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Στην Ελλάδα, η ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας ξεκίνησε με δειλά βήματα πριν
11-12 χρόνια. Η Πολιτεία, αξιοποιώντας και χρηματοδοτήσεις από την ΕΕ,
σχεδίασε και υλοποίησε πολλά έργα μικρού και μεγαλύτερου βεληνεκούς, όπως
τα ΜΑΝ και το Σύζευξις, έδωσε κίνητρα μέσω στοχευμένων δράσεων ενίσχυσης
της ζήτησης, όπως οι επιδοτούμενες συνδέσεις, η ανάπτυξη υπηρεσιών
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.
Πρόσφατες δράσεις είναι τα λεγόμενα «αγροτικά δίκτυα» ενώ όπως γνωρίζετε το
Υπουργείο συνεχίζει να προγραμματίζει δράσεις. Παράλληλα, οι πάροχοι
προχώρησαν στις αναβαθμίσεις των δικτύων τους μέσω ιδιωτικών επενδύσεων
αλλά και των όποιων εργαλείων και κινήτρων προσέφερε η Πολιτεία και η ΕΕ
κάθε φορά. Οι δημοφιλείς και χρήσιμες εγχώριες και διεθνείς διαδικτυακές/
ηλεκτρονικές υπηρεσίες αποτέλεσαν κρίσιμο οδηγό για την ανάπτυξη της
ευρυζωνικότητας.
Αν θέλαμε να δούμε με ένα συνοπτικό τρόπο πως όλα τα παραπάνω επηρέασαν
την ευρυζωνική ανάπτυξη στην Ελλάδα αρκούν 2 γραφήματα και ένα μέγεθος. Το
πρώτο είναι η διαχρονική εξέλιξη των ευρυζωνικών συνδέσεων.
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Σήμερα με ευρυζωνική διείσδυση στα επίπεδα του 34,4% έχουμε συγκλίνει
με το Μ.Ο. της ΕΕ. Για να γίνει αυτό χρειάστηκαν 10 χρόνια. Το παραπάνω
γράφημα αποτυπώνει τη σύγκλιση του ποσοστού των ευρυζωνικών
συνδέσεων σε Ελλάδα και ΕΕ.
Αρκεί όμως μόνο το ποσοστό αυτό για να μιλήσουμε για σύγκλιση.
Ας προσθέσουμε άλλο ένα μέγεθος.
471 GB. Αυτό είναι το μέγεθος της διαδικτυακής κίνησης που αντιστοιχεί
σε κάθε σταθερή ευρυζωνική σύνδεση.
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Ο πανευρωπαϊκός δείκτης DESI (Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και
Κοινωνίας) συντίθεται από 5 επιμέρους δείκτες, εκ των οποίων ο πρώτος,
Συνδεσιμοτητα –Connectivity, έχει κεντρικό ενδιαφέρον για το θέμα που
συζητάμε και εν γένει για την αγορά τηλεπικοινωνιών. Ο σύνθετος δείκτης
Συνδεσιμότητα- Connectivity έχει τέσσερις διαστάσεις: Τη σταθερή
ευρυζωνική πρόσβαση, την κινητή ευρυζωνική πρόσβαση, την αξιοποίηση
των δικτύων NGA και την προσιτότητα των σταθερών ευρυζωνικών
συνδέσεων.
Η Ελλάδα δεν τα πηγαίνει καλά στον πανευρωπαϊκό δείκτη DESI. Είναι
στις τελευταίες θέσεις, τρίτη από το τέλος και για το 2016 και για το 2017,
εμφανίζοντας υστέρηση και στους 5 επιμέρους δείκτες.

Εμείς στρέφουμε το ενδιαφέρον στον πρώτο δείκτη Συνδεσιμότητα. Σε
αυτό το δείκτη, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα συνοψίζονται στο
παραπάνω διάγραμμα. Είναι τελευταία στην ΕΕ στης διάσταση της
ταχύτητας.
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Η διάσταση της ταχύτητας συντίθεται από τον υποδείκτη «κάλυψης της
χώρας από NGA» όπου η πάλι η Ελλάδα κατέχει την τελευταία θέση.
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Και από τον υποδείκτη «συνδέσεις NGA» όπου και σε αυτήν την
περίπτωση πάλι η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις, ειδικότερα
στην προτελευταία πριν την Κύπρο.
