
 

ΞΑΡΟΑ 2011 

 

 

Π Α Ν Δ Π Ι  Σ Η Μ Ι Ο  Π Α Σ Ρ Ω Ν  
ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ 

 

 
ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ 

& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

 
 

 

 

ΓΗΞΙΥΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ 

 

ΣΡΑΣΗΓΙΚΔ & ΠΟΛΙΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΙΚΣΤΩΝ FTTX ΣΙ 

ΗΝΩΜΔΝΔ ΠΟΛΙΣΔΙΔ ΣΗ 

ΑΜΔΡΙΚΗ 
 
 
 
 

 
 

ΛΗΘΝΙΝΞΝΙΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 
Α.Κ.: 3178 

 





 

 
 
 
 
 
 

ΓΗΞΙΥΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ 

 
 
 

ΣΡΑΣΗΓΙΚΔ & ΠΟΛΙΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΙΚΣΤΩΝ FTTX ΣΙ 

ΗΝΩΜΔΝΔ ΠΟΛΙΣΔΙΔ ΣΗ 

ΑΜΔΡΙΚΗ 
 
 
 
 
 
 

ΔΞΗΒΙΔΞΥΛ ΘΑΘΖΓΖΡΖΠ: ΣΟΖΠΡΝΠ Η. ΚΞΝΟΑΠ 

 

 

 

 





Ξεξίιεςε 

Πηξαηεγηθέο & πνιηηηθέο γηα ηελ αλάπηπμε δηθηχσλ FTTx ζηηο Ζ.Ξ.Α. 5 

Ξεξίιεςε 

H επξπδσληθφηεηα δελ είλαη κηα ζηελή έλλνηα αιιά έλα δπλακηθφ πιαίζην 

πνπ αγγίδεη έλα επξχ θάζκα ηερλνινγηψλ, ππεξεζηψλ θαη 

πνιηηηθννηθνλνκηθψλ ζεκάησλ. Ππλνπηηθά ζα ιέγακε φηη ε επξπδσληθφηεηα 

ραξαθηεξίδεη έλα πεξηβάιινλ ην νπνίν ζπλίζηαηαη: 

 Κηα δηθηπαθή ππνδνκή πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαβαζκίδεηαη 

ζπλερψο κε κηθξφ θφζηνο γηα λα ππνζηεξίδεη ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ησλ 

εθαξκνγψλ ζε εχξνο δψλεο θαη δηαζεζηκφηεηα 

 Γξήγνξεο, ζπλερείο θαη κε ρακειφ θφζηνο ζπλδέζεηο ρξεζηψλ ζηελ 

ππνδνκή απηή γηα ηηο νπνίεο δελ ηίζεληαη εγγελείο πεξηνξηζκνί πνπ 

αθνξνχλ ηνλ ηχπν ηεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ζπζηεκάησλ κεηάδνζεο 

 Ρελ ειεπζεξία επηινγήο απφ ην ρξήζηε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηνπ είδνπο 

ηεο ζχλδεζεο, ησλ ππεξεζηψλ θαη εθαξκνγψλ θαη ηελ δπλαηφηεηα 

ζπκκεηνρήο ζηελ παξαγσγή πεξηερνκέλνπ 

 Ρν θαηάιιειν ζεζκηθφ θαη λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

θαηλνηνκίαο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ. 

ζν αλαθνξά ηηο ππνδνκέο θαη ηηο ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

επξέσο ζηελ ζχγρξνλε επνρή απηέο δηαθνξνπνηνχληαη ζε ελζχξκαηεο θαη 

αζχξκαηεο, θαη απφ εθεί θαη πέξα πνηθίινπλ. Σαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπκε 

ηελ ρξήζε ησλ θαλαιηψλ ηεο θαισδηαθήο ηειεφξαζεο, ησλ θαισδίσλ ηνπ 

ξεχκαηνο, ηεο νπηηθήο ίλαο θαζψο θαη ηελ ρξήζε ηνπ wi-fi, ηνπ WiMAX θαη 

ησλ δηθηχσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο. Θα θάλνπκε κηα πην εθηελήο αλάιπζε ηεο 

ηερλνινγίαο ηεο νπηηθήο ίλαο, νπνία απνηειεί ηελ βαζηθφηεξε ππνδνκή 

ελζχξκαηεο δηθηχσζεο πιένλ, πεξηγξάθνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαζψο 

θαη ηνπο δηάθνξνπο ηξφπνπο δηθηχσζεο πνπ ζπλαληάκε ζήκεξα, θάλνληαο 

ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηηο ηερλνινγίεο FTTx. 

Ζ αληαγσληζηηθφηεηα ελφο θξάηνπο ζην λέν απηφ πεξηβάιινλ πςειήο 

ηερλνινγίαο θαη ςεθηαθήο ζχγθιηζεο, ζπζρεηίδεηαη έληνλα κε ηελ χπαξμε 

πξνεγκέλσλ δηθηπαθψλ ππνδνκψλ πςειήο πνηφηεηαο, ρσξεηηθφηεηαο θαη 

απφδνζεο, νξζνινγηθά αλεπηπγκέλσλ θαη θνζηνινγεκέλσλ, νη νπνίεο 

πξνζθέξνπλ εχθνιε, αζθαιή θαη αδηάιεηπηε πξφζβαζε ζην δηεζλέο 

«ειεθηξνληθφ πιέγκα» ηεο γλψζεο θαη ηνπ εκπνξίνπ, κε πξνζηηά ηηκνιφγηα 

ρσξίο ηερλεηνχο απνθιεηζκνχο. Ξαξά φκσο ηελ ζρεηηθά γξήγνξε δηάρπζε ηεο 

επξπδσληθφηεηαο, πξνο ην παξφλ φια ηα θξάηε είλαη ζηα αξρηθά βήκαηα ζηελ 

εμάπισζε ηεο. Ν αληαγσληζκφο ζηελ αγνξά έρεη παίμεη κεγάιν ξφιν ζηελ 

αλάπηπμε ηεο επξπδσληθφηεηαο, δελ θαίλεηαη φκσο λα είλαη αξθεηφο γηα ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο γξήγνξεο εθαξκνγήο ηεο. 
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Γηα ην ιφγν απηφ παγθνζκίσο νη θπβεξλήζεηο δηεξεπλνχλ θαη εθαξκφδνπλ 

ηξφπνπο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ επξπδσληθψλ ππνδνκψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ, 

ηελ δεκηνπξγία πεξηερνκέλνπ θαη ηελ δηαζθάιηζε ηεο δπλαηφηεηαο 

ζπκκεηνρήο ζην πεξηβάιινλ απηφ φισλ ησλ πεξηνρψλ θαη πνιηηψλ. Θαζψο 

φκσο ε επξπδσληθφηεηα είλαη έλα πνιπζχλζεην ζέκα, δελ θαίλεηαη λα έρνπλ 

βξεζεί επξέσο απνδεθηέο θαη αθνινπζνχκελεο βέιηηζηεο πξαθηηθέο. Αληίζεηα 

θάζε θξάηνο αθνινπζεί ηηο δηθέο ηνπ πξσηνβνπιίεο κε βάζε ην ζεζκηθφ ηνπ 

πιαίζην, ηελ πνιηηηθή θαη ηελ θνπιηνχξα ηνπ, ηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο 

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ. 

Πηα πιαίζηα απηήο ηεο εξγαζίαο ζα αλαιχζνπκε ηνπο ζηφρνπο, ηα ζρέδηα, 

ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ησλ Ζλσκέλσλ Ξνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο γηα 

φια απηά πνπ κφιηο αλαθέξζεθαλ. Θα θαλνχλ νη ηξφπνη κε ηνπο πνίνπο νη 

Ζ.Ξ.Α. ζθνπεχνπλ λα αλαπηχμνπλ θαη λα θάλνπλ πξνζβάζηκεο ηηο 

επξπδσληθέο ππεξεζίεο ζηνπο Ακεξηθαλνχο πνιίηεο, θαζψο θαη ηα νθέιε πνπ 

νη ίδηνη αλακέλνπλ λα έρνπλ απφ ηηο ππεξεζίεο απηέο ζε πνιινχο ηνκείο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο φπσο ε εθπαίδεπζε, ε πγεία, ε αζθάιεηα, ε εξγαζία, ε 

ζπκκεηνρή ζηα θνηλά. 
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Executive Summary 

Broadband is not a limited sense, but a dynamic framework that touches a 

broad range of technologies, services and political and economical issues. 

Synoptically the broadband features an environment that consists of the 

following: 

• A Web-based infrastructure which can be upgraded continuously with 

low cost due to support the needs of applications to bandwidth and the 

availability. 

• Fast, continuous and low cost of user connections to this infrastructure 

for which there are inherent limitations to the type of terminal 

equipment and transmission systems. 

• The user has the option of the technology and type of connection, 

services and applications and the ability to participate in content 

production. 

• The appropriate institutional and legal frame for fostering innovation 

and competition. 

The infrastructure and technologies which widely used in modern times 

are various, and they are divided into wired and wireless. In this point it 

should be mentioned the use of channels of cable television, cable current, the 

optical fiber and the use of Wi-Fi, the WiMAX and cellular networks. An 

extensive analysis of the optical fiber technology, which is the most basic 

infrastructure, where is now known as wired networking, with description of  

its characteristics and the various ways of networking in the modern world , 

with particular reference to technologies FTTx will be followed. 

The competitiveness of a country in this new environment of high 

technology and digital convergence correlates strongly with the presence of 

advanced network infrastructure quality, capacity and performance, rationally 

developed and costed, which offer easy, secure and uninterrupted access to the 

international "electronic network" of knowledge and commerce, with 

affordable rates without artificial exclusions. Despite the relatively rapid 

diffusion of broadband, currently all States are in the early steps in the spread. 

The market competition has strongly affected the development of broadband, 

but it is not sufficient to ensure the rapid implementation. 

For this reason, governments worldwide are investigating and 

implementing ways to promote broadband infrastructure and services, 

content creation and ensuring the participation of all regions and citizens in 

this environment. Due to the broadband is a complex issue, it seems that 
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practises, which will be widely accepted and followed, are not established yet. 

Contrary each state follows its own initiatives under the institutional frames, 

policy and culture, economic and social conditions. 

As part of this thesis, it will analyze the targets, plans, policies and 

strategies of the United States of America for all those which were just 

mentioned. Providing the means that U.S. intend to develop in order to make 

accessible broadband services to all American citizens, and the expected 

benefits applying in many areas of daily life, such as education, health, safety, 

labor and citizenship, from the use of these services. 
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Ξξφινγνο 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία απνηειεί ηνλ επίινγν ησλ 

πξνπηπρηαθψλ κνπ ζπνπδψλ ζην ηκήκα Κεραληθψλ Ζιεθηξνληθψλ 

πνινγηζηψλ & Ξιεξνθνξηθήο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ξαηξψλ. Ν ηίηινο ηεο 

πξνπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη «Πηξαηεγηθέο & πνιηηηθέο γηα ηελ 

αλάπηπμε δηθηχσλ FTTx ζηηο Ζ.Ξ.Α.» 

Πε απηφ ην ζεκείν ζα ήζεια λα επραξηζηξήζσ ζεξκά φζνπο κε βνήζεζαλ, 

κε ζπκβνχιεπζαλ θαη κνπ ζπκπαξαζηάζεθαλ φιν απηφ ην δηάζηεκα. Ξξψηα 

απφ φια, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ Θαζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο 

Κεραληθψλ Ζ/ & Ξιεξνθνξηθήο ηεο πνιπηερληθήο ζρνιήο ηνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ Ξαηξψλ, θ. Σξήζην Κπνχξα γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηνπ, 

ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ θαζνδήγεζή ηνπ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πξνπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα ηεο εξγαζίαο Γξ. 

Βαγγέιε Θαπνχια γηα ηηο ζπκβνπιέο ηνπ θαη ηελ θαζνδήγεζε ζηελ εθπφλεζε 

ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, κε ηνλ νπνίν ππήξμε κηα πνιχ θαιή θαη ζπλερήο 

ζπλεξγαζία. 

Ρέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ γνλείο κνπ Πηέθαλν θαη Δπγελία, ηνλ 

αδεξθφ κνπ Γηψξγν, ηνπο θίινπο θαη ζπκθνηηεηέο κνπ Λίθν, Πηαχξν θαη Ράθε 

γηα ηελ ζπλερή ζπκπαξάζηαζε θαη ζηήξημε ηφζν θαηά ηα θνηηεηηθά κνπ 

ρξφληα, φζν θαη θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο απηήο. 

 

 

 

Ξάηξα, Πεπηέκβξηνο 2011 

Ληθφιανο Π. Ληθνιφπνπινο 
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Δηζαγσγή 

Πηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία επηρεηξψληαο λα δνζεί κηα 

νινθιεξσκέλε κειέηε πάλσ ζηελ επξπδσληθφηεηα θαη ζηηο πνιηηηθέο θαη 

ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο, πηνζέηεζεο θ ρξήζεο ηεο επξπδσληθφηεηαο, ε 

εξγαζία έρεη δνκεζεί σο εμήο: 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε ησλ 
ζηξαηεγηθψλ θαη ησλ πνιηηηθψλ γηα ηελ αλάπηπμε δηθηχσλ FTTx, θαη θαη’ 

επέθηαζε ησλ επξπδσληθψλ δηθηχσλ, ζηηο Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο. 

Ζ παξνχζα εξγαζία, δνκείηαη ζε θεθάιαηα σο εμήο: 

 Πην πξψην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη δηάθνξεο 

ζχγρξνλεο επξπδσληθέο ηερλνινγίεο, ελζχξκαηεο θαη αζχξκαηεο, ηα 

πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ρξήζε ηεο επξπδσληθφηεηαο 

θαη θιείλεη κε ηελ παξνπζίαζε ζηαηηζηηθψλ θ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ην 

πψο έρεη δηακνξθσζεί ε θαηάζηαζε ζήκεξα ζε Διιάδα, Δπξσπατθή 

Έλσζε θαη Ζ.Ξ.Α. . 

 Πην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε ηερλνινγία ησλ νπηηθψλ ηλψλ, 

πνπ απνηεινχλ ηελ θπξηφηεξε ππνδνκή κέζσ ηεο νπνίαο δηαηίζεληαη νη 

επξπδσληθέο ππεξεζίεο ηελ ζεκεξηλή επνρή. Αλαθέξνπκε πσο 

ιεηηνπξγεί ε νπηηθή ίλα, ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο πνπ ππάξρνπλ, θαζψο 

θ ηελ ηερλνινγία WDM. Δπίζεο παξνπζηάδνληαη νη δηάθνξεο 

αξρηηεθηνληθέο FTTx, θ νη κνξθέο ηνπνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζήκεξα. 

 Πην ηξίην θεθάιαην μεθηλά ε παξνπζίαζε ηνπ εζληθνχ ζρεδίνπ ησλ 

Ζ.Ξ.Α. γηα ηελ επξπδσληθφηεηα. Αλαθέξνληαη νη ζηφρνη πνπ έρνπλ 

ζέζεη νη Ακεξηθάλνη, ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θαηλνηνκία, ηηο 

επελδχζεηο, ηεο ππνδνκέο, ηελ ρξήζε ηνπ θάζκαηνο, ηελ έξεπλα θαη 

ηελ αλάπηπμε, θαζψο θαη ηνπο ηξφπνπο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ 

επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο. 

 Πην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη επξπδσληθέο ππεξεζίεο πνπ 

πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο πξνο ηνπο θαηαλαισηέο, θαη νη ηξφπνη θαη 

ηα κέζα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα λα θαζηζηνχλ απηέο νη ππεξεζίεο 

δηαζέζηκεο ζε φινπο. Ηδηαίηεξε έκθαζε, φπσο ζα δνχκε, δίλεηαη ζηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ηελ 

ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηα θνηλά, κέζσ ησλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ. 

 Ρέινο ζην πέκπην θεθάιαην γίλεηαη κηα απνηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο 

πνπ επηθξαηεί ζηηο ρψξεο-κέιε ηνπ νξγαληζκνχ νηθνλνκηθήο 

ζπλεξγαζίαο θαη αλάπηπμεο, ψζηε λα θαλεί αλ απηά ηα ζρέδηα πνπ 
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παξνπζηάδνληαη ζηελ δηπισκαηηθή είλαη εθηθηά θαη ηη επηπιένλ 

πξνυπνζέζεηο είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο. 
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Θεθάιαην 1: Δπξπδσληθφηεηα 

1.1 Δπξπδσληθέο Σερλνινγίεο 

Ρα ηειεπηαία ρξφληα φιν θαη πεξηζζφηεξν αλαθέξεηαη ν φξνο 

επξπδσληθφηεηα (broadband). Ν φξνο απηφο ζρεηίδεηαη κε ηηο ειεθηξνληθέο 

επηθνηλσλίεο θαη είλαη πνιχ επξχο, κε ηελ έλλνηα φηη πεξηιακβάλεη θαη 

απνδίδεηαη ζε πνιιέο έλλνηεο. Ππλήζσο κηιάκε γηα επξπδσληθέο ζπλδέζεηο 

αλαθεξφκελνη ζε ηειεπηθνηλσληαθέο ζπλδέζεηο ρξεζηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη 

απφ πςειή ηαρχηεηα, ζπλερνχο ζχλδεζεο (always-on) θαη ακθίδξνκεο 

θαηεχζπλζεο. Νη ζπλδέζεηο απηέο κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηε ρξήζε 

εθαξκνγψλ κε απαηηήζεηο πςειψλ ξπζκψλ κεηάδνζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο αιιά θαη ζηελ 

εθπαίδεπζε, ηελ πγεία θαη ηελ δηαζθέδαζε. 

κσο ε επξπδσληθφηεηα είλαη θάηη επξχηεξν θαζψο επεξεάδεη θαη 

επεξεάδεηαη απφ πνιιέο πηπρέο ηεο νηθνλνκηθήο, πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο 

δσήο ελφο θξάηνπο αιιά θαη ηνπ θφζκνπ γεληθφηεξα. Ζ ηαρχηαηε αλάπηπμε 

ησλ λέσλ δηθηπαθψλ ηερλνινγηψλ θαη ε επεξρφκελε ζχγθιηζε 

ηειεπηθνηλσληψλ, πιεξνθνξηθήο θαη ειεθηξνληθψλ κέζσλ καδηθήο 

ελεκέξσζεο, επηθέξνπλ ζεκαληηθέο αλαηξνπέο ζηα νηθνλνκηθά κνληέια 

αλάπηπμεο ζηνπο ηνκείο ησλ Ρειεπηθνηλσληψλ, ηεο Ξιεξνθνξηθήο, ησλ 

πεξεζηψλ θαη ηνπ Δκπνξίνπ. Ρέηνηεο αλαηξνπέο επίζεο επηθέξνληαη θαη 

ζηνπο ζεζκνχο θαη ηνπο λφκνπο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί ζρεηηθά κε ηηο 

ηερλνινγίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαζψο αλαθχπηεη ε αλάγθε απηέο λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζην λέν πεξηβάιινλ πνπ δηακνξθψλεη ε επξπδσληθφηεηα έηζη 

ψζηε λα είλαη δπλαηή ε αλάπηπμή ηεο θαη ε επεξγεηηθή ηεο επίδξαζε ζηηο 

θνηλσλίεο. Ξαξάιιεια ε επξπδσληθφηεηα πξνθαιεί αιιαγέο ζηηο ίδηεο ηηο 

θνηλσλίεο θαζψο δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε γηα πηνζέηεζε θαη αθνκνίσζε ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ θαη φξσλ πξνθεηκέλνπ κηα θνηλσλία λα κελ κείλεη πίζσ θαη 

λα απνηξέςεη ηε δεκηνπξγία ράζκαηνο κε ηηο πην πξνεγκέλεο θνηλσλίεο. Ζ 

επξπδσληθφηεηα είλαη ην απαξαίηεην ζπζηαηηθφ κηαο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη βαζηθφ ζεκέιην γηα ζχγρξνλε νηθνλνκία βαζηζκέλε ζηε 

γλψζε. 

πσο βιέπνπκε ε επξπδσληθφηεηα δελ είλαη κηα ζηελή έλλνηα αιιά έλα 

δπλακηθφ πιαίζην πνπ αγγίδεη έλα επξχ θάζκα ηερλνινγηψλ, ππεξεζηψλ θαη 

πνιηηηθννηθνλνκηθψλ ζεκάησλ. Ππλνπηηθά ζα ιέγακε φηη ε επξπδσληθφηεηα 

ραξαθηεξίδεη έλα πεξηβάιινλ ην νπνίν ζπλίζηαηαη απφ[1]: 

 Ρελ παξνρή γξήγνξσλ ζπλδέζεσλ ζην δηαδίθηπν ζε φζν ην δπλαηφλ 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ, κε αληαγσληζηηθέο ηηκέο, ρσξίο 
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εγγελείο πεξηνξηζκνχο ζηα ζπζηήκαηα κεηάδνζεο θαη ηνλ ηεξκαηηθφ 

εμνπιηζκφ ησλ επηθνηλσλνχλησλ άθξσλ 

 Ρελ θαηάιιειε δηθηπαθή ππνδνκή πνπ: α) επηηξέπεη ηελ θαηαλεκεκέλε 

αλάπηπμε ππαξρφλησλ θαη κειινληηθψλ δηθηπαθψλ εθαξκνγψλ θαη 

πιεξνθνξηαθψλ ππεξεζηψλ, β) δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο ζπλερνχο 

ζχλδεζεο ησλ ρξεζηψλ ζε απηέο, γ) ηθαλνπνηεί ηηο εθάζηνηε αλάγθεο 

ησλ εθαξκνγψλ ζε εχξνο δψλεο, αλαδξαζηηθφηεηα θαη δηαζεζηκφηεηα, 

θαη δ) είλαη ηθαλή λα αλαβαζκίδεηαη ζπλερψο θαη κε κηθξφ επηπιένλ 

θφζηνο ψζηε λα εμαθνινπζεί λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο φπσο απηέο 

απμάλνπλ θαη κεηεμειίζζνληαη κε ξπζκφ θαη θφζηνο πνπ επηηάζζνληαη 

απφ ηελ πξφνδν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηεο ηερλνινγίαο επηθνηλσληψλ 

 Ρελ δπλαηφηεηα ηνπ πνιίηε λα επηιέγεη α) αλάκεζα ζε ελαιιαθηηθέο 

πξνζθνξέο ζχλδεζεο πνπ ηαηξηάδνπλ ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ, β) κεηαμχ 

δηαθφξσλ δηθηπαθψλ εθαξκνγψλ θαη γ) κεηαμχ δηαθφξσλ ππεξεζηψλ 

πιεξνθφξεζεο θαη ςπραγσγίαο θαη κε πηζαλή ζπκκεηνρή ηνπ ίδηνπ ηνπ 

πνιίηε ζηελ παξνρή πεξηερνκέλνπ, εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ 

 Ρν θαηάιιειν ξπζκηζηηθφ πιαίζην απνηεινχκελν απφ πνιηηηθέο, κέηξα, 

πξσηνβνπιίεο, άκεζεο θαη έκκεζεο παξεκβάζεηο, αλαγθαίεο γηα ηελ 

ελδπλάκσζε ηεο θαηλνηνκίαο, ηελ πξνζηαζία ηνπ αληαγσληζκνχ θαη 

ηελ εγγχεζε ζνβαξήο ηζνξξνπεκέλεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηθαλήο 

λα πξνέιζεη απφ ηε γεληθεπκέλε ζπκκεηνρή ζηελ επξπδσληθφηεηα θαη 

ηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο 

πσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, φηαλ ν φξνο «επξπδσληθφηεηα» 

εγθαηληάζηεθε αξρηθά, ήηαλ ε δηαθνξνπνίεζε απφ ηηο dial-up ππεξεζίεο, θαη 

ραξαθηεξίδεηαη απφ δχν δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά: ηαρχηεηα θαη ζπλερήο 

πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν (always on). Ρν πξψην ραξαθηεξηζηηθφ αλαθέξεηαη 

ζην κέηξν ηεο ρσξεηηθφηεηαο. Ρν δεχηεξν αλαθέξεηαη ζηηο δηαθνξεηηθέο 

εκπεηξίεο πνιιψλ ρξεζηψλ. Πεκεξηλά ζρέδηα γηα ηελ κεηάβαζε ζηελ επφκελε 

γεληά ησλ δηθηχσλ ζπλερίδνπλ λα αληηθαηνπηξίδνπλ, ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ, 

απηά ηα δχν ραξαθηεξηζηηθά. Ζ θχξηα δηαθνξά ζηελ έκθαζε πνπ δίλεηαη είλαη 

κεηαμχ ηεο εζηίαζεο ζηελ πςειή ρσξεηηθφηεηα θαη ηεο εζηίαζεο ζηελ 

εκπεηξία ηνπ ρξήζηε. Ξαξαηεξνχκε, επίζεο, έλα δεπηεξεχνληα δηαρσξηζκφ, 

θαηά ηελ εζηίαζε ζηελ πςειή ρσξεηηθφηεηα, κεηαμχ ηεο εζηίαζεο ζε 

αξηζκεηηθέο κεηξήζεηο ηεο ρσξεηηθφηεηαο θαη ηελ εζηίαζε ζε εθαξκνγέο πνπ 

ππνζηεξίδνληαη.  

πάξρεη ζεκαληηθή επηθάιπςε ζε πξαθηηθφ επίπεδν κεηαμχ ησλ δχν 

νξηζκψλ. Θαη νη δχν ζα επηδηψμνπλ ηε κεγαιχηεξε ρσξεηηθφηεηα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί εληφο ζπγθεθξηκέλνπ  ρξνληθνχ πιαηζίνπ. Κπνξεί, σζηφζν, 

λα ππάξρνπλ θάπνηεο ιεπηέο δηαθνξέο. Γηα παξάδεηγκα, θαη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο ζα ήηαλ επηζπκεηφ  λα ηνληζηνχλ νη ππνδνκέο FTTx. Αιιά ζηελ 

πεξίπησζε ηεο εζηίαζεο ζηελ πςειή ρσξεηηθφηεηα κπνξεί λα ηνληζηεί ε 
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ζεσξεηηθά απεξηφξηζηε ρσξεηηθφηεηα ησλ ηλψλ, ελψ ε εζηίαζε ζηελ εκπεηξία 

ηνπ ρξήζηε κπνξεί λα επηθεληξσζεί ζηελ ηθαλφηεηα κεηαθνξάο ηεο ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ηειηθνί ρξήζηεο έρνπλ λα ζηείινπλ 

ηφζα πνιιά φζα κπνξνχλ θαη λα ιάβνπλ. 

Ζ ηαρχηεηα ηεο επξπδσληθήο ζχλδεζεο ζπλήζσο νξίδεηαη απφ δχν 

αξηζκνχο. Ν πξψηνο αλαθέξεηαη ζηελ ηαρχηεηα ιήςεο ηεο πιεξνθνξίαο 

(ξπζκφο θαζφδνπ) θαη ν δεχηεξνο ζηελ ηαρχηεηα απνζηνιήο απηήο (ξπζκφο 

αλφδνπ). Γηα παξάδεηγκα επξπδσληθή ζχλδεζε 24Mbps/1o24kbps ζεκαίλεη 

φηη ε πιεξνθνξία (ζεσξεηηθά) ιακβάλεηαη κε ξπζκφ 24 Mbps ή 3 Mb/sec ελψ 

ζηέιλεηαη κε ξπζκφ 1024kbps ή 128Kbyte/sec [2]. 

Θαζψο ε επαλάζηαζε ηεο επξπδσληθφηεηαο ζπλερίδεηαη, ν νινέλα θαη 

απμαλφκελνο αληαγσληζκφο ζηελ αγνξά επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ αλαγθάδεη 

ηνπο παξφρνπο επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ λα αλαπηχμνπλ ζηξαηεγηθέο γηα ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ «triple play» νη νπνίεο ζπλδπάδνπλ ήρν, δεδνκέλα θαη 

video κέζσ κηαο θαη κνλαδηθήο ζχλδεζεο. Ρα ηειεπηαία ρξφληα, θαζψο ην 

δηαδίθηπν εμειίζζεηαη, νη απμαλφκελεο απαηηήζεηο γηα εθαξκνγέο πνπ θάλνπλ 

ρξήζε κεγάινπ εχξνπο δψλεο, νδήγεζαλ ζηελ αλάγθε γηα παξνρή 

κεγαιχηεξνπ εχξνπο δψλεο απφ ηνπο παξφρνπο. Δπίζεο ην εχξνο δψλεο πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ ηειεφξαζε ηεο επφκελεο γεληάο θαη γηα ηηο ππεξεζίεο 

video, φπσο ην video θαη’ απαίηεζε (VoD) θαη ηδηαίηεξα ε ηειεφξαζε πςειήο 

επθξίλεηαο (HDTV), είλαη ν ιφγνο πνπ ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ππάξρεη κεγάιε 

πίεζε γηα παξνρή κεγαιχηεξνπ εχξνπο δψλεο. 

πάξρνπλ αξθεηέο αληαγσληζηηθέο ηερλνινγίεο [3] πνπ κπνξνχλ λα 

δψζνπλ ην απαηηνχκελν εχξνο δψλεο γηα ηεο επξπδσληθέο ππεξεζίεο, αιιά 

θάζε ηερλνινγία έρεη ηα φξηα ηεο ζε ζρέζε κε ην κέγηζην εχξνο δψλεο, ηελ 

αμηνπηζηία, ην θφζηνο θαη ηελ θάιπςε. Θα δνχκε ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηηο 

ζχγρξνλεο επξπδσληθέο ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο θαη 

αλαπηχζζνληαη ζπλερψο, θαη ζα θάλνπκε κηα απνηίκεζε γηα ην θαηά πφζν 

είλαη απηέο ηθαλέο λα παξέρνπλ ην εχξνο δψλεο πνπ ζα απαηηεί ν θαηαλαισηήο 

ζην άκεζν κέιινλ. Γεληθά κπνξνχκε λα δηαρσξίζνπκε ηηο επξπδσληθέο 

ηερλνινγίεο ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο: ηηο ελζχξκαηεο θαη ηηο αζχξκαηεο 

ηερλνινγίεο. Νη ελζχξκαηεο ηερλνινγίεο βαζίδνληαη ζηελ απεπζείαο ζχλδεζε 

παξφδνπ θαη πειάηε κέζσ θαισδίσλ. Πηηο αζχξκαηεο γίλεηαη ρξήζε 

ξαδηνζπρλνηήησλ ή κηθξνθπκκαηηθψλ ζπρλνηήησλ γηα ηελ ζχλδεζε παξφρνπ 

πειάηε. 

1.1.1 Δλζχξκαηεο Ρερλνινγίεο 

Ξνιιέο επξπδσληθέο ηερλνινγίεο, φπσο ην θαισδηαθφ modem, xDSL θαη 

ρξήζε ηνπ δηθηχνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο έρνπλ εμειηρζεί ψζηε λα 

απνηειέζνπλ ην κέζν γηα ηελ επηθνηλσλία. Θαη νη ηξεηο πξναλαθεξζείζεο 

ηερλνινγίεο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ήδε ππάξρνπζεο δηθηπαθέο ππνδνκέο. 
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Αληίζεηα, ε ηερλνινγία FTTx απαηηεί ηελ εγθαηάζηαζε εμ’ αξρήο ηνπ δηθηχνπ 

νπηηθψλ ηλψλ. 

1.1.1.1 Hybrid Fiber Coax (HFC): Θαισδηαθή Ρειεφξαζε & Θαισδηαθφ 

Modem 

Ρα δίθηπα ςεθηαθήο θαισδηαθήο ηειεφξαζεο είλαη ηθαλά λα πξνζθέξνπλ 

εχξνο δψλεο γηα κεηαθνξά δεδνκέλσλ δχν θαηεπζχλζεσλ καδί κε ήρν θαη 

ππεξεζίεο ςεθηαθήο ηειεφξαζεο. Σξεζηκνπνηψληαο θαισδηαθφ modem  ζηελ 

νηθία ηνπ θαηαλαισηή θαη ην ζχζηεκα ηεξκαηηζκνχ θαισδηαθνχ modem 

(CMTS) ζην θφκβν ηνπ δηθηχνπ, ην HFC πξφηππν, DOCSIS 1.1, παξέρεη 

ηαρχηεηεο έσο 30 Mbps γηα ππεξεζίεο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ ζε έλα θαλάιη 

ζπρλφηεηαο 8 MHz. Ρν πξνηεηλφκελν λέν πξφηππν, DOCSIS 3.0, ίζσο 

κπνξέζεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνζθέξεη ηαρχηεηεο ηεο ηάμεο ησλ 100 

Mbps αλά θαλάιη ζην κέιινλ. Ζ κεηάδνζε δεδνκέλσλ ζε έλα δίθηπν 

θαισδηαθήο ηειεφξαζεο έρεη ην πιενλέθηεκα φηη φπνπ ην νκναμνληθφ θαιψδην 

είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη ππάξρνπλ εληζρπηέο (αλ φρη κπνξνχλ λα 

εγθαηαζηαζνχλ) κπνξνχκε λα επεθηείλνπκε ην δίθηπν ψζηε θαη ζε κεγάιεο 

απνζηάζεηο λα κπνξνχκε λα παξέρνπκε πςειφ εχξνο δψλεο.  

1.1.1.2 Τεθηαθή Ππλδξνκεηηθή Γξακκή (xDSL) 

Ζ ηερλνινγία DSL ρξεζηκνπνηεί ηελ ήδε ππάξρνπζα ππνδνκή ράιθηλσλ 

θαισδίσλ γηα λα πξνζθέξεη ζπλδέζεηο πςειψλ ηαρπηήησλ. Γηα λα ζπκβεί 

απηφ ν εμνπιηζκφο ηνπ DSL ρσξίδεη ηα ζήκαηα ήρνπ θαη δεδνκέλσλ ζηελ 

ηειεθσληθή γξακκή ζε ηξεηο μερσξηζηέο δψλεο ζπρλνηήησλ. Νη ηερληθέο 

πνιππιεμίαο δεδνκέλσλ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ξπζκνχο κέρξη 12 Mbps. Ζ 

ηερλνινγία απηή ρξεζηκνπνηεί θφκβνπο πξφζβαζεο (DSLAMs) ησλ ρξεζηψλ 

ζε θάζε πεξηνρή. κσο ην xDSL έρεη ην κεηνλέθηεκα φηη είλαη κηα ηερλνινγία 

πνπ επεξεάδεηαη απφ ηηο απνζηάζεηο. Έηζη φζν ε απφζηαζε ηνπ ρξήζηε απφ 

ην DSLAM απμάλεη, ηφζν ράλεηαη ε πνηφηεηα ηνπ ζήκαηνο θαη πέθηεη αλάινγα 

θαη ε ηαρχηεηα ηεο ζχλδεζεο.  

πάξρνπλ κεξηθέο δηαθνξεηηθέο πινπνηήζεηο απηήο ηεο ηερλνινγίαο, νη 

βαζηθφηεξεο εθ ησλ νπνίσλ είλαη ην ADSL, ην SDSL, ην VDSL θαη ην 

ADSLA2+. Ρν ADSL πξνζθέξεη ηαρχηεηεο κέρξη 12 Mbps θαη ε κέγηζηε 

απφζηαζε ηνπ θαισδίνπ δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα 5,4 ρικ.  Ρν SDSL 

πξνζθέξεη ηαρχηεηεο έσο 3 Mbps. Ξαξαηεξνχκε φηη θαη νη δχν απηέο 

ηερλνινγίεο δελ είλαη ηθαλέο λα πξνζθέξνπλ ην απαηηνχκελν εχξνο δψλεο γηα 

ηνλ ζεκεξηλφ ρξήζηε. 

Αληίζεηα ην VDSL θαη ην ADSL2+ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ 

ηθαλνπνηεηηθέο ηαρχηεηεο πνπ λα επηηξέπνπλ ππεξεζίεο video. Ρν VDSL 

κπνξεί λα πξνζθέξεη ηαρχηεηεο έσο 52Mbps αιιά κφλν ζε πνιχ κηθξέο 

απνζηάζεηο. Έηζη ινηπφλ γηα λα κπνξέζνπκε λα επσθειεζνχκε απφ απηήλ ηελ 

ηερλνινγία ζα πξέπεη λα ηνπνζεηήζνπκε πνιιά DSLAM θνληά ζηνλ ηειηθφ 

ρξήζηε. Ρν θφζηνο φκσο γηα θάηη ηέηνην είλαη αξθεηά κεγάιν. Ρν ADSL2+  
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πξνζθέξεη ηαρχηεηεο έσο 26 Mbps ζε κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο ζε ζρέζε κε 

ην VDSL θαη γη’ απηφ ην ιφγν είλαη νηθνλνκηθφηεξε ε ηερλνινγία απηή. 

1.1.1.3 Broadband Powerline (BPL) 

Ρα ζπζηήκαηα BPL επηηξέπνπλ ηελ ρξήζε ηνπ δηθηχνπ ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο γηα ηελ κεηάδνζε δεδνκέλσλ ζε πςειέο ηαρχηεηεο, θαη απνηεινχλ 

κηα αξθεηά νηθνλνκηθή ιχζε γηα ηελ πξνψζεζε ηεο επξπδσληθφηεηαο ζε 

κεγάιν αξηζκφ ρξεζηψλ. Πε απηή ηελ ηερλνινγία ηα δεδνκέλα κεηαδίδνληαη 

κέζσ ησλ θαισδίσλ ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζαλ έλα ζήκα κε ρακειή ηάζε 

θαη πςειή ζπρλφηεηα ζε αληίζεζε κε ην πςειήο ηάζεσο θαη ρακειήο 

ζπρλφηεηαο ζήκαηνο ηνπ ξεχκαηνο. Γείθηεο θαη κεηξήζεηο δείρλνπλ φηη κπνξεί 

λα πξνζθέξεη ηαρχηεηεο κέρξη θαη 200 Mbps. κσο ε εκπεηξία ιέεη φηη ε 

ηερλνινγία BPL απαηηεί κεγάιν θφζηνο, ψζηε λα αλαβαζκηζηνχλ νη ππνδνκέο 

θαη λα πξνζθέξεηαη ζχλδεζε πςειψλ ηαρπηήησλ θαη αμηνπηζηίαο. 

1.1.1.4 FTTx 

Ν φξνο FTTx είλαη έλαο γεληθφο φξνο πνπ αλαθέξεηαη ζηηο ηερλνινγίεο νη 

νπνίεο θέξλνπλ ηελ νπηηθή ίλα ζηνλ ρξήζηε. Βέβαηα, δελ θέξλνπλ φιεο απηέο 

νη ηερλνινγίεο ηελ νπηηθή ίλα απεπζείαο ζην ζπίηη ηνπ ρξήζηε. Πηελ 

πεξίπησζε ηνπ FTTC/FTTN έρνπκε θφκβνπο ζηνπο νπνίνπο θηάλεη ε νπηηθή 

ίλα θαη κε ηνπο νπνίνπο ν ρξήζηεο ζπλδέεηαη κε ην θιαζηθφ ράιθηλν θαιψδην 

ηνπ ηειεθψλνπ. Πηελ αξρηηεθηνληθή FTTB/FTTP ε νπηηθή ίλα θηάλεη κέρξη ην 

θηήξην/πνιπθαηνηθία απφ φπνπ κεηά δηαλέκεηαη κε ρξήζε ηνπηθψλ δηθηχσλ. 

Ρέινο ζηελ πεξίπησζε ηνπ FTTH έρνπκε ηελ ηδαληθή ηερλνινγηθή ιχζε, 

θαζψο ε νπηηθή ίλα θηάλεη ζε θάζε ρξήζηε μερσξηζηά. Ξεξηζζφηεξα γηα ηελ 

ηερλνινγία FTTx ζα αλαιχζνπκε ζην επφκελν θεθάιαην. 

1.1.2 Αζχξκαηεο Ρερλνινγίεο 

Γεληθά ζηηο αζχξκαηεο ηερλνινγίεο ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ηερληθέο 

ζεκείν-ζε-ζεκείν (p2p) ή ζεκείν-ζε-ζεκεία (p2m) κηθξνθχκαηα ζε δηάθνξεο 

ζπρλφηεηεο κεηαμχ 2,5 θαη 43 GHz γηα λα κεηαδψζνπλ ζήκαηα κεηαμχ θφκβσλ 

θαη ηνπ ρξήζηε. Δλψ ζε επίπεδν δηθηχνπ είλαη ιεηηνπξγηθά ηφζν γηα ηελ 

πξφζβαζε φζν θαη γηα ηελ ππνδνκή ηνπ θνξκνχ ηνπ δηθηχνπ, ε ηερλνινγία 

απηή ζπλήζσο εζηηάδεη ζηελ πξφζβαζε ηνπ ρξήζηε ζην δίθηπν. 

πάξρεη έλα κεγάιν εχξνο ζπρλνηήησλ κέζα ζην νπνίν νη αζχξκαηεο 

ηερλνινγίεο κπνξνχλ λα κεηαδψζνπλ. Γεληθά νη πςειφηεξεο ζπρλφηεηεο 

βξίζθνληαη ζε πιενλεθηηθή ζέζε θαζψο δηαηίζεηαη κεγαιχηεξν θάζκα ζε 

απηέο θαη απαηηνχληαη θαη ζρεηηθά κηθξφηεξεο θεξαίεο, κε απνηέιεζκα ηελ 

επθνιφηεξε εγθαηάζηαζε. Ρα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα πςεινχ εχξνπο δψλεο 

ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλφηεηεο άλσ ησλ 10 GHz. Απφ ηελ άιιε κεξηά φκσο, 

ζπζηήκαηα πςειψλ ζπρλνηήησλ είλαη πην επαίζζεηα ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, 

φπσο βξνρή θαη νκίριε, κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ φξηα ζηηο απνζηάζεηο. 
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Νη αζχξκαηεο ηερλνινγίεο κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο: 

απηέο πνπ απαηηνχλ νπηηθή επαθή (LOS) θαη απηέο πνπ δελ απαηηνχλ νπηηθή 

επαθή (NLOS). Ξαξαδείγκαηα LOS ηερλνινγηψλ είλαη ην p2p microwave, 

Local Multipoint Delivery System, Free Space Optics, Broadband Satellite, ελψ 

παξαδείγκαηα NLOS ηερλνινγηψλ είλαη ην GSM, CDMA, 3G, Wi-Fi θαη ην 

WiMAX. Δίλαη πξνθαλέο φηη νη ηερλνινγίεο NLOS πιενλεθηνχλ ζε ζέκαηα 

εγθαηάζηαζεο θαη επέθηαζεο ησλ δηθηχσλ. 

1.1.2.1 Wi-Fi 

Ρν Wi-Fi πξνέξρεηαη απφ ηα αξρηθά ησλ «Wireless Fidelity» (Τεθηαθή 

Ξηζηφηεηα) θαη έρεη επηθξαηήζεη ζαλ φξνο γηα ηνλ πςειήο ζπρλφηεηαο 

αζχξκαην ηνπηθφ δίθηπν (WLAN). Βαζηθά απνηειεί έλα αζχξκαην ηξφπν 

δηαζχλδεζεο, ελψ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζχλδεζεο θαη κε ην δηαδίθηπν. Νη 

αζχξκαηεο ηερλνινγίεο πξφζβαζεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

αληηθαηαζηήζνπλ ή λα επεθηείλνπλ έλα θνηλφ ελζχξκαην δίθηπν θαη 

επηηξέπνπλ ζηνλ θηλεηφ ρξήζηε ηελ αζχξκαηε κεηάδνζε θαη ιήςε δεδνκέλσλ. 

Ζ ηερλνινγία απηή αθνινπζεί ην πξφηππν ΗΔΔΔ 802.11, ην πξψην πξφηππν γηα 

αζχξκαηε δηθηχσζε ην νπνίν αλαπηχρζεθε. 

1.1.2.2 WiMAX 

Ρν WiMAX  είλαη έλα ζχζηεκα αζχξκαηεο ςεθηαθήο επηθνηλσλίαο, 

βαζηδφκελν ζην πξφηππν ΗΔΔΔ 802.16, ην νπνίν ζρεδηάζηεθε θπξίσο γηα 

αζχξκαηα κεηξνπνιηηηθά δίθηπα. Κε ην WiMAX κπνξεί λα επηηεπρζεί 

αζχξκαηε επξπδσληθή πξφζβαζε γηα απνζηάζεηο κέρξη 50 ρικ γηα ζηαζεξνχο 

ζηαζκνχο θαη 5-15 ρικ γηα θνξεηνχο ζηαζκνχο, ζε αληίζεζε κε ην Wi-Fi ην 

νπνίν ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο πεξηνξίδεηαη ζηα 30-100 κέηξα. Ρν 

WiMAX είλαη πξσηφθνιιν δεχηεξεο γεληάο πνπ επηηξέπεη πςειέο ηαρχηεηεο 

δηακεηαγσγήο δεδνκέλσλ, απνηξνπή παξεκβνιψλ, θαη ζηνρεχεη ζε αζχξκαηε 

επηθνηλσλία καθξηλψλ απνζηάζεσλ κε γξήγνξνπο ξπζκνχο κεηάδνζεο 

δεδνκέλσλ. 

1.1.2.3 Direct Broadcast Satellite (DBS) 

Ζ ηερλνινγία δνξπθνξηθήο πξφζβαζεο ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηνρέο φπνπ 

δελ ππάξρεη επίγεηα πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν ή ζε ζηαζκνχο πνπ 

κεηαθηλνχληαη ζπλερψο. Ζ δνξπθνξηθή ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν είλαη 

δηαζέζηκε ζε φιν ηνλ θφζκν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζηαζκψλ πνπ θηλνχληαη 

ζηελ ζάιαζζα ή ζηελ ζηεξηά. 

1.1.2.4 Mobile Phone Networks 

Ρν ζχζηεκα UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) 

απνηειεί κία απφ ηηο ηερλνινγίεο θηλεηψλ ηειεθψλσλ Ρξίηεο Γεληάο (3G). 

Πήκεξα ε πνην δηαδεδνκέλε πινπνίεζε ηνπ UMTS ρξεζηκνπνηεί ηνλ ηχπν 

αζχξκαηεο δηθηχσζεο W-CDMA (Wideband Code Division Multiple Access). 

Θεσξεηηθά ην UMTS ρξεζηκνπνηψληαο ην W-CDMA ππνζηεξίδεη ηαρχηεηεο 
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δηακεηαγσγήο κέρξη 14 Mbit/s.  Πηελ πξάμε, ζηα ζεκεξηλά δίθηπα 

επηηπγράλνληαη ξπζκνί θαζφδνπ 3.6 Mbit/s γηα ζπζθεπέο ηχπνπ HSDPA. Γηα 

ηελ νξγάλσζε ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο έρεη ζεζπηζηεί εηδηθφο κε 

θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο κε ηελ νλνκαζία Third Generation Partnership 

Project (3GPP) ηνπ νπνίνπ κέιεκα είλαη ε παξαθνινχζεζε θαη ε θαζνδήγεζε 

ησλ εμειίμεσλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγηθή πεξηνρή. 

Ρα θηλεηά δίθηπα επηθνηλσληψλ ηερλνινγίαο Long Term Evolution (LTE), 

γλσζηά θαη κε ηελ νλνκαζία 3,9G, ε νπνία ππνδειψλεη πσο βξίζθνληαη πνιχ 

θνληά ζηα ηέηαξηεο γεληάο θηλεηά δίθηπα (4G) ή LTE-Advanced, έρνπλ 

πξφζθαηα παξνπζηαζηεί απφ ηνλ νξγαληζκφ 3rd Generation Partnership 

Project (3GPP), ν νπνίνο έρεη θαζνξίζεη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη 

απαηηήζεηο ηνπο. Ζ πξψηε έθδνζε ησλ LTE παξέρεη κέγηζην ξπζκφ κεηάδνζεο 

300 Mb/s, θαζπζηέξεζε ζην αζχξκαην δίθηπν κηθξφηεξε απφ 5 ms, 

ζεκαληηθή βειηίσζε ζηε θαζκαηηθή απφδνζε ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελεο 

ηερλνινγίαο θπςεισηά δίθηπα θαη κία λέα επίπεδε αξρηηεθηνληθή ζην 

ζρεδηαζκφ ηνπ αζχξκαηνπ δηθηχνπ, κε ζθνπφ ηελ απινπνίεζε ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπ δηθηχνπ θαη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο. Ρα LTE ππνζηεξίδνπλ 

ηφζν ηε ηερληθή duplexing επηθνηλσλίαο FDD, φζν θαη ηε TDD, θαζψο θαη έλα 

κεγάιν εχξνο ζηα ππνζηεξηδφκελα εχξε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, ψζηε λα 

αληαπνθξίλεηαη ζε δηάθνξεο ζπλζήθεο ηνπ δηθηχνπ. Δπηπιένλ, ηα δίθηπα LTE 

απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ βήκα πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδεη ν 

παγθφζκηνο νξγαληζκφο International Mobile Telephony (IMT) – Advanced 

γηα ηα ηέηαξηεο γεληάο ζπζηήκαηα, θαζψο απφ ηελ πξψηε θηφιαο έθδνζε ηεο 

3GPP πεξηιακβάλνπλ πνιιά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά. 

Πηελ έθδνζε 10 ε 3GPP πξνηππνπνηεί ηα θηλεηά δίθηπα επηθνηλσληψλ 

LTE-Advanced, γλσζηά θαη ζαλ ηέηαξηεο γεληάο (4G) θηλεηά δίθηπα πνπ 

απνηεινχλ ηελ εμέιημε ησλ δηθηχσλ LTE. Ρα LTE-Advanced (LTE-A) 

πεηπραίλνπλ πςειφηεξνπο ξπζκνχο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ, θαιχηεξε θάιπςε 

θαη κηθξφηεξεο θαζπζηεξήζεηο, εληζρχνληαο κε θάπνηεο λέεο ηερληθέο ην 

δίθηπν αζχξκαηεο πξφζβαζεο ησλ LTE. Ππγθεθξηκέλα παξνπζηάδνληαη 

ηερληθέο ζπγθέληξσζεο ζπρλνηήησλ, MIMO ηερληθέο ρσξηθήο πνιππιεμίαο 

νθηψ επηπέδσλ ζην downlink θαη ηεζζάξσλ επηπέδσλ ζην uplink, ζπλεξγαζία 

ζηαζκψλ βάζεο γηα ηελ απνζηνιή δεδνκέλσλ ζε έλα θηλεηφ ρξήζηε θαζψο θαη 

ε ρξήζε εηεξνγελψλ δηθηχσλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο θαη ηεο 

θάιπςεο ηνπ δηθηχνπ. 

1.2 Πιενλεθηήκαηα Δπξπδσληθόηεηαο 

1.2.1 Γεληθά 

Ζ εγθαηάζηαζε επξπδσληθψλ δηθηχσλ θαη ππνδνκψλ ζε µία ρψξα κπνξεί 

λα επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ηφζν ζην δεκφζην φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα. Ξην ζπγθεθξηκέλα, νη ππνδνκέο απηέο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα κηαο 
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απνδνηηθφηεξεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη πνιηηψλ 

µέζσ απηνκαηνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ. Κε ηνλ ηξφπν απηφ κπνξνχλ λα 

βειηησζνχλ θαη λα απινπνηεζνχλ ζεκαληηθά νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπ 

θξάηνπο πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Δπίζεο, µε ηελ εμαζθάιηζε 

ησλ θαηάιιεισλ ππνδνκψλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ 

εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ γεγνλφο πνπ έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ 

πξνζπάζεηα παξνρήο εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

πςεινχ επηπέδνπ. Αληίζηνηρα πιενλεθηήκαηα κπνξεί λα παξαηεξήζεη θαλείο 

θαη ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο αθνχ ηα λέα δίθηπα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα παξνρήο 

ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο αλεμάξηεηα απφ ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή. 

Θα πξέπεη λα  ζεκεηψζνπκε, φηη νη θξαηηθνί θαη νη δεκφζηνη θνξείο είλαη 

ζε φιεο ηηο ρψξεο ν κεγαιχηεξνο πειάηεο ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ νξγαληζκψλ 

θαηαβάιινληαο ζεκαληηθά ηέιε. Κε ηελ αλάπηπμε ησλ επξπδσληθψλ 

ππνδνκψλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα κείσζεο ηνπ θφζηνπο θαη ζεκαληηθήο 

βειηίσζεο ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ µέζσ λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ 

ζρεκάησλ κεηαμχ ησλ δεκφζησλ θαη ησλ ηδησηηθψλ θνξέσλ. 

Ξαξάιιεια νη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, µέζσ ησλ θαηλνηφκσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ επξπδσληθψλ δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ ζα κπνξέζνπλ λα 

έρνπλ κηα δπλακηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Ζ αλάπηπμε απηή ζα βαζηζηεί ζηελ 

απινπνίεζε ηνπ ηξφπνπ εηζαγσγήο ησλ επηρεηξήζεσλ ζην λέν ςεθηαθφ 

πεξηβάιινλ, ζηελ πινπνίεζε λέσλ εμειηγκέλσλ θαη απνδνηηθψλ κεραληζκψλ 

δηαθήκηζεο θαη πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, αιιά θαη 

ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο ζηελ νπνία 

εδξεχεη θαη ιεηηνπξγεί κηα επηρείξεζε. Ζ αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ 

ηνκέα ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, έρεη δηεζλψο αλαγλσξηζηεί φηη κπνξεί λα 

αλαηξέςεη ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 

Δπνκέλσο, κπνξνχκε λα δειψζνπκε φηη ε εμάπισζε ησλ επξπδσληθψλ 

δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ κπνξεί λα ζπλδξάκεη ζεκαληηθά ζηελ απινπνίεζε 

ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα βνεζψληαο ζηελ 

αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ αιιά θαη ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

ππνζηήξημεο ηνπο. Αληίζηνηρα νθέιε ζα ππάξμνπλ γηα ηηο ηδησηηθέο 

επηρεηξήζεηο δεδνκέλνπ φηη ε χπαξμε θαηάιιεισλ ππνδνκψλ δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα αχμεζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπο µέζσ λέσλ κεζφδσλ 

ιεηηνπξγίαο θαη πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, φπσο 

επίζεο θαη ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ. 

1.2.2 Γπλαηφηεηα Γεθχξσζεο ηνπ Τεθηαθνχ Σάζκαηνο 

Ρν πην επαλαζηαηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ επξπδσληθψλ δηθηχσλ είλαη ε 

εμάιεηςε ζεκαληηθψλ παξαγφλησλ «απνθιεηζκνχ» κεγάισλ νκάδσλ 

πιεζπζκνχ θαη πεξηνρψλ ηεο ρψξαο φπσο ηεο απφζηαζεο θαη ηνπ ρξφλνπ. Ζ 

εγθαηάζηαζε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη επεξγεηηθά ζηε 
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γεθχξσζε ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο, θπξίσο ζε απνκαθξπζκέλεο θαη ιηγφηεξν 

αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο, νη νπνίεο ζπλήζσο είλαη απηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ 

ηνπο πην έληνλνπο ηερλνινγηθνχο απνθιεηζκνχο. 

Ζ έιιεηςε πξφζβαζεο ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηα δίθηπα θαη ηηο ππεξεζίεο 

αλακέλεηαη λα επηθέξεη νηθνλνκηθή ζηαζηκφηεηα ή επηβξάδπλζε ζηελ 

αλάπηπμε κηαο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. Ζ χπαξμε παξσρεκέλσλ δηθηπαθψλ 

ππνδνκψλ ζα νδεγήζεη ζηελ απνηπρία ζπγθέληξσζεο λέσλ κνξθψλ 

επελδχζεσλ πςειήο ηερλνινγίαο ζε µία πεξηνρή, ελψ ζα ζέηεη ζπλερή 

πξνβιήκαηα ζηελ δηαθήκηζε θαη πξνψζεζε ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ. Δπηπξφζζεηα, ηα εμειηγκέλα ζπζηήκαηα πγείαο δελ ζα κπνξνχλ 

λα ιεηηνπξγήζνπλ ζην κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο ζηεξψληαο έηζη απφ 

ηνπο πνιίηεο ηα ζεκαληηθά ηνπο νθέιε. Ξαξφκνηα πξνβιήκαηα αλακέλεηαη λα 

παξνπζηαζηνχλ θαη ζηνπο ηνκείο ηεο έξεπλαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ 

αδπλακία ππνζηήξημεο εμειηγκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ αλακέλεηαη 

λα επηθέξεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα δεδνκέλνπ φηη δελ είλαη δπλαηή ε 

ππνζηήξημε δηαθφξσλ δξάζεσλ φπσο απηέο πνπ ζρεηίδνληαη µε ηελ θαηάξηηζε 

θαη δηα βίνπ κάζεζε ησλ πνιηηψλ. πσο έρεη αλαγλσξηζηεί απφ ηα φξγαλα 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη δξάζεηο απηέο έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ 

δηαηήξεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο κηαο ρψξαο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

αλεξγίαο θαη γηα ηελ ζπλερή αλαβάζκηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο. 

Ππκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε αλάπηπμε θαηάιιεισλ 

επξπδσληθψλ ππνδνκψλ νη νπνίεο ζα είλαη πξνζηηέο θαη πξνζβάζηκεο απφ 

φινπο ηνπο πνιίηεο, κπνξεί λα αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά ηνλ θίλδπλν 

δηεχξπλζεο ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο αλάκεζα ζηνπο πνιίηεο ή ζηηο 

πεξηθέξεηεο θαη λα δψζεη ίζεο επθαηξίεο θαη δπλαηφηεηεο γηα ηελ εμέιημε ησλ 

ηνπηθψλ θνηλσληψλ. 

1.3 Η Δπξπδσληθόηεηα ήκεξα 

1.3.1 Δμειίμεηο ζε Διιάδα θαη Δπξσπατθή Έλσζε 

Νη επξπδσληθέο ζπλδέζεηο ηνλ Κάξηην ηνπ 2011 έθηαζαλ ηηο 2.319.626 

(δηείζδπζε 20,5% ζηνλ πιεζπζκφ), έλαληη 2.252.653 ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ 

ηνπ 2010 (δηείζδπζε 19,9%), παξνπζηάδνληαο αχμεζε 3% ζην ηξίκελν 

αλαθνξάο. Ζ αχμεζε πνπ ζεκεηψζεθε θαηά ην ηξίκελν απηφ (66.973 

γξακκέο), είλαη ζεκαληηθά κηθξφηεξε απηήο ηνπ πξνεγνχκελνπ ηξηκήλνπ 

(98.371) θαη ζρεδφλ ε κηζή ηεο αχμεζεο ηνπ αληηζηνίρνπ ηξηκήλνπ 2010 

(122.120), γεγνλφο πνπ αληηθαηνπηξίδεη κία ζπλερηδφκελε θάκςε ζηελ 

επξπδσληθή αλάπηπμε [4]. 

Ραπηφρξνλα ζπλερίδεηαη ε πνξεία ζχγθιηζεο κε ηε ινηπή Δπξψπε. Κε 

βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ Digital Agenda Scoreboard 2010, ε αχμεζε ηεο 

επξπδσληθήο δηείζδπζεο ζηελ Διιάδα ην 2010 (2,9%), ήηαλ ε πςειφηεξε πνπ 

ζεκεηψζεθε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη 
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ζεκαληηθά κεγαιχηεξε ηνπ Δπξσπατθνχ κέζνπ φξνπ (1,7%), γεγνλφο πνπ 

ππνδειψλεη ηε ζπλερηδφκελε ζχγθιηζε ηεο ρψξαο κε ηε ινηπή Δπξψπε. 

Απνηέιεζκα απηήο ηεο αχμεζεο ήηαλ λα αλαξξηρεζεί ε Διιάδα ζηελ 22ε ζέζε 

θαηάηαμεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. φζνλ αθνξά ηελ επξπδσληθή 

δηείζδπζε. Κε βάζε ηα αλσηέξσ εληζρχεηαη ε εθηίκεζε φηη, αλ ζπλερηζηεί ν 

ζεκεξηλφο ξπζκφο αλάπηπμεο, ε Διιάδα κπνξεί κέρξη ην ηέινο ηνπ 2011 λα 

βειηηψζεη πεξαηηέξσ ηε ζέζε ηεο, μεπεξλψληαο έσο θαη 3 αθφκε ρψξεο. 

Δπίζεο παξνπζηάδεηαη κηα αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ γξακκψλ ΑΞΡΒ άλσ 

ηνπ 50%. Νη γξακκέο Αδεζκνπνίεηεο Ξξφζβαζεο ζηνλ Ρνπηθφ Βξφρν (ΑΞΡΒ) 

ζεκείσζαλ λέα άλνδν, θζάλνληαο ζηηο 31/3/2011 ηηο 1.455.876 γξακκέο. Νη 

επξπδσληθέο γξακκέο κέζσ ΑΞΡΒ απνηεινχλ πιένλ ηελ πιεηνςεθία ησλ 

επξπδσληθψλ γξακκψλ (50,4%). Νη γξακκέο ηνπ ΝΡΔ παξνπζίαζαλ κηθξή 

αχμεζε ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν ηξίκελν (1.109.798 ζηηο 31/3/2011 έλαληη 

1.102.396 ζηηο 31/12/2010). Υζηφζν ην πνζνζηφ ηνπο επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 

επξπδσληθψλ γξακκψλ ππνρψξεζε ζην 47,8%. Νη γξακκέο ΑΟΠ (ρνλδξηθήο) 

ζεκείσζαλ λέα κείσζε, ππνρσξψληαο ζην 1,52% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

επξπδσληθψλ γξακκψλ, ελψ νη γξακκέο ινηπψλ ηερλνινγηψλ παξακέλνπλ ζε 

πνζνζηφ θάησ ηνπ 0,5%. 

Ζ θηλεηή επξπδσληθφηεηα, δειαδή ε παξνρή επξπδσληθήο ζχλδεζεο κέζσ 

ησλ δηθηχσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο 3εο γεληάο (3G), απνηειεί ήδε δηαδεδνκέλν 

ηξφπν πξφζβαζεο κε πξννπηηθέο γηα αθφκε κεγαιχηεξε αλάπηπμε ζηα 

επφκελα ρξφληα. Ζ πξφζβαζε πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο κε δχν ηξφπνπο, κέζσ 

θαηάιιεισλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη κέζσ θαξηψλ θηλεηνχ internet (ρξήζε κε 

Ζ/). 

Ν αξηζκφο ησλ ελεξγψλ ζπλδξνκεηψλ θηλεηψλ ηειεπηθνηλσληψλ 3εο 

γεληάο (3G) πνπ αμηνπνίεζαλ ππεξεζίεο δεδνκέλσλ 3G δελ παξνπζίαζε 

θάπνηα αμηφινγε αχμεζε, παξακέλνληαο ζηνπο 2.798.931 (δηείζδπζε ζηνλ 

πιεζπζκφ 24,8%, έλαληη 24,6% ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2010). Απφ απηνχο νη 

298.285 θάλνπλ ρξήζε θαξηψλ γηα πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν απφ θνξεηνχο 

ππνινγηζηέο κέζσ δηθηχσλ 3G (289.316 ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2010, 

δηείζδπζε ζηνλ πιεζπζκφ 2,6%). 

Πεκεηψλεηαη φηη νη γξακκέο απηέο δελ ζπλππνινγίδνληαη ζηελ επξπδσληθή 

δηείζδπζε. 

1.3.1.1 Δμέιημε Δπξπδσληθψλ Γξακκψλ 

Νη επξπδσληθέο ζπλδέζεηο έθηαζαλ ηηο 2.319.626, ζεκεηψλνληαο αχμεζε 

3% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν ηξίκελν θαη 13,8% ζε ζρέζε κε ην Κάξηην 

ηνπ 2010. Ζ επξπδσληθή δηείζδπζε ζηνλ πιεζπζκφ έθζαζε ην 20,5% έλαληη 

19,9% ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010 θαη 18% ην Κάξηην ηνπ 2010. 
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Γηάγξακκα 1: Δμέιημε επξπδσληθώλ γξακκώλ 

1.3.1.2 Ξνξεία Πχγθιηζεο κε ηελ πφινηπε Δπξψπε 

Ζ δηείζδπζε ηεο επξπδσληθφηεηαο ζηνλ πιεζπζκφ ην Κάξηην ηνπ 2011 

έθζαζε ην 20,5%. Αλαιπηηθφηεξα, ε επξπδσληθή δηείζδπζε ηεο ρψξαο 

απμήζεθε θαηά 0,6 γξακκέο αλά 100 θαηνίθνπο ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν 

ηξίκελν θαη θαηά 2,5 γξακκέο ζε ζρέζε κε ην Κάξηην 2010. Πχκθσλα κε ηα 

ζηνηρεία ηνπ Digital Agenda Scoreboard 2010 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ε 

Διιάδα έρεη αλαξξηρεζεί ζηελ 22ε ζέζε αλάκεζα ζηα θξάηε ηεο Δ.Δ. 

(δηάγξακκα 2), ππεξβαίλνληαο ηε Ιεηνλία θαη πξνζεγγίδνληαο θαηά πνιχ ηηο 

Ξνξηνγαιία θαη Ιηζνπαλία. 

Ξαξάιιεια, ε αχμεζε ηεο επξπδσληθήο δηείζδπζεο ζηε ρψξα καο θαηά ην 

2010 (2,9 γξακκέο αλά 100 θαηνίθνπο) είλαη ε πςειφηεξε κεηαμχ ησλ θξαηψλ 

κειψλ ηεο Δ.Δ. θαη ζεκαληηθά πςειφηεξε ηνπ Δπξσπατθνχ κέζνπ φξνπ (1,7 

γξακκέο αλά 100 θαηνίθνπο) (δηάγξακκα 3). Δάλ ε πνξεία απηή δηαηεξεζεί, 

είλαη εθηθηή ε ζχγθιηζε ηεο ρψξαο κε ηνλ Δπξσπατθφ κέζν φξν κέρξη ην ηέινο 

ηνπ 2012. Απηφ πξνυπνζέηεη σζηφζν λα πεξηνξηζζεί ε θάκςε πνπ 

παξαηεξείηαη ζηελ επξπδσληθή αλάπηπμε ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν. 
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Γηάγξακκα 2: Δπξπδσληθή δηείζδπζε ζηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. ηελ 31/12/2010 

 

Γηάγξακκα 3: Αύμεζε ηεο Δπξπδσληθήο δηείζδπζεο ζηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. 
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1.3.1.3 Αλάιπζε κε Βάζε ηνλ Ρχπν Ξξφζβαζεο 

Νη γξακκέο xDSL κέζσ ΑΞΡΒ αλήιζαλ ηνλ Κάξηην ηνπ 2011 ζε 1.168.450, 

έλαληη 1.104.168, ππεξβαίλνληαο γηα πξψηε θνξά ην φξην ηνπ 50% (50,4%, 

έλαληη 49% ηνλ Γεθέκβξην 2010) (Γηαγξάκκαηα 4, 5 θαη 6). Νη επξπδσληθέο 

γξακκέο ADSL ιηαληθήο ηνπ ΝΡΔ παξνπζίαζαλ κηθξή άλνδν, θηάλνληαο ζηηο 

31/3/2011 ηηο 1.109.798, έλαληη 1.102.396 ζηηο 31/12/2010. Ρν κεξίδην ηνπο 

σζηφζν επί ηνπ ζπλφινπ ησλ επξπδσληθψλ γξακκψλ παξνπζίαζε λέα 

ππνρψξεζε, ζε 47,8%, έλαληη 48,9% ζηηο 31/12/2010. 

Νη γξακκέο ΑΟΠ ρνλδξηθήο (bitstream), ζπλερίδνπλ λα κεηψλνληαη ηφζν 

ζε πνζνζηφ φζν θαη ζε αξηζκφ γξακκψλ, θηάλνληαο ην Κάξηην ηνπ 2011 ζην 

1,52% ησλ επξπδσληθψλ γξακκψλ έλαληη 1,66% ηνλ Γεθέκβξην 2010. Ρέινο, νη 

επξπδσληθέο γξακκέο ινηπψλ ηερλνινγηψλ εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ ζε 

πνιχ ρακειφ επίπεδν κε πνζνζηφ ζεκαληηθά θάησ ηνπ 0,5%. 

 

Γηάγξακκα 4: Καηαλνκή επξπδσληθώλ γξακκώλ αλά ηύπν πξόζβαζεο 
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Γηάγξακκα 5: Δμέιημε θαηαλνκήο επξπδσληθώλ γξακκώλ αλά ηύπν πξόζβαζεο 

 

Γηάγξακκα 6: Δμέιημε αξηζκνύ επξπδσληθώλ γξακκώλ αλά ηύπν πξόζβαζεο 

1.3.1.4. Αλάιπζε κε Βάζε ηελ Ραρχηεηα Ξξφζβαζεο 

Πην Γηάγξακκα 7 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ηνπ ζπλφινπ ησλ 

επξπδσληθψλ γξακκψλ αλά ηαρχηεηα πξφζβαζεο ην Κάξηην ηνπ 2011. Ζ 

πιεηνλφηεηα ησλ γξακκψλ (56%) εμαθνινπζεί λα αληηζηνηρεί ζε νλνκαζηηθέο 

ηαρχηεηεο (download) άλσ ησλ 10 Mbps, ρσξίο σζηφζν αμηνζεκείσηε 

κεηαβνιή ζην πνζνζηφ ηνπο. Πηηο κεζαίεο ηαρχηεηεο (πάλσ απφ 2 θαη κέρξη 10 

Mbps) (download) αληηζηνηρεί έλα πνζνζηφ 9% (έλαληη 8% ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 
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2010) ελψ ην ππφινηπν 35% αληηζηνηρεί ζε ηαρχηεηεο (download) 2 Mbps 

(έλαληη 36% ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010). 

Ζ κέζε ηαρχηεηα ησλ γξακκψλ ΑΟΠ (ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο) αληίζηνηρα 

πιεζηάδεη ηα 10 Mbps (Γηάγξακκα 8). Ζ δηαρξνληθή εμέιημε φισλ ησλ 

επξπδσληθψλ γξακκψλ αλά θαηεγνξία ηαρχηεηαο πξφζβαζεο παξνπζηάδεηαη 

ζην δηάγξακκα 9. Ξαξαηεξνχκε φηη ην πνζνζηφ ησλ ηαρπηήησλ πςειήο 

πξφζβαζεο (>10 Mbps) παξακέλεη ζηα ίδηα πεξίπνπ πνζνζηά ζε ζρέζε κε 

απηά ηνπ πξνεγνχκελνπ ηξηκήλνπ. 

 

Γηάγξακκα 7: Καηαλνκή επξπδσληθώλ γξακκώλ αλά ηαρύηεηα πξόζβαζεο 

 

Γηάγξακκα 8: Δμέιημε κέζεο ηαρύηεηαο πξόζβαζεο γξακκώλ ΑΡΤ 
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Γηάγξακκα 9: Καηαλνκή επξπδσληθώλ γξακκώλ αλά ηαρύηεηα πξόζβαζεο 

1.3.1.5 Αδεζκνπνίεηε Ξξφζβαζε ζηνλ Ρνπηθφ Βξφγρν (ΑΞΡΒ) 

Νη γξακκέο ΑΞΡΒ μεπέξαζαλ ηα 1,4 εθαηνκκχξηα (Γηάγξακκα 10). Νη 

γξακκέο ΑΞΡΒ πιήξνπο πξφζβαζεο (full access LLU) αλήιζαλ ην Κάξηην 

2011 ζε 1.425.360 έλαληη 1.346.493 ην Γεθέκβξην 2010 (αχμεζε 5,9%). Ζ 

αχμεζε σζηφζν απηή είλαη ε κηθξφηεξε ηελ ηειεπηαία ηξηεηία. Αληίζεηα, νη 

γξακκέο ΑΞΡΒ κεξηδφκελεο πξφζβαζεο κεηψζεθαλ εθ λένπ (30.516 έλαληη 

33.250 ην Γεθέκβξην 2010, ήηνη κείσζε 8,2%). Πεκεηψλεηαη φηη πνζνζηφ 20% 

ησλ γξακκψλ ΑΞΡΒ πιήξνπο πξφζβαζεο δελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξνρή 

επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ (π.ρ. δηαηίζεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ ηειεθσλίαο) θαη θαηά ζπλέπεηα, δελ ζπλππνινγίδεηαη ζηηο 

επξπδσληθέο ζπλδέζεηο. 
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Γηάγξακκα 10: Δμέιημε γξακκώλ ΑΠΣΒ (πιήξνπο θαη κεξηδόκελεο πξόζβαζεο) 

Πην Γηάγξακκα 11, παξνπζηάδεηαη ε πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ 

επξπδσληθψλ γξακκψλ ΑΞΡΒ πιήξνπο πξφζβαζεο θαη κεξηδφκελεο 

πξφζβαζεο, κε βάζε ηηο ηαρχηεηεο πνπ δηαηίζεληαη. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ 

γξακκψλ εκθαλίδνληαη ζε πςειέο ηαρχηεηεο πνπ θζάλνπλ ηα 24 Mbps. 

 

Γηάγξακκα 11: Καηαλνκή επξπδσληθώλ γξακκώλ ΑΠΣΒ αλά ηαρύηεηα πξόζβαζεο 
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1.3.2 Δμειίμεηο ζηηο Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο 

Νη πάξνρνη δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ απνηεινχλ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο 

ακεξηθαληθήο νηθνλνκίαο. Νη 10 κεγαιχηεξεο εηαηξίεο παξνρήο έρνπλ 

ζπλδπάζεη εηήζηα έζνδα άλσ ησλ 350 δηο δνιαξίσλ θαη νη εηήζηεο επελδχζεηο 

θεθαιαίνπ μεπεξλνχλ ηα 50 δηο δνιάξηα. Νη επελδχζεηο απηέο νδήγεζαλ ζηελ 

αλάπηπμε πνιιαπιψλ δηθηχσλ πνπ ζήκεξα θέξλνπλ ζηαζεξή θαη θηλεηή 

επξπδσληθή ζχλδεζε ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο κέζσ ηνπ ηειεθψλνπ, ηεο 

θαισδηαθήο ηειεφξαζεο, ησλ δνξπθφξσλ θαη ηεο ηξίηεο γεληάο (3G) θαη 

ηέηαξηεο γεληάο (4G) δηθηχσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο. 

1.3.2.1 Πηαζεξή Δπξπδσληθφηεηα 

Πήκεξα, 290 εθαηνκκχξηα Ακεξηθαλνί, ην 95% ηνπ ακεξηθαληθνχ 

πιεζπζκνχ-δνπλ ζε θαηνηθίεο κε πξφζβαζε ζε επίγεηα, ζηαζεξή επξπδσληθή 

ππνδνκή  πνπ κπνξεί λα ππνζηεξίδεη πξαγκαηηθέο ηαρχηεηεο ιήςεο 

ηνπιάρηζηνλ 4 Mbps. Απφ απηνχο, πάλσ απφ ην 80% δεη ζε αγνξέο κε 

πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ πάξνρν ζε ζέζε λα πξνζθέξνπλ πξαγκαηηθέο 

ηαρχηεηεο ιήςεο ηνπιάρηζηνλ 4 Mbps. Δλ ησ κεηαμχ, 14 εθαηνκκχξηα 

άλζξσπνη ζηηο Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο δνπλ ζε 7 εθαηνκκχξηα θαηνηθίεο πνπ δελ 

έρνπλ πξφζβαζε ζε επίγεηα ππνδνκή επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ ηθαλή γηα 

ηέηνηεο ηαρχηεηεο. Αλ θαη νηθηζκνί πνπ δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε επίγεηα 

επξπδσληθή ζχλδεζε ηθαλή γηα ηαρχηεηεο ησλ 4 Mbps, ππάξρνπλ ζε φιε ηε 

ρψξα, εκθαλίδνληαη πην ζπρλά ζηελ πεξηθέξεηα φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ 

παξαθάησ εηθφλα. 
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Δηθόλα 1: Γηαζεζηκόηεηα επξπδσληθώλ ζπλδέζεσλ ηαρπηήησλ έσο 4 Mbps ζηηο 

Η.Π.Α. 

1.3.2.2 Θηλεηή Δπξπδσληθφηεηα 

Απφ ηνλ Λνέκβξην ηνπ 2009, νη 3G ππεξεζίεο θαιχπηνπλ πεξίπνπ ην 60% 

ηεο έθηαζεο ησλ Ζ.Ξ.Α.. Δπηπιένλ, πεξίπνπ ην 77% ηνπ ακεξηθαληθνχ 

πιεζπζκνχ δεη ζε κηα πεξηνρή πνπ εμππεξεηείηαη απφ ηξεηο ή πεξηζζφηεξνπο 

παξφρνπο ππεξεζηψλ 3G, ην 12% δεη ζε κηα πεξηνρή πνπ εμππεξεηείηαη απφ 

δχν, θαη ην 9% δεη ζε κηα πεξηνρή πνπ εμππεξεηείηαη απφ έλαλ πάξνρν. 

Ξεξίπνπ ην 2% δεη ζε κηα πεξηνρή πνπ δελ έρεη θαλέλαλ πάξνρν. 

Δπηπιένλ, ην 98% ησλ επηρεηξήζεσλ έρνπλ θάιπςε 3G ζήκεξα, αλ θαη ηα 

δεδνκέλα έρνπλ  πεξηνξηζκνχο φζνλ αθνξά ηελ ηζρχ ηνπ ζήκαηνο θαη ηελ 

θάιπςε ηνπ θηεξίνπ. Δλψ νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο έρνπλ αζχξκαηε 

επξπδσληθή θάιπςε, ζρεδφλ ην 9% ησλ πεξηθεξεηαθψλ επηρεηξήζεσλ 

εμαθνινπζνχλ λα κελ έρνπλ πξφζβαζε, ζε ζχγθξηζε κε ιηγφηεξν απφ ην 1% 

ησλ επηρεηξήζεσλ ζε αζηηθέο πεξηνρέο. Ρέινο, ελψ κηα επηρείξεζε κπνξεί λα 

έρεη θάιπςε, ε αμία ησλ θηλεηψλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ έξρεηαη φηαλ νη 

εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε φιεο ηηο εθαξκνγέο. 
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Ξνιινί θνξείο έρνπλ αλαθνηλψζεη αλαβαζκίζεηο ζε 4G επξπδσληθψλ 

δηθηχσλ. Έσο  ην 2013, ε Verizon Wireless ζθνπεχεη λα επεθηείλεη ζηαδηαθά 

Long Term Evolution (LTE) δίθηπα, έλα είδνο 4G θηλεηήο επξπδσληθήο 

ηερλνινγίαο, ζε φιεο ηηο πεξηνρέο πνπ έρεη αλαπηπρζεί, πνπ θαιχπηνπλ 

ζήκεξα πάλσ απφ 285 εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο. Ζ AT&T αλαθνίλσζε φηη ζα 

δνθηκάζεη ηελ ηερλνινγία LTE κέρξη ην ηέινο ηνπ 2010 θαη ζα αξρίζεη ηελ 

εγθαηάζηαζε ην 2011. Κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία ηεο κε ηελ Clearwire, ε Sprint 

ζρεδηάδεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην WiMAX σο ηερλνινγία ηέηαξηεο γεληάο. Ρν 

WiMAX έρεη αλαπηπρζεί ήδε ζε ιίγεο αγνξέο, θαη ε Clearwire ζρεδηάδεη λα 

θαιχςεη 120 εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο κε ηελ ηερλνινγία WiMAX κέρξη ην 

ηέινο ηνπ 2010. 

Ξαξφια απηά, νη επηδφζεηο ηνπ δηθηχνπ θαη ε δηαζεζηκφηεηα ησλ θηλεηψλ 

επξπδσληθψλ επηθνηλσληψλ, αλεμαξηήησο ηερλνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, 

βαζίδνληαη ζηελ χπαξμε ηνπ θάζκαηνο. Δηαηξίεο θαη εηδηθνί ζπκθσλνχλ φηη  

πεξηζζφηεξν θάζκα ζα ρξεηαζηεί γηα λα δηαηεξεζνχλ ηζρπξά θαη πςειήο 

απφδνζεο αζχξκαηα επξπδσληθά δίθηπα ζην εγγχο κέιινλ. 

1.3.2.3 ηνζέηεζε θαη Σξήζε ηεο Δπξπδσληθφηεηαο 

Πρεδφλ ηα δχν ηξίηα ησλ Ακεξηθαλψλ ελειίθσλ έρνπλ πηνζεηήζεη 

επξπδσληθή ζχλδεζε ζην ζπίηη. Δλψ ε πηνζέηεζε πηζαλφλ ζα εμαθνινπζήζεη 

λα απμάλεηαη, δηαθνξεηηθέο δεκνγξαθηθέο νκάδεο πηνζεηνχλ κε πνιχ 

δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο. Γηα παξάδεηγκα, κφλν ην 40% ησλ ελειίθσλ, πνπ 

θεξδίδνπλ ιηγφηεξα απφ 20.000 δνιάξηα αλά έηνο, έρνπλ πηνζεηήζεη ζηαζεξή 

επξπδσληθφηεηα ζην ζπίηη, ελψ ην 93% ησλ ελειίθσλ πνπ θεξδίδνπλ 

πεξηζζφηεξα απφ 75.000 δνιάξηα αλά έηνο, έρνπλ πηνζεηήζεη επξπδσληθή 

ζχλδεζε ζην ζπίηη. Κεηαμχ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, πνπ αληηκεησπίδνπλ 

εκπφδηα ζηε ρξήζε επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ κφλν ην 42% έρνπλ ηηο 

πηνζεηήζεη. Δθείλνη πνπ δνπλ ζε θπιεηηθέο πεξηνρέο έρνπλ πνιχ ρακειά 

πνζνζηά πηνζέηεζεο, πεξίπνπ ζην 10%, θπξίσο ιφγσ ηεο έιιεηςεο δηαζέζηκεο 

ππνδνκήο. 

