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Τν Ψεθηαθφ Μέξηζκα - Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε
γηα ηελ πινπνίεζε δηθηχσλ 4εο γεληάο θηλεηψλ
επηθνηλσληψλ ζηελ Διιάδα
Γηώξγνο Στευαλόπνπινο
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Γελ. Δ/λτήο ΕΕΚΤ

Επξωπαϊθή πξνσέγγησε/ στξατεγηθή γηα
κετατξνπή τνπ ΨΜ σε νηθνλνκηθή αλάπτπμε θ΄
θνηλωληθά νυέιε
Η ΔΔ πξνσζεί ηελ αλάπηπμε ηεο Κηλεηήο Δπξπδσληθφηεηαο γηα
ηαρχηεξε πξαγκαηνπνίεζε ησλ σθειεηψλ γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηνπο
πνιίηεο ηεο Δπξψπεο
 Τφλσζε ηεο απνδνηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ θάζκαηνο θαη εμαζθάιηζε δηάζεζεο
επαξθνχο εχξνπο θάζκαηνο γηα ηελ Κηλεηή Δπξπδσληθφηεηα – ην θάζκα ηεο δψλεο
800 MHz (790-862 MHz)
 Αζχξκαηεο επξπδσληθέο ζπλδέζεηο, κέζσ ηερλνινγίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο 4εο
γεληάο (LTE), γηα παξνρή θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε, πξνο
φθεινο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηεο ζπλνιηθήο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη νηθνλνκίαο
ηεο Δπξψπεο
 Έσο ην 2013, λα είλαη εθηθηέο νη επξπδσληθέο επηθνηλσλίεο γηα φινπο, κε
εμππεξέηεζε ησλ θαηνίθσλ απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ, φπνπ ε εγθαηάζηαζε
θαισδηαθψλ δηθηχσλ δελ είλαη νηθνλνκηθά βηψζηκε – έλαο απφ ηνπο θχξηνπο
ζηφρνπο ηνπ Digital Agenda γηα ηελ Δπξψπε
 Βαζηθή πξνυπφζεζε επηηπρίαο ε ζπληνληζκέλε πξνζέγγηζε εθ κέξνπο ησλ ΚΜ,
ψζηε λα απνθεπρζεί ν θαηαθεξκαηηζκφο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη, θαηά
ζπλέπεηα, ε απψιεηα επίηεπμεο νηθνλνκηψλ θιίκαθαο
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Επξωπαϊθή πξνσέγγησε/ στξατεγηθή γηα
κετατξνπή τνπ ΨΜ σε νηθνλνκηθή αλάπτπμε θ΄
θνηλωληθά νυέιε
Γηαηί ε δψλε 800 MHz γηα ηελ Κηλεηή Δπξπδσληθφηεηα
•

Η δηάδνζε ηνπ ζήκαηνο είλαη πνιχ θαιχηεξε ζηηο ρακειέο ζπρλφηεηεο

•

Άξα ρξεηάδνληαη ιηγφηεξεο ππνδνκέο γηα παξνρή επξχηεξεο θάιπςεο

•

Σπλεπψο κείσζε ηνπ θφζηνπο ππνδνκψλ, βειηίσζε ηεο παξερφκελεο
ππεξεζίαο, εμαζθάιηζε ηεο επηθνηλσλίαο ζην εζσηεξηθφ ησλ θηηξίσλ θαη
πξφζβαζε ζε απνκεκαθξπζκέλνπο πιεζπζκνχο αγξνηηθψλ πεξηνρψλ

•

Η ππνδνκή ζε απηή ηε δψλε ζα είλαη πεξίπνπ 70% θζελφηεξε απ‟ φ,ηη κε ηηο
ξαδηνζπρλφηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ζήκεξα ε 3ε γεληά ΚΤ [IP/10/540]
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Επξωπαϊθή πξνσέγγησε/ στξατεγηθή γηα
κετατξνπή τνπ ΨΜ σε νηθνλνκηθή αλάπτπμε θ΄
θνηλωληθά νυέιε
Γηαηί ελαξκφληζε/ ζπληνληζκφο ησλ ΚΜ ηεο Δπξψπεο
•

Οη λέεο αζχξκαηεο εθαξκνγέο είλαη ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ππεξεζίεο καδηθήο
αγνξάο θαη, γηα λα είλαη εκπνξηθά βηψζηκεο, εμαξηψληαη απφ ηελ επίηεπμε
νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θαη απφ ηα νθέιε ηεο εληαίαο αγνξάο

