Προς: Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους, Κατασκευαστικές Εταιρείες, Εκπροσώπους
Επενδυτικών Σχηµάτων, Κατασκευαστές - Προµηθευτές Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισµού
και Ενδιαφερόµενους Φορείς
Ηµ/νια: Τρίτη 13 ∆εκεµβρίου 2011
Θέµα: Ανοικτή Πρόσκληση Συµµετοχής σε Workshops την Τετάρτη 21/12/2011, σχετικά µε
την ανάπτυξη Εθνικής υποδοµής παθητικού ∆ικτύου οπτικών Ινών ανοικτής Πρόσβασης µέχρι
το σπίτι (Passive OpenAccess - P2P FTTH), παρουσίαση ενδιάµεσων αποτελεσµάτων του
έργου "Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου: ‘Εθνική Υποδοµή
παθητικού ∆ικτύου Οπτικών Ινών Ανοικτής Πρόσβασης µέχρι το σπίτι (Passive OpenAccess P2P FTTH) µε κρατική παρέµβαση’", ανοιχτή συζήτηση.
Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης των πρώτων βασικών ενοτήτων του παραπάνω έργου και
προετοιµασίας της ανοιχτής διαβούλευσης της τελικής τεχνικής πρότασης, σας προσκαλούµε να
συµµετάσχετε στα παρακάτω δύο (2) workshops, το πρόγραµµα των οποίων έχει ως εξής:
Ηµεροµηνία

Ώρα

21/12/2011

09:30 - 13.00
∆ιάρκεια: 3,5
ώρες

Φορείς που καλούνται να συµµετέχουν και ενδεικτική ατζέντα των
workshops
Φορείς που ενδιαφέρονται για τεχνικά θέµατα του έργου. Στη
συνάντηση θα συζητηθούν τεχνικά θέµατα του έργου, όπως:
1. Περιβάλλον του έργου και στρατηγικές κατευθύνσεις
a. Ψηφιακό Θεµατολόγιο 2020
b. Τοποθέτηση στην αλυσίδα αξίας
c. Ανάγκη για συντονισµό ∆ηµόσιων πολιτικών και
επαναχρησιµοποίησης υφιστάµενων υποδοµών
2.Συνολική δοµή δικτύου
3. Τεχνικά στοιχεία και παραδοχές για τον περιορισµό του
κόστους µε ενδεικτικά τα εξής:
a. Πλήθος ινών ανά συνδροµητή
b. Μέγεθος και θέση Central Office
c. Μέγεθος Flexibility Points
d. ∆οµή δικτύου σωληνώσεων
e. Χρονική αλληλουχία ανάπτυξης του δικτύου (rollout
plan)
f. Τύποι χαντακιών
g. Σύνδεση τελικού πελάτη
h. Συνύπαρξη FTTC/FTTH
g. Τελικές παραδοχές
4.Αναλυτική κοστολόγηση συστατικών στοιχείων του δικτύου
5. Κόστος λειτουργίας
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Ηµεροµηνία

Ώρα

21/12/2011

14.00- 16.30
∆ιάρκεια: 2,5
ώρες

Φορείς που καλούνται να συµµετέχουν και ενδεικτική ατζέντα των
workshops
Φορείς που ενδιαφέρονται για επιχειρηµατικά και επενδυτικά
θέµατα του έργου. Στη συνάντηση θα συζητηθούν επιχειρηµατικά
και επενδυτικά θέµατα του έργου, όπως:
1.Περιβάλλον του έργου και στρατηγικές κατευθύνσεις
a. Ψηφιακό Θεµατολόγιο 2020
b. Τοποθέτηση στην αλυσίδα αξίας
c. Ανάγκη για συντονισµό ∆ηµόσιων πολιτικών και
επαναχρησιµοποίησης υφιστάµενων υποδοµών
2. Υπηρεσίες και τρόπος/κόστος παροχής
3. ∆ιείσδυση υπηρεσιών
4. Τρόποι χρηµατοδότησης και περιορισµοί
5. Επενδυτικές παράµετροι και παραδοχές
6. Προτεινόµενο επιχειρηµατικό σχήµα
7. Ανάλυση κόστους-οφέλους

Οι συναντήσεις θα πραγµατοποιηθούν στο Αµφιθέατρο του 1ου ορόφου του Υπουργείου
Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων, Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου (δίπλα στη στάση
του µετρό "Εθνική Άµυνα").

Με εκτίµηση

Ιωάννης Μπίτζης
Νόµιµος Εκπρόσωπος της Ένωσης των:
«Ευρωσύµβουλοι Α.Ε. Συµβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας», Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό
Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων (ΕΠΙΤΣ) Πολυτεχνείου Κρήτης, Ερευνητικό
Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Συστηµάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ)
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