
ΤΝΣΟΜΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

 

Βαςικά ςτοιχεία 

Το ζργο Rural Broadband κα υλοποιθκεί ακολουκϊντασ τθ διαδικαςία Σφμπραξθσ 

Δθμόςιου και Ιδιωτικοφ Τομζα (ΣΔΙΤ) για τθν ανάπτυξθ των ςχεδιαηόμενων υποδομϊν 

δικτφου ςτισ περιοχζσ-ςτόχουσ και τθν παροχι αξιόπιςτων και ςφγχρονων ευρυηωνικϊν 

υπθρεςιϊν ςτον πλθκυςμό των περιοχϊν αυτϊν, υιοκετϊντασ ζνα μοντζλο που κα 

επιτρζψει τθ βιϊςιμθ αξιοποίθςθ και λειτουργία των υποδομϊν ςε μακροπρόκεςμθ βάςθ, 

ενκαρρφνοντασ παράλλθλα τον ανταγωνιςμό. Το μοντζλο επζνδυςθσ για τθν υλοποίθςθ 

του ςυγκεκριμζνου ζργου ΣΔΙΤ ςτθρίηεται ςτθ βάςθ λογικισ DBFO (Design, Build, Finance, 

Operate),και αφορά ολικι δθμόςια χρθματοδότθςθ του κεφαλαιουχικοφ κόςτουσ (Capex). 

Οι Ιδιωτικοί Φορείσ Σφμπραξθσ (ΙΦΣ) (ζωσ 3 βάςει του αρχικοφ ςχεδιαςμοφ) που κα 

επιλεγοφν μζςω διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, κα κλθκοφν να αναπτφξουν, να κζςουν ςε 

λειτουργία (μορφι BOT) και να διαχειριςτοφν για ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα ζνα 

δθμόςιο δίκτυο ευρυηωνικϊν υποδομϊν, το οποίο κα υποςτθρίηει τθν παροχι ευρυηωνικϊν 

υποδομϊν ςε παρόχουσ τθλεπικοινωνιϊν για προςφορά τθλεπικοινωνιακϊν υπθρεςιϊν 

προσ τελικοφσ χριςτεσ (πολίτεσ και επιχειριςεισ). 

Η δράςθ  χρθματοδοτείται από τα  ΕΠ «Ψθφιακι Σφγκλιςθ», «Αγροτικι Ανάπτυξθ τθσ 

Ελλάδασ 2007 – 2013» και το «ΠΕΠ Μακεδονίασ – Θράκθσ», ςτο πλαίςιο του ΕΣΠΑ, από το 

ΕΤΠΑ και από Εκνικοφσ Πόρουσ κακϊσ και από Ιδιωτικι Δαπάνθ προερχόμενθ από τουσ 

υποψιφιουσ αναδόχουσ του ζργου. 

Η Δθμόςια Δαπάνθ φψουσ 161.077.032 € κα καταβλθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι ωσ 

ςυνειςφορά για τθ χρθματοδότθςθ τθσ Α Φάςθσ τθσ Σφμπραξθσ. Η δθμόςια δαπάνθ αφορά 

ποςά χωρίσ ΦΠΑ. 

Η Δθμόςια Δαπάνθ κατανζμεται ςε τρείσ γεωγραφικζσ ενότθτεσ, ςτισ οποίεσ και ζχει 

κατατμθκεί, μετά από ενδελεχείσ τεχνο-οικονομικζσ μελζτεσ, το ςφνολο των περιοχϊν τθσ 

παρζμβαςθσ για λόγουσ διαςφάλιςθσ του ανταγωνιςμοφ.  

Στόχοι του ζργου 

 Επαρκισ ευρυηωνικι κάλυψθ των λευκϊν αγροτικϊν περιοχϊν 



 Δυνατότθτα παροχισ αξιόπιςτων και οικονομικά προςιτϊν υπθρεςιϊν 

ευρυηωνικότθτασ ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ (ςε ό,τι αφορά ςτθν ταχφτθτα, ςτθν ποιότθτα 

και ςτθν τελικι τιμι προσ τουσ καταναλωτζσ). 

 Ανάπτυξθ μιασ ιςχυρισ και ανκεκτικισ ςτο χρόνο δικτυακισ υποδομισ ςφμφωνα με τθ 

Ψηφιακθ Ατζέντα 2020 

 Ικανότθτα ουςιαςτικισ ενκάρρυνςθσ του ανταγωνιςμοφ και αποτροπι οποιουδιποτε 

μεμονωμζνου παρόχου από το να αποκτιςει ειδικά πλεονεκτιματα ζναντι των 

υπολοίπων. Επαρκισ κρατικόσ ζλεγχοσ των αρχϊν λειτουργίασ του δικτφου.  

 Ενκάρρυνςθ και διευκόλυνςθ υφιςτάμενων παρόχων υπθρεςιϊν δικτφου 

 

Γενικζσ Αρχζσ – Τεχνολογικά Χαρακτθριςτικά ζργου 

Οι υποδομζσ που κα αναπτυχκοφν κα πρζπει να διαςφνδεουν τελικοφσ χριςτεσ 

(κατοικίεσ) ςε λευκζσ περιοχζσ (οικιςμοφσ του πεδίου εφαρμογισ του ζργου) με 

προκακοριςμζνα περιφερειακά ςθμεία ςυγκζντρωςθσ. Συγκεκριμζνα, το ςυνολικό δίκτυο 

που κα αναπτυχκεί, κα περιλαμβάνει τα εξισ ςτοιχεία: 

 Δίκτυα τοπικισ πρόςβαςθσ (last mile access), αποκλειςτικά ςτισ οριηόμενεσ ωσ λευκζσ 

περιοχζσ, όπου δεν υπάρχει αντίςτοιχθ υφιςτάμενθ υποδομι για ςφνδεςθ ςτο ίντερνετ. 