•

Οη ζπζθεπέο θαη νη ππεξεζίεο πξέπεη λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ ζε φια ηα
ΚΜ

•

Θα απνθεπρζνχλ παξεκβνιέο απφ γεηηληάδνπζεο ρψξεο εάλ ρξεζηκνπνηνχλ,
αληίζεηα κε ηελ Δπξψπε, ηε δψλε 800 MHz γηα επξπεθπνκπή πςειήο ηζρχνο

•

Η ζπληνληζκέλε ρξήζε ηνπ ΨΜ ηεο δψλεο 800 MHz κπνξεί λα επηθέξεη ζηελ
νηθνλνκία ηεο Δπξψπεο ψζεζε χςνπο έσο θαη €50 δηζ. (ζε βάζνο 15 εηψλ, ζε
ζρέζε κε ηε κε ζπληνληζκέλε πξνζέγγηζε) [ΜΔΜΟ/09/482]

•

Η θαηνρχξσζε ηεο δψλεο 800 MHz γηα ηηο Κηλεηέο Δπηθνηλσλίεο έρεη
πηνζεηεζεί απφ 15 ρψξεο ηεο Δπξψπεο (Απζηξία, Γαλία, Ιξιαλδία, Οιιαλδία,
Σνπεδία, Φηλιαλδία, Γαιιία, Διβεηία, Γεξκαλία, Ιξιαλδία, Ννξβεγία, Ιζπαλία,
ΗΒ, Τζερία θαη Ιηαιία κε ζηαδηαθή απνδέζκεπζε - ε Γεξκαλία έρεη ήδε
απνλέκεη ην θάζκα)
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Υπεξεσίεο/ ευαξκνγέο πνπ ζα θάλνπλ
ρξήσε τεο Κηλετήο Επξπδωληθότεταο
Η επειημία ηνπ «επξπδσληθνχ» θηλεηνχ είλαη απαξάκηιιν πξνηέξεκα
Με ηηο επξπδσληθέο εθαξκνγέο, ην θηλεηό ηειέθσλν ζα απνηειεί ην εξγαιείν κε ην νπνίν ζα
ιακβάλνπκε θαη ζα δίλνπκε νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία, ζε νπνηαδήπνηε κνξθή θαη από/ πξνο
νπνηνδήπνηε γεσγξαθηθό ζεκείν
•
•

•
•
•
•

Mobile social networking
Ψεθηνπνίεζε Σπλαιιαγψλ (digitization)
• e-Commerce
• Ψεθηαθή ςπραγσγία (download multimedia content)
• VoIP Communication – ζπλδηαιέμεηο κέζσ δηθηύσλ πςειώλ ηαρπηήησλ
• e-Health – απνζηνιή εμεηάζεσλ θ΄ ζπληαγνγξάθεζε
• e-work – εμ΄ απνζηάζεσο εξγαζία
• Telepresence – ζπκκεηνρή ζε ηειεδηάζθεςε
Πεγή: ΙΟΒΔ 2010
• e-Government – ζπλαιιαγέο κε Γεκόζην/ ηξάπεδεο
Γίθηπα δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (smart grids)
• Ακθίδξνκε επηθνηλσλία δηαρεηξηζηή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο – θαηαλαισηή/ κηθξνπαξαγσγό
Δπθπή Κηίξηα (smart buildings) θαη ζπζηήκαηα θαηακέηξεζεο (smart metering systems)
• Γηαρείξηζε ηεο δήηεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
Δπθπείο Πφιεηο (smart cities)
• Γηαρείξηζε θπθινθνξίαο θ΄ ζπζηήκαηα έγθαηξεο εηδνπνίεζεο
• Γηαρείξηζε αλαγθώλ θσηηζκνύ δεκνζίσλ νδώλ
Δπθπήο δηαρείξηζε εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (smart logistics)
• Γηαρείξηζε ηνπ ζηόινπ νρεκάησλ (δξνκνιόγεζε), ηεο θόξησζεο θαη ηεο ηειεκαηηθήο
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(παξαθνινύζεζε ηεο θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο νρεκάησλ)

