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Στρατηγικές Εκμετάλλευσης Δικτύων Τηλεπικοινωνιών

Σύνοψη

Το ζήτημα της ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ευρυζωνικών δικτύων αποτελεί 
αξιόλογο πεδίο έρευνας λόγω του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει ως οικονομικό 
θέμα αξιολόγησης επενδύσεων. Η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για ευρυζωνικά 
δίκτυα και υπηρεσίες καθιστά το θέμα επίκαιρο. Το περιβάλλον ανάπτυξης τέτοιων 
δικτύων είναι ακόμη σε πρώιμο στάδιο, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλο ρίσκο 
στην ανάληψη πρωτοβουλιών.

Οι παραδοσιακές μέθοδοι αποτίμησης επενδύσεων δεν λαμβάνουν υπόψη τους το 
ενδεχόμενο διοικητικής παρέμβασης - είναι στατικές. Οι εξελίξεις των τεχνολογιών 
στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, οι προτιμήσεις των καταναλωτών, η γεωγραφική 
κατανομή της ζήτησης, το κανονιστικό πλαίσιο, ο ανταγωνισμός εισάγουν 
αβεβαιότητα η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από τις κλασικές μεθόδους. Η 
επιλογή του κατάλληλου επιχειρηματικού προτύπου για την εκμετάλλευση ενός 
δικτύου οπτικών ινών αποτελεί στρατηγική επιλογή και πρέπει να είναι προϊόν 
μελέτης που να λαμβάνει υπόψη της θέματα τεχνολογίας, συνθήκες αγοράς, τη δομή 
του κόστους και την ανάλυση του ρίσκου.

Η προτεινόμενη μεθοδολογία προορίζεται να αποτελέσει τη βάση για την εκπόνηση 
οικονομοτεχνικής μελέτης με στόχο την τελική επιλογή του καταλληλότερου 
επιχειρηματικού προτύπου. Η εφαρμογή της μεθοδολογίας στα πλαίσια της 
συγκεκριμένης εργασίας έγινε σε τμήμα του οδικού άξονα της Εγνατίας Οδού για τη 
σύνδεση δύο σημείων σε ημιαστικές περιοχές με οπτική ίνα μέχρι το κτίριο (fiber to 
the building). To προτεινόμενο μοντέλο κόστους αν και στηρίζεται σε συγκεκριμένες 
παραδοχές, παρουσιάζει πλεονεκτήματα διότι είναι απλό στην εφαρμογή και 
περιεκτικό στην εκτίμηση του συνολικού κόστους.
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Αναγνωρίσεις

Τα στοιχεία που παρατίθενται στη συγκεκριμένη εργασία, πέραν αυτών που είναι 
προϊόντα έρευνας στην επιστημονική βιβλιογραφία και αρθρογραφία, προέρχονται 
από προσωπικές συνεντεύξεις με στελέχη οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην 
αγορά των τηλεπικοινωνιών και των δικτύων οπτικών ινών ειδικότερα. Για τη 
συγκέντρωσή τους, χρειάστηκε να πραγματοποιηθούν συναντήσεις με ειδικούς σε 
θέματα ανάπτυξης δικτύων του ΟΤΕ στην Αθήνα και με τεχνικούς εγκαταστάσεων 
οπτικών ινών του ΟΤΕ στη Θεσσαλονίκη, με εκπρόσωπο της ΕΕΤΤ στην Αθήνα, με 
διευθυντικά στελέχη των εταιρειών Αττικές Διαδρομές Α.Ε και Αττικές 
Τηλεπικοινωνίες Α.Ε., με στελέχη της ΔΕΗ, της Spark.net - λόγω της εμπειρίας που 
διαθέτει στην αγορά της Βόρειας Ελλάδας - και με μηχανικούς της εταιρείας Εγνατία 
Οδός Α.Ε.

Σημαντική ήταν η βοήθεια στη συγκέντρωση στοιχείων από τον Δρ. Τ. Δούκογλου, 
Προϊστάμενο Εργαστηρίου Δικτύων Πρόσβασης και Κορμού της Γενικής Διεύθυνσης 
Θεμάτων Τεχνολογίας του Ομίλου «ΟΤΕ Α.Ε.» και τον κ. Δ. Παπαευθυμίου, 
Εμπορικό Διευθυντή της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.».

Επίσης σημαντική για την ολοκλήρωση της εργασίας ήταν η συνεισφορά του 
επιστημονικού υπεύθυνου του θέματος Δρ. Α. Οικονομίδη, Επίκουρου Καθηγητή του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του κ. Γ. Αγγέλου, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, 
εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη του εργαστηρίου CONTA του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας.
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1 Εισαγωγή

1.1 Γενικά

Στην εποχή της νέας οικονομίας ο ρόλος των τηλεπικοινωνιακών δικτύων καθίσταται 
όλο και πιο σημαντικός. Η ψηφιακή τεχνολογία δημιουργεί το υπόβαθρο για την 
ανάπτυξη νέων υπηρεσιών προς όφελος του πολίτη, των επιχειρήσεων και των 
κρατικών υπηρεσιών. Η επερχόμενη σύγκλιση της πληροφορικής και των 
τηλεπικοινωνιών δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη νέων μοντέλων 
οργάνωσης τόσο σε επιχειρηματικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Έχοντας σαν 
στόχο την ισονομία των πολιτών, οι κυβερνήσεις και οι διάφοροι διακρατικοί 
οργανισμοί επιδιώκουν την ισότιμη επικοινωνία και συμμετοχή στη γνώση για τους 
πολίτες τους, καταστρώνοντας στρατηγικά προγράμματα και επιχειρησιακά σχέδια 
για την ανάπτυξη των απαραίτητων επικοινωνιακών υποδομών που θα συμβάλλουν 
στους γενικότερους εθνικούς στόχους (παιδεία, υγεία, πολιτισμός, ποιότητα ζωής, 
απασχόληση, κλπ.).

Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία eEurope, τα σχέδια δράσης eEurope 20021 και eEurope 
20052, θέτουν τις γενικές κατευθύνσεις:

Ευρυζωνική πρόσβαση για όλη τη Δημόσια Διοίκηση μέχρι το 2005.
Ενίσχυση της ευρυζωνικής πρόσβασης με έμφαση στις λιγότερο προνομιούχες 
περιοχές.
Εισαγωγή μέχρι το 2005 πληροφοριακών δικτύων μεταξύ σημείων υγείας με 
ευρυζωνική πρόσβαση.

Στην Ελλάδα, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» 
περιλαμβάνει δράσεις πολλές από τις οποίες έχουν σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας 
της ζωής μέσω της χρήσης των νέων τεχνολογιών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. 
Προϋπόθεση για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και τη διάδοση των ήδη υπαρχόντων 
σε όλη την επικράτεια αποτελεί η εγκατάσταση δικτυακών υποδομών σε εθνικό και 
περιφερειακό - τοπικό επίπεδο.

Παράλληλα, είναι αναγκαία και η διαμόρφωση ενός κατάλληλου ρυθμιστικού 
πλαισίου (αδειοδότηση, καθολική πρόσβαση, διασύνδεση μεταξύ παροχών, 
δικαιώματα διέλευσης, πρόσβαση στον τοπικό βρόχο, κλπ.) για τη διασφάλιση της 
ομαλής ανάπτυξης και λειτουργίας των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Η πρόσβαση στις νέες υπηρεσίες (Fast Internet, Video & Audio streaming, Video & 
Audio on demand, κλπ.) απαιτεί την ύπαρξη επαρκούς εύρους ζώνης (ευρυζωνικά 
δίκτυα). Σε περιοχές που χαρακτηρίζονται μειονεκτικές (αγροτικές, νησιά) 
διαφαίνεται η ανάγκη παροχής κινήτρων στους φορείς που προτίθενται να 
αναπτύξουν ευρυζωνικές υπηρεσίες και υποδομές. Στο σημείο αυτό είναι αναγκαία η 
συμμετοχή του κράτους είτε με απ’ ευθείας παρέμβαση είτε έμμεσα (μέσω 
συνεργαζόμενων φορέων ή με δράσεις που στοχεύουν στην κάλυψη των κενών που 
δημιουργούνται στην αγορά). Παραδείγματα τέτοιων ενδιάμεσων φορέων αποτελούν

1 Το Σχέδιο Δράσης “eEurope 2002, an Information Society for All”, εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2000 
στο Συμβούλιο Κορυφής του Φέϊρε
2 Το Σχέδιο Δράσης eEurope 2005, an Information Society for All”, εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2002 στη 
Σεβίλλη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
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οι οργανισμοί ή οι επιχειρήσεις που διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή για να 
αναπτύξουν δίκτυα κορμού (ΟΣΕ, ΔΕΗ, ΔΕΠΑ, Αττική Οδός, ΕΥΔΑΠ, ΤΡΑΜ, 
ΗΣΑΠ, Εγνατία Οδός, κλπ.).

Η ανάπτυξη και εκμετάλλευση ευρυζωνικών δικτύων παρουσιάζει ενδιαφέρον ως 
οικονομικό θέμα αξιολόγησης επενδύσεων αλλά και ως θέμα στρατηγικής επιλογής 
για την αξιοποίηση μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας.

Στο παρόν κείμενο επιχειρείται ο προσδιορισμός των παραμέτρων που διέπουν την 
ανάπτυξη και εκμετάλλευση ευρυζωνικών δικτύων κορμού στην Ελληνική 
Επικράτεια και εξετάζεται η περίπτωση της Εγνατίας Οδού ως δυνητικού φορέα 
υλοποίησης ευρυζωνικών υποδομών δεδομένης της διέλευσης του οδικού άξονα από 
δύσκολες γεωγραφικά περιοχές (Ηπειρος) και απομακρυσμένες κοινωνικές ομάδες 
(Θράκη).

1.2 Στόχοι

Ο κύριος στόχος των ειδικών που ασχολούνται με θέματα ανάπτυξης και οικονομικής 
εκμετάλλευσης των δικτύων είναι ο προσδιορισμός του πλέον ασφαλούς μοντέλου 
ανάπτυξης ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των επενδύσεων (ανάλυση αγοράς, 
ανάλυση κόστους, εκτίμηση κινδύνου).

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η αποτύπωση του θέματος της ευρυζωνικότητας 
και η παρουσίαση μιας μεθοδολογίας αποτίμησης επενδύσεων σε ευρυζωνικά δίκτυα. 
Αποσκοπεί να αποτελέσει ένα κείμενο βάσης, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί από όσους 
ενδιαφέρονται να αναπτύξουν δίκτυα παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών σε περιοχές 
με μικρή πυκνότητα πληθυσμού (ημιαστικές, αγροτικές).

1.2.1 Με τι ασχολείται η εργασία

Ο λόγος διερεύνησης του συγκεκριμένου θέματος είναι η συνεχώς αυξανόμενη 
ζήτηση για ευρυζωνικά δίκτυα και υπηρεσίες, ενώ το περιβάλλον ανάπτυξης τέτοιων 
δικτύων είναι ακόμη σε πρώιμο στάδιο, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλο ρίσκο 
στην ανάληψη πρωτοβουλιών από ιδιώτες. Οι συνθήκες της αγοράς (είναι τελικά 
απαραίτητες σε όλους οι ευρυζωνικές υπηρεσίες;), το κανονιστικό και ρυθμιστικό 
πλαίσιο, ο προσδιορισμός του οικονομικού οφέλους και η επικινδυνότητα της 
επένδυσης αποτελούν παράγοντες που απαιτούν προσεκτική αξιολόγηση από 
υποψηφίους παρόχους. Η συγκεκριμένη εργασία ασχολείται με τη συγκέντρωση 
στοιχείων από τη διεθνή και Ελληνική αρθρογραφία για τον προσδιορισμό των 
παραμέτρων που επηρεάζουν την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων (τεχνολογίες, 
ρυθμιστικά και κανονιστικά ζητήματα, συνθήκες αγοράς, ρόλοι παροχών). Στη 
συνέχεια γίνεται διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης δικτύων κορμού με οπτικές 
ίνες, παρατίθενται τα μοντέλα ανάπτυξης δικτύων οπτικών ινών, τα πλεονεκτήματα 
και μειονεκτήματα της συγκεκριμένης τεχνολογίας και επιχειρείται η προσέγγιση 
εναλλακτικών επιχειρηματικών σεναρίων για την εκμετάλλευση του οδικού άξονα 
της Εγνατίας Οδού, ως δικτύου κορμού. Εξετάζονται τα επιχειρηματικά πρότυπα, 
παρατίθεται στοιχεία κόστους (μοντέλο χρέωσης) για τον προσδιορισμό του τελικού 
κόστους εγκατάστασης, λειτουργίας, διαχείρισης και συντήρησης ενός δικτύου 
οπτικών ινών και γίνεται ποιοτική αξιολόγηση των στρατηγικών επιλογών για την 
εκμετάλλευση των υποδομών του οδικού άξονα.
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Η προτεινόμενη μεθοδολογία βασίζεται σε ευρέως αποδεκτά μοντέλα αποτίμησης 
επενδύσεων προσαρμοσμένα στην περίπτωση ανάπτυξης τηλεπικοινωνιακού δικτύου 
κατά μήκος ενός οδικού άξονα. Μπορεί δε να χρησιμοποιηθεί από υποψήφιους 
τηλεπικοινωνιακούς παρόχους ως βάση για την εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης 
με στόχο την επιλογή της καταλληλότερης στρατηγικής για την εκμετάλλευση 
δικτύων οπτικών ινών.

1.2.2 Με τι δεν ασχολείται η εργασία

Δεν επιχειρείται η εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης που να προσδιορίζει το 
βέλτιστο ή τα βέλτιστα σενάρια οικονομικής εκμετάλλευσης ενός δικτύου οπτικών 
ινών. Κάτι τέτοιο απαιτεί την ανάλυση αγοράς και πρόγνωση της ζήτησης, την 
οικονομική ανάλυση για τον προσδιορισμό του κατάλληλου τιμήματος διάθεσης των 
υπηρεσιών που καθιστά προτιμητέα κάποια συγκεκριμένη επιλογή σε σχέση με το 
χρόνο και την ανάλυση ρίσκου.

Η πλήρης εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας μπορεί να αποτελέσει 
αντικείμενο μιας μελλοντικής μελέτης, η οποία θα κατατάσσει τις επενδυτικές 
επιλογές σε σειρά καταλληλότητας χρησιμοποιώντας ποσοτικά κριτήρια και θα 
προτείνει την καταλληλότερη με στόχο την υιοθέτησή της από την εταιρεία που 
διαχειρίζεται την Εγνατία Οδό. Δεδομένου ότι ο χώρος των τηλεπικοινωνιών 
επηρεάζεται από τις ραγδαίες εξελίξεις στις τεχνολογίες, τη ρευστότητα στο 
κανονιστικό πλαίσιο, τη διάθεση των καταναλωτών να πληρώσουν για κάποιες νέες 
υπηρεσίες, τον έντονο ανταγωνισμό, την ύφεση στην επιχειρηματική ανάπτυξη, τις 
ιδιαιτερότητες των απομακρυσμένων και μη αστικών περιοχών είναι απαραίτητο να 
γίνουν κάποιες παραδοχές. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της 
μεθοδολογίας (προτεινόμενες στρατηγικές) εξαρτώνται από τις συγκεκριμένες 
παραδοχές. Για το λόγο αυτό η μελέτη πρέπει να γίνει τη χρονική στιγμή που 
προηγείται της απόφασης για επένδυση.

1.2.3 Συνεισφορά

Η παρούσα εργασία δεν προορίζεται να δώσει συγκεκριμένη απάντηση στο ερώτημα 
«ποια είναι η καλύτερη στρατηγική για την ανάπτυξη ενός δικτύου οπτικών ινών», 
αλλά συνεισφέρει στην επιλογή με τους παρακάτω τρόπους:

Αντιμετωπίζει συνολικά το ζήτημα των ευρυζωνικών υπηρεσιών και τις 
προοπτικές τους στον Ελληνικό χώρο, ειδικά στις ημιαστικές και αγροτικές 
περιοχές.
Παραθέτει στρατηγικές και πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί σε άλλες χώρες. 
Αιτιολογεί την επιλογή των οπτικών ινών ως μέσου για την ανάπτυξη δικτύων 
κορμού (backbone).
Προχωρεί σε ποιοτική εκτίμηση των εναλλακτικών σεναρίων εκμετάλλευσης 
ενός δικτύου οπτικών ινών.
Προσδιορίζει τις εναλλακτικές επιλογές που υπάρχουν για την αξιοποίηση της 
Εγνατίας Οδού ως φορέα ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών ή υπηρεσιών.

Η διαθέσιμη μέχρι στιγμής αρθρογραφία αναφέρεται είτε στις ευρυζωνικές υπηρεσίες 
εν γένει είτε σε δίκτυα (τεχνολογίες), χωρίς να υπάρχει συνδυασμός των δύο. Επίσης,
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το γεγονός ότι υπάρχει έλλειψη δικτύων κορμού δημιουργεί ενδιαφέρον, δεδομένου 
ότι η κατασκευή των υποδομών είναι το σημαντικότερο ζήτημα (αποτελεί 
προϋπόθεση για κάθε επόμενο βήμα). Ειδικά σε περιοχές με μικρή πυκνότητα 
πληθυσμού, αγροτικές ή απομακρυσμένες περιοχές υπάρχει ένας ή το πολύ δύο 
κυρίαρχοι πάροχοι που διαθέτουν τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. Η Εγνατία Οδός 
αποτελεί ενδιαφέρουσα περίπτωση στον Ελλαδικό χώρο διότι είναι ο φυσικός φορέας 
που εκτείνεται οριζόντια ενώνοντας τα τις ημιαστικές και αγροτικές περιοχές της 
Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υπόβαθρο για 
την ανάπτυξη δικτύου κορμού με στόχο την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών στις 
παραπάνω περιοχές.

Δίκτυα κορμού για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υπηρεσιών αναπτύσσουν και άλλες 
εταιρείες στον Ελλαδικό χώρο σε ευρεία κλίμακα (ΟΤΕ, ΟΣΕ, ΔΕΗ, ΔΕΠΑ) ή σε 
συγκεκριμένες περιοχές (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) (ΟΤΕ, Vivodi, Αττικές 
Τηλεπικοινωνίες, ΕΤΗΔΙ-Κοινοπραξία Αττικό Μετρό Α.Ε.-ΤΡΑΜ Α.Ε.-ΗΣΑΠ).

1.3 Κεφάλαια

Το παρόν κείμενο αποτελείται από 6 κεφάλαια, βιβλιογραφία και ένα παράρτημα με 
παρουσίαση περιπτώσεων. Στο κεφάλαιο 1 (Εισαγωγή), παρουσιάζονται τα κίνητρα 
που οδήγησαν στην διερεύνηση του θέματος, οι στόχοι, οι σκοποί, και η συνεισφορά 
της εργασίας. Στο 2° κεφάλαιο (Προηγούμενη έρευνα) αναφέρονται οι μέχρι στιγμής 
προσπάθειες άλλων ερευνητών να προσεγγίσουν το ζήτημα της εκμετάλλευσης 
ευρυζωνικών δικτύων. Στο 3° κεφάλαιο (Ευρυζωνικά δίκτυα) παρουσιάζεται το 
ζήτημα της ευρυζωνικότητας, το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες των ευρυζωνικών 
δικτύων, τα μοντέλα στρατηγικής εκμετάλλευσης δικτύων που εφαρμόζονται στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό, το ρυθμιστικό πλαίσιο και ο ρόλος της πολιτείας, οι 
διαθέσιμες τεχνολογίες και τα μοντέλα ανάπτυξης δικτύων οπτικών ινών. Στο 4° 
κεφάλαιο (Εκμετάλλευση του δικτύου) περιγράφεται η προτεινόμενη μεθοδολογία 
για την εκμετάλλευση δικτύων οπτικών ινών κατά μήκος του οδικού άξονα της 
Εγνατίας Οδού και εξετάζονται πέντε σενάρια ανάπτυξης επιχειρηματικής δράσης, 
παρατίθενται εμπειρίες από αντίστοιχους οργανισμούς, γίνεται εκτίμηση της 
πελατειακής βάσης με αναφορά σε δημογραφικά στοιχεία των περιοχών από τις 
οποίες διέρχεται ο άξονας και παρουσιάζεται το μοντέλο κόστους που 
χρησιμοποιείται στη μεθοδολογία. Στη συνέχεια γίνεται εφαρμογή ενός σεναρίου 
στην περίπτωση ενός τμήματος της Εγνατίας Οδού στην ανατολική πλευρά (Ξάνθη - 
Αλεξανδρούπολη). Στο 5° κεφάλαιο (Συγκριτική αξιολόγηση) γίνεται η αξιολόγηση 
της καταλληλότητας κάθε σεναρίου με βάση ποιοτικά κριτήρια και στο 6° κεφάλαιο 
(Συμπεράσματα - Προτάσεις) παρατίθενται τα τελικά συμπεράσματα.
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2 Προηγούμενη έρευνα

Από τη σχετική βιβλιογραφία προκύπτει ότι οι ερευνητικές προσπάθειες μέχρι 
σήμερα ασχολούνται με τον προσδιορισμό μοντέλων για τεχνο-οικονομική 
αποτίμηση επενδύσεων. Για επενδύσεις σε θέματα δικτύων κορμού και πρόσβασης 
έχουν παρουσιαστεί στην αγορά διάφορα εργαλεία που προσφέρουν τη δυνατότητα 
αξιολόγησης του κόστους των επενδύσεων. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα RACE [62], 
ACTS [64] και Eurescom [37], Στα πλαίσια του RACE αναπτύχθηκε το εργαλείο 
TITAN [63] και η ανάπτυξη της ίδιας μεθοδολογίας συνεχίστηκε στο πρόγραμμα 
ACTS με τα έργα OPTIMUM, TERRA, TONIC καθώς και στο Eurescom.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Eurescom (Project 901) [37] ασχολείται με τον καθορισμό 
του πλαισίου για την οικονομική ανάλυση επενδύσεων σε έργα τηλεπικοινωνιών. Τα 
παραδοτέα του προγράμματος περιλαμβάνουν μεθοδολογίες και μοντέλα ανάλυσης 
επενδύσεων (μοντέλα ανάλυσης αγοράς, πρόβλεψης ζήτησης, συμπεριφοράς 
ανταγωνιστών, εξωτερικών επιδράσεων, ανάλυσης ρίσκου). Η ομάδα εργασίας - 
στην οποία συμμετείχε και ο ΟΤΕ - ολοκλήρωσε τις εργασίες της τον Οκτώβριο του 
2000.

Η έρευνα για τον προσδιορισμό στρατηγικών ανάπτυξης και οικονομικής 
εκμετάλλευσης δικτύων τηλεπικοινωνιών εντοπίζεται σε συλλογικές προσπάθειες για 
την εκμετάλλευση δικτύων οπτικών ινών.

Η βιωσιμότητα των ευρυζωνικών δικτύων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Στην 
έρευνά του ο Denis Joram [10], της France Telecom αναφέρει τέσσερις παράγοντες 
που πρέπει να εξεταστούν:

Το ζήτημα του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή το όριο
αποδοτικότητας του ευρυζωνικού δικτύου.
Το ζήτημα της τιμολόγησης.
Η αντικατάσταση της τεχνολογίας.
Η μετάβαση των χρηστών στη νέα τεχνολογία.

Το γεγονός ότι παρουσιάζεται σήμερα αύξηση του αριθμού των συνδρομητών δεν 
σημαίνει ότι τα ευρυζωνικά δίκτυα είναι ο πλέον οικονομικός τρόπος για να 
ικανοποιηθεί η ζήτηση. Υπάρχει κάποιο όριο αποδοτικότητας σε σχέση με το είδος 
και το πλήθος των υπηρεσιών, που καθιστά ασύμφορη την περαιτέρω ανάπτυξη νέων 
εφαρμογών στα δίκτυα μιας συγκεκριμένης τεχνολογίας. Το ερώτημα βέβαια είναι 
εάν αυτό το όριο μπορεί να προσεγγιστεί.

Στα ευρυζωνικά δίκτυα υπάρχει διαφοροποίηση στις απαιτήσεις για ποιότητα 
(οικιακοί σε σχέση με τους επιχειρησιακούς πελάτες), για οικονομίες κλίμακας, για 
την τιμή της υπηρεσίας, για το είδος των υπηρεσιών. Είναι λοιπόν δύσκολο να 
καθοριστεί η τιμολογιακή δομή που επιτρέπει τη βιωσιμότητα του δικτύου. Μερικοί 
καταναλωτές μπορεί να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες χωρίς κόστος. Εάν όμως 
εγκαταλείψουν το δίκτυο εισάγουν κάποια απώλεια στην αποδοτικότητα του δικτύου 
(αυξάνεται το μέσο κόστος). Στην περίπτωση που στο δίκτυο προσφέρονται δύο 
υπηρεσίες, ο χρήστης της υπηρεσίας Α πληρώνει περισσότερο από το μέσο κόστος, 
αλλά λιγότερο από όσο θα πλήρωνε εάν ήταν ο μόνος που χρησιμοποιούσε το δίκτυο, 
ενώ ο χρήστης της υπηρεσίας Β πληρώνει λιγότερο από το μέσο κόστος. Η 
κατάσταση μπορεί να είναι: ο χρήστης της υπηρεσίας Β μπορεί να αποδεχθεί να
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πληρώνει περισσότερο από το χρήστη της υπηρεσίας Α με σκοπό να προσελκύσει τον 
χρήστη Α στο δίκτυο και στη συνέχεια να επωφεληθεί από τη μείωση κόστους που θα 
προελθεί από τις οικονομίες κλίμακας.

Αν και η παραπάνω μορφή τιμολόγησης μπορεί να φαίνεται αποδοτική, η ετερογένεια 
των καταναλωτών και η ποικιλία των εναλλακτικών τεχνικών λύσεων καθιστά το 
ζήτημα της τιμολόγησης πολύπλοκο. Επίσης, πρέπει η τιμολόγηση να προβλέψει τον 
επιμερισμό των κοινών δαπανών ανά πελάτη. Ο μερισμός του κόστους είναι κυρίαρχο 
ζήτημα και πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα των παροχών.

Οι Mitchell et al. [10] αναφέρουν ότι η τιμολόγηση αντί να γίνεται με βάση το είδος 
της παρεχόμενης υπηρεσίας μπορεί να γίνει με βάση στοιχεία χρήσης όπως η 
κατάληψη (occupancy) του εύρους ζώνης, το είδος μεταγωγής ή δρομολόγησης και η 
πρόσθετη επεξεργασία που παρέχεται από το δίκτυο.

Η μεγάλη ενοποίηση υπηρεσιών περιορίζει τη δυνατότητα των παροχών να αλλάξουν 
τεχνολογία. Η ταυτόχρονη παρουσία πάνω στο ίδιο δίκτυο πολλαπλών τεχνολογιών 
εισάγει πρόσθετα προβλήματα τιμολόγησης.

Σε σύγκριση με τα δίκτυα χαλκού, τα δίκτυα οπτικών ινών επιτυγχάνουν μεγαλύτερες 
οικονομίες κλίμακας διότι η ίνα μπορεί να μοιράζεται μεταξύ πολλών συνδρομητών. 
Αλλά και σε επίπεδο οικονομιών σκοπού οι ίνες πλεονεκτούν διότι το κόστος 
παροχής πρόσθετων υπηρεσιών είναι χαμηλότερο, ενώ ο ίδιος εξοπλισμός μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε περισσότερες από μία υπηρεσίες.

Η επιλογή του μέσου (χαλκός / ίνες) δημιουργεί ανταγωνισμό μεταξύ των νέων και 
παραδοσιακών παροχών. Εφόσον οι οπτικές ίνες που προσφέρει ένας νέος πάροχος 
ως νέα τεχνολογία προσελκύσουν τους πλέον σημαντικούς πελάτες των 
παραδοσιακών παροχών, τα επενδυτικά σχέδια των οργανισμών αυτών θα 
στηρίζονται σε στρατηγικά παρά σε καθαρά οικονομικά κριτήρια. Σαν παράδειγμα 
αναφέρεται η περίπτωση της κινητής τηλεφωνίας, η οποία προσέλκυσε τους πελάτες 
υψηλού εισοδήματος, με αποτέλεσμα οι πάροχοι σταθερής τηλεφωνίας να χάσουν ένα 
σημαντικό μερίδιο. Δηλαδή ένας παραδοσιακός πάροχος οφείλει πλέον στα 
στρατηγικά του σχέδια να εξετάσει την επένδυση στην κινητή τηλεφωνία σε σχέση με 
την επένδυση σε αναβάθμιση του υφιστάμενου δικτύου του σταθερής τηλεφωνίας. 
Ήδη στη Φινλανδία οι τιμές της κινητής τηλεφωνίας επιτρέπουν στους περισσότερους 
καταναλωτές (οικιακούς κυρίως) να απαλλαγούν από τα σταθερά τηλέφωνα που 
απαιτούν συνήθως πάγιο τέλος3.

Οι οπτικές ίνες, αν και αρχικά στοχεύουν να καλύψουν τις ανάγκες συγκεκριμένων 
ομάδων πελατών κυρίως ως δίκτυα κορμού (long haul / core) και μητροπολιτικά 
δίκτυα (MANs), τελικά θα αποτελέσουν ένα καθολικό δίκτυο διαθέσιμο στους 
περισσότερους συνδρομητές. Βέβαια οι ασυρματικές τεχνολογίες (μικροκυματικές 
ζεύξεις, ραδιοεκπομπές, laser, δορυφορικές ζεύξεις, κλπ.) αποτελούν την κύρια 
απειλή απέναντι στην μελλοντική επέκταση των δικτύων οπτικών ινών στα δίκτυα 
πρόσβασης (access networks) (Εικόνα 2-1) και θα πρέπει να συνεκτιμώνται στα 
σχέδια των παροχών. Δεν λειτουργούν όμως ανταγωνιστικά με τις ίνες αλλά μάλλον 
συμπληρωματικά, αφού κάθε ασυρματική διάταξη καταλήγει σε κάποιο κόμβο του

’ Στην Ελλάδα συζητείται έντονα η προοπτική συγχώνευσης του ΟΤΕ με την COSMOTE.
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δικτύου κορμού το οποίο στηρίζεται σε ίνες4. Τελικά αυτό που ενδιαφέρει τον 
καταναλωτή είναι η υπηρεσία αυτή καθ' εαυτή (π.χ. μετάδοσης φωνής) ανεξαρτήτως 
μέσου (σταθερό καλωδιακό δίκτυο, οπτικές ίνες ή ασύρματες διατάξεις).
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Εικόνα 2-1. Ιεραρχία δικτύων 
Πηγή: CISCO

Κατά το στάδιο της ανάπτυξης των δικτύων οπτικών ινών θα υπάρχει μια προσωρινή 
περίοδος συνύπαρξης των δύο τεχνολογιών, χαλκού και οπτικών ινών. Αυτό σημαίνει 
πρόσθετα κόστη συντήρησης, διπλή εκπαίδευση προσωπικού, απαίτηση για 
συμβατότητα του εξοπλισμού, κλπ. Προκύπτουν ζητήματα τιμολόγησης καθόσον 
υπάρχουν πελάτες του παλαιού και του νέου δικτύου παράλληλα.

Οι πελάτες υψηλών απαιτήσεων θα είναι οι πρώτοι που θα συνδεθούν στο 
ευρυζωνικό δίκτυο, παρακάμπτοντας το παλιό δίκτυο και δημιουργώντας απαιτήσεις 
για αυξήσεις τιμολογίων και για τους υπόλοιπους πελάτες. Αντίθετα, έχοντας 
διαθέσιμο μόνο το ευρυζωνικό δίκτυο, μπορεί να παραμείνουν κάποια κίνητρα για 
ορισμένους πελάτες να παρακάμψουν το δίκτυο αυτό και να χρησιμοποιήσουν 
χαμηλότερης ποιότητας αλλά φθηνότερες λύσεις (Mitchell et al. [10]).

Σε περιοχές με χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού, οι πάροχοι της καλωδιακής 
τηλεόρασης θα μπορέσουν να προσφέρουν ευρυζωνικές υπηρεσίες με χαμηλότερο 
κόστος σε σχέση με τους παρόχους τηλεφωνίας. Αυτό το σενάριο δεν υφίσταται στην 
Ελλάδα καθόσον δεν υπάρχουν συνδρομητές καλωδιακής τηλεόρασης. Ο μοναδικός 
πάροχος δραστηριοποιείται στην Αττική σε περιορισμένη κλίμακα.

Γενικά ερευνητικές προσπάθειες γίνονται είτε από ινστιτούτα που έχουν ιδρύσει οι 
κρατικοί φορείς για την προώθηση της ευρυζωνικότητας, είτε από ακαδημαϊκά 
ιδρύματα που εξειδικεύονται στο αντικείμενο μέσω πρωτοβουλιών (π.χ. TINA [59], 
MIT ITC [39]). Ένα μεγάλο μέρος της ερευνητικής προσπάθειας προσανατολίζεται 
στην κοστολογική αποτίμηση των επενδύσεων σύμφωνα με τις κλασικές ποσοτικές 
μεθόδους (καθαρή παρούσα αξία, εσωτερικό επιτόκιο προεξόφλησης, περίοδος 
αποπληρωμής). Δεδομένου ότι στην πραγματικότητα υπάρχουν πολλοί αστάθμητοι

4 Τα ασυρμαιικά δίκτυα σταθερής πρόσβασης πλεονεκτούν σε σχέση με τα δίκτυα οπτικών ινών στο 
ότι είναι μικρός ο χρόνος εγκατάστασής τους ειδικά σε περιοχές που παρουσιάζουν εδαφολογικές 
ιδιαιτερότητες. Σε κάθε περίπτωση, επιτυγχάνουν ταχύτητες μετάδοσης μέχρι 1,2 Mbps και πρέπει να 
εξετάζονται σαν εναλλακτική λύση, όταν οι απαιτήσεις μπορούν να καλυφθούν .
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παράγοντες που δεν είναι εύκολο να ποσοτικοποιηθούν κάποιες ερευνητικές ομάδες 
(James Alleman, [8]) εισάγουν στην έρευνά τους την έννοια των real options. Οι 
παραδοσιακές μέθοδοι αποτίμησης επενδύσεων δεν λαμβάνουν υπόψη τους το 
ενδεχόμενο διοικητικής παρέμβασης - είναι στατικές. Η αβεβαιότητα εκφράζεται 
μόνο από κάποιο ποσοστό προεξόφλησης. Η μεθοδολογία των real options εισάγει τη 
δυνατότητα μια επιχείρηση να εγκαταλείψει, να επεκτείνει, να συρρικνώσει ή γενικά 
να αλλάξει τις ενέργειές της ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν.

Στην πράξη, οι πάροχοι που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην ανάπτυξη και 
εκμετάλλευση ευρυζωνικών δικτύων, πέραν των αποτελεσμάτων των ερευνητικών 
ομάδων, οφείλουν να συνεκτιμήσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τη 
βιωσιμότητα των εταιρικών σχημάτων που προτείνονται ως κατάλληλα για 
εκμετάλλευση ή συν-εκμετάλλευση των δικτύων.

Η εταιρεία Analysys [33] έχει αναπτύξει εργαλεία λογισμικού για την οικονομική 
αποτίμηση δικτύων με εκμετάλλευση των αγωγών διέλευσης.
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3 Ευρυζωνικά Δίκτυα

3.1 Γενικά

Το θέμα της ευρυζωνικότητας βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο του 
ενδιαφέροντος των παροχών, των πελατών και των ρυθμιστικών αρχών σε Διεθνές, 
Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο. Έχει αναδειχθεί σε κυρίαρχο ζήτημα λόγω της 
εξέλιξης των τεχνολογιών που επιτρέπουν τη μετάδοση δεδομένων, φωνής, εικόνων 
και video με υψηλές ταχύτητες πάνω από τα υφιστάμενα δίκτυα χαλκού που είχαν 
εγκατασταθεί για την εξυπηρέτηση της τηλεφωνίας. Παράλληλα, η απαίτηση για όλο 
και μεγαλύτερη αύξηση της ταχύτητας μετάδοσης ωθεί τους παρόχους να 
αναβαθμίσουν τα δίκτυά τους χρησιμοποιώντας άλλες μορφές πρόσβασης στον 
τελικό καταναλωτή (οπτικές ίνες μέχρι τα σημεία διασύνδεσης, μέχρι το σπίτι - 
γραφείο, ασύρματη πρόσβαση στο δίκτυο διανομής, δίκτυα της καλωδιακής 
τηλεόρασης).

Ως μέσα για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων μπορούν να χρησιμοποιηθούν το 
χάλκινο τηλεφωνικό δίκτυο σε συνδυασμό με χρήση τεχνολογιών xDSL, τα 
καλωδιακά modems, οι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τα ασύρματα 
δίκτυα (πχ, LMDS, MMDS, WiFi, Wireless DSL), οι οπτικές ίνες.

Οι ορισμοί που συναντιόνται διεθνώς για την ευρυζωνικότητα διαφέρουν από χώρα 
σε χώρα. Κατά μια έννοια η ευρυζωνική πρόσβαση καθορίζεται από τους ρυθμούς 
μετάδοσης των δεδομένων. Άλλοι ορισμοί καθορίζουν την ευρυζωνικότητα βάσει των 
υπηρεσιών που διατίθενται μέσω των ευρυζωνικών δικτύων π.χ. video on demand.

Σύμφωνα με την ITU (Recommendation 1.113) ευρυζωνική είναι η πρόσβαση με 
ταχύτητα μετάδοσης μεγαλύτερη από τη βασική ISDN (1.5 ή 2MBps) [65]. Κατά μια 
έννοια ο όρος χρησιμοποιείται ευρέως ως υποκατάστατο του High Speed Internet. Οι 
πάροχοι διαφημίζουν τις υπηρεσίες DSL με ταχύτητες άνω των 256KBps ως 
ευρυζωνικές. Οι κυβερνήσεις χρησιμοποιούν την έννοια της ευρυζωνικότητας για 
θέματα περιεχομένου (εφαρμογών).

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC) ορίζει ως ευρυζωνική 
την πρόσβαση όταν η ταχύτητα μετάδοσης από τον πάροχο προς τον χρήστη 
(downstream) και από τον χρήστη προς τον πάροχο (upstream) είναι μεγαλύτερη των 
200KBps στο τελευταίο μίλι. Το όριο αυτό έχει επιλεγεί ως το ελάχιστο απαιτούμενο 
για τις πλέον δημοφιλείς ευρυζωνικές υπηρεσίες, που είναι η ανάγνωση ιστοσελίδων 
με την ταχύτητα που ξεφυλλίζει κανείς ένα βιβλίο και η μετάδοση video σε πλήρη 
κίνηση.

Ο ΟΟΣΑ χαρακτηρίζει ως ευρυζωνική την πρόσβαση όταν η ταχύτητα μετάδοσης 
από τον πάροχο προς τον χρήστη (downstream) είναι τουλάχιστον 256 kbps και από 
τον χρήστη προς τον πάροχο (upstream) τουλάχιστον 64 kbps.

Στην Ευρώπη, η ταχύτητα upstream μετάδοσης με ADSL της τάξης των 64 - 
128KBps προωθείται ως ευρυζωνική.

Στην Ελλάδα, με σχετική απόφαση (ΑΠ 151.488/ΚτΠ 641/08.03.2002) του Ειδικού 
Γραμματέα για την «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Υπουργείου Οικονομίας και
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Οικονομικών, έχει συσταθεί ομάδα εργασίας για την ευρυζωνική πρόσβαση με 
αντικείμενο το συντονισμό των σχετικών δράσεων, την κατάθεση συγκεκριμένων 
προτάσεων για έργα που προωθούν την ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών σε 
περιφερειακή βάση, τη μεταφορά διεθνών πρακτικών στα Ελληνικά δεδομένα, το 
σχεδίασμά δράσεων ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών, την παροχή 
προτάσεων προς δημόσιους φορείς και επιχειρήσεις για τη δημιουργία βασικής 
πλατφόρμας και τελικά την επεξεργασία κειμένου στρατηγικής για την ευρυζωνική 
πρόσβαση. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της ομάδας εργασίας περιλαμβάνεται η 
προώθηση και στήριξη δράσεων για την ανάπτυξη δικτύων κορμού (backbone 
networks) στην περιφέρεια. Μετά τη διαμόρφωση του κειμένου στρατηγικής, η 
ομάδα εργασίας κάλεσε σε δημόσια διαβούλευση (4-5/4/2002 και 24/1/2003) τους 
εμπλεκόμενους φορείς που αποτελούν δυνητικούς παρόχους ευρυζωνικών υπηρεσιών 
ή ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τις σχετικές υποδομές. Τα αποτελέσματα των 
διαβουλεύσεων δημοσιεύονται σε σχετικό κείμενο [12] στην ιστοσελίδα www.broad- 
band.gr.

Μεταξύ των εταιρειών που ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρόσκληση της ομάδας 
εργασίας περιλαμβάνονται οι Med Nautilus, OTE, Tellas, Vivodi, Εγνατία Οδός A.E., 
ΟΣΕ, Forthnet, Telestet, Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε., Vodafone. Κάθε εταιρεία έχει 
αναπτύξει κάποιο δίκτυο βασιζόμενο σε διάφορες τεχνολογίες (δορυφορική ψηφιακή 
πλατφόρμα, ιδιόκτητο DSL δίκτυο, δίκτυο σταθερής ασύρματης πρόσβασης LMDS, 
μικροκυματικά δίκτυα υψηλών ταχυτήτων). Παρατηρείται συγκέντρωση της 
δραστηριότητας κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα (Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, 
Κρήτη), όπου αναπτύσσονται δίκτυα οπτικών ινών. Παράλληλα, εταιρείες όπως η 
ΔΕΗ, ο ΟΣΕ, η Εγνατία Οδός Α.Ε. αναπτύσσουν δίκτυα οπτικών ινών μέσω των 
υποδομών τους (γραμμές ισχύος της ΔΕΗ όπου ο ουδέτερος αγωγός αντικαθίσταται 
από καλώδιο που περιλαμβάνει ουδέτερο και οπτικές ίνες, αγωγοί πολυαιθυλενίου 
εκατέρωθεν της Εγνατίας Οδού, σιδηροδρομικές γραμμές του ΟΣΕ). Ο ΟΤΕ, ως 
κυρίαρχος πάροχος τόσο σε δίκτυο κορμού όσο και σε δίκτυα πρόσβασης και 
διανομής διαθέτει ιδιόκτητο DSL δίκτυο στο σύνολο της επικράτειας ενώ αναπτύσσει 
δίκτυο σταθερής ασύρματης πρόσβασης (LMDS) και ασυρματικό δίκτυο κορμού σε 
όλη την Αττική. Η «Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.» αναπτύσσει ιδιωτικό δίκτυο 
οπτικών ινών ως δίκτυο κορμού αλλά και ως δίκτυο διανομής στον τελικό 
καταναλωτή Fiber to the Home (FTTH) - Ethernet to the Home (ETTH).

