οι µεγαλύτερες απειλές για την 

ασφάλεια των ασύρµατων δικτύων είναι αφενός η άγνοια και η ανεπαρκής τεχνογνωσία στην 

εφαρµογή και χρήση τους και αφετέρου τα κενά ασφαλείας στα πρωτόκολλα ασύρµατης πρόσβασης. 

Λόγω της απλής διαδικασίας εγκατάστασης των ΑΤ∆, η οποία δεν δίνει έµφαση στην 

ασφάλεια, είναι σύνηθες φαινόµενο να λειτουργούν οι συσκευές πρόσβασης  χωρίς τις απαιτούµενες 

ρυθµίσεις αλλά και χωρίς να εφαρµόζονται οι βασικοί κανόνες ασφάλειας. Αυτό έχεις ως αποτέλεσµα 

τα Ασύρµατα Σηµεία Πρόσβασης (ΑΣΠ, WAPs – Wireless Access Points) να επιτρέπουν την 

πρόσβαση σε µη εξουσιοδοτηµένους χρήστες και να δίνουν την δυνατότητα σε επίδοξους εισβολείς να 

‘βλέπουν’, µέσω κατάλληλου λογισµικού και εξοπλισµού, τα δεδοµένα που διακινούνται µέσω αυτών. 

Η παράνοµη καταγραφή και ανίχνευση της κίνησης των δεδοµένων σε ένα δίκτυο αναφέρεται ως 

Ανίχνευση Πακέτων (packet sniffing) και µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την αποκάλυψη κωδικών 

πρόσβασης του χρήστη, προσωπικών ή επαγγελµατικών δεδοµένων, αριθµών πιστωτικών καρτών κ.α. 
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6. Από το ADSL στο LLU i 

 

 Μέχρι πριν από δύο χρόνια, η έννοια των τηλεπικοινωνιών στη χώρα µας ήταν πολύ 

συγκεκριµένη. Υπήρχε µία τηλεφωνική σύνδεση από τον ΟΤΕ και αν κάποιος επιθυµούσε και µία 

σύνδεση internet. Τα δύο αυτά προϊόντα ήταν εντελώς ανεξάρτητα και για κάθε ένα αντιστοιχούσε και 

ένα πάγιο. Με τον ερχοµό της ευρυζωνικότητας ακόµα ένα πάγιο προστέθηκε. Αυτή η κατάσταση 

όµως ήτανε παράλογη αν αναλογιστούµε ότι και τα τρία πάγια αφορούν επικοινωνία µέσω του ίδιου 

χάλκινου καλωδίου. Οι παροχείς ιδιωτικής φύσης έχουν δηµιουργήσει τα τελευταία χρόνια τα δικά 

τους ιδιόκτητα δίκτυα, ώστε να µπορούν να παρέχουν ολοκληρωµένες υπηρεσίες στους ήδη 

υπάρχοντες αλλά και υποψήφιους πελάτες.  

 Το σκεπτικό του ιδιόκτητου δικτύου είναι απλό. Αντί να χρησιµοποιείται η υποδοµή του ΟΤΕ, 

µεταφέρετε η γραµµή στο δίκτυο ενός εναλλακτικού παροχέα, ο οποίος προσφέρει υπηρεσίες internet, 

τηλεφωνίας και κάποιες φορές τηλεόρασης, µε ένα ενιαίο κόστος. Καθώς ο πελάτης δεν ανήκει στο 

δίκτυο του ΟΤΕ, δεν χρειάζεται να πληρώνει πάγιο σε αυτόν, κάνοντας έτσι πραγµατικότητα την 

ύπαρξη ενός και µόνο λογαριασµού, ο οποίος µάλιστα τις περισσότερες φορές είναι σηµαντικά 

χαµηλότερος, καθώς ο παροχέας δεν χρεώνει µε επιπλέον πάγιο για τη χρησιµοποίηση του ιδιόκτητου 

δικτύου του. 

 Για να προσελκύσουν πελάτες στα ιδιόκτητα δίκτυά τους, οι περισσότερες εταιρείες 

προσφέρουν αρκετές ενδιαφέρουσες παροχές, όπως για παράδειγµα, δωρεάν αύξηση της ταχύτητας 

σύνδεσης στο διαδίκτυο ή ελκυστικές τιµές στις χρεώσεις της σταθερής τηλεφωνίας. 

 

6.1 ∆ιαδικασία µετάβασης 

 

 Η διαδικασία µετάβασης σε κάποιο ιδιόκτητο δίκτυο δεν παρουσιάζει σηµαντικές δυσκολίες. 

Πρώτο βήµα που πρέπει να γίνει είναι να ελέγξουµε την περιοχή στην οποία κατοικούµε, αν 

υποστηρίζεται από κάποιο ιδιόκτητο δίκτυο. Από εκεί και πέρα, το µόνο που χρειάζεται είναι µία 

πρόσθετη αίτηση, στην οποία δηλώνετε η επιθυµία για τη µεταφορά της σύνδεσής µας από το δίκτυο 

του ΟΤΕ σε αυτό του παροχέα της επιλογής µας. Η όλη διαδικασία της διακοπής και της 

ενεργοποίησης διαρκεί περίπου 20 εργάσιµες ηµέρες. Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι ότι µπορούµε να 

                                                 
i LLU(Local Loop Unbundling) Έτσι ονοµάζονται τα ιδιόκτητα δίκτυα παροχέων, στα οποία µπορεί να ανήκει πλήρως η 
γραµµή µας (Full LLU), είτε εν µέρει (Shared LLU). 
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διατηρήσουµε τον υπάρχοντα τηλεφωνικό αριθµό µας. Αµέσως µετά την ολοκλήρωση της 

µεταβίβασης, λαµβάνουµε ένα τελευταίο λογαριασµό από τον ΟΤΕ και τέλος. 

6.2 Επιλογή πακέτου 

  

Οι νέες, προηγµένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες µέσω ιδιόκτητων δικτύων είναι ήδη 

διαθέσιµες, δηµιουργώντας µία απορία σχετικά µε την επιλογή ποια είναι η κατάλληλη να επιλέξουµε. 

Τις υπηρεσίες αυτές µπορούµε να τις χωρίσουµε σε τέσσερις κατηγορίες.  

1. Η πιο απλή µορφή είναι αυτή που περιλαµβάνει µόνο την πλήρη πρόσβαση ADSL, 

διατηρώντας την χρονοχρέωση στις τηλεφωνικές κλήσεις. Το βασικό πλεονέκτηµα αυτών των 

υπηρεσιών είναι το χαµηλό αρχικό κόστος τους, ενώ και η χρονοχρέωση των τηλεφωνικών κλήσεων, 

αν βέβαια επιλέξουµε αυτές να δροµολογούνται από το ιδιόκτητο του εναλλακτικού παροχέα και όχι 

µέσω του ΟΤΕ, είναι σαφώς χαµηλότερη. 

2. Η δεύτερη κατηγορία πακέτων προσφέρει επιπλέον δωρεάν χρόνο οµιλίας για αστικές και 

υπεραστικές τηλεφωνικές κλήσεις, ακόµη και απεριόριστης διάρκειας.  

3. Η τρίτη και πλέον προηγµένη κατηγορία αφορά στις υπηρεσίες triple play, οι οποίες 

συµπεριλαµβάνουν και την τηλεόραση. Βασική διαφορά είναι η αυξηµένη ταχύτητα (24Mbps), η 

οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την προβολή βίντεο υψηλής ποιότητας µε οµαλή κίνηση. 

Τα µέχρι τώρα διαθέσιµα πακέτα triple play παρέχουν αρκετές συµπληρωµατικές υπηρεσίες, όπως 

απεριόριστο δωρεάν χρόνο οµιλίας για αστικές και υπεραστικές κλήσεις και πλήρη εξοπλισµό, ο 

οποίος ούτως η άλλως απαιτείται για την προβολή τηλεόρασης σε συµβατικές συσκευές. 

4. Η τέταρτη και τελευταία κατηγορία υπηρεσιών έχει σχέση µε τα πακέτα των εταιρειών 

κινητής τηλεφωνίας, τα οποία προσφέρουν υπηρεσίες internet καθώς και σταθερής - κινητής 

τηλεφωνίας. Το σταθερό τηλέφωνο είναι σταθερό µόνο ως προς τις χρεώσεις, αφού στην 

πραγµατικότητα είναι κινητό. Τα συγκεκριµένα πακέτα είναι αρκετά προσιτά, ωστόσο έχουν ένα 

σηµαντικό µειονέκτηµα. Για να είναι εφικτή ή χωρίς προβλήµατα σήµατος λειτουργία του σταθερού 

τηλεφώνου, σε αρκετές περιπτώσεις απαιτείται η εγκατάσταση µιας κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο 

σπίτι. 

Σαν απάντηση σε αυτά τα πακέτα , ο ΟΤΕ δηµιούργησε το πακέτο conn-x Talk, το οποίο 

περιλαµβάνει συνδέσεις ADSL µέχρι και 8 Mbps, καθώς και δωρεάν αστικές και υπεραστικές κλήσεις, 

οι οποίες µπορούν να είναι είτε απεριόριστες είτε να αφορούν σε συγκεκριµένες ώρες ή ηµέρες. Οι 

τιµές όλων των παραλλαγών του conn-x Talk είναι συγκριτικά υψηλότερες από αυτές των 
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περισσότερων εναλλακτικών παροχέων. Ωστόσο το πακέτο έχει ένα πολύ σηµαντικό πλεονέκτηµα. 

Είναι άµεσα διαθέσιµο σε όλη την Ελλάδα.   

 

6.3 Προβλήµατα των πακέτων 

 
  Κορυφαίες ταχύτητες που τερµατίζουν την προδιαγραφή του ADSL+2, απεριόριστες αστικές – 

υπεραστικές και διεθνείς κλήσεις και κινηµατογραφικές πρεµιέρες ανήκουν πλέον στο βασικό 

εξοπλισµό πολλών τηλεπικοινωνιακών πακέτων. Η κατάσταση όµως που επικρατεί δεν είναι τόσο 

ρόδινη. Στην πράξη ακούγονται πολλά παράπονα, τα οποία έχουν σχέση µε το χρόνο µετάβασης στα 

ιδιόκτητα δίκτυα και µε την τεχνική υποστήριξη πριν και µετά την πώληση. 
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7. Οι παρούσες εξελίξεις διεθνώς στην ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας 
 

Η ευρυζωνικότητα θεωρείται παγκοσµίως ως η επικρατέστερη υποδοµή για την οικονοµία της 

γνώσης. Η σπουδαιότητα των ευρυζωνικών υποδοµών διεθνώς επιβεβαιώνεται από τη 

δραστηριοποίηση πολλών προηγµένων χωρών ώστε να αναπτυχθούν οι κατάλληλες ευρυζωνικές 

υποδοµές. Οι εξελίξεις στον τοµέα των ευρυζωνικών δικτύων και υποδοµών αναµένεται να 

καθοριστούν διεθνώς τόσο από τους τηλεπικοινωνιακούς οργανισµούς και τους παρόχους υπηρεσιών, 

όσο και από την απήχηση που θα έχουν οι νέες υπηρεσίες και οι εφαρµογές στους τελικούς χρήστες.  