Αλ θαη είλαη ζεκαληηθφ λα ζεβφκαζηε ηηο επηινγέο εθείλσλ πνπ πξνηηκνχλ 

λα κελ απνθηήζνπλ επξπδσληθέο ζπλδέζεηο, ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα ηεο 

πηνζέηεζεο αλάκεζα ζε δεκνγξαθηθέο νκάδεο δείρλνπλ φηη θαη άιινη 

παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηελ απφθαζε ηεο κε ρξήζεο επξπδσληθψλ 

ππεξεζηψλ. Ρν πιηθφ θαη νη ππεξεζίεο κπνξεί λα είλαη πάξα πνιχ αθξηβέο γηα 

νξηζκέλνπο. Άιινη δελ δηαζέηνπλ ηηο δεμηφηεηεο γηα ηε ρξήζε επξπδσληθψλ 

ππεξεζηψλ. 

Αληίζεηα, ε πηνζέηεζε θαη ρξήζε ηεο επξπδσληθφηεηαο κεηαμχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ είλαη αξθεηά κεγάιε: 95% ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ ηεο Ακεξηθήο έρνπλ πηνζεηήζεη επξπδσληθέο ππεξεζίεο. Κφλν ην 

10% ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζρεδηάδνπλ λα αλαβαζκηζηνχλ ζε ηαρχηεξε 

ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν κέζα ζηνπο επφκελνπο 12 κήλεο. 
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Δηθόλα 2: Τηνζέηεζε επξπδσληθόηεηαο από Ακεξηθαλνύο ελήιηθεο κε βάζε 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθά θαη δεκνγξαθηθά θξηηήξηα 
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Θεθάιαην 2: Ρερλνινγίεο Νπηηθψλ 
Γηθηχσλ 

2.1 Οπηηθέο Ίλεο 

2.1.1 Νπηηθέο Ίλεο ζην Φπζηθφ Δπίπεδν Γηθηχσλ 

Νη νπηηθέο ίλεο αθνξνχλ ην πξψην επίπεδν ηνπ δηθηπαθνχ κνληέινπ OSI. 

Κε βάζε ηελ εμέιημε ησλ ηερλνινγηψλ ηνπ θπζηθνχ επίπεδνπ είλαη δπλαηή ε 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δηθηχσλ ζε ηξεηο γεληέο [5]: 

 Γίθηπα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ θαιψδηα ραιθνχ ή ηερλνινγίεο 

κηθξνθπκάησλ (π.ρ. Ethernet, Γνξπθφξνη θ.α.). 

 Γίθηπα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζπλδπαζκφ θαισδίσλ ραιθνχ θαη νπηηθψλ 

ηλψλ. Σαξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη φηη νη ιεηηνπξγίεο δξνκνιφγεζεο 

γίλνληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη ε κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ κε ηε 

ρξήζε νπηηθψλ ζεκάησλ. 

 Ρέινο έρνπκε ηα δίθηπα ηξίηεο γεληάο φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη νπηηθέο 

ίλεο, ελψ νη ιεηηνπξγίεο δξνκνιφγεζεο θαη κεηαθνξάο δεδνκέλσλ 

γίλνληαη κε βάζε ηελ νπηηθή ηερλνινγία, ρσξίο θακία ελδηάκεζε 

κεηαηξνπή ησλ ζεκάησλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Απηφ έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα ηε κεγάιε αχμεζε ηνπ παξερφκελνπ bandwidth. 

Έλα νπηηθφ ζχζηεκα κεηάδνζεο έρεη ηξία ζηνηρεία: ηελ πεγή θσηφο, ην 

κέζν κεηάδνζεο θαη ηνλ αληρλεπηή. Ππκβαηηθά, έλαο παικφο θσηφο  

αληηζηνηρεί ζην bit 1, ελψ ε απνπζία θσηφο ζην bit 0. Ρν κέζν κεηάδνζεο είλαη 

κία εμαηξεηηθά ιεπηή ίλα γπαιηνχ. Ν αληρλεπηήο δεκηνπξγεί έλαλ ειεθηξηθφ 

παικφ φηαλ πέθηεη πάλσ ηνπ θσο. Ππλδένληαο κηα πεγή θσηφο ζην έλα άθξν 

ηεο νπηηθήο ίλαο θαη έλαλ αληρλεπηή ζην άιιν, έρνπκε έλα κνλνθαηεπζπληηθφ 

ζχζηεκα κεηάδνζεο, πνπ δέρεηαη έλα ειεθηξηθφ ζήκα, ην κεηαηξέπεη ζε 

παικνχο θσηφο θαη ην κεηαδίδεη, ελψ ζην ηέινο ην κεηαηξέπεη ζε ειεθηξηθφ 

ζήκα ζηε ιήςε. 
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Δηθόλα 3: Δθπνκπή δέζκεο θσηόο δηακέζνπ νπηηθήο ίλαο 

Ρα νπηηθά ζήκαηα, εζσηεξηθά αλαθιψκελα, κπνξνχλ λα ηαμηδέςνπλ 

κεγάιεο απνζηάζεηο αθνχ ηζρχεη ε αξρή ηεο θπζηθήο: «Όηαλ κία αθηίλα 

θσηφο πεξλά απφ ην έλα κέζν ζε άιιν, π.ρ. απφ γπαιί ζε αέξα ε αθηίλα 

δηαζιάηαη ζηε δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα γπαιηνχ/αέξαο». Ζ πνζφηεηα 

δηάζιαζεο εμαξηάηαη απφ ηηο ηδηφηεηεο ησλ δχν κέζσλ. Γηα γσλίεο 

πξφζπησζεο κεγαιχηεξεο απφ κία ζπγθεθξηκέλε θξίζηκε ηηκή, ην θσο 

δηαζιάηαη πίζσ ζην γπαιί θαη δελ δηαθεχγεη ζηνλ αέξα. Ππλεπψο κηα αθηίλα 

θσηφο πξνζπίπηνπζα κε γσλία ίζε ή κεγαιχηεξε ηεο θξίζηκεο ηηκήο 

παγηδεχεηαη εληφο ηεο ίλαο. Κε απηφ ηνλ ηξφπν ε αθηίλα κπνξεί λα δηαδνζεί 

γηα πνιιά ρηιηφκεηξα, κε ζρεδφλ κεδεληθή απψιεηα. Δπίζεο, ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα λα δηαδίδνληαη πνιιέο δηαθνξεηηθέο αθηίλεο αξθεί λα ζηέιλνληαη 

κε δηαθνξεηηθέο γσλίεο πξφζπησζεο θαη ε γσλία απηή λα είλαη κεγαιχηεξε 

ηεο θξίζηκεο. Κηα νπηηθή ίλα απνηειείηαη απφ κία δέζκε γπάιηλσλ λεκάησλ 

(fibers), θάζε κία απφ ηηο νπνίεο είλαη ηθαλή λα κεηαδίδεη κελχκαηα 

δηακνξθσκέλα ζε θχκαηα θσηφο. Νη νπηηθέο ίλεο έρνπλ αξθεηά 

πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηα παξαδνζηαθά ηειεπηθνηλσληαθά κέζα, φπσο 

είλαη ην κεγαιχηεξν εχξνο δψλεο (bandwidth) θαη θαηά ζπλέπεηα κπνξνχλ λα 

κεηαθέξνπλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, επεξεάδνληαη ιηγφηεξν απφ 

παξεκβνιέο απφ φηη ηα κεηαιιηθά θαιψδηα, είλαη πην ιεπηέο θαη πην ειαθξέο 

θαη κπνξνχλ λα κεηαδψζνπλ δεδνκέλα ζε ςεθηαθή αληί αλαινγηθή κνξθή. 

Νη νπηηθέο ίλεο έρνπλ ζην θέληξν ηνπο ηνλ ππξήλα κέζνπ ηνπ νπνίνπ 

κεηαδίδεηαη ην νπηηθφ ζήκα. Ν ππξήλαο εγθισβίδεη ηηο αθηίλεο θσηφο θαη ηηο 

νδεγεί ζην ηέξκα. Ρα θχκαηα κεηαθέξνληαη απφ ηνλ ππξήλα ηεο νπηηθήο ίλαο. 

ζν πην ζηελφο είλαη ν ππξήλαο, ηφζν πην γξήγνξα κεηαθέξεηαη ην θχκα 

θσηφο. Ν νπηηθφο ππξήλαο πεξηβάιιεηαη απφ ζηξψκα γπάιηλεο επηθάιπςεο Ζ 

επηθάιπςε (cladding), ε νπνία πεξηβάιιεη ηελ νπηηθή ίλα θξαηάεη ην θσο ζηνλ 

ππξήλα, εκπνδίδνληαο ην ζήκα λα δηαζθνξπηζηεί θαη λα ράζεη ηελ ηζρχ ηνπ. Ζ 

επηθάιπςε κε ηε ζεηξά ηεο πεξηβάιιεηαη απφ ην εμσηεξηθφ πξνζηαηεπηηθφ 

πιηθφ, ε νπνία πξνζηαηεχεη ηελ ίλα απφ ηνπο πεξηβαιινληνινγηθνχο 

θηλδχλνπο. 
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Ζ δέζκε θσηφο εθπέκπεηαη ζηνλ ππξήλα ηεο νπηηθήο ίλαο θαη πξνζπίπηεη 

κε ηέηνηα γσλία ζηελ επηθάιπςε ψζηε λα ππάξρεη νιηθή αλάθιαζε θαη λα 

κεηαδίδεηαη ζε φιν ην κήθνο ηεο νπηηθήο ίλαο. Ζ νπηηθή ίλα εγθισβίδεη φιε 

ηελ ελέξγεηα ηεο αθηίλαο ηνπ θσηφο. 

2.1.2 Ρχπνη Νπηηθψλ Ηλψλ 

πάξρνπλ πνιιέο γσλίεο κε ηηο νπνίεο ην θσο κπνξεί λα εηζέιζεη ζε κία 

νπηηθή ίλα θαη λα δεκηνπξγήζεη δηαθνξεηηθέο γσλίεο πξφζπησζεο ζηελ 

επηθάιπςε νη νπνίεο αλαθέξνληαη θαη σο ηξφπνη (modes). 

 
Δηθόλα 4: Οπηηθέο ίλεο 

Ν αξηζκφο ησλ ηξφπσλ (modes) απμάλεη θαζψο απμάλεη ε δηάκεηξνο ηνπ 

ππξήλα. Νη κνλφηξνπεο (single-mode) νπηηθέο ίλεο έρνπλ ζπλήζσο δηάκεηξν 

ππξήλα πεξίπνπ 10κm ελψ νη πνιχηξνπεο 50-100κm. Νη κνλφηξνπεο νπηηθέο 

ίλεο, ζε αληίζεζε κε ηηο πνιχηξνπεο δελ δηαρένπλ ηε δέζκε θσηφο αιιά 

απαηηνχλ ζπγθέληξσζε θσηφο κεγάιεο έληαζεο ζε ππξήλα κηθξήο δηακέηξνπ, 

γεγνλφο πνπ απαηηεί ηε ρξήζε laser. Ζ δηάκεηξνο δειαδή ηνπ ππξήλα λα είλαη 

αλάινγε ηνπ κήθνπο θχκαηνο ηνπ εθπεκπφκελνπ νπηηθνχ ζήκαηνο. 

Αλαθέξεηαη θαη ζαλ νκναμνληθή κεηάδνζε. 

Δπηπιένλ, γηα ηηο πνιχηξνπεο ίλεο ππάξρεη έλαο επηπιένλ δηαρσξηζκφο 

αλάινγα κε ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπο θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε ην αλ ε 

κεηαβνιή ηνπ δείθηε δηαζιάζεσο κεηαμχ ηνπ ππξήλα θαη ηεο επηθάιπςεο 

είλαη απφηνκε (step index) ή είλαη βαζκηαία φζν απνκαθξπλφκαζηε απφ ην 

θέληξν ηνπ ππξήλα ηεο ίλαο (graded index). Νη ηξφπνη δηάδνζεο ηνπ νπηηθνχ 

ζήκαηνο ζε θάζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο θαίλνληαη ζηελ 

παξαθάησ εηθφλα. 
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Δηθόλα 5: Σύπνη νπηηθώλ ηλώλ 

2.1.3 Πεκαηνδφηεζε 

Γηα ηε δεκηνπξγία ηεο θσηεηλήο δέζκεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δχν 

είδε πεγψλ, νη Γίνδνη Δθπνκπήο Φσηφο LED (Light Emitting Diodes) θαη ηα 

Laser εκηαγσγψλ. Νη Γίνδνη Δθπνκπήο Φσηφο LED παξάγνπλ δεδνκέλα κε 

ρακειφ ξπζκφ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κεηάδνζε δεδνκέλσλ ζε κηθξέο 

απνζηάζεηο. Απνηεινχλ ζρεηηθά αξγέο ζπζθεπέο, θαηάιιειεο γηα εθαξκνγέο 

κε ηαρχηεηεο ρακειφηεξεο απφ 1Gbps, ελψ εκθαλίδνπλ έλα ζρεηηθά επξχ 

πιάηνο θάζκαηνο. Νη δηαηάμεηο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο ζε 

επηθνηλσληαθέο εθαξκνγέο πνιχηξνπσλ νπηηθψλ ηλψλ. Υζηφζν, παξνπζηάδνπλ 

θάπνηα πιενλεθηήκαηα φπσο είλαη ε κεγάιε δηάξθεηα δσήο, ε κηθξή 

επαηζζεζία ζε κεηαβνιέο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ην ρακειφ θφζηνο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη ζπζθεπέο Laser (Light Amplification by 

Stimulated Emission of Radiation) παξάγνπλ δέζκεο θσηνλίσλ κέζσ ηεο 

δηέγεξζεο κε ειεθηξηθφ ξεχκα ηνληζκέλσλ πιηθψλ. Νη δέζκεο θσηνλίσλ 

εληζρχνληαη κε ζχζηεκα θαζξεπηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα εμέξρνληαη κε ηε κνξθή 

εμαηξεηηθά εζηηαζκέλσλ αθηηλψλ. Ρα Lasers κπνξνχλ λα ζπληνληζηνχλ, φζνλ 

αθνξά ην κήθνο θχκαηφο ηνπο, κε ρξήζε κεζφδσλ ζπληνληζκνχ φπσο είλαη ν 

κεραληθφο ζπληνληζκφο, ν νπηναθνπζηηθφο ζπληνληζκφο, ν ειεθηξνπηηθφο 

ζπληνληζκφο θαη ν injection-current-based ζπληνληζκφο. Ρα κεραληθά 
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ζπληνληδφκελα Lasers κπνξνχλ λα ζπληνληζηνχλ ζε φιν ην σθέιηκν θάζκα 

(ηάμεσο ησλ 100nm), αιιά ν ρξφλνο ελαιιαγήο θαλαιηψλ είλαη ηεο ηάμεο 

msec εμ’ αηηίαο ησλ κεραληθψλ ζηνηρείσλ κέζσ ησλ νπνίσλ γίλεηαη ν 

ζπληνληζκφο. Ρα νπηναθνπζηηθά Lasers ζπλδπάδνπλ κέζν εχξνο θαη κέζν 

ρξφλν ζπληνληζκνχ (ηάμεσο ησλ 10κsec). Νη κηθξφηεξνη ρξφλνη ελαιιαγήο 

θαλαιηψλ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κε ηε ρξήζε Laser εκηαγσγψλ φπσο ηα 

Distributed-Feedback Laser (DFB) θαη Distributed-Bragg-Reflector (DBR) 

πνπ έρνπλ ρξφλν ζπληνληζκνχ κηθξφηεξν ησλ 10nsec αιιά έρνπλ πεξηνξηζκέλν 

εχξνο κήθνπο θχκαηνο (ηεο ηάμεσο κεξηθψλ θαλαιηψλ). Γηαζέηνπλ 

ραξαθηεξηζηηθά θαη απφδνζε πνπ ηνπο θαζηζηά θαηαιιειφηεξνπο γηα 

εθαξκνγέο κνλφηξνπεο νπηηθήο ίλαο. 

2.1.4 Νπηηθνί Γέθηεο 

Ρν άθξν ιήςεο κηαο νπηηθήο ίλαο απνηειείηαη απφ κία θσηνδίoδν ε νπνία 

κε θαηάιιεινπο θαζξέπηεο δέρεηαη ηε δέζκε θσηφο απφ ηελ νπηηθή ίλα θαη 

ζπληνλίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν κήθνο θχκαηνο αλάινγα κε ηελ απφζηαζε ησλ 

θαζξεπηψλ κεηαμχ ηνπο. Νη νπηηθνί δέθηεο κπνξεί λα είλαη παζεηηθνί 

(passive), ελεξγνί (active) θαη δηφδνπ Laser (Laser-diode-amplifier-based). Ρν 

πιενλέθηεκα ησλ παζεηηθψλ δεθηψλ είλαη φηη κπνξνχλ λα πεηχρνπλ πςειή 

αλάιπζε. Ρν κεηνλέθηεκα ηνπο είλαη νη ζεκαληηθέο απψιεηεο θαη ν κεγάινο 

ρξφλνο ζπληνληζκνχ (ηεο ηάμεσο ησλ msec) θαζψο ζηελ θαηαζθεπή ηνπο 

πεξηιακβάλνπλ κεραληθά ζηνηρεία. Νη ελεξγνί θαη νη δηφδνπ Laser δέθηεο, 

κπνξνχλ λα ζπληνληζηνχλ κε κεγαιχηεξεο ηαρχηεηεο (ηεο ηάμεσο ησλ nsec) 

έρνληαο φκσο κηθξφηεξε αλάιπζε κε απνηέιεζκα λα κπνξνχλ λα 

ζπληνληζηνχλ ζε ιηγφηεξα θαλάιηα. 

2.1.5 Νπηηθνί Δληζρπηέο 

Κε ηνπο εθπνκπνχο (Lasers) θαη ηνπο δέθηεο (filters), νη νπηηθνί εληζρπηέο 

(optical amplifiers) είλαη απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία ζηε ζρεδίαζε νπηηθψλ 

δηθηχσλ. Νη νπηηθνί εληζρπηέο παξέρνπλ ην κέζν ζηα νπηηθά ζήκαηα ψζηε λα 

αλαγελληφληαη ρσξίο ηελ αλάγθε ρξήζεο νπηηθν-ειεθηξνληθψλ κεηαιιαθηψλ. 

Νη νπηηθνί εληζρπηέο ηχπνπ Erbium-doped (Erbium-doped fiber amplifiers - 

EDFA) πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε νπηηθφ κήθνο θχκαηνο 1.5 κm, ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζην πεδίν ησλ επηθνηλσληψλ κεγάισλ απνζηάζεσλ θαη είλαη απφ ηηο πιένλ 

αμηφπηζηεο ιχζεηο. Κε ηε ρξήζε ησλ παξαπάλσ νπηηθψλ εληζρπηψλ EDFA 

είλαη δπλαηή ε εθπνκπή ζεκάησλ ζε κεγάιεο απνζηάζεηο. 

2.2 Οπηηθά πζηήκαηα Μεηάδνζεο 

2.2.1 Ζ Αξρή Ιεηηνπξγίαο ηεο Ρερλνινγίαο WDM 

Κηα ζηξαηεγηθή γηα ηε δεκηνπξγία δηθηχσλ πνπ ζα κπνξνχλ λα 

ππνζηεξίμνπλ ηηο λέεο πνιχ ελδηαθέξνληεο, θαη απαηηεηηθέο γηα εχξνο δψλεο 

εθαξκνγέο είλαη ε ηερλνινγία πνιππιεμίαο κήθνπο θχκαηνο (Wavelength 

Division Multiplexing). Ζ βαζηθή ηδέα πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίρηεθε ε λέα 
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ηερλνινγία ήηαλ ε εμήο: ζε θάζε νπηηθή ίλα ην νπηηθφ ζήκα πνπ δηαδίδεηαη 

έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν κήθνο θχκαηνο, είλαη δπλαηφλ απφ ηελ ίδηα ίλα λα 

πεξάζνπλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο δηαθνξεηηθά ζήκαηα δηαθνξεηηθνχ κήθνπο 

θχκαηνο (ι) ή αιιηψο δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο κηαο θαη κηιάκε γηα νπηηθά 

ζήκαηα, ηα νπνία ην θαζέλα λα αληηπξνζσπεχεη θαη κία ξνή δεδνκέλσλ. Απηή 

ε ηδέα δελ ήηαλ θαηλνχξηα, άιισζηε ε πνιππιεμία ζην ίδην κέζν παξαπάλσ 

ηνπ ελφο ζήκαηνο κε δηαθνξεηηθά κήθε θχκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη απφ πνιχ 

παιηά ζηηο εθπνκπέο ξαδηνθψλνπ αιιά θαη ζε πνιιέο άιιεο εθαξκνγέο, αιιά 

έγηλε ηειεπηαία εθηθηή ε πινπνίεζε ηεο θαη ζηα νπηηθά δίθηπα [6]. 

 
Δηθόλα 6: Η ηερλνινγία WDM 

Κε βάζε απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ έγηλε δπλαηή ε παξάιιειε κεηάδνζε 

ζήκαηνο θαη ζηηο νπηηθέο ίλεο. Ζ πνιππιεμία κήθνπο θχκαηνο είλαη ε ηερληθή 

κεηάδνζεο πιεξνθνξίαο κέζα απφ νπηηθή ίλα ε νπνία επηηξέπεη ηελ 

παξάιιειε κεηάδνζε bits ή αιιηψο ηε ζεηξηαθή κεηάδνζε ραξαθηήξσλ. 

Ρν κέξνο ηνπ θάζκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ηερλνινγία WDM είλαη 

δπν παξάζπξα ζηηο πεξηνρέο γχξσ απφ ηα 1300nm, ζην νπνίν παξάζπξν 

έρνπκε ηελ ειάρηζηε δηαζπνξά ζε ζρέζε κε νπνηνδήπνηε άιιν κέξνο ηνπ 

θάζκαηνο θαη ην άιιν είλαη ζηελ πεξηνρή ησλ 1550 nm ζην νπνίν αληίζηνηρα 

έρνπκε ηελ ειάρηζηε εμαζζέληζε. Πε θαζέλα απφ ηα δχν παξάζπξα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί έλα εχξνο δψλεο γχξσ ζηα 15.000 GHz, κε άιια ιφγηα ην 

εχξνο ησλ παξαζχξσλ είλαη γχξσ ζηα 100nm. Θεσξεηηθά ζ’ απηφ ην εχξνο 

είλαη δπλαηφλ λα νξηζηνχλ γχξσ ζηα 3000 δηαθνξεηηθά θαλάιηα κε δηαθνξά 

κεηαμχ ηνπο 0.03 nm. 

2.2.2 Ζ Ρερλνινγία DWDM 

Ρα ζπζηήκαηα WDM κπνξνχλ λα κεηαδψζνπλ κέρξη 24 θαλάιηα αιιά ζην 

κέιινλ φια δείρλνπλ φηη ε ρσξεηηθφηεηα ζα απμεζεί ζηα 128 θαη παξαπάλσ 

κέζα απφ κηα ίλα. Πήκεξα ε ηερληθή DWDM (Dense Wave Division 

Multiplexing - Ξπθλή Ξνιππιεμία ζην πεδίν ηνπ Κήθνπο Θχκαηνο) έρεη 

εληαρζεί ζηελ ηερληθή WDM. Ρερληθά είλαη ε ίδηα κεζνδνινγία αιιά φπσο 

θαίλεηαη θαη απφ ην φλνκα ε DWDM εκπεξηέρεη πεξηζζφηεξα θαλάιηα θαη 

κεγαιχηεξε ρσξεηηθφηεηα ζε εχξνο δψλεο. 

Ππρλά νη δχν απηέο ηερληθέο αλαθέξνληαη ζαλ κηα, WDM, ρσξίο λα 

δηαθξίλεηαη ε εηδνπνηφο δηαθνξά. Ζ ηερλνινγία DWDM είλαη ε πεξηζζφηεξα 

ππνζρφκελε ηερλνινγία γηα κεηαθνξά δεδνκέλσλ κέζα απφ νπηηθέο ίλεο θαη 

απνηειεί ζίγνπξα κνλφδξνκν γηα ηελ πινπνίεζε ζρεδίσλ φπσο ην Gigabit 

Internet. Ζ ηερλνινγία απηή ζπλίζηαηαη ζηελ πνιππιεμία (multiplexing) 
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ζεκάησλ δηαθνξεηηθνχ κήθνπο θχκαηνο (wavelength) θαη ζηελ κεηάδνζή ηνπο 

κέζσ κηαο κφλν νπηηθήο ίλαο. Ρν απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε 

αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ ξπζκνχ κεηαθνξάο δεδνκέλσλ αλά νπηηθή ίλα, πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ άζξνηζε ησλ ξπζκψλ κεηαθνξάο θάζε ζήκαηνο 

δηαθνξεηηθνχ κήθνπο θχκαηνο. Δλδεηθηηθά, αλαθέξνπκε φηη κε ηα ζεκεξηλά 

δεδνκέλα είλαη δπλαηή ε πνιππιεμία ζαξάληα ηέηνησλ ζεκάησλ ζε κηα θαη 

κφλν νπηηθή ίλα, θάζε έλα απφ ηα νπνία κπνξεί λα κεηαθέξεη δεδνκέλα κε 

ξπζκφ 10 Gbps, θάηη πνπ νδεγεί ζε ζπλνιηθφ ξπζκφ κεηαθνξάο δεδνκέλσλ ίζν 

κε 400 Gbps. Πε πεηξακαηηθφ, κάιηζηα, επίπεδν έρνπλ επηηεπρζεί ξπζκνί 

κεηαθνξάο δεδνκέλσλ ηεο ηάμεο ησλ Tbps. 

Πηα αξρηθά ζηάδηα ε ηερλνινγία απηή είρε ηελ νλνκαζία WDM 

(wavelength division multiplexing) θαη ήηαλ δπλαηφλ λα πνιππιερζνχλ 

ιηγφηεξα απφ ζαξάληα ζήκαηα δηαθνξεηηθνχ κήθνπο θχκαηνο. Αξγφηεξα 

έγηλε εθηθηή ε πνιχπιεμε πεξηζζφηεξσλ ηέηνησλ ζεκάησλ. Ζ παξαπάλσ 

δηαδηθαζία κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κεηαθνξά πιεξνθνξίαο κέζσ νπηηθψλ 

θαλαιηψλ (optical channels), ηα νπνία έρνπλ έλα θνηλφ κέζν κεηαθνξάο, ηελ 

νπηηθή ίλα. Έηζη είλαη δπλαηή ε αχμεζε θαη ε θαιχηεξε δηαρείξηζε ηεο 

ρσξεηηθφηεηαο ησλ ήδε ππαξρφλησλ νπηηθψλ ηλψλ, ρσξίο λα είλαη 

απαξαίηεηε ε εγθαηάζηαζε λέσλ (πνπ έρεη κεγάιν θφζηνο). 

Πηα DWDM ζπζηήκαηα ηα κήθε θχκαηνο ηνπ θσηφο βξίζθνληαη πνιχ 

θνληά κεηαμχ ηνπο, ζπλήζσο 100 GHz ή πεξίπνπ 0,75 nm ρσξηζηά. Ρα DWDM 

ζπζηήκαηα, κέζσ δηεζλψλ θαζνξηζκέλσλ θξηηεξίσλ, ρξεζηκνπνηνχλ DFB 

laser επηθεληξσκέλα ζε ζπγθεθξηκέλα κήθε θχκαηνο θαη δηαρσξηζκέλα 

κεηαμχ ηνπο ζε 100, 200 ή 50 GHz ζρεηηζκέλα ζηα 1,5 nm, 0,75 nm ή 0,38 nm 

αληίζηνηρα. Ρν θεληξηθφ κήθνο θχκαηνο κηαο ηππηθήο DFB laser εθαξκνγήο 

θαηεπζχλεηαη κε 0,08 nm/oC. Πε δηάηαμε 100 GHz κηα αιιαγή ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ιεηηνπξγίαο θαηά 10νC ζα ηνπνζεηνχζε ην 

κήθνο θχκαηνο ηνπ laser ζε κηα γεηηνληθή κπάληα. Πε έλα DWDM laser ,ην 

chip είλαη ηνπνζεηεκέλν ζε έλα ζεξκνειεθηξηθφ ςχθηε ψζηε λα ειέγρεηαη ε 

ζεξκνθξαζία θαη έηζη λα ειέγρεηαη ην κήθνο ηνπ θχκαηνο. 

Ζ ηερλνινγία WDM αλαθέξεηαη ζην physical layer ησλ δηθηχσλ θαη 

εδξαηψζεθε ιφγσ ηεο βειηίσζεο ησλ θπζηθψλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηηο θαισδηψζεηο. Έηζη αξρηθά κε ηελ βειηίσζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ lasers 

θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ εκθάληζε ησλ νπηηθψλ εληζρπηψλ έγηλε δπλαηή ε 

παξάιιειε κεηάδνζε ζεκάησλ κέζα απφ ηηο ήδε ππάξρνπζεο νπηηθέο ίλεο. 

Δπνκέλσο ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί εχθνιε ε κεηάβαζε ζε απηή ηελ 

ηερλνινγία. Υζηφζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ζνβαξά 

ππφςε πξηλ γίλεη κηα ηέηνηα αλαβάζκηζε φπσο ην θφζηνο θαη ε 

αληαγσληζηηθφηεηα απέλαληη ζε άιιεο ηερλνινγίεο. 
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2.2.3 Ζ Ρερλνινγία CWDM 

Ζ πνιππιεμία αδξνκεξνχο δηαίξεζεο κήθνπο θχκαηνο (CWDM – Coarse 

Wavelength Division Multiplexing) είλαη κηα ηερλνινγία κεηαθνξάο 

πνιππξσηνθφιισλ, πνπ παξνπζηάδεη ζεκαληηθή αλάπηπμε ζηελ αγνξά ιφγσ 

ησλ ηδηνηήησλ ρακειφηεξνπ θφζηνπο θαη ηεο απιφηεηαο ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο. 

Ζ CWDM ηερλνινγία αληηπξνζσπεχεη κηα ηέιεηα νηθνλνκηθή ηερλνινγία ηφζν 

ζε πξφζβαζε φζν θαη ζηελ αγνξά δηθηχσλ θνξκνχ θαη εηδηθά ζε ζρεηηθά 

κηθξέο απνζηάζεηο (έσο 31 κίιηα). Ξαξαδίδεη ηα πνιιαπιάζηα κήθε θχκαηνο 

κέζσ κηαο νπηηθήο ίλαο ζε έλα κέξνο ηνπ θφζηνπο θαη πνιππινθφηεηαο ησλ 

ζπζηεκάησλ DWDM. Έλαο αθξηβέζηεξνο νξηζκφο ηνπ CWDM είλαη «κηα 

κνξθή δηαίξεζεο θαη πνιππιεμίαο κήθνπο θχκαηνο πνπ έρεη επξχηεξα 

δηαζηήκαηα κεηαμχ ησλ κεθψλ θχκαηνο απφ απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην 

DWDM. Επίζεο, αληίζεηα απφ άιιεο κνξθέο WDM, ρξεζηκνπνηεί έλα πνιχ 

επξχηεξν θσηνληαθφ θάζκα δσλψλ απφ άιια ηέηνηα ζπζηήκαηα, ηα νπνία 

ζπρλά είλαη πεξηνξηζκέλα ζε κηα ή δχν δψλεο» . (Κέρξη 18 κήθε θχκαηνο 

κπνξνχλ λα ζηαινχλ ρξεζηκνπνηψληαο κεξηθά ζρέδηα CWDM). Ζ CWDM 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί πάλσ απφ πνιχηξνπεο θαη κνλφηξνπεο ίλεο αλ θαη 

νη απνζηάζεηο ηνπ ζήκαηνο είλαη γεληθά πην ζχληνκεο απφ ην DWDM. 

2.2.4 Ζ Ρερλνινγία SONET/SDH 

Ζ ηερλνινγία απηή παξνπζηάζηεθε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη 

αθνξνχζε κηα κεγάιε νκάδα πξνηχπσλ πνπ άπηνληαη ησλ νπηηθψλ 

επηθνηλσληψλ. Πηηο Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο θαη ζηελ Ηαπσλία, νη ηππνπνηήζεηο 

απηέο είλαη γλσζηέο σο SONET (Synchronous Optical Network). Αληίζεηα, 

ζηε Δπξψπε νλνκάδνληαη SDH (Synchronous Digital Hierarchy). Ρν πξφηππν 

SONET δεκηνπξγήζεθε απφ ηε Bellcore ελψ ην SDH αξρηθά ηππνπνηήζεθε 

απφ ηνλ ETSI θαη ζηε ζπλέρεηα έγηλε δηεζλέο πξφηππν κε θάπνηεο 

ηξνπνπνηήζεηο απφ ηελ ITU-T. 

Ρν πξφηππν SONET (θαη ζηε ζπλέρεηα ην SDH), πξνζπάζεζε λα 

απνηειέζεη πξφηππν νπηηθήο δηαζχλδεζεο κε ζηφρν ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα 

ζπζηεκάησλ δηαθνξεηηθψλ θαηαζθεπαζηψλ. Σσξίο ην SONET, ε δηαζχλδεζε 

γίλεηαη κφλν κε απνπνιππιεμία ζην ειεθηξηθφ επίπεδν, θάηη πνπ επηβαξχλεη 

πνιχ ηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ κηαο θαη ε κεηαηξνπή ηνπ ζήκαηνο απφ νπηηθφ 

ζε ειεθηξηθφ θαη ην αληίζηξνθν είλαη κηα ρξνλνβφξα δηαδηθαζία. Ρα πξφηππα 

SONET/SDH νξίδνπλ κηα λέα ςεθηαθή ηεξαξρία πνιππιεμίαο πνπ είλαη 

θαηάιιειε γηα ηνλ ρεηξηζκφ ζεκάησλ πνπ βαζίδνπλ ηε κεηαθνξά ηνπο ζε 

νπηηθέο ίλεο, ελψ ηαπηφρξνλα επηηξέπνπλ ηελ εχθνιε εμαγσγή απφ έλα 

πνιππιεγκέλν ζήκα ησλ δηαθφξσλ ζεκάησλ ρακειφηεξσλ ξπζκψλ. 

Ρν βαζηθφ δνκηθφ ζηνηρείν ηνπ SONET είλαη έλα πιαίζην 810 bytes, 

δηάξθεηαο 125 κsec. Απνηειείηαη απφ κηα πεξηνρή κε κέγεζνο 774 bytes ζηελ 

νπνία κεηαθέξεηαη ην payload (σθέιηκν θνξηίν) θαη κηα πεξηνρή overhead 

(επηβάξπλζεο κεηάδνζεο). Ζ πεξηνρή σθέιηκνπ θνξηίνπ νξίδεηαη θαη ζαλ 

«Φάθεινο Πχγρξνλνπ Φνξηίνπ» (SPE – Synchronous Payload Envelope) θαη 
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πεξηιακβάλεη θαη ηελ επηβάξπλζε κνλνπαηηνχ/δηαδξνκήο (path overhead - 

POH). Ρν overhead έρεη κέγεζνο 36 bytes θαη ρσξίδεηαη ζε δχν ηκήκαηα, ηελ 

επηβάξπλζε ηκήκαηνο θαη ηελ επηβάξπλζε γξακκήο πνπ αλαθέξνληαη ζαλ 

SOH (Section Overhead) θαη LOH (Line Overhead) αληίζηνηρα. 

Ρν πιαίζην ηνπ SONET κεηαδίδεηαη ζρεκαηίδνληαο έλα ζήκα 51,840 

Mbps, γλσζηφ σο «Πήκα Πχγρξνλεο Κεηαθνξάο -1νπ επηπέδνπ» (STS-1 

Synchronous Transport Signal-level 1). Ζ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ SONET 

επηηπγράλεηαη νξίδνληαο ην βαζηθφ STS-1 ζήκα θαη δεκηνπξγψληαο ζηε 

ζπλέρεηα κηα πνιιαπιάζηα δνκή ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηελ πνιππιεμία 

ζεκάησλ STS-1 κε ηε κέζνδν ηεο παξεκβνιήο νθηάδσλ. Έηζη αλάινγα κε ην 

βαζκφ πνιππιεμίαο δεκηνπξγνχληαη ζήκαηα κε ξπζκνχο Λ θνξέο 

κεγαιχηεξνπο απφ ην βαζηθφ ξπζκφ ηνπ STS -1 πνπ είλαη 51,840 Mbps. Δπί 

ηνπ παξφληνο νη ηηκέο ηνπ Λ είλαη 1,3,9,12,18,24,36,48. 

Πίλαθαο 1: Πξόηππα ξπζκώλ κεηαθνξάο 

 
ηαλ ε κεηάδνζε γίλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο νπηηθή ίλα, νξίδεηαη έλα 

νπηηθφ αληίζηνηρν ηνπ ζήκαηνο STS-1 πνπ νλνκάδεηαη «Νπηηθφο Φνξέαο – 1νπ 

επηπέδνπ» (OC-1 Optical Carrier- level 1). Ρν OC-1 είλαη ην ζήκα πνπ 

ιακβάλεηαη ζηελ έμνδν ελφο ειεθηξηθφ-νπηηθνχ κεηαηξνπέα, φηαλ ζηελ 

είζνδφ ηνπ εηζάγεηαη ην ζήκα STS -1. Ρν OC-1 απνηειεί ην βαζηθφ δνκηθφ 

ζηνηρείν κεηάδνζεο ζην SONET θαη απφ απηφ κπνξνχλ λα παξαρζνχλ ζήκαηα 

πςειφηεξεο ηεξαξρίαο. Γηα παξάδεηγκα ην OC -3 κεηαθέξεη πιεξνθνξία κε 

ξπζκφ 3x51,84 δειαδή 155,42 Mbps. Ν αξηζκφο πνπ ζπλνδεχεη ην πξφζεκα OC 

δείρλεη ην πιήζνο ησλ ζεκάησλ ςεθηαθνχ ξεχκαηνο (DS3), πνπ ην ηνπηθφ 

ζήκα κπνξεί λα κεηαθέξεη. Έηζη έρνπλ δεκηνπξγεζεί δηάθνξα πξφηππα 

ξπζκψλ κεηαθνξάο δεδνκέλσλ πάλσ απφ νπηηθέο ίλεο ηα νπνία 
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αληηζηνηρίδνληαη κε ηνπο ξπζκνχο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ απφ ειεθηξηθά 

ζήκαηα Ξίλαθαο 1. 

Γηα ηελ κεηαθνξά κηθξφηεξσλ ξπζκψλ δεδνκέλσλ απφ ην βαζηθφ STS -1 ν 

Φάθεινο Πχγρξνλνπ Φνξηίνπ (SPE) ελφο πιαηζίνπ STS -1 κπνξεί λα δηαηξεζεί 

ζε ζπληζηψζεο ρακειφηεξσλ ξπζκψλ. Απηέο νη ζπληζηψζεο είλαη εηδηθέο δνκέο 

πνπ νλνκάδνληαη «λνεηέο κεξηθέο ξνέο» (VT-Virtual Tributary) θαη 

επηηξέπνπλ ηε κεηαθνξά σθέιηκσλ θνξηίσλ, πνπ είλαη κηθξφηεξα απφ ην 

σθέιηκν θνξηίν ηνπ STS -1. Γηα παξάδεηγκα ε λνεηή ξνή VT1.5 κπνξεί λα 

κεηαθέξεη ζήκα 1,544 Mbps (Ρ1). 

Ρν πξφηππν SDH βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζην SONET θαη κάιηζηα 

επεθηείλεη θάπνηα ζηνηρεία ηνπ έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα γίλεη δηεζλέο 

standard. Ξαξά ηε κεγάιε νκνηφηεηα ππάξρνπλ θάπνηεο δηαθνξέο κεηαμχ 

ηνπο. Ζ πην βαζηθή είλαη ε δηαθνξά ζηνλ βαζηθφ ξπζκφ. Πην SDH ν ξπζκφο 

απηφο είλαη πεξίπνπ 150Mbps, ελψ ζην SONET είλαη 50Mbps. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη απαηηείηαη ε ζπλέλσζε (concatenation) ηξηψλ βαζηθψλ ζεκάησλ STS-1 ηνπ 

SONET γηα λα πξνθχςεη ην STM-1 ηνπ SDH. 

Δπίζεο ηα SONET θαη SDH δηαθέξνπλ ζην πιήζνο θαη ηελ ππθλφηεηα ησλ 

ξπζκψλ κεηάδνζεο πνπ ππνζηεξίδνπλ. Δπεηδή ε ηηκή ηνπ βαζηθνχ πιαηζίνπ 

ηνπ SDH είλαη 155,520 Mbps, κε ηελ πνιππιεμία π.ρ. ηεζζάξσλ θαλαιηψλ ζα 

πξνθχςεη ξνή πιεξνθνξίαο κε ξπζκφ 622,080Mbps (STM-4) θαη αλ 

πνιππιερζνχλ 16, ν ξπζκφο πνπ ζα πξνθχςεη ηζνχηαη κε 2488,320 (STM-16). 

Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά ην πιαίζην κεηάδνζεο, ην πιαίζην ηνπ SONET κπνξεί 

λα ζεσξεζεί φηη είλαη ην έλα ηξίην ηνπ SDH. To πιαίζην ηνπ SDH απνηειείηαη 

απφ 9 γξακκέο ησλ 270 bytes, ελψ ηνπ SONET απφ 9 γξακκέο ησλ 90 bytes. 

Ρέινο, επεηδή ζην SDH νξίδεηαη πνιχ πςειφο βαζηθφο ξπζκφο, ππάξρεη 

κηα κεγαιχηεξε δπζθνιία γηα ηε κεηαθνξά ησλ ζεκάησλ κηθξφηεξνπ ξπζκνχ. 

Έηζη νξίδνληαη επηπιένλ ξεχκαηα κηθξφηεξνπ ξπζκνχ απφ ηα VT φπσο π.ρ. ηα 

C (container) θαη TU (tributary unit). 

2.2.5 WDM Γηθηχσζε 

Ζ ελφηεηα απηή παξνπζηάδεη ηελ ηερληθή κε ηελ νπνία ζπλδπάδεηαη ε 

ηερλνινγία WDM κε αξρηηεθηνληθέο δηθηχνπ πςειφηεξσλ επηπέδσλ ψζηε λα 

θαηαζηεί δπλαηή ε ρξήζε ησλ κεγάισλ ξπζκψλ κεηάδνζεο. Απηή ε 

«ζπλεξγαζία» ηνπ WDM κε ηηο αξρηηεθηνληθέο πςειφηεξσλ επηπέδσλ 

δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ιφγσ ηεο κεγάιεο πνιππινθφηεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη 

ηα νπηηθά δίθηπα. Ρα πξνβιήκαηα απηά ζπλίζηαληαη θπξίσο ζην κεγάιν 

θφζηνο πινπνίεζεο θαη ζηελ δπζθνιία επέθηαζεο ελφο νπηηθνχ δηθηχνπ. 

Ζ ρξήζε ηεο νπηηθήο κεηάδνζεο ζε backbone δίθηπα ζηα νπνία 

ζπλδένληαη πειάηεο κε δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ζε ηαρχηεηεο πξφζβαζεο θαη 

δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ εμνπιηζκφ ήηαλ έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ 

ζηελ δεκηνπξγία πξνηχπσλ πεξηγξαθήο ηνπ ηξφπνπ κεηαθνξάο δεδνκέλσλ 



Θεθάιαην 2ν: Ρερλνινγίεο νπηηθψλ δηθηχσλ 

Πηξαηεγηθέο & πνιηηηθέο γηα ηελ αλάπηπμε δηθηχσλ FTTx ζηηο Ζ.Ξ.Α. 59 

πάλσ απφ έλα νπηηθφ δίθηπν θαη θπξίσο ηνπ ηξφπνπ δηαζχλδεζεο πάλσ ζε έλα 

νπηηθφ δίθηπν. Έηζη δεκηνπξγήζεθαλ νη αξρηηεθηνληθέο SONET θαη SDH πνπ 

θαζνξίδνπλ πξφηππα γηα ηνπο ξπζκνχο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ πάλσ απφ 

νπηηθά δίθηπα θαζψο θαη ηνπο ηξφπνπο νκαδνπνίεζεο θαη κεηάδνζεο ησλ 

δεδνκέλσλ ζε πιαίζηα. 

Ξξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ WDM, νη αξρηηεθηνληθέο SONET/SDH ππέζεηαλ 

φηη ε κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη κε ρξήζε ελφο κφλν κήθνπο θχκαηνο 

πάλσ απφ κηα νπηηθή ίλα. Ρα πξφηππά ηνπο φκσο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ρσξίο αιιαγέο θαη γηα κεηάδνζε πάλσ απφ έλα ζχζηεκα 

WDM. Νπζηαζηηθά νη αξρηηεθηνληθέο SONET/SDH απνηεινχλ έλα επίπεδν 

πνπ βξίζθεηαη πάλσ απφ ην επίπεδν ησλ νπηηθψλ ηλψλ θαη ηνπ αθξηβνχο 

ηξφπνπ κεηάδνζεο ηνπ νπηηθνχ ζήκαηνο κέζα απφ απηέο. Ξαξφια απηά φκσο 

ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ αξρίδεη κηα έληνλε ακθηζβήηεζε ηεο ρξεζηκφηεηαο 

χπαξμεο ηνπ επηπέδνπ SONET/SDH ε νπνία έρεη νδεγήζεη ζηελ πινπνίεζε 

ζπζηεκάησλ WDM πνπ δελ απαηηνχλ ηελ χπαξμε ζπζηήκαηνο SONET/SDH 

γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε αξρηηεθηνληθέο πςειφηεξσλ επηπέδσλ. 

2.2.5.1 Ζ Ρερλνινγία «IP over SONET/SDH» θαη «IP over SONET/SDH over 

WDM» 

Ν φξνο «IP over SONET/SDH», ή αιιηψο «Packet over SONET/SDH», 

αλαθέξεηαη νπζηαζηηθά ζηελ πξνζζήθε SONET/SDH δηαζπλδέζεσλ κε 

θάπνηνλ δξνκνινγεηή πνπ απνηειεί ηεξκαηηθφ ζηνηρείν γηα ηε δηαθίλεζε 

δεδνκέλσλ κέζσ ηνπ πξσηνθφιινπ απφ-ζεκείν-ζε-ζεκείν (Point-to-Point 

Protocol-PPP). Ρν πξσηφθνιιν PPP απνηειεί ην επξχηεξα απνδεθηφ 

πξσηφθνιιν κνξθνπνίεζεο γηα ηελ θπθινθνξία δεδνκέλσλ ζην δηαδίθηπν 

(Internet Protocol -IP traffic). Πηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε IP θπθινθνξία κέζσ 

ελφο SONET/SDH δξνκνινγεηή πξνζνκνηάδεηαη σο κηα ζεηξηαθή ξνή 

δεδνκέλσλ (datastream) πνπ κεηαθηλείηαη θαηά κήθνο ηνπ δηθηχνπ, 

ρξεζηκνπνηψληαο ην PPP πξσηφθνιιν γηα ηηο ιεηηνπξγίεο κνξθνπνίεζεο θαη 

ζπκπχθλσζήο ηεο. Απηέο νη ξνέο δεδνκέλσλ ραξηνγξαθνχληαη ζε 

θαζνξηζκέλα STS πιαίζηα, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην RFC 1619. Ρα πιαίζηα 

κπνξνχλ λα έρνπλ ηππηθφ ξπζκφ κεηάδνζεο OC-3/STM-1, OC-12/STM-4 θαη 

OC-48/STM-16. Πε θάζε θφκβν ηνπ δηθηχνπ ην IP παθέην δεδνκέλσλ 

απνκνλψλεηαη απφ ην PPP πιαίζηφ ηνπ, εμεηάδεηαη ε δηεχζπλζε πξννξηζκνχ 

ηνπ θαη ηειηθά απηφ εληάζζεηαη ζε έλα λέν PPP πιαίζην γηα λα ζπλερηζηεί ε 

κεηαθνξά ηνπ. Ρα βαζηθά πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζέθεξε ε ηερλνινγία “IP 

over SONET/SDH” ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

• Ζ απνηειεζκαηηθή απφ-ζεκείν-ζε-ζεκείν κεηαθνξά ηεο IP 

θπθινθνξίαο. 

• Ζ πξφβιεςε ζρεηηθά πςειψλ επξψλ δψλεο γηα ηελ παξνρή κε 

δηαθνξνπνηεκέλσλ ππεξεζηψλ (nondifferentiated services). 

Υζηφζν, θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα, ε αχμεζε ηεο θπθινθνξίαο δεδνκέλσλ 

ζην δηαδίθηπν είλαη εθξεθηηθή. Θάζε ρξφλν ν φγθνο ηεο δηαθηλνπκέλεο 
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πιεξνθνξίαο ππεξδηπιαζηάδεηαη θαη απηφ αλακέλεηαη λα δηαηεξεζεί θαη θαηά 

ηα επφκελα έηε. 

 
Δηθόλα 7: Η αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ transponder 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο έιιεηςεο εχξνπο δψλεο, 

θξίζεθε αλαγθαία ε ελζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο πνιππιεμίαο ζην πεδίν ηνπ 

κήθνπο θχκαηνο (WDM) ζηελ ππάξρνπζα «IP over SONET/SDH» ηερλνινγία. 

Έηζη, πξνέθπςε κηα λέα βειηησκέλε κέζνδνο κεηάδνζεο IP δεδνκέλσλ ε 

νπνία αλαθέξεηαη σο «IP over SONET/SDH over WDM». Πε έλα ηέηνην 

ζχζηεκα, θαζνξηζηηθφ ξφιν έρεη κηα εμεηδηθεπκέλε δηάηαμε εθπνκπήο 

(transponder), ε νπνία αλαιακβάλεη ηε κεηαηξνπή ηνπ ζπκβαηνχ κε ην 

πξφηππν SONET/SDH νπηηθνχ ζήκαηνο, πνπ πεξηέρεη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ IP 

παθέηνπ, ζε ειεθηξηθφ ζήκα. 

 
Δηθόλα 8: IP over SONET/SDH over WDM 

Απηφ ην ειεθηξηθφ ζήκα ρξεζηκνπνηείηαη σο νδεγφο κηαο «WDM laser 

δηάηαμεο», ε νπνία είλαη εμαηξεηηθήο αθξίβεηαο θαη ιεηηνπξγεί ζε πεξηνρή 

κήθνπο θχκαηνο γχξσ απφ ηα 1550nm. Έλα ζχζηεκα «IP over SONET/SDH 
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over WDM» Ζ Δηθφλα 8 πεξηιακβάλεη πνιιέο δηαηάμεηο ηχπνπ transponder, 

θαζεκηά απφ ηηο νπνίεο κεηαηξέπεη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ παθέηνπ πνπ δέρεηαη 

ζε έλα ειαθξψο δηαθνξεηηθφ κήθνο θχκαηνο. Πηε ζπλέρεηα, ηα κήθε θχκαηνο 

φισλ ησλ transponders ηνπ ζπζηήκαηνο πνιππιέθνληαη νπηηθά θαη 

κεηαθέξνληαη δηακέζνπ ηεο νπηηθήο ίλαο. Πην άθξν ιήςεο, ιακβάλεη ρψξα ε 

αληίζηξνθε δηαδηθαζία, δειαδή ηα κήθε θχκαηνο δηαρσξίδνληαη (δηαδηθαζία 

νπηηθήο απνπνιχπιεμεο) θαη θαζέλα απφ απηά ηξνθνδνηείηαη ζε έλαλ 

transponder. Έηζη, ην ζήκα κεηαηξέπεηαη ζε ειεθηξηθφ θαη κέζσ κηαο 

πξνηππνπνηεκέλεο SONET/SDH δηαζχλδεζεο, ηα IP παθέηα απνθαιχπηνληαη. 

Ζ πξνζζήθε ηεο WDM ηερλνινγίαο ζηα ηππηθά «IP over SONET» ζπζηήκαηα 

πξνζθέξεη κηα ζεηξά απφ ζεκαληηθφηαηα πιενλεθηήκαηα φπσο: 

• Ζ αχμεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηεο ππάξρνπζαο νπηηθήο ίλαο, δίρσο λα 

απαηηείηαη ε εγθαηάζηαζε επηπιένλ νπηηθψλ ηλψλ. 

• Ζ αληηθαηάζηαζε ησλ ειεθηξηθψλ αλαγελλεηψλ (electrical 

regenerators), πνπ απνηεινχλ δηαηάμεηο πςεινχ θφζηνπο θαη είλαη 

πνιχπινθεο, κε απηέο ησλ νπηηθψλ εληζρπηψλ (optical amplifiers). 

Έηζη, δελ απαηηείηαη ε πξφηεξε κεηαηξνπή ηνπ ζήκαηνο ζε ειεθηξηθφ 

πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ελψ φια ηα θαλάιηα εληζρχνληαη 

ηαπηφρξνλα. Δπηπιένλ, νη νπηηθνί εληζρπηέο ηνπνζεηνχληαη θάζε 

πεξίπνπ 1000 km, ζε αληίζεζε κε ηνπο ειεθηξηθνχο αλαγελλεηέο ηνπ 

«IP over SONET» ζπζηήκαηνο πνπ ηνπνζεηνχληαη θάζε 60-100km. 

• H δηαδηθαζία πξνζζήθεο λέσλ θαλαιηψλ ζην δίθηπν απινπνηείηαη 

ζεκαληηθά. Ζ κνλαδηθή απαίηεζε είλαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ θαηάιιεινπ 

αξηζκνχ transponders ζην ζχζηεκα, ζηα δχν άθξα ηνπ WDM 

ππνζπζηήκαηνο. Νη νπηηθνί εληζρπηέο αλαιακβάλνπλ ηελ ελίζρπζε ησλ 

επηπιένλ θαλαιηψλ, ηαπηφρξνλα κε ηα πξνυπάξρνληα, δίρσο ηελ 

απαίηεζε επηπιένλ αλαγελλεηψλ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα πξναλαθεξζέληα νθέιε γηα ηα WAN δίθηπα 

ππνζθειίδνπλ, ζρεδφλ πάληνηε, ζε κεγάιν βαζκφ ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο ηνπ 

WDM ππνζπζηήκαηνο ζην ππάξρνλ «IP over SONET» ζχζηεκα θαη γηα απηφ 

ην ιφγν ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ δηθηχσλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο έρεη 

ελζσκαηψζεη ηελ ηερλνινγία ηεο πνιχπιεμεο ζην πεδίν ηνπ κήθνπο θχκαηνο. 

2.2.5.2 Ζ ηερλνινγία IP over WDM 

Ζ ηερλνινγία κεηαθνξάο IP παθέησλ απεπζείαο κέζσ ηνπ WDM νπηηθνχ 

επηπέδνπ (IP over WDM), δίρσο ηε κεζνιάβεζε θάπνηνπ ελδηάκεζνπ 

επηπέδνπ, απνηειεί ηε κειινληηθή δηθηπαθή πινπνίεζε πνπ ζα εμαζθαιίζεη 

ηελ χπαξμε ελφο νπζηαζηηθά απεξηφξηζηνπ εχξνπο δψλεο. Ζ ηερλνινγία απηή, 

πξνρσξψληαο έλα βήκα παξαπέξα ζε ζρέζε κε ηελ IP over SONET/SDH over 

WDM πινπνίεζε θαη πξνβιέπεη ηελ εμνινθιήξνπ απαινηθή ηνπ 

παξαδνζηαθνχ SONET/SDH ζηξψκαηνο. Έηζη, ηα IP παθέηα δεδνκέλσλ 

κεηαηξέπνληαη απεπζείαο ζε νπηηθφ ζήκα θαη αθνινπζεί ε δηαδηθαζία ηεο 

πνιχπιεμεο ζην πεδίν ηνπ κήθνπο θχκαηνο. πσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ε 
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απνπζία ηεο ελδηάκεζεο κεηαηξνπήο ησλ παθέησλ ζε πξνηππνπνηεκέλα 

SONET/SDH πιαίζηα απινπνηεί ζεκαληηθά ηε δηαδηθαζία. Πεκαληηθφ ξφιν 

γηα ηελ επίηεπμε κηαο ηέηνηαο πινπνίεζεο, κε ηνλ απινχζηεξν δπλαηφ ηξφπν, 

απνηειεί ε χπαξμε ελφο θαηλνηφκνπ δξνκνινγεηή πνπ ζα ελζσκαηψλεη 

νξηζκέλεο βαζηθέο WDM ιεηηνπξγίεο. 

 
Δηθόλα 9: IP over WDM ζύζηεκα 

Ρν ζεκείν-θιεηδί πνπ ζα επηηξέςεη ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία θαη 

ηελ πιήξε εθκεηάιιεπζε ησλ ζεκαληηθψλ δπλαηνηήησλ ελφο IP over WDM 

δηθηχνπ είλαη ν μεθάζαξνο νξηζκφο ησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

πνπ θαζέλα απφ ηα IP θαη WDM ζηξψκαηα ζα πξνζθέξνπλ. Δίλαη ζεκαληηθφ 

λα κελ ππάξρεη ζχγθξνπζε αιιά ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κεηαμχ ησλ δχν απηψλ 

ζηξσκάησλ. Υο παξάδεηγκα αλαθέξνληαη ηα ζέκαηα ηεο αιιειεπίδξαζεο 

κεηαμχ ηεο αλαδηακφξθσζεο ησλ νπηηθψλ κνλνπαηηψλ θαη ηεο IP 

δξνκνιφγεζεο ή ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηεο IP απνθαηάζηαζεο (IP 

restoration) θαη ηεο πξνζηαζίαο ζην νπηηθφ επίπεδν. Δπηπιένλ, ε δηακφξθσζε 

ηνπ IP ζηξψκαηνο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη δπλαηή 

ε κέγηζηε εθκεηάιιεπζε ησλ πξνζθεξφκελσλ απφ ην WDM ζηξψκα 

ππεξεζηψλ. Γηα παξάδεηγκα, εθφζνλ ην IP ζηξψκα ζα κπνξνχζε λα παξέρεη 

ππεξεζίεο ζε φηη αθνξά ζηνλ ηχπν ηεο θπθινθνξίαο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ 

παθέησλ ζε πνηφηεηα ππεξεζηψλ (QoS), ηφηε θαη ην WDM ζηξψκα ζα 

κπνξνχζε λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα θαηά απαίηεζε νπηηθά κνλνπάηηα (on -

demand lightpaths) ζπγθεθξηκέλεο πςεινχ φγθνπ IP θπθινθνξίαο. Ζ 

πινπνίεζε ελφο εμνινθιήξνπ νπηηθνχ (all-optical) θαη απφ-άθξν-ζε-άθξν 

WDM δηθηχνπ έρεη πξνζειθχζεη ζεκαληηθφηαηεο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο 
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θαζψο πιένλ έρνπλ αληηιεθζεί ηα ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ηεο 

νινθιήξσζεο κηαο ηέηνηαο πινπνίεζεο. 

2.2.5.3 Πχγθξηζε IP over WDM θαη IP over SONET/SDH over WDM 

Ρερλνινγίαο 

 

Δηθόλα 10: ύγθξηζε IP over SONET/SDH over WDM – IP over WDM 

Ζ ελδερφκελε απαινηθή ηνπ SONET/SDH ζηξψκαηνο απφ ηελ φιε 

δηακφξθσζε ελφο νπηηθνχ δηθηχνπ ζα κπνξνχζε λα πξνζθέξεη κηα ζεηξά απφ 

ζεκαληηθφηαηα πιενλεθηήκαηα φπσο: 

• Δπλνείηαη ε ηαρχηεξε θιηκάθσζε κεγέζνπο θαη ηαπηφρξνλα ππάξρεη 

κεγάιε κείσζε ηνπ θφζηνπο πινπνίεζεο θαη ιεηηνπξγίαο. 

• Ξεξηνξηζκφο ζε πςειφ βαζκφ ηνπ πιενλαζκνχ πνπ εηζάγεη ε χπαξμε 

ηνπ επηπιένλ SONET/SDH ζηξψκαηνο. Έηζη, παχεη πιένλ ε 

αλαγθαηφηεηα ρξήζε ο ελφο ζνβαξνχ πνζνζηνχ ησλ πφξσλ ηνπ δηθηχνπ 

πνπ απνξξένπλ απφ ηηο κε βειηηζηνπνηεκέλεο ιεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο 

πνπ δηεμάγνληαη απφ ην SONET/SDH ζηξψκα. 

• Ν ρακειφο βαζκφο πνιππινθφηεηαο ηεο IP over WDM πινπνίεζεο. 

Κεηά πιένλ θαη ηηο ηειεπηαίεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, πνιινί ζεσξνχλ 

φηη ην SONET/SDH επίπεδν παχεη λα πξνζθέξεη ιεηηνπξγηθφηεηα ζην 

δίθηπν, γεγνλφο πνπ έσο ηψξα απνηεινχζε ην βαζηθφ πιενλέθηεκά ηνπ. 

• Ν πςειφο βαζκφο επειημίαο πνπ πξνζθέξεη ε απιή πινπνίεζε δχν 

ζηξσκάησλ, γηα ηελ πινπνίεζε θαη δηαρείξηζε δηθηχσλ πςειήο 

ρσξεηηθφηεηαο. 

• Ξαξέρεηαη ε δπλαηφηεηα πξνζθνξάο λέσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο 

ρξήζηεο-πειάηεο ηνπ δηθηχνπ, κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ απμαλνκέλεο 

θπθινθνξίαο IP δεδνκέλσλ (bandwidth on demand κε ρξήζε 

lightpaths). 

Υζηφζν, ζηα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα ζπλππνινγηζηεί φηη ε SONET/SDH 

ηερλνινγία δηαζέηεη πςειφ επίπεδν σξηκφηεηαο θαη φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ WDM ιχζε ζην ρακειφηεξν ζηξψκα, κέζσ κηαο IP over 

SONET/SDH over WDM πινπνίεζεο, κπνξεί λα πξνζθέξεη επηπιένλ 

αμηνπηζηία ζην δίθηπν. 
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2.3 Καηεγνξηνπνηήζεηο – Οξηζκνί FTTx 

Απηή ε ελφηεηα αζρνιείηαη κε ηα ζέκαηα εγθαηάζηαζεο νπηηθψλ ηλψλ 

κέρξη ηνπο ηειηθνχο ζπλδξνκεηέο. Γίλνληαη θαηεγνξηνπνηήζεηο αλάινγα κε ην 

βαζκφ ζπκκεηνρήο ηεο νπηηθήο ίλαο ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηνπηθνχ 

βξφρνπ(π.ρ., FTTH. FTTC, FTTN, FTTB, ησλ δηαθνξεηηθψλ ηνπνινγηψλ ζηα 

νπηηθά δίθηπα πξφζβαζεο (π.ρ., P2P, P2MP) αιιά θαη ηεο ηερλνινγίαο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί (π. x., PON, AON) [7]. 

2.3.1 Θαηεγνξηνπνίεζε σο πξνο ηε Ππκκεηνρή ηνπ Νπηηθνχ Πθέινπο 

Κε ην γεληθφ φξν «Fiber to the x (FTTx)», αλαθεξφκαζηε ζε νπνηαδήπνηε 

αξρηηεθηνληθή ρξεζηκνπνηεί νπηηθή ίλα γηα ηελ αληηθαηάζηαζε κέξνπο ή φινπ 

ηνπ ραιθνχ ή άιισλ ηερλνινγηψλ ζηνλ ηνπηθφ βξφρν. Αλάινγα κε ην βαζκφ 

ζπκκεηνρήο ηεο νπηηθήο ίλαο ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ, 

δηαθξίλνπκε ηέζζεξηο ππνπεξηπηψζεηο φπσο απηέο απεηθνλίδνληαη ζηελ 

παξαθάησ εηθφλα: 

 
Δηθόλα 11: Αξρηηεθηνληθέο FTTx 

2.3.1.1 FTTΖ 

Πχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ FTTH Council, σο «Fiber to the Home 

(FTTH)» νξίδεηαη ε ηειεπηθνηλσληαθή αξρηηεθηνληθή ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

κία επηθνηλσληαθή νδφο εθηείλεηαη κε ρξήζε απνθιεηζηηθά νπηηθνχ κέζνπ απφ 
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ηνλ εμνπιηζκφ κεηαγσγήο ελφο δηθηπαθνχ παξφρνπ έσο ην ρψξν δηακνλήο ή 

εξγαζίαο θάζε ρξήζηε. Ζ νπηηθή ίλα ηεξκαηίδεηαη εληφο ηνπ θαζαπηνχ ρψξνπ 

δηακνλήο ή εξγαζίαο ηνπ θαζελφο απφ ηνπο παξαπάλσ ρξήζηεο. 

Ζ πξναλαθεξζείζα επηθνηλσληαθή νδφο παξέρεηαη κε ζθνπφ ηελ 

εμππεξέηεζε ηειεπηθνηλσληαθήο θίλεζεο απφ θαη πξνο έλα ή πεξηζζφηεξνπο 

ρξήζηεο, γηα κία ή πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο θαη απφ ή πξνο έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ. Ν παξαπάλσ νξηζκφο δελ 

ζπκπεξηιακβάλεη αξρηηεθηνληθέο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ην νπηηθφ κέζν 

ηεξκαηίδεηαη εθηφο ηνπ ρψξνπ δηακνλήο ή εξγαζίαο ηνπ ρξήζηε. 

2.3.1.2 FTTB 

Πχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ FTTH Council, σο «Fiber to the Building 

(FTTB)» νξίδεηαη ε ηειεπηθνηλσληαθή αξρηηεθηνληθή ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

επηθνηλσληαθή νδφο εθηείλεηαη κε ρξήζε απνθιεηζηηθά νπηηθνχ θαισδίνπ απφ 

ηνλ εμνπιηζκφ κεηαγσγήο ελφο δηθηπαθνχ παξφρνπ έσο ηνπιάρηζηνλ ην φξην 

ηεο ηδηνθηεζίαο πνπ πεξηβάιιεη ην ρψξν δηακνλήο ή εξγαζίαο ελφο ή 

πεξηζζνηέξσλ ρξεζηψλ θαη ηεξκαηίδεηαη πξηλ απφ ηνλ θαζαπηφ ρψξν 

δηακνλήο ή εξγαζίαο ηνπ θαζελφο απφ ηνπο παξαπάλσ ρξήζηεο. Ρν 

επηθνηλσληαθφ κνλνπάηη πξνο ηνλ ή ηνπο ρξήζηεο νινθιεξψλεηαη κε ρξήζε 

άιινπ κέζνπ, φπσο νκναμνληθφ θαιψδην, ζπλεζηξακκέλα δεχγε ραιθνχ ή 

αζχξκαηε δεχμε. 

Ζ πξναλαθεξζείζα επηθνηλσληαθή νδφο παξέρεηαη κε ζθνπφ ηελ 

εμππεξέηεζε ηειεπηθνηλσληαθήο θίλεζεο απφ θαη πξνο έλα ε πεξηζζφηεξνπο 

ρξήζηεο, γηα κία ή πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο θαη απφ ή πξνο έλα λ ή 

πεξηζζφηεξνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ. 

Ν παξαπάλσ νξηζκφο δελ ζπκπεξηιακβάλεη αξρηηεθηνληθέο ζχκθσλα κε 

ηηο νπνίεο ην νπηηθφ κέζν ηεξκαηίδεηαη ζε δεκφζην ρψξν φπσο θακπίλα 

εμσηεξηθνχ ρψξνπ. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ε FFTB απνηειεί κηα κεηαβαηηθή αξρηηεθηνληθή γηα 

ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε ππάξρνληα θηίξηα θαη κπνξεί λα είλαη 

ζπκπιεξσκαηηθή σο πξνο ηελ FFTH ε νπνία αλαπηχζζεηαη θπξίσο ζε λέα 

θηίξηα. Βέβαηα, κε εηζαγσγή, ζε δεχηεξε θάζε, νπηηθψλ θαισδίσλ εληφο ηνπ 

θηηξίνπ, ε αξρηηεθηνληθή FFTB κπνξεί λα κεηεμειηρζεί ζε πιήξε 

αξρηηεθηνληθή FFTH. 

2.3.1.3 FTTP 

Κε ηνλ φξν «Fiber to the Premises (FTTP)» είζηζηαη λα γίλεηαη γεληθή 

αλαθνξά ζηηο δχν πξναλαθεξζείζεο αξρηηεθηνληθέο, ζε αληηπαξαβνιή 

ζπλήζσο κε απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα, ιφγσ ησλ νπζησδψλ 

δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ. 
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2.3.1.4 FTTΛ/FTTCab- FTTC/FTTK 

Υο «Fiber to the Node» ή αιιηψο «Fiber to the Neighborhood (FTTN)» θαη 

κε ζχλεζεο ζπλψλπκν ην «Fiber to the Cabinet (FTTC ab)» νξίδεηαη ε 

ηειεπηθνηλσληαθή αξρηηεθηνληθή ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε επηθνηλσληαθή νδφο 

εθηείλεηαη κε ρξήζε απνθιεηζηηθά νπηηθνχ θαισδίνπ απφ ηνλ θεληξηθφ 

εμνπιηζκφ ηνπ δηθηπαθνχ παξφρνπ κέρξη ηνπιάρηζηνλ κία θακπίλα εμσηεξηθνχ 

ρψξνπ ε νπνία ππνζηεξίδεη νιφθιεξε πεξηνρή (γεηηνληά). Ζ νινθιήξσζε ηεο 

επηθνηλσληαθήο νδνχ έσο ηνπο ρξήζηεο πινπνηείηαη κε άιια κέζα πιελ ηνπ 

νπηηθνχ θαισδίνπ, κε πη ν ζπλεζηζκέλε ηερλνινγία, θάπνηα κνξθή DSL. 

Ζ πξναλαθεξζείζα επηθνηλσληαθή νδφο παξέρεηαη κε ζθνπφ ηελ 

εμππεξέηεζε ηειεπηθνηλσληαθήο θίλεζεο απφ θαη πξνο πνιινχο ρξήζηεο, 

ζπλήζσο γηα κία έσο δχν ππεξεζίεο (fast internet ή/θαη voice/VoiP), ζπλήζσο 

απφ έλα πάξνρν ππεξεζηψλ (απηφλ πνπ θαηέρεη ην νπηηθφ ηκήκα ηεο 

επηθνηλσληαθήο νδνχ). 

Ζ ηππηθή αθηίλα ηεο εμππεξεηνχκελεο πεξηνρή ο είλαη κηθξφηεξε απφ 

1500m θαη θαιχπηεη αξθεηέο εθαηνληάδεο ρξήζηεο. Δάλ ε θακπίλα εμππεξεηεί 

πεξηνρή κηθξφηεξε απφ 300 m ηφηε ε αξρηηεθηνληθή απηή απνθαιείηαη ζηελ 

Ακεξηθάληθε νξνινγία «Fiber to the Curb (FTTC)» θαη ζηελ Αγγιηθή νξνινγία 

«Fiber to the Kurb (FTTK)». 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ε αξρηηεθηνληθή FTTN παξνπζηάδεη ζεσξεηηθά 

κηθξφηεξν δπλακηθφ εχξνπο δψλεο απφ ηελ FTTC θαη νπζησδψο κηθξφηεξν 

δπλακηθφ απφ ηηο αξρηηεθηνληθέο FTTP (δειαδή FTTB θαη FTTH). 

2.3.2 Θαηεγνξηνπνίεζε σο πξνο ηελ Ρνπνινγία ηεο πνδνκήο Ξξφζβαζεο 

Ζ ππνδνκή ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθζθαθψλ, ζσιελψζεσλ θαη 

νπηηθψλ θαισδίσλ κπνξεί λα αλαπηπρζεί είηε σο γεληθή ππνδνκή 

δηθηπψκαηνο (mesh) είηε σο δαθηχιηνο (ring) είηε σο αζηέξαο/δέλδξν 

(star/tree): 

 
Δηθόλα 12: Σνπνινγία ππνδνκώλ πξόζβαζεο 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ε πξψηε πεξίπησζε είλαη ππεξζχλνιν ησλ άιισλ 

θαζψο ε ηνπνινγία ησλ ελεξγψλ ηλψλ ζηελ πξψηε πεξίπησζε κπνξεί λα πάξεη 

ηε κνξθή αζηέξα, δέλδξνπ ή δαθηπιίνπ. Δίλαη φκσο ζπγρξφλσο θαηαλνεηφ, 

φηη ην θφζηνο γελίθεπζεο κηαο ηέηνηαο ππνδνκήο ζε ήδε δνκεκέλνπο αζηηθνχο 
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ρψξνπο είλαη ηδηαίηεξα πςειφ γη’ απηφ αλακέλεηαη ε ζπλνιηθή ππνδνκή 

(εθζθαθέο, ζσιελψζεηο, θαιψδηα) λα αλαπηχζζεηαη έηζη ψζηε λα εμππεξεηεί 

θαιχηεξα ή θζελφηεξα ηελ (ηηο) επηδησθφκελε(εο) ηνπνινγία(εο) ησλ νπηηθψλ 

ηλψλ. 

Γεληθψο ε ππνδνκή κεηαμχ ηνπ CO (Central Office) θαη ησλ CP (Customer 

Premises) κπνξεί θαη πξέπεη λα επηηξέπεη λα αλαπηπρζνχλ νη πιένλ ζπλήζεηο 

ηνπνινγίεο αζηέξα, δέλδξνπ θαη δαθηπιίνπ. Ζ γεληθή θαηεγνξηνπνίεζε 

ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ πεξηγξάθεηαη ζηηο επφκελεο ππνελφηεηεο. 

2.3.2.1 “Point-to-Point” (P2P) 

Κε ηελ πξνζέγγηζε “P2P” ε ππνδνκή παξέρεη ζην θπζηθφ επίπεδν, 

αζηεξνεηδψο, δηαθξηηέο νπηηθέο νδνχο απφ ην απνκαθξπζκέλν ζεκείν 

παξνπζίαο ηνπ παξφρνπ πξνο θάζε ππνζηεξηδφκελν απφ ην ζεκείν απηφ, 

ρξήζηε. Δίλαη ζαθέο φηη ε «δηαθξηηφηεηα» ηεο θάζε ζχλδεζεο φζν 

απνκαθξπλφκαζηε απφ ηνλ παξαπάλσ θφκβν πξνο ην εζσηεξηθφ ηνπ δηθηχνπ, 

κπνξεί λα εμαζθαιίδεηαη φρη ζην θπζηθφ επίπεδν αιιά ζε αλψηεξα επίπεδα (ι, 

L2, L3). 

 
Δηθόλα 13: πλδέζεηο ζεκείνπ πξνο ζεκείν (P2P) 

Ξξαθηηθά, κε ηνλ φξν P2P αλαθεξφκαζηε ζηνλ αζηέξα πξφζβαζεο 

Δλεξγψλ Νπηηθψλ Γηθηχσλ (ΑΝΛ) απφ ην ελεξγφ ζηνηρείν (L2 ή L3) ηνπ 

αθξαίνπ θφκβνπ πξφζβαζεο έσο ην ελεξγφ ζηνηρείν (L2 ή L3) ηνπ θηηξίνπ 

(FTTB) ή ηνπ ρξήζηε (FTTH). 

2.3.2.2 “Point-to-Multipoint” (P2M) 

Κε ηελ πξνζέγγηζε “P2Κ” ε νπηηθή ππνδνκή αλαπηχζζεηαη κε ηξφπν 

ψζηε λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα δελδξνεηδνχο δηαθιάδσζεο νπηηθψλ 

κνλνπαηηψλ, ρσξίο ελδηάκεζνπο θφκβνπο, κέζσ δηαθιαδσηήξσλ απφ ην 

ζεκείν παξνπζίαο ηνπ παξφρνπ, πξνο δηαδνρηθέο νκάδεο γεηηληαδφλησλ 

ρξεζηψλ. Νη νπηηθέο νδνί απφ ηνλ πάξνρν πξνο ηνλ δηαθιαδσηή, εμππεξεηνχλ 

ηελ θίλεζε απφ θαη πξνο πνιινχο ρξήζηεο, ε νπνία κεηαθέξεηαη απηνχζηα ζε 

φιεο ηηο αθηίλεο ηνπ αζηέξα. Νπζηαζηηθά νη ρξήζηεο ζηα άθξα ηνπ αζηέξα 
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κνηξάδνληαη ην εχξνο δψλεο κηαο νπηηθήο νδνχ κε επηπιένλ απψιεηεο θαη 

απμεκέλε πνιππινθφηεηα γηα ηελ απνκφλσζε ησλ θηλήζεσλ ησλ ρξεζηψλ. 

 
Δηθόλα 14: πλδέζεηο ζεκείνπ πξνο πνιιαπιά ζεκεία (PΜP) 

Αλ θαη ηνπνινγίεο P2M κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ηφζν ζε Δλεξγά (ΑΝΛ) 

φζν θαη ζε Ξαζεηηθά Νπηηθά Γίθηπα (PON), πξαθηηθά ν φξνο P2M ηείλεη λα 

αλαθέξεηαη πεξηζζφηεξν ζηνλ ηξφπν αλάπηπμεο ησλ παζεηηθψλ δηθηχσλ 

(PON), απφ ην Θεληξηθφ Πεκείν ηνπ Ξαξφρνπ (Central Office – CO) έσο ην 

ρξήζηε. Ρν ηζνδχλακν γηα ηελ πεξίπησζε ησλ ελεξγψλ δηθηχσλ είλαη ε 

ζχλδεζε ηνπ αθξαίνπ κεηαγσγνχ πξφζβαζεο (Switch) κε ην ρξήζηε ην νπνίν 

είλαη ηνπνινγίαο P2P θαη φρη P2M. 

2.3.2.3 “Ring” 

Ζ ηνπνινγία δαθηπιίνπ επηηξέπεη ηελ θνηλή ρξήζε νπηηθνχ κέζνπ ην 

νπνίν, ππφ ηε κνξθή δαθηπιίνπ, ζπλδέεη ρξήζηεο ή/θαη παξφρνπο ή/θαη 

εζσηεξηθνχο θφκβνπο ηνπ δηθηχνπ. Ν δηαρσξηζκφο ησλ θηλήζεσλ κπνξεί λα 

γίλεη είηε κε παζεηηθέο δηαηάμεηο πνιππιεμίαο ζην θπζηθφ επίπεδν φπσο 

WDM, είηε κε ελεξγά ζηνηρεία (L2 ή L3). 

 
Δηθόλα 15: Σνπνινγία δαθηπιίνπ 

Ξαξάδεηγκα ρξήζεο ηνπνινγίαο δαθηπιίνπ θαη ππνδαθηπιίσλ κε πιήξε 

αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο CWDM απεηθνλίδεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα: 
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Δηθόλα 16: Σνπνινγία δαθηπιίνπ κε αμηνπνίεζε CWDM 

2.3.3 Θαηεγνξηνπνίεζε σο πξνο ηηο Ρερλνινγίεο Ξξφζβαζεο (PON vs AON) 

Ζ βαζηθφηεξε δηάθξηζε ησλ δηθηχσλ FTTx βαζίδεηαη ζηε ρξήζε ή κε 

ελεξγψλ ζηνηρείσλ Ethernet/IP. Αλ θαη ε δηάθξηζε απηή θαίλεηαη θαζαξά 

ηερλνινγηθή, ζηελ νπζία αληηθαηνπηξίδεη δχν ζρνιέο ζθέςεο θαη δηαθνξεηηθέο 

πνιηηηθέο αλάπηπμεο ησλ δηθηχσλ, ε εθηελήο αλάιπζε ησλ νπνίσλ εθθεχγεη 

ηνπ παξφληνο. Νη δχν θαηεγνξίεο είλαη: 

• Ρα παζεηηθά νπηηθά δίθηπα πξφζβαζεο (Passive optical Networks – 

PON) 

• Ρα Δλεξγά Νπηηθά Γίθηπα (Active Optical Networks – AON) ή θνηλψο 

P2P Ethernet φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο. 

 
Δηθόλα 17: Σερλνινγίεο δηθηύσλ πξόζβαζεο 

Ζ ηερλνινγία PON απαξηίδεηαη απφ ην θεληξηθφ ζεκείν (Central Office) 

φπνπ βξίζθεηαη ν θεληξηθφο ηεξκαηηζκφο ησλ νπηηθψλ ηλψλ (Optical Line 

Termination), ηελ νπηηθή ππνδνκή αλεπηπγκέλε ζηε κνξθή δέλδξσλ (P2M) 

κε παζεηηθνχο δηαρσξηζηήξεο (splitters) ε νπνία θαιείηαη Optical Distribution 

Network (ODN) θαη ηηο ηεξκαηηθέο πχιεο (Optical Network Terminal - ONΡ 
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θαηά ITU ή ελαιιαθηηθά ην ζπλδπαζκφ Optical Network Unit – ONU θαη 

Network Termination Equipment – ΛΡ θαηά ΗΔΔΔ). Πηηο πεξηπηψζεηο φπνπ 

κία ζχλδεζε ππν ζηεξίδεη πνιιαπινχο ρξήζηεο (Multiple Tennant Units – 

MTU) (βι. FTTB ή θαη FTTN), νη ηεξκαηηθέο κνλάδεο γεθπξψλνπλ ην νπηηθφ 

δίθηπν κε ηερλνινγίεο Ethernet ή DSL ζηελ πιεπξά ησλ ρξεζηψλ. 