Τα σχέδια των εταιρειών ανέφεραν επέκταση του δικτύου LMDS στην Αττική με 
στόχο η κάλυψη να φτάσει το 82% και στη Θεσσαλονίκη το 20% μέχρι το τέλος του 
2003. Ο ΟΤΕ σχεδίασε την εγκατάσταση υποβρυχίου δικτύου κορμού Αθήνας - 
Θεσσαλονίκης μέχρι το τέλος του 2003.

Η γενική εκτίμηση των εταιρειών είναι ότι οι ανάγκες λόγω της ανάπτυξης 
ευρυζωνικών δικτύων πρόσβασης θα είναι έως και 20 φορές μεγαλύτερες από τα 
σημερινά δεδομένα. Μερικές από τις στρατηγικές αντιμετώπισης των αυξημένων 
αναγκών που καταστρώνουν οι εταιρείες του χώρου είναι η αναβάθμιση των 
δακτυλίων οπτικών ινών στο τρίγωνο Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Πάτρα, η ανάπτυξη 
των δικτύων UMTS και LMDS, ιδιόκτητες ενσύρματες υποδομές με εγκατάσταση 
ιδιωτικών δικτύων οπτικών ινών, ιδιόκτητες ασυρματικές υποδομές, ενοικίαση 
χωρητικότητας από τον ΟΤΕ ή άλλους παρόχους.
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3.2 Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες των ευρυζωνικών δικτύων

Ήδη σε ορισμένες χώρες υπάρχει δυνατότητα ευρείας πρόσβασης σε εφαρμογές 
ευρυζωνικών δικτύων. Στην Ελλάδα, το έδαφος τώρα ετοιμάζεται και στα επόμενα 
πέντε χρόνια αναμένεται να διατίθενται προς ευρεία χρήση οι παρακάτω εφαρμογές

Εφαρμογή Απαιτήσεις σε εύρος ζώνης
Τηλε-εργασία 110Kbps- 1.5Mbs to 7Mbs
Τηλεδιάσκεψη (Videoconferencing) 110Kbps - 800Kbs
e-leaming (τηλε-εκπαίδευση)
Παροχή on-line μαθημάτων και δημιουργία on-line βιβλιοθηκών, 
πλοήγηση και ξενάγηση σε ιδεατούς χώρους

110Kbps- 1.5Mbsto7Mbs

e-health (τηλε-ιατρική)
Εξέταση ασθενών απο απόσταση, εφαρμογές ρομποτικής για 
πραγματοποίηση χειρουργικών επεμβάσεων

110Kbps- 1.5Mbsto7Mbs

Video-τηλεφωνία 70Kbps - 200Kbs
Video on Demand 1Mbps- 1.5Mbs to 7Mbs
Audio on Demand llOKbs - 700 Kbs
e-games
Τηλε-παιχνίδια μέσω Internet (ειδικά με τρισδιάστατα γραφικά) 40Kbps - 600 Kbs

e-commerce (ηλεκτρονικό εμπόριο)
Ηλεκτρονικά καταστήματα, on-line αγορές, on-line συναλλαγές 40Kbps- 1.5Mbs to 7Mbs

Ηλεκτρονική τραπεζική (e-banking) 40Kbps - 400Kbs
Ηλεκτρονικά νέα 40Kbps- 2Mbs
Ψηφιακή τηλεόραση 1Mbps - 7Mbs

Πίνακας 3-1. Ευρυζωνικές εφαρμογές 
Πηγή: (Canada Broadband Task Force)

Με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε εφαρμογής διακρίνουμε τρεις 
κατηγορίες υπηρεσιών:

Υπηρεσίες περιεχομένου (Video on Demand, Audio on Demand, ψηφιακή 
τηλεόραση, ηλεκτρονικά νέα).
Υπηρεσίες εφαρμογής (Τηλεδιάσκεψη, τηλεπαιχνίδια, τηλε-εκπαίδευση, τηλε
ϊατρική).
Βασικές υπηρεσίες (Fast Internet, VPN).

3.3 Διεθνής Εμπειρία

Στο συνέδριο με θέμα “1ST 2003: The Opportunities Ahead”, 2-4/10/2003 στο 
Μιλάνο, ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Erkki Liikanen - υπεύθυνος για την 
Κοινωνία της Πληροφορίας, ανέφερε ότι «η ανάπτυξη της χρήσης ευρυζωνικών 
υπηρεσιών μπορεί να τροφοδοτήσει το επόμενο στάδιο καινοτομίας του Internet: την 
προώθηση real-time video, μουσικής και άλλων νεότερων υπηρεσιών κατευθείαν στα 
σπίτια και τις επιχειρήσεις».

Ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ (Ιούνιος 2003) την πρώτη θέση σε ευρυζωνική 
πρόσβαση κατέχει η Κορέα με διείσδυση 23.17% και ακολουθούν ο Καναδάς με
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13.27%, η Ισλανδία με 11.22%, ενώ Βέλγιο, Ολλανδία, Σουηδίαλ Ελβετία 
βρίσκονται στις πρώτες θέσεις με διείσδυση άνω του 9%. Ιαπωνία και ΗΠΑ 
ακολουθούν με 8.60% και 8.25%, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση του 
πίνακα με διείσδυση 0.02% (Εικόνα 3-1).

Broadband access in OECD countries per 100 inhabitants, June 2003
Source: OECD

Εικόνα 3-1. Διείσδυση ευρυζωνικής πρόσβασης 
Πηγή: OECD [www.oecd.org/sti/telecom]

Η ευρυζωνική πρόσβαση στην Ελλάδα παρέχεται κυρίως με γραμμές ADSL 
(καλωδιακή τηλεόραση, οπτικές ίνες, ασύρματες συνδέσεις χρησιμοποιούνται σε 
περιορισμένη κλίμακα) (Πίνακας 3-2). 5

Broadband access in OECD countries per 100 inhabitants, June 2003
DSL Cable Modem Other Platforms Total

Australia 1.48 1.11 0.07 2.65
Austria 2.76 4.22 0 6.98
Belgium 6.25 3.82 0.27 10.34
Canada 6.09 7.18 0 13.27
Czech Republic 0.06 0.21 0 0.28
Denmark 7.29 3.17 0.65 11.11
Finland 5.39 1.21 0.01 6.61
France 3.56 0.57 0 4.13
Germany 4.68 0.06 0.10 4.84
Greece 0.003 0 0.02 0.02
Hungary 0.56 0.36 0 0.93
Iceland 10.66 0 0.56 11.22
Ireland 0.19 0.08 0.14 0.41
Italy 2.50 0 0 34 2.84
Japan 6.49 1.75 0.36 8.60
Korea 14.36 8.45 0.37 23.17
Luxembourg 2.02 0.24 0.06 2.32
Mexico 0.12 0.15 0 001 0.28
Netherlands 3.82 5.38 0.001 9.20
New Zealand 1.87 0.06 0.14 2.07
Norway 4.08 1.17 0.14 5.39

5 Στη Σουηδία, η εταιρεία Bredbandsbolaget έχει εγκαταστήσει οπτικές ίνες σε μεγάλο πλήθος κτιρίων 
και η διείσδυση των οπτικών ινών είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με αυτή της καλωδιακής τηλεόρασης 
που εξυπηρετεί το 65% των Σουηδικών σπιτιών [17]
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Poland 0.09 0.12 0 0.21
Portugal 1.12 2.61 0 3.72
Slovak Republic 0 0.01 0 0.01
Spain 3.24 1.00 0 4.24
Sweden 5.44 1.96 1.76 9.16
Switzerland 4.70 4.43 0 9.13
Turkey 0.01 0.05 0 0.06
United Kingdom 1.78 1.82 0.02 3.63
United States 2.68 4.84 0.74 8.25
OECD 3.37 2.40 0.29 6.06
EU 3.31 1.10 0.14 4.55
Source: OECD [www.oecd.org/sti/telecom]

Πίνακας 3-2. Ευρυζωνική πρόσβαση ανά τεχνολογία

Σύμφωνα με στοιχεία της ITU (“Birth of Broadband”, 16 Σεπτεμβρίου 2003) σε 
παγκόσμια κλίμακα ο αριθμός των χρηστών ευρυζωνικών δικτύων φτάνει σήμερα τα 
63 εκατομμύρια. Την πρώτη θέση σε διείσδυση κατέχει η Κορέα6 με 21% (21 
συνδρομητές ανά 100 κατοίκους), το Hong Kong έρχεται δεύτερο με 15% και ο 
Καναδάς τρίτος με 11%. Ενδεικτικά αναφέρεται ο χρόνος φόρτωσης (download) μιας 
ταινίας DVD διάρκειας 1.5 ώρας (αρχείο 4 Gigabytes) από το διαδίκτυο σε κάθε
χωρά:

Ιαπωνία VDSL (26 Mbit/s) - 20 λεπτά
Κορέα VDSL (20 Mbit/s) - 26 λεπτά
Βέλγιο ADSL (3 Mbit/s) - 3 ώρες
Δανία ADSL (2 Mbit/s) - 4.5 ώρες
ΗΠΑ Cable modem (1.5 Mbit/s) - 6 ώρες
Ελβετία ADSL (0.756 Mbit/s) - 12 ώρες
Dial-up (0.056 Mbit/s) -7.5 ημέρες

Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα της ευρυζωνικής πρόσβασης είναι ότι δεν 
χρειάζεται ο χρήστης να καλέσει (dial-up) τον πάροχο όταν επιθυμεί να 
χρησιμοποιήσει κάποια υπηρεσία. Το χαρακτηριστικό “always on” αποτελεί 
σημαντικό στοιχείο για την υιοθέτηση των ευρυζωνικών υπηρεσιών.

Για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων στις αγροτικές περιοχές είναι αναγκαία η 
ανάληψη πρωτοβουλιών από ομάδες χρηστών ή ενδιαφερομένων φορέων, ώστε να 
υποκινηθεί η κρατική παρέμβαση. Η συμμαχία Rural Broadband Coalition (RBC) 
[48] έχει στόχο την προώθηση δράσεων για την παροχή Internet υψηλών ταχυτήτων 
στις αγροτικές περιοχές των ΗΠΑ. Τα μέλη της συμμαχίας (πάροχοι Internet, 
εταιρείες τηλεπικοινωνιών, εταιρείες υποδομών, τοπικές κοινότητες, τοπική 
αυτοδιοίκηση, εταιρείες τεχνολογίας, κυβερνητικοί οργανισμοί) υποστηρίζουν ότι η 
παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών σύντομα θα αναγνωριστεί ως «παραδοσιακή» 
υπηρεσία υποδομής (utility), σε αναλογία με τα προγράμματα ηλεκτροδότησης των 
αγροτικών περιοχών της εποχής του 1930, που στοχεύει στη γεφύρωση του ψηφιακού 
χάσματος.

6 Στην Κορέα υπάρχει μεγάλη εξάπλωση της υπηρεσίας «dial pad» (IP τηλεφωνίας), η οποία κατάφερε 
να διεισδύσει σε μεγάλο αριθμό χρηστών, μέσα από επιθετική πολιτική μείωσης των τιμολογίων από 
PC προς σταθερό τηλέφωνο [60]. Βέβαια, είναι σημαντικό το γεγονός ότι για να φτάσει η Κορέα στην 
πρώτη θέση αναπτύχθηκε πολύ σκληρός ανταγωνισμός μεταξύ των παροχών. Η τρίτη εταιρεία 
τηλεπικοινωνιών Thrunet κήρυξε πτώχευση, η δεύτερη Hanaro Telecom εμφάνισε ζημίες το 2002 με 
αποτέλεσμα να παραιτηθεί ο Γενικός Διευθυντής της και η πρώτη Korea Telecom αντιμετώπισε 
μείωση του μεριδίου της κάτω από το 50% το 2002.
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3.4 Κατηγορίες Μοντέλων Στρατηγικής σε άλλες χώρες

Η δραστηριοποίηση των παροχών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μπορεί να γίνει με 
δύο γενικές στρατηγικές : με βάση τις υποδομές (facilities-based) και με βάση τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες (service-based) (G. A. Woroch, “Local network 
Competition”).

Εάν ο πάροχος διαθέτει ιδιωτικό δίκτυο σε κάποιο βαθμό το δίκτυο θα πρέπει να 
διασυνδεθεί με άλλα δίκτυα. Με την ανάπτυξη ασύρματων δικτύων έχουν εμφανιστεί 
στην αγορά πάροχοι (bypassers) που παρακάμπτουν τους τοπικούς παρόχους 
προσφέροντας στους πελάτες τους σύνδεση μέσω ασυρματικών διατάξεων ή οπτικών 
ινών.

Στην περίπτωση που ο πάροχος επιλέξει να μην έχει ιδιωτικό δίκτυο, χρησιμοποιεί τα 
δίκτυα των ήδη εγκατεστημένων παροχών για να παρέχει υπηρεσίες στους πελάτες 
του. Η χρήση των υφισταμένων δικτύων μπορεί να γίνει με την απόκτηση 
δικαιωμάτων διέλευσης και την ενοικίαση εύρους ζώνης. Η παροχή υπηρεσιών 
μπορεί να περιλαμβάνει μεταπώληση του εύρους ζώνης ή κοινή χρήση των υποδομών 
του κυρίαρχου (incumbent) παρόχου (όπως π.χ. ο διαμοιρασμός συχνοτήτων στο 
δίκτυο διανομής).

Ορισμένοι πάροχοι μπορεί να επιλέξουν ένα μίγμα στρατηγικής που να περιλαμβάνει 
τη λειτουργία ιδιωτικού δικτύου και τη χρήση των δικτύων άλλων παροχών (π.χ. σε 
περιοχές όπου θεωρείται μη συμφέρουσα η εγκατάσταση νέου δικτύου).

Κάθε στρατηγική έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Για παράδειγμα, η 
ανάπτυξη υποδομών έχει αυξημένο κόστος και υψηλό ρίσκο. Βέβαια, όταν ο πάροχος 
σχεδιάζει, κατασκευάζει και λειτουργεί το δικό του δίκτυο έχει πολύ καλύτερο έλεγχο 
στο λειτουργικό κόστος και στον καθορισμό των υπηρεσιών. Σε αντίθεση, η χρήση 
του δικτύου άλλων παροχών και η μεταπώληση υπηρεσιών, απαιτεί πολύ μικρότερες 
αρχικές δαπάνες. Εάν μάλιστα οι υπηρεσίες είναι άμεσα διαθέσιμες, ο 
νεοεισερχόμενος πάροχος θα μπορέσει να εγκατασταθεί στην αγορά σε συντομότερο 
διάστημα.

Η είσοδος με βάση τις υπηρεσίες, έχει κόστη που εξαρτώνται από τον τρόπο που ο 
εγκατεστημένος πάροχος τιμολογεί τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, από τον σχεδιασμό 
τους, τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών, πότε και πού είναι διαθέσιμες.

Από τη διεθνή πρακτική προκύπτει ότι η πλέον συνήθης στρατηγική για 
νεοεισερχόμενους παρόχους, ανεξάρτητα αν διαθέτουν ιδιωτικό δίκτυο ή νοικιάζουν 
υπηρεσίες, είναι η δημιουργία ενός αρχικού πακέτου υπηρεσιών, το οποίο διαθέτουν 
σε συγκεκριμένους πελάτες σε κάποια γεωγραφική περιοχή, πριν να επιχειρήσουν να 
αναπτυχθούν σε άλλες αγορές. Αρχικά μπήκαν στην αγορά ως «πάροχοι των 
παροχών» (carriers’ carrier) προσφέροντας εύρος ζώνης μεταξύ απομακρυσμένων 
σημείων σε μεγάλα αστικά κέντρα. Οι πάροχοι ευρυζωνικών υπηρεσιών που 
δραστηριοποιούνται στη λιανική και δεν διαθέτουν ιδιωτικό δίκτυο είναι αυτοί που 
πρώτοι ζητούν εύρος ζώνης, για να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους. Αυτοί 
μπορούν να διασφαλίσουν ένα αρχικό εισόδημα και αποτελούν τον πρώτο στόχο των 
νεοεισερχομένων παροχών. Μετά τις πρώτες επιτυχημένες προσπάθειες, ξεκίνησαν 
την παροχή υπηρεσιών προσανατολισμένων στην εξυπηρέτηση μεγάλων
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επιχειρήσεων και κρατικών οργανισμών. Μετά από αρκετό διάστημα ξεκίνησαν να 
παρέχουν ευρυζωνικές υπηρεσίες σε μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις σε μικρότερα 
αστικά κέντρα και ακόμη αργότερα σε οικιακούς καταναλωτές. Σήμερα, οι πλέον 
ζητούμενες υπηρεσίες είναι οι υπηρεσίες Internet (διάθεση ιστοσελίδων και 
πρόσβαση στον παγκόσμιο ιστό).

Οι στρατηγικές ανάπτυξης ευρυζωνικών υπηρεσιών είναι ανάγκη να συνοδεύονται 
πολλές φορές από κυβερνητικές παρεμβάσεις. Ειδικά σε απομακρυσμένες ή 
αγροτικές περιοχές το κράτος είναι αναγκαίο να παρέμβει διότι η ζήτηση από μόνη 
της δεν είναι δυνατόν να δημιουργήσει ενδιαφέρον για την προσέλκυση υποψηφίων 
παροχών. Στο κείμενό της για την ευρυζωνικότητα, η Ομάδα Εργασίας του ΥΠΕΘΟ 
κατατάσσει τις στρατηγικές σε τρεις κυρίως κατηγορίες:

1. Ήπιες μορφές παρέμβασης από την πολιτεία (κυρίως σε ρυθμιστικά θέματα) 
στις ενέργειες του ιδιωτικού τομέα (Ν. Ζηλανδία και Ελβετία). 
Περιλαμβάνουν αναδιάρθρωση του ρυθμιστικού πλαισίου, έλλειψη απευθείας 
χρηματοδότησης για ενίσχυση ευρυζωνικών υποδομών, προγράμματα 
βελτίωσης δεξιοτήτων, ενίσχυση πρωτοβουλιών σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο, επέκταση της κάλυψης της καθολικής υπηρεσίας της τηλεφωνίας σε 
σχήματα πρόσβασης στο διαδίκτυο.

2. Γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος (digital divide) και βελτίωση της 
πρόσβασης (Γερμανία, Ιταλία, Ιρλανδία, Μ. Βρετανία, Καναδάς, ΗΠΑ, 
Αυστραλία). Περιλαμβάνουν άμεση χρηματοδότηση για ευρυζωνική σύνδεση 
στο δίκτυο διανομής και την απόκτηση εξοπλισμού από κοινότητες και 
ομάδες, επιδότηση ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, τηλε- 
εκπαίδευσης, τηλε-ιατρικής, χρηματοδότηση δράσεων που ενισχύουν την 
οικονομική ανάπτυξη. Δεν χρηματοδοτούν άμεσα δίκτυα κορμού παρά μόνο 
κέντρα πρόσβασης.

3. Εθνικά προγράμματα ευρείας κλίμακας (Κορέα, Νορβηγία, Μαλαισία, 
Σιγκαπούρη, Ταϊβάν, Ιαπωνία και εν μέρει η Γαλλία και η Ιρλανδία). 
Περιλαμβάνουν επενδυτικά σχέδια και στρατηγικές που συνδέουν την 
ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων με μεγαλύτερες κοινωνικο-οικονομικές 
δράσεις.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα ελάχιστης κρατικής παρέμβασης είναι η Κορέα και η 
Ιαπωνία, όπου ο ανταγωνισμός έχει συμπιέσει κατά πολύ τις τιμές και έχουν 
δημιουργηθεί φαινόμενα αστάθειας σε κάποιους παρόχους. Ήδη μελετάται η εκ νέου 
παρέμβαση του κράτους.

3.5 Ευρυζωνικές υποδομές και υπηρεσίες - Υπάρχουσα κατάσταση

Οι υποδομές που πρόκειται να αναπτυχθούν και να διατεθούν στην Ελληνική 
επικράτεια μέχρι το 2006 βασίζονται κυρίως στις τεχνολογίες xDSL, ασυρματικές 
τεχνολογίες (LMDS, WiFi,Wireless DSL) ή/και οπτικές ίνες. Η Αθήνα και η 
Θεσσαλονίκη καλύπτονται από πολλούς φορείς ενώ κάποιοι (OTE, OTEnet, Vivodi) 
επεκτείνονται και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Οι οπτικές ίνες χρησιμοποιούνται κυρίως 
στα δίκτυα κορμού ενώ στα δίκτυα διανομής επικρατεί το xDSL και το LMDS. Ο 
ΟΤΕ αναπτύσσει FTTC (ίνα μέχρι τον κόμβο) και FTTB (ίνα μέχρι το κτίριο) σε όλη
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την Ελλάδα, ενώ έχουν αρχίσει και άλλες εταιρείες να δραστηριοποιούνται σε Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη. Η τεχνολογία UMTS εισάγεται αρχικά κυρίως στην Αττική.

Η υπηρεσία που παρουσιάζει προς το παρόν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για προσφορά 
αλλά και ζήτηση είναι το Fast Internet. Η σημασία της ευρυζωνικής πρόσβασης είναι 
κάτι παραπάνω: η δημιουργία της κατάλληλης υποδομής για παροχή άλλων 
υπηρεσιών όπως τα ιδεατά ιδιωτικά δίκτυα VPN - είτε για την ίδια εταιρεία με 
υποκαταστήματα είτε μεταξύ συναφών εταιρειών που συνεργάζονται είτε μεταξύ 
άλλων φορέων (Εκπαίδευση, Δημ. Διοίκησης). Επίσης άλλη υπηρεσία είναι η Voice 
Over IP (VoIP) μέσα σε αυτά τα ιδιωτικά δίκτυα ή και με διασύνδεση με το δημόσιο 
δίκτυο τηλεφωνίας. Οι άλλες ευρυζωνικές υπηρεσίες αναμένεται να αναπτυχθούν 
πιλοτικά κατ’ αρχήν ή σε περιορισμένη έκταση σε συγκεκριμένες γεωγραφικές 
περιοχές. Οι εκτιμήσεις που υπάρχουν από στοιχεία των παροχών είναι ότι το έτος 
2004 αναμένεται να αποτελέσει έτος σταθμό για την μελλοντική ανάπτυξη της 
ζήτησης σε ευρυζωνικές υπηρεσίες.

Όσον αφορά στο κανονιστικό πλαίσιο, προς το παρόν παρατηρείται βασική έλλειψη 
στις διαδικασίες αδειοδότησης και στα δικαιώματα διέλευσης για την εγκατάσταση 
σταθμών βάσης (κινητή τηλεφωνία και LMDS) και την όδευση οπτικών ινών και 
καλωδίων χαλκού. Η αποδέσμευση του τοπικού βρόχου (ΑΤΒ ή Local Loop 
Unbundling-LLU) παρουσιάζει προβλήματα (μη απελευθέρωση του FTTC, έλλειψη 
συνεργασίας από τον ΟΤΕ, υψηλά τιμολόγια). Οι επενδύσεις για την κατασκευή 
οδεύσεων από δημόσιους χώρους παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο (οι άδειες δεν έχουν 
την αρμόζουσα ισχύ). Το πεδίο και η εμπειρία για συνεγκατάσταση (collocation 
facilities και information exchanges) εμφανίζουν θετικές προοπτικές περαιτέρω 
ανάπτυξης.

Η ανάπτυξη των υποδομών και των υπηρεσιών προϋποθέτει συνέργειες μεταξύ των 
εμπλεκομένων φορέων (τοπικοί φορείς, πάροχοι, πολιτεία). Ειδικά για την επέκταση 
των υποδομών σε απομακρυσμένες περιοχές η επιδότηση ή συγχρηματοδότηση 
θεωρείται αναγκαία. Η ζήτηση μπορεί να ενισχυθεί από το δημόσιο τομέα (ειδικά 
στην υγεία και εκπαίδευση) με σκοπό να δημιουργηθεί η κρίσιμη πελατειακή μάζα 
που θα οδηγήσει στη δημιουργία νέων εναλλακτικών παροχών.

Στη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας έχουν αναπτυχθεί ευρυζωνικά δίκτυα από 
δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το δίκτυο δημόσιας διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ, το 
οποίο μπορεί να αποτελέσει την υποδομή ανάπτυξης ευρυζωνικών εφαρμογών τηλε- 
εκπαίδευσης, τηλε-διάσκεψης, διάθεσης ψηφιακού περιεχομένου, εξυπηρέτησης του 
πολίτη. Οι υπηρεσίες αυτές ζητούνται από τους πολίτες αλλά και τους υπαλλήλους 
των Υπουργείων. Προϋπόθεση για την ανάπτυξη του δικτύου και τη διάθεση των 
υπηρεσιών σε όλους του πολίτες είναι η αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών 
υποδομών της χώρας εν γένει τόσο στα δίκτυα κορμού όσο και στα δίκτυα 
πρόσβασης και διανομής.

Άλλα δίκτυα που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή είναι το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο 
GUNet (http://www.gunet.gr) και το Πανελλήνιο Δίκτυο για την Εκπαίδευση 
EDUNet (http://www.sch.gr). Τα δίκτυα αυτά δεν αναπτύσσουν δικές τους υποδομές 
κορμού αλλά χρησιμοποιούν το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας ΕΔΕΤ
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(http://www.umet.ur). το οποίο είναι το πιο εξελιγμένο δίκτυο στην Ελλάδα με 
συνδέσεις σε Ευρωπαϊκά δίκτυα (DANTE, GEANT, SEEREN) [35], [36],

3.6 Μέθοδοι ανάπτυξης

Η ανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης στον τομέα των ευρυζωνικών υπηρεσιών γίνεται 
κατά κανόνα από τους εγκατεστημένους παρόχους παραδοσιακής τηλεφωνίας 
(PSTN), οι οποίοι αναβαθμίζουν τα δίκτυά τους εγκαθιστώντας οπτικές ίνες ή 
χρησιμοποιώντας άλλες τεχνολογίες (DSL, wireless). Η ανάπτυξη χρειάζεται και 
άλλους παίκτες για να πραγματοποιηθεί, να υπάρξει δηλαδή ανταγωνισμός. Όταν 
υπάρχουν μονοπωλιακές συνθήκες στην αγορά πιο δύσκολα θα γίνουν οι απαραίτητες 
επενδύσεις.

Για τη μοντελοποίηση του ανταγωνισμού στα δίκτυα διανομής, δεδομένου του 
μικρού αριθμού ανταγωνιστών, μπορεί να εφαρμοστεί η θεωρία παιγνίων (game 
theory).

Μια προσέγγιση περιλαμβάνει δύο κατηγορίες παικτών, τους εγκατεστημένους και 
τους νεοεισερχόμενους. Σε μια απλή έκδοση, ένας εγκατεστημένος αντιμετωπίζει 
έναν νεοεισερχόμενο σε κάθε περίοδο. Οι στρατηγικές περιλαμβάνουν την απόφαση 
για το πού θα κατασκευαστεί δίκτυο και τι χωρητικότητα πρέπει να έχει, ποιες 
υπηρεσίες θα παρέχει και τις τιμές τους, εάν θα πρέπει να διασυνδεθεί με άλλα δίκτυα 
και ποιό ύψος χρεώσεων θα αποτρέπει την κίνηση. Στο μοντέλο αυτό δεν είναι 
εύκολο να συνυπολογιστούν εξωτερικοί παράγοντες και κάποια καλυμμένα κόστη 
της επένδυσης.

Σύμφωνα με μια άλλη προσέγγιση, στα παίγνια συνεργασίας (co-operative games), 
ένας παίκτης προσομοιάζεται με τη ροή κίνησης που ταξιδεύει από διάφορους 
δρόμους που συνδέουν δυο κόμβους. Το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσον μια 
συνάθροιση παικτών (ροών) μπορεί να παραμείνει στο δίκτυο, δηλαδή να μην 
αποσπαστεί για να εξυπηρετηθεί από ένα ανεξάρτητο δίκτυο. Συνήθως, για λόγους 
οικονομιών κλίμακας, η μεγάλη συνάθροιση δημιουργεί το μέγιστο συνολικό όφελος 
για τους παίκτες που συμμετέχουν. Αυτή η συνθήκη από μόνη της δεν είναι αρκετή 
για να αποτρέψει μια ομάδα παικτών από το να αποσπαστεί. Σύμφωνα με τη θεωρία 
παιγνίων συνεργασίας, αναζητείται ένας «πυρήνας» παικτών, ικανός να «κρατήσει» 
τους παίκτες στο δίκτυο. Κατά τον Sharkey [2], ο οποίος ασχολήθηκε αρκετά με το 
ζήτημα, υπάρχουν συνθήκες που προσδιορίζουν ένα μερικό πυρήνα στα παίγνια 
συνεργασίας, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχει πυρήνας. Οι 
Bittlingmayer [7] και Woroch [7] αναφέρουν συνθήκες στις οποίες ο πυρήνας είναι 
ανύπαρκτος σε πιο απλές δικτυακές δομές.

Μια εναλλακτική προσέγγιση είναι ο αυτοτελής προσδιορισμός της στρατηγικής από 
καθένα ανταγωνιστή. Ο κάθε παίκτης επιλέγει την τιμή, την ποιότητα, το ύψος της 
επένδυσης και διαπραγματεύεται τους όρους των συναλλαγών μεταξύ των 
διασυνδεδεμένων δικτύων. Τα μοντέλα αυτά προσπαθούν να προσδιορίσουν σημεία 
ισορροπίας των παραπάνω μεταβλητών.

Τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι υποψήφιοι νεοεισερχόμενοι πάροχοι μπορεί να 
είναι φυσικά, όπως οι οικονομίες κλίμακας και οικονομίες σκοπού κατά την 
παραγωγή των δικτυακών υπηρεσιών και το υψηλό κόστος της αρχικής επένδυσης
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που απαιτείται για την ανάπτυξη δικτύου υποδομών. Άλλα εμπόδια οφείλονται σε 
τεχνητούς παράγοντες, όπως οι ισχύοντες κανονισμοί και το ρυθμιστικό πλαίσιο, οι 
όροι αδειοδότησης και πιστοποίησης νέων παροχών. Εμπόδια δημιουργούνται επίσης 
από τη ζήτηση καθώς τα κόστη μετάβασης αποτρέπουν πολλές φορές τους 
καταναλωτές από το να μετακινηθούν προς ένα νέο πάροχο. Ρυθμιστικό ρόλο παίζουν 
οι εγκατεστημένοι πάροχοι καθώς μπορούν να επηρεάσουν την είσοδο στην αγορά 
νέων παροχών εκμεταλλευόμενοι κατάλληλα τη φυσική τους θέση υπεροχής. Όταν 
πρόκειται για αραιοκατοικημένες περιοχές οικιακών καταναλωτών, επικρατούν 
συνήθως οι μονοπωλιακές συνθήκες. Η ανάπτυξη επί πλέον υποδομών δεν είναι ο 
μοναδικός τρόπος εισαγωγής ανταγωνισμού στις περιοχές αυτές - οι νέοι πάροχοι 
μπορούν να μοιράζονται τις υφιστάμενες υποδομές. Οι οικονομίες κλίμακας μπορεί 
να είναι η πηγή δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος εκ μέρους των 
εγκατεστημένων παροχών. Λόγω του κόστους και του χρόνου που απαιτείται για να 
ξεκινήσει, ένας νέος πάροχος δεν μπορεί να προσφέρει πλήρη σειρά υπηρεσιών εξ’ 
αρχής. Ένας εγκατεστημένος πάροχος μπορεί να προσφέρει μια νέα υπηρεσία πριν 
από τους νέους παρόχους, ενσωματώνοντάς την με τις ήδη προσφερόμενες. Εφόσον 
δεν έχουν άλλη επιλογή, οι πελάτες θα προτιμήσουν να αγοράσουν την υπηρεσία από 
τον εγκατεστημένο πάροχο καθόσον θα την προσφέρει με ελάχιστο οριακό κόστος.

Υπάρχουν βέβαια και διαφορετικές εκτιμήσεις, σύμφωνα με τις οποίες σε περιοχές 
με χαμηλή διείσδυση οι εταιρείες καλωδιακής τηλεόρασης που έχουν εγκατεστημένα 
δίκτυα HFC (ομοαξονικά καλώδια) μπορεί να προσφέρουν ευρυζωνικές υπηρεσίες σε 
τιμές πολύ χαμηλότερες από αυτές των παροχών τηλεφωνίας (Nosa Omoigui et al.) 
[38].

Αλλα εμπόδια δημιουργούνται από κυβερνητικές παρεμβάσεις στις τοπικές αγορές. 
Κάποια έχουν σχέση με θέματα ευρεσιτεχνιών ή προστασίας της πνευματικής 
ιδιοκτησίας. Άλλα έχουν σχέση με τα δικαιώματα διέλευσης (rights-of-way), χρήση 
εγκατεστημένων οδεύσεων κλπ.

Στρατηγικά εμπόδια είναι οι συνθήκες αγοράς που δημιουργούνται από τους 
εγκατεστημένους παρόχους που κάνουν την είσοδο πιο ακριβή για τους υποψήφιους 
ανταγωνιστές και που υπάρχουν μόνο για να εμποδίζουν την είσοδο νέων παροχών. 
Ένα από τα πλέον γνωστά είναι οι επενδύσεις που κάνουν σε πάγια (διαρκή) στοιχεία, 
όπως οι υποδομές διέλευσης. Τέτοιες επενδύσεις είναι αναπόφευκτες για τα 
καλωδιακά δίκτυα καθώς οι οδεύσεις είναι δύσκολο να ξαναδημιουργηθούν. Σε 
αντίθεση, τα ασυρματικά δίκτυα δεν έχουν τέτοια κόστη. Βέβαια, με την συνεχή 
εξέλιξη των τεχνολογιών, το συγκριτικό πλεονέκτημα των εγκατεστημένων παροχών 
σταδιακά αδρανοποιείται.

Ένας εγκατεστημένος πάροχος έχει δημιουργήσει κάποια φήμη με τους τοπικούς 
πελάτες, ενώ ένα νέος πάροχος είναι άγνωστος. Ένας νέος πάροχος μπορεί να βρεθεί 
σε μειονεκτική θέση αν προσελκύσει μη επιθυμητούς πελάτες, όπως είναι οι 
κακοπληρωτές. Πολλοί όμως από αυτούς που φεύγουν από τον εγκατεστημένο 
πάροχο είναι πιθανό να επιστρέψουν προσθέτοντας κόστη διατηρησιμότητας στο νέο 
πάροχο. Η αφοσίωση των υπαρχόντων πελατών στον εγκατεστημένο πάροχο μπορεί 
να οφείλεται στα παράπλευρα κόστη μετάβασης που αντιμετωπίζουν οι πελάτες αν 
αλλάξουν πάροχο (διαχειριστικό κόστος, αλλαγές σε εξοπλισμό, νέες ρυθμίσεις, 
κλπ.). Σε άλλες αγορές, οι εγκατεστημένοι πάροχοι προσπαθούν να διατηρήσουν το 
πελατολόγιό τους προσφέροντας μακροχρόνια συμβόλαια με τους πελάτες τους ώστε
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να αποτρέψουν την μετάβασή τους σε άλλους παρόχους. Βέβαια τα μακροχρόνια 
συμβόλαια και σχέσεις με πελάτες, ειδικά με μεγάλους επιχειρησιακούς πελάτες, 
μπορεί να περιορίσουν τα περιθώρια ευελιξίας ή καινοτομίας του εγκατεστημένου 
παρόχου. Για να είναι τεχνολογικά συμβατός με τους μεγάλους πελάτες του ένας 
εγκατεστημένος πάροχος μπορεί να μην προχωρήσει σε αναβάθμιση του δικτύου του 
στις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες.

Ένας εγκατεστημένος πάροχος μπορεί να προσφέρει εκπτώσεις στις τιμές για μεγάλο 
όγκο κίνησης κάνοντας ασύμφορη την είσοδο νέων ανταγωνιστών, οι οποίοι 
αναμένεται να έχουν χαμηλούς όγκους κίνησης κατά το αρχικό στάδιο λειτουργίας 
τους. Ένας άλλος τρόπος είναι η προσφορά έκπτωσης - bonus σε πελάτες που 
αγοράζουν όλες τις υπηρεσίες τους από τον ίδιο πάροχο ή η προσφορά χαμηλότερης 
τιμής όσο περισσότερες υπηρεσίες αγοράζουν.

Ένα άλλο πλεονέκτημα των εγκατεστημένων παροχών είναι το γεγονός ότι οι πελάτες 
συνήθως προτιμούν να χρησιμοποιούν το δίκτυο με τη μεγαλύτερη εγκατεστημένη 
βάση. Αυτό ισχύει εάν δεν υπάρχει διασύνδεση μεταξύ των δικτύων. Στα 
διασυνδεδεμένα δίκτυα, το πλεονέκτημα της μεγάλης πελατειακής βάσης 
αδρανοποιείται.

Οι εγκατεστημένοι πάροχοι, έχουν την υποχρέωση να παρέχουν στους νέους 
παρόχους υπηρεσίες διασύνδεσης ή να παραχωρούν τη χρήση του δικτύου τους. 
Τιμολογώντας αυτές τις υπηρεσίες άνω του κόστους, ενώ παρέχουν τις ίδιες 
υπηρεσίες στους δικούς τους συνεργάτες σε τιμές κόστους, δημιουργούν συμπίεση 
των τιμών. Αλλά και η ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών προς τους νέους 
παρόχους μπορεί να υπολείπεται από τα αποδεκτά όρια, με συνέπεια τον αποκλεισμό 
από την αγορά νέων ανταγωνιστών.

Πέραν των δυνατοτήτων που έχει ένας εγκατεστημένος πάροχος να ρυθμίσει τις 
συνθήκες της αγοράς προς όφελος του, έχει να αντιμετωπίσει και προβλήματα. Με 
την πάροδο του χρόνου οι εταιρείες αυτές αποκτούν ισχυρά σωματεία εργαζομένων, 
πληρώνουν υψηλότερους μισθούς και έχουν περισσότερο αυστηρούς κανονισμούς 
εργασίας από ότι οι νέες εταιρείες (G. A. Woroch, Local Network Competition) [2]

3.7 Ρυθμιστικά και κανονιστικά θέματα

Σύμφωνα με μια θεώρηση η αγορά των ευρυζωνικών υπηρεσιών είναι σε εμβρυϊκό 
στάδιο και δεν πρέπει να υπάρχει κρατική παρέμβαση για τη ρύθμισή της αλλά να 
αφεθεί στους μηχανισμούς της αγοράς. Τέτοια πολιτική εφαρμόζει η Μ. Βρετανία και 
η Δανία. Σε άλλες περιπτώσεις οι κυβερνήσεις επιχειρούν να προσδιορίσουν τις 
κατάλληλες τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν. Στην Ιαπωνία η κυβέρνηση 
παρείχε οικονομική στήριξη στις εταιρείες που πρώτες εγκατέστησαν οπτικές ίνες 
από το 1991, πράγμα που αποδείχθηκε πρόωρο και δεν οδήγησε σε προβάδισμα την 
Ιαπωνία σε σχέση με την Κορέα ή τις ΗΠΑ που ανέπτυξαν δίκτυα DSL. Αν πάλι η 
αγορά αφεθεί εντελώς στους μηχανισμούς της μπορεί να υπάρξει πλήρης 
κατάρρευση7.

7 Συμπτώματα μερικής κατάρρευσης εμφανίστηκαν ήδη στην Κορέα - η τρίτη εταιρεία 
τηλεπικοινωνιών Thrunet κήρυξε πτώχευση

24/95



Στρατηγικές Εκμετάλλευσης Δικτύων Τηλεπικοινωνιάιν

Γεωγραφικό νι/ηφιακό γάσιια: Οι αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές καθώς και 
οι περιοχές με μικρή πυκνότητα πληθυσμού συνήθως είναι ασύμφορες για την 
ανάπτυξη δικτύων. Εξυπηρετούνται κυρίως από ένα πάροχο, ο οποίος συνήθως είναι 
απρόθυμος να αναβαθμίσει το δίκτυο και τις υπηρεσίες που παρέχει. Σαν αποτέλεσμα 
οι κάτοικοι των περιοχών αυτών μειονεκτούν έναντι των υπολοίπων και 
δημιουργείται το λεγόμενο ψηφιακό χάσμα. Για τη γεφύρωση του χάσματος οι 
κυβερνήσεις (Ιταλία, Σουηδία) με διάφορες πρωτοβουλίες επιχειρούν να 
δημιουργήσουν κίνητρα για την προσέλκυση νέων παροχών. Ένας τρόπος είναι να 
ενταχθεί η παροχή των ευρυζωνικών υπηρεσιών στις υποχρεωτικές υπηρεσίες κατά 
τη χορήγηση καθολικών αδειών8. Υπάρχει όμως σοβαρός αντίλογος για το κατά πόσο 
οι ευρυζωνικές υπηρεσίες είναι «αναγκαίες». Στην Ευρώπη καμία χώρα δεν 
προχώρησε σε παρόμοια ρύθμιση. Στις ΗΠΑ ορισμένες υπηρεσίες εντάχθηκαν στις 
καθολικές, ειδικά αυτές για τη διασύνδεση σχολείων και βιβλιοθηκών καθώς και για 
την παροχή προηγμένων ιατρικών υπηρεσιών σε αγροτικές περιοχές (OECD, 2001b)
[19].

Ένας από τους στόχους της εφαρμογής κανονιστικού πλαισίου στα δίκτυα διανομής 
είναι η παροχή αξιόπιστων, υψηλής ποιότητας ευρυζωνικών υπηρεσιών στους 
τελικούς καταναλωτές.

Καθολική υπηρεσία. Οι πρώτοι που θα πάρουν καθολική άδεια και θα 
δραστηριοποιηθούν στην αγορά αποκτούν συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των 
επομένων παροχών, οι οποίοι μπορεί να θεωρήσουν μη ελκυστική τη μεταγενέστερη 
είσοδό τους και να υπάρξει συμπίεση του ανταγωνισμού.

Κίνητρα για την δημιουργία καινοτοιτιών. Το κίνητρο που έχει μια εταιρεία να 
προσφέρει καινοτομίες στην αγορά εξαρτάται από το μέγεθος της αγοράς στην οποία 
στοχεύει και την προοπτική δημιουργίας εισοδήματος από την επένδυση. Εάν υπάρχει 
διαχωρισμός στο αντικείμενο της δραστηριότητας των παροχών και ξεχωρίσουν οι 
πάροχοι ευρυζωνικών υπηρεσιών από τους παραδοσιακούς παρόχους τηλεφωνίας, 
τότε οι εταιρείες τηλεφωνίας δεν θα επενδύσουν στην έρευνα για την ανάπτυξη 
ευρυζωνικών υπηρεσιών.

