ΑΝΟΙΚΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΜMΕΣΟΥΗ Ε ΤΝΑΝΣΗΕΙ
ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ "Παξνρή ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ:
‘Εζληθή Υπνδνκή παζεηηθνύ Δηθηύνπ Οπηηθώλ Ιλώλ Αλνηθηήο Πξόζβαζεο κέρξη ην ζπίηη
(Passive OpenAccess - P2P FTTH) κε θξαηηθή παξέκβαζε’".
Σηνπο ζηόρνπο ηνπ Έξγνπ είλαη ε πξνώζεζε ην ζπληνκόηεξν δπλαηό ηεο αλάπηπμεο ελόο
βηώζηκνπ δηθηύνπ FTTH ην νπνίν ζα θαιύπηεη κεγάιν κέξνο ησλ λνηθνθπξηώλ ζηελ Ειιάδα. Η
Επξσπατθή Επηηξνπή ζην πιαίζην ηνπ Ψεθηαθνύ Θεκαηνινγίνπ (Digital Agenda) 2020, έρεη
ζέζεη σο ζηόρν ηελ θάιπςε ηνπ 50% ησλ λνηθνθπξηώλ παλεπξσπατθά κέρξη ην 2020 κε
ηαρύηεηεο ηνπιάρηζηνλ 100Mbps, ελώ αλαγλσξίδεη όηη γηα λα επηηεπρζεί απηόο ν ζηόρνο ζα
πξέπεη λα έρεη ήδε επηηεπρζεί κέρξη ην 2015 δηείζδπζε ηεο ηάμεο ηνπ 15% ησλ λνηθνθπξηώλ. Οη
ζηόρνη απηνί ζε ζπλδπαζκό κε ηελ παξνύζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία απαηηνύλ ηελ όζν ην δπλαηό
κεγαιύηεξε αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ πόξσλ ζε όια ηα επίπεδα. Απηή άιισζηε είλαη θαη
βαζηθή θαηεύζπλζε ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ Ψεθηαθνύ Θεκαηνινγίνπ 2020.
Σην πιαίζην ησλ παξαπάλσ ζηόρσλ, θαινύληαη όινη νη ελδηαθεξόκελνη θνξείο λα ζπκκεηέρνπλ
ζηηο ζπλαληήζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ θαηά ην δηήκεξν Τεηάξηε 20 Ινπιίνπ 2011 θαη
Πέκπηε 21 Ινπιίνπ 2011. Τν πξόγξακκα ησλ ζπλαληήζεσλ έρεη σο εμήο:
Ηκεξνκελία

Ώξα

20/7/2011

09:30 πκ.

Φνξείο πνπ θαινύληαη λα ζπκκεηέρνπλ θαη ελδεηθηηθή αηδέληα ησλ
ζπλαληήζεσλ
Φνξείο ηνπ δεκνζίνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηθηπαθέο
ππνδνκέο ηωλ δεκόζηωλ θνξέωλ. Σηε ζπλάληεζε ζα ζπδεηεζνύλ
ζέκαηα ηα νπνία αθνξνύλ ηε ζρέζε θαη ζπκπιεξσκαηηθόηεηα ηνπ
έξγνπ κε:
ην Δίθηπν ηεο Δεκόζηαο Δηνίθεζεο (Σύδεπμηο & Σύδεπμηο ΙΙ),
ην Εζληθν Δίθηπν Έξεπλαο θαη Τερλνινγίαο,
ην Παλειιήλην Σρνιηθό Δίθηπν,
ηα δίθηπα πνπ αλαπηύρζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ κέηξνπ 4.2. ηνπ
Επηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο
(Γ’ ΚΠΣ), θαη ζην πιαίζην ησλ πξνζθιήζεσλ 93, 145, 195,
157,
ην ξπζκηζηηθό πιαίζην ζε ζρέζε κε Υπνδνκέο Passive Open
Access – P2P,
ηηο δξάζεηο ελίζρπζεο ηεο δήηεζεο ζε νηθηαθνύο θαηαλαισηέο
πνπ ζα κπνξνύζαλ λα εληαρζνύλ ζε ππάξρνληα
πξνγξάκκαηα,
ηηο δξάζεηο παξαρώξεζεο ησλ κεηξνπνιηηηθώλ MAN
(πξόζθιεζε 93, 145 θαη 195)
ηηο δξάζεηο πνιηηηθνύ κεραληθνύ ηόζν ζε δεκόζηνπο ρώξνπο
θαη θηήξηα (εθζπγρξνληζκόο θηεξίσλ, ππνγεηνπνίεζε δηθηύσλ

ελέξγεηαο, επεθηάζεηο δηθηύνπ θπζηθνύ αεξίνπ θιπ) όζν θαη
ζε ηδησηηθνύο θνξείο (π.ρ. εγθαηαζηάζεηο θπζηθνύ αεξίνπ,
δξάζεηο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο θηεξίσλ θ.ιπ.)
20/7/2011

