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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι µεγάλες αλλαγές στην Παγκόσµια Οικονοµία µετά το 1990, ήταν περισσότερο

φανερές στην Ευρώπη και οφείλονταν στην  εκρηκτική ανάπτυξη της τεχνολογίας της

Πληροφορίας και των Τηλεπικοινωνιών, που οδήγησαν στην Παγκόσµια υιοθέτηση των

πολιτικών απελευθέρωσης των τηλεπικοινωνιών.

Κινητήρια δύναµη πίσω από την Ευρωπαϊκή απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών

(επίσηµα από 1/1/1998) ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία το 1987  αναγνωρίζοντας την

τεχνολογική εξέλιξη δηµοσίευσε την "Πράσινη Βίβλο" .

Η Ευρωπαϊκή στρατηγική για τις ασύρµατες και κινητές επικοινωνίες περιλαµβάνει ένα

σύνολο οδηγιών για την εισαγωγή των τεχνολογιών GSM, DECT, ERMES και αργότερα (1998)

των UMTS που αποτελούν την τρίτη γενιά κινητών ψηφιακών επικοινωνιών και οι οποίες θα

υποστηρίζουν ασύρµατες πολυµεσικές υπηρεσίες.

Οι Σκανδιναβικές χώρες παρουσιάζουν τον µεγαλύτερο ρυθµό διείσδυσης στην κινητή

τηλεφωνία στην Ευρώπη που ξεπερνά και το 30%.

Πολλές υπό ανάπτυξη χώρες (developing countries) βρίσκονται στην διαδικασία

ανάπτυξης πολιτικών για να βελτιώσουν την τηλεπικοινωνιακή διείσδυση στις αγροτικές

περιοχές, όπου οι νέες ασύρµατες τεχνολογίες προσφέρουν περισσότερο αποτελεσµατικές

λύσεις.
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1 Η Ευρώπη στην Παγκόσµια Πολιτική Οικονοµία:

[MAYBERRY] Η  διαδικασία της απελευθέρωσης της Οικονοµίας που εξαπλώθηκε σ’ όλο

τον κόσµο µετά το 1990, ίσως ήταν περισσότερο διαδεδοµένη στα κράτη της ∆υτικής

Ευρώπης απ’ ότι σ’ οποιαδήποτε άλλη περιοχή του κόσµου.

Η κινητήρια δύναµη πίσω από την Ευρωπαϊκή απελευθέρωση ήταν η ΕΕ, η οποία

περιλαµβάνει 15 κράτη µέλη που συνθέτουν συνολικό πληθυσµό πάνω από 375 εκατ. και

ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (GDP –gross domestic product) πάνω από $8,3  τρις.

[PRUZIN] Στις 5/2/1998 τίθεται σε ισχύ η συµφωνία του Παγκόσµιου Οργανισµού

Εµπορίου (WTO- Word Trade Organization) ως προς τις βασικές τηλεπικοινωνίες, µία

συµφωνία που περιέβαλε 69 χώρες οι οποίες υποσχέθηκαν την απελευθέρωση των αγορών

τους που αποτελούσαν το 90% των τηλεπικοινωνιακών εσόδων παγκοσµίως.

Της εφαρµογής της συµφωνίας του WTO προηγήθηκε στις 1/1/98 το επίσηµο άνοιγµα

στον ανταγωνισµό των τηλεπικοινωνιακών αγορών της ΕΕ.

[COMMISSION] Η διαδικασία ρύθµισης των Τηλεπικοινωνιών στην ΕΕ θα πρέπει να

ειδωθεί σαν ένα µέρος της ευρύτερης διαδικασίας της οικονοµικής ενοποίησης της Ευρώπης

που ξεκίνησε µε την συνθήκη της Ρώµης (1957). Η διαδικασία αυτή επιταχύνθηκε µε την

συνθήκη του Maastricht της ΕΕ στις 1/11/1993.

[MAYBERRY] Με την συνθήκη αυτή δηµιουργήθηκε µία νοµισµατική και οικονοµική

ένωση και ενίσχυσε την συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών στην εξωτερική πολιτική και σε

θέµατα ασφάλειας. Η πολιτική αυτή ήταν απαραίτητη για την ανάπτυξη και διαχείριση της

ενιαίας Ευρωπαϊκής αγοράς. Σήµερα η ΕΕ έχει µειώσει τους εµπορικούς φραγµούς µεταξύ των

κρατών µελών, εναρµονίζοντας πολλές κοινωνικοοικονοµικές πολιτικές, δηµιουργώντας ακόµη

και ένα ενιαίο νόµισµα, το Ευρώ.

[COMMISSION] Η συνθήκη του Maastricht πρόσθεσε ένα σηµαντικό νέο στοιχείο στην

νοµική βάση για την Ευρωπαϊκή ενοποίηση στην περιοχή των Τηλεπικοινωνιών όπως και η

συνθήκη του Amsterdam to 1998.

1.1 Τηλεπικοινωνιακή πολιτική και ανάπτυξη της αγοράς της ΕΕ

[MAYBERRY] Το ότι η ανάπτυξη της ενιαίας Ευρωπαϊκής αγοράς συνέπεσε µε µεγάλες

µεταρρυθµιστικές προσπάθειες και τεχνολογικές προόδους στον Ευρωπαϊκό Τηλεπικοινωνια-

κό παράγοντα δεν ήταν απλή σύµπτωση.
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Μέχρι το 1980 οι τηλεπικοινωνίες δεν αποτελούσαν πρωταρχικό παράγοντα για την

Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είχε δηµιουργήσει µία ξεχωριστή πολιτική

προσέγγιση ως προς την τηλεπικοινωνιακή αγορά και έτσι κάθε εθνική αγορά ελέγχονταν από

εθνικά µονοπώλια.

[YME3] Από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 άρχισε η διαδικασία απελευθέρωσης των

τηλεπικοινωνιών. Μια διαδικασία που συνεχίζεται µέχρι σήµερα και επεκτείνεται και πέραν των

συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η απελευθέρωση ήταν η φυσική κατάληξη των µεγάλων δυνατοτήτων που είχαν οι

τηλεπικοινωνίες για ανάπτυξη µετά την τεχνολογική έκρηξη από τις αρχές της δεκαετίας του

1980, αλλά δεν µπορούσαν να αναπτυχθούν στα πλαίσια των περιορισµένων

προϋπολογισµών των τηλεπικοινωνιακών οργανισµών από τις κεντρικές κυβερνήσεις.

 Η τεχνολογική έκρηξη βασίζεται στα:

•  Ψηφιακά δίκτυα οπτικών ινών µεγάλων ταχυτήτων που µπορούσαν να

µεταβιβάσουν µεγάλο όγκο  πληροφοριών.

•  Νέα προηγµένα συστήµατα διαχείρισης πληροφοριών

•  Νέες ασυρµατικές ψηφιακές τηλεπικοινωνίες

•  Νέες τεχνολογίες που επέτρεψαν την επέκταση χρήσης φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων

σε υψηλότερες συχνότητες.

•  Ανάπτυξη των δορυφορικών επικοινωνιών.

Στάδια Απελευθέρωσης

•  Κατ΄ αρχήν απελευθερώθηκε η προµήθεια από τους συνδροµητές τερµατικών

τηλεπικοινωνιακών συσκευών. Η προµήθεια πριν ήταν υποχρεωτικά να γίνεται µόνο

από τους τηλεπικοινωνιακούς οργανισµούς.

•  Αντικαταστάθηκε η έκδοση "συστάσεων" µη υποχρεωτικής εφαρµογής από την

έκδοση πανευρωπαϊκών προτύπων. ΄Έτσι ενοποιήθηκε η αγορά και όλα τα

παρόµοια τηλεπικοινωνιακά υλικά αντιστοιχούσαν σε ταυτόσηµες προδιαγραφές.

•  ∆ιαχωρίστηκαν οι Κανονιστικές Αρχές που εκδίδουν τα νοµοθετήµατα που έχουν

σχέση µε τις τηλεπικοινωνίες από τους Οργανισµούς εκµετάλλευσης των

τηλεπικοινωνιών

•  ∆όθηκε βαθµιαία η δυνατότητα σε τρίτους να παρέχουν όλες τις τηλεπικοινωνιακές

υπηρεσίες, αρχίζοντας από τις υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας και καταλήγοντας
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στην κλασσική τηλεφωνία, που αποτελεί και το σηµαντικότερο έσοδο για έναν

οργανισµό. Έτσι στην Ελλάδα σήµερα έχουν απελευθερωθεί όλες οι ενσύρµατες

τηλεπικοινωνίες εκτός της φωνητικής τηλεφωνίας που θα απελευθερωθεί από

1.1.2001 και όλες οι ασύρµατες µε ορισµένους περιορισµούς.