Εξοπλισαός καταναλωτή (Customer Premises Equipment). Το ρυθμιστικό πλαίσιο 
πρέπει να ρυθμίζει τα ζητήματα που ανακύπτουν από τη διάθεση του εξοπλισμού του 
πελάτη από τον πάροχο των ευρυζωνικών υπηρεσιών στα δίκτυα fiber to the home 
(FTTH). Ήδη γίνονται διεργασίες για την αποδέσμευση των δικτυακών στοιχείων9 
(εξοπλισμός του πελάτη και του σημείου διασύνδεσης παροχών) ώστε να μην 
υπάρχουν περιορισμοί σε κάποιες υπηρεσίες λόγω του εξοπλισμού που εγκαθιστά ο 
πάροχος του δικτύου μετάδοσης και να είναι ευκολότερη η επιλογή παρόχου 
υπηρεσιών από τον πελάτη.

Προσωπικά δεδοαένα. Μερικές αρχιτεκτονικές δικτύων μπορεί να είναι ανοιχτές 
στην υποκλοπή, καταγραφή ή παρακολούθηση των σημάτων πελατών. Οι 
διαχειριστές των δικτύων μπορεί να χρησιμοποιήσουν προσωπικά δεδομένα χρήσης 
των υπηρεσιών του δικτύου από συνδρομητές για εμπορικούς σκοπούς.

8 Η έννοια της καθολικής άδειας εξηγείται στα σχετικά κείμενα της ΕΕΤΤ (http://www.eett.gr)
9 Η αποδέσμευση των δικτυακών στοιχείων συναντάται με τον όρο “unbundling network elements 
(UNE)”
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Ο ρόλος της πολιτείας στην αγορά των ευρυζωνικών υπηρεσιών

Ο βασικός στρατηγικός στόχος «ευρυζωνική πρόσβαση για όλους» έχει τεθεί τόσο σε 
Ευρωπαϊκό όσο και σε Εθνικό επίπεδο10.

Εξετάζοντας τους τρόπους κρατικής παρέμβασης στην ανάπτυξη των ευρυζωνικών 
δικτύων, η διεθνής πρακτική παρουσιάζει ένα πλήθος εναλλακτικών επιλογών 
ανάλογα με τη χώρα εφαρμογής. Κάθε χώρα, χαράσσει τη δική της στρατηγική 
λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση και θέτει τους δικούς της στόχους 
για την ευρυζωνικότητα. Κάποιες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, έχουν 
συστήσει ομάδες εργασίας για την εκπόνηση της Εθνικής στρατηγικής. Το 
ρυθμιστικό και νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα είναι αναγκαίο να αναμορφωθεί 
ώστε να υπάρξει ενδιαφέρον από νέους παρόχους να προσφέρουν ευρυζωνικές 
υπηρεσίες. Τα ζητήματα που χρειάζονται ρύθμιση με κρατική παρέμβαση είναι η 
ανάπτυξη δικτύων κορμού, η ουδετερότητα των σημείων διασύνδεσης ευρυζωνικών 
δικτύων (ΣΔΕΔ)11, η αποδέσμευση του τοπικού βρόχου (ΑΤΒ) με βάση το λογικό 
κανάλι και όχι την καλωδιακή σύνδεση, τα δικαιώματα διέλευσης.

Σε σχετική μελέτη για την ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα που πραγματοποίησε η 
εταιρεία 3ys [43] κατά παραγγελία της ΚτΠ Α.Ε. [29] προσδιορίζεται ένα μοντέλο 
κρατικής παρέμβασης που κατηγοριοποιεί την πρόσβαση σε επίπεδα:

Επίπεδο

Περιεχόμενο και εφαρμογές 

Υπηρεσίες 

Μετάδοση 

Καλώδια 

Αγωγοί

Προτεινόμενη παρέμβαση 

Επιδοτήσεις και κίνητρα

Αθροιση ζήτησης και χονδρεμπόριο 

Χονδρεμπόριο και αποδεσμοποίηση 

Αποδεσμοποίηση και κοινή χρήση 

Κοινή χρήση

Εικόνα 3-2. Μοντέλο κρατικής παρέμβασης για την ευρυζωνική πρόσβαση

Για κάθε επίπεδο προτείνονται συγκεκριμένοι τρόποι κρατικής παρέμβασης (π.χ. για 
τους αγωγούς, προτείνεται η κοινή χρήση μέσω ενθάρρυνσης και διευκόλυνσης)

Η κρατική παρέμβαση μπορεί να γίνει με άμεση χρηματοδότηση των παροχών 
(Κορέα, Ιαπωνία, Ιρλανδία) είτε με έμμεση χρηματοδότηση. Στην έμμεση 
χρηματοδότηση περιλαμβάνονται δράσεις οικονομικής ενίσχυσης κοινοτήτων για να 
αναπτύξουν ευρυζωνικά δίκτυα. Στη Σουηδία, με νέα νομοθεσία από τον Ιανουάριο 
2001 επιτρέπεται η χρηματοδότηση κοινοτήτων σε αραιοκατοικημένες περιοχές για 
την ανάπτυξη τοπικών ευρυζωνικών δικτύων. Ανάλογες δράσεις αναπτύσσονται στην

10 Η αναθεώρηση του Συντάγματος του 2001 αναφέρει: «Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην 
Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται 
ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρεώση του 
Κράτους ...» (Σύνταγμα, Αρθρο 5α)
" ΣΔΕΔ είναι η φυσική τοποθεσία, στην οποία τερματίζουν τα τοπικά ευρυζωνικά δίκτυα και 
παράλληλα έχουν σημείο παρουσίας οι πάροχοι δικτύων κορμού. Η ουδετερότητα των σημείων 
διασύνδεσης αποτελεί προϋπόθεση για να μπορούν οι πελάτες των τοπικών δικτύων να επιλέξουν τον 
καταλληλότερο πάροχο δικτύου κορμού.
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Ιαπωνία (πρωτοβουλία “National Broadband Initiative”) και στη Σουηδία. Η 
οικονομική υποστήριξη μπορεί να δοθεί και σε τελικούς χρήστες. Στη Σουηδία, η 
πρωτοβουλία “Kenniswijk” στοχεύει στην ανάπτυξη και τον έλεγχο ευρυζωνικών 
υποδομών καθώς και στην αξιολόγηση των επιχειρηματικών μοντέλων που είναι τα 
πλέον βιώσιμα για την παροχή fiber to the home. Στα πλαίσια του έργου η κυβέρνηση 
θα διαθέσει 42 εκ. δολάρια και θα δώσει μερίδιο στους καταναλωτές που θα 
συμμετέχουν στο έργο. Παράλληλα η κυβέρνηση ανακοίνωσε μειώσεις στη 
φορολογία για κατοίκους που θα συνδεθούν σε ευρυζωνικά δίκτυα.

Δίκτυα κρατικής ιδιοκτησίας. Παρουσιάζουν αρκετά μειονεκτήματα:
Αποτελεί αντικίνητρο για ιδιώτες να δραστηριοποιηθούν στο αντικείμενο.
Η επιλογή της τεχνολογίας δεν θα γίνει με βάση τους κανόνες της αγοράς αλλά 
αποτελεί κυβερνητική επιλογή.
Το κόστος λειτουργίας και συντήρησης είναι υψηλό.
Υπάρχει κίνδυνος για μη υγιή ανταγωνισμό (π.χ. άρνηση διέλευσης από 
υφιστάμενα δίκτυα).
Τα κρατικά έργα συνήθως εμφανίζουν χαμηλή αποδοτικότητα.

Αμεση κρατική επένδυση σε ευρυζωνικές υποδομές. Υπάρχουν παραδείγματα στις 
ΗΠΑ, όπου το ADOA (Arizona Department of Administration) προωθεί την 
υλοποίηση ενός δικτύου το οποίο θα διασυνδέσει όλες τις κρατικές υπηρεσίες της 
Αριζόνα. Το Υπουργείο θα έχει την ιδιοκτησία του δικτύου αλλά θα προκηρύξει έργα 
ύψους 180 εκ. δολαρίων για την κατασκευή του δικτύου από ιδιωτικές επιχειρήσεις. 
Στον Καναδά, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός «Upper Canada Networks» 
ανέλαβε την υλοποίηση ευρυζωνικών δικτύων στις αγροτικές περιοχές του 
ανατολικού Οντάριο. Ο οργανισμός θα διαθέσει κονδύλια ύψους 1.2 εκ. δολαρίων 
του Υπουργείου Ενέργειας, Επιστημών και Τεχνολογίας του Οντάριο για την 
κατασκευή ασυρματικού δικτύου σταθερής πρόσβασης (fixed wireless access) στην 
περιοχή.

Συνέργεια δημόσιου με ιδιώτες. Η κυβέρνηση συμμετέχει μαζί με ιδιώτες στην 
κατασκευή του δικτύου. Το κόστος κατασκευής μοιράζεται και υπάρχει διασφάλιση 
της χρήσης του δικτύου από τη δημόσια ζήτηση. Τα ζητήματα που ανακύπτουν είναι 
σε περιοχές όπου υπάρχει ήδη εγκατεστημένος ένας πάροχος, όπου η πολιτεία δεν 
πρέπει να λειτουργήσει ενισχύοντας την αποκλειστικότητα του ενός παρόχου. Μπορεί 
να αναλάβει πρωτοβουλίες για τη δημιουργία κοινοπρακτικών σχημάτων μεταξύ 
ιδιωτών για την ενίσχυση της εισόδου στην αγορά νέων παροχών διατηρώντας τους 
κανόνες των κρατικών προμηθειών (ανοιχτοί διαγωνισμοί).

Το κράτος ως φορέας ενίσχυσης της προσφοράς και της ζήτησης. Η κρατική 
παρέμβαση μπορεί να λειτουργήσει ως ενισχυτική της ζήτησης ευρυζωνικών 
υπηρεσιών, βοηθώντας την ανάπτυξη εφαρμογών και περιεχομένου για την 
εκπαίδευση, την υγεία τον τουρισμό (πρόγραμμα Networking the Nation, Αυστραλία) 
[21]. Για την ενίσχυση της προσφοράς, το κράτος πρέπει να φροντίσει να αποσύρει 
τους κανονιστικούς περιορισμούς που δυσχεραίνουν την ανάπτυξη νέων παροχών 
(δικαιώματα διέλευσης, ρυθμίσεις για συνεγκατάσταση κλπ.).

Η ανάπτυξη δικτύων κορμού γίνεται συνήθως χωρίς κρατική παρέμβαση. Για την 
ανάπτυξη δικτύων πρόσβασης ο καταλληλότερος τρόπος είναι οι συνέργειες μεταξύ 
ιδιωτών με ελάχιστη κρατική εμπλοκή (private-private partnerships). (OECD
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DSTI/DOC(2002). Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα είναι το Lanark Communications 
Network [55] στο Ontario του Καναδά. Στα δίκτυα διανομής η κρατική παρέμβαση 
είναι ίσως η πιο σημαντική. Μια μορφή πολιτικής μπορεί να είναι η υποχρέωση τα 
νέα κτίρια πολλαπλών κατοικιών ή γραφείων να έχουν εσωτερική καλωδίωση για 
ευρυζωνική πρόσβαση. Στην Κορέα, από το Μάιο 2001 η κυβέρνηση έκανε 
υποχρεωτική σε όλα τα κρατικά κτίρια που χτίζονται, την εγκατάσταση ευρυζωνικών 
υποδομών.

3.8 Τεχνολογίες για την Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Δικτύων

Τα δίκτυα κορμού κατασκευάζονται για την εξυπηρέτηση μεγάλου αριθμού χρηστών. 
Είναι λοιπόν δεδομένη η απαίτηση για μεγάλο εύρος ζώνης. Στα δίκτυα πρόσβασης 
και διανομής, η ανάπτυξη είναι πιο δύσκολη και το κόστος ανά χρήστη μεγαλύτερο. 
Για την επίτευξη μεγάλου εύρους ζώνης, η επιλογή της κατάλληλης τεχνολογίας 
είναι συνάρτηση τεχνικών και οικονομικών παραγόντων. Οι επικρατέστερες 
τεχνολογίες για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων είναι:

XDSL (x Digital Subscriber Line). Ο όρος αυτός αναφέρεται σε μία μεγάλη ομάδα 
τεχνολογιών ψηφιακού συνδρομητικού βρόγχου. Asymmetric DSL (ADSL), 
Symmetric DSL (SDSL), High Data Rate DSL (HDSL), Very High Data Rate DSL 
(VDSL). Η τεχνολογία αυτή αξιοποιεί τα υφιστάμενα δίκτυα χαλκού και μπορεί να 
επιτύχει ρυθμούς μετάδοσης 8Mbps προς το χρήστη (downstream) και 800Kbps προς 
το δίκτυο (upstream) στην περίπτωση του ADSL (που είναι και το πιο ευρέων 
διαδεδομένο στην ΕΕ).

Cable Modem. Τα modems αυτά χρησιμοποιούνται για την καλωδιακή τηλεόραση 
και συνδέουν τους συνδρομητές με το κέντρο μέσω ομοαξονικών καλωδίων. 
Συνδυάζουν την ταυτόχρονη πρόσβαση σε καλωδιακή τηλεόραση και Internet με 
ταχύτητες της τάξης του 1 - 10Mbps. Οι χρήστες των καλωδιακών modems που 
βρίσκονται στο ίδιο κτίριο μοιράζονται τη χωρητικότητα, δηλαδή όσο περισσότεροι 
είναι οι ένοικοι του κτιρίου τόσο χαμηλότερη η ταχύτητα μετάδοσης. Η τεχνολογία 
αυτή δεν συναντάται στην Ελλάδα.

Wireless Local Loop & Fixed Wireless Access/LMDS. Χρησιμοποιείται για 
ασύρματη μετάδοση στα δίκτυα πρόσβασης με συχνότητες από 3 GHz έως 43 GHz.

Satellite. Οι δορυφορικές συνδέσεις δεν απαιτούν επίγεια δίκτυα και αποτελούν 
κατάλληλη λύση για αγροτικές και δυσπρόσιτες περιοχές. Το υψηλό κόστος κάνει 
ακόμη απαγορευτική τη χρήση τους.

Aerostats/Balloons. Εμφανίστηκαν πρόσφατα (ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο) και 
παρέχουν ασύρματη μετάδοση συνδέοντας τους τελικούς καταναλωτές με επίγειους 
κόμβους οπτικών ινών.

Mobile Wireless/UMTS ή αλλιώς κινητή τηλεφωνία τρίτης γενιάς. Επιτρέπει τη 
χρήση πολυμεσικών εφαρμογών με ρυθμούς μετάδοσης μέχρι 2Mbps.

Οπτικές ίνες: Χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση φωνής και δεδομένων, με 
χαμηλότερο κόστος σε σχέση με τα καλώδια χαλκού, δεν επηρεάζονται από
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ραδιοηλεκτρικές παρεμβολές, δεν χρειάζονται ενίσχυση για τη μετάδοση των 
σημάτων σε κοντινές αποστάσεις και προσφέρουν υψηλή χωρητικότητα.
Ανάλογα με το σημείο απόληξης της οπτικής ίνας υπάρχουν οι εξής βασικές 
τοπολογίες:

FTTH (Fiber to the Home). Η οπτική ίνα φτάνει μέχρι τον τελικό χρήστη.
FTTB (Fiber to the Building). Η οπτική ίνα φτάνει μέχρι το κτίριο, ενώ η 
εσωτερική διασύνδεση πραγματοποιείται με συνεστραμμένα ζεύγη χαλκού. 
FTTC (Fiber to the Curb). Η οπτικής ίνα καταλήγει στα σημεία διασύνδεσης 
και στη συνέχεια γίνεται χρήση των καλωδίων χαλκού με τεχνολογίες xDSL. 

Επιτρέπει ρυθμούς μετάδοσης της τάξης των εκατοντάδων Mbps ή ακόμα και Gbps. 
Με την τεχνολογία Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) η ταχύτητα 
μετάδοσης μπορεί να φτάσει τα 160 Gbps πάνω σε μια οπτική ίνα. Δηλαδή 
πολλαπλασιάζεται σημαντικά η δυνατότητα παροχής πολλαπλών υπηρεσιών πάνω 
από την ίδια οπτική ίνα.

Power Lines. Με κατάλληλες διατάξεις οι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος 
μπορούν χρησιμοποιηθούν για τη μετάδοση δεδομένων με ρυθμούς 1-2Mbps. Η 
χρήση τέτοιων δικτύων είναι περιορισμένη (Ισλανδία, Γερμανία), λόγω του υψηλού 
κόστους των διατάξεων που απαιτούνται για το διαχωρισμό του ηλεκτρικού ρεύματος 
από την ψηφιακή πληροφορία.

3.9 Δίκτυα Οπτικών Ινών

Παρόλη την αυξανόμενη ζήτηση για ευρυζωνικές υπηρεσίες από οικιακούς 
καταναλωτές, οι οπτικές ίνες μέχρι πρόσφατα δεν προορίζονταν για οικιακή χρήση 
αλλά μάλλον για επιχειρησιακούς πελάτες. Αυτό οφείλεται στο ότι για την 
αξιοποίησή τους απαιτείται ειδικός ενεργός εξοπλισμός κοντά στον καταναλωτή, 
σύστημα τροφοδοσίας και ειδικά εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό για την 
εγκατάσταση και συντήρησή τους.

Μέχρι σήμερα οι οπτικές ίνες χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο στα δίκτυα κοραού, 
όπου οι απαιτήσεις είναι αυξημένες και το υψηλό κόστος μπορεί να δικαιολογηθεί, 
αλλά η απαίτηση αυτή ισχύει πλέον και για τα δίκτυα πρόσβασης και διανομής FTTH 
(Fiber to the Home), FTTB (Fiber to the Building/Home/Office), FTTC (Fiber to the 
Curb). Ήδη υπάρχει έντονη ζήτηση από επιχειρήσεις να συνδέσουν τα κατά τόπους 
κέντρα δραστηριότητάς τους με υψηλές ταχύτητες, πράγμα που είναι εφικτό με την 
πρόσβαση απ’ ευθείας σε δίκτυα οπτικών ινών. Στην Ελλάδα, από το έτος 2002 
υπάρχουν πάροχοι (π.χ. Vivodi, Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.) που προσφέρουν 
θύρες πρόσβασης σε υψηλές ταχύτητες πάνω από δίκτυα οπτικών ινών. Αυτό ισχύει 
κυρίως για την Αττική, όπου συγκεντρώνεται και ο κύριος όγκος της ζήτησης και 
μπορούν οι πάροχοι να εξυπηρετήσουν πολλούς πελάτες με το ίδιο δίκτυο (υψηλή 
πυκνότητα ζήτησης). Αντίθετα, στην περιφέρεια το κόστος εξυπηρέτησης ανάλογων 
απαιτήσεων είναι υψηλό διότι το δίκτυο διανομής που θα κατασκευαστεί θα 
εξυπηρετεί μόνο το συγκεκριμένο πελάτη.

Η επιλογή για επέκταση των οπτικών ινών στα δίκτυα διανοαής (local loop) μέχρι τον 
τελικό καταναλωτή, μπορεί να θεωρηθεί είτε βελτίωση υφιστάμενου προϊόντος 
(product innovation) είτε βελτίωση υφιστάμενης διεργασίας (process innovation) 
(Denis Joram) [10]:
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Στην πρώτη περίπτωση η οπτική ίνα είναι μεν ακριβότερη αλλά προσφέρει 
νέες υπηρεσίες πράγμα που επιτρέπει στον πάροχο να αυξήσει τα τιμολόγιά 
του.
Στη δεύτερη περίπτωση η οπτική ίνα αποτελεί τεχνολογική εξέλιξη «διαφανή» 
προς το χρήστη, άρα η εγκατάσταση και χρήση της πρέπει να αξιολογηθεί 
εξετάζοντας την απόδοση σε σχέση με το κόστος αντικατάστασης του χαλκού.

Με την εγκατάσταση οπτικών ινών επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας διότι η 
χρήση της ίνας μπορεί να μοιραστεί μεταξύ πολλών καταναλωτών, χωρίς περιορισμό 
στο εύρος ζώνης.

Τα κόστη λειτουργίας, διαχείρισης και συντήρησης των δικτύων οπτικών ινών είναι 
σε ένα μεγάλο βαθμό απρόβλεπτα (David Reed, [1]). Εξαρτώνται από τις τιμές των 
ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και των συσκευών τροφοδοσίας. Επίσης, ο χρόνος 
υλοποίησης ενός δικτύου οπτικών είναι σχετικά μεγάλος. Οι μελλοντικές εξελίξεις 
στη μικροηλεκτρονική, τα laser, τους φωτοανιχνευτές θα επηρεάσουν σημαντικά τα 
οικονομικά στοιχεία των δικτύων. Οι ίνες δεν αποτελούν τη βέλτιστη λύση για όλες 
τις εφαρμογές. Απαιτήσεις για εύρος ζώνης μικρότερο του 1 Mbyte μπορούν να 
καλυφθούν άνετα με άλλες τεχνολογίες.

3.9.1 Επιχειρηματικά μοντέλα ανάπτυξης από τους χρήστες

Τα περισσότερα επιχειρηματικά μοντέλα έχουν αναπτυχθεί κυρίως στις ΗΠΑ και 
Καναδά [41],[42] και είναι λιγότερο γνωστά στην Ευρώπη.

Ιδιωτικά δίκτυα οπτικών ινών (Customer owned dark fiber)

Οι οπτικές ίνες ανήκουν σε ένα φορέα, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την 
εγκατάσταση του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού που θα μεταδώσει δεδομένα μέσα 
από τις ίνες. Η υλοποίηση του δικτύου (και πιθανά και η συντήρηση) 
πραγματοποιείται από εξειδικευμένες εταιρείες στον τομέα εγκατάστασης ινών. 
Επίσης υπάρχει η δυνατότητα, το δίκτυο ινών να ανήκει στην εταιρεία που το 
κατασκεύασε και το συντηρεί και ο πελάτης να έχει αγοράσει IRU (Indefeasible 
Rights of Use) για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. 20 χρόνια), το οποίο του 
επιτρέπει χρήση των ινών χωρίς περιορισμούς.

Τα δίκτυα αυτά αυξάνουν τον ανταγωνισμό ανάμεσα στους παρόχους 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, δεδομένου ότι με αυτό το μοντέλο οι πελάτες 
φτιάχνουν τα δίκτυα τους μέχρι τους τηλεπικοινωνιακούς φορείς. Τα πλεονεκτήματα 
που έχει ένα ιδιωτικό δίκτυο οπτικών ινών είναι μεταξύ άλλων:

η συγκέντρωση των σημείων επεξεργασίας των πληροφοριών σε ένα σημείο 
(δυνατότητα για κεντρικό server room).
δυνατότητα σύνδεσης με περισσότερους παρόχους για τη διασφάλιση 
εναλλακτικών οδεύσεων.
δυνατότητα για εκχώρηση (outsourcing) των υπηρεσιών πληροφορικής σε 
κατάλληλο οίκο (ASP) συνδεδεμένο μέσω των οπτικών ινών.

Το μοντέλο αυτό έρχεται σε αντίθεση με το κλασικό μοντέλο όπου οι 
τηλεπικοινωνιακοί φορείς φτιάχνουν τα δίκτυα τους μέχρι τους πελάτες τους, 
δεσμεύοντας τους έτσι για το μέλλον.
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Συν-ιδιόκτητα δίκτυα (Condominium fiber)

Σύμφωνα με το σενάριο αυτό, εταιρείες, σχολεία, ακαδημαϊκά Ιδρύματα, ερευνητικοί 
φορείς και δημόσιοι οργανισμοί συνεργάζονται προκειμένου να διαπραγματευτούν με 
καλύτερους όρους την αγορά “customer owned dark fiber”. Ένας σημαντικός αριθμός 
από παρόχους υπηρεσιών νέας γενιάς εγκαθιστούν οπτικές ίνες και πουλούν ένα 
μέρος αυτών, σε όποιον οργανισμό επιθυμεί να αγοράσει και να διαχειριστεί το δικό 
του δίκτυο οπτικών ινών. Πολλά από αυτά τα δίκτυα κατασκευάζονται με την ίδια 
λογική που κατασκευάζονται συν-ιδιόκτητα κτίρια. Στις περιπτώσεις αυτές ο 
κατασκευαστής ανακοινώνει το γεγονός ότι θα κατασκευαστεί ένα συν-ιδιόκτητο 
δίκτυο οπτικών ινών και προσφέρει σε αυτούς που θα συμμετέχουν από την αρχή 
ειδικές μειωμένες τιμές πριν αρχίσει η εγκατάσταση του δικτύου. Με αυτό τον τρόπο 
ο κατασκευαστής μπορεί να διασφαλίσει μία αρχική χρηματοδότηση για το έργο, και 
να επιδείξει στις τράπεζες ή στους άλλους φορείς χρηματοδότησης ή επενδυτές ότι 
υπάρχουν δεσμευμένοι πελάτες για το έργο. Οι συνιδιοκτήτες έχουν πλήρη ελευθερία 
χρήσης των οπτικών ινών που τους ανήκουν. Ο «διαχειριστής των ινών» χρεώνει τους 
ιδιοκτήτες των ινών ένα μικρό ετήσιο κόστος διαχείρισης.

Κοινοτικά δίκτυα (Community or municipal fiber networks)

Οι νέες δυνατότητες που έχουν δημιουργηθεί στην εγκατάσταση ιδιωτικών οπτικών 
δικτύων έχουν κινήσει το έντονο ενδιαφέρον δημόσιων οργανισμών και φορέων. Το 
ενδιαφέρον αυτό πηγάζει από τη σημαντική μείωση του τηλεπικοινωνιακού τους 
κόστους, αλλά και από τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται από την αύξηση των 
υπηρεσιών μέσω του ανταγωνισμού των παροχών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Οι δημόσιοι φορείς και οργανισμοί πολλές φορές δεν χρειάζεται να κατασκευάσουν 
από μόνοι τους τα ιδιωτικά δίκτυα οπτικών ινών. Μπορούν όμως να ενισχύσουν τη 
διαδικασία ανάπτυξης condominium fiber networks στην περιοχή τους, με την 
ανάθεση των τηλεπικοινωνιακών τους αναγκών μόνο σε εκείνες τις εταιρείες που θα 
αναπτύξουν τέτοια δίκτυα. Σε αρκετές περιπτώσεις δημόσιοι οργανισμοί ή φορείς 
μπορούν να παίξουν ηγετικό ρόλο σε περιφέρειες, παρέχοντας επιπλέον 
χρηματοδότηση προκειμένου να απολαμβάνουν όλες οι κοινότητες τα πλεονεκτήματα 
που προσφέρουν τα condominium fiber networks. Τέτοια παραδείγματα αυτών των 
μοντέλων είναι τα Chicago CivicNet [41] στις Η.Π.A., Alberta SuperNet [42] και 
SmartWinnipeg [51] στη Manitoba στον Καναδά, Stokab [44] στη Στοκχόλμη. Οι 
οργανισμοί που ευεργετούνται συνήθως πρώτοι από τη χρήση τέτοιων δικτύων είναι 
οι οργανισμοί που σχετίζονται με την εκπαίδευση και την έρευνα.

Το τυπικό χρονικό διάστημα απόσβεσης μιας τέτοιας επένδυσης, σε σχέση με την 
αγορά τυπικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών από ένα πάροχο, κυμαίνεται από 12 
έως 18 μήνες. Παράλληλα ο πελάτης αποκτά ένα δίκτυο για τα επόμενα 20 χρόνια, 
το οποίο θα του ικανοποιήσει όλες τις μελλοντικές του ανάγκες, αφού το μόνο που θα 
χρειάζεται για την επίτευξη υψηλότερων ταχυτήτων είναι η αναβάθμιση του ενεργού 
του εξοπλισμού. Τα πλεονεκτήματα ενός τέτοιου δικτύου συμπεριλαμβάνουν:

1. Μείωση κόστους στον τοπικό βρόχο.
2. Εύκολη αύξηση των ταχυτήτων του δικτύου με αναβάθμιση του τερματικού 

εξοπλισμού στις άκρες των ινών.
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3. Μείωση της διαχειριστικής πολυπλοκότητας, με την έννοια ότι χρειάζονται 
μόνο απλοί και εύκολοι στη χρήση Fast Ethernet - Gigabit Ethernet 
πομποδέκτες.

4. Μείωση στον αριθμό δικτυακών διακομιστών, οι όποιοι μπορούν να 
εγκατασταθούν σε ένα σημείο κεντρικά χωρίς απώλειες στην ποιότητα λόγω 
των υψηλών ταχυτήτων του δικτύου. Η κεντρική τοποθέτηση μηχανημάτων 
έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την ταυτόχρονη μείωση του απαραίτητου 
προσωπικού και των λειτουργικών εξόδων.

5. Τη δυνατότητα επιλογής περισσοτέρων του ενός παροχών
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για τη διασύνδεση του δικτύου του πελάτη με 
το Διαδίκτυο.

6. Την ανάπτυξη νέων εξελιγμένων υπηρεσιών που δεν είναι δυνατές σήμερα 
λόγω των υφιστάμενων δυνατοτήτων του δικτύου (ή απαγορευτικές λόγω του 
κόστους που πρέπει να καταβάλλεται σε τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς για 
δίκτυα υπερ-υψηλών ταχυτήτων).

7. Τη δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο παροχών υπηρεσιών εφαρμογής 
(Application Service Providers) και την ουσιαστική προώθηση του μοντέλου 
ASP.

Ουδέτερα Σημεία Συνεγκατάστασης (Carrier Neutral Collocation Facilities)

Σε ορισμένες πόλεις κατασκευάζονται κτιριακές υποδομές προκειμένου να επιτραπεί 
η διασύνδεση δικτύων μεταξύ ανταγωνιζόμενων τηλεπικοινωνιακών οργανισμών, 
καθώς και για την εγκατάσταση Web Servers, αποθηκευτικών μέσων κλπ. Οι 
εγκαταστάσεις αυτές αποτελούν το σημείο τερματισμού των ιδιωτικών οπτικών 
δικτύων των πελατών. Οι εγκαταστάσεις αυτές είναι ανοιχτές σε τηλεπικοινωνιακούς 
οργανισμούς, εταιρείες web hosting, εταιρείες που αναπτύσσουν υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας, ISPs κλπ. Ουσιαστικά οι εγκαταστάσεις αυτές δίνουν τη 
δυνατότητα διασταύρωσης (cross-connect) οπτικών ινών του πελάτη με οποιονδήποτε 
πάροχο υπηρεσιών που έχει εγκαταστάσεις μέσα στο δίκτυο.

Η έννοια του «Carrier Neutral Collocation Facilities» η «Meet-me facilities» 
αναπτύχθηκε αρχικά στις Η.Π.Α. και στον Καναδά με υλοποίηση της αρχής που 
ονομάστηκε GigaPOP. Αρκετοί ερευνητές και Πανεπιστήμια αναγνώρισαν την αξία 
της διασύνδεσης με τους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε ένα δεδομένο 
«meet-me» σημείο. Με τον τρόπο αυτό αντί οι τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί να 
εγκαθιστούν παράλληλα δίκτυα μέχρι τις εγκαταστάσεις του πελάτη, οι χρήστες 
εγκαθιστούν τα δικά τους δίκτυα σε ένα GigaPOP, στο οποίο μπορούν επιλέξουν τον 
τηλεπικοινωνιακό οργανισμό με τον οποίο επιθυμούν να συνδεθούν.

Χώρες όπως ο Καναδάς και η Σουηδία, λόγω της γεωγραφικής κατανομής του 
πληθυσμού, αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογής δικτύων κορμού 
σε ευρεία (εθνική κλίμακα) για την εξυπηρέτηση ημιαστικών, απομακρυσμένων και 
αγροτικών περιοχών (CANARIE, δίκτυο Alberta Supemet, Stokab).

Διαπιστώνουμε ότι σε διεθνές επίπεδο τα διάφορα μοντέλα και οι στρατηγικές 
ανάπτυξης οπτικών ευρυζωνικών δικτύων που επικρατούν βασίζονται στην 
πλειοψηφία τους στην οικονομοτεχνική ανάλυση κόστους προς απόδοση, 
προσπαθώντας να εκτιμήσουν τη βιωσιμότητα της επένδυσης σε σχέση με το χρόνο. 
Σε επίπεδο περιφερειών, η ζήτηση δεν είναι δεδομένη, δηλαδή η αγορά από μόνη της
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δεν είναι ικανή να καλύψει το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας των δικτύων. 
Εξετάζοντας τη διεθνή αρθρογραφία διαπιστώνουμε ότι γίνεται αποδεκτή μια 
απλοποιημένη κατηγοριοποίηση των μοντέλων σε τρεις βασικές κατηγορίες:

Α. Μοντέλο συνάθροισης της ζήτησης (demand aggregation).
Β. Μοντέλο ανοιχτής πρόσβασης (open access).
Γ. Μοντέλο κοινοτικού δικτύου (community network) με παροχή υπηρεσιών.

Σε σχετική μελέτη ομάδας εργασίας του ΟΟΣΑ αναφέρεται η αντιστοίχιση των 
μοντέλων με συγκεκριμένα κριτήρια:

Κριτήρια Συνάθροιση ζήτησης Ανοιχτή πρόσβαση Κοινοτικά δίκτυα με 
παροχή υπηρεσιών

Οικονομικοί 
πόροι που 
απαιτούνται 
για δημόσιες 
επενδύσεις

Ουδέτερο φορολογικά, 
δυνατότητα κρατικών 
επιχορηγήσεων - επενδύσεων

Απαιτείται σημαντική 
αρχική χρηματοδότηση, σε 
περίπτωση επέκτασης ενός 
κοινωφελούς οργανισμού 
είναι απαραίτητο ένα μέσο 
επίπεδο κρατικής 
χρηματοδότησης

Απαιτούνται μέτρια 
επίπεδα χρηματοδότησης, 
σε περίπτωση επέκτασης 
ενός κοινωφελούς 
οργανισμού είναι 
απαραίτητο ένα μέσο 
επίπεδο κρατικής 
χρηματοδότησης

Ευκολία
εκτέλεσης

Σχετικά υψηλό επίπεδο 
δυσκολίας στο σχεδίασμά και 
την επίβλεψη του δικτύου, τη 
διασφάλιση της συνεργασίας 
ανάμεσα σε όλους τους 
φορείς και τη δημιουργία 
κοινοπραξιών που θα 
περιλαμβάνουν σημαντικές 
κατηγορίες χρηστών (π.χ. 
φορείς της εκπαίδευσης) που 
έχουν συνάψει συμφωνίες με 
συγκεκριμένους παρόχους

Μέτρια επίπεδα δυσκολίας 
στην υλοποίηση στην 
περίπτωση δημιουργίας 
κοινοπραξίας

Χαμηλή επιχειρηματική 
επιτυχία δεδομένης της 
έλλειψης εξειδικευμένου 
προσωπικού και 
τεχνογνωσίας

Βιωσιμότητα Μέτρια βιωσιμότητα Υψηλή λόγω της 
οικονομίας κλίμακας που 
επιτυγχάνεται

Χαμηλή πιθανότητα 
μακροπρόθεσμης 
εμπορικής βιωσιμότητας

Διαθεσιμότητα 
έυρους ζώνης

Πολύ υψηλή σε 
επιχειρήσεις (σε 
συνάρτηση πάντα με 
την εμβέλεια της 
κοινοπραξίας)

Πολύ υψηλή σε 
κατοίκους και 
επιχειρήσεις

Μέτρια σε 
επιχειρήσεις και 
υψηλή σε 
κατοίκους

Ανταπόκριση 
στις τοπικές 
ανάγκες

Μέτριο επίπεδο 
ανταπόκρισης

Αβέβαιο, αφού 
εξαρτάται από 
το επίπεδο 
ανταγωνισμού 
στη χρήση της 
υποδομής

Οι υπηρεσίες 
προσαρμόζονται 
στις τοπικές 
ανάγκες

Επανεπένδυση
του
πλεονάσματος

Χαμηλή Μέτρια ως 
υψηλά επίπεδα 
επανεπένδυσης 
για το δίκτυο

Υψηλά επίπεδα 
επανεπένδυσης 
για το δίκτυο

Διασφάλιση
ανοιχτής
πρόσβασης

Δύσκολη Εύκολη 
πρόσβαση σε 
χαμηλότερο

Εύκολη
πρόσβαση πιθανά 
μόνο για τους 
ISPs

Δυσκολίες 
προς τους 
παροχείς

Υψηλές αφού ένα 
σύνολο χρηστών 
συνάπτει σύμβαση

Ουδέτερο στον 
ανταγωνισμό 
και αισθητά

Σε περίπτωση 
που επιτραπεί η 
πρόσβαση στο
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υπηρεσιών 
προς τους 
τελικούς 
χρήστες

με τον
επικρατέστερο
πάροχο

καλύτερο στη 
απόκτηση 
πρόσβασης σε 
αυτές τις 
υποδομές παρά 
σε ένα ιδιωτικό 
δίκτυο

δίκτυο οι πάροχοι 
υπηρεσιών 
μπορούν να το 
εκμεταλλευτούν 
στο έπακρο

Καλλιέργεια
ανταγωνισμού

Μπορεί να 
περιορίσει τον 
ανταγωνισμό στην 
περιοχή

Συντελούν στην 
ενθάρρυνση του 
ανταγωνισμού 
στις
περιφερειακές
αγορές
ευρυζωνικών
δικτύων

Κίνδυνος
αθέμιτου
ανταγωνισμού
αλλά μια
υπολογίσιμη
απειλή στους
υπάρχοντες
εμπορικούς
παροχείς

Πίνακας 3-3. Σύγκριση μοντέλων οπτικών ευρυζωνικών δικτύων 
Πηγή: OECD report DSTI/ICCP/TISP(2002) [12]

Από τα διαθέσιμα στοιχεία που παρείχαν οι εταιρείες που ανταποκρίθηκαν στην 
πρόσκληση της ομάδας εργασίας προκύπτει ότι το μοντέλο Κοινοτικού Δικτύου 
θεωρείται δύσκολο να αναπτυχθεί στην περιφέρεια ενώ τα μοντέλα Ανοιχτής 
Πρόσβασης και Συνάθροισης Ζήτησης εμφανίζουν μεγαλύτερες πιθανότητες.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο με θέμα “1ST 2003: The 
Opportunities Ahead”, 2-4/10/2003 στο Μιλάνο, προκύπτει ότι στην Ευρώπη 
επικρατούν τέσσερα διαφορετικά μοντέλα (Σουηδία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ηνωμένο 
Βασίλειο).

Η Σουηδία ήταν η πρώτη χώρα που ξεκίνησε πρόγραμμα ανάπτυξης ευρυζωνικών 
υποδομών. Το πρόγραμμα προβλέπει την εγκατάσταση οπτικών ινών για τη 
διασύνδεση όλων των μεγάλων πόλεων σε 289 διοικητικές περιφέρειες. Η κυβέρνηση 
χρηματοδοτεί την κατασκευή δικτύων κορμού και δικτύων πρόσβασης σε μη- 
ελκυστικές εμπορικά περιοχές, καθώς και ιδιωτικές δράσεις για τη διευκόλυνση των 
καταναλωτών να αποκτήσουν ευρυζωνική πρόσβαση.

Στη Γαλλία, η κυβέρνηση ενθαρρύνει τις τοπικές αρχές να επενδύσουν σε 
τηλεπικοινωνιακές υποδομές και στην παροχή υπηρεσιών περιεχομένου. Έχει ορίσει 
συγκεκριμένη τράπεζα, η οποία χρηματοδοτεί πρωτοβουλίες για επενδύσεις σε 
τηλεπικοινωνιακές υποδομές και περιεχόμενο. Το ερώτημα που προκύπτει είναι εάν 
οι τοπικές αρχές μπορούν να γίνουν πάροχοι δικτυακών υπηρεσιών ή ο ρόλος τους 
πρέπει να περιορίζεται στην εγκατάσταση υποδομών οπτικών ινών.

Στην Ιρλανδία υπάρχουν αυτή τη στιγμή δίκτυα οπτικών ινών σε 19 πόλεις, ενώ 
βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός για την επιλογή διαχειριστή των υποδομών. Οι 
υποδομές θα νοικιάζονται στους παρόχους με ανοιχτή διαδικασία.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο η κυβέρνηση έχει επιλέξει το μοντέλο συνάθροισης της 
ζήτησης για να δημιουργήσει την κρίσιμη μάζα για τους παρόχους ώστε να 
εγκαταστήσουν ευρυζωνικές υποδομές. Για τη διασύνδεση σχολείων και 
νοσοκομείων πρόκειται να επενδυθούν 1,8 δις λίρες ενώ για τη συνάθροιση της 
ζήτησης χρησιμοποιούνται 9 οχήματα ειδικής χρήσης.
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Μοντέλο

Δημόσιος Τομέας 
Ιδιωτικός Τομέας

A Β Γ Δ

χρήστες

πάροχοι
λειτουργίας

δικτύων
και

υπηρεσιών

Επενδύσεις 
σε ενεργές 
υποδομές

πάροχοι
Επενδύσεις

σε
υποδομών παθητικές

υποδομές

Τερματικά

Περιεχόμενο, υπηρεσίες, 
εφαρμογές εξυπηρέτηση 

του πελάτη

Ευρυζωνικά δίκτυα

Αγωγοί, κανάλια, εναέριοι 
κόμβοι, σημεία 

συνεγκατάστασης οπτικές 
ίνες παθητικά στοιχεία

Α. Κοινοτικά δίκτυα και 
υπηρεσίες
Β. Μοντέλο «φορέας του 
φορέα» (earner's carrier)
Γ. Μοντέλο παθητικών 
υποδομών
Δ. Μοντέλο συνάθροισης της 
δημόσιας ζήτησης

Εικόνα 3-3. Μοντέλα ανάπτυξης ευρυζωνικών υπηρεσιών 
Πηγή: CORNING, 2003

Η εταιρεία CORNING [53] στο συνέδριο 1ST 2003 (2-4/10/2003 στο Μιλάνο) 
παρουσίασε τα μοντέλα που εμφανίζονται σήμερα (Εικόνα 3-3).

Προτείνει ως κατάλληλη λύση το συνδυασμό του μοντέλου παθητικών υποδομών με 
τη συνάθροιση της δημόσιας ζήτησης. Τα πλεονεκτήματα του συνδυασμού αυτού 
είναι η έλλειψη οικονομικού κινδύνου για το δημόσιο, το χαμηλό επίπεδο της 
παρέμβασης της πολιτείας (στις βασικές υποδομές), η έλλειψη ανάγκης για 
τεχνογνωσία του δημόσιου. Μειονέκτημα είναι μάλλον η πολυπλοκότητα για την 
εφαρμογή του.