 
Δηθόλα 18: Αξρηηεθηνληθή PON 

To PON είλαη δίθηπν κνηξαδφκελνπ κέζνπ, δεδνκέλνπ φηη ε OLT 

απνζηέιιεη ην ίδην ζπξκφ θίλεζεο ζε φια ηα ONT κε ηξφπν παξφκνην ελφο 

αζχξκαηνπ ζηαζκνχ βάζεο. Θάζε ONT δηαβάδεη κφλν ηα παθέηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζε απηφ. Γηα ηελ απνθπγή ιαζξαλάγλσζεο ρξεζηκνπνηείηαη 

θξππηνγξάθεζε. Ζ ηερλνινγία PON παξνπζηάδεηαη ιεπηνκεξέζηεξα ζηηο 

επφκελεο ελφηεηεο. 

Αληίζεηα ε ηερλνινγία AON, θνηλψο P2P Ethernet, ρξεζηκνπνηεί ελεξγνχο 

κεηαγσγείο επηπέδνπ L2 ή θαη L3 αληί γηα δηαρσξηζηέο/ζπλδπαζηέο ζην 

ρξήζηε θαη ζηνλ θφκβν πξφζβαζεο κε δπλαηφηεηα 

κεηαγσγέσλ/ζπγθεληξσηψλ (aggregators) πξνο ην εζσηεξηθφ ηνπ δηθηχνπ. 

Δλψ νη ηερλνινγίεο PON επδνθηκνχλ ζηελ Ακεξηθή θαη ηδηαίηεξα ζηελ 

Αζία φπνπ ππάξρεη πξντζηνξία θαη κεγάιε εγθαηεζηεκέλε βάζε, ζηελ 

Δπξψπε ε ηερλνινγία PON έρεη νπζηαζηηθά ππνζηεξηθηέο κφλν ζην ρψξν 

κεξηθψλ θάζεηα νξγαλσκέλσλ ηειεπηθνηλσληαθψλ νξγαληζκψλ. Αληίζεηα , 

ζηελ Δπξψπε ε ηερλνινγία Ethernet θεξδίδεη ζπλερψο έδαθνο δεδνκέλεο ηεο 

Δπξσπατθήο θαηεχζπλζεο γηα δίθηπα αλνηθηήο πξφζβαζεο, αιιά θαη ηεο 

εκπινθήο αληαγσληζηηθψλ ηειεπηθνηλσληαθψλ παξφρσλ, αιιά θαη θνξέσλ 

πέξαλ ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ φπσο ησλ Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη ησλ 
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νξγαληζκψλ θνηλήο σθειείαο ζηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ 

απνδνηηθή πινπνίεζε ελεξγψλ ηερλνινγηψλ. 

Απνθεχγνληαο ηελ εκπινθή ζηελ έληνλε αληηπαξάζεζε κεηαμχ ησλ 

ππνζηεξηθηψλ ηεο κίαο ή ηεο άιιεο ηερλνινγίαο, ηδίσο φηαλ απηέο γίλνληαη κε 

επηρεηξήκαηα θφζηνπο, λα ηνληζηεί φηη γηα πεξηνρέο ρσξίο θαηάιιειεο 

επαλαρξεζηκνπνηήζηκεο ππνδνκέο, φπσο ε Διιάδα, ην θφζηνο δεκηνπξγίαο 

λέσλ θαηάιιεισλ ππνδνκψλ (εθζθαθέο, ζσιελψζεηο, θξεάηηα) - 

αλεμαξηήησο ηεο επηδησθφκελεο ηερλνινγίαο - επηζθηάδεη θαηά πνιχ ην 

θφζηνο ηνπ ηειηθνχ νπηηθνχ δηθηχνπ πξφζβαζεο. 

Αξθνχκαζηε λα επηζεκάλνπκε φηη ε ζρεηηθή απφθαζε επηινγήο είλαη 

πεξηζζφηεξν ζέκα πνιηηηθήο ζρεηηθά κε ηνλ «θιεηζηφ» (ζπλήζσο ζε PON) ή 

«αλνηθηφ» (ζπλήζσο ζε ΑΝΛ) ραξαθηήξα ηεο πξφζβαζεο ρξεζηψλ θαη 

παξφρσλ ππεξεζηψλ ζηηο ππνδνκέο, παξά ζέκα θφζηνπο. 

2.3.3.1 Ρερλνινγίεο PON 

H βαζηθή πξνεηνηκαζία γηα ηελ αλάπηπμε παζεηηθψλ αξρηηεθηνληθψλ 

έγηλε ηε δεθαεηία ηνπ 1990 απφ ηελ νκάδα εξγαζίαο Full Service Access 

Network (FSAN) απαξηηδφκελε απφ εθπξνζψπνπο ηειεπηθνηλσληαθψλ 

θνξέσλ θαη θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ θαη ζπλερίζηεθε κε πξνηππνπνίεζε δχν 

δηαδνρηθψλ γελεψλ PON απφ ηελ International Telecommunications Union 

(ITU). 

Νη πξψηεο εθδνρέο ησλ PON βαζίζηεθαλ απνθιεηζηηθά ζηελ ηερλνινγία 

ATM ελψ ε εμέιημε νδήγεζε ζηαδηαθά ζηελ πξνηππνπνίεζε ηνπ BPON 

(broadband PON), θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ (Gigabit PON) GPON απφ ηελ ITU. 

Ρα ζρεηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο γεληθεπκέλεο ρξήζεο θαη ζχγθιηζεο ησλ 

εθαξκνγψλ ζε Ethernet θαη IP θαη ε ζηαδηαθή απνκάθξπλζε απφ ην ΑΡΚ σο 

απνθιεηζηηθφ πξσηφθνιιν ή σο πξσηφθνιιν πξνηίκεζεο, νδήγεζαλ ζηελ 

πινπνίεζε ηνπ EPON ην νπνίν έγηλε ε ηερλνινγία επηινγήο ζηηο πιένλ 

πξνσζεκέλεο απφ άπνςε ηερλνινγίαο PON Αζηαηηθέο ρψξεο. 

Ζ ηερλνινγία PON ρξεζηκνπνηεί Nonzero Dispersion Shifted Fiber (ITU-T 

G.652) θαη θάλεη ρξήζε ηεο WDM γηα δηαρσξηζκφ ηεο upstream θαη 

downstream θίλεζεο. BPON, GPON θαη ΔPON ρξεζηκνπνηνχλ ην ίδην πιάλν 

ζπρλνηήησλ γηα ην δηαρσξηζκφ απηφ: (1490 nm γηα θίλεζε downstream θαη 

1310 nm γηα θίλεζε upstream. Ρα 1550 nm δηαηεξνχληαη γηα άιιεο ππεξεζίεο 

κε ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα ην αλαινγηθφ RF video. 

Ρα πξσηφθνιια πξφζβαζεο ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

πινπνίεζε FFTx κε ρξήζε παζεηηθψλ δηθηχσλ PON είλαη : 

 ITU-T G.983 APON (ATM Passive Optical Network). Ρν αξρηθφ 

πξσηφθνιιν γηα PON. Αλαπηχρηεθε θπξίσο γηα εθαξκνγέο 

επηρεηξήζεσλ, φρη γηα γεληθή ρξήζε θαη βαζίδεηαη ζε ATM. 
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 ITU-T G.983 BPON (Broadband PON) είλαη ε κεηεμέιημε ηνπ 

APON. Ξξνζζέηεη ππνζηήξημε γηα WDM, πςειφηεξε ξπζκαπφδνζε, 

δπλακηθή απφδνζε ρσξεηηθφηεηαο θαη επηβησζηκφηεηα. Ππλνδεχεηαη 

απφ ην πξφηππν OMCI γηα δηαρείξηζε ησλ ζηνηρείσλ κεηαμχ OLT θαη 

ΝΛU/ΝΛΡ, επηηξέπνληαο ηελ αλάκημε ζπζθεπψλ απφ δηαθνξεηηθνχο 

θαηαζθεπαζηέο. Κία ηππηθή αξρηηεθηνληθή BPON παξέρεη 622 Mbps 

(OC-12) downstream θαη 155 Mbps (OC-3) of upstream traffic, αλ θαη ην 

πξφηππν ππνζηεξίδεη ζεσξεηηθά θαη κεγαιχηεξεο ηαρχηεηεο. 

 ITU-T G.984 GPON (Gigabit PON) είλαη ε κεηεμέιημε ηνπ 

πξνηχπνπ BPON. Δπηηξέπεη πςειφηεξεο ηαρχηεηεο, απμεκέλε 

αζθάιεηα, θαη επηινγή ηνπ πξσηνθφιινπ επηπέδνπ 2 (L2) (ATM, GEM, 

Ethernet). Ζ ηππηθή ηαρχηεηα είλαη 2.488 Gbps downstream θαη 1.244 

Gbps upstream. Ζ κέζνδνο ελζπιάθσζεο GPON (GPON Encapsulation 

Method - GEM) επηηξέπεη απνδνηηθή παθεηνπνίεζε κε 

θαηαθεξκαηηζκφ πιαηζίνπ, δίλνληαο πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο γηα 

παξνρή πνηφηεηαο ππεξεζίαο (Quality of Service - QoS) ζε θσλή θαη 

video. Πήκεξα ε GPON είλαη ην πξφηππν επηινγήο κεγάισλ 

ηειεπηθνηλσληαθψλ θνξέσλ θπξίσο ηεο Ακεξηθήο. 

 
Δηθόλα 19: Αξρηηεθηνληθή GPON 

  ΙΔΔΔ 802.3ah EPON or GEPON (Ethernet PON). Δίλαη έλα 

πξφηππν ηεο IEEE κε ρξήζε απνθιεηζηηθά Ethernet γηα ηελ 

ελζπιάθσζε ησλ παθέησλ δεδνκέλσλ. Ρν 802.3ah είλαη πιένλ κέξνο 
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ηνπ πξνηχπνπ IEEE 802.3. Νινθιεξψζεθε σο κέξνο ηνπ Ethernet First 

Mile (EFM) project. Σξεζηκνπνηεί απινπνηεκέλα πιαίζηα θαηά 802.3 

Ethernet κε ζπκκεηξηθέο ηαρχηεηεο 1 Gbps θαη ζηηο δχν θαηεπζχλζεηο. 

 
Δηθόλα 20: Αξρηηεθηνληθή EPON 

Έρεη απεξηφξηζην ζεσξεηηθφ splitting rate θαη πξαθηηθά κπνξεί λα 

ππνζηεξίμεη 1:64 (κε FEC) κε θζελφηεξν εμνπιηζκφ απ’ φηη ε GPON. Ρν 

EPON είλαη θαηάιιειν ηφζν γηα εθαξκνγέο data αιιά θαη γηα πιήξεηο 

ππεξεζίεο θσλήο θαη video. Πήκεξα είλαη εγθαηεζηεκέλεο πεξίπνπ 15 

εθαηνκκχξηα ζχξεο EPON. Κε ηελ εκπινθή ηεο Θίλαο ζηελ εληαηηθή 

αλάπηπμε δηθηχσλ EPON, ε εγθαηεζηεκέλε βάζε εθηηκάηαη ζηα 20 

εθαηνκκχξηα ζχξεο ζην ηέινο ηνπ 2008. 

 IEEE 802.3av 10G-EPON (10 Gigabit Ethernet PON). Δίλαη έλα 

πξφηππν ηεο IEEE Task Force γηα ππνζηήξημε απμεκέλσλ απαηηήζεσλ 

έσο 10 Gbps θαη είλαη ζπκβαηφ κε ην 802.3ah EPON. Ρν 10GigEPON 

ρξεζηκνπνηεί δηαθξηηά κήθε θχκαηνο γηα 10G θαη 1G downstream, ελψ 

εμαθνινπζεί λα ρξεζηκνπνηεί θνηλφ κήθνο θχκαηνο θαη γηα 10G θαη 1G 

upstream κε δηαρσξηζκφ ATDMA. Ξξνδηαγξάθεηαη ηφζν ε άκεζε 

ρξήζε ηνπ απφ ηηο αζηαηηθέο ρψξεο φζν θαη ν κειινληηθφο ζπλδπαζκφο 

ηνπ κε θάπνηα κνξθή WDM-PON ζηα άθξα, δεδνκέλνπ φηη έρεη ηε 

δπλαηφηεηα ρξήζεο πνιιαπιψλ κεθψλ θχκαηνο θαη ζηηο δχν 

θαηεπζχλζεηο. 
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 “WDM-PON” Wavelength Division Multiplexing PON. Δίλαη 

έλαο ηχπνο PON ν νπνίνο πξνσζείηαη ηειεπηαία απφ δηάθνξνπο 

θαηαζθεπαζηέο κε ην επηρείξεκα ηεο εθηεηακέλεο ρξήζεο δηαθξηηψλ 

κεθψλ θχκαηνο ψζηε λα κπνξεί λα ηθαλνπνηεζεί ε ζπλερψο 

απμαλφκελε απαίηεζε γηα upstream θαη downstream bandwidth αιιά 

θαη γηα ηελ πξνζηαζία θάζε ηδηαίηεξεο δεχμεο. Ζ ηερλνινγία απηή 

πνληάξεη ζηε κειινληηθή αχμεζε ηεο δήηεζεο, κείσζε ηνπ ζρεηηθνχ 

θφζηνπο θαη επθνιία καδηθήο παξαγσγήο. Ζ WDM -PON ππφζρεηαη 

πνιιαπιάζην εχξνο δψλεο ζε κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο απμάλνληαο ην 

πεξηζψξην απσιεηψλ ηζρχνο, κε απνθπγή ησλ επαίζζεησλ ζε απψιεηεο 

δηαρσξηζηψλ. Ρα πνιιαπιά κήθε θχκαηνο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ είηε γηα ηε δεκηνπξγία εηθνληθψλ (virtual) PON 

εγθαηεζηεκέλσλ ζηελ ίδηα ζπζθεπή, είηε γηα ηελ εθκεηάιιεπζε κε 

ζηαηηζηηθή πνιππιεμία ρακειφηεξσλ θαζπζηεξήζεσλ θαη κεγαιχηεξεο 

ξπζκαπφδνζεο. Γελ ππάξρεη πξφηππν γηα ηελ WDM -PON νχηε 

ζπκθσλία γηα ηνλ νξηζκφ ηεο. 

 

 
Δηθόλα 21: Αξρηηεθηνληθή WDM-PON 

Πχκθσλα κε θάπνηεο πξνζεγγίζεηο ε WDM-PON δελ είλαη παξά έλα 

αθηεξσκέλν κήθνο θχκαηνο γηα θάζε ONU. Άιιεο πξνζεγγίζεηο πξνηείλνπλ ηε 

ρξήζε ηνπ φξνπ γηα νπνηαδήπνηε ρξήζε WDM αθφκε θαη ζηε κία δηεχζπλζε 

ελφο ζπζηήκαηνο PON. Κία πξνηεηλφκελε αξρηηεθηνληθή απεηθνλίδεηαη ζηελ 

παξαπάλσ εηθφλα. 

2.3.3.2 Ρερλνινγίεο Ethernet AON (L2 θαη L3) 

Ρν πξσηφθνιιν πξφζβαζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε FFTP 

κε ρξήζε ελεξγψλ δηθηχσλ (ΑON) είλαη: 

 “EP2P” νξηδφκελν σο Ethernet over P2P 100baseFX, 100baseLX, 

100baseBX, 1000baseLX θαη 1000baseBX θαηά IEEE 802.3ah. 
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Ζ ηεξαξρηθή νλνκαηνινγία (Central Node ή Head End, Optical 

Distribution Network, ONT θιπ) πνπ ζπλεπάγεηαη απφ ηελ θεληξνβαξή 

δελδξνεηδή ηνπνινγία ελφο δηθηχνπ PON, ράλεη νπζηαζηηθά ηε ζεκαζία ηεο ζε 

έλα ελεξγφ δίθηπν Ethernet. Πηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ππάξρεη θνηλά 

απνδεθηή νξνινγία γηα λα πεξηγξάςεη ηνπο πηζαλνχο ηξφπνπο αλάπηπμεο ελφο 

ελεξγνχ δηθηχνπ. 

Πρεκαηηθά, νη θεληξηθνί θφκβνη (ηζρπξνί κεηαγσγείο ή δξνκνινγεηέο) 

ζπλδένληαη κε ην δίθηπν θνξκνχ. Έσο ην ρξήζηε κεζνιαβνχλ θφκβνη -

ζπγθεληξσηέο (aggregation nodes) ή αιιηψο θφκβνη δηαλνκήο ( distribution 

nodes). Κε ηε ζεηξά ηνπο νη θφκβνη δηαλνκήο εμππεξεηνχλ θφκβνπο 

πξφζβαζεο ( access nodes) απ’ φπνπ εμππεξεηνχληαη ηα ηνπηθά δίθηπα ησλ 

ρξεζηψλ. 

 
Δηθόλα 22: Γηαζύλδεζε θόκβσλ ζε Σερλνινγίεο Ethernet AON 

πεξεζίεο βαζηζκέλεο ζην πξσηφθνιιν IP κεηαθέξνληαη ελζπιαθσκέλεο 

απνθιεηζηηθά ζε πιαίζηα Ethernet. Γηα ζχγθξηζε, ζην παξαδνζηαθφ DSL ε 

θίλεζε IP κεηαθέξεηαη πάλσ απφ ΑΡΚ, θαη ν αληίζηνηρνο θφκβνο πξφζβαζεο 

είλαη έλα DSLAM. Αλαιφγσο κε ηελ πεξίπησζε, ζηα ελεξγά δίθηπα 

απαληψληαη δηαθνξεηηθέο ιχζεηο σο πξνο ηε ρξήζε ζπζθεπψλ επηπέδνπ L2 

ή/θαη L3. Ππλήζσο νη θεληξηθνί θφκβνη είλαη δξνκνινγεηέο IP ζπλδεδεκέλνη 

ζε δίθηπν θνξκνχ ε κεηαγσγείο ηθαλνί λα παξέρνπλ multipoint-to-multipoint 

Transparent LAN Services (TLS). Πηνπο ελδηάκεζνπο θφκβνπο βξίζθνπκε 

ηζρπξνχο κεηαγσγείο (1-10 Gbps αλά ζχξα) θαη ζηνπο θφκβνπο πξφζβαζεο 

κεηαγσγείο ή δξνκνινγεηέο (100 Mbps – 1 Gbps αλά ζχξα). Ρππηθά νη 

ρξήζηεο ζπλδένληαη κε ηαρχηεηεο 10 -100 Mbps κέζσ ησλ κνλάδσλ CPE, 

ρσξίο λα απνθιείεηαη ηερλνινγηθά ε ζχλδεζε κε πςειφηεξε ο ηαρχηεηεο (1 

Gbps). 

Κε απμαλφκελεο απαηηήζεηο γηα πιενλάδνπζεο ζπλδέζεηο, θαη κεγαιχηεξν 

εχξνο δψλεο, ηίπνηε δελ εκπνδίδεη, αληίζεηα πνιιά ζπλεγνξνχλ, ζηελ 

πνιιαπιή ζχλδεζε θφκβσλ (ή αθφκε θαη ρξεζηψλ) κεηαμχ ηνπο θαη ε 
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πηζαλφηεξε εμέιημε ησλ ελεξγψλ δηθηχσλ γηα ππνζηήξημε πιεηάδαο 

εθαξκνγψλ ζπγθιηλνπζψλ σο πξνο ηε ρξήζε IP, είλαη απηή ηνπ δηθηπψκαηνο 

(mesh) φπσο απηή ηεο παξαθάησ εηθφλαο: 

 
Δηθόλα 23: Γηαζύλδεζε δηθηπώκαηνο (mesh) 

Ζ επηινγή κεηαμχ ελφο δηθηχνπ πξφζβαζεο βαζηζκέλνπ ζε κεηαγσγή (L2) 

ή δξνκνιφγεζε (L3) θαζνξίδεηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο φπσο ην πφζν 

αζθαιέο ζε κειινληηθέο κεηαβνιέο (future proof) επηδηψθεηαη λα είλαη ην 

δίθηπν, ηελ επηδίσμε ηππνπνίεζεο ησλ δηεπαθψλ ηνπ, ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ, 

ην είδνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ζην δίθηπν θαη ηελ πνιηηηθή 

λνκήο, ρξήζεο θαη πξφζβαζεο ζε απηφ. Δπίζεο νη απαηηήζεηο δηαρείξηζεο, 

πνιππινθφηεηαο θαη απηνκαηνπνίεζεο επεθηάζεσλ θαη επηθαηξνπνίεζεο 

παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ηειηθή επηινγή. 

Απνθεχγνληαο λα εηζέιζνπκε ζε ηερληθή ζπδήηεζε, θαη δεδνκέλνπ φηη ην 

ζέκα είλαη ελ κέξεη ηερληθφ, ζα ζέιακε λα ηνλίζνπκε φηη παξά ηηο φπνηεο 

δηαθνξέο, γηα ηηο πεξηπηψζεηο ελεξγψλ δηθηχσλ πνπ αλαπηχζζνληαη , ηα 

παξαθάησ ζεκεία θαίλεηαη λα είλαη θνηλά ζηελ αλάπηπμή ηνπο: 

 Ζ ρξήζε P2P Ethernet. 

 Νη ππεξεζίεο είλαη βαζηζκέλεο ζε IP θαη σο ηερλνινγία κεηαθνξάο απφ 

ηνλ ρξήζηε (CPE), εληφο ηνπ δηθηχνπ θαη έσο θαη ηνπο θεληξηθνχο 

θφκβνπο ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά Ethernet. 
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 Πηνπο θεληξηθνχο θφκβνπο, ή ζε ρψξνπο ζπλεγθαηάζηαζεο 

ηνπνζεηνχληαη δξνκνινγεηέο IP. 

 Πηνπο ελδηάκεζνπο θφκβνπο πξφζβαζεο ηνπνζεηνχληαη είηε 

δξνκνινγεηέο είηε κεηαγσγείο κε ιεηηνπξγηθφηεηα L3. 

 Ν εμνπιηζκφο ηεξκαηηζκνχ ηλψλ, ηνπνζεηείηαη εληφο θηηξίσλ ( FTTB) ή 

δηακεξηζκάησλ (FTTH). 
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Θεθάιαην 3: Δζληθά ζρέδηα γηα ηελ 
επξπδσληθφηεηα ζηηο Ζ.Ξ.Α. 

3.1 Δηζαγσγή 

Ζ θαζνιηθή πξφζβαζε ζηηο ππνδνκέο δηθηχσλ [8] έρεη νδεγήζεη ζηελ 

ακεξηθάληθε  θαηλνηνκία, πξφνδν, επεκεξία θαη παγθφζκηα εγεζία. Νη 

ππνδνκέο ησλ επηθνηλσληψλ δηαδξακάηηζαλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ 

ακεξηθαληθή ηζηνξία. Πηηο δεθαεηίεο ηνπ 30, ηνπ 1920, ηνπ '40 θαη ηνπ '50 ε 

ηειεθσλία, ην ξαδηφθσλν θαη ε ηειεφξαζε κεηαηξέπνπλ ηελ Ακεξηθή, 

εμαπνιχνληαο λέεο επθαηξίεο γηα ηηο ακεξηθαληθέο επηρεηξήζεηο πνπ 

θαηλνηνκνχλ ψζηε απηέο λα δεκηνπξγήζνπλ λέα πξντφληα θαη βηνκεραλίεο, 

λένπο ηξφπνπο γηα ηνπο πνιίηεο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο 

ρψξαο θαη κηα λέα βάζε γηα ηελ αχμεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηε δηεζλή 

αληαγσληζηηθφηεηα. Νη ηδησηηθέο επελδχζεηο απνηέιεζαλ θαζνξηζηηθφ ζεκείν 

ζηελ δεκηνπξγία ησλ πεξηζζφηεξσλ απφ απηά ηα δίθηπα, αιιά θαη νη θηλήζεηο 

ηεο θπβέξλεζεο έπαημε επίζεο έλα ζεκαληηθφ ξφιν. Πήκεξα, ηα δίθηπα 

πςειψλ ηαρπηήησλ εμειίζζνπλ ηελ Ακεξηθή πην γξήγνξα απφ πξνεγνχκελεο 

ππνδνκέο, φπσο ε ηειεθσλία. 

Ζ επξπδσληθφηεηα είλαη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο ζηηο αξρέο 

ηνπ 21νπ αηψλα. κσο ε θαζνιηθή ζχλδεζε δελ είλαη ν ζθνπφο, αιιά ην κέζν. 

Απηφ πνπ είλαη ζεκαληηθφ είλαη απηά πνπ ζπλδέεη έλα δίθηπν. Ζ 

επξπδσληθφηεηα απνηειεί ζηελ νπζία κία πιαηθφξκα γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο 

Ακεξηθήο πςειήο απφδνζεο, κε δηεζλείο επθαηξίεο, αλαδεηψληαο ζπλερψο ηελ 

θαηλνηνκία, κηα Ακεξηθή πνπ κπνξεί λα ζπλερίζεη  λα εγείηαη ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκίαο, κηα Ακεξηθή κε θνξπθαίεο, ζε παγθφζκην επίπεδν, ππεξεζίεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, εθπαίδεπζεο, ελέξγεηαο, δεκφζηαο αζθάιεηαο, κε 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, κε ζπκκεηνρή ζηε δεκφζηα δσή, κε κία θπβέξλεζε 

πςειήο απφδνζεο. 

Ιφγσ ησλ αλαγθψλ γηα ηδησηηθέο επελδχζεηο ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηεο 

θαηλνηνκίαο πνπ δηακνξθψλεηαη απφ ηηο ζπλζήθεο ηηο αγνξάο, ε 

επξπδσληθφηεηα ζηελ Ακεξηθή έρεη βειηησζεί ζεκαληηθά ηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία. ιν θαη πεξηζζφηεξνη Ακεξηθάλνη έρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, 

ζε φιν θαη κεγαιχηεξεο ηαρχηεηεο. κσο ππάξρνπλ αθφκα ζνβαξά δεηήκαηα 

πνπ επηβξαδχλνπλ ηελ πξφνδν ηεο δηαζεζηκφηεηαο, ηεο πηνζέηεζεο θαη 

ρξήζεο ησλ επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ. Κε αθνξκή απηφ ην γεγνλφο, ην 

θνγθξέζν επαλέιαβε ηελ πξάμε γηα ηηο επηθνηλσλίεο ηνπ 1934 θαη 

απεπζχλζεθε ζηελ θξαηηθή επηηξνπή επηθνηλσληψλ (FCC), ψζηε ε ηειεπηαία 

λα αλαπηχμεη ην εζληθφ ζρέδην γηα ηελ επξπδσληθφηεηα (NBP), ην νπνίν λα 

εμαζθαιίδεη φηη θάζε Ακεξηθάλνο ζα έρεη πξφζβαζε ζε επξπδσληθέο 
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ππεξεζίεο. Ππγθεθξηκέλα, ην θαζεζηψο ππαγνξεχεη: «Τν NBP πνπ απαηηείηαη 

απφ ην ηκήκα απηφ πξέπεη λα επηδηψμεη θαη λα εμαζθαιίζεη φηη φινη νη 

άλζξσπνη ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ έρνπλ πξφζβαζε ζε επξπδσληθέο 

ππεξεζίεο θαη ζα πξέπεη λα θαζνξίδεη ζπγθεθξηκέλα ζεκεία αλαθνξάο γηα ηελ 

εθπιήξσζε απηνχ ηνπ ζηφρνπ. Τν ζρέδην πξέπεη λα πεξηιακβάλεη επίζεο: 

 κία αλάιπζε γηα ησλ πην απνηειεζκαηηθψλ θαη απνδνηηθψλ 

κεραληζκψλ πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ επξπδσληθή πξφζβαζε απφ 

φινπο ηνπο αλζξψπνπο ησλ Η.Π.Α., 

 κηα ιεπηνκεξή ζηξαηεγηθή γηα ηελ επίηεπμε ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζηηφηεηαο  ησλ ππεξεζηψλ απηψλ θαη γηα ηελ κέγηζηε 

αμηνπνίεζε ησλ επξπδσληθψλ ππνδνκψλ θαη παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ απφ ην επξχ θνηλφ, 

 αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο εμάπισζεο ησλ επξπδσληθψλ 

ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ηελ πξφνδν ησλ έξγσλ πνπ ππνζηεξίδνληαη 

απφ ηηο επηρνξεγήζεηο γίλνληαη ζχκθσλα κε ην παξφλ ηκήκα, 

θαζψο θαη 

 έλα ζρέδην γηα ηε ρξήζε ησλ επξπδσληθψλ ππνδνκψλ θαη 

ππεξεζηψλ πξνο φθεινο ηεο επεκεξίαο ησλ θαηαλαισηψλ, ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ, ηεο δεκφζηα αζθάιεηα θαη ηεο εζληθή 

αζθάιεηα, ηεο αλάπηπμεο ησλ θνηλνηήησλ, ηεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο, ηεο ελεξγεηαθήο αλεμαξηεζίαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο εθπαίδεπζε, ηεο θαηάξηηζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ησλ επελδχζεσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηεο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ 

εξγαζίαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, θαζψο θαη άιισλ 

εζληθψλ ζθνπψλ.» [9]. 

3.2 ηόρνη γηα κηα Ακεξηθή Τςειώλ Δπηδόζεσλ 

Ν ζηφρνο απηνχ ηνπ ζρεδίνπ είλαη ε δεκηνπξγία κηαο Ακεξηθήο πςειήο 

απφδνζεο, κηα πην παξαγσγηθή, δεκηνπξγηθή θαη απνηειεζκαηηθή Ακεξηθή, 

ζηελ νπνία πξνζηηέο επξπδσληθέο ππεξεζίεο είλαη δηαζέζηκεο παληνχ θαη ν 

θαζέλαο έρεη ηα κέζα θαη ηηο δεμηφηεηεο γηα λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πνιχηηκεο 

επξπδσληθέο εθαξκνγέο. 

Ζ ζεκαζία ησλ επξπδσληθψλ επηθνηλσληψλ ζπλερίδεη λα απμάλεηαη ζε φιν 

ηνλ θφζκν. Νη εηαηξείεο, νη ρψξεο θαη νη πνιίηεο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 

επξπδσληθφηεηα κε λένπο, πην απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο. Νξηζκέλεο ρψξεο 

έρνπλ ήδε αλαγλσξίζεη απηφ θαη πξνζπαζνχλ λα εμειηρζνχλ γξήγνξα ζε 

απηφλ ηνλ ηνκέα. Λφηηα Θνξέα, Ηαπσλία, Απζηξαιία, Πνπεδία, Φηλιαλδία θαη 

Γεξκαλία, κεηαμχ άιισλ, έρνπλ ήδε αλαπηχμεη επξπδσληθά ζρέδηα. 
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Ρν ζρέδην απηφ απεπζχλεηαη  ζηα πξνβιεκαηηθά θελά θαη ζηηο κε 

αλαγλσξηζκέλεο επθαηξίεο γηα ηηο επξπδσληθέο ζπλδέζεηο ζηελ Ακεξηθή 

ζπζηήλνληαο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ην θξάηνο, ε πνιηηεία θαη νη ηνπηθέο 

αξρέο ζα κπνξέζνπλ λα απειεπζεξψζνπλ ηηο ηδησηηθέο επελδχζεηο, ηελ 

θαηλνηνκία, ηηο ρακειφηεξεο ηηκέο θαη θαιχηεξεο επηινγέο γηα ηνπο 

θαηαλαισηέο. Νη ζπζηάζεηο ηνπ ζρεδίνπ ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο γεληθέο 

θαηεγνξίεο: 

 Πην ζρεδηαζκφ πνιηηηθψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηζρπξνχ αληαγσληζκνχ 

θαη, θαηά ζπλέπεηα, ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο επεκεξίαο ησλ 

θαηαλαισηψλ, ηεο θαηλνηνκία θαη ησλ επελδχζεσλ. 

 Πηελ εμαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθήο θαηαλνκήο θαη δηαρείξηζεο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ειέγρεη ή επεξεάδεη ην θξάηνο, φπσο ην 

θάζκα, νη θεξαίεο θαη ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο, ψζηε λα ελζαξξχλεη ηηο 

αλαβαζκίζεηο ηνπ δηθηχνπ θαη ηελ εηζαγσγή ηνπ αληαγσληζκνχ. 

 Ζ κεηαξξχζκηζε ησλ ηξερνπζψλ κεραληζκψλ θαζνιηθψλ ππεξεζηψλ 

γηα ηε ζηήξημε ηεο αλάπηπμεο ηεο επξπδσληθφηεηαο ζε πςεινχ θφζηνπο 

πεξηνρέο, δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια φηη νη Ακεξηθαλνί κε ρακειά 

εηζνδήκαηα κπνξνχλ λα αληέμνπλ νηθνλνκηθά ηελ επξπδσληθφηεηα, θαη 

επηπιένλ, ε ππνζηήξημε ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

πηνζέηεζεο θαη ρξήζεο. 

 Ζ κεηαξξχζκηζε ησλ λφκσλ, ησλ πνιηηηθψλ, ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη 

αλάπηπμε θηλήηξσλ γηα λα κεγηζηνπνηεζνχλ ηα νθέιε ηεο 

επξπδσληθφηεηαο ζε ηνκείο πνπ ε θπβέξλεζε επεξεάδεη ζεκαληηθά, 

φπσο ε δεκφζηα εθπαίδεπζε, ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη ηηο 

πξάμεηο ηεο θπβέξλεζεο. 

Πε φιεο απηέο ηηο θαηεγνξίεο, ην ζρέδην απηφ παξέρεη ζπζηάζεηο πξνο ηελ 

FCC, ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία, ην θνγθξέζν, ηηο πνιηηείεο θαη άιιεο αξρέο. Ρν 

ζρέδην πξνηείλεη έμη ζηφρνπο γηα ην 2020 γηα λα ρξεζηκεχζεη σο ππμίδα γηα 

ηελ επφκελε δεθαεηία. 

3.2.1 Ρνπιάρηζηνλ 100 Δθαηνκκχξηα Ππίηηα κε Πχλδεζε ςειψλ Ραρπηήησλ 

Νη Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο πξέπεη λα είλαη πξψηεο ζηνλ θφζκν ζε ζρέζε κε 

ηνλ αξηζκφ ησλ θαηνηθηψλ θαη ησλ αλζξψπσλ κε πξφζβαζε ζε νηθνλνκηθά 

πξνζηηή θαη παγθφζκηαο θιάζεο, επξπδσληθήο ζχλδεζεο. Υο εθ ηνχηνπ, 100 

εθαηνκκχξηα ζπίηηα ζα πξέπεη λα έρνπλ νηθνλνκηθά πξνζηηή πξφζβαζε ζε 

πξαγκαηηθέο ηαρχηεηεο ιήςεο ηνπιάρηζηνλ 100 Mbps θαη πξαγκαηηθέο 

ηαρχηεηεο αλφδνπ ηνπιάρηζηνλ 50 Mbps κέρξη ην 2020. Απηφ ζα 

δεκηνπξγήζεη ηελ πην ειθπζηηθή αγνξά ζηνλ θφζκν γηα επξπδσληθέο 

εθαξκνγέο, ζπζθεπέο θαη ππνδνκέο. 
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3.2.2 Ραρχηεξα θαη Δπξχηεξα Αζχξκαηα Γίθηπα 

Νη θηλεηέο επξπδσληθέο επηθνηλσλίεο απμάλνληαη κε πξσηνθαλείο 

ξπζκνχο. Απφ smartphones, ζε app-stores, ζε e-book readers, ζηελ εμ 

απνζηάζεσο παξαθνινχζεζε αζζελψλ, ζηνλ εληνπηζκφ εκπνξεπκάησλ ππφ 

κεηαθνξά θαη πεξηζζφηεξεο, θηλεηέο ππεξεζίεο θαη ηερλνινγίεο πξνσζνχλ ηελ 

θαηλνηνκία θαη δηαδξακαηίδνπλ νινέλα θαη ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηε δσή καο 

θαη ηελ νηθνλνκία καο. Νη θηλεηέο επξπδσληθέο επηθνηλσλίεο είλαη ε επφκελε 

κεγάιε πξφθιεζε θαη επθαηξία γηα ηηο Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο. Δίλαη κηα λέα, 

αλαδπφκελε αγνξά, ζηελ νπνία νη Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο ζα πξέπεη λα είλαη 

πξσηνπφξεο. 

3.2.3 Θαζνιηθή Ξξφζβαζε ζηηο Δπξπδσληθέο πεξεζίεο 

Κε έρνληαο πξφζβαζε ζε επξπδσληθέο εθαξκνγέο πεξηνξίδεη ηελ 

ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηελ ακεξηθαληθή δσή ηνπ 21νπ αηψλα. 

Ζ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ε εθπαίδεπζε θαη άιιεο ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο 

ακεξηθαληθήο δσήο βξίζθνληαη πιένλ ζην δηαδίθηπν. Δπηπιένλ, νη 

θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο θαη ε δεκνθξαηηθή ζπκκεηνρή ζηξέθνληαη ζε 

ςεθηαθέο πιαηθφξκεο. Ρξεηο πξνυπνζέζεηο πξέπεη λα πιεξνχληαη γηα λα 

δηαζθαιηζηεί φηη θάζε Ακεξηθαλφο κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί ηελ 

επξπδσληθφηεηα. Ξξψηνλ, θάζε ακεξηθαληθφ ζπίηη πξέπεη λα έρεη πξφζβαζε 

ζε ππεξεζίεο δηθηχνπ. Γεχηεξνλ, θάζε λνηθνθπξηφ ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε 

λα αληέρεη νηθνλνκηθά ηελ ππεξεζία απηή. Ρξίηνλ, θάζε Ακεξηθαλφο ζα 

πξέπεη λα έρεη ηελ επθαηξία λα αλαπηχμεη ςεθηαθέο δεμηφηεηεο. Ζ επίηεπμε 

απηνχ ηνπ ζηφρνπ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε έλα ξπζκφ δηείζδπζεο 

κεγαιχηεξν απφ 90% έσο ην 2020 θαη λα κεηψζεη ηηο δηαθνξέο ζηελ 

επξπδσληθή πξφζβαζε κεηαμχ ησλ δεκνγξαθηθψλ νκάδσλ. Ξξνο ην ζθνπφ 

απηφ, ε θπβέξλεζε κπνξεί λα θάλεη ηελ επξπδσληθφηεηα πην πξνζβάζηκε ζηα 

άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Κπνξεί επίζεο λα ζπλεξγαζηεί κε ηηο θπιεηηθέο 

θπβεξλήζεηο ψζηε λα βειηηψζνπλ επηηέινπο ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ 

δηείζδπζε ησλ επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ ζηηο θπιεηηθέο εθηάζεηο. Θαη απηφ 

κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο αλήθνπλ 

ζε γπλαίθεο θαη ζε κεηνλφηεηεο, λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αγνξάζνπλ 

επξπδσληθέο ππεξεζίεο ζε ινγηθέο ηηκέο. 

3.2.4 Ξξφζβαζε Πρνιείσλ, Λνζνθνκείσλ θαη Θπβεξλεηηθψλ Θηεξίσλ ζε 

Γίθηπα ςειψλ Ραρπηήησλ 

Ρα ζρνιεία, νη βηβιηνζήθεο θαη ηα ηδξχκαηα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

πξέπεη λα έρνπλ φια ηελ ζπλδεζηκφηεηα πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα επηηχρνπλ 

ηνπο ζθνπνχο ηνπο. Απηή ε ζχλδεζε κπνξεί λα απειεπζεξψζεη ηελ θαηλνηνκία 

πνπ βειηηψλεη ηνλ ηξφπν πνπ κνξθσλφκαζηε, παξακέλνπκε  πγηείο θαη 

αιιειεπηδξνχκε κε ηελ θπβέξλεζε. Δάλ απηφ ην ζρέδην πεηχρεη, θάζε 

ακεξηθαληθή θνηλφηεηα ζα έρεη νηθνλνκηθά πξνζηηή πξφζβαζε ζε πνιχ 

θαιχηεξσλ επηδφζεσλ επξπδσληθή ζχλδεζε απφ φηη απνιακβάλεη ζήκεξα. 

Βέβαηα ε εμάπισζε ησλ λέσλ επξπδσληθψλ εθαξκνγψλ πνπ ζα ιχζνπλ 
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πξνεγνπκέλσο δπζεπίιπηα πξνβιήκαηα, ζα έρνπλ σο απνηέιεζκα λέεο 

απαηηήζεηο ζπλδεζηκφηεηαο. Πε νξηζκέλεο θνηλφηεηεο, ζπλδέζεηο ηαρπηήησλ 

ηεο ηάμεο ηνπ 1 Gbps δελ ζα πεξηνξίδεηαη κφλν ζε δεκφζηα θεληξηθά ηδξχκαηα. 

Κεξηθέο απφ ηηο εθαξκνγέο ζα κπνξνχζε λα απαηηήζνπλ, επίζεο, εμαηξεηηθά 

πςειήο ηαρχηεηαο ζπλδεζηκφηεηα ζην ζπίηη. Θαη φηαλ ηα δεκφζηα θηήξηα 

ζπλδεζνχλ κε ηέηνηεο ηαρχηεηεο, ζα θαηαζηεί ιηγφηεξν δαπαλεξή θαη πην 

πξαθηηθή ε ζχλδεζε ησλ ζπηηηψλ ζηηο ίδηεο ηαρχηεηεο. 

3.2.5 Δμαζθάιηζε ηεο Αζθάιεηαο ησλ Ξνιηηψλ 

Ρνλ Ηνχλην ηνπ 2004, ηα Δπηηξνπή ηεο 9/11 έδσζε ζηε δεκνζηφηεηα ηελ 

ηειηθή ηεο έθζεζε ζρεηηθά κε ηα γεγνλφηα ηεο 11εο Πεπηεκβξίνπ ηνπ 2001. Ζ 

έθζεζε δηαπίζησζε φηη «ε αδπλακία επηθνηλσλίαο ήηαλ έλα θξίζηκν ζηνηρείν» 

ζε θάζε κία απφ ηηο «ηνπνζεζίεο ζπληξηβήο, φπνπ πνιιαπιέο ππεξεζίεο θαη 

πεξηζζφηεξεο δηθαηνδνζίεο δηαζηαπξψζεθαλ». Ζ επηηξνπή θαηέιεμε 

ιέγνληαο: «Ζ ζπκβαηή θαη επαξθήο επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ δεκφζησλ 

νξγαληζκψλ αζθάιεηαο ζε ηνπηθφ, θξαηηθφ, θαη νκνζπνλδηαθφ επίπεδν 

παξακέλεη ζεκαληηθφ πξφβιεκα». Θαη είλαη έλα πξφβιεκα πνπ παξακέλεη 

κέρξη ζήκεξα. Ππρλά, νη πξψηνη πνπ θαηαθζάλνπλ κε δηαθνξεηηθέο 

δηθαηνδνζίεο δελ κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ ζηνλ ηφπν κηαο θαηάζηαζεο 

έθηαθηεο αλάγθεο. Νκνζπνλδηαθή ππάιιεινη κπνξνχλ ζπάληα λα 

επηθνηλσλνχλ κε πνιηηεηαθνχο θαη ηνπηθνχο αμησκαηνχρνπο. Αμησκαηνχρνη 

απφ δηάθνξεο πφιεηο θαη θσκνπφιεηο έρνπλ δπζθνιίεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ 

ηνπο. Δπηπιένλ, κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο, ηα πθηζηάκελα δίθηπα δελ θάλνπλ 

ρξήζε ησλ επξπδσληθψλ δπλαηνηήησλ, πεξηνξίδνληαο ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα 

κεηαδψζνπλ ηα δεδνκέλα θαη εκπνδίδνληαο πηζαλέο θαηλνηνκίεο ζε ζέκαηα 

δεκφζηαο αζθάιεηαο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζψζνπλ δσέο. Ζ ρψξα πξέπεη λα 

δεκηνπξγήζεη έλα παλεζληθφ, αζχξκαην θαη  δηαιεηηνπξγηθφ επξπδσληθφ 

δίθηπν δεκφζηαο αζθάιεηαο κέρξη ην 2020. Ρν δίθηπν ζα πξέπεη λα είλαη 

αξθεηά ηζρπξφ γηα λα δηαηεξήζεη ηηο επηδφζεηο ηνπ κεηά απφ κηα θαηαζηξνθή, 

θαη ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ζε φπνηνπο αληαπνθξίλνληαη πξψηνη, αλεμάξηεηα 

απφ ηε δηθαηνδνζία ή ηελ ππεξεζία ζηελ νπνία αλήθνπλ, λα επηθνηλσλνχλ 

κεηαμχ ηνπο θαη λα κνηξάδνληαη ηα δεδνκέλα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν πάλσ ζε 

πςειήο ηαρχηεηαο ζπλδέζεηο. 

3.2.6 «Ξξάζηλε» Νηθνλνκία 

Ζ Ακεξηθή δελ κπνξεί πιένλ λα βαζίδεηαη ζηα νξπθηά θαχζηκα θαη ην 

εηζαγφκελν πεηξέιαην. Γηα ηε βειηίσζε ηεο εζληθήο αζθάιεηαο, ηε κείσζε ηεο 

ξχπαλζεο θαη ηελ αχμεζε ηεο εζληθήο αληαγσληζηηθφηεηαο, νη Ζλσκέλεο 

Ξνιηηείεο πξέπεη λα είλαη πξσηνπφξνη ζηελ νηθνλνκία θαζαξήο ελέξγεηαο. 

Δλζαξξχλνληαο ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ηελ απνζήθεπζε ηνπ 

πιενλάζκαηνο θαη ηελ ειεθηξνθίλεζε ησλ νρεκάησλ είλαη ζεκαληηθά βήκαηα 

γηα ηε βειηίσζε ηεο ακεξηθαληθήο ελεξγεηαθήο αλεμαξηεζίαο θαη ηεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο. Γηα λα κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ απηέο νη 

ηερλνινγίεο, ε ρψξα ζα ρξεηαζζεί λα εθζπγρξνλίζεη ην δίθηπν 
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ειεθηξνδφηεζεο κε επξπδσληθέο ζπλδέζεηο θαη πξνεγκέλεο επηθνηλσλίεο. 

Κειέηεο έρνπλ επαλεηιεκκέλα απνδείμεη φηη φηαλ νη άλζξσπνη γλσξίδνπλ ηα 

ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα, θάλνπλ απιέο 

αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά πνπ εμνηθνλνκνχλ ελέξγεηα θαη ρξήκαηα ελψ 

παξάιιεια ζα βνεζνχλ ηε ρψξα λα κεηψζεη ηελ αλάγθε γηα δαπαλεξέο λέεο 

κνλάδεο ειεθηξνπαξαγσγήο. 

3.3 Καηλνηνκία θαη Δπελδύζεηο 

Ζ επξπδσληθφηεηα αιιάδεη πνιιέο πηπρέο ηεο δσήο. Απμάλεη ηελ 

παξαγσγηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ, βειηηψλεη ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή 

πεξίζαιςε θαη ηελ εθπαίδεπζε, επηηξέπεη έλα πην έμππλν θαη πην 

απνηειεζκαηηθφ δίθηπν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη δεκηνπξγεί πεξηζζφηεξεο 

επθαηξηψλ γηα ηνπο πνιίηεο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία. 

Ρξνθνδνηεί επίζεο κεγάιεο παγθφζκηεο αγνξέο γηα αγαζά πςειήο αμίαο θαη 

ππεξεζίεο θαη δεκηνπξγεί πςειά ακεηβφκελεο ζέζεηο εξγαζίαο ζε 

ζεκαληηθνχο ηνκείο φπσο νη ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ 

(ΡΞΔ). 

Νη ΖΞΑ πξέπεη λα νδεγήζνπλ ηνλ θφζκν ζε επξπδσληθέο θαηλνηνκίεο θαη 

ζε επελδχζεηο θαη λα ιάβνπλ φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη 

φινη νη Ακεξηθαλνί ζα έρνπλ πξφζβαζε ζε ζχγρξνλε επξπδσληθφηεηα πςειήο 

απφδνζεο θαη ζηα νθέιε πνπ παξέρεη απηή. Ζ επξπδσληθφηεηα έρεη 

απνηειέζεη ηνλ θχξην κνριφ αλάπηπμεο θαη θαηλνηνκίαο ζηνλ θιάδν ησλ ΡΞΔ, 

δεκηνπξγψληαο δήηεζε γηα εκηαγσγνχο, θαηαλαισηηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ 

ινγηζκηθφ, ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, ζπζθεπέο, εθαξκνγέο, εμνπιηζκφ 

δηθηχσλ θαζψο θαη γηα πνιιά άιια είδε ππεξεζηψλ. Έλα παγθφζκηαο θιάζεο 

δίθηπν επξπδσληθψλ ηερλνινγηψλ ζα ζπκβάιεη ψζηε ηνκέαο ησλ ΡΞΔ ηεο 

Ακεξηθήο λα ζπλερίζεη λα εγείηαη ηνπ θφζκνπ, δεκηνπξγψληαο ζέζεηο 

εξγαζίαο θαη επηηξέπνληαο ζηνπο ακεξηθαλνχο θαηαλαισηέο λα ιακβάλνπλ ηα 

ζεκαληηθά νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εμέιημε ησλ ΡΞΔ. 

πάξρνπλ νξηζκέλνη ηνκείο φπνπ ε Ακεξηθή κπνξεί θαη πξέπεη λα θάλεη 

θάηη θαιχηεξν. Νη θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο θαη δξάζεηο κπνξνχλ λα 

ελζαξξχλνπλ ηελ θαηλνηνκία θαη ηηο επελδχζεηο ζε έλα ηέηνην δίθηπν ζε 

ηέζζεξηο βαζηθνχο ηνκείο: 

 Θεζπίδνληαο πνιηηηθέο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ αληαγσληζκνχ. Ν 

αληαγσληζκφο είλαη κηα ζεκαληηθή θηλεηήξηα δχλακε ηεο θαηλνηνκίαο 

θαη ησλ επελδχζεσλ, θαη ε FCC θαζψο θαη άιινη θνξείο έρνπλ πνιιά 

εξγαιεία γηα λα επεξεάζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηνπ 

επξπδσληθνχ ζπζηήκαηνο. 

 Η απειεπζέξσζε πεξηζζφηεξνπ ξαδηνθάζκαηνο. Ζ νκνζπνλδηαθή 

θπβέξλεζε ειέγρεη θαη επεξεάδεη ηε δηαζεζηκφηεηα θαη ην θφζηνο ηνπ 

θάζκαηνο. Ρν θάζκα δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νηθνλνκία 
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ησλ επξπδσληθψλ δηθηχσλ. Κε ηελ εμαζθάιηζε φηη ην θάζκα δηαηίζεηαη 

θαη δηαρεηξίδεηαη φζν ην δπλαηφλ απνηειεζκαηηθφηεξα, ε θπβέξλεζε 

κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

αλαπηχζζνπλ ππνδνκέο δηθηχσλ, ελζαξξχλνληαο έηζη ηφζν ηελ 

εηζαγσγή ηνπ αληαγσληζκνχ φζν θαη ηελ αχμεζε ησλ επελδχζεσλ απφ 

πξψελ κνλνπσιηαθέο επηρεηξήζεηο. 

 Η κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ ππνδνκψλ. Ζ θπβέξλεζε ειέγρεη επίζεο θαη 

επεξεάδεη ηε δηαζεζηκφηεηα θαη ην θφζηνο ησλ άιισλ πφξσλ. πσο θαη 

κε ην θάζκα, δηαζθαιίδνληαο απηά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ψζηε λα 

δηαηίζεληαη θαη λα δηαρεηξίδνληαη φζν ην δπλαηφλ απνηειεζκαηηθφηεξα 

κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ην θφζηνο πνπ βαξχλεη ηηο επηρεηξήζεηο θαη λα 

εληζρχζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηηο επελδχζεηο. 

 Επελδχνληαο άκεζα κέζσ ηεο έξεπλαο θαη ηεο αλάπηπμεο. Ζ 

θπβέξλεζε ζα πξέπεη λα επελδχζεη άκεζα ζε ηνκείο φπνπ ε απφδνζε 

γηα ηελ επέλδπζε  ζηελ θνηλσλία σο ζχλνιν είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ 

απφδνζε ησλ κεκνλσκέλσλ επηρεηξήζεσλ. 

3.3.1 Ξνιηηηθέο Αληαγσληζκνχ θαη Θαηλνηνκίαο 

3.3.1.1 Δπίπεδν Γηθηχσλ 

Ζ δεκηνπξγία επξπδσληθψλ δηθηχσλ απαηηεί κεγάιεο ζηαζεξέο θαη 

εθάπαμ επελδχζεηο. Θαηά ζπλέπεηα, ε βηνκεραλία πηζαλφηαηα ζα έρνπλ 

πάληα έλα ζρεηηθά κηθξφ αξηζκφ αληαγσληζηψλ. Κεηψλνληαο ην θφζηνο γηα ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ελζχξκαησλ ππεξεζηψλ, κπνξεί λα ελζαξξχλεη λένπο 

αληαγσληζηέο λα εηζέιζνπλ ζε ιίγεο πεξηνρέο. Ζ κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο 

εηζφδνπ θαη επέθηαζεο ζηηο αζχξκαηεο ζπλδέζεηο δηεπθνιχλνληαο ηελ 

πξφζβαζε ζην θάζκα, ζα κπνξνχζε λα σζήζεη πξφζζεην αληαγσληζκφ. 

Θαζψο ν αζχξκαηνο αληαγσληζκφο είλαη αλαγθαίνο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

θαηλνηνκίαο, νη επελδχζεηο θαη ε επεκεξία ησλ θαηαλαισηψλ ζα εμαξηεζεί 

απφ ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο. 

Ρν αλ νη αζχξκαηεο επξπδσληθέο ππεξεζίεο, είηε ζηαζεξέο είηε θηλεηέο, 

κπνξνχλ λα αληαγσληζηνχλ κε ηηο αληίζηνηρεο ελζχξκαηεο είλαη έλα 

ζεκαληηθφ δήηεκα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αληαγσληζκνχ. Ζ 

απάληεζε εμαξηάηαη απφ ην πψο ε ηερλνινγία, ην θφζηνο θαη ηηο πξνηηκήζεηο 

ησλ θαηαλαισηψλ εμειίζζνληαη, θαζψο θαη απφ ηηο ζηξαηεγηθέο επηινγέο ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ειέγρνπλ ελζχξκαηα θαη αζχξκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

Γχν ζχλνια ζπζηάζεσλ αθνξνχλ ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ αλακελφκελε 

θχζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηηο ππεξεζίεο επξπδσληθψλ δηθηχσλ ζηηο Ζ.Ξ.Α.. 

Ξξψηνλ, ε FCC πξέπεη λα ιάβεη εηδηθά κέηξα γηα λα θαηαζηήζεη πεξηζζφηεξν 

θάζκα δηαζέζηκν ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηελ είζνδν ζε επξπδσληθέο αγνξέο θαη 

λα κεησζεί ην θφζηνο γηα ηνπο ήδε παξφρνπο αζχξκαησλ ζπλδέζεσλ λα 

πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο πςειφηεξσλ ηαρπηήησλ πνπ κπνξνχλ λα 

αληαγσληζηνχλ κε ελζχξκαηεο πξνζθνξέο ζε έλα κεγαιχηεξν κεξίδην ησλ 
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ηειηθψλ ρξεζηψλ. Γεχηεξνλ, ε FCC θαη ε Δζληθή Πηαηηζηηθή πεξεζία (BLS) 

πξέπεη λα ζπιιέμνπλ ζηνηρεία πνπ επηηξέπνπλ πην ιεπηνκεξείο αλαιχζεηο ηεο 

αγνξάο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ θαη λα θάλνπλ φηη ηα δεδνκέλα δηαζέζηκα ζην 

επξχ θνηλφ γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ δηαθάλεηα ηεο αληαγσληζηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 Η νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο FCC, ηεο 

Εζληθήο Επηηξνπήο Τειεπηθνηλσληψλ θαη Πιεξνθνξηψλ (ΜΤΘΑ) θαη ηνπ 

Ινγθξέζνπ, ζα πξέπεη λα θάλεη πεξηζζφηεξν ην δηαζέζηκν θάζκα γηα 

πθηζηάκελνπο θαη λένπο παξφρνπο αζχξκαησλ επξπδσληθψλ δηθηχσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί επηπιένλ ν αληαγσληζκφο αζχξκαησλ-

ελζχξκαησλ δηθηχσλ ζε πςειφηεξα επίπεδα ηαρχηεηαο. 

Ρν επηπιένλ θάζκα είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα λα θαιπθζνχλ νη 

απμαλφκελεο αλάγθεο απφ ηελ ρξήζε αζχξκαηεο επξπδσληθφηεηαο. Δπίζεο 

πξφζζεην θάζκα γηα αληαγσληζηέο θηλεηήο δηθηχσζεο είλαη πηζαλφλ λα 

εληζρχζεη ηνλ αληαγσληζκφ. Ρέινο, πεξηζζφηεξν θάζκα θαζηζηά δπλαηφλ 

πςειφηεξεο ηαρχηεηεο, γεγνλφο πνπ ζα επηηξέςεη λέεο θαη πθηζηάκελεο 

επηρεηξήζεηο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ αζχξκαηεο ηερλνινγίεο πξνθεηκέλνπ λα 

ρξεζηκεχζνπλ σο ππνθαηάζηαηα ζε παξφρνπο ζηαζεξψλ επξπδσληθψλ 

ππεξεζηψλ γηα ηνπο θαηαλαισηέο. 

 Η FCC θαη ε BLS ζα πξέπεη λα ζπιιέγνπλ πην ιεπηνκεξή θαη αθξηβή 

ζηνηρεία γηα ηελ πξαγκαηηθή δηαζεζηκφηεηα, δηείζδπζε, ηηο ηηκέο, 

εθπηψζεηο θαη άιιεο πξνζθνξέο ησλ παξφρσλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ 

ζε θαηαλαισηέο θαη επηρεηξήζεηο, θαη ζα πξέπεη λα δεκνζηεχνπλ 

αλαιχζεηο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ. 

Νη βαζηθέο θηλήζεηο πξνο απηέο ηηο θαηεπζχλζεηο είλαη: 

 Βειηίσζε ηεο ηξέρνπζαο θφξκαο ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 

 Ππιινγή ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ηνπνζεζία ησλ 

ζπλδξνκεηψλ. 

 Ππιινγή ησλ ηηκψλ, ηνπ θφζηνπο αιιαγήο, ησλ απσιεηψλ πειαηψλ θαη 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ κνηξάδνληαη ζηελ αγνξά. 

 Γεκνζηνπνίεζε πεξηζζφηεξσλ ζηνηρείσλ θαη αλαιχζεσλ ηεο FCC ζην 

θνηλφ. 

 Η FCC, ζε ζπληνληζκφ κε ην Εζληθφ Θλζηηηνχην Πξνηχπσλ θαη 

Τερλνινγίαο (NIST), ζα πξέπεη λα ζεζπίζνπλ ηερληθά πξφηππα θαη 

κεζνδνινγία κέηξεζεο επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ θαη κία δηαδηθαζία γηα 

ηελ ελεκέξσζε ηνπο. Η FCC ζα πξέπεη επίζεο λα ελζαξξχλεη ηε 

δεκηνπξγία κηαο εηαηξηθήο ζρέζεο ηεο βηνκεραλίαο θαη ησλ ελψζεσλ 

θαηαλαισηψλ ψζηε λα ζπλεηζθέξνπλ κε πξνηάζεηο γηα ηελ δεκηνπξγία 

απηψλ ησλ πξνηχπσλ θαη ηεο κεζνδνινγίαο. 
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Ρα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα κεηξεζνχλ κπνξνχλ λα 

πεξηιακβάλνπλ: 

 Ρηο πξαγκαηηθέο ηαρχηεηεο θαη επηδφζεηο κέζσ ηνπ δηθηχνπ ηνπ 

παξφρνπ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη ηελ απφδνζε απφ άθξν ζε 

άθξν ησλ ππεξεζηψλ. 

 Ρηο πξαγκαηηθέο ηαρχηεηεο θαη ηηο επηδφζεηο θαηά ηηο ψξεο αηρκήο. 

 Ρηο πξαγκαηηθέο ηαρχηεηεο θαη επηδφζεηο πνπ επηηεχρζεθαλ κε 

δεδνκέλε πηζαλφηεηα πάλσ ζε έλα πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα 

πνπ πεξηιακβάλεη ψξεο αηρκήο. 

 Ρηο πξαγκαηηθέο ηαρχηεηεο θαη ηηο επηδφζεηο  δνθηκαζκέλεο σο πξνο 

έλα δεδνκέλν ζχλνιν ηππνπνηεκέλσλ πξσηνθφιισλ θαη εθαξκνγψλ. 

 Η FCC ζα πξέπεη λα ζπλερίζεη ηηο πξνζπάζεηέο ηεο λα κεηξά θαη λα 

δεκνζηεχζεη ζηνηρεία γηα ηηο πξαγκαηηθέο επηδφζεηο ησλ ζηαζεξψλ 

επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ. Η FCC ζα πξέπεη λα δεκνζηεχζεη κηα επίζεκε 

έθζεζε θαη ππνβάιινπλ ζην δηαδίθηπν ηα ζηνηρεία πνπ είλαη δηαζέζηκα. 

 Η FCC ζα πξέπεη λα θηλήζεη ηε δηαδηθαζία ζέζπηζεο θαλφλσλ κέζσ ηεο 

έθδνζεο κίαο Ινηλνπνίεζεο Πξνηεηλφκελσλ ηξφπσλ ζέζπηζεο θαλφλσλ 

(NPRM) γηα ηνλ θαζνξηζκφ απαηηήζεσλ ηεο απφδνζεο ησλ 

επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ. 

Ζ FCC πξέπεη λα εθδψζεη NPRM γηα λα θαζνξίζεη ηηο θαηάιιειεο 

ππνρξεψζεηο ησλ παξφρσλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο επηδφζεηο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ. Νη 

ππνρξεψζεηο απηέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ απιά θαη ζαθή δεδνκέλα πνπ ν 

κέζνο θαηαλαισηήο κπνξεί λα θαηαιάβεη, παξέρνληαο ηαπηφρξνλα 

πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηνπο πην ελδηαθεξφκελνπο, φπσο νη 

θαηαζθεπαζηέο ινγηζκηθνχ θαη νη επηρεηξεκαηίεο ην ζρεδηαζκφ ησλ δηθηπαθψλ 

πξντφλησλ. Ζ FCC ζα πξέπεη λα εμεηάζεη επίζεο ηελ δεκηνπξγία ελφο 

πξνηχπνπ γηα ηελ απφδνζε ησλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ  κε ηηο απαηηνχκελεο 

ηαρχηεηεο γηα δηαθνξεηηθέο εθαξκνγέο. Έλαο πξφηππνο θαη εμειηζζφκελνο 

θαηάινγνο ζα βνεζήζεη ηνπο θαηαλαισηέο λα γλσξίδνπλ ηη πξαγκαηηθά 

ρξεηάδνληαη. 

 Η FCC ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη πξφηππα επξπδσληθψλ επηδφζεσλ γηα 

ηηο θηλεηέο ππεξεζίεο, ηα θηήξηα γξαθείσλ θαη ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο. 

 Η FCC ζα πξέπεη λα αλαζεσξήζεη πιήξσο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο γηα 

ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ζην ρνλδξεκπφξην κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ελφο 

ζπλεθηηθνχ θαη απνηειεζκαηηθνχ πιαηζίνπ θαη λα ιάβεη ηαρεία δξάζε 

κε βάζε ην πιαίζην απηφ γηα λα εμαζθαιίζεη επξεία δηαζεζηκφηεηα ησλ 

εηζξνψλ γηα ηηο επξπδσληθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζε κηθξέο 

επηρεηξήζεηο, παξφρνπο θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη εηαηξηθνχο πειάηεο. 
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Έλα απνηειεζκαηηθφ αλαιπηηθφ πιαίζην γηα ηηο πνιηηηθέο αληαγσληζκνχ 

γηα θαζνιηθή πξφζβαζε ηεο FCC ζα επηηξέςεη ηελ απνηειεζκαηηθή ζπιινγή 

φισλ ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ, ηελ αμηνιφγεζε ησλ πθηζηάκελσλ θαλφλσλ 

θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηεο FCC γηα ηζρπξφ αληαγσληζκφ ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηηο 

θαηαλαισηηθέο αγνξέο. 

 Η FCC ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη νη εηδηθέο ηηκέο πξφζβαζεο, φξνη 

θαη πξνυπνζέζεηο είλαη δίθαηεο θαη εχινγεο. 

 Η FCC ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη ηελ θαηάιιειε ηζνξξνπία ζηηο 

πνιηηηθέο γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ραιθνχ. 

Νη θαλφλεο ηεο FCC επηηξέπνπλ ζηνπο θνξείο πνπ αλαπηχζζνπλ δίθηπα 

ηλψλ λα αθαηξέζνπλ ηηο πεξηηηέο εγθαηαζηάζεηο ραιθνχ. Ζ αθαίξεζε απηψλ 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ ραιθνχ επεξεάδεη ηφζν ηηο ππάξρνπζεο ππεξεζίεο 

επξπδσληθήο επηθνηλσλίαο φζν θαη ηε δπλαηφηεηα ησλ αληαγσληζηψλ λα 

πξνζθέξνπλ λέεο ππεξεζίεο. 

 Η FCC ζα πξέπεη λα απνζαθελίζεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο 

δηαζχλδεζεο θαη λα ελζαξξχλεη ηελ ζηξνθή ζε IP-to-IP δηαζχλδεζε 

φπνπ απηή είλαη απνηειεζκαηηθή. 

 Η FCC ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη ακέζσο ζηελ αλνηθηή δηαδηθαζία γηα 

ηελ πεξηαγσγή δεδνκέλσλ. 

Γηα λα επηηεπρζεί επξεία, νκαιή θαη αληαγσληζηηθή θάιπςε, ε FCC πξέπεη 

λα ελζαξξχλεη ηνπο παξφρνπο θηλεηψλ επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ λα 

θαηαζθεπάζνπλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ δίθηπα. Ζ πεξηαγσγή δεδνκέλσλ είλαη 

ζεκαληηθή γηα ηελ είζνδν θαη ηνλ αληαγσληζκφ γηα ηηο θηλεηέο επξπδσληθέο 

ππεξεζίεο θαη ζα επηηξέςεη ζηνπο πειάηεο λα έρνπλ πξφζβαζε ζην 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ην δηαδίθηπν θαη άιιεο θηλεηέο επξπδσληθέο 

ππεξεζίεο εθηφο ησλ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ηνπο 

παξφρνπο ηνπο. Ζ βηνκεραλία ζα πξέπεη λα πηνζεηήζεη εζεινληηθέο ξπζκίζεηο 

δεδνκέλσλ πεξηαγσγήο. Δπηπιένλ, ε FCC πξέπεη λα πξνρσξήζεη ακέζσο ζε 

αλνηρηή δηαδηθαζία γηα ηηο ππνρξεψζεηο πεξηαγσγήο ησλ ππεξεζηψλ 

δεδνκέλσλ πνπ παξέρνληαη ρσξίο δηαζχλδεζε κε ην δεκφζην ηειεθσληθφ 

δίθηπν. 

3.3.1.2 Ππζθεπέο 

Θαηλνηφκα πξντφληα άιιαμαλ ξηδηθά ην πψο νη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνχλ 

επξπδσληθέο ππεξεζίεο. Ρα smartphones δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε 

εθαηνκκχξηα Ακεξηθαλνχο λα ρξεζηκνπνηνχλ ην θηλεηφ ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν, πεξηήγεζε ζην Internet, θαη πην πξφζθαηα, λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ηηο εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ησλ θηλεηψλ εθαξκνγψλ πνπ δελ ππήξραλ πξηλ απφ 

κεξηθά ρξφληα. Ξξηλ απφ ηα smartphones, νη πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο κε 
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γξαθηθά πεξηβάιινληα ρξήζηε θαη ηελ απμαλφκελε ηζρχ επεμεξγαζίαο 

επέηξεςαλ ηελ εκθάληζε πξνγξακκάησλ πεξηήγεζεο ζην Web, ε νπνία 

νδήγεζε ζηελ επξεία πηνζέηεζε ηνπ Γηαδηθηχνπ. Ν αληαγσληζκφο, ζπρλά απφ 

ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δελ ήηαλ εγέηεο ηεο αγνξάο, έρεη νδεγήζεη ζηελ 

θαηλνηνκία θαη ζηηο επελδχζεηο ζε ζπζθεπέο θαηά ην παξειζφλ θαη πξέπεη λα 

ζπλερίζεη λα θάλεη ην ίδην θαη ζην κέιινλ. Θηλεηέο ζπζθεπέο ελζσκαηψλνπλ 

γξήγνξα ηελ ηερλνινγία, φπσο ην ζχζηεκα GPS, Bluetooth, Wi-Fi, βειηησκέλα 

γξαθηθά θαη νζφλεο αθήο. Κε θάζε κέηξν, ε θαηλνηνκία επδνθηκεί ζε θηλεηέο 

ζπζθεπέο θαη ππνινγηζηέο. Ρν ΛΒΟ πξνηείλεη νξηζκέλεο θηλήζεηο θαη ζε απηά 

ηα ζέκαηα. 

 Η FCC ζα πξέπεη λα θηλήζεη δηαδηθαζία γηα λα εμαζθαιίζεη φηη φινη νη 

δηαλνκείο πξνγξακκαηηζκνχ πνιπθάλαινπ βίληεν (MVPDs) 

εγθαζηζηνχλ κηα ζπζθεπή πχιεο ή παξφκνηαο ιεηηνπξγίαο ζε φια ηα λέα 

ζπίηηα ησλ ζπλδξνκεηψλ θαη ζε φια ηα ζπίηηα πνπ απαηηνχλ 

αληηθαηάζηαζε ησλ ζπζθεπψλ, μεθηλψληαο ηελ ή πξηλ απφ ηελ 31 

Δεθεκβξίνπ ηνπ 2012. 

Ξαξαθάησ αλαθέξνπκε ηηο βαζηθέο αξρέο γηα ηελ θίλεζε απηή: 

 Κηα ζπζθεπή gateway ζα πξέπεη λα είλαη απιή θαη αλέμνδε, ηφζν γηα 

ηα MVPDs φζν θαη γηα ηνπο θαηαλαισηέο. Θα πξέπεη λα είλαη 

εθνδηαζκέλα κε κφλν εθείλα ηα ζηνηρεία θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλσλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ 

δηθηχνπ θαη κεηαηξνπή ηνπο ζε αλνηθηά, ηππνπνηεκέλα πξσηφθνιια. Ζ 

ζπζθεπή δελ πξέπεη λα ππνζηεξίδεη νπνηαδήπνηε άιιε ιεηηνπξγία ή 

εμαξηήκαηα. 

 Κηα ζπζθεπή gateway ζα πξέπεη λα επηηξέςεη ζηνπο θαηαζθεπαζηέο 

ειεθηξνληθψλ εηδψλ επξείαο θαηαλάισζεο λα αλαπηχμνπλ, λα πσινχλ 

θαη λα ππνζηεξίδνπλ ηηο  νπδέηεξεο δηθηπαθέο ζπζθεπέο πνπ έρνπλ 

πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν απφ ην δίθηπν αλεμάξηεηα απφ ηα MVPDs. 

Ππγθεθξηκέλα, νη θαηαζθεπαζηέο δελ πξέπεη λα πεξηνξίδνπλ ζηελ 

ηθαλφηεηά ηνπο λα θαηλνηνκνχλ ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ρξήζηε ησλ 

ζπζθεπψλ ηνπο απφ MVPD απαηηήζεηο. Ζ θαηλνηνκία ζηελ δηεπαθή 

ρξήζηε είλαη έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ 

πξντφλησλ ζηελ αγνξά ειεθηξνληθψλ εηδψλ επξείαο θαηαλάισζεο. 

 Λε ηαρείο ξπζκνχο, ε FCC πξέπεη λα ζεζπίζεη θαλφλεο γηα 

θαισδηαθνχο θνξείο εθκεηάιιεπζεο γηα λα δηνξζψζεη νξηζκέλα 

δεηήκαηα Cable-CARD ελψ ε αλάπηπμε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ 

ζπζθεπψλ gateway πξνρσξεί. Η έγθξηζε ησλ θαλφλσλ απηψλ ζα 

πξέπεη λα νινθιεξσζεί ην θζηλφπσξν ηνπ 2010. 
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3.3.1.3 Δθαξκνγέο 

Θαηά ηα ηειεπηαία 10 ρξφληα, ππήξμε εθπιεθηηθή αχμεζε θαη ησλ 

δηαζέζηκσλ εθαξκνγψλ θαη πεξηερνκέλσλ κέζσ επξπδσληθψλ δηθηχσλ. 

Νιφθιεξεο λέεο αγνξέο εκθαλίζηεθαλ, ελψ άιιεο έρνπλ κεηαλαζηεχζεη, 

πιήξσο ή κεξηθψο ζε απεπζείαο ζχλδεζε. Ζ θαηλνηνκία ζηηο εθαξκνγέο θαη 

ην πεξηερφκελν αιιάδεη ηνλ ηξφπν ηεο επηθνηλσλίαο, ησλ αγνξψλ, ησλ 

ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ, ηεο κειέηεο, ηεο αλάγλσζεο, ηεο εξγαζίαο, ηεο 

ρξήζεο ραξηψλ κε ην απηνθίλεην ή κε ηα πφδηα, θαη ηεο ςπραγσγίαο. Δπίζεο, 

έρνπλ αιιάμεη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο αιιειεπηδξνχλ νη επηρεηξήζεηο 

κεηαμχ ηνπο θαη νη αγνξέο κε ηνπο πειάηεο ηνπο. Ζ θχζε θαη ε έληαζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ ζηηο εθαξκνγέο θαη ην πεξηερφκελν δηαθέξεη παξά πνιχ θαη 

πξέπεη λα αμηνινγνχληαη γηα θάζε πεξίπησζε ρσξηζηά. 

Ζ ζπιινγή, ζπγθέληξσζε θαη αλάιπζε ησλ πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ 

είλαη θνηλά ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηλνηνκία εθαξκνγψλ. Ρα 

ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνπλ νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξέρνπλ 

φιν θαη πην πνιχηηκεο ππεξεζίεο ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο. Απηέο νη 

δξαζηεξηφηεηεο ζπιινγήο ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ απνηεινχλ 

ζεκαληηθή θηλεηήξηα δχλακε ηεο θαηλνηνκίαο γηα ην δηαδίθηπν ζήκεξα θαη 

σθεινχλ ηνπο θαηαλαισηέο απφ πνιιέο απφςεηο. 

Υζηφζν, πνιινί ρξήζηεο φιν θαη πεξηζζφηεξν αλεζπρνχλ γηα ηελ έιιεηςε 

ειέγρνπ επί ησλ επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. ζν νη πηπρέο ηεο δσήο 

ησλ αηφκσλ γίλνληαη πην «ςεθηαθέο» θαη πξνζβάζηκεο κέζσ ηεο 

επξπδσληθφηεηαο, ε δεκνζηνπνίεζε ησλ ηδησηηθψλ θαη πξνζσπηθψλ 

πιεξνθνξηψλ έρεη θάλεη πνιινχο Ακεξηθαλνχο λα είλαη δχζπηζηνη φζνλ αθνξά 

ην κέζν. Ζ θαηλνηνκία ζα δερηεί πιήγκα εάλ ππάξμεη έιιεηςε εκπηζηνζχλεο, 

κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ θνξέσλ πνπ αιιειεπηδξνχλ κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ. Νη πνιηηηθέο επνκέλσο πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ επηζπκία 

ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ επαίζζεησλ δεδνκέλσλ θαη γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο δηάδνζεο θαη ηεο ρξήζεο ηεο «ςεθηαθήο» ηνπο ηαπηφηεηαο. 

Γηαζθαιίδνληαο ηνλ έιεγρν ηνπ πειάηε ζηα πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλσλ θαη ηα 

ςεθηαθά ηνπ πξνθίι κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλεζπρηψλ 

απηψλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο. Ξάλσ ζε απηά ην εζληθφ ζρέδην γηα 

ηελ επξπδσληθφηεηα θάλεη ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο. 

 Τν Ινγθξέζν, ε Οκνζπνλδηαθή Επηηξνπή Εκπνξίνπ (FTC) θαη ε FCC 

πξέπεη λα εμεηάζεη ηελ απνζαθήληζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ 

θαη ησλ ςεθηαθψλ πξνθίι ηνπο. 

 Τν Ινγθξέζν ζα πξέπεη λα εμεηάζεη ην ελδερφκελν πξνψζεζεο 

θηλήηξσλ αλάπηπμεο έκπηζησλ «παξφρσλ ςεθηαθήο ηαπηφηεηαο» γηα 

λα βνεζήζεη ηνπο θαηαλαισηέο ζηε δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπο 

θαηά ηξφπν πνπ λα κεγηζηνπνηεί ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη 

ηεο αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ. 
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 Η FCC θαη FTC ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ απφ θνηλνχ αξρέο πνπ λα 

απαηηνχλ απφ ηνπο πειάηεο λα παξέρνπλ ηελ ζπγθαηάζεζε ηνπο πξηλ νη 

πάξνρνη επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ κνηξαζηνχλ νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο 

κε ηξίηνπο. 

 Η νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε, ππφ ηελ εγεζία ηεο FTC, ζα πξέπεη λα 

δηαζέζεη πξφζζεηνπο πφξνπο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θινπήο 

ηαπηφηεηαο θαη απάηεο θαη λα βνεζήζεη ηνπο θαηαλαισηέο λα έρνπλ 

πξφζβαζε θαη ρξήζε ησλ πφξσλ απηψλ. 

 Οη δηαδηθηπαθέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ θαηαλαισηψλ απφ 

ηελ FCC ζα πξέπεη λα ππνζηεξίμνπλ κία επξχηεξε εζληθή πνιηηηθή, θαη 

ζα πξέπεη λα ζπληνλίδνληαη κε ην Υπνπξγείν Εζσηεξηθήο Αζθάιεηαο 

(DHS), ηελ FTC, ην γξαθείν δηαδηθηχνπ ηνπ Κεπθνχ Οίθνπ θαη κε 

άιινπο θνξείο. Οη νκνζπνλδηαθέο ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα ζπλδέζνπλ 

ηηο ππάξρνπζεο ηζηνζειίδεο ηνπο γηα λα παξέρνπλ ζαθείο  πιεξνθνξίεο 

θαη θαηεπζχλζεηο γηα ηελ δηθηπαθή αζθάιεηα ησλ θαηαλαισηψλ. 

 Η νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη δηυπεξεζηαθή 

νκάδα εξγαζίαο γηα λα ζπληνλίζεη ηελ δηθηπαθή αζθάιεηα ησλ παηδηψλ, 

λα δηεπθνιχλεη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, λα δηαζθαιίζεη ηε 

ζηαζεξφηεηα ησλ κελπκάησλ θαη πξνβνιήο, θαη λα αμηνινγεί ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θπβεξλεηηθψλ πξνζπαζεηψλ. Η νκάδα 

εξγαζίαο ζα πξέπεη λα εμεηάζεη ηε δξνκνιφγεζε κηαο εζληθήο 

επηκφξθσζεο θαη εθηελή εθζηξαηεία πιεξνθφξεζεο κε ηε ζπκκεηνρή 

ησλ θπβεξλήζεσλ θαη ησλ ζρνιείσλ. 

 Η νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε πξέπεη λα εμεηάζεη ηε ζέζπηζε ελφο 

εζληθνχ πιαηζίνπ γηα ηα ςεθηαθά αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο θνξνινγίαο. 

3.3.1.4 Αληαγσληζκφο Ρηκψλ κέζα ζην Πχζηεκα 

Ζ εμάπισζε ηνπ δηαδηθηχνπ, θαζψο θαη ε δηαθάλεηα ησλ πξσηνθφιισλ 

ηνπ  έρνπλ θαίξηα ζεκαζία γηα ηελ επηηπρία ηνπ. Ζ επξπδσληθή ζχλδεζε 

απνηειεί ηζρπξή θηλεηήξηα δχλακε γηα ηελ θαηλνηνκία θαη ηηο επελδχζεηο ζηελ 

Ακεξηθή, ελ κέξεη επεηδή ην δηαδίθηπν είλαη κηα αλνηρηή πιαηθφξκα, φπνπ ν 

θαζέλαο κπνξεί λα επηθνηλσλεί θαη λα ζπλεξγαζηεί κε θάπνηνλ άιιν κε ίζνπο 

φξνπο αληαγσληζκνχ. Ρν αλνηρηφ δηαδίθηπν δηαζθαιίδεη φηη νη ρξήζηεο έρνπλ 

ηνλ έιεγρν ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ ζηέιλνπλ θαη ιακβάλνπλ, θαη φηη νη 

εθεπξέηεο θαη επηρεηξεκαηίεο δελ απαηηνχλ ηε δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ 

γηα λα θαηλνηνκνχλ. 

Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά έρνπλ θάλεη ην δηαδίθηπν δσληαλφ, θαη ε 

ζπλερηδφκελε αλάπηπμή ηνπ, θαζψο θαη ε ηθαλφηεηα ηεο επξπδσληθφηεηαο λα 

νδεγεί ηα πνιιά νθέιε πνπ αλαθέξνληαη ζε απηφ ην ζρέδην, εμαξηψληαη απφ 

ηελ ηθαλφηεηα ησλ παξφρσλ ηεο επξπδσληθφηεηαο λα θαηλνηνκνχλ θαη ε 
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αλάπηπμε λέσλ πνιχηηκσλ ππεξεζηψλ πξέπεη λα ζπλππάξρεη κε ηε δηαηήξεζε 

ηνπ ειεχζεξνπ θαη αλνηρηνχ δηαδηθηχνπ. 

Πην ηειεπηαίν βήκα ζε κηα καθξνρξφληα πξνζπάζεηα γηα ηελ εμαζθάιηζε 

ησλ ζπκθεξφλησλ απηψλ λα παξακείλνπλ ηζνξξνπεκέλα, ε FCC πηνζέηεζε 

ηελ NPRM γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ αλνηρηνχ δηαδηθηχνπ ηνλ Νθηψβξην ηνπ 

2009, ε νπνία μεθίλεζε κηα δηαδηθαζία ζέζπηζεο θαλφλσλ πνπ ζήκεξα 

ζπλερίδεηαη. Ζ NPRM έζεζε γηα δεκφζην ζρνιηαζκφ έμη πξνηεηλφκελεο αξρέο: 

1. Ξεξηερφκελν 

2. Δθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο 

3. Ππζθεπέο 

4. Αληαγσληζηηθέο επηινγέο 

5. Απαγφξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ 

6. Γηαθάλεηα 

Νη πξνηεηλφκελνη θαλφλεο θάλνπλ επίζεο ζαθέο φηη ε αξρή δελ ζα 

αληηθαηαζηήζεη θακία ππνρξέσζε ή ζα πεξηνξίζεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ 

παξφρσλ επξπδσληθψλ επηθνηλσληψλ γηα ηελ παξνρή έθηαθηεο αλάγθεο ή ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ηεο επηβνιήο ηνπ λφκνπ, ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο 

ή ηηο αξρέο ηεο εζσηεξηθήο αζθάιεηαο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

3.3.1.5 Κεηαθνξά απφ έλα Γίθηπν Κεηαγσγήο Θπθιψκαηνο 

ιν θαη πεξηζζφηεξν, ε επξπδσληθή ηερλνινγία δελ είλαη κία δηαθξηηή 

ππεξεζία ζπκπιεξσκαηηθψλ επηθνηλσληψλ. Αληίζεηα, είλαη κηα πιαηθφξκα 

πάλσ απφ ηελ νπνία πνιιαπιέο IP-based ππεξεζίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ ππεξεζηψλ θσλήο, δεδνκέλσλ θαη βίληεν, ζπγθιίλνπλ. Ρν ζρέδην απηφ 

πεξηγξάθεη ηε ζχγθιηζε ζηηο ππεξεζίεο επηθνηλσληψλ θαη ησλ ηερλνινγηψλ 

πνπ δεκηνπξγνχλ εμαηξεηηθέο επθαηξίεο γηα ηε βειηίσζε ηεο ακεξηθαληθήο 

δσήο. Ραπηφρξνλα, ε ζχγθιηζε έρεη ζεκαληηθφ αληίθηππν ζην δίθηπν PSTN, 

έλα ζχζηεκα πνπ έρεη παξάζρεη, θαη ζπλερίδεη λα παξέρεη, βαζηθέο ππεξεζίεο 

πξνο ηνλ ακεξηθαληθφ ιαφ. 

Ζ ζχγθιηζε ζέηεη νξηζκέλα θξίζηκα δεηήκαηα. Νη θαηαλαισηέο 

επσθεινχληαη απφ ηηο επηινγέο πνπ παξέρεη ε επξπδσληθφηεηα, φπσο ην Voice 

over IP (VoIP) πξσηφθνιιν. Αιιά θαζψο νη πειάηεο εγθαηαιείπνπλ ην PSTN, 

ην ηππηθφ θφζηνο αλά γξακκή απμάλεη, δεδνκέλνπ ηνπ πςεινχ ζηαζεξνχ 

θφζηνπο ηεο παξνρήο απηήο ηεο ππεξεζίαο. Κεηαμχ ηνπ 2003 θαη ηνπ 2009, 

ην κέζν θφζηνο αλά γξακκή απμήζεθε ζρεδφλ 20%. 

Θαλνληζκνί απαηηνχλ απφ νξηζκέλνπο κεηαθνξείο λα δηαηεξήζνπλ ην 

ππάξρνλ δίθηπν, κηα απαίηεζε πνπ φκσο δελ είλαη βηψζηκε. Νη θαλνληζκνί 

απηνί ζα κπνξνχλ λα έρνπλ κηα ζεηξά αθνχζησλ ζπλεπεηψλ, 
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ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο απνκάθξπλζεο ησλ επελδχζεσλ καθξηά απφ λέα 

δίθηπα θαη ππεξεζίεο. Ζ πξφθιεζε γηα ηε ρψξα είλαη λα εμαζθαιηζηεί φηη, 

θαζψο νη IP-based ππεξεζίεο αληηθαζηζηνχλ ππεξεζίεο κεηαγσγήο 

θπθιψκαηνο, ππάξρεη κηα νκαιή κεηάβαζε γηα ηνπο Ακεξηθαλνχο νη νπνίνη 

ρξεζηκνπνηνχλ παξαδνζηαθέο ππεξεζίεο ηειεθσλίαο θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

πνπ ηηο παξέρνπλ. 

Υο εθ ηνχηνπ, ε FCC πξέπεη λα μεθηλήζεη κηα δηαδηθαζία γηα ηε κεηάβαζε 

πνπ λα δεηά  ζρφιηα ζρεηηθά κε νξηζκέλα δεηήκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ θαηά πφζν ε FCC πξέπεη λα νξίζεη έλα ρξνλνδηάγξακκα γηα ηε κεηάβαζε, 

θαη αλ λαη, πνην ζα πξέπεη λα είλαη ην ρξνλνδηάγξακκα απηφ, απαηηήζεηο 

πνηφηεηαο ηεο ππεξεζίαο θαη ηε δηαζθάιηζε επηθνηλσληψλ έθηαθηεο αλάγθεο. 

Απηή ε δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα εμεηάζεη δεηήκαηα δηεζλνχο δηθαηνδνζίαο, 

θαη θαλνληζηηθψλ δνκψλ. Θα πξέπεη λα εμεηάζεη ηηο επηπηψζεηο ηεο 

κεηάβαζεο ζηελ απαζρφιεζε ζηνλ θιάδν ησλ επηθνηλσληψλ. Πηε δηαδηθαζία, 

ε FCC ζα πξέπεη επίζεο λα εμεηάζεη θαηά πφζνλ ππάξρνπλ απαηηήζεηο απφ 

άιιεο νκνζπνλδηαθέο νληφηεηεο, φπσο νη θνξνινγηθέο ππεξεζίεο, πνπ ζα 

επεξεάζνπλ ηελ πνξεία ηεο κεηάβαζεο. 

3.3.1.6 Ξξνψζεζε ησλ Ξιενλεθηεκάησλ ηεο Θαηλνηνκίαο θαη ησλ 

Δπελδχζεσλ Γηεζλψο 

Δλψ ην εζληθφ ζρέδην γηα ηελ επξπδσληθφηεηα επηθεληξψλεηαη ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ εγρψξηνπ επξπδσληθνχ δηθηχνπ, επξπδσληθή πνιηηηθή 

εθηπιίζζεηαη επίζεο ζε κηα δηεζλή αγνξά γεκάηε επθαηξίεο θαη πξνθιήζεηο. 

Ρν παγθφζκην εκπφξην ζηελ ηερλνινγία πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ 

(ΡΞΔ) είλαη ζρεδφλ 4 ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα θαη απμάλεη [10]. Δηαηξείεο 

ησλ ΖΞΑ έρνπλ δηαδξακαηίζεη εγεηηθφ ξφιν θέξλνληαο ηερλνινγίεο ζηελ 

αγνξά πνπ ππνζηεξίδνπλ έλα παγθφζκην ζχζηεκα ησλ ΡΞΔ κέζσ ηεο 

αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ, ζπζθεπψλ, εθαξκνγψλ, εκηαγσγψλ θαη δηθηπαθνχ 

εμνπιηζκνχ. Απηφ ην εκπφξην θαη νη επελδχζεηο ππνζηεξίδνπλ ηεξάζηηα 

αλάπηπμε ηεο δηεζλνχο θίλεζεο ηνπ δηαδηθηχνπ, ε νπνία απμήζεθε κε εηήζην 

ξπζκφ αλάπηπμεο 66% θαηά ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα. Ξεξαηηέξσ 

επελδχζεηο θαη  θαηλνηνκία ζ ηα επξπδσληθά δίθηπα ησλ Ζ.Ξ.Α. ζα παξέρνπλ 

ζηηο ακεξηθαληθέο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο θαηαλαισηέο ηελ ππνδνκή πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα λα ζπλερίζνπλ λα αληαγσλίδνληαη ζηελ ηαρέσο 

κεηαβαιιφκελε αγνξάο ησλ ΡΞΔ. 

Ρν ζρέδην αλαγλσξίδεη φηη θάλνληαο ηηο ζσζηέο επηινγέο πνιηηηθήο ζηελ 

ρψξα ζα νδεγήζεη ζηελ επηηπρία ζηελ εγρψξηα αγνξά, πνπ είλαη νπζηαζηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηηο Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο λα ππνζηεξίμνπλ απνηειεζκαηηθά ηε 

ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηηο πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο γηα ην παγθφζκην δίθηπν 

επηθνηλσληψλ. Νη αξρέο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηελ ππνζηήξημε ησλ 

ξπζκηζηηθψλ πιαηζίσλ πνπ είλαη επσθειείο γηα ηνλ αληαγσληζκφ, δηαθάλεηα 

θαη ηερλνινγηθά νπδεηεξφηεηα. Ξαληαρνχ παξνχζα δηαζεζηκφηεηα ηεο 

επξπδσληθήο πξφζβαζεο θαη θαζνιηθήο ζπλδεζηκφηεηαο επηηξέπνπλ ζηα 
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άηνκα θαη ηνπο θνξείο ζηηο Ζ.Ξ.Α. λα επηθνηλσλνχλ παγθνζκίσο, γεγνλφο πνπ 

απμάλεη ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη επηηξέπεη ηελ θαηλνηνκία. Ζ έκθαζε ηνπ 

ζρεδίνπ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ησλ επξπδσληθψλ επηθνηλσληψλ γηα ηηο 

εζληθέο πξνηεξαηφηεηεο, φπσο ε εθπαίδεπζε, ε ελέξγεηα, ε πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε, ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ε 

δεκφζηα αζθάιεηα, θαηαδεηθλχεη ηε δπλαηφηεηα γηα πξφνδν πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςεη απφ ηελ πξφζβαζε ζε επξπδσληθέο ζπλδέζεηο. 

Νη Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο πξέπεη επίζεο λα παξέρνπλ αδηάιεηπηε εγεηηθή 

ζέζε γηα λα εμαζθαιίζνπλ φηη ην δηαδίθηπν ζα εμαθνινπζήζεη λα εμειίζζεηαη 

κε ηξφπν πνπ λα είλαη ζπλεηαηξηζηηθφο, ζπλεξγαηηθφο θαη κε κέγηζηε σθέιεηα 

γηα ηε ζπιινγηθή θνηλφηεηα ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ επελδπηψλ. Νη ηξεηο βαζηθέο 

θαηεγνξίεο ηεο ζπλεξγαζίαο, ε δηαθπβεξλεηηθή ζπλεξγαζία, ε ζπλεξγαζία κε 

κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο θαη ε ζπλεξγαζία κέζσ ηερληθψλ θνξέσλ, έρνπλ 

εμππεξεηήζεη ηνλ θφζκν θαη ην δηαδίθηπν επίζεο. Νη Ζ.Ξ.Α. πξέπεη λα έρνπλ  

εγεηηθφ ξφιν ζε φια απηά, ηδίσο κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηε δηεζλή 

θνηλφηεηα, γηα ηελ αλάπηπμε θαηλνηνκηψλ θαη γηα ηελ επέιηθηε παγθφζκηα 

θαηαλνκή ηνπ ξαδηνθάζκαηνο. Ξαγθφζκηα ελαξκφληζε ζηε ρξήζε ηνπ 

θάζκαηνο, καδί κε ηα δηεζλή πξφηππα, κπνξεί λα κεηψζεη ην θφζηνο θαη ζα 

νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο πηνζέηεζεο θαη ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ ζε φιν ηνλ 

θφζκν. 

3.3.2 Φάζκα 

Ηζηνξηθά, ε πξνζέγγηζε ηεο FCC γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ ξαδηνθάζκαηνο 

[11] ήηαλ ε δηακφξθσζε πνιηηηθήο γηα έλαλ δηαρσξηζκφ δσλψλ βαζηζκέλν ζηηο 

ππεξεζίεο, ζπλήζσο ζε απάληεζε ζε ζπγθεθξηκέλα αηηήκαηα γηα εθρψξεζε 

θάπνηαο ππεξεζίαο ή αλαζέζεηο ζηαζκψλ. Ζ πξνζέγγηζε απηή έρεη επηθξηζεί 

φηη είλαη ππεξβνιηθά πεξηνξηζηηθή θαη δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο ηεο αγνξάο. Ζ αζχξκαηε επξπδσληθφηεηα ηείλεη λα 

θαηαζηεί έλα βαζηθφ βήκα γηα ηελ θαηλνηνκία ζηηο Ζ.Ξ.Α. θαηά ηελ επφκελε 

δεθαεηία. Υο εθ ηνχηνπ, ε πνιηηηθή ησλ Ζ.Ξ.Α. γηα ην θάζκα απαηηεί 

κεηαξξχζκηζε γηα λα αληηκεησπίζεη ηνπο λένπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε 

βηνκεραλία παξέρεη αζχξκαηεο ππεξεζίεο. Νη κεηαξξπζκίζεηο απηέο 

πεξηιακβάλνπλ θαζηζηψληαο πεξηζζφηεξν θάζκα πξνο ρξήζε ζε επέιηθηε 

βάζε. Νη κεηαξξπζκίζεηο απηέο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ φηη ππάξρεη 

επαξθέο, επέιηθην θάζκα πνπ κπνξεί λα θηινμελήζεη ηελ απμαλφκελε δήηεζε 

θαη ηηο εμειηζζφκελεο ηερλνινγίεο. 

Ζ πνιηηηθή γηα ην θάζκα ζα πξέπεη λα απνηειέζεη βαζηθφ ππιψλα ηεο 

νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ησλ Ζ.Ξ.Α.. Ζ ζπκβνιή ησλ αζχξκαησλ ππεξεζηψλ 

ζην ζπλνιηθφ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφλ απμήζεθαλ θαηά 16% εηεζίσο 

απφ ην 1992 έσο 2007. Γεδνκέλσλ απηψλ ησλ ξπζκψλ αλάπηπμεο, ησλ 

αζχξκαησλ επηθνηλσληψλ θαη θηλεηψλ επξπδσληθψλ δηθηχσλ, ππφζρεηαη λα 

ζπλερίζεη λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ Ζ.Ξ.Α. θαηά 

ηελ επφκελε δεθαεηία. Νξηζκέλνη αλαιπηέο πξνβιέπνπλ φηη κέζα ζε πέληε 
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ρξφληα πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο ζα ζπλδένληαη ζην Internet κέζσ θηλεηψλ 

ζπζθεπψλ αληί κέζσ επηηξαπέδησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ. 

3.3.2.1 Ζ Αλάπηπμε ησλ Αζχξκαησλ Δπξπδσληθψλ Γηθηχσλ 

Ζ ρξήζε ησλ αζχξκαησλ επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ απμάλεηαη κε ηαρείο 

ξπζκνχο, θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηεο θηλεηήο ζπλδεζηκφηεηαο, αιιά θαη ζε 

ζηαζεξέο επξπδσληθέο εθαξκνγέο. Βαζηθέο θηλεηήξηεο δπλάκεηο ηεο αχμεζεο 

απηήο πεξηιακβάλνπλ ηελ σξίκαλζε ηεο ηξίηεο γεληάο (3G) αζχξκαησλ 

ππεξεζηψλ δηθηχνπ, ηελ αλάπηπμε ησλ smartphones θαη άιισλ θνξεηψλ 

ζπζθεπψλ ππνινγηζηψλ, ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο λέσλ ζπλδεδεκέλσλ 

ζπζθεπψλ θαη ε αλάπηπμε θαη εγθαηάζηαζε ηέηαξηεο γεληάο (4G) αζχξκαησλ 

ηερλνινγηψλ φπσο ην Long Term Evolution (LTE) θαη ην WiMAX. Ζ επφκελε 

γεληά ησλ θηλεηψλ επξπδσληθψλ δηθηχσλ, ζα ππνζηεξίμεη πςειφηεξα πνζνζηά 

δηαθίλεζεο δεδνκέλσλ, ρακειφηεξεο θαζπζηεξήζεηο θαη πην ζηαζεξή 

απφδνζε ηνπ δηθηχνπ. Απηφ ζα απμήζεη ην θάζκα ησλ εθαξκνγψλ θαη ησλ 

ζπζθεπψλ πνπ κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηελ θηλεηή επξπδσληθή 

ζχλδεζε, δεκηνπξγψληαο κηα αληίζηνηρε αχμεζε ζηε δήηεζε γηα θηλεηέο 

επξπδσληθέο ππεξεζίεο απφ ηνπο θαηαλαισηέο, ηηο επηρεηξήζεηο, ηε δεκφζηα 

αζθάιεηα, ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ ελέξγεηα θαη 

άιισλ ρξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

Ζ αλάπηπμε ησλ αζχξκαησλ επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ ζα είλαη 

πεξηνξηζκέλε εάλ ε θπβέξλεζε δελ θάλεη ην θάζκα δηαζέζηκν ψζηε λα 

θαηαζηήζεη δπλαηή ηελ επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ θαη ηελ ηερλνινγηθή 

αλαβάζκηζή ηνπ. Διιείςεη επαξθνχο θάζκαηνο, νη πάξνρνη δηθηχσλ πξέπεη λα 

ζηξαθνχλ ζε δαπαλεξέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, ζπρλά κε θζίλνπζεο απνδφζεηο. 

Αλ νη Ζ.Ξ.Α. δελ εμεηάζνπλ ηελ θαηάζηαζε απηή ρσξίο θαζπζηέξεζε, ε 

αλεπάξθεηα ησλ θηλεηψλ επξπδσληθψλ επηθνηλσληψλ ζα κπνξνχζε λα 

ζεκαίλεη πςειφηεξεο ηηκέο, ηε ρακειή πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ, ηελ 

αδπλακία ησλ Ζ.Ξ.Α. λα αληαγσληζηνχλ ζε δηεζλέο επίπεδν, ηελ ρακειή 

δήηεζε θαη, ηειηθά, έλα πηζσγχξηζκα γηα ηελ θαηλνηνκία. 

Ζ εμέιημε ζε 4G ηερλνινγίεο κπνξνχλ λα απαηηνχλ θαηάιιειν κέγεζνο 

δψλεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεγαιχηεξσλ κπινθ γηα λα θηινμελήζνπλ ηα 

επξχηεξα κεγέζε θαλαιηψλ. Έηζη, θαηλνηφκεο ηερλνινγίεο αλαπηχζζνληαη νη 

νπνίεο επσθεινχληαη απφ ζηελφηεξν εχξνο θάζκαηνο, θαη απηέο νη 

ζπκπιεξσκαηηθέο πξνζεγγίζεηο παξέρνπλ λέεο επθαηξίεο γηα επελδχζεηο θαη 

πεξαηηέξσ ηερλνινγηθή θαηλνηνκία. 

Ζ απειεπζέξσζε ηνπ πιήξνπο δπλακηθνχ ησλ 4G ζα απαηηήζεη πνιχ 

πεξηζζφηεξα απφ κηα απιή αλαθαηαλνκή ησλ πθηζηάκελσλ δσλψλ θάζκαηνο 

θαη ηελ ρξήζε θάζκαηνο ζην εχξνο ησλ 700 MHz θαη 2,5 GHz. Έηζη 

απαηηνχληαη  επηπξφζζεηεο δψλεο θάζκαηνο γηα λα θηινμελήζνπλ πνιινχο 

παξφρνπο ζε κηα αληαγσληζηηθή αγνξά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
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λενεηζεξρφκελσλ θαη ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη γηα λα επηηξέςεη 

ζηηο αζχξκαηεο ππεξεζίεο λα αληαγσληζηνχλ κε ηηο ελζχξκαηεο. 

3.3.2.2  Δμαζθάιηζε Κεγαιχηεξεο Γηαθάλεηαο ζηελ Θαηαλνκή θαη Σξήζε ηνπ 

Φάζκαηνο 

Ζ πνιηηηθή γηα ην θάζκα μεθηλά κε δηαθάλεηα-γλσζηνπνίεζε ζρεηηθά κε 

θαηαλνκέο ηνπ θάζκαηνο, ηελ αδεηνδφηεζε θαη ηελ ρξήζε. Ζ δηαθάλεηα 

απμάλεη πεξαηηέξσ ηελ πνηφηεηα ζηελ ράξαμεο ηεο πνιηηηθήο, επηηξέπνληαο, 

εθηφο ησλ θνκκάησλ, ζηνπο πνιίηεο, ζε επηρεηξήζεηο, ζε άιινπο 

θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ζε επελδπηέο, λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε 

δηαδηθαζία θαηαλνκήο ζε ζπλερή βάζε. Ζ FCC θαη ΛΡΗΑ ζα πξέπεη λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα ζχζηεκα γηα κεγαιχηεξε δηαθάλεηα ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαλνκή ηνπ θαη ηε ρξήζε ηνπ θάζκαηνο. 

 Η FCC ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη θαη λα ζπλερίζεη λα βειηηψλεη έλα 

ηακπιφ ηνπ θάζκαηνο. 

Ξαξάιιεια κε ην ζρέδην, ε FCC εγθαηληάδεη κηα έθδνζε ελφο ηακπιφ 

θάζκαηνο. Ρν ηακπιφ ζα επηηξέςεη ζηνπο ρξήζηεο λα πεξηεγεζνχλ ζηηο δψλεο 

θάζκαηνο πην εχθνια, λα αλαδεηήζνπλ άδεηεο θάζκαηνο, λα παξάγνπλ ράξηεο 

θαη λα θαηεβάζνπλ ηα δεδνκέλα γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε. Ζ FCC ζα πξέπεη λα 

ζπλερίζεη λα βειηηψζεη θαη λα απμήζεη απηφ ην ηακπιφ ηνπ θάζκαηνο κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, πξνζζέηνληαο πην νινθιεξσκέλα ζηνηρεία γηα φιεο ηηο 

δψλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εκπνξηθψλ, θξαηηθψλ θαη ηνπηθψλ 

θαηαλνκέο εληφο ελφο έηνπο απφ ην αξρηθφ μεθίλεκα. Ζ FCC ζα πξέπεη λα 

εθαξκφζεη επίζεο ηηο ζπλερηδφκελεο βειηηψζεηο ζηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ ζα 

βνεζήζνπλ ζην ζρεδηαζκφ ηεο πνιηηηθήο ηνπ θάζκαηνο θαη ηε ιήςε 

απνθάζεσλ, ζηελ πξνψζεζε κηαο εχξσζηεο δεπηεξνγελνχο αγνξάο ηνπ 

θάζκαηνο θαη ζηελ βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο ησλ ππεξεζηψλ ζε φιεο ηηο 

πεξηνρέο ησλ Ζ.Ξ.Α.. Ραπηφρξνλα, ε ΛΡΗΑ ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη παξφκνηεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε νκνζπνλδηαθέο ρξήζεηο ηνπ θάζκαηνο. Νη 

πιεξνθνξίεο απηέο ζα πξέπεη λα θαηαζηνχλ πξνζβάζηκεο κέζσ θνηλψλ 

δεζκψλ, κε ηελ πξφζεζε λα παξέρεηαη ζηνπο ρξήζηεο κηα νινθιεξσκέλε 

εηθφλα ηεο ζπλδπαζκέλεο πιεξνθνξίαο απφ ηελ  FCC θαη ηελ ΛΡΗΑ. 

 Η FCC θαη ε Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληψλ θαη Δηνίθεζεο 

Πιεξνθνξηψλ (ΜΤΘΑ) ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο κεζφδνπο γηα ηε 

ζπλερή κέηξεζε ηεο ρξήζεο ηνπ θάζκαηνο ξαδηνζπρλνηήησλ. 

Γηα λα βνεζήζεη ζηελ θαηαλφεζε πψο, πνχ θαη πφηε νη πφξνη ηνπ 

θάζκαηνο ρξεζηκνπνηνχληαη, ε FCC θαη ε ΛΡΗΑ ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ 

επηζηεκνληθέο, ζηαηηζηηθά έγθπξεο κεζφδνπο γηα ηε κέηξεζε ηεο ρξήζεο ησλ 

δσλψλ ζπρλνηήησλ κεηαμχ 225 MHz θαη 3,7 GHz. Νξηζκέλεο κειέηεο δείρλνπλ 

φηη ην θάζκα είλαη αρξεζηκνπνίεην ζε πνιιά ζεκεία γηα κεγάιν κέξνο ηνπ 
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ρξφλνπ. Ξην ζπζηεκαηηθέο κέζνδνη κέηξεζεο  ζα παξέρνπλ κηα θαιχηεξε 

βάζε ψζηε λα γίλεη θαιχηεξε ράξαμε πνιηηηθήο[12]. 

 Η FCC ζα πξέπεη λα ζπληεξήζεη έλα δηαξθή ζηξαηεγηθφ ζρέδην 

θάζκαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κηαο ηξηεηνχο αμηνιφγεζεο γηα ηελ 

θαηαλνκή ηνπ θάζκαηνο. 

Ζ FCC ζα πξέπεη λα δηαηεξήζεη θαη λα εθζπγρξνλίδεη ζπλερψο έλα 

ζηξαηεγηθφ ζρέδην θάζκαηνο. Δπηπιένλ, ε FCC πξέπεη λα αλαλεψλεη ηαθηηθά 

ηελ αλάιπζε ηεο αγνξάο γηα ην θάζκα κε κία αμηνιφγεζε ηεο πξνζθνξάο, ηεο 

ρξήζεο θαη ηεο δήηεζε θάζκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πηζαλψλ λέσλ 

πεγψλ θάζκαηνο. 

3.3.2.3 Δπεθηείλνληαο Κεραληζκνχο θαη Ξξσηνβνπιίεο γηα ηελ Αλαθαηαλνκή 

ή ηνλ Δπαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ Φάζκαηνο 

Νη αλάγθεο ησλ Ζ.Ξ.Α. γηα θάζκα απμάλνληαη, δεδνκέλνπ φηη γίλεηαη φιν 

θαη πην δχζθνιν λα εληνπηζηνχλ κεγάια ηκήκαηα ηνπ θάζκαηνο, ηφζν ζε 

νκνζπνλδηαθφ φζν θαη ζε εκπνξηθφ επίπεδν. Πε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ην 

κνληέιν ηεο δεκνπξαζίαο είλαη πηζαλφλ λα παξακείλεη ε πξνηηκψκελε 

πξνζέγγηζε. Υζηφζν, ε FCC ζα βξεζεί λα αλαδεηά λένπο ηξφπνπο γηα λα 

πξνσζήζεη ην θάζκα ζε πην παξαγσγηθέο ρξήζεηο. 

 Τν Ινγθξέζν πξέπεη λα εμεηάζεη ηελ επέθηαζε ηεο δηθαηνδνζίαο ηεο 

FCC γηα λα κπνξεί λα δηεμάγεη δεκνπξαζίεο ζηηο νπνίεο ήδε 

πθηζηάκελνη δηθαηνχρνη κπνξνχλ λα παξαηηεζνχλ απφ ηα δηθαηψκαηα 

ηνπο θαη λα  εθρσξήζνπλ ηηο άδεηεο θάζκαηνο ζε άιινπο ή ζηελ ίδηα ηελ 

FCC. 

Νη δηθαηνχρνη ηνπ θάζκαηνο παξνπζηάδνπλ ζπρλά νξηζκέλα δηθαηψκαηα 

πνπ κπνξεί λα θαηαζηήζνπλ δχζθνιε, γηα ηελ FCC, ηελ δηεθδίθεζε θαη ηελ εθ 

λένπ άδεηα ρξήζεο ηνπ θάζκαηνο γηα άιιν ζθνπφ. Έλαο ηξφπνο γηα λα 

αληηκεησπίζεη απηή ηελ πξφθιεζε απηή, είλαη ε παξνρή θηλήηξσλ ζηνπο 

πθηζηάκελνπο δηθαηνχρνπο γηα λα ειεπζεξψζνπλ ην θάζκα κέζσ 

δεκνπξαζηψλ. Νη δεκνπξαζίεο κπνξνχλ λα παξέρνπλ κηα πξαθηηθφ ηξφπν γηα 

ηελ αλαδηαλνκή ηνπ θάζκαηνο θαη κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκεο, εθεί 

πνπ ν θαηαθεξκαηηζκφο ησλ αδεηψλ θάζκαηνο θαζηζηά δχζθνιν γηα ηνπο 

ηδησηηθνχο θνξείο λα ζπγθεληξψζνπλ ην θάζκαηνο ζε εκπνξεχζηκεο 

πνζφηεηεο. 

 Τν Ινγθξέζν πξέπεη λα εμεηάζεη, βαζηδφκελε ζηελ επηηπρία ηεο 

Commercial Spectrum Enhancement Act (CSEA), ηε ρξεκαηνδφηεζε 

ζπκπιεξσκαηηθψλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

κεηεγθαηάζηαζεο ηνπ θάζκαηνο[13]. 

 Τν Ινγθξέζν πξέπεη λα εμεηάζεη ην ελδερφκελν ρνξήγεζεο 

δηθαηνδνζίαο ζηελ FCC, λα επηβάιεη ηέιε ζε θαηφρνπο άδεηαο 
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θάζκαηνο, θαη ζηελ ΜΤΘΑ, λα επηβάιεη ηέιε ζηνπο ρξήζηεο ηνπ 

θπβεξλεηηθνχ θάζκαηνο [14]. 

 Η FCC ζα πξέπεη λα αμηνινγήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

πνιηηηθψλ θαη ησλ θαλφλσλ ζε δεπηεξεχνπζεο αγνξέο ψζηε λα 

πξνσζήζεη ηελ πξφζβαζε ζε αρξεζηκνπνίεηεο δψλεο θάζκαηνο. 

Ν ζηφρνο ησλ ηξερνπζψλ πνιηηηθψλ γηα ηηο δεπηεξεχνπζεο αγνξέο είλαη ε 

άξζε ησλ θαλνληζηηθψλ θξαγκψλ πνπ ελδέρεηαη λα εκπνδίδνπλ ηελ πξφζβαζε 

θαη ζα επηηξέπνπλ ηελ πην απνηειεζκαηηθή ρξήζε, ζε πνιχηηκνπο πφξνπο ηνπ 

θάζκαηνο. Ζ FCC έρεη εθθξάζεη ηελ αλεζπρία φηη νη πθηζηάκελνη δηθαηνχρνη 

δελ  ρξεζηκνπνηνχλ πιήξσο ην θάζκα πνπ ηνπο αλαηίζεληαη. Υο απνηέιεζκα, 

έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ ξαδηνθάζκαηνο είλαη δπλαηφλ λα κελ αμηνπνηείηαη 

επαξθψο, ηδίσο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο. 

3.3.2.4 Κεγαιχηεξν Δχξνο δψλεο ζε Γηαζεζηκφηεηα ζηα Δπφκελα 10 Σξφληα 

 Η FCC πξέπεη λα θάλεη επηπιένλ 500 megahertz δηαζέζηκα γηα 

επξπδσληθή ρξήζε εληφο ησλ επφκελσλ 10 εηψλ, εθ ησλ νπνίσλ 300 

MHz ζηελ δψλε ησλ 225 MHz θαη 3,7 GHz ζα πξέπεη λα γίλνπλ 

δηαζέζηκα γηα ρξήζε ησλ θηλεηψλ εληφο πέληε εηψλ. 

Ξξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζεί ε απμαλφκελε δήηεζε γηα αζχξκαηεο 

επξπδσληθέο ππεξεζίεο, θαη λα δηαζθαιηζηεί φηη ε Ακεξηθή ζα ζπκβαδίδεη κε 

ηελ παγθφζκηα αζχξκαηε επαλάζηαζε, 500 MHz ζα πξέπεη λα γίλνπλ 

δηαζέζηκα γηα ηελ επξπδσληθή ρξήζε ηα επφκελα 10 ρξφληα. Ρν θάζκα απηφ 

κπνξεί λα δηαηεζεί γηα δηάθνξεο εκπνξηθέο ρξήζεηο κε ή ρσξίο άδεηα, θαζψο 

θαη γηα ηελ θάιπςε ησλ επξπδσληθψλ αλαγθψλ ησλ εμεηδηθεπκέλσλ ρξεζηψλ, 

φπσο ε δεκφζηα αζθάιεηα, ε ελέξγεηα θαη ε εθπαίδεπζε. 

 Η FCC ζα πξέπεη λα θάλεη 20 MHz δηαζέζηκα γηα ρξήζε θηλεηήο 

επξπδσληθφηεηαο ζηελ πεξηνρή ζπρλνηήησλ 2,3 GHz ηεο Υπεξεζίαο 

Αζχξκαησλ Επηθνηλσληψλ (WCS), κε ηαπηφρξνλε πξνζηαζία ησλ 

γεηηνληθψλ πεξηνρψλ ζπρλνηήησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ  

νκνζπνλδηαθέο ππεξεζίεο, κε νκνζπνλδηαθέο, φπσο ε Ιηλεηή 

Αεξνλαπηηθή Τειεκεηξία (AMT), θαζψο θαη απφ ρξήζεηο δνξπθνξηθνχ 

ξαδηνθψλνπ. 

 Η FCC ζα πξέπεη λα δεκνπξαηήζεη 10 MHz ζηελ πεξηνρή πάλσ απφ ηα 

700 MHz γηα εκπνξηθή ρξήζε, πνπ είλαη ηερληθά ζπκβαηή κε ηηο 

δεκφζηεο ππεξεζίεο αζθαιείαο. 

 Η FCC ζα πξέπεη λα θάλεη δηαζέζηκα κέρξη 60 megahertz απφ ηε 

δεκνπξάηεζε ηνπ εχξνπο δψλεο ησλ Advanced Wireless Services 

(AWS), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 20 MHz απφ νκνζπνλδηαθέο 

ρνξεγήζεηο. 
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 Η FCC ζα πξέπεη λα επηηαρχλεη ηελ επίγεηα εμάπισζε ησλ 90 MHz ηνπ 

θάζκαηνο γηα ηηο θηλεηέο δνξπθνξηθέο ππεξεζίεο (MSS). 

 Η FCC ζα πξέπεη λα θηλήζεη ηε δηαδηθαζία ζέζπηζεο θαλφλσλ γηα ηελ 

αλαθαηαλνκή 120 MHz απφ ηηο δψλεο ηειενπηηθήο εθπνκπήο. 

Ζ δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη κε ηέζζεξα ζεη δξάζεσλ 

παξάιιεια γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ. Δπηπιένλ, ε FCC πξέπεη λα 

ιάβεη έλα πέκπην ζχλνιν δξάζεσλ γηα ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηεο ρξήζεο ηνπ θάζκαηνο ζηηο δψλεο ησλ ηειενπηηθψλ εθπνκπψλ: 

 Δλεκέξσζε ησλ θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηνπο ηνκείο ησλ ππεξεζηψλ 

ηειεφξαζεο θαη ησλ εμ απνζηάζεσο δηαρσξηζκνχο, θαη αλαζεψξεζε 

ηνπ πίλαθα ησλ δσλψλ, γηα λα εμαζθαιηζηεί ε πην απνηειεζκαηηθή 

θαηαλνκή θαη αλάζεζε ησλ θαλαιηψλ ησλ έμη MHz σο ζεκείν 

εθθίλεζεο. 

 Γεκηνπξγία λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ψζηε λα επηηξαπεί ζε δχν ή 

πεξηζζφηεξνπο ζηαζκνχο λα κνηξάδνληαη έλα θαλάιη ησλ έμη-MHz. 

 Θαζνξηζκφο ησλ θαλφλσλ γηα ηηο δεκνπξαζίεο ηνπ θάζκαηνο 

ξαδηνηειενπηηθψλ εθπνκπψλ πνπ απαηηείηαη κέζσ αλαπξνζαξκνγψλ 

θαη εζεινληηθνχ κνηξάζκαηνο ελφο θαλαιηνχ. 

 Αλεχξεζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη αιιαγψλ 

ζηηο ηερληθέο εθπνκπήο, ζε πεξίπησζε πνπ νη αλσηέξσ πξνηάζεηο δελ 

απνθέξνπλ έλα ζεκαληηθφ ηκήκα θάζκαηνο. 

 Ιήςε πξφζζεησλ κέηξσλ γηα ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

ρξήζεο ηνπ θάζκαηνο ζηηο δψλεο ησλ ηειενπηηθψλ εθπνκπψλ. 

3.3.2.5 Δπειημία, Σσξεηηθφηεηα θαη Πρέζε Θφζηνπο-Απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

Φάζκαηνο γηα P2P Backhaul πεξεζίεο 

Ξνιινί παξφρνπο αζχξκαησλ βαζίδνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν  ζηα 

κηθξνθχκαηα γηα backhaul ππνδνκή, θπξίσο ζηελ πεξηθέξεηα. Υο εθ ηνχηνπ, ε 

FCC πξέπεη λα ιάβεη κέηξα γηα λα εμαζθαιίζεη φηη επαξθέο θάζκα 

κηθξνθπκάησλ είλαη δηαζέζηκν γηα ηελ θάιπςε ηεο ηξέρνπζαο θαη κειινληηθήο 

δήηεζεο γηα αζχξκαηε backhaul ππνδνκή, ηδίσο ζηελ πξνλνκηαθή δψλε θάησ 

ησλ 12 GHz. Ζ FCC πξέπεη λα ιάβεη πεξαηηέξσ κέηξα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

επειημίαο θαη ηεο ηαρχηεηαο κε ηελ νπνία νη εηαηξείεο κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ 

πξφζβαζε ζε θάζκα δηαζέζηκν γηα ρξήζε σο αζχξκαηε backhaul ππνδνκή, ην 

νπνίν είλαη θξίζηκν γηα ηελ αλάπηπμε ησλ αζχξκαησλ επξπδσληθψλ 

ζπλδέζεσλ θαη άιισλ αζχξκαησλ ππεξεζηψλ. 

 Η FCC ζα πξέπεη λα αλαζεσξήζεη ηνπ ηκήκαηα 74, 78 θαη 101 ηνπ 

θαλνληζκνχ ηεο γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε αχμεζε ηεο θαηαλνκήο ηνπ 

θάζκαηνο κεηαμχ ησλ ζπκβαηψλ p2p  ππεξεζηψλ κηθξνθπκάησλ. 



Θεθάιαην 3: Δζληθά ζρέδηα γηα ηελ επξπδσληθφηεηα ζηηο Ζ.Ξ.Α. 

Πηξαηεγηθέο & πνιηηηθέο γηα ηελ αλάπηπμε δηθηχσλ FTTx ζηηο Ζ.Ξ.Α. 100 

 Η FCC ζα πξέπεη λα αλαζεσξήζεη ηνπο θαλφλεο ηεο γηα λα επηηξέςεη 

κεγαιχηεξε επειημία θαη βειηίσζε ηεο ζρέζεο θφζηνπο-

απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο ρξήζεο αζχξκαηεο ζχλδεζεο ζην 

backhaul δίθηπν. 

Ππγθεθξηκέλα πξέπεη λα αλαζεσξήζεη ηνπο θαλφλεο κε βάζε ηα παξαθάησ: 

 Κεγαιχηεξε ρξήζε ησλ ζπρλνηήησλ κηθξνθπκάησλ, ηδηαίηεξα ζηηο 

αζηηθέο πεξηνρέο. 

 Ρξνπνπνίεζε ησλ ειάρηζησλ θαλφλσλ απφδνζεο, ηδίσο ζηελ 

πεξηθέξεηα. 

 Ξεξηνξηζκνί ζρεηηθά κε ην κέγεζνο ησλ θεξαηψλ. 

 Σξήζε πςειφηεξσλ ζπρλνηήησλ. 

3.3.2.6 Γηεχξπλζε ησλ Δπθαηξηψλ γηα Θαηλνηφκα Κνληέια Ξξφζβαζεο ζην 

Φάζκα 

Νη πξφνδνη ζηελ ηερλνινγία ππφζρνληαη γηα αλάπηπμε λέσλ ηξφπσλ 

απνηειεζκαηηθήο πξφζβαζεο ζην θάζκα. Ξνιιέο απφ απηέο ηηο εμειίμεηο 

έρνπλ νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ ρξήζεσλ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

δεκηνπξγεζεί έλα πεξηβάιινλ θάζκαηνο, ην νπνίν πξνζθέξεη άθζνλν ρψξν 

γηα ηνλ πεηξακαηηζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ γηα λα 

εμαζθαιηζηεί φηη ε επφκελε κεγάιε ηδέα ηεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην 

θάζκα ζα αλαπηπρζεί θαη ζα εγθαηαζηαζεί πξψηα ζηηο Ζ.Ξ.Α.. Ζ FCC θαη ε 

ΛΡΗΑ έρνπλ ζεκεηψζεη πξφνδν φζνλ αθνξά ηε δηάζεζε θαη ηελ ειεπζεξία ηνπ 

θάζκαηνο ζηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε λέσλ ηερλνινγηψλ. Ξξέπεη, φκσο, λα 

ιάβνπλ ζεκαληηθά κέηξα γηα λα εμαζθαιίζνπλ φηη ε επφκελε γεληά ηεο 

ηερλνινγίαο πξφζβαζεο ζην θάζκα ζα κπνξέζεη λα εμειηρζεί ζηα επφκελα 

ρξφληα. 

 Η FCC, κέζα ζηα επφκελα 10 ρξφληα, ζα πξέπεη λα ειεπζεξψζεη έλα λέν 

εχξνο δψλεο ζε εζληθφ επίπεδν γηα ειεχζεξε ρξήζε. 

Γεδνκέλνπ φηη ε FCC επηδηψθεη λα απειεπζεξψζεη επηπιένλ εχξνο 

θάζκαηνο γηα επξπδσληθή ζχλδεζε, ζα πξέπεη λα θάλεη έλα επαξθέο ηκήκα 

δηαζέζηκν γηα απνθιεηζηηθά ή θαηά θχξην ιφγν ειεχζεξε ρξήζε. Απηφ ζα 

δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο θαηλνηφκνπο λα δνθηκάζνπλ λέεο ηδέεο γηα ηελ 

αχμεζε ηεο πξφζβαζεο ζην θάζκα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

ειεχζεξσλ κέζσλ, θαη ζα πξέπεη λα επηηξέςεη ζε λένπο παξφρνπο ειεχζεξεο 

πξφζβαζεο λα εμππεξεηήζνπλ ηελ πεξηθέξεηα αιιά θαη θνηλφηεηεο πνπ δελ 

δηαζέηνπλ πξφζβαζε. 

 Η FCC ζα πξέπεη λα θηλεζεί κε ηαρχηεηα πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζεη 

ηελ δηαδηθαζία γηα ηνπο ιεπθνχο ρψξνπο (white spaces) ζηελ 

ηειενπηηθή κεηάδνζε. 



Θεθάιαην 3: Δζληθά ζρέδηα γηα ηελ επξπδσληθφηεηα ζηηο Ζ.Ξ.Α. 

Πηξαηεγηθέο & πνιηηηθέο γηα ηελ αλάπηπμε δηθηχσλ FTTx ζηηο Ζ.Ξ.Α. 101 

Απηή ε δηαδηθαζία έρεη εηζαγάγεη κηα λέα πξνζέγγηζε γηα λα απνθηεζεί 

πξφζβαζε ζε πεξηζζφηεξν θάζκα κέζσ ηεο ρξήζεο ειεχζεξσλ 

ξαδηνζπρλνηήησλ. Ζ πξνζέγγηζε ζηελ πξφζβαζε ηνπ θάζκαηνο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δηαδηθαζία απηή ζα κπνξνχζε ελδερνκέλσο λα 

δηεπξπλζεί θαη λα επεθηαζεί θαη ζε άιιεο πεξηνρέο θάζκαηνο. Ζ αλάπηπμε 

ησλ θαλφλσλ γηα ηα white spaces έρεη πάξεη αξθεηά ρξφληα. Ζ βηνκεραλία έρεη 

επελδχζεη πνιιά ζε απηή ηε δηαδηθαζία, πξνζθέξνληαο πξσηφηππεο ζπζθεπέο 

ζηελ FCC γηα δνθηκέο. Ζ FCC ζα πξέπεη λα νινθιεξψζεη ηνπο ηειηθνχο 

θαλφλεο γηα ηα white spaces, πξνθεηκέλνπ λα επηηαρπλζεί ε εηζαγσγή λέσλ 

θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Γεδνκέλνπ φηη ε FCC εμεηάδεη άιιεο 

αιιαγέο ζην θάζκα εθπνκπήο ηεο ηειεφξαζεο, ζα πξέπεη λα αμηνινγήζεη 

επίζεο ηηο επηπηψζεηο ζηε βησζηκφηεηα ηεο ρξήζεο ησλ  white spaces. 

 Η FCC πξέπεη λα πξνάγεη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη εμάπισζε ησλ 

επθαηξηαθψλ ρξήζεσλ ζε πεξηζζφηεξν εχξνο ηνπ θάζκαηνο. 

Ξξψηνλ, ε FCC πξέπεη λα επηηξέςεη ζηα ξαδηφθσλα ψζηε λα εθπέκπνπλ 

ζε θάζκα πνπ θαηέρεη ζήκεξα ην FCC. Γεχηεξνλ, ε FCC πξέπεη λα μεθηλήζεη 

κηα δηαδηθαζία ε νπνία εμεηάδεη ηξφπνπο γηα ηελ επέθηαζε ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ γεσγξαθηθνχ εληνπηζκνχ, ζε πξφζζεηεο δψλεο θάζκαηνο πνπ ζα 

είλαη δηαζέζηκεο γηα πξφζβαζε απφ ηα ξαδηφθσλα. Ζ FCC πξέπεη λα 

θαζνξίζεη πνηεο ζπγθεθξηκέλεο δψλεο ζπρλνηήησλ ζα πξέπεη λα δνζνχλ γηα 

ειεχζεξε ρξήζε θαη ηη επηπιένλ ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο ζα ρξεηαζηεί λα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο ζρεηηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ. 

 Η FCC ζα πξέπεη λα θηλήζεη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

έξεπλαο θαη αλάπηπμεο πνπ ζα πξνσζήζνπλ ηελ επηζηήκε ηεο 

πξφζβαζεο ζην θάζκα. 

Ζ ελίζρπζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο αλάπηπμεο είλαη ζεκαληηθή γηα λα 

δηαζθαιηζηεί φηη νη ηερλνινγίεο πξφζβαζεο ζην θάζκα ζα ζπλερίζνπλ λα 

εμειίζζνληαη θαη λα βειηηψλνληαη. Ζ FCC ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη κηα 

δηαδηθαζία δηακφξθσζεο θαλφλσλ γηα ηε δεκηνπξγία πην επέιηθησλ θαλφλσλ 

γηα ηηο άδεηεο πεηξακάησλ θαη δνθηκψλ. Δπηπιένλ, ην Δζληθφ Ίδξπκα 

Δπηζηεκψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ FCC θαη ηελ ΛΡΗΑ, ζα πξέπεη λα 

ρξεκαηνδνηήζεη ηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε αζχξκαησλ ηερλνινγηψλ πνπ ζα 

πξνσζήζνπλ ηελ επηζηήκε ηεο πξφζβαζεο ζην θάζκα. 

3.3.2.7 Βήκαηα γηα λα Γίλεη Απινχζηεξε ε Ξνιηηηθή ησλ Ζ.Ξ.Α. γηα ην Φάζκα 

 Η FCC θαη ε ΜΤΘΑ ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ έλα θνηλφ ζρέδην γηα ηελ 

ηαπηνπνίεζε επηπιένλ ππνςήθησλ νκνζπνλδηαθψλ θαη κε δσλψλ 

θάζκαηνο πνπ κπνξνχλ λα θαηαζηνχλ πξνζηηέο γηα ηηο δχν ππεξεζίεο 

θηλεηήο θαη ζηαζεξήο αζχξκαηεο επξπδσληθήο ρξήζεο. 

πσο ζεκεηψλεηαη παληνχ ζην ζρέδην απηφ, επηπιένλ θάζκα απαηηείηαη 

γηα ηελ ρξήζε ησλ αζχξκαησλ επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ. Δλψ ην ζρέδην απηφ 
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εληνπίδεη ζπγθεθξηκέλεο δψλεο πνπ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ελ κέξεη απηή 

ηελ αλάγθε, πξφζβαζε ζε πξφζζεηεο δψλεο θάζκαηνο ζα εμαθνινπζήζεη λα 

απαηηείηαη θαη ζην κέιινλ. Ζ ΛΡΗΑ θαη ε FCC, σο ζπλδηαρεηξηζηέο ηνπ 

θάζκαηνο, πξέπεη λα εθπνλήζνπλ ζρέδην γηα ηελ ηαπηνπνίεζε επηπιένλ 

νκνζπνλδηαθνχο θαη κε δσλψλ θάζκαηνο πνπ κπνξνχλ λα θαηαζηνχλ 

πξνζηηέο γηα ρξήζε αζχξκαηεο επξπδσληθφηεηαο. 

 Η FCC ζα πξέπεη λα πξνσζήζεη, ζην πιαίζην ηεο Δηεζλνχο Έλσζεο 

Τειεπηθνηλσληψλ (ITU), θαηλνηφκεο θαη επέιηθηεο πξνζεγγίζεηο ηεο 

παγθφζκηαο θαηαλνκήο ηνπ θάζκαηνο, πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηε 

ζχγθιηζε ησλ δηαθφξσλ ππεξεζηψλ αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο, θαη λα 

πξσηνπνξήζεη ζηελ παγθφζκηα αλάπηπμε ησλ επξπδσληθψλ 

ππεξεζηψλ. 

Γεδνκέλνπ φηη ε FCC ζπκκεηέρεη ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο, φπσο ε ITU, 

θαη πεξηθεξεηαθνχο νξγαληζκνχο, φπσο ε Ακεξηθαληθή Δπηηξνπή 

Ρειεπηθνηλσληψλ ηνπ Νξγαληζκνχ Ακεξηθαληθψλ Θξαηψλ, ζα πξέπεη λα 

πξνσζήζεη θαηλνηφκεο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ θάζκαηνο, 

εμαζθαιίδνληαο ηε κέγηζηε δπλαηή επειημία γηα ηηο πξνεγκέλεο ππεξεζίεο 

επηθνηλσληψλ πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ αλάπηπμε παγθφζκησλ επξπδσληθψλ 

ππεξεζηψλ. 

 Η FCC πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηηο κνλαδηθέο αλάγθεο γηα θάζκα ησλ 

ακεξηθάληθσλ θνηλνηήησλ-θπιψλ θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ζπζηάζεσλ. 

Κεξηθέο θπιέο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη κε επηηπρία αζχξκαηεο ππνδνκέο 

γηα ηελ παξνρή επξπδσληθήο ζχλδεζεο ζηηο θνηλφηεηέο ηνπο. Απμάλνληαο ηελ 

πξφζβαζε θαη ηε ρξήζε ηνπ θάζκαηνο απφ ηηο θπιέο ζα δεκηνπξγήζεη 

πξφζζεηεο επθαηξίεο γηα ηηο θνηλφηεηεο απηέο λα απνθηήζνπλ επξπδσληθή 

πξφζβαζε. Ζ FCC πξέπεη λα αμηνινγήζεη ηηο πνιηηηθέο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εκπνδίσλ ζηε κεγαιχηεξε ρξήζε ηνπ θάζκαηνο 

ζηελ θπιεηηθά εδάθε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πξφζβαζεο ζην θάζκα 

απφ θπιεηηθέο θνηλφηεηεο. 

3.3.3 πνδνκέο 

Αθξηβψο φπσο ηα αζχξκαηα δίθηπα θάλνπλ ρξήζε ηνπ θάζκαηνο πνπ 

αλήθεη ζην δεκφζην, ηα αζχξκαηα θαη ελζχξκαηα δίθηπα βαζίδνληαη ζε 

θαιψδηα θαη αγσγνχο πνπ βξίζθνληαη κε δεκφζηεο νδνχο, γέθπξεο, ζηχινπο 

θαη ζήξαγγεο. Ζ εμαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ γηα ηελ ππνδνκή απηή είλαη 

ζπρλά κηα δχζθνιε θαη ρξνλνβφξα δηαδηθαζία ε νπνία απνζαξξχλεη ηηο 

ηδησηηθέο επελδχζεηο. Ιφγσ ηνπ φηη επηηξέπεη θαη νξηνζεηεί ηνπο θαλφλεο, ε 

θπβέξλεζε έρεη ζπρλά έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ. Ζ 

θπβέξλεζε ξπζκίδεη, επίζεο, πσο νη πάξνρνη επξπδσληθήο ζχλδεζεο κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο πθηζηάκελεο ηδησηηθέο ππνδνκέο, φπσο νη θεξαίεο  θαη 

νη αγσγνί. Ξνιιέο ηνπηθέο θαη πνιηηεηαθέο αξρέο έρνπλ ιάβεη κέηξα γηα λα 
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ελζαξξχλνπλ θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηελ αλάπηπμε αγσγψλ νπηηθψλ ηλψλ, σο 

κέξνο ησλ δεκνζίσλ έξγσλ, φπσο ε νδνπνηία. Δπίζεο, ηνλ Λνέκβξην ηνπ 

2009, ε Νκνζπνλδηαθή Δπηηξνπή Δπηθνηλσληψλ (FCC) ζέζπηζε 

ρξνλνδηαγξάκκαηα γηα ηηο πνιηηείεο θαη κηθξφηεξεο πεξηνρέο γηα ηελ 

επεμεξγαζία ησλ αηηήζεσλ άδεηαο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε 

αζχξκαησλ ζπζθεπψλ ζε πχξγνπο. 

Δλψ απηά απνηεινχλ ζεηηθά βήκαηα, ηα πεξηζζφηεξα κπνξνχλ θαη πξέπεη 

λα γίλνπλ. Νκνζπνλδηαθέο, θξαηηθέο θαη ηνπηθέο αξρέο πξέπεη λα θάλνπλ δχν 

πξάγκαηα γηα λα κεηψζνπλ ην θφζηνο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαηά ηε ρξήζε ησλ 

δεκφζησλ ππνδνκψλ. Ξξψηνλ, ε θπβέξλεζε πξέπεη λα ιάβεη κέηξα γηα λα 

βειηηψζεη ηε ρξήζε ησλ πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ θαη λα εμαζθαιίζεη φηη νη 

πάξνρνη δηθηχνπ έρνπλ επθνιφηεξε πξφζβαζε ζε θεξαίεο, ζσιελψζεηο, 

αγσγνχο θαη ζηα δηθαηψκαηα ρξήζεο. Γεχηεξνλ, ε νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε 

πξέπεη λα ελζαξξχλεη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ, 

δηεπθνιχλνληαο ηελ ηνπνζέηεζε ηεο επηθνηλσληαθήο ππνδνκήο ζηελ 

νκνζπνλδηαθή δηαρείξηζε αθηλήησλ θαη  εθαξκφδνληαο θαηάιιειε λνκνζεζία 

ψζηε λα γίλνπλ ηαπηφρξνλα νη παξεκβάζεηο ζηηο ππνδνκέο («dig once» 

legislation). Απηέο νη δχν ελέξγεηεο κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ην επηρεηξεκαηηθφ 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αλαβάζκηζε επξπδσληθψλ δηθηπαθψλ 

ππνδνκψλ θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηελ είζνδν αληαγσληζηψλ. 

3.3.3.1 Βειηίσζε ηεο Σξήζεο ησλ πνδνκψλ 

Ρν θφζηνο εγθαηάζηαζεο ελφο επξπδσληθνχ δηθηχνπ εμαξηάηαη ζεκαληηθά 

απφ ην θφζηνο ην νπνίν νη πάξνρνη ππεξεζηψλ ζα πιεξψζνπλ γηα ηελ 

πξφζβαζε ζε αγσγνχο, ζσιήλεο, θεξαίεο θαη ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο ζηε 

δεκφζηα θαη ηδησηηθή γε. Ππιινγηθά, ην θφζηνο ηεο έθδνζεο αδεηψλ, ηεο 

κίζζσζεο θεξαηψλ θαη ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο, κπνξεί λα αλέιζεη ζην 20% ηνπ 

θφζηνπο ηεο αλάπηπμεο νπηηθψλ ηλψλ. Νη δαπάλεο απηέο κπνξνχλ λα κεησζνχλ 

άκεζα κε ηε κείσζε ησλ ηειψλ. Ρν θφζηνο κπνξεί επίζεο λα κεησζεί έκκεζα 

κε ηελ επίζπεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη κεηψλνληαο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο 

πεξηπινθέο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο πνπ αλαπηχζζνπλ 

επξπδσληθέο δηθηπαθέο ππνδνκέο. 

 Η FCC ζα πξέπεη λα θαζνξίζεη ηηκέο ελνηθίαζεο γηα ηελ ρξήζε θεξαηψλ 

πνπ είλαη ηφζν ρακειέο θαη φζν θαη πην νκνηφκνξθεο γίλεηαη, ζχκθσλα 

κε ην ηκήκα 224 ηνπ λφκνπ πεξί επηθνηλσληψλ ηνπ 1934, γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο επξπδσληθφηεηαο. 

Γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζηφρνπ ηεο επξπδσληθήο αλάπηπμεο, ηα θφζηε γηα 

ηελ ρξήζε ησλ θεξαηψλ ζα πξέπεη λα είλαη  ρακειά θαη φζν ην δπλαηφλ πην 

νκνηφκνξθα. Ν ηχπνο θφζηνπο γηα ηνπο παξφρνπο θαισδηαθψλ ππεξεζηψλ 

είλαη ζην ηκήκα 224 (δ) ηνπ ζρεηηθνχ λφκνπ εδψ θαη 31 ρξφληα, θαη είλαη 

"δίθαηνο θαη εχινγνο" θαη πιήξσο αληηζηαζκηζηηθφο  πξνο ηηο ππεξεζίεο 

θνηλήο σθέιεηαο. Κέζα απφ κηα ζεηξά ζέζπηζεο θαλφλσλ, ε FCC πξέπεη λα 



Θεθάιαην 3: Δζληθά ζρέδηα γηα ηελ επξπδσληθφηεηα ζηηο Ζ.Ξ.Α. 

Πηξαηεγηθέο & πνιηηηθέο γηα ηελ αλάπηπμε δηθηχσλ FTTx ζηηο Ζ.Ξ.Α. 104 

επαλεμεηάζεη ηνλ ηχπν θφζηνπο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ γηα λα παξαγάγεη 

θφζηνο φζν ην δπλαηφλ πιεζηέζηεξν ζην θφζηνο ηνπ θαισδίνπ κε έλαλ ηξφπν 

πνπ είλαη ζπλεπήο κε ηνλ ζρεηηθφ λφκν. 

 Η FCC πξέπεη λα ζεζπίζεη θαλφλεο πνπ ζα κεηψζνπλ ην θφζηνο ηεο 

δηαδηθαζίαο ρξήζεο θεξαηψλ «make-ready». 

Ζ αλαδηάηαμε ησλ ρξήζεσλ ησλ ππαξρνπζψλ θεξαηψλ ή ε εγθαηάζηαζε 

λέσλ, κηα δηαδηθαζία πνπ απνθαιείηαη «make-ready», κπνξεί λα απνηειέζεη 

ζεκαληηθή πεγή θφζηνπο θαη θαζπζηέξεζεο ζηελ θαηαζθεπή επξπδσληθψλ 

δηθηχσλ. Γηα λα κεησζεί ην θφζηνο ηεο «make-ready» δηαδηθαζίαο θαη γηα λα  

επηηαρπλζεί, ε FCC πξέπεη, κέζσ ζέζπηζεο θαλφλσλ λα: 

 δεκηνπξγήζεη έλα πίλαθα ησλ ηειψλ γηα ηηο πην θνηλέο θαηεγνξίεο 

εξγαζηψλ, 

 θσδηθνπνηήζεη ηελ απαίηεζε πνπ δίλεη ζε ρξήζηεο ην δηθαίσκα λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθέο εμνηθνλφκεζεο θφζηνπο θαη ρψξνπ, 

 επηηξέςεη ζε ππνςήθηνπο ρξήζηεο λα πξνζθχγνπλ ζε αλεμάξηεηνπο 

θαη πηζηνπνηεκέλνπο αλαδφρνπο γηα ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ 

κεραλνινγηθψλ κειεηψλ θαη ησλ εξγαζηψλ γηα ηηο επηθνηλσλίεο «make-

ready», θαζψο θαη ζε αλεμάξηεηεο έξεπλεο, ππφ ηελ επνπηεία ηνπ 

ηδηνθηήηε ηεο θεξαίαο θαη ηνπ λένπ ρξήζηε, 

 δηαζθαιίζεη φηη νη πθηζηάκελνη ρξήζηεο ζα αλαιάβνπλ δξάζε εληφο 

νξηζκέλεο πξνζεζκίαο γηα λα θηινμελήζνπλ έλαλ λέν ρξήζηε, 

 ζπλδέζεη ην ρξνλνδηάγξακκα πιεξσκψλ γηα ηελ «make-ready» 

εξγαζία κε ηελ πξαγκαηηθή εθηέιεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, αληί 

λα απαηηεί ηελ πιεξσκή εθ ησλ πξνηέξσλ. 

Απηά ηα βήκαηα εμνηθνλφκεζεο θφζηνπο κπνξνχλ λα έρνπλ άκεζε 

επίπησζε ζηελ πξνψζεζε ησλ ηλψλ ζε κεγαιχηεξα δίθηπα, ηα νπνία ζα 

πξνσζήζνπλ ηελ αλάπηπμε ηφζν ησλ ελζχξκαησλ φζν θαη ησλ αζχξκαησλ 

επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ. 

 Η FCC ζα πξέπεη λα θαζηεξψζεη έλα νινθιεξσκέλν ρξνλνδηάγξακκα 

γηα θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλαζεψξεζεο ηνπ ηκήκαηνο 224 ηνπ 

λφκνπ θαη λα κεηαξξπζκίζεη ηελ δηαδηθαζία επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ 

ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ζηηο ππνδνκέο. 

Ζ FCC ζα πξέπεη λα θαζηεξψζεη έλα εζληθφ ρξνλνδηάγξακκα πνπ 

θαιχπηεη θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο απφ ηελ εθαξκνγή κέρξη ηελ έθδνζε 

ηεο ηειηθήο άδεηαο. Ρν εζληθφ ρξνλνδηάγξακκα ζα πξέπεη λα πινπνηεζεί κέζσ 

ζέζπηζεο θαλφλσλ θαη λα είλαη πιήξεο θαη εθαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο κνξθέο 

επηθνηλσλίαο. Δπηπιένλ, ε FCC ζα πξέπεη λα θαζνξίζεη έλα ρξνλνδηάγξακκα 

γηα ηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο αζχξκαηνπ εμνπιηζκνχ. Πηελ αλαζεψξεζε 
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ησλ πνιηηηθψλ ηεο, ε FCC πξέπεη λα εμεηάζεη πξνζεγγίζεηο πνπ φρη κφλν 

επηηαρχλνπλ ηε δηαδηθαζία αιιά παξέρνπλ θαη ηηο κειινληηθέο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε βηνκεραλία. Ζ FCC ζα κπνξνχζε επίζεο λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηελ εμνπζία ηεο ζχκθσλα κε ην ηκήκα 224 ηνπ λφκνπ γηα λα 

απαηηήζεη ηε δεκνζίεπζε πξνηχπσλ θαη ηελ πηνζέηεζε δηαδηθαζηψλ γηα ηελ 

επίιπζε δηαθσληψλ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη κεραληθήο, θαη λα ελζαξξχλεη 

θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο απφ ηελ θπβέξλεζε γηα ηελ επίιπζε ηέηνησλ 

δηαθνξψλ. Ρέινο, ε ρνξήγεζε απνδεκίσζεο πνπ ρξνλνινγείηαη απφ ηελ 

άξλεζε πξφζβαζεο ζα κπνξνχζε λα πεηχρεη ηαρχηεξε επίιπζε ησλ δηαθνξψλ. 

 Η FCC ζα πξέπεη λα βειηηψζεη ηελ ζπιινγή θαη δηάζεζε πιεξνθνξηψλ 

ζρεηηθά κε ηε ζέζε θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ θεξαηψλ, ησλ αγσγψλ θαη 

ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο. 

 Τν Ινγθξέζν ζα πξέπεη λα εμεηάζεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηκήκαηνο 

224 ηνπ λφκνπ γηα ηελ θαζηέξσζε κηαο ελαξκνληζκέλεο πνιηηηθήο 

πξφζβαζεο γηα φινπο ηηο θεξαίεο, ηνπο αγσγνχο θαη ηα δηθαηψκαηα 

ρξήζεο. 

Ρν έζλνο ρξεηάδεηαη κία ζπλεθηηθή θαη εληαία πνιηηηθή γηα ηελ επξπδσληθή 

πξφζβαζε ζε ηδηφθηεηεο ππνδνκέο. Ρν θνγθξέζν ζα πξέπεη λα εμεηάζεη ηελ 

ηξνπνπνίεζε ή ηελ αληηθαηάζηαζε ηκήκαηνο 224 κε κία ελαξκνληζκέλε θαη 

απιή πνιηηηθή πνπ θαζνξίδεη ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο ζε φιν ην έζλνο. Ρν 

λέν ζεζκηθφ πιαίζην ζα κπνξνχζε λα πξνβιέπεη φηη: 

 ιεο νη θεξαίεο, νη αγσγνί, νη ζσιελψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο 

πξέπεη λα ππφθεηληαη ζε ξπζκηζηηθφ θαζεζηψο κε έλα ζχλνιν 

ειάρηζησλ θξηηεξίσλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ νκνζπνλδηαθφ λφκν. 

 ινη νη πάξνρνη επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ, είηε ρνλδξηθήο είηε ιηαληθήο, 

έρνπλ ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε θεξαίεο, αγσγνχο, ζσιελψζεηο θαη 

δηθαηψκαηα ρξήζεο κε βάζε ινγηθέο  ηηκέο, φξνπο θαη θαηαζηάζεηο. 

 Νη ππνδνκέο πξφζβαζεο λα παξέρνληαη εληφο ρξνληθψλ πιαηζίσλ πνπ 

ζεζπίδνληαη απφ ηελ FCC, θαη ε FCC λα έρεη ηελ εμνπζία λα επηδηθάζεη 

απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο. 

 Ζ FCC έρεη ηελ εμνπζία λα θαηαξηίδεη θαη λα επηθαηξνπνηεί κηα 

νινθιεξσκέλε βάζε δεδνκέλσλ ησλ πιηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

ησλ ππνδνκψλ. 

 Η FCC πξέπεη λα ζεζπίζεη κηα θνηλή νκάδα εξγαζίαο κε ην θξάηνο, ηηο 

θπιεηηθέο θνηλφηεηεο θαη ηηο ηνπηθέο αξρέο, γηα ηα ραξάμεη 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηνπο φξνπο, ηηο ηηκέο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 

πξφζβαζεο ζε δεκφζηα δηθαηψκαηα ρξήζεο. 
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Γηα λα βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε ηεο πνιηηηθήο γηα ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο, 

ε FCC πξέπεη λα ζπγθαιέζεη κηα θνηλή νκάδα εξγαζίαο ηνπ θξάηνπο, ησλ 

ηνπηθψλ αξρψλ θαη ησλ αξρψλ ησλ θπιεηηθψλ θνηλσληψλ κε εληνιή: 

 Λα δηεξεπλήζεη θαη λα θαηαγξάςεη ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε θαη ηηο 

ηνπηθέο πξαθηηθέο θαη ακνηβέο γηα ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο. 

 Λα πξνζδηνξίζεη ηα δεκφζηα δηθαηψκαηα ρξήζεο, θαη ησλ πνιηηηθψλ 

θαη ηειψλ ησλ ππνδνκψλ, πνπ ζπλάδνπλ κε ηνπο ζηφρνπο ησλ εζληθψλ 

δεκφζησλ πνιηηηθψλ γηα ηελ επξπδσληθή αλάπηπμε θαζψο θαη εθείλσλ 

πνπ είλαη αληίζεηνη πξνο απηφ ην ζηφρν. 

 Λα πξνηείλεη θαηάιιειεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ην ηη ζπληζηά 

«αληαγσληζηηθά νπδέηεξα», «ρσξίο δηαθξίζεηο» θαη «δίθαηα θαη 

εχινγα» πξαθηηθψλ θαη ηειψλ ησλ δηθαησκάησλ ρξήζεο. 

 Λα πξνηείλεη κηα δηαδηθαζία γηα ηελ FCC λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ 

επίιπζε δηαθνξψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 253. 

3.3.3.2 Κεγηζηνπνίεζε ηεο Δπηξξνήο ησλ Δζληθψλ Ξφξσλ 

Ζ νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε κπνξεί επίζεο λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ άκεζε κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο κειινληηθήο αλάπηπμεο ησλ 

ππνδνκψλ. Ζ νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε έρεη θάλεη ήδε πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

απινπνίεζε ηεο πξφζβαζεο ζηα νκνζπνλδηαθά δηθαηψκαηα ρξήζεο ππφ ηνλ 

πξφεδξν George W. Bush, θαη γηα ηελ βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ηεο 

νκνζπνλδηαθήο θπβέξλεζεο ζε αζχξκαηεο ππεξεζίεο ππφ ηνλ πξφεδξν 

William J. Clinton. Υζηφζν, νη πνιηηηθέο απηέο έρνπλ γεληθά κηα αλεθηηθή 

πξνζέγγηζε,  θαη απιψο επηηξέπνπλ ζηελ νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε λα ιάβεη 

κέηξα, παξά απαηηνχλ ηελ ιήςε ησλ ελ ιφγσ κέηξσλ. 

 Τν Υπνπξγείν Λεηαθνξψλ ησλ ΗΠΑ (DOT) ζα πξέπεη λα 

ρξεκαηνδνηήζεη έξγα αλάπηπμεο απηνθηλεηνδξφκσλ, νδηθψλ δηθηχσλ 

θαη γεθπξψλ, απαξαίηεηα ζηηο πνιηηείεο θαη ζηηο πεξηνρέο, πνπ 

επηηξέπνπλ ηελ θνηλή αλάπηπμε ησλ αγσγψλ απφ εμεηδηθεπκέλεο 

ππεξεζίεο. 

 Τν θνγθξέζν πξέπεη λα εμεηάζεη λα δηαηάμεη «dig once» λνκνζεζία πνπ 

λα ηζρχεη γηα φια ηα κειινληηθά έξγα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην 

θξάηνο καδί κε ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ππνλφκσλ, ηηο εγθαηαζηάζεηο κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηηο 

ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο, ηνπο αγσγνχο, ηηο γέθπξεο, ηηο ζήξαγγεο 

θαη ηελ νδνπνηία. 

Ρν ππνπξγείν κεηαθνξψλ ζα πξέπεη λα εθαξκφζεη θνηλά απνδεθηέο 

πνιηηηθέο πξνο ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο εγθαηάζηαζεο γηα ηα επξπδσληθά 

δίθηπα. Ξνιηηείεο θαη θνηλφηεηεο πνπ αλαιακβάλνπλ δηθαησκάησλ ρξήζεο 

θαηαζθεπψλ, πνπ είλαη κεξηθψο ή νιηθψο ρξεκαηνδνηνχκελα απφ ην 
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ππνπξγείν κεηαθνξψλ, ζα πξέπεη λα ππνρξενχληαη λα εηδνπνηνχλ 

ηνπιάρηζηνλ 90 εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε έξγσλ. Απηφ ζα επηηξέςεη ζε 

ηδησηηθέο εηαηξείεο ή δεκφζηνπο θνξείο λα πξνζζέζνπλ αγσγνχο θαισδίσλ  

γηα νπηηθέο ίλεο, κε ηξφπνπο πνπ δελ απμάλνπλ ππέξκεηξα ην θφζηνο, νχηε 

πξνζζέηνπλ ρξφλν θαηαζθεπήο ή βιάπηνπλ ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ έξγνπ. Υο εθ 

ηνχηνπ, πιεξνθνξίεο γηα δπλεηηθέο θνηλά έξγα θαη  επθαηξίεο αλάπηπμεο 

αγσγψλ ζα είλαη δηαζέζηκεο θαη πξνζηηέο ζε κειινληηθνχο παξφρνπο 

επξπδσληθψλ δηθηχσλ θάζε θνξά πνπ ε θπβέξλεζε επηδίδεηαη ζε έλα έξγν 

ππνδνκήο. Ρν θνγθξέζν, επίζεο, ζα πξέπεη λα εμεηάζεη ηελ επηβνιή «dig 

once» λνκνζεζίαο γηα ηελ επέθηαζε ζε παξφκνηεο θνηλέο δξάζεηο ζε φια ηα 

δηθαηψκαηα ρξήζεο, έξγσλ πνπ ιακβάλνπλ θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε. 

 Τν θνγθξέζν πξέπεη λα εμεηάζεη λα επηηξέςεη ξεηά ζε νκνζπνλδηαθέο 

ππεξεζίεο λα ξπζκίδνπλ ηα ηέιε γηα ηελ πξφζβαζε ζηα νκνζπνλδηαθά 

δηθαηψκαηα ρξήζεο ζε κηα βάζε δηαρείξηζεο θαη αλάθακςεο ηνπ 

θφζηνπο. 

 Ο εθηειεζηηθφο θιάδνο ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη κία ή πεξηζζφηεξεο 

κεγάιεο ζπκβάζεηο γηα λα επηζπεχζεη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ αζχξκαησλ 

πχξγσλ ζηηο θξαηηθά θηήξηα θαη εθηάζεηο. 

Ζ νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε είλαη ν κεγαιχηεξνο ηδηνθηήηεο γεο ζηε 

ρψξα. Ζ Γηνίθεζε Γεληθψλ πεξεζηψλ (GSA) ηεο θπβέξλεζεο θαηέρεη ή 

κηζζψλεη ρψξν ζε 8.600 θηίξηα ζε φιε ηελ ρψξα. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

αλάπηπμε ησλ επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ, νη πάξνρνη πξέπεη ζπρλά λα είλαη ζε 

ζέζε λα ηνπνζεηήζνπλ ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο ζε νκνζπνλδηαθά ειεγρφκελε 

ηδηνθηεζία, ή λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο πνπ πεξλνχλ απφ ηα 

αθίλεηα απηά. Γηα λα δηεπθνιπλζεί ε αλάπηπμε ησλ επξπδσληθψλ δηθηχσλ, ην 

θνγθξέζν ζα πξέπεη λα εμεηάζεη ηελ πεξίπησζε ζηελ νπνία λα επηηξέπεηε ζε 

φινπο ηνπο θξαηηθνχο νξγαληζκνχο λα ξπζκίδνπλ ηα ηέιε γηα ηελ πξφζβαζε 

ζηα δηθαηψκαηα ρξήζεο γηα ηηο επξπδσληθέο ππεξεζίεο, ηδίσο ζε αγνξέο  πνπ 

επί ηνπ παξφληνο ππνεμππεξεηνχληαη ή δελ εμππεξεηνχληαη απφ νπνηαδήπνηε 

πάξνρν επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ. 

3.3.4 Έξεπλα θαη Αλάπηπμε 

Πηε δεθαεηία ηνπ 1970, ε έξεπλα πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ Defense 

Advanced Research Projects Agency θαη αξγφηεξα απφ ην Δζληθφ Ίδξπκα 

Δπηζηεκψλ (NSF), ήηαλ έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο αλάπηπμεο ηνπ δηαδηθηχνπ. 

Πηα ηέιε ηνπ 20νπ αηψλα, νη ακεξηθαληθέο εηαηξείεο νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε 

ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ κεηαγσγήο, ησλ νπηηθψλ επηθνηλσληψλ,  ησλ 

θπςεινεηδψλ επηθνηλσληψλ θαη ηνπ πιηθνινγηζκηθνχ ηνπ δηαδηθηχνπ. Νη 

θξαηηθέο επελδχζεηο ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε (Δ&Α), ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

πξσηνπνξηαθή έξεπλα ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ αλάπηπμε πξντφλησλ, 

νδήγεζαλ ζηελ ηζρπξή επξπδσληθφηεηα πνπ απνιακβάλνπλ νη ρξήζηεο 

ζήκεξα. Νη επελδχζεηο απηέο έρνπλ θαηαζηήζεη επίζεο δπλαηή ηελ δεκηνπξγία 
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πνιιψλ θεξδνθφξσλ εηαηξεηψλ πνπ θαηέρνπλ εγεηηθή ζέζε παγθνζκίσο ζηε 

δηθηχσζε, ζηελ αλαδήηεζε θαη ζε άιισλ επηρεηξήζεηο πνπ βαζίδνληαη ζην 

δηαδίθηπν. 

Ζ νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε πξέπεη λα ζπλερίζεη  απφ ηελ πιεπξά ηεο ηελ 

πξνψζεζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ εξεπλεηηθψλ δηθηχσλ θαη αζχξκαησλ 

δνθηκψλ κέζσ κίαο ζαθήο αηδέληαο ρξεκαηνδνηνχκελεο Δ&Α, ε νπνία 

επηθεληξψλεηαη ζε επξπδσληθά δίθηπα, εμνπιηζκφ, ππεξεζίεο θαη εθαξκνγέο. 

Νη πξνζπάζεηεο απηέο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηελ επέθηαζε ηεο 

πξφζβαζεο ζε ππεξ-πςειήο ηαρχηεηαο ζπλδεζηκφηεηα κέζσ ξπζκηζηηθψλ 

πνιηηηθψλ, θαη ηελ άκεζε δξάζε ζε θνηλφηεηεο φπνπ ε νκνζπνλδηαθή 

θπβέξλεζε έρεη κηα καθξνρξφληα παξνπζία, φπσο νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

πνπξγείνπ Άκπλαο (DoD). Ζ νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε πξέπεη λα 

δεκηνπξγήζεη έλα ζαθέο πξφγξακκα δξάζεο θαη πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο Δ&Α πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο επξπδσληθέο ππεξεζίεο, 

επηθεληξσκέλε ζε ζεκαληηθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα πνπ δελ ζα 

κπνξνχζαλ λα δηεμαρζνχλ ρσξίο ηελ θξαηηθή παξέκβαζε. Ζ θπβέξλεζε 

κπνξεί επίζεο λα πξνσζήζεη ηελ Δ&Α κέζσ ησλ ξπζκηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ 

επηηξέπνπλ ηελ απμεκέλε ρξήζε ησλ θπβεξλεηηθψλ πφξσλ. 

 Η θπβέξλεζε πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζηελ ρξεκαηνδφηεζε ελεξγεηψλ 

Ε&Α γηα ηελ επξπδσληθφηεηα ζε έξγα κε πνηθίια πξνθίι ξίζθνπ-

απφδνζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελφο ζπλδπαζκνχ ησλ 

βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ έξγσλ. 

Ζ αθαδεκατθή θνηλφηεηα ζεκείσζε ηελ έιιεηςε ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ 

έξεπλα πνπ έρεη πςειή πηζαλφηεηα απνηπρίαο, αθφκα θαη φηαλ ε επηηπρία ζα 

κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθέο πξνφδνπο ζηελ ηερλνινγία. Νη 

εξεπλεηέο αλέθεξαλ φηη ε πθηζηάκελε δηαδηθαζία αλαζεψξεζεο γηα ηηο 

θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο έξεπλαο, παίξλεη κηα ζπληεξεηηθή πξνζέγγηζε ζηελ 

αλαζθφπεζε ηνπ έξγνπ θαη ηα πην ξηςνθίλδπλα έξγα ζπάληα 

ρξεκαηνδνηνχληαη. 

 Τν θνγθξέζν πξέπεη λα εμεηάζεη ην ελδερφκελν λα κεηαηξέςεη ηελ 

έθπησζε θφξνπ γηα Έξεπλα θαη Πεηξακαηηζκφ (Ε&Ε), ζε κηα 

καθξνπξφζεζκε πίζησζε θφξνπ γηα ηελ ηφλσζε ηεο επξπδσληθήο Ε&Α. 

