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εληάζζεηαη ζην Δ.Π «Ψεθηαθή ύγθιηζε» θαη 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη ζε πνζνζηό 80% από ην Δπξσπατθό 

Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη 20% από Δζληθνύο 

Πόξνπο.  
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Εξέλιξε Εςπςδυνικών ςνδέζευν 

Η επξπδσληθή δηείζδπζε ζηελ Διιάδα αλέξρεηαη ζηα επίπεδα ηνπ 17,02%1 ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 

2010 (Γηάγξακκα 1). Σν ζπλνιηθό κέγεζνο ησλ ζηαζεξώλ επξπδσληθώλ ζπλδέζεσλ αλέξρεηαη 

ζε 1.916.6302 παξνπζηάδνληαο αύμεζε θαηά 27,2% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 

πξνεγνύκελνπ έηνπο θαη θαηά 9,3% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν εμάκελν. Η ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ επξπδσληθώλ γξακκώλ είλαη ηερλνινγίαο DSL, ήηνη 1.908.124. Αθόκε, 

ππάξρνπλ πεξί ησλ 8.506 επξπδσληθώλ ζπλδέζεσλ ινηπώλ ηερλνινγηώλ (π.ρ. κηζζσκέλεο 

γξακκέο, γξακκέο νπηηθώλ ηλώλ, θιπ).  

 

 

 

Γηάγξακκα 1: Βαζκόο Γηείζδπζεο θαη Πιήζνο Δπξπδσληθώλ πλδέζεσλ 1ε Ινπιίνπ 

2002 - 1ε Ιαλνπαξίνπ 2010 

Πηγή: Προσαρμογή από Παρατηρητήριο για την ΚτΠ στοιχείων προερχόμενων από ΕΕΤΤ 

 

Η δπλακηθή ηεο δήηεζεο παξνπζηάδεη αμηνζεκείσηε θάκςε ην Β’ εμάκελν ηνπ 2009 ζε ζρέζε 

κε ην πξνεγνύκελν.  πγθεθξηκέλα, θάζε κήλα ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξαγκαηνπνηνύληαη 

θαηά κέζν όξν πεξί ησλ 27.200 (έλαληη 41.137 ην Α’ εμάκελν) λέσλ ζπλδέζεσλ. Σν κέγεζνο 

απηό αληηζηνηρεί ζε πεξηζζόηεξεο από 1.236 (έλαληη  1.870 ην Α’ εμάκελν) λέεο ζπλδέζεηο ζε 

εκεξήζηα βάζε γηα θάζε κηα από ηηο 5 εξγάζηκεο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο. πλεπώο, 

θαηαγξάθεηαη ζεκαληηθή κείσζε, ηεο ηάμεο ηνπ 34%, ζην κέγεζνο πνπ εθθξάδεη ηo κέζν 

                                            
1 Τπελζσκίδεηαη όηη ε ποζοζηηαία εσρσδωληθή δηείζδσζε ορίδεηαη ζε ζσλδέζεης αλά 100 θαηοίθοσς 
2
 Πεγή: ΕΕΣΣ. 
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πιήζνο λέσλ ζπλδέζεσλ αλά κήλα. Σν γεγνλόο απηό ρξήδεη ιεπηνκεξέζηεξεο εμέηαζεο θαη 

κεηά από αλάιπζε ζηα επηκέξνπο ηξίκελα (Γ΄ηξίκελν:Ινύιηνο-επηέκβξηνο, Γ΄ηξίκελν: 

Οθηώβξηνο-Γεθέκβξηνο) πνπ ζπλζέηνπλ ην Β’ εμάκελν ηνπ 2009 δηαπηζηώλεηαη όηη ε 

ζεκαληηθή θάκςε ηεο δήηεζεο ζεκεηώζεθε ην Γ’ ηξίκελν, ελώ ην Γ’ ηξίκελν ε δήηεζε 

θπκαίλνληαλ πεξίπνπ ζηα ίδηα επίπεδα κε ηα ππόινηπα ηξίκελα ηνπ 2009. Οη ιόγνη γηα ηε 

ζεκαληηθή κείσζε ηεο δήηεζεο ζην Γ΄ηξίκελν είλαη όηη ζε απηό πεξηιακβάλνληαη νη ζεξηλνί 

κήλεο όπνπ θαη ζε αληίζηνηρα δηαζηήκαηα ζην παξειζόλ παξαηεξήζεθε κείσζε θαη 

ελδερνκέλσο ζπλδπαζκόο παξαγόλησλ όπσο ε θξίζηκε νηθνλνκηθή ζπγθπξία θαη ε απνπζία 

από ηελ αγνξά επξπδσληθόηεηαο θάπνηαο λέαο πξνζθνξάο θαηάιιειεο λα πξνζειθύζεη λένπο 

ζπλδξνκεηέο ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν.  

 ε ό,ηη αθνξά ηελ εγρώξηα επξπδσληθή επίδνζε ζε ζρέζε κε ηελ ππόινηπε Δπξώπε, κε βάζε 

ηα ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνηήζεθαλ ζηελ ηειεπηαία αλαθνξά ηεο CoCom (Communications 

Committee) ε Διιάδα θαηαιακβάλεη ηελ 23ε ζέζε ζηα 27 θξάηε κέιε ζε όξνπο  επξπδσληθήο 

δηείζδπζεο ηελ 1.7.2009 (Γηάγξακκα 2) θαη δελ  βειηίσζε ηελ θαηάηαμή ηεο ζην ηέινο ηνπ 

2009.  
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Πηγή: Communications Committee (CoCom) 

 

Γηάγξακκα 2: Βαζκόο Γηείζδπζεο Δπξπδσληθόηεηαο ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ ηελ 1/7/2009 



Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο 

ειίδα 6 από 26 

 

ε ό,ηη αθνξά ηελ αύμεζε ηνπ βαζκνύ επξπδσληθήο δηείζδπζεο ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ ην 

δηάζηεκα από 1/7/2008 έσο 1/7/2009, ζηελ Διιάδα ήηαλ ζρεδόλ δηπιάζηα από ην κέζν 

Δπξσπατθό όξν θαηαηάζζνληάο ηελ ζηελ ηέηαξηε ζέζε ηεο ΔΔ , επηβεβαηώλνληαο ηε κεγάιε 