Η πολιτεία στο ρόλο ενός χρήστη τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και κατά συνέπεια µεγάλου 

πελάτη, µπορεί µέσα από την προσπάθεια κάλυψης των αναγκών της να λειτουργήσει ως καταλύτης 

σηµαντικών αλλαγών στην εξέλιξη της τηλεπικοινωνιακής αγοράς.  

Το σχέδιο δράσης eEurope 2005, που εγκρίθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων 

στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Σεβίλλης τον Ιούνιο του 2002, θέτει την ευρυζωνική πρόσβαση 

σηµαντική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο σχέδιο αυτό αναφέρεται για πρώτη φορά η 

έννοια της ευρυζωνικής πρόσβασης, ενώ έχει σαν στόχους την τόνωση της ανάπτυξης υπηρεσιών, 

εφαρµογών και περιεχοµένου µε παράλληλη επιτάχυνση της παροχής ασφαλούς ευρυζωνικής 

πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο (Internet), σύγχρονες δικτυακές δηµόσιες υπηρεσίες, ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση (e-government), ηλεκτρονικές υπηρεσίες µάθησης (e-learning), ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

υγείας (e-health), δυναµικό περιβάλλον για το ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) και µαζική διάθεση 

ευρυζωνικής πρόσβασης σε ανταγωνιστικές τιµές. 

 

7.1 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Καθώς η Ελλάδα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι προφανές ότι οι οδηγίες και οι 

πολιτικές που προτείνονται από την τελευταία έχουν άµεσο αντίκτυπο στη χάραξη στρατηγικής και 

στη χώρα µας. Η ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και των αντίστοιχων υπηρεσιών και εφαρµογών, 

αποτελούν πρωτεύοντες στόχους για την ΕΕ και έχουν άµεση προτεραιότητα. Για τον λόγο αυτό, η ΕΕ 

έθεσε, στα πλαίσια της Κοινωνίας της Πληροφορίας, σε εφαρµογή ένα σχέδιο δράσης µε τίτλο 

eEurope 2005. Το σχέδιο αυτό αποτελεί οδηγίες για όλες τις δράσεις ανάπτυξης της Κοινωνίας της 

Πληροφορίας στην Ευρώπη. Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι το i2010 που αποτελεί το επόµενο βήµα 

του eEurope 2005, αρχίζει να δροµολογείται από την ΕΕ. 
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7.1.2 Κοινωνία της Πληροφορίας 

 

Ο όρος «Κοινωνία της Πληροφορίας» αναφέρεται σε µια µορφή κοινωνικής και οικονοµικής 

ανάπτυξης όπου η απόκτηση, αποθήκευση, επεξεργασία και µεταβίβαση πληροφοριών οδηγεί στη 

δηµιουργία γνώσης και στην ικανοποίηση αναγκών ατόµων και επιχειρήσεων παίζοντας έτσι κεντρικό 

ρόλο στην οικονοµική δραστηριότητα και τη διαµόρφωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Στις 

ανεπτυγµένες οικονοµίες, διάφοροι τοµείς µε έµφαση στη γνώση, όπως η πληροφορική και οι 

επικοινωνίες, η εκπαίδευση ή η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις, φθάνουν ως το 

50% του ΑΕΠ και απασχολούν συνεχώς αυξανόµενο τµήµα του εργατικού δυναµικού. Η συνολική 

στρατηγική για την Κοινωνία της Πληροφορίας στηρίζεται σε µερικές βασικές αρχές: ίσες ευκαιρίες 

και πρόσβαση για όλους, δηµιουργία περιβάλλοντος για την ανάπτυξη της καινοτοµίας και την 

άνθηση επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών, καθώς και διαφύλαξη ατοµικών ελευθεριών και λειτουργίας 

των δηµοκρατικών θεσµών. Με βάση αυτές τις αρχές, οριοθετούνται οι στόχοι της Κοινωνίας της 

Πληροφορίας, για την υλοποίηση των οποίων χρειάζεται συνεργασία δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. 

Στόχοι όπως, βελτίωση των υπηρεσιών προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις, καλύτερη ποιότητα ζωής 

(εφαρµογές τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στην υγεία και την πρόνοια, το περιβάλλον 

και τις µεταφορές), εκπαιδευτικό σύστηµα και έρευνα προσαρµοσµένα στην ψηφιακή εποχή, 

οικονοµική ανάπτυξη (δηµιουργία νέων επιχειρήσεων, νέων κλάδων), αύξηση της απασχόλησης, 

αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στα µέσα µαζικής επικοινωνίας,  

Η επίτευξη των στόχων αυτών είναι σκοπός του eEurope 2005 και i2010. Η χρηµατοδότηση 

των δράσεων γίνεται στα πλαίσια του τρίτου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Οι νέες τεχνολογίες 

πληροφορίας και επικοινωνίας είναι πια µέρος της καθηµερινότητας. Στο κατώφλι του 21ου αιώνα, η 

ραγδαία εξέλιξη αυτών των νέων τεχνολογιών, η ευρεία τους διάχυση σε όλη την οικονοµία και η 

ενσωµάτωσή τους σε σχεδόν όλες τις διαστάσεις της καθηµερινής ζωής χτίζουν µία παγκόσµια 

Κοινωνία της Πληροφορίας µε νέα δεδοµένα και νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη, την απασχόληση, 

την ευηµερία και την ποιότητα ζωής όλων των πολιτών. 
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7.2 Σχέδιο δράσης e2005 

 

Την 22α Ιουνίου 2002, η Ευρωπαϊκή Ένωση δηµοσίευσε το σχέδιο δράσης eEurope 2005, ένα 

σχέδιο µε στόχο να εξασφαλιστεί ευνοϊκό περιβάλλον για τις ιδιωτικές επενδύσεις και για τη 

δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, να δοθεί ώθηση στην παραγωγικότητα, να εκσυγχρονιστούν οι 

δηµόσιες υπηρεσίες, και να δοθεί σε όλους η δυνατότητα συµµετοχής στην παγκόσµια κοινωνία της 

πληροφορίας. Το σχέδιο eEurope 2005 στοχεύει στην ενθάρρυνση της εµφάνισης ασφαλών 

υπηρεσιών, εφαρµογών και περιεχοµένου βάσει ευρύτερα διαθέσιµης ευρυζωνικής υποδοµής. Το 

παραπάνω σχέδιο στράφηκε στην εκτεταµένη διάθεση και χρήση των ευρυζωνικών δικτύων σε 

ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2005 και στην ανάπτυξη του πρωτοκόλλου IPv6 του 

διαδικτύου καθώς και στην ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών, το ηλεκτρονικό κράτος, την 

ηλεκτρονική µάθηση, ηλεκτρονική υγεία και το ηλεκτρονικό εµπόριο. Το εν λόγω σχέδιο δράσης 

διαδέχθηκε το σχέδιο δράσης eEurope 2002 που εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2000.  

 

7.2.1 Σχέδιο δράσης i2010 

 

Το "i2010" έρχεται να αντικαταστήσει την πρωτοβουλία "eEurope 2005". Αυτό ανακοινώθηκε 

από την Ευρωπαία Επίτροπο για την Κοινωνία της Πληροφορίας Βίβιαν Ρέντινγκ, στην παρουσίαση 

του νέου σχεδίου για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, στη συνάντηση των 

κυβερνητικών ηγετών στην Πράγα. 

Οι στόχοι του i2010 είναι οι εξής: 

• Η δηµιουργία ενός χώρου ευρωπαϊκής πληροφορίας χωρίς σύνορα (borderless European 

information space), ο οποίος θα συµπεριλαµβάνει µια εσωτερική αγορά για την ηλεκτρονική 

επικοινωνία και τις ψηφιακές υπηρεσίες (internal market for electronic communication and 

digital services). 

• Η αύξηση της καινοτοµίας και των επενδύσεων σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών, τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από τον δηµόσιο τοµέα.  

• Η προώθηση της ευρύτερης πρόσβασης στην Κοινωνία της Πληροφορίας, όπως για 

παράδειγµα για τους ηλικιωµένους και τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες.  
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• Το i2010 τίθεται ως στόχος να γίνει ένα από τα πλέον σηµαντικά νέα προγράµµατα της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µε σκοπό να υποστηριχθεί η νέα πολιτική και στρατηγική της 

Λισσαβόνας. 

 

7.3 Συµπεράσµατα 

 

 Σύµφωνα µε τα στοιχεία που συγκέντρωσε το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της 

Πληροφορίας ( www.observatory.gr ) και αφορούν στο 2006, η εγχώρια διείσδυση του υπολογιστή και 

του ∆ιαδικτύου ανέρχεται στο 42% και στο 27,4% αντίστοιχα. Αυτό σηµαίνει ότι η Ελλάδα πλησιάζει 

την εκπλήρωση του στόχου της Λισσαβόνας για τις διαδικτυακές συνδέσεις των νοικοκυριών καθώς η 

διείσδυση του ∆ιαδικτύου και το µέγεθος της αγοράς εξακολουθούν να αυξάνονται µε έντονους 

ρυθµούς. Ενθαρρυντικά είναι τα νέα και στο επίπεδο περιφερειών αφού, µικραίνει το χάσµα ανάµεσα 

στη διείσδυση του ∆ιαδικτύου µεταξύ περιφερειών και του συνόλου της χώρας, γεγονός που 

σηµατοδοτεί ανάπτυξη της αγοράς σε όλη τη χώρα. Αναφορικά µε τις επιχειρήσεις, δεν 

παρατηρούνται σηµαντικές διαφορές µεταξύ 2005 και 2006 στη χρήση υπολογιστή και στη σύνδεση 

στο ∆ιαδίκτυο.  

Σε ότι αφορά στην ευρυζωνικότητα στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα πραγµατικά 

διαθέσιµα στοιχεία αφορούν µόνο το πρώτο εξάµηνο του 2006. Σύµφωνα µε τα στοιχεία αυτά, οι 

ευρυζωνικές συνδέσεις εξακολουθούν να αυξάνονται στην Ευρώπη. Η Ελλάδα παραµένει στην 

τελευταία θέση σε όρους ποσοστιαίας διείσδυσης παρά το γεγονός ότι η εγχώρια αγορά παρουσιάζει 

την πλέον µεγάλη και σταθερή αναπτυξιακή δυναµική στην Ευρώπη των 25. Τα αποτελέσµατα αυτής 

της δυναµικής φαίνεται ότι θα γίνουν ορατά στο τέλος του χρόνου. 

Οι εγχώριες λιανικές τιµές στις ευρυζωνικές συνδέσεις αορίστου χρόνου δεν είναι πλέον οι πιο 

ακριβές στην Ευρώπη. Μάλιστα, σε πακέτα που απευθύνονται σε νέους πελάτες τους, οι εταιρείες 

προσφέρουν τιµές στα µέσα επίπεδα της ΕΕ25. Άλλωστε, ο έντονος ανταγωνισµός οδήγησε το πλήθος 

των αιτήσεων για νέες συνδέσεις DSL σε επίπεδα µεγαλύτερα από 37.500 ανά µήνα (αύξηση κατά 

περίπου 40% σε σχέση µε το πρώτο εξάµηνο του 2006).  