12:00 κκ

Εξγνιάβνη έξγωλ νπηηθώλ δηθηύωλ & Καηαζθεπαζηέο
παζεηηθνύ εμνπιηζκνύ. Σην πιαίζην απηό ζα ζηγνύλ δεηήκαηα
όπσο:
Η δπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο ζαο ζε κνληέια ρξεκαηνδόηεζεο
ηνπ έξγνπ.
Πξνβιήκαηα ηα νπνία ζπλαληήζαηε θαηά ηελ δηάξθεηα
θαηαζθεπήο αληίζηνηρσλ ππνδνκώλ ζην παξειζόλ.
Η επίδξαζε ζην θόζηνο ηεο ηαπηόρξνλεο εηζαγσγήο ησλ
νπηηθώλ θαισδίσλ ζηα θηίξηα θαηά ηελ δηάξθεηα εθζθαθήο
ησλ θπξίσλ νδεύζεσλ.
Θεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ ζεκείσλ γηα ηνλ ηεξκαηηζκό ησλ
θαισδίσλ εληόο ή εθηόο ησλ θηηξίσλ.
Σηξαηεγηθέο αλάπηπμεο δηθηύνπ (rollout strategy) ζε δεδνκέλε
πεξηνρή κε ζηόρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο
αλάπηπμεο.
Μεζόδνπο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα νδεγήζνπλ ζε άκεζε
αλάπηπμε ηθαλήο βάζε ειεθηξνιόγσλ- εγθαηαζηαηώλ γηα
εζσηεξηθά δίθηπα νπηηθώλ ηλώλ (ζην πξόηππν ησλ
πηζηνπνηεκέλσλ εγθαηαζηαηώλ Φπζηθνύ Αεξίνπ).
Μέζνδνη ώζηε λα επηηεπρζεί παξαιιειηζκόο ησλ έξγσλ
πνιηηηθνύ κεραληθνύ ζε ζρεηηθά έξγα (π.ρ. ηειεπηθνηλσλίεο,
ύδξεπζε-απνρέηεπζε, ΔΕΗ) γηα κείσζε ηνπ θόζηνπο
αλάπηπμεο.

21/7/2011

09:30 πκ.

Πάξνρνη ηειεπηθνηλωληαθώλ ππεξεζηώλ. Σην πιαίζην απηό ζα
ζηρηνύλ δεηήκαηα όπσο:
Η πηζαλόηεηα πινπνίεζεο δηθηύνπ FTTH από ηελ πιεπξά
ζαο ζε θάπνηεο πεξηνρέο ηεο Ειιάδαο
Δξάζεηο νη νπνίεο ζα κπνξνύζαλ λα νδεγήζνπλ ζε κείσζε
ηνπ θόζηνπο αλάπηπμεο ησλ ππνδνκώλ.
Υθηζηάκελεο ππνδνκέο θαη κέζνδνη νη νπνίεο ζα κπνξνύζαλ
λα νδεγήζνπλ ζε επαλαρξεζηκνπνίεζε απηώλ.
Μέζνδνη ώζηε λα επηηεπρζεί παξαιιειηζκόο ησλ έξγσλ
πνιηηηθνύ κεραληθνύ ζε ζρεηηθά έξγα (π.ρ. ηειεπηθνηλσλίεο,
ύδξεπζε-απνρέηεπζε, ΔΕΗ) γηα κείσζε ηνπ θόζηνπο
αλάπηπμεο.
Η ζπκκεηνρή ζαο ζε κνληέια ρξεκαηνδόηεζεο ή/θαη
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, πηζαλά κε επαλαρξεζηκνπνίεζε
πθηζηάκελσλ ππνδνκώλ.
Η δεκηνπξγία ελόο λένπ παξόρνπ ππεξεζηώλ παζεηηθνύ
δηθηύνπ FTTH πξνο όινπο ηνπο παξόρνπο ηεο αγνξάο.
Η ζύλδεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζπάζεηαο κε ηα
κεηξνπνιηηηθά δίθηπα ησλ πξνζθιήζεσλ 93, 145 θαη 195.
Η θαηάηκεζε ηνπ έξγνπ ζε δώλεο, αθόκα θαη ζε επίπεδν
δήκνπ ή πεξηθέξεηαο.
Η επηδόηεζε ηεο δήηεζεο, γηα παξάδεηγκα κέζσ ηεο

ρξεκαηνδόηεζεο αλάπηπμεο FTTH ready θαηνηθηώλ, θαη ην
πσο απηή ζα κεηέβαιε ηελ πξόζεζή ζαο γηα αλάπηπμε FTTH
ππνδνκώλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο.
21/7/2011

12:00 κκ

Καηαζθεπαζηέο ελεξγνύ εμνπιηζκνύ ηειεπηθνηλωληαθώλ
ππνδνκώλ. Σην πιαίζην απηό ζα ζηγνύλ δεηήκαηα όπσο:
Η πηζαλή εκπινθή ζαο ζηνλ ξόιν ηνπ παξόρνπ θαη
ιεηηνπξγνύ παζεηηθνύ δηθηύνπ αλνηθηήο πξόζβαζεο.
Η πηζαλή ζπκκεηνρή ζαο ζηε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ έξγνπ.
Μεζόδνπο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα νδεγήζνπλ ζε άκεζε
αλάπηπμε ηθαλήο βάζε ειεθηξνιόγσλ- εγθαηαζηαηώλ γηα
εζσηεξηθά δίθηπα νπηηθώλ ηλώλ (ζην πξόηππν ησλ
πηζηνπνηεκέλσλ εγθαηαζηαηώλ Φπζηθνύ Αεξίνπ).

Οη ζπλαληήζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζηελ Αίζνπζα Σεκηλαξίσλ, ηνπ 1νπ νξόθνπ ηνπ
Υπνπξγείνπ Υπνδνκώλ Μεηαθνξώλ & Δηθηύσλ, Αλαζηάζεσο 2 θαη Τζηγάληε, Παπάγνπ (δίπια
ζηε ζηάζε ηνπ κεηξό "Εζληθή Άκπλα").