•  Απελευθερώθηκαν τα δίκτυα (υποδοµή) µε πρώτα τα εναλλακτικά δίκτυα, δηλαδή

υφιστάµενα δίκτυα άλλων φορέων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για παροχή

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και στη συνέχεια όλα τα άλλα δίκτυα (για την Ελλάδα

από 1.1.2001).

[MAYBERRY] Έτσι το 1987, αναγνωρίζοντας την τεχνολογική εξέλιξη η Επιτροπή των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δηµοσίευσε την Πράσινη Βίβλο “on the development of the
common telecommunication services and equipment”.

Η ενέργεια αυτή έβαλε µπρος την διαδικασία απελευθέρωσης των τηλεπικοινωνιακών

αγορών στην Ευρωπαϊκή  αγορά. Η Πράσινη Βίβλος αναγνώρισε  ότι οι τεχνολογικά

βελτιωµένες και χαµηλού κόστους Τηλεπικοινωνίες, θα εξασφάλιζαν την απαραίτητη δοµή για

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Οικονοµίας καθώς επίσης θα

πραγµατοποιούσαν τον στόχο της ενιαίας Ευρωπαϊκής αγοράς.

2 Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τις ασύρµατες και κινητές επικοινωνίες.

2.1 Ασύρµατες επικοινωνίες

[MAYBERRY] ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι οι ασύρµατες επικοινωνίες ήταν οι περισσότερες

κερδισµένες από την απελευθέρωση και την ανάπτυξη της ενιαίας Ευρωπαϊκής αγοράς.

Τις τελευταίες δεκαετίες, η κινητή τηλεφωνία ήταν ο περισσότερο αναπτυσσόµενος

τηλεπικοινωνιακός παράγοντας στην Ευρώπη. Στο παρελθόν η κινητή τηλεφωνία υπέφερε

από το υψηλό κόστος που δηµιουργούσε η διάσπαση των κρατικών αγορών. Τα διαφορετικά

και συχνά ασύµβατα πρότυπα (standards) του κάθε κράτους, περιόριζαν την ικανότητα των

χρηστών να χρησιµοποιούν τις κινητές συσκευές τους όταν αποµακρύνονται από τα όρια του

κράτους τους.

Τον Ιούνιο του 1987, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέστησε στα κράτη µέλη της την από

κοινού γνωριµία µε το GSM (Global Service Mobile) δίκτυο. Η δηµιουργία ενός προτύπου για

κινητές επικοινωνίες θα βοηθούσε να ξεπεραστεί η διάσπαση της αγοράς στην Ευρωπαϊκή

Κοινότητα. Το GSM πρότυπο επέτρεπε την περιαγωγή, δηλαδή την δυνατότητα χρήσης των
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κινητών επικοινωνιακών συστηµάτων σε κάθε Ευρωπαϊκή χώρα που είχε δεχθεί το πρότυπο.

Ως αποτέλεσµα είχαµε την ραγδαία ανάπτυξη της ασύρµατης αγοράς.

[MAYBERRY], [LAMBORGHINI] Στην Ευρώπη το 1993 υπήρχαν συνολικά 16 εκατ.

συνδροµητές (Mobile users), που έφτασαν στο τέλος του 1998 στα 100 εκατ. συνδροµητές

(από τους οποίους τα 8 εκατ. –8%- στην Ανατολική Ευρώπη.

Το 1999 υπήρχαν πάνω από 74 εκατ. συνδροµητές στις 15 χώρες της ΕΕ και οι

προβλέψεις αναφέρουν ότι θα υπάρχουν 160 εκ. συνδροµητές στην ΕΕ κατά το 2002 .

[MAYBERRY] Εκτός της ανάπτυξης του κοινού GSM προτύπου, καµία ρύθµιση των

κινητών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και της δοµής δεν συστήθηκε από την Ένωση.

Εντούτοις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ως µεγάλη επιτυχία το GSM πρότυπο, γιατί έθεσε

την Ευρώπη πάνω από τις Ην. Πολιτείες και τον υπόλοιπο κόσµο σ’ αυτόν τον τοµέα. Το GSM

έχει γίνει ένα παγκόσµιο πρότυπο, έχοντας υιοθετηθεί από περισσότερες από 60 χώρες. Σαν

αποτέλεσµα, η ευρύτερη απελευθέρωση παρακίνησε στην ανάπτυξη της 3ης γενιάς

ασύρµατων και κινητών συστηµάτων.

[COMMISSION], Όπως έχει ήδη αναφερθεί από τις αρχές του 1987 ειδικά µέτρα

πάρθηκαν για να προωθήσουν σ’ όλη την Ευρώπη την εισαγωγή των τεχνολογιών GSM

(Global System for Mobile Telecommunications), και αργότερα των DECT (European digital

cordless communication) και ERMES (European digital radio – messaging system).

Τρεις οδηγίες υιοθετήθηκαν που αφορούν τις συχνότητες στις αγορές των παραπάνω 3

τεχνολογιών µαζί µε ανάλογες συστάσεις, που προωθούν την συντονισµένη εισαγωγή των

υπηρεσιών που βασίζονται σ’ αυτά τα συστήµατα.

[EUROPA1]
•  Οδηγία 87/372/ΕΟΚ (GSM) του Συµβουλίου της 25ης Ιουνίου 1987 σχετικά µε τις

ζώνες συχνότητας που θα διατεθούν για τη συντονισµένη εγκατάσταση
πανευρωπαϊκών ψηφιακών κυψελωτών δηµόσιων επίγειων κινητών επικοινωνιών
στην Κοινότητα- Επίσηµη Εφηµερίδα L 196 της 17.07.1987

•  Οδηγία 90/544/ΕΟΚ (ERMES), σχετικά µε τις ζώνες συχνότητας που ορίζονται για

τη συντονισµένη εγκατάσταση του Πανευρωπαϊκού επίγειου δηµόσιου συστήµατος

ραδιοτηλεειδοποίησης (RMU) στην Κοινότητα - Επίσηµη Εφηµερίδα L 310 της

9.11.1990.

•  Οδηγία 91/287/ΕΟΚ (DECT) του Συµβουλίου της 3ης Ιουνίου 1991 σχετικά µε τις

ζώνες συχνοτήτων που πρέπει να οριστούν για τη συντονισµένη εγκατάσταση

ευρωπαϊκών ασύρµατων ψηφιακών τηλεπικοινωνιών (DECT) στην Κοινότητα.

Επίσηµη Εφηµερίδα L 144, 08.06.1991
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       [GSM]

Ραδιοσυχνότητες :Ανάπτυξη των κινητών επικοινωνιών (GSM): συντονισµένη
εγκατάσταση -UMTS

             1) ΣΤΟΧΟΣ

             Προώθηση της ανάπτυξης πανευρωπαϊκών επίγειων κυψελωτών επικοινωνιών
             µε την εξασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των φορητών τηλεφώνων.

             2) ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

             Οδηγία 87/372/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Ιουνίου 1987 σχετικά µε τις
             ζώνες συχνότητας που θα διατεθούν για τη συντονισµένη εγκατάσταση
             πανευρωπαϊκών ψηφιακών κυψελωτών δηµόσιων επίγειων κινητών
             επικοινωνιών στην Κοινότητα.

             Σύσταση 87/371/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Ιουνίου 1987 που αφορά τη
             συντονισµένη εγκατάσταση πανευρωπαϊκών ψηφιακών κυψελωτών
             δηµόσιων επίγειων κινητών επικοινωνιών στην Κοινότητα.

             3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

             Οδηγία 87/372/ΕΟΚ

             1. Τα κράτη µέλη φροντίζουν ώστε οι ζώνες συχνότητας 905-914 και 950-959
             MHz, ή ισοδύναµα µέρη των ζωνών συχνότητας 890-915 και 935-960 MHz, να
             έχουν διατεθεί αποκλειστικά για µια πανευρωπαϊκή υπηρεσία δηµόσιων κινητών
             ψηφιακών κυψελωτών επικοινωνιών, µέχρι την 1η Ιανουαρίου 1991. Το σύνολο
             των ζωνών συχνότητας 890-915 και 935-960 MHz θα πρέπει να είναι διαθέσιµο
             το συντοµότερο δυνατόν.