δπλακηθή αλάπηπμεο ηεο επξπδσληθόηεηαο ζην δηάζηεκα απηό (Γηάγξακκα 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Προσαρμογή από Παρατηρητήριο για την ΚτΠ στοιχείων προερχόμενων από CoCom 

 

Γηάγξακκα 3: Αύμεζε βαζκνύ δηείζδπζεο επξπδσληθόηεηαο ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ  ηελ 

πεξίνδν 1/7/2008 – 1/7/2009 
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ε ό,ηη αθνξά ηε δηείζδπζε ηεο επξπδσληθόηεηαο ζηα λνηθνθπξηά ζύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο 

Eurostat ε Διιάδα θαηαιακβάλεη ηελ 25ε ζέζε ζηα 27 θξάηε κέιε ην 2009 κε ην 33% ησλ 

λνηθνθπξηώλ λα δηαζέηνπλ επξπδσληθή ζύλδεζε (Γηάγξακκα 4). 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Eurostat 

 

Γηάγξακκα 4: Πνζνζηό λνηθνθπξηώλ πνπ δηαζέηνπλ επξπδσληθή ζύλδεζε ζηα 

θξάηε κέιε ηεο ΔΔ  ην 2009 
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Παξά ην γεγνλόο όηη ζην εμάκελν αλαθνξάο ν ξπζκόο αύμεζεο επξπδσληθήο δηείζδπζεο 

παξνπζίαζε ζηελ Διιάδα ζεκαληηθή επηβξάδπλζε ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνύκελα εμάκελα, 

εμαθνινπζεί λα θπκαίλεηαη πάλσ από ην κέζν όξν ηεο ΔΔ ησλ ηειεπηαίσλ εμακήλσλ. Η 

αύμεζε 1,39% ζηνλ βαζκό επξπδσληθήο δηείζδπζεο πνπ ζεκεηώζεθε ζην Β’ εμάκελν 2009 

είλαη κεγαιύηεξε από ηελ αληίζηνηρε κέζε Δπξσπατθή  γηα ηα ηειεπηαία εμάκελα πνπ έρνπκε 

δηαζέζηκα ζηνηρεία (αύμεζε 1% γηα ην Α’ 2009, αύμεζε 1,2% γηα ην Β’ 2008). Αλ ιάβνπκε 

ππόςε θαη ην γεγνλόο πνπ αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο όηη ην Γ΄ηξίκελν ε αύμεζε ηεο δήηεζεο 

εληζρύζεθε θηάλνληαο εθ λένπ  ζηα επίπεδα ησλ πξνεγνύκελσλ ηξηκήλσλ ηνπ έηνπο 

ζπκπεξαίλνπκε όηη ε Διιάδα εμαθνινπζεί λα παξακέλεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ρσξώλ ηεο ΔΔ κε 

πςειή αλάπηπμε ηεο επξπδσληθόηεηαο θαη  βξίζθεηαη ζε ηξνρηά ζύγθιηζεο κε ηελ ΔΔ-27. 

Ωζηόζν, ηα κεγέζε δηείζδπζεο θαη ν ξπζκόο αλάπηπμεο θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ ηάζεηο 

απόθιηζεο  από ηα 3 από ηα 4 βαζηθά ζελάξηα ζύγθιηζεο (Γηάγξακκα 5), ηα νπνία ζα 

αλαζεσξεζνύλ ζην πξνζερέο δηάζηεκα.  πγθεθξηκέλα, ε απόζηαζε πνπ ρσξίδεη ηελ Διιάδα 

από ηελ ΔΔ-27 εμαθνινπζεί λα βαίλεη κεηνύκελε, όκσο πνιύ ζεκαληηθό αλακέλεηαη λα  είλαη 

ην ηξέρνλ εμάκελν (Α΄ 2010) όπνπ ελ κέζσ θξίζηκεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο ζα 

δηαπηζηώζνπκε εάλ θαη θαηά πόζν ζα κεησζεί πεξαηηέξσ ν ξπζκόο αύμεζεο επξπδσληθήο 

δηείζδπζεο θαη αλ ζα εμαθνινπζήζεη λα θπκαίλεηαη πάλσ από ηνλ αληίζηνηρν ζην επίπεδν ΔΔ-

27. Με δηαζέζηκα απηά ηα ζηνηρεία ζα κπνξεί λα γίλεη κία αζθαιέζηεξε επαλεθηίκεζε ησλ 

ζελαξίσλ ζύγθιηζεο ηεο ρώξαο κε ηνλ επξσπατθό κέζν όξν. 

 

 
 
 

 

 [Πεγή: Παξαηεξεηήξην γηα ηελ ΚηΠ  

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 5: Πξννπηηθέο ύγθιηζεο κε ηελ ΔΔ-27:Δπηθαηξνπνεκέλα ηνηρεία 

Πηγή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληρουορίας 
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Εξέλιξε Λιανικού Κόζηοςρ Ππόζβαζερ 

Δδώ θαη ηνπιάρηζηνλ 3 ρξόληα νη ζρεηηθέο κε ηελ επξπδσληθή δηαδηθηπαθή πξόζβαζε 

πξντνληηθέο πξνζθνξέο εληάζζνληαλ ζε ηξεηο θύξηεο θαηεγνξίεο. ηελ πξώηε θαηεγνξία 

εληάζζνληαη εθείλεο νη πξνζθνξέο πνπ αθνξνύλ κόλν ζε παξνρή επξπδσληθήο δηαδηθηπαθήο 

πξόζβαζεο. ηε δεύηεξε θαηεγνξία εληνπίδνληαη εθείλεο πνπ ζπλδπάδνπλ επξπδσληθή 

ζύλδεζε θαη ππεξεζίεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο (double play) ελώ ζηελ ηξίηε θαηεγνξία 

εληνπίδνληαη απηέο πνπ ζπλδπάδνπλ θαη ππεξεζίεο ςπραγσγίαο, θπξίσο ηειενπηηθήο (triple 

play). ηελ παξνύζα αλαθνξά ην ελδηαθέξνλ επηθεληξώλεηαη ζηελ πξώηε θαηεγνξία 

πξντνληηθώλ πξνζθνξώλ γηα ιόγνπο ζύγθξηζεο ζηνηρείσλ κε ηηο πξνεγνύκελεο αλαθνξέο.   