Οι τρεις επόµενες εξαµηνιαίες περίοδοι είναι ιδιαίτερα κρίσιµοι για την διείσδυση των 

ευρυζωνικών συνδέσεων. Κάποιες βέλτιστες πολιτικές που µπορούν να βοηθήσουν στην διείσδυση 

αυτή είναι οι εξής :  
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• Ενθάρρυνση εκ µέρους των ρυθµιστικών αρχών της επένδυσης σε υποδοµές και της ενίσχυσης 

του ανταγωνισµού  

• Παροχή κινήτρων (ασφάλιση, δάνεια, ευνοϊκή φορολογική µεταχείριση, άλλες οικονοµικές 

ενισχύσεις) για την κατασκευή νέων ευρυζωνικών υποδοµών.  

• Οικονοµική ενίσχυση προγραµµάτων έρευνας, ανάπτυξης και επίδειξης.  

• Επιχορήγηση πολιτών µε χαµηλό εισόδηµα για την αγορά προσωπικών υπολογιστών.  

• Προσφορά φορολογικών απαλλαγών στους εργοδότες που προσφέρουν ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές και ευρυζωνικές συνδέσεις στους εργαζόµενούς τους.  

• Προώθηση της «ψηφιακής» εκπαίδευσης, σύνδεση όλων των σχολείων µε το διαδίκτυο.  

• Υποστήριξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, του 

ηλεκτρονικού εµπορίου, των ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας και άλλων τύπων υπηρεσιών 

όπου χρησιµοποιούνται οι ευρυζωνικές τεχνολογίες.  

• Υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υπηρεσιών.  

• Εκπαίδευση πληθυσµού σε θέµατα πληροφορικής (σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης, νοικοκυρές, στρατός).  

• Επανεκπαίδευση βιοµηχανικών εργατών για την γεφύρωση του ψηφιακού χάσµατος και την 

ανάπτυξη καλά καταρτισµένου εργατικού δυναµικού.  

• Παροχή εκπτώσεων στις χρεώσεις τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε άτοµα µε χαµηλό 

εισόδηµα.  

• Επέκταση της ευρυζωνικότητας στις αγροτικές περιοχές.  

• ∆ηµιουργίας ασύρµατων δικτύων ΙΡ σε µεγάλες περιοχές στις οποίες δεν υπάρχει πρόσβαση σε 

ευρυζωνικές υποδοµές.  
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8. Πολιτικές Ανάπτυξης της Ευρυζωνικότητας 

 

8.1 Εισαγωγή 

 
Βάση στοιχείων του Παρατηρητηρίου της Κοινωνίας της Πληροφορίας www.observatory.gr , 

όσον αφορά τις ευρυζωνικές τεχνολογίες, από την επισκόπηση του διεθνούς περιβάλλοντος φαίνεται 

πως η κυρίαρχη τεχνολογία είναι το DSL. Πιο συγκεκριµένα, το µερίδιο της τεχνολογίας DSL 

ανέρχεται στο 61,2% και του καλωδιακού modem στο 32,0%. Όσον αφορά τις άλλες τεχνολογίες (π.χ. 

τεχνολογία οπτικών ινών, δορυφορικό και ασύρµατο δίκτυο) το ποσοστό του µεριδίου τους είναι της 

τάξης του 6,8%. Οι εναλλακτικές τεχνολογίες σχετίζονται συνήθως µε τη µορφολογία της κάθε χώρας, 

το ποσοστό των αγροτικών και αποµακρυσµένων περιοχών, καθώς επίσης και µε τη συνολική 

διείσδυση της ευρυζωνικότητας. Πιο συγκεκριµένα, χώρες µε υψηλό ποσοστό διείσδυσης φαίνεται να 

υιοθετούν και πιο εξελιγµένες τεχνολογίες, όπως είναι η οπτική ίνα µέχρι το σπίτι, ενώ χώρες µε 

µεγάλο ποσοστό αγροτικού πληθυσµού τείνουν σε ασύρµατες τεχνολογίες ή δορυφορική πρόσβαση. 

Ο ανταγωνισµός οδηγεί τους παρόχους υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας, στην επένδυση σε 

νέες τεχνολογίες. Οι πάροχοι αρχίζουν να προσφέρουν ελκυστικά πακέτα υπηρεσιών πρόσβασης στο 

∆ιαδίκτυο για να προσελκύσουν και να διατηρήσουν τους πελάτες. Όσον αφορά το κόστος, αυτό έχει 

παρουσιάσει σηµαντική µείωση κατά τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ, από την άλλη πλευρά, τόσο η 

ποιότητα, όσο και η ποικιλία των υπηρεσιών αυξάνονται σε συνδυασµό µε τις υψηλότερες ταχύτητες 

πρόσβασης. Πρέπει να τονιστεί ότι η µείωση του κόστους σχετίζεται σηµαντικά µε το επίπεδο του 

ανταγωνισµού στην ευρυζωνική αγορά. Σε περιπτώσεις χωρών που το επίπεδο ανταγωνισµού είναι 

χαµηλό και ουσιαστικά επικρατεί το µονοπώλιο του βασικού πάροχου υποδοµών, το κόστος είναι 

σηµαντικά µεγαλύτερο. 

 

8.2 Πολιτικές 

 
Μία πολιτική που ακολουθούν οι κυβερνήσεις για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας είναι η 

ρύθµιση του θεσµικού πλαισίου τους. Το βασικό είναι ότι το θεσµικό πλαίσιο θα πρέπει να προωθεί 

την ύπαρξη µιας ανταγωνιστικής δοµής αγοράς και την ύπαρξη οργάνων που θα διενεργούν συνεχή 

έλεγχο αυτής της ανταγωνιστικής δοµής και θα είναι εξουσιοδοτηµένα να λαµβάνουν µέτρα όταν 

χρειάζεται. Πιο συγκεκριµένα, φαίνεται ότι οι χώρες οι οποίες διαθέτουν τις βασικές προϋποθέσεις 



8. Πολιτικές Ανάπτυξης της Ευρυζωνικότητας 

28 

(π.χ. χώρες οικονοµικά ανεπτυγµένες και τεχνολογικά προηγµένες) για αλµατώδη βήµατα ανάπτυξης 

της ευρυζωνικότητας δεν παρουσίασαν ανάλογη ανάπτυξη ή ικανοποιητικά ποσοστά διείσδυσης της 

ευρυζωνικότητας , λόγω ανεπάρκειας του θεσµικού πλαισίου. Σε περιπτώσεις που η αγορά δεν είναι 

αρκετά ανταγωνιστική, θα πρέπει οι Εθνικές Ρυθµιστικές Αρχές να µπορούν να επιβάλλουν κυρώσεις 

(π.χ. πρόστιµα). Θα πρέπει να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία των Εθνικών Ρυθµιστικών Αρχών, µε την 

αποφυγή των πολιτικών παρεµβάσεων στο ρυθµιστικό πλαίσιο. Ένα παράδειγµα χώρας όπου 

παρουσιάζεται σηµαντικό πρόβληµα από την πολιτική παρέµβαση στο ρυθµιστικό περιβάλλον είναι η 

Γερµανία. 

Επίσης πρέπει να εξεταστούν και κάποιες οικονοµικές και κοινωνικές παραµέτρους. Από 

έρευνες που έγιναν παρατηρήθηκε ότι υπάρχει µια ισχυρή συσχέτιση ανάµεσα στο κατά κεφαλήν 

εισόδηµα και στη διείσδυση της ευρυζωνικότητας. Για παράδειγµα, οι χώρες µε υψηλό κατά κεφαλήν 

εισόδηµα παρουσιάζουν υψηλή διείσδυση της ευρυζωνικότητας. Στον αντίποδα, οι χώρες µε χαµηλό 

κατά κεφαλήν εισόδηµα παρουσιάζουν χαµηλή διείσδυση της ευρυζωνικότητας. Επιπλέον φαίνεται ότι 

η χρήση της ευρυζωνικότητας και του ∆ιαδικτύου από οικιακούς χρήστες διαφοροποιείται ανάλογα µε 

το µορφωτικό επίπεδο, την οικογενειακή κατάσταση, την ηλικία, τον τόπο διαµονής, την οικονοµική 

κατάσταση και τον τύπο εργασίας τους. Πιο συγκεκριµένα τα νοικοκυριά µε παιδιά διαθέτουν σε 

µεγαλύτερο ποσοστό ευρυζωνική σύνδεση από τα νοικοκυριά που δεν έχουν παιδιά. Ακόµη, οι νέοι 

και γενικότερα τα άτοµα ηλικίας 24-54 ετών αποτελούν κατά πλειοψηφία χρήστες του ∆ιαδικτύου.  

Σε γενικές γραµµές η προώθηση της ευρυζωνικότητας εξαρτάται από δύο βασικούς 

παράγοντες: α) την αύξηση της ζήτησης για ευρυζωνικότητα και β) την αύξηση της προσφοράς 

ευρυζωνικότητας. Οι κατευθύνσεις αυτές, που οδηγούν σε µια επιτυχηµένη αύξηση της ζήτησης της 

ευρυζωνικότητας, συνοψίζονται ως εξής: 

• Πληροφόρηση του κοινού για την ευρυζωνικότητα. 

• Προώθηση της ευρυζωνικότητας µέσω της δηµιουργίας ευρυζωνικών εφαρµογών 

και περιεχοµένου.  

• Οικοδόµηση περιβάλλοντος που ενθαρρύνει την καινοτοµία της ευρυζωνικότητας. 

• ∆ηµιουργία µιας ανταγωνιστικής δοµής αγοράς που κρατά τις τιµές χαµηλά. 

 

Ο γενικός στόχος της ευρυζωνικότητας είναι η πρόσβαση, όλων όσων επιθυµούν, στις 

ευρυζωνικές υπηρεσίες και υποδοµές που επιλέγουν. Ένα πρόσφορο περιβάλλον για την αύξηση της 

προσφοράς της ευρυζωνικότητας χαρακτηρίζεται από τα επόµενα: 

• Ύπαρξη µιας ανταγωνιστικής δοµής αγοράς. 
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• Ύπαρξη κυβερνητικών προγραµµάτων που εστιάζουν στην ευρυζωνικότητα. 

• Εφαρµογή καινοτόµων ιδεών για την επέκταση των δικτύων. 

 

8.3 ∆ράσεις για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδοµών 

 
Στην Έλλαδα αυτήν την περίοδο παρατηρούνται κάποιες δράσεις για την ανάπτυξη των 

ευρυζωνικών υποδοµών. Συγκεκριµένα  και από στοιχεία που υπάρχουν στη διαδικτυακή πύλη 

www.infosoc.gr οι δράσεις αυτές έχουν ως εξής. 

 

- Ευρυζωνικά µητροπολιτικά δίκτυα σε 75 δήµους 

Πρόκειται για τη χρηµατοδότηση µε €59 εκατ. της δηµιουργίας µητροπολιτικών ευρυζωνικών 

δικτύων οπτικών ινών (που διεθνώς αναφέρονται µε τον όρο Metropolitan Area Networks - MAN) σε 

75 δήµους της Περιφέρειας της Ελλάδας. Πρόκειται για τη χρηµατοδότηση µε €59 εκατ. της 

δηµιουργίας µητροπολιτικών ευρυζωνικών δικτύων οπτικών ινών (που διεθνώς αναφέρονται µε τον 

όρο Metropolitan Area Networks - MAN) σε 75 δήµους της Περιφέρειας της Ελλάδας. Τα 

µητροπολιτικά δίκτυα των 75 δήµων ξεπερνούν αθροιστικά σε µήκος τα 735 χιλιόµετρα. Συνολικά, 

µέσω την δικτύων, θα διασυνδεθούν περισσότερα των 2.800 σηµείων δηµοσίου ενδιαφέροντος σε όλη 

τη χώρα, αλλάζοντας κυριολεκτικά το «χάρτη» υποδοµών της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα. Η 

ανάπτυξη των ευρυζωνικών υποδοµών θα ευνοήσει την ανάπτυξη του ανταγωνισµού προς όφελος των 

πολιτών. Ο σχεδιασµός του έργου προβλέπει τη διάθεση µέρους των υποδοµών για ιδιωτική 

εκµετάλλευση µέσω µακροχρόνιας ενοικίασης της διαθέσιµης χωρητικότητας, µε σκοπό µόνο την 

κάλυψη εξόδων λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου. Η αξιοποίηση  των δικτύων, µετά την 

κατασκευή τους, θα γίνει από οργανωτικό σχήµα που θα επιλεγεί από την Ειδική Γραµµατεία για την 

Κοινωνία της Πληροφορίας. 