Κηλεηή Δπξπδσληθφηεηα – Δθζεηηθή ε αχμεζε
δήηεζεο παγθνζκίσο
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Οη πξνβιέςεηο δείρλνπλ παγθφζκηα ηάζε αχμεζεο ζπλδξνκεηψλ θαη
ρξήζεο Mobile Broadband θαη εθζεηηθή αχμεζε κεηαθνξάο δεδνκέλσλ
κέζσ Mobile Broadband
Ο Κιάδνο εθηηκά όηη δηεζλώο ην 2015 ε θπθινθνξία ζηα δίθηπα ζα είλαη 10πιάζηα ηνπ
2008 θαη ηα δεδνκέλα ζα αληηπξνζσπεύνπλ ην 95% ηνπ ζπλνιηθνύ όγθνπ θπθινθνξίαο
(BuddeComm, Analysis Mason – Western European Countries: Oct 2008)

Πεγή:Cisco 2010
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Κηλεηή Δπξπδσληθφηεηα – Θέκα ρξφλνπ λα απνηειεί
ην βαζηθφ κέζν επηθνηλσλίαο παγθνζκίσο
Λεπτά Χρήσης Σταθερής και Κινητής
Τηλεφωνίας ανά άτομο/μήνα (ΕΕ -2007)

• Ήδε από ην 2007 ηα ιεπηά θίλεζεο
(θσλήο) αλά άηνκν/ κήλα κέζσ ησλ
δηθηύσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο
μεπέξαζαλ ηα ιεπηά θίλεζεο κέζσ ησλ
δηθηύσλ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο, ζε
15/27 ρώξεο ηεο ΔΔ.
• Δίλαη πιένλ ζέκα ρξόλνπ θαη ν όγθνο
ηεο δηαθίλεζεο δεδνκέλσλ κέζσ ησλ
επξπδσληθώλ δηθηύσλ Κηλεηήο
Δπηθνηλσλίαο λα μεπεξάζεη ην όγθν
κέζσ ζηαζεξώλ δηθηύσλ.
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Κηλεηή Δπξπδσληθφηεηα – Αχμεζε δήηεζεο = Αλάγθε γηα
δίθηπα πςειφηεξσλ ηαρπηήησλ θ΄ κεγαιχηεξεο ρσξεηηθφηεηαο
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Οη πξνβιέςεηο δείρλνπλ παγθφζκηα αχμεζεο ρξήζεο κε λέεο
ζπζθεπέο θαη ππεξεζίεο πνπ πνιιαπιαζηάδνπλ ηηο αλάγθεο γηα
Mobile Broadband

Πεγή:Cisco 2010

Η εθζεηηθή αχμεζε δήηεζεο επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ (θσλή θαη δεδνκέλα)
θαζηζηά επηηαθηηθή ηελ απφδνζε θαηάιιεινπ κεγέζνπο θάζκαηνο ζηελ
Κηλεηή Δπηθνηλσλία γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θαηάιιεισλ επξπδσληθψλ
δηθηχσλ πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη απνηειεζκαηηθά ζηηο κειινληηθέο
αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ (δεκφζην, επηρεηξήζεηο, λνηθνθπξηά)
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Η Κηλεηή Δπξπδσληθφηεηα θαζπζηεξεί ζηελ
Διιάδα φηαλ ζηελ Δπξψπε απμάλεηαη εθζεηηθά
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Η Διιάδα εκθαλίδεη ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε ζε ζρέζε κε ηελ
Δπξψπε ζηελ αλάπηπμε ηεο Κηλεηήο Δπξπδσληθφηεηαο
(“επξπδσληθφ ράζκα”)
• Ο αξηζκόο ησλ ελεξγώλ ζπλδξνκεηώλ θηλεηώλ ηειεπηθνηλσληώλ 3εο γεληάο (3G)
πνπ αμηνπνίεζαλ ππεξεζίεο δεδνκέλσλ 3G έθζαζε ζην ηέινο ηνπ β’ ηξηκήλνπ ηνπ
2010 ηνπο 1.279.871 (δηείζδπζε ζηνλ πιεζπζκό 11,3%) παξνπζηάδνληαο κείσζε
ζε ζρέζε κε ην α‟ ηξίκελν 2010 (1.368.548 ή δηείζδπζε 12,2%).
• Σν β’ ηξίκελν ηνπ 2010 ε δηείζδπζε γηα θάξηεο θηλεηήο επξπδσληθφηεηαο αλήιζε
ζε κφιηο 2,1%, παξνπζηάδνληαο αζήκαληε αχμεζε απφ ην α‟ ηξίκελν 2010
(2%). Ο Μέζνο φξνο ηεο Δπξψπεο είλαη 5,2% .
• Σε εηήζηα βάζε, ε αχμεζε ηεο δηείζδπζεο ηεο θηλεηήο επξπδσληθφηεηαο ζηελ
Διιάδα απμάλεηαη θαηά 25% πεξίπνπ. Ο αληίζηνηρνο ξπζκόο αύμεζήο ηεο
Δπξώπεο είλαη 86%.
Πηγή: ΕΕΤΤ
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Καζνξηζηηθφο ν ξφινο ηεο Πνιηηείαο ζηελ εμέιημε
ηεο Κηλεηήο Δπξπδσληθφηεηαο ζηελ Διιάδα
Δπηηάρπλζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαηάιιειεο πνιηηηθήο πνπ ζα εμαζθαιίδεη
ηελ επίηεπμε ησλ εζληθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ ηεο ζχγθιεζεο ηεο
Κηλεηήο Τειεθσλίαο θαη ηεο Δπίγεηαο Δπξπεθπνκπήο, θαη πνπ ζα ακβιχλεη
ην “επξπδσληθφ ράζκα” Διιάδνο - Δπξψπεο
 Πιήξε ελαξκφληζε ηεο Διιάδνο κε ηελ πνιηηηθή ηεο ΔΔ γηα ηελ απνλνκή θαη
ρξήζε ηνπ ΨΜ

