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Κπξίεο  θαη θύξηνη, 

 

Η Ψεθηαθή Αηδέληα 2020 ηεο Επξώπεο ζέηεη θηιόδνμνπο ζηόρνπο 

βαζηθήο επξπδσληθήο πξόζβαζεο γηα όινπο ηνπο Επξσπαίνπο πνιίηεο ην 

έηνο 2013, πνπ αλακέλεηαη λα εμειηρζεί βαζκηαία ζε ηαρεία επξπδσληθή 

πξόζβαζε 30 Mbps γηα ην 100% ηνπ πιεζπζκνύ θαη ζε ππεξηαρεία 

επξπδσληθή πξόζβαζε 100 Mbps γηα ην 50% ησλ Επξσπαίσλ πνιηηώλ 

κέρξη ην έηνο 2020.  

 

Αληίζηνηρα, ζηνλ ίδην ρξνληθό νξίδνληα, ην Ακεξηθαληθό Επξπδσληθό 

Σρέδην (US Broadband Plan) ηεο Οκνζπνλδηαθήο Επηηξνπήο 

Επηθνηλσληώλ (FCC) ζέηεη, κεηαμύ άιισλ, σο ζηόρν επξπδσληθή θάιπςε 

ηαρύηεηαο 100 Mbps γηα 100 εθαηνκκύξηα λνηθνθπξηά θαη θαζνιηθή 

θάιπςε ηαρύηεηαο 4 Mbps γηα θάζε πνιίηε θαη επηρείξεζε ζηηο ΗΠΑ. 

 

Αλ ινηπφλ ζε Δπξψπε θαη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ππάξρνπλ πςεινί θαη 

κεηξήζηκνη πνιηηηθνί ζηφρνη ζε φηη αθνξά ηελ επξπδσληθή θάιπςε, ε 

ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα απέρεη πνιύ από απηνύο. Όπσο πξνθύπηεη 

από ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, ν δξόκνο πνπ πξέπεη λα δηαλπζεί θαη ζηηο 

δύν πιεπξέο ηνπ Αηιαληηθνύ πξνκελύεηαη καθξύο θαη αλεθνξηθόο.  

 

Σηελ Επξώπε, αλ θαη κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνύ δηαζέηεη πξόζβαζε 

ζην δηαδίθηπν, κε ηε κέζε δηείζδπζε λα αλέξρεηαη ζε πνζνζηό πεξίπνπ 

26% επί ηνπ πιεζπζκνύ ζην ηέινο ηνπ 2010 (έλαληη 20% ζηελ 

Ειιάδα), κόλν ην 1% ησλ πνιηηώλ δηαζέηεη ππεξηαρεία πξόζβαζε κέζσ 

δηθηύσλ νπηηθώλ ηλώλ, έλαληη πνζνζηνύ 12% ζηελ Ιαπσλία θαη 15% 

ζηε Νόηηα Κνξέα.  
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Σηελ θαηεγνξία ησλ ςεθηαθά αλαιθάβεησλ αλήθεη έλαο ζηνπο ηξεηο 

Επξσπαίνπο πνιίηεο θαη έλαο ζηνπο δύν Έιιελεο, γεγνλόο πνπ επηηείλεη 

ζεκαληηθά ην ςεθηαθό ράζκα πνπ καο ρσξίδεη από ηηο πην πξνεγκέλεο 

Επξσπατθέο ρώξεο.  Αιιά θαη ζηηο ΗΠΑ, όπσο δηαπηζηώλεη κηα πξόζθαηε 

κειέηε (Digital Nation : 21st  century America’s progress toward 

Universal Broadband Internet Access) ην 36% πεξίπνπ ησλ 

Ακεξηθαληθψλ λνηθνθπξηψλ δελ δηαζέηεη επξπδσληθή πξφζβαζε ζην 

δηαδίθηπν, ελψ πεξίπνπ ην 30% ηνπ πιεζπζκνχ δελ ρξεζηκνπνηεί θαλ 

ην ίληεξλεη. 