 

- Ασύρµατα ευρυζωνικά δίκτυα σε 120 δήµους και 20 ΤΕ∆Κ 

Συµπληρωµατικά της δηµιουργίας µητροπολιτικών δικτύων, η Ειδική Γραµµατεία 

χρηµατοδοτεί µε €42 εκατ. τη δηµιουργία ασύρµατων ευρυζωνικών δικτύων σε περισσότερους από 

120 δήµους και 20 Τοπικές Ενώσεις ∆ήµων και Κοινοτήτων (ΤΕ∆Κ). Στο πλαίσιο της ίδιας 

παρέµβασης, προβλέπεται χρηµατοδότηση για την ευρυζωνική διασύνδεση σχολείων της χώρας στο 

πανελλήνιο σχολικό δίκτυο. Μέσω της δράσης, δίνεται η δυνατότητα σε µικρούς πληθυσµιακά δήµους 

να παράσχουν ασύρµατη ευρυζωνική πρόσβαση (π.χ. µε τεχνολογίες Wi-Fi) σε τουλάχιστον 10 σηµεία 
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δηµόσιου ενδιαφέροντος όπως κτίρια δήµων, µουσεία, δηµοτικές βιβλιοθήκες, περιφερειακά ιατρεία 

κλπ. Οι δήµοι θα αξιοποιήσουν τις ασύρµατες τεχνολογίες για να διασυνδεθούν και µε το δίκτυο 

«ΣΥΖΕΥΞΙΣ» ενώ θα ξεκινήσουν τη δηµιουργία των δικτύων από τον Ιούνιο του 2006. Συνολικά, 

µέσα από την δράση θα διασυνδεθούν ευρυζωνικά περισσότερα από 1260 σχολεία πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, πάνω από 360 κέντρα πολιτισµού και αθλητισµού (δηµοτικές 

βιβλιοθήκες, µουσεία, πνευµατικά κέντρα, αθλητικές εγκαταστάσεις), σχεδόν 1800 σηµεία δηµοσίων 

φορέων (κτίρια δήµων, νοµαρχιών, ∆ΟΥ, πυροσβεστική κλπ.) και 320 περιφερειακά ιατρεία, κέντρα 

υγείας κ.ο.κ. 

 

- 770 σηµεία ασύρµατης πρόσβασης στο Internet (Wireless Hotspots) από επιχειρήσεις 

H Ειδική Γραµµατεία χρηµατοδοτεί ήδη µε €21 εκατ. τη δηµιουργία σηµείων ασύρµατης 

πρόσβασης (wireless hotspots) σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε χώρους προσβάσιµους από το κοινό. Ήδη 

αναπτύσσονται περισσότερα από 770 σηµεία ασύρµατης ευρυζωνικής πρόσβασης σε σχεδόν 400 

επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Τα περισσότερα σηµεία αναπτύσσονται από επιχειρήσεις του 

τουριστικού κλάδου και του κλάδου εστίασης από όλη την Ελλάδα, συµβάλλοντας ουσιαστικά στην 

βελτίωση της τουριστικής υποδοµής της χώρας. 

 

- Ευρυζωνική αξιοποίηση του δορυφόρου HellasSAT 

Στο πλαίσιο του σχεδίου για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας, χρηµατοδοτείται η 

αξιοποίηση του δορυφόρου HellasSAT για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών σε νησιά ή άλλες 

αποµακρυσµένες περιοχές της χώρας. Αναπτύσσονται υποδοµές δορυφορικών συστηµάτων σύνδεσης 

και πρόσβασης για αποµακρυσµένα σηµεία δηµοσίου ενδιαφέροντος, όπως σχολεία, κέντρα υγείας, 

µονάδες ψυχαγωγίας στρατοπέδων κλπ. ώστε να είναι δυνατή η παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών σε 

αυτά (εικόνα, ήχος, δεδοµένα). 

 

- Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων για την ευρυζωνικότητα στην Περιφέρεια 

Η Ειδική Γραµµατεία για την Κοινωνία της Πληροφορίας, έχει προγραµµατίσει εντός του 2006 

την ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδοµών τοπικής πρόσβασης 

στην Περιφέρεια (εκτός Αθήνας, Θεσσαλονίκης). Μέσω συνολικού Π/Υ €210 εκατ. τίθεται ως στόχος 

η προσφορά ευρυζωνικών υπηρεσιών στους πολίτες και στις επιχειρήσεις σε όσο το δυνατόν 

µεγαλύτερο µέρος της χώρας, µε προσιτά τιµολόγια. Στο πλαίσιο του έργου, η χώρα (πλην Αθήνας και 

Θεσσαλονίκης) θα χωρισθεί σε 7 ισοδύναµες περιοχές, κάθε µια εκ των οποίων θα αποτελέσει πεδίο 

ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας. Η Ειδική Γραµµατεία θα ενισχύσει τις επενδύσεις ιδιωτών σε αυτές 
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τις περιοχές, προκειµένου να µεγιστοποιηθεί η αξιοποίηση του γρήγορου Internet στη χώρα, να 

επιταχυνθεί ο ρυθµός διείσδυσής του και να έχουν οι πολίτες της περιφέρειας ίσες ευκαιρίες 

πρόσβασης. 

 

8.4 Τα οφέλη της ευρυζωνικότητας 

 
Τα ευρυζωνικά δίκτυα συνδέουν και δικτυώνουν ανθρώπους, αγορές, αγαθά, ακόµα και 

ολόκληρες κοινωνίες. Είναι διαθέσιµα παντού και πάντα, απευθύνονται σε όλες τις κοινωνικές τάξεις, 

ενώ η ευρεία διάδοσή τους αυξάνει τη χρηστικότητά τους για κάθε χρήστη και τα καθιστούν ακόµα 

πιο προσιτά από οικονοµικής άποψης .Η ανάπτυξη ευρυζωνικών υπηρεσιών στη δηµόσια διοίκηση, 

την παιδεία και την υγεία, αποδεικνύονται µείζονος σηµασίας για την βελτίωση της ποιότητας ζωής 

των πολιτών. Οι επιπτώσεις αυτές θα είναι ιδιαίτερα έντονες και άµεσα αντιληπτές στην καθηµερινή 

ζωή του πολίτη, επηρεάζοντας τον τρόπο εργασίας, µάθησης, εξυπηρέτησης από τη ∆ηµόσια 

∆ιοίκηση. Στον ιδιωτικό τοµέα, η ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας δηµιουργεί νέους όρους και 

ορίζοντες στην επιχειρηµατικότητα, µε σηµαντικές θετικές επιπτώσεις στην απασχόληση και την 

οικονοµία.. Είναι µάλιστα χαρακτηριστικό ότι στο παρελθόν έχουν δηµοσιευτεί έρευνες που δείχνουν 

ότι ο ρυθµός ανάπτυξης µίας οικονοµίας µπορεί να αυξηθεί κατά µία ή ακόµη και δύο ποσοστιαίες 

µονάδες, εφόσον υπάρξει ευρεία χρήση ευρυζωνικών συνδέσεων από τις εταιρίες και τους δηµόσιους 

φορείς. Τέλος, η ανάπτυξη των κατάλληλων ευρυζωνικών υποδοµών που θα είναι προσβάσιµες και 

προσιτές σε όλους, γεφυρώνει το χάσµα µεταξύ των πολιτών της περιφέρειας και δίνει ίσες ευκαιρίες 

και δυνατότητες για την εξέλιξη των τοπικών κοινωνιών. 

 

- Οφέλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις 

Τα ευρυζωνικά δίκτυα προσφέρουν στους χρήστες πρόσβαση σε µία µεγάλη ποικιλία 

εξελιγµένων υπηρεσιών και εφαρµογών. Σε αυτές µπορεί κανείς να συµπεριλάβει όλες τις "τηλέ"-

υπηρεσίες (π.χ., τηλέ-εργασία, τηλέ-εκπαίδευση, τηλέ-ιατρική, τηλέ-συνεδρίαση κ.λπ.), δικτυακές 

υπηρεσίες ανάµεσα σε οµότιµους κόµβους (peer-to-peer networking services), µετάδοση video υψηλής 

ποιότητας, αλληλεπιδραστικά παιχνίδια, καθώς και ένα µεγάλο σύνολο υπηρεσιών προστιθέµενης 

αξίας που σχετίζονται µε την παροχή πληροφοριών, ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων αλλά και 

εµπορικών συναλλαγών. Οι χρηστές απολαµβάνουν πλέον συνδέσεις υψηλού εύρους ζώνης µε συνεχή 

πρόσβαση στις νέες εφαρµογές και υπηρεσίες, αλλάζοντας και πολλαπλασιάζοντας έτσι δραµατικά τις 

µέχρι σήµερα δυνατότητες πρόσβασής τους στο ∆ιαδίκτυο. Είναι αρκετά δύσκολη η ποσοτική 



8. Πολιτικές Ανάπτυξης της Ευρυζωνικότητας 

32 

αποτίµηση των πλεονεκτηµάτων από την δηµιουργία τέτοιων υποδοµών, καθώς και η πρόβλεψη των 

νέων δραστηριοτήτων που θα εµφανιστούν, είναι ωστόσο ιδιαίτερα εύκολο να αναγνωρισθεί ότι αυτά 

τα δίκτυα θα αλλάξουν για πάντα τον τρόπο µε τον οποίο επικοινωνούµε, ενηµερωνόµαστε, 

συλλέγουµε και επεξεργαζόµαστε πληροφορίες, εργαζόµαστε, εκπαιδευόµαστε, συναλλασσόµαστε, 

ψυχαγωγούµαστε, απολαµβάνουµε ένα πιο εξελιγµένο σύστηµα υγείας και συµµετέχουµε στις 

εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες. Η ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτυακών υποδοµών θα 

βελτιώσει και κυρίως θα διευκολύνει σηµαντικά την καθηµερινή ζωή των πολιτών, γεφυρώνοντας το 

ψηφιακό χάσµα που αντιµετωπίζουν οµάδες που αντιµετωπίζουν κοινωνικούς ή γεωγραφικούς 

αποκλεισµούς. 

Ιδιαίτερη αναµένεται να είναι η συµβολή των ευρυζωνικών υπηρεσιών στην ικανοποίηση της 

ανάγκης "δια βίου" κατάρτισης από µεγάλες οµάδες του πληθυσµού. Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες 

µπορούν να προσφέρουν προγράµµατα συνεχιζόµενης κατάρτισης, µέσα σε ευέλικτα χρονικά πλαίσια 

και µε µειωµένο κόστος συµµετοχής, ώστε οι εργαζόµενοι να βελτιώνουν συνεχώς τις δεξιότητές τους 

και να διατηρούν την ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά εργασίας.  