             2. Ορισµός της "πανευρωπαϊκής υπηρεσίας ψηφιακών κυψελωτών δηµόσιων
             επίγειων κινητών επικοινωνιών" ως µιας δηµόσιας υπηρεσίας κυψελωτής
             ραδιοτηλεφωνίας, που παρέχεται σε κάθε ένα από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε
             κοινές προδιαγραφές.

             Σύσταση 87/371/ΕΟΚ

             Με τη σύσταση ζητείται από τις διοικήσεις των τηλεπικοινωνιών να εφαρµόσουν
             τις λεπτοµερείς συστάσεις που αφορούν τη συντονισµένη εγκατάσταση
             πανευρωπαϊκών ψηφιακών κυψελωτών. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην
             επιλογή του συστήµατος µετάδοσης και των διασυνδέσεων δικτύου, στο
             χρονοδιάγραµµα που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα της σύστασης, στην
             έναρξη της λειτουργίας των υπηρεσιών το αργότερο το 1991.

             4) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
             ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

                  Οδηγία 87/372/ΕΟΚ: 25.12.1988
                  Σύσταση 87/371/ΕΟΚ: δεν απαιτείται
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   [DECT], [YME1]

Ραδιοσυχνότητες : Ασύρµατες ψηφιακές τηλεπικοινωνίες - DECT - UMTS

             1) ΣΤΟΧΟΣ
             Συντονισµός των σηµερινών συστηµάτων ασυρµάτων τηλεφωνίας που
             λειτουργούν στην Κοινότητα και οι ζώνες συχνοτήτων που χρησιµοποιούν

            2) ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
             Οδηγία 91/287/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 3ης Ιουνίου 1991 σχετικά µε τις
             ζώνες συχνοτήτων που πρέπει να οριστούν για τη συντονισµένη
             εγκατάσταση ευρωπαϊκών ασύρµατων ψηφιακών τηλεπικοινωνιών (DECT)
             στην Κοινότητα.
             Σύσταση 91/288/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 3ης Ιουνίου 1991 σχετικά µε τη
             συντονισµένη εγκατάσταση ψηφιακών ευρωπαϊκών ασύρµατων
             τηλεπικοινωνιών (DECT) στην Κοινότητα.

             3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
             Οδηγία 91/287/EOK
             1. Ορισµός της έννοιας "σύστηµα ευρωπαϊκών ψηφιακών ασύρµατων
             τηλεπικοινωνιών - DECT" ως η τεχνολογία που είναι σύµφωνη προς το
             Ευρωπαϊκό πρότυπο τηλεπικοινωνιών (ETS) για τις ψηφιακές ασύρµατες
             τηλεπικοινωνίες που αναφέρεται στην σύσταση 91/288/ΕΟΚ και τα
             τηλεπικοινωνιακά συστήµατα τόσο δηµόσια όσο και ιδιωτικά, που
             χρησιµοποιούν άµεσα την τεχνολογία αυτή.
             2. Υποχρέωση για τα κράτη µέλη να διαθέσουν τη ζώνη συχνοτήτων
             1880-1900 ΜΗΖ για τις ψηφιακές ασύρµατες Ευρωπαϊκές τηλεπικοινωνίες
             (DECT) το αργότερο µέχρι την 1η Ιανουαρίου 1992.
             Οι ευρωπαϊκές ασύρµατες ψηφιακές τηλεπικοινωνίες έχουν
             προτεραιότητα και προστατεύονται στην ορισθείσα ζώνη.
             3. Η Επιτροπή θα υποβάλει στο Συµβούλιο έκθεση για την εφαρµογή της
             παρούσας οδηγίας, το αργότερο στα τέλη του 1995.
             Σύσταση 91/288/EOK
             1. Τα κράτη µέλη και, κατά περίπτωση, οι οργανισµοί τηλεπικοινωνιών
             δηµιουργούν τις αναγκαίες συνθήκες για τη συντονισµένη εφαρµογή στην
             Κοινότητα των ευρωπαϊκών ασύρµατων ψηφιακών τηλεπικοινωνιών.
             2. Ορισµός της έννοιας "ευρωπαϊκές ψηφιακές ασύρµατες τηλεπικοινωνίες".
             3. Τα κράτη µέλη υποχρεούνται να ενηµερώνουν την Επιτροπή στο τέλος κάθε
             έτους για τα µέτρα που λαµβάνουν και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν

            κατά την εφαρµογή της παρούσας σύστασης, αρχίζοντας από τα τέλη του 1992.
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             4. Με τη σύσταση προτείνεται να συνεχίσουν να συνεργάζονται οι διοικήσεις
             των οργανισµών τηλεπικοινωνιών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνδιάσκεψης
             διοικήσεων ταχυδροµείων και τηλεπικοινωνιών "CEPT" και/ή το Ευρωπαϊκό
             Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων "ΕΤSΙ", για την κατάρτιση
             προδιαγραφών και την εφαρµογή και την εκµετάλλευση της τεχνολογίας των
             DECT.
             5. Προτείνεται επίσης να καταστρώσει η Επιτροπή µακροπρόθεσµη στρατηγική
             σχετικά µε την εξέλιξη των πανευρωπαϊκών ψηφιακών κυψελωτών
             συστηµάτων, των συστηµάτων τηλεειδοποίησης και των ψηφιακών ασύρµατων
             τηλεπικοινωνιών που προβλέπεται να εφαρµοστούν σύντοµα, λαµβάνοντας
             υπόψη τη γενική τάση προς ένα καθολικό σύστηµα προσωπικών επικοινωνιών,
             πρόσφατες µελέτες και το πρόγραµµα εργασιών του ΕΤSΙ.
             6. Παράρτηµα στο οποίο περιλαµβάνονται οι λεπτοµερείς απαιτήσεις που
             αφορούν τη συντονισµένη εφαρµογή των ευρωπαϊκών ψηφιακών ασύρµατων
             τηλεπικοινωνιών (DECT) στην Κοινότητα.

            4) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗN EΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
             ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

             31.12.1991

[COMMISSION] Στις 27/4/1994 η επιτροπή υιοθέτησε την Mobile Πράσινη Βίβλο, θέτοντας

την πολιτική της Ένωσης για την ανάπτυξη των κινητών και προσωπικών επικοινωνιών. Η

Πράσινη Βίβλος στηρίχθηκε στις Ευρωπαϊκές επιτυχίες στο πεδίο των ψηφιακών κινητών

επικοινωνιών και επεκτείνει τις βασικές αρχές της Τηλεπικοινωνιακής πολιτικής της Ένωσης.

Οι κινητές επικοινωνίες αρχικά αναπτύχθηκαν µέσα στην Κοινότητα πάνω σε φτωχές

εθνικές γραµµές. Με την σύσταση του GSM το οποίο παρείχε την δυνατότητα πανευρωπαϊκής

περιαγωγής, τέθηκε η βάση για αδειοδότηση σε ανταγωνιστικές εταιρείες.

[COMMISSION], [YME2] Εκτιµώντας τα αποτελέσµατα σχετικά µε την mobile Πράσινη

Βίβλο στις 16 Ιανουαρίου 1996 η επιτροπή εξέδωσε την Οδηγία 96/2/ΕΚ για τροποποίηση της

οδηγίας 90/388/ΕΟΚ (σχετικά µε τον ανταγωνισµό στις αγορές τηλεπικοινωνιακών

υπηρεσιών), όσον αφορά τις κινητές και προσωπικές επικοινωνίες.
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2.2 Ευρωπαϊκή στρατηγική για τη νέα γενιά ασυρµάτων και κινητών
επικοινωνιών.

10 [ΕΕ], [COMMISSION] Επιπλέον στις 11 Φεβρουαρίου 1998 η Επιτροπή υπέβαλε

πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την

συντονισµένη εισαγωγή των κινητών και ασύρµατων επικοινωνιών (UMTS -Universal Mobile

Telecommunications System)) στην Κοινότητα, ύστερα από σχετική εισήγηση του επιτρόπου

Μάρτιν Μπάνγκεµαν, αρµόδιου για την Βιοµηχανία και τις Τηλεπικοινωνίες.