Η κατάσταση, λοιπόν, είναι ανάλογη με αυτή που ίσχυε πριν 10-11 χρόνια
στις ευρυζωνικές συνδέσεις.
Οπότε γεννάται άλλο ένα ερώτημα

6

Θα χρειαστούμε άλλα 10 χρόνια για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος;
Εμείς ως ΕΕΤΤ και εκτιμούμε ότι και οι πάροχοι με βάση τις επενδυτικές
επιλογές τους, προσανατολίζονται σε ταχεία κάλυψη του χαμένου
εδάφους, τόσο στην αύξηση της πληθυσμιακής κάλυψης σε NGA’s όσο και
στην αύξηση των συνδέσεων. Στις επόμενες διαφάνειες, συνοψίζονται οι
παράγοντες που καθοδηγούν αυτές τις εκτιμήσεις.
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Οι συνδέσεις εξακολουθούν να αυξάνονται. Αν κρίνουμε από την υπόλοιπη
ΕΕ, υπάρχουν δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης.
Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι αυξάνεται διαρκώς η διαδικτυακή
κίνηση από σταθερές συνδέσεις όπως αναφέραμε προηγουμένως.
Αυξάνεται, δηλαδή, η ένταση χρήσης.
Επίσης, καταγράφονται και 5,7 εκατομμύρια συνδέσεις κινητής που
αξιοποίησαν υπηρεσίες δεδομένων, δηλαδή η ζήτηση για υπηρεσίες
δεδομένων παραμένει ισχυρή τόσο σε δίκτυα σταθερής όσο και σε δίκτυα
κινητής.
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Μάλιστα, για πρώτη φορά καταγράφεται ότι η στροφή των καταναλωτών
σε συνδέσεις VDSL (NGA) είναι λίγο πιο ισχυρή από την αύξηση του
μεγέθους της αγοράς.
Βέβαια το 10% της Ελλάδας υπολείπεται πολύ του +35% του Μ.Ο της ΕΕ
στην αναλογία γραμμών NGA’s στο σύνολο των ευρυζωνικών γραμμών.
Να σημειώσουμε εδώ ότι οι υφιστάμενες ευρυζωνικές γραμμές λοιπών
τεχνολογιών με ονομαστική ταχύτητα πάνω από 30Mbps δε βελτιώνουν
σημαντικά την εικόνα.
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Το 2016, το σύνολο των επενδύσεων των παρόχων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών παρουσιάζει αύξηση κατά 69% και αντιστοιχεί στο 22,6% του
συνολικού κύκλου εργασιών του κλάδου. Μάλιστα, οι επενδύσεις σε
σταθερά δίκτυα για το 2016 αποτελούν περίπου το 70% των συνολικών
επενδύσεων και το υπόλοιπο 30% έχει επενδυθεί σε κινητά δίκτυα.
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Η πλειονότητα των επενδύσεων των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών
για το 2016 πραγματοποιείται στην τηλεπικοινωνιακή υποδομή και στην
έρευνα και ανάπτυξη (π.χ. λογισμικό, νέες υπηρεσίες κ.λπ.).
Επομένως, Έχουμε έναν κλάδο που επενδύει ενώ ο κύκλος εργασιών του
συνεχίζει να πιέζεται.
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Το Vectoring: H ΕΕΤΤ όρισε διαδικασία εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL
vectoring στο δίκτυο πρόσβασης, η οποία επιτρέπει στους παρόχους να
υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια αναφορικά με την
εγκατάσταση δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς.
Ουσιαστικά πρόκειται για μια διαδικασία που χωρίζεται σε ετήσιες
αναθέσεις Α/Κ σε ενδιαφερόμενους παρόχους. Κάθε πάροχος οφείλει να
αναπτύξει δίκτυο NGA ικανοποιώντας μια σειρά από όρους εύρους
κάλυψης ή συμβατότητας τεχνολογίας. Η πρώτη ετήσια ανάθεση έχει
ολοκληρωθεί σε 3 φάσεις.
Στη διαφάνεια παρουσιάζονται ο αριθμός των Αστικών Κέντρων που πήρε
κάθε εταιρεία στις 3 φάσεις:

Ο ΟΤΕ πήρε 168 ΑΚ στην Α Φάση και 533 στη Γ Φάση, ενώ η διαδικασία
ανάθεσης δεν προέβλεπε συμμετοχή του στη Β Φάση ανάθεσης.