Επίσης, µε δεδοµένο ότι στη χώρα µας παρατηρείται µία σηµαντική συγκέντρωση πληθυσµού 

σε λίγες πόλεις, η ύπαρξη ευρυζωνικών δικτύων και υποδοµών αναµένεται να ενισχύσει τις 

προσπάθειες συγκράτησης του τοπικού πληθυσµού στην περιοχή του, µέσα από την εξασφάλιση της 

πρόσβασης σε απεριόριστες πηγές πληροφοριών και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, υπηρεσίες του 

δηµοσίου, υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας, καθώς και σε άλλες υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας 

(π.χ., τραπεζικές συναλλαγές).  

Επιπλέον, η φύση των νέων τεχνολογιών, αλλά και οι δυνατότητες που παρέχουν οι 

ευρυζωνικές υποδοµές δίνουν στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις πρόσβαση σε πολύ µεγαλύτερες αγορές, 

ανεξάρτητα από τη γεωγραφική θέση τους. Με τον τρόπο αυτό αναβαθµίζεται η τοπική οικονοµία και 

κατά συνέπεια επιτυγχάνεται η συγκράτηση του πληθυσµού ακόµα και σε αποµακρυσµένες περιοχές. 

Είναι ευρέως παραδεκτό ότι µε τον καιρό, οι επιπτώσεις των ευρυζωνικών δικτύων στην 

καθηµερινή ζωή των πολιτών θα είναι καταλυτικές. Σύµφωνα µε τον Michael Copps, Επίτροπο της 

Federal Communications Commission των Η.Π.Α.: "Τα ευρυζωνικά δίκτυα θα έχουν τόσο καίρια 

σηµασία στον αιώνα µας, όσο ήταν οι δρόµοι και οι σιδηρόδροµοι τον 19ο αιώνα ή οι 

αυτοκινητόδροµοι και τα τηλεφωνικά δίκτυα στον 20ο" 

 

- Οφέλη για το ∆ηµόσιο τοµέα 

Η διάδοση των ευρυζωνικών υποδοµών και υπηρεσιών επιφέρει δραστικές αλλαγές στην 

λειτουργία, αποτελεσµατικότητα και ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα. Η 
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ευρυζωνικότητα υποστηρίζει την ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government) 

που επιτρέπουν την αποδοτικότερη αλληλεπίδραση µεταξύ δηµόσιων υπηρεσιών και πολιτών, µέσω 

αυτοµατοποιηµένων διαδικασιών. Με τον τρόπο αυτό µπορούν να βελτιωθούν και να απλοποιηθούν 

σηµαντικά οι παρεχόµενες υπηρεσίες του κράτους προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.  

Επίσης, µε την εξασφάλιση των κατάλληλων υποδοµών παρέχεται η δυνατότητα αξιοποίησης 

νέων εφαρµογών και υπηρεσιών, γεγονός που έχει σηµαντικές επιπτώσεις στις εκπαιδευτικές και 

ερευνητικές δραστηριότητες. Αντίστοιχα πλεονεκτήµατα µπορεί να παρατηρήσει κανείς και στον 

τοµέα της υγείας αφού τα νέα δίκτυα δίνουν τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας 

ανεξάρτητα από τη γεωγραφική περιοχή. 

Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι οι δηµόσιοι φορείς είναι σε όλες τις χώρες ο µεγαλύτερος 

πελάτης των τηλεπικοινωνιακών οργανισµών καταβάλλοντας σηµαντικά τέλη. Με την ανάπτυξη των 

ευρυζωνικών υποδοµών δίνεται η δυνατότητα µείωσης του κόστους και σηµαντικής βελτίωσης των 

λαµβανόµενων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 

 

- Οφέλη για την χώρα 

Η ανάγκη για ευρυζωνική πρόσβαση στην Ελλάδα είναι εξίσου δεδοµένη, όπως ακριβώς και 

στις άλλες χώρες. Τα πλεονεκτήµατα από την εξάπλωση και χρήση των νέων τεχνολογιών θα 

αποτελέσουν ουσιαστικό εργαλείο για ανοιχτή και αποτελεσµατική διακυβέρνηση, καθώς και για τη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.  

Επιπρόσθετα, θα δηµιουργήσουν νέες µορφές εργασίας, νέες δεξιότητες και θα διασφαλίσουν 

τη συνεχή κατάρτιση και δια βίου µάθηση των πολιτών. Ταυτόχρονα, θα συµβάλουν στη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής µε την παροχή προηγµένων υπηρεσιών υγείας, µεταφορών και προστασίας του 

περιβάλλοντος. Η εξάπλωση και χρήση της Ευρυζωνικότητας αναµένεται να αυξήσει την 

αποδοτικότητα και την ποιότητα της παροχής υπηρεσιών στην κοινωνία, τον πολιτισµό και την 

οικονοµία και ταυτόχρονα να εξασφαλίσει οικονοµίες κλίµακας. 
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9. Παραδείγµατα Ευρυζωνικότητας στην Κοζάνη  

 

Στην πόλη της Κοζάνης υπάρχουν 3 παραδείγµατα που στηρίζονται στη λειτουργία των 

ευρυζωνικών δικτύων.  

 

• το Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε∆ΕΤ) 

• το Εθνικό ∆ίκτυο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (ΣΥΖΕΥΞΙΣ) 

• το Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο (ΠΣ∆) 

 

9.1 Το Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.∆.Ε.Τ) 

 

 Το νέας γενιάς εθνικό δίκτυο κορµού για την έρευνα και εκπαίδευση, Ε∆ΕΤ (Εθνικό ∆ίκτυο 

Έρευνας και Τεχνολογίας), ολοκληρώνοντας τη β' φάση επέκτασης του έχει αποκτήσει σχεδόν 

πανελλαδική κάλυψη (εκτός Θράκης και Αιγαίου που αναµένεται να ολοκληρωθούν στην γ' φάση). Το 

Ε∆ΕΤ υλοποιεί τη σχετική πολιτική της ΓΓΕΤ και πραγµατοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας» και της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας eΕurope. 

Το E∆ΕΤ υλοποιείται παράλληλα µε την αναβάθµιση του Πανευρωπαϊκού ∆ικτύου GEANT 

και των αντίστοιχων δικτύων της Γερµανίας, Γαλλίας, Ιταλίας κ.λ.π. και αποτελεί την απάντηση της 

Ευρώπης στα αντίστοιχα προηγµένα δίκτυα νέας γενιάς Internet των ΗΠΑ (Internet2), του Καναδά 

(CA*net) και της Ιαπωνίας. To Ε∆ΕΤ2 αποτελεί οπτικό δίκτυο νέας γενιάς τεχνολογίας Πολυπλεξίας 

Μήκους Κύµατος (Wavelength Division Multiplexing - WDM) υπερ-υψηλών ταχυτήτων (1- 2,5 Gbps) 

και αναµένεται να αποτελέσει τη βασική δικτυακή υποδοµή για τις αναπτυξιακές δράσεις των 

Υπουργείων Ανάπτυξης και Παιδείας. Με το νέο αυτό δίκτυο, η Ελλάδα εγκαινιάζει µια νέα ψηφιακή 

εποχή και διατηρεί και επαυξάνει το ρόλο της στις διεθνείς εξελίξεις στο χώρο των προηγµένων 

δικτύων Internet. Το Ε∆ΕΤ διασυνδέει σε ταχύτητες της ταξης των Gbps τις πόλεις Αθήνα (όπου 

διασυνδέεται µε το Μητροπολιτικό ∆ίκτυο WDM της Αττικής), Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, 

Πάτρα, Χανιά, Ρέθυµνο, Ηράκλειο (µεταξύ των τριών πόλεων της Κρήτης υλοποιείται επίσης 

Μητροπολιτικό ∆ίκτυο) και Σύρος και επί του οποίου θα διασυνδεθεί µε ανάλογες ταχύτητες η 

ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας. Το Ε∆ΕΤ εξυπηρετεί 82 φορείς στους οποίους 

περιλαµβάνονται όλα τα ΑΕΙ, τα ΑΤΕΙ της χώρας, πολλά από τα ερευνητικά κέντρα της χώρας, καθώς 
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και το Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο. Συνολικά εξυπηρετεί πάνω από 200.000 χρήστες οι οποίοι είναι 

ερευνητές, φοιτητές και ερευνητικό προσωπικό ΑΕΙ / ΑΤΕΙ, χρήστες ακαδηµαϊκών και ερευνητικών 

ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών, εκπαιδευτικοί και µαθητές της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης. Όσον αφορά στη σύνδεση του δικτύου Ε∆ΕΤ2 µε το δίκτυο GEANT αποτελείται από 

δύο PoS/STM-4 (2x2,5Gbps) συνδέσεις.  

Για την υλοποίηση του δικτύου Ε∆ΕΤ2, η Ε∆ΕΤ είχε την αµέριστη υποστήριξη της 

ερευνητικής & εκπαιδευτικής κοινότητας και της πολιτείας. Η εξέλιξη αυτή δεν θα µπορούσε να γίνει 

πράξη χωρίς τη συλλογική προσπάθεια, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, των εθνικών ερευνητικών και 

εκπαιδευτικών δικτύων, και τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG INFSO) στο 5ο και 6ο 

Πρόγραµµα Πλαίσιο για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη. Η Ε∆ΕΤ οφείλει επίσης την επιτυχία 

αυτή στη συλλογική, εντατική προσπάθεια και εµπειρία των επιστηµονικών – τεχνικών στελεχών της 

και των ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων της χώρας καθώς και των εταιρειών από τις οποίες 

προµηθεύτηκε τις συνδέσεις υψηλής ταχύτητας (λ) και τον δικτυακό εξοπλισµό. 