Νξηζκέλεο νηθνλνκηθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ηα θνξνινγηθά θίλεηξα 

γηα Δ&Α  απνηεινχλ έλαλ απνδνηηθφ ηξφπν γηα λα δνζεί ψζεζε ζηηο ηδησηηθέο 

εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο θαη ηηο επελδχζεηο. Απηνί νη ηχπνη ησλ θνξνινγηθψλ 

θηλήηξσλ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηηο Ζ.Ξ.Α. λα θηλεζνχλ πξνο ηνλ ζηφρν ηεο 

αλάπηπμεο θαη ηελ νηθνδφκεζεο παγθφζκηαο θιάζεο επξπδσληθψλ δηθηχσλ. 

 Η νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε πξέπεη λα παξέρεη ππεξ-πςειήο 

ηαρχηεηαο ζπλδεζηκφηεηα ζε επηιεγκέλεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 



Θεθάιαην 3: Δζληθά ζρέδηα γηα ηελ επξπδσληθφηεηα ζηηο Ζ.Ξ.Α. 

Πηξαηεγηθέο & πνιηηηθέο γηα ηελ αλάπηπμε δηθηχσλ FTTx ζηηο Ζ.Ξ.Α. 109 

Υπνπξγείνπ Άκπλαο γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε αλάπηπμε ηεο επφκελεο 

γεληάο επξπδσληθψλ εθαξκνγψλ. 

 Η Εζληθή Αθαδεκία Επηζηεκψλ θαη ε Εζληθή Αθαδεκία Λεραληθήο ζα 

πξέπεη λα αλαπηχμνπλ έλαλ ράξηε ηεο έξεπλαο γηα ηελ θαζνδήγεζε 

ησλ πξνηεξαηνηήησλ γηα ηηο θξαηηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο γηα Ε&Α γηα ηελ 

επξπδσληθφηεηα. 

Νη Δζληθέο Αθαδεκίεο [15], νη νπνίεο ζπγθεληξψλνπλ επηηξνπέο 

εκπεηξνγλσκφλσλ ζε νιφθιεξν ην επηζηεκνληθφ θαη ηερλνινγηθφ θάζκα γηα 

λα πξνζθέξνπλ ζπκβνπιέο ζηελ νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε θαη ην θνηλφ, ζα 

πξέπεη λα αλαιάβνπλ εγεηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ελφο ράξηε πνξείαο ηεο 

έξεπλαο. Πηνλ ράξηε απηφλ, ζα πξέπεη λα εληνπηζηνχλ ηα θελά, ηα θξίζηκα 

δεηήκαηα, αληαγσληζηηθέο ειιείςεηο θαη ηηο βαζηθέο επθαηξίεο ζε ηνκείο πνπ 

ζπλδένληαη άκεζα ή έκκεζα κε επξπδσληθά δίθηπα, ζπζθεπέο ή εθαξκνγέο. 

Θα πξέπεη λα θηλεηνπνηήζεη ηε ζπκβνιή ησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ 

θνηλνηήησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 

 Τν Εζληθφ Ίδξπκα Επηζηεκψλ (NSF) πξέπεη λα θαζηεξψζεη έλα 

αλνηθηφ, δηεπηζηεκνληθφ εξεπλεηηθφ θέληξν γηα ηηο πεξηνρέο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ επξπδσληθφηεηα, ηελ ηερλνινγία, ησλ πνιηηηθψλ θαη 

ηεο νηθνλνκίαο. Ιεληξηθέο πξνηεξαηφηεηεο ζα πξέπεη λα δίδνληαη απφ 

ηελ αηδέληα πνπ εληνπίδεηαη ζηνλ ράξηε γηα ηελ έξεπλα ησλ Εζληθψλ 

Αθαδεκηψλ. 

Ρν εξεπλεηηθφ θέληξν ζα πξέπεη λα είλαη ζε γεληθέο γξακκέο 

δηεπηζηεκνληθφ, ψζηε λα κπνξεί λα αληηκεησπίζεη φρη κφλν ηα ηερληθά 

δεηήκαηα πνπ ηέζεθαλ κέζσ επξπδσληθψλ ηερλνινγηψλ, αιιά θαη ηα 

νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά δεηήκαηα πνπ εγείξνληαη. Νη εξεπλεηέο πνπ ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη, λα είλαη φρη κφλν κεραληθνί, επηζηήκνλεο 

πιεξνθνξηθήο θαη θπζηθνί, αιιά θαη νηθνλνκνιφγνη θαη άιινη θνηλσληθνί 

επηζηήκνλεο. Ππγθεληξψλνληαο έλα κεγάιν αξηζκφ δηαθνξεηηθψλ εξεπλεηψλ 

ζα επηηξέςεη ζην θέληξν απηφ λα εξγάδεηαη ζε έξγα κεγαιχηεξεο θιίκαθαο 

απφ ηα ηππηθά, ππφ ηηο  επηρνξεγήζεηο ηεο NSF. 

 Η NSF, ζε ζπλελλφεζε κε ηελ FCC, ζα πξέπεη λα ρξεκαηνδνηήζεη 

παξάιιεια κηα αζχξκαηε πιαηθφξκα δνθηκψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

επηζηήκεο ζρεηηθά κε ηελ ράξαμε ηεο πνιηηηθήο γηα ην θάζκαηνο, θαη 

κηα πιαηθφξκα δνθηκψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο αζθάιεηαο ησλ 

δηθηχσλ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξνρή αζθαινχο επξπδσληθήο 

ππνδνκήο. 

Ρν θάζκα, καδί κε ηηο νπηηθέο ίλεο, ζα είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ κειινληηθψλ δηθηχσλ επηθνηλσληψλ. Υζηφζν, 

ππάξρεη αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ην πψο ην θάζκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

πην απνηειεζκαηηθά θαη θαηλνηφκα ζε ηέηνηνπ είδνπο δίθηπα. Δξγαιεία 
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ειέγρνπ αζχξκαησλ ηερλνινγηψλ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη πνιχηηκα εξγαιεία 

γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο ψζηε λα ππνζηεξίδεη ζχγρξνλεο αξρέο 

πνιηηηθήο γηα ην θάζκα, θαη ζα κπνξνχζαλ λα θαηεπζχλνπλ ηελ FCC λα 

ζεζπίζεη θαλφλεο ζε δεηήκαηα θάζκαηνο. Δπίζεο ηα εξγαιεία απηά κπνξνχλ 

λα επηηξέςνπλ εκπεηξηθή αμηνιφγεζε ησλ ζπζηεκάησλ αζχξκαησλ 

ηερλνινγηψλ θαη ηηο ζχλζεηεο αιιειεπηδξάζεηο ησλ ρξεζηψλ ηνπ θάζκαηνο, 

πνπ είλαη ζρεδφλ αδχλαην λα εθηηκεζνχλ κέζσ πξνζνκνηψζεσλ ή κεζφδσλ 

αλάιπζεο. Υο απνηέιεζκα, κπνξεί λα απνθαιχςεη πνιιά γηα ηνλ ηξφπν 

επηκεξηζκνχ θαη πσο κπνξεί λα γίλεη θαιχηεξα θαη πψο κπνξνχλ λα 

θαηνρπξσζνχλ ηα δηθαηψκαηα ηνπ θάζκαηνο. 

 Η FCC ζα πξέπεη λα αξρίζεη ηε δηαδηθαζία ζέζπηζεο θαλφλσλ γηα ηε 

δεκηνπξγία πην επέιηθησλ θαλφλσλ ρνξήγεζεο αδεηψλ γηα πεηξάκαηα 

γηα ηελ ρξήζε ηνπ θάζκαηνο, θαη λα δηεπθνιχλεη ηε ρξήζε ηνπ 

θάζκαηνο απφ ηνπο εξεπλεηέο. 

Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο ρξήζεο ηνπ θάζκαηνο απφ ηνπο εξεπλεηέο, ε FCC 

πξέπεη λα ζπλεξγαζηεί κε ηελ ΛΡΗΑ γηα ηνλ εληνπηζκφ θάζκαηνο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ιίγν, ην νπνίν ελδέρεηαη λα είλαη θαηάιιειν γηα ηε δηεμαγσγή 

εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Θα πξέπεη επίζεο λα πξνβεί ζε ζεκηλάξηα κε 

ηελ ΛΡΗΑ γηα λα πξνσζήζεη ηηο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηε 

ρξήζε ηνπ θάζκαηνο. 

3.4 Πξόζβαζε ησλ Σειηθώλ Υξεζηώλ ζηελ 

Δπξπδσληθόηεηα 

Ζ ηζφηεηα ζηηο επθαηξίεο απνηειεί ζεκειηψδε αξρή ηεο ακεξηθαληθήο 

δεκνθξαηίαο. Γηα πνιχ θαηξφ, νη γεσγξαθηθνί πεξηνξηζκνί ζηηο δσέο ησλ 

αλζξψπσλ έρνπλ θαζνξίζεη ηελ πξφζβαζε ζε πνιινχο θξίζηκνπο πφξνπο, 

φπσο ε απαζρφιεζε, ηα ζρνιεία θαη νη ππεξεζίεο. Ξνιχ ζπρλά, κπνξνχκε λα 

πξνβιέςνπκε ην πψο ζα εμειηρζεί ε δσή ησλ παηδηψλ απφ ηνλ ηαρπδξνκηθφ 

θψδηθα ηηο πεξηνρήο πνπ δνπλ. Νη άλζξσπνη είλαη απνθιεηζκέλνη απφ ηελ 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή επθαηξία ζε γεηηνληέο πνπ καζηίδνληαη απφ ηελ 

έιιεηςε βηψζηκεο απαζρφιεζεο θαη ζρνιεία πνπ ππνιεηηνπξγνχλ, πξάγκα πνπ 

ηνπο αλαγθάδεη λα κελ κπνξνχλ λα θάλνπλ ηηο θαηάιιειεο επηινγέο γηα ην 

κέιινλ ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. 

Ζ πξφζβαζε ζε επξπδσληθέο ππεξεζίεο είλαη ε ηειεπηαία πξφθιεζε γηα 

ηζφηεηα ζηηο επθαηξίεο, αιιά πξνζθέξεη επίζεο λέεο θαη θαηλνηφκεο 

θαηεπζχλζεηο γηα ηελ επίηεπμή ηεο ηζφηεηαο απηήο. Ζ επξπδσληθφηεηα κπνξεί 

λα απνηειέζεη κηα πιαηθφξκα γηα ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ, πνιηηηζηηθφ θαη 

θνηλσληθφ κεηαζρεκαηηζκφ, μεπεξλψληαο ηηο απνζηάζεηο θαη ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ αηφκνπ. Νη Ακεξηθαλνί 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ επξπδσληθέο ππεξεζίεο γηα λα ιάβνπλ 

δηαδηθηπαθά καζήκαηα θαη λα δηαβάζνπλ ςεθηαθά βηβιία. Δπίζεο κπνξνχλ 
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λα δηαηεξήζνπλ ηελ επηθνηλσλία κε ηελ θνηλφηεηα θαη λα ιακβάλνπλ 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε θξνληίδα ηεο πγείαο ηνπο. Κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ επξπδσληθέο ππεξεζίεο γηα ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο, γηα λα 

ςσλίζνπλ θαη λα ςάμνπλ γηα εξγαζία. Κε ηέηνηνπο ηξφπνπο, ε 

επξπδσληθφηεηα κπνξεί λα βνεζήζεη ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ επθαηξίεο [16]. 

3.4.1 Γηαζεζηκφηεηα Δπξπδσληθψλ Ππλδέζεσλ 

ινη ζήκεξα ζηελ Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε 

επξπδσληθέο ππεξεζίεο γηα ηελ ππνζηήξημε ελφο βαζηθνχ ζπλφινπ 

εθαξκνγψλ, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ απνζηνιή θαη ιήςε e-mail, ην 

θαηέβαζκα ηζηνζειίδσλ, θσηνγξαθηψλ θαη βίληεν θαη άιιεο απιέο ρξήζεηο 

ηνπ δηαδηθηχνπ. 

Γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη φινη νη άλζξσπνη έρνπλ πξφζβαζε ζε 

επξπδσληθέο ππεξεζίεο απαηηεί απφ ηελ Νκνζπνλδηαθή Δπηηξνπή 

Δπηθνηλσληψλ (FCC) λα ζέζεη ηνλ εζληθφ ζηφρν γηα ηελ δηάζεζε επξπδσληθψλ 

επηθνηλσληψλ ψζηε λα γίλεη ζσζηή θαζνδήγεζε ηεο δεκφζηαο 

ρξεκαηνδφηεζεο. Ν αξρηθφο ζηφρνο γηα 4 Mbps πξαγκαηηθήο ηαρχηεηαο 

θαζφδνπ θαη 1 Mbps πξαγκαηηθήο ηαρχηεηαο απνζηνιήο, κε κηα απνδεθηή 

πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα δηαδξαζηηθέο εθαξκνγέο, ζα κπνξνχζε λα 

δηαζθαιίζεη ηελ θαζνιηθή πξφζβαζε. 

Δίλαη δπλαηφ φηη νη απαηηήζεηο ηαρχηεηαο γηα ηηο πην θνηλέο εθαξκνγέο ζα 

απμεζνχλ ηαρχηεξα απφ φηη ζην παξειζφλ. Αιιά είλαη επίζεο δπλαηφ φηη ε 

ηερλνινγία ζπκπίεζεο ή αιιαγέο ζηηο κνξθέο ρξήζεο ησλ πειαηψλ ζα 

επηβξαδχλνπλ ηελ αχμεζε ησλ αλαγθψλ ζε εχξνο δψλεο. Γηα λα ιεθζεί ππφςε 

απηή ε αβεβαηφηεηα, ε FCC ζα πξέπεη λα επαλεμεηάδεη ην ζηφρν απηφ γηα ηηο 

δεκφζηεο επελδχζεηο θάζε ηέζζεξα ρξφληα. 

3.4.1.1 Ρν ράζκα ηεο Δπξπδσληθήο Γηαζεζηκφηεηαο 

Ν θαζνξηζκφο ελφο ζηφρνπ δηεπθξηλίδεη πνπ νη Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο ζα 

πξέπεη λα επηθεληξψζνπλ ηνπο πφξνπο γηα λα επηηχρνπλ θαζνιηθή 

επξπδσληθφηεηα. Δπί ηνπ παξφληνο, ππάξρνπλ 14 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη πνπ 

δνπλ ζε επηά εθαηνκκχξηα ζπίηηα πνπ δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε επίγεηεο 

επξπδσληθέο ππνδνκέο. Απηφ ην ράζκα ηεο δηαζεζηκφηεηαο είλαη κεγαιχηεξν 

ζε πεξηνρέο κε ρακειή ππθλφηεηα πιεζπζκνχ. Δπεηδή νη θνξείο παξνρήο 

ππεξεζηψλ ζε απηέο ηηο πεξηνρέο δελ απνθνκίδνπλ αξθεηά έζνδα γηα λα 

θαιχςνπλ ην θφζηνο ηεο αλάπηπμεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ επξπδσληθψλ 

δηθηχσλ, δελ ππάξρεη θακία επηρεηξεκαηηθή θίλεζε πνπ ζα πξνζθέξεη 

επξπδσληθέο ππεξεζίεο ζε απηέο ηηο πεξηνρέο. Υο εθ ηνχηνπ, είλαη κάιινλ 

απίζαλν φηη νη ηδησηηθέο επελδχζεηο θαη κφλν ζα θαιχςνπλ απηφ ην ράζκα. Ρν 

εξψηεκα, ινηπφλ, είλαη  πφζε δεκφζηα ζηήξημε είλαη απαξαίηεηε γηα λα 

θαιχςεη απηφ ην ράζκα. Κηα αλάιπζε ηεο FCC δηαπίζησζε φηη ην επίπεδν ηεο 

απαηηνχκελεο πξφζζεηεο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη πεξίπνπ 24 δηο δνιάξηα. Νη 

αλάγθεο ησλ δηαθφξσλ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ είλαη δηαθξηηέο θαη 
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εμαξηψληαη απφ πνιινχο παξάγνληεο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο πθηζηάκελεο 

ππνδνκήο ηνπ δηθηχνπ θαη ηελ ππθλφηεηα ησλ λνηθνθπξηψλ. 

3.4.1.2 Θιείλνληαο ην Σάζκα ηεο Δπξπδσληθήο Γηαζεζηκφηεηαο 

Ζ γεθχξσζε ηνπ επξπδσληθνχ ράζκαηνο απαηηεί ηελ νηθνλνκηθή 

ππνζηήξημε απφ ηηο νκνζπνλδηαθέο, πνιηηεηαθέο θαη ηνπηθέο αξρέο. Ζ 

νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε δαπαλά πεξίπνπ 10 δηο δνιάξηα εηεζίσο 

ζρεηηθά κε επηδνηήζεηο, δάλεηα θαη άιια πξνγξάκκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ 

ζπλδεζηκφηεηα. Ρν θνγθξέζν, ην 2010, ηδηνπνηείηαη 7,2 δηο δνιαξίσλ γηα ηε 

δεκηνπξγία ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Δπξπδσληθψλ Ρειεπηθνηλσληαθψλ Δπθαηξηψλ 

(BTOP) ζην πνπξγείν Δκπνξίνπ ησλ Ζ.Ξ.Α. θαη ηνπ Ξξνγξάκκαηνο 

Δπξπδσληθψλ Ξξσηνβνπιηψλ (BIP) ζην πνπξγείν Γεσξγίαο ησλ Ζ.Ξ.Α.. Ρν 

BTOP ζέηεη δηαζέζηκεο επηρνξεγήζεηο γηα ηελ αλάπηπμε επξπδσληθψλ 

ππνδνκψλ ζε κε εμππεξεηνχκελεο πεξηνρέο, γηα ηελ ελίζρπζε επξπδσληθψλ 

δπλαηνηήησλ ζε δεκφζηα θέληξα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, θαζψο θαη γηα 

ηελ πξνψζεζε  βηψζηκσλ έξγσλ γηα ηελ πηνζέηεζε ηεο επξπδσληθφηεηαο. Ρν 

BIP επεθηείλεη ηελ ρνξήγεζε δαλείσλ θαη επηρνξεγήζεσλ γηα λα δηεπθνιχλεη 

ηηο εγθαηαζηάζεηο επξπδσληθψλ ππνδνκψλ ζηελ πεξηθέξεηα. 

Πε θάζε πεξίπησζε, φκσο, ηα πξνγξάκκαηα BTOP θαη BIP απφ κφλα ηνπο 

δελ είλαη αξθεηά γηα λα γεθπξψζνπλ ην ράζκα δηαζεζηκφηεηαο. Δπηπιένλ 

θπβεξλεηηθή ζηήξημε απαηηείηαη γηα λα νινθιεξσζεί ην έξγν ηεο ζχλδεζεο 

ηνπ έζλνπο θαη λα δηαζθαιηζζεί φηη ε επξπδσληθφηεηα θηάλεη θαη ζηηο 

πεξηνρέο κε ην πςειφηεξν θφζηνο. Ζ γεθχξσζε ηνπ ράζκαηνο θαη ε ζχλδεζε 

ηνπ έζλνπο ζα απαηηήζεη ζεκαληηθή δέζκεπζε απφ ηηο πνιηηείεο θαη ηελ 

νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε. Ζ δέζκεπζε απηή πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ 

αξρηθή ζηήξημε γηα ηελ θάιπςε ηνπ  θεθαιαίνπ γηα ηελ θαηαζθεπήλ λέσλ 

δηθηχσλ ζε πεξηνρέο πνπ είλαη κε εμππεξεηνχκελεο ζήκεξα, θαζψο θαη ηελ 

ζπλερή ππνζηήξημε γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ λεφθηηζησλ δηθηχσλ ζε πεξηνρέο 

φπνπ ηα έζνδα ζα είλαη αλεπαξθή γηα λα θαιχςνπλ ηηο ηξέρνπζεο δαπάλεο. 

3.4.1.3 Ξαξνρή πεξεζηψλ ζε ιν ην Έζλνο 

Ζ θαζνιηθή παξνρή ππεξεζηψλ απνηειεί έλα εζληθφ ζηφρν απφ ηνλ λφκν 

πεξί ηειεπηθνηλσληψλ ηνπ 1934, ζηνλ νπνίν ην θνγθξέζν εμέθξαζε ηελ 

πξφζεζή ηνπ λα δηαζέζεη ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο ησλ Ζ.Ξ.Α. κηα ηαρεία, 

απνηειεζκαηηθή ελζχξκαηε θαη αζχξκαηε ζπλδεζηκφηεηα, κε επαξθείο 

εγθαηαζηάζεηο ζε πξνζηηέο ρξεψζεηο. 

Ρν 2010, ε νκνζπνλδηαθή USF εθηηκάηαη φηη ζα έρεη ζπλνιηθέο δαπάλεο 

χςνπο 8,7 δηο δνιαξίσλ κέζσ ηεζζάξσλ πξνγξακκάησλ [17]. Ρν πξφγξακκα 

πςεινχ θφζηνπο, ην νπνίν επηδνηεί ηειεπηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο ζε πεξηνρέο 

φπνπ ην θφζηνο ζα ήηαλ απαγνξεπηηθά πςειφ. Ρν πξφγξακκα e-rate, ην νπνίν 

ππνζηεξίδεη ζπλδεζηκφηεηα θσλήο θαη επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ ζε ζρνιεία 

θαη βηβιηνζήθεο. Ρν πξφγξακκα ρακεινχ εηζνδήκαηνο, ην νπνίν επηδνηεί ην 

θφζηνο ηεο ηειεθσληθήο ππεξεζίαο γηα ηα άηνκα κε ρακειά εηζνδήκαηα, θαη 
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ην πξφγξακκα πεξηθεξεηαθήο πγείαο, ην νπνίν ππνζηεξίδεη ζπλδεζηκφηεηα γηα 

ηνπο παξφρνπο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. 

Νη θαλνληζκνί ηνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα κηα βηνκεραλία ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ πνπ παξέρεη ππεξεζίεο θσλήο κέζσ δηθηχσλ κεηαγσγήο 

θπθιψκαηνο. Γπζηπρψο, ην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην δελ ζα θιείζεη ην 

επξπδσληθφ ράζκα. Έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα κεηαξξπζκίζεσλ 

απαηηείηαη γηα ηελ κεηάβαζε απφ ηελ θαηά θχξην ιφγν ππνζηήξημε θσλεηηθψλ 

επηθνηλσληψλ  ζηελ ζηήξημε ελφο πιαηζίνπ επξπδσληθφηεηαο πνπ επηηξέπεη 

πνιιέο εθαξκνγέο. Απηή ε κεηαξξχζκηζε πξέπεη λα γίλεη ζηαδηαθά κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ γηα λα ζπληνλίζεη ηα ζπζηήκαηα απηά γηα ηελ ππνζηήξημε 

ηεο επξπδσληθφηεηαο θαη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ αβεβαηφηεηα γηα ηηο 

επελδχζεηο. 

Ρν πξψην ζηάδην ηνπ ζπλνιηθνχ κεηαξξπζκηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο μεθηλά 

κε ηελ δεκηνπξγία ησλ ζεζκηθψλ πιαηζίσλ γηα ηε κεηαξξχζκηζε. Πην δεχηεξν 

ζηάδην, ε FCC ζα αξρίζεη νη εθηακηεχζεηο απφ δηάθνξα ηακεία. Ρν ηξίην 

ζηάδην νινθιεξψλεη ην πξφγξακκα  πςεινχ θφζηνπο, ζηακαηά ηα δίθηπα πνπ 

ππνζηεξίδνπλ κφλν θσλή θαη πινπνηεί ηηο ηειεπηαίεο κεηαξξπζκίζεηο. 

3.4.1.3.1 Δθηεηακέλε Κεηαξξχζκηζε 

Ζ νκνζπνλδηαθή USF πξέπεη λα εθζπγρξνληζηεί γηα ηε ζηήξημε ησλ 

πξνεγκέλσλ επξπδσληθψλ δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ κέιινληνο κε ηξφπν 

πνπ ζα επηηαρχλεη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ γηα φινπο 

ηνπο Ακεξηθαλνχο. Ζ γεθχξσζε ηνπ ράζκαηνο απαηηεί ζπλνιηθή 

κεηαξξχζκηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο USF κε πςειφ θφζηνο θαη ηελ εμέηαζε ηνπ 

εηδηθνχ θφζηνπο πξφζβαζεο θαη ηηκνιφγεζεο. Νη δξάζεηο απηέο ζα πξέπεη λα 

είλαη ζπλεπείο κε κηα ζεηξά θαηεπζπληήξησλ αξρψλ: 

 Άκεζε ππνζηήξημε ησλ επξπδσληθψλ ππνδνκψλ 

 Κεγηζηνπνίεζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο επξπδσληθήο πξφζβαζεο 

 Θξαηηθφο θαη πνιηηεηαθφο ζπληνληζκφο 

Απηέο νη θαηεπζπληήξηεο αξρέο ζα ελεκεξψζνπλ έλα καθξνπξφζεζκν 

ζρέδην γηα ηε κεηαξξχζκηζε πνπ ζα ρξεηαζηεί πάλσ απφ κηα δεθαεηία. Ρν 

ζρέδην απηφ εμηζνξξνπεί ηελ αλάγθε γηα πεξηζζφηεξα θεθάιαηα ζε 

επξπδσληθά δίθηπα, αλαγλσξίδνληαο ηαπηφρξνλα ην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ ν 

ηδησηηθφο ηνκέαο δηαδξακαηίδεη ζηελ εγθαηάζηαζε επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ. 

Κηα κεηαβιεηή πνπ ζα επεξεάζεη ην ξπζκφ ηεο δηαζέζηκεο επξπδσληθήο 

ππνδνκήο, είλαη ν ρξφλνο πνπ ζα ρξεηαζηεί γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαθφξσλ 

κεηαξξπζκίζεσλ. Νη πξνηεηλφκελεο κεηαξξπζκίζεηο γηα ην ρξνλνδηάγξακκα 

πνπ παξνπζηάδεηαη ζα κπνξνχζαλ λα επηηξέςνπλ ηελ επέθηαζε ηεο 

επξπδσληθήο ππνδνκήο ζε πεξηζζφηεξν απφ ην 99% ησλ ακεξηθαληθψλ 

λνηθνθπξηψλ κέρξη ην 2020. Αλ θαη απηφ ην ζρέδην θάλεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή 
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ρξήζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο ρψξαο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

δηάζεζεο επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ, κηα πην επηζεηηθή πνξεία είλαη δηαζέζηκε 

εάλ ην θνγθξέζν ηελ επηιέμεη. 

 Η FCC ζα πξέπεη λα βειηηψζεη ην  Τακείν Επηρνξεγήζεσλ Ιαζνιηθψλ 

Υπεξεζηψλ (USF) σο πξνο ηηο επηδφζεηο θαη ηε ινγνδνζία. 

Γηα λα παξέρεη ηζρπξφηεξε δηαρείξηζε θαη επνπηεία ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε FCC 

έρεη ήδε αξρίζεη λα εθαξκφδεη κηα ζεηξά αιιαγψλ: 

 Ζ FCC έρεη κεηαθηλήζεη ηελ επνπηεία ηνπ πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ ζην 

γξαθείν ηνπ Γηεπζχλνληνο Ππκβνχινπ. 

 Ζ FCC έρεη εθαξκφζεη έλα λέν πξφγξακκα αμηνιφγεζεο γηα ην λφκν 

πεξί πιεξσκψλ πιεξνθνξηψλ (ΗΟΗΑ) πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα 

θαιχςεη θαη ηα ηέζζεξα πξνγξάκκαηα εθηακίεπζεο ηεο USF, ηελ 

κέηξεζε ηεο αθξίβεηαο ησλ πιεξσκψλ, ηελ αμηνιφγεζε ηελ επηινγήο 

ησλ αηηνχλησλ, ηνλ έιεγρν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλνληαη απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο, θαη ηελ εμαζθάιηζε ινγηθνχ θφζηνπο. 

 Ζ FCC έρεη ζέζεη ζε εθαξκνγή έλα λέν πξφγξακκα λα ειέγμεη ηε 

ζπκβαηφηεηα ησλ ηεζζάξσλ κεραληζκψλ εθηακίεπζεο ηεο USF. Απηφ 

ην πξφγξακκα ειέγρνπ ιακβάλεη ππφςε παξάγνληεο φπσο ζηνηρεία 

ξίζθνπ θαη ην κέγεζνο ησλ εθηακηεχζεσλ. Απηφ ην πξφγξακκα επίζεο 

δηεμάγεηαη ζε ινγηθφ θφζηνο ζε ζρέζε κε ηηο εθηακηεχζεηο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη κεηψλεη πεξηηηέο επηβαξχλζεηο γηα ηνπο 

δηθαηνχρνπο. 

3.4.1.3.2 Ξξψην Πηάδην: Θέηνληαο ηηο Βάζεηο γηα ηε Κεηαξξχζκηζε (2010-

2011) 

Ζ FCC ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη έλα Ρακείν γηα ηελ Πχλδεζε ηεο 

Ακεξηθήο (CAF) γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ επξπδσληθνχ ράζκαηνο. Ζ FCC ζα 

πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη έλα fast-track πξφγξακκα ζην CAF ψζηε νη πάξνρνη 

ππεξεζηψλ λα ιακβάλνπλ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ θαηαζθεπή λέσλ 

επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ ζε κε εμππεξεηνχκελεο πεξηνρέο. Δπηπιένλ, ε FCC 

πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη έλα ηακείν γηα ηελ θηλεηηθφηεηα, γηα ηελ παξνρή 

ζηήξημεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δηθηχσλ 3G, γηα λα θέξεη φιεο ηηο πνιηηείεο ζε 

έλα ειάρηζην επίπεδν 3G δηαζεζηκφηεηαο πνπ ζα βειηηψζεη ην επηρεηξεκαηηθφ 

ελδηαθέξνλ γηα επελδχζεηο ζηελ εμάπισζε ησλ 4G ηερλνινγηψλ ζηηο πην 

δχζθνια εμππεξεηνχκελεο πεξηνρέο. 

 Η FCC ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη ην Τακείν Σχλδεζε Ακεξηθήο (CAF). 

Θαηά έλαλ γεληθφ ράξηε πνξείαο, ην CAF ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηηο εμήο 

αξρέο: 
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 Ρν CAF ζα πξέπεη λα παξέρεη κφλν ηε ρξεκαηνδφηεζε ζε γεσγξαθηθέο 

πεξηνρέο φπνπ δελ ππάξρεη ηδησηηθή επηρεηξεκαηηθή θίλεζε γηα ηελ 

παξνρή επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ. 

 Θα πξέπεη λα ππάξρεη ην πνιχ έλαο επηδνηνχκελνο πάξνρνο 

επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή. 

 Ρα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο γηα ηε ρνξήγεζε ππνζηήξημεο απφ ην CAF 

ζα πξέπεη λα είλαη ηεο εηαηξηθά θαη ηερλνινγηθά, εθφζνλ νη  ππεξεζίεο 

πνπ παξέρνληαη πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζέηεη ε FCC. 

 Ζ FCC ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίζεη ηξφπνπο γηα λα θαηεπζχλεη ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε ζε πην απνδνηηθά επίπεδα, γηα λα θαζνξίζεη ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ ζα ιάβνπλ ππνζηήξημε απφ ην CAF θαζψο θαη ην πνζφ 

ηεο ζηήξημεο πνπ ζα ιάβνπλ. 

 Νη δηθαηνχρνη ηεο ζηήξημεο ηνπ CAF πξέπεη λα ινγνδνηνχλ γηα ηε 

ρξήζε ηεο επηρνξήγεζεο θαη λα εθηεινχλ εξγαζίεο ζε ζπγθεθξηκέλα 

ρξνλνδηαγξάκκαηα γηα ηελ επίηεπμε θαζνιηθήο πξφζβαζεο. 

 Η FCC ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη ην Τακείν γηα ηελ θηλεηηθφηεηα. 

Ζ επξπδσληθφηεηα θαη ε πξφζβαζε ζε θηλεηέο ηερλνινγίεο είλαη πιένλ 

βαζηθέο αλάγθεο, θαη ε Ακεξηθή ζα πξέπεη λα έρεη αμηφπηζηα ζηαζεξά θαη 

θηλεηά επξπδσληθά ζπζηήκαηα. 3G αζχξκαηα δίθηπα, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα θσλή θαη δεδνκέλα, θαιχπηνπλ ην 98% ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο Ζλσκέλεο 

Ξνιηηείεο. Ζ FCC ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλα ηακείν γηα ηελ θηλεηηθφηεηα 

γηα ηελ παξνρή ζηήξημεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δηθηχσλ 3G, λα θέξεη φιεο ηηο 

πνιηηείεο ζε έλα ειάρηζην επίπεδν δηαζεζηκφηεηαο ππεξεζηψλ 3G. Ζ FCC ζα 

πξέπεη λα επηιέμεη κηα απνηειεζκαηηθή κέζνδν γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 

θηλεηψλ ηερλνινγηψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο. 

 Η FCC πξέπεη λα αλαπηχμεη λέα θεθάιαηα USF κε θνξνινγηθά 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ψζηε λα ειαρηζηνπνηήζεη ην κέγεζνο ηνπ 

ράζκαηνο. 

 Ιαζ 'φιε ηε δηαδηθαζία ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ησλ USF, ε FCC πξέπεη 

λα δεηήζεη ζηνηρεία απφ ηηο αξρέο θπιεηηθψλ θνηλνηήησλ ζρεηηθά κε ηα 

ζέκαηα ησλ USF πνπ επεξεάδνπλ ηελ γε ησλ θπιψλ. 

 Η FCC ζα πξέπεη λα αλαιάβεη δξάζε γηα λα κεηαθέξεη 15,5 δηο δνιάξηα 

ηελ επφκελε δεθαεηία απφ ην ηξέρνλ πξφγξακκα πςεινχ θφζηνπο ζηηο 

επξπδσληθέο ζπλδέζεηο κέζσ κεηαξξπζκίζεσλ. 

 Η FCC ζα πξέπεη λα πηνζεηήζεη έλα πιαίζην γηα ηε καθξνπξφζεζκε 

απνθαηάζηαζε intercarrier (ICC) πνπ ζα δεκηνπξγήζεη έλα δξφκν γηα 

ηελ εμάιεηςε ησλ ρξνλνρξεψζεσλ, παξέρνληαο παξάιιεια ζηνπο 
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κεηαθνξείο ηε δπλαηφηεηα γηα ηθαλνπνηεηηθή αλάθηεζε δαπαλψλ, θαη 

ηε δεκηνπξγία πξνζσξηλψλ ιχζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

απνθιίζεσλ. 

Ζ FCC έρεη εμνπζία λα θαζηεξψζεη κηα λέα κεζνδνινγία γηα ηελ ICC, αιιά 

ην θνγθξέζν ζα κπνξνχζε λα ηξνπνπνηήζεη ηνλ λφκν πεξί επηθνηλσληψλ 

πξνθεηκέλνπ λα κεησζνχλ νη δηαθνξέο θαη λα επηηαρπλζεί ε κεηαξξχζκηζε. Ρν 

πιαίζην ζα πξέπεη λα νξίδεη έλα δξφκν γηα ηελ ζηαδηαθή θαηάξγεζε ηεο 

ρξνλνρξέσζεο σο ην 2020. 

 Η FCC ζα πξέπεη λα εμεηάζεη ην θφζηνο θαη ηηο ηηκέο γηα ηηο middle-mile 

ηερληθέο. 

Ρν θφζηνο ησλ ηερληθψλ ζχλδεζεο middle-mile έρεη άκεζν αληίθηππν ζην 

θφζηνο ηεο παξνρήο επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ ζε κε εμππεξεηνχκελεο πεξηνρέο 

ηεο ρψξαο. Υο απνηέιεζκα, ππάξρεη κηα άκεζε ζρέζε κεηαμχ ηνπ πφζν νη 

πνιηηηθέο ηεο FCC ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο, ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ 

εηδηθψλ ππεξεζηψλ πξφζβαζεο είλαη απνηειεζκαηηθέο θαη ησλ αηηεκάησλ 

ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ζα πξνσζεζνχλ ζην λέν CAF. 

3.4.1.3.3 Γεχηεξν Πηάδην: Δπηηάρπλζε ηεο Κεηαξξχζκηζεο (2010-2016) 

Πην δεχηεξν ζηάδην, ε FCC ζα ρξεηαζηεί λα ιάβεη πεξαηηέξσ κέηξα θαη λα 

απαληήζεη ζε νξηζκέλεο εξσηήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα επηηαρπλζεί ε 

κεηαξξχζκηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πςεινχ θφζηνπο θαη ηεο ICC. Ζ FCC ζα 

πξέπεη λα εμεηάζεη ηα ελδερφκελα θφζηε θαη νθέιε απφ πξφζζεηνπο ηξφπνπο 

γηα ηελ κεηαηφπηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην πξφγξακκα πςεινχ θφζηνπο 

ζηελ CAF. 

Ζ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ζην δεχηεξν ζηάδην ζα επεξεάζεη ηελ 

ηαρχηεηα κε ηελ νπνία επξπδσληθή ππεξεζία ζα είλαη δηαζέζηκε ζε φιεο ηηο 

Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο πιήξσζεο ηνπ επξπδσληθνχ 

ράζκαηνο. Γχν θξίζηκα δεηήκαηα ζα είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ κεγέζνπο ηεο  

ππνζηήξημεο πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηαηήξεζε πεξηνρψλ πνπ πιεξνχλ 

ήδε ηηο εζληθέο ζηφρνπο γηα επξπδσληθή δηαζεζηκφηεηα, θαη ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν ηα δηθαηψκαηα θαη νη επζχλεο ζα πξέπεη λα αιιάμνπλ, φηαλ ν ππεχζπλνο 

θνξέαο δελ είλαη ν πάξνρνο ησλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

γεσγξαθηθή πεξηνρή. 

 Η FCC  πξέπεη λα αξρίζεη λα θάλεη εθηακηεχζεηο απφ ην CAF. 

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζεζκνζέηεζεο θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ FCC γηα 

λα πξνζδηνξίζεη ηηο παξακέηξνπο ηνπ λένπ CAF, ζα πξέπεη λα αξρίζεη λα 

δηαλέκεη ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ CAF ζε γεσγξαθηθέο πεξηνρέο πνπ 

πεξηέρνπλ κε εμππεξεηνχκελα λνηθνθπξηά. Ζ FCC δπλεηηθά ζα κπνξνχζε λα 

επηθεληξσζεί θαη 'αξράο ζηηο πνιηηείεο πνπ έρνπλ πςειφηεξν αξηζκφ ή 

πνζνζηφ κε εμππεξεηνχκελσλ νηθηζηηθψλ κνλάδσλ αλά θάηνηθν, ή εθείλεο ηηο 
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πνιηηείεο πνπ παξέρνπλ ζπκπιεξσκαηηθά θνλδχιηα γηα θαηαζθεπή 

επξπδσληθψλ ππνδνκψλ. 

 Η FCC πξέπεη λα δηεπξχλεη ηελ βάζε εηζθνξψλ γηα θαζνιηθέο 

ππεξεζίεο. 

 Η FCC πξέπεη λα αξρίζεη κηα ζηαδηαθή κεηάβαζε ηεο κείσζεο ηεο 

ρξνλνρξέσζεο γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ δηακεζνιαβεηψλ. 

3.4.1.3.4 Ρξίην Πηάδην: Νινθιήξσζε ηεο Κεηάβαζεο (2017-2020) 

Θαηά ην ηξίην ζηάδην, ε FCC πξέπεη λα νινθιεξψζεη ηε κεηάβαζε, κε 

έκθαζε ζηε κέηξεζε θαη ηε ξχζκηζε. Πην βαζκφ πνπ εμαθνινπζεί λα ππάξρεη 

έλαο κηθξφο αξηζκφο ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ δελ δηαζέηνπλ αθφκε επξπδσληθή 

ππεξεζία, ε FCC πξέπεη λα εμεηάζεη ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ 

επέθηαζε ησλ ππεξεζηψλ ζηηο πεξηνρέο απηέο. 

 Η FCC ζα πξέπεη λα δηαρεηξίδεηαη ην ζπλνιηθφ κέγεζνο ηεο USF ψζηε 

λα παξακείλεη θνληά ζην ζεκεξηλφ ηεο κέγεζνο, γηα λα ειαρηζηνπνηεζεί 

ην βάξνο ηεο αχμεζεο ησλ εηζθνξψλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο. 

Ζ FCC πξέπεη λα πξνρσξήζεη κε ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα λα 

δηαβεβαηψζεη φηη, θαζψο πξνσζεί ηνπο ζηφρνπο ηνπ έζλνπο, δελ απμάλεη ην 

πνζνζηφ ζπλεηζθνξάο ηνπ USF, ην νπνίν είλαη ήδε ζε ηζηνξηθφ πςειφ. Δθηφο 

θαη αλ ην θνγθξέζν επηιέμεη λα παξάζρεη πξφζζεηε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε 

γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο επξπδσληθφηεηαο, ε FCC πξέπεη λα ζηνρεχζεη ζηε 

δηαηήξεζε ηνπ ζπλνιηθνχ κεγέζνπο ηνπ ηακείνπ θνληά ζην ζεκεξηλφ ηεο 

κέγεζνο. Γεδνκέλνπ φηη ε FCC ζέηεη ζε εθαξκνγή ηηο ζπζηάζεηο ηνπ ζρεδίνπ, 

ζα πξέπεη λα αμηνινγεί θαηλνηφκεο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ επέθηαζε ησλ 

πθηζηάκελσλ θπβεξλεηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηήξημεο. 

 Η FCC πξέπεη λα εμαιείςεη ην πξφγξακκα πςεινχ θφζηνπο, κε φιε ηελ 

θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε λα ζηεξίδεη ηε δηάζεζε επξπδσληθψλ 

ζπλδέζεσλ πνπ παξέρνληαη κέζσ ηνπ CAF. 

Ζ FCC ζα πξέπεη λα εμεηάζεη ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, φπσο νη 

επξπδσληθέο επηθνηλσλίεο κέζσ δνξπθφξνπ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πιένλ 

δαπαλεξψλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο, γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο εηζθνξάο ησλ 

θαηαλαισηψλ ζε νιφθιεξε ηελ Ακεξηθή. Κηα άιιε πξνζέγγηζε ζα ήηαλ λα 

πξνβιεθζεί κηα πεξηνξηζκέλε απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε λα πξνζθέξνπλ 

επξπδσληθέο ππεξεζίεο ζηνπο παξφρνπο πνπ θαηαδεηθλχνπλ φηη είλαη 

νηθνλνκηθά ή ηερληθά αλέθηθην λα αλαβαζκίζνπλ κηα γξακκή γηα λα 

πξνζθέξεη επξπδσληθέο ππεξεζίεο, δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια φηη νη 

θαηαλαισηέο είλαη ζε ζέζε λα ζπλερίζνπλ λα ιακβάλνπλ πςειήο πνηφηεηαο  

ππεξεζίεο θσλήο πνπ απνιακβάλνπλ ζήκεξα. 
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 Η FCC πξέπεη λα ζπλερίζεη ηελ κείσζε ησλ πνζνζηψλ ηνπ ICC κε ηε 

ζηαδηαθή εμάιεηςε ηεο ρξνλνρξέσζεο. 

Δλ θαηαθιείδη, απηφο ν ράξηεο γηα ηελ νινθιεξσκέλε θαζνιηθή ππεξεζία 

θαη κεηαξξχζκηζε ηνπ ICC θαηά ηελ επφκελε δεθαεηία απνηειεί έλα θξίζηκν 

πξψην βήκα γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη φινη νη άλζξσπνη ζηηο Ζλσκέλεο 

Ξνιηηείεο ζα έρνπλ πξφζβαζε ζε νηθνλνκηθά πξνζηηέο επξπδσληθέο 

ππεξεζίεο. Γηα λα αξρίζεη ε κεηαηξνπή απηνχ ηνπ ράξηε ζε πξάμε, ε FCC ζα 

εγθαηληάζεη κηα ζεηξά απφ θαλνληζκνχο, ζα δεηήζεη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ 

θνηλνχ θαη ζα πηνζεηήζεη θαλφλεο γηα ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο 

κεηαξξχζκηζεο. Αλ θαη απηέο νη δηαδηθαζίεο ζα πξέπεη λα θαηαιήμνπλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο, ην ζρέδην 

απηφ εθζέηεη έλα ζαθέο φξακα γηα ην έζλνο πνπ είλαη ε δηαηήξεζε ηεο 

ζπλδεζηκφηεηαο πνπ νη Ακεξηθαλνί έρνπλ ζήκεξα θαη ε αλαβάζκηζε ηεο 

επξπδσληθφηεηαο ζηνλ 21ν αηψλα. 

3.4.1.3.5 Δπηηάρπλζε ηεο Δμάπισζεο ησλ Δπξπδσληθψλ πνδνκψλ 

Ζ ελεξγή δηαρείξηζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνγξάκκαηνο USF απφ ηελ FCC, 

φπσο πεξηγξάθεηαη ζε απηφ ην ζρέδην είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα 

κεηξηαζηνχλ νη θίλδπλνη θαη λα πξνρσξήζεη ην ζρέδην. Γηα λα επηηαρχλεη ηελ 

αλάπηπμε, πξέπεη ε FCC λα έρεη κεγαιχηεξε επειημία θαη λα εμαζθαιίζεη 

ζεκαληηθά θεθάιαηα πνπ δηαηίζεληαη γηα επξπδσληθή ζχλδεζε, αιιά θαη ην 

θνγθξέζν πξέπεη λα ελεξγήζεη. 

 Γηα λα επηηαρπλζεί ε εγθαηάζηαζε επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ, ην 

Ινγθξέζν ζα πξέπεη λα εμεηάζεη ηελ παξνρή πξναηξεηηθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο ζην CAF, φπσο κεξηθά δηο δνιάξηα εηεζίσο γηα κηα 

πεξίνδν δχν έσο ηξηψλ εηψλ. 

Δπηπιένλ ρξεκαηνδφηεζε ζα επέηξεπε ζηε ρψξα λα επηηχρεη ηνπο 

ζηφρνπο γηα ηελ επξπδσληθφηεηα γξεγνξφηεξα θαη λα δηεπθνιχλεη ην δξφκν 

γηα ηελ εθαξκνγή άιισλ κεηαξξπζκίζεσλ ζε απηφ ην ζρέδην. Δπηπιένλ, ζε 

πεξίπησζε πνπ δηαηεζεί επηπξφζζεηε ρξεκαηνδφηεζε, είηε κέζσ λέαο 

θπβεξλεηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο είηε κέζσ ηεο πξνζεθηηθήο δηαρείξηζεο ησλ 

πθηζηάκελσλ πφξσλ, απηή ε ρξεκαηνδφηεζε ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα ηελ ππνζηήξημε θνηλνηηθψλ ηδξπκάησλ. 

3.4.1.4 Άιιεο Θπβεξλεηηθέο Ξξάμεηο γηα ηελ Αχμεζε ηεο Γηαζεζηκφηεηαο 

Ρν θνγθξέζν ζα πξέπεη λα εμεηάζεη επίζεο κέηξα γηα λα παξέρνπλ 

κεγαιχηεξε επειημία ζε νξγαληζκνχο θαη ππεξεζίεο κε ζθνπφ ηελ παξνρή 

επηπιένλ ιχζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο 

επξπδσληθήο πξφζβαζεο. Ρν εζληθφ ζρέδην γηα ηελ επξπδσληθφηεηα 

παξνπζηάδεη ηηο αθφινπζεο πξνηάζεηο πξνο ην θνγθξέζν: 



Θεθάιαην 3: Δζληθά ζρέδηα γηα ηελ επξπδσληθφηεηα ζηηο Ζ.Ξ.Α. 

Πηξαηεγηθέο & πνιηηηθέο γηα ηελ αλάπηπμε δηθηχσλ FTTx ζηηο Ζ.Ξ.Α. 119 

 Τν θνγθξέζν πξέπεη λα εμεηάζεη ην ελδερφκελν επέθηαζεο ησλ 

πξνγξακκάησλ πνπ ζπλδπάδνπλ επηδφηεζε θαη δάλεηα. 

 To θνγθξέζν πξέπεη λα εμεηάζεη ηελ επέθηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Community Connect. 

 Τν θνγθξέζν πξέπεη λα εμεηάζεη ηε ζέζπηζε Τακείνπ Φπιεηηθήο 

Επξπδσληθφηεηαο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη 

πηνζέηεζεο επξπδσληθψλ ππνδνκψλ ζε πεξηνρέο ησλ θπιψλ, θαη φιεο νη 

νκνζπνλδηαθέο ππεξεζίεο πνπ αλαβαζκίδνπλ ηε ζπλδεζηκφηεηα ζε 

απηέο ηηο πεξηνρέο ζα πξέπεη λα ζπληνλίζνπλ ηηο αλαβαζκίζεηο κε ηηο 

θπιεηηθέο αξρέο θαη ηηο ιήςεο απνθάζεσλ ηνπ ηακείνπ θπιεηηθήο 

επξπδσληθφηεηαο. 

 Τν θνγθξέζν ζα πξέπεη λα θαηαζηήζεη ζαθέο φηη θπιεηηθέο, θξαηηθέο, 

πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο αξρέο κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ επξπδσληθά 

δίθηπα. 

 Οκνζπνλδηαθέο θαη θξαηηθέο πνιηηηθέο ζα πξέπεη λα δηεπθνιχλνπλ ηελ 

αχμεζε ηεο δήηεζεο θαη ηεο ρξήζεο ησλ θξαηηθψλ, πεξηθεξεηαθψλ θαη 

ηνπηθψλ δηθηχσλ, φηαλ απηφ είλαη ε πην νηθνλνκηθά απνδνηηθή ιχζε 

ψζηε ηα δεκφζηα  ηδξχκαηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο γηα 

ζπλδεζηκφηεηα. 

 Τν θνγθξέζν πξέπεη λα εμεηάζεη ην ελδερφκελν ηξνπνπνίεζεο ηνπ 

λφκνπ πεξί επηθνηλσληψλ λα παξέρεη πεξηζψξην εθηηκήζεσο ζηελ FCC 

ψζηε λα επηηξέςεη ζε δεκφζηα ηδξχκαηα ζε θπιεηηθέο πεξηνρέο λα 

κνηξαζηνχλ επξπδσληθή ζχλδεζε, πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην 

πξφγξακκα E-rate ή ην πξφγξακκα πεξηθεξεηαθήο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο, κε ηα άιια ηδξχκαηα ηεο θνηλφηεηαο πνπ δηνηθνχληαη απφ 

ηηο θπιεηηθέο αξρέο. 

 Η νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε θαη νη πνιηηεηαθέο αξρέο ζα πξέπεη λα 

αλαπηχμνπλ έλα ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ζα βνεζήζεη ηα ακεξηθάληθα 

δεκφζηα ηδξχκαηα λα απνθηήζνπλ επξπδσληθή ζχλδεζε, θαηάξηηζε, 

εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο. 

 





Θεθάιαην 4ν: Δπξπδσληθέο ππεξεζίεο ζηηο Ζ.Ξ.Α. 

Πηξαηεγηθέο & πνιηηηθέο γηα ηελ αλάπηπμε δηθηχσλ FTTx ζηηο Ζ.Ξ.Α. 121 

Θεθάιαην 4: Δπξπδσληθέο 
πεξεζίεο ζηηο Ζ.Ξ.Α. 

4.1 Δηζαγσγή 

Νη επξπδσληθέο ππεξεζίεο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αλαπηπρζεί ζε 

κεγάιν βαζκφ. Κε ηελ εμάπισζε ηνπ δηαδηθηχνπ έρεη δνζεί λέα ψζεζε ζηελ 

αλάπηπμε θαη παξνρή λέσλ ππεξεζηψλ. Πηε εμέιημε απηή έρνπλ ζπκβάιεη ζε 

κεγάιν βαζκφ νη λέεο επξπδσληθέο ηερλνινγίεο, πνπ παξνπζηάζακε ζε 

πξνεγνχκελν θεθάιαην, θαζψο κε ην κεγαιχηεξν δηαζέζηκν εχξνο δψλεο πνπ 

πιένλ ππάξρεη, γίλεηαη δπλαηή ε πξφζβαζε ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ ζην ζχλνιν 

ησλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ. Ρέινο, ε εμέιημε ησλ δηθηπαθψλ ζπζθεπψλ 

πέξαλ ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, φπσο νη θνξεηνί ππνινγηζηέο, ηα 

smartphones θαη νη ππνινγηζηέο παιάκεο, αλακέλεηαη λα ζπκβάινπλ ζηελ 

πεξαηηέξσ εμέιημε ησλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ. Ξαξαθάησ ζα 

παξνπζηάζνπκε ζπλνπηηθά ηηο βαζηθφηεξεο επξπδσληθέο ππεξεζίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζήκεξα [18]. 

4.1.1 e-Learning 

Ζ πξψηε θαηεγνξία εθαξκνγψλ αθνξά δηαδηθαζίεο θαη κεζφδνπο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε κάζεζε εμ’ απνζηάζεσο. Κε ηνλ φξν απηφ πεξηγξάθνληαη νη 

δηαδηθαζίεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ κάζεζε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, κε ηε ρξήζε 

δηαθφξσλ ηερληθψλ. Θαζψο πξνθχπηνπλ ζπλερψο λέεο εθπαηδεπηηθέο 

ηερλνινγίεο, νη νπνίεο εθκεηαιιεχνληαη ηελ απμαλφκελε δχλακε, 

πξνζβαζηκφηεηα θαη νηθνλνκηθή αλεθηηθφηεηα ησλ δηθηπαθψλ ηερλνινγηψλ, 

παξνπζηάδνληαη επθαηξίεο γηα παγθνζκίσο πξνζβάζηκε θαη απνδνηηθή δηα 

βίνπ εμ’ απνζηάζεσο κάζεζε. Νη θπξηφηεξεο κνξθέο έθθξαζεο e-learning 

δηαδηθαζηψλ είλαη ε παξνρή δηαδηθηπαθψλ καζεκάησλ ζε κεγάιε κεξίδα 

ζπνπδαζηψλ (multicast of online courses) θαη ε δεκηνπξγία δηαδηθηπαθψλ 

βηβιηνζεθψλ. Νη δηαδηθηπαθέο βηβιηνζήθεο ήδε αλαπηχζζνληαη κε ηαρείο 

ξπζκνχο θαη απνζθνπνχλ ζηελ εχθνιε αλαδήηεζε, πξφζβαζε θαη απφθηεζε 

ηεο γλψζεο ζε παγθφζκην επίπεδν. 

Ρν ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ παξνρή e-learning έρεη πνιχ κεγάιε 

ζεκαζία απφ εθπαηδεπηηθή αιιά θαη θνηλσληθή άπνςε. Ζ εθπαίδεπζε απφ 

απφζηαζε απμάλεη ηελ πξφζβαζε ζε επθαηξίεο κάζεζεο. Ζ δσή πνιιψλ 

ελειίθσλ πνπ δελ έηπραλ ζσζηήο εθπαίδεπζεο κπνξνχλ πιένλ λα έρνπλ 

πξφζβαζε ζηελ γλψζε. Δπίζεο νη εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα ελεκεξψλνληαη θαη 

λα καζαίλνπλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο ψζηε λα είλαη απνδνηηθφηεξνη ζηελ εξγαζία 

ηνπο. Άιια νθέιε απφ απηήλ ηελ δηαδηθαζία είλαη ελδεηθηηθά ε αχμεζε ηεο 

εμαηνκίθεπζεο, ηεο πξνφδνπ, ηεο πνηφηεηαο ζηνλ ηξφπν ζθέςεο, ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ησλ ζρνιείσλ θ.ιπ. 
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4.1.2 e-Health 

Ξαξάιιεια κηα θαηεγνξία ππεξεζηψλ κε κεγάιε θνηλσληθή θπξίσο 

ζεκαζία είλαη νη εθαξκνγέο ηειε-ηαηξηθήο. Πηνλ ηνκέα απηφ εληάζζνληαη 

εθαξκνγέο πνπ επηηξέπνπλ δηάγλσζε αζζελεηψλ θαη εμέηαζε αζζελψλ απφ 

απφζηαζε φπσο θαη εθαξκνγέο ξνκπνηηθήο γηα πξαγκαηνπνίεζε 

ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ. Δθαξκνγέο ηειε-ηαηξηθήο ζρεδηάδνληαη θαη 

αλαπηχζζνληαη ζε δηάθνξεο ρψξεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ Ακεξηθή. 

4.1.3 Ρειεδηάζθεςε 

Ζ ηειεδηάζθεςε είλαη ε ππεξεζία απηή πνπ επηηξέπεη ηελ επηθνηλσλία 

απνκαθξπζκέλσλ γεσγξαθηθά ρξεζηψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, 

ρξεζηκνπνηψληαο πνιπκεζηθά δεδνκέλα, φπσο εηθφλα, ήρν θαη θείκελν. Ζ 

ηειεδηάζθεςε έρεη σο θχξην ζηφρν ηελ νξγάλσζε θαη πξαγκαηνπνίεζε 

ζπλαληήζεσλ απφ απφζηαζε. Νη εμέιημε ησλ επξπδσληθψλ ηερλνινγηψλ έρεη 

βνεζήζεη ζηελ εμάπισζε ηεο ηειεδηάζθεςεο ε νπνία απαηηεί κεγάιν εχξνο 

δψλεο, ηδηαίηεξα γηα ηελ ρξήζε βίληεν θαη ήρνπ. 

Νη θχξηεο θαηεγνξίεο ηειεδηάζθεςεο είλαη ε ηειεδηάζθεςε κε εηθφλα θαη 

ε ηειεδηάζθεςε κφλν κε ήρν. Δπίζεο κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηελ 

ηειεδηάζθεςε ζε ηξείο κνξθέο αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

θαη ηνλ ηξφπν ζπκκεηνρήο: 

 Ρειεδηάζθεςε Πεκείν πξνο Πεκείν, πνπ είλαη κνξθή ερεηηθήο θαη 

νπηηθήο ζπλδηάζθεςεο απνθιεηζηηθά κεηαμχ δχν ζηαζκψλ. 

 Ρειεδηάζθεςε Πεκείν πξνο Ξνιιαπιά Πεκεία, φπνπ έρνπκε ερεηηθή 

θαη νπηηθή ζπλδηάζθεςε απφ έλα ζηαζκφ ζε άιινπο ζηαζκνχο. Πηελ 

πεξίπησζε απηή ν πνκπφο βξίζθεηαη ζε έλα ζηαζκφ θαη νη δηάθνξεο 

νκάδεο ιεπηψλ ζηνπο ππφινηπνπο ζηαζκνχο. Ζ ξνή είλαη κνλφδξνκε 

θαη νη ζηαζκνί ησλ ιεπηψλ ιακβάλνπλ ηελ εηθφλα θαη ήρν απφ ην 

ζηαζκφ ηνπ πνκπνχ ρσξίο λα κεηαδίδνπλ δηθηά ηνπο εηθφλα θαη ήρν. 

 Ρειεδηάζθεςε Ξνιιψλ Πεκείσλ, φπνπ έρνπκε ερεηηθή θαη νπηηθή 

ζπλδηάζθεςε κεηαμχ πεξηζζνηέξσλ απφ δχν ζηαζκψλ εξγαζίαο. ινη 

νη ζηαζκνί ιακβάλνπλ εηθφλα θαη ήρν απφ φινπο. Σσξνηαμηθά νη 

ζηαζκνί είλαη ζε δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο θαη ε νπηηθή επηθνηλσλία 

κεηαμχ ηνπο πξνζνκνηψλεη θάζε ιεηηνπξγία αλάινγε κε ηηο ιεηηνπξγίεο 

πνπ δηεμάγνληαη ζε πξαγκαηηθέο αίζνπζεο δηαζθέςεσλ. 

4.1.4 Ρειε-Ππλεξγαζία 

Ζ ππεξεζία ηειεζπλεξγαζίαο έρεη ζαλ θχξην ζηφρν λα επηηξέςεη ζε δχν ή 

πεξηζζφηεξνπο γεσγξαθηθά απνκαθξπζκέλνπο ρξήζηεο λα επηθνηλσλήζνπλ 

θαη λα ζπλεξγαζηνχλ κεηαμχ ηνπο. Ζ επηθνηλσλία ζπλήζσο επηηπγράλεηαη κε 

ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο εληάζζνληαη ζηελ ππεξεζία ηεο ηειεδηάζθεςεο. ζνλ 

αθνξά ηε ζπλεξγαζία, απηή ζπλήζσο επηηπγράλεηαη κε ην δηακνηξαζκφ κηαο 
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εθαξκνγήο, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία ή επεμεξγαζία ελφο 

εγγξάθνπ. Ρα πεξηβάιινληα ηειεζπλεξγαζίαο, αλάινγα κε ηελ εθαξκνγή 

ηνπο, κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

 Ππλεξγαζία ζηελ ζπγγξαθή θεηκέλσλ, πνπ κπνξεί λα γίλεη ζχγρξνλα, 

αζχγρξνλα θαη παξάιιεια. 

 Ππλεξγαζία ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε εθαξκνγψλ. 

 Αληαιιαγή θεηκέλσλ θαη εηθφλσλ. 

 Ξεξηβάιινληα αλάπηπμεο εθαξκνγψλ ηειεζπλεξγαζίαο. 

4.1.5 Δθαξκνγέο θαη’ Απαίηεζε 

Κηα ζεκαληηθή θαηεγνξία εθαξκνγψλ είλαη νη εθαξκνγέο νn demand. 

Πηελ πεξίπησζε απηή αλήθνπλ δηάθνξεο εθαξκνγέο πνπ «δεηνχληαη» απφ 

ηνπο ρξήζηεο, ρξεψλνληαη απφ ηελ ππεξεζία θαη κε θαηάιιειε θσδηθνπνίεζε 

κεηαδίδνληαη. Ρέηνηεο ζπλήζεηο εθαξκνγέο είλαη ηαηλίεο (movies), κνπζηθά 

αξρεία, παηρλίδηα ή software γηα ρξήζε. 

 Video on demand. Πηηο εθαξκνγέο απηέο ν ρξήζηεο θαιείηαη λα 

επηιέμεη ηελ ηαηλία πνπ ζέιεη λα παξαθνινπζήζεη θαη αθνχ ηελ 

πιεξψζεη ηφηε ηελ παξαθνινπζεί. Πηα ζπζηήκαηα απηά ε 

θσδηθνπνίεζε κεηάδνζεο είλαη αζθαιήο θαη δελ επηηξέπεη ζην ρξήζηε 

λα ππνθιέςεη ηελ ηαηλία ή λα ηελ μαλαδεί ρσξίο ρξέσζε. Ζ εκπνξηθή 

επηηπρία ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ 

ηηκνινγηαθή πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεη θάζε πάξνρνο θαζψο θαη απφ ηελ 

πνηφηεηα ηεο εθαξκνγήο πνπ ζα αληηιακβάλεηαη ν ηειηθφο ρξήζηεο. 

 News on demand. Αληίζηνηρα, κηα εθαξκνγή on demand είλαη θαη ε 

παξαθνινχζεζε εηδήζεσλ (ελεκέξσζεο). Ππγθεθξηκέλα, ν θάζε 

ρξήζηεο ζα κπνξεί λα επηιέγεη ηελ πεγή απφ ηελ νπνία ζέιεη λα 

πιεξνθνξεζεί θαη ηα είδε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ζέιεη λα πξνζπειάζεη 

(πνιηηηθέο, θνηλσληθέο, αζιεηηθέο εηδήζεηο θιπ). Πηελ ζπλέρεηα αθνχ 

πιεξψζεη ην θαηάιιειν αληίηηκν ζα απνθηά πξφζβαζε ζηηο 

πιεξνθνξίεο απηέο. 

 Music on demand. Δπηπιένλ κηα δεκνθηιή θαηεγνξία πεξηερνκέλνπ 

ζην δηαδίθηπν ζήκεξα, ε αληαιιαγή κνπζηθψλ θνκκαηηψλ, 

κεηαηξέπεηαη ζε κηα εθαξκνγή on demand. Ζ ξαγδαία εμάπισζε ηεο 

ρξήζεο ηνπ Internet ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη πξνθαιέζεη ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα ζηε κνπζηθή βηνκεραλία αθνχ ζπλήζσο είλαη αξθεηά 

εχθνιν λα πξνκεζεπηεί θαλείο ζε ςεθηαθή κνξθή ηα κνπζηθά 

θνκκάηηα πνπ επηζπκεί. Ρα ηειεπηαία ρξφληα ηδηαίηεξα, ε αλάπηπμε θαη 

εμάπισζε ησλ p2p πξνγξακκάησλ αληαιιαγήο αξρείσλ  έρεη βνεζήζεη 

αθφκα θαη αλζξψπνπο άπεηξνπο ζηε ρξήζε ππνινγηζηψλ ή ηνπ 
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δηαδηθηχνπ λα «θαηεβάδνπλ» κε ραξαθηεξηζηηθή επθνιία ηα θνκκάηηα 

πνπ επηζπκνχλ ζηνλ ππνινγηζηή ηνπο. Ζ αληίδξαζε ηεο κνπζηθήο 

βηνκεραλίαο ήηαλ λα δησρζνχλ δηθαζηηθά νη εηαηξείεο πνπ βνεζνχλ 

ζηελ παξάλνκε εμάπισζε κνπζηθψλ θνκκαηηψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, 

αιιά φπσο θαίλεηαη απηφ δελ είλαη αξθεηφ, αθνχ αθελφο είλαη πνιχ 

εχθνιν λα δεκηνπξγεζνχλ λέεο εηαηξείεο θαη αθεηέξνπ ε αλάπηπμε ησλ 

δηθηχσλ p2p θάλεη αθφκα πην δχζθνιε ηελ θαηάζηαζε, κηαο θαη ζα 

πξέπεη λα δηψθνληαη κεκνλσκέλνη ρξήζηεο. Ζ ιχζε, φπσο 

ππνζηεξίδεηαη επξέσο ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν, γηα ηε κνπζηθή βηνκεραλία 

ζα έιζεη απφ ηνλ ελζηεξληζκφ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ (επξπδσληθά 

δίθηπα), φπνπ ε εθαξκνγή απηή ζα γίλεη πιένλ on demand θαη ζπλεπψο 

ειεγρφκελε. Έηζη νη ππεξεζίεο απηέο ζα ρξεψλνληαη, ψζηε λα 

πεξηνξηζηεί ζε θάπνην βαζκφ ε απψιεηα θεξδψλ ηεο κνπζηθήο 

βηνκεραλίαο θαη ζα αληηκεησπηζηεί ε παξάλνκε δηαθίλεζε κνπζηθψλ 

αξρείσλ. Ρν θνκβηθφ ζεκείν γηα ην αλ ζα επηηχρεη εκπνξηθά ε ρξέσζε 

ππεξεζηψλ Music-On-Demand ζα εμαξηεζεί ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην 

θφζηνο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ θαη απφ ηελ πνηφηεηά ηνπο. 

Αληίζηνηρν πξφβιεκα βέβαηα παξνπζηάδεηαη πιένλ θαη ζηελ 

βηνκεραλία παξαγσγήο ηαηληψλ. 

Ππλνςίδνληαο, φιεο νη εθαξκνγέο on demand αλακέλεηαη λα απνηειέζνπλ 

θάηη θαηλνηφκν γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ αθνχ ε ζπλήζεο πξαθηηθή 

ήηαλ εληειψο δηαθνξεηηθή (ειεχζεξε θαη παξάλνκε δηαθίλεζε ησλ 

εθαξκνγψλ απηψλ, κνπζηθή, βίληεν θιπ). Ζ αληίδξαζε ηνπ θνηλνχ ζεσξείηαη 

βέβαην φηη ζα είλαη αξρηθά αξλεηηθή θαη ηειηθά ζα δηακνξθσζεί κε βάζε ηηο 

ρξεψζεηο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ. 

4.1.6 Virtual - Augmented - Mixed Reality 

Ν φξνο Virtual Reality (VR) είλαη αξθεηά δηαδεδνκέλνο ζηηο κέξεο καο. 

Πεκαίλεη ηε ζχλζεζε ελφο θφζκνπ κέζσ ππνινγηζηή, ν νπνίνο κηκείηαη θάπνηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αιεζηλνχ θφζκνπ, ζηνλ νπνίν φκσο δελ ππάξρνπλ ηα φξηα 

θαη νη πεξηνξηζκνί ηνπ αιεζηλνχ θφζκνπ. Πηνπο ιεγφκελνπο Virtual Worlds ή 

Virtual Environments πνιινί ρξήζηεο κπνξνχλ λα πεξηπιαλεζνχλ ζηνπο 

ρψξνπο ηνπο. Ρν λα είλαη φινη νη ρξήζηεο ελεκεξσκέλνη γηα ηε ζέζε θαη ηελ 

θαηάζηαζή ηνπο, θαζψο θαη γηα ηηο αληίζηνηρεο ηδηφηεηεο ησλ άιισλ ρξεζηψλ, 

φπσο επίζεο θαη ην λα ελεκεξψλεηαη ην ζχζηεκα γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ 

επηζπκνχλ λα θάλνπλ νη ρξήζηεο, απαηηεί ηε δηαθίλεζε ηεξάζηησλ πνζνηήησλ 

δεδνκέλσλ. Ρν κέγεζνο ηεο δηαθηλνχκελεο πιεξνθνξίαο είλαη αθφκα 

κεγαιχηεξν φηαλ κηιάκε γηα θφζκνπο augmented reality, augmented virtuality 

ή γεληθφηεξα mixed reality. Έλαο θφζκνο augmented reality είλαη ην 

απνηέιεζκα ηνπ εκπινπηηζκνχ ελφο θπζηθνχ θφζκνπ κε ζηνηρεία θαη 

αληηθείκελα δεκηνπξγεκέλα κε ππνινγηζηή. Ρν αληίζεην ζπκβαίλεη ζηνπο 

ιεγφκελνπο θφζκνπο augmented virtuality, φπνπ ζηνηρεία απφ έλαλ 

πξαγκαηηθφ ρψξν εκπινπηίδνπλ έλαλ virtual θφζκν (π.ρ. textures απφ έλαλ 
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πξαγκαηηθφ ρψξν «ληχλνπλ» ηνπο ηνίρνπο ελφο virtual δσκαηίνπ). Απηή ε κίμε 

πξαγκαηηθψλ θαη εηθνληθψλ θφζκσλ (mixed reality) απαηηεί φπσο είλαη θπζηθφ 

ηε δηαθίλεζε αθφκα πεξηζζφηεξσλ πνζνηήησλ δεδνκέλσλ, αθνχ απαηηείηαη 

κάιηζηα ε κίμε λα γίλεηαη real-time. Δίλαη πξνθαλέο φηη ε εμέιημε ησλ 

επξπδσληθψλ δηθηχσλ θαη ε αχμεζε ηνπ δηαζέζηκνπ εχξνπο δψλεο δίλεη ηελ 

δπλαηφηεηα γηα ηελ αλάπηπμε πξαγκαηηθά εληππσζηαθψλ online real-time 

ζπλζεηηθψλ θφζκσλ. 

4.1.7 Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην 

Κε ηνλ φξν e-commerce πεξηγξάθεηαη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην, δειαδή ε 

δηάζεζε θαη αγνξαπσιεζία πξντφλησλ ειεθηξνληθά. Ν ηνκέαο απηφο έρεη 

γλσξίζεη κεγάιε άλζεζε ζε φιν ηνλ θφζκν θαη εμαπιψλεηαη θαη ζηελ Διιάδα. 

Ήδε ππάξρνπλ πνιιά ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα (ειιεληθά αιιά θαη μέλα) θαη 

ε απήρεζή ηνπο ζηνλ θφζκν νινέλα θαη δηεπξχλεηαη. Πηελ λέα επνρή ησλ 

επξπδσληθψλ δηθηχσλ, πνπ ζα έρεη πξφζβαζε πνιχ κεγάιε κεξίδα ηνπ 

πιεζπζκνχ, αλακέλεηαη λα γλσξίζνπλ ηδηαίηεξε άλζεζε, αθνχ παξέρνπλ έλα 

εχρξεζην θαη γξήγνξν ηξφπν γηα πξαγκαηνπνίεζε αγνξψλ, θαζψο θαη εχθνιε 

πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο φπσο παξνρή πιεξνθνξηψλ, αγνξέο αεξνπνξηθψλ 

εηζηηεξίσλ, θξαηήζεηο μελνδνρείσλ, ελνηθίαζε απηνθηλήησλ θ.ιπ. Ρα 

πιενλεθηήκαηα ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ είλαη ε δηεπξπκέλε αγνξά, ν 

απμεκέλνο αληαγσληζκφο, ε κείσζε ησλ ηηκψλ θαη ε θαιχηεξε εμππεξέηεζε 

ησλ πειαηψλ. κσο ππάξρνπλ θαη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα ηα βαζηθφηεξα απφ 

ηα νπνία είλαη ηα πξνβιήκαηα αζθαιείαο θαη ε έιιεηςε επαθήο πειάηε-

πσιεηή. 

4.2 Αλάγθε γηα Δμέιημε ησλ Δπξπδσληθώλ Τπεξεζηώλ ζηηο 

Η.Π.Α. 

Δίλαη γεγνλφο νη θάπνηνη ηνκείο ηεο ακεξηθάληθεο νηθνλνκίαο έρνπλ 

εμειηρζεί ξαγδαία κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο ελψ άιινη έρνπλ κείλεη 

πίζσ. Υο ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηελ 

δπλαηφηεηα ησλ ηξαπεδψλ γηα δηαδηθηπαθέο ζπλαιιαγέο θαη ςεθηνπνίεζε 

ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ ηνπο ζε αληίζεζε κε ηα λνζνθνκεία πνπ παξακέλνπλ 

ζηνλ θιαζζηθφ ηξφπν ζπιινγήο εγγξάθσλ. Έλα άιιν παξάδεηγκα είλαη νη 

εθεκεξίδεο πνπ φιν θαη πεξηζζφηεξν κεηαηξέπνληαη ζε ειεθηξνληθέο ζε 

αληίζεζε κε ηα ζρνιεία πνπ αθφκε ρξεζηκνπνηνχλ ηηο έληππεο εθδφζεηο ησλ 

βηβιίσλ. 

Γηαθξίλεηαη ινηπφλ ε αλάγθε γηα άκεζε εμέιημε θαη πξνψζεζε ησλ 

επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο. Νη Ζ.Ξ.Α. θαη ην 

θνγθξέζν, κέζσ ηνπ εζληθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ επξπδσληθφηεηα, αλαπηχζζνπλ 

έλα ζρέδην γηα ηε ρξήζε ησλ επξπδσληθψλ ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ ζηελ 

πξνψζεζε ηεο επεκεξίαο ησλ θαηαλαισηψλ, ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ, 

ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο θαη ηεο εζσηεξηθήο αζθάιεηαο, ηεο αλάπηπμε ηεο 
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θνηλφηεηαο, ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ηεο απνδνηηθήο θαη αλαγθαίαο 

ελέξγεηαο, ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο θαηάξηηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ 

επελδχζεσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηεο 

δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 

Θάζε κηα απφ ηηο πξνηεξαηφηεηεο απηέο είλαη κνλαδηθή, θάζε κία 

αληηκεησπίδεη δηαθνξεηηθέο πξνθιήζεηο, πξνζθέξεη δηάθνξεο δπλαηφηεηεο 

θαη απαηηεί δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε. Ξαξφιεο ηηο δηαθνξέο κεηαμχ απηψλ, 

ππάξρνπλ θαη νξηζκέλα ζέκαηα πνπ είλαη θνηλά. Γηα παξάδεηγκα, ππάξρνπλ 

απαηηήζεηο ζπλδεζηκφηεηαο γηα ηα ηδξχκαηα θαη γηα ηηο ζρεηηθέο ιεηηνπξγίεο. 

Υζηφζν, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηα επίπεδα ζπλδεζηκφηεηαο ζήκεξα είλαη 

αλεπαξθή γηα ηελ ηξέρνπζα ρξήζε, πφζν κάιινλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ πηζαλψλ 

κειινληηθψλ εθαξκνγψλ. Δπηπιένλ, ηα θαηάιιεια θίλεηξα γηα λα ηελ 

πξνψζεζε ηεο ρξήζε ηεο επξπδσληθήο ηερλνινγίαο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο, 

φκσο απηά ηα θίλεηξα ζπρλά παξεκπνδίδνληαη απφ θαιά εδξαησκέλα 

ζπκθέξνληα. 

Πε φιεο απηέο ηηο πξνηεξαηφηεηεο, νη επξπδσληθέο επηθνηλσλίεο δίλνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα γηα ηελ ειεχζεξε θαη απνηειεζκαηηθή αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ. 

Νη γηαηξνί κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ αζζελψλ ηνπο, θαιχηεξα 

θαη γξεγνξφηεξα κε ηελ αληαιιαγή ειεθηξνληθψλ ηαηξηθψλ θαθέισλ, γεγνλφο 

πνπ βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα ηεο πεξίζαιςεο θαη κεηψλεη ην θφζηνο. Έμππλνη 

κεηξεηέο ελέξγεηαο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο λα κεηψζνπλ ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Νη πνιίηεο κπνξνχλ λα 

έρνπλ παξαθνινπζνχλ θαιχηεξα θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ ράξαμε πνιηηηθψλ. 

Ζ επξπδσληθφηεηα αθαηξεί επίζεο ηα εκπφδηα ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ρψξνπ. 

Έλαο αζζελήο κπνξεί λα παξαθνινπζείηαη απφ ην ζπίηη ηνπ φιν ην 24σξν, 

επηά εκέξεο ηελ εβδνκάδα. Νη ειηθησκέλνη κπνξνχλ λα απνθεχγνπλ ηηο 

ζπρλέο επηζθέςεηο ζην γξαθείν ηνπ γηαηξνχ. Έλαο δηαθεθξηκέλνο θαζεγεηήο 

κπνξεί λα δηδάμεη καζεηέο ζε αίζνπζεο δηδαζθαιίαο εμαπισκέλεο ζε 

νιφθιεξε ηε ρψξα. Κηα εξγαδφκελε κεηέξα κπνξεί λα πξνσζήζεη ηελ 

θαξηέξα ηεο κε ηελ ιήςε κηαο ζεηξάο καζεκάησλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο 

θαηά ην δνθνχλ ηεο. Κηα κηθξή επηρείξεζε ζηελ πεξηθέξεηα κπνξεί λα 

ζπλαιιάζζεηαη απνηειεζκαηηθά κε πειάηεο θαη πξνκεζεπηέο ζε φιν ηνλ 

θφζκν αλά πάζα ζηηγκή. 

Ρέινο, νη επξπδσληθφηεηα επηηξέπεη ηελ νκαδνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ. 

Κε εμειηγκέλεο ηερληθέο απνζήθεπζεο, κεηαθνξάο θαη εμφξπμεο δεδνκέλσλ, 

ηαηξηθνί εξεπλεηέο κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ λέεο ζεξαπείεο πνπ βειηηψλνπλ 

ηελ ηαηξηθή πξαθηηθή. Νκνίσο, νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα αλαιχζνπλ ηελ 

επίδξαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ πξφνδν ησλ θνηηεηψλ πξνο 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο κάζεζεο. 

Πηελ ζπλέρεηα ζα δνχκε ζε ηη ζηάδην βξίζθνληαη ζήκεξα νη επξπδσληθέο 

ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ βαζηθνχο ηνκείο ηεο δσήο ησλ Ακεξηθαλψλ, θαζψο ζα 
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παξαζέζνπκε θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ εζληθνχ ζρεδίνπ γηα ηε επξπδσληθφηεηα 

γηα ηελ εμέιημε θαη πξνψζεζε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ. 

4.3 Τγεηνλνκηθή Πεξίζαιςε 

Ζ βειηίσζε ηεο πγείαο ησλ Ακεξηθαλψλ είλαη έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά 

θαζήθνληα γηα ην έζλνο. Ζ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε αληηπξνζσπεχεη ήδε ην 

17% ηνπ ακεξηθάληθνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο. Κέρξη ην 2020, ζα  

θηάζεη ην20%. Έσο ην 2040, ζα ππάξρεη δηπιάζηνο αξηζκφο Ακεξηθαλψλ άλσ 

ησλ 65 εηψλ, θαη ζαλ ζπλέπεηα ζα απμεζεί ην θφζηνο γηα ηελ πγεία. 

Ζ αχμεζε ηνπ θφζηνπο ζα ήηαλ ιηγφηεξε εάλ ππήξρε ζσζηή 

αληηκεηψπηζε. Αιιά νη Ακεξηθαλνί δελ είλαη πγηείο. Δπηπιένλ, νη Ζλσκέλεο 

Ξνιηηείεο έρνπλ πξφβιεκα έιιεηςεο πξνζσπηθνχ. Ζ ρψξα αλακέλεηαη λα έρεη 

έιιεηςε απφ δεθάδεο ρηιηάδεο γηαηξψλ κέρξη ην 2020. Ζ γήξαλζε ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ γηαηξνχ πνπ πιεζηάδεη ηε ζπληαμηνδφηεζε θαη εξγάδεηαη 

ιηγφηεξεο ψξεο επηδεηλψλεη ηελ θαηάζηαζε. Άιιν έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα 

πνπ καζηίδεη ην εζληθφ ζχζηεκα πγείαο είλαη ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ 

αληζφηεηεο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ εζληθψλ κεηνλνηήησλ. Ρα κέιε ησλ 

κεηνλνηήησλ έρνπλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα έρνπλ αζθάιηζε πγείαο θαη 

έρνπλ κεγαιχηεξε δπζθνιία ζηελ ιήςε πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. 