 

Σην πιαίζην απηφ, ε ζεκαζία ησλ ηαρπηήησλ πξφζβαζεο θαη ησλ 

πνζνζηψλ θάιπςεο θαζίζηαηαη πνιχ ζρεηηθή. Τν θξίζηκν εξψηεκα πνπ 

πξέπεη λα απαληεζεί είλαη επξπδσληθφηεηα λαη, αιιά πσο θαη κε πνηφ 

θφζηνο;  Η απάληεζε εμαξηάηαη απφ ηηο επηκέξνπο εζληθέο ζπλζήθεο θαη 

ηδηαηηεξφηεηεο, ην νηθνλνκηθφ θαη επελδπηηθφ θιίκα, ηε γεσγξαθία, ηηο 

ππάξρνπζεο δηθηπαθέο ππνδνκέο, ηελ θαηάζηαζε ηεο αγνξάο, ηηο 

πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ηηο ςεθηαθέο 

δεμηφηεηεο ησλ θαηνίθσλ θαη πνιινχο άιινπο παξάγνληεο.   

 

Σε φ,ηη αθνξά ηελ Δπξψπε, ππάξρνπλ ζεκαληηθέο επηπξφζζεηεο 

δπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηηο ΗΠΑ, εθηφο απφ ηα θνηλά, σο έλα βαζκφ, 

πξνβιήκαηα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έιιεηςε ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ, κε 

ηελ ηερλνθνβία θαη κε ηνλ ςεθηαθφ αλαιθαβεηηζκφ. Σηε Γεξαηά Ήπεηξν 

έρνπκε λα αληηκεησπίζνπκε επηπιένλ ηελ χπαξμε θαηαθεξκαηηζκέλσλ 

εζληθψλ αγνξψλ, ηελ έιιεηςε  θνηλψλ πξνηχπσλ θαη 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ εθαξκνγψλ, ηελ χπαξμε δηαθνξεηηθψλ λφκσλ 

γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα θαη ηελ πξφζβαζε ζε on line πεξηερφκελν 

(βηβιία, κνπζηθή, ηαηλίεο…) θιπ. Όιεο απηέο νη παξάκεηξνη απνηεινχλ 

ηξνρνπέδε γηα ηελ αλάπηπμε κηαο εληαίαο ςεθηαθήο αγνξάο. 

 

Σε φηη αθνξά ηελ Διιάδα, ε αλάπηπμε δηθηχσλ πξφζβαζεο επφκελεο 

γεληάο (NGAs) απαηηεί θαηά ηελ θξίζε καο, αθελφο κελ δπλακηθέο 

επελδπηηθέο ζηξαηεγηθέο, αιιά πάληα ζπκβαηέο κε ηελ ηζρχνπζα εζληθή 

θαη επξσπατθή λνκνζεζία. Aθεηέξνπ δε απαηηεί θνηλέο επελδχζεηο 

παξφρσλ  θαζψο θαη ζπλέξγεηεο δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα γηα ηελ 

αλαβάζκηζε ησλ δηθηχσλ, ελζχξκαησλ, αζχξκαησλ ή δνξπθνξηθψλ. Οη 

λέεο δηθηπαθέο ππνδνκέο πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ αλνηθηή θαη ηζφηηκε 
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πξφζβαζε ζε φινπο, ππφ δηαθαλείο θαη αληηθεηκεληθνχο φξνπο πνπ 

εγγπάηαη ε ΔΔΤΤ.   

 

Δθηφο απφ ηηο δηθηπαθέο ππνδνκέο, ε αλαπηπμηαθή πξννπηηθή ηεο 

ρψξαο, απαηηεί αθεηέξνπ ζηνρεπκέλεο δξάζεηο γηα ηελ ελζσκάησζε 

ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία, ζηελ νηθνλνκία, ζηηο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο, ζηνλ ηνπξηζκφ 

θαη ζηηο ζρέζεηο θξάηνπο - πνιίηε, ππφ θαζεζηψο αζθάιεηαο θαη 

εκπηζηνζχλεο.  