Καη ζε απηό ην εμάκελν αλαθνξάο, ε δηάηαμε ησλ πξνζθνξώλ παθέησλ επξπδσληθήο 

πξόζβαζεο γίλεηαη ζε 3 νκάδεο κε βάζε ηα εύξε ησλ νλνκαζηηθώλ ηαρπηήησλ θαηαβίβαζεο. 

Η βαζηθή πξόζβαζε πεξηιακβάλεη ηα παθέηα έσο θαη ηα 2 Mb/s, ε κέζε πξόζβαζε ηα παθέηα 

έσο θαη 8 Mb/s θαη ε πςειή πξόζβαζε ηα παθέηα έσο θαη 24 Mb/s. 

ε γεληθέο γξακκέο, ε πησηηθή ηάζε ηνπ κέζνπ όξνπ ησλ ηηκώλ ζπλερίζηεθε θαη ζην β’ 

εμάκελν ηνπ 2009. πγθεθξηκέλα: 

1.  ζην βαζηθό παθέην πξόζβαζεο ην ιηαληθό θόζηνο κεηώζεθε θαηά 7,7% 

2. ζην κέζν παθέην πξόζβαζεο ην ιηαληθό θόζηνο έκεηλε ζρεδόλ ακεηάβιεην 

3. ζην πςειό παθέην πξόζβαζεο ην ιηαληθό θόζηνο κεηώζεθε θαηά 1.6 % 

 

 Γηάγξακκα 6: Δμέιημε ηνπ Μέζνπ Όξνπ Ληαληθνύ Κόζηνπο Δπξπδσληθήο Πξόζβαζεο 

 Πηγή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληρουορίας 
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Οη ηάζεηο ζπγθέληξσζεο ησλ ηηκώλ ζε ζπγθεθξηκέλα επίπεδα πνπ παξαηεξήζεθαλ θαηά ηα 

δύν ηειεπηαία εμάκελα αλαθνξάο ζπλερίδνληαη (Γηάγξακκα 6). Απηό ελδερνκέλσο λα 

νθείιεηαη ζην όηη πιένλ νη πάξνρνη αιιά θαη ην θαηαλαισηηθό θνηλό εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή 

ηνπο ζηα ζπλδπαζηηθά παθέηα3 (double play, triple play) θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ππεξεζηώλ πνπ απηά πξνζθέξνπλ θαη θαηά ζπλέπεηα  ν αληαγσληζκόο κεηαθέξεηαη ζηηο ηηκέο 

απηώλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε όηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο κε έλα επηπιένλ θόζηνο 4 επξώ 

πεξίπνπ επί ηνπ βαζηθνύ ή κέζνπ παθέηνπ πξόζβαζεο κπνξεί ν θαηαλαισηήο λα αγνξάζεη ην 

αληίζηνηρν παθέην double play. Δπίζεο, ζην εμάκελν αλαθνξάο ππήξραλ 148.4314 λένη 

ζπλδξνκεηέο πνπ πξνηίκεζαλ ζπλδπαζηηθά παθέηα, αξηζκόο πνπ αληηζηνηρεί ζην 91,5% ησλ 

λέσλ ζπλδέζεσλ ηερλνινγίαο DSL πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Διιάδα ζε απηό ην 

δηάζηεκα. Βέβαηα, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη απηνί νη λένη ζπλδξνκεηέο δελ αληηζηνηρνύλ 

θαηά αλάγθε ζε λέεο ζπλδέζεηο, αιιά αθνξνύλ θαη κεηαηξνπέο απιώλ ζπλδέζεσλ πξόζβαζεο 

ζην δηαδίθηπν  ζε ζπλδπαζηηθά παθέηα. Παξόια απηά είλαη εκθαλέο όηη ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ λέσλ επξπδσληθώλ ζπλδέζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη αθνξά ζπλδπαζηηθά 

παθέηα. Ο αξηζκόο ησλ ζπλδξνκεηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ ζπλδπαζηηθά παθέηα ήηαλ ζην 

ηέινο ηνπ 2009 1.089.2024 (992.787 παθέηα double play, 96.415 παθέηα triple play) δειαδή 

ην 56,8% ησλ επξπδσληθώλ ζπλδέζεσλ ζηελ Διιάδα πξνέξρεηαη από ηα παθέηα απηά. 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΔΣΣ, είηε δεκνζηνπνηεκέλα ή θαη ζηε 

δηάζεζε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ, γηα ην Β’ εμάκελν ηνπ 2009, ζην βαζηθό παθέην επξπδσληθήο 

πξόζβαζεο ζπγθεληξώλεηαη πεξίπνπ ην 48% ησλ ελεξγώλ ζπλδέζεσλ (κεησκέλν θαηά 1,5% 

ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν εμάκελν) ζην κέζν παθέην πεξίπνπ ην 15,2% (απμεκέλν θαηά 

3,8% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν εμάκελν) ελώ ζην πςειό παθέην πξόζβαζεο 

ζπγθεληξώλεηαη ην 36,8% κεησκέλν θαηά  2,3% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν εμάκελν). 