Πέραν των ανωτέρω βασικών μοντέλων εξετάστηκαν επιπλέον μοντέλα που θα 
επιτρέψουν την καλύτερη εκμετάλλευση των έργων ανάπτυξης υποδομών. Μεταξύ 
αυτών επικρατέστερο θεωρήθηκε η δημιουργία ιδιωτικών εταιρειών για την 
κατασκευή, συντήρηση και εκμετάλλευση δικτύων των περιφερειών με κρατική1 Λ
επιχορήγηση . Λιγότερο κατάλληλα θεωρήθηκαν:

το μοντέλο συνέχισης του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ μέσω διαγωνισμών ανά νησίδα, 
το μοντέλο διάθεσης υποδομών με κοστοστρεφή χρέωση.

Για την υλοποίηση του μοντέλου συνάθροισης της ζήτησης απαιτείται συνεργασία 
μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Με δεδομένη τη σημερινή κατάσταση στις 
δημόσιες υπηρεσίες (χρονοβόρες διαδικασίες, γραφειοκρατία και αδυναμία 
αποφάσεων, έλλειψη θεσμικού πλαισίου, έλλειψη τεχνογνωσίας) θεωρείται 
επιβεβλημένη η διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου συνεργασίας με ορισμό κανόνων 
επικοινωνίας, ελέγχου προόδου εργασιών και ελέγχου κόστους.

Μια μορφή συνεργασίας θα μπορούσε να είναι η δημιουργία «χονδρικής» αγοράς για 
παροχή τηλεπικοινωνιακών υποδομών στους υποψήφιους παρόχους ευρυζωνικών 
υπηρεσιών. 12

12 Αντί για άμεση κρατική επιχορήγηση προτείνεται η παροχή κινήτρων
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Απαραίτητη θεωρείται η διασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού μέσω συνδυασμένων 
δράσεων με την ΕΕΤΤ.

3.10 Εμπόδια στην ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών

Τοπολογία (γωρικές διαφορές)
Ε Γεωγραφική διαφοροποίηση των αναγκών των πελατών. Η γεωγραφική 

κατανομή της ζήτησης καθορίζει τις περιοχές στις οποίες θα αναπτυχθούν 
κατά προτεραιότητα τα δίκτυα.

2. Τοπογραφική διαφοροποίηση του δικτύου. Η πυκνότητα της ζήτησης και η 
διαθεσιμότητα υποδομών (οδεύσεις, κλπ.) επηρεάζουν το συνολικό κόστος 
του αναγκαίου εξοπλισμού.

Στην ουσία η ανταγωνιστικότητα της ίνας σε σχέση με τα υφιστάμενα δίκτυα χαλκού 
εξαρτάται από τις οικονομίες κλίμακας που θα επιτευχθούν εστιάζοντας στις περιοχές 
με τη μεγαλύτερη αναμενόμενη ζήτηση (π.χ. περιοχές με μεγαλύτερη επαγγελματική 
δραστηριότητα).

Δυναιιική
Η ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

1. Με εγκατάσταση των ινών στις περιοχές που η ζήτηση είναι δεδομένη. Αυτό 
σημαίνει μικρή αρχική επένδυση αλλά υψηλό κόστος σύνδεσης για κάθε 
νεοεισερχόμενο συνδρομητή. Επίσης δεν επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας 
λόγω της μεμονωμένης ζήτησης που εμφανίζεται σταδιακά. Σε περίπτωση 
βέβαια που η αγορά δεν ανταποκριθεί επαρκώς το κόστος εγκατάλειψης της 
επένδυσης θα είναι περιορισμένο. Παράλληλα η αναβάθμιση του δικτύου 
καθίσταται ευκολότερη σε περίπτωση σημαντικών εξελίξεων στις 
συγκεκριμένες τεχνολογίες.

2. Με συνολική ανάπτυξη του δικτύου σε αναμονή της ζήτησης. Αυτό σημαίνει 
πολύ υψηλό κόστος εγκατάστασης αλλά χαμηλό κόστος σύνδεσης για κάθε 
νέο συνδρομητή. Με τη μαζική προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού 
επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας. Υπάρχει όμως αυξημένο ρίσκο λόγω της 
αβεβαιότητας για την αναμενόμενη ζήτηση.

Γενικά στη βιβλιογραφία (Denis Joram, [10]) αναφέρεται ότι ο βέλτιστος χρόνος 
αντικατάστασης μιας τεχνολογίας (ίνες αντί για χαλκό) είναι «όταν το λειτουργικό 
κόστος του παλιού συστήματος γίνει μεγαλύτερο από το κόστος του νέου συστήματος 
(συμπεριλαμβανομένων των αποσβέσεων)».

Ρυθιιιστικό πλαίσιο
Ένας άλλος παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι το ρυθμιστικό πλαίσιο, 
δηλαδή κατά πόσο γίνεται επιτρεπτή η παροχή ενός πακέτου υπηρεσιών πάνω από 
ένα δίκτυο οπτικών ινών. Οι υπηρεσίες μετάδοσης φωνής μπορεί να θεωρούνται 
αποκλειστική αρμοδιότητα του εγκατεστημένου παραδοσιακού φορέα, π.χ. ΟΤΕ. 
Στην Ελλάδα, με την απελευθέρωση της φωνητικής τηλεφωνίας από 1/1/2001 
ορίζεται ότι ο κυρίαρχος πάροχος (ΟΤΕ) οφείλει να επιτρέπει τη διέλευση σε άλλους 
παρόχους από το εγκατεστημένο «δίκτυο πρόσβασης χαλκού». Δηλαδή η 
«αποδέσμευση του τοπικού βρόχου» (ΑΤΒ) έχει οριστεί στο φυσικό μέσο. Ο ΟΤΕ 
όμως, εκμεταλλευόμενος την παραπάνω διάταξη, προχωράει σε αντικατάσταση του 
χαλκού με οπτικές ίνες, ακυρώνοντας στην πράξη την υποχρέωσή του για
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αποδέσμευση, με αποτέλεσμα οι υπόλοιποι πάροχοι να μην μπορούν να αποκτήσουν 
δικαιώματα διέλευσης.

Υποκατάσταση
Η νέα τεχνολογία αναδεικνύει το πρόβλημα της υποκατάστασης (cross-subsidization). 
Η υποκατάσταση μπορεί να αφορά

Χωρική υποκατάσταση, όταν η ανάπτυξη του δικτύου σε περιοχές με πυκνή 
ζήτηση (αστικά κέντρα) δημιουργεί χαμηλά κόστη σύνδεσης, οι πάροχοι δεν 
ενδιαφέρονται να αναπτυχθούν στην περιφέρεια (αγροτικές περιοχές). 
Ανάλογα με το είδος του χρήστη, όταν οι πρώτοι πελάτες που θα συνδεθούν 
στο δίκτυο «χαρακτηρίζουν» το δίκτυο, θεωρώντας ότι το δίκτυο θα είναι 
προσανατολισμένο στα δικά τους χαρακτηριστικά.
Ανάλογα με το είδος των υπηρεσιών, όταν υπηρεσίες με χαμηλό κέρδος 
εκτοπίζονται από άλλες με μεγάλο κέρδος.
Χρονική υστέρηση, όταν μια υπηρεσία βρίσκεται στο αρχικό στάδιο πριν να 
φτάσει το κρίσιμο σημείο ανάπτυξής της, εκτοπίζεται προσωρινά από άλλες 
υπηρεσίες.

Εξωτερικοί παράγοντες
Οι εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν την εξέλιξη της αγοράς είναι:

Οι κατασκευαστές του ειδικού εξοπλισμού που απαιτείται για τη λειτουργία των 
δικτύων οπτικών ινών. Λόγω του υψηλού κόστους των μηχανημάτων οι 
κατασκευαστές θα προχωρήσουν σε επενδύσεις για παραγωγή μόνον εφόσον 
εξασφαλίσουν παραγγελίες, για να πετύχουν οικονομίες κλίμακας. Από την άλλη 
πλευρά εάν οι πάροχοι στηρίξουν την απόφασή τους στο κόστος της νέας 
τεχνολογίας, η αγορά μπορεί ποτέ να μην υπάρξει. Το παραπάνω δίλημμα μπορεί να 
εκλείψει εφόσον υπάρξει εξωτερική παρέμβαση που θα ρυθμίσει τους κανόνες της 
αγοράς - όπως δέσμευση από κρατικές αρχές ή κυρίαρχους παρόχους για συμμετοχή 
στο κόστος ανάπτυξης των δικτύων - και θα στρέψει τις προσδοκίες των παροχών για 
θετική απόδοση των επενδύσεών τους στα δίκτυα οπτικών ινών.

Η απαίτηση των καταναλωτών για ένα ελάχιστο επίπεδο υπηρεσιών. Οι πελάτες είναι 
διατεθειμένοι να αποδεχθούν αυξημένο κόστος για ένα πακέτο υπηρεσιών, μόλις οι 
υπηρεσίες αυτές είναι διαθέσιμες. Υπάρχει δηλαδή ένα κρίσιμο πακέτο υπηρεσιών το 
οποίο πρέπει να είναι διαθέσιμο ώστε να διασφαλιστεί μια ελάχιστη ζήτηση και να 
αναπτυχθεί το δίκτυο παροχής των συγκεκριμένων υπηρεσιών.
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4 Εκμετάλλευση του δικτύου

4.1 Το δίκτυο της Εγνατίας Οδού

Η Εγνατία Οδός είναι ένα από τα μεγαλύτερα οδικά έργα που κατασκευάζονται 
σήμερα στην Ευρώπη. Πρόκειται για αυτοκινητόδρομο μήκους 680 χλμ., που οδεύει 
από τη Δύση προς την Ανατολή, ο οποίος εκτείνεται από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας 
μέχρι τους Κήπους στα σύνορα Ελλάδας - Τουρκίας. Η Εγνατία Οδός συνδέει τα 
μεγάλα αστικά κέντρα της Μακεδονίας και Θράκης (Ιωάννινα, Γρεβενά, Κοζάνη, 
Βέροια, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη) και βγάζει από 
τη γεωγραφική, κοινωνικοοικονομική και πολιτισμική απομόνωση 4 Περιφέρειες και 
16 Νομούς της Χώρας.

Μέχρι το τέλος του 2003 έχουν κατασκευαστεί 348 από τα 680 χλμ του συνολικού 
μήκους της Εγνατίας Οδού. Σε όλο το μήκος της οδού κατασκευάζονται υποδομές 
διέλευσης καλωδίων για την εξυπηρέτηση ιδίων αναγκών και για εκμετάλλευση. 
Τμήματα της οδού μήκους 120 χλμ είχαν κατασκευαστεί σε προηγούμενες περιόδους 
και δεν διαθέτουν υποδομές για διέλευση καλωδίων.

Μαζί με τους εννέα κάθετους άξονες, που την συνδέουν με τα Βόρεια σύνορα της 
Ελλάδας, η Εγνατία Οδός λειτουργεί συγχρόνως ως συλλεκτήριος άξονας των 
Πανευρωπαϊκών διαδρόμων IV (Βερολίνο - Σόφια - Θεσ/κη), IX (Ελσίνκι - 
Αλεξανδρούπολη) και X (Βιέννη - Βελιγράδι - Θεσ/νικη), που οδεύουν από Βορρά 
προς Νότο.

Η διαχείριση της μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης 
του άξονα έχει ανατεθεί στην εταιρεία "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.". Η εταιρεία έχει 
μοναδικό μέτοχο το Δημόσιο, λειτουργεί όμως αυτόνομα, με ιδιωτικοοικονομικά 
κριτήρια.

4.2 Επιχειρηματικά Πρότυπα

Οι επενδύσεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών υποκινούνται είτε από την εμφάνιση 
νέων τεχνολογιών είτε από την αύξηση της ζήτησης για νέες υπηρεσίες. Είναι σαφές 
ότι δεν υπάρχει μια ενιαία μεθοδολογία ανάλυσης αγοράς που να μπορεί να 
εφαρμοστεί σε όλες τις περιπτώσεις επενδύσεων. Επίσης, στην πράξη έχουν 
παρατηρηθεί σημαντικές αποκλίσεις από τα θεωρητικά μοντέλα διότι οι συνθήκες 
αβεβαιότητας δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθούν πάντοτε με ακρίβεια.

Το οδικό δίκτυο της Εγνατίας Οδού μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν κορμός για την 
ανάπτυξη αντίστοιχου δικτύου τηλεπικοινωνιών. Η εμπορική εκμετάλλευση του 
δικτύου, αποτελεί μια επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία φαίνεται να 
παρουσιάζει ενδιαφέρον καθόσον έχουν ήδη εκφραστεί προτάσεις από 
τηλεπικοινωνιακούς παρόχους για συνεργασία με την εταιρεία διαχείρισης της οδού. 
Κάθε πρόταση θα πρέπει να αξιολογηθεί στα πλαίσια μιας γενικότερης στρατηγικής, 
σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα (Εικόνα 4-1).
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Ορισμός
Πλαισίου

Ορισμός
μοντέλου

Εφαρμογή
μοντέλου

Έρευνα αγοράς
(Κανονιστικό Πλαίσιο, Ζήτηση Υπηρεσιών, 

Ανταγωνισμός, Τεχνολογίες)I
Στρατηγικός Σχεδιασμός 

(Επιχειρηματικά Πρότυπα)

It
Μελέτη σκοπιμότητας 

(Εναλλακτικά Σενάρια, Οικονομική 
Ανάλυση, Ανάλυση Ρίσκου)I

Σχεδιασμός Δικτυακής Αρχιτεκτονικής 
(Υποδομές, Τεχνολογίες, Μεγέθη, Κόστος 
Εγκατάστασης Λειτουργίας Συντήρησης, 

Τιμολόγηση)

Υπολογι
•4— σμός

δεικτών Επιχειρηματικό
NPV, Σχέδιο Δράσης
IRR, —► (Business Plan)

payback
period

Εικόνα 4-1. Μεθοδολογία επιχειρηματικής ανάπτυξης

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν διάφορες μεθοδολογίες ανάλυσης επενδύσεων για 
εκμετάλλευση τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Η παραπάνω μεθοδολογία βασίζεται στο 
μοντέλο Eurescom Ρ901 [37], το οποίο στην περίπτωση της Εγνατιας Οδού θα πρέπει 
να προσαρμοστεί στις ανάγκες που πρόκειται να εξυπηρετήσει. Συγκεκριμένα:

Για την ανάλυση της αγοράς πρέπει να ληφθούν υπόψη τα δημογραφικά στοιχεία των 
περιοχών από τις οποίες διέρχεται η Εγνατία Οδός και οι οικονομικές και κοινωνικές 
επιπτώσεις που θα επιφέρει η ολοκλήρωση της οδού, το πλήθος και είδος των 
πελατών (δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί, φορείς και επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στις περιοχές) και τα δεδομένα του ανταγωνισμού (τιμολόγια 
των παρεχόμενων υπηρεσιών από πιθανούς ανταγωνιστές). Για την εξυπηρέτηση της 
ζήτησης, δεδομένου ότι η προτεινόμενη τεχνολογία (οπτικές ίνες) δεν είναι η 
μοναδική που υπάρχει διαθέσιμη (υπάρχουν λύσεις όπως συνδυασμός οπτικής ίνας 
και δικτύων χαλκού ή ασύρματων ζεύξεων) θα πρέπει να προσδιοριστεί η μέγιστη 
χωρητικότητα του δικτύου για την εξυπηρέτηση των αναγκών των χρηστών σε σχέση 
με το χρόνο, ώστε να είναι βιώσιμη η επένδυση σε έναν ορίζοντα που δεν θα 
υπερβαίνει τα οκτώ (8) χρόνια. Αυτό διότι οι τεχνολογίες στο χώρο των 
τηλεπικοινωνιών εξελίσσονται με ταχείς ρυθμούς.

Αφού καθοριστεί η ζήτηση διαμορφώνεται η κατάλληλη στρατηγική για την 
ανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης.

Η μελέτη σκοπιμότητας θα προσδιορίσει τη βιωσιμότητα της επένδυσης για 
εναλλακτικά σενάρια και θα κάνει οικονομική αποτίμηση για τον υπολογισμό του 
κόστους (εγκατάστασης, λειτουργίας, διαχείρισης, συντήρησης) σε σχέση με το 
χρόνο. Η οικονομική ανάλυση πρέπει να περιλαμβάνει και ανάλυση της 
επικινδυνότητας λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τους σταθερούς παράγοντες (κύκλος 
ζωής της τεχνολογίας, δημογραφικά στοιχεία, κλπ.) αλλά και παράγοντες όπως:

- η πιθανότητα διείσδυσης νέων ανταγωνιστών. Ήδη η Vodafone αναπτύσσει 
ασύρματο δίκτυο κορμού και ο ΟΤΕ αντικαθιστά τα καλώδια χαλκού του 
υφισταμένου δικτύου κορμού που διαθέτει με οπτικές ίνες.
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η διάθεση των πελατών να πληρώσουν το κόστος των παρεχομένων 
υπηρεσιών. Έχει παρατηρηθεί ότι μια υπηρεσία πρέπει να αποκτήσει μια 
κρίσιμη μάζα πελατών για να μπορέσει να διαδοθεί και στους υπόλοιπους. 
Μπορεί το εύρος ζώνης που προσφέρει η τεχνολογία να μη χρειάζεται τελικά 
στους περισσότερους.
το τελικό κόστος λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου, το οποίο εξαρτάται 
από την ποιότητα των υποδομών (καταλληλότητα αγωγών διέλευσης και 
φρεατίων) και των εργασιών εγκατάστασης των ινών.

Η οικονομική ανάλυση θα προσδιορίσει συγκεκριμένους δείκτες απόφασης για 
επένδυση (καθαρή παρούσα αξία, δείκτες αποδοτικότητας σε σχέση με το χρόνο), οι 
οποίοι θα τροφοδοτήσουν εκ νέου το μοντέλο με σκοπό να διαμορφωθεί το τελικό 
επιχειρηματικό σχέδιο δράσης.

Με δεδομένο το μεγάλο πλήθος των παραμέτρων για την εκτίμηση του κόστους, 
ιδιαίτερη σημασία αποκτά η βαρύτητα του κάθε στοιχείου - σε τι ποσοστό 
συμμετέχει στη διαμόρφωση του συνολικού κόστους. Από συνεντεύξεις με στελέχη 
εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο προκύπτει ότι η επιτυχία των 
επιχειρηματικών σχεδίων των εταιρειών εξαρτάται πολλές φορές από ζητήματα που 
δεν έχουν ληφθεί υπόψη κατά τη διαμόρφωση του σχεδίου:

Επιχειρηματικές ή στρατηγικές συνεργασίες για την εκμετάλλευση δικτύων 
αντιμετωπίζουν στην πράξη προβλήματα βιωσιμότητας λόγω πολυπλοκότητας 
των εταιρικών σχημάτων.
Επίσης ανακύπτουν ζητήματα προώθησης ιδίων συμφερόντων όταν 
συνεργάζονται φορείς που ήδη έχουν αναπτύξει επιχειρηματική δράση στο 
αντικείμενο με φορείς που δεν διαθέτουν τεχνογνωσία αλλά έχουν στην 
κατοχή τους τις υποδομές.

Στην περίπτωση συνεκμετάλλευσης της Εγνατίας Οδού με πάροχο που μπορεί να 
εξυπηρετηθεί από εναλλακτικά δίκτυα, εάν το κόστος για αυτόν είναι χαμηλότερο 
μέσω εναλλακτικών λύσεων, δεν θα ενδιαφερθεί να αυξήσει τον κύκλο εργασιών του 
κοινού φορέα στον οποίο συμμετέχει.

Στη συνέχεια επιχειρείται η εξέταση των επιχειρηματικών προτύπων που έχουν 
εφαρμογή στην περίπτωση της Εγνατίας Οδού.

Επιχειρηματικοί ρόλοι

Η διαδικασία της παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών πάνω από ένα δίκτυο οπτικών 
ινών περιλαμβάνει τους παρακάτω ρόλους:

Τελικός χρήστης (end user): Είναι ο αποδέκτης της υπηρεσίας στην τελική της μορφή 
και αυτός που ωφελείται από τη χρήση της.

Συνδρομητής (subscriber): Είναι ο χρήστης που αντιπροσωπεύει έναν η
περισσότερους χρήστες (π.χ. εταιρικοί πελάτες) και είναι υπεύθυνος για την πληρωμή 
του λογαριασμού χρέωσης.

Πάροχος μεταφοράς/πρόσβασης δικτύου (Network Transport/Access Provider - NAP): 
Είναι ο φορέας παροχής των δικτυακών υποδομών (εγκατάσταση, λειτουργία, 
συντήρηση του δικτύου μεταφοράς), των υπηρεσιών διασύνδεσης με τους παρόχους
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υπηρεσιών (διακτυακών, εφαρμογών, περιεχομένου), των υπηρεσιών μεταφοράς 
(transport service). Επίσης μπορεί να παρέχει ο ίδιος υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας 
(Ethernet to the Home/Office)

Πάροχος όικτυακής υπηρεσίας (Network Service Provider - NSP): Είναι υπεύθυνος 
για τη διασφάλιση της συνολικής ποιότητας της δικτυακής υπηρεσίας και μπορεί να 
παρέχει τον εξοπλισμό του πελάτη ή λογισμικό που είναι απαραίτητο για τη 
λειτουργία της προσφερόμενης υπηρεσίας. Συνήθως είναι ο πάροχος υπηρεσίας 
διαδικτύου (Internet Service Provider - ISP) αλλά μπορεί και ο ΝΑΡ να προσφέρει 
δικτυακές υπηρεσίες.

Πάροχος υπηρεσίας εφαρμογών (Application Service Provider - ASP): Παρέχει 
πρόσβαση στους συνδρομητές, μέσω του δικτύου, σε εφαρμογές λογισμικού που 
είναι εγκατεστημένο σε μια κεντρική τοποθεσία.

Πάροχος περιεχομένου (Content Provider - CP): Είναι υπεύθυνος για τη μετάδοση 
της τελικής πληροφορίας στους χρήστες που μπορεί να έχει τη μορφή κειμένου, 
εικόνας, video, audio ή άλλου τύπου.

Σενάρια επιχειρηματικής ανάπτυξης

Στη συνέχεια περιγράφονται οι επιλογές του φορέα υλοποίησης (Εγνατία Οδός Α.Ε.) 
για την εκμετάλλευση του οδικού άξονα ως μέσου ανάπτυξης ευρυζωνικών 
υπηρεσιών. Επίσης περιγράφονται οι ρόλοι των φορέων που εμπλέκονται στην 
παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών.

Στο παραπάνω μοντέλο (Εικόνα 4-1) θα επιχειρήσουμε να εντάξουμε το ρόλο της 
«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» (ΕΟΑΕ).

Επίπεδο

Περιεχόμενο και εφαρμογές 

Υπηρεσίες 

Μετάδοση 

Καλώδια 

Αγωγοί

Σενάρια
1 2 3 4 5

Εικόνα 4-2. Σενάρια ανάπτυξης επιχειρηματικής δράσης

Στην εικόνα 4-2 παρουσιάζονται σχηματικά τα πέντε σενάρια, για κάθε επίπεδο που 
προσδιορίστηκε στην εικόνα 3-2 προηγουμένως. Οι εναλλακτικοί τρόποι 
(επιχειρηματικά πρότυπα) ανάπτυξης επιχειρηματικής δράσης για την ΕΟΑΕ είναι:

- Ίδρυση θυγατρικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών, στην οποία η ΕΟΑΕ θα έχει 
την πλειοψηφία αλλά η διοίκηση θα είναι ανεξάρτητη.

- Ίδρυση θυγατρικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών στην οποία θα συμμετέχει και 
άλλος εναλλακτικός φορέας π.χ. ΔΕΗ ή ΔΕΠΑ.
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Συνέργεια με άλλον τηλεπικοινωνιακό φορέα (π.χ. OTE, Vodafone) και 
ίδρυση κοινοπραξίας για συνεκμετάλλευση του δικτύου.
Συνέργεια με περισσότερες εταιρείες, οι οποίες θα συμμετέχουν σε 
κοινοπραξία για λόγους χρηματοδότησης και γενικότερης προώθησης.

- Ίδρυση θυγατρικής στην οποία ανήκει η υποδομή (η ΕΟΑΕ θα έχει την 
πλειοψηφία) και μιας άλλης εταιρείας παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 
(στην οποία θα συμμετέχει η ΕΟΑΕ με μειοψηφικό πακέτο και μια άλλη 
εταιρεία τηλεπικοινωνιών). Το παράδειγμα αυτό συναντάται στη Γαλλία, 
όπου η εταιρεία σιδηροδρόμων SNCF σε συνεργασία με την Cegetel έχουν 
δημιουργήσει την Telecom Development -TD (SNCF 50,1%, Cegetel 49,9%), 
στην οποία ανήκει η υποδομή της SNCF και την Telecom Services (Cegetel 
80%, SNCF 20%), η οποία προσφέρει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.

Η ΔΕΗ ακολούθησε το δεύτερο επιχειρηματικό πρότυπο και συνεργάστηκε με την 
Ιταλική εταιρεία WIND για τη δημιουργία της εταιρείας τηλεπικοινωνιών Tellas 
Α.Ε.. Η περίπτωση της Tellas αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

Η «ΕΤΗΔΙ-Εναλλακτικά Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Α.Ε.» έχει συνάψει συμφωνία 
με στρατηγικό επενδυτή, την κοινοπραξία «FORTHnet και SAG-Abel», η οποία θα 
αναλάβει την ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών για την αξιοποίηση των εναλλακτικών 
τηλεπικοινωνιακών υποδομών των εταιριών ΟΣΕ, ΑΜΕΛ Α.Ε., ΗΛΠΑΠ, ΗΣΑΠ, 
ΤΡΑΜ Α.Ε. και της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΗΔΙ Α.Ε. 
ήταν 100.000.000 δρχ. (300.000 €) και μέτοχοι ήταν ο ΟΣΕ με ποσοστό 70% και η 
Αττικό Μετρό Λειτουργία (ΑΜΕΛ Α.Ε.) με ποσοστό 30%. Αντικείμενο της εταιρείας 
είναι η εκμετάλλευση των δικαιωμάτων διέλευσης και των τηλεπικοινωνιακών 
εγκαταστάσεων των εταιρειών-οργανισμών που συμμετέχουν. Η ΕΥΔΑΠ συμμετέχει 
με 25% στην ΕΤΗΔΙ παραχωρώντας, έναντι ανταλλάγματος, το δικαίωμα διέλευσης 
εντός συγκεκριμένων αγωγών αποχέτευσης, των οποίων έχει την νομή, κατοχή ή 
πλήρη εκμετάλλευση, για την εγκατάσταση ανάπτυξη και λειτουργία οπτικής ίνας. Η 
λειτουργία του κατασκευασμένου πλέον τηλεπικοινωνιακού δικτύου θα γίνει από τη 
Forthnet.

Σενάριο 1 (Αγωγοί): Η ΕΟΑΕ έχει στην κυριότητά της τους αγωγούς. Αποτελεί τη 
φυσική οντότητα που δύναται να δημιουργήσει τη βασική υποδομή για την παροχή 
υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Η συγκεκριμένη επιλογή αφορά στην εκμίσθωση 
ενός ή περισσοτέρων αγωγών. Το ελάχιστο μήκος θα είναι 2 ή 4 χλμ. Η συγκεκριμένη 
μέθοδος μπορεί να γίνει με την υπογραφή μισθωτηρίου συμβολαίου με συμφωνημένο 
μηνιαίο μίσθωμα. Υποψήφιοι μισθωτές μπορεί να είναι όσοι έχουν καθολική άδεια 
από την ΕΕΤΤ και ενδιαφέρονται για την εκμετάλλευση του αγωγού στο συνολικό 
μήκος του άξονα (π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ/Tellas, Vodafone, Vivodi κλπ.). Δεν έχει εφαρμογή 
η εκμίσθωση τμημάτων του αγωγού ανά γεωγραφική περιοχή σε διαφορετικούς 
παρόχους, διότι κάτι τέτοιο θέτει σε μειονεκτική θέση τους υπόλοιπους 
ενδιαφερομένους που θα επιθυμούσαν την εκμετάλλευση των οδεύσεων σε 
μεγαλύτερο μήκος.

Εναλλακτικά, το μίσθωμα μπορεί να προσδιορίζεται ως ποσοστό των εσόδων της 
άλλης εταιρείας που προέρχονται από την εκμετάλλευση των υποδομών της ΕΟΑΕ 
(revenue sharing).
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Σενάριο 2 (Αγωγοί και Καλώδια): Η ΕΟΑΕ αναλαμβάνει να εγκαταστήσει 
σκοτεινές οπτικές ίνες (dark fiber). Η εγκατάσταση και εκμίσθωση των οπτικών ινών 
μπορεί να γίνει με τους παρακάτω τρόπους:

Εγκατάσταση οπτικών ινών στους αγωγούς τόσο για ίδια γρήση όσο και για 
εκμετάλλευση με ιδιωτική γρηιιατοδότηση.
Καθόσον οι αγωγοί υπάρχουν η τοποθέτηση των ινών μπορεί να γίνει με ανάθεση του 
έργου σε ειδικευμένο εργολάβο13.

Εγκατάσταση οπτικών ινών στους αγωγούς τόσο για ίδια γρήση όσο και για 
εκμετάλλευση με συγγρηματοδότηση από τους άμεσα ωφελούμενους Φορείς.
Πελάτες που θα είχαν ενδιαφέρον να συγχρηματοδοτήσουν την εγκατάσταση του 
δικτύου είναι οι τοπικοί δημόσιοι οργανισμοί και η τοπική αυτοδιοίκηση. 
Πανεπιστήμια, φορείς υγείας, τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι.

Για να είναι βιώσιμο το συγκεκριμένο σχήμα θα πρέπει η διαχείριση του δικτύου να 
ανατεθεί σε συγκεκριμένο πάροχο, ο οποίος θα εξυπηρετεί με βάση τα συμφωνημένα 
τον κάθε δικαιούχο - όλοι θα είναι πελάτες με διασφαλισμένα δικαιώματα 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Stokab, Alberta SuperNet).

Εγκατάσταση οπτικών ινών στους αγωγούς τόσο για ίδια γρήση όσο και για 
εκμετάλλευση με σύμβαση παραχώρησης (συν-επένδυση και συνεκμετάλλευση).
Η εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση του δικτύου θα ανατεθεί σε 
κάποιον ανάδοχο. Ο ανάδοχος θα αναλάβει την εγκατάσταση οπτικών ινών στους 
αγωγούς, θα παραχωρήσει ένα συγκεκριμένο αριθμό ινών στον κύριο του έργου και 
θα έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσης των υπολοίπων ινών για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα. Για το διάστημα αυτό θα καταβάλει αμοιβή στον κύριο του έργου με μια 
από τις κατωτέρω μορφές:

Μηνιαίο μίσθωμα: Υπάρχει το ενδεχόμενο το ύψος του μισθώματος να είναι 
υψηλό και η επένδυση του αναδόχου να αποβεί μη βιώσιμη. Αυτό εισάγει 
απαξίωση στο δίκτυο λόγω της δημιουργίας δυσάρεστημένων πελατών. 
Μηνιαίο μίσθωμα και συμμετοχή στα έσοδα του παρόχου από την 
εκμετάλλευση των ινών.
Συμμετοχή στα έσοδα του παρόχου. Το ποσοστό συμμετοχή πρέπει να οριστεί 
με δίκαιο τρόπο ώστε η συνεργασία να είναι βιώσιμη (να μην αδικείται 
κανείς).

Η εκμετάλλευση των ινών μπορεί να γίνει με εκμίσθωση π.χ. δυο ζευγών σε κάθε 
ενδιαφερόμενο πελάτη (ένα ζεύγος για κύρια σύνδεση και ένα για εφεδρική). Πελάτες 
μπορεί να είναι:
Δημόσιοι φορείς (Νομαρχίες, Τοπική Αυτοδιοίκηση, ΚΕΠ, κλπ.).

Το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ έχει στόχο τη διασύνδεση 1766 φορέων της δημόσιας 
διοίκησης (http://www.syzefxis.gov.gr). Επίσης στο δίκτυο θα συνδεθούν 
φορείς από τον κλάδο Υγείας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας), στρατολογικά 
γραφεία και Διαχειριστικές Αρχές ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Σχολεία
Πανελλήνιο Δίκτυο για την εκπαίδευση - EDUnet. Αποτελεί το δίκτυο 
πρόσβασης για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Συνδέεται

1 ’ Το κόστος ίου έργου μπορεί να καλυφθεί μέχρι και 50% με συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα 
«Κοινωνία της Πληροφορίας», Άξονας 4, Μέτρο 2.
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με το ΕΔΕΤ σε επτά σημεία (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, 
Λάρισα, Ιωάννινα, Ξάνθη) (http://www.sch.ar).

Ερευνητικά και εκπαιδευτικά δίκτυα
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας ΕΔΕΤ. Προορίζεται για την παροχή 
προηγμένων υπηρεσιών (εφαρμογές πολυμέσων, τηλεεκπαίδευση, 
τηλεεργασία, εικονικές βιβλιοθήκες και εργαστήρια) σε όλη την ακαδημαϊκή 
και ερευνητική κοινότητα της χώρας. Στόχοι της διαχειριστικής ομάδας του 
δικτύου είναι η διασύνδεση όλων των φορέων που εξυπηρετεί μέσω ενός 
δικτύου κορμού οπτικών ινών υψηλών ταχυτήτων (lOGbps μέσω Gigabit 
Ethernet) (http://www.anet.ar/reports).
Ακαδημαϊκό δίκτυο GUNET (Greek Universities Network). Διασυνδέει 18 
Πανεπιστήμια και 14 ΑΤΕΙ. Στις δράσεις του φορέα διαχείρισης του δικτύου 
περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η αναβάθμιση του υφιστάμενου δικτύου με 
την υλοποίηση εναλλακτικού δικτύου οπτικών ινών (http://portal.aunet.ar/). η 
ανάπτυξη και υποστήριξη υπηρεσιών τηλεματικής για τη διάδοση ψηφιακού 
περιεχομένου στους χρήστες του δικτύου, η παροχή υπηρεσιών σύγχρονης 
(on-line σεμινάρια) και ασύγχρονης (παραγωγή ψηφιακού υλικού) τηλε- 
εκπαίδευσης.

Επιχειρήσεις και Οργανισμοί
Πολλές επιχειρήσεις και οργανισμοί διαθέτουν ιδιωτικά δίκτυα (π.χ. 
Τράπεζες, Ασφαλιστικές εταιρείες, Μεταφορικές και Αεροπορικές εταιρείες), 
τα οποία έχουν υλοποιήσει αξιοποιώντας τις διαθέσιμες σήμερα υποδομές 
(π.χ. ΟΤΕ). Σε απομακρυσμένες περιοχές της Θράκης, της Ηπείρου και της 
Δυτικής Μακεδονίας όπου τα υφιστάμενα δίκτυα δεν παρέχουν υψηλές 
ταχύτητες μετάδοσης, το δίκτυο κορμού που θα εγκατασταθεί κατά μήκος της 
Εγνατίας Οδού θα επιτρέψει την αναβάθμιση των ταχυτήτων μετάδοσης 
βελτιώνοντας ουσιαστικά το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχουν τα εν λόγω 
δίκτυα.

Ιδιώτες
- Έχει παρατηρηθεί ότι σε απομακρυσμένες ομάδες (π.χ. στα νησιά) υπάρχει 

μεγάλη ζήτηση του κόσμου για πρόσβαση στο διαδίκτυο (ανάπτυξη Internet 
Cafe) και τάση για οικιακή διασκέδαση (τηλεόραση, video). Η ανάπτυξη 
ευρυζωνικών υποδομών στις περιοχές αυτές θα επιτρέψει την προώθηση στα 
νοικοκυριά υπηρεσιών όπως video/audio on demand.

Σε περίπτωση που υπάρχουν κάποιοι πελάτες που επιθυμούν τη σύνδεση δύο ή 
περισσοτέρων σημείων στις γεωγραφικές περιοχές που καλύπτονται από το δίκτυο, ο 
φορέας εκμετάλλευσης μπορεί να παρέχει ίνες (ή ζεύγη ινών για μεγαλύτερη 
ασφάλεια σε περίπτωση διακοπής). Στην περίπτωση αυτή η χρέωση μπορεί να είναι 
αρχικά συμφέρουσα για την εταιρεία αλλά έχει παρατηρηθεί σημαντική απώλεια 
εσόδων στο μέλλον, επειδή ο πελάτης μπορεί να εκμεταλλευτεί τις θεωρητικά 
απεριόριστες δυνατότητες αύξησης της χωρητικότητας της ίνας και να καλύψει χωρίς 
πρόσθετο κόστος όλες τις μελλοντικές του ανάγκες. Επίσης, υπάρχει κίνδυνος ο 
πελάτης να δημιουργήσει πρόσθετο εισόδημα εκμεταλλευόμενος εμπορικά την ίνα 
που έχει νοικιάσει από την εταιρεία, λειτουργώντας ως ανταγωνιστής. Αν και τα 
συμβόλαια συνήθως περιλαμβάνουν όρους που διασφαλίζουν και τους δύο 
συμβαλλόμενους, είναι δύσκολο ο πάροχος να ελέγχει ανά πάσα στιγμή τις 
λειτουργίες του πελάτη που εξυπηρετούνται από τη χρήση της ίνας που νοικιάζει.
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Σενάριο 3 (Αγωγοί και Καλώδια και Μετάδοση): Η ΕΟΑΕ αναλαμβάνει τη 
μετάδοση πληροφοριών πάνω από τις οπτικές ίνες (απαιτείται «άναμμα» των ινών). 
Αυτό σημαίνει ότι οι πελάτες μπορούν να αγοράσουν εύρος ζώνης (συχνότητες - 
wavelengths). Η εκμίσθωση εύρους ζώνης προϋποθέτει την εγκατάσταση, λειτουργία, 
διαχείριση και συντήρηση ενεργού εξοπλισμού. Δηλαδή η ΕΟΑΕ επεκτείνει τις 
δραστηριότητές σε άλλο αντικείμενο, στο οποίο δεν διαθέτει την απαραίτητη 
τεχνογνωσία.

Το σενάριο αυτό συναντάται στο εξωτερικό κυρίως αλλά και στην Ελλάδα. Ο ΟΣΕ, 
ανέθεσε την εκπόνηση μελέτης στο ΕΜΠ για τον προσδιορισμό των εναλλακτικών 
τρόπων υλοποίησης του δικτύου οπτικών κατά μήκος του δικτύου των 
σιδηροτροχιών. Στη μελέτη, αποσπάσματα της οποίας δημοσιεύτηκαν στον ημερήσιο 
Τύπο (Επενδυτής, 12-13/6/1999), προτείνεται η ίδρυση ανεξάρτητης ανώνυμης 
εταιρείας τηλεπικοινωνιών για την εκμετάλλευση των ινών. Η Αττική Οδός Α.Ε., 
εγκατέστησε ιδιωτικό δίκτυο οπτικών ινών κατά μήκος του άξονα της οδού και οι 
μέτοχοι της εταιρείας - όχι η μητρική Α.Ε. - ίδρυσαν ανεξάρτητη εταιρεία 
τηλεπικοινωνιών, την «Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε», στην οποία παραχωρήθηκε 
αγωγός διέλευσης. Η νέα εταιρεία εγκατέστησε δικό της δίκτυο, το οποίο επεκτείνει 
σταδιακά σε όλη την Αττική.

Η παροχή εύρους ζώνης μπορεί να γίνεται σε επίπεδο χονδρικής προς άλλους 
παρόχους (ASPs, ISPs) ή λιανικής προς πελάτες (Ethernet to the Home/Office, SDH, 
ADSL, X21, κλπ.).

Με την αποδέσμευση του τοπικού βρόχου στην Ελλάδα, οι πάροχοι υπηρεσιών 
διαδικτύου (ISPs) έχουν προχωρήσει στην αγορά υπηρεσιών τοπικής πρόσβασης, 
μεταφοράς και διασύνδεσης από τον παραδοσιακό πάροχο (ΟΤΕ). Μπορούν δε πλέον 
οι πελάτες να επιλέξουν ελεύθερα τον καταλληλότερο πάροχο δικτύου κορμού. 
Εφόσον η εταιρεία εκμετάλλευσης δημιουργήσει δίκτυο κορμού οπτικών ινών στις 
περιοχές Μακεδονίας και Θράκης, οι ISPs που έχουν πελάτες στην περιοχή μπορεί να 
επιλέξουν το δίκτυο της εταιρείας (με αγορά εύρους ζώνης) για τη διασύνδεση των 
κόμβων που διαθέτουν, με σκοπό να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους. Ο ρόλος της 
εταιρείας είναι η διάθεση εύρους ζώνης χονδρικώς στους ISPs πάνω από το δίκτυο 
οπτικών ινών - πελάτες της είναι οι ISPs.

Σε περίπτωση που υπάρχουν κάποιοι πελάτες που επιθυμούν τη σύνδεση δύο ή 
περισσοτέρων σημείων στις γεωγραφικές περιοχές που καλύπτονται από το δίκτυο, η 
εταιρεία μπορεί να παρέχει εύρος ζώνης πάνω από μία ή περισσότερες ίνες. Η 
υλοποίηση δακτυλίων SDH γίνεται για την αντιμετώπιση διακοπών. Ο πελάτης 
μπορεί να επιλέξει το πρωτόκολλο επικοινωνίας (ATM, Fast Ethemet/Gigabit 
Ethernet στο χώρο του πελάτη). Η εταιρεία μπορεί να αναλάβει την παροχή θυρών 
Fast Ethemet/Gigabit Ethernet, στις περιοχές που διαθέτει δίκτυο. Ο πελάτης δηλαδή 
εκχωρεί το δίκτυό του και τη διαχείρισή του στην εταιρεία, η οποία παρέχει τη 
διασύνδεση σε δίκτυο των σταθμών εργασίας και άλλων δικτυακών συσκευών του 
πελάτη. Ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει το διαθέσιμο εύρος ζώνης για τη 
μετάδοση δεδομένων, εικόνων, φωνής (εξυπηρέτηση τηλεφωνικής 
ενδοεπικοινωνίας), video.