 Δπίζεκε θαηνρχξσζε ηεο φιεο ηεο δψλεο 800 MHz (790-862 MHz) γηα ηηο
ππεξεζίεο Κηλεηήο Δπηθνηλσλίαο, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηφζν ην κέγεζνο
ηνπ θάζκαηνο φζν θαη ην εχξνο ησλ ζρεηηθψλ δηαχισλ είλαη θχξηεο
παξάκεηξνη γηα ηελ επίηεπμε κηαο απνηειεζκαηηθήο θηλεηήο επξπδσληθφηεηαο
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Σεκαληηθή ε ζπλεηζθνξά ηεο Κηλεηήο
Δπξπδσληθφηεηαο ζην ΑΔΠ ηεο Διιάδαο ην 2015
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Η ζπλνιηθή σθέιεηα ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία από ηελ αλάπηπμε ηεο δηείζδπζεο
ηνπ Mobile Broadband πξνβιέπεηαη ζην 1,6% ηνπ ΑΔΠ (€3,997 δηζ.) ην 2015,
κε ηελ εθαξκνγή θαηάιιειεο ξπζκηζηηθήο πνιηηηθήο [Μειέηε ΟΠΑ/ICAP Οθη. 2010]
Διείςδυςη mobilebroadband
Σελάξην Α - Σν ξπζκηζηηθό θαη θνξνινγηθό
πεξηβάιινλ δελ αιιάδεη θαη ε δηείζδπζε mobile
broadband αλαπηύζζεηαη κε ηνλ ίδην ξπζκό όπσο
θαη ζήκεξα
Σελάξην Β - Σν θξάηνο δηεπθνιύλεη ηελ αλάπηπμε
ησλ δηθηύσλ ππεξεζηώλ mobile broadband κε
απνηέιεζκα ε δηείζδπζε λα αλαπηπρζεί κε ηνλ
επξσπατθό ξπζκό
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Η πξόβιεςε ιακβάλεη ππόςε ηελ εθηίκεζε ηεο Παγθόζκηαο Σξάπεδαο (Qiang
2009), όηη ε ζπλεηζθνξά ησλ επξπδσληθψλ δηθηχσλ ζηηο αλεπηπγκέλεο
ρώξεο εθηηκάηαη ζε 1,21% ηνπ ΑΔΠ κε θάζε 10% αχμεζε ηεο δηείζδπζεο
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Οθέιε ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο απφ ηε ρξήζε
εθαξκνγψλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ Κηλεηή Δπξπδ.
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Σν ΙΟΒΔ (Μειέηε 2010) εθηηκά όηη ζσξεπηηθά κέρξη ην 2020, ε κείσζε ηνπ
ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα, κε ηελ ελζσκάησζε
εθαξκνγώλ ΚΔ, κπνξεί λα θηάζεη ηα €23,7 δηο.
Η ζηαδηαθή σξίκαλζε ηεο ελζσκάησζεο ησλ εθαξκνγώλ ΚΔ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε
εηήζηα κείσζε ηνπ θόζηνπο ιεηηνπξγίαο ηεο ηάμεο ησλ €3 δηζ. ην 2020. Σν πνζό απηό
αληηζηνηρεί ζην 1% πεξίπνπ ηνπ αλακελόκελνπ ΑΔΠ.
Εξοικονόμηςη
κόςτουσησλ επηρεηξήζεσλ ην 2020
Δμνηθνλφκεζε εηήζηνπ θφζηνπο
ιεηηνπξγίαο
1.337