πλεπώο ζην εμάκελν αλαθνξάο εληζρπκέλν από πιεπξάο δήηεζεο είλαη κόλν ην κέζν παθέην 

γεγνλόο πνπ απνδεηθλύεη ηελ δηάζεζε ησλ ζπλδξνκεηώλ, ελ κέζσ θξίζηκεο νηθνλνκηθήο 

ζπγθπξίαο, λα ηζνξξνπήζνπλ κεηαμύ απμεκέλσλ ηαρπηήησλ πξόζβαζεο θαη θόζηνπο.  
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 Σα κεγέζε ποσ παροσζηάδοληαη αθορούλ ζσλδσαζηηθά παθέηα ηα οποία περηιακβάλοσλ θαη 

εσρσδωληθή πρόζβαζε ζηο δηαδίθησο 
4
 Πεγή:EETT βάζε ζηοητείωλ ποσ έτοσλ σποβάιιεη οη αδεηοδοηεκέλοη πάροτοη 
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Καηανομή εςπςδυνικών γπαμμών ανά ηασύηεηα ππόζβαζερ 

 

Η θαηαλνκή ησλ ζπλνιηθώλ επξπδσληθώλ γξακκώλ  αλά νλνκαζηηθή ηαρύηεηα πξόζβαζεο ηελ 

1ε Ιαλνπαξίνπ 2010 ζηελ Διιάδα, παξνπζηάδεηαη ζην Γηάγξακκα 7: 

 

 

 

 

Η θαηαλνκή ησλ επξπδσληθώλ γξακκώλ ηύπνπ ΑΡΤ5 (ιηαληθήο ή ρνλδξηθήο)  αλά νλνκαζηηθή 

ηαρύηεηα πξόζβαζεο παξνπζηάδεηαη ζην Γηάγξακκα 8: 
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 ΑΡΤ: Αζύκκεηροσ Ρσζκού ύλδεζε, αθορά εσρσδωληθές ζσλδέζεης ηοσ ΟΣΕ 

Γηάγξακκα 7: Πνζνζηηαία θαηαλνκή επξπδσληθώλ γξακκώλ (ΑΡΤ θαη ΑΠΣΒ) 

αλά νλνκαζηηθή ηαρύηεηα   

Γηάγξακκα 8: Πνζνζηηαία θαηαλνκή επξπδσληθώλ γξακκώλ (ΑΡΤ ιηαληθήο θαη ρνλδξηθήο) 

αλά νλνκαζηηθή ηαρύηεηα 

 

 

Πηγή: ΕΕΤΤ 

 

Πηγή: Προσαρμογή από Παρατηρητήριο για την ΚτΠ στοιχείων προερχόμενων από ΕΕΤΤ 
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Η κέζε νλνκαζηηθή ηαρύηεηα ησλ γξακκώλ ηύπνπ ΑΡΤ (ιηαληθήο ή ρνλδξηθήο) είλαη πεξίπνπ 

4,28 Mbps.  

Αληίζηνηρα, ε θαηαλνκή ησλ επξπδσληθώλ γξακκώλ ηύπνπ ΑΠΣΒ6  (πιήξνπο ή κεξηδόκελεο 

πξόζβαζεο)  αλά νλνκαζηηθή ηαρύηεηα πξόζβαζεο παξνπζηάδεηαη ζην Γηάγξακκα 9: 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
Αλ θαη δελ ππήξρε δηαζέζηκε ε αθξηβήο θαηαλνκή ησλ γξακκώλ ΑΠΣΒ αλά νλνκαζηηθή 

ηαρύηεηα, παξά κόλν αλά παθέην πξόζβαζεο, κπνξνύκε θαηά πξνζέγγηζε λα ππνινγίζνπκε 

ηε κέζε νλνκαζηηθή ηαρύηεηα ησλ γξακκώλ ηύπνπ ΑΠΣΒ ζηα πεξίπνπ 17,5 Mbps.  

Η ηηκή απηή είλαη ζεκαληηθά πςειόηεξε από ηελ αληίζηνηρε ησλ γξακκώλ ηύπνπ ΑΡΤ δηόηη ε 

πιεηνςεθία ησλ γξακκώλ ΑΠΣΒ  πξνέξρεηαη από ην πςειό παθέην πξόζβαζεο θαζώο ζε 

αξθεηέο πεξηπηώζεηο απηό απνηειεί ηε κνλαδηθή δηαζέζηκε επηινγή ή πξνζθέξεηαη ζε πνιύ 

αληαγσληζηηθό θόζηνο ζε ζρέζε κε ηηο ππόινηπεο θαηεγνξίεο παθέησλ. 

 

Με ηελ απνδνρή ηεο πξνζέγγηζεο ηεο κέζεο νλνκαζηηθήο ηαρύηεηαο ησλ γξακκώλ ηύπνπ 

ΑΠΣΒ, κπνξνύκε λα ππνινγίζνπκε ηελ κέζε νλνκαζηηθή ηαρύηεηα ησλ ζπλνιηθώλ γξακκώλ 

ηερλνινγίαο DSL ζηελ Διιάδα ζε 11,12 Mbps.  
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 Αδεζκοποίεηε Πρόζβαζε ζηολ Σοπηθό Βρότο, αθορά εσρσδωληθές ζσλδέζεης ηωλ ελαιιαθηηθώλ παρότωλ 

Γηάγξακκα 9: Πνζνζηηαία θαηαλνκή επξπδσληθώλ γξακκώλ (ΑΠΣΒ) 

αλά νλνκαζηηθή ηαρύηεηα  

 

 

 

Πηγή: Προσαρμογή από Παρατηρητήριο για την ΚτΠ στοιχείων προερχόμενων από ΕΕΤΤ 
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Εξέλιξε ζςνδέζευν ΑΠΣΒ(LLU) και ΑΡΤ 

Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε αλάπηπμε ηεο αγνξάο Αδεζκνπνίεηεο Πξόζβαζεο ζηνλ 

Σνπηθό Βξόρν (ΑΠΣΒ), κεηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ Ν. 3431/2006. Η Αδεζκνπνίεηε Πξόζβαζε 

ζηνλ Σνπηθό Βξόρν (ΑΠΣΒ) είλαη ε δπλαηόηεηα ρξήζεο ηνπ θαισδίνπ (Σνπηθόο Βξόρνο) πνπ 

ζπλδέεη ηνλ ρώξν ηνπ ζπλδξνκεηή κε ην Αζηηθό Κέληξν (Α/Κ) ηνπ ΟΣΔ από άιινπο, εθηόο 

ηνπ ΟΣΔ, Σειεπηθνηλσληαθνύο Παξόρνπο (ΣΠ) γηα ηελ παξνρή ζηνλ ζπλδξνκεηή ππεξεζηώλ 

ζηαζεξήο ηειεθσλίαο θαζώο θαη άιισλ ππεξεζηώλ όπσο ην ιεγόκελν «γξήγνξν» internet, ε 

ΙP ηειεθσλία θαη ε ςεθηαθή θαισδηαθή ηειεόξαζε7.  