Ζ επξπδσληθφηεηα δελ είλαη παλάθεηα. Υζηφζν, ππάξρεη έλα 

αλαπηπζζφκελν ζχλνιν ησλ επξπδσληθψλ ιχζεσλ πνπ κπνξνχλ λα 

δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλαβάζκηζε πνπ απαηηείηαη γηα λα 

αληηκεησπηζηνχλ απηά ηα δεηήκαηα. Νη ιχζεηο απηέο πξνζθέξνπλ ην δπλακηθφ 

γηα ηε βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο κε 

ηαπηφρξνλν έιεγρν ησλ δαπαλψλ θαη επέθηαζε ηνπ βειελεθνχο ηεο 

πεξηνξηζκέλεο νκάδαο ησλ εηδηθεπκέλσλ γηαηξψλ. Δπηπιένλ, σο έλαο 

ζεκαληηθφο ηνκέα ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 

ε ρξήζε επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη σο θηλεηήξηα δχλακε γηα ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη 

ηεο παγθφζκηαο αληαγσληζηηθφηεηαο. 

4.3.1 Νη Ξξννπηηθέο ησλ Ρερλνινγηψλ Ξιεξνθνξηψλ γηα ηελ γεία (ΖΗΡ) θαη ν 

Οφινο ηεο Δπξπδσληθφηεηαο 

Νη ηερλνινγίεο ΖΗΡ δηαδξακαηίδνπλ θαίξην ξφιν ζηελ πξνψζεζε ησλ 

πξνηεξαηνηήησλ ησλ πνιηηηθψλ πνπ βειηηψλνπλ ηελ πγεία θαη ηελ παξάδνζε 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Νη πξνηεξαηφηεηεο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο 

ππεξεζίεο πγείαο (HHS) [19] πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα: 

 Ζ βειηίσζε ηεο πγεηνλνκηθήο πνηφηεηαο, ηεο αζθάιεηαο, ηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη ε κείσζε ησλ αληζνηήησλ. 
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 Ζ ζπκκεηνρή αζζελψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ζηε δηαρείξηζε ηεο πγείαο 

ηνπο. 

 Ζ ελίζρπζε ηνπ ζπληνληζκνχ ηεο πεξίζαιςεο. 

 Ζ βειηίσζε ηεο δεκφζηαο πγείαο. 

 Ζ εμαζθάιηζε επαξθνχο πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη ηεο 

αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πγεία. 

Νη ηερλνινγίεο ΖIT ππνζηεξίδνπλ απηέο ηηο πξνηεξαηφηεηεο κε ηε 

δξακαηηθή βειηίσζε ηεο ζπιινγήο, ηεο παξνπζίαζεο θαη ηεο αληαιιαγήο 

πιεξνθνξηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, θαη κε ηελ παξνρή ζε θιηληθνχο 

ηαηξνχο θαη ζηνπο θαηαλαισηέο ησλ εξγαιείσλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο πγείαο. Ζ ηερλνινγία απφ κφλε ηεο δελ κπνξεί λα ζεξαπεχζεη, 

αιιά φηαλ ρξεζηκνπνηεζεί θαηάιιεια ζην ζχζηεκα πγείαο, ε ηερλνινγία 

κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο γηαηξνχο θαη ηνπο θαηαλαισηέο λα ιακβάλνπλ 

θαιχηεξεο απνθάζεηο, λα γίλνπλ πην απνηειεζκαηηθνί, λα θάλνπλ ρξήζε ησλ 

θαηλνηφκσλ εξγαιείσλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηφζν ηελ αηνκηθή φζν θαη ηε 

δεκφζηα πγεία πεξηζζφηεξν. 

Ζ αλάιπζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπγθεληξψλνληαη κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο πγείαο κπνξεί λα πξνζθέξεη κηα βάζε γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ 

εμφδσλ. Νη πάξνρνη θαη νη αζζελείο εζηηάδνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζην 

θφζηνο. Υζηφζν, ηα δεδνκέλα γηα ηε κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

πξφιεςεο θαη ηεο ζεξαπείαο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, ιείπνπλ. Απηφ 

παξεκπνδίδεη ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ κεηάβαζε απφ έλα ζχζηεκα πνπ 

βαζίδεηαη ζε ηαηξηθέο επηζθέςεηο επί πιεξσκή, ζε έλα ζχζηεκα πνπ βαζίδεηαη 

ζην πξαγκαηηθφ θφζηνο ηηο πεξίζαιςεο θαη αληακείβεη ηελ νηθνλνκηθά 

απνδνηηθή βειηίσζε ηεο πγείαο [20]. 

Ζ επξπδσληθφηεηα απνηειεί απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηηο αιιαγέο απηέο κε 

ηξεηο ηξφπνπο. Ξξψηνλ, παξέρεη απνηειεζκαηηθή αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ 

γηα ζεξαπείεο θαη αζζελείο, επηηξέπνληαο ζηνπο παξφρνπο ηελ πξφζβαζε ησλ 

ειεθηξνληθψλ κεηξψσλ πγείαο ησλ αζζελψλ (EHRs). Γεχηεξνλ, αθαηξεί ηα 

γεσγξαθηθά θαη ρξνληθά εκπφδηα ζηνλ ηνκέα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη 

θξνληίδαο, πξνσζψληαο ηελ ρξήζε ηειεδηάζθεςεο θαη ηεο απνκαθξπζκέλεο 

παξαθνινχζεζεο ησλ αζζελψλ. Ρξίηνλ, ε επξπδσληθφηεηα παξέρεη ηα ζεκέιηα 

γηα ηελ επφκελε γεληά ηεο θαηλνηνκίαο γηα ηελ πγεία θαη ιχζεσλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ πεξίζαιςε. 

4.3.1.1 Ζ θηλεηή Δπξπδσληθφηεηα θαη ην Κέιινλ ηεο γείαο 

Ζ «θηλεηή» πγεία απνηειεί έλα λέν ζχλνξν ζηνλ ηνκέα ηεο θαηλνηνκίαο 

γηα ηελ πγεία. Ρν πεδίν απηφ πεξηιακβάλεη εθαξκνγέο, ζπζθεπέο θαη δίθηπα 

επηθνηλσληψλ πνπ επηηξέπνπλ ζε γηαηξνχο θαη αζζελείο λα δίλνπλ θαη λα 

ιακβάλνπλ θξνληίδα νπνπδήπνηε θαη αλά πάζα ζηηγκή. Νη γηαηξνί ιακβάλνπλ 
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δηαγλσζηηθά δεδνκέλα, εξγαζηεξηαθά απνηειέζκαηα, εηθφλεο θαη 

πιεξνθνξίεο γηα θάξκαθα, κε θνξεηέο ζπζθεπέο φπσο PDAs θαη 

ssmartphones. Ρα κέιε ησλ ππεξεζηψλ πξψησλ βνεζεηψλ ρξεζηκνπνηνχλ 

θνξεηνχο ππνινγηζηέο γηα λα παξαθνινπζνχλ ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα ηαηξηθά 

αξρεία ησλ αζζελψλ. Νη αζζελείο ρξεζηκνπνηνχλ ζπζθεπέο παξαθνινχζεζεο 

ηεο πγείαο πνπ πάληνηε ζα έρνπλ καδί ηνπο. Κέζσ ηέηνησλ δπλαηνηήησλ, ε 

«θηλεηή» πγεία πξνζθέξεη ππεξεζίεο κεγάιεο ζεκαζίαο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηεο αληαπφθξηζεο ησλ γηαηξψλ ζηα 

δηάθνξα πεξηζηαηηθά. 

Νη θαηλνηνκίεο ζηελ «θηλεηή» ηαηξηθή πεξηιακβάλνπλ λέεο ιεπηνκέξεηεο 

ζπζθεπέο κε δίθηπα αηζζεηήξσλ ηνπ ζψκαηνο. Νη αηζζεηήξεο κε ηε κνξθή 

επηδέζκσλ θαη εχπεπησλ ραπηψλ αλακεηαδίδνπλ δεδνκέλα γηα ηελ πγεία ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν κέζσ αζχξκαησλ ζπλδέζεσλ. Νη αηζζεηήξεο πνπ βνεζνχλ 

ηνπο ειηθησκέλνπο λα δνπλ αλεμάξηεηα ζην ζπίηη ηνπο, αληρλεχνπλ ηελ θίλεζε, 

αιιαγέο ζηελ δηάζεζεο θαη βνεζνχλ ζηελ πξφιεςε ησλ πηψζεσλ. Αζχξκαηα 

δίθηπα αηζζεηήξσλ ζψκαηνο κεηψλνπλ ηνλ θίλδπλν κφιπλζεο θαη απμάλνπλ 

ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ αζζελψλ, θαηαξγψληαο ηα θαιψδηα. Θάζε κηα απφ 

απηέο ηηο ιχζεηο είλαη δηαζέζηκεο ζήκεξα, αλ θαη κε δηαθνξεηηθφ βαζκφ 

πηνζέηεζεο. 

Ζ «θηλεηή» ηαηξηθή θέξλεη ηελ εμ’ απνζηάζεσο παξαθνινχζεζε ζε έλα 

λέν επίπεδν. Γηα παξάδεηγκα, νη ζεκεξηλέο θηλεηέο ιχζεηο γηα ηελ πξφιεςε  

θαξδηαγγεηαθψλ παζήζεσλ, επηηξέπνπλ ηελ ζπλερή παξαθνινχζεζε ηνπ 

ξπζκνχ ηεο θαξδηάο ηνπ αζζελνχο. Νη δηαβεηηθνί κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ 

ζπλερή θαη επέιηθηε ρνξήγεζεο ηλζνπιίλεο θάλνληαο ρξήζε αηζζεηήξσλ πνπ 

ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν παξαθνινπζνχλ ηα επίπεδα ηεο γιπθφδεο θαη 

δηαβηβάδνπλ ηα δεδνκέλα ζε αληιίεο ηλζνπιίλεο πνπ εθαξκφδνπλ ζην ζψκα 

ηνπο. Αλαβαζκίζεηο ησλ δηθηπσκέλσλ εκθπηεχζηκσλ ζπζθεπψλ επηηξέπνπλ 

δπλαηφηεηεο πνπ δελ θαηλφληνπζαλ πξαγκαηνπνηήζηκεο πξηλ απφ κεξηθά 

ρξφληα. Νη θιηληθέο δνθηκέο ησλ δηθηπσκέλσλ εκθπηεχζηκσλ ζπζθεπψλ πνπ 

εζηηάδνπλ ζε κηα ιίζηα παζήζεσλ αλακέλεηαη λα μεθηλήζνπλ ζηα ηέιε ηνπ 

2010. 

Νη «θηλεηέο» θαη δηθηπαθέο ιχζεηο γηα ηελ πγεία είλαη αθφκε ζε πξψηκν 

ζηάδην. Νη εθαξκνγέο θαη νη δπλαηφηεηεο πνπ ζα ππάξρνπλ αθφκα θαη ζε δχν 

ρξφληα απφ ζήκεξα, αλακέλεηαη λα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ εθείλεο πνπ 

είλαη δηαζέζηκεο ζήκεξα. Κεξηθέο ζα είλαη ζε εμεηδηθεπκέλεο ζπζθεπέο. Άιιεο 

ζα είλαη εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ ήδε 

ελζσκαησζεί επξέσο ζηα δηαζέζηκα θηλεηά ηειέθσλα. Νη ιχζεηο απηέο 

αληηπξνζσπεχνπλ κηα καηηά ζην κέιινλ ηεο πξνζσπηθήο θαη ηεο δεκφζηαο 

πγείαο, θαη ζα απνηειέζνπλ κηα ζεηξά εξγαιείσλ γηα λα επηηχρνπλ θαιχηεξε 

πγεία, πνηφηεηα δσήο θαη παξνρήο πεξίζαιςεο. 
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4.3.2 Αχμεζε ηεο Σξήζεο Ρερλνινγηψλ ΖΗΡ 

Νη Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο δελ αμηνπνηνχλ πιήξσο ηηο επθαηξίεο θαη 

δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνπλ νη ηερλνινγίεο ΖΗΡ. ζηεξνχλ ζε ζρέζε κε άιιεο 

αλεπηπγκέλεο ρψξεο ζηελ πηνζέηεζε ηερλνινγηψλ ΖIT απφ ηνπο 

πξσηαξρηθνχο θνξέσλ παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, φπσο θαίλεηαη θαη 

ζηελ παξαθάησ εηθφλα. 

 

Δηθόλα 24: ύγθξηζε ηεο πηνζέηεζεο ηερλνινγηώλ ΗΙΣ ζε αλαπηπζζόκελα θξάηε. 

Ρα πνζνζηά πηνζέηεζεο ηνπ e-care είλαη εμίζνπ ρακειά. Κειέηεο δείρλνπλ 

φηη ιηγφηεξν απφ ην 1% ησλ ζπλνιηθψλ παξφρσλ ππεξεζηψλ πγείαο ησλ Ζ.Ξ.Α. 

ρξεζηκνπνηνχλ ην e-care. Ξεξίπνπ 200 δίθηπα παξνρήο θξνληίδαο e-care 

ζπλδένπλ κφιηο 3.000 θνξείο ζε φιε ηε ρψξα. Δπίζεο, κφλν ην 2-12% ησλ 

λνζνθνκείσλ θάλνπλ ρξήζε ηνπ δηαδηθηπαθψλ ζπζθεπψλ κε δπλαηφηεηα 

παξαθνινχζεζεο, πνπ θαιχπηνπλ ην 4-8% ησλ ζρεηηθψλ πιεζπζκψλ αζζελψλ 

γηα θάζε θαηάζηαζε. Κφλν ην 17% ησλ νξγαληζκψλ θαη 'νίθνπ θξνληίδαο 

ρξεζηκνπνηνχλ ιχζεηο απνκαθξπζκέλεο παξαθνινχζεζεο ζηηο πξαθηηθέο 

ηνπο. 

Ζ θπβέξλεζε έρεη μεθηλήζεη κηα ζεηξά απφ ζεκαληηθέο πξσηνβνπιίεο γηα 

λα μεπεξαζηνχλ νξηζκέλα απφ ηα θξάγκαηα πνπ εκπνδίδνπλ ηε ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο, κε ζηφρν ηελ νπζηαζηηθή αλαβάζκηζε ηεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο ηεο Ακεξηθήο. Ρν κεγαιχηεξν βήκα είλαη ε επέλδπζε 19 δηο 

δνιαξίσλ γηα λα εδξαηψζνπλ ηελ νπζηαζηηθή ρξήζε πηζηνπνηεκέλσλ 

ηερλνινγηψλ πξφζβαζεο ζε ειεθηξνληθά κεηξψα ησλ αζζελψλ (EHR). 

Ζ δξάζε απηή κεηαξξπζκηζηηθή γηα δχν ιφγνπο: ε επέλδπζε είλαη 

ζεκαληηθή, θαη ν κεραληζκφο ρξεκαηνδφηεζεο επηθεληξψλεηαη ζε κεηξήζηκα 

απνηειέζκαηα, θαη φρη ζε εηζξνέο. Αληί λα παξέρνπλ ζε γηαηξνχο επηδνηήζεηο 

γηα ηελ αγνξά ινγηζκηθνχ, ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη επξπδσληθψλ 

ζπλδέζεσλ, κηα ζεηξά απφ απνηειέζκαηα, φπσο ε ειεθηξνληθή 

ζπληαγνγξάθεζε, ε αληαιιαγή δεδνκέλσλ θαη ε θαηαγξαθή ηεο πνηφηεηαο 
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ησλ κεηξήζεσλ νξίδεη ηελ «νπζηαζηηθή ρξήζε». Νη ζπκκεηέρνληεο θαζνξίδνπλ 

ηνλ θαιχηεξν ηξφπν γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ απνηειεζκάησλ. Γηα ηελ 

πεξαηηέξσ πηνζεζία, ηα θίλεηξα δίλνπλ ηε ζέζε ηνπο ζε θπξψζεηο γηα εθείλνπο 

πνπ αδπλαηνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νπζηαζηηθά ηα EHRs έσο ην 2015. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαγλσξηζηεί ε ξηδηθή αιιαγή ζηελ πξνζέγγηζε απηή. 

Ρν ζχζηεκα παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο έρεη δέρεηαη γηα ρξφληα ηελ 

θξηηηθή φηη ηα θίλεηξα δελ είλαη επζπγξακκηζκέλα κε ηα απνηειέζκαηα. Ζ 

νπζηαζηηθή ρξήζε κεραληζκψλ είλαη κηα πξνζπάζεηα, πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ 

κηα ηεξάζηηα θξαηηθή επέλδπζε θαη ηελ απεηιή ησλ νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ, 

γηα λα αλαπηχμεη έλα λέν κνληέιν παξνρήο θηλήηξσλ. 

Δθηφο απφ απηά ηα θίλεηξα, πεξηζζφηεξα απφ 2 δηο δνιάξηα έρνπλ 

δηαηεζεί γηα λα βνεζήζνπλ ζηε ρξήζε ΔHR ζπζηεκάησλ. Νη πνιηηείεο 

ππνζηεξίδνληαη γηα λα αλαπηχμνπλ ηηο πνιηηηθέο θαη ηερλνινγίεο πνπ 

δηεπθνιχλνπλ ηελ αληαιιαγή εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ ηαηξηθήο θχζεσο 

κεηαμχ ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ησλ ηδξπκάησλ. 

ιεο απηέο νη ελέξγεηεο είραλ εγθξηζεί απφ ηνλ λφκν πεξί «ηερλνινγηψλ 

πιεξνθνξηψλ πγείαο γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θιηληθήο πγείαο» (HITECH), πνπ 

ήηαλ κέξνο ηνπ λφκνπ πεξί «αλάθηεζεο θαη επαλεπέλδπζεο» ηνπ 2009. Νη 

δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ HITECH έρνπλ σο ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο πγείαο ησλ 

αηφκσλ θαη ησλ επηδφζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. Ν λφκνο επηθεληξψλεηαη 

ζε ηέζζεξηο βαζηθνχο ζηφρνπο: νξηζκφο ηεο «ζεκαληηθήο ρξήζεο», 

ελζάξξπλζε θαη ζηήξημε ηεο επίηεπμεο νπζηαζηηθήο ρξήζεο κέζσ ηεο παξνρήο 

θηλήηξσλ θαη πξνγξακκάησλ επηρνξήγεζεο, ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ 

θνηλνχ ζηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα πιεξνθφξεζεο, εμαζθαιίδνληαο 

ηδησηηθφηεηα θαη αζθάιεηα, θαη πξνψζεζε ηεο ζπλερνχο θαηλνηνκίαο ησλ 

ηερλνινγηψλ ΖIT. 

Ξαξά ηηο θπβεξλεηηθέο ελέξγεηεο, ζε ηξία ζεκεία εμαθνινπζνχλ λα 

ππάξρνπλ ειιείςεηο: πηνζεζία, ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ζπλδεζηκφηεηα. 

Ρα θελά απηά πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ γηα λα επηηαρπλζνχλ ηα νθέιε ηεο 

επξπδσληθφηεηαο. 

4.3.3 Θιείζηκν ηνπ Σάζκαηνο ηνζέηεζεο Δπξπδσληθψλ Ρερλνινγηψλ ΖΗΡ 

 Έλα βαζηθφ εκπφδην γηα κεγαιχηεξε πηνζέηεζε επξπδσληθψλ 

ηερλνινγηψλ  ΖIT είλαη ηα κε επζπγξακκηζκέλα θίλεηξα. Δθείλνη πνπ 

επσθεινχληαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ απηψλ ζπρλά δελ 

είλαη νη ίδηνη κε εθείλνπο πνπ επσκίδνληαη ην θφζηνο εθαξκνγήο. Παλ 

απνηέιεζκα ηα λνζνθνκεία θαη νη γηαηξνί αλαθέξνπλ ηηο αζαθείο απνδφζεηο 

ησλ επελδχζεσλ σο ζεκαληηθά εκπφδηα ζηελ πηνζέηεζε ειεθηξνληθψλ 

αξρείσλ πγείαο. Αλη 'απηνχ, είλαη νη αζζελείο πνπ απνθνκίδνπλ ηα 

πεξηζζφηεξα απφ ηα άκεζα νθέιε ησλ ηερλνινγηψλ ΖΗΡ [21]. 
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Ζ πξνζέγγηζε ησλ ππεξεζηψλ HHS γηα ηελ νπζηαζηηθή ρξήζε 

αληηκεησπίδεη ην πξφβιεκα ηεο απφθιηζεο ησλ θηλήηξσλ γηα ρξήζε ησλ EHRs 

ζηνρεχνληαο ζε απνηειέζκαηα κε βάζε ηελ επηζηξνθή. Ρα απνηειέζκαηα πνπ 

βαζίδνληαη ζηελ επηζηξνθή αλαθνπθίδνπλ ην πξφβιεκα ησλ θηλήηξσλ κε ηε 

ζχλδεζε ησλ πιεξσκψλ κε απνδεδεηγκέλεο, κεηξήζηκεο κεηψζεηο δαπαλψλ 

θαη κε ηε βειηίσζε ηεο πγείαο. Υζηφζν, δελ ππάξρεη ηέηνηα ζπζηεκαηηθή ιχζε 

πνπ λα έρεη πξνζθεξζεί γηα ηελ ειεθηξνληθή πεξίζαιςε (e-care). Δπί ηνπ 

παξφληνο, κφλν 2 εθαηνκκχξηα δνιάξηα επελδχνληαη ζηνλ ηνκέα ησλ 

ππεξεζηψλ ηειε-πγείαο απφ έλαλ πξνυπνινγηζκφ πνπ μεπεξλά ηα 300 δηο 

δνιάξηα. 

 Τν θνγθξέζν θαη ν Υπνπξγφο Υγείαο θαη Αλζξσπίλσλ Υπεξεζηψλ 

(HHS) ζα πξέπεη λα εμεηάζεη ηελ αλάπηπμε κηαο ζηξαηεγηθήο πνπ 

ηεθκεξηψλεη ηελ απνδεδεηγκέλε αμία ησλ ηερλνινγηψλ e-care, πξνηείλεη 

κεηαξξπζκίζεηο πνπ πξνσζνχλ ηελ νπζηαζηηθή ρξήζε ηνπο θαη 

ζρεδηάδεη έλα κνλνπάηη γηα ηελ επξεία πηνζέηεζε ηνπο. 

Πηε δηακφξθσζε κηαο ζηξαηεγηθήο γηα ην e-care, νη HHS ζα πξέπεη λα 

εμεηάζνπλ ηελ αλάπηπμε λέσλ πιαηθνξκψλ πιεξσκήο γηα λα νδεγήζνπλ ζηελ 

πηνζέηεζε ησλ εθαξκνγψλ πνπ έρνπλ απνδεηρζεί απνηειεζκαηηθέο. Θα πξέπεη 

επίζεο λα ζηεξίμνπλ ηελ αμηνιφγεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ e-care, κέζσ 

πηινηηθψλ πξνγξακκάησλ. Κεηά απφ έλα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, ην 

Θνγθξέζν ζα πξέπεη λα εμεηάζεη ηε ζχγθιεζε κηαο επηηξνπήο γηα ηελ 

αλαζεψξεζε ησλ ζπζηάζεσλ ησλ HHS θαη ηελ ιήςε κέηξσλ γηα λα 

εμαζθαιίζεη επξχηεξε πηνζέηεζε απηψλ ησλ ηερλνινγηψλ. Ρν εζληθφ ζρέδην 

γηα ηελ επξπδσληθφηεηα ζπληζηά λα ζπκπεξηιεθζνχλ ηα αθφινπζα κέηξα ζην 

πιαίζην ηεο πξσηνβνπιίαο απηήο: 

 Νη HHS ζα πξέπεη λα εληνπίζνπλ εθαξκνγέο e-care ησλ νπνίσλ ε 

ρξήζε ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί κέζσ θνζηνιφγεζεο κε βάζε ηα 

απνηειέζκαηα. 

 Θαηά ηηο δνθηκέο λέσλ κνληέισλ πιεξσκήο, νη HHS ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ξεηά ηηο ππεξεζίεο e-care θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

επηπηψζεψλ ηνπο ζηελ κνληέια. πνπ απνδεηρζνχλ θαη επεθηαζνχλ, 

απηά ηα ελαιιαθηηθά κνληέια πιεξσκήο ζα πξνζθέξνπλ κία επηπιένλ 

ιχζε γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ππεξεζηψλ e-care. 

 Γηα ηηο εθθνιαπηφκελεο εθαξκνγέο e-care, νη HHS ζα πξέπεη λα 

ζηεξίμνπλ πεξαηηέξσ πηινηηθά πξνγξάκκαηα θαη  δνθηκέο ειέγρνπ πνπ 

δείρλνπλ ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο γηα ρξήζε. 

πάξρεη έλα επξχ θάζκα ησλ πξνβιεκάησλ γχξσ απφ ην λνκηθφ θαη 

θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ρξήζε ηερλνινγηψλ ΖΗΡ. Μεπεξαζκέλνη 

λφκσλ θαη θαλνληζκνί αλαζηέιινπλ ηελ πηνζέηεζε, θαζψο θαη ε ξπζκηζηηθή 
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αβεβαηφηεηα απνζαξξχλεη ηηο επελδχζεηο, ηφζν ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο 

αμηνπνίεζεο. 

 Τν θνγθξέζν, νη πνιηηείεο θαη ηα θέληξα παξνρήο πεξίζαιςεο (CMS), 

ζα πξέπεη λα εμεηάζνπλ ηε κείσζε ησλ θαλνληζηηθψλ θξαγκψλ πνπ 

εκπνδίδνπλ ηελ πηνζέηεζε ησλ ηερλνινγηψλ ΗΘΤ. 

 Η FCC θαη ν Οξγαληζκφο Τξνθίκσλ θαη Φαξκάθσλ (FDA) ζα πξέπεη λα 

απνζαθελίζνπλ ηηο θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο θαη ε δηαδηθαζία έγθξηζεο 

ησλ ζπζθεπψλ ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. 

Απφ ηελ κηα πιεπξά, γεληθήο ρξήζεο ηειεπηθνηλσληαθέο ζπζθεπέο φπσο ηα 

smartphones, ν εμνπιηζκφο ηειεδηάζθεςεο θαη ηα αζχξκαηα routers, 

ξπζκίδνληαη λνκηθά απνθιεηζηηθά απφ ηελ FCC, φηαλ δελ δεκηνπξγνχληαη ή 

φηαλ πξννξίδνληαη γηα ηαηξηθνχο ζθνπνχο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα ηαηξηθά 

πξντφληα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αζχξκαησλ ζπζθεπψλ, φπσο νη 

ηειερεηξηδφκελνη κεραληζκνί ρνξήγεζεο θαξκάθσλ ξπζκίδνληαη απφ ηνλ FDA. 

Υζηφζν, ε απμαλφκελε πνηθηιία ησλ ηαηξηθψλ εθαξκνγψλ πνπ κέζσ δηθηχσλ 

θαη ζπζθεπψλ κεηαδίδνπλ πιεξνθνξίεο ή παξέρνπλ ππνζηήξημε απνθάζεσλ 

ηφζν ζηνπο γηαηξνχο φζν θαη ζηνπο θαηαλαισηέο, παξνπζηάδεη πξνθιήζεηο γηα 

ην θαλνληζηηθφ πιαίζην. Ξηζαλή έιιεηςε ζαθήλεηαο ζρεηηθά κε ηελ θαηάιιειε 

ξπζκηζηηθή πξνζέγγηζε ζε απηέο ηηο ζπγθιίλνπζεο ηερλνινγίεο απεηιεί λα 

θαηαπλίμεη ηελ θαηλνηνκία, λα επηβξαδχλεη ηηο δηαδηθαζίεο έγθξηζεο 

εθαξκνγψλ θαη λα απνηξέςεη ηελ πηνζέηεζε. 

4.3.4 Αλάδεημε ηεο Αμίαο ησλ Ξιεξνθνξηψλ 

Ρα δεδνκέλα γίλνληαη φιν θαη πην πνιχ ην πνιχηηκν αγαζφ ηνπ θφζκνπ. Πε 

πνιινχο ηνκείο ε ειεχζεξε ξνή δεδνκέλσλ έρεη απμήζεη ηνλ αληαγσληζκφ, έρεη 

βειηηψζεη ηελ θαηαλφεζε ηνπ πειάηε, έρεη νδεγήζεη ηελ θαηλνηνκία θαη έρεη 

βειηηψζεη ηελ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. Δηαηξείεο φπσο ε Google θαη ε 

Amazon έρνπλ κε βαζίζεη ηα επηρεηξεκαηηθά ηνπο κνληέια ζηε ζεκαζία ηεο 

απειεπζέξσζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηε ρξήζε ηνπο κε ηξφπνπο πνπ παξάγνπλ 

εθηεηακέλεο αιιαγέο. 

Πηελ πξνζσπηθή ρξεκαηνδφηεζε, γηα παξάδεηγκα, ηα άηνκα κπνξνχλ λα 

κνηξάδνληαη ηα ζηνηρεία ηνπο απφ πνιινχο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο, 

πηζησηηθέο θάξηεο θαη ρξεκαηηζηεξηαθνχο ινγαξηαζκνχο κε έκπηζηα ηξίηα 

κέξε. Απηά ηα κέξε παξέρνπλ εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο πνπ σθεινχλ ηνπο 

θαηαλαισηέο. Ζ πξνεγκέλε ρξήζε δεδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο 

πξνζθέξεη ηεξάζηηα ππφζρεζε ζε πνιινχο ηνκείο φπσο θαιχηεξεο 

αμηνινγήζεηο ζεξαπείαο, εμαηνκηθεπκέλε ηαηξηθή, εληζρπκέλε δεκφζηα πγεία, 

ζπλεηδεηνπνηεκέλνη θαηαλαισηέο, βειηησκέλεο απνθάζεηο πνιηηηθήο. 

Ζ «ςεθηαθή» πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ζηελ Ακεξηθή βξίζθεηαη ζε έλα 

ζεκείν θακπήο. Ν λφκνο HITECH ζα πξέπεη λα βειηηψζεη θαηά πνιχ ηφζν ηε 

δηαινγή ησλ δηαιεηηνπξγηθψλ θιηληθψλ δεδνκέλσλ θαζψο θαη ηελ πξφζβαζε 
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ησλ θαηαλαισηψλ ζε ηέηνηα δεδνκέλα. Ξαξ 'φια απηά, κηα ζεηξά απφ εκπφδηα 

εκπνδίδνπλ ηελ πξνεγκέλε ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ γηα λα θάλνπλ ηνπο 

Ακεξηθαλνχο πγηέζηεξνπο κε ιηγφηεξα ρξήκαηα. Ξξψηνλ, φινη νη ηχπνη ησλ 

δεδνκέλσλ γηα ηελ πγεία δελ ζπιιέγνληαη νκνηφκνξθα. Γεχηεξνλ, νη 

θαλνληζκνί ηεο θπβέξλεζεο πεξηνξίδνπλ ηελ πξφζβαζε ησλ θαηαλαισηψλ ζηα 

δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα γηα ηελ πγεία. 

 Τν Γξαθείν ηνπ Εζληθνχ Σπληνληζηή γηα ηηο ηερλνινγίεο ΗΘΤ (ONC) ζα 

πξέπεη λα ζεζπίζεη θνηλά πξφηππα θαη πξσηφθνιια γηα ηελ αληαιιαγή 

δηνηθεηηθψλ, εξεπλεηηθψλ θαη θιηληθψλ δεδνκέλσλ, θαη λα παξέρεη 

θίλεηξα γηα ηε ρξήζε ηνπο. 

 Τν θνγθξέζν πξέπεη λα εμεηάζεη λα παξέρεη ζηνπο θαηαλαισηέο 

πξφζβαζε θαη έιεγρν ζε φια ηα ςεθηαθά δεδνκέλα πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο ηνπο. 

4.3.5 Δμάιεηςε ηνπ Σάζκαηνο Ππλδεζηκφηεηαο Δπξπδσληθψλ πεξεζηψλ ΖΗΡ 

Έξεπλεο δείρλνπλ ηελ αλεπάξθεηα ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ γηα 

επξπδσληθέο ζπλδέζεηο ησλ παξφρσλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ζηελ 

ηθαλφηεηα ηεο ππνδνκήο ηεο ρψξαο λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο απηέο. Νη αλάγθεο 

ησλ παξφρσλ νθείινληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ ξαγδαία αχμεζε ηνπ πνζνχ 

ησλ ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία ηα νπνία ζπιιέγνληαη θαη 

αληαιιάζζνληαη. Κηα κφλν ζπλεδξία δηαβνχιεπζεο βίληεν κπνξεί λα 

απαηηήζεη κηα ζπκκεηξηθή ζχλδεζε 2 Mbps κε κηα θαιή πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 

πάξρεη έλα επξχ θάζκα απαηηήζεσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ EHRs. Θαηά 

ηελ επφκελε δεθαεηία, νη γηαηξνί ζα πξέπεη λα αληαιιάζζνπλ φιν θαη πην 

κεγάια αξρεία, θαζψο λέεο ηερλνινγίεο, φπσο ε 3D απεηθφληζε, γίλνληαη πην 

δηαδεδνκέλεο. 

Νη αλάγθεο ζπλδεζηκφηεηαο ησλ δηαθφξσλ ππεξεζηψλ πγείαο ζα 

πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπο θαη ην κέγεζφο ηνπο. Δπηπιένλ, νη 

εθαξκνγέο πνπ ελζσκαηψλνπλ επεμεξγαζία εηθφλαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη 

δσληαλφ βίληεν, ζα ηνλψζνπλ ηε δήηεζε γηα πεξηζζφηεξεο θαη θαιχηεξεο 

επξπδσληθέο ζπλδέζεηο επεηδή απηέο νη εθαξκνγέο έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

απαηηήζεηο γηα ηαρχηεηα. Αλ θαη νξηζκέλνη πάξνρνη πγείαο επί ηνπ παξφληνο 

ιεηηνπξγνχλ ζε ρακειφηεξα επίπεδα ζπλδεζηκφηεηαο θαη πνηφηεηαο, ηα 

επίπεδα απηά ππνιεηηνπξγνχλ ππφ ηελ απμαλφκελε δήηεζε θαη δελ είλαη ζε 

ζέζε λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ ζην εγγχο 

κέιινλ. 

Ζ θαηαλφεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ γηα ηνπο 

παξφρνπο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο είλαη έλαο λένο, αιιά ζεκαληηθφο ηνκέαο 

αλάιπζεο. πάξρνπλ πεξηζζφηεξα πνπ πξέπεη λα γίλνπλ, ηδίσο θαζψο ε 

αλάγθε γηα θαιχηεξα δεδνκέλα ζπλερίδεη λα απμάλεηαη. Θαζψο λέεο 

εθαξκνγέο ΖΗΡ γίλνληαη πην δηαδεδνκέλεο θαη ε ζεκαζία ηεο αζχξκαηεο 
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ζπλδεζηκφηεηαο κεγαιψλεη πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

πνζνηηθνπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ θφζηνπο ησλ επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ 

ζε έλα πην αλαιπηηθφ επίπεδν. 

Νη ζπζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην εζληθφ ζρέδην γηα ηελ επξπδσληθφηεηα 

ζα έρνπλ ηεξάζηηα επίδξαζε ζηα ηδξχκαηα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ηδίσο 

ζηνπο θαηαλαισηέο θαη ζηνπο κηθξνχο παξφρνπο πνπ θαηά πάζα πηζαλφηεηα 

ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ καδηθέο ιχζεηο. Υζηφζν, ιφγσ ηνπ ξφινπ ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηελ δσή ησλ θαηαλαισηψλ θαη ε ζεκαζία ηνπ γηα 

ηελ εζληθή νηθνλνκία, είλαη θξίζηκν λα δηαηεξεζεί έλα ζχλνιν πξνγξακκάησλ 

ζην πιαίζην ηνπ ηακείνπ εζληθψλ ππεξεζηψλ (USF) γηα λα ζπκβάιιεη ζηελ 

αλάθακςε ηεο πηνζέηεζεο ηεο επξπδσληθφηεηαο απφ ηνπο παξφρνπο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Ρν πξφγξακκα πεξηθεξεηαθήο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο ηεο FCC φπσο είλαη δηαξζξσκέλν ζήκεξα δελ ηθαλνπνηεί ηηο 

αλάγθεο ηεο ρψξαο. 

Ξαξά ηηο πξνζπάζεηεο ηεο FCC κέρξη ζήκεξα, πνιινί πάξνρνη 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο παξακέλνπλ ππφ-ζπλδεδεκέλνη. Ρα πξνγξάκκαηα 

ηεο FCC έρνπλ αλάγθε απφ βειηίσζε ησλ κέηξσλ απφδνζεο γηα λα 

αμηνινγήζνπλ ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζηηο επξπδσληθέο ππεξεζίεο θαη, θπξίσο, 

ζηελ θξνληίδα ησλ αζζελψλ. Ζ FCC ζα πξέπεη λα ιάβεη κηα λέα καηηά θαη λα 

αμηνινγήζεη πψο κπνξεί λα βειηησζεί ην πξφγξακκα πεξηθεξεηαθήο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη ηα θεθάιαηα 

ρξεζηκνπνηνχληαη απνηειεζκαηηθά θαη θαηάιιεια γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνθιήζεσλ πηνζέηεζεο θαη αλάπηπμεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. 

 Η FCC ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηήζεη ηελ πθηζηάκελε ρξεκαηνδφηεζε 

γηα πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν κε έλα Τακείν Επξπδσληθήο Πξφζβαζεο 

γηα ηελ  Υγεία. 

 Η FCC ζα πξέπεη λα ζεζπίζεη έλα Τακείν γηα ηηο Επξπδσληθέο Υπνδνκέο 

γηα ηελ Υγεία (HCBF) γηα λα επηδνηήζεη ηελ αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ ζε 

ρψξνπο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο  φπνπ ηα ππάξρνληα δίθηπα είλαη 

αλεπαξθή. 

 Η FCC ζα πξέπεη λα επηηξέςεη ηε ζπκκεηνρή ζην ηακείν HCBF ζε 

ππεξεζίεο καθξνρξφληαο θξνληίδαο, ζε θέληξα δεδνκέλσλ θαη ζε άιιεο 

παξφκνηεο ζέζεηο. Τν θνγθξέζν πξέπεη λα εμεηάζεη ηελ παξνρή 

ζηήξημεο ζε θεξδνζθνπηθά ηδξχκαηα πνπ εμππεξεηνχλ θπξίσο ηνπο 

εππαζείο πιεζπζκνχο. 

 Γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηελ απάηε θαη ηελ θαηάρξεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο γηα ηελ πεξηθεξεηαθή πγεία, ε FCC πξέπεη λα απαηηήζεη 

απφ ηα ζπκκεηέρνληα ηδξχκαηα λα εμαζθαιίζνπλ κέηξα απφδνζεο γηα 

λα ηχρνπλ USF επηδνηήζεηο, φπσο ηα θξηηήξηα νπζηαζηηθήο ρξήζεο ησλ 

HHS. 
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 Η FCC ζα πξέπεη λα δεκνζηεχεη πεξηνδηθά κία έθζεζε γηα ηελ 

θαηάζηαζε ησλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ πγείαο. 

Κέζσ ησλ κεραληζκψλ απηψλ, ε FCC πξέπεη λα αλαπηχμεη κηα λννηξνπία 

δνθηκψλ θαη κάζεζεο. Γνπιεχνληαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο, 

ηνπο δηακνξθσηέο πνιηηηθψλ θαη ηνπο εγέηεο ηεο βηνκεραλίαο, ε FCC πξέπεη 

λα επηδηψμεη ηε ζπλερή αμηνιφγεζε ηνπ αληίθηππνπ ησλ πξνγξακκάησλ ηεο 

θαη αιιάδεη θαηεχζπλζε φηαλ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνζδνθίεο. Γηα λα 

εμαζθαιηζηεί επαξθήο ζηήξημε γηα ηηο δνθηκέο απηέο, ε FCC πξέπεη λα 

δηαζέηεη έλα κέξνο ηεο πθηζηάκελεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηηο θαηλνηφκεο ηδέεο 

θαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ ηηο πθηζηάκελεο 

πξνζπάζεηεο. Νη ελέξγεηεο απηέο ζα κπνξνχζαλ επίζεο λα ζπκβάινπλ ζηε 

κείσζε ηεο απάηεο θαη ηεο θαηάρξεζεο, επεηδή ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζα κπνξνχζε λα παξαθνινπζείηαη ζπλερψο, κε θαλφλεο θαη 

δηαρείξηζε πνπ πξνζαξκφδνληαη φπσο απαηηείηαη. 

Θαζψο νη ηερλνινγίεο εμειίζζνληαη κε ηαρχηεηα, ην ίδην θάλνπλ νη 

πξνζδνθίεο γηα ηελ πηνζέηεζε ηερλνινγηψλ ΖΗΡ ζηελ Ακεξηθή. Ρν κειινληηθφ 

έξγν ζα είλαη πην επηηπρέο αλ ζπλδπάδεη ηηο πξνζπάζεηεο ηεο θπβέξλεζεο, ηεο 

βηνκεραλίαο θαη ηεο θνηλφηεηαο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. 

4.4 Δθπαίδεπζε 

Νη Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο έρνπλ κεξηθά απφ ηα θαιχηεξα ζρνιεία θαη 

παλεπηζηήκηα ζηνλ θφζκν θαη παξάγνπλ θνξπθαίνπο επηζηήκνλεο ζε θάζε 

θιάδν. Ρν δεκφζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα έρεη αλαπηχμεη νπζηαζηηθά ην 

εξγαηηθφ δπλακηθφ γηα ηελ βηνκεραληθή επνρή, θαη νη απφθνηηνί ηνπ έρνπλ 

βνεζήζεη ηηο Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο λα γίλνπλ ε πην επεκεξνχζα ρψξα ζηνλ 

θφζκν. 

Υζηφζν, νη αλάγθεο ηεο λέαο νηθνλνκίαο πνπ έρεη βάζε ηηο πιεξνθνξίεο 

απαηηνχλ νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζην ηζρχνλ ζχζηεκα. Νη ακεξηθαληθέο 

επηρεηξήζεηο έδεημαλ έλα δηεπξπλφκελν ράζκα κεηαμχ ησλ ηθαλνηήησλ ησλ 

απνθνίησλ θαη ησλ ζχγρξνλσλ απαηηήζεσλ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Ρν 

ακεξηθαληθφ ππνπξγείν Δξγαζίαο πξνβιέπεη φηη ηα επαγγέικαηα πνπ 

απαηηνχλ ζπλήζσο ηελ απφθηεζε κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ αληηπξνζσπεχνπλ 

ζρεδφλ ην ήκηζπ φισλ ησλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο γηα ηελ πεξίνδν 2008 - 

2018. Ν ρψξνο εξγαζίαο ηνπ 21νπ αηψλα απαηηεί ηφζν ηελ θαιχηεξε κφξθσζε 

θαη έλα δηαθνξεηηθά εθπαηδεπκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ. 

Δλψ νξηζκέλνη θνηηεηέο πξννδεχνπλ εμαηξεηηθά θαιά, ην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα ζην ζχλνιφ ηνπ αληηκεησπίδεη ηεξάζηηεο πξνθιήζεηο. Ρν 32% φισλ 

ησλ καζεηέο ησλ δεκφζησλ ζρνιείσλ θαη ην 50% ησλ αθξνακεξηθάλσλ θαη 

ηζπαλφθσλσλ καζεηψλ απνηπγράλνπλ λα απνθνηηήζνπλ απφ ην ιχθεην. 

Ππγθξηηηθά κε ηνπο δηεζλείο φξνπο αλαθνξάο, νη Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο 
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ππνιείπνληαη ζεκαληηθά έλαληη άιισλ πξνεγκέλσλ ρσξψλ ζηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ, ηδηαίηεξα ζηα καζεκαηηθά θαη ηηο επηζηήκεο, 

φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα. 

 

Γηάγξακκα 12:  Σν πξόγξακκα Γηεζλνύο Αμηνιόγεζεο Μαζεηώλ (PISA) δείρλεη όηη 

νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο πζηεξνύλ ησλ άιισλ ρσξώλ ηνπ Οξγαληζκνύ Οηθνλνκηθήο 

πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ) 

Νη εξεπλεηέο έρνπλ κειεηήζεη απηά ηα δεδνκέλα γηα ρξφληα θαη έρνπλ 

πξνζδηνξίζεη δηάθνξνπο παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ. Πε 

απηά πεξηιακβάλνληαη ε αλεπάξθεηα θαιά εθπαηδεπκέλσλ δαζθάισλ ζε 

βαζηθνχο ηνκείο φπσο ε επηζηήκε, ε ηερλνινγία, ε κεραληθή θαη ηα 

καζεκαηηθά (STEM), ε άδηθε θαηαλνκή ησλ πςειά εηδηθεπκέλσλ θαζεγεηψλ 

θαη ε έιιεηςε θαιά εθπαηδεπκέλσλ δηεπζπληψλ θαη δηαρεηξηζηψλ. Δπηπιένλ, 

ππάξρεη επξεία αδπλακία ζηελ πξνζπάζεηα λα εκπιαθνχλ νη καζεηέο ζηελ 

δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο, έιιεηςε πξνηχπσλ θαη αμηνινγήζεσλ πνπ κεηξνχλ 

ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο κάζεζεο θαη ηελ αλεπαξθή πξφζβαζε ζε 

εμαηνκηθεπκέλν πεξηερφκελν ζηνπο καζεηέο. Δπηδεηλψλνληαο ηηο πξνθιήζεηο 

απηέο, είλαη εκθαλήο ε αδπλακία ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη δηεπζπληψλ λα 

αληαιιάζζνπλ βέιηηζηεο πξαθηηθέο, ην πεξηερφκελν θαη ηηο ζηξαηεγηθέο γηα ηε 

βειηίσζε ησλ ζηφρσλ. Ζ θιηκάθσζε ηνπ θφζηνπο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη 

επίζεο έλα θξίζηκν ζέκα. 

Ζ επξπδσληθφηεηα κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα λα 

βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο γνλείο θαη ηνπο καζεηέο λα 

αληαπνθξηζνχλ ζε ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ 

νηθνλνκηθή επεκεξία ηεο ρψξαο θαη ε καθξνπξφζεζκε επηηπρία εμαξηάηαη 

απφ ηελ βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο γηα φινπο ηνπο καζεηέο, θαη νη 

επξπδσληθέο ιχζεηο ππφζρνληαη λα ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηελ δεκηνπξγία 
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πξνηχπσλ πςειψλ επηδφζεσλ. Κε ηελ επξπδσληθή ζχλδεζε, νη καζεηέο θαη νη 

θαζεγεηέο κπνξνχλ λα επεθηείλνπλ ηελ κάζεζε πέξα απφ ηα ρσξνηαμηθά 

φξηα ηνπ ζρνιείνπ. Ζ επξπδσληθφηεηα κπνξεί επίζεο λα παξέρεη πην 

πξνζαξκνζκέλεο επθαηξίεο κάζεζεο γηα ηνπο καζεηέο ψζηε λα έρνπλ 

πξφζβαζε ζε πςειήο πνηφηεηαο, ρακεινχ θφζηνπο θαη εμαηνκηθεπκέλν 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Δπίζεο, κπνξεί λα βειηηψζεη ηε ξνή ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ, επηηξέπνληαο ζηνπο δαζθάινπο, ηνπο γνλείο θαη ηνπο 

νξγαληζκνχο λα ιακβάλνπλ θαιχηεξεο απνθάζεηο ζπλδεδεκέλεο κε ηηο 

αλάγθεο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ θάζε καζεηή. Ζ βειηίσζε ηεο ξνήο 

πιεξνθνξηψλ κπνξεί επίζεο λα θάλεη ηηο εθπαηδεπηηθέο αγνξέο πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ πην αληαγσληζηηθέο, επηηξέπνληαο ζρνιηθέο πεξηθέξεηεο θαη 

άιινπο νξγαληζκνχο λα αλαπηχμνπλ ή λα αγνξάζνπλ πςειφηεξεο πνηφηεηαο 

εθπαηδεπηηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο. 

4.4.1 Ξξνψζεζε ηεο δηαδηθηπαθήο εθπαίδεπζεο 

Ζ επξπδσληθφηεηα δηαζπά ηνπο παξαδνζηαθνχο θξαγκνχο έηζη ψζηε ε 

δηδαζθαιία θαη ε κάζεζε λα ζπκβαίλεη κε λένπο ηξφπνπο. Έλαο καζεηήο πνπ 

θνηηά ζε έλα πεξηθεξεηαθφ ζρνιείν πνπ δελ πξνζθέξεη πξνρσξεκέλα ζέκαηα 

κπνξεί λα ιακβάλνπλ απεπζείαο νδεγίεο απφ έλαλ δάζθαιν πνπ βξίζθεηαη ζε 

έλα δηαθνξεηηθφ κέξνο ηεο πνιηηείαο ή αθφκε θαη ηεο ρψξαο. Ν δάζθαινο, ν 

νπνίνο είλαη ζε απεπζείαο ζχλδεζε κπνξεί λα κελ παξέρεη κφλν δηαιέμεηο 

αιιά επίζεο λα ρξεζηκνπνηεί instant messaging θαη e-mail γηα λα 

επηθνηλσλήζεη κε ην θνηηεηή. Ν δάζθαινο, επίζεο, κπνξεί λα θαηεπζχλεη ην 

καζεηή πξνο δηαδξαζηηθά εξγαιεία πνπ  επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα 

θάλνπλ πξαθηηθή εμάζθεζε απφ κφλνη ηνπο. 

πσο δείρλνπλ ηα παξαδείγκαηα απηά, ε επξπδσληθφηεηα πξνζθέξεη 

ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο. Σάξε ζε έλα κεγάιν 

κέξνο απφ 2,25 δηο δνιάξηα πνπ παξέρνληαη εηεζίσο γηα ηε ζηήξημε ηεο 

παηδείαο, ζρεδφλ θάζε ζρνιείν ηεο ρψξαο έρεη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. 

Υζηφζν, ν ππνινγηζηήο θαη ε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν κφλν δελ νδεγεί ζηελ 

βειηίσζε ησλ καζεηψλ [22]. Ζ πξφζβαζε ζα πξέπεη λα ζπλδπαζηεί κε 

θαηάιιεια ζπζηήκαηα online εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ, θαη κε ηελ 

θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

πάξρνπλ ηζρπξέο ελδείμεηο φηη ηα online καζήκαηα εθκάζεζεο δελ 

ζπζηάδνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο γηα ηελ επθνιία θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα. Κεξηθέο ζρνιηθέο κνλάδεο δηαπηζηψλνπλ φηη ηα online 

ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ κε ηα πςειά πνζνζηά εγθαηάιεηςεο ηνπ 

ζρνιείνπ. Δθηφο απφ ηελ πξφιεςε ηεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ, παξέρνπλ 

θαη επειημία ζηνπο καζεηέο πνπ δελ κπνξνχλ λα πάλε ζην ζρνιείν ιφγσ 

πξνβιεκάησλ πγείαο, ιφγσ ηεο εξγαζίαο ηνπο ή γηα άιινπο ιφγνπο. 

Νη εθπαηδεπηηθνί επίζεο επσθεινχληαη απφ ηηο δηαδηθηπαθέο θνηλφηεηεο 

κάζεζεο, απφ ηηο ηζηνζειίδεο αλάπηπμεο καζεκάησλ θαη απφ πηζηνπνηεκέλεο 
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επθαηξίεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. Απηφ ηνπο επηηξέπεη λα εθπιεξψζνπλ 

ηηο δηδαζθαιηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο κε πην επέιηθηνπο θαη δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο. Υζηφζν εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ ζεκαληηθά εκπφδηα γηα ηελ 

πιήξε αμηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ online κάζεζεο [23]: 

 πάξρεη κηα πεξηνξηζκέλε νκάδα πςειήο πνηφηεηαο ςεθηαθνχ 

πεξηερνκέλνπ ζην νπνίν ππάξρεη εχθνιε πξφζβαζε θαη ην νπνίν 

ζπλδπάδεηαη κε άιιν πεξηερφκελν ψζηε λα κπνξνχλ νη εθπαηδεπηηθνί λα 

πξνζαξκφζνπλ ηα δηαζέζηκα εξγαιεία κε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ 

ηνπο. 

 Νη καζεηέο ζπρλά δπζθνιεχνληαη λα παξαθνινπζήζνπλ δηαδηθηπαθά 

καζήκαηα, θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζε κία πνιηηεία κπνξεί λα κελ είλαη ζε 

ζέζε λα δηδάμνπλ ζε κία άιιε κέζσ ηέηνησλ καζεκάησλ. 

 Νη καζεηέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί κπνξεί λα κελ δηαζέηνπλ ηηο ςεθηαθέο 

δεμηφηεηεο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα λα γίλεη ρξήζε ησλ επξπδσληθψλ 

εξγαιείσλ. 

4.4.1.1 Δπέθηαζε ηνπ Τεθηαθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ 

Ζ θπβέξλεζε κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ην πξψην εκπφδην κέζα απφ ηξία 

ζηάδηα. Ξξψηνλ, ζα πξέπεη λα θαζνξίζεη θαη λα πηνζεηήζεη ηα πξφηππα γηα 

ηελ εχξεζε θαη ηελ θνηλή ρξήζε ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ, 

θαζψο θαη λα ρνξεγήζεη άδεηεο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ςεθηαθή ρξήζε. Νη 

εθπαηδεπηηθνί, νη καζεηέο θαη άιινη ρξήζηεο πξέπεη λα κπνξνχλ λα βξίζθνπλ 

εχθνια, λα αγνξάδνπλ, λα έρνπλ πξφζβαζε θαη λα ζπλδπάδνπλ ηνπο 

ςεθηαθνχο πφξνπο πνπ πιεξνχλ ηα πξφηππα. Γεχηεξνλ, ε θπβέξλεζε πξέπεη 

λα ιάβεη κέηξα γηα λα δεκηνπξγήζεη κηα νκάδα ςεθηαθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

πφξσλ πνπ πιεξνχλ ηα πξφηππα ηνπ ππνπξγείνπ Ξαηδείαο. Ρξίηνλ, ε 

θπβέξλεζε ζα πξέπεη λα ζηεξίμεη ηνπο δεκηνπξγνχο θαη νξγαληζκνχο ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα ψζηε λα ζπλεηζθέξνπλ ην πιηθφ ηνπο κέζα ζε απηά ηα 

πξφηππα. 

Ζ αχμεζε ησλ εζεινληηθψλ ζπλεηζθνξψλ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ ζηελ 

εθπαίδεπζε απφ φινπο ηνπο ηνκείο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ πξνψζεζε ηεο 

online κάζεζεο θαη ζηε πξνψζεζε λέσλ, πην ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο 

καζεηέο, ρσξίο ηδηαίηεξν θφζηνο γηα ηνπο παξφρνπο πεξηερνκέλνπ. Ρν 

θνγθξέζν πξέπεη λα εμεηάζεη ηξφπνπο ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί λα 

αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο καζεηέο ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο λέν εθπαηδεπηηθφ 

πεξηερφκελν ην νπνίν έρεη ζπλεηζθέξεη ην θνηλφ. 

4.4.1.2 Δπέθηαζε ησλ Ππζηεκάησλ Γηθηπαθήο Δθπαίδεπζεο 

Απνηειεζκαηηθέο επξπδσληθέο ιχζεηο ππάξρνπλ. Αιιά ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν κε πεξηνξηζκέλνπο ηξφπνπο γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, 

φπσο νη ξπζκηζηηθνί θξαγκνί, νη δπλάκεηο ηεο αγνξάο θαη νη πεξηνξηζκέλνη 
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πφξνη. Ξνιιέο ειπηδνθφξεο ηδέεο θαη εθαξκνγέο έρνπλ αλαπηπρζεί κε ηξφπν 

πνπ λα κελ επλννχλ κηα επξεία ρξήζε θαη πηνζέηεζε ή έληαμή ηνπο ζηελ ηάμε. 

Νη εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο ζηηο Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο δηαλέκνληαη άληζα, 

ζπλήζσο ιφγσ ηεο άληζεο πξφζβαζεο ζε πςειήο πνηφηεηαο εθπαηδεπηηθνχο 

θαη πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ [24]. Ζ online κάζεζε κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε 

κείσζε ησλ ελ ιφγσ δηαθνξψλ. 

Ρα ζπζηήκαηα online κάζεζεο πνιχ ζπρλά αλαπηχζζνληαη ρσξίο 

απνηειεζκαηηθή έξεπλα θαη ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο. Δπηπιένλ, ζπρλά δελ 

βειηηψλνληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ [25]. Δπεηδή ε ειεθηξνληθή κάζεζε 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί νπνηεδήπνηε θαη νπνπδήπνηε, ε έξεπλα έρεη 

απνδεηρζεί φηη είλαη πην δχζθνιε απφ φηη ζηελ πεξίπησζε κηαο ηάμεο 

δηδαζθαιίαο. Ζ θπβέξλεζε κπνξεί λα βνεζήζεη κε ηελ ππνζηήξημε, ηελ 

απαίηεζε θαη ηελ δεκνζίεπζε ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ κάζεζεο. 

Ρν θφζηνο είλαη αθφκα έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα γηα ηηο online ιχζεηο 

κάζεζεο. Κε ρξεκαηνδφηεζε ηεο αλάπηπμεο θαηλνηφκσλ εθαξκνγψλ 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα, ην πνπξγείν Ξαηδείαο ησλ ΖΞΑ 

κπνξεί, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, λα είλαη ζε ζέζε λα επηηαρχλεη ηελ 

αλάπηπμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ έσο φηνπ είλαη αξθεηά ψξηκεο γηα λα 

ελζσκαησζνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. ηαλ θαηάιιεια εκπνξηθά 

πξντφληα online εθπαίδεπζεο είλαη δηαζέζηκα, κπνξεί λα είλαη θζελφηεξε ε 

απφθηεζε ησλ αδεηψλ ρξήζεο απφ ηελ αλάπηπμε λέσλ ιχζεσλ. Υζηφζν, νη 

επελδχζεηο ζε ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ κηα 

ζπκπιεξσκαηηθή ζηξαηεγηθή πνπ παξάιιεια ηα άιια ινγηζκηθά ζα 

εληζρχζνπλ ηηο ιχζεηο πνπ δηαζέηεη ε εθπαηδεπηηθή αγνξά. 

4.4.1.3 Ξξναγσγή ηνπ Τεθηαθνχ Αιθαβεηηζκνχ 

Πε έλαλ φιν θαη πην ςεθηαθφ θφζκν, ε παηδεία πξέπεη λα απνθηήζεη κία 

επξχηεξε έλλνηα γηα λα ζπκπεξηιάβεη θαη ηελ επρέξεηα ζηηο ςεθηαθέο 

δεμηφηεηεο θαη ηηο πιεξνθνξίεο. Ζ ςεθηαθή κφξθσζε είλαη ε δπλαηφηεηα λα 

βξίζθνπκε, λα αμηνινγνχκε, λα αμηνπνηνχκε θαη λα δεκηνπξγνχκε ηηο 

πιεξνθνξίεο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ςεθηαθή ηερλνινγία [26]. Ξξφζζεηεο 

δεμηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα δηαβάδνπκε θαη λα εξκελεχνπκε 

θείκελν, ήρν θαη εηθφλεο, γηα ηελ αλαπαξαγσγή δεδνκέλσλ θαη εηθφλσλ κέζσ 

ηεο ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη εθαξκνγή ηεο λέα 

γλψζεο πνπ απνθηήζεθε απφ ςεθηαθά πεξηβάιινληα [27]. Δπίζεο, ε ςεθηαθή 

αζθάιεηα ζπρλά πεξηιακβάλεηαη ζηνπο νξηζκνχο ηεο ςεθηαθήο κφξθσζεο. 

Νη ςεθηαθέο δεμηφηεηεο απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ησλ 

ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ κάζεζεο θαη ησλ κειινληηθψλ επθαηξηψλ 

απαζρφιεζεο. Αιιά νη καζεηέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζπρλά ζηεξνχληαη απηψλ 

ησλ δεμηνηήησλ. Αλ θαη νη καζεηέο ηνπ ζήκεξα κπνξεί λα είλαη εμνηθεησκέλνη 
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κε θάπνηα ηερλνινγία, απέρνπλ πνιχ απφ ηελ ηθαλφηεηα λα εληνπίδνπλ θαη λα 

θάλνπλ ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ [28]. 

Ξνιινί καζεηέο ησλ Ζ.Ξ.Α. κπνξνχλ λα ρεηξηζηνχλ ηα πιεθηξνιφγηα ησλ 

ππνινγηζηψλ θαη ηηο αζχξκαηεο ζπζθεπέο, αιιά ε ςεθηαθή επηθνηλσλία 

πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξα απφ ηελ ηθαλφηεηα λα ρξεζηκνπνηεί θάπνηνο κηα 

ζπζθεπή. Νη καζεηέο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αλαιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα, 

ψζηε λα κπνξνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ πνηεο πιεξνθνξίεο ρξεηάδνληαη γηα λα 

θέξνπλ εηο πέξαο κηα εξγαζία. Ζ ελζσκάησζε ηεο ςεθηαθήο κφξθσζεο ζε 

ππάξρνπζεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο επηηξέπεη ζε απηέο ηηο δεμηφηεηεο λα 

αμηνπνηεζνχλ θαη λα αλαπηπρζνχλ κε πξαθηηθφ ηξφπν. Νη καζεηέο πξέπεη 

επίζεο λα θαηαιάβνπλ ηηο εζηθέο επζχλεο ηνπο ζηελ ρξήζε δηαδηθηπαθψλ 

ζπλδέζεσλ θαη λα μέξνπλ πψο λα είλαη αζθαιείο κε ηε ρξήζε πξνεγκέλσλ 

επξπδσληθψλ ηερλνινγηψλ. Γηα λα επηηχρνπλ ζηνλ 21ν αηψλα, νη καζεηέο 

πξέπεη λα γλσξίδνπλ άξηζηα ηελ αλάπηπμε, ηελ πξνψζεζε θαη ηελ εθαξκνγή 

ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ηνπο, πάλσ ζε ςεθηαθέο ππεξεζίεο, ζε ζρεδφλ 

θάζε ηνκέα ή επάγγεικα. 

Ζ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ςεθηαθήο παηδείαο γηα καζεηέο ζεκαίλεη φηη 

νη θαζεγεηέο, επίζεο, πξέπεη λα είλαη ςεθηαθά εμνηθεησκέλνη. Νη 

εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ φηη ε online δηδαζθαιία απαηηεί δηαθνξεηηθέο 

δεμηφηεηεο απφ ηελ θιαζηθή δηδαζθαιία ζηελ ηάμε [29]. Νη καζεηέο 

ρξεηάδνληαη επίζεο θαηάξηηζε ζε online κεζφδνπο κάζεζεο. Θαηά ζπλέπεηα, 

νη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδνληαη θαηάξηηζε ηφζν ζηελ ςεθηαθή εθπαίδεπζε φζν 

θαη ζηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο[30]. Online καζήκαηα ζηελ δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ζπρλά εμππεξεηνχλ λεφηεξνπο απφ ην κέζν φξν καζεηέο πνπ 

επηδηψθνπλ ηελ πξφζβαζε ζε ηαρεία καζήκαηα, ζηα καζεκαηηθά ή ζε άιιεο 

επηζηήκεο, πνπ δελ είλαη δηαζέζηκα ζηα ζρνιεία ηνπο. Online καζήκαηα 

εμππεξεηνχλ επίζεο κεγαιχηεξνπο απφ ην κέζν φξν καζεηέο πνπ έρνπλ 

αλάγθε απφ βξαδχηεξνπο ξπζκνχο κάζεζεο θαη εμαηνκηθεπκέλε πξνζνρή 

[31]. Απηή ε δηαθχκαλζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

γεσγξαθηθή θαηαλνκή πνπ εκθαλίδεηαη ζε έλα δηθηπαθφ πεξηβάιινλ, παξέρεη 

επηπιένλ πξνθιήζεηο γηα ηηο νπνίεο νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα 

πξνεηνηκαζηνχλ. 

4.4.2 Απειεπζέξσζε ηεο Γχλακεο ησλ Γεδνκέλσλ θαη Βειηίσζε ηεο 

Γηαθάλεηαο 

Πηελ ηδαληθή πεξίπησζε, έλαο δάζθαινο ζα είρε πξφζβαζε ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν ζε αθξηβείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην επίπεδν ησλ δεμηνηήησλ θάζε 

καζεηή, κε ηνπο βαζκνχο ησλ καζεκάησλ , κε ηα απνηειέζκαηα ησλ 

δηαγσληζκάησλ θαη κε ηελ πξφνδν. Δπηπιένλ, εάλ έλα δήηεκα πνπ είλαη έμσ 

απφ ηελ εκπεηξία ηνπ δάζθαινπ πξνθχςεη, ηφηε απηφο ηα έπξεπε λα έρεη 

ζηηγκηαία πξφζβαζε ζε online πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζέκα θαη, ίζσο, ζε 

εκπεηξνγλψκνλεο θαη ζε ζπλαδέιθνπο νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα 

πξνζθέξνπλ ηηο ζπκβνπιέο ηνπο. 
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Απηή ηε ζηηγκή, σζηφζν, ηα ζρνιεία ιεηηνπξγνχλ κε έλα ζπλνλζχιεπκα 

ησλ ηδηφθηεησλ ζπζηεκάησλ δεδνκέλσλ πνπ θάλνπλ ηελ θνηλή ρξήζε 

ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηνπο θνηηεηέο αξγή θαη δχζθνιε. 

Απνζπαζκαηηθά δηνηθεηηθά ζπζηήκαηα θαη νη δηαδηθαζίεο θξαηνχλ ζήκεξα ηα 

ζρνιεία, ηα ζρνιηθά ζπζηήκαηα, ηα θνιιέγηα θαη ηα παλεπηζηήκηα απφ ηε 

δηεμαγσγή γξήγνξεο θαη απνηειεζκαηηθήο κεηαθνξάο ησλ ζηνηρείσλ ησλ 

καζεηψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ. Θαηά ζπλέπεηα, νη εθπαηδεπηηθνί 

ζπρλά έρνπλ ειιηπείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο καζεηέο ηνπο. Ρα ζρνιεία 

ππνθέξνπλ επίζεο απφ άιια δεηήκαηα δεδνκέλσλ. Πηεξνχληαη επαξθή 

ζηνηρεία γηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο, θάλνληαο ηελ πξαγκαηνπνίεζε αγνξψλ 

ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ πφξσλ αλαπνηειεζκαηηθή. 

Νη ζπζηάζεηο πνπ αθνινπζνχλ αλαθέξνληαη ζην εζληθφ ζρέδην γηα ηελ 

επξπδσληθφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζεηξάο απφ θξαγκνχο πνπ εκπνδίδνπλ 

ηελ ειεχζεξε θαη απνηειεζκαηηθή ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

εθπαίδεπζεο: 

 Τν ακεξηθαληθφ ππνπξγείν Παηδείαο ζα πξέπεη λα ελζαξξχλεη ηελ 

πηνζέηεζε πξνηχπσλ γηα ηα ειεθηξνληθά εθπαηδεπηηθά αξρεία. 

 Ρν πνπξγείν Ξαηδείαο ησλ Ζ.Ξ.Α. ζα πξέπεη λα ζηεξίμεη θαη λα 

επηηαρχλεη ηελ πηνζέηεζε ησλ ειεθηξνληθψλ εθπαηδεπηηθψλ αξρείσλ 

κεηαμχ ησλ πνιηηεηψλ θαη ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ ηεο εθπαίδεπζεο. Θα 

πξέπεη επίζεο λα νξίζεη ηα πξφηππα γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ 

έηζη ψζηε ηα δεδνκέλα κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ αλάκεζα ζηηο 

πνιηηείεο. 

 Ρν πνπξγείν Ξαηδείαο ζα πξέπεη λα ζηεξίμεη ζηξαηεγηθέο αζθαινχο 

ηαπηνπνίεζεο πνπ επηηξέπνπλ ηνλ ηδησηηθφ, απνθεληξσκέλν εληνπηζκφ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ, ησλ καζεηψλ θαη ησλ αξρείσλ ηνπο. 

 Ρν πνπξγείν Ξαηδείαο ζα πξέπεη λα ζπζηήζεη ζην θνγθξέζν 

αλαλεσκέλεο εθδφζεηο ησλ λφκσλ πεξί ηδησηηθφηεηαο θαη αζθάιεηαο 

ησλ δεδνκέλσλ ησλ καζεηψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα βειηηψζνπλ ηηο 

δηαδηθηπαθέο εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο. 

 Τν Υπνπξγείν Παηδείαο ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη πξφηππα δηαθάλεηαο 

γηα ςεθηαθά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία γηα ηελ εθπαίδεπζε. Θα 

πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη κε θξαηηθνχο θαη ηνπηθνχο θνξείο ηεο 

εθπαίδεπζεο γηα λα ελζαξξχλνπλ ηε πηνζέηεζε θαη ηελ αλάπηπμε 

θηλήηξσλ γηα ηε ρξήζε ησλ πξνηχπσλ απηψλ. 

 Τν Υπνπξγείν Παηδείαο ζα πξέπεη λα παξέρεη κηα απιή «αίηεζε γηα ηελ 

πξφηαζε» (RFP) δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ, φπνπ νη πσιεηέο κπνξνχλ 

λα εγγξαθνχλ γηα λα ιακβάλνπλ RFP ελεκεξψζεηο απφ ηνπηθέο ή 
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θξαηηθέο εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο κέζα απφ ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο 

πξντφλησλ. 

4.4.3 Δθζπγρξνληζκφο ησλ πνδνκψλ ηεο Δπξπδσληθήο Δθπαίδεπζεο 

Ρν θνγθξέζν έδσζε νδεγίεο ζηελ FCC, ην 1996, λα παξέρεη εθπηψζεηο γηα 

ηηο ηειεπηθνηλσλίεο θαη άιιεο ππεξεζίεο ζε δεκνηηθά ζρνιεία, γπκλάζηα, 

ιχθεηα θαη βηβιηνζήθεο, θαη εμνπζηνδφηεζε ηελ FCC γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 

επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ. Πε απάληεζε, 

ε FCC αλέπηπμε έλα κεραληζκφ ππνζηήξημεο θαζνιηθψλ ππεξεζηψλ ζε 

ζρνιεία θαη βηβιηνζήθεο, επίζεο γλσζηφ σο e-rate, ν νπνίνο πξνζθέξεη ζε 

ζρνιεία θαη βηβιηνζήθεο ηελ επθαηξία λα ιάβνπλ ηειεπηθνηλσληαθέο 

ππεξεζίεο θαη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν κε κεησκέλν θφζηνο. Σηιηάδεο ζρνιεία 

θαη βηβιηνζήθεο έρνπλ ιάβεη δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα απφ ην πξφγξακκα e-

rate πνπ μεθίλεζε πξηλ απφ 12 ρξφληα. 

Υο απνηέιεζκα, ε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν είλαη ζρεδφλ θαζνιηθή ζε 

ζρνιεία θαη βηβιηνζήθεο ηνπ έζλνπο. Πήκεξα, πεξίπνπ ην 97% ησλ δεκφζησλ 

ζρνιείσλ έρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν [32]. Πε αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, φιν 

θαη πεξηζζφηεξνη καζεηέο έρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν θαη ζε 

ζπλδεδεκέλνπο ππνινγηζηέο. Δπηπιένλ, ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηεο 

ηερλνινγίαο απφ ηνπο καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζην ζρνιείν απμάλεηαη 

κε ηαρείο ξπζκνχο. Νη ηχπνη ζπλδέζεσλ ησλ ζρνιείσλ πεξηιακβάλνπλ νπηηθέο 

ίλεο (55%), T1 ή γξακκέο DSL (26%) θαη αζχξκαηεο ζπλδέζεηο (16%) [33]. 

Υζηφζν, νη αλεπαξθείο ηαρχηεηεο ζχλδεζεο θαη ηα ζέκαηα ππνδνκψλ 

αλαθέξνληαη ζπρλά [34], θαη νη απαηηήζεηο εχξνπο δψλεο αλακέλεηαη λα 

απμεζνχλ δξακαηηθά ηα επφκελα ρξφληα. Δπηπιένλ, ππάξρεη αχμεζε ηεο 

δήηεζεο απφ ζρνιεία θαη θνηλφηεηεο γηα ηελ πξφζβαζε ζε πεξηζζφηεξν 

επξπδσληθφ πεξηερφκελν θαη εξγαιεία. Ζ δήηεζε απηή δελ έρεη θαιπθζεί ελ 

κέξεη δηφηη νη αηηνχληεο ρξεηάδνληαη κεγαιχηεξν εχξνο δψλεο γηα λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ απηά ηα εξγαιεία. Νη δηαηάμεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο E-rate 

δελ ππνζηεξίδνπλ πάληα ηηο ηειεπηαίεο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ αλάπηπμε 

επξπδσληθψλ δηθηχσλ, ε δηαδηθαζία ππνβνιήο αηηήζεσλ είλαη δπζθίλεηε, θαη 

ην πξφγξακκα e-rate έρεη ππεξθαιπθζεί. 

4.4.3.1 Βειηίσζε ηεο Δπειημίαο, ηεο Δγθαηάζηαζεο θαη Σξήζεο ησλ πνδνκψλ 

 Η FCC ζα πξέπεη λα πηνζεηήζεη ηελ εθθξεκή αλαθνίλσζή γηα 

πξνηεηλφκελε ζέζπηζε θαλφλσλ (NPRM) γηα ηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ 

ζηελ εθηφο σξαξίνπ ρξήζε ησλ πφξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο E-rate απφ 

ηηο θνηλφηεηεο. 

Δπί ηνπ παξφληνο, νη θαλφλεο ηεο FCC απαηηνχλ ηα ζρνιεία πνπ επηδεηνχλ 

ζηήξημε ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο e-rate, λα πηζηνπνηνχλ φηη νη 

ππεξεζίεο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην e-rate ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

απνθιεηζηηθά γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. Ρα ζρνιεία απνηεινχλ ην ρψξν γηα 
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πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θνηλφηεηαο. Ζ ρξήζε ησλ ζρνιηθψλ δηθηχσλ ζα 

πξέπεη λα επηηξέπεηαη εθφζνλ νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο δελ επεξεάδνπλ ηελ 

εθπαηδεπηηθή ρξήζε ηνπ δηθηχνπ. Δπηπιένλ, ε πξφζβαζε απηή ζα πξέπεη λα 

είλαη δηαζέζηκε δσξεάλ, επεηδή ε πιενλάδνπζα παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ηνπ 

ζρνιείνπ θαηά ηα άιια είλαη αρξεζηκνπνίεηε. Ρα ζρνιεία ζα πξέπεη λα έρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο πφξνπο ηνπο κε ηνλ ηξφπν απηφ. 

Ξνιιέο νξγαλψζεηο έρνπλ αλαθέξεη ηα νθέιε πνπ απηέο νη αιιαγέο ζα 

θέξνπλ ζε ζρνιεία θαη θνηλφηεηεο. 

 Η FCC ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη κηα δηαδηθαζία ζέζπηζεο θαλφλσλ γηα λα 

ζέζεη ζηφρνπο γηα ηελ ειάρηζηε επξπδσληθή ζχλδεζε γηα ηα ζρνιεία θαη 

ηηο βηβιηνζήθεο θαη γηα λα ηεξαξρεζνχλ ηα θεθάιαηα αλάινγα. 

ια ηα ζρνιεία θαη νη βηβιηνζήθεο ζα πξέπεη λα παξέρνπλ επαξθή 

επξπδσληθή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. Ν θαζνξηζκφο ειάρηζησλ ζηφρσλ 

ππεξεζηψλ γηα ηα ζρνιεία θαη ηηο βηβιηνζήθεο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ 

εμαζθάιηζε επαξθψλ ππεξεζηψλ ζε φιεο ηηο θνηλφηεηεο. Νη ειάρηζηνη ζηφρνη 

ησλ ππεξεζηψλ γηα ηα ζρνιεία θαη ηηο βηβιηνζήθεο δελ ζα πξέπεη λα 

θαζνξίδνληαη κε βάζε ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ κφλν. Ξαξάγνληεο φπσο ν αξηζκφο ησλ ζπλνιηθψλ ελεξγψλ 

ρξεζηψλ, θαζψο θαη ην είδνο θαη ε πνζφηεηα ησλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ πνπ 

θαηαλαιψλνληαη πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε γηα ηνλ θαζνξηζκφ απηψλ ησλ 

ειάρηζησλ ζηφρσλ ησλ ππεξεζηψλ. Δπίζεο νη ζηφρνη απηνί ζα πξέπεη λα 

πξνζαξκφδνληαη ηαθηηθά, επεηδή νη απαηηήζεηο εχξνπο δψλεο αιιάδνπλ ζπρλά. 

 Η FCC πξέπεη λα παξέρεη ηελ ζηήξημε ηνπ πξνγξάκκαηνο e-rate γηα ηηο 

εζσηεξηθέο ζπλδέζεηο ζε πεξηζζφηεξα ζρνιεία θαη βηβιηνζήθεο. 

 Η FCC ζα πξέπεη λα δψζεη ζηα ζρνιεία θαη ηηο βηβιηνζήθεο κεγαιχηεξε 

επειημία γηα ηελ αγνξά ρακειφηεξνπ θφζηνπο επξπδσληθψλ ιχζεσλ. 

4.4.3.2 Βειηίσζε ηεο Απνδνηηθφηεηαο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο 

 Η FCC ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη κηα δηαδηθαζία ζέζπηζεο θαλφλσλ γηα λα 

απμήζνπλ ην αλψηαην φξην ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο e-

rate θάζε έηνο γηα λα ιεθζεί ππφςε ν πιεζσξηζκφο. 

 Η FCC ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη κηα δηαδηθαζία ζέζπηζεο θαλφλσλ γηα 

ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο e-

rate. 

 Η FCC ζα πξέπεη λα ζπιιέγεη θαη λα δεκνζηεχεη πην ζπγθεθξηκέλα, 

κεηξήζηκα θαη ηππνπνηεκέλα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ 

επηρνξεγήζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο e-rate απφ ηνπο απνδέθηεο ηνπο. 
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 Η FCC ζα πξέπεη λα εξγαζηεί γηα λα θαηαζηνχλ νη ζπλνιηθέο δαπάλεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο επξπδσληθέο ππεξεζίεο, πην απνδνηηθέο απφ 

πιεπξάο θφζηνπο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο e-rate. 

 Τν θνγθξέζν πξέπεη λα εμεηάζεη ην ελδερφκελν ηξνπνπνίεζεο ηνπ 

λφκνπ πεξί επηθνηλσληψλ γηα λα βνεζήζεη ηηο θπιεηηθέο βηβιηνζήθεο 

ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ εκπνδίσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζην πξφγξακκα e-

rate πνπ απνξξένπλ απφ ηνπο λφκνπο ηνπ θξάηνπο. 

4.4.3.3 Ξξνψζεζε ηεο Θαηλνηνκίαο 

 Η FCC ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη κηα δηαδηθαζία ζέζπηζεο θαλφλσλ γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο αζχξκαηεο ζπλδεζηκφηεηαο γηα θνξεηέο 

εθπαηδεπηηθέο ζπζθεπέο. Οη καζεηέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα 

κπνξνχλ λα παίξλνπλ απηέο ηηο ζπζθεπέο έμσ απφ ηνπο ρψξνπο ησλ 

ζρνιείσλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ηε κάζεζε εθηφο ησλ 

ζρνιηθψλ σξψλ. 

Ζ online κάζεζε κπνξεί λα ζπκβεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή, νπνπδήπνηε. 

Έξεπλεο δείρλνπλ φηη ε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ 

επξπδσληθψλ ηερλνινγηψλ γηα κάζεζε κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ 

παξάγνληα ζηελ εθπαίδεπζε. Ζ ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη 

επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ ζην ζπίηη γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο έρεη δψζεη 

θίλεηξα ζηνπο καζεηέο λα δψζνπλ πεξηζζφηεξε ζεκαζία ζην πεξηερφκελν 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ σξαξίνπ, βειηηψλνληαο ηειηθά ηηο επηδφζεηο 

ηνπο. 

 Η FCC ζα πξέπεη λα ρνξεγήζεη νξηζκέλα θεθάιαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

e-rate ζε πξνγξάκκαηα πνπ ελζσκαηψλνπλ θαιχηεξα ηελ επξπδσληθή 

ζχλδεζε ζηελ εθπαηδεπηηθή εκπεηξία. 

4.4.3.4 Ξαξνρή Πχλδεζεο ζε Γεκφζηα Ξαλεπηζηήκηα 

 Τν θνγθξέζν πξέπεη λα εμεηάζεη ηελ παξνρή πξφζζεησλ δεκφζησλ 

πφξσλ γηα λα ζπλδέζεη φια ηα δεκφζηα παλεπηζηήκηα κε επξπδσληθή 

ζχλδεζε πςειήο ηαρχηεηαο. 