Δθαξκνγέο θηλεηήο
επξπδσληθφηεηαο

eWork- Τηλεδιαςκζψη
863

Συςτήματα διαχείριςησ δρομολογίων
395

Συςτήματα διαχείριςησ φόρτωςησ
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eGovernment ςτισ επιχειρήςεισ
Onboard telematics
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Οθέιε γηα ην πεξηβάιινλ απφ ηε ρξήζε
εθαξκνγψλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ Κηλεηή Δπξπδ.
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Βάζεη ηεο Μειέηεο ΙΟΒΔ 2010, νη Κηλεηέο Δπηθνηλσλίεο κπνξνύλ λα
ζπλεηζθέξνπλ θαηά 15% ζηελ απαηηνύκελε κείσζε ησλ εθπνκπώλ γηα ηελ
επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ «20-20» ην 2020
Η ζπκβνιή ησλ εθαξκνγώλ Κηλεηήο Δπξπδσληθόηεηαο ζηε κείσζε ησλ αεξίσλ ηνπ
ζεξκνθεπίνπ ζηελ Διιάδα εθηηκάηαη όηη ζα αλέιζεη ην 2020 ζηνπο 4,9 εθαη. ηόλνπο
CO2eq, κέγεζνο πνπ αληηζηνηρεί ζε 3,7% ησλ εθπνκπώλ ηεο ρώξαο γηα ην 2005
Μείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ ην 2020 („000 ηφλνπο CO2eq)
απφ ηξεηο νκάδεο εθαξκνγψλ πνπ βαζίδνληαη ζηηο ΚΔ
Ψεθηνπνίεζε
364
Αλαδηάξζξσζε
δηαδηθαζηψλ

Γηαρείξηζε ηεο
δήηεζεο
841

3 673
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Οθέιε γηα Γήκνπο θαη Πεξηθέξεηεο απφ ηε ρξήζε
εθαξκνγψλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ Κηλεηή Δπξπδ.

14

Η Μειέηε ΙΟΒΔ 2010 πξνζδηνξίδεη νθέιε από ηελ πξνώζεζε ηεο ΚΔ ζηνπο
Γήκνπο θαη Πεξηθέξεηεο κέζσ επηθνηλσλίαο Μ2Μ (Machine-to-Machine)
• εμνηθνλόκεζε πόξσλ κε αλάπηπμε έμππλσλ δηθηχσλ θνηλήο σθέιεηαο
(ύδξεπζεο, άξδεπζεο θιπ.)

• θαιύηεξε εμππεξέηεζε απνκαθξπζκέλσλ θαη δπζπξφζηησλ πεξηνρψλ αιιά θαη
εππαζψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνύ (ηειε-εθπαίδεπζε, ηειε-εξγαζία, ηειε-ηαηξηθή
θιπ.)
• βέιηηζηε δηαρείξηζε ηνπ ζηφινπ νρεκάησλ ησλ Γήκσλ (fleet management)

