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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)
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Τηλεπικοινωνιακή πολιτική στην ΕυρώπηΤηλεπικοινωνιακή πολιτική στην Ευρώπη

• Στις 1/1/98 επίσηµο άνοιγµα στον ανταγωνισµό των
τηλεπικοινωνιακών αγορών της ΕΕ.

• Ρύθµιση τηλεπικοινωνιών µέρος της ευρύτερης διαδικασία
της οικονοµικής ενοποίησης της Ευρώπης.

• Τέλη δεκαετίας 1980 ξεκινά η διαδικασία απελευθέρωσης
των Τηλεπικοινωνιών ως φυσική κατάληξη των µεγάλων
δυνατοτήτων τους

• 1987 η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
δηµοσίευσε την Πράσινη Βίβλο για την ανάπτυξη µιας
ενιαίας αγοράς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και
συσκευών.
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Ευρωπαϊκή στρατηγική για ασύρµατες καιΕυρωπαϊκή στρατηγική για ασύρµατες και
κινητές επικοινωνίεςκινητές επικοινωνίες

• Οι περισσότερο κερδισµένες.
• ∆ιάσπαση κρατικών αγορών =>ασύµβατα πρότυπα => περιορισµός
ικανότητας χρήσης εκτός συνόρων.

• Μετά το 1987, εισαγωγή της ψηφιακής γενιάς των δηµόσιων συστηµάτων
κινητών επικοινωνιών (GSM, DECT, ERMES), µέσω συντονισµού του
φάσµατος.

•  GSM (Global System for Mobile Telecommunications -Παγκόσµιο σύστηµα
κινητών επικοινωνιών)

•  DECT (European digital cordless communication- Ευρωπαϊκές ασύρµατες
ψηφιακές τηλεπικοινωνίες)

•  και ERMES (European digital radio – messaging system- Πανευρωπαϊκό
σύστηµα τηλεειδοποίσης).

• Η εναρµόνιση των συχνοτήτων επιτεύχθηκε µέσω θέσπισης τριών οδηγιών.
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Ευρωπαϊκή στρατηγική για ασύρµατες καιΕυρωπαϊκή στρατηγική για ασύρµατες και
κινητές επικοινωνίες (συνέχεια)κινητές επικοινωνίες (συνέχεια)

• Οδηγία 87/372/ΕΟΚ (GSM), καθορίζει τις ζώνες συχνοτήτων που
θα διατεθούν από τα Κράτη µέλη για µία Πανευρωπαϊκή υπηρεσία
πανευρωπαϊκών δηµόσιων κινητών ψηφιακών κυψελωτών
επίγειων επικοινωνιών , µέχρι 1/1/91.

• Οδηγία 90/544/ΕΟΚ (ERMES), σχετικά µε τις ζώνες συχνότητας
που ορίζονται για τη συντονισµένη εγκατάσταση του
Πανευρωπαϊκού επίγειου δηµόσιου συστήµατος ραδιοτηλε-
ειδοποίησης (RMU) στην Κοινότητα.

• 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, µέχρι 1/1/92.
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• Το GSM πρότυπο επέτρεπε την
περιαγωγή.

• Καθιερώθηκε παγκοσµίως και
καθιερώθηκε σε περισσότερες
από 60 χώρες.

• Οδήγησε στην ραγδαία ανάπτυξη
της ασύρµατης αγοράς.

• Το 1993, 16 εκ. συνδροµητές στη
Ευρώπη που έφτασαν το 1998,
100 εκ. συνδροµητές

Εικόνα 1
Πηγή: ITU adapted from Ericsson, GSM MoU,
CDMA Development Group

Ευρωπαϊκή στρατηγική για ασύρµατες καιΕυρωπαϊκή στρατηγική για ασύρµατες και
κινητές επικοινωνίες (συνέχεια)κινητές επικοινωνίες (συνέχεια)
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• Στις 14/12/98 υιοθετήθηκε η 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.

• Το καθολικό σύστηµα κινητών επικοινωνιών (UMTS) είναι η
Ευρωπαϊκή πρόταση για το κινητό σύστηµα τρίτης  γενιάς (ΙΜΤ-2000)
που ανέπτυξε η ITU και θα προσφέρει πρόσβαση σε ευρύ φάσµα
πολυµεσικών υπηρεσιών και ασύρµατη πρόσβασης στο Ιnternet.