Στις ΗΠΑ η υπηρεσία Ethernet to the Home/Office (ETTH/ETTO) προσφέρεται με 
τιμές πολύ ανταγωνιστικές σε σχέση με την απλή μίσθωση εύρους ζώνης. Μια
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εταιρεία (Yipes Communications, San Francisco, CA) προσφέρει στους πελάτες της 
IP-σύνδεση δύο σημείων πάνω από το δίκτυο οπτικών ινών που έχει εγκαταστήσει 
(IP over glass) με τιμές $900 ανά μήνα για ταχύτητα μετάδοσης 3Mbps. Η τιμή αυτή 
είναι χαμηλότερη από την τιμή μιας μισθωμένης γραμμής που συνδέει δύο σημεία με 
ταχύτητα 1.5Mbps. Η εταιρεία εγκαθιστά Gigabit Ethernet πάνω από οπτικές ίνες, 
από τα σημεία παρουσίας του δικτύου (POP) μέχρι τους πελάτες της. Οι πελάτες 
συνδέουν τα δικά τους τοπικά δίκτυα (Ethernet LANs) απ’ ευθείας σε θύρες Ethernet 
πάνω σε δρομολογητές που ανήκουν στην Yipes, αλλά βρίσκονται στο χώρο του 
πελάτη. Σε αντίθεση με τις τεχνολογίες SONET και ΑΤΜ που χρησιμοποιούνται στα 
μητροπολιτικά δίκτυα οπτικών ινών, το κόστος υλοποίησης της τεχνολογίας «IP over 
glass» είναι σημαντικά χαμηλότερο. Η εταιρεία μπορεί να προσφέρει κλιμακωτά 
αναβαθμίσεις της ταχύτητας σε τμήματα του 1 MBps με μεγάλη ευκολία.

Με την αποδέσμευση του τοπικού βρόχου η εταιρεία μπορεί να επεκταθεί και πέραν 
των σημείων στα οποία καταλήγει η οπτική ίνα και να εκμεταλλευτεί τα δίκτυα 
διανομής από χαλκό του κυρίαρχου παρόχου (ΟΤΕ) για να προσφέρει στους πελάτες 
της υπηρεσίες πάνω από xDSL.

Σενάριο 4 (Αγωγοί και Καλώδια και Μετάδοση και Υπηρεσίες): Η εταιρεία 
εκμετάλλευσης, πέραν του ρόλου του παρόχου δικτύου μεταφοράς - πρόσβασης 
(ΝΑΡ) που έχει, αναλαμβάνει και το ρόλο του παρόχου υπηρεσιών συνδεσιμότητας 
(Fast Internet, VPN). Η εταιρεία μπορεί να προσφέρει συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο 
στους πελάτες της ως εξής:

Με ενιαίο συιιβόλαιο από τον ISP. Αυτό προϋποθέτει ότι ο πελάτης θα συμβληθεί απ’ 
ευθείας με τον ISP, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την παροχή της συνολικής 
υπηρεσίας (πρόσβαση στο Internet και σύνδεση στο δίκτυο πρόσβασης του παρόχου 
ΝΑΡ). Ο ISP θα πρέπει να συμβληθεί με τον πάροχο ΝΑΡ για την απ’ ευθείας παροχή 
της υπηρεσίας διασύνδεσης. Η διασύνδεση ISP και παρόχου μπορεί να γίνει είτε 
μέσω οπτικών ινών με απ’ ευθείας σύνδεση στο δίκτυο οπτικών ινών του παρόχου 
είτε μέσω άλλου παρόχου, αν τα δίκτυα ISP και ΝΑΡ δεν μπορούν να συνδεθούν με 
οπτικές ίνες. Το κόστος διασύνδεσης πρέπει να το αναλάβει ο ISP.

Με ενιαίο συιιβόλαιο παρογής του πακέτου υπηρεσιών Fast Internet από τον πάρογο 
ΝΑΡ. Ο πελάτης θα συμβληθεί με τον πάροχο ΝΑΡ, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για 
την παροχή της συνολικής υπηρεσίας (πρόσβαση στο Internet και σύνδεση του 
πελάτη στο δίκτυο πρόσβασης του ΝΑΡ). Ο πάροχος θα πρέπει να συμβληθεί με 
κάποιον (ή κάποιους) ISP από τον οποίο θα αγοράσει «χονδρικώς» υπηρεσίες Fast 
Internet για την εξυπηρέτηση των δικών του πελατών σε επίπεδο λιανικής 
συναλλαγής. Ο πάροχος ΝΑΡ, ως πελάτης του ISP, θα πρέπει να συνδεθεί με τον ISP 
επεκτείνοντας το δίκτυο οπτικών ινών του μέχρι τον ISP, για λόγους απόδοσης και 
αξιοπιστίας. Το κόστος διασύνδεσης πρέπει να το αναλάβει ο ΝΑΡ.

Από τα δύο παραπάνω επιχειρηματικά πρότυπα, δεδομένων των χαμηλών ρυθμών 
υλοποίησης ενός δικτύου οπτικών ινών και ειδικά του συγκεκριμένου δικτύου της 
Εγνατίας Οδού, το πρώτο πρότυπο φαίνεται έχει μεγαλύτερη εφαρμογή. Αφενός μεν ο 
ρόλος της εταιρείας εκμετάλλευσης στα αρχικά στάδια θα είναι η προσέγγιση πελατών 
χονδρικής και όχι λιανικής, αφετέρου δε οι ISPs, για να εξυπηρετήσουν καλύτερα τους 
πελάτες τους, βρίσκονται σε διαρκή αναζήτηση τρόπων βελτίωσης των συνθηκών
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πρόσβασης και θα ενόιαφερθούν πρώτα οι ίδιοι να αξιοποιήσουν τις υποδομές της 
Εγνατίας Οδού ως εναλλακτικό δίκτυο κορμού.

Η υλοποίηση VPN για τους πελάτες της εταιρείας εκμετάλλευσης μπορεί να γίνει με 
την επιθυμητή τεχνολογία (SDH, Gigabit Ethernet, xDSL). Δεδομένου ότι η εταιρεία 
στην περίπτωση αυτή παίζει το ρόλο του ΝΑΡ και ο πελάτης είναι ο δικαιούχος που 
χρησιμοποιεί την υπηρεσία, η παροχή της υπηρεσίας γίνεται με απ’ ευθείας χρέωση 
του πελάτη από τον ΝΑΡ.

Σενάριο 5 (Αγωγοί και Καλώδια και Μετάδοση και Υπηρεσίες και Περιεχόμενο 
και Εφαρμογές): Η εταιρεία εκμετάλλευσης, πέραν του ρόλου παρόχου δικτύου
μεταφοράς - πρόσβασης (ΝΑΡ) που έχει, αναλαμβάνει και το ρόλο του παρόχου 
υπηρεσιών συνδεσιμότητας και το ρόλο ASP παροχής υπηρεσιών εφαρμογής (Video 
Conference, τηλε-εκπαίδευση, τηλε-εργασία, extranets, ηλεκτρονικές συναλλαγές, 
Δικτυακά Παίγνια) και περιεχομένου (Audio/Video Streaming, Video/Audio on 
Demand, Time Shifted TV)

Με τον όρο Audio/Video Streaming χαρακτηρίζονται οι ροές audio και video που 
μπορούν να φτάσουν στον πελάτη - συνδρομητή με χρήση διαφόρων πρωτοκόλλων 
και προτύπων. Όταν ο συνδρομητής επιλέγει ένα πρόγραμμα τηλεόρασης ή πακέτα 
μουσικής αναφερόμαστε σε Video/Audio on Demand. Οι συνδρομητές μπορούν να 
επιλέξουν την ώρα παρακολούθησης τηλεοπτικών προγραμμάτων (time shifted TV). 
Η παροχή περιεχομένου γίνεται από παρόχους περιεχομένου (content providers - 
CP), οι οποίοι έχουν και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και εκμετάλλευσης. 
Η παροχή των υπηρεσιών περιεχομένου μπορεί να γίνει:

Με ενιαίο συιιβόλαιο από τον CP. Αυτό προϋποθέτει ότι ο πελάτης θα συμβληθεί απ’ 
ευθείας με τον CP, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την παροχή της συνολικής 
υπηρεσίας (π.χ. video/audio on demand και σύνδεση στο δίκτυο πρόσβασης του 
παρόχου ΝΑΡ). Ο CP θα πρέπει να συμβληθεί με τον ΝΑΡ για την απ’ ευθείας 
παροχή της υπηρεσίας διασύνδεσης. Η διασύνδεση CP και ΝΑΡ μπορεί να γίνει είτε 
μέσω οπτικών ινών με απ’ ευθείας σύνδεση στο δίκτυο οπτικών ινών του παρόχου 
ΝΑΡ είτε μέσω άλλου παρόχου, αν τα δίκτυα CP και ΝΑΡ δεν μπορούν να 
συνδεθούν με οπτικές ίνες. Το κόστος διασύνδεσης πρέπει να το αναλάβει ο CP. Εάν 
το περιεχόμενο διατίθεται μέσω ραδιοφωνικού, τηλεοπτικού ή δορυφορικού σήματος 
μπορούν να επιλεγούν άλλοι τρόποι μετάδοσης του περιεχομένου από τον CP στον 
ΝΑΡ. Ο CP αναλαμβάνει στην περίπτωση αυτή τη διανομή του περιεχομένου 
(content delivery).

Με ενιαίο συιιβόλαιο παρογης του πακέτου υπηρεσιών περιεγοιιένου από τον πάρογο 
ΝΑΡ. Ο πελάτης θα συμβληθεί με τον πάροχο ΝΑΡ, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για 
την παροχή της συνολικής υπηρεσίας (π.χ. video/audio on demand και σύνδεση του 
πελάτη στο δίκτυο πρόσβασης του ΝΑΡ). Ο πάροχος ΝΑΡ θα πρέπει να συμβληθεί με 
κάποιον (ή κάποιους) πάροχο περιεχομένου (CP) από τον οποίο θα αγοράσει 
«χονδρικώς» υπηρεσίες περιεχομένου για την εξυπηρέτηση των δικών του πελατών 
σε επίπεδο λιανικής συναλλαγής. Ο πάροχος ΝΑΡ, ως πελάτης του CP, θα πρέπει να 
συνδεθεί με τον CP επεκτείνοντας το δίκτυο οπτικών ινών του μέχρι τον CP, για 
λόγους απόδοσης και αξιοπιστίας. Το κόστος διασύνδεσης πρέπει να το αναλάβει ο 
ΝΑΡ. Εάν το περιεχόμενο διατίθεται μέσω ραδιοφωνικού, τηλεοπτικού ή 
δορυφορικού σήματος μπορούν να επιλεγούν άλλοι τρόποι πρόσβασης του ΝΑΡ στο
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περιεχόμενο. Ο ΝΑΡ αναλαμβάνει στην περίπτωση αυτή τη διανομή του 
περιεχομένου (content delivery).

Εναλλακτικά με τα παραπάνω επιχειρηματικά πρότυπα, μπορεί η διάθεση του 
περιεχομένου να γίνεται μέσω κάποιου ISP, σαν υπηρεσία προστιθέμενης αξίας στους 
πελάτες του. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει ο ISP να συμβληθεί με τον CP για τη 
διανομή του περιεχομένου ή με τον ΝΑΡ, στην περίπτωση που ο ΝΑΡ έχει ήδη 
συμβληθεί με τον CP.

Από τα παραπάνω επιχειρηματικά πρότυπα, δεδομένης της έ,/λειψής γενικά 
περιεχομένου στην Ελλάδα. και λόγω των απαιτήσεων σε εύρος ζώνης των υπηρεσιών 
περιεχομένου, καταλληλότερο πρότυπο κρίνεται το πρώτο. Η εταιρεία τηλεπικοινωνιών 
θα στοχεύσει κατ’ αρχήν σε πελάτες χονδρικής (δημόσιο, μεγάλους οργανισμούς, 
εταιρικούς πελάτες), οι οποίοι γενικά δεν έχουν το περιεχόμενο ως προτεραιότητα στην 
άσκηση της δράστηριότητάς τους, σε σχέση με τις άλλες υπηρεσίες. Οι CPs αναμένεται 
να θεωρήσουν την ύπαρξη του δικτύου οπτικών ινών της Εγνατίας Οδού και τους 
συνδεδεμένους πελάτες ως ευκαιρία να διευρύνουν το πελατολόγιό τους, προωθώντας 
την υπηρεσία τους μέσω της εταιρείας εκμετάλλευσης ή ακόμη μέσω των ISPs . Οι 
οικιακοί χρήστες, αν και θα ενδιαφερόταν περισσότερο από τους εταιρικούς χρήστες για 
υπηρεσίες περιεχομένου, Δεν θα ήταν διατεθειμένοι να καταβάλουν το υψηλό κόστος 
για το περιεχόμενο (υψηλές απαιτήσεις σε εύρος ζώνης). Για αυτούς, η διάθεση των 
υπηρεσιών περιεχομένου μέσω των ISPs φαίνεται ως καταλληλότερη λύση, καθόσον οι 
οικιακοί χρήστες θα χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες αυτές ως συμπληρωματικές με τις 
υπηρεσίες διαδικτύου.

Οι υπηρεσίες εφαρμογής σχετίζονται με τη διάθεση στους χρήστες κάποιας 
εφαρμογής λογισμικού.

Όσον αφορά στις υπηρεσίες εφαρμογής, εάν μεν πρόκειται για υπηρεσίες που δεν 
είναι προσανατολισμένες σε συγκεκριμένους χρήστες ή ομάδες χρηστών (video 
conferencing, δικτυακά παίγνια) η παροχή τους μπορεί να γίνει άμεσα από τον 
πάροχο ΝΑΡ στους πελάτες του, ως υπηρεσία προστιθέμενης αξίας. Ο ΝΑΡ θα είναι 
υπεύθυνος για την παροχή της υπηρεσίας εφαρμογής προς τον πελάτη με βάση τα 
συμφωνημένα χαρακτηριστικά απόδοσης, αξιοπιστίας, ασφάλειας (Service Level 
Agreement-SLA).

Για υπηρεσίες «διάθεσης εφαρμογών λογισμικού» που απευθύνονται σε ομάδες 
χρηστών, η παροχή είναι σκόπιμο να γίνεται με ενιαίο συμβόλαιο από τον ASP. Αυτό 
προϋποθέτει ότι ο πελάτης θα συμβληθεί απ’ ευθείας με τον ASP, ο οποίος θα είναι 
υπεύθυνος για την παροχή της συνολικής υπηρεσίας (π.χ. e-mail και σύνδεση στο 
δίκτυο πρόσβασης του παρόχου ΝΑΡ). Ο ASP θα πρέπει να συμβληθεί με τον ΝΑΡ 
για την απ’ ευθείας παροχή της υπηρεσίας διασύνδεσης. Η διασύνδεση ASP και ΝΑΡ 
μπορεί να γίνει είτε μέσω οπτικών ινών με απ’ ευθείας σύνδεση στο δίκτυο οπτικών 
ινών του παρόχου ΝΑΡ είτε μέσω άλλου παρόχου, αν τα δίκτυα ASP και ΝΑΡ δεν 
μπορούν να συνδεθούν με οπτικές ίνες. Το κόστος διασύνδεσης πρέπει να το 
αναλάβει ο ASP. Ο ASP θα είναι υπεύθυνος για την παροχή της υπηρεσίας 
εφαρμογής προς τον πελάτη με βάση τα συμφωνημένα χαρακτηριστικά απόδοσης, 
αξιοπιστίας, ασφάλειας (Service Level Agreement-SLA).
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Δεν συζητείται η περίπτωση της παροχής υπηρεσιών «διάθεσης εφαρμογών 
λογισμικού» απ’ ευθείας από την εταιρεία εκμετάλλευσης με ενιαίο συμβόλαιο σε 
εταιρικούς πελάτες. Αυτό διότι η εταιρεία θα πρέπει να αναπτύξει υποδομή 
αντίστοιχη ενός ASP για να υποστηρίξει τους πελάτες της, πράγμα που υπερβαίνει 
σημαντικά το αντικείμενο της δραστηριότητάς της.

Οι ASPs που μπορούν να συνδεθούν απ’ ευθείας στο δίκτυο της Εγνατίας Οδού (π.χ. 
Internet Hellas στη Θεσσαλονίκη) μπορούν να εξυπηρετήσουν τους πελάτες της 
εταιρείας εκμετάλλευσης παρέχοντας υπηρεσίες εφαρμογής με υψηλές ταχύτητες.

Πέραν των ανωτέρω σεναρίων μπορεί να επινοηθούν πρόσθετα εναλλακτικά σενάρια 
ή συνδυασμοί των παραπάνω. Μπορούν δε να δτιαιουργηθούν πακέτα υπηρεσιών ή 
να προσφέρονται πρόσθετες υπηρεσίες ιιε ιιορφη bonus σε κάποιους πελάτες. Η 
διερεύνηση των πιθανών συνδυασμών μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο πρόσθετης 
έρευνας (TINA, [59]).

Επίσης, με την επέκταση των δικτύων οπτικών ινών αναμένεται η δημιουργία 
περισσότερων ιδιωτικών δικτύων που ανήκουν σε συγκεκριμένες ομάδες ή 
κοινότητες (community fiber networks, condominium fiber networks). Ένα άλλο 
πεδίο έρευνας είναι η επινόηση νέων ρόλων ιιεταφέροντας τον προσδιορισρό του 
ρόλου αποκλειστικά στο επίπεδο των υπηρεσιών, αφού αυτό που τελικά ενδιαφέρει 
τον χρήστη είναι η υπηρεσία.

Είναι σαφές ότι η κατασκευή των αγωγών όδευσης αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο 
τμήμα του κόστους υλοποίησης ενός δικτύου οπτικών ινών. Οι πάροχοι που 
δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών, συνήθως προσπαθούν να 
εκμεταλλευτούν υφιστάμενες υποδομές παρά να κατασκευάσουν το δικό τους δίκτυο. 
Αυτό διότι το αντικείμενο των εργασιών κατασκευής των οδεύσεων απαιτεί εργασίες 
εκσκαφής, χωματουργικά έργα, πρόνοια για κατάλληλες συνθήκες περιβάλλοντος, 
κλπ. Εξάλλου, ο χρόνος κατασκευής μπορεί να είναι μεγάλος και αυτό να μην 
εξυπηρετεί τα επιχειρηματικά σχέδια του παρόχου, ο οποίος ενδιαφέρεται να διαθέσει 
τις υπηρεσίες που προσφέρει σε όσο το δυνατόν περισσότερους πελάτες. Είναι 
δηλαδή διατεθειμένοι οι πάροχοι υπηρεσιών να καταβάλουν το τίμημα που θα τους 
ζητηθεί για να κάνουν χρήση ενός υπάρχοντος δικτύου. Με τα σημερινά δεδομένα, η 
φυσική σύνδεση που παρέχουν τα δίκτυα οπτικών ινών έχει καλύτερα 
χαρακτηριστικά λειτουργίας σε σχέση με τις ασυρματικές ζεύξεις. Είναι δηλαδή 
προτιμητέα η χρήση οπτικών ινών, εφόσον αυτές υπάρχουν διαθέσιμες, παρά 
ασυρματικών διατάξεων. Βέβαια, με την πρόοδο της τεχνολογίας τα χαρακτηριστικά 
των ασυρματικών δικτύων βελτιώνονται συνεχώς, αλλά δεν υπάρχει ακόμη σαφής 
μεταστροφή της ζήτησης προς τέτοιες λύσεις. Ως παράδειγμα αναφέρεται το LMDS, 
το οποίο θεωρείται ακριβό και δεν έχει δημιουργήσει την απαιτούμενη κρίσιμη μάζα 
πελατών για να υποκαταστήσει τα δίκτυα οπτικών ινών ή ADSL.

4.3 Εκτίμηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της «Εγνατία Οδός Α.Ε.»

Η κατασκευή του τηλεπικοινωνιακού δικτύου κορμού της Εγνατίας Οδού 
προσομοιάζει κατά πολύ την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου: Ο κύριος άξονας 
κατασκευάζεται για να συνδέσει τις κατοικημένες περιοχές. Είσοδοι και έξοδοι 
χρειάζονται στα σημεία που υπάρχουν κατοικημένες περιοχές για να εξυπηρετήσουν
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τη ροή της κυκλοφορίας από ή προς το δίκτυο. Τοπικές οδοί χρειάζονται μέσα στις 
κατοικημένες περιοχές για να οδηγήσουν τη ροή σε συγκεκριμένες τοποθεσίες.

Το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο κατ’ αναλογία, θα διαθέτει ένα βασικό άξονα κορμού 
υψηλής χωρητικότητας, κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου για τη διασύνδεση των 
μεγάλων αστικών κέντρων. Διακλαδώσεις του δικτύου κορμού θα χρειαστούν για να 
συνδεθούν τα κατά τόπους αστικά κέντρα με το δίκτυο κορμού. Μέσα στις 
κατοικημένες περιοχές θα χρειαστούν τοπικές ζεύξεις για να φτάσει το δίκτυο σε 
συγκεκριμένα σημεία.

Το δίκτυο της Εγνατίας Οδού παρουσιάζει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
Βρίσκεται εκτός αστικών περιοχών που σημαίνει ελάχιστο ποσοστό 
αναμενόμενων βλαβών (διακοπών).
Περνάει από περιοχές της περιφέρειας με μικρή σχετικά επιχειρηματική 
δραστηριότητα, πλην της Θεσσαλονίκης.
Ενώνει τα δίκτυα ανατολής και δύσης, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής 
αντίστοιχο δίκτυο. Τα δίκτυα του ΟΤΕ και της ΔΕΗ λειτουργούν για τη 
μετάδοση των δεδομένων μέσω των κόμβων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. 
Βρίσκεται κοντά στα Βόρεια σύνορα της χώρας που σημαίνει ότι αποτελεί 
συλλεκτήριο αγωγό της εισερχόμενης κίνησης από Βορρά αλλά και αφετηρία 
της εξερχόμενης κίνησης προς τα δίκτυα των χωρών της Βαλκανικής. Μια 
μελλοντική επέκταση του δικτύου μέχρι τις πρωτεύουσες των Βαλκανικών 
χωρών, θα επιτρέψει τη δημιουργία κέντρων συλλογής και επεξεργασίας 
δεδομένων στη Θεσσαλονίκη τα οποία θα εξυπηρετούν πελάτες στις 
Βαλκανικές χώρες (κατά το μοντέλο ASP - Application Service Provider).
Θα δώσει τη δυνατότητα στους παρόχους υπηρεσιών Internet που έχουν έδρα 
την Αθήνα, να εξυπηρετήσουν καλύτερα τους πελάτες τους στη Βόρεια 
Ελλάδα χωρίς να προχωρήσουν σε εγκατάσταση κόμβου στη Θεσσαλονίκη14. 
Διέρχεται από εννέα μεγάλες πόλεις (Ιωάννινα, Γρεβενά, Κοζάνη, Βέροια, 
Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη) που σημαίνει ότι 
η εταιρεία εκμετάλλευσης μπορεί να λειτουργήσει ως ο καταλληλότερος 
φορέας συνάθροισης της ζήτησης από τις τοπικές κοινότητες.
Συνδέει 5 Πανεπιστήμια της χώρας (Ιωαννίνων, Αριστοτέλειο, Μακεδονίας, 
Δημοκρίτειο Ξάνθης, Κομοτηνής, Αλεξανδρούπολης) και τα αντίστοιχα ΑΤΕΙ. 
Συνδέει τα μεγάλα Νοσοκομεία των πόλεων από τις οποίες διέρχεται.
Συνδέει τα λιμάνια Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Θεσσαλονίκης, 
Ηγουμενίτσας.
Συνδέει τα αεροδρόμια Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Θεσσαλονίκης, Κοζάνης, 
Ιωαννίνων.
Με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού προβλέπεται να υπάρξει αύξηση στη 
διακίνηση αγαθών κατά μήκος του άξονα, ενώ τώρα η κίνηση αυτή 
διοχετεύεται μέσω των εναλλακτικών διαδρομών. Η Ηγουμενίτσα 
μετεξελίσσεται σε διαμετακομιστικό κέντρο εμπορίου ενώ λειτουργεί ήδη 
εμπορευματικός σταθμός. Το δίκτυο κορμού της Εγνατίας Οδού θα 
λειτουργήσει ως λεωφόρος των πληροφοριών από την Ανατολή μέχρι τη Δύση 
και στη συνέχει προς την Ιταλία και την υπόλοιπη Ευρώπη.

14 Το δίκτυο κορμού Αθηνών - Θεσσαλονίκης θα συνδεθεί με το δίκτυο κορμού της Εγνατίας Οδού
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Καθόσον η κατασκευή των οδεύσεων γίνεται στα πλαίσια των εργολαβιών 
κατασκευής της οδού, η εταιρεία έχει ήδη διασφαλίσει την υλοποίηση του τμήματος 
εκείνου που απαιτεί το μεγαλύτερο μέρος του κόστους (>40%). Είναι επομένως 
σκόπιμο να επιδιώξει την αξιοποίηση αυτού του γεγονότος ως ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα στα σενάρια εκμετάλλευσης του δικτύου με άλλους ενδιαφερομένους.

Οι πελάτες και ειδικά οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι και οργανισμοί όπως το ΕΔΕΤ, 
θα ενδιαφερθούν για τη μίσθωση σκοτεινής ίνας. Δεδομένης της δυνατότητας που 
έχουν οι οπτικές ίνες για αυξημένη χωρητικότητα, εφόσον η ανώνυμη εταιρεία 
διαχείρισης έχει στόχο τη δημιουργία εσόδων από τη βέλτιστη αξιοποίηση του 
δικτύου, θα πρέπει να επιδιώξει την εκμίσθωση εύρους ζώνης (wavelengths) σε 
πελάτες και όχι σκοτεινή ίνα. Βέβαια κάτι τέτοιο δεν είναι τεχνικά διασφαλισμένο15.

Με τον τρόπο αυτό αποτρέπει την είσοδο δυνητικών ανταγωνιστών στο χώρο (από 
την πελατειακή βάση). Αυτό διασφαλίζει στην εταιρεία τη συνεχιζόμενη αποκόμιση 
οικονομικού οφέλους με την αύξησης της ζήτησης. Για τη δημιουργία εισοδήματος 
από την εκμίσθωση εύρους ζώνης είναι απαραίτητη η εγκατάσταση ενεργού 
εξοπλισμού για τη λειτουργία του δικτύου. Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς, όπως 
αυτό ορίζεται από την ΕΕΤΤ είναι απαραίτητη η απόκτηση σχετικής άδειας από την 
επιτροπή. Στην ιστοσελίδα http://www.eett.gr βρίσκεται δημοσιευμένο το σύνολο των 
απαιτήσεων για την απόκτηση της σχετικής άδειας.

Βέβαια, εφόσον η εταιρεία εκμετάλλευσης ξεκινήσει τη δραστηριότητά της, θα 
πρέπει να στοχεύσει κυρίως στους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και 
περιεχομένου. Επίσης, υποψήφιοι πελάτες της εταιρείας μπορεί να είναι το Δημόσιο, 
η Πανεπιστημιακή κοινότητα. Η προσέλκυση επιχειρήσεων παρουσιάζει 
περιορισμούς καθόσον οι υπηρεσίες θα παρέχονται στα γεωγραφικά σημεία που 
βρίσκονται πάνω στον άξονα της Εγνατίας Οδού. Εφόσον ζητηθεί η σύνδεση με 
κάποιο άλλο σημείο εκτός του άξονα κάτι τέτοιο δεν θα είναι εφικτό μέσω του 
υφιστάμενου δικτύου (θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το δίκτυο άλλου φορέα).

4.4 Δίκτυο για ιδιωτική χρήση

Στην Εγνατία Οδό υπάρχει απαίτηση για χρήση ενός τηλεπικοινωνιακού δικτύου που 
θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης της οδού. Ειδικά στις 
περιοχές όπου υπάρχουν σήραγγες είναι απαραίτητη η εγκατάσταση συστημάτων, τα 
οποία θα ελέγχονται από τα Κέντρα Διαχείρισης Αυτοκινητοδρόμων (ΚΔΑ). Από τη 
σχετική μελέτη χωροθέτησης των κέντρων διαχείρισης και κέντρων ελέγχου 
προκύπτει ότι:

Θα κατασκευαστούν ΚΔΑ στα Ιωάννινα, το Μέτσοβο, την Κοζάνη, τη Θεσσαλονίκη, 
την Κομοτηνή και παραρτήματα (ΠΚΔΑ) στον Πολύμυλο, τη Ρεντίνα, την Καβάλα 
και ένα προσωρινό στο Ελευθεροχώρι. Το κεντρικό ΚΔΑ θα συγκεντρώνει δεδομένα 
κυκλοφορίας από τα περιφερειακά ΚΔΑ για επεξεργασία και παροχή πληροφοριών 
τόσο προς τη διοίκηση της εταιρείας όσο και προς τρίτους. Παράλληλα θα 
δημιουργηθούν 13 σταθμοί διοδίων κατά μήκος του άξονα. Η μετάδοση των 
δεδομένων θα γίνεται μέσω δικτύου οπτικών ινών που θα εγκατασταθεί σε όλο το 
μήκος της οδού.

15 Στελέχη της εταιρείας ανέφεραν ότι οι ίνες που έχουν προδιαγράφει στις συμβάσεις κατασκευής 
κάποιων τμημάτων της οδού δεν υποστηρίζουν την τεχνολογία DWDM.
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Η εταιρεία για να καλύψει τις εν λόγω ανάγκες σκοπεύει να εγκαταστήσει και να 
λειτουργήσει δίκτυο οπτικών ινών με ξεχωριστούς δακτυλίους SDH:

Τοπικούς, για την εξυπηρέτηση των αναγκών λειτουργίας, διαχείρισης και 
συντήρησης (μετάδοση δεδομένων, λειτουργία εφαρμογών λογισμικού, 
μετάδοση video η/και φωνής).
Απομακρυσμένους, για τις υπηρεσίες που θα παρέχονται προς τα ΣΕΑ και την 
εξυπηρέτηση των διοδίων.

Στόχος του δικτύου είναι η κάλυψη των αναγκών για τις εφαρμογές ελέγχου 
κυκλοφορίας, διοδίων και πληροφόρησης των οδηγών. Αποδέκτες των υπηρεσιών 
είναι οι χρήστες του δικτύου (προσωπικό του φορέα διαχείρισης), οι επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται πάνω στον άξονα (στα ΣΕΑ) και οι οδηγοί των οχημάτων που 
κινούνται πάνω στην οδό (με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών ασύρματης 
μετάδοσης 16).

Το δίκτυο αυτό καθεαυτό είναι το μέσο για την παροχή των υπηρεσιών. Η εταιρεία 
μπορεί να επιλέξει ανάμεσα:
Α. Στην ανάληψη με ίδιους πόρους της εγκατάστασης, λειτουργίας, διαχείρισης και 
συντήρησης του δικτύου.
Β. Στην ανάθεση της εγκατάστασης, λειτουργίας, διαχείρισης και συντήρησης του 
δικτύου σε άλλο πάροχο. Η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» θα είναι ο χρήστης των υπηρεσιών. 
Μάλιστα μπορεί η συμφωνία να έχει τη μορφή IRU (Indefeasible Rights of Use) για 
μια περίοδο π.χ. 20ετίας. Η συμφωνία IRU είναι ανάλογη με τη μακροχρόνια 
μίσθωση (leasing) αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ενέχυρο/εγγύηση, μπορεί να 
πουληθεί η να εκχωρηθεί έναντι τιμήματος και γενικά να χρησιμοποιηθεί σαν πάγιο 
περιουσιακό στοιχείο.

Στην πράξη, συμφωνίες IRU είναι δύσκολο να εφαρμοστούν δεδομένου ότι πρέπει οι 
ημερομηνίες των συμβάσεων να είναι συγχρονισμένες με τις εργολαβίες κατασκευής. 
Υπάρχει ζήτημα όταν προκύπτουν καθυστερήσεις στην εκτέλεση των έργων.

4.5 Αδύνατα σημεία

Το οδικό δίκτυο της Εγνατίας Οδού εμφανίζει ασυνέχειες καθόσον το έργο 
παραδίδεται τμηματικά. Υπάρχουν τμήματα συνολικού μήκους 120 χλμ., τα οποία 
κατασκευάστηκαν παλαιότερα, πριν τη δημιουργία της ανώνυμης εταιρείας 
διαχείρισης, χωρίς να είχε γίνει πρόβλεψη για εγκατάσταση αγωγών διέλευσης 
καλωδιώσεων. Υπάρχουν τμήματα τα οποία θα παραδοθούν στην κυκλοφορία μετά 
το έτος 2006. Τα κενά αυτά μπορεί να καλυφθούν με εναλλακτικούς τρόπους 
σύνδεσης (ασυρματικές ζεύξεις, χρήση δικτύου άλλου φορέα, κλπ).

Τοποθετούνται τρεις σωλήνες ανά κατεύθυνση διαμέτρου Φ90, εκ των οποίων ένας 
σωλήνας προορίζεται για τα καλώδια ηλεκτροφωτισμού και οι υπόλοιποι δύο για 
διέλευση οπτικών ινών. Σημειώνεται ότι η διάμετρος αγωγών Φ90 δεν θεωρείται 
ιδανική για τη διέλευση των ινών διότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος αέρα 
υπό πίεση αλλά η μέθοδος του εφελκυσμού. Μπορεί να γίνει ωστόσο inner-ducting. 16

16 Στο Broadband Wireless World Forum, στις 10 Απριλίου 2003 η Intel παρουσίασε το όραμά της για 
“Anytime, Anywhere Computing”. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Intel Capital ανέφερε ότι: “All 
communication devices will compute - All computers will communicate”. Δεν είναι μακριά η εποχή 
που το όραμα της Intel θα γίνει πραγματικότητα.
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Από τη σχετική μελέτη χωροθέτησης των Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών 
(ΣΕΑ) προκύπτει ότι θα αναπτυχθούν δραστηριότητες σε συγκεκριμένα σημεία του 
οδικού άξονα. Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν στα ΣΕΑ θα 
δημιουργήσουν απαιτήσεις για ευρυζωνικές υπηρεσίες. Εάν οι θέσεις των ΣΕΑ δεν 
συμπίπτουν σε μεγάλο βαθμό με τα σημεία συνένωσης των τμημάτων των καλωδίων 
οπτικών ινών (μήκους 2-4 χλμ) θα πρέπει το καλώδιο να διακοπεί σε περισσότερα 
σημεία με αρνητικές επιπτώσεις στην απόδοση (πρόσθετη απόσβεση).

Καθόσον στα τμήματα που υπάρχει ασυνέχεια δικτύου δεν είναι δυνατή η 
εγκατάσταση οπτικών ινών, θεωρείται αναγκαία η γεφύρωση των κενών με στόχο τη 
δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου. Η αδυναμία αυτή δεν ευνοεί την αυτόνομη 
ανάπτυξη του δικτύου από την ίδια την εταιρεία αλλά οδηγεί σε επιλογές που 
εμπλέκουν τρίτους. Εφόσον ο τρίτος φορέας ειδικεύεται στην παροχή 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (π.χ. ΟΤΕ) θα είναι για εκείνον ευκολότερη η παροχή 
των υπηρεσιών αυτών στα σημεία όπου υπάρχουν ασυνέχειες. Η επιλογή της 
τεχνολογίας (ενσύρματη ή ασύρματη ζεύξη) θα εξαρτηθεί από τις κατά τόπους 
συνθήκες και τις απαιτήσεις για εύρος ζώνης. Η αποζημίωση της χρήσης των 
υπηρεσιών αυτών μπορεί να γίνει είτε ιιε την καταβολή ιιισθώιιατος είτε με 
αποτίμηση του κόστους και ανταλλαγή ιιε αντίστοιγο εύρος Ccbvnc στα σημεία που η 
Εγνατία Οδός διαθέτει συνεχόμενο δίκτυο.

Σημειώνεται ότι για την αποτίμηση του κόστους των εν λόγω υπηρεσιών στα σημεία 
ασυνέχειας, πέραν της απόστασης υπεισέρχονται παράγοντες όπως μορφολογία του 
εδάφους, επιλογή τεχνολογίας, απαιτήσεις για εναλλακτική όδευση κλπ. Στα σημεία 
που υπάρχει συνεχές οδικό δίκτυο μπορεί να υπάρξει διαφοροποίηση του κόστους 
λαμβάνοντας υπόψη στρατηγικούς παράγοντες, όπως η ύπαρξη ή μη εναλλακτικών 
δικτύων (π.χ. στην περιοχή της Ηπείρου οι υπόλοιποι πάροχοι δεν διαθέτουν δίκτυο 
κορμού αλλά εξυπηρετούν τους πελάτες τους μέσω Αθηνών), ο όγκος της 
αναμενόμενης ζήτησης κλπ. Επίσης μπορεί να εφαρμοστεί ενιαία τιμή ανά 
χιλιόμετρο.

4.6 Εμπειρίες από αντίστοιχες περιπτώσεις

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι πρακτικές που εφαρμόζονται σε Διεθνές και 
Ευρωπαϊκό επίπεδο από φορείς που παρέχουν ανάλογες υπηρεσίες. Παράλληλα 
γίνεται σύγκριση των δεδομένων της Ελληνικής αγοράς σε σχέση με την Ευρωπαϊκή 
- Διεθνή και προσδιορίζονται οι διαφορές.

Στην Ιταλία, η εταιρεία διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων Autostrade δημιούργησε τη 
θυγατρική εταιρεία Autostrade Telecomunicazioni S.p.A., η οποία ανέλαβε την 
εγκατάσταση και λειτουργία δικτύου οπτικών ινών κατά μήκος των ιταλικών 
αυτοκινητοδρόμων που διαχειρίζεται η μητρική εταιρεία. Η εταιρεία έχει συνάψει 
συμφωνία με την Olivetti - Omnitel, τη δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία 
τηλεπικοινωνιών στην Ιταλία, για την παραχώρηση της χρήσης οπτικών ινών της 
Autostrade, μέσα από σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης (leasing). Ταυτόχρονα, η 
Autostrade συμμετέχει στην κοινοπραξία που απέκτησε την 4η άδεια κινητής 
τηλεφωνίας στην Ιταλία.
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Στην Πορτογαλία, η BRISA Auto-Estradas de Portugal SA, που είναι η μεγαλύτερη 
εταιρεία διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, εγκατέστησε ιδιωτικό δίκτυο οπτικών ινών 
κατά μήκος των αυτοκινητοδρόμων που διαχειρίζεται. Για την εκμετάλλευση της 
χωρητικότητας του δικτύου, η Brisa συνήψε συμφωνία με την ΟΝΙ (εταιρεία παροχής 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών) και την TELECEL (εταιρεία κινητής τηλεφωνίας - 
θυγατρική της Vodafone) για τη βελτιστοποίηση της χρήσης των υποδομών τους και 
τη δυνατότητα να παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες [57], [58], Η Brisa ίδρυσε το 
2000 την εταιρεία Brisatel (με 100% συμμετοχή) με στρατηγικό στόχο την 
κατάκτηση κυρίαρχης θέσης στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και των νέων 
τεχνολογιών.

Στην Ισπανία, η εταιρεία Acesa συμμετέχει στην Xfera, κοινοπραξία στην οποία 
συμμετέχουν ο Γαλλικός όμιλος Vivendi, η Φιλανδική εταιρεία τηλεπικοινωνιών 
Sonera και η Γερμανική Mannesmann. Η Xfera έχει κάνει αίτηση να αποκτήσει άδεια 
UMTS από την Ισπανική κυβέρνηση.

Στις ΗΠΑ, οι εταιρείες διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων πέραν της εκμετάλλευσης των 
οπτικών ινών, νοικιάζουν τους πύργους κινητής τηλεφωνίας που έχουν εγκαταστήσει 
κατά μήκος των αυτοκινητοδρόμων για τις δικές του ανάγκες, σε εταιρείες 
τηλεπικοινωνιών δημιουργώντας έτσι μια νέα πηγή εισοδήματος.

4.7 Οικονομικές προβλέψεις

Τα οικονομικά αποτελέσματα από την εκμετάλλευση των δικτύων οπτικών ινών 
εμφανίζονται πολύ αισιόδοξα. Η Autostrade πέτυχε αποδόσεις της επένδυσής της άνω 
του 50%.

Στη Γαλλία, η εταιρεία SAPRR που διαχειρίζεται 1800 χιλιόμετρα 
αυτοκινητοδρόμων, εκτιμά ότι τα μηνιαία έσοδά της από εκμίσθωση οπτικών ινών 
είναι της τάξης 400.000Ε - 550.000Ε.

Στην Ελλάδα, ο ΟΤΕ εκμισθώνει τα δίκτυα κορμού που διαθέτει (Αθήνα - 
Θεσσαλονίκη) με κόστη της τάξης των 17.000€ ανά μήνα για μισθωμένη γραμμή με 
ταχύτητα μετάδοσης 34Mbps. Εάν θεωρήσουμε ότι υπάρχει μια βάση τουλάχιστον 10 
αντίστοιχων πελατών - κυρίως εταιρείες παροχής υπηρεσιών Internet - τότε το 
μηνιαίο έσοδο του ΟΤΕ από 10 πελάτες είναι 170.000€/μήνα για το τμήμα Αθήνα - 
Θεσσαλονίκη. Αντίστοιχα, η μηνιαία χρέωση για μισθωμένη γραμμή Αθήνα — 
Αονδίνο με ταχύτητα μετάδοσης 2Mbps είναι της τάξης των 11.0006 από τον ΟΤΕ ή 
7.500€ από την εταιρεία Nautilus.

4.8 Σενάρια προσφοράς - ζήτησης

Μέχρι την εμπορική διάθεση του ADSL από τον ΟΤΕ στα μέσα του 2003 δεν υπήρχε 
μαζική χρήση ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Στο τέλος του 2003 η υπηρεσία 
ήταν διαθέσιμη στο 70% των καταναλωτών αλλά εξακολουθούν να είναι εκτός 
δικτύου αρκετές περιφέρειες (π.χ. Ιωάννινα, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, νησιά). 
Από στοιχεία του ΟΤΕ προκύπτει ότι μεγάλο μέρος ημιαστικών και αγροτικών 
περιοχών θα συνεχίσει να παραμένει εκτός δικτύου και το έτος 2006. Όσο προχωρά 
περαιτέρω η ανάπτυξη προς τις αραιοκατοικημένες περιοχές, ο ΟΤΕ δεν θα έχει 
οικονομικό ενδιαφέρον να επεκτείνει την παροχή πρόσβασης διότι τα αναμενόμενα
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έσοδα από τους πρόσθετους συνδρομητές δεν θα δικαιολογούν την επί πλέον 
επένδυση.