 Δίκτυα οπιςκόηευξθσ (backhauling) ι αλλιϊσ «ςυνάκροιςθσ και πολυπλεξίασ», που κα 

ςυνδζουν τα δίκτυα τοπικισ πρόςβαςθσ των λευκϊν περιοχϊν με τα περιφερειακά 

ςθμεία διαςφνδεςθσ – RIX, διαςχίηοντασ λευκζσ ι / και άλλεσ περιοχζσ. 

 Συγκεκριμζνα ςθμεία «τερματιςμοφ» των δικτφων οπιςκόηευξθσ και ςυγκζντρωςθσ τθσ 

ςχετικισ δικτυακισ κίνθςθσ (RIX).  

Το δίκτυο που κα αναπτυχκεί κα περιλαμβάνει τισ πακθτικζσ υποδομζσ κακϊσ και όλο τον 

απαιτοφμενο ενεργό εξοπλιςμό για τθν παροχι των προβλεπόμενων ςτο παρόν ζργο 

υπθρεςιϊν και τθν ταυτόχρονθ τιρθςθ των όρων του SLA που τίκενται ςτθν παροφςα 

Διακιρυξθ. 

Προςφερόμενεσ Τπθρεςίεσ Χονδρικισ: 

Επίπεδο 1ο: Υπθρεςίεσ πρόςβαςθσ ςε πακθτικζσ υποδομζσ και ευκολίεσ του δικτφου  

Επίπεδο 2ο: Υπθρεςίεσ χωρθτικότθτασ 

Επίπεδο 3ο: Υπθρεςίεσ χονδρικισ ευρυηωνικισ πρόςβαςθσ (bit-stream) 



 Χονδρικι Ευρυηωνικι Πρόςβαςθ Class Α: 

1. Τουλάχιςτον 30Mbps ςτθν κατερχόμενθ ηεφξθ (download). 

2. Τουλάχιςτον 4 Mbps ςτθν ανερχόμενθ ηεφξθ (upload) 

3. Αναλογία υπερκάλυψθσ (contention ratio) 1:20 

4. Διακεςιμότθτα 99%.  

 Χονδρικι Ευρυηωνικι Πρόςβαςθ Class B: 

1. Τουλάχιςτον 8Mbps ςτθν κατερχόμενθ ηεφξθ 

2. Τουλάχιςτον 1 Mbps ςτθν ανερχόμενθ ηεφξθ  

3. Αναλογία υπερκάλυψθσ (contention ratio) 1:40 

4. Διακεςιμότθτα 99%. 

 

Συγκεκριμζνα, ζνασ οικιακόσ χριςτθσ που βρίςκεται ςε οικιςμό “RURAL”, κα μπορεί να 

ςυνδζεται ςτο διαδίκτυο με ταχφτθτεσ άνω των 8Mbps (download) και τουλάχιςτον 

1MBps (upload), δθλαδι ταχφτθτεσ ικανζσ να καλφψουν όλεσ τισ απαιτιςεισ για τισ 

υπάρχουςεσ διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ, κακϊσ και θλεκτρονικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ (e-

GOV, όπωσ πχ θλεκτρονικι ςυνταγογράφθςθ, TAXISNET, e-paravolo, κοκ). Περαιτζρω, 

κατά τθ διάρκεια τθσ Β’ Φάςθσ του ζργου οι κάτοικοι ςτισ περιοχζσ παρζμβαςθσ κα 

μποροφν να ςυνδζονται με ταχφτθτεσ τουλάχιςτον 30Mbps(download) και 4Mbps 

(upload). 

 

H ςυνολικι διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ Σφμπραξθσ ορίηεται ςε διακόςιουσ τζςςερισ (204) 

μινεσ (ι 17 ζτθ) από τθν «Ημερομθνία Ζναρξθσ Ιςχφοσ» τθσ Σφμπραξθσ.  

 Φάςθ Α (Build): 

1. Αφορά ςτθν ανάπτυξθ του δικτφου και ολοκλθρϊνεται με τθν επιτυχι κζςθ 

αυτοφ ςε επιχειρθςιακι λειτουργία. 

2. Η μζγιςτθ διάρκειά τθσ ορίηεται ςτουσ είκοςι τζςςερισ (24) μινεσ από τθν 

Ημερομθνία Ζναρξθσ Ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ Σφμπραξθσ. 

 Φάςθ Β (Operate): 



1. Αφορά ςτθ διαχείριςθ, εμπορικι εκμετάλλευςθ του δικτφου και ςτθν 

παροχι των προβλεπόμενων υπθρεςιϊν. Επίςθσ, περιλαμβάνει τισ 

περαιτζρω επεκτάςεισ του δικτφου κατά τθ φάςθ αυτι. 

2. Η Φάςθ Β ολοκλθρϊνεται με τθν παρζλευςθ εκατόν ογδόντα (180) μθνϊν 

μετά τθν ολοκλιρωςθ και παραλαβι τθσ Α φάςθσ. 

 

 

 

 