• βειηηζηνπνίεζε ησλ δεκνηηθώλ κεηαθνξψλ
• απνηειεζκαηηθόηεξε αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ (ππξθαγηώλ θ.α.) θαη ηεο
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (π.ρ. Δληαίνο Δπξσπατθόο Αξηζκόο Έθηαθηεο Αλαγθήο-112 ,
e-call γηα αηπρήκαηα κε απηνθίλεηα, άκεζε εηδνπνίεζε πνιηηώλ θαη απνζηνιή
νδεγηώλ γηα θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο – ππξθαγηέο, ζεηζκνί, πιεκκύξεο θιπ.)
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Οθέιε γηα ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ πνιηηψλ απφ ηε
ρξήζε εθαξκνγψλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ Κηλεηή Δπξπδ.
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Βάζεη ηεο Μειέηεο ΙΟΒΔ 2010, νη εθαξκνγέο πνπ βαζίδνληαη ζηελ ΚΔ κπνξνύλ
λα εμνηθνλνκήζνπλ ζεκαληηθό ρξόλν γηα ηα άηνκα πνπ ηηο ρξεζηκνπνηνύλ ζηελ
ηδησηηθή ηνπο δσή
• Έλα άηνκν κπνξεί λα εμνηθνλνκήζεη θαηά κέζν φξν 234 ψξεο αλά έηνο. Απηόο ν
ρξόλνο κεηαθξάδεηαη ζε 2 ρξόληα από ηε δσή ελόο 75-ρξνλνπ
• Τςειόηεξε είλαη ε εμνηθνλόκεζε ρξόλνπ ησλ ρξεζηώλ eHealth θαη ησλ
ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θπθινθνξίαο θαζώο νη απνζηάζεηο γηα ηαηξηθέο
επηζθέςεηο είλαη κεγαιύηεξεο, εηδηθά γηα ηνπο θαηνίθνπο νξεηλώλ θαη λεζησηηθώλ
πεξηνρώλ, ελώ ε θαζεκεξηλή δηέιεπζε από νδνύο κε εγθαηεζηεκέλα ζπζηήκαηα
δηαρείξηζεο θπθινθνξίαο έρεη ηελ πςειόηεξε ζπρλόηεηα ρξήζεο
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ΨΜ γηα φινπο - Broadcasting & Mobile
Communications

16

 Σν θάζκα 790-862 MHz γηα ηελ Κηλεηή Δπξπδσληθόηεηα (ην ΨΜ ηεο δώλεο
800 MHz) απνηειεί πεξίπνπ ην έλα ηέηαξην ηνπ ζπλνιηθνύ θάζκαηνο πνπ
ζα απειεπζεξσζεί κε ηελ ςεθηαθή κεηάβαζε (ην ζπλνιηθό ΨΜ) [IP/10/540]
 Σν ζπλνιηθό ΨΜ επαξθεί ηόζν γηα επηπιένλ ςεθηαθά ξαδηνηειενπηηθά
θαλάιηα όζν θαη γηα ηελ θηλεηή επξπδσληθόηεηα
 Η Ψεθηαθή Μεηάβαζε απνηειεί επθαηξία γηα σθέιηκε ζπλεξγαζία κεηαμύ
ησλ θιάδσλ Broadcasting θαη Mobile Communications, κε ηηο λέεο
ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο πνπ ζα αλαπηπρζνύλ γηα ρξήζε ηνπ ΨΜ θαη ηηο
ππεξεζίεο ζύγθιεζεο ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη ηεο επίγεηαο
επξπεθπνκπήο
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ΣΥΝΟΨΗ
ΨΜ → Νέα Γίθηπα ΚΤ → Νέεο Δθαξκνγέο ΚΔ →
Πνιιαπιά νθέιε γηα ηελ Οηθνλνκία θ‟ Κνηλσλία
Η Κηλεηή Δπξπδσληθφηεηα είλαη κνριφο ηεο Δπξσπατθήο Σηξαηεγηθήο γηα βειηίσζε ηεο
παξαγσγηθφηεηαο ηεο θνηλσλίαο (δεκφζην, επηρεηξήζεηο, λνηθνθπξηά) [productivity jump],
ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο φισλ
Τν ΨΜ ζηε δψλε 800 MHz είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα πινπνίεζε δηθηχσλ 4G ζηελ
Διιάδα, ηα νπνία απνηεινχλ ηε βάζε γηα αλάπηπμε ηεο Κηλεηήο Δπξπδσληθφηεηαο θαη ησλ
εθαξκνγψλ, νη νπνίεο ζα θέξνπλ πνιιαπιά νθέιε ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη θνηλσλία
θαη ζα ακβιχλνπλ ην ςεθηαθφ ράζκα ηεο πεξηθέξεηαο
Η Κηλεηή Δπξπδσληθφηεηα ζηελ Διιάδα είλαη εξγαιείν γηα πξνψζεζε ησλ πξσηνβνπιηψλ
ηεο Κπβέξλεζεο γηα εθζπγρξνληζκφ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο
ζρέζεο ηεο κε ηνλ πνιίηε
Η Πνιηηεία πξέπεη λα δηαζθαιίζεη ηελ ελαξκφληζε ηεο Διιάδνο κε ηελ Δπξσπατθή
πνιηηηθή, γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηα νθέιε απφ ηελ αλάπηπμε θηλεηψλ επξπδσληθψλ
δηθηχσλ θ‟ εθαξκνγψλ θαη λα εμαιεηθζεί ην “επξπδσληθφ ράζκα” Διιάδαο - Δπξψπεο
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