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RURALBROADBAND

Το έργο µε τίτλο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών ∆ικτύων σε Λευκές
Αγροτικές Περιοχές» είναι µια εθνική πρωτοβουλία που
συγχρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς
πόρους. Το έργο σχεδιάσθηκε από τη Γενική Γραµµατεία
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων του Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης και βραβεύθηκε
στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Ευρυζωνικότητας 2017.

Στόχος του έργου

Η ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου σε περιοχές όπου δεν υπήρχε επενδυτικό ενδιαφέρον
από ιδιωτικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών, λόγω της χαµηλής εµπορικής τους αξίας,
µε στόχο την εξάλειψη του «ευρυζωνικού χάσµατος» µεταξύ αποµακρυσµένων,
µειονεκτικών, «λευκών» αγροτικών περιοχών και την ταχύτερη επίτευξη της ψηφιακής
τους σύγκλισης µε τις προνοµιούχες αστικές περιοχές της χώρας.

Αντικείµενο της δράσης

Αντικείµενο του έργου αποτελεί η ανάπτυξη δηµόσιων ευρυζωνικών υποδοµών για
παροχή υπηρεσιών υψηλής ταχύτητας, σε «λευκές» αγροτικές και νησιωτικές περιοχές
της χώρας, µε προϋπόθεση την τεχνολογική ουδετερότητα και προοπτική αξιοποίησής
τους από τηλεπικοινωνιακούς παρόχους του ιδιωτικού τοµέα.

Αποδέκτες της δράσης

Το δίκτυο θα παρέχει υπηρεσίες σε 525.000 πολίτες, 5.077 οικισµών, αγροτικών και
παραµεθόριων, ορεινών και νησιωτικών περιοχών της χώρας.

Αποτελέσµατα

Με την υλοποίηση της δράσης καλύπτεται σχεδόν το 45% της ελληνικής επικράτειας
παρέχοντας οικονοµικά προσιτές και αξιόπιστες υπηρεσίες συνδεσιµότητας.
Απτό παράδειγµα των άµεσων αποτελεσµάτων του έργου είναι η περίπτωση των
αποµακρυσµένων νηπιαγωγείων και των δηµοτικών σχολείων σε ορεινές τοπικές
κοινότητες του νοµού Πέλλας στη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίες µέσω της ευρυζωνικής
διαδικτυακής συνδεσης είναι σε θέση να εξοπλίσουν τα σχολικά τους εργαστήρια µε
εκπαιδευτικά ψηφιακά µέσα.

Συµβολή της δράσης

Σηµαντική είναι η συµβολή των ευρυζωνικών υποδοµών επόµενης γενιάς στην αναβάθµιση
της ελληνικής περιφέρειας µε:
• τη διευκόλυνση του αγροτικού πληθυσµού στην ανάπτυξη της γεωργικής παραγωγής
από τη γενέτειρά του
• την προώθηση νέων µορφών οικονοµικής και βιώσιµης περιβαλλοντικής ανάπτυξης
που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων των αποµακρυσµένων περιοχών και
εξασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη και την εδαφική συνοχή
• την αναβάθµιση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων των περιοχών για τη διατήρηση,
αλλά και τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας
• την εξασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης
και εµπορικών εφαρµογών
Εκτιµάται ότι η αύξηση της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας κατά 8% περίπου θα έχει
θετική επίδραση στην οικονοµική ανάπτυξη κατά 1,2% σε αυτές τις αραιοκατοικηµένες
περιοχές της χώρας.

Παρεχόµενες Υπηρεσίες

Το ευρυζωνικό δίκτυο παρέχει συνδεσιµότητα µε ταχύτητα µέχρι 30 Mbps
και δυνατότητα σταδιακής αύξησης της ταχύτητας έως και 50 Mbps.

Μέσω της ευρυζωνικής σύνδεσης παρέχονται ικανοποιητικές υπηρεσίες
διασύνδεσης των τελικών χρηστών µε όρους ταχύτητας, ποιότητας και τιµής
συγκρίσιµους µε αυτούς των προνοµιούχων ήδη περιοχών, ώστε να µειωθεί ο κίνδυνος
διεύρυνσης του ψηφιακού χάσµατος.

Προϋπολογισµός της ∆ράσης

Το συνολικό κόστος υλοποίησης του έργου ανέρχεται σε 199.715.754,00 ευρώ
(Το ποσόν των 161.061.091,94 ευρώ συγχρηµατοδοτήθηκε από τα ∆ιαρθρωτικά
και Επενδυτικά Ταµεία της ΕΕ και από εθνικούς πόρους).

∆ιάρκεια υλοποίησης

Το ευρυζωνικό δίκτυο "Rural Broadband" υλοποιείται σε δύο προγραµµατικές
περιόδους:
ΕΣΠΑ 2007-2013: µε συγχρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΕΣΠΑ 2014-2020: µε συγχρηµατοδότηση από το ΕΤΠΑ, µέσω του ΕΠΑΝΕΚ,
και του ΕΓΤΑΑ, µέσω του ΠΑΑ, καθώς από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων
Επενδύσεων.

∆ιάκριση

Το έργο συµµετείχε στο διαγωνισµό Ευρωπαϊκών Ευρυζωνικών Βραβείων 2017
και βραβεύθηκε στην 3η κατηγορία µε τίτλο «Εδαφική συνοχή στις αγροτικές και
αποµακρυσµένες περιοχές».
Τελικός ∆ικαιούχος της ∆ράσης είναι η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
2007-2013 και 2014-2020
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
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