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ΕΕΤΤ & Ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας µέσω ∆ικτύων Πρόσβασης Νέας Γενιάς 
(NGA) 
 
 
• Η ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας µέσω των ∆ικτύων Πρόσβασης Νέας Γενιάς (NGA) αποτελεί 

βασική προϋπόθεση για τη δηµιουργία ελκυστικού επενδυτικού περιβάλλοντος για τη χώρα µας.  
 

• Η πορεία σύγκλισης µε τους στόχους του Ψηφιακού Θεµατολογίου 2020 χαρακτηρίζεται από τη 
διείσδυση σε υψηλά ποσοστά πληθυσµού ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλής και υπέρ-υψηλής 
ταχύτητας.  
 

• Ενδεικτική ποσοτικοποίηση των στόχων του Ψηφιακού Θεµατολογίου 2020 µπορεί να 
διατυπωθεί ως εξής:  
α) Η διαθεσιµότητα πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο µε ταχύτητες άνω των 30Mbps θα είναι εφικτή 
για όλους τους πολίτες στη χώρα µας έως το 2020.  
β) Το 50% των ελληνικών νοικοκυριών θα διαθέτουν σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο µε ταχύτητες άνω 
των 100Mbps έως το 2020.  

 
• Οι προαναφερθέντες στόχοι µπορούν να υλοποιηθούν µε τις εξής παρεµβάσεις: 

α) Επενδύσεις ιδιωτών παρόχων µέσα σε ένα ρυθµιστικό πλαίσιο που διασφαλίζει την οµαλή 
λειτουργία του ανταγωνισµού και την αποτροπή στρεβλώσεων της τηλεπικοινωνιακής αγοράς 
(ρόλος ΕΕΤΤ) 
β) Κρατικές παρεµβάσεις για την ανάπτυξη υποδοµών και την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών 
σε «λευκές» περιοχές (π.χ., αγροτικές) χωρίς εµπορικό ενδιαφέρον.  

 
• Στο πλαίσιο της εναρµόνισης µε το Ψηφιακό Θεµατολόγιο 2020 έχει εκπονηθεί Εθνικό Σχέδιο 

Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόµενης Γενιάς (NGA) µε πρωτοβουλία του ΥΠΟΜΕ∆Ι και συµµετοχή 
της ΕΕΤΤ, του Ε∆ΕΤ, φορέων ΤΠΕ, τηλεπικοινωνιακών παρόχων και αρµόδιων φορέων κ.λπ.  
 

• Σύµφωνα µε την έκθεση της ΕΕΤΤ (2015), παρά την κρίση στη χώρα µας, η ανάπτυξη της 
ευρυζωνικής αγοράς έχει ανοδική πορεία σύγκλισης µε την ΕΕ κυρίως ως προς τη διείσδυση, αν 
και ο ρυθµός ανόδου είναι χαµηλός. Συγκεκριµένα:  

- Το β’ εξάµηνο 2015 οι ευρυζωνικές συνδέσεις ήταν 3.440.018 µε αύξηση 9% σε σχέση µε το 
2014.  

- Η διείσδυση στον πληθυσµό καταγράφει ποσοστό 31,7% το 2015 έναντι 28,7% το 2014.  
- Παρά τα ανωτέρω, η κατάταξη της χώρας µας στην ΕΕ παραµένει χαµηλή, στην 26η θέση για το 

2015.  
 

• Ως προς τις ονοµαστικές ταχύτητες, καταγράφονται τα εξής:  
- 83% των γραµµών µε ταχύτητες άνω των 10Mbps 
- 5,5% των γραµµών µε ταχύτητες άνω των 30Mbps 

 
 
 
 
 



• Η πολιτική της ΕΕΤΤ για το 2016 στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες αποτυπώνεται στις εξής 
δράσεις:  

 
Τηλεπικοινωνίες 

α) Ανάπτυξη ∆ικτύων Πρόσβασης Νέας Γενιάς:  
• ∆ιαµόρφωση του κατάλληλου ρυθµιστικού πλαισίου µε βάση και την ανάλυση των αγορών 

χονδρικής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση (ΑΠΤΒ, Εικονικά Μερικά Αποδεσµοποίητος 
Βρόχος) και χονδρικής παροχής κεντρικής πρόσβασης σε σταθερή θέση (ΑΡΥΣ).  

