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ΕΥΧΛΡIΣΤιΕΣ

Η διπλωματική εργασία βασίζεται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό της σε

συνεντεύξεις, οι οποίες οργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν ύστερα από σχετικά

μικρή αναμονή. Αυτό το γεγονός το οφείλω στο μέγιστο ποσοστό στον Γιάννη

Αντωνίου, πρώην υπάλληλο του ΟΤΕ, ο οποίος με βοήθησε στα πρώτα μου βήματα

για την "εξερεύνηση" του κολλοσού της Κηφησίας (Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ).

Πολλ/ς ευχαριστίες οφείλονται στις διάφορες δημόσιες υπηρεσίες (ΟΤΕ, βιβλιοθήκη

του ΟΤΕ, ΥΠΕΘΟ, Επιλογικό κέντρο 3ης Σεπτεμβρίου) για την συνεργασία τους και

συγκεκριμένα:

Από τον ΟΤΕ

• Στον Κ. Γεωργακάκη Εμ., Διευθυντή του τμήματος διεθνών σχέσεων του ΟΤΕ, για

την αναλυτική ενημέρωση που μου έκανε, παρά το φόρτο εργασίας.

• Στον Κ. Μιχαήλ Β., του τμήματος διεθνών καλωδίων του ΟΤΕ, για τις πολύτιμες

πληροφορίες σχετικά με τα καλώδια.

• Στον Κ. Βασιλόπουλο Δ., και στον κ. Οικονόμου Γ., για τις σκέψεις τους σε

θέματα της εργασίας, αλλά και για το υλικό που μου εξασφάλισαν.

• Στον κ. ΒοΥιατζή Φ .• του τμήματος δορυφορικών επικοινωνιών του ΟΤΕ, για την

αναλυτικότατη ενημέρωση σχετικά με τις δορυφορικές επικοινωνίες.

• Στον κ. Κουτσιούμπα Γ.• του επιλογικού κέντρου της 3ης Σεπτεμβρίου, για την

πολύτιμη βοήθεια και αναλυτικότατη ενημέρωση σχετικά με τη λειτουρ-Υία των

επ1λογικών κέντρων.

• Στον κ. Τζεμπεντζή r.. του τμήματος διεθνών τελών του ΟΤΕ. για την

πληροφόρηση σχετικά με τα διεθνή τιμολόγια και την τιμολογιακή πολιτική του

ΟΤΕ.

• Στον κ. Τσίντζο r.. για την εξυπηρέτηση όσον σφορά τα στοιχεία που ζήτησα.



•

• Στην κα. Δανέλη Β. Του τμήματος ISDN, για τις πληροφορίες σχετικά με το

σύστημα.

Από το ΥΠΕΘΟ

• Στον κ. Παύλου Γ., Διευθυντή του τμήματος προσέλκυσης ξένου κεφαλαίου, για

το ενδιαφέρον του.

• Στην κα. Κωσταρά του γραφείου INTERREG.

Επίσης τον καθηγητή μου και επιβλέποντα της εργασίας κ. Σκάγιαννη Π. για

την βοήθεια του στην προπαρασκευή της εργασίας, όπως επίσης και για την

κατανόηση.

Τέλος, με εκτίμηση, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον φίλο Δημήτρη

Σταματογιανόπουλο, για τον χρόνο που μου αφιέρωσε, συζητώντας θέματα της

εργασίας και μη, ώστε να διαμορφώσω στο μυαλό μου το πλάνο του πρώτου

κεφαλαίου.
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Η ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙ Ο

ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΟΤΕ

EIΣAΓΩΓfI

Στην εργασία που ακολουθεί γίνεται μtα παραδοχή. Ότι η Ελλάδα αποτελεί

ισότψο μέλος της ΕΕ. Με βάση αυτή τη παραδοχή εξετάζεται η δυνατότητά της να

αναδειχθεί ως τηλεπικοινωνιακός κόμβος των Βαλκανίων, Μ. Θάλασσας και Μ.

Ανατολής. Ο ορισμός αυτής της παραδοχής. αφ' ενός μεν αποτελεί ευσεβή πόθο, αφ'

ετέρου δε έγινε για να αποδειχθεί ότι η Ελλάδα, 'λiJγω της γεωΥραφικής της θέσης και

μέσω των δυνατοτήτων που της παρέχει ο ΟΤΕ, είναι σε θέση από μόνη της να

διαδραματίσει τον ρόλο του τηλεπικοινωνιακού κόμβου.

Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται η πολιτική κατάσταση στις περιοχές αυτές, η

δυνατότητα συνεργασίας της Ελλάδας με τις χώρες αυτές και η κατάσταση των

τηλεπικοινωνιών των χωρών της Βαλκανικής. Ο περιορισμός στη Βαλκανική,

οφείλεται στην αδυναμία εύρεσης στοιχείων για τις χώρες που βρίσκονται στην Μ.

Θάλασσα και τη Μ. Ανατολή.

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται το νομικό καθεστώς της εταιρίας, η άδεια

και η οικονομική επιφάνεια του οργανισμού, καθώς και οι εταιρίες συμμετοχής του

ΟΤΕ.

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια ιστορικής παρουσίασης της

διεθνούς επικοινωνίας στις κλασικές της μορφές (τηλεγραφία - τηλεφωνία), όπως και

για πιο εξελιγμένη (ραδιοηλεκτρική).

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το επιχειρησιακό σχέδιο του ΟΤΕ για

την περίοδο Ι 996 - 2000.

Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύονται οι τρόποι με τους οποίους επΙτιΥΥχάνεται η

διεθνής επικοινωνία και η υποδομή του ΟΤΕ.

Στο έκτο αναφέρονται οι σημαντικότερες διεθνείς υπηρεσίες που παρέχει ο

ΟΤΕ για να καταλήξει στο έβδομο, το οποίο αναφέρεται στην τψολογιακή πολιτική

και τη διεθνή κίνηση του ΟΤΕ.
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Στα παραρτήματα υπάρχουν αvαλ1Jtικότερες πληροφορίες για τον ΟΤΕ, τη δομή του

επιλσΥικού κέντρου ΜΤ - 20 και για τις υπηρεσίες HELLASCOM και HELLASPAC.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Ο ΓΕΩΠΟΛIΤιΚΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΛΚΛΝΙΩΝ, Μ. ΘΛΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ Μ.

ΑΝΑΤΟΛΙΙΣ

1.1 Εισαγωγή

Μετά τα γεγονότα του 1989 - 90 στην Κεvtρική και Ανατολική Ευρώπη, η

εικόνα αλλάζει ριζικά. Η διαίρεση της Ευρώπης, όπως και ο ψυχρός πόλεμος,

τείνουν να ξεπεραστούν. Τα πολιτικά και οικονομικά εμπόδια στην ενσωμάτωση των

χωρών αυτών στην δυτικοευρωπαϊκή ολοκλήρωση παραμερίζονται γρήγορα. Η

Γερμανική επανένωση άλλωστε, σε χρόνο ρεκόρ, επιβεβαιώνει αυτό το γεγονός.

Όσον αφορά τα νέα δεδομένα στην ευρύτερη περιοχή της Ελλάδας είναι:

- Επαναπροσδιορισμός αναπτυξιακών και εμπορικών στρατηγικών από χώρες της

Βαλκανικής, της Μαύρης Θάλασσας και της Μέσης Ανατολής, χώρες που έχουν

άμεση γεωγραφική σχέση με την Ελλάδα.

- Η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς της Ε.Ε., που καθιστά την Ελλάδα ως το

νοτιοανατολικότερο σύνορό.

- Το νέο πλέγμα πολιτικών και οικονομικών σχέσεων που είναι υπό διαμόρφωση στα

Βαλκάνια.

Τα νέα αυτά δεδομένα είναι που δημιουργούν ευνοϊκές προϋποθέσεις για τον

καθορισμό μιας νέας στρατηγικής ανάπτυξης, όπου η Ελλάδα παίζει ουσιαστικό

ρόλο σαν τηλεπικοινωνιακό κόμβο Ανατολής - Δύσης, Βορρά ~ Νότου. Η διάλυση

του υφιστάμενου ανατολικού εμπορικού πλέγματος της ΚΟΜΕΚΟΝ, είναι αλήθεια

ότι υποχρεώνει πολλές χώρες σε αναζήτηση νέων αγορών και νέων συμμαχιών, λόγω

της διάλυσης του παραγωγικού μηχανισμού και της δραματικής μείωσης του

βιοτικού επιπέδου των κατοίκων των χωρών αυτών.
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1.2 Η Ευρωπαϊκή πολιτική στην ευρύτερη περιοχή και η Ελλάδα

Το προτέρημα της γεωγραφικής θέσης της Ε/.λάδας (νοτιοανατσλικότερο

άκρο της Ε.Ε., γειτνίαση με τις βαλκανικές χώρες και την Τουρκία, ri).)..iJ. και με

άλλες περιοχές όπως της Μ. Θάλασσας και της Ανατολικής Μεσογείου) τείνει να

καταλήξει μειονέκτημα, αφού αν εξετάσει κανείς τα ιστορικά γεγονότα και τον

αντίκτυπο που είχαν στην περιοχή, θα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα

βρίσκεται "στο μάτι του κυκλώνα".

Στα βόρεια σύνορά της έχουν συμβεί, από το 1991, κοσμογονικές αλλαγές,

τόσο στον πολιτικό προσανατολισμό, όσο και στην εσωτερική σταθερότητα και

ομαλότητα των χωρών του πρώην σοσιαλιστικού μπλοκ (διάλυση της

Γιουγκοσλαβίας, Αλβανική κρίση, κρίση στο Κοσυφοπέδιο, παραπέουσες οικονομίες

στη Βουλγαρία - Ρουμανία).

Στα ανατολικά της βρίσκεται μια χώρα όπου διεκδικεί έντονη παρουσία στην

περιοχή, βασιζόμενη στην παρουσία του μουσουλμανικού στοιχείου στην ευρύτερη

περιο'X'l των Βαλκανίων, καταλήγοντας την κατάσταση σε ένα αδυσώπητο αγώνα

επιβίωσης, στον οποίο συγκρούονται διαφορετικοί πολιτισμοΙ υποκινούμενοι από

διαφορετικά κατεστημένα. Έτσι λοιπόν μέσα σε αυτό το παιχνίδι που παίζεται, εδώ

και πολλά χρόνια, ίσως και αιώνες, για καινούργιες σφαίρες επηροής και καινούργια

κέντρα εξουσίας, θα γίνει προσπάθεια προσέγγισης της πραγματικής εικόνας στην

περιοχή για τον εντοπισμό της θέσης της Ελλάδας στην περιοχή, σε σχέση βέβαια

πάντα με τις τηλεπικοινωνίες.

Η βασική παραδοχή που γίνεται στο ξεκίνημα αυτής της εργασίας

είναι ότι η Ελλάδα ε{ναι ισότιμο μέλος με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ 'Cat αποτελε{

το νοτιοανατολικότερο άκρο της.

Οι προσπάθειες της οικονομικής προσέπισης της ΕΕ με χώρες της

βαλκανικής, ξεκινούν τη δεκαετία του '70, με τα κυριότερα βήματα να γίνονται στα

τέλη της δεκαετίας του '80, υπογράφοντας συμφωνίες οικονομικής συνεργασίας και

υποστήριξης.

Παράλληλα, οι κυβερνήσεις της δεκαετίας του '80 είχαν καταβάλει

προσπάθεια εξομάλυνσης των σχέσεων της Ελλάδας με τις χώρες που βρίσκονται

στα βορεινά σύνορα (Βουλγαρία - Αλβανία κυρίως). Με τον τρόπο αυτό η Ελλάδα

θα βρισκόταν σε θέση ισχύος στην περιοχή, ώστε τη δεδομένη στιγμή να δράσει σαν
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σταθεροποιητής της κατάστασης, αλλά και να ωφεληθεί οικονομικά από τις

συνεργασίες, αφού η Τουρκία, πέρα από το χάσμα στο οποίο έχει οδηγήσει τις

σχέσεις της με την Ελλάδα (λόγω Κυπριακού), προσπαθεί να επιτύχει την

απομόνωση και περικύκλωση της Ελλάδας από όλους τους γείτονές της στα

Βαλκάνια, που θα έχει σαν αποτέλεσμα την συρρίκνωση της Ευρωπαϊκής

υποστήριξης προς την Ελλάδα. Ο σκοπός αυτής της στρατηγικής, είναι να πείσει ότι

μπορεί να αναδειχθεί η ίδια σε ένα πιθανό ρυθμιστή - σταθεροποιητή της περιοχής,

από τη στιγμή που αναζητά απεγνωσμένα, με οποιονδήποτε τρόπο, την είσοδό της

στηνΕΕ.

Το διαπραγματευτικό της χαρτί βέβαια, είναι η ύπαρξη του μουσουλμανικού

στοιχείου στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. 'Ή Αλβανία (με πληθυσμό κατά

70% μουσουλμανικό), οι μουσουλμανικές κοινότητες της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης

(2,5 εκατομμύρια), του Κοσυφοπεδίου (2 εκατομμύρια) και νοτιότερα στο Τέτοβο

(0,8 εκατομμύρια), καθώς και της Βουλγαρίας (1 εκατομμύριο), συνθέτουν ένα

ευδιάκριτο "μουσουλμανικό τόξο" γύρω από την Ελλάδα" (IlliΓH: Βαληνάκης, ΙΟΥΝ

'92 ΕΚΕΜ).

Η τάση της Τουρκίας να δραστηριοποιηθεί περισσότερο προς τα

βορειοδυτικά της. πολλαπλασιάζει τις εστίες προστριβών ανάμεσα στις χριστιανικές

και μουσουλμανικές κοινότητες των Βαλκανίων και δίνει στη Ελληνική Βαλκανική

πολιτική μια τελείως διαφορετική διάσταση. Αυτό το ενδεχόμενο αποξένωσης της

Ελλάδας από τους γείτονές της αποτελεί μεγάλο κίνδυνο. Και ο κίνδυνος αυτός δεν

αντιμετωπίζεται με τον άξονα Ελλάδας - Σερβίας, ή με τα περιορισμένα μέσα που

έχει κινητοποιήσει η ελληνική πλευρά προς τον βορρά.

Από τη στιγμή που η Ελλάδα είναι ισότιμο μέλος της ΕΕ και κατέχει τα

"συγκριτικά πλεονεκτήματα" στην περιοχή, είναι δυνατό να αναλάβει

πρωταγωνιστικό ρόλο στην περιοχή, στα πλαίσια μιας Ευρωπαϊκής Βαλκανικής

πολιτικής, η οποία θα προωθηθεί από την ΕΕ και ως στόχο θα έχει, να καθιστά την

Ελλάδα ως σταθεροποιητικό παράγοντα στην ευρύτερη περιοχή, από τη στιγμή που

οι περισσότερες από αυτές τις χώρες, μετά το 1991 προσβλέπουν μια είσοδό τους

στηνΕΕ.
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1.3 Η πολιτική της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες

Μεταξύ των πέντε προτεραιοτήτων που προτείνονται για την κοινοτική

δράση από τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής, Ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα,

απασχόληση, αναφέρεται η δημιουργία των μεγάλων διευρωπαϊκών δικτύων

υποδομών. Πιο συγκεκριμένα για τις τηλεπικοινωνίες, σι προτάσεις δίνουν έμφαση

στην ανάγκη να αναπruχθoύν όσο γίνεται πιο γρήγορα δίκτυα πληροφοριών που θα

στηρίζονται στις ευκαιρίες που προσφέρει η νέα ψηφιακή τεχνολογία, όπως η

τηλεργασία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεματικές υπηρεσίες πληροφόρησης,

διαχείρηση οδικής ιcυKλoφoρίας, έληχος εναέριας κυκλοφορίας, κ.λ.π.

Οι κοινοτικές προτεραιότητες είναι η εκμετάλλευση της τεχνολογίας, ο

εφοδιασμός της Ευρώπης με βασικές διευρωπαϊκές υπηρεσίες, η δημιουργία ενός

κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου και η ενίσχυση των βιομηχανικών τεχνολογικών

επιδόσεων. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να διακρίνουμε:

• Τις λεωφόρους των πληροφοριών που θα επιτρέψουν σε μια μεγάλη ποσότητα και

ποικιλία πληροφοριών να κυκλοφορούν γρήγορα και ταυτόχρονα.

• Τις υπηρεσίες, ειδικά την προώθηση αυτών που διευκολύνουν την πρόσβαση στη

πληροφορία (βάσεις δεδομένων), τη μετάδοσή της (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) και

την αvtαλλαγή της (αμφίδρομο βίvtεο).

• Τις καινούργιες εφαρμογές στην επαγγελματική ζωή, την υγεία, την εκπαίδευση

και τη ψυχαγωγία (τηλεργασία, τηλεϊατρική, τηλεδιάσκεψη, κ.λ.π.).

Οι αναμενόμενες αλλαγές από την εγκατάσταση των δικτύων αυτών αφορούν

• οικονομίες που ισοδυναμούν με το 4% περίπου του κύκλου εργασιών των

μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΠΗΓΗ: Eυflα/1tαΤkή Eftl"l'rκndι 1994), οι oπoίε~ παίζοvν ένα

σημαvtικό ρόλο στην περιφερειακή και χωρική ανάπτυξη,

• α'λ/αγές στις συνθήκες εργασίας και τα κριτήρια εγκατάστασης 'λi:ryω της

ανάπτυξης της τηλεεργασίας (ΠfDΉ: Ευρωπα\κή Εmτροπή 1994),

• μειωμένη ανάγκη για φυσική κινητικότητα, με ενδεχόμενες επιπτώσεις στη

ζήτηση των μεταφορών (ΓυΠΉ: Ευρωπαϊκή Εmτροπή 1994).

Γενικά οι τηλεπικοινωνίες είναι ένα μέσο εναρμόνισης του χώρου, που

επιτρέπει την απελευθέρωση από ορισμένα φυσικά και γεωγραφικά εμπόδια, χωρίς
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να προκαλεί μείζονα περιβαλλοντικά προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, η ύπαρξη

αποτελεσματικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών φαίνεται να διαδραματίζει ένα

μεΥάλο ρόλο στην προσέλκυση άμεσων εξωτερικών επενδύσεων.

1.4 Οι δυνατότητες συνεργασίας της Ελλάδας με χώρες της ευρύτερης

περιοχής στις τηλεπικοινωνίες

Το βασικό χαρακτηριστικό των χωρών αυτών (Βαλκανικής - Μ. Θάλασσας)

είναι ότι αντιπροσωπεύουν μια τεράστια αγορά., η οποία εισέρχεται στην εποχή της

μαζι1Cής κατανάλωσης. Η εΥχώρια παραγωΥή δεν ανταποκρίνεται ούτε ποιοτικά, ούτε

ποσοτικά στις ανάΎΚες τους. Η ικανοποίηση των ανα-Υκών προϋποθέτει εισαγωγές

καταναλωτικών αγαθών, υπηρεσιών και πρώτων υλών από το εξωτερικό. Αυτό

δημιουργεί μεΥάλες επιχεφηματικές ευκαψίες για την Ελλάδα και τις άλλες χώρες

μέλη της ΕΕ.

Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό των αγορών αυτών συνίσταται στο γεγονός

ότι βρίσκονται σε ένα στάδιο μετάβασης της οικονομίας τους, από την κεντρικά

σχεδιασμένη οικονομία στην οικονομία της αγοράς. Το μονοπώλιο του εξωτερικού

εμπορίου ιcαταpΎήθηιcε ιcαι μεγάλο μέρος των προμηθειών από το εξωτεριιcό

πραγματοποιείται μέσω ιδιωτικών και μικτών επιχεφήσεων.

Τέλος, βασικό χαρακτηριστικό των χωρών αυτών, είναι η στροφή τους προς

τις δυτιιcές χώρες. ''Ορισμένες χώρες έχουν υπογράψει συμφωνίες σύνδεσης ή

συνεΡΎασίας με την ΕΕ (Βουλγαρία, Ρουμανία, κ.λ.π) καί άλλες (όλες σχεδόν οι

χώρες της Μ. Θάλασσας) έχουν ενταχθεί στη GATT, στο IMF, στη Διεeνή Τράπεζα

ιcαι σε άλλους διεθνείς ΟΡΎανισμούς" (mυΉ: Πρωmκά διεΟνούς Forum, ΕΚΕΜ ΝΟΕ '94).

Η χρηματοδότηση του εξωτερικού εμπορίου γίνεται εν μέρει από εσωτερικές πηγές

ιcαι εν μέρει από εξωτερικές. "Οι χώρες αυτές δανειοδοτούνται με σημαντικά ποσά

από τη Διεeνή Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα ΑνασυΥκρότησης και Ανάπτυξης

και από άλλouI; χρημα1;OδOΤΙ"OUι; οργανισμούς" (ΠΗΓΉ: Πραx-nιcά διεΟνοόι; Forum, ΕΚΕΜ

ΝΟΕ '94).

Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που

επιβάλλουν τη διεeνή συνεργασία. Ο βα"",ότερος είναι η διεθνοποίηση, δεδομένου

ότι η τα τηλεπιιcoινωνιαιcά δίιcτυα είναι από τη φύση τους διεθνοποιημένα ιcαι

δημιουΡΎούν συνθήιcες συνεργασίας ΙCαι ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρι.ον χωρών
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και επιχειρήσεων. Ένας δεύτερος παράγοντας είναι ότι η τεχνολογία των

τηλεπικοινωνιών απαιτεί μεγάλες δαπάνες, είτε οικονομικές, είτε έρευνας και

προυποθέτει τη διεθνή συνεργασία. Ο τρίτος παράγοντας είναι η απελευθέρωση της

αγοράς ιcαι η διεθνοποίησή της. Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του '80 οι

τηλεπικοινωνίες στις περισσότερες χώρες χαρακτηρίζονταν από την ύπαρξη

κρατικών μονοπωλείων. Η συμφωνία της GATT, το 1994, οδηγεί πλέον σε

παγκόσμιο επίπεδο στην απελευθέρωση της αγοράς των τηλεπικοινωνιών. Τέλος ο

τέταρτος παράγοντας που επηρεάζει τη διεθνή συνεργασία, είναι η τάση των

συγχωνεύσεων και της σύναψης στρατηγικών συμμαχιών σε Ευρωπαϊκό και

παγκόσμιο επίπεδο.

Όλες σχεδόν σι ανατολικές χώρες, με εξαίρεση την Πολωνία και σε

μικρότερο βαθμό την Ουγγαρία, δείχνουν πολύ διστακτικές να απελευθερώσουν το

δημόσιο τηλεφωνικό τους δίκτυο. Όμως η ανάγκη εκσυγχρονισμού του δικτύου και

των υπηρεσιών, ενισχύεται και από την μεγάλη ιδιωτικοποίηση εταιριών, οι οποίες

απαιτούν πλέον αυξημένες δυνατότητες επικοινωνίας με το εσωτερικό και το

εξωτερικό. ''Ο τηλεπικοινωνιακός εκσυγχρονισμός των χωρών αυτών εκτιμάται ότι

μέχρι το 2005 απαιτεί περισσότερα από 250 δις δολάρια lΠIA" (ΠΗΠΙ: Πραιcrιιcά

διεΟνούςForunl, ΕΚΕΜ ΝΟΕ '94).

Επομένως τα βήματα που ακολουθούν σήμερα είναι τα εξής:

• Σύσταση κοινοπραξιών ανάμεσα σε δικές τους και ξένες εταιρίες.

• Αvtαλλαγή προϊόvtων, εφ' όσον υπάρχει ανάλογο ενδιαφέρον.

• Δανειοδότηση από τις ίδιες τις κατασκευάστριες εταιρίες τηλεπικοινωνιακού

υλικού.

• Αυτοχρηματοδότηση - λήψη δανείων από διάφορους φορείς.

Οι τεράστιες τηλεπικοινωνιακές ανάγκες των ανατολικών χωρών

ΠΡOσέΛΙCUσαν αμέσως μετά ης καθεστωτικές αλλαγές 'tou 1991 πλήθος ιδιωηκών και

δημόσιων τηλεπικοινωνιακών εταιριών, από την Ευρώπη, την Αμερική, την Ιαπωνία

και την Αυστραλία, μαζί με χρηματοδότες και τράπεζες. Κυβερνήσεις και εταψίες

κάνουν έvtονες προσπάθειες για να διεισδύσουν στις χώρες αυτές και να κερδίσουν

έτσι σφαίρες επηροής.

Η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να αγνοήσει αυτήν τη πρόκληση και ήδη εδώ και

χρόνια ελληνικές εταιρίες έχουν εγκατασταθεί σε χώρες όπως η Ρωσία, η Ουκρανία,

η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Μολδαβία, ενώ υπάρχουν αξιόλογες προοπτικές για την
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Σερβία, τη Βοσνία, τη Γεωργία και την Αρμενία. Όσον αφορά τις τηλεπικοινωνίες

πρέπει να τονιστεί ότι η Ελλάδα διαθέτει σημαντικά σttyKΡΙΤΙKά πλεονεκτήματα για

τη προώθηση διεισδύσεων και συνεργασιών στον ευρύτερο γεωγραφικό της χώρο.

Τα πλεονεκτήματα αυτά είναι:

• Η γεωγραφική θέση της χώρας (γειτνίαση με τις χώρες της Βαλκανικής,

Ανατολικής Ευρώπης, καθώς και με χώρες της Μ. Θάλασσας, Μ. Ανατολής και Β.

Αφρικής).

• Η ευρύτερη αποδοΊή ότι στον Βαλκανικό χώρο, η Ελλάδα κατέχει τη δεσπόζουσα

τηλεπικοινωνιακή θέση (θέμα το οποίο θα αναλυθεί εκτενώς στα επόμενα

κεφάλαια).

• Το πλέγμα των σχέσεων της Ελλάδας με τις περισσότερες από τις παραπάνω

χώρες.

• Η σχετική αδυναμία πολλών ξένων εταιριών να διεισδύσουν απευθείας σε

ορισμένες από τις πιο πάνω χώρες για διάφορους λόγους.

• Η δυνατότητα διάθεσης πλήθους τηλεπικοινωνιακών προϊόντων υποδομής, από

την ελληνική παραγωγή στις αγορές αυτών των κρατών.

• Η επαρκής τεχνογνωσία και εμπεφία περί τις τηλεπικοινωνίες και τις εξελίξεις

τους.

• Η αξιόλογη τεχνικο-επιστημονική υπσδσμή της Ελλάδας.

• Το γεγονός ότι πολλές επιχεφήσεις έχουν ήδη διεισδύσει σε αυτές τις χώρες.

1.5 Η Ελλάδα ως διεθνής τηλεπικοινωνιακός κόμβοςΙ

Ένας από τους δύο σημαντικότερους στόχους του ΟΤΕ στον διεθνή χώρο,

είναι η προώθηση του ΟΤΕ ως διεθνούς τηλεπικοινωνιακού κόμβου για τις

τηλεπικοινωνίες των Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας προς Ευρώπη, Αμερική

και προς Μέση Ανατολή, καθώς επίσης και για τις τηλεπικοινωνίες της Ευρώπης και

Αμερικής προς Μέση Ανατολή, Ν.Α. Ασία και Αυστραλία.

Η ανάπτυξη της Ελλάδας ως διεθνή τηλεπικοινωνιακό κόμβο βασίζεται στην

αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της, έναντι άλλων ανταγωνιστικών

τηλεπικοινωνιακών ΟΡΎανισμών στην ευρύτερη περιοχή. Μεταξύ των

ι Συνέντευξη με ΓεωρΥακάκη Εμ.
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πλεονεκτημάτων αυτών, τα οποία επιχειρεί να αναδείξει η τηλεπικοινωνιακή

πολιτική του ΟΤΕ, περιλαμβάνονται:

• Η ΥεωΥραφική θέση της Ελλάδας, η 01Wia εξυπηρετεί τη σχεδίαση διεθνών

υποβρυχίων δικτύων οπτικών ινών παγκόσμιας σημασίας. τα οποία είναι δυνατόν

να διέρxovται μέσω και της Ελλάδας και να συνδέονται με μικρότερα περιoχιιcά

διεθνή δίκτυα. με κόμβο την Ελλάδα.. Σαν περιοχικά διεθνή δίκτυα είναι τα

διεθνή δίιmια της Ελλάδας με Αλβανία, Κροατία, Γιο"'!κοσλαβία, Σκόπια,

Βουλγαρία και Toυριcία, τα οποία μέσω θεσσαλονίκης ΙCαι της λοιπής ψηφιακής

υποδομής αφ' ενός εξυπηρετούν τις διμερείς τηλεπικοινωνιακές ανά'ΥΚες της

Ελλάδας και αφ' ετέρου συνδέοvrαι με τους μεγάλους άξονες του παγκόσμιου

τηλεπικοινωνιακού συστήματος. Σαν σημαντικοί παγκόσμιοι καλωδιακοί άξονες

οπτικών ινών σημειώνονται:

- Τα υποβρύχια καλώδια Αμερικής - Ευρώπης Προς Ασία, Αυστραλία και

Αφρική μέσω Μεσογείου, τα οποία η πολιτική του ΟΤΕ προσπαθεί να

προσελκύσει ώστε να διέρχονται από την Κρήτη.

- Ο τηλεπικοινωνιακός άξονας από ιcεντριιcή Ευρώπη μέσω Αδριατικής προς

Κέρκυρα και από εκεί προς Κρήτη, για σύνδεση με τους άλλους μεγάλους

παΥκόσμιους άξονες (Χάρτης 1.1).

- Ο τηλεπικοινωνιακός άξονας από Μαύρη Θάλασσα μέσω Βουλγαρίας προς

Θεσσαλονίκη και από εκεί με διασύνδεση μέσω Κέρκυρας και Κρήτης προς

τους άλλους μεΥ<w>υς μεΥ<w>υς άξονες (Χάρτης 1.1).

• ΆIJ.ι:L συγκριτικά πλεονεκτήματα που επιχειρούνται να αναδειχθούν είναι:

- Η ευρίrrερη αποδοχή ότι ο ΟΤΕ κατέχει ηγετική τηλεπικοινωνιακή θέση

στην περιοχή τόσο των Βαλκανίων, όσο και της Ανατολικής Μεσογείου.

- Το πλέγμα των παραδοσιακά καλών σχέσεων με τις περισσότερες χώρες

στον ευρύτερο γειτονικό χώρο της Ελλάδας.

• Η περισσότερο ανεπτυγμένη τεχνολογικά τηλεπικοινωνιακή υποδομή της

Ελλάδας (βλ. Κεφ. 5), σε σχέση με αυτή των υπολοίπων γειτονικών χωρών και

η δυνατότητα παροχής τεχνογνωσίας προς αυτές τις χώρες.

Στους πίνακες που ακολουθούν φαίνεται, από τα στατιστικά στοιχεία., ο

συνεχώς αυξανόμενος τηλεmκοινωνιακός ρόλος της Ελλάδας.
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t.6 Οι δυνατότητεςκαι ο ρόλος του οτε1

Οι δυνατότητεςτου ΟΤΕ είναι σε τέτοιο βαθμό, ώστε η Ελλάδα να είναι σε

θέση να αναδειχθεί σε διεθνή τηλεπικοινωνιακόκόμβο. Η υποδομή του δημιουργεί

τις δυνατότητεςγια την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας σε όλ.ο τον κόσμο. Ο

ΟΤΕ προσφέρει διεθνή τηλεφωνία σε 160 χώρες του κόσμου και με τη βοήθεια

τηλεφωνητή σε άλλες Ι Ο χώρες, σε ένα σύνολο 225 τηλεπικοινωνιακών οργανισμών

(Ενημερωτικό Δελτίο ΟΤΕ).

Για την υλοποίηση αυτής της πολιτικής - η Ελλάδα ως διεθνής

τηλεπικοινωνιακός κόμβος - σπουδαίο ρόλο παίζουν οι διεθνείς τηλεπικοινωνιακές

πύλες οι οποίες εξυπηρετούν κίνηση στις εξής κατευθύνσεις:

- Προς Δυτική Ευρώπη για τις επικοινωνίες που προέρχονται από τα Βαλκάνια και τη

Μέση Ανατολή.

- Προς τα Βαλκάνια για τις επικοινωνίες που προέρχονται από Δυτική Ευρώπη και

Μέση Ανατολή.

- Προς τη Μέση Ανατολή για τις επικοινωνίες που προέρχονται από τα Βαλκάνια και

τη Δυτική Ευρώπη.

- Από ΗΠΑ, μέσω Ευρώπης, Κρήτης και Κύπρου για τις επικοινωνίες της Αμερικής

προς τη Μέση Ανατολή.

- Από Αμερική προς τα Βαλκάνια και τις χώρες της Μαύρης Θάλασσας μέσω

Ευρώπης, Κρήτης και Θεσσαλονίκης.

Οι τρεις κύριες διεθνείς ψηφιακές τηλεπικοινωνιακές "πύλες" της Ελλάδας,

είναι της Θεσσαλονίκης, της Κρήτης και της Κέρκυρας και μία συμπληρωματική στα

Λεχαινά, στις οποίες καταλήγουν τα διεθνή καλωδιακά δίκτυα οπτικών ινών (Χάρτης

1.2). Η υποδομή αυτή συμπληρώνεται και από τις εγκαταστάσεις δορυφορικών

επικοινωνιών στις Θερμοπύλες και τη Νεμέα (Χάρτης 1.2).

Εξάλλου στο πλαίσιο της προώθησης του παραπάνω στόχου - η Ελλάδα ως

διεθνής τηλεπικοινωνιακός κόμβος - με τ/ μορφή των διεθνών συνεργασιών, από το

1996 και μετά επιτεύχθηκαν τα εξής

: Συνέντευξη με ΓεωρΥακάκτl Εμ.



-
Χάρτης 1.2 Ο, διεθνείς πύλες επικοινωνίας της Ελλάδας

Προς β4-λιγρ-όδ,
Προι:, Σόψιο

ΠΡός Σόφια· βόρνQ

Προς Ayyλio

Προς Γολ/ία IMooσaλιol

Προς Σ'γΚQI10uρη

,'.
'.'.'.