 

 Όηαλ ε επξπδσληθφηεηα πάςεη λα απνηειεί πνιπηέιεηα ησλ ιίγσλ θαη 

κπεκέλσλ αιιά θαηαζηεί θνηλσληθφ αγαζφ ησλ πνιιψλ, φπσο ε 

ελέξγεηα, ε χδξεπζε ή ν ειεθηξηζκφο, ηφηε κφλν ζα εδξαησζεί σο φρεκα 

αλάθακςεο γηα ηελ νηθνλνκία θαη σο εξγαιείν ελζσκάησζεο ηνπ 

πιεζπζκνχ ζηελ θνηλσλία ηεο Γλψζεο θαη ζηε ζπκκεηνρηθή δεκνθξαηία.   

 

Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, δελ αξθεί φκσο κηα ηερλνθξαηηθή 

πξνζέγγηζε. Χξεηάδεηαη θαηά ηε γλψκε καο κηα νιηζηηθή Δζληθή 

Δπξπδσληθή Σηξαηεγηθή  πνπ απερεί  έλα ςεθηαθφ αλαπηπμηαθφ φξακα.  

 

Σην επίπεδν ησλ ππνδνκψλ, κηα ηέηνηα ζηξαηεγηθή ζεσξνχκε φηη πξέπεη 

λα ζπλδπάδεη φιεο ηηο θαηά πεξίπησζε δηαζέζηκεο ηερλνινγίεο, 

ελζχξκαηεο (ADSL, VDSL, FΤTH…), αζχξκαηεο (3G,  LTE...), θαη 

δνξπθνξηθέο, ππφ ζπλζήθεο πγηνχο αληαγσληζκνχ κεηαμχ παξφρσλ.  

 

Βαζηθνί ππιψλεο ηεο είλαη ε θνηλή ρξήζε ππνδνκψλ (θνηλή πξφζβαζε 

ζε θακπίλεο, θξεάηηα, ηάθξνπο, ζπλεγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ θαη 

ζηαζκψλ βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο) γηα κείσζε ηνπ θφζηνπο 

αλάπηπμεο ησλ λέσλ δηθηχσλ θαη γηα πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε θαηάιιεια επελδπηηθά ζρήκαηα (ηδησηηθά, δεκφζηα, 

ζπκπξάμεηο δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα ΣΓΙΤ) θαη ρξεκαηνδνηηθά 

εξγαιεία (ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο, θξαηηθέο εληζρχζεηο, θνλδχιηα ΔΣΠΑ 

θιπ). 

 

Σην επίπεδν ησλ ππεξεζηψλ, απαηηνχληαη δξάζεηο πνπ ζα ηνλψζνπλ ηε 

δήηεζε ζπλδπαζηηθψλ ππεξεζηψλ επηθνηλσλίαο, πξφζβαζεο θαη 

πεξηερνκέλνπ (triple play, video, δηαδηθηπαθή ηειεφξαζε IPTV), ζα 
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εμνηθνλνκήζνπλ πφξνπο γηα ην Γεκφζην θαη ζα επηηαρχλνπλ ηελ 

απφζβεζε ησλ επελδχζεσλ ζηα λέα δίθηπα.  

 

Οη έμππλεο ηεξκαηηθέο ζπζθεπέο (smartphones, tablets…) εληζρχνπλ ηε 

δήηεζε εθαξκνγψλ απφ ηνπο ρξήζηεο θαη σζνχλ ηνπο παξφρνπο πξνο 

ηελ αλαβάζκηζε ηεο δηθηπαθήο ρσξεηηθφηεηαο. Τίζεηαη βέβαηα εδψ ην 

κεγάιν εξψηεκα πνηφο θαξπνχηαη ηα νηθνλνκηθά νθέιε απφ απηή ηελ 

εμέιημε, νη πάξνρνη δηθηχνπ ή νη πάξνρνη πεξηερνκέλνπ, δήηεκα πνπ 

απνηειεί ζέκα δηεζλνχο ζπδήηεζεο θαη ζρεηίδεηαη κε ηε δηαδηθηπαθή 

νπδεηεξφηεηα (net neutrality). 