Οη ζπλδέζεηο ΑΠΣΒ ζπληζηνύλ ζεκαληηθό ηκήκα ηεο αγνξάο επξπδσληθώλ ζπλδέζεσλ κε 

ζεκαληηθέο ηάζεηο δηεύξπλζεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην ζύλνιν ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο 

πγθεθξηκέλα, αληηζηνηρνύλ ζην 41,5% (έλαληη 40,5% ην πξνεγνύκελν εμάκελν) ηνπ 

ζπλόινπ ησλ επξπδσληθώλ ζπλδέζεσλ, ήηνη 794.678 (αύμεζε 11,9% ζε ζρέζε κε ην 

πξνεγνύκελν εμάκελν). Με βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, πξνζηίζεληαη ζην ηειεπηαίν ηξίκελν 

ηνπ 2009 θαηά κέζν όξν πεξίπνπ 1.140  λέεο γξακκέο ΑΠΣΒ ζε εκεξήζηα βάζε γηα θάζε κηα 

από ηηο 5 εξγάζηκεο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο. Βέβαηα, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη νη γξακκέο 

απηέο δελ αληηζηνηρνύλ θαηά αλάγθε ζε λένπο πειάηεο αιιά αθνξνύλ θαη πειάηεο 

κεηαπσιεζέλησλ ζπλδέζεσλ ηύπνπ ΑΡΤ πνπ ζηξάθεθαλ ζε ζπλδέζεηο ΑΠΣΒ. Σέινο, πξέπεη 

λα ζεκεησζεί όηη ζηελ ππν-αγνξά ησλ ζπλδέζεσλ ΑΠΣΒ, πιένλ κόιηο ην 6,6% (έλαληη 7,7% 

ην πξνεγνύκελν εμάκελν) ηνπ ζπλόινπ ΑΠΣΒ ησλ ζπλδέζεσλ είλαη κεξηδόκελεο πξόζβαζεο. 

ην Γηάγξακκα 10 παξαηεξνύκε όηη γηα ηνπο ελαιιαθηηθνύο πάξνρνπο ζηελ Διιάδα, ην 

πνζνζηό ησλ ζπλδέζεσλ ΑΠΣΒ πιήξνπο πξόζβαζεο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε ζρέζε κε ηνπο 

ππόινηπνπο ηύπνπο  ζπλδέζεσλ (κεξηδόκελεο πξόζβαζεο, ΑΡΤ bitstream, θιπ) μεπεξλά ηνλ 

αληίζηνηρν  επξσπατθό κέζν όξν. 
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 Πεγή ΕΕΣΣ 
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Οη ζπλδέζεηο ΑΡΤ (ρνλδξηθήο ή ιηαληθήο) ηνπ ΟΣΔ  απνηεινύλ πεξίπνπ ην 58% (έλαληη 

59,5% ην πξνεγνύκελν εμάκελν) ηεο εγρώξηαο επξπδσληθήο αγνξάο ήηνη 1.113.446 (αύμεζε 

7,5% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν εμάκελν). Με βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, πξνζηίζεληαη 

ζην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2009 θαηά κέζν όξν πεξίπνπ 712  λέεο γξακκέο ΑΡΤ ζε εκεξήζηα 

βάζε γηα θάζε κηα από ηηο 5 εξγάζηκεο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ζην ζύλνιν ησλ γξακκώλ ΑΡΤ, ην 95,3% πξνέξρεηαη από πειάηεο 

ιηαληθήο ηνπ ΟΣΔ θαη κόιηο ην 4,7%  από πειάηεο ρνλδξηθήο. Η εθξεθηηθή αλάπηπμε ηνπ ΑΠΣΒ 

είλαη ν θύξηνο ιόγνο πνπ ε ζπλεηζθνξά ηνπ κεξηδίνπ ρνλδξηθήο ζηνπο ζπλδξνκεηέο ΑΡΤ ηνπ 

ΟΣΔ βαίλεη δηαξθώο κεηνύκελε. ην εμάκελν αλαθνξάο, ην κεξίδην ρνλδξηθήο κεηώζεθε θαηά 

πεξίπνπ 19%  

 

 

 

Γηάγξακκα 10: Δίδνο γξακκώλ ελαιιαθηηθώλ πάξνρσλ ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ – 1/7/2009 

 

 

 

Πηγή: Communications Committee (CoCom) 
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 Σα κεξίδηα αγνξάο θπξίαξρνπ πάξνρνπ-ελαιιαθηηθώλ (κε ηηο ΑΡΤ ρνλδξηθήο-bitstream λα 

απνδίδνληαη ζηνπο ελαιιαθηηθνύο) ζηα θξάηε κέιε ηεο  ΔΔ θαίλνληαη ζην Γηάγξακκα 11.      

ε επίπεδν ΔΔ-27, νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη θαηέρνπλ πιένλ κεγαιύηεξν κεξίδην αγνξάο από 

ηνπο θπξίαξρνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 11: Δπξπδσληθή πξόζβαζε αλά ηύπν πάξνρνπ ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ – 1/7/2009 

 

 

 

Πηγή: Communications Committee (CoCom) 
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Από ηε κειέηε ηεο εμέιημεο ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύλ ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο 

ηύπνπο ζπλδέζεσλ γηα ηνπο ηειεπηαίνπο 24 κήλεο ζε ηξηκεληαία βάζε εμάγνληαη κηα ζεηξά από 

ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα (Γηάγξακκα 12). 