., .
ΑΥ. Νικόλαος

•

"'"V'ι .. ••

~::...~p~'θuμνo~~ "" ... ΡοδοςΧονιά KaρnoUcιe... :1-

'-'::::;;;.,. ••• ..~.O' ΠρΟζ K(ιnΡO
Ηρο.....

lcD6uwι.a

Προς lτaλio {noMPItOI

... ~
Προς IΤΩλiα

Kφ"'ιJPO

Υπάρχον rj vnό ΚΟ10σκc:uή Δίκτυο οπτικών ινών

nρογρσμμσ"σμι'-νο Δίκτυο οπτιιι:ών ινών

___ Ρ/ΗΨ'1ψlοκοΔlκτιιο
_ _ nρογρσμμΟΤtσμ.':νο Ρ/Η Ψηφlοκο Δίκτυο



'8

• - ΥΠΟΎραφή συμφωνίας για εγκατάσταση από την HELLASCOM 46.000

ψηφιακών παροχών και δικτύου οπτικών ινών μήκους 570 χλμ. στη Λιθουανία. Ο

προϋπολογισμός του έργου είναι 6 δις δρχ.

• - Υπογραφή συμφωνίας για τη συμμετοχή του ΟΤΕ στη διεθνή κοινοπραξία

Ukrainian Wave για την εγκατάσταση ασύρματου δικτύου σταθερής και κινητής

τηλεφωνίας στη διοικητική περιφέρεια της πόλης Lvov της δυτικής Ουκρανίας.

Έχει προϋπολογισμό 220 εκατ. δολάρια ΗΠΑ και αφορά την εγκατάσταση και

εκμετάλλευση ενός τηλεπικοινωνιακού διιcrύoυ. καλύπτοντας περίπου 150.000

συνδρομητές.

• Κατασκευή δικτύου οπτικών ινών μήκους 400 χλμ. περίπου από το Ερεβάν μέχρι

τα σύνορα τιις Αρμενίας - Ιράν (TAOS - S) από τη HELLASCOM. Αυτό το

δίκτυο είναι το σύστημα καλωδίων του Καυκάσου, το οποίο θα αποτελέσει το

σύνδεσμο μεταξύ της Κασπίας και της Μ. Θάλασσας.

• Υπογραφή συμφωνίας για την κατασκευή καλωδίου οπτικών ινών μήκους 590

χλμ., που θα συνδέσει τη Μ. θάλασσα με τα σύνορα μεταξύ της Αρμενίας και του

Αζερμπαϊτζάν. Ο προϋπολσΥισμός του έργου αυτού είναι 14 εκατ. δολάρια ΙΠΙΑ

• Εγκατάσταση συστήματος SDH στην Γεωργία.

• Αδεια εγκατάστασης και εκμετά/.λευσης καρτοτηλεφώνων στην Ιορδανία. Ο

προϋπολσΥισμός του έργου είναι 12 εκατ. δολαρίων Ill1Α και ο ΟΤΕ συμμετέχει

μαζί με την HELLASCOM στην κοινοπραξία Trans Jordan TeIecommunication

Serνices. Παρόμοια σχέδια υπάρχουν και για την Αίγυπτο.

• Τέλος ο ΟΤΕ συμμετέχει στην ICO GLOBAL COMMUNICATIONS, η οποία

ιδρύθηκε από τον INMARSAT. Η ICO αναπτύσσει ένα διεθνές σύστημα κινητής

τηλaφωνίας. 'ΙΌ οποίο είναι σχεδιασμένο να παρέχει 1J1Iηρεσίες κινητών

τηλεπικοινωνιών σε χρήστες οπουδήποτε στον κόσμο, μέσω ενός δικτύου 12

δορυφόρων που θα βρίσκονται σε τροχιά, σε απόσταση 10.000 χλμ. από τη γη.

1.7 Η κατάσταση των τηλεπικοινωνιών στην ευρύτερη περιοχή3

Οι σημαντικές πολιτικές εξελίξεις που έλαβαν χώρα στην Κεντρική και

Ανατολική Ευρώπη συνδέονται άμεσα με τις τηλεπικοινωνίες. Πολλοί παρατηρητές

· ΣυνEvτευξη με rεωρycrm1Q] Εμ.
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υποστηρίζουν ότι η καινούργια πολιτική κατάσταση που επικράτησε εξαρτάται κατά

μεγάλο βαθμό από τ/ν εγκατάσταση και διαθεσιμότητα σύγχρονων

τηλεπικοινωνιακών μέσων, διότι "βελτιωμένα δίκτυα τ/λεπικοινωνιών θα τονώσουν

την οικονομική ανάπτυξη" (ΟΟΣΑ. Νοεμβρ. '9ι).

Στο παρελθόν ΟΙ δημόσιες τηλεmκοινωνίες δεν αποτελούσαν προτεραιότητα

-για τις χώρες αuτές. Η οργάνωση της οικονομίας, σε αυτές τις χώρες στηρίζονταν σε

άλλα. πρότυπα, όπου οι τηλεπικοινωνίες δεν έπαιζαν τον ρόλο που παίζουν στις

οικονομίες της δύσης. Η πληροφόρηση και η επικοινωνία σε αυτές τις χώρες είχε μια

διαφορετική διάσταση, από αυτή σης δυτικές χώρες.

Έτσι από τη οηΥμή που η κατάσταση άλλαξε και όλες αυτές ΟΙ χώρες

υιοθέτησαν - προφανώς γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς - τα δυτικά

οικονομικά πρότυπα. πρέπει να προσαρμόσουν την τηλεπιιcoινωνιακή τους υποδομή

και υπηρεσίες έτσι ώστε να αποφύγουν την απομόνωση.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Μέχρι το 1989 οι τηλεπικοινωνίες βρίσκονταν υπό καθεστώς κρατικού

μονοπωλίου. Η τηλεπικοινωνιακή πυκνότητα βρίσκονταν στο 9,5% (9,5 τηλέφωνα

ανά 100 κατοίκους) και λίγες ανεπαρκείς χεφοκίνητες διεθνείς συνδέσεις. Από το

Ι 990 ΈΥινε μια στροφή προς την ελεύθερη οικονομία, με αποτέλεσμα η ALCATEL

και η SlEMENS σε συνεργασία με την ROM TELECOM (ο αντίστοιχος

τηλεπικοινωνιακόςοργανισμόςτης Ρουμανίας)να έχουν ιδρύσει θυγατρικές.

Το επίπεδο της τηλεπικοινωνιακής υποδομής είναι ικανοποιητικό. Τα

τελευταία χρόνια προχώρησε η αναβάθμισή του που είχε σαν αποτέλεσμα την

αποκόμιση εμπεφίαςστους τεχνικούςτης ROM TELECOM.

Παρά τον σημανηκό αριθμό των τηλεφωνικών γραμμών που έχουν

εγκατασταθεί η τηλεφωνική πυκνότητα παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. 13%

(πuκvότητα Ελλάδας 59,71% το 1995, ΠIIJΉ: ΠεφrιΜΈVα ΟΤΕ 1995), που έχει σαν

αποτέλεσμα να μην εξυπηρετούνται οι τηλεφωνικές ανάγκες.

Στο μαKρoxpόvιo πρόγραμμα της ROM TELECOM προβλέπεται

εγκατάσταση τερματικών, διαβιβαστικών και διεθνών ~ηφιαKών τηλεφωνικών

κέντρων, ώστε να αυξηθεί η τηλεφωνική πυκνότητα από Ι00!cl το 1990 σε 25 - 30%

το 2005, παρέχοντας7,2 εκατομμύριατηλεφωVΙKέςγραμμές (5.747.777 ο
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Σχεδιάγραμμα 1.1 Εξέλιξη εγκατεστημένων ψηφιακών γραμμών στη Ρουμανία
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αντίστοιχος αριθμός για την Ελλάδα το 1995, mπΉ; Πεπραγμένα οτε 1995) και να

εξυπηρετηθεί ο στόχος, ο οποίος είναι ένα τηλέφωνο ανά οικογένεια.

Οι βασικές υπηρεσίες που προσφέρονται είναι βασική τηλεφωνία, telex και

τηλεγραφικές υπηρεσίες. Όσον αφορά άλλες υπηρεσίες προσφέρεται pagtng,

κυψελωτή τηλεπικοινωνία, μετάδοση πληροφοριών, Ε - mail και ISDN.

Οι διεθνείς διασυνδέσεις της Ρουμανίας με άλλες χώρες αυξήθηκαν από 38 το

1989 σε 200 το 1994 με αρχές του 1995. Η σύνδεσή της με άλλες χώρες μέσω

επίγΕιων ή υποβρύχιων καλωδίων οπτικών ινών συνεχίζεται.

ΒΟΥΛΓΑΡIΑ

Η μέση τηλεφωνική πυκνότητα ανά Ι 00 κατοίκους αυτής της χώρας είναι

34% (πυκνότηταΕλλάδας 59,71% το 1995, ΠΗΓΗ: Πεπραγμένα ΟΤΕ 1995), με 72% στις

πόλεις, δίνει μια ικανοποιητική εικόνα της τηλεπικοινωνιακής κατάστασης. Η

επιτυχία των κλήσεων που για τα αστικά τηλεφωνήματα είναι 43% και για τα

υπεραστικά 24%, υποδηλώνουν μια εξαφετικά περιορισμένη διαστασιοποίηση τόσο

των κέντρων, όσο και των υπεραστικών ζεύξεων.

Η ταχύτητα, 1200 bps, που χρησιμοποιείται σε όλο το εύρος των υπηρεσιών

δεν είναι δυνατό να εξυπηρετήσει τις επικοινωνίες που απαιτούν οι σύγχρονες

επιχεφήσεις. Όσον αφορά τις υπηρεσίες που ήδη παρέχονται, εκτός από αυτές της

βασικής τηλεφωνίας, η Βουλγαρία διαθέτει δίκτυο μεταγωγής πακέτων (BULPAC)

και έχουν υλοποιηθεί υπηρεσίες Ε - mail (BULmail) και videotex (1NFOTEL).
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Οι ανάγκες της διεθνούς κίνησης της Βουλγαρίας φαίνεται να

αντιμετωπίζονται με δεδομένη τη συμμετοχή της στο δίκτυο Trans BaJkan Lίne

(ΤΒL) και στο Διευρωπα'ίκό Τηλεπικοινωνιακό ΔίKΤUO (ΤΕΤ). Κατ' επέκταση ο ΟΤΕ

δεν φαίνεται ότι θα μπορούσε να προσφέρει τίποτα πρόσθετο για την εξυπηρέτηση

της διεθνούς κίνησης της Βουλγαρίας, εκτός από την επαύξηση των υφιστάμενων

κυκλωμάτων οπτικής ίνας μεταξύ των δύο χωρών.

ΑΛΒΑΝΙΑ

Η υφιστάμενη κατάσταση της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε αυτή τη χώρα

είναι στοιχειώδης και δεν υπάρχουν περιθώρια για οποιαδήποτε εφαρμογή

υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (VAS). Το δίκτυο είναι υπανάπτυκτο εδώ και 50

χρόνια. Η τηλεφωνική πυκνότητα ανά Ι 00 κατοίκους είναι 3% στις αστικές περιοχές

και μόλις 0,65% στις αγροτικές (πυκνότητα Ελλάδας 59,71% το ]995, ΠΗΓΉ:

ΠεπραyμέναOlΈ 1995). Στόχος είναι το 2002 η τηλεφωνική πυκνότητα να ξεπεράσει τα

6%.

Από τις 54.000 συνδέσεις 9.100 είναι ψηφιακές, 27.000 ηλεκτρομηχανικές και

1.700 χειροκίνητες. Υπάρχει υπηρεσία telex, δεν υπάρχει όμως υπηρεσία

μισθωμένων γραμμών και κοινόχρηστη τηλεφωνία.

Οι τηλεπικοινωνιακές ανάγκες της Αλβανίας είναι άμεσες, όπως αύξηση

παροχών, κάλυψη αγροτικών περιοχών, νέες υπηρεσίες, νέες διεθνείς γραμμές,

κινητή τηλεφωνία, κλπ. και θα μπορούσαν να διαχωριστούν στις εξής κατηγορίες

- στις γενικότερες εθνικές τηλεπικοινωνιακές ανάγκες

στις ειδικότερες ανάγκες επικοινωνίας των ξένων επιχειρήσεων που

δραστηριοποιούνται στην Αλβανία, τόσο εντός χώρας, όσο και στο εξωτερικό.

ΝΕΑ ΓJOYΓKOΣΛABJA

Η τηλεπικοινωνιακή κατάσταση αυτής της χώρας από πλευράς βασικής

τηλεπικοινωνιακής υποδομής είναι ικανοποιητική. Η τηλεφωνική πυκνότητα ανά 100

κατοίκους είναι 17% (πυκνότ/τα Ελλάδας 59,71% το 199?, ΠmΉ: ΠεπραΥμένα ΟΊΕ

1995). Υπάρχει στοιχειώδης παρουσία υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Το κύριο
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μέρος των προβλημάτων εντοπίζεται στη βασική τηλεφωνία στη περιοχή του

Μαυροβουνίου και στις διεθνείς συνδέσεις.

Οι τηλεπικοινωνίες στη Γιουγκοσλαβία σήμερα διαχωρίζονται σε δύο

κατηγορίες:

- τηλεπικοινωνίες για δημόσια χρήση και

- τηλεπικοινωνίες για ειδικές χρήσεις.

Υπάρχει δυνατότητα παροχής μισθωμένων γραμμών για μεταφορά data και

δεδομένων μεταγωγής σε πακέτα.

Άμεση προτεραιότητά τους είναι η σύνδεση με τη Βουδαπέστη και η σύνδεση

Κέρκυρας - Μπαρ.

Π.Γ.Δ.Μ.

Η κατάσταση στη βασική τηλεπικοινωνιακή υποδομή είναι ανεκτή. Το δίκτυό

της αποτελούσε μέρος του δικτύου της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Η τηλεφωνική

πυκνότητα ανά 100 κατοίκους είναι 17% (πυκνότητα Ελλάδας 59,71% το 1995,

rnuΉ: ΠεΠΡαΥμέναΟΤΕ 1995), με στόχο το 2000 να φτάσει το 34%.

Όσον αφορα τις διεθνείς επικοινωνίες προγραμματίζεται τηλεπικοινωνιακή

οδός σύνδεσης με Αλβανία και Βουλγαρία, με απότερο σκοπό την σύνδεση με Ιταλία

και Τουρκία.

Ι.8 Συμπεράσματα

Η Kατάσtαση στην οποία PpiOΚOvtat οι τηλεπικοινωνίες στις γειτονικές

χώρες, αλλά και στις χώρες που βρίσκονται στην περιοχή της Μ. Θάλασσας,

δημιουργούνπροϋποθέσεις διείσδυσης του ΟΤΕ σε αυτές τις αγορές. Η αξιοποίηση

των συγκριτικών πλεονεκτημάτων θα αποφέρει στην χώρα οφέλη οικονομικά και

πολιτικά, ώστε στον τομέα των τηλεπικοινωνιών η Ελλάδα να ισχυροποιηθεί ως

τηλεπικοινωνιακόςκόμβος Βορρά - Νότου και Ανατολής - Δύσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ2

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΤΗΛΕnlΚQIΝΩΝIΩΝΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.

2.1 EισαrωΎή

Απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτευχθεί ο στόχος της Ελλάδας, ως

τηλεπικοινωνιακού κόμβου, είναι να δεσπόζει στην ευρύτερη περιοχή (Βαλκανίων 

Μ. θάλασσας - Αν. Μεσογείου) ο τηλεπικοινωνιακός της οργανισμός. Αυτό

προϋποθέτει, αφ' ενός μεν τον προσανατολισμό της στρατηγικής του ΟΤΕ ως προς

αυτή τη κατεύθυνση, αφ' ετέρου δε τη συγκρότησή του, ώστε να είναι οικονομικά

ισχυρός.

Στο Παράρτημα Α, φαίνεται η οικονομική επιφάνεια του ΟΤΕ, καθώς και η

σύσταση του ανθρώπινου δυναμικού του.

2.2 Νομικό καθεστώς εταιρίας!

Ο ΟΤΕ ιδρύθηκε το 1949 (ν. δ. 1049/1949· ΦΕΚ 195 Α' περί ''Οργανώσεως

των Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος") ως κρατική επιχείρηση κοινής ωφέλειας, υπό

μορφή ανώνημης εταιρίας υποκείμενης στην εποπτεία του κράτους. με σκοπό την

ενιαία οργάνωση των τηλεπικοινωνιών της Ελλάδας, την παροχή τηλεπικοινωνιακών

υπηρεσιών και την εγκατάσταση και εκμετάλευση του δημόσιου τηλεπικοινωνιακού

δικτ"ου. Με το Π.Δ. 361/1991, το Ν. 2167/93 και το Ν. 2257/94 ο ΟΤΕ και οι

θυγατρικές του έπαψαν να υπάγονται στις διατάξεις που ισχύουν για το δημόσιο

τομέα. Έτσι ο ΟΤΕ λειτουργεί ως ανώνυμη εταψία που ασκεί επιχείρηση δημόσιας

ωφέλειας. Το καταστατικό του αναμορφώθηκε με τους Ν. 165/1973 (ΦΕΚ 195 Α')

και Ν. 2167/93 (ΦΕΚ 141 Α') και το σημερινό καταστατικό του προβλέπεται στο Ν.

2257/94 (ΦΕΚ 197 Α') όπως ισχύει. Η εταψία είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο

ανωνύμων εταψιών με αριθμό 347/01/8/86/348 και είναι μέλος του Συνδέσμου

ι ΕνημερωτικόδελτίοΟΊΈ 1996
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Ελληνικών Βιομηχανιών. Έδρα της εταψίας είναι ο Δήμος Αθηναίων. Η διάρκεια της

εταφίας έχει ορισθεί μέχρι το 2094, με δυνατότητα παράτασης.

Σκοπός της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού της είναι:

• Η εγKατάσrαση, λειτουΡΎία.. εκμετάλλευση. διαχείρηση και ανάπrυξη κάθε είδους

τηλεπικοινωνιακής υποδομής, καθώς και τ/ζ δημόσιας τηΛ.επΙKOινωVΙΩCΉς

υποδομής σε τοπικό, εθνικό, διακρατικό και διεθνές επίπεδο.

• Η παροχή, ανάπruξη. εκμετάλλευση και διαχείρηση τοπικών, ΕΘΝUCών και

διεθνών τηλεπικοινωνιακών και συναφών προς αυτές υπηρεσιών, όπως

υπηρεσιών φωνής, δεδομένων και εικόνας, σε πραγματικό ή μη χρόνο,

παραγωγή, συλλογή, αποθήκευση, ανάκτηση, επεξεργασία, διαχείρηση,

μεταΎω-Υή, μετάδοση και παροχή πληροφοριών σε πραγματικό ή μη χρόνο, υπό

συμπίεση ή άλλη μορφή με χρησιμοποίηση κάθε τύπου τεχνολσΥίας μέσων

μεταΥωΥής και μετάδοσης που ήδη χρησιμοποιούνται ή που πρόκειται να

αναπruxθoύν στο μέλλον, καθώς και η μελέτη και κατασκευή παντός συναφούς

έΡΎου.

• Η ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουΡΎία., διαχείριση και εκμετάλλευση των πάσης

φύσεως υπηρεσιών σταθερής και κινητής ΕΠικοινωνίας.

• Η ανάπτυξη, εγκατάσταση, εκμετάλλευση των πάσης φύσεως δορυφορικών

επικοινωνιών και η διάθεση των δορυφορικών επικοινωνιών σε τρίτους ή η

επιβολή βάρους επ' αυτών.

• Η ανάληψη δραστηριοτήτων συναφών προς τις τηλεπικοινωνίες,

συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού συστημάτων, καθώς και της αναπτύξεως,

παραγωΥής, χρήσεως, πωλήσεως, εκμισθώσεως, μισθώσεως και συντηρήσεως

τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

• Η απόκτηση κυριότητας επί τηΛ.eπΙΚOινωνιαKOύ εξοπλισμούκαι μέσων παροχής

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και η απόκτηση δικαιωμάτων κυριότητας,

χρήσεως ή εκμεταλλεύσεως με σ:ΥΟρά, μίσθωση ή με άλλον τρόπο κινητών ή

ακινήτων περιουσιακών στοιχείων ή δικαιωμάτων oπoUΔήΠOΤε και αν αυτά

βρίσκονται και το δικαίωμα διαθέσεως αυτών ή επιβολής βάρους επ' αυτών.

• Η ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία., διαχείριση και εκμετάλλευση νέων

υπηρεσιών, βάσει των τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών,

πληροφορικής και τηλ<πληρoφOΡUCΉς, καθώς και οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας
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μπορεί να παρασχεθεί μέσω του δικτύου της εταιρίας ή μέσω ά).).,ων δικτύων στα

οποία η εταιρία έχει ή μπορεί να έχει πρόσβαση που παρέχεται κατόπιν άδειας.

2.3 Η άδεια
2

Με προεδρικό διάταγμα 437 (ΦΕΚ 250 Α' - 5/12/95) το Ελληνικό Δημόσιο

χορηγεί Ειδική Άδεια Λειτουργίας (Άδεια) στον ΟΤΕ για την εγκατάσταση,

ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση τηλεπικοινωνιακώνδικτύων και τ/ν άσκηση

άλλων τηλεπικοινωνιακώνδραστηριοτήτων. Τα βασικά σημεία που περιλαμβάνονται

στην Άδεια παρουσιάζονταισε συνοπτική μορφή παρακάτω:

• Η διάρκεια της άδειας είναι 25 έτη με δυνατότητα τροποποίησης και ανανέωσης.

• Ο ΟΤΕ αποκτά αποκλειστικό δικαίωμα στην ανάπtυξη, εγκατάσταση, λειτουργία,

εκμετάλλευση και συντήρηση του δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου, καθώς

επίσης και των ανεξάρτητων μεμονωμένων τοπικών ραδιοδικτύων σταθερών

ζεύξεων που καλύπτουν ανάγκες ιδιωτικών φορέων, έστω και αν αυτά δεν

συνδέονται με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο (εξαφούνται οι ραδιοζεύξεις

που εξυπηρετούν τις ανάγκες της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης).

• Ο ΟΤΕ υποχρεώνεται να παρέχει ένα ελάχιστο σύνολο μισθωμένων γραμμών με

εναρμονισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά.

• Ο ΟΤΕ διασφαλίζει τη διασύνδεση του δημοσίου τηλεπικοινωνιακού δικτύου με

άJJ...fJ. δίκτυα, με τ/λεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό, καθώς και τ/

διασύνδεση τρίτων δικτύων μεταξύ τους.

• Ο ΟΤΕ αποκτά αποκλειστικό δικαίωμα στις ακόλουθες υπηρεσίες

ι. Φωνητι!Cής τ/λεφωνίας και διευκολύνσεις αυτής.

2. Ψηφιακού Δικτύου Ενοποιημένων Υπηρεσιών (Ν -ISDN).

3. Κινητές Υπηρεσίες Αέρος (αεροναυτικές υπηρεσίες).

4. Δορυφορικές υπηρεσίες, οι οποίες συνίστανται είτε στη παροχή

δορυφορικών δικτύων ως τμήματα του δημόσιου τηλεπικοινωνιακού

δικτύου, είτε στ/ν παροχή τηλεmκοινωνιακών υπηρεσιών μέσω

δορυφορικών δικτύων όπως ορίζονται παρακάτω.

: E'''1μερωτιιc6 δελτίο 01Έ Ι996
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S. Κινητές δορυφορικές υπηρεσίες που παρέχονται από τους διεθνείς

Οργανισμούς EUTELSAT, INTELSAT, INMARSAT και τις θυγατρικές

τους.

6. Μισθωμένων γραμμών.

7. Μεταφορά σήματος πάσης φύσεως ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών

προγραμμάτων.

8. Υπηρεσίες παράκτιων σταθμών και κινητής ναυτικής υπηρεσίας.

9. Τηλεγραφίας, τηλετυπίας και τηλεομοιοτυπίας.

10. Ραδιοηλεκτρικά δίκτυα με σκοπό την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών (π.χ.

κινητή υπηρεσιακή ραδιοτηλεφωνία).

11. Παρο-κή δορυφορικών προσωπικών επικοινωνιών μέσω συστήματος της Ι

CO GIobaI Communications Ltd (θυγατρικής του INMARSAT).

Ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα, ακολουθώντας την παγκόσμια

τάση προς απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, απελευθερώνεται

σταδιακά τα τελευταία χρόνια, με προτεραιότηταστην απελευθέρωση των υπηρεσιών

και μετά αυτήν της τηλεπικοινωνιακής υποδομής. Τον Απρίλιο του Ι 996 ΈΥινε το

πρώτο βήμα αποκρατικοποίησης του ΟΤΕ, εκδίδοντας μετοχές, για να ακολουθήσει

ένα χρόνο περίπου μετά και μία δεύτερη έκδοση μετοχών. Το Ελληνικό δημόσιο

βέβαια κατέχει μέχρι στιγμής την πλειοψηφία της Εταιρίας και σύμφωνα με το άρθρο

7 παράγραφος Ι του Καταστατικού του ΟΤΕ, η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου

σε καμμία περίmωση δεν μπορεί να είναι κατώτερη του 75% των μετοχών της

Εταιρίας. Έτσι οποιαδήποτε δραστηριότητα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών τελεί

υπό την εποmεία του Ελληνικού Δημοσίου.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ έχει σαν σκοπό την εύρεση

πόρων ώστε να χρηματοδοτήσει τα νέα προγράμματα που έχει συντάξεΙ., όσον αφορά

τις νέες μορφές τηλεπικοινωνίας, εν όψη των μελλοντικών προκλήσεων ενός

διεθνούς ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Έτσι οι προσπάθειες έχουν επικεντρωθεί

στην επέκταση και εκσυγχρονισμό του δικτύου και της υποδομής και στην

αναδιάρθρωση του αστικού, υπεραστικού και διεθνούς τιμολογίου του.

Το θεσμικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί ο ΟΤΕ και το οποίο παρουσιάστηκε

πιο πάνω, δεν είναι σίγουρο ότι θα διατηρηθεί στο μέλλον μ~ αmή τη μορφή.
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2.4 Εταιρίες συμμετοχής]

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τις εταψίες στις οποίες ο ΟΤΕ έχει

συμμετοχή με ποσοστό μεΥαλύτερο από 10% και την αξία συμμετοχής σε

εκατομμύρια δραχμές, την 3016/95.

Πίνακας 2.1 Εταφίες συμμετοχής (αξίες σε εκατ.δρχ.)

'ψ ':",Ειίωνυμία ι:E-roς.··. Έδιiά. I,ΞΆ~,?~· ΑξΙ.,

~.Ξ ..Ξ., - ',"

:'Iδι>ύ~ς,
-";;ζ~':,: Γ Σϋμμι'f<ίχής,·. Σ' .roχή

-"'-:,':': ... '. υ~~., .... ς

IIELLASCOM Α.Ε. 1995 Αθήνα 58,6% 1.516

ΕΣΤΤΟ Α.Ε. 1989 Αθήνα 95% 67

ΕΛΛΤΕΛΚΑ Α.Ε. 1973 Αθήνα 50% 5

An. Σ1ιvoλλόγμαΤΟ!ίΑ.Ε. 1995 Αθήνα 99,9% 750

OΤE~NET 1996 Αθήνα 98% 1.176

UELLAS SAT MOBILE 1996 Αθήνα 100% 700

ΟΤΕ - LEASING 1996 Αθήνα 99,9% 5.994

COSMOTE 1996 Αθήνα 100% 46.019

.
ΠΗΓΗ: Εν:ημερωτικο Δελτιο ΟΤΕ (Μαρτιος 1996 - lουνιος 1997)

2.4.1 HELLASCOM lNTERNAT10NAL Α.Ε. (πρώην ΕΛΒΗΛΑ.Ε.)

Η "Ελληνική εταφία οργάνωσης και Λειτουργίας Βιομηχανικής μονάδας

παραγωγής Ηλεκτρονικού τηλεπικοινωνιακού υλικού", πρώην ΕΛΒΗΛ ΑΕ., από

την 1/6/93 τελούσε υπό καθεστώς εκκαθάρισης. Το αντικείμενο της εταφίας τα

προηγούμενα έτη περιορίστηκε σε αγορά τίτλων δημοσίου. Την 23/1/95

αποφασίσθηκε η αναβίωσή της, με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 2.100

εκατ. δρχ., με τη συμμετο-χή τρίτων, προκύπτοντας η νέα ονομασία HELLASCOM

INTERNAT10NAL ΑΕ. Ο ΟΤΕ κατέχει το 58% του κεφαλαίου, ενώ συμμετέχουν

επίσης οι εταφίες SIEMENS ΤΗΛΕΒΙΟΜΗΧΑΝ1ΚΗ ΑΕ. και η lΝΤΡΑΚΟΜ ΑΕ.

με 14% έκαστη, η Κοινοπραξία Εταψιών Καλωδίων με 6%, η ΕΤΕΒΑ με 4% και

άλλες μικρότερες εταψίες τηλεπικοινωνιών με το υπόλοιπο 4%.

3 Συνέντευξη με Οικονόμου Γ.
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Κύριος σκοπός της HELLASCOM είναι η ανάληψη τηλεπικοινωνιακών

έργων στην Ελλάδα και κυρίως στο εξωτερικό. Η εταψία ήδη έχει αναλάβει ή

επιδιώκει να αναλάβει τηλεπικοινωνιακά έργα στα οποία ενδεικτικά αναφέρονται τα

ακόλουθα:

• Αρμενία. Διακυβερνητικό δίκτυο, σύστημα τηλεειδοποίησης τεχ;νολσΥίας

ERMES, backbone δίκτυο, ανεξάρτητο ψηφιακό δίκτυο.

• Γεωργία. Ανεξάρτητο ψηφιακό δίΙCΤOO στην TUφλίδα, backbone δίΙCΤOO.

• Λιθουανία. Ανεξάρτητα ψηφιακά δίκτυα., backbone δίκτοο.

• Ουκρανία. Ανεξάρτητα ψηφιακά δίιcτυα.

• Πολωνία. Σί>στημα καρτοδεκτών.

• Ar,υπτoς. KnλωδιαKό και μιιφοκυματικό σύστημα ψηφιακής μεθόδευσης.

2.4.2 ΕΣΠΟ Λ.Ε.

Ο ΟΤΕ συμμετέχει με 95% σro μετοχικό κεφάλαιο του ''Ελληνικού

Συμβουλευτικού Ταχυδρομικού και Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού" (ΕΣΠΟ), ο

οποίος ιδρύθηκε το 1989 και έχει στο ενΕργητικό του τη συμμετοχή σε διάφορα

μελετητικά προγράμματα της Ε.Ε. Στο μετοχικό κεφάλαιο μετέχουν επίσης τα ΕΛΤΑ

με 5%.

Η εταφία παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες μέσω εμπεΙΡΟ'Υνωμόνων, προς

το παρόν μόνο στον ΟΤΕ, αλλά. δεν αποκλείεται αργότερα να δραστηριοποιηθεί σε

επιχειρήσεις εντός και εκτός Ελλάδας.

Έχει ήδη υΠσΥραφεί οχετικό μνημόνιο με τη διεθνή συμβουλευτική εταψία ETCO

για κοινή ανάληψη δράσης, η οποία προς το παρόν προσανατολίζεταιστις αγορές τις

ΑνατολικήςΕυρώπης. της πρώην ΣοβιετικήςΈνωοης και της Μέσης Ανατολής.

2.4.3 ΕΛΑΤΕΛΚΑ Λ.Ε.

Η συμμετοχή του ΟΤΕ στο κεφάλαιο και στο διοικητικό συμβούλιο της

"Ελληνικής Εταιρίας Τηλεπικοινωνιών δια υποβρυχίων καλωδίων" είναι 500.10 (χωρίς

πλειοψηφία), ενώ το υπόλοιπο 50% κατέχουν Γαλ/.ικοί τηλεπικοινωνιακοί

οργανισμοί. Η εταιρία διαχειρίζεται, συvrηρεί και παρέχει το δικαίωμα χρήσης στους
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χρήστες των διεθνών καλωδίων ΑΡΙΑΔΝΗ (Μασσαλία - Ηράκλειο) και ΑΡΤΕΜΙΣ

(Μασσαλία - Λεχαινά). Η εταιρία είναι μη κερδοσκοπικού χαραιcrήρα. χρεώνει τους

χρήστες με τα εκάστοτε σχετικά έξοδα και δεν πραγματοποιεί θετικό ή αρνητικό

αποτέλεσμα. Η εταιρία προβλέπεται να διακόψει τη λειτουργία της όταν

εγκαταλειφθεί η χρήση αυτών των καλωδίων.

2.4.4 Ανταλ1ιικτήρια ΣυναλλάΥματος

Η θιryατρική αυτή εταιρία θα λειτουργήσει στο προσεχές μέλλον και θα.

παρέχει υπηρεσίες ανταλλαγής συναλλάΥματος στα πλαίσια των τηλεπικοινωνιακών

υπηρεσιών του οτε, χρησιμοποιώντας τα γραφεία πωλήσεων και το αvrίστoιχo

προσωπικό του ΟΤΕ σε όλη την Ελλάδα. Στο μετοχικό κεφάλαιο (750 εκατ. δρχ.)

μετάχει ο ΟΤΕ με 99,90./0 και ο ΕΣΤΙΌ με 0.1%.

2.4.5 ΟΤΕ ΝΕΤ Α.Ε.

Η εταιρία ιδρύθηκε το 1996 με σκοπό την παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης

και πρόσβασης στο δίκτυο Internet. Το μετΟ'χικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε

1,2 δις και η κατά 98% συμμετοχήτου ΟΤΕ, την 31/12/1996 ανερχόταν σε 1,176 δις.

2.4.6 HELLAS SAT MOBILE Α.Ε.

Η εταιρία ιδρύθηκε το 1996 με σκοπό την παροχή δορυφορικών

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 700

εκ., όσο και η κατά 100010 συμμετοχή του ΟΤΕ την 31/1VI996.