Στην πόλη της Κοζάνης το Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας έχει ένα server στον 

Ο.Τ.Ε ο οποίος συνδέεται µε τη Θεσσαλονίκη και µετά µε το συνολικό πανελλαδικό δίκτυο. Μέσου 

αυτού του server υπάρχουν και κάποιες πρόσθετες υπηρεσίες που λειτουργούν µέσω Ε.∆.Ε.Τ : 

• Παρουσίαση κίνησης και διαθεσιµότητας 

• Υπηρεσία web proxy, content filtering και edge networking  

• Υπηρεσίες ∆ηµόσιου Κλειδιού (PKI) 

• Έλεγχος πρόσβασης (access control) 

• Υπηρεσίες τηλεδιασκέψεων 

• IP Τηλεφωνία 

• Video On Demand 

• Video Webcasting 

• Υπηρεσία mailing lists  

• Backup MX 

• Τεχνική υποστήριξη εκδηλώσεων 

 

Για περισσότερες πληροφορίες υπάρχει η ηλεκτρονική διεύθυνση  www.grnet.gr   
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9.2 Το Εθνικό ∆ίκτυο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» 

 

Το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» είναι ένα έργο του Υπουργείου Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Αποκέντρωσης (ΥΠΕΣ∆∆Α), µε το οποίο επιδιώκεται η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός της 

τηλεπικοινωνιακής υποδοµής του ∆ηµόσιου Τοµέα. Το έργο αφορά αποκλειστικά στην προµήθεια 

υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης σε 1800 σηµεία παρουσίας της δηµόσιας διοίκησης, υγείας και 

στρατολογίας και διασύνδεσης µέσω προµήθειας υπηρεσίας διασύνδεσης από δικτύου κορµού. Πάνω 

από αυτό το δίκτυο πρόσβασης και κορµού θα παρέχονται οι εξής υπηρεσίες: 

 

• Τηλεφωνία (εσωτερική και εξωτερική) 

• ∆εδοµένα (εσωτερική επικοινωνία και πρόσβαση στο Internet) 

• ∆ιασύνδεση σε ένα Ενιαίο ∆ίκτυο ∆εδοµένων και φωνής περί των 2000 φορέων της ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης 

• Ευρυζωνικές υπηρεσίες πρόσβασης στο Internet και υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου 

• ∆ιαδικτυακή Πύλη µε υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας (π.χ Υπηρεσίες καταλόγου, εφαρµογές 

τηλεσυνεργασίας κ.λ.π) σε όλους τους φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης) 

• Υποδοµή ασφάλειας για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών 

• Ηλεκτρονικό σύστηµα Τηλεκπαίδευσης (Σύγχρονης και Ασύγχρονης) 

• Υπηρεσίες Τηλεδιάσκεψης 

• ∆ωρεάν τηλεφωνία τόσο µεταξύ των Υπηρεσιών του Φορέα, όσο και για όλες τις συνδεδεµένες 

Υπηρεσίες. 

 

Στα πλαίσια του έργου επίσης θα δηµιουργηθεί δηµόσια υποδοµή κλειδιού (Public Key 

Infrastructure) για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών, διαδικτυακή πύλη πληροφόρησης (portal) 

για παροχή των υπηρεσιών του δηµοσίου προς τους πολίτες. Τέλος το έργο περιλαµβάνει εκπαίδευση 

υπαλλήλων πάνω στις ΤΠΕ καθώς και κατανεµηµένη υποστήριξη δικτύου από τους αναδόχους. Μέσω 

του δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» είναι δυνατή η παροχή, στους φορείς του ∆ηµοσίου, τηλεµατικών 

υπηρεσιών µε υψηλή ποιότητα και χαµηλό κόστος, γι’ αυτό και η πραγµατοποίησή του αποτελεί θέµα 

πρώτης προτεραιότητας για το ΥΠΕΣ∆∆Α. Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της λειτουργίας των 

δηµοσίων υπηρεσιών, µε την αναβάθµιση της µεταξύ τους επικοινωνίας µέσω της παροχής 

προηγµένων τηλεµατικών υπηρεσιών µε χαµηλό κόστος, και η ενοποιηµένη εξυπηρέτηση των 
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πολιτών, µε αυτοµατοποιηµένα και φιλικά προς τον χρήστη συστήµατα πληροφόρησης και 

διεκπεραίωσης συναλλαγών µε το ∆ηµόσιο. 

 

9.2.1 Σκοπός και Στόχοι 

 

 Κύριος σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της λειτουργίας των φορέων της Ελληνικής 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, µε την αναβάθµιση της ποιότητας των προσφερόµενων σε αυτούς 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και την παροχή προηγµένων τηλεµατικών υπηρεσιών.  

Οι στόχοι που επιδιώκονται µε το Έργο είναι: 

 

1.Ο εκσυγχρονισµός της Ελληνικής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (υλοποίηση του µοντέλου της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης) µε την παροχή προηγµένων τηλεµατικών υπηρεσιών και υπηρεσιών προστιθέµενης 

αξίας. 

 

2.Η αποτελεσµατική εκµετάλλευση των πληροφοριακών συστηµάτων των φορέων του Ελληνικού 

∆ηµόσιου Τοµέα µέσω της λειτουργικής διασύνδεσης των συστηµάτων αυτών. 

 

3.Η µείωση του κόστους της επικοινωνίας µεταξύ των φορέων του Ελληνικού ∆ηµόσιου Τοµέα µε 

ταυτόχρονη αύξηση της ταχύτητας και ασφάλειας διακίνησης των πληροφοριών. 

 

4.Η ενοποιηµένη αναβάθµιση των παρεχόµενων προς τον πολίτη υπηρεσιών, µέσω 

αυτοµατοποιηµένων και φιλικών προς τον χρήστη συστηµάτων πληροφόρησης και διεκπεραίωσης 

συναλλαγών µε τις ελληνικές δηµόσιες υπηρεσίες. 

 

5.Η εύκολη και γρήγορη αναζήτηση από τον πολίτη πληροφοριών οι οποίες έχουν ως πηγή Φορείς του 

Ελληνικού ∆ηµόσιου Τοµέα. 

 

6.Η βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη, ιδιαίτερα για διαδικασίες οι οποίες απαιτούν εµπλοκή 

περισσοτέρων του ενός φορέα, µε τελικό στόχο την παροχή υπηρεσιών µιας στάσης. 

 

7.Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχονται από την απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών και 

από την ανάπτυξη εναλλακτικών τρόπων υλοποίησης και χρηµατοδότησης τηλεπικοινωνιακών έργων. 
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8.Η µείωση του «ψηφιακού χάσµατος» στο πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας. 

 

9.Παράλληλα, µε την υλοποίηση του έργου επιδιώκεται η ανάπτυξη της βιοµηχανίας πληροφορικής 

και επικοινωνιών σε ένα περιβάλλον υγιούς ανταγωνισµού και η πλήρης αξιοποίηση των επενδύσεων 

στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Η εµφάνιση ενός τόσο µεγάλου έργου όπως το 

«ΣΥΖΕΥΞΙΣ» αναµένεται να επηρεάσει την αγορά των τηλεπικοινωνιών κυρίως στην παροχή των 

ευρυζωνικών υπηρεσιών. 

 

9.2.2 Βασικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

 

Συνοπτικά, τα βασικά χαρακτηριστικά του Έργου είναι: 

 

1. Η παροχή δικτυακών υπηρεσιών και όχι υποδοµών. Το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» ακολουθεί τη λογική 

της παροχής των υπηρεσιών σε επίπεδο παρεχόµενης υπηρεσίας µε προσυµφωνηµένα ποιοτικά και 

ποσοτικά χαρακτηριστικά (Συµφωνία Επιπέδου Παρεχοµένων Υπηρεσιών – Service Level 

Agrrement). 

 

2. Ο µεγάλος αριθµός τελικών πελατών–Φορέων (περίπου 1800). Κάθε ένας από αυτούς συνδέεται 

στις υπηρεσίες του Έργου µόνο µε το κεντρικό του κτίριο. 

 

3. Η έκταση του έργου. Οι Φορείς είναι διεσπαρµένοι σε όλη την έκταση της χώρας. Το δίκτυο 

διανοµής θα αριθµεί αθροιστικά περί τους 120-180 κόµβους διανοµής/συγκέντρωσης (PoPs), και κατά 

αναλογία 2-3 PoPs ανά νοµό της χώρας, δίνοντας τη δυνατότητα στους Ανάδοχους να προωθήσουν 

παρόµοιες υπηρεσίες και σε άλλους πελάτες πανελλαδικά, επαναχρησιµοποιώντας την εγκατεστηµένη 

υποδοµή για την επέκταση του Έργου καθώς και για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών τόσο προς 

εταιρικούς όσο και οικιακούς χρήστες. 

 

4. Η παροχή ενιαίων τιµών για τις τηλεφωνικές κλήσεις εκτός «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» (αστική–υπεραστική–

κινητή–διεθνής) σύµφωνα µε τη διεθνή πρακτική. Οι τηλεφωνικές κλήσεις εντός «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» 

παρέχονται ατελώς.  
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5. Η παροχή προηγµένων τηλεµατικών υπηρεσιών και υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας: προηγµένες 

υπηρεσίες τηλεφωνίας, τηλεοµοιοτυπίας, κλήσεις προς/από σταθερά και κινητά τηλέφωνα καθώς και 

τηλεφωνία εξωτερικού, πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο µε όλες τις παρελκόµενες υπηρεσίες, τηλεδιάσκεψη, 

τηλεκπαίδευση, υπηρεσίες αποµακρυσµένης πρόσβασης (τηλεργασία), υπηρεσίες πιστοποίησης 

και ασφάλειας ηλεκτρονικών συναλλαγών (υποδοµή δηµοσίου κλειδιού), κ.τ.λ. 

 

6. Ο ευρυζωνικός χαρακτήρας του. Το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» αποτελεί το πρώτο εγχείρηµα παροχής 

ευρυζωνικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών µεγάλης έκτασης στη Ελλάδα. 

 

7. Η προσέγγιση υλοποίησης του έργου σε 9 υποέργα. Τα επτά από αυτά αποτελούν αµιγώς έργα 

τηλεπικοινωνιακού ενδιαφέροντος ενώ τα δύο αναφέρονται στην αγορά πληροφορικής και υπηρεσιών 

καλύπτοντας ανάγκες ασφαλείας και ψηφιακών πιστοποιητικών καθώς και θεµάτων τηλεκπαίδευσης 

στο χώρο της Ελληνικής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

 

8. Η συνεχής κάλυψη των αναγκών του Ελληνικού ∆ηµοσίου πέρα από τα τρία χρόνια για τα οποία 

προκηρύσσεται σε αυτή τη φάση το έργο. Οι υπηρεσίες του δικτύου θα αρχίσουν να προσφέρονται 

εντός των εποµένων 24 µηνών µε χρονοδιάγραµµα επιχειρησιακής λειτουργίας 36 µηνών. 

 

9. Η ενιαία, αποδοτική και αποτελεσµατική διαχείριση των δαπανών του Ελληνικού ∆ηµοσίου για 

τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, στο πλαίσιο της συνάθροισης της σχετικής ζήτησης (aggregation of 

demand). 

 

Συνολικά το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» απαιτεί την υλοποίηση κατάλληλου επιχειρηµατικού σχεδίου 

για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών σε µία περιοχή της χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο 

αποτελεί µια µεγάλη επιχειρηµατική ευκαιρία για τους Αναδόχους, των οποίων όµως ο βασικός 

στρατηγικός στόχος πρέπει να παραµένει η παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις και 

τους πολίτες της περιοχής αυτής. 
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 9.2.3 Η Προσέγγιση Υλοποίησης του Έργου σε Υποέργα 

 

 Η απελευθέρωση της αγοράς σταθερής τηλεφωνίας από 1/1/2001 σε συνδυασµό µε τη 

σταθεροποίηση του ρυθµιστικού και νοµοθετικού πλαισίου δηµιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για 

την ανάπτυξη έντονου ανταγωνισµού πανελλαδικά. Η ανάπτυξη του ανταγωνισµού έχει ιδιαίτερη αξία 

στο πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας ώστε να µπορέσει να εξασφαλισθεί η παροχή 

ευρυζωνικών υπηρεσιών από τους τηλεπικοινωνιακούς οργανισµούς προς τους τελικούς καταναλωτές. 