• Αξιοποίηση τεχνικών ενσύρµατης και ασύρµατης πρόσβασης για ∆ίκτυα Νέας Γενιάς 
(τεχνολογίες IP, VDSL, FTTH κ.ά.), ώστε να επιτύχει η χώρα τους στόχους του Ψηφιακού 
Θεµατολογίου 2020, καθώς και προώθηση τεχνολογιών IP που να εξασφαλίζουν στους 
πολίτες σύγχρονες και ποιοτικές υπηρεσίες.  

• Υποστήριξη των χρηµατοδοτούµενων έργων ανάπτυξης ∆ικτύων Πρόσβασης Νέας Γενιάς 
(π.χ. αγροτικά δίκτυα) µε την απαραίτητη τεχνογνωσία και τη θέσπιση των κατάλληλων για 
τη λειτουργία τους διαδικασιών, όπου αυτό απαιτείται (π.χ. έγκριση προσφορών αναφορών, 
έλεγχος τιµών, κλπ.). 
 

β) ∆ιαφύλαξη του ανταγωνισµού στις  εποπτευόµενες αγορές 
• Ανάληψη ρυθµιστικών δράσεων για την ανταγωνιστική ανάπτυξη προηγµένων υποδοµών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών και καινοτόµων υπηρεσίων προς τους πολίτες (π.χ. 
επικαιροποίηση τρόπου παρουσίασης δεικτών ποιότητας παρόχων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, επικαιροποίηση του συστήµατος ΥΠΕΡΙΩΝ, κ.λπ.). 

• Αποτελεσµατική ενσωµάτωση της πρόσφατης Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας (π.χ. Proposal for a 
Connected Continent - TSM Regulation) σε συνεχή συνεργασία µε τους παρόχους 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, για θέµατα περιαγωγής όπως το Roam Like At home και 
ουδετερότητας ∆ιαδικτύου (Net Neutrality). 

• ∆ιαφύλαξη της  ρυθµιστικής σταθερότητας και της διαφάνειας, µέσω της εµπεριστατωµένης 
εξέτασης και αξιολόγησης µεγάλων υποθέσεων ανταγωνισµού.  

• Ενίσχυση του εποπτικού έργου της ΕΕΤΤ µέσω της αναλυτικής επεξεργασίας και  
αξιολόγησης των στοιχείων που λαµβάνονται από την αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
όσον αφορά τους χρόνους παροχής χονδρικών τηλεπικοινωνιακών προϊόντων (π.χ. ΑΠΤΒ). 
 

Φάσµα ραδιοσυχνοτήτων 
α) Επιτάχυνση της διεξαγωγής δύο διαγωνιστικών διαδικασιών φάσµατος για ασύρµατες 

επικοινωνίες και συγκεκριµένα: 
• τη διαδικασία της δηµοπρασίας της ζώνης συχνοτήτων 26GHz για την υλοποίηση 

ευρυζωνικών δικτύων σταθερής ασύρµατης πρόσβασης όπου τα σχετικά χορηγηθέντα 
δικαιώµατα λήγουν εντός του 2016, και 

• τη διαδικασία της δηµοπρασίας για µέρος της ζώνης των 1800MHz για κινητές ευρυζωνικές 
επικοινωνίες, καθώς τα συγκεκριµένα δικαιώµατα που ανήκουν σε παρόχους κινητής 
τηλεφωνίας, επίσης, λήγουν εντός του 2016. 

β) Εκκίνηση της διαδικασίας για δύο δηµοπρασίες φάσµατος: 
• δηµοπρασία της ζώνης των 1500MHz για ευρυζωνικές κινητές επικοινωνίες και 
• δηµοπρασία της ζώνης του TETRA όπου τα σχετικά χορηγηθέντα δικαιώµατα λήγουν εντός 

του 2017. 
γ) Επέκταση του ΣΗΛΥΑ µε νέες λειτουργίες προς τους παρόχους και νέες ρυθµίσεις που θα 

επιταχύνουν την υλοποίηση των ασυρµάτων δικτύων.  
 
Τέλος, σχετικά µε το θέµα της αδειοδότησης κεραιών, ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ τόνισε ότι -µε το 
ΥπΥΜε∆ να έχει τον πρώτο λόγο- κύριο ζητούµενο παραµένει η επιτάχυνση της διαδικασίας. 
 
 