2.4.7 ΟΤΕ LEASING Α.Ε.

Η εταιρ{α ιδρύθηκε το 1996 με σκοπό τη διενέΡΎεια, ως εκμισθώτριας,

εpΎασtών που αφορούν συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης. Το μετοχικό κεφάλαιο

της εταιρίας ανέρχεται σε 6 δις. Η κατά 99,φ~ συμμετοχή του ΟΤΕ την 3111Vl9%

ανερχότανσε 5,994 δις, ενώ η ΕΣΣΤΟ συμμετέχει με ποσοστό Ο, 1%.
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2.4.8 Κυψελοειδές λειτουργικό σύστημα κινητών επικοινωνιών Α.Ε.

(COSMOTE)

Η εταιρία ιδρύθηΚΕ το 1996 με σκοπό την παροχή κινητών

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Η κατά Ι 00% συμμετοχή του ΟΤΕ την 31/12/1996

ανερχόταν σε 46,019 δις, εκ των οποίων 16,019 αφορούν την άδεια κινητής

τηλεφωνίας, η οποία αποτέλεσε την εισφορά σε είδος του ΟΤΕ στην αύξηση του

μετοχικού κεφαλαίου της θιryατρικής εταιρίας κατά 20 δις. Από την 22/5/97 το 30%

της εταιρίας πωλήθηκε στην Νορβηγική Telenor.

2.4.9 Άλλες συμμετοχές

Ο ΟΤΕ συμμετέχει επίσης σε τέσσερις διεθνείς εμπορικούς

τηλεmκοινωνιακούς οργανισμούς, τους INTELSAT, EUΤELSAΤ. INMARSAT και

Ι. CO. GLOBAL COMMUNICATIONS ΙΤD.

• INΤELSAT - lnternational SateIίtte Organization. Είναι ο Οργανισμός Διεθνών

Δορυφορικών Επικοινωνιών στον οποίο συμμετέχουν πάνω από 130 χώρες

συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.

• EUΤELSAΤ - European Satel1ite Organization. Είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός

Δορυφορικών Επικοινωνιών στον οποίο συμμετέχουν 44 χώρες

συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.

• fNMARSAT - lntemational Mantime Satellite Organization. Είναι ο Διεθνής

Οργανισμός Ναυτιλιακών Δορυφορικών Επικοινωνιών, ο οποίος ιδρύθηκε το

1979 για να εξασφαλίσει την παγκόσμια επικοινωνία μέσω δορυφόρων με τα

πλοία και αργότερα με αεροπλάνα, τρένα., φορτηγά αυτοκίνητα, κ.λ.π. και στον

οποίο συμμετέχουν 79 χώρες συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Στο

σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι η Ελλάδα είναι η πέμπτη κατά σεφά μέτοχος

του Οργανισμού σε αυτό το σύστημα. Η συμμετοχή του ΟΤΕ στην πέμπτη θέση

θεωρείται σημαντικό γεγονός, από τη στιγμή που το μέγεθος του εμπορικού

στόλου, κατατάσσει την Ελλάδα τρίτη ναυτιλιακή χώρα παγκοσμίως.
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• Ι. CO. GLOBAL COMMUNICATΙON ΙΤD. Ο οργανισμός αυτός που είναι

θυγατρική του INMARSAT, θα παρέχει προσωπικές επικοινωνίες σε παγκόσμια

κλίμακα μέσω ενός στόλου δορυφόρων.

2.5 Συμπεράσματα

Ο ΟΤΕ μέσα από τις ΘUΓαΤΡΙ1<ές του εταιρίες. αJ..'λiJ. και από τη συμμετοχή το\>

σε διεθνείς τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς, αποδεικνύει έμπρακτα τον διεθνή του

χαρακτήρα. Αυτός όμως ο προσανατολισμός δεν είναι ούτε τυχαίος, ούτε κάτι το

καινούργιο. Στο επόμενο κεφάλαιο όπου γίνεται μια ιστορική αναδρομή της διεθνούς

επικοινωνίας. φαίνεται ότι πολύ πριν την ίδρυση του ΟΤΕ, η Ελλάδα είχε αναπτύξει

τηλεπικοινωνιακά δίKτuα με χώρες της Ευρώπης, Μ. Ασίας και Β, Αφρικής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ3

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

3.1 ΕΙσαΥωΥή

Η εξέλιξη των διεθνών τηλεπικοινωνιών στη χώρα μας μπορεί να χωριστεί σε

δύο περιόδους. Η πρώτη περίοδος αναφέρεται στην εφαρμοΥή της ηλεκτρικής

τηλεΥραφίας έως την σύσταση του ΟΤΕ και η δεύτερη περίοδος από τη σύσταση του

ΟΤΕ μέχρι σήμερα.

Την πρώτη περίοδο χαρακτηρίζει:

Στον κλάδο της τηλεΥραφικής ανταπόκρισης, μια συνεχής προσπόθεια για

βελτίωση της απόδοσης των γραμμών και η εφαρμΟ'Υή aπoδoτιKότερων από το

Morse μηχανημάτων, μέχρι την εποχή που άρχισε η χρήση του τηλέτυπου. το οποίο

είχε αρχίσει να γενικεύεται.

- Στον κλάδο της τηλεφωνικής ανταπόκρισης. ο εκτοπισμός του ανθρώπινου

παράγοντα από την αρχική χεφοκίνητη σύνδεση των συνδρομητών και τη μετάβαση

στην αυτόματη σύνδεσή τους με τη λειτουργία αυτόματων αστικών τηλεφωνικών

κέντρων σε όλη την Ελλάδα.

- Στον κλάδο της ραδιοτηλεΥραφικής ανταπόκρισης υπήρξε μια προσπάθεια για

μετάβαση από τους ογκώδεις και βαρύτατους σταθμούς εκπομπής εξασθενούμενων

ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, στη χρησιμοποίηση των βραχέων κυμάτων με

σταθμούς μικρού μεγέθους και μεγάλης εμβέλειας εκπομπής, σηντηρούμενων

ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων.

Η δεύτερη περίοδος από το 1949 (σύσταση του ΟΤΕ) μέχρι σήμερα..

περιλαμβάνει τέσσερις δεκαετίες:

- Στη δεκαετία του 1960, ξεχωρίζει η σύσταση της υπηρεσίας TELEX υπό τη νέα

μορφή της χρησιμοποίησης του τηλέτυπου και η ε1Cτεταμένη εΥκατάσταση

ραδιoηλε1Cτρικώνδικτύων μικροκυμάτων.
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- Στη δεκαετία του Ι 970, ξεχωρίζει η κατάργηση, ύστερα από 11Ο χρόνια, της

εκμετάλλευσης του συστήματος Mor,e, η σύνδεση της Ελλάδας με ομοαξονικά

καλώδια με τη Γαλλία, τη Κύπρο κω το Λίβανο, η εΥκατάσταση ημιαυτόματου

διεθνούς τηλετυπικού κέντρου για την εξυπηρέτηση των συνδρομητών ΤΕΙΕΧ, η

εΥκατάσταση του πρώτου διεθνούς ηλεκτρονικού τηλεφωνικού KένrρOυ και τέλος η

εΥκατάσταση δύο δορυφορικών σταθμών (INTELSAΤ) σης Θερμοπύλες, για την

εξασφάλιση της τηλεoπrιΚ'ής και τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης της Ελλάδας με την

Ευρώπη, την Αμερική, την Aυσrραλία, την Ιαπωνία και τις λοιπές χώρες της Άπω

Ανατολής.

- Στη δεκαετία του t980, ξεχωρίζει η 4ΙΤΟΌΡΎία του διεθνούς ηλεκτρονικού

τηλετυπικού κέντρου, το οποίο παράλληλα με τέσσερα κομβικά ηλεκτρονικά

τηλετυπικάκέντρα πρόσφεραντην αυτοματοποίησητης τηλετυπικής επικοινωνίας, η

σύνδεση της Ελλάδας με ομοαξονικά καλώδια με τη Συρία, τη Γαλλία, τη Κύπρο και

την Αίγυπτο, η Ε'Υκατάσταση του τρίτου δορυφορικού σταθμού (INTELSAT) στις

Θερμοπύλες, για την εξυπηρέτηση της τηλεπικοινωνιακήςσύνδεσης της Ελλάδας με

την Αμερική και τέλος η λειτουργία του παράκτιου επίγειου δορυφορικού σταθμού

(fNMARSAT) στις Θερμοπύλες για την επικοινωνία με ποντοπόρα πλοία στις

περιοχές Μεσογείουκαι Ινδικού Ωκεανού.

- Στη δεκαετία του 1990 έως σήμερα, ξεχωρίζει η λειτουργία νέου διεθνούς

τηλετυπικού κέντρου, η οργάνωση των δικτύων ΩΑΤΑ σε διεθνές επίπεδο, η

μετάβαση του δικτύου από αναλογικό σε ψηφιακό, η σύνδεση της Ελλάδας με

καλώδια οπτικών ινών με την Ιταλία, την Κύπρο, τη Γαλλία και την Αλβανία, η

διμιουργία υπηρεσιών TELEFΑΧ και τηλεδιάσκεψης, η εΥκατάσταση πέμπτου

δορυφορικού σταθμού (EUTELSAT) στις Θερμοπύλες, λειτουργία ενός

μεταφερόμενου δορυφορικού σταθμού και τέλος τη λειτουργία του νέου κέντρου

δορυφορικών επικοινωνιών στη Νεμέα με τρεις σταθμούς (INΤELSAT).

3.2 Διεθνής τηλεΥραφική ανταπόκριση 1859· 1989

Η τηλεΥραφική ανταπόκριση της χώρας μας με το εξωτερικό άρχισε το 1859

και γινόταν με την Τουρκία διαμέσου του υποβρύχιου K~ίoυ Πειραιά - Σύρου 

Χίου - Τσεσμέ, από την εταφία ΝΟΥΒΑΑ, με το τηλεγραφικό σύστημα Recorder, με
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το οποίο είχε μεταβιβασθεί και το πρώτο τηλεγράφημα από την Αθήνα στην

Κωνσταντινούπολη. Είχαν τότε γραφτεί πολλά επαινετικά σχόλια στις εφημερίδες

της εποχής εκείνης για την κάλυψη της απόστασης χιλιάδων χιλιομέτρων μέσα σε

λίγα δευτερόλεπτα.

Στη διάρκεια των ετών 1859, 1860, 1865 και 1866 είχαν ανταλλαχθεί με το

εξωτερικό 1.421, 3.455, 8.233 και 10.819 τηλεγραφήματα αντιστοίχως.

Κατά τη διάρκεια του 1867, όταν η εταψία Ράλλη - Biney είχε σχεδόν

υποκαταστήσει την εταιρία ΝΟΥΒΑΛ και είχε αναλάβει από την Ελληνική

Κυβέρνηση την εΥκατάσταση και εκμετάλλευση Τα/ν υποβρύχιων καλωδίων

Κέρκυρας - Οτράντο Ιταλίας και Ζακύνθου - Οτράντο Ιταλίας, μέχρι τέλους του

1871 είχαν ανταλλαχθεί διαμέσου της Τουρκίας και της lταλίας 11.777 και 23.230

τηλεγραφήματα αντιστοίχως.

Στο τέλος του ]872, όταν η εταιρία Ράλλη - Biney είχε παραχωρήσει τα

δικαιώματά της στην εταιρία LΕνΑΝΤ SUBMARlNE TELEGRAPH Co και στο

τέλος του 1879, όταν η εταιρία LEVANT είχε σ1ΥΥχωνευθεί με την εταφία

EASTERN, είχαν ανταλλαχθεί διαμέσου της Τουρκίας και της Ιταλίας 26.630

τηλεγραφήματα, όπως επίσης και της Αιγύπτου με την Ελλάδα, με το καλώδιο

Σητείας Κρήτης - Αλεξάνδρειας, 50.010 τηλεγραφήματα αντιστοίχως.

Αργότερα, από το 1880, η τηλεγραφική ανταπόκριση γινόταν με υποβρύχια

καλώδια διαμέσου των παραπάνω κρατών, όπως επίσης με αυτά της Μάλτας με το

καλώδιο Ζακύνθου - Μάλτας και της πρώην Γιουγκοσλαβίας, τόσο με το καλώδιο

Κερκύρας - Τεργέστης, όσο και με τις εναέριες τηλεγραφικές γραμμές πέραν Λαμίας.

Στο τέλος των δεκαετιών του 1890, του ]900 και του 1910 είχαν ανταλλαχθεί

159.354,220.911 και 305.609 τηλεγραφήματα αντιστοίχως.

Στη δεκαετία του 1920, με την επέκταση των συνόρων της χώρας μας, την

εισαγωγή του τυπωτικού μηχανήματος Hughes και της τεχνικής των Simultanes η

τηλεγραφική κί\ηση εξωτερικού σημείωσε ικανοποιητική αύξηση, αφού κατά το

1920 είχαν ανταλλαχθεί ].2]6.000 τηλεγραφήματα με δείκτη πυκνότητας ανά

κάτοικο 0,22.

Από το 1921, με τη λειτουργία των υποβρυχίων καλωδίων Σύρου - Τενέδου

και Λήμνου - Τενέδου και κυρίως με τη λειτουργία του ταχύτερου τυπωτικού

μηχανήματος Baudol, ένα μεγάλο μέρος της τηλεγραφικής κίνησης εξωτερικού

διοχετεύονταν από τα τηλεγραφεία Αθήνας και Θεσσαλονίκης διαμέσου του
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Βελιγραδίου, με αποτέλεσμα η κίνηση να παραμείνει στα ίδια επίπεδα και να

αvtαλλαχθούν στη διάρκεια του 1929 1.018.000 τηλεγραφήματα, επειδή στο μεταξύ

είχε αρχίσει η διεξαγωγή διεθνών τηλεφωνικών συνδιαλέξεων.

Ύστερα από το 1930 ήταν επόμενο να αρχίσει η πτωτική πορεία της διεθνούς

τηλεγραφικής κίνησης, όπου έφτασε στο τέλος του 1939 στις 634.000

τηλεγραφήματα. από τα οποία το 9% με Μεγάλη Βρετανία, το 7,3% με Γερμανία και

το 2,5% με Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Ύστερα από τον πόλεμο του 1940, τη Γερμανο - Ιταλική κατοχή και τον

εμφύλιο πόλεμο που ακολούθησε, οι τηλεγραφικές γραμμές της χώρας είχαν

καταστραφεί κατά τα 4/5. Όμως μέχρι το 1949, με τη σύσταση του ΟΤΕ, η υποδομή

είχε αποκατασταθεί σε τέτοιο επίπεδο που η τηλεγραφική κίνηση σημείωσε άνοδο

57% σε σύγκριση με το 1939 και έφτασε τις 994.000 τηλεγραφήματα.

Από τις αρχές του 1952 η ανταπόκριση με την Τουρκία γινόταν από την

CabIe and WireIess, όπως είχε ονομαστεί η EASTERN, διαμέσου των υποβρυχίων

καλωδίων Χίου - Τσεσμέ, Σύρου - Τενέδου, Λήμνου - Τενέδου, σJJ..i1. και απευθείας

από τα τηλεγραφεία Αθήνας και Κωνσταντινούπολης διαμέσου των νέων

τηλεγραφικών γραμμών Αθήνας - Κομοτηνής και Κομοτηνής - συνόρων Τουρκίας.

Εξάλλου, από τον Μάρτιο του 1953 η τηλεγραφική αvtαπόκριση μεταξύ

Ελλάδας - Γιουγκοσλαβίας άρχισε να γίνεται με τυλέτυπο από τα τηλεγραφεία

Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Βελιγραδίου, ύστερα από εγκατάσταση κυκλωμάτων

υψηλής συχνότητας μεταξύ Αθήνας - συνόρων Γιουγκοσλο.βίας και Θεσσαλονίκης 

συνόρων Γιουγκοσλαβίας. Παρ' ότι οι διεθνείς τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, το 1955

σε σύγκριση με το 1949, είχαν δωδεKαπλoσιαστε~ η διεθνής τηλεγραφική

ανταπόκριση όχι μόνο δε δοκίμασε δυσμενή αντίκτυπο από τη μετατόπιση

τηλεγραφημάτων στην κατηγορία των συνδιαλέξεων, αλλά αντίθετα σημείωσε

αύξηση και έφτασε στο τέλος των 1954 και 1955 τα 1.012.000 και 1.099.000

τηλεγραφήματα αντιστοίχως.

Αργότερα άρχισε να διαγράφεται μια προοπτική ενθαρυντικής αύξησης των

τηλεγραφικών κυκλωμάτων με τα συστήματα φέρουσας συχνότητας, αΧλά και

ευρύτερης χρησιμοποίησης του τηλέτυπου υπό τη νέα μορφή εγκυρότητας και

ακρίβειας των ανταλλασσόμενων κειμένων. Από τα μέσα του 1958, οι συνδρομητές

TELEX είχαν αρχίσει να επικοινωνούν με τηλέτυπο από τα γραφεία τους και με

συνδρομητές TELEX πόλεων του εξωτερικού. Έτσι η διεθνής τηλεγραφική
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ανταπόκριση. παρά τον οξύτατο ανταγωνισμό της διεθνούς τηλεφωνίας, σημείωσε

στο τέλος του 1960 σε σίryιφιση με το 1955 μια αύξηση της τάξης του 20% με την

ανταλλαγή 1.311.000 τηλεγραφημάτων και για πρώτη φορά 346.000 μονάδων

TELEX διάρκειας ενός λεπτού.

Κατά τη διάρκεια της διετίας 1962 - 63, παράλληλα με την εγκατάσταση

συστημάτων φέρουσας συχνότητας, άρχισε η εγκατάσταση συστημάτων πολλαπλής

τηλεγραφίας MUX και η κατασκευή ραδιοτηλεγραφικώνκυκλωμάτωνυπερβραχέων

κυμάτων παλμΟχΡονικής διαμόρφωσης (Ρ.Τ.Μ.), με αποτέλεσμα την εξασφάλιση

καλύτερηςεπικοινωνίαςκαι την αύξηση των κυκλωμάτωνγια την απευθείας σύνδεση

του επεκταθΈVΤOς σε χωρητικότητατηλετυπικού κέντρου της Αθήνας με τη Ρώμη

από 8 κυκλώματα, με το Παρίσι και τη ΦραγκφούΡτ/ από 6, με το Λονδίνο, τις

Βρυξέλλες και τη Βέρνη από 5 κυκλώματα, με τη Σόφια και το Άμστερνταμ από 2

κυκλώματα, με το Βουκουρέστι και τη Νέα Υόρκη από Ι κύκλωμα, όπως επίσης του

τηλετυπικού κέντρου Θεσσαλονίκης με Σόφια και Κωνσταντινούπολη από 5

κυκλώματα. Η διεθνής τηλεγραφική ανταπόκριση, στο τέλος του 1965 σε σύγκριση

με το 1960, σημείωσε αύξηση της τάξης του 51,7% με την ανταλλάγή 1.987.000

τηλεγραφημάτων και η ανταπόκριση TELEX σχεδόν εκταπλασιάστηκε και έφτασε

τις 2.311.000 μονάδες διάρκειας ενός λεπτού. Μέσα στη δεύτερη πενταετία του 1970

κατασκευάστηκε και λειτούργησε το υποβρύχιο ομοαξονικό καλώδιο Ελλάδας 

Ιταλίας (Λεχαινά - Καταντζάρο, 450 κυκλωμάτων με συγχρηματοδότηση ΟΤΕ και

ΝΑΤΟ), άρχισε η τηλεγραφική επικοινωνία με την Αλβανία και χΡησψοποιήθηκαν

μηχανικά μέσα ταχείας είσπραξης των κατατιθέμενων τηλεγραφημάτων εξωτερικού.

Ακόμα εγκαταστάθηκαναπευθείας τηλεγραφικές ζεύξεις μεταξύ της Ελλάδας και της

Σουηδίας, της Λιβύης, της Ν. Αφρικής και της lαπωνίας, ενώ καταργήθηκαν οι

τηλεγραφικές συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης - Βελιγραδίου, Θεσσαλονίκης - Σόφιας

και Θεσσαλονίκης - Κωνσταντινούπολης. Τα λειτουργούντα σε αυτές συστήματα

φέρουσας συχνότητας μετεγκαταστάθηκαν στις δημιουργηθείσες νέες συγκοινωνίες

της Αθήνας με τις παραπάνω πρωτεύουσες. Παράλληλα αυξήθηκαν από την

εγκατάσταση συστημάτων MUX και οι τηλεγραφικέςσυγκοινωνίεςμε το Παρίσι, τη

Λευκωσία και τη Νέα Υόρκη. Από το Μάη του 1970 άρχισε η αυτοματοποίηση της

διεθνούς αVΤαπόKρισης TELEX με 6 χώρες από τις 106 που η Ελλάδα επικοινωνούσε

με χεφοκίνητο σύστημα.
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Από το 1971 έως το 1975 ΈΥινε αναδρομολόγηση της τηλεγραφικής Χίνησης

με πολλές χώρες της Ευρώπης χαι κυρίως της Β. Ευρώπης, διαμέσου OΙKOνOμΙΙCώς

ευνοϊκότερων για τη χώρα μας οδών. Ακόμα KατασΙCευάστηKαν και λειτούργησαν τα

υποβρύχια ομοαξονικά καλώδια Ελλάδας - Γαλλίας (Κρήτη - Μασσαλία, για τη

σύνδεση της Ελλόδας με τη Δυτική Ευρώπη και τις HJlA, με συχρηματοδότηση του

ΟΤΕ και της γαλλΙΙCΉς Cablo οΙ Radio) και Ελλάδας (Κρήτη) - Κύπραυ. Επίσης ΈΥινε

σύνδεση του KεvrΡΙKOύ Τηλεγραφείου Αθήνας με τα κέντρα. GENTEX (η ονομασία

από General TeIegraph Exchange) της Ολλανδίας. του βελ:Υίου και της

Φρανκφούρτης για την ανταλλαγή διεθνών τηλεγραφημάτων με απευθείας κλήση

διαμέσου των αυτόματων εθνικών δικτύων και των διεθνών ζευκτικών κυκλωμάτων

ΤΕιεχ. ενώ αντικαταστάθηκε η ζεύξη MUX μετά της Ελβετίας με το σύστημα

GENTEX.

Τέλος ΈΥινε αυτοματοποίηση της εξερχόμενης κίνησης ΤΕΙΕΧ από Ελλάδα

προς Αυστρία, Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία, Κύπρα, Λίβανο, Ισραήλ και

Καναδά. Η διεθνής τηλεγραφΙΙCΉ ανταπόκριση στο τέλος του Ι 975 παρέμενε στα ίδια

επίπεδα (στο τέλος των ετών Ι 970 και Ι 975 ανταλλάχθηκαν Ι .982.000 και 1.994.000

τηλεγραφήματα αντίστοιχα). Αλλά η ανταπόκριση ΤΕΙΕΧ σημείωσε μεγάλη αύξηση

και έφτασε τις 10.016.000 μονάδες διάρκειας ενός λεπτού.

Το 1977 εγκαταστάθηκαν 34 συσκευές ΕLΑΌΕΧ και αυτοματοποιήθηκεμε

αυτές η τηλετυπική επικοινωνίαμεταξύ ΕΛλάδας - Ιταλίας, χωρίς να επιβαρύνεται το

διεθνές τηλετυπικό κέντρο της Ελλάδας. Επίσης εγκαταστάθηκαν απευθείας ζεύξεις

ΤΕΙΕΧ με Αίγυπτο, διαμέσου Ιταλίας, το Μπαχρέϊν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμφάτα

και την Αυστραλία. Μέσα στο 1980 περατώθηκαν οι υποβρύχιες καλωδιακές ζεόξεις

Ελλάδας - Κύπρου, 'ΆΠΟΛΛΩΝ" 1.380 διοδεύσεων και Ελλάδας - Γαλλίας,

'ΆΡΤΕΜΙΣ" 2.580 διοδεύσεων. Λειτούργησαν πολλά τηλετυπικά κυκλώματα και

έφτασαν τα Ι. 112, ενώ οι χώρες που είχαν τη δυνατότητα να επιλέΥονται αυτόματα

τηλετυπικά., έφτασαν τις 114.

Στο τέλος του Ι 980 η διεθνής τηλεγραφική ανταπόκριση μειώθηκε κατά

29,5% (ανταλλάχθηκαν Ι .404.000 τηλεγραφήματα) και η ανταπόκριση ΤΕιΕΧ

αυξήθηκε κατά 92% (ανταλλάχθηκαν 19.244.000 μονάδες διάρκειας ενός λεπτού).

Κατά τη διάρκεια της πενταετίας Ι 98 Ι - 85, σημειώθηκε μεγάλη αύξηση των

τερμαπκών και διαβατικών κυκλωμάτων που εξυπηρετούν την τηλεγραφική και

τηλετυπική κίνηση του εξωτερικού και ΈΥινε εΥκατάσταση ικανού αριθμού διεθνών
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τηλεγραφικών φερέσυχνων συστημάτων ψηφιακής τεχνικής (ΤΟΜ συστήματα

διαίρεσης χρόνου), με παράλληλη μεταφορά κυκλωμάτων από φερέσυχνα

συστήματα τεχνικής (FDM συστήματα διαίρεσης συχνότητας) σε συστήματα

ψηφιακής τεχνικής ΤΟΜ (αντικαταστάθηκε το FOM της Συρίας με ΤΟΜ και

βρίοκεται σε εξέλιξη η αντικατάσταση 5 FOM της Αγγλίας με 3 ΤΟΜ). Ακόμη

εγκαταστάθηκαν νέες τυλετυπικές ζεύξεις με τη Σιγκαπούρη, την Αργεντινή, την

Ακτή Ελεφαντοστού, τη Νότιο Κορέα και τη Βενεζουέλα.

Εξάλλου από το Νοέμβριο 1983 λειτούργησε στην Αθήνα συγκεντρωτής, ο

οποίος παρέχει τη δυνατότητα στους Έλληνες χρήστες ΟΑΤΑ να επικοινωνούν

διαμέσου του διεθνούς διαβατικού κόμβου ΝΤΙ των Παρισίων με βάσεις δεδομένων

σε όλο τον κόσμο.

Το 1985 η διεθνής τηλεγραφική ανταπόκριση μειώθηκε αρκετα και σχεδόν

υπOΤΡUΙλασιάστηKε (ανταλλάχθηκαν 535.000 τηλεγραφήματα), ενώ η διεθνής

ανταπόκριση ΤΕΙΕΧ αυξήθηκε κατά 9% (ανταλλάχθηκαν 20.980.000 μονάδες

διάρκειας ενός λεπτού) και οι συνδρομητές ΟΑΤΑ που ήταν συνδεδεμένοι στο

συγκεντρωτή HELPAC έφτασαν τους 58.

Στην τετραετία 1986 - 89 συνεχίστηκε η αύξηση Τα/ν τερματικών και

διαβατικών κυκλωμάτων με την εγκατάσταση παράλληλα συστημάτων ΤΟΜ, οπότε

ο αριθμός των κυκλωμάτων που εξυπηρετούν την τηλεγραφική και τηλετυπική

κίνηση του εξωτερικού έφτασε το 1989 τα 1.553 κυκλώματα. Επίσης ο ΟΤΕ ως

συνιδιοκτήτης με άλλες χώρες των καλωδιακών συστημάτων οπτικών ινών ΤΑΤ 8

και ΤΑΤ 9, έχει στην κατοχή του από το ΤΑΤ 8, 49 φορείς για ΗΠΑ και 3 φορείς για

Καναδά και από το ΤΑΤ 9 περίπου 90 φορείς και στους τρεις κλάδους (ΗΠΑ 

Ισπανία, Καναδάς - Ισπανία και Αγγλία - Ισπανία). Στο τέλος του 1989 η διεθνής

τηλεγραφική επικοινωνία σημείωσε μια σημαντική πτώση, ύστερα από την ολοένα

ανατυσσόμενη διεθνή τηλεφωνική επικοινωνία και υποπενταπλισιάστηκε σε

σύγκριση με το 1985 (ανταλλάχθηκαν 103.000 τηλεγραφήματα).

Η διεθνής τηλετυπική επικοινωνία αυτοματοποιήθηκε, αλλά και επεκτάθηκε

σε 207 χώρες του κόσμου, με τις οποίες η χώρα μας είχε τηλετυπική επικοινωνία και

η κίνησής της παρέμεινε στα ίδια επίπεδα (ανταλλάχθηκαν 20.9,5)5.000 μονάδες

διάρκειας ενός λεπτού). Οι διεθνείς επιοινωνίες ΟΑΤΑ γίνονται διαμέσου του

συγκεντρωτή γραμμών ΟΑΤΑ HELPAC, του οποίου η έξοδος συνδεόταν με τον

κόμβο ΝΤΙ στο Παρίσ~ αλλά από το 1986 συνδέεται και με δεύτερο κόμβο MCI στη
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Νέα Υόρκη. Οι συνδεδεμένοι στο συΥκεντρωτή γραμμών HELPAC, συνδρομητές

ΟΑΤΑ έφτασαν τους 285 και έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν με διεθνείς

τράπεζες, επιστημονικούς εκπαιδευτικούς κ.λ.π. ΟΡΎανισμούς σε ό'λΩ τον κόσμο.

Σχεδιάγραμμα 3.1 Διεθνής τηλεΥραφική κίνηση 1859 - 1989 (σε εκατ.

τηλεΥραφήματα)
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ΠΗΓΉ: Ιδία εχεξερΥασία

Στο παραπάνω σχεδιάγραμμα φαίνεται η συνολική πορεία της τηλεγραφικής

κίνησης, από το 1859 έως το 1989. Μέχρι το 1920 η διεθνής τηλεΥραφική είχε μια

σταδιακή ανοδική πορεία. Από τη δεκαετία του 1920 με την επέκταση των συνόρων

της Ελλάδας, η κίνηση παρουσιάζει απότομη άνοδο, για να ακολουθήσει πτωnκή

πορεία, από το 1930 μέχρι το 1950, λ!ΥΥω της εισαγωγής και διάδοσης της

τηλεφωνίας και λόγω του B'fΠI και των καταστροφικών συνεπειών του. Σταδιακή

άνοδο της κίνησης επιτεύχθηκε μετά το τέλος του, λόγω της αποκατάστασης του

δικτύου, της επέκτασής του και της αύξησης της διαβατικής κίνησης, για να

σταθεροποιηθεί από τη δεκαετία του '60 έως το 1915, όπου άρχισε σταδιακά να

φθίνει, αφού πλέον σαν μέσο επιΙCOινωνiας ήταν ξεπερασμένο.

3.3 Διεθνής τηλεφωνιι<ή ανταπόκριση 1930 - 1989

Η χώρα μας άρχισε να αποκτά τη δυνατότητα για διεθνή τηλεφωνική

εΠΙKoινωνiα με κάποια βραδύτητα. Αυτό συνέβει διότι δεν υπήρχε το κατάλλήλο
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υπεραστικό τηλεφωνικό δίκτυο. Μόλις το 1930, όταν η ακουστικότητα στις

υπεραστικές τηλεφωνικές συγκοινωνίες δεν ήταν ανεκτή, ανέλαβε ο οίκος SlEtv1ENS

και HALSΚE, με ίδιες δαπάνες και για λογαριασμό του κράτους, να εμπλουτίσει το

υπάρχον υπεραστικό τηλεφωνικό δίκτυο με νέα κυκλώματα. Λίγο αργότερα

χορηγήθηκε το αξιόλογο για την εποχή εκείνη ποσό των 60 εκατομμυρίων δραχμών,

για την κατασκευή σύγχρονων κεντρικών τηλεφωνικών αρτηριών, μεταξύ Αθήνας 

Θεσσαλονίκης, Αθήνας - Πάτρας, για την κατασκευή ενός ενισχυτικού σταθμού στη

Λαμία και για την εγκατάσταση σ1ΥΥχροvισμένων υπεραστικών τηλεφωνικών

κέντρων στις "σπουδαιότερες" πόλεις.

Έτσι ύστερα από την κατασκευή των βασικών αρτηριών και την εξασφάλιση

μιας καλής ακουστικότητας στα κεντρικά και βόρεια διαμερίσματα της χώρας, άρχισε

η τηλεφωνική επικοινωνία με διάφορες πόλεις της Ευρώπης. Το 1932

πραγματοποιήθηκαν 7.013 διεθνείς συνδιαλέξεις. Στα επόμενα τρία χρόνια

πραγματοποιήθηκαν 7.785, ]8.235 και ]9.457 συνδιαλέξεις αντίστοιχα, ενώ μέσα

στο ]940 ο αριθμός τους είχε τριπλασιαστεί και έφτασε τις 58.40] συνδιαλέξεις.

Ύστερα από την Γερμανο - Ιταλική κατοχή και τον εμφύλιο είχε καταστραφεί

το 80% του υπεραστικού τηλεφωνικού δικτύου της Ελλάδας. Επειδή η

αποκατάσταση του δικτύου απαιτούσε αρκετό χρόνο, τεράστιες προσπάθειες και

σημαντικές δαπάνες, για να εξασφαλιστεί όσο το δυνατό γρηγορότερα η διεθνής

τηλεφωνική επικοινωνία με το εξωτερικό, εγκαταστάθηκαν στο μεταξύ δύο (2)

ραδιοτηλεφωνικοί σταθμοί και τέσσερα (4) ραδιοηλεκτρικά κυκλώματα από Αθήνα

προς Ρώμη, Κάϊρο, Λονδίνο και Ν. Υόρκη. Μέχρι το 1948 είχε αποκατασταθεί το

υπεραστικό δίκτυο και τον επόμενο χρόνο είχαν πραγματοποιηθεί 8.998 διεθνείς

συνδιαλέξεις.

