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Γενική Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ
Next Generation
Broadband Access Plan

NGA

PLAN

Το Εθνικό Σχέδιο Eυρυζωνικής
Πρόσβασης Επόµενης Γενιάς
(NGA PLAN) αποτελεί τον οδικό
χάρτη για την ανάπτυξη
σύγχρονων ευρυζωνικών
υποδοµών και την παροχή
ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλής
και υπερυψηλής ταχύτητας,
διαθέσιµων προς τους πολίτες
και τις επιχειρήσεις σε όλο το
εύρος της ελληνικής επικράτειας.

Στόχος της δράσης:
Το «NGA Plan» - www.nga.gov.gr - στοχεύει στην επίτευξη υψηλού ποσοστού
διείσδυσης της ευρυζωνικότητας στα ελληνικά νοικοκυριά, συµβάλλοντας στην
ανάπτυξη της ψηφιακής οικονοµίας µε τη δηµιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος
για ιδιωτικές επενδύσεις σε δίκτυα επόµενης γενιάς.

Ειδικοί Στόχοι:
Ως ελάχιστοι εθνικοί στόχοι αναφορικά µε τη διαθεσιµότητα και τη χρήση των
ευρυζωνικών συνδέσεων υψηλών και υπερυψηλών ταχυτήτων ορίζονται:
Στόχος 1: έως το 2020, διαθεσιµότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο µε ταχύτητες
άνω των 30Mbps για όλους τους Έλληνες
Στόχος 2: έως το 2020, τουλάχιστον 50% των ελληνικών νοικοκυριών να
διαθέτουν σύνδεση στο διαδίκτυο µε ταχύτητα άνω των 100 Mbps
Οι εθνικοί στόχοι υιοθετούν τους στόχους του Ψηφιακού Θεµατολογίου για την
Ευρώπη 2020 - «Digital Agenda for Europe 2020» και συµβάλλουν στη σύγκλιση και
εναρµόνιση της χώρας µας µε την «Ευρωπαϊκή Στρατηγική Europe 2020» στο
πλαίσιο της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς. Ο σχεδιασµός των δράσεων έχει λάβει
υπόψη και τους νέους ευρωπαϊκούς στόχους συνδεσιµότητας (Gigabit Society 2025).

Αποδέκτες του Σχεδίου «NGA Plan»:

• Πολίτες (οικιακοί καταναλωτές και επαγγελµατίες) αγροτικών, περιαστικών
και αστικών περιοχών της χώρας
• Κοινωνικο-οικονοµικοί φορείς και τοποθεσίες που στερούνται πρόσβασης
σε υψηλές / υπερυψηλές διαδικτυακές ταχύτητες έως 1Gbps.

Περιεχόµενο του Σχεδίου:
Το Σχέδιο συµπεριλαµβάνει δράσεις ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδοµών και παροχής
υπηρεσιών υψηλής και υπερυψηλής ταχύτητας.
Από τον Ιούνιο 2018 ξεκίνησε η υλοποίηση της δράσης «Super-Fast Broadband» –
www.sfbb.gr - που στοχεύει στην ενίσχυση πολιτών µε επιδοτούµενα κουπόνια
για την απόκτηση σύνδεσης στο internet µε ταχύτητες τουλάχιστον 100Mbps
και δυνατότητα αναβάθµισης σε 1Gbps. Επίσης, ολοκληρώνεται η δράση
«Rural Broadband», (2007-2013 και 2014-2020) που αφορά στην ανάπτυξη
ευρυζωνικών δικτύων σε «λευκές» αγροτικές περιοχές της Ελλάδος.
Οι επόµενες δράσεις του Εθνικού Σχεδίου Ευρυζωνικής Πρόσβασης θα αφορούν:
• Στην ανάπτυξη υποδοµών σε περιαστικές και αγροτικές περιοχές, εξασφαλίζοντας
πρόσβαση στο διαδίκτυο µε ταχύτητες τουλάχιστον 100 Mbps «Ultrafast Broadband»
• Στην παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών υπερυψηλής ταχύτητας έως 1 Gbps, µε χρήση
επιδοτούµενων Voucher προς πολίτες και επιχειρήσεις «Connected Enterprises».

Περιοχές κάλυψης:
Οι ευρυζωνικές δράσεις ανάπτυξης υποδοµών και παροχής υπηρεσιών
υψηλής και υπερυψηλής ταχύτητας πρόκειται να καλύψουν όλη την χώρα,
µε προτεραιότητα τις περιοχές που δεν καλύπτονται από τα σχέδια των
τηλεπικοινωνιακών παρόχων του ιδιωτικού τοµέα λόγω δυσπρόσιτης
γεωγραφικής θέσης, είτε έλλειψης επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Προϋπολογισµός του «NGA Plan»:
Ο συνολικός προϋπολογισµός του Εθνικού Σχεδίου Ευρυζωνικής
Πρόσβασης Επόµενης Γενιάς εκτιµάται ότι θα ξεπεράσει τα 700.000.000 €,
δηµόσια δαπάνη.

Χρηµατοδότηση του «NGA Plan»:
Το Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόµενης Γενιάς,
χρηµατοδοτείται από τα Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά και Επενδυτικά
Ταµεία (Ε∆ΕΤ) και Εθνικούς Πόρους.

Φορέας πρότασης του Σχεδίου:
Το Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόµενης Γενιάς
σχεδιάζεται και υλοποιείται από τη Γενική Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών
και Ταχυδροµείων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής
Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης

∆ικαιούχος - Φορέας υλοποίησης των δράσεων του Σχεδίου:
Επιτελική ∆οµή ΕΣΠΑ τοµέα Τεχνολογίας Πληροφορικής
και Επικοινωνιών.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε:

www.nga.gov.gr
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