1. Οη ζπλδέζεηο ηύπνπ ΑΠΣΒ απμάλνληαη ζε ηξηκεληαία βάζε κε κέζν ξπζκό πεξί ηνπ 

36,2%  

2. Οη ζπλδέζεηο ηύπνπ ΑΡΤ απμάλνληαη ζε ηξηκεληαία βάζε κε κέζν ξπζκό πεξί ηνπ 

7,55%  

Δπίζεο, ζην Β’ εμάκελν ηνπ 2009 (θαη ηδηαίηεξα ην Γ΄ηξίκελν ηνπ 2009) όπσο αλαθέξακε 

ζηελ ελόηεηα ηεο εμέιημεο ησλ επξπδσληθώλ ζπλδέζεσλ ζεκεηώζεθε θάκςε ηεο δπλακηθήο 

ηεο δήηεζεο ε νπνία επεξέαζε πεξηζζόηεξν ηηο  ζπλδέζεηο ΑΠΣΒ (84.552 λέεο ζπλδέζεηο 

έλαληη 168.206 ην Α΄Δμάκελν ηνπ 2009), ελώ ε δήηεζε γηα ηηο  ζπλδέζεηο ΑΡΤ παξέκεηλε 

ζρεδόλ ακεηάβιεηε (77.672 λέεο ζπλδέζεηο,  έλαληη 77.340 ην Α΄Δμάκελν ηνπ 2009) 

(Γηάγξακκα 12).  

 

 

Γηάγξακκα 12: Δμέιημε Δπξπδσληθώλ πλδέζεσλ ΑΠΣΒ θα ΑΡΤ (1ε Ιαλνπαξίνπ 2007- 

1ε Ιαλνπαξίνπ 2010) 

Πηγή: Προσαρμογή από Παρατηρητήριο για την ΚτΠ στοιχείων προερχόμενων από ΕΕΤΤ 

 

Ιδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ γξήγνξε αλάπηπμε θαη εθηελέζηεξε γεσγξαθηθή θάιπςε ησλ 

ζπλδέζεσλ ΑΠΣΒ θαη θαη’ επέθηαζε ζηε δπλαηόηεηα επηινγήο ελαιιαθηηθώλ παξόρσλ από 

ηνπο  ζπλδξνκεηέο,  έρεη ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο ζπλεγθαηάζηαζεο. Γηαθξίλνπκε δύν ηύπνπο 

ζπλεγθαηαζηάζεσλ: Σελ θπζηθή, ζηελ νπνία παξέρεηαη από ηνλ θπξίαξρν πάξνρν(ΟΣΔ) εηδηθά 

δηακνξθσκέλνο ρώξνο εληόο θηηξίνπ ηνπ Αζηηθνύ ηνπ Κέληξνπ, πξνθεηκέλνπ λα εγθαηαζηαζεί 
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ν θαηάιιεινο εμνπιηζκόο ηνπ ελαιιαθηηθνύ πάξνρνπ κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα παξέρεη 

επξπδσληθέο ππεξεζίεο θαη ηελ απνκαθξπζκέλε ζηελ νπνία  ν εμνπιηζκόο ηνπ ελαιιαθηηθνύ 

εγθαζίζηαηαη εθηόο θηεξίνπ ηνπ ΟΣΔ θαη ζπλδέεηαη κε απηό κέζσ θαηάιιεινπ θαισδίνπ. 

ε ό,ηη αθνξά ηελ εμέιημε ηεο θπζηθήο ζπλεγθαηάζηαζεο, ζύκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΟΣΔ ζηε 

δηάζεζε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηελ ΚηΠ, ζην ηέινο ηνπ 2009 ππήξραλ 168 Αζηηθά Κέληξα 

κε δπλαηόηεηα παξνρήο θπζηθήο ζπλεγθαηάζηαζεο (έλαληη 164 ηνλ Ινύλην ηνπ 2009), εθ ησλ 

νπνίσλ ηα 80 βξίζθνληαλ ζηελ Αηηηθή, ηα 15 ζηε Θεζζαινλίθε θαη 73 ζηελ πεξηθέξεηα. ε 

απηά ιεηηνπξγνύζαλ ζπλνιηθά 808 θπζηθέο ζπλεγθαηαζηάζεηο. Δπίζεο, ζην ίδην δηάζηεκα 

ιεηηνπξγνύζαλ θαη 776 απνκαθξπζκέλεο ζπλεγθαηαζηάζεηο, εθ ησλ νπνίσλ νη 626 

δεκηνπξγήζεθαλ κέζσ ηνπ ΔΠ ηεο ΚηΠ (Μέηξν 4.2) πνπ αθνξνύζε  ηελ αλάπηπμε ππνδνκώλ 

γηα ηελ παξνρή βαζηθώλ ππεξεζηώλ επξπδσληθήο πξόζβαζεο ζε κηθξέο πόιεηο (ιηγόηεξσλ ησλ 

5.000 ελ δπλάκεη ζπλδξνκεηώλ)  θαη κε αζηηθώλ ή απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρώλ.   
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Κινεηή Εςπςδυνικόηεηα 

 

Η θηλεηή επξπδσληθόηεηα, δειαδή ε παξνρή επξπδσληθήο ζύλδεζεο κέζσ ησλ δηθηύσλ 

θηλεηήο ηειεθσλίαο 3εο γεληάο (3G), απνηειεί ήδε δηαδεδνκέλν ηξόπν πξόζβαζεο κε 

πξννπηηθέο γηα αθόκε κεγαιύηεξε αλάπηπμε ζηα επόκελα ρξόληα. Η πξόζβαζε 

πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο κε δύν ηξόπνπο, κέζσ θαηάιιεισλ θηλεηώλ ηειεθώλσλ θαη κέζσ 

θαξηώλ θηλεηνύ internet (ρξήζε κε Η/Τ). 

Ο αξηζκόο ησλ ελεξγώλ ζπλδξνκεηώλ, δειαδή απηώλ πνπ θαηά ην ηειεπηαίν ηξίκελν 

ρξεζηκνπνίεζαλ ππεξεζίεο δεδνκέλσλ 3G (πξόζβαζε ζε πεξηερόκελν Web/Internet, 

πξόζβαζε ζε πεξηερόκελν Online Gaming θ.ι.π.) έθζαζε ην Γεθέκβξην ηνπ 2009 ηνπο 

1.374.783 (βαζκόο δηείζδπζεο 12,21%), εθ ησλ νπνίσλ νη 225.325 (βαζκόο δηείζδπζεο 2%) 8 

έθαλαλ  ρξήζε θαξηώλ γηα πξόζβαζε ζην Internet από θνξεηνύο ππνινγηζηέο, κέζσ δηθηύσλ 

3G. ε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα λνύκεξα ηνπ α΄εμακήλνπ ηνπ 2009 ζεκεηώζεθε αύμεζε 

πεξίπνπ 13% ηνπ αξηζκνύ ησλ ζπλνιηθώλ ελεξγώλ ζπλδξνκεηώλ θαη πεξίπνπ 25% ηνπ 

αξηζκνύ ησλ ζπλδξνκεηώλ πνπ θάλνπλ ρξήζε θαξηώλ θηλεηνύ internet. 