Όσον αφορά στα δίκτυα κορμού το μόνο ευρύ δίκτυο οπτικών ινών διαθέσιμο σήμερα 
είναι το τμήμα Αθήνα - Θεσσαλονίκη, εγκατεστημένο από τον ΟΤΕ. Λόγω της 
τοπολογίας της αγοράς το ενδιαφέρον των παροχών επικεντρώνεται στην κάλυψη των 
νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης που αντιπροσωπεύουν το 23-24% των 
επιχειρήσεων και οικιακών καταναλωτών. Στις περιοχές αυτές αναμένεται να 
αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα εγκαθιστώντας ιδιωτικά δίκτυα οπτικών 
ινών, δύο με τρεις πάροχοι πέραν του ΟΤΕ (Vivodi, Tellas, Αττικές Τηλεπικοινωνίες 
Α.Ε.). Πέραν της τοπολογίας της αγοράς άλλοι παράγοντες που δυσχεραίνουν την 
ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων στην περιφέρεια από άλλους παρόχους εκτός του 
ΟΤΕ, είναι η δυσκολία στην απόκτηση δικαιωμάτων διέλευσης, οι περιπλοκές στην 
αποδέσμευση του τοπικού βρόχου, η περιορισμένη πρόσβαση σε μισθωμένα 
κυκλώματα.

Όσον αφορά στη διείσδυση του Internet στους Έλληνες χρήστες, από στοιχεία της 
VPRC [22] προκύπτει ότι «Με βάση τον πληθυσμό 15 ετών και άνω (ΕΣΥΕ 2001) ο 
συνολικός αριθμός Ελλήνων χρηστών διαδικτύου υπολογίζεται σε 1.704.936 άτομα 
(+/-1,6%). Τοποθετείται δηλαδή μεταξύ 1.567.278 και 1.842.594 ατόμων. Το σύνολο 
αυτό αντιστοιχεί στο 19,3% του συνόλου του πληθυσμού, έναντι 10,15% το έτος 
2001 (Εικόνα 4-3). Ο αντίστοιχος μέσος όρος των 15 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
είναι 37,7%. Ανάμεσα σε αυτούς που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό υπολογιστή στην 
Ελλάδα, η τάση χρήσης Internet μεταξύ των ετών 2001 και 2002 είναι αυξητική από 
50,2% σε 66,8%, δηλαδή αύξηση της τάξης του 33%.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 2002
Σύνολο δείγματος, Ν = 2464 άτομα

Εκτίμηση αριθμού Ελλήνων 
χρηστών Διαδικτύου:

1.704.936 άτομα

• Vprc

Εικόνα 4-3. Χρήστες Internet 
Πηγή: VPRC

Σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οπτικοακουστικού Παρατηρητηρίου (e- 
Επιχειρείν), η χώρα μας συγκαταλέγεται πρώτη μεταξύ των μελών της ΕΕ στην
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τηλεθέαση, με τη χρήση συμπληρωματικών συσκευών (βίντεο, DVD) να παρουσιάζει 
αλματώδη αύξηση [32],

Από τους δείκτες διείσδυσης του Internet στους Έλληνες χρήστες διαπιστώνουμε ότι 
σε σύνολο 1,704,936 χρηστών (τέλος 2002) ο ρυθμός αύξησης μεταξύ 2001 και 2002 
ήταν από 4,3% στο 9,7% στις αγροτικές περιοχές, από 6,2% στο 15,8% στις 
ημιαστικές περιοχές και από 13,9% στο 23,5% στις αστικές περιοχές (e- 
businessforum) [31]. Δηλαδή διπλασιάζεται ανά έτος (Εικόνα 4-4).

ΠΡΟΦΙΛ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - 6
Συγκριτικά στοιχεία 2002 - 2001 

(Αστικότητα)

Σύνολο

Αστικότητα

Αστικά

Ημιαστικά

Αγροτικά

« Vprc

ιο,ι

13,9

15,8 6,2

9,7 4,3

1 ■ 2002 □ 2001 1

Εικόνα 4-4. Αστικότητα χρηστών Internet 
Πηγή: VPRC

Από στοιχεία της Analysys (2002) προκύπτει η εκτίμηση ότι η ζήτηση για 
ευρυζωνικές υπηρεσίες στην Ελλάδα το 2006 θα φτάσει το 20% του συνόλου των 
χρηστών Internet. Άλλοι (κυρίως πάροχοι υπηρεσιών Internet) εκτιμούν ότι το 
ποσοστό αυτό για το έτος 2004 θα είναι γύρω στο 4-5% και το 2006 δεν θα ξεπεράσει 
το 10%.

Από τις σχετικές διαβουλεύσεις της Ομάδας Εργασίας του ΥΠΕΘΟ για την 
ευρυζωνικότητα, με τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς της χώρας προκύπτει ότι το 
ενδιαφέρον των οργανισμών είναι η «παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών μόνο σε ένα 
πολύ μικρό αριθμό πόλεων στο άμεσο μέλλον». Επί πλέον τα σημαντικά ποσά που θα 
απαιτηθούν για την εξυπηρέτηση των περιφερειακών ομάδων χρηστών είναι απίθανο 
να καταβληθούν από ένα τηλεπικοινωνιακό οργανισμό ή από μεμονωμένους χρήστες 
εκτός αν συναθροιστεί η ζήτηση από αρκετά σημεία ώστε να προκόψει ενδιαφέρον 
για κάποιους ιδιώτες. Κύριος μοχλός υποκίνησης τέτοιων πρωτοβουλιών είναι η 
πολιτεία.

Η πολιτεία μπορεί να παρέμβει και να δημιουργήσει κίνητρα για τους παρόχους με 
τους εξής τρόπους:
Με τη διαμόρφωση πολιτικής και κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου 
Ως χρήστης δικτυακών προϊόντων και υπηρεσιών
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Με συνάθροιση των αναγκών των τοπικών υπηρεσιών του δημοσίου, 
σχολείων, νοσοκομείων κλπ.
Με δημιουργία τοπικών δικτύων (condominium fiber networks).

Ως υποκινητής άμεσων και έμμεσων παρεμβάσεων (π.χ. για την διασφάλιση της 
ανάπτυξης πολλαπλών ευρυζωνικών υποδομών και όχι τη στήριξη ενός μόνο 
οργανισμού, λύση των θεμάτων διασύνδεσης, ενίσχυση πρωτοβουλιών για 
συνεργασίες δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, εκμετάλλευση της συναθροισμένης 
ζήτησης, κλπ)

Είναι δεδομένη η επιθυμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενίσχυση των περιφερειών 
στα πλαίσια της συνεχώς αναπτυσσόμενης παγκόσμιας Οικονομίας της Γνώσης 
(knowledge economy and digital welfare) με βάση τα Σχέδια Δράσης “eEurope 2002, 
An Information Society for All” και eEurope 2005, καθώς επίσης και τις δράσεις του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας».

Η ευρυζωνική πρόσβαση γίνεται απαραίτητη προϋπόθεση για την ισότιμη συμμετοχή 
των τοπικών κοινωνιών στα σχέδια οικονομικής ανάπτυξης και της 
ανταγωνιστικότητας, ενώ αποτρέπει φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού και τη 
δημιουργία έντονων εθνικών, περιφερειακών και τοπικών ανισοτήτων. Οι κρατικοί 
φορείς και η τοπική αυτοδιοίκηση έχουν τη δυνατότητα 

- να αξιοποιήσουν τους πόρους του Γ’ ΚΠΣ.
να συναθροίσουν τις ανάγκες των δημόσιων φορέων σε απομακρυσμένες ή 
λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές για να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για 
την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών.
να χρησιμοποιήσουν τα δικαιώματα διέλευσης που κατέχουν ως 
διαπραγματευτικό χαρτί για να δημιουργήσουν ανταγωνιστική αγορά 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην περιοχή τους.

Κάθε επιχειρηματικό σχέδιο για παροχή ευρυζωνικών υποδομών ή υπηρεσιών (πέραν 
του ΟΤΕ) εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης, στηρίζεται στη διασύνδεση των επί 
μέρους δικτύων κάθε πόλης. Η πλέον κατάλληλη σήμερα τεχνολογία, η οποία 
υιοθετείται από όλους τους παρόχους που αναπτύσσουν δίκτυα κορμού, είναι οι 
οπτικές ίνες. Το γεγονός ότι σήμερα μόνο ο ΟΤΕ κατέχει τέτοιο δίκτυο δημιουργεί 
την ανάγκη στήριξης από την πολιτεία εναλλακτικών παροχών να αναπτύξουν και 
αυτοί ιδιωτικά δίκτυα (σχετική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
αποδέσμευση του τοπικού βρόχου).

Η Ομάδα Εργασίας για την ευρυζωνική πρόσβαση, στις προτάσεις της διαπιστώνει 
ότι υπάρχει έντονη ανάγκη ανοιχτής και διαφανούς κρατικής παρέμβασης σε 
λιγότερο προνομιούχες περιοχές και προχωράει σε συγκεκριμένες συστάσεις:

Σύσταση: «Ανάτττυζη βιώσιμων και ανοιχτών στον ανταγωνισμό δικτύων οπτικών ινών 
σε περιφερειακό επίπεδο (τουλάχιστον 10) σε συνδυασμό με άλλες τεχνολογίες που 
περιλαμβάνουν οπτικές ίνες ή ασύρματα δίκτυα για το τελικό τμήμα πρόσβασης (last 
mile) μέχρι το τέλος του 2005»

Σύσταση: «Κατα/.υτική σημασία έχει η ανάδειξη και περαιτέρω ανάλυση
συγκεκριμένων θεμάτων: Συστάσεις για την εγκατάσταση ευρυζωνικής υποδομής σε 
περιπτώσεις όπως η κατασκευή δρόμων (εθνικών αλλά και στις πόλεις), έργων 
ύδρευσης-αποχέτευσης και ά/J.cov σχετικών»
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Παράλληλα, στα έργα του ΕΠ ΚτΠ περιλαμβάνονται δράσεις για την ανάπτυξη 
περιφερειακών δικτύων οπτικών ινών (dark fiber) με σκοπό τη διασύνδεση δημόσιων 
κτιρίων ή γενικότερα ομοειδών ομάδων χρηστών του δημοσίου σε περιφερειακή 
βάση (π.χ. κτιριακές εγκαταστάσεις Περιφέρειας, Νομαρχίας, Δήμων, 
Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Κέντρων, Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας, Σχολικών 
συγκροτημάτων κλπ). Στόχος των δράσεων είναι η δραστηριοποίηση του ιδιωτικού 
τομέα στην παροχή υποδομών (wholesale infrastructure provisioning, dark fiber, 
ουδέτερων σημείων διασύνδεσης - neutral collocation facilities) στο επίπεδο της 
περιφέρειας ή μεγάλων αστικών κέντρων και στην παροχή υπηρεσιών (ISP, ASP, 
Data Centers, Internet Exchange) πάνω από τις υποδομές αυτές.

Δεδομένου ότι η Εγνατία Οδός αποτελεί τον άξονα που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με 
ημιαστικές και αγροτικές περιοχές της περιφέρειας, διαθέτει τα απαραίτητα 
χαρακτηριστικά για να αναλάβει δράσεις για εγκατάσταση υποδομών, ανάληψη 
πρωτοβουλιών για τη συνάθροιση της ζήτησης δημόσιων και ιδιωτικών φορέων στις 
περιοχές από τις οποίες διέρχεται ο οδικός άξονας και αξιοποίηση του δικτύου 
οπτικών ινών για ίδια χρήση και επιχειρηματική εκμετάλλευση.

Οι δράσεις αυτές εναρμονίζονται πλήρως με τις παραπάνω συστάσεις της Ομάδας 
Εργασίας για την ευρυζωνικότητα.

4.9 Ανάληψη πρωτοβουλιών

Η εταιρεία, στις περιοχές από τις οποίες διέρχεται ο οδικός άξονας, έχει διαμορφώσει 
μια εικόνα ενός τεχνοκρατικού φορέα, ο οποίος έχει αποδείξει την ικανότητά του στο 
αντικείμενο που έχει αναλάβει - την κατασκευή της οδού. Ήδη προετοιμάζονται 
δράσεις για τη λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 
δράσεις προώθησης της αναπτυξιακής προοπτικής των περιοχών της Μακεδονίας και 
Θράκης (επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες, εκθέσεις, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, 
κλπ.). Οι τοπικές αρχές, τοπικοί παράγοντες και φορείς είναι έτοιμοι να ακούσουν με 
προσοχή τις προτάσεις που θα γίνουν για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών εκ μέρους της 
εταιρείας.

Προς την κατεύθυνση της συνάθροισης της ζήτησης για ευρυζωνικές υπηρεσίες σε 
ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, η εταιρεία μπορεί να αναλάβει το ρόλο του 
κινητήριου μοχλού για το συντονισμό των απαραίτητων ενεργειών και την επαφή 
μεταξύ των υποψηφίων καταναλωτών. Από τη διαθέσιμη διεθνή εμπειρία, ειδικά στις 
ΗΠΑ (Lonestar Broadband) αλλά και στην Ευρώπη (Ισπανία, Zamora), συνάγεται ότι 
είναι αναγκαία η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη συνάθροιση της ζήτησης στις 
αγροτικές περιοχές. Το δίκτυο Lonestar [49] (www.lonestarbroadband.org) στην 
περιοχή του Texas έχει δημιουργήσει διαδικτυακό τόπο στον οποίο οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να βρουν πλήθος πληροφοριών για το πώς θα αποκτήσουν πρόσβαση. 
Υπάρχει μάλιστα και σχετικός κατάλογος ενεργειών (checklist) που καθοδηγεί τον 
ενδιαφερόμενο βήμα προς βήμα. Ο κατάλογος μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τι 
σημαίνει ευρυζωνική πρόσβαση, πως να φτιάξεις μια συμμαχία εταίρων, πως να 
κάνεις εκτίμηση των τηλεπικοινωνιακών αναγκών σου, πως να σχεδιάσεις τις 
ενέργειές σου, πως να διαχειριστείς το έργο, πως να βρεις χρηματοδότηση, θέματα 
συντήρησης του συστήματος, μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της επένδυσης, εισαγωγή 
της τεχνολογίας στην τοπική κοινότητα, μετρήσεις βραχυπρόθεσμων και
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μακροπρόθεσμων επιπτώσεων, έναρξη, αξιολόγηση των επιπτώσεων, συνεχής 
μάθηση και βελτίωση.

Η πλέον πρόσφατη έρευνα για τη χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής & 
επικοινωνιών από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (μεγέθους 1 έως 250 ατόμων) στην 
Ελλάδα έγινε το 2003 στα πλαίσια του e-Business forum
(http://www.ebusinessforum.gr/). Η έρευνα σχεδιάστηκε από το Εθνικό Δίκτυο 
Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) και πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία Centrum.

Χαρακτηριστικό της κατανομής των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι η υψηλή 
περιφερειακή συγκέντρωση των ΜΜΕ, όπου το 59% των επιχειρήσεων βρίσκεται 
στις περιοχές της πρωτεύουσας (42%) και συμπρωτεύουσας (17%) [31] της χώρας.

Διοικητική Περιφέρεια Αριθμός Π.»
Λ

Αττική 212.602 42%
Κεντρική Μακεδονία 86.678 17%
Θεσσαλία 29.260 6%
Κρητη 27.281 5%
Δ. Ελλάδα 21.923 4%
Πελοπόννησος 23.753 5%
Α.Μακεδονία & Θράκη 21.923 4%
Στερεά Ελλαδα 20.801 4%
Ν. Αιγαίο 19.374 4%
Ηπειρος 12.746 3%
Ιόνια Νησιά 14.123 3%
Δ. Μακεδονία 11.216 2%
Β. Αιγαίο 8.157 2%

Σύνολο 509.837 100%

Πίνακας 4-1. Κατανομή επιχειρήσεων ανά διοικητική περιφέρεια (Μάρτιος 2003)
Πηγή: e-Business forum

Πραγματικός
Πληθυσμός

Επιχειρήσεις 
με Η/Υ

—a r ι

Επιχειρήσεις 
με σύνδεση σε 

Δίκτυο Η/Υ

Επιχε ψήσεις 
με σύνδεση 

Internet

Επιχειρήσεις 
με Σύνδεση 

ISDN

-------- ^ 7\~

Επιχειρήσεις 
με e-mail

I? __!—

Επιχειρήσεις 
με παρουσία 

στο WEB

Επιχε ιρήσεις 
με Εταιρικά 

κινητά
Α. Μακ/νία Θράκη 21.923 5.700 1.666 4 516 3.573 3.332 842 1.315
Αττική 212.602 80.789 21.473 49111 29.339 45 072 13.607 14.882
Bopcio Αιγαίο 8.157 5337 1.566 2.194 938 2.194 945 571
Δυτική Ελλάδα 21.923 7.015 2.105 3 026 1 863 2.704 2.412
Δυτική Μακ/νία 11.216 6281 1 918 1 279 325 - 255 561
Ήπειρος 12.746 7371 768 3.314 2.294 2.294 533 355
Θεσσαλία 29 260 9.948 Το53 3979 1 053 3 979 8.485
Ιόνια Νησιά 14.123 4519 2.486 3.319 1.243 2.486 3.901 1.271
Κεντρική Μακ/νία 86.678 27.737 8.061 13695 9.795 11.095 1.228 7.801
Κρητη 27.281 8184 1 855 4 941 2753 3.410 551 Γ637
Νότιο Αιγαίο 19.374 5Τ5Τ5 291 ΉΤί 2.015 2 887 475
Πελοπόννησος 23.753 11.164 4.609 4.584 2 898 3.634 2.138
Στερεά Ελλάδα 20.801 7372 374 3.765 1518 3.016 37S

Σύνολο 509.837 182.129 48.225 100.900 59 £37 86.183 21.835 41 £33

Πίνακας 4-2. Διείσδυση των ΤΠΕ ανά διοικητική περιφέρεια (Μάρτιος 2003) 
Πηγή: e-Business forum

Από τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στην περιοχή διέλευσης του άξονα της Εγνατίας 
Οδού παρατηρούμε ότι υπάρχει ένα σύνολο 22.804 επιχειρήσεων που διαθέτουν 
σύνδεση Internet. Οι επιχειρήσεις αυτές είναι υποψήφιες για τη χρήση της υπηρεσίας
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Στρατηγικές Εκμετάλλευσης Δικτύων Τηλεπικοινωνιών

Fast Internet. Επίσης βλέπουμε ότι η διείσδυση του Internet στις επιχειρήσεις της 
Κεντρικής Μακεδονίας είναι 15,8%, στην Ήπειρο 26%, στη Δυτική Μακεδονία 
11,6% στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 20,5%. Δηλαδή υπάρχει μεγάλο 
περιθώριο ανάπτυξης στη Δυτική Μακεδονία, όπου το 88,4% των επιχειρήσεων δεν 
έχουν σύνδεση Internet.

Α/α ΝΟΜΟΣ Κωδ. Νομού Αρ. Δήμων Περιφέρεια Πληθυσμός 1991 Πληθυσμός
2001 Δ%

1 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ GR212 10 IV 44188 46091 4.31%
2 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ GR213 41 IV 158193 170239 7.61%
3 ΓΡΕΒΕΝΩΝ GR131 15 III 36797 37947 3.13%
4 ΗΜΑΘΙΑΣ GR121 12 II 139934 143618 2.63%
5 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ GR122 45 II 946864 1057825 11.72%
6 ΚΑΒΑΛΑΣ GR115 11 135937 145054 6.71%
7 ΚΟΖΑΝΗΣ GR133 19 III 150386 155324 3.28%
8 ΣΕΡΡΩΝ GR126 27 II 192828 200916 4.19%
9 ΕΒΡΟΥ GR111 13 143752 149354 3.90%
10 ΞΑΝΘΗΣ GR112 10 91063 101856 11.85%
11 ΡΟΔΟΠΗΣ GR113 12 103190 110828 7.40%
12 ΤΡΙΚΑΛΩΝ GR144 26 V 138946 138047 -0.65%

Πίνακας 4-3. Πληθυσμός των Νομών από τους οποίους διέρχεται ο άξονας της Εγνατίας Οδού.

Στον Πίνακα 4-4 αναφέρονται στοιχεία πληθυσμού με βάση την Απογραφή 1991 και 
2001. Η τελευταία στήλη δείχνει τη μεταβολή του πληθυσμού την συγκεκριμένη 
δεκαετία. Εάν χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία αυτά σαν βάση, μπορούμε να 
προβλέψουμε ότι το έτος 2010 θα υπάρχει μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση του 
πληθυσμού στην περιοχή της Θεσσαλονίκης ενώ θα υπάρχει ενδεχομένως μείωση του 
πληθυσμού στους εγγύς νομούς (Ημαθίας, Κοζάνης, Καβάλας, Σερρών). Αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι η ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού θα διευκολύνει την 
πρόσβαση του πληθυσμού από τις περιφέρειες προς τη Θεσσαλονίκη και θα 
δημιουργήσει μεγαλύτερη συγκέντρωση στο κέντρο του άξονα. Η κίνηση πληθυσμού 
από τη Θεσσαλονίκη προς τις περιφέρειες θα αυξηθεί κυρίως για σύντομες 
επισκέψεις (ανάπτυξη πωλήσεων, αναψυχή, κλπ.) και όχι για μόνιμη επαγγελματική 
δραστηριοποίηση.

Στον χάρτη που απεικονίζει τον δείκτη ιεραρχίας των Αστικών Κέντρων (Εικόνα 4-9) 
φαίνονται τα πιο σημαντικά αστικά κέντρα, τα οποία και θα δημιουργήσουν τη 
μεγαλύτερη ζήτηση. Η κυριαρχία της ζήτησης στη Θεσσαλονίκη είναι φανερή.
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Στρατηγικές Εκμετάλλευσης Δικτύων Τηλεπικοινωνιών

Η πυκνότητα του Πληθυσμού των Νομών (Εικόνα 4-10) δείχνει ποιοι νομοί τείνουν 
να έχουν τη μεγαλύτερη πυκνότητα πληθυσμού. Μεγάλη πυκνότητα σημαίνει 
οικονομίες κλίμακας κατά την εγκατάσταση οπτικών ινών, διότι από την ίδια 
υποδομή θα εξυπηρετούνται περισσότεροι καταναλωτές - χρήστες ευρυζωνικών 
υπηρεσιών.

Στελέχη που γνωρίζουν την αγορά της Βόρειας Ελλάδας εκτιμούν ότι στις περιοχές 
της Μακεδονίας και Θράκης η διείσδυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών δεν θα 
υπερβεί το 2% έως 4% του συνόλου των ενεργών χρηστών Internet κατά τα έτη 2004 
και 200517. Αποδίδουν την εκτίμησή τους αυτή στο γεγονός ότι ο ΟΤΕ κυρίως 
διαθέτει σήμερα επαρκείς υποδομές σε ευρεία κλίμακα για τη διάθεση ευρυζωνικών 
υπηρεσιών και αυτό που προωθεί ο ΟΤΕ τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι το ADSL. 
Με το ADSL οι υπηρεσίες που μπορούν να διατεθούν άμεσα είναι κυρίως οι βασικές 
υπηρεσίες συνδεσιαότητας (Fast Internet και VPNs). Οι υπηρεσίες περιεχομένου 
(Video Streaming, Video και Audio on Demand, Time Shifted TV) και οι υπηρεσίες 
εφαρμογής (Video-conferencing, δικτυακά παιχνίδια) έπονται σε ζήτηση και σε 
προτεραιότητα λόγω της έλλειψης περιεχομένου, των θεμάτων ιδιοκτησίας και 
προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, του κόστους διαχείρισης των 
παροχών περιεχομένου (ειδικά συμβόλαια) που πρέπει να αναλάβει ο πάροχος των 
δικτυακών υπηρεσιών.

4.10 Θέματα τιμολόγησης

Κάθε διασυνδεόμενο δίκτυο πρέπει να θεωρείται ως πελάτης. Στην πράξη μπορεί να 
αποδειχθεί δύσκολος ο διαχωρισμός ανάμεσα σε ένα δικτυακό πελάτη και σε ένα 
τελικό καταναλωτή. Τα κόστη διασύνδεσης διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:

Κόστη που δεν προέρχονται άρεσα από τα διασυνδεόιιενα δίκτυα. Τα κόστη που δεν 
σχετίζονται με τον όγκο των διακινούμενων πληροφοριών πρέπει να καλύπτονται από 
ένα ενιαίο τέλος προς τους πελάτες που δημιουργούν τα κόστη. Τα κόστη που δεν 
μπορούν να αποδοθούν σε συγκεκριμένους πελάτες (π.χ. για την παροχή καθολικής 
υπηρεσίας, για την παροχή έκτακτων υπηρεσιών, κλπ.) περιλαμβάνονται στο ενιαίο 
τέλος.

Κόστη διασύνδεσης δύο δικτύων. Όταν ένας νέος πάροχος εισέρχεται σε μια αγορά 
όπου υπάρχει ήδη εγκατεστημένος ένας άλλος πάροχος, μπορεί να πληρώσει στον 
υφιστάμενο πάροχο ένας τέλος χρήσης του δικτύου ή εξοπλισμού το οποίο δεν 
σχετίζεται με τον διακινούμενο όγκο πληροφοριών.

Κόστη που οφείλονται στον όγκο των διακινούιιενων πληροφοριών: Συνήθως 
αποτελούν συνάρτηση του όγκου κίνησης κατά τις περιόδους αιχμής και οι χρεώσεις 
γίνονται με βάση τον όγκο κίνησης και όχο το χρόνο χρήσης του δικτύου (Sharkey 
[1])·

Οι εκτιμήσεις για την κοστολόγηση των ευρυζωνικών υπηρεσιών στηρίζονται σε 
μοντέλα, τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα κυρίως από τους παρόχους σταθερής 
τηλεφωνίας (PSTN). Το μοντέλο ΗΑΙ [23], [26] που αναπτύχθηκε από την ΗΑΙ

17 Τα στοιχεία προέρχονται από προσωπική επικοινωνία με στελέχη παροχών υπηρεσιών Internet
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Consulting Inc., Boulder, Colorado χρησιμοποιείται για την εκτίμηση του 
αναμενόμενου κόστους των βασικών τηλεφωνικών υπηρεσιών, των δικτυακών 
στοιχείων, της διασύνδεσης και πρόσβασης στα άλλα τοπικά δίκτυα υπηρεσιών. Το 
μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προς τη δομή και τους πίνακες δεδομένων, με 
προσαρμογή των κανόνων και παραμέτρων στα χαρακτηριστικά των ευρυζωνικών 
δικτύων αντί των τηλεφωνικών.

Το μοντέλο χρησιμοποιεί συγκεντρώσεις (clusters) των 3.986 τετραγωνικών μιλίων 
και σε κάθε cluster υπάρχουν κατά μέσο όρο 343 τοποθεσίες ζήτησης (οικιακοί 
καταναλωτές και επιχειρήσεις). Συνολικά υπάρχουν στη βάση 331.448 clusters για 
όλη την επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Για κάθε cluster το μοντέλο 
περιλαμβάνει μια εγγραφή στη βάση δεδομένων, η οποία περιγράφει τα 
δημογραφικά, γεωγραφικά και γεωλογικά χαρακτηριστικά. Άλλα στοιχεία που 
περιλαμβάνει το μοντέλο και τα οποία είναι χρήσιμα για την εκτίμηση του κόστους 
είναι ο βαθμός διείσδυσης κάθε υπηρεσίας στην αγορά. Η εκτίμηση της ζήτησης για 
τις υπηρεσίες Internet βασίζεται στα στοιχεία της τηλεφωνίας, δηλαδή για κάθε 
σημείο ζήτησης η ανάγκη για Internet είναι ανάλογη με το πλήθος των τηλεφωνικών 
γραμμών. Για παράδειγμα, μπορεί να θεωρηθεί ότι η κίνηση Internet για μια μικρή 
επιχείρηση ισοδυναμεί με ένα σταθερό αριθμό γραμμών, π.χ. 4. Για κάθε πραγματική 
επιχείρηση γίνεται εκτίμηση του τι πολλαπλάσιο του 4 αντιστοιχεί (π.χ. 1x4, 2x4 
κλπ.).

Ο αριθμός των ταυτόχρονα συνδεδεμένων χρηστών είναι επίσης σημαντικός στην 
εκτίμηση του κόστους. Οι πάροχοι εγγράφουν περισσότερους συνδρομητές από 
όσους θεωρητικά μπορεί να δεχθεί το δίκτυο με το συμφωνημένο εύρος ζώνης 
θεωρώντας ότι δεν χρησιμοποιούν όλοι την υπηρεσία την ίδια χρονική στιγμή. 
Σύμφωνα με έρευνα της AT&T για οικιακούς καταναλωτές, ένας τυπικός χρήστης 
Internet με ευρυζωνική πρόσβαση, ο οποίος κοιτάζει κείμενα και εικόνες μπορεί να 
διαβάσει δεδομένα με ταχύτητα μέχρι 40Kbps, για διαστήματα τριών λεπτών, και 
χρειάζεται ταχύτητα μόλις 10% της παραπάνω τιμής [24], Σύμφωνα με την ίδια πηγή 
το ποσοστό των ενεργών χρηστών κατά την ώρα αιχμής είναι μεταξύ 30% και 50% 
του συνόλου των χρηστών. Οι ISPs προσδιορίζουν το πλήθος των modems για τις 
ώρες αιχμής θεωρώντας ως μέγιστο πλήθος ενεργών χρηστών το 10%. Επίσης, η 
σχέση downstream προς upstream είναι περίπου 4 προς 1.

Σημειώνεται ότι τα παραπάνω μοντέλα είναι υπό αναθεώρηση λόγω της ευρείας 
διάδοσης των Peer to Peer (P2P) προγραμμάτων (Napster like, Kazaa, eDonkey, κλπ) 
που έχουν αλλάξει δραστικά την χρήση των “always-on” ευρυζωνικών προσβάσεων 
στο Internet. Αυτή τη στιγμή η χρήση των γραμμών είναι σγεδόν συνεχής και η 
κίνηση “upstream” επίσης σημαντική. Τέλος, ήδη αναθεωρούνται τα γενικώς 
παραδεκτά μοντέλα ταυτόχρονης χρήσης, overbooking, acceptable contention ratio 
κλπ.

4.10.1 Εκτίμηση κόστους εγκατάστασης ιδιωτικού δικτύου οπτικών ινών

Με βάση στοιχεία του καναδικού οργανισμού Canarie Inc. [40] για την εκτίμηση του 
κόστους εγκατάστασης, διαχείρισης και συντήρησης ενός δικτύου οπτικών ινών

ι ο

πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής : 18

18 Οι τιμές δίνονται σε δολάρια (ΗΠΑ). Από σχετική έρευνα προκύπτει ότι οι τιμές στην Ευρώπη, και 
στην Ελλάδα ειδικότερα, είναι χαμηλότερες κατά 35% περίπου από τις αναφερόμενες τιμές δολαρίου.
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Το κόστος εγκατάστασης απαρτίζεται από τρία μέρη:
Αγωγούς 
Διακλαδώσεις 
Οπτικούς κατανεμητές

Οι αγωγοί (κανάλια) διέλευσης χρησιμοποιούνται για την όδευση των καλωδίων 
οπτικών ινών. Οι διακλαδώσεις είναι τα οπτικά καλώδια από το χώρο του πελάτη 
μέχρι το κοντινότερο σημείο συνένωσης στο κεντρικό καλώδιο. Γενικά οι 
διακλαδώσεις χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τον πελάτη και ως εκ τούτου ο 
πελάτης πρέπει να καταβάλει το συνολικό κόστος για το καλώδιο και την 
εγκατάσταση του. Σε αστικές περιοχές οι διακλαδώσεις μπορεί να είναι λίγα μέτρα 
ενώ σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές μπορεί να εκτείνονται σε αρκετά 
χιλιόμετρα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις η διακλάδωση, ειδικά σε ημιαστικές και αγροτικές 
περιοχές, μπορεί να στοιχίζει ακριβότερα από ένα πολύ μακρύτερο καλώδιο οπτικών 
ινών μέσα σε αγωγό.

Το ελάχιστο μέγεθος καλωδίου διακλάδωσης είναι συνήθως 12 ινών. Αλλά μόνο 2 ή 
4 από τις ίνες αυτές θα συγκολληθούν τελικά με αντίστοιχες ίνες στο καλώδιο 
κορμού. Οι περισσότεροι πάροχοι εγκαθιστούν πρόσθετες εφεδρικές παροχές τις 
οποίες μπορούν να συνδέσουν αργότερα, όταν τις ζητήσει ο πελάτης, με πρόσθετη 
χρέωση.

Οι οπτικοί κατανεμητές (διέλευσης ή τερματικοί) είναι οι διατάξεις στις οποίες 
τερματίζονται οι ίνες. Σαν γενικό κανόνα μπορούμε να θεωρήσουμε ότι το κόστος 
ενός κατανεμητή και το κόστος τερματισμού των ινών είναι της τάξης των $5.000 
κατά μέσο όρο, αλλά μπορεί να κυμαίνεται από λίγες εκατοντάδες ευρώ μέχρι 
$15.000-$20.000.

Η εκτίμηση κόστους είτε για αγωγούς είτε για διακλαδώσεις είναι η ίδια. Το 
κυριότερο τμήμα του κόστος είναι αυτό της εγκατάστασης των καλωδίων. Στους 
αγωγούς κορμού το κόστος εγκατάστασης διαμοιράζεται μεταξύ των ιδιοκτητών των 
οπτικών ινών με αποτέλεσμα για μεγέθη καλωδίων της τάξης των 864 ινών το κόστος 
εγκατάστασης ανά ίνα να είναι μικρό. Στις διακλαδώσεις ο χρήστης καταβάλει 
συνήθως το 100% του κόστους.

Υπάρχουν τέσσερις τρόποι εγκατάστασης ινών:
Εναέρια μεταξύ υφισταμένων σημείων απόληξης ($3 - $6/μέτρο)
Υπόγεια με εφελκυσμό μέσα από υφιστάμενους αγωγούς ($7 - $ 10/μέτρο)
ή $ 7.000 - $ 10.000/χιλιόμετρο
Με εμφύσηση αέρα μέσα από αγωγούς ($3 - $ 15/μέτρο)
Νέα εκσκαφή και εγκατάσταση αγωγών ($35 - $200/μέτρο)19

19 Στην Ελλάδα, από στοιχεία που έδωσαν στελέχη εταιρειών που ασχολούνται με την εγκατάσταση 
οπτικών ινών, οι τιμές κυμαίνονται από 30 € (εκτός πόλεων) μέχρι 100 € ανά μέτρο (εντός αστικών 
περιοχών). Το κόστος διαφοροποιείται καθόσον σε αστικές περιοχές η εκσκαφή πρέπει να γίνεται τη 
νύχτα, ώστε να μη παρακωλύεται η κυκλοφορία. Ο ρυθμός εγκατάστασης μπορεί να φτάσει τα 2 
χιλιόμετρα την ημέρα, εφόσον οι εργασίες γίνονται τις εργάσιμες ώρες, ενώ τη νύχτα ο ρυθμός πέφτει 
σε 500 μέτρα την ημέρα.
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Οι εναέριες εγκαταστάσεις είναι οι φθηνότερες λύσεις και οι πλέον αξιόπιστες. Σε 
πολλές χώρες το κανονιστικό πλαίσιο προβλέπει τη δυνατότητα πρόσβασης σε 
στύλους εταιρειών κοινής ωφέλειας και τηλεφωνίας για αδειοδοτημένους παρόχους 
και εγκαταστάτες ινών. Στην Ελλάδα, η ΔΕΗ και ο ΟΤΕ διαθέτουν εναέρια δίκτυα 
αλλά το κανονιστικό πλαίσιο δεν επιτρέπει σε ιδιώτες να χρησιμοποιήσουν τα σημεία 
αυτά. Ήδη η ΔΕΗ έχει εγκαταστήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα δίκτυο κορμού με 
οπτικές ίνες χρησιμοποιώντας τους υφιστάμενους πυλώνες.

Η υπόγεια όδευση μ,έσα από υφιστάιιενους αγωγούς δεν βρίσκει εφαρμογή στην 
Ελληνική επικράτεια, διότι δεν υπάρχει υποχρέωση των τοπικών φορέων από την 
πολιτεία να προβλέπουν εφεδρικές οδεύσεις προσβάσιμες από άλλους παρόχους.

Η ιιέθοδος της εμφύσησης με αέρα (jet fiber) μέσα από υφιστάμενους αγωγούς 
επιτρέπει στους παρόχους του δικτύου να εγκαταστήσουν μικρο-αγωγούς (micro 
conduit) αντί για ίνα. Όταν ένας πελάτης ζητήσει ένα ζεύγος ινών αυτό «περνάει με 
αέρα» μέσα σε ένα μικρο-αγωγό κατά παραγγελία. Οι μικρο-αγωγοί μπορούν να 
δεχθούν 2, 4, 8 ή 12 ίνες, οι οποίες μπορούν να εγκατασταθούν σε μήκος μέχρι 2 
χιλιομέτρων με ένα φύσημα (single blow). Το πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι 
ότι απαιτούνται πολύ λιγότερες συγκολλήσεις και η ίνα οδηγείται αυτούσια σε όλη τη 
διαδρομή μέχρι τον πελάτη. Τα πάγια κόστη εγκατάστασης είναι βέβαια υψηλότερα 
προς το παρόν αλλά εκτιμάται ότι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της μεθόδου θα 
μειώσουν τα κόστη λειτουργίας.

Η εκσκαφή και εγκατάσταση νέου υπόγειου αγωγού είναι η πλέον ακριβή λύση, 
ειδικά όταν πρόκειται για αστικές περιοχές (διακοπή κυκλοφορίας, πολυπλοκότητα 
υφιστάμενου υπόγειου δικτύου παροχών κοινής ωφέλειας). Στην περίπτωση που η 
εκσκαφή είναι η μόνη λύση, αυτή μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω 
τρόπους:

Παραδοσιακή εκσκαφή και τοποθέτηση αγωγών.
Ενταφιασμός καλωδίου οπτικής ίνας χωρίς την κατασκευή αγωγού.
“In the groove” ή “micro-trenching” - τεχνολογία κατά την οποία ένα 
στενό χαντάκι χαράσσεται στο οδόστρωμα σε μικρό βάθος (60 εκατοστά). 
Υπόνομοι - όπου ρομποτικά συστήματα εγκαθιστούν ίνες σε δίκτυα 
αποχετεύσεων.
Χρήση των αγωγών φυσικού αερίου, όπου οι ίνες τοποθετούνται μέσα σε 
ενεργούς αγωγούς.
Κατασκευή υπόγειων σηράγγων για μικρές αποστάσεις.

Εάν πρόκειται για κοινοτικό δίκτυο θα πρέπει το κόστος να αυξηθεί κατά 1-3$/μέτρο 
για τα έξοδα μελέτης, σχεδιασμού και επίβλεψης της εγκατάστασης. Επίσης, τα 
καλώδια στα κοινοτικά δίκτυα τιμολογούνται ανά τμήμα (section by section) με την 
τιμή να διαφοροποιείται ανάλογα με τον αριθμό χρηστών σε κάθε τμήμα.

Το κόστος του καλωδίου οπτικών ινών επίσης είναι διαφορετικό ανάλογα με τον 
αριθμό των ινών που έχει το καλώδιο, τη μόνωση που έχει κλπ. Το κόστος για ένα 
τυπικό καλώδιο μονότροπης ίνας (single mode fiber) SMF-28 είναι:

$ 0.15 ανά ίνα ανά μέτρο για χωρητικότητα μέχρι 36 ίνες
$ 0.12 ανά ίνα ανά μέτρο για χωρητικότητα μέχρι 96 ίνες
$ 0.10 ανά ίνα ανά μέτρο για χωρητικότητα μέχρι 192 ίνες
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$ 0.05 ανά ίνα ανά μέτρο για χωρητικότητα μεγαλύτερη των 192 ινών

Το ελάχιστο τυπικό μέγεθος καλωδίου είναι 12 ινών. Άρα το ελάχιστο κόστος για μια 
διακλάδωση είναι $ 1.80 ανά μέτρο για το καλώδιο πλέον $3- $6 ανά μέτρο για την 
εγκατάσταση. Γενικά οι διακλαδώσεις υπολογίζονται στα $5 ανά μέτρο για εναέρια 
όδευση, $10 ανά μέτρο για όδευση από υφιστάμενο αγωγό και $35 ανά μέτρο εάν 
χρειάζεται εκσκαφή νέου καναλιού.

Στα δίκτυα κορμού, μια λογική εκτίμηση είναι $.50 ανά μέτρο ανά ίνα (δηλαδή $1 
ανά μέτρο ανά ζεύγος). Αν πρόκειται για μια 20ετή συμφωνία IRU (Indefeasible 
Rights of Use) τότε η τιμή ανέρχεται σε $6 ανά μέτρο ανά ίνα.

Για δίκτυα που φτάνουν μέχρι τον τελικό καταναλωτή (fiber to the home) το 
αποδεκτό κόστος είναι $ 1.000 ανά κατοικία.

Στην Εικόνα 4-7 φαίνεται η εξέλιξη του κόστους των αγωγών διέλευσης για τα 
δίκτυα fiber to the home (FTTH).

12000

Demand
High
Medium
Low

0
Exchange 500 home 10 home Building

Depth of network

Εικόνα 4-7. Εξέλιξη κόστους συντήρησης αγωγών (municipal ducts) 
Πηγή: Analysys

υ

°- 2000

4.10.2 Εκτίμηση κόστους εγκατάστασης fiber to the home (FTTH)

Στη συνέχεια παρατίθεται μια περίπτωση εκτίμησης της δομής του κόστους για την 
εγκατάσταση οπτικών fiber to the home (FTTH). Υπάρχουν δύο βασικές 
αρχιτεκτονικές: Απ' ευθείας σύνδεση στον πελάτη (home run) όπου μια ίνα συνδέει 
αποκλειστικά τον πελάτη με τον κεντρικό κόμβο του παρόχου (central office) και 
ακτινωτή (star) όπου πολλοί πελάτες μοιράζονται ένα κοινό τμήμα ίνας μέσω ενός 
απομακρυσμένου κόμβου (σημείο διασύνδεσης), ο οποίος βρίσκεται μεταξύ των 
πελατών και του κεντρικού κόμβου. Η αρχιτεκτονική αυτή μπορεί να είναι ενεργή 
(active) ή παθητική (passive), ανάλογα αν ο απομακρυσμένος κόμβος έχει ρεύμα ή 
όχι. Οι πελάτες στην ενεργό τοπολογία μπορεί να εξυπηρετούνται από ένα κοινό 
μήκος κύματος (single wavelength) ή από διαφορετικό για κάθε πελάτη μέσω 
συσκευών WDM (wavelength division multiplexing) (Reed, [1]).
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Αποκλειστική ίνα σε κάθε συνδρομητή
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Εικόνα 4-8. Τοπολογία δικτύου Home Run
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Εικόνα 4-9. Τοπολογία δικτύου ενεργού αστέρα (active star)
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(διανομέας)

Δίκτυο διανομής

Εικόνα 4-10. Τοπολογία δικτύου παθητικού αστέρα (ΡΟΝ)

Ανεξάρτητα από την τοπολογία, κάθε ίνα τερματίζεται στον κεντρικό κόμβο σε ειδικό 
εξοπλισμό, ο οποίος πρέπει να υποστηρίζει διάφορες τεχνολογίες (Fast/Gigabit 
Ethernet, SONET, ATM) και συνδέει το ακραίο δίκτυο του πελάτη (διανομής) με το 
δίκτυο πρόσβασης του παρόχου. Στο χώρο του πελάτη η ίνα τερματίζεται σε 
αντίστοιχο εξοπλισμό CPE (Customer Premises Equipment). Εάν χρησιμοποιηθεί 
ενδιάμεσος κόμβος μεταξύ του κεντρικού κόμβου και του πελάτη, τότε απαιτούνται 
πρόσθετοι τερματισμοί της ίνας. Με την επιλογή της κατάλληλης αρχιτεκτονικής 
ανάλογα με τις απαιτήσεις του δικτύου μπορούν να δημιουργηθούν οικονομίες 
κλίμακας.