Η εµφάνιση ενός τόσο µεγάλου έργου όπως το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» αναµένεται να επηρεάσει την 

αγορά των τηλεπικοινωνιών κυρίως στην παροχή των ευρυζωνικών υπηρεσιών. Με δεδοµένα τη 

χρονική στιγµή κατά την οποία το έργο αυτό υλοποιείται, την έκταση την οποία καλύπτει, καθώς και 

το γεγονός ότι το νέο περιβάλλον του ανταγωνισµού στην ελληνική αγορά των τηλεπικοινωνιών είναι 

ακόµα υπό διαµόρφωση, το έργο θα υλοποιηθεί σε εννέα (9) Υποέργα. Τα επτά από αυτά αποτελούν 

αµιγώς έργα τηλεπικοινωνιακού ενδιαφέροντος. Στο Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» η Ελληνική Επικράτεια έχει 

χωριστεί σε έξι (6) «τηλεπικοινωνιακά διαµερίσµατα» που στο εξής, θα αναφέρονται ως Nησίδες 

(Υποέργα 1-6). Όλες οι νησίδες ενώνονται µεταξύ τους µέσω ενός δικτύου κορµού (Υποέργο 7). Τα 

άλλα δύο Υποέργα αναφέρονται στην αγορά πληροφορικής καλύπτοντας ανάγκες κατάρτισης και 

(τηλ)εκπαίδευσης στο χώρο της Ελληνικής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (Υποέργο 8) καθώς και θεµάτων 

πιστοποίησης και ασφάλειας ηλεκτρονικών συναλλαγών (Υποέργο 9). Κατ’ αυτό τον τρόπο, τα 

περίπου 1800 σηµεία–Φορείς του Έργου µοιράζονται σε 6 τηλεπικοινωνιακές νησίδες, οι οποίες και 

είναι δυνατό να υλοποιούνται από διαφορετικούς Αναδόχους. Επίσης το δίκτυο κορµού αποτελεί ένα 

ξεχωριστό Υποέργο το οποίο και µπορεί να ανήκει στη δικαιοδοσία διαφορετικού Αναδόχου από 

αυτούς των νησίδων. Βεβαιότητα πρέπει να αποτελεί το γεγονός ότι ο Ανάδοχος ενός από τα επτά 

Υποέργα τηλεπικοινωνιακής φύσης θα παγιώσει τη θέση του στο χώρο των ευρυζωνικών υπηρεσιών 

δίνοντας του ένα µεγάλο συγκριτικό πλεονέκτηµα για την επικράτηση του στην αγορά αυτών των 

υπηρεσιών και αναδεικνύοντας τον σε ένα σηµαντικό παράγοντα της τηλεπικοινωνιακής αγοράς στη 

νησίδα όπου θα δραστηριοποιηθεί. Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι οι Φορείς (που ανήκουν σε ένα 

από τα 4 ιδεατά κλειστά δίκτυα τα οποία παρουσιάστηκαν παραπάνω και διασυνδέονται σε κάποια 

από τις έξι νησίδες) µπορούν διαφανώς να επικοινωνούν µεταξύ των υποδοµών των διαφορετικών 

νησίδων και του δικτύου κορµού. Αθροίζοντας τα Υποέργα για τις 6 νησίδες, το Υποέργο για το 

δίκτυο κορµού καθώς και τα 2 οριζόντια Υποέργα, το Έργο στο σύνολό του αποτελείται από εννέα (9) 

ξεχωριστά Υποέργα. Η πόλη της Κοζάνης ανήκει στη Νησίδα 5 (Βόρεια Ελλάδα) Οι φορείς που 

εξυπηρετούνται από το δίκτυο «Σύζευξις» φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:  
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Φορέας 
ΓΝ ΚΟΖΑΝΗΣ "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ" 
∆.Α ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΑΙΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΣΚΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΒΕΡΜΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ∆. ΥΨΗΛΑΝΤΗ 
∆ΗΜΟΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆ΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΤΣΟΤΙΛΙΟΥ 

∆ΥΠΕ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΚΟΖΑΝΗΣ 

Κ.Ε.Π. ΚΟΖΑΝΗΣ 
Κ.Ε.Π. ΠΤΟΛΕΜΑ'Ι'∆ΑΣ 

Κ.Ε.Π. ΣΕΡΒΙΩΝ 
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕΡΒΙΩΝ 
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 

ΝΓΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ "ΜΠΟ∆ΟΣΑΚΕΙΟ" 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΣΓ ΚΟΖΑΝΗΣ 

 

Όπως έγινε γνωστό το portal του ∆ήµου Κοζάνης θα συνδεθεί στο δίκτυο «Σύζευξις», όπως επίσης θα 

συνδεθεί και µια νέα υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνοµίας, το Police Online. 
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9.3 Ακαδηµαϊκό διαδίκτυο GUnet 

 

 Στα πλαίσια του Β’ ΚΠΣ υλοποιήθηκε το έργο Greek Universities Network (Gunet) στα 

πλαίσια του οποίου συντονίστηκε και υποστηρίχθηκε η διασύνδεση µέσω του Εθνικού ∆ικτύου 

Έρευνας και Τεχνολογίας, 18 Πανεπιστηµίων και 14 ΤΕΙ µε ευρυζωνικές συνδέσεις και την παροχή 

ευρυζωνικών υπηρεσιών και πιλοτικών εφαρµογών. Για την περαιτέρω και συνεχή αναβάθµιση των 

συνδέσεων πρόσβασης των ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων αλλά και την συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη 

ευρυζωνικών υπηρεσιών, δηµιουργήθηκε η µη κερδοσκοπική εταιρία «Ακαδηµαϊκό ∆ιαδίκτυο – 

Gunet» το Σεπτέµβριο 2000. Η εταιρία προσβλέπει στην περαιτέρω ανάπτυξη υποδοµών, και 

συγκεκριµένα έχει θέσει τέσσερις άξονες δράσεις: 

 

• Περαιτέρω αναβάθµιση του δικτύου πρόσβασης των Ιδρυµάτων: µε σκοπό το συντονισµό των 

Ακαδηµαϊκών Ιδρυµάτων για την αναβάθµιση του υφιστάµενου δικτύου πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο. 

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η εταιρεία έχει ήδη εκπονήσει µελέτη σκοπιµότητας για την 

υλοποίηση εναλλακτικού δικτύου οπτικών ινών, ως µελλοντική λύση για υλοποίηση υπερ-υψηλών 

ταχυτήτων πρόσβασης των Ιδρυµάτων στο ∆ιαδίκτυο. 

 

• Συντονισµένη ανάπτυξη προηγµένων τηλεµατικών υπηρεσιών: µε σκοπό την ανάπτυξη και 

υποστήριξη υπηρεσιών τηλεµατικής οριζόντιου χαρακτήρα µε στόχο τη διάδοση ψηφιακού 

περιεχοµένου στους χρήστες του ακαδηµαϊκού δικτύου. Η ανάπτυξη αυτή βασίζεται είτε στην 

περαιτέρω ανάπτυξη και προσαρµογή παλαιότερων ολοκληρωµένων υπηρεσιών, είτε στην αξιοποίηση 

νέων τεχνολογικών εξελίξεων που έχουν µελετηθεί και εφαρµοστεί στην περιοχή των δικτύων. 

 

• Ανάπτυξη υπηρεσιών σύγχρονης & ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης: περιλαµβάνει την παροχή 

υπηρεσιών σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης στους φορείς του GUnet και στους χρήστες 

τους. Συστατικά στοιχεία της δράσης είναι αφενός η σταδιακή υλοποίηση ενός κέντρου υποστήριξης 

τηλεκπαίδευσης για την παροχή υπηρεσιών σύγχρονης τηλεκπαίδευσης αλλά και για την µελλοντική 

παραγωγή ψηφιακού υλικού υψηλής ποιότητας για την ασύγχρονη τηλεκπαίδευση. Στα πλαίσια αυτής 

της κατεύθυνσης, έχουν ήδη ακολουθηθεί ενέργειες για την παροχή υπηρεσιών σύγχρονης 

τηλεκπαίδευσης σε εθνικό επίπεδο, µε την δηµιουργία και χρήση ανάλογων χώρων των Ακαδηµαϊκών 

Ιδρυµάτων. Αφετέρου µελετάται η από κοινού ανάπτυξη υπηρεσιών ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης 
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προκειµένου να διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα ανάµεσα στα Ιδρύµατα, αλλά και για να 

επιτευχθούν οι κατάλληλες οικονοµίες κλίµακας. 

• Ανάπτυξη ψηφιακού περιεχοµένου για την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες: µε στόχο την 

ανάπτυξη µίας δικτυακής πύλης για τις νέες ΤΠΕ. Η δράση αυτή αποσκοπεί στην ανάδειξη, συλλογή 

και παρουσίαση των δραστηριοτήτων της Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στις συγκεκριµένες θεµατικές 

περιοχές. 

 

9.4 Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο 

 

 Το Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο (ΠΣ∆ - www.sch.gr) είναι το εκπαιδευτικό ενδοδίκτυο του 

Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (www.ypepth.gr), που διασυνδέει όλα τα σχολεία 

και τους παρέχει βασικές και προηγµένες τηλεµατικές υπηρεσίες. Με τον τρόπο αυτό συντελεί στη 

δηµιουργία µίας νέας γενιάς εκπαιδευτικών κοινοτήτων, η οποία αξιοποιεί τις Τεχνολογίες της 

Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην καθηµερινή εκπαιδευτική διαδικασία. Η υλοποίηση του 

Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για την Κοινωνία 

της Πληροφορίας (www.infosoc.gr) και γίνεται µε τη στενή συνεργασία µεταξύ του ΥπΕΠΘ και ενός 

σχήµατος 12 Ερευνητικών Κέντρων και Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, µε 

εξειδίκευση στις τεχνολογίες δικτύων και διαδικτύου. 

 

9.4.1 Αρχιτεκτονική του δικτύου 

 

Το δίκτυο δοµείται σε µία ιεραρχική δοµή τριών επιπέδων τα οποία περιγράφονται στη 

συνέχεια: 

 

1. ∆ίκτυο Κορµού 

2. ∆ίκτυο ∆ιανοµής 

3. ∆ίκτυο Πρόσβασης 

 

∆ίκτυο Κορµού: Ως δίκτυο κορµού χρησιµοποιείται το Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας και 

Τεχνολογίας (Ε∆ΕΤ, www.grnet.gr), µε το οποίο υπάρχει διασύνδεση σε επτά κύρια σηµεία (Αθήνα, 

Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα, Ιωάννινα και Ξάνθη). Το Ε∆ΕΤ την παρούσα χρονική 
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στιγµή βρίσκεται σε φάση αναβάθµισης µετά το πέρας της οποίας θα προσφέρει πολύ υψηλές 

ταχύτητες πρόσβασης στους φορείς του (Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα και Ινστιτούτα µεταξύ των οποίων και 

το ΠΣ∆) της τάξης του 1Gbit/sec και ακόµα υψηλότερες στο δίκτυο κορµού. Το ΠΣ∆ θα επωφεληθεί 

από αυτήν την αναβάθµιση και θα µπορεί να προσφέρει ακόµη υψηλότερες ταχύτητες πρόσβασης στο 

διαδίκτυο αλλά και γρηγορότερες υπηρεσίες.  