Από τη σύσταση του ΟΤΕ, το ]949, με την ανασυγκρότηση των

τηλεπικοινωνιών της χώρας, επιδιώκτηκε κυρίως η ραδιοηλεκτρική διάρθρωση των

υπεραστικών κυκλωμάτων, επειδή τα κυκλώματα αυτά εξασφαλίζουν μικρότερο

κόστος και μυστικότητα σε σχέση με τα ενσύρματα κυκλώματα. Έτσι κατά τη

διάρκεια της πρώτης πεvtαετίας, δόθηκαν στην εκμετάλλευση επτά (7) διεθνή

ραδιοηλεκτρικάκυκλώματααπό Αθήνα προς Παρίσι, Βέρνη, Αμβούργο, Λευκωσία,

Τελ Αβίβ, Αντίς Αμπέμπα και Ν. Υόρκη και κατά την επόμενη πενταετία άλλα έξι (6)

νέα ραδιοηλεκτρικά κυκλώματα από Αθήνα προς ΒουκουρέστΙ., Παρίσι, Αμβούργο,

Λονδίνο και δύο (2) προς Βέρνη.
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Παράλληλα είχε γίνει εγκατάσταση και ενσύρματων κυκλωμάτων από Αθήνα

κω Θεσσαλονίκη προς Κωνσταντινούπολη και από Κομοτηνή προς

Κωνστανηνούπολη. Το 1960 η χώρα μας είχε τη δυνατότητα να πραγματοποιεί

συνδlαλέξεος με όλες σχεδόν ης χώρες της υδρογείου.

Στο τέλος των ετών 1955 και 1960 είχαν πραγματοποιηθεί Ι 10.279 και

230.023 διεθνείς συνδlαλέξεος αντίστοιχα.

Στη δεκαετία του 1970 συνεχίστηκε η εγκατάσταση μεγάλου αριθμού διεθνών

ραδιοηλεκτρικών κυκλωμάτων (47 υπερβραχέων και 3 βραχέων κυμάτων), ενώ

παράλληλα ΈΥινε εγκατάσταση ενσύρματου κυκλώματος από Θεσσαλονίκη προς

Σόφια και 4 κυκλωμάτων διαμέσου υποβρυχίων καλωδίων (του καλα/διου Κρήτης 

Σικελίας για τις επικοινωνίες από από Αθήνα προς Παλέρμο, Κατάνη, Λονδίνο κω

του υπερατΛΑVηΙCOύ Αγγλίας - Αμερικής για την κάλυψη, λόγω κακής ποιότητας, της

κίνησης από Αθήνα προς Ν. Υόρκη). Εξάλλου καταΡΎήθηκαν τα ενσύρματα

κυκλώματα από Αθήνα προς Άγκυρα και από Θεσσαλονίκη προς Σόφια και

Κωνσταντινούπολη, επειδή δεν παρουσίαζαν κίνηση και πολλά ραδιοηλεκτρικά

κυκλώματα βραχέων κυμάτων αντικαταστάθηκαν με υπερβραχέων κυμάτων

καλύτερης ποιότητας.

Μέχρι το 1968 η διεθνής τηλεφωνική κίνηση της Ελλό.δας κατευθυνόταν

κυρίως προς τα κράτη της Βαλκανικής, της Δυτικής Ευρώπης και της Αμερικής

διαμέσου μικροκυματικών κυκλωμάτων. Με Λονδίνο από 13 κυκλώματα,. με Παρίσι

από Ι Ο, με Μιλάνο από 7, με Βέρνη από 6, με Βιέννη από 2 και με Νέα Υόρκη από 7

κυκλώματα. Όμως η περίοδος αναμονής στις σημαντικές συνδέσεις Αθήνας - Ν.

Υόρκης, Αθήνας - Λονδίνου και Αθήνας - Φρανκφούρτης διατηρήθηκε σε πολύ

υψηλά επίπεδα από ανεπάρκεια κυκλωμάτων για διοχέτευση κίνησης.

Το 1969 ύστερα από την εγκατάσταση στο υπεραστικό μέγαρο της Αθήνας

του διεθνούς ηλεκτρονικού τηλεφωνικού κέντρου ραβδεπαφικής τεχνικής

PENTACONTΑ, άρχισε να επεκτείνεται με ορισμένες χώρες η αυτόματη και με

άλλες η ημιαυτόματη τηλεφωνική επικοινωνία. Το 1970 πραγματοποιήθηκαν

7.649.000 τηλεφωνικές μονάδες τηλεφωνικών συνδιαλέξεων του ενός λεπτού

(3.691.000 με το αυτόματο και 3.958.000 με το χειροκίνητο σύστημα).

Με την εγκατάσταση και λειτουργία, από τον Μάιο του 1970, του πρώτου

δορυφορικού σταθμού εδάφους στις Θερμοπύλες και ένα χρόνο αργότερα στο ίδιο

κτιριακό συγκρότημα, του δεύτερου δορυφορικού σταθμού, δόθηκαν στην
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εκμετάλλευση πολλά διεθνή δορυφορικά κυκλώματα, τόσο προς Αγγλία, Καναδά,

ΗΠΑ, όσο και προς Αυστραλία και λοιπές χώρες της Άπω Ανατολής. Από το 1973

άρχισε η εγκατάσταση φερέσυχνων συστημάτων σε ενσύρματους φορείς και κυρίως

σε ραδιοηλεκτρικούς φορείς. Δόθηκαν στην εκμετάλλευση πολλά τηλεφωνικά

κυκλώματα, από τα οποία ένα μέρος ήταν διεθνή. Έτσι λειτούργησαν τηλεφωνικές

συγκοινωνίες με διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων με Αιθιοπία, Ινδία (Ν. Δελχί),

Χιλή και φtλlππίνες. Από το 1974 έως το 1975 δόθηκαν στην εKμετάt.λευση τρία (3)

διεθνή ομοαξονικά υποβρύχια καλώδια, Ελλάδας - Γαλλίας 'ΆΡΙΑΔΝΗ", Ελλάδας 

Κύπρου 'ΆΦΡΟΔΙΤΗ" και Κύπρου - Αιβάνου 'ΆΔΩΝΙΣ".

Το J979 λειτούργησε η δεύτερη ραδιοηλεκτρική αρτηρία Ελλάδας - Ιταλίας

(Αθήνα - Μπάρι) χωρητικότητας 960 διοδεύσεων και εγκαταστάθηκαν νέες

δορυφορικές ζεύξεις με Βραζιλία, Μπαχρέϊν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα,

Ζιμπάμπουε, κλπ. Στο τέλος του 1980 η αυτόματη τηλεφωνική επικοινωνία γίνοταν

με 59 χώρες και η ημιαυτόματη με 57, ενώ δωδεκαπλασιάστηκαν σχεδόν οι μονάδες

τηλεφωνικών συνδιαλέξεων του ενός λεπτού που ανταλλάχθηκαν, σε σύ'γκριση με το

1970 (83.027.000 μονάδες με το αυτόματο και 7.292.000 μονάδες με το χειροκίνητο

σύστημα).

Το 198 Ι εγκαταστάθηκε και λειτούργησε το νέο διεθνές ηλεκτρονικό

τηλεφωνικό κέντρο ΜΤ 20L, το οποίο είναι μικρότερο σε όγκο και διπλάσιας

δυνατότητας (2.500 διεθνή κυκλώματα), από το διεθνές κέντρο ΡΕΝΤACONTΑ που

είχε επειcrαθεί κατά 940 κυκλώματα. Τον επόμενο χρόνο έγινε σταδιακή

εγκατάσταση 745 διεθνών κυκλωμάτων στο διεθνές τηλεφωνικό κέντρο ΜΤ 20Ι,

ενώ δόθηκαν στην εκμετάλλευση τέσσερα (4) νέα διεθνή ομοαξονικά υποβρύχια

καλώδια, Ελλάδας - Συρίας "ΠΑΛΜΥΡΑ", Ελλάδας - Κύπρου 'ΆΠΟΛΑΩΝ",

Ελλάδας - Γαλλίας 'ΆΡΤΕΜΙΣ", και μέρος της ζεύξης Ελλάδας - Αιγύπτου

'ΆΑΕΞΑΝΔΡΟΣ". Μέσα στο 1983 λειτούργησε η τρίτη κεραία του δορυφορικού

σταθμού Θερμοπυλών και έγινε εγκατάσταση δορυφορικών ζεύξεων με Βενεζουέλα,

ΧΟΎΚ ΚΟΎΚ, Κατάρ, Ν. Κορέα, Κένυα και Ακτή Ελεφαντοστού και ραδΙOηλειcrΡΙKών

ζεύξεων με Ρωσία, Φινλανδία, Πορτσγαλία, Μάλτα και Κολομβία.

Στην τριετία 1981 - 83 είχαν διπλασιαστεί τα διεθνή κυκλώματα, από τα

οποία τα δορυφορικά έφτασαν σε 548. Αργότερα εγκαταστάθηκε στο διεθνές κέντρο

PENTACONTA σύστημα καταγραφής στοιχείων των ημιαυτόματων συνδιαλέξεων
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και έγιναν διαπραγματεύσεις για πώληση σε ξένες υπηρεσίες, ημικυκλωμάτων από τα

παρωιάνω διεθνή υποβρύχια καλώδια.

Στο τέλος του 1985 η αυτόματη τηλεφωνική επικοινωνία γινόταν με 77 χώρες

και η ημιαυτόματη με 68, ενώ αυξήθηκαν κατά 60% σι μονάδες τηλεφωνικών

συνδιαλέξεων του ενός λεπτού, που ανταλλάχθηκαν, σε σύγκριση με το 1980

(140.311.000 μονάδες με το αυτόματο και 3.840.000 μονάδες με το χεφοκίνητο

σύστημα).

Από το 1986 ο ΟΤΕ ως συνιδιοκτήτης με άλλες χώρες στα καλωδιακά

συστήματα (ψηφιακής τεχνικής με οπτικές ίνες) ΤΑΤ - 8 και ΤΑΤ - 9, έχει στην

κατοχή του στο πρώτο σύστημα, 49 φορείς για ΗΠΑ και 3 φορείς για Καναδά και

στο δεύτερο σύστημα επιδιώκει την εξασφάλιση 90 φορέων για τους τρεις κλάδους

του (ΗΠΑ - Ισπανία, Καναδά - Ισπανία και Αγγλία - Ισπανία). Τον επόμενο χρόνο

εγκαταστάθηκε στο δορυφορικό κέντρο των Θερμοπυλών ένα σύστημα της

τελευταίας τεχνoλcYyίας, ψηφιακό με διαίρεση χρόνου. Διαμέσου του συστήματος

αυτού, ύστερα από τον πολλαπλασιασμό των κυκλωμάτων, επιτυγχάνεται η

δρομολόγηση ενός μεγάλου μέρους της δορυφορικής κίνησης προς τις χώρες των

ΗΠΑ, της Αγγλίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Νότιας Αφρικής.

Την ίδια περίοδο τελείωσαν και οι εργασίες της εγκατάστασης στο

γπεραστικό Μέγαρο Αθήνας του νέου διεθνούς τηλεφωνικού κέντρου ψηφιακήε

τεχνoλcYyίας ΜΤ - 20, το οποίο είναι πολύ μικρότερο σε όγκο και πενταπλάσιας

δυνατότητας (11.200 ψηφιακά κυκλώματα) από το ηλεκτρονικό διεθνές τηλεφωνικό

κέντρο ΜΤ - 20L. Μέσα στο 1988 ολοκληρώθηκε η μετάζευση των κυκλωμάτων

από το ΜΤ - 20L στο κένφο ΜΤ - 20, του οποίου το 60% των κυκλωμάτων

διατέθηκεγια την διεθνή επικοινωνία.

Στο τέλος του 1989 τα διεθνή κυκλώματα προς τις διάφορες χώρες έφτασαν

τα 4.331 (τα περισσότερα μιιφοκυματικά, 670 δορυφορικά, πολλά υποβρυχίων

καλωδίων και λιγότερα εναέρια και τροποσφαφικών ζεύξεων), ενώ αυξήθηκαν κατά

41 % οι μονάδες τηλεφωνικών συνδιαλέξεων του ενός λεπτού που ανταλλάχθηκαν σε

σύγκριση με το 1985 (200.669.000 μονάδες με αυτόματο και 3.112.000 μονάδες με

χειροκίνητο σύστημα).
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Σχεδιάγραμμα 3.2 Δ,.θνής τηkφωνική ΕΠικοινωνία από 1930 - 1989 (σε εκατ.

συνδιαλέξεις)
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ΓDΠΉ: Ιδία εχεξερΥασία

Ουσιαστικά η διεθνής τηλεφωνική κίνηση παρουσίασε αύξηση από το 1950

και μετά, αφού το διάστημα από το 1930 με την εμφάνισή της έως το 1950, ο B'!Πl

που μεσολάβησε ήταν καταστροφικός Ύια τις εγκαταστάσεις. Έτσι αμέσως μετά την

αποκατάσταση του δικτύου, ολοένα και νέες συνδέσεις πραγματοποιήθηκαν, με

αποτέkσμα η διεθνής τηkφωνική κίνηση να αυξηθεί αλματωδώς.

3.4 Διεθνής ραδιοηλεκτρική επικοινωνία 1970 ·1996

Στις αρχές του 1969, ύστερα από πολύμηνη προσπάθεια επιλογής της

τοποθεσίας για εγκατάσταση Δορυφορικού σταθμού, προκρίθηκε η τοποθεσία των

Θερμοπυλών ύστερα από την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας του ΟΤΕ με τον

Δ,.θνή Δορυφορικό Οργανισμό (INTELSAΤ) το 1965, γιατί δεν είναι σεισμογενής

και δεν μαστίζεται από βροχοπτώσεις ή ισχυρούς ανέμους, όπως επίσης επειδή

παρέχει την επιθυμητή γωνία ελεύθερου ορίζοντα, όσο και τη δυνατότητα για ζεύξη

ή πρσσπέλαση στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. ΘεμελtώθηKε τότε ο νέος σταθμός

τηλεπικοινωνιών διαμέσου δορυφόρων, ο έκτος στην Ευρώπη, ο οποίος με τη

λειτουΡΎία του έτυχε αργότερα να αποτελέσει το μεγαλύτερο επίτευγμα των

τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα. Πρά'Υμαπ τον Μάϊο του Ι 970 εΥκαταστάθηκε από

την εταφία ΙΠ και λειτούρΥησε ο πρώτος δορυφορικός σταθμός εδάφους

(INTELSAΤ) του δορυφορικού κέντρου "θΕΡΜΟΠΥΛAf'. Ο σταθμός αυτός εκτός
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του ότι αποτελεί ένα σημαντικό έργο υποδομής, είναι από πλευράς ποιοτικής

απόδοσης μεταξύ των πρώτων στον κόσμο, ώστε δικαιολογημένα προβάλλει την

Ελλάδα ως σημαντικό διεθνή τηλεπικοινωνιακό κόμβο.

Ο σταθμός αυτός με την κατευθυνόμενη κεραία του, διαμέτρου 30 μέτρων,

σκοπεύει τους δορυφόρους των 335,5 και 342 μοφών του Ατλαντικού, οπότε

συνεργαζόμενος με τους δορυφόρους του Ωκεανού αυτού, εξασφαλίζει από τα 17

κανάλια την τηλεπικοινωνιακή σύνδεση της Ελλάδας με την Αγγλία, τον Καναδά, τις

ΗΠΑ και πολλές άλλες χώρες, σι οποίες διαθέτουν δορυφορικούς σταθμούς.

Έτσι επιτυγχάνονται άριστες συνθήκες τηλεφωνικής επικοινωνίας - για την

εξυπηρέτηση του απόδημου ελληνισμού, του τουρισμού, της εμπορικής ναυτιλίας

και γενικά όλων των παραγόντων που συναλλάσονται σε διεOvές επίπεδο - όπως και

εξασφάλιση λήψης και μετάδοσης τηλεοπτικών προγραμμάτων.

Δύο χρόνια αργότερα, το 1972, εγκαταστάθηκε από την ίδια εταιρία στον ίδιο

χώρο και λειτούργησε ο δεύτερος δορυφορικός σταθμός εδάφους (INTELSAΤ), ο

οποίος κόστισε 280 εκατομμύρια δραχμές. Η κατευθυνόμενη κεραία του είναι επίσης

διαμέτρου 30 μέτρων, σκοπεύει το δορυφόρο των 60 μοιρών του Ινδικού Ωκεανού

και εξασφαλίζει από τα 74 κανάλια την τηλεπικοινωνιακή σύνδεση της Ελλάδας με

την Αυστραλία. την Ιαπωνία και τις λοιπές χώρες της Άπω Ανατολής.

Από το 1972 έως το 1975 εγκαταστάθηκαν φερέσυΊΥα συστήματα σε

ραδιοηλεκτρικούς φορείς και δόθηκαν στην εκμετάλλευση 1.395 τηλεφωνικά

κυκλώματα, ενώ παράλληλα κατασκευάστηκε το ραδιοηλεκτρικό δίκτυο Αιγαίου με

δύο αρτηρίες, από 1.800 διοδεύσεις η καθεμία. Επίσης εφοδιάστηκαν οι διάφοροι

σταθμοί μικροκυμάτων FM με 1.844 ειδικές γεννήτριες και έγινε εγκατάσταση μιας

αρτηρίας τηλεόρασης.

Το 1980 έγινε επέκταση των εγκαταστάσεων στο κέντρο δορυφορικών

επικοινωνιών "ΘΕΡΜΟΠΥΛΑ)" και άρχισαν οι εργασίες για εγκατάσταση από την

εταιρία NEC της τρίτης κεραίας του σταθμού (INTELSAT), ο οποίος κόστισε 400

εκατομμύρια δραχμές. Η κεραία άρχισε να λειτουργεί το επόμενο έτος ως δεύτερη

δορυφορική κεραία της περιοχής του Ατλαντικού, αφού μεταφέρθηκαν τα

κυκλώματα από τους πρωτεύοντες δορυφόρους του Ατλαντικού και του Ινδικού

Ωκεανού στο μεγαλύτερο δορυφόρο του Ατλαντικού.

Το 1984 υπογράφεται συμφωνία για την προσχώρηση της Ελλάδας στον

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δορυφορικών Επικοινωνιών (EUTELSAT) και το 1985
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εγκαθίστανται από την εταιρία NERA και λειτουργεί στις Θερμοπύλες ο παράκτιος

επίγειος σταθμός fNMARSAT, ο οποίος άνοιξε νέους ορίζοντες και προοπτικές στην

παγκόσμια ναυηλία. Ο σταθμός παρέχει όχι μόνο υψηλής ποιότητας επικοινωνία

(αυτόματη τηλεφωνική επικοινωνία από τα πλοία προς την ξηρά, ημιαυτόματη από

την ξηρά προς τα πλοία, αυτόματη τηλετυπική επικοινωνία), αλλά και μεταβίβαση

δεδομένων DATA, μηνυμάτων κινδύνου, μετεωρολογικών και ναυτικών χαρτών,

δελτίων ενημέρωσης των ναυτιλομένων, διαμέσου των δορυφόρων του συστήματος

INMARSAT, με πλοία που πλέουν στη Μεσ&Υειο και τον Ινδικό Ωκεανό, όπως

επίσης και με πλοία που πλέουν στον Ατλαντικό και Ειρηνικό Ωκεανό, διαμέσου του

Ιταλικού παράκτιου επίγΕιου σταθμού FUCIND.

Κατά την διάρκεια της δεύτερης πενταετίας του 1980, εγκαταστάθηκαν και

δόθηκαν στην εκμετάλλευση 4.778 τηλεφωνικά κυκλώματα και 11.716 τερματικές

διοδεύσεις, από τις οποίες οι 11.544 ήταν τηλεφωνικές και οι υπόλοιπες

τηλεγραφικές. Ταυτόχρονα τοποθετήθηκαν II ραδιοηλεκτρικάδίκτυα, από τα οποία

τα 4 ήταν μεγάλης χωρητικότητας - πάνω από 300 διοδεύσεις - και 98

ραδιοηλεκτρικές ζεύξεις, από τις οποίες 13 ήταν μεγάλης χωρητικότητας, πάνω από

300 διοδεύσεις. Επίσης 24 ιστοί μικροκυμάτων και 229 συστήματα ακτινοβολίας με

τα εξαρτήματά τους (κεραίες, κυματοδηγοί και ομοαξονικά καλώδια). Ακόμα έ'Υινε

εγκατάσταση πολλών τερματικών ραδιοηλεκτρικών συστημάτων, δύο συστημάτων

αναμεταδόσεως και 5 αρτηριών τηλεοράσεως σε υπάρχοντα δίκτυα.

Η παράκτιος διεθνής ραδιοεπικοινωνία διεξάγεται ως εξής:

- Η ραδιοτηλεγραφική και ραδιοτηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ ξηράς και πλοίων

που πλέουν στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο και στις περιοχές τις Μεσογείου,

Αδριατικής θάλασσας και Εύξεινου Πόντου, εξυπηρετείται διαμέσου των παράκτιων

κέντρων Αθήνας, Λήμνου, Κέρκυρας, Ηρακλείου, Ρόδου και Χίου, στα βραχέα

κύματα (δίκτυο FM).

- Η ραδιοτηλεγραφική, ραδιοτηλεφωνική και ραδιοτηλετυπική επικοινωνία μεταξύ

ξηράς και πλοίων που πλέουν στην Ερυθρά θάλασσα, στον Περσικό κόλπο, στον

Ατλαντικό, στον Ινδικό και σε τμήμα του Ειρηνικού Ωκεανού, παρέχεται διαμέσου

του παράκτιου σταθμού Λούτσας στα βραχέα κύματα (δίκτυο FH).

- Η εσωτερική και διεθνής ραδιοτηλεφωνική και ραδιοτηλετυπική επικοινωνία

μεταξύ ξηράς και πλοίων παρέχεται διαμέσου παράκτιων σταθμών και των

δορυφόρων του συστήματος INMARSAT, στα πλοία με ελληνική σημαία, στα πλοία
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ελληνικών συμφερόντων με ξένη σημαία και στα πλοία ό'λmν των χωρών του

κόσμου.

Παράλληλα έως το τέλος του 1985 στον τομέα των ραδιοηλεκτρικών δικτύων

η εξέλιξη του προγράμματος της εγκατάστασης ραδιοηλεκτρικού υλικού ήταν πολύ

ικανοποιηηκή. Εγκαταστάθηκαν] 8 τηλεοπτικές αρτηρίες, συνολικού μήκους 2.621

χιλιομέτρων κω πολλές ραδιοηλεκτρικές τηλεφωνικές αρτηρίες συνολικής

χωρητικότητας ]00.94] τηλεφωνικώνδωδεύσεων. Πολλές από αυτές ήταν ψηφιακής

τεχνολσΥίας. Στον τομέα των φερεσυχνΙΙCών συστημάτων, το κατασκευαστικό

πΡό'Υραμμααπέδωσε συνολικά41.141 ισοδύναμες τερματικές διοδεύσεις.

Το δορυφορικό κέντρο επικοινωνιών "ΘΕΡΜΟΠΥΛAl" έχει τη δυνατότ/τα

να επικοινωνεί και με τους τρεις επίγειους σταθμούς του, διαμέσου του Οργανισμού

Διεθνών Δορυφορικών Επικοινωνιών INTELSAT. Στον Οργανισμό αυτό μετέχει η

Ελλάδα μαζί με άλλες 115 χώρες, οι οποίες διαθέτουν δορυφορικούς σταθμούς.

Το 1987 εγκαταστάθηκε στο παραπάνω δορυφορικό κέντρο ψηφιακό

σύστημα διαίρεσης χρόνου, που έχει πολλαπλή πρόσβαση σε δορυφόρο. Διαμέσου

του συστήματος αυτού επιτυγχάνεται μετά από τον πολλαπλασιασμό των

κυκλωμάτων, η δρομολόγηση ενός αρκετά μεγάλου μέρους της δορυφορικής

κίνησης προς τις ΗΠΑ, την Αγγλία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και της Ν.

Αφρικής. Η επιχειρησιακή λειτουργία του σταθμού άρχισε το επόμενο έτος.

Το 1991 εγκαθίστανται και λειτουΡΎεί κεραία στο δορυφορικό κέντρο

"ΘΕΡΜΟΠΥΑΑΙ" στο σύστημα EUTELSAT. Πρόκειται για δορυφορικό τηλεοπτικό

σταθμό εκπομπής. Μέσω δορυφόρου του Ατλαντικού Ωκεανού εκπέμπεται σε 24ωρη

βάση το πρόγραμμα της ΕΤ Ι στην Κύπρο. Το πρόγραμμα αυτό καλύπτει επίσης όλη

την Ευρώπη, τμήμα της Βόρειας Αφρικής και τμήμα της Δ. Ασίας. Το ίδιο έτος

εγκαθίστανται και εγκαινιάζεται ο τοπικός δορυφορικός σταθμός EUTELSAT - SMS

'ΆΤΗΙΝΑΙ 1", που χρησιμοποιείται στην υllηρεσία της τηλεδιάσκεψης, αλλά και για

παροχή διεθνών ψηφιακών κυκλωμάτων Data μέχρι 2 Mbps.

Το 1992 λειτουΡΎεί ο μεταφερόμενος δορυφορικός σταθμός για την εκπομπή

και λήψη τηλεοπτικών προγραμμάτων μέσω δορυφόρων lNTELSAΤ και

EUΤELSAΤ. Έτσι ο ΟΤΕ κάνει μια σημαντική παρέμβαση στο χώρο των

ηλεκτρονικών ΜΜΕ, για την κάλυψη εκτάκτων ΠΡΟ'Υραμμάτων τηλεόρασης σε

περιοχές που δεν υπάρχει τηλεπικοινωνιακή υποδομή. Το 1994 αρχίζει η λειτουΡΎία

του νέου Κέντρου Δορυφορικών Επικοινωνιών ''ΝΕΜΕΑ'' (του συστήματος
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lNTELSAT), με χώρες της Μέσης και Απω Ανατολής. του Ινδικού Ωκεανού και την

Αυστραλία, Μέχρι σήμερα ΟΙ δορυφορικοί σταθμοί αυτού του κέντρου έχουν γίνει

τρεις.

3.5 Συμπεράσματα

Μέχρι το πρώτο μισό του 21 ου αιώνα η Ελλάδα είχε αρχίσει να αναπτύσσει

διεθνείς επικοινωνίες (τηλεγραφήματα - τηλεφωνία), ώστε να μπορεί να επικοινωνεί

με τον απόδημο ελληνισμό. Ο Β'ΠΠ ήτ?-ν πολύ καταστροφικός για το δίκτυο, με

αποτέλεσμα την καθυστέρηση σε οποιαδήποτε εξέλιξη. Πολλύ σημαντικό γεγονός

αποτέλεσε η λειτουργία του δορυφορικού κέντρου στις Θερμοπύλες, το 1970, όπου

ουσιαστικά από τότε άρχισε να δημιουργείται η υποδομή, για να μπορούμε να

υποστηρίξουμε σήμερα τον διεθνή τηλεπικοινωνιακό χαρακτήρα της Ελλάδας και να

είναι σε θέση ο ΟΤΕ στα μελλοντικά του σχέδια να ΠΡΟΎραμματίζει

τηλεπικοινωνιακή διείσδυση στις χώρες της ευρύτερης περιοχής Βλκανίων - Μ.

Θάλασσας και Μ. Ανατολής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ4

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΟΤΕ

4. Ι ΕισαΥωγή

Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στο Επιχεψησιακό σχέδιο του ΟΤΕ 1996 

2αχ>, όσον αφορά τις διεθνείς επικοινωνίες. Έχει ως σκοπό να παρουσιάσει τους

στόχους και τη στρατηγική:

• ανάπτυξη των Διεθνών Επικοινωνιών της χώρας

• ανάπτυξης των Διεθνών Συνεργασιών και Επενδύσεων σε νέες αΥορές

• συμμετοχής σε Διεθνείς Εμπορικούς Οργανισμούς και Συμμαχίες

• εκπροσώπησης σε Διεθνή Όργανα Χάραξης Τηλεπικοινωνιακής Πολιτικής,

καθώς και τη χρηματοοικονομική τεκμηρίωση του όλου Σχεδίου Διεθνών

Σχέσεων και Διεθνών Επικοινωνιών.

42 Κατευθύνσεις και στόχοι

Κατευθυντήριοι άξονες ανάπτυξης διεθνών σχέσεων και διεθνών

επικοινωνιών. Οι δραστηριότητες των διεθνών σχέσεων και επικοινωνιών

υποστηρίζουν ευθέως τον αντικειμενικό σκοπό του Οργανισμού και θέτουν τις

βάσεις Ύια την περαιτέρω ανάπτυξή του στην επόμενη δεκαετία.

Στον τομέα αυτό οι στόχοι του ΟΤΕ δεν περιορίζονται στην επίτευξη

βραχυπρόθεσμων μόνο οικονομικών οφελών. Αντίθετα αντανακλούν τον στρατηγικό

προσανατολισμό και την προτεραιότητα που έχει θέσει ο Οργανισμός να

κατοχυρώσει ισχυρή διεθνή παρουσία και να συμμετάσχει ουσιαστικά στις εξελίξεις

του «τηλεπικοινωνιακού γfyνεσθαι". στην ανταγωνιστική διεθνή αγορά.

Επιχειρησιακοί στόχΟL Οι στόχοι του ΟΤΕ για τις διεθνείς σχέσεις και

επικοινωνίες έχουν ως εξής
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• Ανάπτυξη μιας δυναμικής εικόνας του Οργανισμού σε διεθνές επίπεδο και

δημιουργία διεθνούς πελατολογίου.

• Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο, σε ποιότητα άνω του

μέσου όρου της Ε.Κ και σε ανταγωνιστικές τιμές.

• Προώθηση του ΟΤΕ ως κόμβου διεθνών τηλεπικοινωνιών, στην γεωγραφική

περιοχή των Βαλκανίων και της Αν. Μεσογείου.

• Ισχυροποίηση του ΟΤΕ στη διεθνή τηλεπικοινωνιακή αγορά με έμπρακτη

παρουσία σε επιλεγμένες και αναδυόμενες αγορές του εξωτερικού και ειδικότερα

στις αγορές υπό μετάβαση (κατωχύρωσ.η θέσης και αποτροπή ανταγωνιστών).

• Ελαχιστοποίηση του αναλαμβανόμενου επιχειρηματικού και πολιτικού κινδύνου

που συνδέεται με τις διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες του ΟΤΕ.

• Απόκτηση εμπειρίας και τεχνογνωσίας σε διεθνείς επιχειρηματικές

δραστηριότητες και συνεργασίες.

• Ενεργός συμμετοχή στα όργανα λήψης αποφάσεων των Οργανισμών και

Συμμαχιών όπου ο ΟΤΕ διαθέτει μετοχές ή μερίδιο.

• Ενεργός συμμετοχή του ΟΤΕ στις διεργασίες που συντελούνται στην ευρωπαϊκή

και διεθνή αγορά τηλεπικοινωνιών, μέσα από την αποτελεσματική εκπροσώπησή

του σε διεθνή όργανα χάραξης τηλεπικοινωνιακής πολιτικής.

• Ουσιαστική συμβολή του ΟΤΕ στις φάσεις ανάπτυξης, δοκιμών και πιλοτικών

εφαρμογών νέων τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών και υπηρεσιών, που

υλοποιούνται στο πλαίσιο διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων.

Πίνακας 4.1 Επιχειρησιακοί στόχοι ΟΤΕ Ύια το 2000 (μερίδια αΎοράς)

Σηι σταθερή τ/λεφωνt.α 93%

Στ/ν αΥορά υποδομής διιetύων 87%

Στην συνolιιcή αγορά mιηρεσιών προστιθέμενης αξΙας 35%

Στ/ν κινητή τηλεφωνία 30%

Στην αΥΟρά σύγχρονου τερματικΟΟ εξοπλισμΟΟ 15%

% μερίδιο του ΟΊΈ στα έσοδα ηιλεπ. ΑΎοράς 78%(19%) -.. 74% (2000)

ΠΗΓΉ: Επιχcφησιακό σχέδιο ΟΊΈ 1996 • 2000
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Οικονομικοί στόχοΙ..

Ι. Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών από/προς χώρες του εξωτερικού: Να

συνεχίσει να είναι σημαντική πηγή εσόδων για τον Οργανισμό και μάλιστα με

αυξανόμενο ρυθμό ως προς τα προηγούμενα έτη.

2. Στον τομέα Τα/ν επενδύσεων σε επιλεγμένες χώρες του εξωτερικού: Επίτευξη

επιπέδου συνολικών εσόδων στην πενταετία τα οποία θα ανέρχονται στο 50%

τουλάχιστον του ύψους των επενδεδυμένων κεφαλαίων, δηλαδή 40 δις. δρχ.

3. Στον τομέα των ερευνητικών προγραμμάτων: α) Μεγιστοποίηση των

επιδοτήσεων από συμμετοχές σε προγράμματα της Ε.Ε. β) Υπερκάλυψη της

οικονομικής συμβολής στο EURESCOM από τα έσοδα συμμετοχής του στα

σχετικά ερευνητικά προγράμματα. γ) Αύξηση εσόδων από εκμίσθωση υποδομών

του ΟΤΕ για υλοποίηση πειραματικών εφαρμογών.

Πίνακας 4.2 Οικονομικοί στόχοι ΟΤΕ για το 2000

ΚαΟαρή Οέση 789 δlζ (19%) 1.265 δlζ (2000)

Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 31 % -----+ 31 %

Ρευστότητα χαμηλή -----+ χαμηλή

Σχέση ξένων με ίδια κεφάλαια 0,76 -----+ 0,50

Μερίσματα υψηλά -----+ υψηλά

ΠΗΓΗ. Επιχεφησιακόσχέδιο ΟΤΕ 1996 - 2000

4.3 Στρατηγική ανάπτυξης διεθνών επικοινωνιών

Η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα γεα/Ύραφικό σταυροδρόμι που έχει ιδιαίτερο

ενδιαφέρον μεταξύ των άλλων και από τηλεπικοινωνιακή άποψη. Η γεωπολιτική της

θέση με το αυξημένο τηλεπικοινωνιακό ενδιαφέρον, συνδυαζόμενο με την

ενδογενώς επιχεφηματική φύση των διεθνών επικοινωνιών ώθησε από νωρίς τον

ΟΤΕ να λειτουργήσει στον τομέα αυτό σε ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Το νέο σκηνικό που εκτυλίσσεται στο τηλεπικοινωνιακό περιβάλλον μπορεί

μόνο να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά αν υπάρχει συσπείρωση δυνάμεων και

παράλληλων δράσεων σε όλους τους τομείς του Οργανισμού, πράγμα το οποίο με το
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επιχεψησιακό σχέδιο γίνεται προσπάθεια να επιτευχ.θεί. Οι ΕΠιχεφησιακοί και

οικονομικοί στόχοι που τίθενται παραπάνω σχεδιάζεται να επιτευχθούν

ακολουθώντας την παρακάτω στρατηγική.