14 [EUROPA2] Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου σχετικά µε τη συντονισµένη εισαγωγή των κινητών και ασύρµατων
επικοινωνιών (UMTS) (Universal Mobile Telecommunications System) στην
Eυρωπαϊκή Κοινότητα.

Έκδοση από την Επιτροπή στις 11 Φεβρουαρίου. Το καθολικό σύστηµα κινητών

τηλεπικοινωνιών (UMTS) είναι η τρίτη γενεά συστηµάτων κινητών επικοινωνιών και θα

προσφέρει πρόσβαση σε ευρύ φάσµα πολυµεσικών υπηρεσιών και υπηρεσιών του

Ιnternet, τις οποίες τα σηµερινά συστήµατα δεν µπορούν να υποστηρίξουν. Με τη

θέσπιση ενός συντονισµένου κανονιστικού πλαισίου και, ιδιαιτέρως, µε την επιβολή

ελάχιστων απαιτήσεων για την αδειοδότηση, η Επιτροπή προτίθεται να προωθήσει αυτό

το νέο σύστηµα αξιοποιώντας την πρόοδο που έχει επιτευχθεί χάρη στο GSM.Τα

συστήµατα στα οποία θα χορηγείται άδεια θα πρέπει να επιτρέπουν την πανευρωπαϊκή

περιαγωγή, επιτρέποντας στο χρήστη να χρησιµοποιεί το τερµατικό του σε όλο το

έδαφος της Ένωσης, ακόµη και έξω από τη ζώνη που καλύπτεται από το φορέα του

οποίου είναι συνδροµητής, χάρη στη χρήση κοινών προτύπων καθορισµένων από το

Ευρωπαϊκό Ίδρυµα Προτύπων Τηλεπικοινωνιών (ETSI). Για να είναι δυνατή η

προµήθεια τέτοιων υπηρεσιών UMTS από την 1η Ιανουαρίου 2002, τα κράτη µέλη θα

πρέπει να εφαρµόσουν ένα εναρµονισµένο σύστηµα αδειοδότησης για τα συστήµατα

αυτά µέχρι το έτος 2000. Η πρόταση αυτή βασίζεται στα άρθρα 57, 66 και 100 A της

Συνθήκης ΕK. [ COM(1998) 58 ]

80 [UMTS] Η πρόταση υιοθετήθηκε στις 14/12/1998 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και

Συµβούλιο.
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 Η Επιτροπή λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα, κατά περίπτωση σε συνεργασία µε το

ETSI, ώστε να προωθηθεί κοινό και ανοικτό πρότυπο για την παροχή συµβατών υπηρεσιών

UMTS σε όλη την Ευρώπη, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της αγοράς, λαµβάνοντας υπόψη την

ανάγκη παρουσίασης κοινού προτύπου στην ITU (∆ιεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών), ως

υποψηφίου για την παγκόσµια σύσταση IMT-2000 (µε αυτό το αρτικόλεξο το οποίο σηµαίνει

"International Mobile Telecommunications-2000" ορίζεται η αρχή του κινητού συστήµατος

τρίτης γενεάς που ανέπτυξε η ITU)

200 [ITU] Η ITU, ένας από τους ρόλους της οποίας είναι ο ορισµός παγκοσµίων

τηλεπικοινωνιακών προτύπων, δεν είχε εκδώσει τεχνικές συστάσεις για τα κινητά συστήµατα

πρώτης και δεύτερης γενιάς. Το

υπάρχον cellular landscape αποτελείται

από µία µίξη αναλογικών και ψηφιακών

συστηµάτων µε διαφορετικά δίκτυα που

συχνά συνυπάρχουν στην ίδια χώρα

(εικόνα1- [ITU]). Η  εντυπωσιακή όµως

αύξηση των κινητών κυψελωτών

συστηµάτων οδήγησε την ITU να πάρει

ενεργό µέρος στην ανάπτυξη της τρίτης

γενιάς (3G) προτύπων. Προκειµένου να

αποφύγει το υψηλό καταναλωτικό

κόστος που συνδέεται µε τα πολλαπλά

συστήµατα, ο στόχος της ITU είναι να πετύχει ένα κοινό πρότυπο για την 3G µέσω µιας

πρωτοβουλίας που ονόµασε IMT-2000.

Τα χαρακτηριστικά του IMT-2000 είναι:

•  Seamless παγκόσµια περιαγωγή που δίνει στους χρήστες την ικανότητα, να

µετακινούνται εκτός συνόρων και να λαµβάνουν τηλεφωνήµατα χρησιµοποιώντας το

ίδιο νούµερο και συσκευή.

•  Υψηλότερους ρυθµούς µετάδοσης προσφέροντας ταχύτητα 2 Mbps  για χρήστες

ακίνητους ή που βαδίζουν και 348 σε κινούµενο όχηµα (σήµερα στα 14,4 Kbps

[WARNER] ).

•  Μόνιµη εξυπηρέτηση µέσω σταθερών, κινητών ή δορυφορικών συστηµάτων.

Οι υπηρεσίες 3G αναµένεται να ξεκινήσουν στην Ιαπωνία το 2001, στην Ευρώπη το

2002 και στις άλλες χώρες λίγο αργότερα.

Εικόνα 1
Πηγή: ITU adapted from Ericsson, GSM MoU,
CDMA Development Group
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2.3 Comparison of the Wireless strategies in European countries

[WTD 2000]  Σ' όλο τον κόσµο ο αριθµός των χωρών που επιτρέπουν κάποιο επίπεδο

συναγωνισµού στις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας συνεχίζει να αυξάνεται, από τις 28 χώρες το

1993 στις 103 στις αρχές του 2000 (εικόνες 2,3 - [ITU]). Επιπλέον µε τις µεγαλύτερες αγορές
του κόσµου ήδη απελευθερωµένες, µόλις 1% από το σύνολο των συνδροµητών κινητής

τηλεφωνίας βασίζεται σε µονοπωλιακά περιβάλλοντα. Το νούµερο αυτό θα συρρικνώνεται

συνεχώς καθώς οι χώρες θα προσπαθούν να ικανοποιήσουν τις δεσµεύσεις τους προς τον

WTO για απελευθέρωση των αγορών τους, κάτι που θα ωφελήσει τους πελάτες

προσφέροντας τους καλύτερη εξυπηρέτηση σε χαµηλότερες τιµές.

 [PRUZIN] Στην Ευρώπη η ανάπτυξη της ασύρµατης αγοράς ήταν ραγδαία. Οι ρυθµοί

διείσδυσης έχουν ήδη φθάσει το 30% σε µερικά κράτη της ΕΕ (εικόνα 4 - [COMMISSION1]) . Σε
πολλά από τα 15 κράτη µέλη της ΕΕ η ασύρµατη αγορά ήταν ανοιχτή στον ανταγωνισµό

αρκετά χρόνια πριν. Στις Κάτω χώρες παραδείγµατος χάριν είχε επιτραπεί ο ανταγωνισµός

στον ασύρµατο τοµέα (mobile sector) από το 1995. Ενώ στην Γαλλία ο ανταγωνισµός άρχισε

το 1987 και µέσα στο 1996 πήρε µέρος ευρύτερη απελευθέρωση. Η Σουηδία η οποία σύστησε

την πρώτη της υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας το  1956, είχε µία σφύζουσα ανταγωνιστική

cellular αγορά από τα µέσα του 1980.

Στην πραγµατικότητα οι δεσµεύσεις της ΕΕ στον WTO βασικά επαναλάµβαναν ότι είχε

ήδη συµφωνηθεί από τις χώρες µέλη.

Εικόνα 2
Πηγή:ITU. Based on situation in 206 countries

Εικόνα 3
Πηγή:ITU. Based on situation in 187 of the ITU
Member States.
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[PRUZIN] Η Ισπανία παρουσίασε ένα άλµα 200% στους συνδροµητές της στην

ασύρµατη τηλεφωνία το 1996 το υψηλότερο στην Ευρώπη για την χρονιά εκείνη. Ο αριθµός

των συνδροµητών προβλεπόταν να τριπλασιαστεί από τα 3 εκατ. στις αρχές του 1997 στα 9

εκατ. το 2000.