Ο υπολογισμός των στοιχείων κόστους για εγκαταστάσεις οπτικών ινών μέχρι τον 
πελάτη (FTTB/FTTH) βασίζεται στις παρακάτω παραδοχές:

Η τελική ίνα και ο εξοπλισμός του πελάτη υπολογίζονται καθώς οι χρήστες 
συνδέονται στο δίκτυο. Επίσης, πρόσθετος τερματικός εξοπλισμός υπολογίζεται στον
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κεντρικό κόμβο και στον απομακρυσμένο κόμβο, καθώς περισσότεροι συνδρομητές 
μπαίνουν στο δίκτυο.

Η δομή του κόστους περιλαμβάνει:
ΐ. Κόστος κατασκευής των υποδομών.

ϊϊ. Πάγιο κόστος ινών (ίνα για τη διακλάδωση, τη διανομή μέχρι τον πελάτη, 
σύνδεσμοι, κατανεμητές).

iii. Πάγιο κόστος κεντρικού κόμβου (κόστος ιδιοκτησίας ακινήτου, παροχή 
τάσης, κατασκευή, τερματισμοί ινών).

ΐν. Κόστος απομακρυσμένου κόμβου (εξαρτήματα διακλάδωσης ινών, ερμάρια, 
ενοικίαση χώρου, παροχή τάσης, κατασκευή, τερματισμοί ινών).

(ϊ) Κόστος κατασκευής υποδομών. Για την υπόγεια διέλευση των οπτικών ινών, το 
κόστος εκσκαφής είναι:
$75 ανά μέτρο μήκους για αστικές περιοχές 
$30 ανά μέτρο μήκους για ημιαστικές περιοχές 
$9 ανά μέτρο μήκους για αγροτικές περιοχές

(ϊΐ) Πάγιο Κόστος εγκατάστασης 
Μονότροπη ίνα
Κουτί συγκόλλησης ινών μικρό 
Κουτί συγκόλλησης ινών μεγάλο 
Μηχανική συγκόλληση 
Θερμική συγκόλληση 
Σύνδεσμοι
Μετρήσεις αποσβέσεων 
Pig tails

ινών
ανά μέτρο20 
$ 150 (μέχρι 24 ίνες) 
$800 
$5 
$5 
$10 
$15 
$5

Κόστος τερματισμού και συνδέσεων ινών 
Κόστος ερμαρίου (rack 2 μέτρων) $400
Κόστος καλωδίων διασύνδεσης $20-$30
Συνολικό κόστος για τον τερματισμό 728 ινών $22,600

(iii) Πάγιο κόστος κεντρικού κόιιβου. Περιλαμβάνει το κόστος χρήσης του χώρου,
την κατασκευή και την παροχή τάσης
Κόστος χρήσης χώρου και κατασκευής ερμαρίου

Επιφάνεια Κόστος χρήσης Κόστος κατασκευής
χώρου (m2) ακινήτου ($/m2) ($/m2)

Αστικές περιοχές 400 1 10
Ημιαστικές περιοχές 400 1 10
Αγροτικές περιοχές 200 0.8 8

Πάγιο Κόστος παροχής τάσης
Κόστος γεννήτριας $30,000
Κόστος Η/Ζ $100,000

(ϊν) Κόστος απομακρυσαένου κόιιβου. Εάν ο κόμβος είναι παθητικός, τα κουτιά 
διανομής δεν χρειάζονται ψύξη ή θέρμανση. Εάν είναι ενεργός, οι ηλεκτρονικές

20 π.χ. $0.12 ανά ίνα ανά μέτρο για χωρητικότητα μέχρι 96 ίνες
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διατάξεις απαιτούν ψύξη, θέρμανση και παροχή τάσης ενώ πρέπει να τοποθετηθούν 
σε βάση από μπετόν. Το κόστος ενοικίασης του χώρου τοποθέτησης των κουτιών 
διαφοροποιείται σημαντικά κατά περιοχή (αστικές, αγροτικές).

Κουτιά διανομής $400 (για μικρά κουτιά - 80 πελάτες)
$600 (για μεσαία κουτιά - 200 πελάτες)
$800 (για μεγάλα κουτιά - έως 1000 πελάτες)

Κουτιά ενεργού 
εξοπλισμού

$6,000 (μικρά κουτιά - 60 πελάτες)
$ 10,000 (μεγάλα κουτιά - 240 πελάτες) 
$30,000 (κουτιά X Large - 480 πελάτες) 
$50,000 (κουτιά XX Large - 960 πελάτες)

Βάση μπετόν $700
Κόστος
ιδιοκτησίας

$4,000 για αστικές περιοχές 
$3,000 για ημιαστικές περιοχές 
$2,000 για αγροτικές περιοχές

Πάγιο Κόστος
παροχής τάσης

$1,500 ανά τοποθεσία

Μετά την τοποθέτηση των οπτικών ινών, απαιτείται η εγκατάσταση του δικτυακού 
εξοπλισμού στον κεντρικό κόμβο και στον απομακρυσμένο κόμβο και η σύνδεση του 
πελάτη με το δίκτυο. Το μοντέλο θεωρεί ότι χρησιμοποιείται η τεχνολογία Ethernet. 
Στον κεντρικό κόμβο εγκαθίσταται ψευδοδάπεδο πάνω στο οποίο τοποθετούνται 
ερμάρια (racks) που διαθέτουν ένα σταθερό αριθμό ραφιών (αναλόγως του 
κατασκευαστή). Τα ράφια διαθέτουν υποδοχές όπου συνδέονται οι κάρτες των 
γραμμών. Στην περίπτωση που οι ίνες συνδέουν απ’ ευθείας τον πελάτη με τον 
κεντρικό κόμβο, ο ενεργός εξοπλισμός στον κόμβο αποτελείται από ένα μεταγωγέα 
Ethernet, ο οποίος υποστηρίζει κάρτες Fast Ethernet (100Mbps). Κάθε κάρτα διαθέτει 
ένα σταθερό αριθμό θυρών, ανάλογα με τον κατασκευαστή, και χρειάζεται μία Ούρα 
για να εξυπηρετήσει κάθε ένα πελάτη '. Αναφορικά με τον τερματικό εξοπλισμό του 
πελάτη, το μοντέλο θεωρεί ότι υποστηρίζει ένα καλώδιο χαλκού με συνεστραμμένα 
ζεύγη (twisted pair) 10/100 Mbps και δύο απλές τηλεφωνικές γραμμές. Για το 
παθητικό μοντέλο, θεωρείται ότι κάθε θύρα τερματισμού των ινών είναι Gigabit 
Ethernet και υποστηρίζει 32 συνδρομητές. Για το ενεργό μοντέλο θεωρείται ότι ο 
εξοπλισμός στον κεντρικό κόμβο διαθέτει θύρες Gigabit Ethernet, που η καθεμία 
μοιράζεται ανάμεσα σε 32 συνδρομητές. Η τεχνολογία για τη διασύνδεση των 
κεντρικών κόμβων είναι SONET. Επίσης, στον κεντρικό κόμβο γίνεται η διανομή 
ψηφιακού video.

Το εκτιμώμενο κόστος του δικτυακού εξοπλισμού είναι:

Περιγραφή εξοπλισμού Κόστος
Ερμάριο $2,000
Ράφια (5 ανά ερμάριο) $1,000
Κάρτα Ethernet point to point για σύνδεση πελάτη με τον κεντρικό 
κόμβο (20 κάρτες ανά ράφι, 24 θύρες ανά κάρτα, 1 πελάτης ανά θύρα)

$6,500

Οπτική κάρτα ΕΡΟΝ (20 κάρτες ανά ράφι, 4 θύρες ανά κάρτα, 32 
πελάτες ανά θύρα)

$16,000

21 Τυπικό παράδειγμα είναι οι μεταγωγείς της σειράς Cisco Catalyst 4000 με θύρες 100 FX Fast 
Ethernet
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Κάρτα ελέγχου (1 κάρτα ανά ράφι) $3,500
Κάρτα SONET OC48 $8,000
Κάρτα IP Video (10,000 ροές video ανά κάρτα) $6,500
Τερματικός εξοπλισμός πελάτη Fast Ethernet (point to point) $350
Τερματικός εξοπλισμός πελάτη ΕΡΟΝ (οπτικός 1 Gigabit)22 $500

Για τον υπολογισμό του παγίου κόστους ανά πελάτη πρέπει να ληφθεί υπόψη ο 
ρυθμός διείσδυσης. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των χρηστών τόσο μειώνεται 
το πάγιο κόστος ανά πελάτη. Επίσης, πρέπει να γίνει προσεκτικά η επιλογή των 
σημείων διασύνδεσης (απομακρυσμένοι κόμβοι) ώστε να καλυφθεί στη συνέχεια το 
μεγαλύτερο μέρος των πελατών με την ελάχιστη οικονομική επιβάρυνση (πυκνότητα 
πληθυσμού, μορφολογία εδάφους, αστική ή ημιαστική περιοχή, άλλα διερχόμενα 
δίκτυα, κλπ).

Όπως προκύπτει από τους παραπάνω πίνακες, το παθητικό μοντέλο έχει χαμηλότερο 
κόστος (δεν χρησιμοποιεί ενεργό εξοπλισμό). Εάν μάλιστα αυξηθεί ο αριθμός των 
διανομέων (splitters) στα σημεία διασύνδεσης, απαιτούνται λιγότερες θύρες στον 
κεντρικό κόμβο για να εξυπηρετήσουν τους συνδρομητές, μειώνοντας σημαντικά το 
κόστος.

Υπάρχει ένας βέλτιστος αριθμός συνδρομητών, ο οποίος πρέπει να εξυπηρετείται από 
ένα σημείο συνάθροισης των ινών (optimal fiber aggregation point). Αν η 
συνάθροιση περιλάβει λιγότερους ή περισσότερους συνδρομητές τότε το συνολικό 
κόστος αυξάνεται. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, το βέλτιστο πλήθος συνδροιιητών 
που θα συναθροίζονται σε ένα σηιιείο υπολογίζεται σε 200 για τις αστικές περιοχές 
και σε 100 για τις αγροτικές περιοχές (A. Bamejee και Μ. Sirbu, [15]).

Η αρχιτεκτονική παθητικού αστέρα με τη βέλτιστη συνάθροιση συνδρομητών έχει 
επίσης το πλεονέκτημα ότι μπορεί να αναβαθμιστεί κλιμακωτά. Με κάθε αλλαγή 
τεχνολογίας, στα σημεία διασύνδεσης μπορούν να αντικατασταθούν μερικοί 
διανομείς με νέους και στον κεντρικό κόμβο να αντικατασταθούν μερικές θύρες με 
νέες. Η παλιά και η νέα τεχνολογία μπορούν να συνυπάρχουν.

4.10.3 Εκτίμηση κόστους λειτουργίας του ιδιωτικού δικτύου οπτικών ινών

Εν γένει το ετήσιο κόστος για τη συντήρηση και τα δικαιώματα διέλευσης για τα 
δίκτυα οπτικών ινών εκτιμάται σε 5% του αρχικού κόστους κατασκευής. Σε αστικές 
περιοχές όπου η αποκατάσταση των βλαβών προϋποθέτει την έκδοση αδειών για 
διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων, νυχτερινή εργασία κλπ., το κόστος μπορεί να 
φτάσει και το 10-18%.

Σε ορισμένες περιπτώσεις οι πάροχοι μπορεί να απαλλάξουν σχολεία ή νοσοκομεία 
από τα κόστη συντήρησης του δικτύου εάν χρησιμοποιήσουν άλλες ίνες από το ίδιο 
καλώδιο για την παροχή εμπορικών υπηρεσιών.

Τα ετήσια κόστη απαρτίζονται από δύο μέρη:
Χρεώσεις δικαιωμάτων διέλευσης

22 Το κόστος του τερματικού εξοπλισμού στην τοπολογία ΡΟΝ είναι υψηλότερο από ότι στην 
τοπολογία point-to-point Ethernet, διότι χρησιμοποιεί οπτική τεχνολογία
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Χρεώσεις ετήσιας συντήρησης
Τα παραπάνω κόστη υπολογίζονται ανά τιιήιια καλωδίου και όγι ανά τμήμα ίνας.

Αν και σε αρκετές χώρες (ΗΠΑ, Καναδάς) το κανονιστικό πλαίσιο προβλέπει 
συγκεκριμένες τιμές για τις χρεώσεις δικαιωμάτων διέλευσης από δίκτυα κοινής 
ωφέλειας και τηλεπικοινωνιών, δεν υπάρχει πρόβλεψη για τα οδικά δίκτυα (γέφυρες) 
ή σιδηροδρομικά δίκτυα. Οι ιδιοκτήτες αυτών των δικτύων δεν υποχρεούνται να 
επιτρέψουν τη διέλευση σε άλλους παρόχους και εάν το κάνουν μπορούν να 
χρεώσουν οποιαδήποτε τιμή μπορεί η αγορά να καταβάλει. Στην Ελλάδα, τα οδικά 
δίκτυα θεωρούνται ιδιοκτησία του κράτους και δεν μπορούν να ζητηθούν δικαιώματα 
διέλευσης.

Τα τυπικά κόστη για δικαιώματα διέλευσης είναι:
$ 1 ανά κόμβο ανά μήνα
$.50 ανά γραμμή καλωδίου ανάμεσα σε δύο κόμβους ανά μήνα 
$ 1 ανά μέτρο υφισταμένου αγωγού

Εν γένει το κόστος των δικαιωμάτων διέλευσης είναι $.50 ανά μέτρο ανά έτος για 
επίγειους κόμβους και $1 ανά μέτρο ανά έτος για υφιστάμενους υπόγειους αγωγούς. 
Κάποιες τοπικές αρχές χρεώνουν δικαιώματα διέλευσης από το κέντρο αστικών 
περιοχών που εκτιμώνται σε $20 ανά μέτρο ανά έτος. Τα κόστη συντήρησης 
κυμαίνονται μεταξύ $150 και $2,500 ανά χιλιόμετρο ανά έτος στα δίκτυα κορμού και 
αρκετά υψηλότερα στα δίκτυα πρόσβασης23.

Για το ‘άναμμα’ (light up) της ίνας το μόνο που απαιτείται είναι η χρήση τερματικών 
διατάξεων (transceivers) στα δύο άκρα. Λειτουργούν με όλα τα γνωστά συστήματα 
ενεργού εξοπλισμού (SONET, ATM, Ethernet) και το κόστος τους είναι χαμηλό:

περίπου $700 ανά άκρο για Fast Ethernet (100 Mbps) για αποστάσεις 
μέχρι 80 χλμ.

- περίπου $2000 ανά άκρο για Gigabit Ethernet (1000 Mbps) για 
αποστάσεις μέχρι 60 χλμ.

Σύντομα θα υπάρχουν διαθέσιμες τερματικές διατάξεις για 1 OGigabit Ethernet (10 
Gbps) που υποστηρίζουν αποστάσεις μέχρι 40 χλμ με κόστος περίπου $100 ανά άκρο. 
Η διαχείρισή τους μπορεί να γίνει από τα συνηθισμένα συστήματα διαχείρισης 
δικτύων. Οι περισσότερες συσκευές Gigabit Ethernet [52] διαθέτουν Ούρα απ’ 
ευθείας σύνδεσης στην ίνα χωρίς τη χρήση τερματικών διατάξεων.

Σε περίπτωση που το μήκος του καλωδίου υπερβαίνει τα 40-60χλμ είναι αναγκαία η 
εγκατάσταση ενισχυτών (repeaters). Το σήμα μπορεί να μεταδοθεί με την ίδια ισχύ 
στα επόμενα 40 - 60 χλμ και ούτω καθεξής. Εάν η μετάδοση γίνεται με Gigabit 
Ethernet πρωτόκολλο υπάρχουν κατάλληλοι ενισχυτές, οι οποίοι μάλιστα μπορούν να 
ελέγχονται και να συντηρούνται από οποιονδήποτε διαχειρίζεται ένα τοπικό δίκτυο. 
Το κόστος κτήσης των ενισχυτών και των σχετικών εξαρτημάτων εκτιμάται σε $200 - 
$500 ανά χιλιόμετρο.

Για τη αύξηση της χωρητικότητας της ίνας μπορούν να χρησιμοποιηθούν διατάξεις 
DWDM, οι οποίες υποστηρίζουν το 1 OGigabit Ethernet standard και έχουν τη

2’ Το στοιχείο αυτό δεν ισχύει στην Ελληνική πραγματικότητα όπου τα ετήσια κόστη συντήρησης 
μπορεί να υπερβούν και τα 10,000€/χιλιόμετρο.
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δυνατότητα να αυξήσουν τη χωρητικότητα της ίνας σε 160Gbps ή και περισσότερο. 
Τα χαρακτηριστικά OCx, Tx, DSx αναφέρονται στα συστήματα μέτρησης της 
χωρητικότητας των ινών (Πίνακας 4.4).

Χωρητικότητα Εύρος ζώνης Αναλογία Σχόλια
DS0 64Kb/s 1 voice channel USA standard
ΤΙ, DS1 1.544Mb/s 24 DS0 USA/USA
Τ2, DS2 6.312Mb/s 96 DS0
Τ3, DS3 44.736Mb/s 672 DS0
Ε1 2.048Mb/s 30 voice channels EU Standard
Ε2 8.448Mb/s 4 El
Ε3 34.368Mb/s 16 El
Ε4 139.264Mb/s 64 El
STM0, STS1.0C1 51.84Mb/s 1 DS3 channel + overhead, or 

21 El channels
EU/USA/USA

STM64, STS192, 
OC 192

lOGb/s 192 OC 1, or 64 E4 channels

STM256, STS768, 
OC 768

40Gb/s 768 OC 1, or 256 E4 channels

Πίνακας 4-4. Τυπικές χωρητικότητες οπτικών ινών (Ευρώπη και ΗΠΑ)

Ανάλογα με την απόσταση μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω συστήματα 
WDM:

CWDM 8 καναλιών με κόστος $400 ανά χλμ για αποστάσεις μέχρι 500 
χλμ ($50 ανά χλμ ανά Gigabit Ethernet wavelength).
DWDM 32 καναλιών με κόστος $1000 ανά χλμ για αποστάσεις μέχρι 
1000 χλμ ($30 ανά χλμ ανά Gigabit wavelength).
Long haul DWDM 40 -160 καναλιών με κόστος $4000 ανά χλμ για 
αποστάσεις άνω των 1000 χλμ ($100 ανά χλμ ανά OC48 wavelength).

Για συμβόλαια μακροχρόνιας χρήσης IRU θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 
αποσβέσεις των ινών και του εξοπλισμού DWDM.

Τα συστήματα CWDM και DWDM για αποστάσεις μικρότερες των 1000 χλμ 
αποτελούν την πιο οικονομική λύση. Τα συστήματα CWDM είναι ιδανικά για 
εφαρμογές όπου πολλά σημεία διανομής πρέπει να συνδεθούν κατά μήκος της ίνας 
και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η χρήση ενισχυτών για αρκετά μεγάλο μήκος (άνω 
των 50-80 χλμ). To Gigabit Ethernet είναι γενικά το μόνο πρωτόκολλο διαθέσιμο για 
τα συστήματα CWDM. Τα DWDM είναι γενικά διαφανή ως προς το πρωτόκολλο 
μετάδοσης.

Τα περισσότερα συστήματα long haul DWDM σχεδιάζονται για τους παραδοσιακούς 
παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και είναι εν γένει ακριβότερα από τα 
υπόλοιπα, χρησιμοποιούν δε αρχιτεκτονική SONET ή SDH για τη μετάδοση των 
σημάτων.

Για τα δεδομένα της Εγνατίας Οδού, το γεγονός ότι οι οπτικές ίνες που έχουν 
προδιαγράφει σε ορισμένα τμήματα του οδικού δικτύου έχουν χαρακτηριστικά που 
δεν επιτρέπουν τη χρήση WDM, δεν διασφαλίζει σε όλο το μήκος τη δυνατότητα 
πολλαπλασιασμού της διαθέσιμης χωρητικότητας.
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4.10.4 Εκτίμηση κόστους δικτύου fiber to the building (FTTB)

Στη συνέχεια επιχειρείται η εκτίμηση του κόστους διασύνδεσης δύο σημείων του 
άξονα της Εγνατίας Οδού με σκοτεινή ίνα μέχρι το κτίριο (fiber to the building - 
FTTB). Ως παράδειγμα επιλέγεται η διασύνδεση της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην Ξάνθη με την Ιατρική Σχολή στην 
Αλεξανδρούπολη. Το συγκεκριμένο τμήμα του άξονα έχει επιλεγεί διότι υπάρχει 
συνέχεια στους αγωγούς διέλευσης και θεωρούμε ότι είναι δυνατή η διασύνδεση των 
δύο πόλεων με οπτική ίνα.

Το δίκτυο κορμού ΓΔ (Εικόνα 4-11) έχει μήκος 122 χιλιόμετρα (οδική απόσταση 
Ξάνθης - Αλεξανδρούπολης) και θεωρούμε ότι τα τμήματα ΓΕ και ΔΖ αποτελούν 
διακλαδώσεις με συνολικό μήκος 10 χιλιόμετρα. Η οπτική ίνα φτάνει μέχρι τα κτίρια 
των πανεπιστημιακών σχολών (FTTB) και συνδέεται με το δίκτυο χαλκού των 
κτιρίων. Στο δίκτυο κορμού εγκαθίστανται δύο καλώδια των 48 ινών και στις 
διακλαδώσεις ένα καλώδιο 36 ινών. Για τις ανάγκες του παραδείγματος θεωρούμε ότι 
τα σημεία διασύνδεσης (κόμβοι) βρίσκονται στα σημεία Γ και Δ και ότι η ίνα 
κατευθύνεται απ’ ευθείας στα κτίρια χωρίς ενδιάμεσο κόμβο.

Το παράδειγμα αφορά την εκτίμηση του κόστους εγκατάστασης και συντήρησης 
σκοτεινής ίνας (dark fiber).

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Δ

Εικόνα 4-11. Τοπολογία δικτύου για τη διασύνδεση δύο σημείων (Ξάνθη - Αλεξανδρούπολη)

Στους υπολογισμούς χρησιμοποιούμε τις τιμές των προηγουμένων παραγράφων σε 
δολάρια και πολλαπλασιάζουμε χ 0.74 θεωρώντας ότι 1 USD = 0.74 €, τιμή που 
περιλαμβάνει και τη διαφορά κόστους μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας. Τα στοιχεία 
κόστους και τιμολόγησης που χρησιμοποιούνται προέρχονται από αξιολόγηση των 
στοιχείων που συγκεντρώθηκαν στα πλαίσια συναντήσεων με ειδικούς του χώρου 
στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη (εταιρείες τηλεπικοινωνιών, παρόχους υπηρεσιών, 
κατασκευαστές υποδομών) σε σχέση με πηγές του εξωτερικού, ώστε να είναι 
ρεαλιστικά.

Υπολογίσιμοι για όλο το καλώδιο
Τιιήιια ΓΔ (δύο καλώδια των 48 ινών στον κορμό )
Κόστος ίνας 0.12 $ χ 0.74 χ 48 χ 2 καλώδια = 8.52 €/μέτρο
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Κόστος εγκατάστασης 15 $χ0.74= 11.1 €/μέτρο
(με χρήση των υπαρχουσών σωληνώσεων) 

Συνολικό κόστος κατασκευής -20 €/μέτρο = 20,000 €/χλμ
χ 122 χλμ = 2,440,000 €

Ετήσιο κόστος συντήρησης (5% του κόστους κατασκευής) 122,000 €

Τιιήιιατα ΓΕ & ΔΖ (ένα καλώδιο των 36 ινών)
Κόστος ίνας
Κόστος κατασκευής οδεύσεων

Κόστος εγκατάστασης 
Συνολικό κόστος κατασκευής

0.12 S χθ.74 χ48 = 
35$ χ 0.74 = 

(θεωρούμε ημιαστική 
15$χ0.74= 

-41.26 €/μέτρο = 
λ 10 χλμ

Ετήσιο κόστος συντήρησης (10% του κόστους κατασκευής)24

4.26 €/μέτρο 
25.9€/μέτρο 
την περιοχή)
11.1€/μέτρο 
41,260 €/χλμ 
412,600 € 
41,260 €

Παρατηρούμε ότι το ετήσιο κόστος συντήρησης για το δίκτυο κορμού είναι: 
20,000€χ5%=1,000€/χλμ και για τις διακλαδώσεις μέχρι το κτίριο 
41,260€χ10%=4,126€/χλμ. Τα στοιχεία αυτά βρίσκονται εντός των ορίων της 
Εικόνας 4-7 «Εξέλιξη του κόστους συντήρησης αγωγών».

Στην συνέχεια γίνεται αξιολόγηση της βιωσιιιότητας της επένδυσης Ύΐα το παρακάτω 
σενάριο:
Για κάθε νέο πελάτη, μετά τον πρώτο, χρησιμοποιείται καλώδιο 12 ινών:
Κόστος ίνας 0.12 $ χ 0.74 χ 12 = 1.06 €/μέτρο
Κόστος κατασκευής οδεύσεων 35$ χ 0.74 = 25.9€/μέτρο
Κόστος εγκατάστασης 15$χ0.74= 11.1 €/μέτρο
Συνολικό κόστος κατασκευής -38 €/μέτρο = 38,000 €/χλμ
Μέσο μήκος διακλαδώσεων που απαιτούνται για τη σύνδεση κάθε νέου πελάτη, μετά 
τον πρώτο: 4 χλμ
Μέσο κόστος κατασκευής για κάθε νέο πελάτη: 38,000 € χ4 χλμ = 152,000 €
Ετήσιο κόστος συντήρησης για κάθε πελάτη (10%): 15,200 €
Χρονικός ορίζοντας: 8 έτη
Αναμενόμενος αριθμός πελατών στο ανωτέρω διάστημα: 25
Επιτόκιο προεξόφλησης (ρ): 5%

Για να υπολογίσουμε την τιμή διάθεσης της οπτικής ίνας στους πελάτες, εξετάζουμε 
τον ανταγωνισμό:

-25 μεΤο κόστος διασύνδεσης των δύο σημείων μέσω των κυκλωμάτων του ΟΤΕ 
ταχύτητα 34Mbps είναι (σύμφωνα με τους ισχύοντες σήμερα τιμοκαταλόγους): 
Απόσταση: 122+10=132χλμ υπεραστική ζεύξη 
Σταθερό μηνιαίο μίσθωμα 1,800 ανά άκρο χ 2 = 3,600€
Μεταβλητό μηνιαίο μίσθωμα 6,965+32χ( 132-70)= 8,949€
Σύνολο: 12,549€/μήνα ή 150,588€/έτος
Τιμή μονάδας (ανά Mbps): 4,430€/Μόρ5/έτος
(στο παραπάνω κόστος πρέπει να προστεθεί και το εφάπαξ κόστος σύνδεσης που 
ανέρχεται σε 4,402€ ανά άκρο)

24 Στις ημιαστικές περιοχές το κόστος συντήρησης είναι υψηλότερο διότι είναι περισσότερες οι 
πιθανότητες παρεμβάσεων.
25 Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠ A 18%
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Για ταχύτητα μετάδοσης 2Mbps το σύνολο είναι 2,467€/μήνα ή 29,604€/έτος (και 
εφάπαξ κόστος σύνδεσης 1,467€ ανά άκρο). Τιμή μονάδας (ανά Mbps): 
14,802€/Μύρ3/έτος.

Για ταχύτητα μετάδοσης 155Mbps το σύνολο είναι 33,000€/μήνα ή 396,000€/έτος 
(και εφάπαξ κόστος σύνδεσης 7,337€ ανά άκρο). Τιμή μονάδας (ανά Mbps): 
2,55 5€/Μόρ5/έτος.

Το γεγονός ότι η οπτική ίνα επιτρέπει ταχύτητες διασύνδεσης της τάξης των πολλών 
Gigabit/s σημαίνει ότι ένα αηνιαίο ιιίσθωιια της τάξης των 12,000€ (144,000€ 
ετησίοκ) θα ήταν ελκυστικό για τους πελάτες που ήδη γρησιιιοποιούν κυκλώιιατα 
των 34Mbps ή ταχύτερα.

Στον πίνακα εισροών που ακολουθεί θεωρούμε ότι το μηνιαίο μίσθωμα κατά τα τρία 
πρώτα έτη θα διατηρηθεί στο επίπεδο των 12,000€/μήνα και στη συνέχεια θα μειωθεί 
σταδιακά λόγω του ανταγωνισμού που θα αναπτυχθεί, μέχρι να σταθεροποιηθεί σε 
6,000€/μήνα μετά το 8° έτος.

Οι πελάτες μετά το 5° έτος θα αυξάνονται σε πλήθος και σε απαιτήσεις λόγω της 
αναμενόμενης διάδοσης και καθιέρωσης των ευρυζωνικών υπηρεσιών. Επίσης, 
θεωρούμε ότι μετά το 5ο έτος θα υπάρξει προσαύξηση στο κόστος εργασιών 
(εκροών) κατά 5%.

Πίνακας εισροών (ποσά σε € χωρίς ΦΠΑ)
10 έτος 2° έτος 3° έτος 4° έτος 5° έτος 6° έτος 7° έτος 8° έτος

Πελάτες 5 +2 + 1 +3 +3 +4 +3 +4
Μηνιαίο 

μίσθωμα ανά 
πελάτη

12,000 12,000 12,000 10,000 10,000 8,000 8,000 6,000

Ετήσιο
μίσθωμα 5χ 144,000 7χ144,000 8χ 144,000 1 Ιχΐ 20,000 14χ120,000 18χ96,000 21 χ96,000 25χ72,000

Σύνολο (R;), 
ί=0,... ,7 720,000 1,008,000 1,152,000 1,320,000 1,680,000 1,728,000 2,016,000 1,800,000

Η παρούσα αξία των εισροών είναι:
PVR= RO+R1 /(1 +p)+R2/( 1 +ρ)2+... +R7/( 1 +ρ)7 = 9,384,833 €

Πίνακας εκροών (ποσά σε € χωρίς ΦΠΑ)
1 ° έτος 2° έτος 3° έτος 4° έτος 5° έτος 6° έτος 7° έτος 8° έτος

Πελάτες 5 +2 + 1 +3 +3 +4 +3 +4

Κόστος
κατασκευής

2,440,000 
+412,600 

+4χ 152,000
2χ152,000 152,000 3χΙ 52,000 3χ152,000 4χ152,000 3χ152,000 4χ152,000

Κόστος
συντήρησης

122,000 
+41,260 

+4χ 15,200

122,000 
+41,260 

+6χ 15,200

122,000 
+41,260 

+7χ15,200

122,000 
+41,260 

+ 1 Οχ 15,200

122,000 
+41,260 

+ 13χ15,200

122,000 
+41,260 

+ 17χ15,200

122,000 
+41,260 

+20χ 15,200

122,000 
+41,260 

+24χ15,200
Προσαύξηση 5% 5% 5% 5%
Σύνολο (Cj), 

i=0,_,7
3,684,660 558,460 421,660 771,260 857,703 1,081,143 969,423 1,192,863

Η παρούσα αξία των εκροών είναι:
PVC = CO+C1 /(1 +p)+C2/( 1 +ρ)2+... +C7/( 1 +ρ)7 = 8,771,568 €
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Η καθαρή παρούσα αξία της επένδυσης είναι θετική: PVr - PVc = 613,265 €. Δηλαδή 
η συγκεκριμένη επένδυση είναι συμφέρουσα.

Το παραπάνω σενάριο είναι αντιπροσωπευτικό και μπορεί να διαφοροποιηθεί αν 
αλλάξουν οι τιμές των παραμέτρων (ανάλυση ευαισθησίας) ώστε να προκύψουν 
εναλλακτικά σενάρια.

Για να είναι συμφέρουσα η επένδυση πρέπει να υπάρχει ένας ελάχιστος αριθμός 
πελατών. Δεδομένου ότι η τιμή των 12,000€/μήνα για την ενοικίαση ίνας είναι 
σχετικά χαμηλή σε σχέση με τις τιμές του ανταγωνισμού, είναι πολύ πιθανό με μια 
σχετική έρευνα αγοράς να προκόψει διάθεση των πελατών να καταβάλουν υψηλότερο 
τίμημα.

Σημειώνεται επίσης το γεγονός ότι οι πελάτες θα ζητήσουν στην πλειοψηφία τους 
ζεύγος οπτικών ινών για λόγους ασφαλείας. Στην περίπτωση αυτή θα ήταν 
διατεθειμένοι να πληρώσουν υψηλότερο τίμημα κατά 25-30%. Το πρόσθετο κόστος 
θα είναι ελάχιστο αφού το καλώδιο διαθέτει 12 ίνες.

Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη ότι ο ΟΤΕ εκμισθώνει τα κυκλώματα ταχύτητας 34Mbps 
μεταξύ Αθηνών και Θεσσαλονίκης (απόσταση 380 χλμ. σε ευθεία) προς 
17,000€/μήνα (ό,ΟΟΟΓ/Μόρε/έτος) σε αρκετούς πελάτες, αντιλαμβανόμαστε ότι η 
διάθεση οπτικής ίνας ιαε πολλαπλάσιο εύρος ξώντκ σε αντίστοιχες αποστάσεις πάνω 
στον άξονα της Εγνατίας Οδού (π.χ. Θεσσαλονίκη - Αλεξανδρούπολη) θα μπορούσε 
να δοθεί σε αντίστοιχες τιμές.

Σημειώνεται ότι το πλήθος των 25 μεγάλων πελατών, ειδικά στις περιοχές της 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, δεν είναι διασφαλισμένο, λόγω και του 
ανταγωνισμού (ΟΤΕ). Βέβαια, η ανάπτυξη θα πρέπει να συμπεριλάβει και 
μικρότερους πελάτες, στους οποίους θα διατίθεται ορισμένο εύρος ζώνης 
(wavelengths) - όχι οπτική ίνα - και οι οποίοι θα συνεισφέρουν με κάποιο πρόσθετο 
έσοδο για την εταιρεία διαχείρισης.

Στα πρώτα στάδια ανάπτυξης του δικτύου, η ζήτηση για μεγάλο εύρος ζώνης θα 
προέλθει από τους πελάτες που ήδη μισθώνουν κυκλώματα υψηλών ταχυτήτων. 
Μεταξύ αυτών, οι πάροχοι υπηρεσιών Internet θα ήταν διατεθειμένοι να καταβάλουν 
υψηλότερο τίμημα για πολλαπλάσιο εύρος ζώνης καθόσον θα μπορούσαν να 
προωθήσουν Fast Internet στους πελάτες τους με μικρή αύξηση του κόστους 
σύνδεσης - οι πελάτες τους θα ήταν διατεθειμένοι να καταβάλουν το πρόσθετο 
κόστος.

Εάν η οπτική ίνα παραδοθεί «αναμμένη», για την εκτίμηση του κόστους θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη το κόστος προμήθειας του τερματικού εξοπλισμού, εάν ο εξοπλισμός 
θα τοποθετηθεί εντός του οικήματος του καταναλωτή ή εκτός (που σημαίνει 
προδιαγραφές για λειτουργία σε συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος), εάν υπάρχει 
απαίτηση για τροφοδοσία από μπαταρίες (για την περίπτωση διακοπής της παροχής 
τάσης) και για ενσωματωμένο φορτιστή, το κόστος των υπηρεσιών εγκατάστασης.

Στην Ελλάδα ο φορέας που έχει εγκαταστημένο το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών 
σήμερα είναι ο ΟΤΕ. Έχει αποκτήσει την απαιτούμενη τεχνογνωσία τόσο για την
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εγκατάσταση των ννών όσο καν για τη συντήρησή τους. Διαθέτει ειδική υπηρεσία με 
κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο αναλαμβάνει την επίβλεψη των 
εγκαταστάσεων αλλά και την επίλυση των οποιωνδήποτε τεχνικών προβλημάτων.

Η εγκατάσταση οπτικών ινών απαιτεί συγκεκριμένες υποδομές (π.χ. σωλήνες 
πολυαιθυλενίου συγκεκριμένης διαμέτρου, υλικό βαρέος τύπου ανά περίπτωση, 
διαφορετικές συνθήκες για υπόγεια ή υπέργεια τοποθέτηση των αγωγών διέλευσης, 
ειδικό τύπο καλωδίου για προστασία από φθορές - μεταλλικό περίβλημα, κλπ.).

Ο τύπος του καλωδίου επίσης είναι συγκεκριμένος ανάλογα με τις συνθήκες 
περιβάλλοντος. Το πλήθος των ινών που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των 
αναγκών που σκοπεύει να καλύψει το δίκτυο οπτικών ινών, πρέπει να προβλεφθεί με 
προοπτική κάλυψης των μελλοντικών αναγκών για μια δεκαετία τουλάχιστον.

Η διαδικασία εγκατάστασης των οπτικών ινών απαιτεί συγκεκριμένο τρόπο με ειδικό 
εξοπλισμό. Ορισμένοι παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση του δικτύου αφού 
παραδοθεί σε λειτουργία και οι οποίοι πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν την 
εγκατάσταση, είναι:

Η διατομή του αγωγού διέλευσης (ο ΟΤΕ χρησιμοποιεί αγωγούς διαμέτρου 
φ40 ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση του καλωδίου με αέρα υπό πίεση).
Η ποιότητα του καλωδίου (τα εργοστάσια κατασκευής δεν ακολουθούν όλα τις 
ίδιες μεθόδους κατασκευής).
Το περίβλημα του καλωδίου (μόνωση, προστασία από τρωκτικά, κλπ).
Η ηλικία του καλωδίου και οι συνθήκες αποθήκευσής του (εάν παραμένει για 
μεγάλο διάστημα σε εξωτερικό χώρο μπορεί να υποστεί αλλοιώσεις από τον 
ήλιο).
Το μέγεθος των φρεατίων (διαστάσεις 1.20 χ 1.20 μ.) και οι μεταξύ τους 
αποστάσεις (πρέπει να γίνονται κοντά στα σημεία όπου θα υπάρχει κόμβος, 
ώστε να αποφεύγονται οι πολλές διακοπές του καλωδίου).
Η κατασκευή των φρεατίων (να μην υπάρχει δυνατότητα ανοίγματος από μη 
εξουσιοδοτημένα άτομα - έχουν αναφερθεί περιπτώσεις κλοπής των 
μεταλλικών καλυπτρών και του καλωδίου, πτώσης ζώων σε ανοιχτά φρεάτια 
κλπ.).

Αν και στο εξωτερικό το κόστος συντήρησης και δικαιωμάτων διέλευσης εκτιμάται 
στο 5% του κόστους κατασκευής, από έρευνα μεταξύ των παροχών στην Ελληνική 
αγορά, η δομή του κόστους ενός δικτύου οπτικών ινών προκύπτει ως εξής:

Υποδομές (κατασκευή των αγωγών διέλευσης) > 60% του κόστους κατασκευής 
Κόστος παθητικών στοιχείων 20% » »
Εργασίες εγκατάστασης >25% » »
Συντήρηση 10-20% » »

Δηλαδή το σημαντικότερο κόστος είναι αυτό των υποδομών διέλευσης. Εάν οι 
υποδομές υπάρχουν, είναι πολύ πιο απλή υπόθεση η τοποθέτηση των ινών. Όσον 
αφορά στη συντήρησή τους, εξαρτάται από την περιοχή που λειτουργεί το δίκτυο. Σε 
περιοχές εκτός αστικών κέντρων, όπως στον άξονα της Εγνατίας Οδού, το κόστος 
συντήρησης αναμένεται χαμηλότερο καθόσον οι παρεμβάσεις στο δίκτυο θα είναι 
ελάχιστες, σε αντίθεση με τις αστικές περιοχές όπου οι διακοπές του δικτύου είναι 
συχνότερες.
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Στη συνέχεια παρατίθεται η δομή κόστους και οι αντίστοιχες τιμές που 
εφαρμόζει η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. για την εκτίμηση του κόστους.

Οι τιμές αυτές δεν χρησιμοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο παράδειγμα διότι αποτελούν 
εκτίμηση κόστους (cost estimation). Στην πραγματικότητα, από την εμπειρία άλλων 
φορέων που εγκαθιστούν και συντηρούν δίκτυα οπτικών ινών προκύπτει ότι οι τιμές 
του παραδείγματος είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα.

Απασχόληση προσωπικού (βασικές τιμές)
Τεχνίτης 16.99€/ώρα
Βοηθός 12.75€/ώρα
Εργάτης 11.47€/ώρα

Οπτική ίνα (χωρίς σωλήνα ή σχάρα) 
(τιμές ανά μέτρο σε € χωρίς ΦΠΑ)
Τύπος
καλωδίου

Τιμή
καταλόγου

Τιμή
προμήθειας
εργολάβων

Τράβηγμα
καλωδίων

Σύνδεση
καλωδίων

Λοιπά
υλικά

Σύνολο Μέση τιμή 
εφαρμογής

SM 12 2.12 2.75 0.204 0.085 0.48 3.519 4.32
SM 24 2.88
SM 36 4.55 2.75 0.204 0.085 0.48 3.519 4.32
ΜΜ 12 5.48 8.44 0.204 0.085 0.6 9.329 11.45
ΜΜ 24 16.88 8.44 0.204 0.085 0.6 9.329 11.45
ΜΜ 48 16.88 8.44 0.204 0.085 0.6 9.329 11.45
ΜΜ 72 16.88 8.44 0.204 0.085 0.6 9.329 11.45

Τράβηγμα καλωδίων για 1.000 μέτρα
Δύο βοηθοί τεχνίτες χ 8 ώρες χ 12,75€ = 204€
Αναλογία ανά μέτρο: 0.204€

Σύνδεση καλωδίων σε αναλογία ανά 350 μέτρα 
1 τεχνίτης χ 1 ώρα χ 16.886 (ωριαία αποζημίωση) = 
1 βοηθός χ 1 ώρα χ 12.756 (ωριαία αποζημίωση) =

Σύνολο
Αναλογία ανά μέτρο:

16.886
12.756
29.636
0.0856/μέτρο

Λοιπά υλικά (κουτιά σύνδεσης, πίνακες σύνδεσης)
Αναλογία ανά μέτρο (10%): 4.8 χ 0.1 = 0.486/μέτρο

Σωλ.ήνας PVC 10 atm Φ90 2.386/μέτρο

Κοστολόγηση εκσκαφών
Εκσκαφή τάφρου 50εκ χ 70 εκ για τοποθέτηση καλωδίων 
Μίσθωση μηχανήματος (JCB) ανά οκτάωρο: 2356
Απόδοση JCB/ώρα_____________________________________
Για κανονικό έδαφος: 280μέτρα/8 ώρες Για βραχώδες έδαφος: 150μέτρα/8 ώρες
0.5 χ 0.7 χ 280 = 98 m3/8copo 0.5 χ 0.7 χ 150 = 52.5 m3/8copo
235/98=2.4€/m3 235/52.5=4.5€/m3
235/280=0.8396/μέτρο 235/150=1.5666/μέτρο
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Τα υλικά εκσκαφής δεν απομακρύνονται διότι χρησιμοποιούνται για την επίχωση της 
τάφρου μετά την τοποθέτηση του σωλήνα.

