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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ

ULTRAFAST BROADBAND
Στόχος της δράσης
Η δράση αποτελεί την πλέον σηµαντική παρέµβαση του
«Εθνικού Σχεδίου Ευρυζωνικής Πρόσβασής Επόµενης Γενιάς
2014-2020», µε στόχο την αύξηση της διαθεσιµότητας
ευρυζωνικών υπηρεσιών επόµενης γενιάς σε όλη τη χώρα.

Περιεχόµενο
Το έργο περιλαµβάνει την ανάπτυξη εκτεταµένου δικτύου
ευρυζωνικών υποδοµών υπερυψηλής ταχύτητας, όσο το
δυνατόν πλησιέστερα στον τελικό χρήστη, µε δυνατότητα
παροχής διαδικτυακής σύνδεσης ταχύτητας τουλάχιστον 100
Mbps - αναβαθµίσιµης σε 1 Gigabit.
Η δράση προσφέρει ευρυζωνικές υπηρεσίες συνδεσιµότητας
σε περίπου 2.400.000 πολίτες.

Συµβολή της δράσης

επενδύσεις, οι οποίες θα επικεντρώσουν τις
δραστηριότητές τους στην επέκταση και διείσδυση
υποδοµών επόµενης γενιάς για την επίτευξη «ουσιαστικής
αλλαγής» στους όρους της ευρυζωνικής διαθεσιµότητας,
σε περιοχές και αγορές, όπου έχει αποδειχτεί ότι υπάρχει
έλλειψη ή µειωµένο ενδιαφέρον ανάπτυξης ανάλογων
υποδοµών και υπηρεσιών.

Παρεχόµενες Υπηρεσίες
Στις περιοχές όπου θα υλοποιηθούν οι υποδοµές καλύπτεται
τουλάχιστον το 98% του ενεργού πληθυσµού µε την παροχή
ευρυζωνικών υπηρεσιών δύο κατηγοριών:
• Κλάση Α: σύνδεση µε ταχύτητα καθόδου τουλάχιστον
100 Mbps - αναβαθµίσιµη σε 1 Gigabit
• Κλάση Β: σύνδεση µε ταχύτητα καθόδου τουλάχιστον 100 Mbps

Αποδέκτες

• Γεφύρωση του ψηφιακού χάσµατος στις περιφέρειες της
χώρας και ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδοµών νέας γενιάς,
µε βάση και τους στόχους ευρυζωνικότητας, που έθεσε η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2025, στο πλαίσιο της πολιτικής
«Connectivity for a European Gigabit Society».
• Διαµόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος για ιδιωτικές

2. Κοινωνικοοικονοµικοί φορείς και σηµεία, εντός των
περιοχών παρέµβασης, όπου απαιτείται η ανάπτυξη
ευρυζωνικών υπηρεσιών σε υπερυψηλές ταχύτητες 1 Gbps.

Περιοχές κάλυψης

Χρηµατοδότηση

Στις περιοχές κάλυψης συµπεριλαµβάνεται η πλειοψηφία
των ενεργών συνδέσεων, περίπου 812.155, που δεν
καλύπτονται από τα ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια των
τηλεπικοινωνιακών παροχών.
Κατά την υλοποίηση λαµβάνεται υπόψη η τεχνολογική
ουδετερότητα, ώστε να µην προκαλείται στρέβλωση στη
λειτουργία του ανταγωνισµού ή αναστολή σε σχεδιαζόµενες
ιδιωτικές επενδύσεις και να διασφαλίζεται ταυτόχρονα η
βιωσιµότητα των επενδύσεων.
Από το πεδίο εφαρµογής της δράσης Ultrafast Broadband
εξαιρούνται οι περιοχές, που εντάσσονται στη δράση για το
Κουπόνι Yπερυψηλής Tαχύτητας («Superfast Broadband»),
καθώς και όλες οι περιοχές, που εντάχθηκαν στη δράση
Rural Broadband.

Η δράση συγχρηµατοδοτείται από τα Διαρθρωτικά και
Επενδυτικά Ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ΕΣΠΑ
2014-2020.

Επενδυτικό Σχήµα υλοποίησης

Υλοποίηση

Το έργο πρόκειται να πραγµατοποιηθεί µε τη σύµπραξη
Φορέων Δηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα (ΣΔΙΤ).

Περίοδος Κατασκευής και Παραχώρησης
Η χρονική διάρκεια για την ανάπτυξη, τη λειτουργία και την
παραχώρηση του έργου εκτιµάται ότι θα είναι 20 έτη,
από τα οποία τα 3 πρώτα έτη αφορούν στην ανάπτυξη του δικτύου
και τα υπόλοιπα 17 στην παραχώρηση και λειτουργία του.

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
και Επενδυτικά Ταμεία

1. Πολίτες (οικιακοί καταναλωτές και επαγγελµατίες), που
στερούνται πρόσβασης σε υψηλές διαδικτυακές ταχύτητες.

Προϋπολογισµός της δράσης
Ο συνολικός προϋπολογισµός της δράσης ανέρχεται σε
870.000.000 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ).
Η συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη ανέρχεται σε
300.000.000 €
• 265 εκ. € προέρχονται από το ΕΤΠΑ, Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα,
Καινοτοµία 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ) και
• 35 εκ. € από το ΕΓΤΑΑ, Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΠΑΑ) 2014-2020

Το έργο υλοποιείται από την Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ τοµέα
Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΔΟΤΠΕ) του
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενηµέρωσης.

Φορέας πρότασης και λειτουργίας
Κύριος του έργου είναι η Γενική Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών
και Ταχυδροµείων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών
και Ταχυδρομείων

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαїκής Ένωσης