Άξονες επίγειων επικοινωνιών. Στον τομέα των επίγειων διεθνών

επικοινωνιών ο ΟΤΕ σχεδιάζει τη βελτίωση και επέκταση της παρουσίας του με τη

λογική των αξόνων επικοινωνίας που χαθένας τους θα εξυπηρετεί ομάδες χωρών.

• Έτσι ΠJXJς τα βόρεια σύνορα και με κόμβο τη θεσσαλονίκη, που με τον τρόπο

αυτό αναβαθμίζεται τηλεπικοινωνιακά, .εδραιώνει τον βορειο - ανατολικό άξονα

επΙκοινωνίας, που μέσω Βουλγαρίας προωθείται στη Μαύρη θάλασσα και από

εκεί προς τις ασιατικές χώρες. Ο άξονας αυτός εξυπηρετεί τις επικοινωνίες

τμήματος των Βαλχ:ανίων, χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και

προεκτείνεται προς ασιατικές χώρες και ίσως μέχρι τον Εψηνικό Ωκεανό

(Χάρτης 4.1).

• Ο δεύτερος βόρειος άξονας οδεύει μέσω ΓιOιryKOσλαβίας, προς την κεντρική

Ευρώπη για να εξυπηρετήσει επικοινωνίες με όλες τις χώρες της περιοχής αυτής

(Χάρτης 4.1).

• Ο τρίτος άξονας, της Αδριατικής, με κόμβο την Κέρκυρα, εξυπηρετεί τις χώρες

που βρέχονται από τη Θάλασσα αυτή και οδεύοντας προς Βορρά μπορεί να

εξυπηρετήσει τηλεπικοινωνιακές ανάγκες και μέχρι τις Βαλτικές και

Σκανδιναβικές χώρες (Χάρτης 4.1).

• Ο τέταρτος άξονας, της Δυτικής Μεσογείου, είναι διπλός, με κόμβους στα

Λεχαινά και τα Χανιά και φθάνει στις τηλεπικοινωνιακά προηγμένες χώρες της

Ευρώπης και περαιτέρω προεκτείνεται προς Μ. Βρετανία, ΗΠΑ, και Καναδά. Ο

άξονας αυτός είναι από τους παλαιότερους, επειδή παραδοσιακά με τις χώρες

αυτές η χώρα μας είχε μεΥάλο τηλεπικοινωνιακό ενδιαφέρον. Ο εKσιryχρoνισμός

αυτού του άξονα προωθείται με ταχύς ρυθμούς, αφού θα αποτελέσει τον πρώτο

φορέα εξυπηρέτησης των υπερσρτηριών των πληροφοριών (Χάρτης 4.1).

• Ο πέμπτος άξονας, της Ανατολικής Μεσογείου με κόμβο την Κρήτη (ΗράΚ)."ΙΟ)

εξυπηρετεί τη διασύνδεση των υπολοίπων ~όνων με όλη την Αφρική, τη Μέση

Ανατολή, χώρες του Ινδικού Ωκεανού, την Άπω Ανατολή ·και την ΩKεα~ μέσω

Ερυθράς θάλασσας.
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• Εκτός από τους πέντε κύριους άξονες 1ψΟα/θούνται και άλλοι παράλληλοι για

εξυπηρέτηση περιοχικών αναγκών (Κύπρος, AίΎUΠtoς, Τουρκία. Συρία κ.λ.π.).

Τηλεπικοινωνιακή ομπρέλα δορυφορικών επικοινωνιών. Ο τομέας των

δορυφορικών επικοινωνιών είναι παράλληλος με εκείνου των αξόνων επiγειας

επικοινωνίας και συΥχρόνως συμπληρωματικός. Έχει επίσης το προσόν ότι

προσφέρει γρήγορη διείσδυση και ανάπτυξη επικοινωνιών εκεί που τα επtyεια δίκτυα

δεν έχουν ακόμη ανΑΠΤVΧΘεί επαρκώς. Την υποδομή αποτελούν οι σταθμοί εδάφους

του ΟΤΕ σε συνδυασμό με τους avrlσroQ:oυς δορυφόρους των διαφόρων διεθνών

και περιοχ.ικών συστημάτων. Εγκατεστημένοι στα δύο κέντρα, αυτό των

Θερμοπυλών και αυτό της Νεμέας, καθώς και σε άλλα επιλεΥμένα σημεία, οι σταθμοί

εδάφους επιτυγχάνουν:

• Διπλή κάλυψη των χωρών τ/ζ Άπω Ανατολής, της Ωκεανίας και των χωρών της

Ασίας και Αφρικής που βρέχονται από τον Ονδικό Ωκεανό.

• Διπλή κάλυψη των χωρών της Βόρειας και Νότιας Αμερικής, των χωρών της

Αφρικής που βρέχονται από τον Ατλαντικό Ωκεανό, καθώς και της Ευρώπης.

• Κάλυψη των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης και των χωρών της πρώην

Σοβιετικής Ένωσης.

• Κάλυψη των θαλασσών και ωκεανών όπου υπάρχουν ποντοπόρα πλοία για να

πρόσφέρουν επαφή με τη στεριά.

• Κύριες οδούς επικοινωνίας εκεί όπου η επίγεια ζεύξη είναι αδύνατη,

εναλλακτικές κω εφεδρικές οδούς επικοινωνίας εκεί όπου οι επίγειες ζεύξεις

απαιτούν παλλαπλότητα και άριστη ποιότητα και διαθεσιμότητα.

• Εξειδικευμένες λύσεις σε σημαντικούς πελάτες που επικοινωνούν με το

εξωτερικό ή από το εξωτερικό προς την ΕΛλάδα.

• Τηλεοπτική επικοινωνία με τον απόδημο ελληνισμό σε όλη τη γη, αλλά κυρίως

με εκείνο της Αμερικής, της Αυστραλίας, της Ευρώπης και της πρώην Σοβιετικής

Ένωσης.

Διεθνή ιδεατά ιδιωτικά δίκτυα (IVPΝ). Ο τομέας των διεθνών ιδεατών

ιδιωτικών δικτύων (Intemational Vίrtual Ρήνate Networks) είναι αναδυόμενος τομέας

παροχής διεθνών υπηρεσιών στον οποίο ο ΟΤΕ θα δώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
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Τφολόγια διεθνών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Ο τεχνολογικός

σχεδιασμός των διεθνών τηλεπικοινωνιακών μέσων δεν θα ήταν από μόνος του

αρκετός αν δεν υποστηριζόταν από κατάλληλα σχεδιασμένα τψολόγια παροχής

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. ελκυστικών Ύια τον πελάτη.

Η συμπίεση του κόστους 'λόγω του νέου τεχνολοΥικού εξοπλισμού θα

οδηγήσει σε μια ευέλικτη τιμολογιακή πολιτική για να επιτρέψει στον εσωτερικό

πελάτη να EΠιλtyει τον ΟΤΕ ως φορέα εξυπηρέτησης των τηλεπικοινωνιακών του

αναγκών, στον δε εξωτερικό πελάτη να χΡησψοποιεί το δίκτυο του ΟΤΕ Ύια την

εξυπηρέτηση των τηλεπικοινωνιακών του, αναγκών είτε εντός Ελλάδας είτε μέσω

αυτής προς άλ4ς χώρες της περιοχής. Έτσι αναμένεται αύξηση της χρήσης των

προϊόντων - υπηρεσιών που προσφέρει ο ΟΤΕ και η αντίστοιχη αύξηση των εσόδων.

4.4 Στρατηγική ανάπnJξης διεθνών συνεργασιών & επενδύσεων

Η στρατηγική ανάπτυξ:ης διεθνών συνεργασιών & επενδύσεων έχει δύο

σκέλη: α) την επιλογή αγορών - στόχων με ειδικό ενδιαφέρον για τον ΟΤΕ και Ρ)Θ

την επιλογή των μεθόδων για τη διείσδυση στις διεθνείς αγορές. ."ιιιιιι*
.

α) Στρατηγική νέων αγορών. Οι γεωγραφικές περιοχές που ενδιαφέρουν την

εταιρία είναι οι αναδυόμενες χώρες και οικονομίες που τελούν "υπό μετάβαση" και

τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους είναι:

• Παρουσιάζουν χαμηλή τηλεπικοινωνιακή ανάπτυξη και επιδιώκουν τον

εκσυγχρονισμό της τηλεπικοινωνιακής τους υποδομής σε συνδυασμό με την

αναβάθμιση των παρεχομένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

• Διαθέτουν πολύ περιορισμένα κεφάλαια σε aύ'yKριση με τις απαιτούμενες

επενδύσεις.

• Το υψηλό αναπτυξιακό δυναμικό των χωρών αυτών τις καθιστά ιδιαίτερα

ελκυστικές για δυτικούς τηλεπΙKoινωνιακoUς οργανισμούς. με αποτέλεσμα ο

ανταγωνισμός να είναι ιδιαίτερα έντονος.

• Ορισμένες από αυτές για διάφορους λόγους (γειτoνiα, παραδοσιακές σχέσεις,

προ'ίστορία οικονομικών δραστηριοτήτων κ.λ.π.) ευνοούν την επιχειρηματική

διείσδυση του ΟΤΕ.
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Από τα παrχmάνω συνάγΕται ότι οι περιοχές που παρουσιάζουν ΙCΤαρχήν

ειδικό ενδιαφέρον για τον ΟΤΕ είναι οι εξής

- Βαλκανική.

- Πρώην Σοβιετική Ένωση.

- Μέση Ανοτολή.

- Κόλπος και Ερυθρά θάλασσα.

Βαλκανική. Στην Αλβανία, τη ΒουλΥαρία και τη Ρουμανία σι πιθανότητες

διείσδυσης είναι μεΥάλες. σι δυνατότητες άμεσες και οι προοπτικές αρκετά

ενθαρρυντικές. Ο αvrαΥωνισμός όμως είναι έντονος.

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν οι αγορές της πρωην Γιουγκοσλαβίας και

ειδικότερα η Σερβία και το Μαυροβούνιο. που διατηρούν φιλικές σχέσεις με την

Ελλάδα. Προοπτικές επίσης παρουσιάζει και η ayορά των Σκοπίων μια και αρχίζουν

να διαφαίνονται ελπίδες για τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Επίσης η αγορά των Βαλκανίων παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήματα για τον ΟΤΕ:

• Εκμετάλλευση της δυνατότητας του ΟΤΕ να αποτελέσει τηλεπικοινωνιακό

κόμβο στις διεθνείς επικοινωνίες και πρότυπο ανάπτυξης για την ανάληψη έργων

αναβάθμισης της τηλεπικοινωνιακής υποδομής και τη μεταφορά τεχνογνωσίας.

• Σημαντικό επιχειρησιακό όφελος, για δύο λόγους α) διότι μπορεί να αποκτήσει

μεγάλο μερίδιο στο νέο πολιτικό και οικονομικό καθεστώς και να ασκήσει

κυρίαρχο ρόλο στις τηλεπικοινωνίες, βάσει μονοπωλιακής εκμετάλλευσης

αγορών για σεφά ετών και β) διότι είναι μία επένδυση η οποία έχει μικρότερο

επενδυτικό ρίσκο.

Πρώην Σοβιετική Ένω<rη. Οι χώρες της Βαλτικής (Εσθονία. Λετονία,

Λιθουανία) θεωρούνται ως κατ' εξοχήν και σχεδόν αποκλειστικού Σκανδιναβικού

ενδιαφέροντος. Οι χώρες Αζερμπαϊτζάν, Καζακστάν και Τουρκμενιστάν, θεωρούνται

δύσκολα προσβάσψες από την Ελλάδα. Η διείσδυση ξένων εταφιών στις χώρες

αυτές είναι ευχερής είτε μέσω διεθνών οργανισμών. είτε με μεσάζοντα την Τουρκία.

Αντίθετα όμως στις Παραευξείνιες χώρες (Αρμενία. ΓεωΡΥία. Ουκρανία) και

δευτερευόντως στην Ρωσία, παρά τον έvroνo ανταΎ~νισμό, οι δυνατότητες

διείσδυσης είναι σημαντικές. Ήδη η Ελληνική επιχεφηματική παρουσία στη Ρωσία
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και την Ουκρανία είναι Μονη, σι σχέσεις με τη Γεωργία είναι υψηλού επιπέδου και

υπάρχει προοπτική ευρείας τηλεπικοινωνιακής συνεργασίας. Τέλος στην Αρμενία

έχει ήδη καλλιεργηθεί κλίμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Σε αυτό το σημείο

πρεπει να τονιστεί ότι "η Αρμενία στο πλαίσιο εξεtδίKευσης των Σοβιέτ, της πάλαι

ποτέ Σοβιετικής Ένωσης, είχε ειδικευτεί στην κατασκευή ηλεκτρονικών και

τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού έχοντας αναπτύξει υψηλή τεχνολογία" (περιοδικό

"Στρατηγική" Μάρτιος '97).

Αραβικές χώρες. Ο χώρος αυτός (Μέση Ανατολή και περιοχή του Κόλπου)

αποτελεί ακόμη παραδοσιακό πεδίο δράσης για πολλές Ελληνικές επιχειρήσεις. Το

ενδιαφέρον, όσον σφορά τις τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες, εστιάζεται κατά

πρώτο )JyyO στη Συρία, το Λίβανο και την Παλαιστίνη και ακολουθούν το Ιράκ, η

Λιβύη, η Ιορδανία και τέλος η Αίγυπτος.

Συγκριτικά πλεονεκτήματα του ΟΤΕ. Τα στρατηγικά πλεονεκτήματα

έναντι {f).λων τοπικών τηλεπικοινωνιακών οργανισμών είναι:

• Η οικονομική ευρωστία του Οργανισμού και η ικανότητα χρηματοδότησης

επενδύσεων σε ξένες αγορές.

• Το επίπεδο τεχνογνωσίας που είναι κατά πολύ υψηλότερο από αυτό των χωρών

των Βαλκανίων, της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, της περιοχής του

Κόλπου και της Μέσης Ανατολής.

• Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας που εξασφαλίζει εγΥύτητα με αναδυόμενες

τηλεπικοινωνιακές αγορές (Βαλκάνια. χώρες ΚΑΕ, Μ. Ανατολή).

• Η σχετική αδυναμία πολλών ξένων εταψιών να διεισδύσουν απευθείας στην

περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, σε αντίθεση με το γεγονός ότι οι

σχέσεις τις Ελλάδας με τις χώρες αυτές είναι στενές (λόγω πολιτικών,

πολιτιστικών και θρησκευτικών δεσμών).

• Οι καλές πολιτικές σχέσεις με τις χώρες αυτές.

• Η δυνατότητα παροχής πλήθους τηλεπικοινωνιακών προ'ίόντων και υπηρεσιών

και ειδικότερα όσον αφορά την υποδομή και τη σταθερή τηλεφωνία.
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Επιλογή ayορών - στόχων. Η επιλογή των αγορών - στόχων για τις διεθνείς

συνεργασίες και επενδύσεις του ΟΤΕ γίνεται βάσει τριών κριτηρίων:

Ι. Της σχετικής ελκυστικότητας των αγορών που παρουσιάζουν, καταρχήν, Ειδικό

ενδιαφέρον για τον ΟΤΕ, όπως προκύΠΤΕΙ από:

• Τους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης.

• Το επίπεδο ανάπτυξης των τηλεπικοινωνιών (π.χ. τηλεφωνική

πυκνότητα).

• Τις τρέχουσες και προβλεπόμενες επενδi>σεις στον τηλεπικοινωνιακό

τομέα.

• Την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών (βασική τηλεφωνία και νέες

τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες).

• Το επίπεδο πολιτικού κινδύνου (κίνδυνος χώρας).

• Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον τομέα των τηλεπικοινωνιών σε κάθε

χώρα.

• Τη στρατηγική σκοπιμότητα διείσδυσης σε ορισμένες χώρες (π.χ;.

γενικότερα πολιτικά οφέλη).

• Την παρουσία ξένων τηλεπικοινωνιακών οργανισμών (ένταση

ανταγωνισμού).

• Το χρόνο απόσβεσης της επένδυσης.

2. Των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του ΟΤΕ.

3. Των ευρύτερων στόχων του ΟΤΕ. Οι αγορές υψηλής και άμεσης προτεραιότητας

για τον ΟΤΕ είναι οι χώρες της Βαλκανικής (Αλβανία, Ρουμανία, Βουλγαρία) και

οι Παραευξείνιες χώρες (Γεωργία, Ουκρανία, Αρμενία). Οι υπόλοιπες αγορές των

χωρών ΚΑΕ, πρώην ΕΣΣΔ, Μέσης Ανατολής και περιοχής του κόλπου

διατηΡούν το ενδιαφέρον τους για τον ΟΤΕ, ο οποίος είναι έτοιμος να

ενεργοποιηθεί προς αυτές εφόσον διαφανούν συγκεκριμένες ευκαιρίες.

Τρόποι διείσδυσης στις διεθνείς ayορές. Οι εναλλακτικές μορφές

διείσδυσης του ΟΤΕ σε ξένες αγορές είναι:

• Ανάληψη έργων έναντι τιμήματος που καταβάλλεται σταδιακά με την πρόοδο του

έργου και aποπληρώνεται με τη πα.ράδοοή του.
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• Ανάληψη έργων για τα οποία προβλέπεται η πληρωμή με συνεκμετάλλευση (π.χ.

joint νenture).

• Συμμετοχή στο κεφάλαιο άλλων τηλεπικοινωνιακών οργανισμών μέσα από

διαδικασίες ιδιωτικοποίησης.

• Δημιουργία θυγατρικών εταφιών, είτε αμιγώς ελληνικών, είτε μικτών με

ελληνικούς και ξένους φορείς, ή η δημιουργία κοινών επιχεφήσεων,

ΣUνεταφισμών ή κοινοπραξιών κ.λ.π. με τις ακόλουθες δραστηριότητες

- κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου

- παροχή τηλεπικοινωνιακών συμβουλών

- παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

- παροχή εκπαίδευσης

• Διεθνείς πολυμερείς συμφωνίες που αρχίζουν από μνημόνια, για να καταλήξουν

σε κατασκευή, λειτουργία και κοινή Εκμετάλλευση του τηλεπικοινωνιακού

δικτύου.

Στρατηγική ανάπτυξης ξένων αγορών ανά υπηρεσία.

Οι υπηρεσίες που μπορεί να εξάγει ο ΟΤΕ είναι:

Ι. Σταθερή τηλεφωνία.

2. Κινητές επικοινωνίες και "υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας".

3. Υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα.

ι. Σταθερή τηλ<φωνία.

Πίνακας 4.3 Αγορές ειδικού ενδιαφέροντος

ΚΥΡΙΑ' '"

XAPAΚτ/PJΣTIΚA ",

προΡλι:πόμη'ες

αη'δύσεις/τύποι

υπηρεσιών

- OνerJay

network

- εξαΥορά

lιετοχ.ών

- OνerJay

neIwork

- ΔίΙCΙΥΑ - OνerIay

oπrιιcών ινών network

- ψηφιακές

δίκτυο

ι:πίπεδο κινδύ\'α/)

αποδοτικότητα

αντcηωνισμός

μέτριο

μέτρια

υψηλός

χαμηλό

υψηλή

μέτριος

υψηλό

μέτρια

μέτριος

lιέτριο

υψηλη

μέτριος
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τρόποι διείσδυσης

,ΒΑΛΚΑΝΙΑ nEPIOXH" ΧΩΡΕΣΚΑΕ 'ΜΕΣΗ

" 'ι ΚΟΛηΟΥ' ' 'ΑΝΑΤΟΛΗ

JV JV JV ή JV

υπεργολαβία
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ΆΥΤΙΚΗ

~~.
ΕΥΡΩΟΗ

οφι:λη ΟΤΕ εν{σχοοη

ρόλου

οικονομικά ενίσχυση

ρόλου

οικονομικά

ΠΗΓΗ: Επιχειρησιακό σχέδιο ΟΤΕ 1996 - 2000

2. Κινητές επικοινωνίες.

Πίνακας 4.4 Αγορές ειδικού ενδιαφέροντος

KYP~" '" ,!,~'''', Π~PI<!XH, ΧΩΡΕΣ ΚΑι; ,:' ,,1'Ι:Ε1=Η :~ΠIΚH
ΧΑρΑΚΤΗΡIΣΤΙΚΑ :: ::, ,," KOAIJ,OV',' ,',',: ΑΝΑΊ;ΟΛΗ ,,'EVPΩnH

:: . -

- Δίκτυο data

επικ. επικ.

ΠΡοΡλιπ6μενες

επενδύσεις/τύποι

υπηρεσιών

-Κινητές

επικ.

- Fa.x

- Videotex

- ΚΙνητές - ΚΙνητές - Κινητές επικ.

- Δίκτυο daIa

ΣυνεργασΙα

με τ.ο. για

ανάπruξη

κινητών επικ.

σε τρίτες

χώρες

επiπεδo κινδύνου

αποδοτικότητο

ανΤα-Υωνισμός

μέτριο

μέτρια

υψη!i>ς

χαμηλό

υψηλή

μέτριος

υψηλό

χαμηλή

μέτριος

μέτριο

υψηλή

μέτριος

χαμηλό

ΠΗΓΉ: Επιχειρησιακό σχέδιο ΟΊΈ 19% - 2000

~PE~ΚAE Ι :Ξ}\Ι~ΣII"
, ΛΝΑΤΟΛΗ

'ΔΥΤΙΚΗ

ΕΥΡΩΟΗ

τρόποι διείσδυσης

οφέλη ΟΤΕ

Νμε JV με

εταιρ[ες εταφ[ες

παροχής κιν. παροχής

επικ. ή με κιν. Επικ. ή

Το. με τ,ο.

Ευρώπης Ευρώπης

ενίσχοοη οικονομικά

ρόλου

JV ή αιrrόν.

διείσδυση

εν[σχοοη

κομβ.ρόλου

JV με

εταιρίες

παροχής κιν.

επικ. ή με

τ,ο.

Ευρώπης

οικονομικά

ΠΗΠΙ: Επιχειρησιακό σχέδιο ΟΤΕ Ι 996 - 2000

3. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Ο ΟΤΕ είναι σε θέση να προσφέρει

υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα για την οργάνωση εκμεταλλεύσεων, το
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σχεδιασμό δικτύων και την υλοποίηση έργων. Επίσης παροχή εκπαίδευσης σε

τεχνικό προσωπικό και προσωπικό EKμετάλλεUΣΗς σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Μεθοδολογία διείσδυσης σε ξένες α-Υορές. Πρωταρχικός στόχος του ΟΤΕ

είναι να ελαχιστοποιήσει την έκθεσή του στο συνολικό κίνδυνο (επιχεφημαnκό και

μη) που συνεπάΥεται η ανάληψη επενδόσεων σε ξένες αγορές. Για το σκοπό αυτό η

μεθόδευση των επενδύσεων γίνεται με τη λογική της διαφοροποίησης (διασποράς)

του κινδύνου σε ένα χαρτοφυλάκιο έργων. Με βάση τους στόχους του ΟΤΕ

εξετάζεται σήμερα η συμμετοχή του ΟΤΕ σrα αxόλoUΘΑ έργα:

• Στρατηγική για εξαγορά μεριδίου 500!<ι περίπου της Albanian TeIecom και

συμμετοχή στο επενδυτικό πρόγραμμα EXσιrrxρoνισμOύ του τηλεπικοινωνιακού

της δικτύου.

• Σύσταση κοινοπραξίας στη Βουλγαρία και χρηματοδότηση έργων

τηλεπικοινωνιακού τομέα.

• Ανάληψη επένδUΣΗς σε τηλεπιιωινωνιακά έργα στις δημοκρατίες της Γεωργίας,

Αρμενίας και Ουκρανίας.

• Ανάληψη επένδυσης σε έργα τηλεπικοινωνιακού χαρακτήρα στο χώρο της Μέσης

Ανατολής.

4.5 Στρατηγική ανάπreξης διεθνούς εκπροσώπησης & λοιπών

δραστηριοτήτων

Παράλληλα με τις διεθνείς συνεργασίες και επενδύσεις ο ΟΤΕ επιδιώκει την

ενίσχυση της συμμετοχής του στα Διεθνή Τηλεπικοινωνιακά Όργανα. Συγκεκριμένα

επικενφώνεται στην αποτελεσματικότερη εκπροσώπησή του στο διεθνές

τηλεπικοινωνιακό περιβάλλον, ώστε να είναι σε θέση να προωθήσει mo

αποτελεσματικάτα συμφέροντάτου. Ιδιαίτερη βαρύτηταθα δοθούν στα εξής

• Στη συστηματική παρακολούθηση των εργασιών των Διεθνών Οργανισμών (ITU,

WTO, ISO, ΟΟΣΑ κλπ.) και οε Ευρωπαϊκό επiπεδo CEPT, ETSl,

CEN/CENELEC, ΕΤΝΟ κλπ.) για τη δημιουργία διεθνών σχέοεων, την

άντληση πληροφοριών και την εναρμόνιση του Οργανισμου με το Ευρωπαϊκό και

Διεθνές γίγνεσθα.L
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• Στη συμμετο-κή στις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των επιτροπών και

ομάδων εργασίας και ειδικότερα στην αποτελεσματικότερη συνεργασία με τη

Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ε.Ε.

• Στην ανάπτυξη μηχανισμών που θα εξασφαλίσουν την εφαρμογή από τον ΟΤΕ

των κοινοτικών πράξεων, μετά την υιοθέτησή τους από την Ε.Ε. και την

ενσωμάτωσή τους στο Κοινοτικό Δίκαιο.

• Στη στενή παρακολούθηση γενικών θεμάτων της πολιτικής της τυποποίησης στις

τηλεπικοινωνίες.

• Στην αποτελεσματική ενημέρωση της Διοίκησης, των υπηρεσιών και του

προσωπικού του ΟΤΕ πάνω στις δραστηριότητες των διεθνών σχέσεων.

Η ανάπτυξη των διεθνών επικοινωνιών της χώρας μπορεί να προωθηθεί

αποτελεσματικά και με σκοπό την υποστήριξη των συμφερόντων του οργανισμού,

μόνο αν υπάρχει δραστήρια εμπλοκή του στα όργανα λήψης αποφάσεων οικονομικής

και τε-χνικής φύσης των διεθνών εμπορικών οργανισμών και συμμαχιών, στους

οποίους ο ΟΤΕ διαθέτει μετοχές ή μερίδια. Παράλληλα θα εξετάζει όλα τα νέα

ενδεχόμενα συνεργασιών. Θα προωθηθούν λοιπόν τα περαιτέρω:

• Συμμετοχή του ΟΤΕ στους διεθνείς δορυφορικούς οργανισμούς INΤELSAT,

EUTELSAΤ και INMARSAT Οι μετοχές που διαθέτει ο ΟΤΕ οτους εν λόγω

οργανισμούς, τον υποχρεώνεινα έχει ζωηρό ενδιαφέρον τόσο για τη συμμετσχή

στα ΔιοικητικάΣυμβούλια, όσο και στις σημαντικότερεςεπιτροπές, καθώς και σε

άλλ<ς παράλληλεςδραστηριότητες.

• Συμμετοχή του ΟΤΕ σε διεθνείς συμμαχίες που κατά περίπτωση οργανώνοντα.,

όταν είναι να ΠΡσΥραμματιστούν και να υλοποιηθούν τηλεπικοινωνιακά έργα

διεθνούς βεληνεκούς, όπως τα επίγεια και υποβρύχια καλώδια οmικών ινών.

• Διερεύνηση συμμετοχής ή συνεργασίας του ΟΤΕ με τις δημιουργούμενες

μεγάλες συμμαχίες τηλεπικοινωνιακών συμφερόντων, ή και σε άλλους

εμπορικούς οργανισμούς.

4.6 Επενδύσεις& συμμετοχές

Οι επενδύσεις που υποστηρίζουν την ανάπτυξη των διεθνών επικοινωνιών της

χώρας αποτελούνται από δύο συνιστώσες:
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- Τις επενδύσεις υποδομής δικτύου.

- Τις επενδύσεις σε διεθνείς δορυφορικούς Ορ-Υανιομούς.

Συστήματα μεταΎοοΥής. Στον τομέα της μεταΎωγής προβλέπεται η

αναβάθμιση των δύο από τα τρία διεθνή ψηφιακά κέντρα, με περαιτέρω επέκταση

της χωρητικότητας εισαΎωγή της σηματοδοσίας CCΠT Νο 7 και διευκολύνσεις για

λειτουργία σε περιβάλλον ISDN. Στον χρονικό ορίζοντα της πενταετίας θα μελετηθεί

η αναδιάρθρωση της σχεδίασης των διεθνών κέντρων. καθώς και η αναγκαιότητα

νέου διεθνούς κέντρου. ΤΟ ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε 5 δις Δρχ. για την

πενταετία 1996 - 2000.

Συστήματα επίΎειας μετάδοσης. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα UΠOβρύχια και

χερσαία καλώδια οπτικών ινών, καθώς και τα ψηφιακά μικροκυμαπκά δίκτυα. Τα

υποβρύχια καλώδια οπτικών ινών αποτελούν την κύρια επtλo'yή για ζεύξεις μεταξύ

Ελλάδας και των όμορων χωρών, καθώς και με άλλες χώρες της Μεσογείου, της

Αδριατικής και του Εύξεινου Πόντου. Παράλληλα χρησιμοποιούνται και για

χερσαίες διεθνείς ζεύξεις, όπως με χώρες των βορείων συνόρων μας.

Οι καλωδιακοί σταθμοί των Λεχαινών, Λαγονησίου, Κρήτης και Κερκύρας,

αποτελούν τις κύριες "πύλες" της χώρας από και προς το εξωτερικό, όσον αφορά τις

επίγειες τηλεπικοινωνίες.

Τα ψηφιακά μικροκυματικά δίκτυα έχουν και αυτά το μερίδιό τους στις

διεθνείς ζεύξεις, αφού πλεονεκτούν στο κόστος και στη ταχύτητα εγκατάστασης και

σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται ως εφεδρικές αρτηρίες των καλωδίων

οπτικών ινών.

Εκτός από αυτά τα έργα ο ΟΤΕ θα συμμετάσχει σε προγράμματα υποβρυχίων

καλωδίων άλλων περιοχών που έχουν γι' αυτόν τηλεπικοινωνιακό ενδιαφέρον και

που εκτείνονται από τη Βόρεια Ευρώπη έως τη Βόρεια Αφρική ή και πιο πέρα. Το

ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε 19,5 δις Δρχ. για την πενταετία 1996 - 2000.

Συστήματα δορυφορικής μετάδοσης σταθερής υπηρεσίας. Τα συστήματα

αυτά είναι οι δορυφορικοί σταθμοί εδάφους. Στα δύο δορυφορικά κέντρα θα

συνεχίσουν να προγραμματίζονται σταθμοί εδάφους. Παράλληλα θα επtλεyOύν και
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άλλοι χώροι, κυρίως εντός των μεγάλων αστικών κέντρων, για εγκατάσταση

εξειδικευμένων σταθμών.

Προβλέπεται η πλήρης ανανέωση των εγκαταστάσεων του ΚΔΕ Θερμοπυλών

για τους τρεις σταθμούς του συστήματος INΤELSAΤ, με εξοπλισμό ψηφιακής

τεχνολσΥίας για επαύξηση των δυνατοτήτων. θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος σε νέους

σταθμούς για τ/4oπnιcές μεταδόσειι;, είτε σε σταθερούς είτε σε μεταφερόμενους

σταθμούς, σε διάφορες περιοχές. Προβλέπεται επίσης η εγκατάσταση σταθμών

εδάφους συστημάτων άλλων από εκείνους του InteIsat και Eutelsat. Με την

ανάπτυξη του δικτύου των δoρυφopιιcών επικοινωνιών συνεπάΥεται εyιcατάσταση και

λειτουργία συστήματος νSAΤ.

Το ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε 5.5 δις Δρχ. για την πεvrαετία 1996 

2000, χωρiς να περιλαμβάνειδαπάνη για VSAΤ.

Συστήματα δορυφορικής μετάδοσης κινητής υπηρεσίας. Προβλέπεται

ανανέωση των εγκαταστάσεων του υφιστάμενου σταθμού εδάφους συστήματος

INMARSAΤ περιο-χής Ινδικού για προσφορά βελτιωμένων υπηρεσιών. Προωθείται

επίσης η Ε'Υκατάσταση και λειτουργία ενός νέου σταθμού εδάφους του συστήματος

INMARSAΤ που θα εξυπηρετεί την περιοχή του Ατλαντικού με όλες τις πλέον

σύγχρονες υπηρεσίες.

Το ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε 8 δις Δρχ. για την πενταετία 1996 -

2000.

Συστήματα υποστήριξης διεθνών δικτύων. Προκειμένου να βελτιώσει την

αποδοτικότητα των τηλεπικοινωνιακών φορέωνι ο ΟΤΕ θα συνεχίσει το πρόγραμμα

Ε'Υκατάστασης πολλαπλασιαστικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται για τη

μετάδοση είτε μέσω επίγειων είτε μέσω δορυφόρων. EπtπλέOν είναι στις προθέσεις

του να χρησιμοποιήσει συστήματα ψηφιακοποίησης αναλογικών διεθνών φορέων

καθώς και λοιπά συστήματαυποστήριξηςτων διεθνών εγκαταστάσεων.

Το ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε 5 δις Δρχ. για την πενταετία 1996 -

2000.
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Κατανομή επενδύσεων ως προς γεωΎραφική περιοχή. Όσον αφορά την

κατανομή των επενδύσεων από γεωγραφική άποψη, μπορεί να υποστηριχθεί ότι κατά

την πρώτη περίοδο του πεvrαετoύς επιχεφησιακού σχεδίου δίνεται ιδιαίτερη έμφαση

στη βελτίωση της υποδομής και επομένως και των τηλεπικοινωνιών με τις

βαλκανικές χώρες, καθώς και με τις χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων

Κρατών.