Για την εκτίαηση του κόστους συντηρησικ υπολογίζεται το κόστος ανά περιστατικό 
ως εξής:
Μετακίνηση προσωπικού σε απόσταση 350 χλμ (Θεσσαλονίκη - Αλεξανδρούπολη) 
Εργασία 8 ώρες χ 16.88€ = 135€

8 ώρες χ 12.75€ = 102€
Έξοδα κινήσεως 350χλμ χ 2 χ 0.132€ (αποζημίωση ανά χλμ) = 92.4€

73χ2= 146€
2χ80€=160€

635.4€

Εκτός έδρας 
Έξοδα διαμονής 
Σύνολο 
Προσαύξηση 
Εργολαβικό όφελος 
Συνολικά έζοδα

χΐ .25%=
χΐ8%=

794.256
142.966
937.216

Υλικά ανά περιστατικό 3006
Σύνολο 1237.216

Εάν θεωρήσουμε ότι παρουσιάζονται 100 βλάβες ανά έτος τότε το ετήσιο κόστος 
συντήρησης θα είναι περίπου 123.7216._____________________________________________

Το προτεινόμενο μοντέλο κόστους αν και στηρίζεται σε συγκεκριμένες παραδοχές, 
παρουσιάζει πλεονεκτήματα διότι είναι σχετικά απλό στην εφαρμογή του και 
περιεκτικό στην εκτίμηση του συνολικού κόστους. Τα στοιχεία κόστους που 
χρησιμοποιεί προέρχονται από έρευνα αγοράς μεταξύ των τηλεπικοινωνιακών 
παροχών και έχουν επιλεγεί μετά από αξιολόγηση των πληροφοριών που παρείχαν 
στελέχη εταιρειών από τον Ελληνικό χώρο.
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5 Συγκριτική αξιολόγηση

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται σύγκριση των εναλλακτικών σεναρίων εκμετάλλευσης και 
επιχειρείται η προσέγγιση των πλέον ευνοϊκών για το φορέα.

Σύμφωνα με το πρώτο σενάριο, η ΕΟΑΕ διατηρεί το ρόλο του παρόχου των 
υποδομών και επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στη διασφάλιση της ομαλής 
λειτουργίας των συστημάτων διαχείρισης του αυτοκινητοδρόμου (road information 
systems) και συντήρησης (road maintenance systems). Φροντίζει δε να εκμεταλλευτεί 
τους αγωγούς που εγκαθιστά με τρόπο συμφέροντα για την ίδια, αποκομίζοντας 
οικονομικά ανταλλάγματα ή ανταποδοτικά οφέλη συνδεδεμένα με το ύψος των 
εσόδων που προέρχονται από τη χρήση του δικτύου των αγωγών για την ανάπτυξη 
τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Η διάθεση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών είναι 
αντικείμενο που απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και σημαντικές επενδύσεις.

Για τον προσδιορισμό του πλέον κατάλληλου σεναρίου εκμετάλλευσης των 
τηλεπικοινωνιακών υποδομών της Εγνατίας Οδού, είναι απαραίτητος ο 
προσδιορισμός κριτηρίων. Τα κριτήρια αυτά είναι:

Οικονοαικά
Τελικό κόστος των παρεχομένων υπηρεσιών.
Αναμενόμενο ύψος εσόδων από τη διάθεση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 

Τεγνικά
Επιλογή της τεχνολογίας.
Τεχνογνωσία.

Στρατηγικά
Διασφάλιση του ρόλου του παρόχου δικτύου κορμού μακροπρόθεσμα. 
Διατήρηση του χαρακτήρα της εταιρείας ή διαφοροποίηση.

Εκτιμώντας το ύψος των τιμών χρέωσης του εύρους ζώνης από τους υφιστάμενους 
παρόχους σε σχέση με τις τιμές που ισχύουν σε άλλες χώρες, διαπιστώνουμε ότι 
υπάρχουν σημαντικά περιθώρια μείωσης των τιμών στην Ελλάδα. Εφόσον κάποιος 
πάροχος κατασκευάσει ιδιωτικό δίκτυο και προσφέρει υπηρεσίες με τιμές κατά 30% 
χαμηλότερες π.χ. από τον ΟΤΕ σε μη αστικές περιοχές, θα μπορέσει να αποκτήσει 
αρκετούς πελάτες, οι οποίοι σήμερα καταβάλουν υψηλό τίμημα χωρίς να έχουν 
εναλλακτική λύση.

Το κόστος των παρεχομένων υπηρεσιών είναι συνάρτηση πολλών παραμέτρων.

Το κυριότερο μέρος είναι το κόστος εγκατάστασης των αγωγών (χωματουργικές 
εργασίες).
Στη συνέχεια είναι το κόστος του καλωδίου και των εργασιών εγκατάστασης και 
πιστοποίησης.
Για υφιστάμενα δίκτυα θα πρέπει να προβλεφθεί και κάποιο κόστος για την 
εξυγίανση του δικτύου των αγωγών. Από τη στιγμή που αναλάβει κάποιος φορέας να 
εγκαταστήσει τις οπτικές ίνες, οι σωληνώσεις και τα φρεάτια θα πρέπει να έχουν την 
κατάλληλη διαμόρφωση. Μπορεί να χρειαστεί διεύρυνση σε κάποια φρεάτια αν είναι 
μικρότερα του 1,20 x 1,20 μ. Επίσης, τα σημεία διασύνδεσης εφόσον είναι εκ των 
προτέρων γνωστά (π.χ. θέσεις των κέντρων διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, των 
σταθμών εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών, κλπ.) θα πρέπει να καθορίσουν τις θέσεις
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των φρεατίων ώστε να περιοριστεί ο αριθμός των συνδέσμων και οι 
επαναλαμβανόμενες διακοπές του καλωδίου.
Το κόστος του ενεργού εζοπλισιιού.
Το κόστος λειτουργίας, διαχείρισης και συντήρησης (Operation, Administration & 
Maintenance - ΟΑΜ) του δικτύου.

Στα παραδείγματα του προηγούμενου κεφαλαίου αναλύονται τα στοιχεία του 
κόστους.

Σε μια σύμβαση παραχώρησης για την εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση και 
συντήρηση του δικτύου των οπτικών ινών, το ενδιάιιεσο στοιγείο είναι οι ίνες. Οι ίνες 
είναι στοιχείο και της υποδομής (όταν είναι σκοτεινή - dark fiber) και της 
λειτουργίας (αποκτά λειτουργικό ρόλο όταν «ανάψει»). Δεδομένου ότι η ίνα τελικά 
θα ανάψει είναι σκόπιμο η εγκατάσταση να γίνει από τον ίδιο φορέα, ο οποίος θα 
αναλάβει τη λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση του δικτύου, ώστε να 
αποφευχθούν ζητήματα μετάθεσης ευθυνών σε περιπτώσεις ανεπαρκούς απόδοσης. 
Δεν είναι σκόπιμο ο κύριος των υποδομών να εγκαταστήσει την ίνα και μετά να 
ζητήσει από τον φορέα λειτουργίας να λειτουργήσει το δίκτυο.

Σε μια σύμβαση παραχώρησης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω 
παράμετροι:
1. Κάλυψη ιδίων αναγκών: Μπορεί να γίνει με άμεσο οικονομικό αντάλλαγμα ή 
με μορφή παροχής υπηρεσιών ή με συνδυασμό των δύο (π.χ. ένα εφάπαξ τίμημα για 
μακροχρόνια μίσθωση, απαλλαγή από τα έξοδα λειτουργίας, διαχείρισης και 
συντήρησης του δικτύου για κάποιο χρονικό διάστημα). Δεδομένου ότι στην Εγνατία 
Οδό υπάρχουν ασυνέχειες στο δίκτυο, ο φορέας λειτουργίας θα πρέπει να 
διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα του δικτύου στα σημεία ασυνέχειας (π.χ. με 
ασυρματικές διατάξεις, με μίσθωση κυκλωμάτων άλλου φορές, κλπ.).
2. Αξιοποίηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της κατοχής των υποδομών 
στο μέλλον με συνεκμετάλλευση (revenue sharing). Αφού η Εγνατία Οδός αποτελεί 
το φυσικό μέσο χάρη στο οποίο ο φορέας λειτουργίας αποκτά τη δυνατότητα να 
προσφέρει πρόσθετες υπηρεσίες και να αποκομίσει έσοδα, η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 
δικαιούται να αποκτήσει μερίδιο αυτών των εσόδων. Για να διασφαλιστεί το 
συμφέρον και των δύο εταίρων θα πρέπει:

Ο κάτοχος των υποδομών να απαιτήσει ένα λογικό ποσοστό επί των εσόδων 
του παρόχου τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.
Να μην έχει ο κάτοχος των υποδομών το δικαίωμα παροχής αντιστοίχων 
υπηρεσιών, παραχωρώντας αντίστοιχα δικαιώματα εκμετάλλευσης δικών του 
ινών σε άλλο πάροχο ανταγωνιζόμενος τον πρώτο. Το δικαίωμα αυτό μπορεί 
να το αποκτήσει μετά από κάποιο διάστημα (π.χ. 5 ετών) στο οποίο εκτιμάται 
ότι ο πρώτος πάροχος θα αποσβέσει την επένδυσή του.
Ο πάροχος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών να παρουσιάσει ολοκληρωμένο 
επιχειρηματικό σχέδιο δράσεων (business plan) για την καλύτερη δυνατή 
εκμετάλλευση του δικτύου κορμού της Εγνατίας Οδού. Το σχέδιο αυτό θα 
αξιολογείται περιοδικά απέναντι σε συμφωνημένους δείκτες επίδοσης και θα 
μπορεί να αναθεωρηθεί. Έχει παρατηρηθεί σε αντίστοιχες συμβάσεις, ο 
πάροχος να «καταλάβει» τις υποδομές και να «παγώσει» το αναπτυξιακό του 
πρόγραμμα αφού συνδέσει 5 ή 10 μεγάλους πελάτες που τον ενδιαφέρουν, 
ώστε να εμποδίσει άλλους ανταγωνιστές να εισέλθουν στις συγκεκριμένες 
περιοχές. Ένας πάροχος, ο οποίος διαθέτει δικό του δίκτυο (π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ),
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ενδέχεται να οδηγήσει τους πελάτες του μέσα από το δικό του δίκτυο, εάν 
θεωρήσει ότι το κέρδος του από τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού 
είναι μικρότερο, στερώντας εισόδημα από την ΕΟΑΕ. Επίσης, ενδέχεται να 
δημιουργήσει μονοπωλιακές καταστάσεις σε απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες 
περιοχές (Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος) όπου η Εγνατία Οδός αποτελεί 
εναλλακτική λύση.

Η εταιρεία εκμετάλλευσης θα λειτουργήσει ως ΝΑΡ για την παροχή υπηρεσιών σε 
χρήστες, συνδρομητές και παρόχους (NSPs, ASPs, CPs). Δεδομένου ότι η Εγνατία 
Οδός διέρχεται εκτός των αστικών κέντρων θα πρέπει να αναλάβει την εγκατάσταση 
ίνας κάθετα προς το άξονα, μέχρι τα σημεία διασύνδεσης ή μέχρι τον πελάτη (FTTB, 
FTTH/Ο). Στην Εικόνα 4-11 παρουσιάστηκε η μορφή του δικτύου για την 
διασύνδεση με σκοτεινή ίνα δύο σημείων, ενός στην Ξάνθη και ενός στην 
Αλεξανδρούπολη.

Είναι φανερό ότι ο ΝΑΡ θα χρησιμοποιήσει και άλλες υποδομές πέραν του δικτύου 
κορμού της Εγνατίας Οδού για να προσφέρει τις ζητούμενες υπηρεσίες. 
Συγκεκριμένα, τα τμήματα ΓΕ και ΔΖ μπορούν να καλυφθούν με οπτική ίνα ή να 
επιλεγεί άλλος τρόπος (π.χ. ασύρματη ζεύξη σταθερής πρόσβασης). Συνεπώς, για τον 
προσδιορισμό του τιμήματος που αναλογεί στην ΕΟΑΕ, θα πρέπει να επιμερισθεί το 
συνολικό έσοδο από τους πελάτες που εξυπηρετεί το δίκτυο, στα τμήματα του 
δικτύου, και να εξαχθεί το ποσό που αντιστοιχεί στο τμήμα ΓΔ, το οποίο αποτελεί 
δίκτυο κορμού και ανήκει στον κάτοχο των υποδομών.
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6 Τελικά Συμπεράσματα - Προτάσεις

Στην Ελλάδα, ήδη με την απελευθέρωση του τοπικού βρόχου, έχουν αναπτυχθεί νέοι 
τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι οι οποίοι προσπαθούν να αναπτύξουν ιδιωτικά δίκτυα 
παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών. Το στοιχείο αυτό συμβάλει στη διάδοση της 
ευρυζωνικότητας στη χώρα, αλλά δεν είναι αρκετό. Για να αυξηθεί ο βαθμός 
διείσδυσης και να μην είναι η χώρα τελευταία στον κατάλογο του ΟΟΣΑ, πρέπει να 
γίνουν και άλλες παρεμβάσεις. Είναι σκόπιμο η απελευθέρωση του τοπικού βρόχου 
να γίνει στο επίπεδο του λογικού καναλιού και όχι του φυσικού μέσου (χαλκού), 
όπως ισχύει σήμερα. Ο πελάτης θα πρέπει να μπορεί να επιλέξει ελεύθερα τον πάροχο 
του δικτύου κορμού.

Οι υπηρεσίες φωνής, video και δεδομένων μπορεί να περιορίζονται εξ’ αιτίας της 
τεχνολογίας που χρησιμοποιεί ο πάροχος του δικτύου μετάδοσης. Το γεγονός ότι το 
υφιστάμενο πλαίσιο επιτρέπει στον πάροχο να επιλέξει την τεχνολογία μετάδοσης 
(π.χ. ΑΤΜ ή Gigabit Ethernet) περιορίζει τους παρόχους υπηρεσιών - και κατ’ 
επέκταση τους τελικούς χρήστες - στο να χρησιμοποιήσουν τη συγκεκριμένη 
τεχνολογία.

Σε ένα επόμενο βήμα είναι σκόπιμη η αποδέσμευση των δικτυακών στοιχείων 
(network elements) που χρησιμοποιούνται στην υποδομή των δικτύων (ο εξοπλισμός 
του πελάτη και ο εξοπλισμός στα σημεία διασύνδεσης). Έτσι θα διευκολυνθεί η 
είσοδος νέων παροχών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, χωρίς περιορισμούς στην 
ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά και θα είναι δυνατή η προσαρμογή των υπηρεσιών 
στις απαιτήσεις του κάθε πελάτη.

Οι υποδομές αποτελούν το κυρίαρχο ζήτημα για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων. 
Οδικοί άξονες, γραμμές μεταφοράς ενέργειας, σιδηροτροχιές μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών. Η περίπτωση της 
Εγνατίας Οδού, παρόλες τις ασυνέχειές της, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα 
υποδομής ευρυζωνικών δικτύων. Η απόφαση για εκμετάλλευση του οδικού δικτύου 
ως δικτύου κορμού πρέπει να στηριχθεί σε συγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο 
δράσης. Η προτεινόμενη μεθοδολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για την 
εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης με στόχο την τελική επιλογή του 
καταλληλότερου επιχειρηματικού προτύπου. Η εφαρμογή της μεθοδολογίας στο 
μέτρο της συγκεκριμένης εργασίας (δίκτυο fiber to the building με τμήμα της 
Εγνατίας Οδού ως δίκτυο κορμού) προσεγγίζει με σχετικά απλό και περιεκτικό τρόπο 
την εφικτότητα της συγκεκριμένης λύσης. Το γεγονός ότι ήδη αναπτύσσονται 
εναλλακτικά δίκτυα από άλλους παρόχους (OTE, Vodafone) υποχρεώνει την εταιρεία 
διαχείρισης να κινηθεί με ανταγωνιστικές τιμές (ίσως χαμηλότερες του 
ανταγωνισμού). Η εξέταση των σεναρίων ανάπτυξης δικτύου οπτικών κατά μήκος 
του άξονα και εκμετάλλευσής του καταδεικνύει ότι η επένδυση μπορεί να είναι 
συμφέρουσα εάν υπάρχει ιιια κρίσιυτι ιιάξα αεγάλων πελατών για την κάλυψη του 
βασικού τμήματος του κόστους εγκατάστασης και συντήρησης του δικτύου και η 
εταιρεία προσανατολιστεί στην αύξηση της πελατειακής βάσης για να δημιουργήσει 
πρόσθετα έσοδα, δεδομένου ότι οι Tiuic διάθεσης των υπηρεσιών επηρεάζονται από 
τον ανταγωνισιιό και το κόστος είναι δεδομένο. Η τελική επιλογή του κατάλληλου 
εταιρικού σχήματος που θα εκμεταλλευτεί τις οπτικές ίνες και το επιχειρηματικό 
σχέδιο δράσης μένει να προσδιοριστούν με επάρκεια στα πλαίσια μιας 
οικονομοτεχνικής μελέτης.
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Επόμενα βήματα

Σύμφωνα με τον οργανισμό CANARIE [40] η χρήση οπτικών ινών μπορεί να 
εξελιχθεί πέραν του μέσου και να δημιουργηθούν ιδιωτικά δίκτυα συχνοτήτων 
(customer owned wavelengths) ως φυσική προέκταση των ιδιωτικών δικτύων 
οπτικών ινών. Η έννοια του Object Oriented Network (ΟΟΝ) δίνει τη δυνατότητα 
στους πελάτες να δρομολογήσουν τις συχνότητές τους και να τις ελέγχουν πάνω από 
ένα οπτικό δίκτυο. Ο πελάτης στην ουσία κατέχει και διαχειρίζεται θύρες (ports) ενός 
οπτικού διακόπτη του φορέα.

Άλλα πεδία έρευνας περιλαμβάνουν τη χρήση συχνοτήτων για εγγυημένο εύρος 
ζώνης από άκρο σε άκρο. Δεδομένου ότι στα δίκτυα κορμού υπάρχει συνήθως 
πρόβλεψη για πρόσθετο εύρος ζώνης σε περίπτωση που αυξηθεί ο αριθμός των 
χρηστών, η ανάγκη για εγγυημένο εύρος ζώνης εντοπίζεται κυρίως στα δίκτυα 
πρόσβασης και διανομής.

Μια άλλη περιοχή έρευνας είναι η χρήση ιδιωτικών συχνοτήτων σε εφαρμογές fiber 
to the home.

Όσον αφορά στην οικονομική αποτίμηση των επενδύσεων εν γένει σε ευρυζωνικά 
δίκτυα και στις αντίστοιχες τεχνολογίες, άξιο διερεύνησης είναι το ζήτημα της 
αβεβαιότητας που υπάρχει για τη βιωσιμότητα μιας επένδυσης. Οι ποσοτικές μέθοδοι 
δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμής ασφαλή αποτελέσματα. Κατά συνέπεια, κρίνεται 
σκόπιμη η περαιτέρω διερεύνηση του θέματος με άλλες μεθόδους (π.χ. real options).
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ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΑΤΒ
Δίκτυο κορμού 
Δίκτυο πρόσβασης

Δίκτυο διανομής

ΣΔΕΔ
ACTS
ADSL
ATM
CWDM
DSL
DWDM
ETTH
FITL
FTTB
FTTC
FTTCab
FTTH
FTTH
FTTN
GSM
HFC
IP
IRR
ISDN
LMDS
MAN
MPLS
NPV
OPTIMUM
PON
PSTN
QoS
RACE
SDH
SONET
TERA
TITAN

UMTS
VDSL
WDM

Αποδέσμευση Τοπικού Βρόχου
To δίκτυο μεταξύ των κόμβων του τηλεπικοινωνιακού φορέα 
Το δίκτυο από τον κόμβο του τηλεπικοινωνιακού φορέα μέχρι 
το σημείο διανομής
Το δίκτυο (συνήθως χαλκού) από την απόληξη του δικτύου
πρόσβασης μέχρι τον τελικό καταναλωτή
Σημεία Διασύνδεσης Ευρυζωνικών Δικτύων
Advanced Communication Technologies and Services
Asymmetric Digital Subscriber Line
Asynchronous Transfer Mode
Coarse Wavelength Division Multiplexing
Digital Subscriber Line
Dense Wavelength Division Multiplexing
Ethernet to the Home
Fibre in the Loop
Fibre to the Building
Fiber to the Curb (ίνα μέχρι τους κατανεμητές ΚΑΦΑΟ)
Fibre to the Cabinet
Fiber to the Home
Fibre to the Home
Fibre to the Distribution Node
Global System For Mobile Communication
Hybrid Fixed Coaxial
Internet Protocol
Internal Rate of Return
Integrated Services Digital Network
Local Multipoint Distribution Service
Metropolitan Area Network
Multi Point Label Switching
Net Present Value
Optimised Network Architectures for Multimedia Services
Passive Optical Network
Public Switched Telephone Network
Quality of Service
Research For Advanced Communications in Europe 
Synchronous Digital Hierarchy 
Synchronous Optical Network 
Techno-Economics Results from ACTS
Tool for Introduction Scenario and Techno-Economic
Evaluation of Access Network
Universal Mobile Telecommunications System
Very High Speed Digital Subscriber Line
Wavelength Division Multiplexing
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

I. Παρουσίαση περιπτώσεων (CASES)

A. ΔΕΗ-Tellas

Στις 29/8/2001 υπεγράφη συμφωνία μεταξύ της ΔΕΗ και της Ιταλικής εταιρίας 
τηλεπικοινωνιών WIND. Σκοπός, η δημιουργία από κοινού ενός τηλεπικοινωνιακού 
οργανισμού που θα δραστηριοποιηθεί στη σταθερή ασύρματη και ενσύρματη 
τηλεφωνία, καθώς και στους τομείς πολυμέσων και εφαρμογών Διαδικτύου

Η νέα εταιρία με το όνομα TELLAS ΑΕ, προσφέρει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, 
τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε οικιακούς καταναλωτές και εκτιμά ότι θα κερδίσει 
σημαντικά μερίδια των δύο αγορών.

Η Wind SPA κατέχει το 50% συν 1 μετοχή της Wind-PPC Holding NV (ολλανδική 
εταιρία χαρτοφυλακίου) και η ΔΕΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (PPCT) (εξ 
ολοκλήρου θυγατρική της ΔΕΗ) κατέχει το 50% μείον 1 μετοχή της ιδίας εταιρίας. Η 
Wind-PPC Holding NV κατέχει το 100% των μετοχών της εταιρίας TELLAS ΑΕ.

Η WIND ιδρύθηκε το 1997 και είναι ένας από τους ηγετικούς φορείς στην Ευρώπη 
που προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σταθερής, κινητής τηλεφωνίας και Internet. Η 
Wind διαχειρίζεται το πιο εκτεταμένο δίκτυο τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη, που 
ανήκει σε εναλλακτικό φορέα. Η Wind καλύπτει περισσότερο από το 94% του 
πληθυσμού της Ιταλίας με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας που διαθέτει. Προσφέρει 
επίσης υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας και Internet καλύπτοντας όλη την επικράτεια 
της Ιταλίας με δίκτυο κορμού οπτικής ίνας πάνω από 18.000 χλμ. και Μητροπολιτικά 
Δίκτυα 2.300 χλμ. σε περισσότερες από 30 πόλεις. Η Wind είναι ο κορυφαίος μη 
κρατικός φορέας στην αγορά της σταθερής τηλεφωνίας στην Ιταλία, διατηρεί το πιο 
πετυχημένο Internet portal της Ιταλίας (www.libero.it) και είναι η μεγαλύτερη εταιρία 
παροχής υπηρεσιών Internet στην Ιταλία. Είναι επίσης η 3η μεγαλύτερη εταιρία 
κινητής τηλεφωνίας και κατέχει μερίδιο 16% τρία μόλις χρόνια μετά την έναρξη της 
υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας.

Η Tellas ολοκλήρωσε την οργάνωσή της και ξεκίνησε εμπορική δραστηριότητα στις 
αρχές Φεβρουάριου 2003.

Μέχρι σήμερα πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση αξιόπιστου τηλεπικοινωνιακού 
δικτύου τελευταίας γενιάς στο μεγαλύτερο ποσοστό του, αξιοποιώντας τα δίκτυα 
μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ. Το επενδυτικό σχέδιο έχει 
σχεδιαστεί με δεκαετή ορίζοντα, το 50% του οποίου θα διασφαλιστεί μέσα στα πρώτα 
πέντε χρόνια εφαρμογής του σημερινού επιχειρηματικού σχεδίου. Το 85% περίπου 
της συνολικής επένδυσης θα κατευθυνθεί προς τις τεχνολογίες δικτύου για μεταγωγή 
και πρόσβαση, ενώ το 15% θα κατευθυνθεί σε συστήματα πληροφορικής. Η Tellas 
φιλοδοξεί να κερδίσει σημαντικά μερίδια και των δύο αγορών (17% της σταθερής 
τηλεφωνίας και 15% της αγοράς Internet μέχρι το 2006). Συγκεκριμένα, η Tellas 
στοχεύει σε 900.000 τηλεφωνικές γραμμές και 200.000 συνδέσεις Internet μέχρι το 
2006. Η εταιρία λειτουργεί με σύγχρονη οργανωτική δομή από 162 υπαλλήλους, 
εξαιρετικό τηλεφωνικό κέντρο με 78 υπαλλήλους και πολυάριθμους εξωτερικούς 
συνεργάτες. Οι υπηρεσίες της Tellas, απευθύνονται σε οικιακούς χρήστες
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(συνδρομητές), σε ελεύθερους επαγγελματίες καθώς και σε μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις αλλά και μεγάλες εταιρίες. Η στρατηγική της Tellas βασίζεται στη βαθιά 
γνώση και αντίληψη των αναγκών του Έλληνα καταναλωτή και της αγοράς, αλλά και 
στην μακρά εμπειρία που πηγάζει από την απελευθερωμένη ιταλική αγορά 
τηλεπικοινωνιών. Εστιάζεται σε πρωτοποριακές μεθόδους τιμολόγησης, ειδικά 
προσαρμοσμένες στις ανάγκες συγκεκριμένων τμημάτων της αγοράς και υιοθετεί μια 
φιλοσοφία πωλήσεων που εγγυάται τη μέγιστη κάλυψη του πελάτη και της αγοράς, 
χρησιμοποιώντας μεθόδους άμεσων και έμμεσων πωλήσεων για συγκεκριμένες 
ομάδες πελατών και αναγκών. Στόχος της είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής 
ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.

Το τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο της TELLAS έχει σχεδιαστεί χρησιμοποιώντας το 
μέγιστο βαθμό καινοτομίας και ευελιξίας, ώστε να παρέχει υπηρεσίες Τηλεφωνίας 
και Internet υψηλής ποιότητας.

Όλες οι υπηρεσίες του δικτύου της TELLAS βασίζονται στην ταχεία ανάπτυξη ενός 
ιδιόκτητου δικτύου οπτικών ινών, το οποίο θα αποτελείται από 2285 γιλιόιιετρα 
οπτικών ινών ανεπτυγιιένων σε όλη τη γώρα και 250 γιλιόιιετρα οπτικών ινών στις 
αητροπολιτικές περιογές Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Η ταχεία ανάπτυξη 
εξασφαλίζεται χάρη στη χρήση των εναέριων γραμμών μεταφοράς ενέργειας της 
ΔΕΗ.

Το δίκτυο κοραού (backbone) της TELLAS βασίζεται στην τεχνολογία SDH και 
υλοποιείται με δακτυλίους 2.5Gbps επί κόμβων ADM. Η τοπολογία του δικτύου έχει 
σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσφέρει τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας, ποιότητας, 
ευελιξίας και αξιοπιστίας. Οι περισσότερες κύριες πόλεις της Ελλάδος έχουν ήδη 
καλυφθεί από το δίκτυο της TELLAS (τέλος του 2003) ενώ οι υπόλοιπες (Καβάλα, 
Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη) θα συνδεθούν στο δίκτυο εντός του 2004. Το 
δίκτυο κορμού της TELLAS συνδέεται με το διεθνές δίκτυο μεταγωγής της Wind 
μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου ανάμεσα σε Ελλάδα και Ιταλία.

Η TELLAS παρέχει υπηρεσίες Τηλεφωνίας και Internet οι οποίες αναφέρονται στο 
Δίκτυο Τηλεφωνίας και στο Δίκτυο IP αντίστοιχα. Οι κύριοι κόμβοι τηλεφωνίας και 
δεδομένων (IP) διασυνδέονται μέσω του δικτύου κορμού της, ώστε να είναι δυνατή η 
παροχή των υπηρεσιών σε εθνικό επίπεδο.

Το δίκτυο Τηλεφωνίας της TELLAS βασίζεται σε τεχνολογία TDM και διασυνδέεται: 
με το σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο του ΟΤΕ, με σταθερά τηλεφωνικά δίκτυα 
διεθνών τηλεπικοινωνιακών οργανισμών (π.χ. Wind) καθώς και με τα δίκτυα κινητής 
τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Μέσω αυτών των διασυνδέσεων η TELLAS επεκτείνει την 
γεωγραφική της κάλυψη και αυξάνει την διαθεσιμότητα και ευελιξία στην 
δρομολόγηση και τερματισμό της κίνησης της.
Το δίκτυο IP της TELLAS με χρήση IP/MPLS πρωτοκόλλου και εξοπλισμό υψηλής 
πιστότητας και απόδοσης, παρέχει υπηρεσίες δεδομένων υψηλών ταχυτήτων μέσω 
ποικίλων μηχανισμών ποιότητας υπηρεσιών QOS (Quality of Service) και υπηρεσίες 
Internet.Το δίκτυο IP είναι διασυνδεδεμένο, με διεθνείς εταιρίες παροχής υπηρεσιών 
Internet και δεδομένων, με το διεθνές δίκτυο της Wind αλλά και απευθείας με το 
εθνικό ΑΙΧ (Athens Internet Exchange), ώστε να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής 
ταχύτητας, ποιότητας και διαθεσιμότητας.
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Το δίκτυο πρόσβασης της TELLAS έχει αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας συστήματα 
μετάδοσης με οπτικές ίνες, λύσεις ασύρματης πρόσβασης (WLL-LMDS) και 
τεχνολογίες πρόσβασης μέσω χάλκινων ζευγών (xDSL). Το δίκτυο ασύρματης 
πρόσβασης έχει αναπτυχθεί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και καλύπτει πάνω από το 
20% του ελληνικού πληθυσμού.

Β. Πολιτειακό δίκτυο ALBERTA Supernet

Η πολιτεία της ALBERTA στον Καναδά, έχει ξεκινήσει την εγκατάσταση ενός 
δικτύου οπτικών ινών το οποίο θα συνδέσει 27 βασικές περιοχές (communities) και 
θα συνδυαστεί με με ασυρματικές διατάξεις για τη σύνδεση 395 απομακρυσμένων 
κοινοτήτων.

Το δίκτυο (Alberta SuperNet) αποτελείται κυρίως από καλώδια οπτικών ινών που 
εκτείνονται σε μήκος 10,000 χιλιομέτρων και αντιστοιχούν στο 80% περίπου της 
συνολικής υποδομής. Αλλα 2,000 χιλιόμετρα θα καλυφθούν με ασυρματικά δίκτυα 
σταθερής πρόσβασης και αντιστοιχούν στο υπόλοιπο 20% του δικτύου.
Όταν ολοκληρωθεί το 2004, θα αποτελεί ένα από τα πλέον τεχνολογικά προηγμένα 
δίκτυα τηλεπικοινωνιών στη Βόρεια Αμερική.

Τεχνολογία του δικτύου

Οι οπτικές ίνες που χρησιμοποιούνται στο δίκτυο επιτυγχάνουν ταχύτητες μετάδοσης 
από lGbps έως 5 Gbps. Σε σημεία που λόγω της μορφολογίας του εδάφους ή της 
απόστασης η εγκατάσταση οπτικών ινών δεν είναι συμφέρουσα, η σύνδεση των 
συνδρομητών στο δίκτυο (κρατικοί οργανισμοί, σχολεία, νοσοκομεία, βιβλιοθήκες, 
τοπική αυτοδιοίκηση) γίνεται είτε με ασυρματικές διατάξεις.

Περίπου 340 ασύρματες συνδέσεις σταθερής πρόσβασης θα χρησιμοποιηθούν. Οι 130 
συνδέσεις θα είναι μικροκυματικές ζεύξεις υψηλής χωρητικότητας και θα καλύπτουν 
αποστάσεις από 20 έως 50 χιλιόμετρα με ταχύτητες μετάδοσης 50 και 155Mbps. 
Άλλες 210 ασύρματες ευρυζωνικές συνδέσεις θα χρησιμοποιηθούν για αποστάσεις 
από 10 έως 40 χιλιομέτρων με ταχύτητες 6.5 και 26Mbps.

Η μετάδοση των σημάτων γίνεται με πρωτόκολλο επικοινωνίας IP. Εια την βελτίωση 
της απόδοσης του δικτύου και την ευκολότερη διαχείρισή του χρησιμοποιείται η 
τεχνολογία MPLS (label switching). Στο δίκτυο υλοποιούνται VPNs και 
εφαρμόζονται πολιτικές QoS.

Το δίκτυο κορμού έχει μήκος 2,500 χιλιόμετρα και ανήκει στην κατασκευάστρια 
εταιρεία Bell West. Χρησιμοποιεί εξοπλισμό οπτικών διατάξεων του οίκου Nortel και 
τις τεχνολογίες Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) για αύξηση της 
χωρητικότητας των ινών και Resilient Packet Ring (RPR) για αξιοποίηση των πόρων 
του δικτύου. Η τεχνολογία του δικτύου είναι Gigabit Ethernet και SONET.

Η λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση του δικτύου έχει ανατεθεί στην εταιρεία 
Axia SuperNet Ltd. με συμφωνημένους όρους απόκρισης (SLA).
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Tvuoκατάλογος Υπηρεσιών
(Δημόσιες Υπηρεσίες, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Υπηρεσίες Υγείας, Βιβλιοθήκες και
Τοπική Αυτοδιοίκηση)
Επίπεδο πρόσβασης Εγγυημένο Εύρος Μηνιαία
(Mbps) Ζώνης Χρέωση

10 256 Kbps $242.50

10 2 Mbps $400.00

10 5 Mbps $503.50

ο ο ·* 20 Mbps $697.00
*Οι συνδρομητές της υπηρεσίας 100/20 μπορούν να αποκτήσουν την υπηρεσία
«διαχείρισης δικτύου» με $850.00 ανά μήνα.

C. Δίκτυο STOKAB

Η STOKAB είναι δημοτική εταιρεία και δραστηριοποιείται ως ο αποκλειστικός 
πάροχος υποδομών σωληνώσεων, θαλάμων διακλάδωσης και σκοτεινών ινών (Dark 
fibre provider) για δημιουργία ευρυζωνικών συνδέσεων και δικτύων από παρόχους ή 
εταιρίες ή ιδιώτες στην ευρύτερη περιοχή της Στοκχόλμης. Ιδιοκτήτης της εταιρείας 
είναι η πόλη της Στοκχόλμης.

Η εταιρεία ιδρύθηκε ως Ανώνυμη Εταιρεία, το Διοικητικό Συμβούλιο όμως ορίζεται 
από την πόλη της Στοκχόλμης, ενώ τα έσοδα από τις δραστηριότητές της 
επιστρέφουν στην πόλη της Στοκχόλμης. Ο σκοπός της Εταιρείας, αν και Α.Ε., δεν 
είναι η κερδοφορία, αλλά η επένδυση των κερδών σε νέες υποδομές ώστε να 
αποφευχθεί το μονοπώλιο στις ευρυζωνικές υπηρεσίες καταρχήν και να επιτραπεί η 
ανάπτυξη του ανταγωνισμού και της καινοτομίας σε εφαρμογές και υπηρεσίες πάνω 
από το επίπεδο των υποδομών. Ειδικότερα οι στόχοι είναι:

- Να παρέχει ανοικτές υποδομές για όλους στην περιοχή της Στοκχόλμης.
Τόνωση της αγοράς με την προσφορά χωρητικοτήτων σε τιμές «below new 
operator self cost».
Μείωση του σκαψίματος στους δρόμους της Στοκχόλμης.
Δημιουργία του δικτύου για την πόλη της Στοκχόλμης.

Η εταιρεία STOKAB έχει το αποκλειστικό δικαίωμα από το Δήμο της Στοκχόλμης να 
σκάψει προκειμένου να εγκαταστήσει το δίκτυο και παράλληλα οφείλει να παρέχει το 
δίκτυό της με βάση τις αρχές της ουδετερότητας και της κοστοστρέφειας στις τιμές 
της, γιατί στην ουσία δρα για χάρη του δημοσίου συμφέροντος (equal treatment for 
everyone).

To δίκτυο ανήκει στην ιδιοκτησία της STOKAB και άρα δηλαδή στη πόλη της 
Στοκχόλμης, σύμφωνα με τη γενική αρχή που έχει υιοθετήσει η Σουηδική κυβέρνηση 
ότι αυτός που κατασκευάζει το δίκτυο έχει και την ιδιοκτησία του εφόσον ικανοποιεί 
τις προϋποθέσεις ουδετερότητας και διατηρεί το δίκτυο ανοικτό σε όλους.
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Εικόνα 0-1. Δίκτυο οπτικών ινών Stokab στη Στοκχόλμη

Μέχρι σήμερα έχουν εγκατασταθεί 5000 Km καλωδίου, περίπου 1000000 Km 
οπτικής ίνας (μέσος όρος 192 ίνες ανά καλώδιο), οι οποίες εκτείνονται σε 29 
αστικούς σχηματισμούς στην περιοχή της Στοκχόλμης (Εικόνα 0-1). Η βασική 
υποδομή αποτελείται από σύστημα σωληνώσεων των 120mm με 4 υποσωληνώσεις 
των 38mm η κάθε μία, οι οποίες ενώνονται μέσω distribution chambers. Για τις 
οριζόντιες οδεύσεις, χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν ο μεγάλος αριθμός 
υπόγειων καναλιών που διατρέχει το υπέδαφος της Στοκχόλμης (με διάμετρο αρκετά 
μέτρα) αφού καταβληθούν τα αναλογούντα τέλη στο δήμο. Εντός των σωληνώσεων 
τοποθετούνται καλώδια ολοένα και μεγαλύτερου αριθμού ινών με αριθμό 
μεγαλύτερο των 32 για το σκέλος πρόσβασης των κτιρίων έως και τον αριθμό των 
1000 ινών ανά καλώδιο (τελευταία παραγγελία από Ιαπωνία). Συστηματικά 
μεταφέρονται συνδέσεις από καλώδια μικρού αριθμού ινών (τα οποία και σε κάποια 
φάση αποσύρονται) σε καλώδια με μεγαλύτερο αριθμό ινών. Κυρίως χρησιμοποιείται 
ίνα τύπου ITU -G652.C (Low Water Peak Fiber - LWPF) η οποία παρεμπιπτόντως 
επιτρέπει την ανάπτυξη low-cost metro application μέσω χρήσης έως και fullspectrum 
16-channel CWDM με 40Gbps/channel και αποστάσεις έως και 75Km.

Γίνεται εγκατάσταση πολύ μεγάλου αριθμού ινών για αποφυγή νέων εκσκαφών, 
όχλησης, και κοινωνικού κόστους. Άλλωστε και για το λόγο αυτό επιλέχθηκε η 
Stokab ως ο μόνος infrastructure provider με δικαίωμα νέων εκσκαφών για την 
περιοχή. Η εταιρεία λειτουργεί επίσης πέντε (5) σημεία συνάντησης (meeting points - 
Knutpuntken), τα οποία αποτελούν όχι μόνο σημεία συνεγκατάστασης για 
τοποθέτηση ενεργού εξοπλισμού αλλά λειτουργούν ως market places για συνεργασίες 
(contacts, contracts, peering agreements κλπ.) μεταξύ εταιριών, φορέων δημοσίου, 
υγείας κλπ. Στα meeting-points που λειτουργούν συνεχώς 365 ημέρες το χρόνο, η
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εταιρεία παρέχει γενικά τον χώρο, τις διασυνδέσεις - καλώδια - και αδιάλειπτη 
τροφοδοσία ρεύματος.

Η εταιρεία έχει σημαντικό αριθμό πελατών όπως: τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, 
παρόχους καλωδιακής τηλεόρασης, δημοτικά συμβούλια, φορείς τοπικής 
αυτοδιοίκησης. Πανεπιστήμια, Αστυνομία, Πυρισβαστική, Υπουργεία, εταιρείες 
ενέργειας, μέσα μαζικής ενημέρωσης, εκδοτικά ιδρύματα - εφημερίδες, τραπεζικούς 
και ασφαλιστικούς οργανισμούς, εταιρείες πολυμέσων, εμπορικές επιχειρήσεις από 
το χώρο της ένδυσης, των τροφίμων, της εμπορίας αυτοκινήτων.

Η εταιρεία είναι επικερδής μετά το 1997-1998 και εξακολουθεί να είναι και σήμερα 
(με μια μικρή μείωση του ρυθμού αύξησης των «κερδών» το 2002 λόγω ανάλογης 
αύξησης των επενδύσεων και υποδιπλασιασμό της περιόδου αποπληρωμής του 
τοκοχρεολυσίου).

Στο site της εταιρείας (http://www.stokab.se) υπάρχει πλήθος πληροφοριών καθώς 
και εργαλείο προκειμένου κανείς να υπολογίσει την απόσταση και το κόστος για 
υποδομή σκοτεινής ίνας μεταξύ δύο σημείων στην πόλη της Στοκχόλμης.
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