Η Wind συμμετείχε στις φάσεις Β και Γ και πήρε 23 και 17 ΑΚ αντίστοιχα
Η Vodafone συμμετείχε μόνο στη Β Φάση, στην οποία της ανατέθηκαν 25
ΑΚ.
Εδώ φαίνονται ο αριθμός των υπαίθριων καμπινών που ανατέθηκε στους
παρόχους σε κάθε φάση ανάθεσης. Έτσι σύμφωνα με το επιχειρησιακό
σχέδιο που υπέβαλαν οι πάροχοι:
Ο ΟΤΕ προτίθεται να αναπτύξει δίκτυο πρόσβασης NGA σχεδόν σε
15.000 καμπίνες. Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά την Α φάση ανάθεσης,
ανατέθηκαν στον ΟΤΕ σχεδόν 12.000 καμπίνες. Το γεγονός αυτό δείχνει
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την ετοιμότητα του δικτύου του ΟΤΕ να αναβαθμιστεί σε τεχνολογία VDSL
Vectoring. Στην Γ φάση ανάθεσης ο ΟΤΕ πήρε περίπου 3.000 καμπίνες σε 533
ΑΚ, επικεντρώθηκε δηλαδή σε μικρότερα ΑΚ.
Στην εταιρεία Wind ανατέθηκαν λίγο περισσότερες από 3.000 καμπίνες, οι
περισσότερες από τις οποίες στη Β φάση.
Στην εταιρεία Vodafone, η οποία συμμετείχε μόνο στη Β φάση, ανατέθηκαν
περίπου 2.700 καμπίνες.
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Αναφορικά με την αρχιτεκτονική και την τεχνολογία που –σύμφωνα με τα
επιχειρηματικά τους σχέδια, θα υλοποιήσουν οι πάροχοι:
Ο ΟΤΕ υλοποιεί δίκτυο αρχιτεκτονικής FTTC, τεχνολογίας VDSL Vectoring
σε όλες τις καμπίνες που του έχουν ανατεθεί.
Η Wind εκτός από FTTC/VDSL Vectoring σε περίπου 2.000 καμπίνες,
υλοποιεί δίκτυο FTTH σε 260 καμπίνες, ενώ σε 800 περίπου καμπίνες
συνδυάζει τεχνολογία VDSL Vectoring και G.Fast
Η Vodafone υλοποιεί FTTC/VDSL Vectoring σε σχεδόν 2.000 καμπίνες,
ενώ στις υπόλοιπες 700 περίπου θα υλοποιήσει δίκτυο FTTH
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Με βάση τα στοιχεία δικτύου του ΟΤΕ, στο τέλος της περιόδου ανάπτυξης
δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς στο πλαίσιο της πρώτης ανάθεσης,
δηλαδή περίπου τον Σεπτέμβριο του 2019, αναμένεται:
-Πάνω από 2,5 εκατομμύρια τελικοί χρήστες να έχουν δυνατότητα
πρόσβασης σε υπηρεσίες VDSL Vectoring
-140 χιλιάδες τελικοί χρήστες δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες
αρχιτεκτονικής FTTH
-115 χιλιάδες σε υπηρεσίες τεχνολογίας G.Fast/VDSL Vectoring
Σημειώνεται ότι ενδιάμεσα ακολουθούν δύο ετήσιες αναθέσεις (Μάιος
2018 και Μάιος 2019), οι οποίες αναμένεται να αυξήσουν περαιτέρω την
κάλυψη των δικτύων νέας γενιάς.
Εφόσον, λοιπόν, ευδοκιμήσουν τα σχετικά πλάνα, αναμένεται να
ικανοποιηθεί η πρώτη ευρυζωνική πρόκληση, δηλαδή η σύγκλιση με την
ΕΕ στην κάλυψη από δίκτυα NGA.
Η δεύτερη πρόκληση δηλαδή, η αύξηση της διείσδυσης των συνδέσεων
NGA, εξαρτάται από τις (επιχειρηματικές) πρακτικές που θα
ακολουθηθούν στο τρίπτυχο τιμές, ποιότητα υπηρεσίας, περιεχόμενο.
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