Ρα δεκφζηα παλεπηζηήκηα απνηεινχλ ηδξχκαηα θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηνπ 21νπ αηψλα. Ζ παξνρή επξπδσληθήο 

ζχλδεζεο ζηα ηδξχκαηα απηά ζα βνεζήζεη ζηελ παξνρή θαιχηεξσλ 

ππεξεζηψλ ζηνπο θνηηεηέο. Κφλν ην 16% απηψλ ησλ δεκφζησλ 

παλεπηζηεκηνππφιεσλ ζήκεξα έρνπλ πςειήο ηαρχηεηαο επξπδσληθέο 

ζπλδέζεηο αλάινγεο κε εθείλεο ησλ ακεξηθαληθψλ εξεπλεηηθψλ 

παλεπηζηεκίσλ [35]. 

Ζ πξφζβαζε ζε πςειήο πνηφηεηαο ζπλδεζηκφηεηα επξείαο δψλεο θαη ζηηο 

θαηλνηφκεο δηθηπαθέο ηερλνινγίεο ζα επηηξέπεη ζηα δεκφζηα παλεπηζηήκηα λα 

επεθηαζνχλ αθφκε πεξηζζφηεξν. Κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ηζρπξέο 
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δπλαηφηεηεο κάζεζεο ζε αθφκε επξχηεξν θνηλφ. Κε ηελ θαηάιιειε 

ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ, ηα δεκφζηα 

παλεπηζηήκηα κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ online καζήκαηα γηα πξνρσξεκέλνπο 

καζεηέο ιπθείνπ, λα πξνζθέξνπλ ζηνπο θνηηεηέο εκπεηξίεο ζε ζέκαηα 

επηζηεκψλ θαη ηερλνινγηψλ γηα ηα νπνία δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκνη 

εμεηδηθεπκέλνη θαζεγεηέο, λα ππνζηεξίμνπλ ελήιηθεο καζεηέο κέζσ 

εμαηνκηθεπκέλσλ θαη ηερληθψλ πξνγξάκκαηα ελψ απηνί εξγάδνληαη είηε 

θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο σλ νηθνγελεηψλ ηνπο, θαη λα επεθηείλνπλ 

πξνγξάκκαηα δηα βίνπ εθπαίδεπζεο, πξνζθέξνληαο πνηθίιν θαη πνηνηηθφ 

πεξηερφκελν ζην θνηλφ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ δεμηνηήησλ εξγαζίαο θαη γηα 

ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλφηεηαο [36]. 

4.5 Δλέξγεηα θαη Πεξηβάιινλ 

H Ακεξηθή εμαξηάηαη απφ ηελ αμηφπηζηε θαη νηθνλνκηθά πξνζηηή 

πξφζβαζε ζε ελαιιαθηηθέο πεγέο ελέξγεηαο. Ζ βηνκεραλία ελέξγεηαο ησλ 1,2 

ηξηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ «θηλεί» ηελ ππφινηπε νηθνλνκία, θαζηζηψληαο 

δπλαηή κηα θαιή πνηφηεηα δσήο θαη ηζρπξή νηθνλνκηθή παξαγσγηθφηεηα [37]. 

Ζ επεκεξία θαη ε εζληθή αζθάιεηα ησλ Ζ.Ξ.Α., θαζψο θαη ε πγεία ηνπ 

πιαλήηε, απαηηνχλ ηελ εζληθή κεηάβαζε ζε κηα νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ 

άλζξαθα θαη κείσζε ηεο εμάξηεζεο απφ ην πεηξέιαην. Ρν θνγθξέζν έρεη 

επηδείμεη ζεκαληηθή επειημία γηα λα μεθηλήζεη απηή ε κεηάβαζε, 

αθηεξψλνληαο πεξηζζφηεξα απφ 80 δηο δνιάξηα ζηνλ λφκν πεξί ηεο 

Ακεξηθάληθεο Αλάθηεζεο θαη Δπαλεπέλδπζεο ηνπ 2009, γηα ηελ θαζαξή 

ελέξγεηα θαη ηηο απνδνηηθέο επελδχζεηο [38]. Νη Ακεξηθαλνί έρνπλ 

ηνπνζεηεζεί ειηαθά πάλει ζηηο νξνθέο ησλ ζπηηηψλ ηνπο, έρνπλ εγθαηαζηήζεη 

απνδνηηθνχο ιακπηήξεο θαη έρνπλ αληηθαηαζηήζεη ηα παιαηά νρήκαηά ηνπο κε 

απηνθίλεηα ρακειήο θαηαλάισζεο θαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ. Αιιά ε 

ακεξηθαληθή νηθνλνκία βαζίδεηαη αθφκα σο επί ην πιείζηνλ ζηα εγρψξηα 

νξπθηά θαχζηκα θαη ζην εηζαγφκελν πεηξέιαην. 

Ζ επξπδσληθφηεηα θαη νη πξνεγκέλεο ππνδνκέο ηειεπηθνηλσληψλ ζα 

δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επίηεπμε ησλ εζληθψλ ζηφρσλ ηεο 

ελεξγεηαθήο αλεμαξηεζίαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο. Ρα «έμππλα» ζπίηηα θαη 

νη «έμππλεο» επηρεηξήζεηο πνπ ζα έρνπλ επξπδσληθέο ζπλδέζεηο, ζα είλαη ζε 

ζέζε λα δηαρεηξίδνληαη απηφκαηα ηα θψηα, ηνπο ζεξκνζηάηεο θαη άιιεο 

ζπζθεπέο γηα ηελ ηαπηφρξνλε κεγηζηνπνίεζε ηεο άλεζεο θαη ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ πειαηψλ. Λέεο εηαηξείεο ζα 

αλαδπζνχλ γηα λα βνεζήζνπλ ζηελ δηαρείξηζε ηεο ρξήζεο ηεο ελέξγεηαο θαη 

ηνπ πεξηβαιινληηθνχ αληίθηππνπ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, δεκηνπξγψληαο 

βηνκεραλίεο θαη ζέζεηο εξγαζίαο. Ρειενξάζεηο, ππνινγηζηέο θαη άιιεο 

ζπζθεπέο ζην ζπίηη ζα θαηαλαιψλνπλ έλα κηθξφ πνζνζηφ ηεο ελέξγεηαο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ζήκεξα, αληιψληαο ελέξγεηα κφλν φηαλ ρξεηάδεηαη. Ρέινο, ηελ 

επξπδσληθή ζχλδεζε ησλ νρεκάησλ ζα ηξνθνδνηήζεη ηελ επφκελε γεληά ηεο 
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πινήγεζεο, ηελ αζθάιεηα θαη ησλ εθαξκνγψλ πιεξνθνξηψλ κε παξάιιειε 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ πεξηζπαζκνχ ηνπ νδεγνχ. Ρα ζπζηήκαηα αζθαιείαο 

επφκελεο γεληάο ζα εηδνπνηνχλ ηνπο νδεγνχο γηα ηνπο θηλδχλνπο, 

ζπκβάιινληαο ζηελ απνθπγή αηπρεκάησλ. Νη επξπδσληθέο ηερλνινγίεο θαη νη  

ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ (ICT) κπνξνχλ λα ειαηηψζνπλ 

ζπλνιηθά πάλσ απφ έλα δηο κεηξηθνχο ηφλνπο εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα αλά έηνο έσο ην 2020 [39]. 

Ζ πνξεία πξνο ηελ αμηφπηζηε, νηθνλνκηθά πξνζηηή θαη  θαζαξή ελέξγεηα 

απαηηεί εθεπξεηηθφηεηα θαη ζθιεξή δνπιεηά απφ ζχλνιν επηζηεκφλσλ θαη 

επηρεηξεκαηηψλ, θαζψο θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ θάζε Ακεξηθαλνχ. Νη 

θαηαλαισηέο θαη νη επηρεηξήζεηο ζα ρξεηάδνληαη εχθνιε πξφζβαζε ζε 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην είδνο, ηελ πνζφηεηα θαη ηελ ηηκή ηεο ελέξγεηαο 

ψζηε λα πξνβαίλνπλ ζε απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ θαηαλάισζή ηνπο. Ζ ηηκή 

ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζα πξέπεη επίζεο λα αληηθαηνπηξίδεη θαιχηεξα ην 

θφζηνο ηεο παξνρήο ελέξγεηαο. Ζ επξπδσληθφηεηα απφ κφλε ηεο δελ κπνξεί 

λα ιχζεη ηηο ελεξγεηαθέο θαη πεξηβαιινληηθέο πξνθιήζεηο ηεο ρψξαο, αιιά ζα 

είλαη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο ιχζεο. 

4.5.1 Δπξπδσληθφηεηα θαη ην «Έμππλν» Γίθηπν (Smart Grid) 

Νη Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο εηνηκάδνπλ κηα ηεξάζηηα επηρείξεζε θαηαζθεπήο 

ηερλνινγηψλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη πιεξνθνξηψλ γηα ηελ παξαγσγή ηνπ Smart 

Grid, ην νπνίν ην Δζληθφ Ηλζηηηνχην Ξξνηχπσλ θαη Ρερλνινγίαο (NIST) νξίδεη 

σο ηε δηπιήο θαηεχζπλζεο ξνή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη πιεξνθνξηψλ γηα 

ηελ δεκηνπξγία ελφο απηνκαηνπνηεκέλνπ, επξέσο θαηαλεκεκέλνπ δηθηχνπ 

δηαλνκήο ελέξγεηαο [40]. 

Ρν φξακα είλαη ε θαηαζθεπή ελφο ζχγρξνλνπ δηθηχνπ πνπ επηηξέπεη ηελ 

ελεξγεηαθή απφδνζε θαη ηελ εθηεηακέλε ρξήζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο θαη ησλ ειεθηξηθψλ νρεκάησλ, κεηψλνληαο ηελ εμάξηεζεο ηεο 

ρψξαο απφ ηα νξπθηά θαχζηκα θαη ην εηζαγφκελν πεηξέιαην. Απηφ ην δίθηπν 

ζα εληνπίδεη ηα πξνβιήκαηα θαη απηφκαηα ζα δξνκνινγεί ηελ ηζρχ γχξσ απφ 

εληνπηζκέλεο δηαθνπέο, θάλνληαο ην ελεξγεηαθφ ζχζηεκα πην αλζεθηηθφ ζηηο 

θπζηθέο θαηαζηξνθέο θαη ζηηο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο. Θα θξαηήζεη ρακειά 

ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη ζα ειαρηζηνπνηήζεη ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ. 

Ρν Smart Grid απνηειεί εζληθή πξνηεξαηφηεηα γηα πνιινχο ιφγνπο. Θα 

απμήζεη ηελ αμηνπηζηία ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ, ζα ελζσκαηψζεη πην 

απνηειεζκαηηθά ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ζα κεηψζεη ηελ δήηεζε θαη 

ζα ππνζηεξίμεη ηελ επξεία πηνζέηεζε ησλ ειεθηξηθψλ νρεκάησλ. 

Ξξψηνλ, θαζψο ην ζεκεξηλφ δίθηπν έρεη γίλεη πην δηαζπλδεδεκέλν θαη 

πνιχπινθν, ε αμηνπηζηία ηνπ έρεη γίλεη πην θξίζηκε. Νη δηαθνπέο ξεχκαηνο 

θνζηίδνπλ ζην θξάηνο 164 δηο δνιάξηα εηεζίσο. Ρν Smart Grid ζα κπνξνχζε 
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λα απνηξέςεη πνιιέο δηαθνπέο κε ηελ αληίιεςε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηε 

δξνκνιφγεζε ηεο ηζρχνο γχξσ απφ απηά. 

Γεχηεξνλ, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, νη εζληθέο θαη 

πνιηηεηαθέο πνιηηηθέο γηα ηελ ελέξγεηα ελζαξξχλνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ηελ 

εθκεηάιιεπζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, φπσο ε ειηαθή, ε αηνιηθή 

θαη ε ππξεληθή ελέξγεηα, πνπ εθπέκπνπλ ιηγφηεξα αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Ζ 

ρψξα, φκσο, ζα ρξεηαζηεί κεγαιχηεξε επθπΐα ζηελ αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ θαη 

ησλ βηψζηκσλ ελεξγεηαθψλ ιχζεσλ απνζήθεπζεο, κε ζθνπφ λα εθηνπίζεη 

νπζηαζηηθά ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο απφ νξπθηά θαχζηκα. Νη αλαλεψζηκεο 

πεγέο ελέξγεηαο θαη ε θαηαλεκεκέλε παξαγσγή ζα νδεγήζεη επίζεο ηελ 

αλάγθε γηα κεγαιχηεξε επηθνηλσλία, δηφηη ζα κεηαηξέςνπλ ην ειεθηξηθφ 

ζχζηεκα κνλήο θαηεχζπλζεο ζε έλα πξνεγκέλν ζχζηεκα δηπιήο θαηεχζπλζεο, 

φπνπ ηα ζπίηηα, ηα νρήκαηα θαη ηα θηίξηα ζα θαηαλαιψλνπλ κεξηθέο θνξέο 

ελέξγεηα απφ ην δίθηπν θαη κεξηθέο θνξέο ζα πξνζθέξνπλ ελέξγεηα ζε απηφ 

[41]. 

Ρξίηνλ, είλαη ζεκαληηθή ε κεηαηφπηζε ηεο ρξήζεο ηεο ελέξγεηαο απφ ηηο 

πεξηφδνπο πςειήο δήηεζεο πνπ ην θαζηζηνχλ πνιχ αθξηβφ. Γηα ηελ θάιπςε 

απηψλ ησλ πεξηφδσλ, νη επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο θαηαζθεπάδνπλ θαη 

δηαηεξνχλ ζηαζκνχο παξαγσγήο ελέξγεηαο πνπ ιεηηνπξγνχλ κφλν ιίγεο ψξεο 

αλά έηνο. Υο εθ ηνχηνπ, νη λνκνζέηεο πξνζαλαηνιίδνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν 

ζηελ αιιαγή ηεο δνκήο ηεο ιηαληθήο αγνξάο, ζε ρξνληθά κεηαβαιιφκελα ή 

δπλακηθά ηέιε πνπ αληαλαθινχλ θαιχηεξα ην θφζηνο ηεο παξνρήο ξεχκαηνο. 

Ρν Smart Grid είλαη αλαγθαίν γηα λα βνεζήζεη ηνπο θαηαλαισηέο λα 

δηαρεηξηζηνχλ ηε ρξήζε ηεο ελέξγεηαο [42]. 

Ρέηαξηνλ, ην Smart Grid είλαη απαξαίηεην εάλ ε Ακεξηθή ζέιεη λα 

νδεγήζεη ζε ζηξνθή πξνο ρξήζε ησλ ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ. Πρεδφλ φιεο 

νη παγθφζκηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο αλαπηχζζνπλ πβξηδηθά ειεθηξηθά ή 

πιήξσο ειεθηξηθά νρήκαηα, ηα νπνία έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα κεηψζνπλ ηελ 

εμάξηεζε ησλ Ζ.Ξ.Α. ζε μέλν πεηξέιαην θαηά ην ήκηζπ θαη λα κεηψζνπλ ηηο 

εθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ απφ ηνλ ζηφιν ησλ νρεκάησλ θαηά 27%. Σσξίο 

ην Smart Grid, ε επξεία πηνζέηεζε ησλ ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ ζα 

απαηηνχζε ηελ θαηαζθεπή πνιχ πεξηζζφηεξσλ ζηαζκψλ ειεθηξνπαξαγσγήο. 

Πχκθσλα κε κειέηε ηνπ ππνπξγείνπ ελέξγεηαο, νη Ζ.Ξ.Α. έρνπλ επαξθέο 

δπλακηθφ γηα ηελ ειεθηξνδφηεζε ηνπ 73% ησλ νρεκάησλ ηελ ζηηγκή πνπ ην 

Smart Grid είλαη ζε ζέζε λα κπνξεί λα θνξηίδεη ηα νρήκαηα απνθιεηζηηθά 

εθηφο ησλ σξψλ αηρκήο. 

Πήκεξα, νη πεξηζζφηεξεο απφ 3.000 εηαηξείεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ζηηο Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο ρξεζηκνπνηνχλ κηα πνηθηιία απφ δίθηπα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ελζχξκαησλ θαη αζχξκαησλ, ηδησηηθψλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ, ζηαζεξψλ θαη θηλεηψλ, επξπδσληθψλ θαη κε. Ξαξαδνζηαθά, 

νη επηρεηξήζεηο ειεθηξηζκνχ δεκηνπξγνχλ ηδησηηθά δίθηπα γηα ηελ ππνζηήξημε 

εθαξκνγψλ κε πςειφ επίπεδν αμηνπηζηίαο, φπσο απηέο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ 
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δηθηχνπ θαη ηελ πξνζηαζία. Ρα ελ ιφγσ ζπζηήκαηα ιεηηνπξγνχλ μερσξηζηά 

απφ ηα εκπνξηθά δίθηπα, θαη ζπρλά ρξεζηκνπνηνχλ ηδηφθηεηα, κε επξπδσληθά 

δίθηπα. Υζηφζν, ηα δίθηπα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα δελ είλαη ζε ζέζε λα 

ζηεξίμνπλ ηνλ απμαλφκελν αξηζκφ ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ πνπ απαηηνχλ 

ζχλδεζε ζην ζχγρξνλν ειεθηξηθφ δίθηπν. Δλ θαηαθιείδη, ε έιιεηςε ελφο 

ζηνρεπκέλνπ θαη εθηεηακέλνπ επξπδσληθνχ δηθηχνπ ηθαλφ λα αληαπνθξηζεί 

ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Smart Grid, απεηιεί λα θαζπζηεξήζεη ηελ εθαξκνγή ηνπ. 

Ζ ρψξα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηξεηο παξάιιειεο πνξείεο. Ξξψηνλ, ηα 

ππάξρνληα εκπνξηθά δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο ζα πξέπεη λα ηξνπνπνηεζνχλ 

γηα ηελ ππνζηήξημε θξίζηκσλ εθαξκνγψλ Smart Grid. Γεχηεξνλ, νη 

επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα κνηξάδνληαη ην 

δίθηπν γηα θξίζηκεο επηθνηλσλίεο. Ρξίηνλ, νη επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο ζα 

πξέπεη λα επηρνξεγνχληαη γηα λα θαηαζθεπάζνπλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ δηθά 

ηνπο επξπδσληθά δίθηπα. Αληί λα ζηνρεχζεη ην θξάηνο ζε κία κφλν πνξεία, νη 

παξαθάησ ζπζηάζεηο ηνπ εζληθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ επξπδσληθφηεηα ζα 

επηηαρχλνπλ ηηο ηξεηο πξνζεγγίζεηο. 

 Η FCC πξέπεη λα μεθηλήζεη κηα δηαδηθαζία γηα λα εξεπλήζεη ηελ 

αμηνπηζηία θαη ηελ αλζεθηηθφηεηα ησλ εκπνξηθψλ δηθηχσλ 

επξπδσληθψλ επηθνηλσληψλ. 

 Οη πνιηηείεο ζα πξέπεη λα κεηψζνπλ ηα εκπφδηα θαη ηα νηθνλνκηθά 

αληηθίλεηξα γηα ηε ρξήζε εκπνξηθψλ θνξέσλ παξνρήο ππεξεζηψλ γηα 

ηηο επηθνηλσλίεο ηνπ Smart Grid. 

 Η εηαηξία ειεθηξηθήο αμηνπηζηίαο ηεο βφξεηαο Ακεξηθήο (NERC) ζα 

πξέπεη λα απνζαθελίζεη ηεο απαηηήζεηο αζθάιεηαο ηεο Πξνζηαζίαο 

ησλ Ζσηηθψλ Υπνδνκψλ (CIP). 

 Τν θνγθξέζν πξέπεη λα εμεηάζεη ην ελδερφκελν ηξνπνπνίεζεο ηνπ 

λφκνπ πεξί επηθνηλσληψλ γηα λα κπνξνχλ νη επηρεηξήζεηο θνηλήο 

σθέιεηαο λα ρξεζηκνπνηνχλ ην πξνηεηλφκελν αζχξκαην επξπδσληθφ 

δίθηπν ησλ 700 MHz γηα ηελ δεκφζηα αζθάιεηα. 

 Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληψλ θαη Πιεξνθνξηψλ (ΜΤΘΑ) θαη ε 

FCC πξέπεη λα ζπλερίζνπλ ηηο θνηλέο ηνπο πξνζπάζεηεο γηα ηνλ 

εληνπηζκφ λέσλ ρξήζεσλ ηνπ θάζκαηνο θαη ζα πξέπεη λα εμεηάζνπλ ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ Smart Grid. 

 Τν ακεξηθαληθφ Υπνπξγείν Ελέξγεηαο (DOE), ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

FCC, ζα πξέπεη λα κειεηήζεη ηηο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ησλ ππεξεζηψλ 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα λα αλαπηχμεη κηα εζληθή πνιηηηθή 

γηα ηα Smart Grid. 
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4.5.2 Ξξνψζεζε ηεο Θαηλνηνκίαο ζηα «Έμππλα» Ππίηηα θαη Θηήξηα 

Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θαη νηθνλνκηθά απνηειεζκαηηθνχο 

ηξφπνπο γηα ηελ επίηεπμε ησλ εζληθψλ ελεξγεηαθψλ ζηφρσλ είλαη ε πηνζέηεζε 

ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζηα λνηθνθπξηά θαη ζηηο επηρεηξήζεηο, αιιά νη 

ηειηθνί ρξήζηεο ρξεηάδνληαη θαιχηεξε πιεξνθφξεζε γηα ηε κεγηζηνπνίεζε  

ηεο εμνηθνλφκεζεο ζε ελέξγεηα θαη θφζηνο. Πήκεξα, νη πεξηζζφηεξνη 

Ακεξηθαλνί ιακβάλνπλ ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 12 θνξέο ην 

ρξφλν. Γελ μέξνπλ ηελ ηηκή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ε πεγή ηνπ ξεχκαηνο ή 

ην πνζφ ηεο ελέξγεηαο πνπ απαηηείηαη γηα λα δνπιέςεη θάζε ζπζθεπή ηνπο. Νη 

πεξηζζφηεξνη Ακεξηθαλνί μέξνπλ πφζε βελδίλε ρξεηάδνληαη γηα κία εβδνκάδα 

κεηαθηλήζεσλ, αιιά ζρεδφλ θαλείο δελ γλσξίδεη πφζε ειεθηξηθή ελέξγεηα 

ρξεηάδεηαη γηα κία πιχζε ηνπ πιπληεξίνπ, γηα ηελ ιεηηνπξγία κηαο ηειεφξαζεο 

ή γηα ηνλ θιηκαηηζκφ ελφο ζπηηηνχ. 

Έμππλνη κεηξεηέο βνεζνχλ ψζηε λα αιιάμεη απηή ε θαηάζηαζε επεηδή 

δεκηνπξγνχλ δεδνκέλα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Δθηφο απφ άιιεο ηνπο 

δπλαηφηεηεο, φπσο ε απηνκαηνπνηεκέλε αλάγλσζε κεηξεηψλ θαη ε 

απνκαθξπζκέλε παξαθνινχζεζε ηνπ ξεχκαηνο, νη έμππλνη κεηξεηέο κπνξνχλ 

λα θαηαγξάθνπλ ή λα κεηαδψζνπλ ηξία είδε πιεξνθνξηψλ: 

 Ηζηνξηθά ζηνηρεία γηα ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο. 

 Γεδνκέλα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

 Γεδνκέλα γηα ηελ δήηεζε θαη ηηο ηηκέο. 

Πε δεθάδεο κειέηεο ησλ θαηαλαισηψλ, νη ηερλνινγίεο πξνεγκέλεο 

παξαθνινχζεζεο ππνδνκψλ (ΑΚΗ) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηκνιφγηα κε βάζε ηελ 

ρξνλνρξέσζε, νδήγεζαλ ζε κείσζε ηφζν ηεο πςειήο δήηεζεο φζν θαη ηεο 

ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. Ξξνζζέηνληαο ηερλνινγίεο ζην ζπίηη 

νδήγεζε ζηελ πηψζε ηεο δήηεζεο ζε ψξεο  αηρκήο ζε πνζνζηφ κεηαμχ 27% θαη 

44%. ηαλ νη άλζξσπνη βιέπνπλ πφζν αθξηβή είλαη ε ειεθηξηθή ελέξγεηα 

φηαλ ε δήηεζε είλαη πςειή ζε κηα δεζηή κέξα ηνπ θαινθαηξηνχ, ζα βξνπλ 

ηξφπνπο γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. Απηφ δελ εμνηθνλνκεί κφλν ρξήκαηα 

ζηνπο θαηαλαισηέο, αιιά κεηψλεη θαηά πνιχ θαη ην θφζηνο γηα ηηο ππεξεζίεο 

θνηλήο σθέιεηαο. Κηα πηψζε ζηελ δήηεζε βνεζά επίζεο ην πεξηβάιινλ, 

επεηδή βνεζά ζηελ απνθπγή ηεο αλάγθεο γηα λέεο κνλάδεο 

ειεθηξνπαξαγσγήο κε ρξήζε νξπθηψλ θαπζίκσλ. 

Ζ επξπδσληθφηεηα απνηειεί απαξαίηεην ζηνηρείν γηα λα αμηνπνηεζνχλ 

πιήξσο νη δπλαηφηεηεο ησλ «έμππλσλ» ζπηηηψλ θαη θηηξίσλ [43]. Ζ δηάρπηε 

ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν νδεγεί θαηλνηφκνπο αληαγσληζηέο, ηερλνινγίεο θαη 

επηρεηξεκαηηθά κνληέια ζηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ελέξγεηαο, 

απφ πνιχπινθα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θηηξίσλ κέρξη απιψλ ζεξκνζηαηψλ 

γηα ην ζπίηη. Ζ ζπλδεζηκφηεηα ζην δηαδίθηπν γηα απηφλνκεο νζφλεο ηεο 

ελέξγεηαο, γηα ηα ζπζηήκαηα αζθάιεηαο θαη νηθηαθνχ απηνκαηηζκνχ, γηα ηηο 
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ηειενξάζεηο, ηνπο ππνινγηζηέο θαη ηα smartphones, επηηξέπεη ζηνπο 

θαηαλαισηέο λα βιέπνπλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη λα θάλνπλ έμππλεο 

απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο ελέξγεηαο. Ζ επξπδσληθφηεηα επηηξέπεη 

ζηνπο θαηαλαισηέο λα παξαθνινπζνχλ θαη λα ειέγρνπλ ηελ ρξήζε ηεο 

ελέξγεηαο ηνπ ζπηηηνχ ηνπο κέζσ ηεο ρξήζεο ελφο απινχ ηνπ θηλεηνχ 

ηειεθψλνπ. 

Υζηφζν, ε επξπδσληθφηεηα απφ κφλε ηεο δελ αξθεί γηα λα απειεπζεξψζεη 

ηηο δπλαηφηεηεο ησλ «έμππλσλ» ζπηηηψλ θαη θηηξίσλ. Ζ ρψξα ρξεηάδεηαη, 

επίζεο, αλνηθηά πξφηππα θαη πνιηηηθέο πξφζβαζεο ησλ πειαηψλ ζηα 

δεδνκέλα. Ρα πξφηππα είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ην Smart Grid. Γηα 

παξάδεηγκα, φζν πην γξήγνξα ην NIST επηηαρχλεη ηε ζχγθιηζε ησλ αγνξψλ 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε ελφο κηθξνχ αξηζκνχ πξνηχπσλ γηα ηηο ζπζθεπέο 

επηθνηλσληψλ, ηφζν λσξίηεξα νη θαηαζθεπαζηέο ζα κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ 

έμππλεο ζπζθεπέο πνπ επηθνηλσλνχλ κε ηνλ ππφινηπν έμππλν ζπίηη. Ρα 

πξφηππα ζα βνεζήζνπλ λα εμαζθαιηζζεί φηη ην Smart Grid είλαη «plug-and-

play", ελζαξξχλνληαο ηελ θαηλνηνκία δίλνληαο ζηηο εηαηξείεο κηα κεγάιε 

δπλεηηθή αγνξά γηα ζπζθεπέο θαη εθαξκνγέο, θαη παξέρνληαο ζηνπο πειάηεο 

ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε νπνηαδήπνηε απφ απηέο ψζηε λα 

επσθειεζνχλ απφ ην δίθηπν. Ζ δηαδηθαζία αλάπηπμεο πξνηχπσλ πξέπεη λα 

ζπλερίζεη λα αληιεί δηδάγκαηα απφ ην δηαδίθηπν. Ρα αλνηθηά πξφηππα είλαη 

θξίζηκεο ζεκαζίαο. Δπηπιένλ, ε αζθάιεηα θαη ε πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο 

ζα πξέπεη λα είλαη ζεκειηψδεο αξρή γηα ηηο αξρηηεθηνληθέο δηθηχσλ θαη ηηο 

θαζεκεξηλέο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο. 

Κηα εζληθή πνιηηηθή γηα ην Smart Grid ζα πξέπεη λα ελζαξξχλεη ηηο 

δεθάδεο ρηιηάδεο ησλ επηρεηξεκαηηψλ λα θαηλνηνκήζνπλ, ρξεζηκνπνηψληαο 

λέεο ηερλνινγίεο θαη επηρεηξεκαηηθά κνληέια, γηα λα δεκηνπξγήζνπλ κηα 

κεγάιε πνηθηιία ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο ηεο ελέξγεηαο ζε θηίξηα θαη 

ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο. Θάλνληαο ηα ελεξγεηαθά δεδνκέλα δηαζέζηκα 

ζηνπο πειάηεο είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα απειεπζεξσζνχλ απηέο νη 

ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο γηα θαηλνηνκία. 

4.5.3 Βηψζηκε Ρερλνινγία Ξιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσληψλ (ICT) 

Νη βηνκεραλίεο ICT απαηηνχλ ζρεδφλ ην 3% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο 

ξεχκαηνο ησλ Ζ.Ξ.Α.. Δίλαη ππεχζπλεο γηα ην 2,5% ησλ εζληθψλ εθπνκπψλ 

αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, θαη νη εθπνκπέο απηέο αλακέλεηαη λα απμεζνχλ 

ηξεηο θνξέο πην γξήγνξα απφ απηέο ησλ άιισλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο. Ζ 

αχμεζε ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο θαη ησλ εθπνκπψλ πνπ πξνθχπηνπλ, κπνξεί λα 

ρσξηζηεί ζε ηξεηο ζπληζηψζεο: ε αχμεζε ηεο δηείζδπζεο θαη ρξήζεο 

πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ, ε αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα ηηο ππεξεζίεο 

επηθνηλσληψλ θαη ε  ηαρεία αλάπηπμε ησλ data centers. 

Έλα λέν πξφηππν γηα κηα θαζνιηθή ιχζε θφξηηζεο γηα θηλεηά ηειέθσλα, 

πνπ εγθξίζεθε πξφζθαηα απφ ηε Γηεζλή Έλσζε Ρειεπηθνηλσληψλ, ζα κεηψζεη 
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ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζε θαηάζηαζε αλακνλήο ζην κηζφ. Ζ αιιαγή απηή 

ζα κεηψζεη έσο θαη 21,8 εθαηνκκχξηα ηφλνπο εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ ην ρξφλν. 

Ρα δίθηπα επηθνηλσληψλ, επίζεο, κπνξνχλ λα γίλνπλ πην απνηειεζκαηηθά. 

Ξεξίπνπ ην 0,8% ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ησλ Ζ.Ξ.Α. θαηαλαιψλεηαη απφ ηε 

βηνκεραλία ησλ ηειεπηθνηλσληψλ [44]. Νη εθπνκπέο πνπ ζρεηίδνληαη κε θηλεηά 

δίθηπα αλακέλεηαη λα απμεζνχλ απφ 10,5 εθαηνκκχξηα κεηξηθνχο ηφλνπο 

αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ην 2008 ζε 11.200.000 κεηξηθνχο ηφλνπο ην 2013. 

Αιιά νη κεγάινη πάξνρνη ππεξεζηψλ δελ κέλνπλ ακέηνρνη. Αλαγλσξίδνπλ φηη ε 

κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο έληαζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο δελ ζα βνεζήζεη 

κφλν ηνλ πιαλήηε αιιά επίζεο ζα κεηψζεη ην θφζηνο θαη ζα κεγηζηνπνηήζεη ηα 

θέξδε ηνπο. 

Ρα θέληξα δεδνκέλσλ αληηπξνζψπεπαλ ην 1,5% ηεο θαηαλάισζεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ησλ Ζ.Ξ.Α. ην 2006, θαη ε δήηεζε αλακέλεηαη λα 

δηπιαζηαζηεί κέρξη ην 2011 [45]. Ζ δήηεζε ζα απμεζεί ζε κεγάιν βαζκφ ιφγσ 

ηεο ξαγδαίαο αχμεζεο ηεο αλάγθεο γηα ηελ επεμεξγαζία θαη απνζήθεπζε ησλ 

ειεθηξνληθψλ πιεξνθνξηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε πνιχ ρακειά πνζνζηά θφζηνπο 

ησλ δηαθνκηζηψλ ησλ θέληξσλ δεδνκέλσλ θαη ησλ αλαπνηειεζκαηηθψλ 

ζπζηεκάησλ ςχμεο [46]. 

4.5.4 «Έμππλεο» Κεηαθνξέο 

Ζ βηνκεραλία ησλ κεηαθνξψλ είλαη ν δεχηεξνο κεγαιχηεξνο 

θαηαλαισηήο ελέξγεηαο, ν θχξηνο ιφγνο γηα ηελ εμάξηεζε ηεο ρψξαο απφ ην 

πεηξέιαην θαη ν ηνκέαο πνπ απνηειεί ην δεχηεξν πςειφηεξν επίπεδν 

εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ [47]. Ζ επξπδσληθφηεηα θαη νη 

πξνεγκέλεο ππνδνκήο επηθνηλσλίεο ζα δηαδξακαηίζνπλ έλα ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ ησλ κεηαθνξψλ, θάλνληάο 

ηηο αζθαιέζηεξεο, θαζαξφηεξεο θαη πην απνηειεζκαηηθέο. 

Ζ επξπδσληθφηεηα θαη νη άιιεο ηερλνινγίεο πιεξνθφξεζεο θαη 

επηθνηλσλίαο κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηηο εθπνκπέο, επηηξέπνληαο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε νδήγεζε. Ζ πξνζζήθε ησλ επηθνηλσληψλ ζηα νρήκαηα 

θαη ζε βαζηθέο ππνδνκέο, κπνξεί λα βνεζήζεη λα κεηψζεη ην πνζφ ηνπ ρξφλνπ 

πνπ δαπαλάηαη ζην δξφκν. Νη νδεγνί κπνξνχλ λα βειηηζηνπνηήζνπλ ηηο 

δηαδξνκέο βαζηδφκελνη ζε πιεξνθνξίεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν γηα ηηο 

πθηζηάκελεο θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο, θαη νη εκπνξηθνί θνξείο κπνξνχλ λα 

πξνγξακκαηίζνπλ πην απνδνηηθέο δηαδξνκέο γηα ηνπο εθνδηαζκνχο. Νη 

ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ κπνξνχλ λα εμαιείςνπλ έσο 440 

εθαηνκκχξηα κεηξηθνχο ηφλνπο εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ απφ ηε 

κεηαθνξά κέρξη ην 2020. 

Νη απηνθηλεηνβηνκεραλίεο εγθαζηζηνχλ αζχξκαηεο επηθνηλσλίεο ζε 

νρήκαηα, γηα ηελ αζθάιεηα, ηελ πινήγεζε, ηελ ςπραγσγία θαη ηελ 

παξαγσγηθφηεηα. Ρα νθέιε ηεο επξπδσληθήο ηερλνινγίαο ζηα νρήκαηα ζα 
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είλαη κεγάιε, αιιά ν θίλδπλνο αχμεζεο ηνπ πεξηζπαζκνχ ηνπ νδεγνχ πξέπεη 

λα αληηκεησπηζηεί πξνιεπηηθά. Ζ πξνζζήθε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην φρεκα 

πξέπεη λα ζπλδπαζηεί κε ηε δέζκεπζε απφ ηα άηνκα, ηηο νηθνγέλεηεο θαη 

απηνθηλεηνβηνκεραλίεο λα ρξεζηκνπνηνχλ απηέο ηηο ηερλνινγίεο κε 

ππεπζπλφηεηα θαη κε ηξφπν πνπ λα ειαρηζηνπνηεί ηελ δηάζπαζε ηεο πξνζνρήο 

ηνπ νδεγνχ. Ζ επίιπζε απηψλ ησλ πξνθιήζεσλ ζα απαηηήζεη ζπληνληζκέλεο 

θηλήζεηο απφ ηε βηνκεραλία, ηελ θπβέξλεζε θαη ηηο νκάδεο θαηαλαισηψλ. Ζ 

επξπδσληθφηεηα κπνξεί επίζεο λα ελζαξξχλεη ηε ρξήζε ησλ ελαιιαθηηθψλ 

ιχζεσλ γηα ηε κεηαθνξά. Νη εθαξκνγέο πξνγξακκαηηζκνχ δηαδξνκψλ θάλνπλ 

ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο πην εχθνια ζηελ ρξήζε, θαζψο θαη ε ρξήζε 

επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ κέζα ζηα νρήκαηα δεκφζηαο ρξήζεο κπνξεί λα θάλεη 

ηελ καδηθή κεηαθνξά πην ειθπζηηθή [48]. 

Ρα πξνεγκέλα ζπζηήκαηα επηθνηλσληψλ, έρνπλ επίζεο ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπκβάινπλ ζηε κείσζε δεθάδσλ ρηιηάδσλ ζαλάησλ απφ απηνθηλεζηηθά 

αηπρήκαηα θάζε ρξφλν [49]. Γηα παξάδεηγκα, θαληαζηείηε έλα νδεγφ λα 

αλαγθαζηεί μαθληθά λα παηήζεη θξέλν φηαλ νδεγεί ζε έλα πνιπζχρλαζην 

απηνθηλεηφδξνκν. Έλα ad hoc ζχζηεκα επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ νρεκάησλ 

ζα κπνξνχζε λα επηηξέςεη ζε νρήκαηα πνπ αθνινπζνχλ κηα ζεηξά απφ άιια 

νρήκαηα λα εηδνπνηνχλ γηα ηνλ θίλδπλν ζρεδφλ ακέζσο, κφιηο νδεγφο ηνπ 

νρήκαηνο πνπ πξνεγείηαη παηήζεη ην πεληάι ηνπ θξέλνπ. Απηφ ζα δψζεη 

ζηνπο νδεγνχο κηα ζεκαληηθή επθαηξία γηα ηελ πξφιεςε κηαο ζχγθξνπζεο. Ρν 

1999, ε FCC δηέζεζε 75 MHz ηνπ ξαδηνθάζκαηνο ζηε δψλε ζπρλνηήησλ 5,850 

έσο 5,925 γηα απηνχο ηνπο ηχπνπο ησλ εμεηδηθεπκέλσλ εθαξκνγψλ επθπψλ 

ζπζηεκάησλ κεηαθνξψλ (ITS). Ν θιάδνο ησλ κεηαθνξψλ νξακαηίζηεθε θαη 

έθαλε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ πξσηνθφιισλ επηθνηλσλίαο γηα ηελ επηθνηλσλία 

κεηαμχ νρεκάησλ θαη ηελ ππνδνκή νδηθψλ αμφλσλ. Ξαξά ηα ειπηδνθφξα 

απνηειέζκαηα, απηά ηα δίθηπα δελ έρνπλ αλαπηπρζεί. Ρν ππνπξγείν 

Κεηαθνξψλ έρεη δεζκεπηεί λα πξνβεί ζε απφθαζε ζρεηηθά κε ηελ πξνζέγγηζε 

ηεο έσο ην 2013. 

πνηα θαη αλ είλαη ε ηειηθή απφθαζε, ε ρψξα δελ ρξεηάδεηαη λα πεξηκέλεη 

γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πξσηνθφιισλ γηα λα μεθηλήζεη επηζεηηθά ηελ αλάπηπμε 

θαη ηελ εγθαηάζηαζε έμππλσλ εθαξκνγψλ κεηαθνξάο. Πηα 10 ρξφληα πνπ ε 

FCC παξαρψξεζε ην θάζκα γηα εθαξκνγέο ITS, εκπνξηθά αζχξκαηα δίθηπα 

δεδνκέλσλ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί γηα λα θαιχςνπλ έλα κεγάιν κέξνο ησλ 

απηνθηλεηνδξφκσλ ηεο ρψξαο. Απηά ηα δίθηπα θαη ην δηαδίθηπν, θηινμελνχλ 

εθαξκνγέο πνπ είλαη ηθαλέο λα παξέρνπλ πνιιά απφ ηελ απνδνηηθφηεηα, ηελ 

θηλεηηθφηεηα θαη ηηο εθαξκνγέο πνπ νξακαηίζηεθε ην ITS. Ρν ππνπξγείν 

Κεηαθνξψλ ζα πξέπεη λα δηεξεπλήζεη ηξφπνπο γηα ηε πξνψζεζε εκπνξηθψλ 

αζχξκαησλ δηθηχσλ δεδνκέλσλ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ γηα λα επηηχρεη ηνπο 

ζηφρνπο ηεο. 
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4.6 Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε 

Ζ επξπδσληθφηεηα θαζίζηαηαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε γηα ηνπο ηδηψηεο, ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο θαη ηηο 

θνηλφηεηεο. ζνη δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε επξπδσληθέο ππεξεζίεο θαη ηηο 

δεμηφηεηεο γηα λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ, γίλνληαη φιν θαη πην απνκνλσκέλνη απφ 

ηελ ζχγρξνλε ακεξηθαληθή νηθνλνκία. Απηφ νθείιεηαη ελ κέξεη ζηελ ηαρέσο 

κεηαβαιιφκελε θχζε ηεο εξγαζίαο ζηελ ςεθηαθή επνρή. 62% ησλ 

Ακεξηθαλψλ εξγαηψλ βαζίδνληαη ζην δηαδίθηπν γηα λα εθηειέζνπλ ηελ 

εξγαζία ηνπο. Ρν γξαθείν ζηαηηζηηθψλ εξγαζίαο πξνβιέπεη φηη νη ζέζεηο 

εξγαζίαο πνπ βαζίδνληαη ζηελ επξπδσληθή πξφζβαζε θαη ηηο ηερλνινγίεο ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο (ICT), φπσο είλαη νη αλαιπηέο ζπζηεκάησλ 

πιεξνθνξηθήο, νη δηαρεηξηζηέο βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη νη εξγαδφκελνη ζε κέζα 

ελεκέξσζεο θαη ηηο επηθνηλσλίεο, ζα απμεζνχλ θαηά 25% ηελ πεξίνδν 2008-

2018, 2,5 θνξέο ηαρχηεξα απφ ην κέζν φξν ζε φια ηα επαγγέικαηα θαη 

θιάδνπο [50]. 

Ζ επξπδσληθφηεηα θαη ην δηαδίθηπν θαζηζηνχλ δπλαηή γηα ηηο κηθξέο 

επηρεηξήζεηο ηελ επέθηαζε ζε λέεο αγνξέο. Έρνπλ επίζεο γίλεη έλα θξίζηκν 

κνλνπάηη γηα λα απνθηήζνπλ ηα άηνκα δεμηφηεηεο θαη πξφζβαζε ζηελ 

επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία. Θαη είλαη έλα βαζηθφ ζηνηρείν ππνδνκήο γηα ηηο 

ηνπηθέο θνηλφηεηεο πνπ επηδηψθνπλ λα πξνζειθχζνπλ λέεο βηνκεραλίεο θαη 

εμεηδηθεπκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ. Υο απνηέιεζκα, νη κηθξέο επηρεηξήζεηο, νη 

εξγαδφκελνη θαη νη θνηλφηεηεο πξέπεη λα έρνπλ ηελ επξπδσληθή ππνδνκή, ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηα εξγαιεία γηα λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα αληαγσλίδνληαη ζε κηα 

κεηαβαιιφκελε νηθνλνκία. Ζ επξπδσληθφηεηα κπνξεί λα βνεζήζεη θάζε 

θνηλφηεηα. Γπζηπρψο, νξηζκέλεο θνηλφηεηεο φπσο νη Αθξνακεξηθαλνί, νη 

ηζπαλφθσλνη θαη νη Ακεξηθαλνί ηεο πεξηθέξεηαο αληηκεησπίδνπλ ηα ρακειά 

πνζνζηά πηνζέηεζεο, ζπξξηθλψλνληαο αθφκε πεξηζζφηεξν ηα πηζαλά νθέιε 

ηεο επξπδσληθήο ηερλνινγίαο. 

4.6.1 Πηήξημε ηεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ησλ Κηθξψλ Ακεξηθάληθσλ 

Δπηρεηξήζεσλ 

Ζ επξπδσληθφηεηα κπνξεί λα πξνζθέξεη ζεκαληηθά νθέιε ζηελ επφκελε 

γεληά ησλ Ακεξηθαλψλ επηρεηξεκαηηψλ θαη ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, πνπ 

απνηεινχλ ηελ θηλεηήξηα δχλακε γηα ηελ δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ 

απαζρφιεζεο θαη γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Κηθξέο θαη 

κεζαίεο επηρεηξήζεηο (SME) απαζρνινχλ πεξηζζφηεξν απφ ην ήκηζπ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο Ακεξηθήο θαη δεκηνπξγνχλ πεξίπνπ ην 

64% ησλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θάζε ρξφλν [51]. Θαηά ηα 

ηειεπηαία 10 ρξφληα, κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο αληηπξνζσπεχνπλ 

πεξηζζφηεξν απφ ην ήκηζπ ησλ δχν εθαηνκκπξίσλ λέσλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

μεθίλεζαλ ζηηο Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο, θαη έρνπλ δεκηνπξγήζεη 4,7 εθαηνκκχξηα 

ζέζεηο εξγαζίαο [52]. Νη επηρεηξεκαηίεο έρνπλ επίζεο κηα βαζηά επίδξαζε 
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ζηελ νηθνλνκία, θαζψο απαζρνινχλ πεξηζζφηεξνπο απφ 13 εθαηνκκχξηα 

αλζξψπνπο ζηηο Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο [53]. 

Νη κηθξέο επηρεηξήζεηο έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηηο βηνκεραλίεο 

πςειήο ηερλνινγίαο. Έρνπλ πξνζιακβάλεη ζήκεξα πεξίπνπ ην 40% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ηνκέα απηνχ, θαη αληηπξνζσπεχνπλ ηελ 

πιεηνςεθία ησλ πεξηζζφηεξσλ απφ 1,2 εθαη. λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ δηαδηθηχνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ηειεπηαίσλ 10-15 εηψλ. 

Ζ επξπδσληθφηεηα θαη νη επξπδσληθέο εθαξκνγέο επηηξέπνπλ ζηηο κηθξέο 

επηρεηξήζεηο λα απμήζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, λα βειηηψζνπλ ηελ 

πξφζβαζε ζηελ αγνξά, λα κεηψζνπλ ην θφζηνο θαη λα απμήζνπλ ηελ 

ηαρχηεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ αιιειεπηδξάζεσλ. Υζηφζν, πνιιέο 

κηθξέο επηρεηξήζεηο έρνπλ έλα θελφ γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν 

αμηνπνίεζεο επξπδσληθψλ εξγαιείσλ, αθήλνληαο δπλεηηθά θέξδε 

παξαγσγηθφηεηαο αλεθκεηάιιεπηα. Ζ ζηνρεπκέλε θπβεξλεηηθή ζηήξημε 

κπνξεί λα βνεζήζεη ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο λα θηάζνπλ ζην βέιηηζην επίπεδν 

ηεο επξπδσληθήο ρξήζεο. 

Ζ δηεμαγσγή ησλ βαζηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο ε 

επηθνηλσλία, ε ζπλεξγαζία, νη δηαδηθαζίεο βειηίσζεο θαη νη ζπλαιιαγέο 

γίλνληαη επθνιφηεξεο κε ηελ ρξήζε ησλ επξπδσληθψλ εθαξκνγψλ, φπσο ε 

ηειε-ζπλεξγαζία, ε θνηλσληθή δηθηχσζε, ην cloud-based ινγηζκηθφ ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην. Ζ επξπδσληθφηεηα θαη νη ζπλαθείο 

ηερλνινγίεο ICT κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε κείσζε ησλ εμφδσλ ίδξπζεο κηαο 

εηαηξίαο κέζσ ηεο ηαρχηεξεο έθδνζεο αδεηψλ θαη ηεο βειηίσζε ηεο 

πξφζβαζεο ζε πειάηεο θαη πξνκεζεπηέο. Ζ επξπδσληθφηεηα παξέρεη επίζεο 

πξφζβαζε ησλ SME επηρεηξήζεσλ ζε λέεο αγνξέο θαη επθαηξίεο κε ηε κείσζε 

ησλ εκπνδίσλ θαη ηνπο επηηξέπεη επίζεο λα αληαγσλίδνληαη γηα ηνπο πειάηεο 

νη νπνίνη πξνεγνπκέλσο ζηξέθνληαλ απνθιεηζηηθά ζε κεγαιχηεξνπο 

πξνκεζεπηέο [54]. Ρν ειεθηξνληθφ εκπφξην έρεη εμαιείςεη γεσγξαθηθά 

εκπφδηα θαη πιένλ κηα επηρείξεζε κπνξεί λα πξνζθέξεη έλα πξντφλ ζε έλα 

επξχ θνηλφ. 

4.6.2 Δπαγγεικαηηθή Θαηάξηηζε 

Νη ζέζεηο εξγαζίαο απαηηνχλ νινέλα θαη λέεο δεμηφηεηεο. Πήκεξα, ν κέζνο 

εξγαδφκελνο ζα απνθηήζεη πεξηζζφηεξεο απφ 10 δηαθνξεηηθέο ζέζεηο θαηά 

ηελ πξνυπεξεζία ηνπ, θαη ε δηάξθεηα ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο εξγαζίαο παξακέλεη 

ζπρλά ζχληνκε θαζψο νη εξγαδφκελνη πξνζεγγίδνπλ ηελ κέζε ειηθία [55]. Νη 

πεξηζζφηεξεο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ζήκεξα απαηηνχλ θάπνην επίπεδν ηεο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, αιιά 88 εθαηνκκχξηα ελήιηθεο πνπ εξγάδνληαη 

ζήκεξα είηε έρνπλ ρακειέο δεμηφηεηεο αιθαβεηηζκνχ είηε δελ έρνπλ ιάβεη 

πηπρία ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 
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Πε κηα κεηαβαιιφκελε νηθνλνκία, πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ηνπο 

εξγαδφκελνπο πνπ αλαιακβάλνπλ ζέζεηο εξγαζίαο πνπ απαηηνχλ πεξηζζφηεξα 

πξνζφληα, είλαη αλαγθαία ε βειηίσζε ηεο θαηάξηηζεο ε νπνία πξέπεη λα 

εμειίζζεηαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν γηα ηελ θάιπςε ησλ κεηαβαιιφκελσλ 

αλαγθψλ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Ζ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε κέζσ ηεο 

επξπδσληθφηεηαο κπνξεί λα επεθηείλεη ηελ θιίκαθα ηεο θαηάξηηζεο γηα λα 

ζπκπεξηιάβεη ην κεγαιχηεξν δπλαηφ αξηζκφ αηφκσλ θαη κάιηζηα κε 

ρακειφηεξν θφζηνο θαη κε πην επέιηθην ηξφπν. Γεθαεηίεο έξεπλαο έδεημαλ φηη 

ε ρξήζε ηερλνινγηψλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε κεηψλεη ην θφζηνο 

απηήο ηεο θαηάξηηζεο ζην έλα ηξίην πεξίπνπ, απμάλνληαο παξάιιεια ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαηά έλα ηξίην, ρξεζηκνπνηψληαο έλα 

ηξίην ιηγφηεξν ρξφλν. 

Νη επξπδσληθά ππνζηεξηδφκελεο ιχζεηο αθνξνχλ, επίζεο, ηνλ ρξφλν, ηηο 

πιεξνθνξίεο θαη ηα εκπφδηα ηεο ηερλνινγίαο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

κεηνλφηεηεο Ακεξηθαλψλ πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία θαη θαηάξηηζε. Ζ θχζε ηνπ 

online πεξηβάιινληνο επηηξέπεη ζε αλζξψπνπο πνπ έρνπλ ππνρξεψζεηο θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο λα ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηε λχρηαο ή ζηηο ειεχζεξεο ψξεο ηνπο. Γηα εθείλνπο πνπ δελ έρνπλ πξφζβαζε 

ζην ζπίηη ζε έλαλ ππνινγηζηή, νη 16.000 βηβιηνζήθεο ζε φιε ηελ ρψξα, καδί κε 

ηα άιια ζεκεία πξφζβαζεο ησλ θνηλνηήησλ, ζα βνεζήζνπλ λα εμαζθαιηζζεί ε 

απμεκέλε πξφζβαζε ζηα εξγαιεία ηεο εθπαίδεπζεο. Νη κεηνλνηηθέο νκάδεο 

ζπρλά εμαξηψληαη απφ ηα δεκφζηα ζεκεία πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν. 

Θαηλνηφκα εξγαιεία γηα online θαξηέξεο δηαζέηνπλ έλαλ πινχην 

πιεξνθνξηψλ θαη ηερλνινγίαο ζηνλ νπνίν ρακεινχ εηζνδήκαηνο Ακεξηθαλνί 

δελ ζα κπνξνχζαλ δηαθνξεηηθά λα είραλ πξφζβαζε. Ζ ελζάξξπλζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζε online επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 

κπνξεί επίζεο λα απνδψζεη καθξνπξφζεζκα εμνηθνλφκεζε θφζηνπο θαη 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα. 

Ζ δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ επηηξέπεη ζηα 

άηνκα λα αλαδεηήζνπλ ηελ θαηάξηηζε πην εχθνια θαη απνηειεζκαηηθά είλαη 

έλα ζεκαληηθφ βήκα ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ γηα ηηο 

κειινληηθέο ζέζεηο εξγαζίαο. Ρν γξαθείν απαζρφιεζεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ 

ππνπξγείνπ Δξγαζίαο θάλεη αξθεηέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ εηζαγσγή λέσλ 

ηερλνινγηθψλ ιχζεσλ γηα ηελ αλάπηπμεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ [56]. 

4.6.3 Ρειεξγαζία 

Απφ ην 2003 έσο ην 2008, ν αξηζκφο ησλ ηειεξγαδνκέλσλ ζηελ Ακεξηθή 

απμήζεθε θαηά 43%, ζηα 33,7 εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο. Δθηηκάηαη φηη ην 14% 

ησλ ζπληαμηνχρσλ, ην 31% απηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηα νηθηαθά θαη ην 29% 

ησλ ελειίθσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζα ήηαλ πξφζπκνη λα εληαρζνχλ ζην 

εξγαηηθφ δπλακηθφ, εάλ δνζεί ε δπλαηφηεηα γηα ηειεξγαζία. Θάλνληαο ηελ 

ηειεξγαζία κία πην δηαδεδνκέλε ιχζε, ελδερνκέλσο ζα δεκηνπξγήζεη 
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επθαηξίεο γηα 17,5 εθαηνκκχξηα άηνκα. Δμάιινπ, ν κέζνο Ακεξηθαλφο μνδεχεη 

πεξηζζφηεξα απφ 100 ψξεο εηεζίσο κεηαθηλνχκελνο. Ζ ηειεξγαζία επηηξέπεη 

ζηνπο εξγαδφκελνπο λα είλαη πην παξαγσγηθνί κε ηελ εμάιεηςε ησλ εκεξήζηνπ 

ρξφλνπ κεηαθίλεζεο ηνπο. Θαη πξνζθέξεη ζηνπο εξγαδνκέλνπο κεγαιχηεξεο 

επειημίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ νηθνγελεηαθψλ επζπλψλ θαη λα εθηεινχλ 

πεξηζζφηεξεο θνηλσληθέο ππεξεζίεο [57]. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα 

εθείλνπο πνπ δνπλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο, θαζψο κπνξεί λα επηηξέςεη ζηνπο 

εξγαδφκελνπο λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθνί γηα ηηο ζέζεηο εξγαζίαο 

πνπ βξίζθνληαη αιινχ θαη λα εθηεινχλ απηέο ηηο ζέζεηο εξγαζίαο κέζσ ηεο 

ηειεξγαζίαο. 

Ζ ηειεξγαζία βνεζάεη επίζεο ην πεξηβάιινλ. Θάζε επηπιένλ 

ηειεξγαδφκελνο κεηψλεη ηηο εηήζηεο εθπνκπέο CO2 θαηά πεξίπνπ 2.6 έσο 3.6 

ηφλνπο αλά έηνο. Ζ αληηθαηάζηαζε 10% ησλ αεξνπνξηθψλ ηαμηδηψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ κε ηελ ηειεδηάζθεςε ζα κεηψζεη ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα θαηά πεξίπνπ 36,3 εθαηνκκχξηα ηφλνπο εηεζίσο [58]. 

4.7 Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε 

Νη Ακεξηθαλνί κπνξνχλ λα ειέγρνπλ ηνπο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο 

ηνπο, λα επηθνηλσλνχλ κε ηνπο εθπξνζψπνπο εμππεξέηεζεο πειαηψλ θαη 

θάλνπλ ηα ςψληα ηνπο νπνηεδήπνηε θαη νπνπδήπνηε, ρξεζηκνπνηψληαο 

εθαξκνγέο πνπ ππνζηεξίδεη ε επξπδσληθφηεηα. Νη Ακεξηθαλνί πεξηκέλνπλ 

ηψξα απηφ ην επίπεδν εμππεξέηεζεο θαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο ηνπο, θαη ζπρλά 

είλαη απνγνεηεπκέλνη κε φηη βξίζθνπλ. Δλψ νξηζκέλα θσηεηλά ζεκεία 

ππάξρνπλ γχξσ απφ ηελ θαηάζεζε ησλ θφξσλ θαη ησλ πιεξσκψλ ησλ 

θιήζεσλ ζηάζκεπζεο, απηά απνηεινχλ ηελ εμαίξεζε θαη φρη ηνλ θαλφλα. Ζ 

θπβέξλεζε έρεη κείλεη πίζσ απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηεο 

επξπδσληθφηεηαο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, θαη είλαη θαηξφο λα θαιχςεη ηε 

δηαθνξά. 

Απφ ην δεκαξρείν έσο θαη ην θαπηηψιην ησλ Ζ.Ξ.Α., ε θπβέξλεζε κπνξεί 

λα εμππεξεηήζεη θαιχηεξα ηνλ ακεξηθαληθφ ιαφ ζηεξηδφκελε πεξηζζφηεξν 

ζηελ επξπδσληθή ζχλδεζε. Ρα νθέιε είλαη ηεξάζηηα. Ζ θπβέξλεζε κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηηο επξπδσληθέο ζπλδέζεηο γηα λα απμήζεη ηελ απνδνηηθφηεηα 

ησλ εζσηεξηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο. Θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην κέγεζφο 

ηεο θαη ηελ αγνξαζηηθή ηεο δχλακε γηα λα βνεζήζεη ηηο πνιηηεηαθέο θαη 

ηνπηθέο θπβεξλήζεηο θαη ηηο θνηλφηεηεο ψζηε λα αλαπηχμνπλ πεξηζζφηεξεο 

επξπδσληθέο δπλαηφηεηεο. 

Πθεθηείηε επίζεο ηνλ αληίθηππν ζηηο νηθνγέλεηεο κε ρακειφ εηζφδεκα. 

Απηή ηε ζηηγκή, πνιινί Ακεξηθαλνί δελ ιακβάλνπλ φιεο ηηο παξνρέο. Νη ιφγνη 

είλαη πνιινί, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πνιχπινθσλ, ρξνλνβφξσλ θαη 

επαλαιακβαλφκελσλ αηηήζεσλ. Ζ νινθιήξσζε θαη ν εμνξζνινγηζκφο ησλ 

δηαδηθαζηψλ κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο Ακεξηθαλνχο κε ρακειφ εηζφδεκα λα 
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ιακβάλνπλ φιεο ηηο παξνρέο γηα ηηο νπνίεο πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο, θαη 

απηφ έρεη κηα απνδεδεηγκέλε επίδξαζε ζηελ θαιπηέξεπζε ησλ πηζαλνηήησλ 

ηνπο γηα ηελ έμνδν απφ ηε θηψρεηα [59]. Δλ ησ κεηαμχ, νη θπβεξλεηηθέο 

ππεξεζίεο ζα ιεηηνπξγήζνπλ πην απνηειεζκαηηθά κε ηε κείσζε ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο πνπ ε επξπδσληθή ηερλνινγία επηηξέπεη. 

4.7.1 Θπβεξλεηηθέο Ξξσηνβνπιίεο γηα ηε Βειηίσζε ηεο Ππλδεζηκφηεηαο 

Ζ νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε μνδεχεη δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα εηεζίσο γηα 

επξπδσληθέο ζπλδέζεηο γηα ηα θηίξηα γξαθείσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ζε φιεο ηηο 

Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο θαη παξέρεη αθφκα πεξηζζφηεξα γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε 

πξνγξακκάησλ πνπ πεξηέρνπλ επξπδσληθέο επηθνηλσλίεο. Ζ θπβέξλεζε φκσο 

δελ εθκεηαιιεχεηαη ηηο δαπάλεο κε ζπληνληζκέλν ηξφπν ψζηε λα βειηησζεί ε 

επξπδσληθή ζχλδεζε θαη ε πξφζβαζε εληφο ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ. Πε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο, θάηη ηέηνην ζα έρεη πςειφ θφζηνο, αιιά νη επηπηψζεηο 

ζηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο, ηδίσο γηα εθείλεο πνπ δελ εμππεξεηνχληαη, ζα 

κπνξνχζε λα είλαη κεηακνξθσηηθέο. 

Ζ θπβέξλεζε κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε ηεο επξπδσληθήο 

πξφζβαζεο κε ην λα ρξεζηκεχζεη σο θχξηνο κηζζσηήο ζε κε εμππεξεηνχκελεο 

θνηλφηεηεο, εθκεηαιιεπφκελε ηελ αγνξαζηηθή δχλακε ηεο νκνζπνλδηαθήο 

θπβέξλεζεο γηα ηελ παξνρή, ζε ρακειφηεξεο ηηκέο, ησλ επξπδσληθψλ 

ππεξεζηψλ επηθνηλσληψλ γηα ηηο πνιηηεηαθέο θαη ηνπηθέο θπβεξλήζεηο, θαη 

ζπληνλίδνληαο ηηο νκνζπνλδηαθέο επηρνξεγήζεηο κε ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο 

γηα ηελ επξπδσληθή ζπλδεζηκφηεηα. 

4.7.2 Βειηίσζε ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

Νη θαηλνηφκεο εθαξκνγέο ηεο επξπδσληθφηεηαο έρνπλ κεηαζρεκαηίζεη ηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα, δεκηνπξγψληαο ακέηξεηεο λέεο κνξθέο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο 

εηαίξνπο θαη αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο πειάηεο. Ζ θπβέξλεζε, σζηφζν, δελ 

έρεη ζπκβαδίζεη. 

Ζ πην έμππλε ρξήζε ησλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ κπνξεί λα δηεπθνιχλεη 

κηα κεγάιε αιιαγή ζηελ θπβέξλεζε. πσο θαη νη ηδησηηθέο εηαηξείεο, ε 

θπβέξλεζε κπνξεί λα θαηαζηήζεη ηηο ππεξεζίεο ηεο ιεηηνπξγηθέο 24 ψξεο ηελ 

εκέξα, επηά εκέξεο ηελ εβδνκάδα, 365 εκέξεο ην ρξφλν. Δπξπδσληθά 

ππνζηεξηδφκελεο ππεξεζίεο ζε απεπζείαο ζχλδεζε, κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ δηφδνπο ζε φιε ηελ γξαθεηνθξαηία ηεο θπβέξλεζεο, έηζη ψζηε 

θάπνηνο πνπ ζέιεη λα απνθηήζεηε πξφζβαζε ζηηο παξνρέο αλεξγίαο κπνξεί λα 

αζρνιεζεί κε ηελ ηνπηθή θπβέξλεζε θαη ηελ νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε ηελ 

ίδηα ζηηγκή. Ζ επξπδσληθφηεηα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηαηξαπνχλ φιεο 

νη κνξθέο δηαθπβέξλεζεο ζε απεπζείαο ζχλδεζε ππεξεζίεο γηα ηελ εμάιεηςε 

ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Ζ επξπδσληθφηεηα επηηξέπεη ηελ άκεζε 

πξφζβαζε ζε νδεγίεο γηα ηηο απιέο δεκφζηεο ππεξεζίεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

βνεζήζνπλ ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο λα επηθεληξψλνληαη ζηηο πην 

πνιχπινθεο πεξηπηψζεηο. Δπίζεο κπνξεί λα απμήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 
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κε ηελ αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο θαη ην βάζνο ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ηκεκάησλ θαη κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ επηπέδσλ δηαθπβέξλεζεο. 

4.7.2.1 Δλίζρπζε ηεο Δζσηεξηθήο Απφδνζεο ηεο Θπβέξλεζεο 

Πηελ θπβέξλεζε, ηζηνξηθά απνκνλσκέλα ηδξχκαηα έρνπλ αλαπηχμεη 

θιεηζηά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηα νπνία είλαη αλεπαξθή. Κέζσ ηεο 

ζηξαηεγηθήο ρξήζεο ησλ επξπδσληθψλ ηερλνινγηψλ, ε νκνζπνλδηαθή 

θπβέξλεζε έρεη ηελ επθαηξία λα γίλεη έλα πξφηππν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

θαη ησλ επηδφζεσλ. 

Θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, νη νκνζπνλδηαθέο δαπάλεο γηα ηελ 

ηερλνινγία πιεξνθνξηψλ (ΗΡ) έρνπλ απμεζεί ζεκαληηθά. Πηηο ππνδνκέο IT 

ππνδνκήο ε νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε δαπαλά 20 δηο δνιάξηα εηεζίσο [60]. Ν 

αξηζκφο ησλ νκνζπνλδηαθψλ θέληξσλ δεδνκέλσλ έρεη ππεξδηπιαζηαζηεί ηα 

ηειεπηαία 10 ρξφληα απφ 493 ζε πεξηζζφηεξα απφ 1.200. 

Ρν cloud computing έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηβξαδχλεη ηελ αχμεζε ησλ 

νκνζπνλδηαθψλ δαπαλψλ ελψ παξάιιεια λα απμήζεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα. Γηα παξάδεηγκα, ε Ξνιηηεία ηεο Θνινχκπηα θηλήζεθε 

πξφζθαηα πξνο ηε ρξήζε κηαο εκπνξηθήο ιχζεο cloud computing γηα ην mail, 

ην εκεξνιφγην ηεο, ηα άκεζα κελχκαηα, ηελ επεμεξγαζία θεηκέλνπ θαη ηηο 

αλάγθεο γηα ηα ινγηζηηθά θχιια. Ρν θφζηνο ήηαλ κφιηο 50 δνιάξηα αλά 

ρξήζηε θάζε έηνο ελψ κε ηελ πξνεγνχκελε ιχζε γηα ην εηαηξηθφ e-mail θαη 

κφλν ην θφζηνο ήηαλ 96 δνιάξηα αλά ρξήζηε θάζε έηνο. Ζ νκνζπνλδηαθή 

θπβέξλεζε έρεη ήδε μεθηλήζεη κηα ζεηξά πεξηνξηζκέλσλ πξσηνβνπιηψλ cloud 

computing, κε ζεηηθά απνηειέζκαηα. Ρα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα κηζζνδνζίαο 

έρνπλ ελνπνηεζεί απφ 26 ζπζηήκαηα ζε ηέζζεξα θνηλά θέληξα εμππεξέηεζεο 

πνιηηψλ. Απηφ ζα νδεγήζεη ζε εθηηκψκελε εμνηθνλφκεζε πάλσ απφ 1 δηο 

δνιάξηα θαηά ηα επφκελα 10 ρξφληα[61]. Νξγαληζκνί φπσο ην ππνπξγείν 

Άκπλαο θαη ε Θεληξηθή πεξεζία Ξιεξνθνξηψλ θηλνχληαη επίζεο πξνο 

εζσηεξηθέο ιχζεηο cloud computing γηα ηα επαίζζεηα δεδνκέλα [62]. Ζ ηαρεία 

πξφζβαζε ζε ιεηηνπξγίεο επηηξέπεη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ αηηήζεσλ πνπ 

πιεξνχλ ηα θαηάιιεια πξφηππα αζθάιεηαο εληφο 40 εκεξψλ, ην ήκηζπ ηνπ 

ρξφλνπ ησλ noncloud ιεηηνπξγηψλ [63]. 

Ξαξά ηηο επηηπρίεο απηέο, ηα θπβεξλεηηθά ζηειέρε αλεζπρνχλ γηα ηελ 

αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο. Νη αλεζπρίεο απηέο έρνπλ 

θάπνηα αμία, αιιά νη θίλδπλνη κπνξνχλ λα κεηξηαζηνχλ κέζσ ηεο 

ηερλνινγηθψλ θαη πνιηηηθψλ ιχζεσλ [64], [65]. Δπεηδή νη θίλδπλνη πνπ 

αληηκεησπίδνπλ πνιιέο νκνζπνλδηαθέο ππεξεζίεο είλαη θνηλνί, ζα 

επσθειεζνχλ απφ κηα θνηλνηηθή πξνζέγγηζε. Ρν γξαθείν δηαρείξηζεο θαη 

πξνυπνινγηζκνχ ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη κηα ζπληνληζκέλε ζηξαηεγηθή πνπ 

αγγίδεη ηα πξνβιήκαηα ηεο πνιηηηθήο αζθάιεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηεο 

ηδησηηθήο δσήο πνπ πξέπεη λα επηιπζνχλ, θαζψο ε θπβέξλεζε θηλείηαη πξνο 

ηελ αλάπηπμε ηνπ cloud computing. 
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Νη ηερλνινγίεο ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ ελεκέξσζεο παξέρνπλ ζηελ 

νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε κία πιαηθφξκα γηα λα πξνσζήζεη ηελ θαηλνηνκία 

θαη ηε ζπλεξγαζία. Ν ηδησηηθφο ηνκέαο έρεη έξζεη λα αλαγλσξίζεη ηελ αχμεζε 

ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη άιια νθέιε ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ καδηθήο 

ελεκέξσζεο ζην ρψξν εξγαζίαο [66]. Ζ νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε δελ έρεη 

θάλεη εθηεηακέλε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ απηψλ παξά ηηο απνδείμεηο φηη νη 

εξγαδφκελνη δεηνχλ ηελ ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο 

γηα λα θάλνπλ ηνπο νξγαληζκνχο ηνπο πην απνδνηηθνχο θαη απνηειεζκαηηθνχο. 

Ζ Transportation Security Administration (TSA) ρξεζηκνπνηεί κηα θνηλσληθή 

πιαηθφξκα κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο πνπ νλνκάδεηαη IdeaFactory πνπ 

επηηξέπεη ζηνπο 43.000 ππαιιήινπο ηεο λα κνηξάδνληαη κε αζθάιεηα ηδέεο γηα 

ηε βειηίσζε ηεο εξγαζίαο θαη ηελ απφδνζή ηνπο. Νη εξγαδφκελνη ζηελ TSA 

έρνπλ ππνβάιεη πεξηζζφηεξεο απφ 9.000 ηδέεο, πνπ είραλ σο απνηέιεζκα 

πεξηζζφηεξα απφ 39.000 ζρφιηα. Ξάλσ απφ 40 ηδέεο απφ ην IdeaFactory 

έρνπλ ηεζεί ζε εθαξκνγή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη αιιαγψλ ζηηο 

ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο [67]. Ρν ππνπξγείν Άκπλαο έρεη 

επίζεο αμηνπνηήζεη θνηλσληθέο πιαηθφξκεο κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο γηα 

ηελ ελίζρπζε ηεο εζσηεξηθήο απφδνζεο, κε ην 87% ησλ εξγαδνκέλσλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ απηά ηα εξγαιεία ζηελ εξγαζία [68]. 

4.7.2.2 Δλίζρπζε ηεο Γηαδηθηπαθήο Αζθάιεηαο 

Νη Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο έρνπλ εμειηρζεί δξακαηηθά απφ ηελ ίδξπζή ηνπο, 

θαη κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ έρεη θέξεη ν 21νο αηψλαο είλαη ε 

εμάξηεζε ηεο ρψξαο απφ ην δηαδίθηπν ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσλίαο. Ζ 

παγθφζκηα, ρσξίο ζχλνξα θχζε ηνπ δηαδηθηχνπ έρεη νδεγήζεη ζηελ εκθάληζε 

λέσλ θαηεγνξηψλ απεηιψλ πνπ κπνξνχλ λα πξνέιζνπλ απφ νπνηνλδήπνηε, 

νπνπδήπνηε ζηνλ θφζκν, θαη αλά πάζα ζηηγκή. Ζ πξνζηαζία ζην Γηαδίθηπν 

θαη ε παξνρή αζθάιεηαο ζηνλ θπβεξλνρψξν απνηεινχλ κία πξφθιεζε ηφζν ζε 

νηθνλνκηθφ φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν [69]. Ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε 

νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε ζα πξνζεγγίζεη θαη ζα παξέρεη αζθάιεηα ζηνλ 

θπβεξλνρψξν ζα είλαη θξίζηκνο γηα ηε ζπλερηδφκελε εμέιημε ηνπ δηαδηθηχνπ 

ζηηο Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο. 

Ζ αζθάιεηα ζηνλ θπβεξλνρψξν εμαθνινπζεί λα απνηειεί πεγή αλεζπρίαο 

θαη γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζηηο Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο, ν νπνίνο ζηεξίδεηαη ζηελ 

ηζρπξή πξνζηαζία ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηά ηνπ. Υο απνηέιεζκα, ηα δίθηπα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηηο 

Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο, έρνπλ απνηειέζεη έλα ζεκαληηθφ ζηφρν γηα ηηο επηζέζεηο, 

θαη παξά ηνπο πφξνπο πνπ ν ηδησηηθφο ηνκέαο αθηεξψλεη γηα ηελ αζθάιεηα 

ζηνλ θπβεξλνρψξν, ππήξμε κηα ζεηξά επηηπρεκέλσλ επηζέζεσλ. Ξξφζθαηα 

ζχκαηα επηζέζεσλ ζηνλ θπβεξλνρψξν είλαη ε Google [70] θαη ε πεηξειατθή 

βηνκεραλία ησλ Ζ.Ξ.Α. [71]. 

Ιφγσ ηεο θχζεο ησλ θπβεξλνεπηζέζεσλ, ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ είλαη 

δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αληαπφθξηζε , ηελ ηνπνζέηεζε επαξθψλ ακπλψλ 
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θαη ηελ απνθαηάζηαζε κεηά απφ ηηο επηζέζεηο. Υζηφζν, νη επηρεηξήζεηο ζπρλά 

δηζηάδνπλ λα αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο, είηε κε άιινπο θνξείο ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα ή κε ηελ θπβέξλεζε, ιφγσ ησλ αλεζπρηψλ γηα ην ελδερφκελν 

δεκνζηνπνίεζεο κηαο ηέηνηαο επίζεζεο θαη ζρεηηθά κε ηελ εηαηξηθή 

αμηνπηζηία, παξά ην γεγνλφο φηη νη πφξνη πνπ απαηηνχληαη γηα λα 

αληαπνθξηζνχλ κε επηηπρία ππεξβαίλνπλ ζπρλά εθείλνπο ησλ νξγαληζκψλ ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα. 

Ν δεκφζηνο θαη ν ηδησηηθφο ηνκέαο πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ γηα λα 

μεπεξάζνπλ απηέο ηηο πξνθιήζεηο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ δηαδηθηχνπ. Ρα 

θέληξα αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη αλάιπζεο (ISACs) απνηεινχλ θαιά 

κνληέια γηα ην είδνο ηεο ζπλεξγαζίαο πνπ απαηηείηαη. Πήκεξα, ηα ISACs 

ππάξρνπλ γηα ηνλ ηνκέα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ (FS-ISAC), ηνλ 

ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ (ΗΡ-ISAC), θαη γηα ην θξάηνο θαη ηηο 

ηνπηθέο θπβεξλήζεηο (MS-ISAC). Γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη ηα ISACs γηα ηνπο 

άιινπο ηνκείο ηεο βηνκεραλίαο είλαη απνηειεζκαηηθά, απαηηείηαη ζπλερήο 

επηθνηλσλία θαη πιεξνθνξίεο δξάζεο απφ ηνλ βηνκεραληθφ θιάδν θαη ηελ 

νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε. 

Νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ζπρλά δηαζέηνπλ ιηγφηεξνπο πφξνπο γηα λα 

δηαζέζνπλ ζηελ αζθάιεηα ηνπ θπβεξλνρψξνπ ζε ζρέζε κε ηηο κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο. Υζηφζν, παξά ηνπο πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο, ε αζθάιεηα ζηνλ 

θπβεξλνρψξν δελ είλαη ιηγφηεξν ζεκαληηθή γηα ηηο κηθξέο θαη κεζαίεο 

επηρεηξήζεηο. Αλαγλσξίδνληαο ηφζν ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ πφξσλ θαη ηε 

ζεκαζία ηεο αζθάιεηαο ηνπ θπβεξλνρψξνπ, ην θξάηνο ζα πξέπεη λα 

αλαπηχμεη έλα πξφγξακκα αζθάιεηαο ζηνλ θπβεξλνρψξν, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηηο πνιηηεηαθέο θαη ηηο ηνπηθέο θπβεξλήζεηο, κέζσ ηνπ MS-ISAC. 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπκπξάμεσλ δεκφζηνπ-ηδησηηθνχ ηνκέα 

εμαξηάηαη απφ ηελ ζπλερή επηθνηλσλία θαη ηα αμηνπνηήζηκα ζηνηρεία απφ ηνλ 

ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο θαη ηελ νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε. Γηα λα 

εμαζθαιηζηεί φηη απηφ ζπκβαίλεη, ζα πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ πξσηφθνιια θαη 

θίλεηξα γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ αζθάιεηα, ηηο απεηιέο θαη ηα 

πεξηζηαηηθά ζηνλ θπβεξλνρψξν. 

4.7.2.3 Βειηίσζε ηεο Ξαξνρήο πεξεζηψλ 

Νη Ακεξηθαλνί κπνξνχλ λα έρνπλ κηα θπβέξλεζε πςειήο απφδνζεο πνπ 

πξνζθέξεη πνιιέο ππεξεζίεο ζην δηαδίθηπν. Αιιά γηα λα ηελ πινπνίεζε απηνχ 

ηνπ νξάκαηνο, ηερληθά θαη δηαξζξσηηθά εκπφδηα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ, 

φπσο ε εμεχξεζε αζθαιψλ ηξφπσλ γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ 

νξγαληζκψλ. Ξνιιέο θξαηηθέο ππεξεζίεο απαηηνχλ ηνλ έιεγρν ηεο 

ηαπηφηεηαο, φπσο ε πξνζθφκηζε ηεο άδεηαο νδήγεζεο φηαλ θάπνηνο 

ππνβάιιεη αίηεζε γηα έλα ακεξηθαληθφ δηαβαηήξην. Δπηπιένλ, νη θξαηηθέο 

ππεξεζίεο πξέπεη λα κπνξνχλ λα κνηξάδνληαη ηηο πιεξνθνξίεο ζηα δηάθνξα 

ηκήκαηα, κε ηηο θαηάιιειεο εγγπήζεηο πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο δσήο, 
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πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε επηβάξπλζε γηα ηηο δεκφζηεο. Δθηφο απφ ηελ 

εμάιεηςε απηψλ ησλ εκπνδίσλ, ε θπβέξλεζε κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ κε ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ επξπδσληθψλ εξγαιείσλ πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηε βειηίσζε, ηελ νινθιήξσζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηεο νκνζπνλδηαθήο θπβέξλεζεο. 

Έλα ηζρπξφ, αζθαιέο πξσηφθνιιν ειέγρνπ ηαπηφηεηαο ζα επηηξέςεη λέεο 

ειεθηξνληθέο θξαηηθέο ππεξεζίεο θαζψο θαη ζα βειηηψζεη ηηο ππάξρνπζεο 

ππεξεζίεο, φπσο νη ειεθηξνληθέο αηηήζεηο δηαβαηεξίσλ θαη ε ειεθηξνληθή 

παξαιαβή ησλ παξνρψλ. Έλα ηέηνην ζχζηεκα ζα απαηηνχζε κφλν κία απιή 

εγγξαθή, έηζη ψζηε ηα άηνκα λα κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηα θνξνινγηθά ηνπο ζηνηρεία ρσξίο ηε δεκηνπξγία 

πνιιψλ ςεθηαθψλ ηαπηνηήησλ. Έλα αζθαιέο πξσηφθνιιν ειέγρνπ 

ηαπηφηεηαο ζα επηηξέςεη ζηελ νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε λα παξαδψζεη έλα 

κεγαιχηεξν ζχλνιν θξαηηθψλ ππεξεζηψλ ζην δηαδίθηπν γηα ηνλ ακεξηθαληθφ 

ιαφ κέζσ ηεο επξπδσληθφηεηαο. 