Η Ισπανία

είναι µία από

τις πρώτες

χώρες που

έχει απονέµει

άδειες τρίτης

γενιάς (3G). Η

Φιλανδία ήταν

η πρώτη

χώρα που

χορήγησε 3G

άδειες .

Οι Σκανδιναβικές χώρες παρουσιάζουν πολύ µεγαλύτερο ρυθµό διείσδυσης απ' ότι οι

Μεσογειακές χώρες (εικόνα 5 - [Wweek] ).

Country Penetration

Greece 6,50%

Portugal 7,90%

Spain 8,90%

Italy 13,60%

Sweden 29,60%

Norway 31,30%

Finland 33,80%

Εικόνα 4:  Penetration rates for mobile communications per Member States (as of
March 97)
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Εικόνα 5
Πηγή: The Strategis Group
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[ITU]  Η Φιλανδία µε πληθυσµό 5,1 εκατοµµυρίων είναι ένα πλούσιο βιοµηχανικό

Σκανδιναβικό κράτος το οποίο έχει περισσότερους συνδροµητές κινητής τηλεφωνίας απ' ότι

σταθερής (εικόνα 4 [ITU]). Τρεις παράγοντες φαίνεται να δίνουν στην Φιλανδία την πρωτιά ως

προς την διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας.

•  Η από νωρίς υιοθέτηση της κυψελωτής τεχνολογίας. Η Φιλανδία εισήγαγε το

αναλογικό Nordic Mobile Telephone (NMT) σύστηµα το 1982 και ήταν η πρώτη

χώρα που εισήγαγε το ψηφιακό πρότυπο GSM µία δεκαετία αργότερα.

•  ∆εύτερον, υπήρξαν πολλές συνεργασίες που εξασφάλισαν τοπική τηλεφωνική

υπηρεσία σε αρκετά χαµηλές τιµές και µε υψηλή διείσδυση. Αυτό σήµαινε ότι για να

είναι επιτυχής η κινητή τηλεφωνία, οι τιµές θα έπρεπε να είναι ανταγωνιστικές µε της

σταθερής τηλεφωνίας. Επιπλέον διαφορετικά απ' ότι στις περισσότερες χώρες, ο

µεγαλύτερος οργανισµός, Sonera ( αργότεραTelecom Finland), δεν είχε το

µονοπώλιο για την τοπική τηλεφωνική υπηρεσία, υποχρεώνοντας τον να ψάξει

αλλού για αύξηση των εσόδων του.

•  Τρίτον, φαίνεται πως υπάρχει µία έλξη της Φιλανδίας για υιοθέτηση νέων

τεχνολογιών. Επί πρόσθετα, εκτός του ότι κατέχει την υψηλότερη διείσδυση ως

προς την κινητή τηλεφωνία, πρωτεύει και στις συνδέσεις υπολογιστών στο Internet.

Οι Φιλανδοί επίσης ανοίγουν νέους δρόµους για άλλες εφαρµογές, όπως υπηρεσίες

µικρών µηνυµάτων κειµένου και δεδοµένων, chat rooms, ακόµη και στην σύνδεση

αυτόµατων πωλητών.

Αυτό που µας δείχνει η

Φιλανδία είναι ότι η διείσδυση της

κινητής τηλεφωνίας µπορεί να

ξεπεράσει την διείσδυση της σταθερής

τηλεφωνίας ακόµη και σε χώρες που

έχουν ήδη πετύχει ένα υψηλό επίπεδο

ανάπτυξης των τηλεπικοινωνιών τους.

Εικόνα 4
Πηγή: ITU World Telecommunication Indicators
Database
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2.3.1 Ελβετία - Το τέλος του µονοπωλίου στην ∆υτική Ευρώπη.

[ITU] Ο ∆εκέµβριος του 1998 ήταν το ορόσηµο για την εξέλιξη της κινητής κυψελωτής

βιοµηχανίας στην ∆υτική Ευρώπη. Η Ελβετία έγινε η τελευταία χώρα της περιοχής που

υιοθέτησε τον συναγωνισµό στην κινητή τηλεφωνία όταν η νεοεισερχόµενη diAx µπήκε στην

αγορά στις 24/12/98. Η έλλειψη συναγωνισµού είχε οδηγήσει τις τιµές κινητής τηλεφωνίας στις

υπερβολικότερες του κόσµου.  Η diAx διπλασίασε τον αριθµό των λεπτών που αγοράζονταν

για την ίδια τιµή µε αποτέλεσµα οι τιµές για 100 λεπτά χρήσης να είναι οι µισές απ' ότι της

Swisscom και από τις χαµηλότερες στην Ευρώπη. Η Orange µπήκε στην αγορά σαν 3ος

ανταγωνιστής τον Ιανουάριο του 1999. Σ' απάντηση και η Swisscom και η diAx έριξαν τις τιµές

τους.

Παρόλο τις παλαιότερες υψηλές τιµές, η Ελβετία κατάφερε µία υψηλή διείσδυση στην

κινητή τηλεφωνία (περίπου 1/4 του πληθυσµού στο τέλος του 1998, κατατάσσοντάς την 19η

στον κόσµο). Με την µείωση των τιµών λόγω του ανταγωνισµού, η ζήτηση αυξάνει ( η diAx

κέρδισε 300.000 συνδροµητές σε διάστηµα µόλις 6 µηνών) και ο βαθµός της Ελβετικής

διείσδυσης µπορεί τελικά να φτάσει αυτόν των Σκανδιναβικών χωρών.

2.3.2 Mobile density and prices in Western Europe

[ITU]  Υπάρχει ένας βαθµός συσχέτισης µεταξύ εκείνων των χωρών οι οποίες έχουν

υψηλές τιµές και εκείνων µε χαµηλό ρυθµό διείσδυσης στην κινητή τηλεφωνία. Όπως δείχνει η

(εικόνα 5 - [ITU])  για τις

Οικονοµίες της ∆υτικής

Ευρώπης, εκείνες οι χώρες

µε υψηλά επίπεδα τιµών

τείνουν να έχουν χαµηλότερη

πυκνότητα στα κινητά

τηλέφωνα απ' ότι θα

αναµενόταν δεδοµένου της

σχετικής ευφορίας των

κατοίκων τους. Απ' την άλλη

πλευρά χώρες µε οικονοµικές

τιµές όπως η Φιλανδία και η

Νορβηγία τείνουν να έχουν

υψηλότερες πυκνότητες.

Εικόνα 5
Relationship between mobile density per 100 inhabitants, 1998, and
price of 100 minutes of monthly service, 1999, Western Europe.
Πηγή: ITU World Telecommunication Indicators Database
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2.4 Η απελευθέρωση των Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα

[GREECE1] Όλες οι χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν προχωρήσει σταδιακά στην

πλήρη απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Στη διαδικασία αυτή έχει

συµµετάσχει και η Ελλάδα και έχει λάβει το δικαίωµα αναβολής έως τις 31-12-2000 της

κατάργησης των αποκλειστικών δικαιωµάτων που έχουν χορηγηθεί στον ΟΤΕ για την παροχή

υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας και την εγκατάσταση δηµόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου

για την παροχή φωνητικής τηλεφωνίας. Στο ισχύον θεσµικό πλαίσιο στη χώρα µας,

απελευθερωµένες υπηρεσίες είναι :

•  Μετάδοση δεδοµένων (π.χ. Internet),

•  Παροχή κινητών και προσωπικών επικοινωνιών,

•  Παροχή σταθερών δορυφορικών επικοινωνιών,

•  Παροχή υπηρεσιών φωνής σε κλειστές οµάδες χρηστών και εικονικά ιδιωτικά δίκτυα,

•  Η χρήση των εναλλακτικών δικτύων για παροχή απελευθερωµένων τηλεπικοινωνιακών

υπηρεσιών.

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤ)

 Λόγω της αυξηµένης ανάγκης για αξιοπιστία του Κράτους απέναντι στους

φορείς ανάπτυξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα,

έχουν ανατεθεί στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων που

αποτελεί την Ρυθµιστική Αρχή, σηµαντικές αρµοδιότητες αποφασιστικού χαρακτήρα

στους τοµείς χορήγησης αδειών, ελέγχου της τήρησης των επιταγών του Νόµου,

καθώς και γνωµοδοτικού χαρακτήρα σε µια σειρά περιπτώσεων. Η Εθνική

Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων παρεµβαίνει επίσης προς επίλυση

διαφορών µεταξύ των ενδιαφεροµένων επιχειρήσεων, χρηστών ή και του ∆ηµοσίου,

ενώ ανάγεται σε όργανο διαιτητικής επίλυσης διαφορών βάσει συνυποσχετικού.

