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Ταυτότθτα Ζρευνασ

• 12 χώρεσ, μερικζσ 
χιλιάδεσ πόλεισ και 
χωριά

• >80 ευρυηωνικά ζργα

• Πρωτοβουλίεσ διμων 
και περιφερειών

• >20 ςυνεντεφξεισ 



Συμπεράςματα Ι

• Οι ευρυηωνικζσ ςτρατθγικζσ των δθμοτικών 
δικτφων ςχετίηονται άμεςα με τουσ 
εμπλεκόμενουσ φορείσ ςτο ΣΔΙΤ
– Εταιρείεσ θλεκτρικισ ενζργειασ, Ιδιώτεσ, Διμοι με 

κοινοτικι χρθματοδότθςθ

• Οι διακζςιμοι μθχανιςμοί χρθματοδότθςθσ από 
τθν ΕΕ προωκοφν τθν οριηόντια ανάπτυξθ 
περιφερειακών φυςικών μονοπωλίων με 
υποχρζωςθ παροχισ ανοικτισ πρόςβαςθσ

• Οι επιλογζσ των διμων ζχουν ςθμαντικά όμοια 
χαρακτθριςτικά ςε εκνικό επίπεδο



Συμπεράςματα ΙΙ

• Τα διεκνώσ προβεβλθμζνα δθμοτικά ευρυηωνικά
ζργα δεν αντικατοπτρίηουν ςτθν πραγματικι 
διάςταςθ οφτε τθν Ευρωπαϊκι ευρυηωνικότθτα
γενικώσ, οφτε τθν κατάςταςθ ςτθ χώρα 
αναφοράσ ιδιαιτζρωσ

• Μικρζσ διαφοροποιιςεισ πολιτικών, εντόσ και 
πζραν των τθλεπικοινωνιών,  μποροφν να 
επιφζρουν μεγάλεσ διαφορζσ ςτθν μορφι τθσ 
δθμοτικισ ανάμειξθσ για τθν ανάπτυξθ 
ευρυηωνικών δικτφων



Οι περιπτώςεισ των πρωτοπόρων: 
Σουθδία – Ολλανδία - Δανία

• Σουηδία: Εκνικι ευρυηωνικι ςτρατθγικι (2000), επιδότθςθ 
ηιτθςθσ και καταςκευισ υποδομών, ΜΑΝ, αποκεντρωμζνθ 
δθμόςια διοίκθςθ, δθμοτικζσ ενεργειακζσ εταιρείεσ, 
ςκοτεινι ίνα και ανοικτι πρόςβαςθ - Stockholm

• Ολλανδία: Σχζδιο τθσ KPN (2003), απελευκζρωςθ 
ενζργειασ (1998), απαγόρευςθ δθμοτικισ ςυμμετοχισ 
(2006), άρςθ απαγόρευςθσ (2010), Reggefiber, αςτικά 
δίκτυα - Amsterdam

• Δανία: Όχι ςτθν απευκείασ ευρυηωνικι ανάμειξθ διμων, 
απελευκζρωςθ ενζργειασ (1999), electric supply act, 
περιφερειακά / αγροτικά δίκτυα (2002)



Κφριεσ Ευρυηωνικζσ Στρατθγικζσ ανά 
Χώρα

Γερμανία: 
Ηλεκτρικζσ 

εταιρείεσ, αςτικά 
δίκτυα

Δανία: Ηλεκτρικζσ 
εταιρείεσ, 

περιφερειακά 
αγροτικά δίκτυα

Ελβετία: 
Ηλεκτρικζσ 

εταιρείεσ, αςτικά 
δίκτυα

Ολλανδία: Ιδιώτεσ, 
αςτικά δίκτυα

Ιταλία: Ιδιώτεσ, 
αςτικά δίκτυα

Μ. Βρετανία: 
Ιδιώτεσ, ΜΑΝ

Σουηδία: Διμοι, 
ΜΑΝ, 

περιφερειακά 
δίκτυα

Γαλλία, Ιςπανία: 
Διμοι, ΜΑΝ, 

κοινοτικι 
χρθματοδότθςθ



Συμπεράςματα για τθν Ελλθνικι 
Περίπτωςθ

• Η απουςία δθμοτικών θλεκτρικών εταιρειών δυςχεραίνει 
τθν ανάπτυξθ οπτικών δικτφων πρόςβαςθσ

• Η απόπειρα για one-size-fits-all ςτρατθγικι μπορεί να 
οδθγιςει ςε κακυςτεριςεισ και χαμθλό δείκτθ 
αποτελεςματικότθτασ

• Δφο επιλογζσ πρζπει να εξεταςτοφν ςε τεχνο-οικονομικό 
επίπεδο και επίπεδο πολιτικισ: Συνεργαςία με ιδιώτεσ 
(αςτικά δίκτυα) ι εκνικι/ευρωπαϊκι χρθματοδότθςθ 
(περιφερειακά δίκτυα)

• Οι βακμιαίεσ επεκτάςεισ των δικτφων βοθκοφν τθν 
επιχειρθματικι περίπτωςθ

• Υπθρεςίεσ και διευκολφνςεισ προσ τουσ πολίτεσ για τθν 
ενκάρρυνςθ τθσ χριςθσ των ευρυηωνικών ςυνδζςεων



Ευχαριςτώ