• Επιτρέπουν την περιαγωγή βάση κοινών προτύπων καθορισµένων από
το ETSI (Ευρωπαϊκό Ίδρυµα Προτύπων Τηλεπικοινωνιών).

• Υπηρεσίες UMTS στην Ευρώπη από 1/1/2002

Ευρωπαϊκή στρατηγική για τη Ευρωπαϊκή στρατηγική για τη νέα νέα γενιάγενιά
ασύρµατων και κινητών επικοινωνιών (ασύρµατων και κινητών επικοινωνιών (UMTS)UMTS)
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Comparison of the Wireless strategies inComparison of the Wireless strategies in
European countriesEuropean countries

• Απελευθέρωση τηλεπικοινωνιών =>ραγδαία
ανάπτυξη της ασύρµατης αγοράς.

• Ρυθµοί διείσδυσης στο 30% για µερικά κράτη
της ΕΕ.

• Η Ισπανία το 1996 παρουσίασε άλµα 200%
στους συνδροµητές της. Η Ισπανία είναι µία
από τις πρώτες χώρες που έχει απονέµει
άδειες τρίτης γενιάς (3G).

• Η Φιλανδία έχει περισσότερους συνδροµητές
κινητής τηλεφωνίας από ότι σταθερής. Είναι
η πρώτη χώρα που χορήγησε άδειες 3G

Εικόνα 3
Πηγή:ITU. Based on situation in 187 of the ITU
Member States.



Αµαράντου Θεανώ 8

Ρυθµός διείσδυσης για τις κινητές 
επικοινωνίες 
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Εικόνα 5
Πηγή: The Strategis Group (Wireless Week)

Country Penetration
Greece 6,50%
Portugal 7,90%
Spain 8,90%
Italy 13,60%
Sweden 29,60%
Norway 31,30%
Finland 33,80%

Comparison of the Wireless strategies inComparison of the Wireless strategies in
European countries (European countries (cont’dcont’d))

Οι Σκανδιναβικές χώρες
παρουσιάζουν πολύ
µεγαλύτερο ρυθµό
διείσδυσης απ' ότι οι
Μεσογειακές χώρες
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•  Στην Ελλάδα έχουν απελευθερωθεί όλες οι ενσύρµατες τηλεπικοινωνίες
εκτός της φωνητικής τηλεφωνίας και όλες οι ενσύρµατες µε ορισµένους
περιορισµούς.

• Έως 31/12/2000 δικαίωµα αναβολής για κατάργηση των αποκλειστικών
δικαιωµάτων του ΟΤΕ.

• Βασικός σκοπός της κυβερνητικής πολιτικής η ανάπτυξη της
περιφέρειας, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που προσφέρει η Κοινωνία των
Πληροφοριών.

• ∆ράσεις του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης
• ∆ράσεις του Υπουργείου Αιγαίου.

Comparison of the Wireless strategies inComparison of the Wireless strategies in
European countries (European countries (cont’dcont’d))
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RuralRural TelecommunicationsTelecommunications
• Ανεπαρκή ή ανύπαρκτη η πρόσβαση στην Πληροφορία και στις
τηλεπικοινωνίες στις υπό ανάπτυξη χώρες. Το 60% του πληθυσµού
παγκοσµίως δεν έχει πρόσβαση σε τηλέφωνο.
– Αιτίες: ∆εν αποτελούν επικερδή επένδυση. Επιλογή κάλυψης των
αστικών περιοχών που είναι περισσότερο κερδοφόρες. Λίγοι πελάτες
<=> υψηλές τιµές.

– Έλλειψη κατάλληλων πολιτικών και στρατηγικών.
– Υπάρχοντες  ρυθµιστικοί και πολιτικοί περιορισµοί για τους
νεοεισαχθείς.

• Μία λύση: Telephone cooperative. Τοπικά ανεξάρτητα τηλεφωνικά
συστήµατα που ανήκουν στην Κοινότητα που εξυπηρετούν και συνδέονται
µε το δίκτυο της Κρατικής τηλεφωνικής εταιρείας.

• Οι νέες ασύρµατες τεχνολογίες προσφέρουν περισσότερο αποτελεσµατικές
ως προς το κόστος λύσεις.