εκεηώλεηαη όηη νη γξακκέο απηέο δελ ιακβάλνληαη ππ’ όςε ζηνλ ππνινγηζκό ηνπ βαζκνύ 

επξπδσληθήο δηείζδπζεο. 

Η νινέλα θαη κεγαιύηεξε πξνηίκεζε ησλ θαηαλαισηώλ ζε θνξεηνύο Η/Τ θαη  ε εμέιημε ησλ 

δπλαηνηήησλ ησλ θηλεηώλ ηειεθώλσλ πνπ πξνζεγγίδνπλ πιένλ απηά ησλ Η/Τ, ζε ζπλδπαζκό 

κε ηε απμαλόκελε αθνκνίσζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ δηαδηθηύνπ ζηνλ θαζεκεξηλό ηξόπν δσήο 

θαζηζηνύλ ηελ θηλεηή επξπδσληθόηεηα ηδηαίηεξα ειθπζηηθή. Βέβαηα, ζεκαληηθό ξόιν ζηελ 

κεγαιύηεξε απνδνρή ηεο ζα ζπληειέζεη ε απαηηνύκελε αλαβάζκηζε ησλ ππαξρόλησλ αιιά 

θαη ε αλάπηπμε λέσλ ηειεπηθνηλσληαθώλ ππνδνκώλ ηνπ δηθηύνπ, πνπ ζα ππνζηεξίδνπλ ηηο 

απμαλόκελεο απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο (ζεκαληηθά κεγαιύηεξνο όγθνο δηαθίλεζεο δεδνκέλσλ), ε 

επέθηαζε ηνπ δηθηύνπ ησλ θεξαηώλ αιιά θαη ε δηακόξθσζε ηνπ θόζηνπο ζε πην 

αληαγσληζηηθά επίπεδα ζε ζρέζε κε ηηο ζηαζεξέο επξπδσληθέο γξακκέο. 

ε Δπξσπατθό επίπεδν απηή ηε ζηηγκή ζαλ δείθηεο έλδεημεο ηεο αλάπηπμεο ηεο θηλεηήο 

επξπδσληθόηεηαο  ρξεζηκνπνηείηαη ν βαζκό δηείζδπζεο ησλ ελεξγώλ ζπλδξνκεηώλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ θάξηεο θηλεηνύ internet (ρξήζε κε Η/Τ). Η Διιάδα βξίζθνληαλ ηνλ Ινύιην ηνπ 

2009 ζηελ 20ε ζέζε. Δλδερνκέλσο, ζην ηέινο ηνπ β’ εμακήλνπ ηνπ 2009 λα έρεη βειηηώζεη ηε 

ζέζε ηεο θαηά κία έσο θαη ηξεηο ζέζεηο (Γηάγξακκα 13). 

 

 

 

                                            
8 Τπελζσκίδεηαη όηη ε ποζοζηηαία εσρσδωληθή δηείζδσζε ορίδεηαη ζε ζσλδέζεης αλά 100 θαηοίθοσς 
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ε ό,ηη αθνξά ηε γεσγξαθηθή αιιά θαη ηελ πιεζπζκηαθή θάιπςε ησλ δηθηύσλ θηλεηήο 

ηειεθσλίαο 3εο γεληάο κέζσ ησλ νπνίσλ παξέρεηαη επξπδσληθή πξόζβαζε, ζην ηέινο ηνπ 

2009 ζηε ρώξα καο γηα ηα δίθηπα 3G(UMTS9, νλνκαζηηθέο ηαρύηεηεο γηα ηελ Διιάδα έσο 384 

Κbps10 download)είρακε έσο 68% γεσγξαθηθή θαη έσο 92% πιεζπζκηαθή, ελώ γηα ηα δίθηπα 

3G+(HSDPA11, νλνκαζηηθέο ηαρύηεηεο γηα ηελ Διιάδα έσο 14,4 Μbps10 download) είρακε έσο 

                                            
9
  Universal Mobile Telecommunications System  

10
 ηοητεία από Έλωζε Εηαηρηώλ Κηλεηής Σειεθωλίας (ΕΕΚΣ) 

11
 High Speed Downlink Packet Access 

Γηάγξακκα 13: Βαζκόο Γηείζδπζεο Κηλεηήο Δπξπδσληθόηεηαο κέζσ ρξήζεο mobile 

internet cards, usb sticks 

1-7-2009 Πηγή: CoCom, EETT 
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68,5% γεσγξαθηθή θαη έσο 92,5% πιεζπζκηαθή12. Οη εγρώξηεο επηδόζεηο ζε απηέο ηηο 

θαηεγνξίεο θπκαίλνληαλ πάλσ από ηνλ Δπξσπατθό κέζν όξν ζην ηέινο ηνπ 2008 

(Γηαγξάκκαηα 14, 15, 16, 17):  
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 ηοητεία γηα ηο ηέιος ηοσ 2009 από Έλωζε Εηαηρηώλ Κηλεηής Σειεθωλίας (ΕΕΚΣ) 

Γηάγξακκα 14: Πιεζπζκηαθή θάιπςε δηθηύνπ 3G(UMTS) ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ 

ζην ηέινο ηνπ 2008  

Πηγή: EC/ DG INFSO 
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Γηάγξακκα 15: Πιεζπζκηαθή θάιπςε δηθηύνπ 3G+(HSDPA) ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ 

ζην ηέινο ηνπ 2008  

Πηγή: EC/ DG INFSO 
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Γηάγξακκα 16: Γεσγξαθηθή θάιπςε δηθηύνπ 3G(UMTS) ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ ζην ηέινο 