Στη δεύτερη περίοδο του σχεδίου επιχεφείται να δοθεί περαιτέρω έμφαση

τόσο στη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου όσο και προς τις οικονομικά και

τηλεπικοινωνιακά ανεπτι.ryμένες χώρες του κόσμου, όπου αναμένεται αύξηση της

τηλεπικοινωνιακής κίνησης.

1·1 συνολική αvαyKαία προϋπολογιζόμενη δαπάνη επενδύσεων υποδομής

δικτύου διεθνών επικοινωνιών ανέρχεται σε 43 δις Δρχ.

4.7 Συμπεράσματα

Τα σχέδια του ΟΤΕ για διείσδυση στην τηλεπικοινωνιακή αγορά άλλων

χωρών πρέπει να συμβαδίζουν με μια σταδιακή αλλαγή νοοτροπίας, που θα.

χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη ενός διεθνούς profiIe και την υιοθέτηση ενός

δυναμικού και αποτελεσματικού τρόπου λειτουργίας. Αυτό με τη σεφά του

προϋποθέτει ευελιξία, αυτονομία και σαφή προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων, ώστε

να είναι σε θέση να αvrιμετωπίσει τον διεθνή αvrαγωνισμό που προβλέπεται να είναι

σκληρός.



65

ΚΕΦΑΛΑΙΟ5

ΥΠΟΔΟΜΗΔΙΕθΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΟΤΕ

5. Ι Ε.σαΥωΥή

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται η υποδομή του δικτύου με την οποία

εξυπηρετούνται ΟΙ διεθνείς τηλεπικοινωνίες από και προς την Ελλάδα. Αποτελείται

από τρία πλήρως ψηφιακά διεθνή τηλεφωνικά κέντρα (δύο στην Αθήνα και ένα στη

Θεσσαλονίκη). από δορυφορικά κέντρα (Θερμοπύλες και Νεμέα) και από τα διεθνή

καλώδια. Με τις τρεις παραπάνω μεθόδους επιτuγχάνεται η διεθνής

τηλεπικοινωνιακή σύνδεση της Ελλάδας. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται μια

πρώτη συνοπτική εικόνα του διεθνούς τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού του ΟΤΕ.

Πίνακας 5.1 Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός

Αυτόματα κέντρα 2 234 3

Δορυφορικοί οταθμοί

Δορυφορικό κυκλώματα

Λοιπά διεθνή κυκλώματα

Μεταβολή

6

836

3891

6

%9

15.9%

4955

27.3%

6

935

~3.5%

5605

13.1%

7

1158

6498

15.9%

8

1293

11.7%

7157

10.1%

ffilΓH: Ενημερωτικόδελτίο OlΈ (Μάρτιος 1996)

Στα παρακάτω κεφάλαια παρουσιάζονται αναλυτικά οι τρόποι με τους

οποίους επιτιryχάνεται η διεθνής σύνδεση.
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5.2 Διεθνή τηλεφωνικά κέντρα'

Η Ελλάδα διαθέτει τρία πλήρως ψηφιακά αυτόματα τηλεφωνικά Kέvrρα. Από

αυτά τα δί>ο βρίσκονται στη Αθήνα και το τρίτο στη Θεσσαλονίκη και συνδέοvrαι με

τα πρωτεύοντα κέντρα.

Σχεδιά'Υραμμα 5.1: Σχηματική διάταξη Τηλεφωνικών Κέντρων

ΔIΕθΝΗ

ΔΙΚ1ΎΑ

ΔIΕθΝΗ

ΚΕΝΤΡΑ

ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ - ΔοργΦΟΡIΚΑ

................ ..................................... .................................... ..............

ΜΓ-20 EWSD 5 ESS
ALCΑΊΈL Siemens ΑΤ&Τ

10.000 ΚυΟΟματα +---< 12.000 Κυκλώματα <---< 7.000 Kυdώματα

Αθήνα ΑΟήνα θεσσαλoνi.ιι:η

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΆ - ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΑ

ΚΕΝΤΡΑ

ΚΟΜΒΙΚΑ ΚΈΝΤΡΑ

ΑΣΙΊΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΑΚΡΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΠΗΠΙ: Ιδία ειιεξφΥασία

ι Σuνέvtεuξη με Kouτσιoύμω. Γ.
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Το κέντρο της Θεσσαλονίκης χρησιμοποιείται κυρίως ως βοηθητικό των δύο

άλλων, αλλά και για την εξυπηρέτηση της Β. Ελλάδας σε επικοινωνίες με το

εξωτερικό χωρίς την ανάμιξη των άλλων δύο κέντρων. Αυτό Επιτυγχάνεται με την

ενδιάμεση σύνδεση των τριών κέντρων μεταξύ τους (Σχεδιάγραμμα 5.1). Τα κέντρα.

έχουν τη δυνατότητα να 4ιτουρΥήσουν ως συνδυασμένα. Αστικά - ΔιαβιβασnKά 

Κομβικά - Υπεραστικά.

ΑναλιmKά τα διεθνή τηλεφωνικά κέντρα είναι τα εξής

Ι. Αυτόματο διεθνές τηλεφωνικό κέντρο συστήματος ΜΤ - 20 (Αθήνα - r
Σεπτεμβρίου) ενταμιεuμένoυ προγρόμματος (SPC) ψηφιακό. Διαθέτει 12.000

κυκλώματα, είναι κατασκευής του οίκου ΤΙ-ΙΟΜSΟΝ CFS Γαλλίας και λειτουΡΥεί

με σηματοδοσίες CAS 4 bit ΟΤΕ, CCΙΠ R2 - anaIog, CCΙΠ R2 - digital,

CCΙΠ Νο 5 - anaIog, CCΙΠ Νο 5 - digital και CCΙΠ Νο Ι για χεφοκίνητα

Κ1)κλώματα.

2. Αυτόματο τηλεφωνικό κέντρο συστήματος EWSD (Αθήνα - Κωλλέτη)

ενταμιευμένου προγράμματος (SPC) ψηφιακό. Διαθέτει 3.000 κυκλώματα, είναι

κατασκευής του οίκου S1EMENS A,G. Γερμανίας και λειτουρ-Υεί με

σηματοδοσίες CAS - 4 bit ΟΤΕ, CCΙTT Νο 5 anaIog, CCΙTT Νο 5 digitaI, CCΙTT

R2 - anaiog, CCΙTT R2 - digitaI, CCΙTT Νο Ι και σε δεύτερη φόση CCS Νο 7.

3. Αυτόματο τηλεφωνικό κέντρο συστήματος 5 ESS (Θεσσαλονίκη) ενταμιευμένου

προγράμματος (SPC) ψηφιακό. Διαθέτει 1.000 κυκλώματα, είναι κατασκευής του

οίκου ΑΤ&1 NSI Ολανδίας και λειτουργεί με σηματοδοσίες CAS - 4 bit ΟΤΕ,

cαπ Νο 5 anaiog, CCΙΠ Νο 5 digitaI. CCΙΠ R2 anaiog, cαπ R2 digital,

CCΙΠ Νο Ι και σε δεύτερη φάση CCS Νο 7.

5.2. Ι Τρόπος σύνδεσης διεθνούςτ/λεφωνικού κέντρου:

Σε αυτό το κεφάλαιο εξετάζεται ο τρόπος σύνδεσης του διεθνούς

τηλεφωνικού κέντρου με το εθνικό και με το διεθνές δίκτυο. Για την παρουσίαση του

; Συνέντευξη με KoυτΣWΎΜXα Γ.
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τρόπου σύνδεσης των διεθνών τηλεφωνικών κέντρων χρησιμοποιείται ένα ωιό τα

τρία επtλoγΙKά κέντρα της Ελλάδας, έστω το διεθνές τηλεφωνικό κέντρο ΜΤ - 20,

λό'Υω της ομοιότητας του τρόπου σύνδεσης των υπολοίπων δύο τηλεφωνικών

κέντρων, oJJ...ά και της καλύτερης κατανόησης του συστήματος. Τα πρωτεύοντα

κέντρα που συνδέονται με το διεθνές τηλεφωνικό κέντρο είναι εwέα στον αριθμό για

όλη την Ελλάδα. Τα πρώτα οκτώ αφορούν συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας, ενώ

το ένατο εξυπηρετεί την κινητή τηλεφωνία η οποία με τη σειρά της συνδέεται με το

διεθνές τηλεφωνικό κέντρο. Αναγκαία θεωρείται η σχηματική παρουσίαση η οποία

απεικονίζεται στο Σχεδιάγραμμα 5.2.

Σχεδιάγραμμα 5.2: Πορεία τηλεφωνικής κλήσης .... (π.χ. από ΜΤ - 20)

ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΑ ΚΕΝΤΡΑ Δοργφ. - ΚΑΛΩΔLΑ

1
ΑΟηνών

2
Υπόλοιπο

3
Θεσlvικη

4
Λάρισα

5
Καβάλα

6
Πά<ρα

7
ΤρΙΠολη

8
ΗράχλΖιο

9
Κινητά

Διει:ι{twrιιΟΟ

KMro

ΜΤ·20

ΠΗΓΉ: Ιδία εuξερyασία

Transmittion
DepartrnenIs

Σε αυτό διακρίνεται ολόκληρη η πορεία μιας τηλεφωνικής κλήσης, από τα

πρωτεύοvtα κέντρα μέχρι τους δορυφόρους ή τα καλώδια. Συγκεκριμένα η πορεία
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που ακολουθείται για να "βγΕΙ" η κλήση στο εξωτερικό είναι η εξής: από την ακραία

Τηλεφωνική σύνδεση (Τηλεφωνική συσκευή συνδρομητή) η κλήση μεταφέρεται στο

Αστικό ή το Κύριο κέντρο στη συνέχεια στα πρωτεύοντα - υπεραστικά κέντρα

(ανάλογα με την περιοχή) όπου προωθείται στο διεθνές τηλεφωνικό κέντρο (π.χ. ΜΤ

- 20), το οποίο συνδέεται με τα transrnitίon departments τα οποία συνδέονται με τους

δορυφορικούς σταθμούς και τα καλώδια. Η επΙλογή του τρόπου μετάβασης της

κλήσης (δορυφορική ή καλωδιακή) είναι αυτόματη, ανάλσΥα με την κίνηση τη

συγΚΕκριμένη στιγμή και γίνεται στα transmition departrnents. Αντίστροφη πορεία

ακολουθούν οι κλήσεις από το εξωτερικό προς την Ελλάδα. Στο παράρτημα Β,

απεικονίζεται αναλυτικά η δομή του διεθνούς ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου ΜΤ 

20.

5.3 Κέντρα δορυφορικών επικοινωνιών]

5.3.1 Η εξέλιξη των δορυφορικών επικοινωνιών στην Ελλάδα

Το 1965 υπογράφεται συμφωνία συμμετοχής της Ελλάδας στο Διεθνή

Δορυφορικό Οργανισμό INTELSAT (IntemationaJ TeJecomrnunication SateJJite), με

εκπρόσωπό της τον ΟΤΕ. Το 1970 λειτουργεί η πρώτη κεραία του Κέντρου

Δορυφορικών Επικοινωνιών "ΘΕΡΜΟΠΥΑΑΙ" (η έκτη στην Ευρώπη). Το 1972

λειτουργεί η δεύτερη κεραία του Κέντρου στο σύστημα INTELSAT. Με δύο πλέον

κεραίες επιτυγχάνεται δορυφορική επικοινωνία μέσω και δορυφόρου του Ινδικού

Ωκεανού με τις χώρες της Άπω Ανατολής και την Αυστραλία.

Το 1980 λειτουργεί η τρίτη κεραία στο ίδιο σύστημα και επαυξάνονται

σημαντικά οι δορυφορικές επικοινωνίες με Έυ1Α και Καναδά, μέσω άλλου

δορυφόρου του Ατλαντικού Ωκεανού. Το 1984 υπογράφεται η συμφωνία για την

προσχώρηση της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δορυφορικών Επικοινωνιών

EUTELSAT (European TeIecornrnunication SateIIite) και το 1985 εγκαθίστανται και

λειτουργεί στις Θερμοπύλες ο Παράκτιος Επίγειος Σταθμός lNMARSAT, που

παρέχει τη δυνατότητα επικοινωνίας, μέσω δορυφόρων, με ποντοπόρα πλοία στις

περιοχές Μεσογείου και Ινδικού Ωκεανού.

3 Συνέντευξη με Βογιατζή Φ.
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ΤΟ 1991 εγκαθίστανται και λειτουργεί στο Κέντρο κεραία στο σύστημα

EUTELSAΤ. Πρόκειται για δορυφορικό τηλεοπτικό σταθμό εκπομπής. Μέσω

δορυφόρου του Ατλαντικού Ωκεανού εκπέμπεται σε 24ωρη βάση το πρόγραμμα της

ΕΤ Ι στην Κύ1ψΟ. Το πρόΥραμμα αυτό καλύπτει επίσης όλη την Ευρώπη, τμήμα της

Βόρειας Αφρικής και τμήμα της Δυτικής Ασίας. Το ίδιο έτος εγκαθίστανται και

εγκαινιάζεται Ο τοπικός δορυφορικός σταθμός EUΤELSAT - SMS 'ΆΤΗιΝΑΙ Ι",

που χΡησψοποιείται στην υπηρεσία της τηλεδιάσκεψης, αλλά και για παροχή

διεθνών ψηφιακών κυκλωμάτων Data μέχρι 2 Mbps.Το Ι 992 λειτουργεί ο

μεταφερόμενος δορυφορικός σταθμός για την εκπομπή και λήψη τηλ.εοππκών

ΠροΥραμμάτων μέσω δορυφόρων INTELSAΤ και EUΤELSAT. Το 1994 αρχίζει η

λειτουργία του νέου Κέντρου Δορυφορικών Επικοινωνιών "ΝΕΜΕΑ" (του

συστήματος INTELSAT), με χώρες της Μέσης και Άπω Ανατολής, του Ινδικού

Ωκεανού και την Αυστραλία.

5.3.2 Υφιστάμενη κατάσταση

Στην Ελλάδα υπάρχουν δύο Kέvrρα δορυφορικών επικοινωνιών. Πρόκειται

για το Κέντρο Δορυφορικών Επικοινωνιών "ΘΕΡΜΟΠΥΛΑΙ" (ΚΔΕ "Θ") και το

Κέντρο Δορυφορικών Επικοινωνιών "ΝΕΜΕΑ" (ΚΔΕ "Ν"), τα οποία ανήκουν στον

ΟΤΕ. Ο ΟΤΕ συμμετέχει σε τρία διεθνή δορυφορικά συστήματα, INTELSAT,

EUTELSAΤ και fNMARSAT, με ποσοστό 0,38%, 0,95% και 5,41% αντίστοιχα.

Το σύστημα INΤELSAΤ εξυπηρετεί επικοινωνίες, μέσω δορυφόρων, σε

πληθώρα χωρών ανά τον κόσμο και λειτουργεί στη C - band. Το σύστημα

EUΤELSAΤ λειτουργεί στη Κυ - band και χρησιμοποιείται Ύια μετάδοση τηλεόρασης

στην Κύ1ψΟ, στην Ευρώπη και οε μεγάλο μέρος της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και

τέλος το σύστημα INMARSAT χρησψοποιείται για ναυτιλιακές επικοινωνίες με

ποντοπόρα πλοία. Από τον σταθμό των ΘερμΟ1α/λών παρέχονται υπηρεσίες σε πλοία

που διασχίζουν τον Ατλαντικό και τον Ινδικό Ωκεανό. Οι υπόλοιπες θαλάσσιες

περιοχές καλύπτονται από τρίτες χώρες με τις οποίες συνεργάζεται ο ΟΤΕ. Ο

!NMARSAT έχει τρία συστήματα. Το σύστημα INMARSAT - Α, που υποστηρίζει

τηλεφωνία και τηλεγραφία, το σύστημα INMARSAT - C, που χρησιμοποιεί μικρούς

κινητούς επtyειους σταθμούς που μπορούν να εΥκατασταθούν σε όλους τους τύπους

πλοίων, αJJ.iJ. και σε οχήματα ξηράς και το σύστημα INMARSAT - Β, το οποίο έχει
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όΜ. τα χαρακτηριστικά του συστήματος Α, καθώς επίσης και ανεπτυγμένες

υπη ρεσίες τηλεφωνίας και μετάδοσης δεδομένων που οφείλονται στην ψηφιακή

τεχνολογία του συστήματος. Στις Θερμοπύλες οι κεραίες που έχουν εγκατασταθεί

είναι των συστημάτων INMARSAT - Α και INMARSAT - C.

Πρέπει να σημειωθεί ότι εκτός από τα δύο παραπάνω Κέντρα, ο ΟΤΕ διαθέτει

και ένα αυτοκινούμενο σταθμό εδάφους, που λειτουργεί στη Κυ - band, ο οποίος

μπορεί να συνεργαστεί με το σύστημα INTELSAT και EUΤELSAT. Όλοι οι σταθμοί

είναι πλήρως ψηφιακοποιημένοι.

Οι δορυφόροι τοποθετούνται σε ύψος 36.000 περίπου χιλιομέτρων υπεράνω

του Ισημερινού, απόσταση εξαπλάσια της ακτίνας της γης και ίση με το ένα δέκατο

της απόστασης γης και σελήνης. Κινούνται με γωνιακή ταχύτητα ίση με αυτή της

γης, ώστε να παραμένουν σχεδόν ακίνητοι σε αυτή τη θέση.

5.3.3 Κέντρο δορυφορικών επικοινωνιών "ΘΕΡΜΟΠΥΛΑΙ" (ΚΔΕ "Θ")

Γενικά

Το 1970 λειτούργησε για πρώτη φορά στις Θερμοπύλες, το πρώτο Κέντρο

Δορυφορικών Επικοινωνιών, βάζοντας τα θεμέλια για την καθιέρωση της Ελλάδας

ως διεθνούς τηλεπικοινωνιακού κόμβου. Με τ/ λειτουργία του κέντρου αυτού η

Ελλάδα εξασφαλίζει αυτοδύναμη, μέσω δορυφόρων, διεθνή επικοινωνία άριστης

ποιότ/τας και απόλυτ/ς επάρκειας με όλο τον κόσμο.

-e:;;;~~



72

Αυτή τη στιγμή στο Κέντρο λειτουργούν έξι (6) συνολικά δορυφορικοί

σταθμοί εδάφους (κεραίες). Τρεις από αυτούς συνεΡΎάζονται με το σύστημα

INTELSAT (ψηφιακή τη4φωνία, data, αναλοΥική τη4όραση), δύο με το σύστημα

INMARSAΤ (Υια επικοινωνία με ποντοπόρα πλοία που πλέουν στον Ατ'λ.αvnκό και

στον Ινδικό Ωκεανό) και τέλος ένας σταθμός που συνφΥάζεται με το σύστημα

EUTELSAT (Ύια εκπομπή αναλοΥικής τη4όρασης στην Κύπρο).

ΣυΥκεκριμένα οι τρεις κεραίες που σuνφyάζoνται με το σύστημα INTELSAT

είναι οι: θΕΡΜΟΠΥΛΑΙ Ι, 2 και 3 (ΤΗΡ ΙΑ, ΤΗΡ 2Α και ΤΗΡ 3Α), διαμέτρου 30,S

μ., 30 μ. και 30 μ. αντίστοιχα, σι οποίες στοχεύουν τους γεωσταΤΙKOUς δoρUφΌΡOυς

που βρίσκονται στις 66 μοίρες ανατολικά (Ατλαντικός), στις 335 μοίρες ανατολικά

(Ινδικός) και σης 342 μοίρες ανατολικά (Ινδικός) αντίστοιχα. Οι δύο κεραίες του

συστήματος INMARSAΤ είναι διαμέτρου ]J μέτρων και στοχεύουν και αυτές σε

γεωστατικούςδορυφόρουςώστε να είναι δυνατή η επικοινωνίαμε τον Ατλαvrικό και

τον Ινδικό Ωκεανό. Τέλος η κεραία του συστήματοςEUΤELSAΤ είναι διαμέτρου 9

μέτρων.

Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός

Κεραίες

Το σύστημα εδράσεως των κεραιών (περιστροφή περί αζιμουθίου και κατά

ύψος) επιτρέπει την σκόπευση του δορυφόρου σε οποιαδήποτε θέση του ουρανού.

Οι κεραίες χρησιμοποιούνται τόσο για την εκπομπή των σημάτων προς τον

δορυφόρο, όσο και για τη λήψη των προερχ.όμενων από αυτόν. Η σκόπευση του

δορυφόρου πραγματοποιείται με ακρίβεια εκατοστού της μοίΡας, ενώ συγχρόνως

εξασφαλίζεται η δυνατότητα παρακολούθησης της κίνησής του γύρω από τη θέση

στην οποία έχει τοποθετηθεί. Η παρακολούθηση επιτιryx.άνεται αυτόματα με τη

βοήθεια ειδικής διάταξης, η οποία λαμβάνει τα σήματα του φόρου του δορυφόρου,

υπολογίζει τα σφάλματα σκοπεύσει.ος και δίνει εντολές διορθώσεων στους

μηχ.ανισμούς περιστροφής και ανύψωσης.

Στο πίσω μέρος του αναΙCΛΑσrήρα των κεραιών του INΤELSAΤ, βρίσκεται

θάλαμος ο οποίος περιλαμβάνει τμήμα των διατάξεων εκπομπής και λήψει.ος. Στο
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κέντρο ακριβώς του πύργου εδράσεως, των ίδιων κεραιών, βρίσκεται

εΥκατεστημένοςανελκυστήρας, ο οποίος οδηγεί στον θάλαμο Τα/ν εΥκαταστάσεων.

Όλες οι κεραίες έχ.ουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρούν τις

κανονικές τους επιδόσεις ακόμα και όταν πνέει σταθερός άνεμος ταχύτ/τας48 k.mIh,

με ριπές ταχύτητας 72 krnJh. Σε θέση ανάπαυσης μπορούν να επιζήσουν σε

περιπτώσεις καταΙΎίδων. με άνεμους 192 krnIh. Ο αντισεισμικός υπολογισμός ΈΥινε

με πρόβλεψη ώστε το σύνολο της κατασκευής να μην υποστεί οποιαδήποτε βλάβη

ακόμη και σε περίπτωση σεισμών εντάσεως 8 - 9 βαθμών της κλίμακας MercaJli.

Σύστημα λήψεως κεραιών INTELSAT

Τα ασθενή σήματα τα οποία λαμβάνει κάθε κεραία από τον δορυφόρο (στην

περιοχή συχνοτήτων των 4 GHz) ενισχύονται από τους παραμετρικούς ενισχυτές, σι

οποίοι βρίσκονται εΥκατεστημένοι μέσα σε ειδικό θάλαμο, δίπλα της χοάνης

τροφοδοτήσεως. Ακολουθεί ένα ακόμη στάδιο ενίσχυσης και ολόκληρο το

λαμβανόμενο φάσμα (3700 έως 4200 ΜΗΖ) οδηγείται μέσω κυματοδηγών, στην

αίθουσα ελέγχου.

Το κέρδος κάθε κεραίας στη συχνότητα λήψεως είναι 60 dB περίπου και η

θερμοκρασία θορύβου των παραμετρικών ενισχυτών κατώτερη των 18 βαθμών

Κέλβιν. Η κεραία και το σύστημα λήψεως είναι τόσο ευαίσθητο συγκρότημα, ώστε

για τον αρχικό έλe:yχo και τη ρύθμισή τους χρησιμοποιείθηκε εκπομπή προερχόμενη

από τον ραδιοαστέρα Κασσιόπη Α. ο οποίος απέχει από τη γη 150 έτη φωτός.

Στην αίθουσα ελέγχου βρίσκονται εγκατεστημένοι οι υποβιβαστές

συχνότητας, οι οποίοι μετατρέπουν τα λαμβανόμενα σήματα σε ενδιάμεση

συχνότ/τα 70 ΜΗΖ, μέσω της οποίας τροφοδοτούνται σι αποδιαμορφωτές. Τους

αποδιαμορφωτές ακολουθούν τα φερέσυχνα λήψεως. Από το λαμβανόμενο φάσμα

επιλέγονται οι UΠΕΡOμάδες ή ομάδες, οι οποίες περιέχουν κυκλώματα με προορισμό

την Ελλάδα και μέσω φίλτρων διασυνδέονται με υπερομάδες ή ομάδες των

φερέσυχνων του δικτύου Θερμοπυλών - Αθηνών.

Για να προληφθεί ενδεχόμενη διακοπή, σε περίπτωση βλάβης μιας μονάδας.

έχουν προβλεφθεί εφεδρικές μονάδες σε όλη τη διαδρομή του σήματος από τη

κεραία μέχρι τα φερέσuxvσ.. Οι εφεδρυcές μονάδες λαμβάνουν τη θέση αυτόματα ή
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με τη βοήθεια διακοπτών οι οποίοι τηλεχεψίζονται από τον πίνακα ελέ-γχου του

σταθμού.

Σύστημα εκπομπής κεραιών lNTELSAT.

Οι προς εκπομπή υπερομάδες ή ομάδες, οι οποίες λαμβάνονται από την

Αθήνα. οδηγούνται μέσω φίλτρων προς τα φερέΣUXΝα εκπομπής. Ακολουθούν οι

διαμορφωτές σι οποίοι μετατρέπουν τη ζώνη βάσεως σε ενδιάμεση συχνότητα 70

ΜΗΖ. Τα σήματα οδηγούνται στη συνέχεια μέσω ομοαξονικών καλωδίων στο

θάλαμο της κεραίας και τροφοδοτούν τους ανυψωτές συχνότητας οι οποίοι

μετατοπίζουν τους ανυψωτές συχνότητας οι οποίοι μετατοπίζουν το σήμα στη

συχνότητα εκπομπής (περιοχή από 5925 έως 6425 ΜΗΖ) και διεγείρουν τους

ενιοχντές εκπομπής.

Και σε αυτή τη περίπτωση του συστήματος υπάρχει πρόβλεψη εφεδρικών

μονάδων και δυνατότητα μεταγωγής σε αυτές.

Στη περίπτωση εκπομπής τηλεοράσεως, τόσο το φέρον εικόνας όσο και το

φέρον ήχου συνδυάζονται και εκπέμπονται από τον ίδιο ενισχυτή ισχύος.

Δίκτυο Αθηνών - Θερμοπυλών

Για τη σύνδεση του δορυφορικού κέντρου με το εθνικό τηλεπικοινωνιακό

δίκτυο κατασκευάστηκε ειδικό δίκτυο μικροκυμάτων μεταξύ Αθηνών και

Θερμοπυλών. Το δίκτυο εκτός από τους δύο τερματικούς σταθμούς (σε Αθήνα και

Θερμοπύkς) περιλαμβάνει τέσσερις αναμεταβιβαστικούς σταθμούς (Υμηπού,

Κάζας, Κολάκα.ς και ΠελασΥίας). Αποτελείται από μία τηλεφωνική αρτηρία, μία

αρτηρία μεταβίβασης μονόχρωμης ή έ'ΥχΡωμης τηkόΡασης και από μία τρίτη που

χρησιμοποιείται ως εφεδρική των δύο προηγουμένων. Παράλληλα με τις τρεις

αρτηρίες λειτουργεί και μία βοηθητική, η οποία εξασφαλίζει τα απαραίτητα

κυκλώματα για την υπηρεσιακή επικοινωνία των σταθμών και για τη λειτουργία του

συστήματος επίβkψης. Οι ενδεiξεIς όλων των σταθμών μεταβιβάζονται ταυτόχρονα

στα τερματικά των Αθηνών και Θερμοπυλών, οι οποίοι ελi:yχoυν την κανονική

λειτουργία ολόκληρου του διιcrύoυ.
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Δορυφορικό σύστηιια INMARSAΤ

Ο Οργανισμός INMARSAT (Intemational Μaήtίme Satel1ite Organizatίon:

Διεθνής ΟΡΥανισμός Ναυτιλιακών Δορυφορικών Επικοινωνιών) απαρτίζεται από 79

κράτη μέλλιl αυτή τη στιγμή, τα οποία συνεχώς αυξάνονται. Όλες 0\ χώρες

συνερ-yάζoνrαι ώστε να παρέχεται παrιcόσμια επικοινωνία με τα πλοία. τα οποία

ταξιδεύουν σε οποιοδήποτε Ωκεανό και αρ-yόtερα με αεροπλάνα., τρένα., φορτηγά

αυτοκίνητα, κ.λ.π. Η δομή των επικοινωνιών του συστήματος INMARSAΤ

αποτελείται από τρία κύρια τμήματα (Σχήμα 5.1):

- Το διαστημικό τμήμα.

- Το τμήμα εδάφους.

- Τις μονάδες των πλοίων, των αεροσκαφών και των επίγειων σχημάτων.

Σχήμα 5. Ι Διάταξη του δικτύου

r t ί ί 1
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Το διαστημικό τμήμα

Αυτό το τμήμα παρέχεται από τον Οργανισμό (INMARSAT) και αποτελείται

από τέσσερις επικοινωνιακούς δορυφόρους, alJ.iJ. και εφεδρικούς, σε τροχιά (Σ'X'iμα

5.2)

Σχήμα 5.2 Το διαστημικό τμήμα του συστήματος
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Κάθε δορυφόρος έχει εκτοξευτεί με πύραυλο και έχει τεθεί σε γεωστατική

τροχιά. Σε αυτή τη τροχια κάθε δορυφόρος κινείται με τον ίδιο ακριβώς ρυθμό με

αυτόν της γης και με τον τρόπο αυτό παραμένει στην ίδια σχετική θέση, ως προς τη

γη, πάνω από τον Ισημερινό. Οι ηλιακές επιφάνειες του δορυφόρου παρέχουν σε

αυτόν ηλεκτρικό ρεύμα, ώστε να εκτελούνται όλες οι λειτουργίες του.
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Οι δορυφόροι ελέγχονται από το Δορυφορικό Κέντρο ΕλέΥχου (SCC:

SateIIite Cootrol Centre) στο Λονδίνο, όπου βρίσκονται τα ΚΕντρικά γραφεία του

Οργανισμού.

Κάθε δορυφόρος έχει μία περιοχή κάλυψης, η οποία ορίζεται ως εκείνη η

περιοχή πάνω στην εmφάνεια της γης, στην οποία οποιοδήποτε σκάφος ή κεραία

μπορεί να εξασφολίζει ,ΙΡομμή επικοινωνία/; με τον δορυφόρο.

Στο σχήμα 5.2 που ακολουθεί φαίνονται οι τέσσερις δορυφόροι και οι

περιοχές που καλύπτει ο καθένας, οι οποίες είναι οι εξής

- AτλαVΤΙKός Ωκεανός (ανατολικός).

- Ατλαντικός Ωκεανός (δυτικός).

- Ινδικός Ωκεανός.

- Εψηνικός Ωκεανός.

Το τμήμα εδάφους

Το τμήμα εδάφους περιλαμβάνει ένα παγκόσμιο δίκτυο από Επίγειους

Σταθμούς Ακτών (CESs: Coast Earth Stations), Δίκτυο Σταθμών Συντονισμού

(NCSs: Network Coordinator Stations) και τέλος ένα Δίκτυο Κέντρων Επιχεφήσεων

(NOC: Network Operations Centre).

Κάθε Επίγειος Σταθμός (CES) παρέχει σύνδεση μεταξύ των δορυφόρων και

των εθνικών και διεθνών τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Οι κεραίες των Σταθμών

αυτών είναι ικανές να διαχεφίζονταιταυτόχρονα μεγάλη κίνηση. Κάθε διαχεφιστής

των Επίγειων Σταθμών είναι τυπικά ένας μεΥάλος τηλεπικοινωνιακόςΟργανισμός

(π.χ. ΟΤΕ), ώστε να είναι σε θέση να προσφέρει πολλές υπηρεσίες στα πλοία που

επικοινωνούνμέσω των Σταθμών.

Για κάθε σταθμό INMARSAT, ένας Σταθμός Συντονισμού βρίσκεται σε κάθε

Ωκεανό, για να παρακολουθεί και να κοντρολάρει την λειτουργία και την κίνηση

στον αντίστοιχο Ωκεανό. Για να γίνει δυνατή η μεταφορά των πληροφοριών από το

σύστημα, κάθε Σταθμός Συντονισμού συνδέεται με τους Επίγειους Σταθμούς Ακτών

σε κάθε Ωκεανό, όπως και με το Δίκτυο Κέντρων Επιχεψήσεων, που βρίσκεται στα

κεντρικάγραφείατου Οργανισμού.

Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το σύστημα φαίνεται στην εικόνα που

ακολουθεί
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Μονάδες των πλοίων

Η μονάδα. των πλοίων είναι μια συσκευή εγκατεστημένη στα πλοία. που

παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη να επικοινωνήσει με παράκτιους συνδρομητές,

διαμέσου δορυφόρου και των ΕπίγΕιων Σταθμών Ακτών (Σχήμα 5.3).

Σχήμα 5.3 Οι ιmηρεσiεςτου συστήματος

INMARSAT SHIP EARTH STATlONS
Size, Weight & Main Services
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Οι συσκευές αυτές δεν κ:ατασκευάζOνrαι από τον ίδιο τον Οργανισμό, αλλά

από άλλες εταφίες, αρκεί να πληρούν τις προδιαγραφές του συστήματος.

Τα συστήματα του fNMARSAΤ είναι των εξής τεσσάρων τύπων:

• INMARSAΤ· Α.

• INMARSAΤ - Β.

- INMARSAΤ· C.

• INMARSAΤ - Μ.

Η Ελλάδα χρησιμοποιεί δύο τύπους κω συγκεκριμένα τους INMARSAT

NC.
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Σύστημα INMARSAΤ - Α (βλ. σχήμα 5.3 και χάρτη 5.1)

Αυτό το σύστημα ήταν το πρώτο του Οργανισμού που μπήκε σε υπηρεσία το

1982 και τώρα παρέχει αμφίδρομη τηλεφωνία, telex, fax, Ε - mail και άλλα είδη

επικοινωνίας data., όπως data υψηλής ταχύτητας (hίgh speed data: στα 56 και 64

kbitls).