Σε τελευταία ανάλυση η δράση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών οφείλει να

συµβάλει στη διαµόρφωση και παγίωση ενός ικανοποιητικού ρυθµιστικού πλαισίου,

ικανού να προωθήσει την εύρυθµη λειτουργία και την απρόσκοπτη ανάπτυξη της

ανταγωνιστικής αγοράς των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα.
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2.5 Η Κοινωνία της Πληροφορίας µοχλός για την Περιφερειακή Ανάπτυξη

[GREECE2]
Η ανάπτυξη της περιφέρειας, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που προσφέρει η Κοινωνία

των Πληροφοριών, είναι βασικός σκοπός της κυβερνητικής πολιτικής. Οι γεωγραφικές,

δηµογραφικές, διοικητικές και οικονοµικές ιδιαιτερότητες της χώρας µας εµφανίζονται

ανάγλυφα στο περιφερειακό επίπεδο και συνιστούν πρόκληση ενόψει των δυνατοτήτων της

νέας τεχνολογίας.

Πολιτικό πλαίσιο των παρεµβάσεων. Το πολιτικό πλαίσιο των κυβερνητικών

παρεµβάσεων καθορίζεται από τη συνεχή ενίσχυση των αρµοδιοτήτων των περιφερειακών και

των τοπικών αρχών, σε συνδυασµό µε τη δηµιουργία ισχυρών δήµων. Για το σκοπό αυτό,

προωθήθηκαν και εφαρµόζονται ήδη τόσο ο Νόµος για την Περιφέρεια (2503/97), όσο και το

Πρόγραµµα «Ιωάννης Καποδίστριας» (Ν. 2539/97) για την ανασυγκρότηση της πρωτοβάθµιας

τοπικής αυτοδιοίκησης.

Οι νέες τεχνολογίες επικοινωνίας παρέχουν σε άτοµα και επιχειρήσεις µεγαλύτερη

ελευθερία στην επιλογή του τόπου εγκατάστασής τους, µε αποτέλεσµα την άρση της

αποµόνωσης και ευκαιρίες ανάπτυξης, ιδιαίτερα για αποµακρυσµένες και δυσκολότερα

προσπελάσιµες περιοχές (ορεινές, νησιωτικές) που έως τώρα δεν είχαν ευνοηθεί από τα

δίκτυα υποδοµών.

Αναπτυξιακές και επενδυτικές παρεµβάσεις. Το αναπτυξιακό και επενδυτικό σκέλος

των παρεµβάσεων στο περιφερειακό και στο τοπικό επίπεδο εκφράζεται τόσο µέσα από το

προετοιµαζόµενο 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης όσο και από τον πρόσφατα ανανεωµένο

αναπτυξιακό νόµο (2601/98) για τις ιδιωτικές επενδύσεις στις διάφορες περιοχές της χώρας.

Οι θεσµικές, πολιτικές και αναπτυξιακές αυτές παρεµβάσεις δηµιουργούν νέο περιβάλλον για

την ανάπτυξη των ελληνικών περιφερειών.
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[GREECE2]

 ∆ράσεις του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης

Το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης υλοποιεί σειρά δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη του

βορειοελλαδικού χώρου και ιδιαίτερα των παραµεθορίων περιοχών στο πλαίσιο της Κοινωνίας

της Πληροφορίας:

•  'Εχει δηµιουργήσει πιλοτικό πρόγραµµα τηλεπιµόρφωσης εκπαιδευτικών στις

αποµακρυσµένες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας µε βάση το Κέντρο Τηλεκπαίδευσης στη

Θεσσαλονίκη.

•  Παρέχει πληροφορίες µέσω κόµβου στο Internet για θέµατα υποδοµής, περιβάλλοντος,

κοινωνικής και πολιτιστικής δραστηριότητας στην Μακεδονία και την Θράκη.

•  Προετοιµάζει την πιλοτική εφαρµογή προγράµµατος ζώνης ηλεκτρονικού εµπορίου για την

ανάπτυξη εµπορικής δραστηριότητας και την προσέλκυση ξένων επενδυτών

•  Προωθεί τη δηµιουργία «Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών» (ΓΣΠ) στους 16 Νοµούς

της Βόρειας Ελλάδας σαν σύγχρονο εργαλείο ανάπτυξης αλλά και παρακολούθησης

πολλών κοινωνικών και οικονοµικών δραστηριοτήτων, και της τεχνικής και

περιβαντολλογικής υποδοµής στη Βόρεια Ελλάδα.
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[GREECE3]

∆ράσεις του Υπουργείου Αιγαίου

•  Η περιοχή του Αιγαίου είναι κατ’ εξοχήν χώρος στον οποίο µπορούν να δροµολογηθούν

δικτυακές και τηλεµατικές εφαρµογές προς όφελος της τοπικής οικονοµίας, της διοίκησης

και της ποιότητας ζωής. Με αυτόν το στόχο, το Υπουργείο Αιγαίου έχει δροµολογήσει σειρά

δράσεων, όπως:

•  Η ανάπτυξη ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος δικτυακής σύνδεσης δηµόσιων

υπηρεσιών των νησιών του Αιγαίου, για την ασφαλή, ευέλικτη και ταχεία ηλεκτρονική

διακίνηση πληροφοριών

•  Η δηµιουργία τράπεζας πληροφοριών και δικτύου για το Αιγαίο, για τη συλλογή, οργάνωση,

επεξεργασία και πρόσβαση σε πληροφορίες γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος που αφορούν

το γεωγραφικό χώρο του Αιγαίου

•  Η βελτίωση της λήψης ραδιοτηλεοπτικών προγραµµάτων στο Αιγαίο, ώστε να

εξασφαλίζεται 100% γεωγραφική κάλυψη µε άριστη ποιότητα εικόνας

•  Η ενσωµάτωση της τηλεµατικής στην ιατρική, εκπαίδευση και εργασία, µε την επιλογή

αρχικά πιλοτικών εφαρµογών.
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3 Rural Telecommunications

[NTCA], [ERNBERG] Σ’ αυτήν την εποχή του «Παγκόσµιου Χωριού», οι τηλεπικοινωνίες

είναι όλο και περισσότερο ζωτικός σύνδεσµος µεταξύ των αστικών και περιφερειακών

περιοχών. Το µεγαλύτερο  µέρος του πληθυσµού στις υπό ανάπτυξη χώρες ζούνε σε

αγροτικές και συχνά αποµακρυσµένες περιοχές. Η πρόσβαση στην πληροφορία και στις

τηλεπικοινωνίες είναι σηµαντική για την ανάπτυξη των περιοχών, αλλά είναι ακόµη ανεπαρκής

ή ανύπαρκτη στις περισσότερες υπό ανάπτυξη χώρες.

∆ύο σηµαντικοί λόγοι γι’ αυτό είναι η διακρινόµενη έλλειψη κέρδους των αγροτικών

τηλεπικοινωνιών και η έλλειψη των κατάλληλων πολιτικών και στρατηγικών για την παροχή

Καθολικής Πρόσβασης (Universal Access).

Οι άνθρωποι στις αγροτικές περιοχές είναι γενικά φτωχοί και λίγοι έχουν την δυνατότητα

να έχουν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος – λίγοι πελάτες

σηµαίνει υψηλές τιµές, οι οποίες ακόµη περισσότερο µειώνουν το νούµερο των ενδεχόµενων

πελατών και αυτό συνεχίζεται.

Οι νέες ασύρµατες τεχνολογίες προσφέρουν περισσότερο αποτελεσµατικές ως προς το

κόστος λύσεις. Εντούτοις, συχνά,  ο ήδη υπάρχον τηλεπικοινωνιακός οργανισµός µόλις και µε

τα βίας έχει το κεφάλαιο που απαιτείται για επενδύσεις για την κάλυψη των περισσότερο

κερδοφόρων αστικών περιοχών και έτσι δεν µπορούν να εξυπηρετήσουν τις αγροτικές

περιοχές.