Αλ θαη νξηζκέλεο ηζηνζειίδεο ηεο θπβέξλεζεο δείρλνπλ κεγάιε ππφζρεζε 

γηα θαιχηεξε παξνρή ππεξεζηψλ, πνιιέο εμαθνινπζνχλ λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλεο κε κηα απνκνλσκέλε, γξαθεηνθξαηηθή πξννπηηθή, κε ηελ 

αλεπαξθή έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηζηνζειίδσλ θαη δηθηπαθψλ ππιψλ πνπ 

είλαη νινθιεξσκέλεο θαη θηιηθέο πξνο ην ρξήζηε. Αλ θαη πεξηζζφηεξν απφ ην 

75% ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ έρνπλ επηζθεθζεί ηζηνζειίδεο ηεο 

θπβέξλεζεο, νη εθζέζεηο δείρλνπλ ζαθψο φηη νη ηζηφηνπνη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

πζηεξνχλ ζε ζρέζε κε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα [72]. Δπηπιένλ, ε θπβέξλεζε 

απέηπρε λα ελζσκαηψζεη νπζηαζηηθά ηα δηδάγκαηα απφ ηηο βέιηηζηεο 

πξαθηηθέο ησλ κεγαιχηεξσλ δηαδηθηπαθψλ θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνλ 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο. Αμηνζεκείσηεο εμαηξέζεηο απνηεινχλ ε δηθηπαθή πχιε 

ησλ ππεξεζηψλ Ηζαγέλεηαο θαη Κεηαλάζηεπζεο (USCIS), ε νπνία επηηξέπεη 

ζηνπο αηηνχληεο λα ειέγρνπλ ηελ θαηάζηαζή ηνπο γηα ηε κεηαλάζηεπζε, 

θαζψο θαη ε πξσηνβνπιία Open Goverment [73]. 

Ζ αληαιιαγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ κπνξεί λα βειηηψζεη ηδηαίηεξα ηελ 

θαηαβνιή ησλ παξνρψλ γηα ηα άηνκα ρακεινχ εηζνδήκαηνο απφ ηελ 

θπβέξλεζε. Δθαηνκκχξηα δνιάξηα δαπαλψληαη εηεζίσο ζε ηερλνινγίεο 

πιεξνθνξηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο ππεξεζίεο απηέο. Ρν ππάξρνλ ζχζηεκα 

πεξηέρεη ζεκαληηθνχο κεραληζκνχο γηα λα θξαηήζεη ηηο πνιηηείεο ππεχζπλεο 

γηα ηελ επηινγή έμππλσλ ιχζεσλ γηα ηα ζπζηήκαηα πνπ ζα αλαπηχμνπλ, αιιά 

κπνξεί επίζεο λα ελζαξξχλεη θιεηζηά θαη απνκνλσκέλα ζπζηήκαηα, πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα πξνζζέζνπλ κεγαιχηεξν θφζηνο γηα ηελ κεηαγελέζηεξε έληαμή 

ηνπο, θαζψο θαη απνκάθξπλζε ησλ πνιηηεηψλ απφ ηελ πηνζέηεζε ιχζεσλ πνπ 

ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ θαιχηεξν ηζνδχγην θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο ζε 

καθξνπξφζεζκε βάζε. 

Δπεηδή νη ηζηφηνπνη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πζηεξνχλ ζε ζρέζε κε ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα ζηε ρξεζηηθφηεηα θαη ην ζρεδηαζκφ, ην νκνζπνλδηαθή 
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ζπκβνχιην δηαρεηξηζηψλ Web ζα πξέπεη λα θάλεη κηα ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε 

ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο ρξεζηηθφηεηαο ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ ηεο θπβέξλεζεο 

ζε ζρέζε κε ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ηεο βηνκεραλίαο. 

4.8 πκκεηνρή ησλ Πνιηηώλ 

Ζ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ είλαη ε ςπρή ηεο θάζε δεκνθξαηίαο θαη ην 

ζεκέιην ηεο λνκηκφηεηάο ηεο. Ζ επξπδσληθφηεηα θαηέρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

εληζρχζεη ηε δεκνθξαηία καο, απμάλνληαο θαηαθφξπθα ηελ πξφζβαζε ηνπ 

θνηλνχ ζηηο πιεξνθνξίεο θαη παξέρνληαο λέα εξγαιεία γηα ηνπο Ακεξηθαλνχο 

λα ζπλεξγαζηνχλ κε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο, κε ην δεκφζην, θαη ν έλαο κε ηνλ 

άιιν. ιν θαη πεξηζζφηεξν νη εζληθέο ζπλνκηιίεο, νη πεγέο γηα ηηο εηδήζεηο θαη 

νη πιεξνθνξίεο εμαξηψληαη απφ ηηο επξπδσληθέο ππεξεζίεο. Ζ κεηάβαζε ζε 

λέεο ππεξεζίεο θαη ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο κπνξεί λα αλνίμεη λέεο 

πφξηεο γηα ηε βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ κέζσλ ηεο Ακεξηθήο, αιιά κε 

ηηο παξαδνζηαθέο πεγέο ησλ εηδήζεσλ θαη ησλ δεκνζηνγξαθηθψλ 

πιεξνθνξηψλ ππφ ζνβαξή πίεζε ζην ηξέρνλ πεξηβάιινλ ησλ κέζσλ καδηθήο 

ελεκέξσζεο θαη ηεο νηθνλνκίαο, ππάξρνπλ ζνβαξέο πξνθιήζεηο γηα λα 

δηαζθαιηζηεί φηη ε επξπδσληθή ηερλνινγία ηίζεηαη ζηελ ππεξεζία θαη ηελ 

ελίζρπζε ηεο δεκνθξαηίαο. 

Ζ ζπκκεηνρή ζηε δεκφζηα δσή μεθηλά κε έλα ελεκεξσκέλν θνηλφ, θαη ε 

επξπδσληθφηεηα κπνξεί λα βνεζήζεη κε ηελ ελίζρπζε ηεο πξφζβαζεο θαη ηεο 

ζπλάθεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ. Δπίζεο, κπνξεί λα επηηξέςεη ζηελ θπβέξλεζε 

λα κνηξάδεηαη κε δεκνζηνπνηεκέλεο, ζηα ΚΚΔ, πιεξνθνξίεο πην εχθνια κε 

ηνλ ακεξηθαληθφ ιαφ. Ζ παξνρή πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ 

ζην θνηλφ ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο θπβέξλεζεο 

κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ. 

Ζ επξπδσληθφηεηα κπνξεί επίζεο λα δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο πνιίηεο 

λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ θπβέξλεζή ηνπο κέζσ λέσλ επξπδσληθψλ εξγαιείσλ. Ζ 

επξπδσληθφηεηα έρεη ήδε απμήζεη ηελ πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο θαη έρεη 

εμειίμεη ηνπο ηξφπνπο πνπ νη πνιίηεο αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο. Δηαηξείεο 

φπσο ην YouTube επηηξέπνπλ ηε δηαλνκή πεξηερνκέλνπ πνπ παξάγνπλ νη 

ρξήζηεο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ [74]. Ξεξηζζφηεξν απφ ην 80% ησλ Ακεξηθαλψλ 

ελειίθσλ πνπ είλαη ζην δηαδίθηπν θάλνπλ ρξήζε θνηλσληθψλ κέζσλ καδηθήο 

ελεκέξσζεο, ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην κήλα, θαη νη κηζνί απφ απηνχο 

ζπκκεηέρνπλ ζε θνηλσληθά δίθηπα φπσο ην Facebook. Πήκεξα, απφ ην 36% 

ησλ Ακεξηθαλψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε νκάδεο πνιηηψλ ή ζε πνιηηηθέο νκάδεο, 

πάλσ απφ ηνπο κηζνχο (56%) ρξεζηκνπνηνχλ ςεθηαθά εξγαιεία γηα λα 

επηθνηλσλνχλ κε άιια κέιε ηεο νκάδαο [75]. Ζ θπβέξλεζε πξέπεη λα 

εθκεηαιιεπζεί απηέο ηηο ηάζεηο θαη λα πηνζεηήζεη επξπδσληθά εξγαιεία γηα λα 

ελζαξξχλεη ηνπο πνιίηεο λα επηθνηλσλνχλ κε θπβεξλεηηθνχο ππαιιήινπο πην 

ζπρλά θαη κε πινπζηφηεξνπο ηξφπνπο. 
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4.8.1 Αλνηθηή θαη δηαθαλήο δηαθπβέξλεζε 

Ζ αλνηθηή θαη δηαθαλήο δηαθπβέξλεζε είλαη θεληξηθήο ζεκαζίαο γηα ηηο 

δεκνθξαηηθέο αμίεο. Γηα λα ινγνδνηεί ζην θνηλφ, ε θπβέξλεζε ζα πξέπεη λα 

κνηξάδεηαη ηα απνηειέζκαηα ησλ πνιηηηθψλ ηεο κε ην θνηλφ θαζψο θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο επηηπγράλνληαη ηα απνηειέζκαηα απηά. Ρειηθά, ε 

δεκνθξαηία ζηεξίδεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ησλ αλζξψπσλ λα αμηνινγνχλ ηηο 

επηδφζεηο ησλ θπβεξλήζεψλ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα παίξλνπλ ζπλεηδεηέο 

εθινγηθέο απνθάζεηο. 

Θάζε πξφζσπν πνπ ππφθεηηαη ζηνπο λφκνπο κίαο ρψξαο ζα πξέπεη λα έρεη 

ειεχζεξε πξφζβαζε ζε απηνχο ηνπο λφκνπο ζην δηαδίθηπν [76]. Online λνκηθά 

έγγξαθα ζα πξέπεη λα έρνπλ θαηάιιειε ςεθηαθή πδαηνζήκαλζε γηα λα 

δηαηεξήζνπλ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπο. Ρέινο, φιεο νη νκνζπνλδηαθέο δηθαζηηθέο 

απνθάζεηο ζα πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκεο δσξεάλ θαη λα δεκνζηνπνηνχληαη 

ζηνπο πνιίηεο. 

Νη θπβεξλεηηθέο δηαδηθαζίεο ζα πξέπεη επίζεο λα γίλνπλ αλνηθηέο θαη 

δηαθαλείο. Νη δεκφζηεο αθξνάζεηο θαη νη ζπλεδξηάζεηο ζηα δεκαξρεία είλαη 

απφ ηηο πην άκεζεο θαη ζπρλέο επθαηξίεο ηνπ θνηλνχ λα ζπκκεηάζρεη ζηε 

δεκνθξαηία. Βίληεν ζπλερνχο ξνήο ησλ ζπλεδξηάζεσλ επεθηείλεη πξφζβαζε 

ζηελ θπβέξλεζε, θαηαξγψληαο γεσγξαθηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη ην βίληεν θαη’ 

απαίηεζε δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζε έλα άηνκν πνπ δελ είλαη ζε ζέζε λα 

παξαθνινπζήζεη κηα ζπλεδξίαζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, λα  κπνξεί λα 

παξαθνινπζήζεη ηηο δηαδηθαζίεο θαη λα παξέρεη ζρφιηα. Απηφο είλαη ν ιφγνο 

γηα ηνλ νπνίν νη νκνζπνλδηαθέο, θξαηηθέο θαη ηνπηθέο θπβεξλήζεηο ζα πξέπεη 

λα απαηηνχλ φηη φιεο νη δεκφζηεο ζπλεδξηάζεηο θαη νη αθξνάζεηο ζα 

κεηαδίδνληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Δπηπιένλ, νη εθδειψζεηο απηέο ζα πξέπεη 

λα πξνζθέξνπλ θαηάιιειεο ππεξεζίεο γηα ηε βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο 

γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο θαη, ζην βαζκφ πνπ είλαη εθηθηφ, λα επηηξέπνπλ 

ζηα άηνκα λα ζέηνπλ εξσηήζεηο ζε απεπζείαο ζχλδεζε. Ρν θνγθξέζν ζα 

πξέπεη λα επηηξέςεη ζηνλ ακεξηθαληθφ ιαφ λα παξαθνινπζεί ειεθηξνληθά θαη 

λα ζρνιηάδεη ηελ πξνηεηλφκελε λνκνζεζία απφ νπνπδήπνηε ζηηο Ζ.Ξ.Α. 

Νη πιεξνθνξίεο επηηξέπνπλ ζηνπο πνιίηεο λα παξαθνινπζνχλ ηελ 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ απάηε θαη ηελ θαηάρξεζε  εμνπζίαο θαη 

ππνρξεψλεη ηελ θπβέξλεζή ηνπο λα ινγνδνηεί. Δπίζεο, εληζρχεη ην θνηλφ κε 

ζθνπφ ηελ ελεξγφηεξε ζπκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο θπβέξλεζεο θαη ηε 

ιήςε απνθάζεσλ [77]. Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν φιεο νη δεκφζηεο 

πιεξνθνξίεο πξέπεη λα είλαη εχθνια θαη ειεθηξνληθά πξνζβάζηκεο θαη ζα 

πξέπεη λα αλαξηψληαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, φπνηε είλαη δπλαηφλ. 

4.8.2 Νηθνδφκεζε ελφο Ηζρπξνχ Νηθνζπζηήκαηνο Τεθηαθψλ Κέζσλ 

Δλεκέξσζεο 

Νη θνηλφηεηεο ηεο Ακεξηθήο απαηηνχλ έλα νηθνζχζηεκα κέζσλ 

ελεκέξσζεο πνπ λα παξέρεη ην εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν, ηηο εηδήζεηο θαη 
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άιιν πεξηερφκελν γηα λα ελεκεξψζεη ηνπο πνιίηεο θαη λα ζηεξίμεη ηε 

δεκνθξαηία. Αθξηβψο φπσο νη θνηλφηεηεο εμαξηψληαη απφ ηα άηνκα γηα ηε 

δεκηνπξγία θαη ηε δηαηήξεζε ησλ θνηλνηήησλ, ηα κεκνλσκέλα άηνκα 

εμαξηψληαη ζε αμηφπηζηνπο δηακεζνιαβεηέο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο γηα ηε 

ζχλδεζή ηνπο κε ηηο ζρεηηθέο θαη αθξηβείο πιεξνθνξίεο ψζηε λα κπνξνχλ λα 

πξνβαίλνπλ ζε ελεκεξσκέλεο απνθάζεηο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. Πήκεξα, 

ηα παξαδνζηαθά κέζα ελεκέξσζεο θαη ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο 

δεκνζηνγξαθίαο αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο. 

Νη πξνθιήζεηο απηέο είλαη θαιά ηεθκεξησκέλεο. Δθεκεξίδεο θιείλνπλ κε 

έλα θαηαπιεθηηθφ ξπζκφ, νη ηνπηθνί ηειενπηηθνί ζηαζκνί εηδήζεσλ απνιχνπλ 

δεκνζηνγξάθνπο θαη νη άιινη θξαηηθνί νξγαληζκνί απαζρνινχλ φιν θαη 

ιηγφηεξνπο δεκνζηνγξάθνπο γηα ηελ θάιπςε ησλ εηδήζεσλ. Ζ ζπξξίθλσζε 

ηεο παξαδνζηαθήο επαγγεικαηηθήο δεκνζηνγξαθίαο πξνθάιεζε ηελ αλεζπρία 

ζε έλα εχξνο αλεμάξηεησλ αλαιπηψλ θαη νκάδσλ, φηη νη Ζ.Ξ.Α. κπνξεί λα 

θαηαιήμνπλ κε ιηγφηεξεο ελεκεξσκέλεο θνηλφηεηεο. Κηα ζπξξίθλσζε ηνπ 

δεκνζηνγξαθηθνχ δπλακηθνχ κπνξεί, επίζεο, λα ζεκαίλεη ιηγφηεξνπο ειέγρνπο 

ζηελ θπβέξλεζε θαη ζε άιια ηζρπξά ζεζκηθά φξγαλα, πεξηζζφηεξα ζθάλδαια 

θαη αδηθίεο πνπ δελ ζα θαηαγγέιινληαη, ιηγφηεξεο πιεξνθνξίεο πνπ 

δηαηίζεληαη ζηνπο πνιίηεο θαη ιηγφηεξε πνιηηηθή ζπκκεηνρή. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε δεκνηηθφηεηα θαη ε πξνζβαζηκφηεηα ηνπ 

δηαδηθηχνπ έρνπλ ήδε νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε θάπνησλ δεκηνπξγηθψλ θαη 

πεηξακαηηθψλ πνιπκέζσλ. Ζ δηάδνζε ηεο επξπδσληθφηεηαο κπνξεί λα 

ηξνθνδνηήζεη φιν θαη πην δεκηνπξγηθέο ρξήζεηο ηεο ηερλνινγίαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λέσλ ηξφπσλ γηα ηε ζπιινγή, ηελ εμήγεζε θαη ηε 

δηάδνζε εηδήζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ. Ξνηέ ζην παξειζφλ δελ ήηαλ ηφζν κηθξά 

ηα εκπφδηα γηα λα αθνπζηεί ε θσλή θάπνηνπ ζην πνιηηηθφ δηάινγν. Θα πξέπεη 

λα αλαδεηεζνχλ ηξφπνη γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ςεθηαθψλ δπλαηνηήησλ γηα 

λα ηελ απφθηεζε δεκηνπξγηθψλ ιχζεσλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

ακεξηθαληθήο δεκνζηνγξαθίαο ζε κεγάιεο θαη κηθξέο θνηλφηεηεο. 

Γχν ζεκεία πξέπεη λα είλαη ζαθή. Ξξψηνλ, ε επξπδσληθή ηερλνινγία 

κπνξεί λα παξέρεη κηα πνιχηηκε ζπκβνιή ζην δηάινγν ησλ πνιηηψλ καο, κφλν 

εάλ ν θαζέλαο έρεη πξφζβαζε ζε απηή. Θαζψο ην δηαδίθηπν γίλεηαη νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν ην πξφηππν-πιαηθφξκα γηα ηε ιήςε πιεξνθνξηψλ, απηνί νη 

νπνίνη δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε ζπλδέζεηο πςειήο ηαρχηεηαο ζα κείλνπλ 

εληειψο έμσ απφ ην πνιηηηθφ δηάινγν. Γεχηεξνλ, ηα θξαηηθά κέζα ελεκέξσζεο 

ζα δηαδξακαηίζνπλ θξίζηκν ξφιν ζηελ αλάπηπμε ελφο πγηνχο θαη επήκεξνπ 

νηθνζπζηήκαηνο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο. Ρα δεκφζηα κέζα ελεκέξσζεο 

δηαδξακαηίδνπλ δσηηθφ θαη κνλαδηθφ ξφιν ζηε δεκνθξαηία, ελεκεξψλνληαο 

ηνπο πνιίηεο, πξνσζψληαο ηελ δεκφζηα ζπλνκηιία θαη ζηελ αλαπηχζζνληαο 

ηελ ζπλνρή θαη ηε ζπκκεηνρή ζηηο θνηλφηεηεο. Απηή ε δχλακε πξνέξρεηαη απφ 

ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα δεκηνπξγεί ζπλδεδεκέλεο θαη ελεκεξσκέλεο θνηλφηεηεο, 

λα δίλεη ζηνπο πνιίηεο ηελ δπλαηφηεηα γηα θπβεξλεηηθή ινγνδνζία θαη λα 
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επηηξέπεη ζηνπο αλζξψπνπο λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

θπβέξλεζεο θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ. Θαη ζε κηα επνρή απμαλφκελνπ 

ζθεπηηθηζκνχ θαη δπζπηζηίαο ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ, ηα δεκφζηα κέζα 

καδηθήο ελεκέξσζεο έρνπλ θεξδίζεη θαη έρνπλ δηαηεξήζεη ηελ εκπηζηνζχλε 

ηνπ. 

Γηα λα ζπλερίζνπλ ηα δεκφζηα κέζα ελεκέξσζεο λα δηαδξακαηίδνπλ έλα 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζηήξημε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ κε ην online 

πεξηερφκελν, ζα πξέπεη λα ππάξμεη δηεπξπκέλε ππνζηήξημε. Ζ δεκφζηα 

ξαδηνηειεφξαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ έλα ζπλδπαζκφ εηήζηαο 

νκνζπνλδηαθήο πίζησζεο, νκνζπνλδηαθψλ επηρνξεγήζεσλ, πνιηηεηαθψλ θαη 

ηνπηθψλ επηρνξεγήζεσλ θαη απφ ηδησηηθέο δσξεέο. Θαζψο ε πηνζέηεζε θαη 

ρξήζε ησλ επξπδσληθψλ ηερλνινγηψλ εμαθνινπζεί λα απμάλεηαη, ηα δεκφζηα 

κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ζα απαηηήζνπλ κεγαιχηεξε θαη πην επέιηθηε 

ρξεκαηνδφηεζε γηα λα ππνζηεξίμνπλ λέεο ςεθηαθέο πιαηθφξκεο. 

Ζ δεκηνπξγία ελφο ηζρπξνχ ςεθηαθνχ νηθνζπζηήκαηνο γηα ηα δεκφζηα 

κέζα ελεκέξσζεο απαηηεί αιιαγέο θαη ζην λφκν πεξί πλεπκαηηθψλ 

δηθαησκάησλ. Ρν θνγθξέζν ςήθηζε εηδηθέο εμαηξέζεηο πλεπκαηηθψλ 

δηθαησκάησλ γηα ηε δεκφζηα ξαδηνηειεφξαζε ζηνλ 20φ αηψλα, αιιά νη 

δηαηάμεηο απηέο δελ πιεξνχλ πιένλ ηνλ αξρηθφ ηνπο ζθνπφ. Νη ηξέρνπζεο 

πξαθηηθέο αδεηνδφηεζεο θαζηζηνχλ δχζθνιν γηα ηνπο δεκφζηνπο 

ξαδηνηειενπηηθνχο ζηαζκνχο λα παξάγνπλ θαη λα δηαλέκνπλ πξνγξάκκαηα 

πςειφηεξεο πνηφηεηαο. Νη εμαηξέζεηο απηέο ζα πξέπεη λα ελεκεξσζνχλ ψζηε 

λα δηεπθνιπλζεί ε δηαλνκή ησλ πξνγξακκάησλ πςειφηεξεο πνηφηεηαο ζηηο 

ςεθηαθέο πιαηθφξκεο ηνπ 21νπ αηψλα [78]. 

Ζ νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε ζα πξέπεη λα δηεπθνιχλεη ηε δεκηνπξγία ελφο 

εζληθνχ αξρείνπ γηα ην ςεθηαθφ πεξηερφκελν. Γεκηνπξγψληαο έλα ηέηνην 

αξρείν ζα απαηηήζεη ηελ αληηκεηψπηζε δπζθνιηψλ ζρεηηθά κε ηα ςεθηαθά 

δηθαηψκαηα θαη πξνθιήζεσλ ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ πνιιψλ 

ελδηαθεξνκέλσλ. Γεκφζηα θαη  ξαδηνηειενπηηθά κέζα έρνπλ θξίζηκε ζεκαζία 

γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ηζρπξνχ εζληθνχ ςεθηαθνχ αξρείνπ. 

4.8.3 Δθζπγρξνληζκφο ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γηαδηθαζηψλ 

Ξεξηζζφηεξνη Ακεξηθαλνί ζπκκεηάζρνπλ ζηηο δεκνθξαηηθέο εθινγηθέο 

δηαδηθαζίεο απφ φηη ζε νπνηαδήπνηε άιιε πξάμε. Φέξλνληαο ηελ εθινγηθή 

δηαδηθαζία ζηελ ςεθηαθή επνρή, ε θπβέξλεζε κπνξεί λα απμήζεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα, λα πξνσζήζεη ηε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ 

θαη λα επεθηείλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο ςήθνπ ζε πεξηζζφηεξνπο Ακεξηθαλνχο. 

Ρν παξφλ γξαθεηνθξαηηθφ ζχζηεκα γηα ηελ εγγξαθή ησλ ςεθνθφξσλ 

κπνξεί λα πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξα ζηάδηα: ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ κε 

ζρεηηθά έληππα, εηζαγσγή κε ην ρέξη ησλ ρεηξφγξαθσλ δεδνκέλσλ ζε 

εθινγηθνχο θαηαιφγνπο θαη ηελ πξνζθνξά ζε νκάδεο ηεο επθαηξίαο λα 

δηαλείκνπλ, λα ζπιιέγνπλ θαη λα ππνβάινπλ ρεηξφγξαθεο θάξηεο εγγξαθήο. 
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Απηέο νη πξαθηηθέο έρνπλ σο απνηέιεζκα έλα ζχζηεκα πνπ είλαη ζπρλά 

αλαθξηβέο θαη πεξίπινθν, κε κεγάιν αξηζκφ εληχπσλ εγγξαθήο λα 

πιεκκπξίδνπλ ηα εθινγηθά γξαθεία πξηλ απφ θάζε εθινγηθή δηαδηθαζία. Κηα 

πξφζθαηε κειέηε εθηηκά φηη ηα πξνβιήκαηα εγγξαθήο ζηνπο εθινγηθνχο 

θαηαιφγνπο είραλ σο απνηέιεζκα πεξηζζφηεξα απφ δχν εθαηνκκχξηα 

ςεθνθφξνη λα κελ είλαη ζε ζέζε λα ςεθίζνπλ ζηηο γεληθέο εθινγέο ηνπ 2008. 

Ρα πξνβιήκαηα είλαη αθφκε ρεηξφηεξα γηα ηα κέιε ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ 

πνπ ππεξεηνχλ ζην εμσηεξηθφ. Ζ δηαηήξεζε απηήο ηεο θαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζπζηεκάησλ είλαη δαπαλεξή ηφζν ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν φζν θαη ζε επίπεδν 

ςήθσλ. Κηα κειέηε ηνπ θφζηνπο εγγξαθήο ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ζην 

ξεγθνλ δηαπίζησζε φηη ην 2008 ε εγγξαθή ησλ ςεθνθφξσλ θαη κφλν 

θφζηηζε ζηνπο θνξνινγνχκελνπο πεξηζζφηεξα απφ ηέζζεξα δνιάξηα αλά 

ςήθν, κε ην ζπλνιηθφ ινγαξηαζκφ ησλ ζρεδφλ ελλέα εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. 

Ζ θπβέξλεζε κπνξεί λα βειηηψζεη ην ζχζηεκα ςεθνθνξίαο κέζσ ηνπ 

εθζπγρξνληζκνχ ηνπ ηξφπνπ εγγξαθήο ησλ ςεθνθφξσλ γηα ηελ αχμεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηελ κείσζε ηεο ζχγρπζεο. Ζ αιιαγή απηή ζα 

απμήζεη επίζεο ηελ πξνζβαζηκφηεηα γηα φζνπο έρνπλ δπζθνιία κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαδηθαζίεο εγγξαθήο ησλ ςεθνθφξσλ, φπσο ηα άηνκα πνπ δνπλ 

ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη ηα άηνκα πνπ δπζθνιεχνληαη λα ηαμηδεχνπλ ή 

αληηκεησπίδνπλ άιιεο πξνθιήζεηο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο. 

Ρν πξψην βήκα πξέπεη λα είλαη λα εθζπγρξνληζηεί ε δηαδηθαζία εγγξαθήο 

ησλ ςεθνθφξσλ. Ρα θνηλά πξφηππα ζα ζπκβάινπλ ζηελ θνξεηφηεηα ησλ 

εθινγηθψλ θαηαιφγσλ, έηζη ψζηε ηα αξρεία απηά λα ελεκεξψλνληαη θάζε 

θνξά πνπ νη πνιίηεο αιιάδνπλ ηελ θνκκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε, ηελ 

νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε ή κεηαθηλνχληαη. Αξθεηέο πνιηηείεο έρνπλ ήδε 

αξρίζεη λα πηνζεηήζνπλ θνηλά πξφηππα γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο αληαιιαγήο 

δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ πνιηηεηαθψλ ζπλφξσλ. Ζ νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε 

έρεη, επίζεο, ιάβεη κέηξα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Ν λφκνο πεξί 

ζηξαηησηηθψλ θαη ππεξάθηησλ ςεθνθφξσλ, πνπ πξφζθαηα ςεθίζηεθε απφ ην 

θνγθξέζν, πξνβιέπεη φηη νη πνιηηείεο πξέπεη λα θαζηεξψζνπλ δηαδηθαζίεο γηα 

λα επηηξαπεί ζηνπο ςεθνθφξνπο πνπ είλαη έλζηνινη θαη βξίζθνληαη εθηφο ηεο 

Ακεξηθήο λα δεηήζνπλ ειεθηξνληθά ηηο αηηήζεηο εγγξαθήο θαη λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηελ ςεθνθνξία  γηα ηηο νκνζπνλδηαθέο εθινγέο απφ ηνλ ηφπν 

πνπ βξίζθνληαη. Δλψ απηφ είλαη έλα ζεηηθφ βήκα, παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα 

ζηνπο πνιίηεο λα εγγξαθνχλ ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο θαη λα ςεθίδνπλ 

κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ζα αθαηξέζεη επηπιένλ εκπφδηα. 

4.9 Γεκόζηα Αζθάιεηα 

H πξνζηαζία θαη ε αζθάιεηα είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επεκεξία ηεο 

Ακεξηθήο. Ζ επξπδσληθφηεηα κπνξεί λα βνεζήζεη ην πξνζσπηθφ ηεο δεκφζηαο 

αζθαιείαο λα πξνιακβάλεη θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο θαη λα αληηδξά 
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ηαρέσο, φπνηε απηέο ζπκβαίλνπλ. Ζ επξπδσληθφηεηα κπνξεί επίζεο λα 

παξέρεη ζην θνηλφ λένπο ηξφπνπο γηα ηελ έθθιεζε βνήζεηαο θαη γηα ηε ιήςε 

πιεξνθνξηψλ έθηαθηεο αλάγθεο. Έλα ηειεπηθνηλσληαθφ ζχζηεκα δεκφζηαο 

αζθάιεηαο ρξεζηκνπνηεί ηηο επξπδσληθέο ηερλνινγίεο: 

 Γηα λα επηηξέςεη ζε απηνχο πνπ επεκβαίλνπλ άκεζα, ζε νπνηνδήπνηε 

ζεκείν ηεο ρψξαο, λα ζηέιλνπλ θαη λα ιακβάλνπλ δεδνκέλα θσλήο θαη 

βίληεν γηα λα ζψζνπλ δσέο, λα κεηψζνπλ ηνπο ηξαπκαηηζκνχο θαη γηα 

λα πξνιακβάλνπλ ηπρφλ εγθιεκαηηθέο πξάμεηο θαη ηξνκνθξαηηθέο 

ελέξγεηεο. 

 Γηα λα δηαζθαιίδεη φηη φινη νη Ακεξηθαλνί κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε 

ζε ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο γξήγνξα θαη λα ζηέιλνπλ θαη λα 

ιακβάλνπλ δσηηθήο ζεκαζίαο πιεξνθνξίεο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν 

πνπ απηέο κεηαδίδνληαη. 

 Γηα λα θέξεη επαλάζηαζε ζηνλ ηξφπν πνπ νη Ακεξηθαλνί 

ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά κε έθηαθηεο θαηαζηάζεηο θαη θαηαζηξνθέο, 

έηζη ψζηε λα δέρνληαη ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη δσηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο. 

 Γηα λα κεησζνχλ νη απεηιέο γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη άιιεο 

δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο, κε ηελ αχμεζε ηεο αζθάιεηαο ησλ 

επξπδσληθψλ δηθηχσλ ηεο ρψξαο. 

Γπζηπρψο, νη Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο δελ έρνπλ αθφκα αμηνπνηήζεη ην 

δπλακηθφ ηεο επξπδσληθήο ηερλνινγίαο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δεκφζηαο 

αζθάιεηαο. Πήκεξα, νη πξψηνη πνπ επεκβαίλνπλ θαη πξνέξρνληαη απφ 

δηαθνξεηηθέο δηθαηνδνζίεο θαη ππεξεζίεο ζπρλά δελ κπνξνχλ λα 

επηθνηλσλήζνπλ κεηαμχ ηνπο ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο. Ρα έθηαθηεο 

αλάγθεο ζπζηήκαηα (911) εμαθνινπζνχλ λα ιεηηνπξγνχλ κε θπθιψκαηα 

κεηαγσγήο δηθηχνπ. Νκνίσο, νη νκνζπνλδηαθέο, νη πνιηηεηαθέο θαη νη ηνπηθέο 

αξρέο ρξεζηκνπνηνχλ μεπεξαζκέλα ζπζηήκαηα ζπλαγεξκνχ γηα ηελ 

ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο. 

Νη Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο αληηκεησπίδνπλ επίζεο απεηιέο γηα ηελ 

πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ησλ δηθηχσλ ηνπο. Θαζψο ν θφζκνο 

εηζέξρεηαη ζην δηαδίθηπν, ηα ςεθηαθά ζχλνξα ηεο Ακεξηθήο δελ είλαη ηφζν 

αζθαιή φζν ηα θπζηθά ζχλνξά ηεο. Ζ ρψξα πξέπεη λα θάλεη θάηη θαιχηεξν. 

Πηνλ θφζκν ηεο επξπδσληθφηεηαο, ππάξρεη κηα κνλαδηθή επθαηξία γηα λα 

επηηεπρζεί ην φξακα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

ακεξηθαληθνχ ιανχ. Ν πξνζεθηηθφο ζρεδηαζκφο θαη ε ηζρπξή δέζκεπζε ζα 

κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη έλα επξπδσληθφ ζχζηεκα δεκφζηαο αζθάιεηαο γηα 

λα επηηξέςεη ζηα φξγαλα ηεο ηάμεο λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη λα επηθνηλσλήζνπλ 

θαιχηεξα. 
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Ζ επξπδσληθφηεηα κπνξεί επίζεο λα θάλεη ηα ζπζηήκαηα ζπλαγεξκνχ πην 

ηθαλά, βνεζψληαο γηα ηελ θαιχηεξε πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο πεξηνπζίαο. 

Γηα παξάδεηγκα, κε ηελ επξπδσληθφηεηα, ηα ηειεθσληθά θέληξα 911, γλσζηά 

θαη σο ζεκεία επηθνηλσλίαο γηα ηελ δεκφζηα αζθάιεηα ή PSAP, ζα κπνξνχζαλ 

λα ιάβνπλ θείκελν, εηθφλεο θαη βίληεν απφ ην θνηλφ θαη λα ηα αλακεηαδψζνπλ 

ζηνπο αληαπνθξηηέο ηεο βνήζεηαο. Νκνίσο, ε θπβέξλεζε ζα κπνξνχζε λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηα επξπδσληθά δίθηπα γηα ηε δηάδνζε ησλ δσηηθήο ζεκαζίαο 

πιεξνθνξηψλ ζην θνηλφ θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο ζε 

πνιιέο κνξθέο θαη γιψζζεο. 

Ρέινο, ηα θαιά δνκεκέλα θαη θαιά πξνζηαηεπκέλα επξπδσληθά δίθηπα ζα 

κπνξνχζαλ λα κεηψζνπλ ηηο απεηιέο ζηηο δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο. Ζ δηάδνζε 

ησλ ηειεπηθνηλσληψλ πνπ βαζίδνληαη ζην Internet Protocol (IP) απαηηεί 

ηζρπξφηεξε αζθάιεηα ζηνλ θπβεξλνρψξν. Νη θαηαζηξνθέο θαη παλδεκίεο 

κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε αηθλίδηα δηαθνπή ηεο θαλνληθήο ξνήο ησλ IP 

επηθνηλσληψλ. Υο απνηέιεζκα, ηα επξπδσληθά δίθηπα επηθνηλσληψλ, πξέπεη λα 

ηεξνχλ πςειά θξηηήξηα αμηνπηζηίαο, αλζεθηηθφηεηαο θαη αζθάιεηαο. 

4.9.1 Αζχξκαηεο Δπξπδσληθέο Δπηθνηλσλίεο γηα ηε Γεκφζηα Αζθάιεηα 

Ζ ρψξα έρεη πξν πνιινχ αλαγλσξίζεη ηελ δπλαηφηεηα ησλ επξπδσληθψλ 

ηερλνινγηψλ λα θέξνπλ επαλάζηαζε ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηάζεσλ 

έθηαθηεο αλάγθεο κε ηηο αζχξκαηεο θηλεηέο επηθνηλσλίεο. Ζ ηερλνινγία απηή 

ζα δψζεη ζηηο αξρέο λέα εξγαιεία γηα λα ζψζνπλ ακεξηθαληθέο δσέο. Ζ ρψξα 

ρξεηάδεηαη έλα επξπδσληθφ δίθηπν γηα ηελ δεκφζηα αζθάιεηα πνπ λα επηηξέπεη 

ηελ επηθνηλσλία ησλ ππεξεζηψλ. Κία πξνζέγγηζε ηξηψλ ζεκείσλ ζα επηηξέςεη 

ηελ ηαρεία αλάπηπμε, ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζπλερή εμέιημε ηνπ ελ ιφγσ 

δηθηχνπ. 

Ξξψηνλ, έλα δηνηθεηηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη φηη νη ρξήζηεο 

ηνπ επξπδσληθνχ θάζκαηνο γηα ηελ δεκφζηα αζθάιεηα, έρνπλ ηελ 

ρσξεηηθφηεηα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ απαηηνχλ γηα ην δίθηπφ ηνπο θαη κπνξνχλ 

λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο εκπνξηθέο ηερλνινγίεο. πάξρνπλ ζεκαληηθά νθέιε, 

φπσο κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη βειηίσζε ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο, εθφζνλ ν 

ηνκέαο ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο κπνξέζεη λα ρξεζηκνπνηήζεη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ηηο εθαξκνγέο θαη ηηο ζπζθεπέο πνπ αλαπηχρζεθαλ γηα ηα 

εκπνξηθά αζχξκαηα επξπδσληθά δίθηπα. 

Ρν ζχζηεκα απηφ ζα επηηξέςεη ζηνλ ηνκέα ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο λα 

ζπλεηδεηνπνηήζεη ηα νθέιε ησλ εκπνξηθψλ ηερλνινγηψλ, νη νπνίεο ζα 

κεηψζνπλ ην θφζηνο θαη ζα εμαζθαιίζνπλ φηη ην δίθηπν εμειίζζεηαη. Υζηφζν, 

ε εθκεηάιιεπζεο ησλ εκπνξηθψλ επξπδσληθψλ ιχζεσλ δελ ζα είλαη επαξθήο 

γηα ηελ αλάπηπμε ελφο πξαγκαηηθά δηαιεηηνπξγηθνχ θαη παλεζληθνχ δηθηχνπ 

πνπ πιεξνί ηα πξφηππα ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο. Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε 

αλαγθαία αμηνπηζηία θαη ρσξεηηθφηεηα, ν ηνκέαο ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο ζα 
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πξέπεη λα κπνξεί λα απνθηά πξφζβαζε θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε άιια 

εκπνξηθά δίθηπα επξείαο δψλεο. 

Ζ αλάπηπμε ελφο εζληθνχ επξπδσληθνχ δηθηχνπ γηα ηελ δεκφζηα αζθάιεηα 

κε ζπκπξάμεηο κέζσ ηεο παξνρήο θηλήηξσλ, ζα θάλεη ηελ Ακεξηθή 

αζθαιέζηεξε. Έλα κεγάιν πξφγξακκα επηδφηεζεο ζα δψζεη ζηε δεκφζηα 

αζθάιεηα έλα ηζρπξνπνηεκέλν επξπδσληθφ αζχξκαην δίθηπν, ζα δηαζθαιίδεη 

φηη νη πην εππαζείο πεξηνρέο ησλ Ζλσκέλσλ Ξνιηηεηψλ έρνπλ ηελ θάιπςε πνπ 

ρξεηάδνληαη, ηα παξέρεη δεκφζηα αζθάιεηα κε ηελ πξφζζεηε ρσξεηηθφηεηα 

θαη αμηνπηζηία κέζσ πξφζβαζεο ζην εκπνξηθφ θάζκα, ζα εμαζθαιίζεη φηη ν 

ηνκέαο αληηκεηψπηζεο ησλ θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο έρεη φια ηα 

εξγαιεία πνπ ρξεηάδεηαη, θαη ζα βειηηζηνπνηήζεη ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε 

ησλ πφξσλ. 

Ξξψηνλ, ην ηζρπξνπνηεκέλν δίθηπν ζα παξέρεη αμηφπηζηεο ππεξεζίεο ζε 

κία επξεία πεξηνρή. Γεχηεξνλ, νη αληαπνθξηηέο βνήζεηαο ζα είλαη ζε ζέζε λα 

πεξηθέξνληαη ζηα εκπνξηθά δίθηπα, θαη ε ρσξεηηθφηεηα θαη ε αμηνπηζηία ζα 

βειηησζεί, κε ινγηθφ θφζηνο. Ρξίηνλ, ε ηνπηθή θάιπςε ζα βειηησζεί κέζσ ηεο 

ρξήζεο ησλ ζηαζεξψλ κηθξνθπςέισλ, παξφκνηα κε ηελ ηερλνινγία πνπ 

παξέρεη θάιπςε ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο ησλ νπξαλνμπζηψλ, θαη ησλ θηλεηψλ 

κηθξνθπςέισλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε ππξνζβεζηηθά 

νρήκαηα, ζε απηνθίλεηα ηεο αζηπλνκίαο θαη ζε αζζελνθφξα. Ρέηαξηνλ, 

εμνπιηζκφο κπνξεί λα αλαθηεζεί απφ θξχπηεο θαη ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηε 

δηάξθεηα κηαο θαηαζηξνθήο φηαλ νη ππνδνκέο είλαη θαηαζηξακκέλεο, 

αλεπαξθήο ή αλχπαξθηεο. 

Ρν δίθηπν δεκφζηαο αζθάιεηαο απαηηεί ζεκαληηθέο επελδχζεηο. 

Σξεζηκνπνηψληαο έλα κνληέιν κε 99% θάιπςε ηνπ πιεζπζκνχ, ε αλάπηπμε 

ηνπ δηθηχνπ απηνχ ζα απαηηήζεη ηνπιάρηζηνλ 6,5 δηο δνιάξηα ζε θεθαιαηαθέο 

δαπάλεο γηα κηα πεξίνδν 10 εηψλ, ηα νπνία κπνξνχλ λα κεησζνχλ κε 

απνδνηηθά κέηξα, φπσο ηα πνιηηεηαθά θαη ηα ηνπηθά πξνγξάκκαηα θαη ηα 

πξνγξάκκαηα ησλ ππεξεζηψλ USF. Ζ αξρηθή δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε γηα ηηο 

θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο πξέπεη λα αξρίζεη εγθαίξσο γηα λα κπνξέζεη ην 

δίθηπν δεκφζηαο αζθάιεηαο λα επσθειεζεί απφ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε 

αλάπηπμε ησλ ηδησηηθψλ 4G αζχξκαησλ επξπδσληθψλ δηθηχσλ, ηα νπνία 

έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί λα αξρίζνπλ ζηα ηέιε ηνπ 2010. Ρν θνγθξέζν πξέπεη 

λα εμεηάζεη ην ελδερφκελν λα παξέρεη ην κεγαιχηεξν κέξνο απηψλ ησλ 

θνλδπιίσλ απφ ην δεχηεξν έσο ην πέκπην έηνο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ δηθηχνπ. 

Δίλαη ζεκαληηθφ, ν ηνκέαο ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο, λα έρεη ηα θεθάιαηα 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιεηηνπξγία, ηε ζπληήξεζε θαη ηε βειηίσζε ηνπ 

δηθηχνπ απηνχ. ινη νη ρξήζηεο επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ ησλ Ζ.Ξ.Α. ζα 

επσθειεζνχλ απφ απηφ ην δίθηπν ην νπνίν ζα δηαζθαιίζεη φηη αληαπνθξηηέο 

ησλ έθηαθησλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο απηήο έρνπλ πξφζβαζε ζε θξίζηκεο 

επηθνηλσληαθέο δπλαηφηεηεο, φηαλ θαη φπνπ ρξεηάδεηαη. 
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4.9.2 Σξήζε ησλ Δπξπδσληθψλ Ρερλνινγηψλ γηα ηελ Δλίζρπζε ησλ 

Δπηθνηλσληψλ Έθηαθηεο Αλάγθεο 

Ρν εζληθφ ζχζηεκα 911 εμειίζζεηαη πξνο ππνζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο λέαο 

γεληάο NG911, ην νπνίν ζα ελζσκαηψζεη ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο Enhanced 911 (E911), ελψ ζα πξνζζέζεη θαη λέεο 

δπλαηφηεηεο ζε πνιιέο κνξθέο, φπσο γξαπηά κελχκαηα, θσηνγξαθίεο, βίληεν 

θαη e-mail. Ρν NG911 επίζεο ζα ελζσκαηψζεη θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ 

αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο πέξα απφ ην PSAP. Απηφ ζα 

βειηηψζεη ζεκαληηθά ηελ πνηφηεηα θαη ηελ ηαρχηεηα αληαπφθξηζεο, δίλνληαο 

ζε φινπο ηνπο θαινχληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο 

αλάγθεο, ηζφηεηα ζηηο ππεξεζίεο. Κε ηελ δπλαηφηεηα απνζηνιήο βίληεν θαη 

θσηνγξαθηψλ ζην PSAP ζα μεπεξαζηνχλ γισζζηθά εκπφδηα θαη ζα ππάξρνπλ 

απηφπηεο κάξηπξεο κε πνηνηηθέο πιεξνθνξίεο γηα λα δψζνπλ ζηνπο 

αληαπνθξηηέο βνήζεηαο ηηο πην ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηνπνζεζία κηαο 

θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο. Ρν ζχζηεκα NG911 ζα πξνζθέξεη κηα πην 

νινθιεξσκέλε θαη δηαιεηηνπξγηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ αληαπφθξηζε ζε 

θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο ζηα PSAP, ζηα λνζνθνκεία θαη ζε άιινπο 

επαγγεικαηίεο αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο. Νη ηέζζεξηο 

ζεκειηψδεηο ζθνπνί ηνπ ζπζηήκαηνο NG911 είλαη: 

 Ζ αληηθαηάζηαζε ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο E911, δηαηεξψληαο 

ηαπηφρξνλα ηηο θχξηεο ιεηηνπξγίεο ηνπ, φπσο νη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ 

απηφκαην εληνπηζκφ θαη ε απηφκαηε αλαγλψξηζε αξηζκνχ. 

 Ζ πξνζζήθε δπλαηνηήησλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο πξφζβαζεο ζε 

πνιιαπιέο κνξθέο γηα φινπο. 

 Ζ αχμεζε ηεο επειημίαο, ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηα PSAP θαη ηηο αξρέο ηνπ ζπζηήκαηνο 911. 

 Ζ πξνζζήθε δπλαηνηήησλ γηα λα ιεηηνπξγεί ζε ζπλεξγαζία κε θνξείο 

πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο 

πέξα απφ ην PSAP. 

Ζ επξπδσληθή πξφζβαζε ζα θαηαζηήζεη δπλαηφ γηα ηα PSAP λα 

πξνσζνχλ θαη λα ιακβάλνπλ βίληεν, εηθφλεο, ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο, 

πεξηβαιινληηθέο κεηαδφζεηο αηζζεηήξσλ θαη έλαο πιήζνο άιισλ ζηνηρείσλ 

κέζσ θνηλψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη δηθηχσλ. Απηφ ζα θαηαζηήζεη 

επθνιφηεξε γηα ην θνηλφ ηελ πξφζβαζε ζηηο 911 ππεξεζίεο. Νη ρξήζηεο ζα 

κπνξνχλ λα κεηαδίδνπλ θσλή, θείκελν ή εηθφλεο ζηα PSAP απφ δηάθνξεο  

ζπζθεπέο κε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ζην δηαδίθηπν. 

Ξνιινί ζηνλ ηνκέα δεκφζηαο αζθάιεηαο πζηεξνχλ πξφζβαζεο ζηηο 

επξπδσληθέο ππεξεζίεο. Νξηζκέλα θέληξα έθηαθηεο αλάγθεο (PSAP) 

βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο φπνπ νη επηθνηλσλίεο επξείαο δψλεο δελ είλαη 

δηαζέζηκεο. Ξνιιά PSAP δελ κπνξνχλ λα αληέμνπλ ην θφζηνο ηεο επξπδσληθήο 



Θεθάιαην 4ν: Δπξπδσληθέο ππεξεζίεο ζηηο Ζ.Ξ.Α. 

Πηξαηεγηθέο & πνιηηηθέο γηα ηελ αλάπηπμε δηθηχσλ FTTx ζηηο Ζ.Ξ.Α. 172 

ζπλδεζηκφηεηαο, θαη ηα πθηζηάκελα πξνγξάκκαηα επηρνξήγεζεο δελ 

επηθεληξψλνληαη ζηε καθξνπξφζεζκε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Δπηπιένλ, νη ξπζκηζηηθά ζέκαηα παξεκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ 

ζπζηεκάησλ NG911. Κηα πην απνηειεζκαηηθή κεηάβαζε ζα πξέπεη λα 

αλαπηπρζεί γηα λα ππνζηεξίμεη απηέο ηηο ππεξεζίεο. 

Ζ κεηάβαζε απφ ην ππάξρνλ ζχζηεκα 911 ζην ζχζηεκα λέαο γεληάο 

NG911 έρεη ήδε αξρίζεη. Νη νξγαληζκνί γηα ηελ δεκφζηα αζθάιεηα θαη νη 

νξγαληζκνί ησλ βηνκεραληψλ έρνπλ θζάζεη ζε νκνθσλία ζρεηηθά κε ηελ 

αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο NG911 πνπ ζα πξέπεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

απαηηήζεηο πνπ ζέηνπλ νη λέεο κνξθέο ηερλνινγίαο θαη νη κέζνδνη 

επηθνηλσλίαο. Ρν ππνπξγείν Κεηαθνξψλ ησλ Ζ.Ξ.Α. (DOT) έρεη δεκνζηεχζεη 

έλα κεηαβαηηθφ ζρέδην γηα ηα ζπζηήκαηα NG911. Αξθεηέο πνιηηείεο θαη 

θνηλφηεηεο έρνπλ μεθηλήζεη ηελ αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ NG911. 

Υζηφζν, νηθνλνκηθά θαη ξπζκηζηηθά εκπφδηα παξεκπνδίδνπλ ηελ 

εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ NG911. Ρα πξνγξάκκαηα επηρνξεγήζεσλ πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηα NG911 δελ είλαη ζπληνληζκέλα θαη έρνπλ έλα πεξηνξηζκέλν 

πεδίν εθαξκνγήο. Νη αζπλεπείο, επηθαιππηφκελνη θαη μεπεξαζκέλνη 

πνιηηεηαθνί θαη νκνζπνλδηαθνί θαλνληζκνί έρνπλ επηβξαδχλεη ηελ αλάπηπμε 

ησλ ζπζηεκάησλ NG911. 

Δίλαη δσηηθήο ζεκαζίαο φηη ην ζχζηεκα NG911 ζα αλαπηπρζεί θαηά ηέηνην 

ηξφπν πνπ λα εμαζθαιίδεη πην απνηειεζκαηηθά φηη φινη νη Ακεξηθαλνί 

κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε ζπζηήκαηα έθηαθηεο αλάγθεο νπνηεδήπνηε 

θαη νπνπδήπνηε. Ξεξαηηέξσ, ην ζχζηεκα NG911 πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

πξνσζεί γξήγνξα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δίλνπλ νη θαινχληεο ζηνπο πξψηνπο 

αληαπνθξηηέο. Ζ πνιηηηθή ησλ Ζ.Ξ.Α. ζρεηηθά κε ηα ζχζηεκα NG911 πξέπεη 

λα επηθεληξσζεί ζηελ κεηάβαζε απφ ην αλαινγηθφ ζχζηεκα 911 πνπ βαζίδεηαη 

ζηελ θσλή ζε έλα ζχζηεκα κε επξπδσληθή ηερλνινγηθή ζηήξημε, θαη κε IP 

ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο. 
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Θεθάιαην 5: Δπίινγνο - 
Ππκπεξάζκαηα 

Ξαξαπάλσ αλαπηχμακε θαη παξνπζηάζακε ηα ζρέδηα θαη ηηο ζηξαηεγηθέο 

ησλ Ζ.Ξ.Α. γηα ηελ αλάπηπμε, εμέιημε θαη αμηνπνίεζε ησλ επξπδσληθψλ 

ηερλνινγηψλ. Πηελ ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηνχλ θάπνηα ζρφιηα θαη 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ, θνηηάδνληαο ηελ γεληθφηεξε εηθφλα πνπ 

επηθξαηεί ζηηο ρψξεο ηνπ νξγαληζκνχ νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο θαη 

αλάπηπμεο (ΝΝΠΑ) [79]. 

Νη ρψξεο-κέιε ηνπ ΝΝΠΑ έρνπλ πξνεγνπκέλσο ζπκθσλήζεη ζε βαζηθνχο 

ηνκείο ησλ πνιηηηθψλ γηα ηηο επξπδσληθέο ππεξεζίεο, νη νπνίεο έρνπλ 

ελζσκαησζεί ζηα δηάθνξα εζληθά ζρέδηα επξπδσληθφηεηαο, φπσο ην 2004 κε 

ηελ ζχζηαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ γηα ηελ επξπδσληθφηεηα θαζψο θαη ην 2008 κε 

ηελ δηαθήξπμε ηεο Πενχι γηα ην Κέιινλ ηεο Νηθνλνκίαο ηνπ Γηαδηθηχνπ. 

Νη ππεχζπλνη ράξαμεο πνιηηηθήο ελεκεξψλνπλ ηα εζληθά ζρέδηα, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο επηπηψζεηο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ζ 

βηνκεραλία ηεο επηθνηλσλίαο έρεη αληαπεμέιζεη ζρεηηθά θαιά απφ ηελ θξίζε 

απηή, ελ κέξεη ιφγσ ηεο εκπεηξίαο ηεο ιεγφκελεο "θνχζθαο". Πεκεηψζεθε 

ζηαζεξή αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα επξπδσληθέο ππεξεζίεο, ζε κηα επνρή πνπ 

πνιινί άιινη ηνκείο παξνπζίαζαλ κείσζε δήηεζεο. Νξηζκέλεο θπβεξλήζεηο 

πξνζέθεξαλ θεθάιαηα, είηε άκεζα ή κέζσ ηεο ζηήξημεο δαλείσλ, γηα λα 

βνεζήζνπλ ηε γεσγξαθηθή επέθηαζε ησλ δηθηχσλ επξπδσληθήο πξφζβαζεο, 

ηελ αλαβάζκηζε ησλ πθηζηάκελσλ δηθηχσλ ζε πςειφηεξεο ηαρχηεηεο θαη, 

επίζεο, κέζσ ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο ρξήζεο κεηαμχ 

θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ νκάδσλ κε πεξηνξηζκέλε ρξήζε ηεο 

επξπδσληθφηεηαο. Νη θπβεξλήζεηο αμηνινγνχλ ηηο παξεκβάζεηο απηέο κε βάζε 

ην θφζηνο, ηα νθέιε θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζηηο αγνξέο.  

Ρα νθέιε ησλ εζληθψλ ζρεδίσλ αλακέλνληαη λα είλαη κεγάια γηα ηηο 

νηθνλνκίεο θαη ηηο θνηλσλίεο. Απηφ πνπ απαηηείηαη είλαη ν ζπληνληζκφο κεηαμχ 

πνιιψλ ππνπξγείσλ θαη ππεξεζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ ξεαιηζηηθνί 

ζηφρνη θαη λα εμαζθαιηζηνχλ νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

επίηεπμήο ηνπο. 

Απηά ηα ζρέδηα έρνπλ γίλεη πην έληνλα, ηδηαίηεξα θαηά ηε δηάξθεηα 

εθινγψλ, κε απμεκέλε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ. Ξνιιέο ρψξεο έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη θφξνπκ φπνπ ζπκκεηάζρνπλ θνξείο, επηρεηξήζεηο θαη 

θαηαλαισηέο, ελψ νξηζκέλεο έρνπλ πηνζεηήζεη ζπλαληήζεηο γηα λα 

ζπδεηήζνπλ βαζηθά ζέκαηα ησλ πνιηηηθψλ πνπ απαηηνχληαη. Γεκφζηεο 

δηαβνπιεχζεηο ζρεηηθά κε ηα ζρέδηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε αξθεηέο ρψξεο. 
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Απηφ ηηο έρεη βνεζήζεη λα αλαπηχμνπλ ηνπο θαηάιιεινπο ζηφρνπο θαη λα 

βειηηψζνπλ ηα κέζα γηα ηελ επίηεπμή ηνπο. 

Νη θπβεξλήζεηο επηδηψθνπλ λα απμήζνπλ ηηο επελδχζεηο ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα ζε πςειήο ηαρχηεηαο επξπδσληθά δίθηπα θαη  πνιιέο έρνπλ 

αλαζεσξήζεη ηα λνκηθά θαη ξπζκηζηηθά πιαίζηά ηνπο, γηα λα εμαζθαιίζνπλ φηη 

είλαη θαηάιιεια γηα ηα επίπεδα ησλ αλαγθαίσλ επελδχζεσλ γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ ηνπο. 

Νη πεξηζζφηεξεο θπβεξλήζεηο έρνπλ ζέζεη ζηφρνπο σο κέξνο ησλ ζρεδίσλ 

ηνπο, γηα παξάδεηγκα, απαηηψληαο νξηζκέλα επίπεδα ηεο  γεσγξαθηθήο 

θάιπςεο θαη ειάρηζηεο ή κέζεο ηαρχηεηεο κεηάδνζεο (π.ρ.., 100 Mbps). ιν 

θαη πεξηζζφηεξν, νη ζηφρνη ζέηνληαη γηα ηελ πηνζέηεζε θαη φρη ηφζν γηα ηε 

δηαζεζηκφηεηα ησλ επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ. Απηφ απαηηεί απφ ηηο 

θπβεξλήζεηο λα θαζνξίζνπλ έλα δηαθνξεηηθφ ζχλνιν δεηθηψλ θαη πνιηηηθψλ 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ νκάδσλ πνπ έρνπλ πην αξγφ 

ξπζκφ πηνζέηεζεο ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο (ΡΞΔ). 

Ξξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε αλάπηπμε ησλ επξπδσληθψλ δηθηχσλ, 

νξηζκέλεο ρψξεο έρνπλ νξίζεη θνξείο πνπ αλήθνπλ ζην δεκφζην γηα ηε 

δεκηνπξγία δηθηχσλ, ελψ άιινη έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ζπκπξάμεηο δεκφζηνπ 

θαη ηδησηηθνχ ηνκέα (ΠΓΗΡ) γηα ηνλ ίδην ιφγν. Νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο, σζηφζν, 

έρνπλ πξνηηκήζεη ηέηνην λνκηθφ θαη ξπζκηζηηθφ πιαίζην, πνπ λα παξέρεη 

ζηνρεπκέλε νηθνλνκηθή ππνζηήξημε. 

Θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, έλαο απμαλφκελνο αξηζκφο ησλ 

θπβεξλήζεσλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ ΝΝΠΑ έρνπλ αλαπηχμεη ή έρνπλ 

επηθαηξνπνηήζεη εζληθά ζρέδηα γηα ηελ επξπδσληθφηεηα. Απηφ πεξηιακβάλεη 

θαη ηνλ θαζνξηζκφ κηαο ζεηξάο ζηφρσλ, ηελ ελζάξξπλζε ησλ επελδχζεσλ ησλ 

ηδησηηθψλ θνξέσλ εθκεηάιιεπζεο δηθηχσλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο επξχηεξεο 

απνδνρήο θαη ρξήζεο ηεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν απφ ηνπο 

θαηαλαισηέο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. 

Νη πξφζθαηεο εμειίμεηο ζηα επξπδσληθά ζρέδηα έρνπλ γίλεη αληίζεηα ζην 

πιαίζην ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Αλεμάξηεηα απφ ηελ θξίζε, αιιά 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο επηπηψζεηο ηεο, νη θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο 

παξαηήξεζαλ φηη ε πςειφηεξε επξπδσληθή ηαρχηεηα, θαη ε επξχηεξε 

δηαζεζηκφηεηα θαη αθνκνίσζε, δεκηνπξγεί επθαηξίεο γηα ε νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε. Δηδηθφηεξα βιέπνπλ ηα δίθηπα επξπδσληθήο επηθνηλσλίαο σο 

εξγαιείν γηα ηελ ηφλσζε ηεο θαηλνηνκίαο. 

Αλάκεζα ζηα νθέιε ηεο επξχηεξεο πηνζέηεζεο ηεο επξπδσληθήο 

πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν είλαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ε βειηίσζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο. πάξρνπλ ζρεηηθά ιίγεο πεξηπηψζεηο 

βαζηθψλ δεηθηψλ απφδνζεο ησλ πνπ ζα επέηξεπαλ ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

επίηεπμεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ. Κεξηθνί νηθνλνκνιφγνη έρνπλ 
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δηαπηζηψζεη φηη νη επελδχζεηο ζε επξπδσληθή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ  αχμεζε ηνπ ΑΔΞ θαη ηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο. Γηα παξάδεηγκα, ε Ξαγθφζκηα Ρξάπεδα δηαπίζησζε φηη ζε 

ρακεινχ θαη κεζαίνπ εηζνδήκαηνο ρψξεο, γηα θάζε 10 πνζνζηηαίεο κνλάδεο 

ηεο αχμεζεο ηεο δηείζδπζεο ηεο επξπδσληθφηεηαο, ε νηθνλνκία απμάλεηαη 

θαηά 1,38 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο, πνιχ πεξηζζφηεξν απφ φ, ηη ζηηο ρψξεο 

πςεινχ εηζνδήκαηνο. 

Ρα εζληθά ζρέδηα ηνλίδνπλ ην ξφιν ησλ επελδχζεσλ ζε λέα δίθηπα. Νη 

θπβεξλήζεηο έρνπλ αλαγλσξίζεη ην ζεκαληηθφ κέγεζνο ησλ επελδχζεσλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα λα επηηεπρζεί, γηα παξάδεηγκα, ε πιήξε επέθηαζε ησλ 

νπηηθψλ ηλψλ έσο ην θάζε λνηθνθπξηφ (FTTH) θαη ηνλ ρξφλν πνπ ζα 

απαηηεζεί. Ρα εζληθά πιαίζηα γηα ηνλ αληαγσληζκφ εμαθνινπζνχλ λα είλαη 

ζεκαληηθά γηα ηελ επξπδσληθφηεηα. Έρνπλ ππάξμεη κεξηθέο πξφνδνη κέζσ 

απνθάζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο θαη θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο ηεο 

λνκνζεζίαο. Ζ λνκνζεζία γηα ηηο ηειεπηθνηλσλίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ, αιιάδεη πην γξήγνξα. Γηα παξάδεηγκα, ε Δπξσπατθή 

Έλσζε ελεκεξψλεη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηηο ηειεπηθνηλσλίεο, έρνληαο 

πηνζεηήζεη λέεο νδεγίεο, πνπ ηψξα έρνπλ ελζσκαησζεί ζηηο εζληθέο 

λνκνζεζίεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο. Ρα επξπδσληθά δίθηπα λέαο γεληάο 

απνηέιεζαλ έλα ζεκαληηθφ ιφγν γηα απηέο ηηο αιιαγέο. Ζ Διβεηία πξνέβε ζε 

αλαζεψξεζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο, εμεηάδνληαο ηελ αλάγθε γηα αιιαγέο πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηηο εμειίμεηο ζηελ επξπδσληθφηεηα. Υζηφζν, ε θπβέξλεζε 

θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα δελ ππήξρε αλάγθε γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο 

λνκνζεζίαο. Ζ Απζηξαιία θαη ε Λέα Εειαλδία αζρνινχληαη κε ηελ 

επαλεμέηαζε ησλ λνκηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ πιαηζίσλ, εμεηάδνληαο ηηο δηθέο 

ηνπο εκπεηξίεο θαη απηέο ησλ άιισλ ρσξψλ ηνπ ΝΝΠΑ. Ρν Απζηξαιηαλφ 

Θνηλνβνχιην ςήθηζε πξφζθαηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηηο 

ηειεπηθνηλσλίεο (Γηαζθάιηζε γηα ηνλ θαηαλαισηή θαη ηνλ αληαγσληζκφ), κε 

ζηφρν λα θάλεη ζεκαληηθέο ιεπηνκεξείο αιιαγέο, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ  εζληθνχ ζρεδίνπ γηα ηα επξπδσληθά δίθηπα. Πηε Λέα Εειαλδία, 

κηα ζεηξά κέηξσλ έρνπλ εηζαρζεί απφ ηελ θπβέξλεζε θαη ηελ Δπηηξνπή 

Δκπνξίνπ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο ησλ νπηηθψλ ηλψλ ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο. Δλψ νη πεξηζζφηεξεο θπβεξλήζεηο ζπκθσλνχλ ζε νξηζκέλα 

λνκνζεηηθά κέηξα πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, ππάξρεη 

ιηγφηεξε ζπκθσλία φζνλ αθνξά ηα δηεμνδηθά κέηξα θαη, ηδίσο, ηηο κνξθέο 

αληαγσληζκνχ πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ. Ζ εμέιημε απηή αληαλαθιά 

δηαθνξεηηθέο ηζηνξίεο ηεο επξπδσληθήο αλάπηπμεο θαη δηαθνξεηηθέο 

πξνηεηλφκελεο δηαδξνκέο, αλ θαη, ζε πνιχ παξφκνηνπο ζηφρνπο. 

Νη δηαδηθαζίεο ησλ δηαβνπιεχζεσλ κε ηηο θπβεξλήζεηο έρνπλ πηνζεηεζεί 

επξέσο απφ ηηο ρψξεο ηνπ ΝΝΠΑ. Αλακέλεηαη λα εμαζθαιίζνπλ φηη: 

• Νη πιεξνθνξίεο είλαη πιήξεηο, αληηθεηκεληθέο, αμηφπηζηεο, ζρεηηθέο, θαη 

είλαη εχθνιν λα ηηο βξεη θαλείο θαη λα ηηο θαηαλνήζεη. 
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• πάξρεη επαξθήο ρξφλνο θαη  επειημία γηα λα επηηξέςεη ηελ εκθάληζε 

λέσλ ηδεψλ θαη πξνηάζεσλ απφ πνιίηεο θαζψο θαη κεραληζκνί γηα ηελ 

έληαμή ηνπο ζηε δηαδηθαζία ράξαμεο πνιηηηθήο ηεο θπβέξλεζεο. 

Νη ρψξεο ηνπ ΝΝΠΑ νη νπνίεο πξνέβεζαλ ζε δηαβνπιεχζεηο ζρεηηθά κε ηα 

ζρέδηα γηα ηηο εζληθέο ζηξαηεγηθέο ηνπο είλαη νη εμήο: 

• Θαλαδάο: “Improving Canada’s Digital Advantage”. 

• Ρζερηθή Γεκνθξαηία: “Digital Czech Republic”. 

• Γαιιία: “National programme for very high speed broadband”. 

• Ηξιαλδία: “Next Generation Broadband”. 

• Ηαπσλία: “Path of light”. 

• Γεκνθξαηία ηεο Πινβαθίαο: “National Strategy for Broadband Access 

in the Slovak Republic”. 

• Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο: “Connecting America: The National Broadband 

Plan”.  

Δλψ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ήηαλ ε θπβέξλεζε πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ηελ δεκφζηα δηαβνχιεπζε, ζηηο Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο ήηαλ ε 

αλεμάξηεηε ξπζκηζηηθή αξρή, ε Νκνζπνλδηαθή Δπηηξνπή Δπηθνηλσληψλ 

(FCC). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε δηαδηθαζία απηή νδήγεζε ζε πνιιέο ρηιηάδεο 

ζπκκεηνρέο απφ επηρεηξήζεηο, θπβεξλήζεηο, επηρεηξήζεηο θαη κεκνλσκέλνπο 

θαηαλαισηέο. Ρν εζληθφ ζρέδην επξπδσληθφηεηαο ηεο FCC είλαη ζην ζηάδην 

ηεο αμηνιφγεζεο απφ ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία θαη ηα λνκνζεηηθά ζψκαηα 

ψζηε λα εθαξκφζνπλ ηηο δηαηάμεηο απηέο φπνπ ε FCC δελ έρεη δηθαηνδνζία. 

Ζ πιεηνςεθία ησλ θπβεξλήζεσλ έρνπλ θάλεη δειψζεηο ζρεηηθά κε ηηο 

πξνζδνθίεο ηνπο γηα ηελ επίηεπμε ή ηε δηαηήξεζε πςειψλ επξπδσληθψλ 

ππεξεζηψλ. Απηφ ζπλήζσο εθθξάδεηαη ζε πνιχ πςειά επίπεδα 

δηαζεζηκφηεηαο κε ηελ απμαλφκελε εζηίαζε ζηε πηνζέηεζε, ζε ζπλδπαζκφ κε 

πςειφηεξεο ηαρχηεηεο κεηάδνζεο θαη άιια ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά. Νη 

ηξέρνληεο ζηφρνη γηα ηηο επξπδσληθέο ππεξεζίεο, νη νπνίνη δηαθέξνπλ 

ζεκαληηθά ζε ρξνληθέο νξηνζεηήζεηο θαη ζε ζέκαηα ππνδνκψλ κπνξνχλ λα 

ζπλνςηζηνχλ ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Δθηφο απφ ηνπο ζηφρνπο γηα αλάπηπμε, 

πηνζέηεζε θαη ηελ απφδνζε, κεξηθά εζληθά ζρέδηα πεξηιακβάλνπλ ζηφρνπο 

γηα ηελ θαηλνηνκία ζε ζπζθεπέο, εθαξκνγέο, ππεξεζίεο θαη ηε ρξήζε απηψλ. 
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Πίλαθαο 2: ηόρνη επξπδσληθόηεηαο 
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Πε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη θπβεξλήζεηο έρνπλ αλαθέξεη ζηφρνπο γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ φζνλ αθνξά ζηελ θάιπςε ηνπ πιεζπζκνχ ή ησλ 

λνηθνθπξηψλ θαη, κεξηθέο θνξέο, ησλ εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ. Ζ 

δηαζεζηκφηεηα δελ είλαη νχηε απιφ νχηε κε αθξίβεηα λα κεηξεζεί, αιιά 

ζεκαίλεη φηη νη πειάηεο ζα κπνξνχλ κε ζχληνκεο δηαδηθαζίεο θαη ζε ινγηθφ 

θφζηνο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, λα απνθηήζνπλ κηα επξπδσληθή ππεξεζία. 
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Κηα ζεκαληηθή εζηίαζε ηεο πνιηηηθήο είλαη λα θάλεη ηελ επξπδσληθή 

ηερλνινγία πην εχθνια δηαζέζηκε ζε αγξνηηθέο θαη απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, 

αλαπηχζζνληαο επηπιένλ εμνπιηζκφ δηθηχνπ. Γηα παξάδεηγκα, ε Δζζνλία θαη 

ε Ηξιαλδία έρνπλ επηδηψμεη λα θαιχςνπλ πεξηνρέο ρσξίο ζηαζεξή επξπδσληθή 

ππεξεζία ρξεζηκνπνηψληαο αζχξκαηεο ηερλνινγίεο, ζηελ πξψηε πεξίπησζε 

κε WiMAX θαη ζηελ δεχηεξε πεξίπησζε κε HSPA, καδί κε θάπνηα ρξήζε ησλ 

δνξπθνξηθψλ ππεξεζηψλ. Ξεξαηηέξσ εξγαζίεο πξνβιέπνληαη, απφ πνιιέο 

ρψξεο, γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηε 

δηαζεζηκφηεηα νηθνλνκηθά πξνζηηψλ επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ πςειήο 

ηαρχηεηαο ζε αγξνηηθέο θαη, θπξίσο, ζε πην απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο. 

Ξξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε πιήξεο πηνζέηεζε ησλ επξπδσληθψλ 

ζπλδέζεσλ είλαη επίζεο αλαγθαίν λα αληηκεησπηζηνχλ νη πξνθιήζεηο ηνπ 

αζηηθνχ θαη αγξνηηθνχ ηάμεο ησλ αηφκσλ κε ρακειά εηζνδήκαηα. Απηφ 

απαηηεί αλάιπζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζηηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ γηα ηνπο 

ιηγφηεξν εχπνξνπο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ παξεκβάζεηο πνπ ζα ππνζηεξίδνπλ 

ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ. Πηηο ιχζεηο γηα απηέο ηηο νκάδεο πεξηιακβάλνληαη νη 

ζηνρεπκέλεο επηδνηήζεηο θαη ε πξφζβαζε ζε δεκφζηα θέληξα (π.ρ. 

βηβιηνζήθεο), ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ςεθηαθή θαηάξηηζε θαη άιιεο 

πξσηνβνπιίεο γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο πηνζεζίαο. 

Ξέξα απφ ηα νηθνλνκηθά ζέκαηα, ηα ζρέδηα ζα πξέπεη επίζεο λα 

εμεηάζνπλ ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν θαη ηε κεηάβαζε ησλ δηθηχσλ πξφζβαζεο 

ζε πξφζθαηα δηαζέζηκα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ DSL θαη ηνπ FTTx. Δλψ 

νξηζκέλνη θνξείο εθκεηάιιεπζεο παξέρνπλ FTTH ππεξεζίεο, πνιιέο απφ 

απηέο ιεηηνπξγνχλ ζε κέγηζηε ηαρχηεηα ιήςεο ησλ 100 Mbps, κε ιίγεο κφλν 

λα πξνζθέξνπλ ην ζεκεξηλφ αλψηαην φξην ηαρχηεηαο ηνπ 1 Gbps (π.ρ., 

Ξνξηνγαιία, Πνπεδία, Σνλγθ Θνλγθ θαη Πηγθαπνχξε). πάξρνπλ δηάθνξνη 

ηξφπνη γηα ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ ηαρπηήησλ κέζσ νπηηθψλ ηλψλ, είηε απφ 

p2p δίθηπα ή απφ παζεηηθά νπηηθά δίθηπα (PON), ζπλήζσο Ρα ζρέδηα πξέπεη 

λα εμεηάζεη, θαη ζε θάπνην βαζκφ έρνπλ θαζνδεγείηαη απφ, ηελ ηερλνινγηθή 

πξφνδν θαη ηε κεηάβαζε ησλ δηθηχσλ πξφζβαζεο ζε πξφζθαηα δηαζέζηκα θαη 

κειινληηθέο επξπδσληθέο ηερλνινγίεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ DSL, θαισδηαθφ 

κφληεκ ππεξεζία θαη FTTx. Δλψ νξηζκέλνη θνξείο εθκεηάιιεπζεο παξέρνπλ 

ιηαληθέο FTTH ππεξεζίεο, πνιιέο απφ απηέο ιεηηνπξγνχλ ζε κέγηζηε ηαρχηεηα 

ιήςεο ησλ 100 Mbps, κε ιίγεο κφλν πνπ πξνζθέξεη ην ζεκεξηλφ αλψηαην φξην 

ηαρχηεηα 1 Gbps (π.ρ., Ξνξηνγαιία, Πνπεδία, Σνλγθ Θνλγθ θαη Πηγθαπνχξε). 

πάξρνπλ δηάθνξνη ηξφπνη γηα ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ ηαρπηήησλ κέζσ 

νπηηθψλ ηλψλ, είηε απφ ζεκείν ζε ζεκείν δίθηπα ή παζεηηθά νπηηθά δίθηπα 

(PON), ζπλήζσο EPON ζηελ Αζία θαη G-PON ζηελ Δπξψπε θαη ζηελ Ακεξηθή. 

Νη πηζαλέο επηπηψζεηο ησλ επηινγψλ ηεο ηερλνινγίαο εμεηάζηεθαλ ζηελ 

έθζεζε “Fibre access – network developments in the OECD area”. 

Δλψ νη EPON θαη G-PON ηερλνινγίεο αλακέλεηαη λα θαιχςνπλ ηε δήηεζε 

γηα εχξνο δψλεο απφ ηνπο θαηαλαισηέο γηα κεξηθά ρξφληα, ζε δηάθνξα 
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εξγαζηήξηα θαη ζε θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο γίλεηαη έξεπλα γηα 

κεγαιχηεξεο ηαρχηεηεο. πάξρνπλ ήδε εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο ηνπ XG-PON1 

ην νπνίν ζα πξνζθέξεη 10 Gbps upload θαη 2,5 Gbps download. Απφ θεη θαη 

πέξα ππάξρεη XG-PON2, ην νπνίν έρεη ζπκκεηξηθή ηαρχηεηα 10 Gbps upload 

θαη download. Υζηφζν, κέρξη λα ππάξμεη ξεηή δήηεζε γηα ηέηνηνπ είδνπο 

εχξνπ δψλεο, ε αλάπηπμε ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα κπνξνχζε λα γίλεη κφλν φηαλ 

ην θφζηνο πέζεη ζην επίπεδν ησλ EPON θαη G-PON. Ξαξάιιεια, εξγαζηήξηα 

έρνπλ μεθηλήζεη λα αλαπηχζζνπλ ην Gigabit Ethernet, ηδίσο γηα εηαηξηθνχο 

πειάηεο, κε ππεξεζίεο ησλ 100 Gbps λα θαζίζηαληαη πιένλ δηαζέζηκεο. 

Δθ κέξνπο ηεο επηηξνπήο, ε νπνία ζπκβνχιεςε ηελ θπβέξλεζε ηεο Γαλίαο 

ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή ηεο επξπδσληθφηεηαο ην Gartner Group εμέηαζε ηηο 

εθαξκνγέο πνπ κπνξεί λα ρξεηάδνληαη πςειφηεξεο ηαρχηεηεο. Ξξνζδηφξηζε 

αξθεηέο πνπ ζεσξεί φηη ζα απαηηήζνπλ εχξνο δψλεο ηεο ηάμεο ησλ 200 Mbps, 

φπσο θαίλεηαη θ ζην παξαθάησ δηάγξακκα. 

 

Γηάγξακκα 13: Διάρηζην θαη επηζπκεηό εύξνο δώλεο γηα δηάθνξεο ππεξεζίεο 

Ξνιχ πην γξήγνξεο ηερλνινγίεο δηθηχσλ είλαη βέβαην φηη ζα θαηαζηνχλ 

δηαζέζηκεο. Ν ζρεδηαζκφο γηα ηα δίθηπα απηά ζεσξείηαη δχζθνινο, ελψ ε 

εμέιημε ηεο δήηεζεο θαη ηεο ρξήζεο παξακέλνπλ αβέβαηεο. ηαλ ππάξρνπλ 

αληαγσληζηηθέο πηέζεηο, νη θνξείο εθκεηάιιεπζεο ζα ελδηαθεξζνχλ γηα ηελ 

αλάπηπμε αθφκε πην γξήγνξσλ δηθηχσλ. Πε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο νη 

αλαβαζκίζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα πςειφηεξεο ηαρχηεηεο είλαη ζρεηηθά 
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κηθξέο ζπκπιεξσκαηηθέο επελδχζεηο, πνπ πεξηνξίδνληαη ζηνλ εμνπιηζκφ ζηηο 

δχν άθξεο ηνπ δηθηχνπ πξφζβαζεο, ελψ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο απαηηνχλ ηελ 

εγθαηάζηαζε λέσλ δηθηχσλ κε ζεκαληηθφ θφζηνο. 

Έρνληαο δψζεη ην πξνθίι ησλ πνιηηηθψλ γηα ηηο επξπδσληθέο ζπλδέζεηο, νη 

βαζηθνί ζηφρνη είλαη φιν θαη πην πηζαλφ λα βξεζνχλ ζηα επίζεκα θπβεξλεηηθά 

πξνγξάκκαηα. Κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζηφρνπο λα απαηηνχλ ηελ πηνζέηεζε 

ησλ επξπδσληθψλ δηθηχσλ πςειψλ ηαρπηήησλ, αληί γηα ηε δηαζεζηκφηεηα, ηα 

ζρέδηα φιν θαη πεξηζζφηεξν πεξηέρνπλ έλα επξχηεξν θάζκα κεραληζκψλ, 

ζπκπιεξψλνληαο ηνλ παξαδνζηαθφ ζηφρν ηεο νηθνλνκηθήο παξέκβαζεο. Πε 

πνιιέο ρψξεο ππάξρνπλ πνιχπινθνη κεραληζκνί ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ ησλ δηαθφξσλ επηπέδσλ ηεο 

δηαθπβέξλεζεο: νκνζπνλδηαθή, θξαηηθή ή πεξηθεξεηαθή θαη δεκνηηθή. 

πάξρεη επίζεο ν ζπληνληζκφο κεηαμχ ησλ ππνπξγείσλ, γηα λα εμαζθαιίζεη 

ηνπο θαηάιιεινπο ζηφρνπο θαη ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ ειεθηξνληθή έληαμε, 

ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, ηελ πγεία, θαζψο θαη γηα ηε δεκηνπξγία 

ζέζεσλ εξγαζίαο θαη γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 
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