ηνπ 2008  

Πηγή: EC/ DG INFSO 
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Εςπςδυνική Κάλςτε 

Παξά ην γεγνλόο όηη ζην εμάκελν αλαθνξάο δελ είρακε δηαζέζηκα λέα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ 

επξπδσληθή θάιπςε ζηελ Διιάδα ζε ζρέζε κε απηά πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ αλαθνξά ηνπ 

Α’ εμακήλνπ ηνπ 2009 (Δπξπδσληθή πιεζπζκηαθή θάιπςε ζε εζληθό επίπεδν ζην 88%, ζε 

αζηηθέο πεξηνρέο 100%, εκηαζηηθέο 88%, αγξνηηθέο 55%) γηα ιόγνπο θαιύηεξεο ζύγθξηζεο κε 

ηα ππόινηπα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ παξνπζηάδεηαη ην παξαθάησ δηάγξακκα ζην νπνίν δηαθξίλεηαη 

ε δηαθνξά αλάκεζα ζηε ζπλνιηθή πιεζπζκηαθή θάιπςε θαη απηή ησλ αγξνηηθώλ πεξηνρώλ: 

 

 

 

ην ηέινο ηνπ 2009 ηα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία γηα ηελ Διιάδα αλακέλεηαη λα έρνπλ βειηησζεί 

σο απνηέιεζκα ησλ επελδύζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηε ζεκαληηθή αξσγή ηεο 

Πνιηηείαο («Μεγάιν Έξγν Δπξπδσληθόηεηαο») ζην πιαίζην ηεο Ψεθηαθήο ηξαηεγηθήο 2006-

2013, ηεο επέθηαζεο ησλ ζεκείσλ παξνπζίαο ηνπ ΟΣΔ αιιά θαη ησλ ελαιιαθηηθώλ παξόρσλ 

κέζσ ηεο αύμεζεο θαη ησλ ζπλεγθαηαζηάζεσλ. 

Γηάγξακκα 17: Πιεζπζκηαθή επξπδσληθή θάιπςε αγξνηηθώλ πεξηνρώλ θαη ζπλνιηθή 

ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ ζην ηέινο ηνπ 2008 

Πηγή: EC/ DG INFSO 
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ε επίπεδν ΔΔ πξνσζείηε ζαλ ζηόρνο ην δηάζηεκα 2010-2013 λα έρεη επηηεπρζεί 100% 

πιεζπζκηαθή θάιπςε ζπλνιηθά ζηελ Δπξώπε13. Δπίζεο ρώξεο, όπσο ε Φηλιαλδία θαη ε 

Δζζνλία έρνπλ ήδε θαηαηάμεη ηε πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν ζηα ζεκειηώδε αλζξώπηλα 

δηθαηώκαηα, ππνρξεώλνληαο ηνπο πάξνρνπο λα επεθηείλνπλ ηελ επξπδσληθή θάιπςε 

(ηνπιάρηζηνλ κε ηαρύηεηεο 1Mbps) ζην ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ ηνπο.  
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 Πεγή: Outcome of proceedings from Council (Competitiveness) 5 and 6 March 2009, 
Council of the European Union 
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Εκηίμεζε Βπασςσπόνιαρ Εξέλιξερ 

Όπσο αλαθέξακε θαη ζε πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπο, ε δήηεζε ζην εμάκελν αλαθνξάο 

θάλεθε λα επεξεάδεηαη από ηελ αβεβαηόηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ην επξύηεξν νηθνλνκηθό 

πεξηβάιινλ. Παξά ηα ζεκάδηα αλάθακςεο πνπ θάλεθαλ ζην Γ’ ηξίκελν ηνπ 2009, ζεσξείηαη  

πνιύ θξίζηκν ην ηξέρνλ εμάκελν (Α΄εμάκελν 2010) ζην νπνίν ζα δηαπηζηώζνπκε πόζν ζα 

επεξεαζηεί ε αγνξά ησλ επξπδσληθώλ ζπλδέζεσλ ζε κηα θξίζηκε νηθνλνκηθά πεξίνδν ηεο 

Διιάδαο. Αλακέλεηαη λα ππάξμνπλ θηλήζεηο πξνζέιθπζεο λέσλ πειαηώλ από ηελ πιεπξά ησλ 

παξόρσλ είηε κε νηθνλνκηθόηεξεο πξνζθνξέο είηε κε αλαβάζκηζε ηαρπηήησλ θαη ππεξεζηώλ 

ζηα ήδε ππάξρνληα παθέηα. Με βάζε ηηο παξαπάλσ παξαδνρέο δηαγξάθνληαη 4 ζελάξηα γηα 

ηελ επξπδσληθή δηείζδπζε ζην ηέινο ηνπ Α’ εμακήλνπ ηνπ 2010: ην πξώην ζελάξην, ε 

δηείζδπζε ζα θπκαίλεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ 17,70%. Πξόθεηηαη γηα ηελ πεξίπησζε όπνπ ν 

ξπζκόο αύμεζεο ηεο δήηεζεο ππνρσξήζεη θαηά πεξίπνπ 55%.  ην δεύηεξν ζελάξην, ε 

δηείζδπζε ζα θπκαίλεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ 17,90% κε ππνρώξεζε ηνπ ξπζκνύ αύμεζεο θαηά 

πεξίπνπ 41%. ην ηξίην ζελάξην ε δηείζδπζε ζα θπκαίλεηαη ζην επίπεδν ηνπ 18,2%  κε 

ππνρώξεζε ηνπ ξπζκνύ αύμεζεο θαηά πεξίπνπ 21%. Σέινο, ζην ηέηαξην ζελάξην ε δηείζδπζε 

ζα θπκαίλεηαη ζην επίπεδν ηνπ 18,4% κε ζρεηηθά ακεηάβιεην ην ξπζκό αύμεζεο (Γηάγξακκα 

19). 

 

Γηάγξακκα 19: Δθηίκεζε Βξαρπρξόληαο Γηείζδπζεο (1ε Ιαλνπαξίνπ 2010) 

Πηγή: Παρατηρητήριο για την ΚτΠ. 
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