
Η οπτική ίνα φτάνει στις γειτονιές
Υπερυψηλές ταχύτητες Internet | Νέες δυνατότητες για τις τοπικές κοινωνίες



Η μεγάλη εικόνα

Δίκτυα Νέας Γενιάς 
• Πολύ γρήγορο internet –

100Mbps
• Βασικός μοχλός 

ανάπτυξης ελληνικής 
οικονομίας 

Εθνικοί στόχοι Ε.Ε. 
(Ψηφιακή Ατζέντα 2020)
• Ταχύτητες 30 Mbps για 

το 100% του πληθυσμού
• Ταχύτητες 100 Mbps για 

το 50% του πληθυσμού



Ο Όμιλος ΟΤΕ φέρνει τις οπτικές ίνες στις γειτονιές
• Ο μεγαλύτερος επενδυτής σε νέες τεχνολογίες & υποδομές στην Ελλάδα
• Επενδύσεις €1,3 δισ. κυρίως σε Δίκτυα Νέας Γενιάς 
• Σταθερή τηλεφωνία: αντικατάσταση δικτύου χαλκού με οπτικές ίνες

• Ταχύτητες 50 Mbps & αναβάθμιση σε 100 Mbps μέσω vectoring
• Στόχος: οπτική ίνα μέχρι το σπίτι



Οφέλη για 
τους δημότες

• Αναβαθμισμένη εμπειρία 
internet

• Πρόσβαση σε πολύ 
υψηλές ταχύτητες 
internet

• Λιγότερες βλάβες-
λιγότερα σκαψίματα για 
αποκατάσταση βλαβών

• Αποτελεσματικότερη 
πρόσβαση στις 
e-υπηρεσίες του 
Δημοσίου



Οφέλη για τις 
τοπικές 
επιχειρήσεις

• Τόνωση τοπικής 
οικονομίας

• Νέες δυνατότητες και 
ευκαιρίες

• Επιπλέον οφέλη για 
επιχειρήσεις  τουρισμού, 
εστίασης & real estate

• Εγκατάσταση νέων 
εταιρειών στο Δήμο

• Σημαντικό πλεονέκτημα 
έναντι Δήμων χωρίς 
οπτικές ίνες



Οφέλη για το Δήμο
ή χαμένη ευκαιρία

Άμεσα
• Εφάπαξ τέλη εγκατάστασης
• Ετήσια τέλη διέλευσης

Έμμεσα
• Ένταξη στους πρωτοπόρους 

Δήμους της χώρας
• Η πόλη μπαίνει στη νέα ψηφιακή 

εποχή με σύγχρονες υποδομές & 
γρήγορο internet

• Νέες δυνατότητες υπηρεσιών 
υγείας και εκπαίδευσης και 
online υπηρεσίες

• Βελτίωση ποιότητας ζωής 
πολιτών



Τα έργα



Τα έργα

Ελάχιστη όχληση 
• Μικροτάφρος πλάτους 10 εκατ. 

– Αποκατάσταση σε 1-2 μέρες
• Αλλαγή των παλιών καμπινών 

(ΚΑΦΑΟ) με υπερσύγχρονες 
στις ίδιες θέσεις

Κατασκευή υψηλών 
προδιαγραφών
• Μεγάλη & έμπειρη 

κατασκευαστική εταιρεία
• Ποιότητα κατασκευής
• Εγγυημένη αποκατάσταση

Παράδοση έργου σε 2-3 
μήνες max



Σχέδιο αναβάθμισης για το Δήμο ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
• Υπερηψηλές ταχύτητες internet σε ΧΧ 

τηλεφωνικές συνδέσεις 
• Συνολικό κόστος επένδυσης: € ΧΧΧΧΧ
• Αντικατάσταση ΧΧΧ καμπινών

• Συνολικό μήκος μικροτάφρων: ΧΧ χλμ
• Εφάπαξ έσοδα Δήμου: € ΧΧΧΧ
• Ετήσια έσοδα Δήμου: € ΧΧΧΧ
• Χρόνος ολοκλήρωσης: Χ μήνες