Επίσης ανασταλτικό παράγοντα αποτελούν τα υπάρχοντα πολιτικά και ρυθµιστικά όρια

για τους νεοεισαχθείς, που πιθανόν να ήθελαν να επενδύσουν στις αγροτικές τηλεπικοινωνίες.

Μία λύση είναι η δηµιουργία τοπικών, ανεξάρτητων τηλεφωνικών συστηµάτων που

ανήκουν στις Κοινότητες τις οποίες εξυπηρετούν και συνδέονται µε το δίκτυο της κρατικής

τηλεφωνικής εταιρείας. Ένα θαυµάσιο παράδειγµα είναι ένα είδος συστηµάτων γνωστών ως

τηλεφωνικός συνεταιρισµός (telephone cooperative).

Τηλεφωνικοί συνεταιρισµοί που ανήκουν σε κοινότητες έχουν µε επιτυχία

χρησιµοποιηθεί για να εξυπηρετήσουν αγροτικές περιοχές σ’ ένα αριθµό χωρών που οι

κυβερνήσεις έχουν έλλειψη πόρων για να το πετύχουν ή όπου µεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις

δεν ενδιαφέρονται για να εξυπηρετήσουν για να εξυπηρετήσουν αυτές τις περιοχές γιατί τα

µεγαλύτερα κέρδη βρίσκονται στις αστικές περιοχές.
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Πολλές υπό ανάπτυξη χώρες (developing countries) βρίσκονται στην διαδικασία

ανάπτυξης πολιτικών για να βελτιώσουν την τηλεπικοινωνιακή διείσδυση στις αγροτικές

περιοχές, όπως παραχωρήσεις αδειών για εξυπηρέτηση αγροτικών κοινοτήτων (Μεξικό,

Φιλιππίνες.. ), επιδοτήσεις µέσω του ταµείου ανάπτυξης περιφερειακών τηλεπικοινωνιών

(Περού, Χιλή…) κτλ.

Εντούτοις, το κόστος της rural telecommunication technology συνεχίζει να µειώνεται. Το

γεγονός αυτό, καθώς και η άφιξη των νέων Mobile Personal Communication Systems by

Satellite (GMPCS) όπως Iridium, Globalstar και Teledesic, όπως επίσης η εµφάνιση των IMT-

2000 που έχουν ως σκοπό να παρέχουν seamless λειτουργία των κινητών τερµατικών σ’ όλο

τον κόσµο, ίσως αλλάξουν ραγδαία τις συνθήκες στο κοντινό µέλλον.
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5 Κατάλογος Αρτικολέξεων

CEPT European Conference of Postal and Telecommunications Administrations.

DECT Digital European Cordless Telecommunications.

ERMES European Radio Messaging System.

ETSI European Telecommunications Standards Institute.

GSM Global System for Mobile communications.

IMT International Mobile Telecommunications.

ITU International Telecommunication Union.

WRC World Radiocommunications Conference (of ITU).

WTO World Trade Organization.

UMTS Universal Mobile Telecommunications System.



ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ ΘΕΑΝΩ

23

6 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

[COMMISSION] European Commission, "Status Report On European Union Electronic

Communications Policy", Brussels, 22 December 1999.

http://www.ispo.cec.be/infosoc/telecompolicy/en/tcstatus.htm

[COMMISSION1] European Commission, "Communication to the European Parliament, the

Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the regions on the further

development of mobile and wireless communications"

http://www.ispo.cec.be/infosoc/legreg/docs/97217en.html

[DECT] "Ραδιοσυχνότητες : Ασύρµατες ψηφιακές τηλεπικοινωνίες - DECT - UMTS"

http://europa.eu.int/scadplus/leg/el/lvb/l24131.htm

[EUROPA1]  "Ασύρµατες επικοινωνίες". Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο για την

υλοποίηση και λειτουργία των οδηγιών που αφορούν τις συχνότητες των κινητών

επικοινωνιών.
http://europa.eu.int/abc/doc/off/bull/el/9810/p102114.htm

[EUROPA2] Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε

τη συντονισµένη εισαγωγή των κινητών και ασύρµατων επικοινωνιών (UMTS) (Universal

Mobile Telecommunications System) στην Eυρωπαϊκή Κοινότητα.

 http://europa.eu.int/abc/doc/off/bull/el/9801/p103207.htm

 [ΕΕ] "Ευρωπαϊκή στρατηγική για τη νέα γενιά ασύρµατων και κινητών επικοινωνιών", Η

εβδοµάδα που πέρασε στην Ευρωπαϊκή  Ένωση", 6-12 Φεβρουρίου 1998, ∆ελτίο 227.

 http://www.ee.gr/e/index.htm

[ERNBERG] Johan Ernberg, ITU: "Universal Access for rural Development, from action to

strategies"

 http://www.itu.int/ITU-D-UniversalAccess/johan/papers/NTCA_johan.htm :

First International Conference On Rural Telecommunications, Washington, 30 November-2 December, 1998.

[GREECE1]  "Η απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών", Κοινωνία της Πληροφορίας- Η
Κυβέρνηση στο ∆ιαδίκτυο
http://www.government.gr/info/diktia/4.html

[GREECE2]  "Θεσµικό και αναπτυξιακό πλαίσιο για την ανάληψη πρωτοβουλιών", Κοινωνία της
Πληροφορίας- Η Κυβέρνηση στο ∆ιαδίκτυο.

http://www.ispo.cec.be/infosoc/telecompolicy/en/tcstatus.htm
http://www.ispo.cec.be/infosoc/legreg/docs/97217en.html
http://europa.eu.int/scadplus/leg/el/lvb/l24131.htm
http://europa.eu.int/abc/doc/off/bull/el/9810/p102114.htm
http://europa.eu.int/abc/doc/off/bull/el/9801/p103207.htm
http://www.ee.gr/e/index.htm
http://www.itu.int/ITU-D-UniversalAccess/johan/papers/NTCA_johan.htm
http://www.government.gr/info/diktia/4.html


ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ ΘΕΑΝΩ

24

http://www.government.gr/info/anaptiksi/2.html

[GREECE3]  "Άξονες δράσεων και αρχές εφαρµογής", Κοινωνία της Πληροφορίας- Η
Κυβέρνηση στο ∆ιαδίκτυο.
http://www.government.gr/info/anaptiksi/3.html

[GSM] "Ραδιοσυχνότητες: Ανάπτυξη των κινητών επικοινωνιών (GSM): συντονισµένη
εγκατάσταση -UMTS"
http://europa.eu.int/scadplus/leg/el/lvb/l24128.htm

[ITU]  "World telecommunication development report 1999- Mobile Cellular", ITU, October

1999.

http://www.itu.int/ti/publications/wtdr_99/index.htm

[LAMBORGHINI] Bruno Conference Lamborghini, president EUROBIT, Italy, "State And Public

Administration In The Information Society".

http://www.spis.cz/konference/prispevky/lamborghini_en.htm

[MAYBERRY] Keith Mayberry: "Europe in the Global Political Economy: The Role of

Telecommunication Policy in the European Union and Central and Eastern Europe", March 3,

1999.

 http://astro.temple.edu/~kmayberr/Europe.htm

[NTCA] "Solutions For Serving Rural Areas", NTCA (National Telephone Cooperative

Association)

http://www.ntca.org/intl/solution/index.html

[PRUZIN] Daniel Pruzin: " Wireless Strategies in the Telecoms Revolution", Wireless Week

International, March 23, 1998

http://204.243.31.30/intl/eustrate.htm

 [UMTS] "Ραδιοσυχνότητες. Συντονισµένη εισαγωγή του συστήµατος τρίτης γενεάς κινητών και

ασύρµατων επικοινωνιών UMTS στην Κοινότητα".

 http://europa.eu.int/scadplus/leg/el/lvb/l24202.htm

 [WARNER] Edward Warner: "The Great negotiation: Searching for a 3G Standard", Rural

Telecommunications magazine, July 1999.

http://www.ntca.org/pubs/rtonline/rt_jyly99/story2.html

[WTD 2000]  "Bright Future for Cellular Mobile", World Telecommunication Day 2000, 2/5/2000

http://ww.Itu.int/plweb-cgi

http://www.government.gr/info/anaptiksi/2.html
http://www.government.gr/info/anaptiksi/3.html
http://europa.eu.int/scadplus/leg/el/lvb/l24128.htm
http://www.itu.int/ti/publications/wtdr_99/index.htm
http://www.spis.cz/konference/prispevky/lamborghini_en.htm
http://astro.temple.edu/~kmayberr/Europe.htm
http://www.ntca.org/intl/solution/index.html
http://204.243.31.30/intl/eustrate.htm
http://europa.eu.int/scadplus/leg/el/lvb/l24202.htm
http://www.ntca.org/pubs/rtonline/rt_jyly99/story2.html
http://ww.itu.int/plweb-cgi


ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ ΘΕΑΝΩ

25

[WWEEK] "Summary of European Cellular Markets", Wireless Week International, 1999

http://www.wirelessweek.com/intl/

 [YME1] Οδηγία 91/287/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 3ης Ιουνίου 1991 σχετικά µε τις ζώνες

συχνοτήτων που πρέπει να οριστούν για τη συντονισµένη εγκατάσταση ευρωπαϊκών

ασύρµατων ψηφιακών τηλεπικοινωνιών (DECT) στην Κοινότητα.

Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών

http://www.yme.gr/epik/EC_391L0287.html

[YME2] Οδηγία 96/2/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης Ιανουαρίου 1996, για τροποποίηση της

οδηγίας 90/388/ΕΟΚ, όσον αφορά τις κινητές και προσωπικές επικοινωνίες.

Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών

http://www.yme.gr/epik/EC_396L0002.html

[YME3] "Απελευθέρωση Επικοινωνιών" , Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών.

http://www.yme.gr/epik/apel_epik.html

http://www.wirelessweek.com/intl/
http://www.yme.gr/epik/EC_391L0287.html
http://www.yme.gr/epik/EC_396L0002.html
http://www.yme.gr/epik/apel_epik.html

	Comparison of the Wireless Mobile Public/State Strategies for the Rural Areas Development of each country between South Europe (Greece, Italy, Spain, Portugal) and North Europe (Finland, Sweden, Norway)
	Comparison of the Wireless Mobile Public/State Strategies for the Rural Areas Development of each country between South Europe (Greece, Italy, Spain, Portugal) and North Europe (Finland, Sweden, Norway)
	Ç Åõñþðç óôçí Ðáãêüóìéá ÐïëéôéêÞ Ïéêïíïìßá:
	ÔçëåðéêïéíùíéáêÞ ðïëéôéêÞ êáé áíÜðôõîç ôçò áãïñÜò ôçò ÅÅ

	ÅõñùðáúêÞ ÓôñáôçãéêÞ ãéá ôéò áóýñìáôåò êáé êéíçôÝò åðéêïéíùíßåò.
	Áóýñìáôåò åðéêïéíùíßåò
	ÅõñùðáúêÞ óôñáôçãéêÞ ãéá ôç íÝá ãåíéÜ áóõñìÜôùí êáé êéíçôþí åðéêïéíùíéþí.
	Comparison of the Wireless strategies in European countries
	Country
	Åëâåôßá - Ôï ôÝëïò ôïõ ìïíïðùëßïõ óôçí ÄõôéêÞ Åõñþðç.
	Mobile density and prices in Western Europe


	Rural Telecommunications
	[Ntca], [Ernberg] Ó’ áõôÞí ôçí åðï÷Þ ôïõ «Ðáãêüóìéïõ ×ùñéïý», ïé ôçëåðéêïéíùíßåò åßíáé üëï êáé ðåñéóóüôåñï æùôéêüò óýíäåóìïò ìåôáîý ôùí áóôéêþí êáé ðåñéöåñåéáêþí ðåñéï÷þí. Ôï ìåãáëýôåñï  ìÝñïò ôïõ ðëçèõóìïý óôéò õðü áíÜðôõîç ÷þñåò æïýíå óå áãñïôéêÝò êáé
	Äýï óçìáíôéêïß ëüãïé ãé’ áõôü åßíáé ç äéáêñéíüìåíç Ýëëåéøç êÝñäïõò ôùí áãñïôéêþí ôçëåðéêïéíùíéþí êáé ç Ýëëåéøç ôùí êáôÜëëçëùí ðïëéôéêþí êáé óôñáôçãéêþí ãéá ôçí ðáñï÷Þ ÊáèïëéêÞò Ðñüóâáóçò (Universal Access).
	Ïé Üíèñùðïé óôéò áãñïôéêÝò ðåñéï÷Ýò åßíáé ãåíéêÜ öôù÷ïß êáé ëßãïé Ý÷ïõí ôçí äõíáôüôçôá íá Ý÷ïõí ôçëåðéêïéíùíéáêÝò õðçñåóßåò. Áõôü åßíáé Ýíáò öáýëïò êýêëïò – ëßãïé ðåëÜôåò óçìáßíåé õøçëÝò ôéìÝò, ïé ïðïßåò áêüìç ðåñéóóüôåñï ìåéþíïõí ôï íïýìåñï ôùí åíäå÷üìå
	Ïé íÝåò áóýñìáôåò ôå÷íïëïãßåò ðñïóöÝñïõí ðåñéóóüôåñï áðïôåëåóìáôéêÝò ùò ðñïò ôï êüóôïò ëýóåéò. Åíôïýôïéò, óõ÷íÜ,  ï Þäç õðÜñ÷ïí ôçëåðéêïéíùíéáêüò ïñãáíéóìüò ìüëéò êáé ìå ôá âßáò Ý÷åé ôï êåöÜëáéï ðïõ áðáéôåßôáé ãéá åðåíäýóåéò ãéá ôçí êÜëõøç ôùí ðåñéóóüôåñ
	Åðßóçò áíáóôáëôéêü ðáñÜãïíôá áðïôåëïýí ôá õðÜñ÷ïíôá ðïëéôéêÜ êáé ñõèìéóôéêÜ üñéá ãéá ôïõò íåïåéóá÷èåßò, ðïõ ðéèáíüí íá Þèåëáí íá åðåíäýóïõí óôéò áãñïôéêÝò ôçëåðéêïéíùíßåò.
	Ìßá ëýóç åßíáé ç äçìéïõñãßá ôïðéêþí, áíåîÜñôçôùí ôçëåöùíéêþí óõóôçìÜôùí ðïõ áíÞêïõí óôéò Êïéíüôçôåò ôéò ïðïßåò åîõðçñåôïýí êáé óõíäÝïíôáé ìå ôï äßêôõï ôçò êñáôéêÞò ôçëåöùíéêÞò åôáéñåßáò. ¸íá èáõìÜóéï ðáñÜäåéãìá åßíáé Ýíá åßäïò óõóôçìÜôùí ãíùóôþí ùò ôçëåö
	Ôçëåöùíéêïß óõíåôáéñéóìïß ðïõ áíÞêïõí óå êïéíüôçôåò Ý÷ïõí ìå åðéôõ÷ßá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá íá åîõðçñåôÞóïõí áãñïôéêÝò ðåñéï÷Ýò ó’ Ýíá áñéèìü ÷ùñþí ðïõ ïé êõâåñíÞóåéò Ý÷ïõí Ýëëåéøç ðüñùí ãéá íá ôï ðåôý÷ïõí Þ üðïõ ìåãÜëåò éäéùôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò äåí åíäéáöÝñï
	ÐïëëÝò õðü áíÜðôõîç ÷þñåò (developing countries) âñßóêïíôáé óôçí äéáäéêáóßá áíÜðôõîçò ðïëéôéêþí ãéá íá âåëôéþóïõí ôçí ôçëåðéêïéíùíéáêÞ äéåßóäõóç óôéò áãñïôéêÝò ðåñéï÷Ýò, üðùò ðáñá÷ùñÞóåéò áäåéþí ãéá åîõðçñÝôçóç áãñïôéêþí êïéíïôÞôùí (Ìåîéêü, Öéëéððßíåò..
	Åíôïýôïéò, ôï êüóôïò ôçò rural telecommunication technology óõíå÷ßæåé íá ìåéþíåôáé. Ôï ãåãïíüò áõôü, êáèþò êáé ç Üöéîç ôùí íÝùí Mobile Personal Communication Systems by Satellite (GMPCS) üðùò Iridium, Globalstar êáé Teledesic, üðùò åðßóçò ç åìöÜíéóç ôùí
	ÐÅÑÉÅ×ÏÌÅÍÁ
	ÊáôÜëïãïò ÁñôéêïëÝîåùí
	UMTS			Universal Mobile Telecommunications System.
	ÂÉÂËÉÏÃÑÁÖÉÁ