 

∆ίκτυο ∆ιανοµής: Το Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο εγκαθιστά στην πρωτεύουσα κάθε νοµού 

δικτυακό και υπολογιστικό εξοπλισµό και εξασφαλίζει τη βέλτιστη πρόσβαση των σχολείων του 

νοµού στο δίκτυο και στις υπηρεσίες του. Οι κόµβοι του δικτύου διανοµής χωρίζονται σε δύο 

κατηγορίες Α) οι κύριοι κόµβοι που βρίσκονται στα σηµεία διασύνδεσης µε το Ε∆ΕΤ (Αθήνα, 

Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Ξάνθη και στην Σύρο) µαζί µε τον κόµβο της 

Καλαµάτας και Β) οι δευτερεύοντες κόµβοι που βρίσκονται στις πρωτεύουσες των νοµών της χώρας. 

Ο λειτουργικός ρόλος των κόµβων του δικτύου διανοµής είναι να παρέχει τις κατάλληλες θύρες 

διασύνδεσης για το δίκτυο πρόσβασης, να φιλοξενεί τον υπολογιστικό εξοπλισµό που παρέχει τις 

υπηρεσίες στο ΠΣ∆ και να παρέχει την υπηρεσία αποµακρυσµένης πρόσβασης. Επιπλέον στους 

κύριους κόµβους υλοποιούνται και οι πολιτικές ασφάλειας στην διασύνδεση µε το Ε∆ΕΤ. Η 

διασύνδεση των δευτερευόντων κόµβων µε του κύριους γίνονται µε µίσθωση κυκλωµάτων του ΟΤΕ. 

 

 ∆ίκτυο Πρόσβασης: Χρησιµοποιείται για να διασυνδέσει άµεσα και µε τις κατάλληλες 

τηλεπικοινωνιακές ζεύξεις τις µονάδες του ΠΣ∆ στον οικείο νοµαρχιακό κόµβο. Με βάση 

συγκεκριµένα οικονοµοτεχνικά χαρακτηριστικά επιλέγεται ο βέλτιστος τρόπος διασύνδεσης ανάµεσα 

σε: 

• Ψηφιακό κύκλωµα ISDN (ταχύτητα: 64 - 128 kbps) 

• Μισθωµένο αναλογικό κύκλωµα (0,128 – 2 Mbps) 

• Απλό επιλεγόµενο αναλογικό κύκλωµα (56 kbps) 

• Ασύρµατη ζεύξη (10 Mbps) 

• Κύκλωµα VDSL (10 - 15 Mbps) 

• Κύκλωµα ADSL (384/128 Kbps, πιλοτική εφαρµογή) 
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Εκτός από τα τηλεπικοινωνιακά κυκλώµατα το ∆ίκτυο Πρόσβασης του ΠΣ∆ απαρτίζεται και 

από έναν µεγάλο αριθµό δροµολογητών οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί στις σχολικές και διοικητικές 

µονάδες και εξυπηρετούν τις ανάγκες ελεγχόµενης πρόσβασης. 

 

9.4.2 Κατηγορίες Χρηστών 

 

 Για να διαφυλαχθεί ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας του δικτύου όλοι οι χρήστες του είναι 

πιστοποιηµένα πρόσωπα ή εκπαιδευτικές ή διοικητικές οντότητες της Εκπαίδευσης. Συγκεκριµένα οι 

φορείς / πρόσωπα που έχουν δικαίωµα διασύνδεσης στο ΠΣ∆ είναι: 

 

• Σχολεία: Έχουν δοθεί ένας ή περισσότεροι λογαριασµοί πρόσβασης σε όλα τα σχολεία της 

δευτεροβάθµιας και στο 83% της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.  

 

• ∆ιοικητικές Μονάδες: Έχουν δοθεί ένας ή περισσότεροι λογαριασµοί πρόσβασης σε 

περισσότερες από 2.100 διοικητικές µονάδες. 

 

• Εκπαιδευτικοί: Παρέχεται προσωποποιηµένη πρόσβαση στις υπηρεσίες του ΠΣ∆ σε όλους 

τους εκπαιδευτικούς, ενώ η υπηρεσία dialup παρέχεται σε ευρεία κλίµακα υπό συγκεκριµένες 

προϋποθέσεις. 

 

• Μαθητές: Παρέχεται πρόσβαση µέσω των σχολικών εργαστηρίων. Πιλοτικά παρέχεται 

προσωπικός λογαριασµός πρόσβασης στους µαθητές της ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης των νοµών 

Αχαΐας και Κορινθίας 

 

• ∆ιοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό 
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9.4.3 Παρεχόµενες Υπηρεσίες 

 

 Το Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο προσφέρει ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών. Οι σηµαντικότερες 

από αυτές είναι: 

 

1. Αυτοµατοποιηµένη διαδικασία εγγραφής εκπαιδευτικών και µαθητών στο δίκτυο - Υπηρεσία 

διαχείρισης χρηστών 

 

2. Αποµακρυσµένη σύνδεση στο δίκτυο (dialup) 

 

3. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (Ε-mail). Παρέχεται µέσω POP3, IMAP και web-mail 

www.sch.gr/webmail/ 

 

4. Ηλεκτρονικές λίστες επικοινωνίας (mail lists) 

 

5. ∆ικτυακή Πύλη (www.sch.gr). Προσφέρει ενηµερωτικές υπηρεσίες και προσωποποιηµένη 

πρόσβαση στις τηλεµατικές υπηρεσίες 

 

6. Ελεγχόµενη πρόσβαση στον παγκόσµιο ιστό (web) µε αποκλεισµό της πρόσβασης σε δικτυακούς 

τόπους µε επιβλαβές περιεχόµενο για ανήλικους. 

 

7. Φιλοξενία στατικών και δυναµικών ιστοσελίδων (web hosting) 

 

8. Οδηγοί αυτόµατης δηµιουργίας (wizards) ιστοσελίδων 

 

9. Ασύγχρονη Τηλε-εκπαίδευση, για την ανάρτηση και διανοµή ψηφιακών µαθηµάτων (www.sch.gr/e-

learning) 

 

10. Τηλεδιάσκεψη (teleconference, www.sch.gr/conf) 

 

11. Βίντεο κατ’ Απαίτηση (Video On Demand, www.sch.gr/vod), για τη διανοµή µέσω τεχνολογίας 

εικονοροών (streaming) πολυµεσικού εκπαιδευτικού υλικού 
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12. Ζωντανές µεταδόσεις εκδηλώσεων µέσω διαδικτύου (webcasting, www.sch.gr/rts) 

 

13. Χώροι Ανακοινώσεων (www.sch.gr/news) και Συζητήσεων (www.sch.gr/forums) 

 

14. Ηλεκτρονικό περιοδικό (www.sch.gr/magazine) 

15. Προσωπικό Ηµερολόγιο (Calendar), Προσωπικό Βιβλίο ∆ιευθύνσεων (Address Book) και Λίστα 

εργασιών & σηµειώσεων (to do list και notes) 

 

16. Υπηρεσία καταλόγου (Directory Service) 

 

17. Σύστηµα GIS 

 

18. Τηλεφωνία µέσω δικτύου δεδοµένων (Voice over IP) 

 

19. Online στατιστικά στοιχεία (www.sch.gr/statistics) 

 

20. Υποστήριξη Χρηστών (Help-Desk), για την άµεση επίλυση των τεχνικών προβληµάτων. 

Προσπελαύνεται µέσω του 801-11-801-81 και του www.sch.gr/user_support. 

 

Τέλος ο κάθε κόµβος πρόσβασης θα πρέπει να έχε το απαραίτητο hardware και software 

προκειµένου να µπορεί να υλοποιεί πολιτικές ασφάλειας (Access Lists) αλλά και τεχνικές µετάφρασης 

διευθύνσεων IP (NAT –PT). 

Στην πόλη της Κοζάνης ο δευτερεύων κόµβος του  Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου βρισκεται 

στον Ο.Τ.Ε. Για περισσότερες πληροφορίες υπάρχει η ηλεκτρονικη διέυθηνση http://www.sch.gr . 
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10. Συµπεράσµατα 
 
 
 Ύστερα από ένα πολύ αργό και αναιµικό ξεκίνηµα, το ελληνικό broadband φαίνεται να µπαίνει 

σε µία πορεία ικανοποιητικής ανάπτυξης, χωρίς ωστόσο να λείπουν κάποια σοβαρά προβλήµατα. Αν 

και οι υπηρεσίες ADSL υφίστανται στη χώρα µας, έστω και καθυστερηµένα, εδώ και λίγα χρόνια, 

ουσιαστικές κινήσεις είδαµε µόνο τα τελευταία δύο. Μάλιστα, παρά την αύξηση του ρυθµού των 

συνδέσεων ADSL, η Ελλάδα ήταν σταθερά στην τελευταία θέση της Ε.Ε. των 25, στοιχείο λογικό, 

µιας και ξεκίνησε από πάρα πού χαµηλά. Τη χρονιά που διανύουµε, πάντως, η χώρα µας κατάφερε να 

ξεκολλήσει από την τελευταία θέση, ενώ και οι ρυθµοί ανάπτυξης επιταχύνθηκαν σηµαντικά.  

Την ίδια µοίρα δεν έχουνε όµως και οι άλλες µορφές ευρυζωνικότητας, δηλαδή το VoIp, IpTv 

και WiFi. Η εξέλιξή και διάδοσή τους είναι πολύ αργή στον Ελλαδικό χώρο. Εξαίρεση αποτελεί το 

WiFi, µε κύριο παράδειγµα το Ασύρµατο Μητροπολιτικό ∆ίκτυο της Αθήνας. Την κατάσταση αυτή, 

προς το καλύτερο, µπορεί να αλλάξουν οι νέες ανάγκες των πολιτών-πελατών, ο ανταγωνισµός και οι 

οδηγίες από Ευρώπη (i2010).  

 Παράδειγµα προς µίµηση αποτελεί η πόλη των Τρικάλων, η οποία είναι πρωτοπόρος στον 

τοµέα αυτό και έχει προχωρήσει στην υλοποίηση δικτύου οπτικών ινών. Συγκεκριµένα όπως 

δηµοσιεύθηκε στο ADSLgr και στο http://trikalacity.gr , ο δήµος Τρικάλων αυξάνει το δίκτυο οπτικών 

ινών κατά 50% και κατά το διπλάσιο η πόλη των Τρικάλων, καθώς πρόκειται να τοποθετηθεί 

προσεχώς ζεύγος δικτύων σε νέο δακτύλιο. Στο µεταξύ, έχει αρχίσει να συνδέεται µε οπτικές ίνες 

πλήθος δηµοσίων κτιρίων, νοσοκοµείων και σχολείων. Ο δήµος Τρικάλων αξιοποιεί το πρόγραµµα 

της Κοινωνίας της Πληροφορίας για τη δηµιουργία δακτυλίου οπτικών ινών συνολικού µήκους 17.7 

χλµ. στην πόλη. Το τελικό αποτέλεσµα θα είναι η δυνατότητα ταχύτατης πρόσβασης από όλους τους 

κατοίκους του, αρκεί να το θέλουν και οι ίδιοι. 
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11 Βιβλιογραφία – Ηλεκτρονικές Πηγές  
 

1. www.infosoc.gr  

 

2. http://www.observatory.gr 

 

3. www.uom.gr  

 

4. www.pcw.gr  

 

5. www.giapraki.gr  

 

6. www.grnet.gr  

 

7. www.sch.gr  

 

8. www.ote.gr  

 

9. www.go-online.gr 

 

10. www.broad-band.gr 

 

11. www.adslgr.com 

 

12. www.broadbandcity.gr  

 

13. www.in.gr  

 

14. www.enthesis.net  

 

 