Οι καινούργιες βελτιώσεις στις τεχνικές συμπίεσης των δεδομένων (data),

παρέχουν τη δυνατότητα μετάδοσης φωτογραφιών υψηλής ευκρίνειας, ακόμη και

slow - scan vίdeo, από και προς ένα σύστημα INMARSAΤ - Α πλοίου.

Το βαρύ και μεγάλο σχήμα της αντέννας του συστήματος INMARSAΤ - Α,

όπως φαίνεται στη φωτογραφία, δείχνει ότι ταψιάζει περισσότερο σε μεΥάλα πλοία,

όπως τάνκερ, εμπορικά και σούπερ γιωτ. Ο συνολικός αριθμός των συσκευών του

συστήματος INMARSAΤ - Α, σύμφωνα με στοιχεία του 1994. ήταν παραπάνω από

16.000 μονάδες σε ό'W τον κόσμο.

Σύστημα lNMARSAT - C (βλ. σχήμα 5.3 και χάlJτ/ 5.2)

Το σύστημα αυτό έχει εισαχθεί στην λειτουργία από το 1991 ως

σuμπηρωμαΤIKό σύστημα του INMARSAT - Α, παρέχοντας χαμηλού κόστους

παγκόσμια επικοινωνία από μια μικρού μεγέθους αντέννα, κατάλληλη για όλα τα

πλοία, μικρά ή μεγάλα. Λόγω του μεγέθους συνήθως χρησιμοποιείται από γιωτ,

αλιευτικά ή σκαφη εφοδιασμού ή συνοδείας, κλ.π. Στην εικόνα που ακολουθεί

φαίνεται μια τυπική εγκατάσταση του συστήματος σε μικρό σκάφος.

Το σύστημα INMARSAT . C δεν παρέχει φωνητική ΕΠικοινωνία, αλλά μόνο

επικοινωνία μέσω μηwμάτων text ή data από και προς το σκάφος.

5.3.4 Κέντρο Δορυφορικών Επικοινωνιών "ΝΕΜΕΑ" (ΚΔΕ "Ν")

ΓεVΙKά

Ο ΟΤΕ στα πλαίσια εκσιryχρoνισμoύ των τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεών

του και βελτίωσης των παρεχομένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της χώρας με το
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εξωτερικό, έχει προγραμματίσει από το 1994 τη δημιουργία ενός νέου Κέντρου

Δορυφορικών Επικοινωνιών στη Νεμέα, που θα περιλαμβάνει επτά (7) σταθμούς

εδάφους (κεραίες), οι οποίες θα συνεργάζονται με δορυφόρους των Οργανισμών

INTELSAT και EUΤELSAT, για τη διαιιστεραίωση της κίνησης με το εξωτερικό.

Ήδη εδώ Χαι δύο χρόνια έχει εγκαταστήσει τρεις σταθμούς ΟΙ οποίοι συνεργάζovrαι

με το σύστημα INTELSAT

Το ΚΔΕ αυτό σε συνδυασμό με το υπάρχον των Θερμοπυλών,

διεκπεραιώνουν ένα μεΥάλο μέρος της τηλεπικοινωνιακής κίνησης (τηλεφωνι!Cής,

τηλεοπτικής, τηλετυπικής και Data γενικά) προς και από το εξωτερικό μέσω των

δορυφόρων INTELSAΤ και EUTELSAΤ.

Η τεχνολογία WR (Intennediate Data Rate. μετάδοση δεδομένων με μέση

ταχύτητα από 64 kbitls έως 44,736 Mbitls) των εγκαταστάσεων του Κέντρου είναι

από τις πλέον σίryχρoνες στο είδος τους.

Και οι τρεις σταθμοί NEtν1EA 1,2 και 3 έχουν ενταχθεί στο Διεθνές Σύστημα

Δορυφορικών Επικοινωνιών INTELSAT, είναι τύπου "STANDARD - Α" και

διεκπεραιώνουν κίνηση μέσω δορυφόρων της περιοχής του Ινδικού Ωκεανού (ο

ΝΕΜΕΑ Ι) και του AτλανnKoύ Ωκεανού (οι ΝΕΜΕΑ 2 και 3). ΣυΥκεκριμένα ο

ΝΕΜΕΑ Ι σκοπεύει τον δορυφόρο IS - νι που βρίσκεται σε γεωστατική τροχιά και

σε γεωγραφικό μήκος 60 μοίρες ανατολικά και είναι διαμέτρου 18.3μ. Ο ΝΕΜΕΑ 2

είναι διαμέτρου 9 μέτρων και σκοπεύει δορυφόρο που βρίσκεται σε γεωσταΤΥCΉ

τροχιά και γεωγραφικό μήκος 3S9 μοίρες ανατολικά.
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Τ1ιλεπικοινωνιακός εξοπλισ,ιός

Κεραίες

Οι κεραίες εδράζονται σε βάση από μπετόν και μπορούν να περιστραφούν σε

δύο άξονες, Ο έως 90 μοίρες κατά ύψος και κατά αζιμούθιο σε ένα τόξο 182 μοιρών,

ώστε να είναι σε θέση να σκοπεύουν το δορυφόρο σε οποιοδήποτε σημείο του

ουρανού.

Η κύρια αντανακλαστική επιφάνεια αποτελείται από ένα παραβολοειδές

κάτοπτρο διαμέτρου κατά περίπτωση και μια βοηθητική ανακλαστική επιφάνεια, που

αποτελείται από ένα μικρό υπερβολοειδές κάτοπτρο στηριζόμενο σε ένα τρίποδα. ο

οποίος με τη σειρά του στηρίζεται στην περιφέρεια του κυρίως κατόπτρου. Η μία

εστία του βοηθητικού (υπερβολοειδούς) κατόπτρου συμπίπτει με την εστία του

κυρίως κατόπτρου (παραβολοειδούς), ενώ η άλλη συμπίπτει με τη θέση του

σηματοτροφοδότη (σημείο εισόδου και εξόδου του σήματος). Ο τύπος αυτός της

κεραίας χαρακτηρίζεται στην τεχνική ορολογία σαν τύπος κατόπτρου

"CASSEGRAIN". Είναι δε σχεδιασμένες και θεμελιωμένες έτσι ώστε να

εξακολουθούν να λειτουργούν σε καιρικές συνθήκες με ταχύτητα ανέμου 125 μiλια

ανά ώρα. Η κεραίες χρησιμοποιούνται τόσο για την εκπομπή όσο και για τη λήψη

των σημάτων προς και από το δορυφόρο. Η ιχνηλάτιση της τροχιάς του δορυφόρου

και η εξασφάλιση της σκόπευσής του επιτυγχάνεται με τη βοήθεια ενός συστήματος

αυτόματης παρακολούθησης του δορυφόρου ακόμη και στη περίπτωση κεκλιμένης

τροχιάς του ως προς το ισημερινό επίπεδο μέχρι 5 μοίρες.

Η απολαβή της κεραίας στην οδό εκπομπής είναι G(tx) = 60 db ως προς την

ισοτροπική κεραία, δηλαδή εκπέμπει εξήντα φορές περισσότερο ισχυρότερο σήμα

προς τον δορυφόρο από μια κεραία που εκπέμπει το ίδιο σήμα ομοιόμορφα

(ισοτροπικά) στον περιβάλλοντα χώρο. Η αντίστοιχη απολαβή στην οδό λήψης είναι

56.3 db. Οι περιοχές των συχνοτήτων λειτουργίας είναι για την εκπομπή από 5850

ΜΗΖ - 6425 ΜΗΖ και για την λήψη από 3625 ΜΗΖ - 4200 ΜΗΖ.

Οδός εκπομπής



Η οδός εκπομπής αποτελείται από δύο κλάδους, ένα που μεταφέρει το σήμα

της τηλεφωνίας και ένα που μεταφέρει το σήμα της τηλεόρασης. Οι βασικές μονάδες

στην οδό εκπομπής είναι οι παρακάτω:

α) Κλάδος τηλεφωνίας

ι. Τελικοί ενισχυτές ισχϋος.

Κάθε ένας τελικός ενισχυτής ισχύ<>ς (ΗΡΑ: High Power AιnpIifier)

αποτελείται από δύο ενισχίΥφιες λυχνίες τύπου oδεύovτoς κύματος (ΤWΤ: Travelling

Wave Tube) των 700 Watts κάθε μία συνδeδεμένες μεταξύ τους (phase combined),

ώστε να δίνουν ονομαστική ισχύ σε κάθε πομπό 1.2 KW. Η σχεδίασή τους προβλέπει

δύο ενισχυτές σε λειτουργία και ένα σε εφεδρία (σχεδίαση 2: Ι).

2. Ανυψωτές συχνοτήτων.

Οι ανυψωτές συχνοτήτων (UC - υρ Conveners) μετατρέπουν τα σήματα

ενδιάμεσης συχνότητας (lF - lnterrnediate Frequency 140+/-36 ΜΗΖ) σε σήματα

υψηλής ουχνότητας εκπομπής (RF - Radiated Frequency 5850 ΜΗΖ έως 6425 ΜΗΖ).

3. Διαμορφωτές.

Οι μονάδες αυτές διαμορφώνουν τις φέρουσες συχνότητες της ενδιάμεσης

περιοχής (lF Ι40+/~36 ΜΗΖ) με την πληροφορία σε οποιαδήποτε ταχύτητα από 9.6

Kbps έως 8.448 Mpbs χΡηοιμοποιώντας την τεχνική διαμόρφωσης QPSK

β) Κλάδοςτηλεόρασης

Ι. Τελικοί ενισχυτές ισχύος.

Για την εκπομπή προγραμμάτωντηλεόρασης χρησιμοποιούνταιδύο τελικοί

ενισχυτές (ΗΡΑ) που έχουν σαν βάσική μονάδα ενίσχυσης μια λUΧΝία Klystron με

ισχύ εξόδου 3.35 KW. Η σχεδίαση των ενισχυτών προβλέπει μια λυχνία σε

λειτουργία και μια σε εφεδρεία στην περίπτωση εκπομπής ενός τηλεοπτικού

προγράμματος ή ταυτόχρονη εκπομπή δύο διαφορετικών προγραμμάτων μέσω και

των δύο λυχνιών χωρίς εφεδρεία.

2. Ανυψωτές συχνοτήτων.



Οι ανυψωτές συχνοτήτων, όπως και στον κλάδο τηλεφωνίας, μετατρέπουν τα

σήματα ενδιάμεσης συχνότητας σε σήματα υψηλής συχνότητας της περιοχής

εκπομπής.

3. Διαμορφωτές.

Οι μονάδες αυτές διαμορφώνουν τις φέρουσες συχνότητες της ενδιάμεσης

περιοχής τηλεόρασης με το σύνθετο τηλεοπτικό σήμα (εικόνα και ήχος) για να

σχηματιστεί η τελική μορφή του σήματος εκπομπής.

Οδός λήψεως

Η οδός λήψεως αποτελείται από δύο κλάδους, ένα για τη μεταφορά των

σημάτων τηλεφωνίας και ένα για τη τηλεόραση. Οι βασικές μονάδες της οδού

λήψεως είναι οι παρακάτω:

α) Κλόδος τηλεφωνίας

1. Ενισχυτές σήματος λήψεως χαμηλού θορύβου.

Οι ενισχυτές χαμηλού θορύβου (LNA - Low Noise Amplifiers) ενισχύουν το

λαμβανόμενο σήμα από το δορυφόρο και λειτουργούν σε σχεδίαση 2: Ι, δηλαδή δύο

είναι σε λειτουργία και ένας σε εφεδρεία. Λειτουργούν στην περιοχή συχνοτήτων

από 3625 ΜΗΖ έως 4200 ΜΗΖ.

2. Υποβιβαστές συχνοτήτων.

Οι μονάδες αυτές μετατρέπουν τις συχνότητες λήψεως από την περιοχή των

3625 ΜΗΖ - 4200 ΜΗΖ στην περιοχή της ζώνης ενδιάμεσων συχνοτήτων (IF 140+1

36 ΜΗΖ) και οδηγούν στη συνέχεια το σήμα στην είσοδο των αποδιαμορφωτών.

3. Αποδιαμορφωτές.

Οι μονάδες αυτές αποκαλύπτουν το σήμα από τη διαμορφωμένη του μορφή

και έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας σε οποιαδήποτε ταχύτητα από 9.6. Kbps έως

8.448 ΜΗΖ χρησιμοποιώντας την τεχνική αποδιαμόρφωσης coherent QPSK

β) Κλόδοςτηλεόρασης



Ι. Ενισχυτές σήματος λήψεως χαμηλσύ θσρύβου.

Χρησιμοποιούνται σι ίδιοι ενισχυτές χαμηλού θορύβου που λαμβάνουν χαι το

σήμα της τηλεφωνίας.

2. Υποβιβαστές συχνοτήτων.

Οι υποβιβαστές συχνότητας μετατρέπουν τη συχνότητα λήψεως από την

περιοχή των 3625 ΜΗΖ - 4200 ΜΗΖ στην περιοχή ενδιαμέσων συχνοτήτων και

οδηΎούν το σήμα της τηλεόρασης στην είσοδο των αποδιαμορφωτώντηλεόρασης.

3. ΑποδιαμΟΡφωτές.

Οι μονάδες αυτές αποκαλύπτουν το σύνθετο σήμα τηλεόρασης (εικόνα και

ήχο) από τη διαμορφωμένη του μορφή και στη συνέχεια οδηγείται στην είσοδο του

αποδιαμορφωτήήχου όπου ξεχωρίζεταιη εικόνα από τον ήχο.

Συμπληρωματικόςεξοπλισμός

Ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός του Κέντρου σημπληρώνεται με τα

παρακάτω:

ι. Σύστημα επίβλεψης και ελέγχου του σταθμού (GMAC - Grafic ΜοnίΙΟΓ And

ControJ system).

Αποτελείται από ένα PC στο οποίο απεικονίζονται και από το οποίο

ελέγχονται όλες σι τηλεπικοινωνιακές διατάξεις του σταθμού. Το σύστημα αυτό

επικοινωνεί με ανάλΟ'Υο, που έχει εγκατασταθεί στο Διοικητικό Μέγαρο του ΟΤΕ

στο Μαρούσι, από όπου μπορεί να γίνεται ανάλοΥη παρακολούθησηκαι έλεγχος.

2. Σύστημα υπηρεσιακών κυκλωμάτων (ESC - Engineering Serνice Circuit).

Το σύστημα αυτό δίνει τη δυνατότητα στο προσωπικό του σταθμού να

επικοινωνεί με το αντίστοιχο προσψπικό των άλλων δορυφορικών σταθμών εδάφους

της περιοχής του Ινδικού Ωκεανού και το κέντρο ελi.γχoυ (lOC - Lntelsat Operation

Center) όλι»ν των σταθμών 1NTELSAT.

3. ΤεΡμαηκός εξοπλισμός μικροκυματικούδικτύου Νεμέα - Αθήνα.

Ολη η τηλεπικοινωνιακή κίνηση του ΚΔΕ Νεμέας φτάνει στην Αθήνα

(Διεθνή Τη4φωνικά και ΤηλετumKά Κέντρα.) μέσω ενός ψηφιακού μικροκυματικού

δικτύου, που αρχίζει από το ΚΔΕ Νεμέας και καταλήγει στην Αθήνα με τη βοήθεια
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δύο ενδιαμέσων αναμεταβtβαστιιcών σταθμών στην ευρύτερη περιοχή της Νεμέας

και στην κορυφή του όρους Γεράνεια στο Λουτράκι.

Εναλλακτικός δρόμος του παραπάνω δικτύου θα είναι ένα υπόγειο καλώδιο

οπτικών ινών που θα συνδέει το ΚΔΕ με την Αθήνα, μέσω Κορίνθου, το οποίο είναι

υπό κατασκευή.

5.3.5 Τηλεοπτικός αυτοκινούμενος δορυφορικός σταθμός εδάφους Ο.Τ.Ε.

Ο τηλεοπτικός αυτοκινούμενος δορυφορικός σταθμός εδάφους εκπέμπει και

λαμβάνει προγράμματα τηλεόρασης μέσω των δορυφόρων INTELSAT και

EUTELSAΤ. Ικανοποιεί όλες τις απαραίτητες τεχνικές λειτουργικές απαιτήσεις των

δύο ΔορυφορικώνΟργανισμώνγια τους οποίους έχει εγκριθεί.

Για την εκπομπή τηλεοπτικώνπρογραμμάτωνη διαμόρφωση των συχνοτήτων

που χρησιμοποιείταιείναι η εξής:

- Έγχρωμο σήμα τηλεόρασης 625/50 PAL ή SECAM και 525/60 NTSC

- Σήμα ήχου υψηλής ποιότητας

Η αντέννα διαμέτρου 3.7 μέτρων είναι εξοπλισμένη με μηχανοκίνητο

σύστημα ανύψωσης και πόλωσης Αζιμουθίου.

Οι περιοχές των συχνοτήτων λειτουρ-Υίας είναι για τη μεν μπάντα εκπομπής

από 14 - 14.50 GHz και για τη μπάντα λήψεως από 10.95 - 12.75 GHz. Ένα

πλεονάζον υποσύστημα τύπου οδεύοντος κύματος (TWT: TraveJJing Wave Tube)
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των 500 Watt στην Κυ - band, σε συνδυασμό με την αντέννα, εξασφαλίζει

εκπεμπόμενο σήμα 75.5 dB, ως προς την ισοτροmκή κεραία, δηλαδή εκπέμπει 75.5

φορές ισχυρότερο σήμα προς τον δορυφόρο από μια κεραία που εκπέμπει το ίδιο

σήμα ομοιόμορφα (ισοφοπικά) στον περιβάλλοντα χώρο.

Ο συνδυασμός της αντέννας και των ενισχυτών χαμηλού θορύβου J 10

βαθμών Κέλβιν (LNA: Low Noise Amplifiers, οι οποίοι ενισχίκ>υν το λαμβανόμενο

σήμα από τον δορυφόρο), οι οποίοι λειτουργούν σε σχεδίαση Ι: Ι (ένας σε λειτουργία

και έν", σε εφεδρεία), εξασφαλίζουν στον σταθμό εδόφους σήμα στην οδό λήψεως

29.09 dB.

Για να ανταπεξέλθει στην λειτουργία του ο τ/λεOπt1ΙCός αυτοιανούμενος

δορυφορικός σταθμός είναι εφοδιασμένος με μια γεννήτρια 25 κνΑ. έχοντας

παράλληλα τη δυνατότητα σύνδεσης με το εθνικό ηλεκτρικό δίκτυο.

Το βασικό πλεονέκτημα του αυτοκινούμενου δορυφορικού σταθμού είναι όπ

διαθέτει την ευελιξία να εκπέμψει από οποιοδήποτε μέρος, χωρίς να εξαρτάται από

υπάρχοντα επίγεια τηλεοπτικά δίκτυα. Η δυνατότητα μεταβολής της σκόπευσής του

προς άλλο δορυφόρο, με μια μικρή χρονική διακοπή, είναι ένα συμπληρωματικό

χαρακτηριστικό, όπου δεν υπάρχει στους επίγειους δοριχρορικούς σταθμούς των

ΘερμοπυΜιν.

Τέλος ο σταθμός είναι ικανός να ικανοποιήσει όλες τις σίryxρoνες απαιτήσεις

για εκπομπές υψηλής ποιότητας. Μπορεί να εξυπηρετήσει τηλεοπτικές εκπομπές

περιστασιακά, τόσο για ιδιωτικά, όσο και για εθνικά κανάλια, προς και από άλλες

χώρες.

5.4 ΔεθVΉ καλώδια4

5.4.1 Γενικά

Στα επί'Υεια δίκτυα ανήκουν τα αναλοΥικά ομοαξονικά και ψηφιακά

υποβρύχια καλώδια. Αυτού του είδους η τεχνολογία και ο τρόπος διεκπεραίωσης της

διεθνούς τηλεφωνικής κίνησης, πρωτολειτούργησε στην Ελλάδα το 1968 με τη

.. Συνέντευξη με Μιχαήλ Β.
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λεΙΤΟΌΡΎία του πρώτου υποβρύχιου ομοοξονικού καλωδίου Med 3, μεταξύ Ελλάδας

και Ιταλίας.

Αυτή τη στΙΎμή η χώρα, όσον αφορά την διεθνή ΙCΊνηση, εξυπηρετείται τόσο

από καλώδια παλαιότερης τεχνολογίας (ομοαξονικά), όσο και από καλώδια οπτικών

ινών τα οποία σταδιακά θα αντικαταστήσουν τα προηγούμενα. Περίπου το 55%

όλων των κλήσεων από την Ελλάδα προς τις ΗΠΑ και τον Καναδά προωθούνται

μέσω υποβρυχίων καλωδίων, μερικά από τα οποία ανήκουν στον ΟΤΕ μαζί με άλλες

τηλεπικοινωνιακές εταφίες. Πέραν όμως αυτών των καλωδίων ο ΟΤΕ λεΙΤΟΌΡΎεί και

κατέχει., με συνιδιοκτησία, άλλα καλώδια (ομοαξονικά ή οπτικών ινών) που

εξυπηρετούν την Βόρεια και Νότια Ευρώπη, τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

ΣUΓKEΙCριμένα υπάρχουν ζεύξεις αναλοΥικών ομοαξονικών καλωδίων με ης χώρες:

Κύπρα (2 KαNhδια), Γαλλία (2 KαNhδια), Αί'Υυπτο (1 καλώδιο), Συρία (1 καλώδιο).

Επίσης υπάρχουν μΙΚΡOΙCΥμαΤΙKά δίιrnxι και καλώδια που συνδέουν την Ελλάδα με

την Αλβανία, τη ΒουλΎαρία, την πρών ΓΙOUΎKoσλαβία, την Τουρκία, τη Λιβύη και

την Ιταλία.

Στον πίνακα 5.2 που ακολουθεί παρOυσιάζOVΤαι όλα τα απαραίτητα στοιχεία

Ύια τις διεθνείς υποβρύχιες ζεύξεις της Ελλάδας με ομοαξονικά KαNhδια.

5.4.2 Καλώδια οπτικών ινών

Τα καλώδια οπτικών ινών, λόγω των δυνατοτήτων τους (μεγάλη

χωρητικότητα, μικρότερες εγκαταστάσεις, ευκολία συvtήρησης, κ.λ.π.), θεωρούνται

ότι ανταγωνίζονταιπλήρως τα δορυφορικά συστήματα.
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~
'" '" ..ΟΙΚΟΣ ~ ~ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤ Α

""= CI ΣΕ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ~ ~ ~ ΤΩΝ 4 ΚΗΖ

-Μ",. 
Μ ,.

ΜΗΚΟΣ

ΖενΞΗΣ

1 APlAΔNH
Ελ/ΑΔΑ-ΓΑΛΛΙΑ

(ΑΜΝΙΣΟΣ· ΜΑΣΣΜΙΑ)
100 stJΈMARCΟΜ 1974 480 1344.926ΝΜ 123 ΙΙΝΜ 9

2 ΑΔΩΝΙΣ
ΚΥΠΡΟΣ - ΛιΒΑΝΟΣ

(ΛΑΡΝΑΚΑ - 8ΗΡΥΠΟΣ)
1975 480 117,364 ΝΜ 10 12ΝΜ

3

4

5

6

ΑΦΡΟΔΠΉ

ΠΑΛΜΥΡΑ

ΑΡΤΕΜΙΣ

ΑΠΌΛΛΩΝ

ΕΛΛΑΔΑ - ΚYTJPOΣ
(ΑΜΝΙΣΟΣ - ΛΑΡΝΑΚΑ)

ΕΛΛΑΔΑ· ΣΥΡΙΑ

(ΑΜΝJΣΟΣ· ΤΑΡΣΟΣ)

ΕΛΛΑ.ΔΑ - ΓΑΛΛΙΑ
(ΛΕΧΑΙΝΑ· ΜΑΣΣΛΛΙΑ)

ΕΛΛΑΔΑ· ΚΥΠΡΟΣ

(ΛΑΓΟΝΗΣ1- ΛΑΡΝΑΚΑ)

100

ΟΚ

Ι91~

1981

\981

198]

480

480

2~80

1380

~20.819NM 4~ Ι2ΝΜ 3

646.487ΝΜ ~3 12ΝΜ 12

I047,6891'-'M 207 5ΝΜ 6

638,346ΝΜ 99 6ΝΜ

ΕΛΛΑΔΑ - ΑιΓΥΠΓΟΣ
7 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΛΑΓΌΝΗΣΙ-

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ) " " .-\1& Τ 1984 '" Η7.561 ΝΜ 62 9 ΝΜ

Ι. Ενισχυτικό βήμα: μέση απόσταση μεταξύ δύο ενισχυτών

2, Εξισωτές: εξισώνουν την απόσβεση σε συνάρτηση με την συχνότητα (υποβρύχιοι ή σταθεροί)



Χάρτης 5.3 Σύνδεση ADRIA-I

••••
ZAGREB

ΚΡΟΑΤΙΑ .
:.' ':.....

... -- .... .........
000

00

., •• 0

.0

Ν

.'.-



88

Στην Ελλάδα αυτού του είδους η τεχνολογία τέθηκε σε εφαρμογή από το

1991. Πρέπει να τονιστεί ότι υπάρχει ειδική στα πλαίσια της κοινοτικής

πρωτοβουλίας INTERREG ιι για ης διεθνείς συνδέσεις της Ελλάδας, όσον αφορά τα

καλώδια. Μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί δύο έργα του ΟΤΕ. Το δίκτυο υποβρυχίων

οπτικών ινών Αδριαηκής Θάλασσας - ADRJA Ι (τμήματα 2 και 3) (Χάρτης 5.3) και

το OΠτtKό δίκτυσ Ελλάδας - Βουλγαρίας (Καβάλα - Χάσκοβο). Και τα δύο αυτά έργα

έχουν ολοκληρωθεί ως προς το ελληνικό σκέλος τους το οποίο και

χρηματοδοτήθηκε από τ/ν πρωτοβουλία. Στη συνέχεια παρουσιάζονται όλα τα

καλώδια οπτικών ινών από το 1991 και ύστερα με ης ονομασίες τους και τα τεχνικά

χαρακτηριστικά τους.

EMOS - Ι

Το έργο αυτό συνδέει τις χώρες Ιταλία, Ελλάδα, Τουρκία και Ισραήλ.

Χρησιμοποιεί σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία., περιλαμβάνει ένα ζεύγος οπτικών ινών

και έχει συνολικό μήκος 2.762 χλμ. Το έργο δόθηκε σε εκμετάλλευση την Ιη

Ιανουαρίου 1990.

Κατασκευαστής: ALCATEL SUBMARCOM

Τύπος: S - 280 (ΡΟΗ)

Συνδέσεις Ι Μήκη: Παλέρμο (Ιταλία) - Λεχαινά (Ελλάδα) 904 km

Παλέρμο (Ιταλία) - Μαρμαρίς (Τουρκία) 1.849 km

Παλέρμο (Ιταλία) - Τελ Αβίβ (Ισραήλ) : 2.268 km

Συνολικό μήκος: 2.762 km

Ζευγάρια ινών: ένα (Ι) για κάθε ζεύξη

Επαναληπτικό σύστημα: επαναληπτές με εφεδρικό λέιζερ

Αριθμάς επαναληπτών: Παλέρμο - Λεχαινά : 14 (Ι Ι 3ρ + 3 lρ)

Παλέρμο - Μαρμαρίς : 28 (Ι Ι 3ρ + 12 2ρ + 5 Ιρ)

Παλέρμο - Τελ Αβίβ : 34 (Ι Ι 3ρ + 12 2ρ + Ι Ι lρ)

Συνολικός αριθμός επαναληπτών: 42 (Ι Ι 3ρ, 12 2ρ, και 19 Ι ρ), p=pair

Αριθμός αναγεννητών (BU: Branching Units): δύο (2). Πέρνουν τους παλμούς και

τους εκπέμπουν αναγεWΗμένoυς. Ο τρόπος λειτουΡΥίας του καλωδίου οπτικών ινών

είναι ο εξής: το οπτικό σήμα μετατρέπεται σε ηλεκτρικό, το ηλεκτρικό επεξεΡΎάζεται
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και εκπέμπεται οπτικό. Οι συσκευές (αναγεννητές) αυτές κάνουν την παραπάνω

λειτουργία.

Χωρητικότητα: 2 χ 140 Mbitls

Έληχος: (CSS: Computerized Superνision System)

Ημερομηνία εKμετάUruσης (RFS Date): 1η Ιανουαρίου 1990

ΛΕΧΑΙΝΑ MAPMAPlΣ

Τ
Ι Ι

-r

- -

ΠΑΛΕΡΜΟ Βυ Ι BU2 lΈΛΑΒΙΒ

ΠΗΓΗ: ΙδΙα εχεξερΥασία

APHRODITE2

Το έργο συνδέει τις χώρες Ελλάδα και Κύπρο. Χρησιμοποιεί σύγχρονη

ψηφιακή τεχνολογία,περtλαμβάνειδύο ζεύγη οπτικών ινών και έχει συνολικό μήκος

868 χλμ. Συνιδιοκτήτες του έργου είναι η Ελλάδα και η Κύπρος οι οποίες το

κατασκεύασαν από κοινού. Το έργο δόθηκε σε εκμετάλλευση στις 30 Σεπτεμβρίου

1994.

Κατασκευαστής: ALCAΤΕΙ.

Τύπος: S • 560 (PHD).

Συνδέσεις: Χανιά (Ελλάδα) - Ιερόσκιπος (Κύπρος).

Αριθμός ζευΥαριών ινών: δύο (2) εξοπλισμένα με ΠΕ (Τransmission TernUnaJ

Equipment).

Μήκος: 868 km.

Επαναληπτικό σύστημα: επαναληπτές χωρίς εφεδρικό Λiιζεp.

Αριθμός επαναληπτών: έξι (6).

Εφεδρικό σύστημα: πλήρως πολλαπλασιαζόμενο ΠΕ (Τransmission TenninaI

Equipment).
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Χωρητικότητα: 4 χ Ι 40 Mbits/sec για κάθε ζεύγος ινών (σύνολο 8 χ 140 Mbits).

ΈλεΥχος: CSS (Computerized Superνision System).

Ημερομηνία εκμετάλΝ:υσης (RFS date): 30 Σεπτεμβρίου 1994.

ARIANE 2

Το έργο συνδέει τις χώρες Ελλάδα και Γαλία. Χρησιμοποιεί σύγχρονη

ψηφιακή τεχνολογία περιλαμβάνει δύο ζεύγη οπτικών ινών και έχει συνολικό μήκος

2.349 χλμ. Συνιδιοκτήτες του έργου είναι η Ελλάδα και η Γαλία, οι οποίες το

κατασκεύασαν από κοινού. Το έργο δόθηκε σε εκμετάλλευση στις 15 Ιουλίου 1995.

Κατασκευαστής: ALCATEL.

Τύπος: S - 560 (PHD).

Συνδέσεις: Χανιά (Ελλάδα) - Μασσαλία (Γαλία).

ΑριΟμός ζευγαριών ινών: δύο (2) εξοπλισμένα με ΤΤΕ (Transmission Terminal

Equipment).

Μήκος: 2.349 km.

Επαναληπτικό σύστημα: επαναληπτές με εφεδρικό λέϊζερ.

Αριθμός επαναληπτών: δεκαοκτώ (18).

Εφεδρικό σύστημα: πλήρως πολλαπλασιαζόμενο ΤΤΕ (Transmission Terminal

Equipment).

Χωρητικότητα: 4 χ 140 Mbitslsec για κάθε ζεύγος ινών (σύνολο 8 χ 140 Mbits).

ΈλεΥχος: CSS (Computerized Superνision System).

Ημερομηνία εκμετάλΝ:υσης (RFS daIe): 15 lουλίου 1995.

CORFU - OTRANTO

Το έργο συνδέει τις χώρες Ελλάδα και Ιταλία. Χρησιμοποιείσύγχρονη

ψηφιακή τεχνολογία, περιλαμβάνει τέσσερα ζεύγη οπτικών ινών και έχει συνολικό

μήκος 167 χλμ .. Συνιδιοκτήτες του έργου είναι η Ελλάδα και η Ιταλία, οι οποίες το

κατασκεύασαν από κοινού. Το έργο δόθηκε σε εκμετάλλευση τον Μάρτιο 1996.

Κατασκευαστής: MARlSTEL.

Τύπος: SDH 622 Mbit/sec.
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Συνδέσεις: Κέρκυρα (Ελλάδα) - Οτράντο (Ιταλία).

Αριθμός ζευγαριών ινών: τέσσερα (4), δύο εξοπλισμένα με ΠΕ (Transmission

TerminaI Equipment) και τα υπόλοιπα για μελλοντική χρήση.

Μήκος: 167 km.

Χωρητικότητα: 2 χ 622 Mbits/sec (622 Mbitlsec για κάθε ζείηος ινών).

Έλεγχος: CSS (CompuιerizedSupervision System).

Ημερομηνία εκμετάλλευσης (RF8 date): Μάρτιος 1996.

ADRlA - Ι (τμήματα 82 & 83)

Το έργο "Δίκτυο ΥποβρύχιωνOπnKών Ινών ΑδριατικήςθάλασσαςADRlA Ι

(τμήματα 2 και 3)", συνδέει τις χώρες Ελλάδα, Αλβανία και Κροατία. Χρησιμοποιεί

σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία και περιλαμβάνει τρία ζεύγη οπτικών. Συνιδιοκτήτες

του έρΥου (τμήματα 2 και 3) είναι η Ελλάδα, η Αλβανία, η Κροατία και η Γερμανία,

οι οποίες το κατασκεύασαν από κοινού. Ο συνολικός προϋπολογισμόςτου έργου

είναι 13,5 εκατ. δολάρια ΗΠΑ και η συμμετοχή της Ελλάδας είναι 5,13 εκατ.