 

Δπηπξφζζεηα, φπνπ ε αλάπηπμε δηθηχσλ δελ θαίλεηαη σο νηθνλνκηθά 

βηψζηκε, απαηηνχληαη ππνζηεξηθηηθέο δξάζεηο εθ κέξνπο ηεο Πνιηηείαο. 

Μεηαμχ απηψλ αλήθεη γηα ηελ Διιάδα ε αμηνπνίεζε ησλ κεηξνπνιηηηθψλ 

δηθηχσλ ησλ δήκσλ (ΜΑΝ), ε νινθιήξσζε κεγάισλ 

ρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ («Σχδεπμηο 2»), ε ελίζρπζε ηεο πξνζθνξάο 

επξπδσληθψλ δηθηχσλ ζηελ πεξηθέξεηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηε δηάζεζε θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ πνπ ζα δψζνπλ 

έλαπζκα θαη θίλεηξν ζηνπο πνιίηεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα λέα δίθηπα, 

αλαδεηψληαο κηα θνηλσλία ίζσλ επθαηξηψλ γηα φινπο ηνπο Έιιελεο. 

 

Τέινο, είλαη βέβαην φηη νη λέεο ηερλνινγίεο δελ απνηεινχλ παλάθεηα νχηε 

παξέρνπλ έηνηκεο ιχζεηο γηα θάζε πξφβιεκα. Η αμηνπνίεζή ηνπο 

επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα, απφ ην 

πεξηβάιινλ φπνπ εθαξκφδνληαη θαη ηδίσο απφ ηηο νξγαλσηηθέο δνκέο θαη 

ηηο δηνηθεηηθέο πξαθηηθέο πνπ πηνζεηνχληαη. 

 

Κπξίεο θαη θχξηνη, 

 

Γελ ππάξρεη θακία ακθηβνιία φηη ε έμνδνο απφ ηελ θξίζε θαη ε 

επηζηξνθή ηεο ρψξαο καο ζε ηξνρηά αλάπηπμεο πεξλάεη θαη κέζα απφ 

ηηο  ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. Η νδφο φκσο απηή 

πξνυπνζέηεη εθ κέξνπο καο κία ζπληνληζκέλε δέζκε κέηξσλ πνπ 

ζπλίζηαηαη α) ζηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ ππεξηαρείαο πξφζβαζεο ζην 

δηαδίθηπν, β) ζηελ θαιιηέξγεηα ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ ζην επξχ θνηλφ θαη 

γ) ζηελ εγθαζίδξπζε ελφο ζεζκηθνχ θαη νξγαλσηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα 

επηηξέπεη ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ.  



5 
 

Η ππέξβαζε απηή απαηηεί άκεζε δξαζηεξηνπνίεζε απφ φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο θνξείο, ηελ θπβέξλεζε θαη ηηο αλεμάξηεηεο αξρέο, ηελ 

ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ηηο θαιιηθξαηηθέο πεξηθέξεηεο, ηνπο θνξείο ηεο 

αγνξάο αιιά θαη ηνπο ρξήζηεο, ζην κέηξν ησλ επζπλψλ ηνπ θαζελφο.  

 

Τειεηψλνληαο, ην κήλπκα πνπ έρσ λα δψζσ είλαη φηη πξέπεη φινη καδί 

λα πηζηέςνπκε ζην ςεθηαθφ αλαπηπμηαθφ φξακα θαη λα εξγαζζνχκε 

ζθιεξά θαη κε ζπλέπεηα γηα ηελ επίηεπμή ηνπ. 

 

Δπραξηζηψ πνιχ 