δολάρια ΗΠΑ περίπου. Το έργο ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 1996 και δόeηKE

σε εκμετάλλευση στα τέλη Οκτωβρίου Ι 996. Στον χάρτη 5.3 φαίνονται οι συνδέσεις.

ΚΕΡΚΥΡΑ BU ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ

~

ιr
~

D
ΔΥΡΡΑΧΙΟ

rnΠΉ: ΙδΙα εttξερyασία

Κατασκευαστής: ALCATEL.

Τύπος: 8ΟΗ 622 Mbitlsec.

Συνδέσεις: 83: Κέρκυρα (Ελλάδα) - Δυρράχιο (Aλβανiα)

82: Δυρράχιο (Αλβανία) - Ντουμπρόβνικ (Kpoατiα)

Αριθμός ζευγαριών ινών: τρία (3), δύο εξοπλισμένα με ΠΕ (Τransmission ΤerrninaI

Equipment) οε διάταξη 1: 1 και ένα ζευγάρι για μελλοντική χρήση.
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Μήκος: S2: 290 km, S3: 305 km.

Χωρητικότητα: 2 χ 622 Mbitslsec (622 Mbit/sec για κάθε ζεύγος ινών).

Έλεγχος: CSS (Computerized Superνision System).

Βρίσκεται στο τελικό στάδιο ενεργοποίησης.

ΚΑΒΑΛΑ-ΧΑΣΚΟΒΟ

Το έργο κατασκευής του χερσαίου Οπτικού δικτύου Ελλάδας - Βουλγαρίας,

το οποίο έχει ενταχθεί στην Πρωτοβουλία INTERREG IIIPHARE, αφορά τη ζεύξη

Καβάλας - Κομστηνής - Χάσκοβο, συνολικού μήκους 220 χλμ., με χρήση

τεχνολογίαςσίr(ΧPOvης ψηφιακής ιεραρχίας (SDH), με 12 οπτικά ζεύγη για το τμήμα
ι

.Καβάλα - Ξάνθη - Κομοτηνή και 6 οπτικά ζεύγη για το τμήμα Κομοτηνή -

Ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Ο προβλεπόμενος τερματικός εξοπλισμός είναι 155

Mb/s ανά ζεύγος.

Το έργο αυτό αποτελεί βασικό κρίκο ενός άξονα οπτικών ινών, ο οποίος θα

συνδέσει τηλεπικοινωνιακά, μέσω της χώρας μας, τις χώρες των Βαλκανίων και της

Μ. Θάλασσας με τις χώρες της Μεσογείου.

Η κάθε χώρα έχει την ευθύνη κατασκευής του τμήματος του έργου που

ανήκει στο έδαφός της. Η κατασκευή πραγματοποιείται σύμφωνα με μελέτη που έχει

συνταχθεί από κοινή ομάδα των δύο τηλεπικοινωνιακών οργανισμών Ελλάδας και

Βουλγαρίας (ΟΤΕ και BTC). Το ελληνικό τμήμα του έργου (άξονας Καβάλας 

Ξάνθης - Κομοτηνής· Ελ/ηνοβουλγαρικά σύνορα), συνολικού μήκους 142 χλμ. έχει

ολοκληρωθεί.

Τα παραπάνω καλώδια οπτικών ινών αποτελούν την υποδομή των

υποβρυχίων καλωδίων της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

Όσον αφορά τα μελλοντικά σχέδια προβλέπονται τα εξής:

Δίκτυο Θεσσαλονίκης - <Ι>λώρινας - Μοναστηρίου. Βρίσκεται στο στάδιο της

κατασκευής με αναμενόμενο χρόνο θέσης σε λειτουργία το πρώτο τρίμηνο του 1997.

- Δίκτυο Θεσσαλονίκης - Κιλκίς - Γευγελής. Η κατασκευή του θα αρχίσει σύντομα,

με στόχο να τεθεί σε λειτουργία μέχρι τα μέσα του 1997.
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- Δίκτυο Θεσσαλονίκης - Καβάλας - Βουλγαρίας. Πρόκειται για το δεύτερο ψηφιακό

δίκτυο με Βουλγαρία, αφού ήδη από τα τέλη του 1993 λειτουργεί η ψηφιακή ζεύξη

Θεσσαλονίκη - Πέτριτς - Σόφια.

- Δίκτυο Θεσσαλονίκης - Αλεξανδρούπολης - Κωνσταντινούπολης. Το δίκτυο αυτό

αναμένεται να λειτουργήσει ως το τέλος του τρέχοντος έτους.

-Δίκτυο Μαύρης Θάλασσας (BSFOCS: BIack Sea Fίber ΟρΙίc Cable Sytem). Είναι

ένα υποβρύχιο δίκτυο οπτικών ινών στη Μαύρη θάλασσα μεταξύ Ρωσίας,

Βουλγαρίας, Ουκρανίας και Γεωργίας με συμμετοχή της Ελλάδας και της Κύπρου, το

οποίο μέσω Βάρνας και Καβάλας θα προωθηθεί προς τη Μεσόγειο και πέρα από

αυτή (Χάρτης 5.4).

Ι

Χάρτης 5.4 Δίκτυο Μ. Θάλασσας

8ULGARIA

GREECE

UKRAINE
ODESSA USSIA

OVOROSSIYSK

οη

ORGIA

Θα χρησιμοποιηθεί οπτική ενίσχυση, εξοπλισμός SDH (Σύγχρονη Ψηφιακή

Ιεραρχία), ο οποίος επιτρέπει μεγάλη ευελιξία στην πρόσθεση και αφαίρεση

τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων σε όποια σημεία της πορείας του καλωδίου κριθεί

απαραίτητο. Στο πλαίσιο αυτό θα γίνει δυνατή η παροχή υ1lηρεσιών που θα
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Χάρτης 5.5 Διεθνές δίκτυο SE-ME-WE 3

Route of SEA - ΜΕ - WE 3

ΟΡΤ (DJboutl)
ΜΟΡΠ (Jedd8h)
ARENTO (Suez)
ARENTO (Alex)
Turk TeI (Μarmaήs).
ΟΤΕ (Chanla)
CYTA (Cyprus)
Τ. ltaIla (M8zara)
ΟΝΡΤ (Morocco)
Marconl (SeslmbΠ'J)
FT (Penmarch)

ΤΜ (Merιlηo)

SlngteI (SIngeρore)

INDOSAΤ (M8d8n)
INDOSAT (Bet8m)

CAT(Setun)
SLT (COΙombo)

VSNL (Cochln)
VSNL (Bombay)
PTCl (Karachl)
EίlSALAΤ (FuJalΠ'Jh)

GTO (OmIιn)

ΒΤ (GoonhIIIy)

The SEA-ME-WE 3 will be a meg8 ριoject of'Jering
connectNlty Ιο δη unprecedent8d 30 ΙιιncIng ροlηΙ partles :

ΚΟΟ (Okln8W8)
ΚΤ (Κeοje)

CT (Shangh81)
rrnc (Toucheng)
ΠDC (Fangshan)
CT (Gu8ngdong)
HΚίl (Deep Water Β8Υ)
CTM (M8C8U)
ΡΙΟΤ (B8t8ngas)
JTB (Brunel)
vn (Danιmg)

ΜΡΤ (PY8pon)
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καλύψοιιν όλο το φάσμα των σίryχpoνων τηλεπικοινωνιών Ινίdeο-τηλέφωνα.,

μεταφορά δεδομένων υψηλών ταχυτήτων, μισθωμένα κυκλώματα., ΈΥρωμη

τηλεόραση, videocomference, multimedia, κ.λ.π.). Επίσης θα παρέχεται η δυνατότητα

ευρυζωνucής υπηρεσίας με χρήση της τεχνολοΥίας ΑΤΜ (Ασύγχρονος Τρόπος

Μετάδοσης), που επιτρέπει τη συνύπαρξη διαφορετικής ταχύτητας. με αποτέλεσμα

τη παροχή υψηλής ποιότητας και χαμηλού κόστους υπηρεσιών προς τους πελάτες.

Ο διεθνής δΙαΥωνισμός για τη κατασκευή του δικτύου θα KαΤΩCUρωθεί

σύντομα και προβλέπεται να αποπερατωθεί μέσα στο 1998.

- Σε πολύ προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι διαβoυΛΕUσεις με τη Γιουγκοολαβία

για τη κατασκευή υποβρύχιας ζεύξης οπτικών ινών μεταξύ Κέρκυρας 

Μαυροβουνίου - Bελtyραδίoυ με mθανή έναρξη της υλοποίησης εντός του έτους και,
θέση σε λειτουργία μέχρι τα τέλη του 1997, αρχές 1998.

- Τέλος ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στη συμμετοχή του ΟΤΕ στο μεΥαλύτερο

υπό ανάπτυξη δίκτυο υποβρύχιου καλωδίου OπrΙKών ινών στον κόσμο. Το δίκτυο

αυτό, γνωστό με το όνομα SEA - ΜΕ - WE3, θα συνδέσει μέσω σημείων

προσαιγιάλωσης περισσότερες από 32 χώρες, οι οποίες εκτείνονται από τη Βόρεια

Θάλασσα έως τον Ειρηνικό Ωκεανό, μέσω Ατλαντικού Ωκεανού, Μεσογείου,

Ερυθράς Θάλασσας και Ινδικού Ωκεανού. Με χρήση των προεκτάσεών τους θα

μπορεί να καλυφθεί το μεΥαλύτερο ποσοστό των παγκοσμίων τηλεπικοινωνιακών

αναγκών (Χάρτης 5.5).

Το δίκτυο αυτό θα έχει σημείο προσαιγιάλωσης με την ΕΑλάδα, στα Χανιά.

Με τη συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτό το δίκτυο η χώρα καθίστανται ως η κύρια

πύλη εισόδου της παγκόσμιας κίνησης προς τα Βαλκάνια, Αδριατική και Μαύρη

Θάλασσα.

S.S Συμπεράσματα

Από την ανάλυση που έγινε στο παραπάνω κεφάλαιο. προκύπτει το

συμπέρασμα ότι η Ελλάδα διαθέτει όλο εκείνο τον απαραίτητο τηλεπικοινωνιακό

εξοπλισμό ώστε να αναδειχθεί διεθνής τηΛΕΠUCOινωνιαKός κόμβος.

Η υποδομή της αποτελείται από τεχνολογία αιχμής, η οποία συνεχώς

βελτιώνεται. Ο ΟΤΕ έχει κάνει σημαντικές επενδύσεις για την όσο το δυνατό ταχεία
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ψηφιακοποίηση του δικτύου, όπως και για την επέκτασή του, ώστε να ικανοποιεί τις

σχετιχές προδιαγραφέςτης ΕΕ (Crash Program 1992).

Στο τέλος του 1996 στο εθνικό δίκτυο είχαν τοποθετηθεί πάνω από 8.750

χλμ. επίγΕιων και υποβρύχιων καλωδίων οπτικών ινών. Σήμερα το δίκτυο αυτό έχει

πάνω από 9.500 χλμ. χερσαίων και υποβρυχίων καλωδίων οπτικών ινών.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ6

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔIΕΘΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

6.1 Εισαγωγή

Η κλασσική τηλεφωνία με τη μορφή που όλοι έχουμε γνωρίσει, Ύια ένα

μεγάλο χρoνιιcό διάστημα κάλυπτε τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες που περιορίζονταν

στην μετάδοση φωνής. Εκτός από ης υπηρεσίες τη4φωνίας σ ΟΤΕ προσφέρει και

μια σειρά άλλων υπηρεσιών όπως μεταφορά δεδομένων, υπηρεσίες ISDN,

μισθομένες γραμμές ραδιοεπικοινωνία και δορυφορική επικοινωνία,

τη4ειδοπσ(ηση, κ.λ.π.

Οι πιο σημαντικές, από πλευράς εσόδων που αποφέρουν, αλλά και βαθμού

χρησιμοποίησης από την αγορά, αναλύονται στο κεφάλαιο που ακολουθεί.

Επίσης στο παράρτημα Γ, αναφέρονται λεπτομέρειες για τα δίκτυα.

HELLASPAC KalHELLASCOM.

6.2 Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (JSDN)l

Η εισαγωΥή του ISDN στο ελληνικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, θα έχει σαν

αποτέλεσμα τη δραστική βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Το

σημαντικότερό πλεονέκτημα του ISDN είναι η αξιόπιστη επικοινωνία μεταφοράς

δεδομένων με ρυθμό μετάδοσης μέχρι και 128 kbit/sec, μέσα από την ίδια

συνδρομητική γραμμή, όπου στο υφιστάμενο δημόσιο δίκτυο τηλεφωνίας (PSTN)

επιτρέπει μεταφορά δεδομένων με ταχύτητα μέχρι 9.600 kbit/sec.

Η αρχική σύλληψη του ISDN ήταν να υπάρχει μία σύνδεση για όλες τις

μορφές επικοινωνίας (φωνή, εικόνα, κείμενο, δεδομένα) και όχι ξεχωριστές. Έτσι ο

συνδρομητής του ISDN μπορεί πλέον, μέσω μιας μόνο σύνδεσης της δισύρματης

τηλεφωνικής Ύραμμής του, να πραΎματοποιεί ψηφιακές κλήσεις και να χρησιμοποιεί

ταυτόχρονα υπηρεσίες φωνής, εικόνας, κεψένου και δεδομένων.

1. Φωνή. Η τηλεφωνική επικοινωνία ΠΡαΥματοποιείται με καλύτερη ποιότητα

μετάδοσης και δί>ο ανεξάρτητες επικοινωνίες μπορούν να εξυπηρετηθούν

ταυτόχρονα από την ίδια πρόσβαση.

, Συνέντευξη με Δανέλλη Β.
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2. Εικόνα. Παρέχεται η δυνατότητα μετάδοσης σταθερών εικόνων, αλλά και για

εικονοτηλεφωνία, όπως επίσης και για τηλεομοιοτυπία υψηλής ταχύτητας (π.χ.

μια σελίδα Α4 αποστέλεται σε 3 με 4 sec και με ποιότητα υψηλής ανάλυσης).

3. Κείμενο - Δεδομένα. Παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς αρχείων και μεταγωγής

πακέτων με υψηλή ταχύτητα.

Μερικές από τις υπηρεσίες και εφαρμο-Υές του ISDN που είναι σήμερα

διαθέσιμες είναι ΟΙ εξείς:

• Μεταφορά αρχείων.

• Τηλεδιάσκεψη.

• Πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων.

• Τηλεκπαίδευση.

• Τηλεϊατρική και τηλεδιάγνωση.

• Παροχή τουριστικών και ταξιδΙα/Πκών πληροφοριών με ταυτόχρονη χρήση

φωνής, Εικόνας και δεδομένων.

• Δημιουργία τοπικών δικτύων υπολογιστών.

• Εφαρμογές στον χώρο των πολυμέσων (rnultimedia).

• Έκδοση και εκτύπωση εντύπων.

• Τηλεμετρήσεις.

• Εφαρμογές στον χώρο της ραδιοφωνίας για συνδέσεις υψηλής πιστότητας ήχου.

• Εφαρμογές σε τραπεζικές εργασίες, τηλεαγορές και σε πλήθος ά).)..mν

δραστηριοτήτων.

6.2.\ EIIro -\SDN

Η ιδέα του ISDN υλοποιήθηκε με διαφορετικό τρόπο στις διάφορες χώρες, με

αποτέλεσμα η επικοινωνία να παρουσιάζει προβλήματα στις διεθνείς διασυνδέσεις

και στη συμβατότητα των τερματικών (δυσκολία στην επικοινωνία συνεπάγεται

αδυναμία παροχής wιηρεσιών μεταξύ διαφόρων χώρων λ/γω διαφορετικών τρόπων

υλ<:>ποίησης). Το Euro - \SDN είναι το αποτέλεσμα μιας μεΥάλης πανευρωπαϊκής

προσπάθειας όπου συνίσταται η εναρμονισμένη εισαγωγή του ISDN από τους

Ευρωπαϊκούς φορείς τηλεπικοινωνιών, βασισμένο στα πρότυπα και τα



χαρακτηριστικά του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI:

European Τelecommunications Standards lnstitute).

Το Euro -ISDN έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά:

Ι. Δύο τύπους πρόσβασης: α) Τη βασική (B.,ic R.te Access - BRA), που

παρέχει δύο διοδεύσεις των 64 kbitlsec (Β) και μία των 16 kbitlsec (D),

δηλαδή 2Β + D.

β) Τη πρωτεύουσα (Ρήmary R.te Acces, - PRA), που παρέχει 30 διοδεύοεις

των 64 kbitlsec (Β), για ισάριθμες ταυτόχρονες επικοινωνίες των

συνδρομητών του τηλεφωνικού κέντρου και μία των 64 kbitlsec (D), δηλαδή

30Β + D.

11. :Γα πρότυπα του ISDN που έχουν καθοριστεί από το Ευρωπαϊκό
ι

Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSl).

111. Το MoU (Memorandum of Understanding - Μνημόνιο Συμφωνίας) του

ISDN, που υπογράφθηκε από 26 Τηλεπικοινωνιακούς ΟΡΎανισμούς 22

Ευρωπαϊκών χωρών, το 1988 και καθοδηγείται από τον IΜΙΜσ (ISDN MoU

Implementation Managment Group) που έχει αποκλειστική αρμοδιότητα την

εναρμόνησμένη εισαγωγή και προώθηση του ISDN στις χώρες μέλη του.

Ο ΟΤΕ εισάγει το Euro - ISDN, δηλαδή το ISDN που είναι σύμφωνο με τις

προδιαγραφές του EΤSI. Ιστορικά η έναρξη της διαδικασίας εισαγωΎiις του ISDN

στην χώρα μας ανάγεται στο 1989, ότων ο ΟΤΕ μαζί με άλλους 26

Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμούς υπέγραψε το MoU, με στόχο την ενερμονισμένη

εισαγωγή του Euro - ISDN στην Ευρώπη ως το τέλος του 1993. Σήμερα ο ΟΤΕ

βρίσκεται στο στάδιο της εισαγωγής του εμπορικού δικτύου του Euro - ISDN. Το

IMJMG έχει 30 μέλη και εξαπλώνεται προς τις περιοχές τις Ασίας, της Ν. Αφρικής,

της Ν. Αμερικής, της Αυστραλίας και της Ινδονησίας).

Σήμφωνα με απόφαση της Ε.Ε., το Euro - ISDN θα αποτελέσει το πρώτο

Πανευρωπαϊκό Δίκτυο (Trans European Network, ΤΕΝ - ISDN) και το πρώτο

σημαντtKότεΡO στοιχείο στην δημιουΡΎία της κοινωνίας των πληροφοριών. Το ISDN

απευθύνεται κυρίως στις μικρομεσαίες επιχεφήσεις. Δεν αποτελεί την πλέον

προηγμένη μορφή τεχνολογίας, αλλά για ένα σύνολο Ι 5 εκατομμυρίων

μικρομεσαίων επιχεφήσεων που υπάρχουν σήμερα. στην Ε.Ε. είναι το οικονομικά

προσιτό δίκτυο που καλύπτει τις ανά-Υκες τouς, αφού η συμβολή των
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τηλεπικοινωνιών στην οικονομική ανάπτυξη και βελτίωση της αvrαγωνιστικότητας

είναι καθοριστική. Στους χάρτες που ακολουθούν παρουσιάζεται η ικανότητα

πρόσβασης στης χώρες ΕΕ από το 1994 έως το 1998

6.2.2 Πλεονεκτήματα

Το ISDN στοχεύει στην ικανοποιητική εκπλήρωση των αυξημένων

απαιτήσεων των πελατών από το δημόσιο δίκτυο, παρέχοvrας λύσεις για καλύτερη,

γρηγορότερη και φθηνότερη επικοινωνία. Τα βασικότερα. πλεονεκτήματά του είναι:

• Ενοποίηση. Η ενοποίηση που παρέχεται με το ISDN σημαίνει ότι οι εταψίες

χρειάζονται να αγοράσουν ένα τύπο εξοπλισμού για επικοινωνία και να γίνουν,
συνδρομητές μόνο σε ένα δίκτυο που θα ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις τους για

επικοινωνία. Η χρήση της σύνδεσης γίνεται για διαφορετικούς σκοπούς σε

διαφορετικό χρόνο ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη.

• Οικονομία. Το ISDN μεταφέρει μεγάλο όγκο πληροφοριών γρηγορότερα και με

μικρότερο κόστος από τους γνωστούς ως τώρα τρόπους επικοινωνίας.

• Ταχύτητα. ΤΟ ISDN είναι ψηφιακό και γρήγορο με αποτέλεσμα την πιο,
ικανοποιητική και με λιγότερο κόστος μετάδοση της πληροφορίας. Οι κλήσεις

του ISDN αποκαθίστανται σε χρόνο λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο και σε

σύγκριση ·με ένα V. 23 bis modem, το ISDN είναι μέχρι Ι Ο φορές ταχύτερο.

• Εναρμόνιση (σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα). Η διεθνοποίηση του ISDN

επιτυγχάνεται με το ΕυΓΟ - ISDN, το οποίο έχει όλες τις προϋποθέσεις για

συνεργασία με τις χώρες που το εφαρμόζουν.

• Ευελιξία. Η ικανότητα να υποστηρίζει διαφορετικούς τύπους επικοινωνίας σε μια

μοναδική υπηρεσία επιτρέπει μεγάλη ευελιξία.

6.30ΤΕ"_Ι

Η OTEnet είναι η θυγατρική εταιρία του ΟΤΕ στον χώρο του intemet.

Επίσημα η λειτουργία της ξεκίνησε στις 15 Ιανουαρίου 1997, με ταχύτητα σύνδεσης

4 Mbps, υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, κόμβους σε δέκα εννέα μεγάλες πόλης της

Ελλάδας, πανελλιιδιιcό νούμερο σύνδεσης, καθώς και 24ωρη εξυπηρέτηση.



Χάρτης 6.1 Ικανότητα πρόσβασης EURO·ISDN ι' Ιανουαρίου 1994

Euro-ISDN availabilitγ 20% αΓ less _

Euro-ISDN availabilitγ 21 - 40% _
Euro-ISDN availabilitγ 41 - tifl, _

Euro-ISDN aνailabllitγ 61 - 80% _

Euro-ISDN availabilitγ 81 - 90% _
Euro-ISDN availabilitγ 91 .99% _

Euro-ISDN availabilitγ 100% _

'Aνoilobilitγ' refers to the ρrQJX>ΓtiαΊof PSTN
lines wlthin reoch of Euro-I$DN bosIc occess



Χάρτης 6.2 !κuνότητα πρόσβασης EURO-!SDN Ι' !ου,ίου 1994

Euro-ISDN availabilily 20% α less _

Euro-ISDN availabilily 21 - 40% _

Euro-ISDN availabilily 41 - {:IJ% _

Euro-ISDN availabllίty 61 - 80% _
Euro-ISDN availabilily 81 - 90% _

Euro-ISDN availabilily 91 - 99%

Euro-ISDN availabilily 100%

'AvσIIa '~Ίy' fefefS to the ριoρoιtionοΙ PSTN
lines wifhin reoch οΙ Euro-lSON bosic OCCe5S.



Χάρτης 6.3 Ικανότητα πρόσβασης EURO-ISDN ι
η
Ιανουαρίου 1995

Euro-ISDN aνailability 20% ΟΓ less _
Euro-ISDN availability 21 - 40% _

Euro-ISDN availability 4 Ι - ωχ, _
Euro-ISDN availability 61 - 80% _
Euro-ISDN availability 8 Ι - 90% _

Euro-ISDN availability 91 - 99% _
Euro-ISDN availability 100% _

'AvoiIOb~ίty' refers to the proραtiooοΙ PSTN
lines within reoch of EurcrlSDN baslc α:cess.



Χάρτης 6.4 Ικανότητα πρόσβασης EURO-ISDN ι" Ιουλίου 1995

Euro-ISDN availability 20% ΟΓ less _

Euro-ISDN availability 21 - 40% _

Euro-ISDN availability 41 - 60% _

Euro-ISDN availability 61 - 80% _

Euro-ISDN availability 81 - 90% _

Euro-ISDN availabllity 91 - 99% _

Euro-ISDN availabllity 100%

'Availabilitγ' refers to the ρroportion of Ρ$ΤΝ
lines within reach of Euro-ISDN bosic access

.,

f,



Χάρτης 6.5 Ικανότητα πρόσβασης EURO-ISDN Ι' Ιανουαρίου 1995

EUΓo-ISDN availability 20% ΟΓ less _

EUΓo-ISDN availability 21 - 40% _

EUΓo-ISDN availability 41 - 60% _

EUΓo-ISDN availability 61 - 80% _

EUΓo-ISDN availability 81 - 90% _

EUΓo-ISDN availability 91 - 99%

EUΓo-ISDN availability 100%

Άvaίlabilίtγ' refers to the proportion of PSTN
lines within reoch οι Euro-ISDN basic access



Χάρτης 6.6 Ικανότητα πρόσβασης EURO-[SDN Ι' Ιουλίου 1996

Euro-ISDN availabilify 20% or less _

Euro-ISDN availabilify 21 - 4α/\ _
Euro-ISDN availabilify 41 - t:JJ% _
Euro-ISDN availabilify 61 - 80% _

Euro-ISDN availabilify 81 - 90% _
Euro-ISDN availabilify 91 - 9'l%

Euro-ISDN availabilify 100% _

'Aνo~obilitY refers 10 the proportion ο! PSTN
lines wlthin reoch ο! Euro-ISDN bosic occess



Χάρτης 6.7 Ικανότηm πρόσβασης EURO-[SDN [' Ιανουαρίου [997

Euro-ISDN αναίlααlίΙΥ m, or less _
Euro-ISDN aνailability 21 - 40% _

Euro-ISDN aνailability 41 - t:Ift, _

Euro-ISDN availabilίty 61 - 80% _

Euro-ISDN availability 81 - 90% _

Euro-ISDN availability 9 [ - 99%

Euro-ISDN aνailability 100% _

'Aνoi!obility' refers to The proporrion ΟΙ Ρ$Τ
lines wifhin reoch of EurcrISDN bosίc occess



Χάρτης 6.8 Ικανότητα πρόσβασης EURO-ISDN Ι' Ιανουαρίου 1998

Euro-ISDN availabilitγ 20% ο( less _

Euro-ISDN availabilitγ 21 - 4α/ _
Euro-ISDN availabilitγ 4 Ι - C:J:fX, _

Euro-ISDN αναίlαbίlίtγ 6 Ι - 80% _

Euro-ISDN αναίlαbίlίtγ 81 - 90% _

Euro-ISDN αναίlαbίlίtγ 91 - 99%
Euro-ISDN availabilitγ 100%

'AνoiIObί~ty refers to the ΡΓοΡοι1ίαΊ of PSTN
lines within reoch of Euro-ISDN basic aceess.
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Σήμερα η OTEne' αριθμεί πάνω από 2.200 εΥγεγραμμένους dia1 υρ χρήστες

και 30 μόνιμες συνδέσεις. Η ταxίJτητα που προσφέρεται εξασφαλίζει οu<ονομucότερα

αποτελέσματα.

XάVτ/ς 6.9 Δίκτυο OTEnel
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Κυκλώματα 2 MbΡS Δικτύου Κορμού

Kuκλώμaτo 128 ~ 256 ~ 512 Kbρs

Κόμβοι Δικτίιou OTEnet

Στόχος της εταιρίας είναι η άμεση διεύρυνση των δραστηριοτήτωντης και η

εντονότερη διείσδυσή της στην ελληνική και στη διεθνή αγορά, ώστε να αποτελέσει

σύντοματο μεγαλύτεροφορέα παροχήςυπηρεσιών intemet στην Ελλάδα και ένα από

τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη.

6.3. Ι γπηρεσίες σύνδεσης στο Internet

- ΟίΒI υρ σύνδεση:

• Σύνδεση μέσω του δημόσιου επιλεγόμενου τηλεφωνικού διmου (pSTN

Dia1up Account)

• Σύνδεση μέσω του δικτόσυ ISDN (ISDN Dia1up Account).

Με τη σύνδεση στο [nternet με έναν από τους δύο παραπάνω τρόπους αποκτάται:

• npoσromΙCΉ θυρίδα ηλεκτρονικού ταχειδρομείου (e-mail).

• 24ωρη πλοή'Υηση στο intemet (web surfιng).
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• Υπηρεσίες μεταφοράς αρχείων (ftp), τηλεσυνομιλίας (IRC), κλπ.

• Δωρεάν χώρο στο web site της OTEnet για προσωπικές web σελίδες.

- Σύνδεση με μόνιμες γραμμές που παρέχει ο ΟΤΕ:

• Μισθωμένες γραμμές (Leased Lines).

• Κυκλώματα HeIIaspac 11 (Frame relay).

• Κυκλώματα HeIIascom.

6.3.2 Υπηρεσίες World Wide Web (παρουσίαςκαι διαφήμισης):

• Μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή Web Sites.

• φtλoξενία του Site και των σελίδων σε απλή μορφή:

(pIain): www.otenet.gr/yourcompanyname.gr

και φιλοξενία του site σε εικονική μορφή:

(virtuaI); www.yourcompanyname.gr.

• Διαφήμιση στο internet μέσα από τις σελίδες του Web Site της ΟΤΕηεΙ με

banners ή/και lίηks.

6.3.3 Ο""κληρωμένες λύσεις:

που περιλαμβάνουν σχεδίαση, προμήθεια, εγκατάσταση, σχεδιασμό εταφικών

σελίδων και εφαρμογών, συντήρηση, εκπαίδευση προσωπικού για τη δημιουργία και

λειτουργία εταφικών κόμβων ίηΙεΓηεΙ (ίntranets) και οτιδήποτε άλλο απαιτείται για

μια ολοκληρωμένη παρουσία στο internet.

6.3.4 Συνδρομητικές υπηρεσίες:

για χρηματιστήριο, πινακίδια δικαστηρίων, e-mail κατάλογο χρηστών internet,

Ελληνική βιομηχανία και οικονομία, κλ.π.
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6.4COSMOTE

Το 1996 ο ΟΤΕ ίδρυσε την COSMOTE για την παροχή υπηρεσιών

προσωπικών επικοινωνιών κάνοντας χρήση της τεχνολσΥίας DCS 1800. μεrεξέληξη

του GSM 900 που χρησιμοποιούν οι άλλες δύο ανταγωνιστικές εταφίες (PANAFON,

TELESTET), σε πανελλήνια βάση. Το δικαίωμα της παροχής υπηρεστών

προσωπικών επικοινωνιών της παραπάνω τεχνολογίας μεταβιβάστικε βάσει νόμου

στην COSMOTE το 1997. Ο ΟΤΕ έχει συνεισφέρει στο μετοχικό κεφόλαιο 33,7 δις

Δρχ. σε μετρητά και την άδεια του διχαιώματος παροχής υπηρεσιών προσωπικών

επικοινωνιών, αξίας 16,3 δις Δρχ. Την 2215/97 ο ΟΤΕ υπέγραψε συμφωνiα με τη

Νορβηγική Telenor για την πώληση του 30% της COSMOTE έναντι 26 δις Δρχ.

Η στρατηγική της είναι η επίτευξη μεριδίου αγοράς 30 - 35% έως το 2001,

προσελκύοντας τόσο υφιστάμενOUς συνδρομητές από τους παροχείς κινητής

τηλεφωνίας GSM, όσο και νέους συνδρομητές από την προβλεπόμενη ανόπτυξη της

αγοράς κινητής τηλεφωνίας με την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε

ανταΎωνιστικές τιμές. Η εταψία έχει ΠΡΟΎραμματίσει επένδυση ύψους 73 δις Δρχ.

περίπου Ύια την κατασκευή του δικτύου της την περίοδο 1997 - 2000 και έχει

σχεδιάσει λεπτομερώς την ανάπτυξή του, έχοντας επιλέξει περίπου το 50% των

τοποθεσιών των σταθμών βάσεως, εκ των οποίων πολλές από αυτές βρίσκονται σε

εγκαταστάσεις του ΟΤΕ και θα ενοικιαστούν στην COSMOTE. Η επέκταση του

δικτύου απαιτεί 278 συνολικά σταθμούς βάσεως, ώστε να επιτευχθεί κάλυψη του

95% περίπου του πληθυσμού.

Η ποιότητα των παρεχομένωνυπηρεσιών του DCS 1800 θεωρείται καλύτερη,

σε σίJyKριση με το ΠΡΟΎενέστερο σύστημα GSM 900, διότι απαιτεί με-Υαλύτερο

αριθμό κεραιών για την κάλυψη συγκεκριμένων γεωγραφικών περιοχών, σε αντίθεση

με το GSM, πράγμα που σημαίνει και μικρότερη ακτινοβολία. Το σύστημα GSM

όμως χρησιμοποιείται σε 140 χώρες παγκοσμίως, δημιουΡΎώντας πλεονεκτήματα ως

προς την περιαγωγή (roaming) των κλήσεων. Ωστόσο, τόσο η PANAFON, όσο και η

TELESTET, έχουν κάνει αιτήσεις για χρήση του DCS 1800, ενώ η τάση της

τεχνολοΎίας οδηΎεί προς την ενοποίηση των δύο σοοτημάτων, την επόμενη δεKαετiα.

Στον χάρτη 6.10 παρουσιάζονται οι περιοχές κάλυψης του δικτύου στην Ελλάδα.



Χάρτης 6.10 Κάλυψη COSMOTE
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6.5 VSAT

Ο ΟΤΕ σχεδιάζει να επενδύσει 1 δις Δρχ. για την υλοποίηση ενός δικτύου

νSAΤ. Το δίκτυο αυτό αποτελείται από τερματικά με κεραία πολύ μικρής διαμέτρου

που χρησιμοποιούvrαι κυρίως για μετάδοση δεδομένων μέσω δορυφόρου. Αυτά τα

τερματικά είναι εξοπλισμένα με κεραίες λήψης και μπορούν να χρησιμοποιηθούν

ανεξάρτητα ή συνδυασμένα σε δίκτυα, ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών. Τα

νSAτ προσφέρουν εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση και λειτουργία. καθώς και τη

δυνατότητα διασύνδεσης χωρίς τη μεσολάβηση δικτύων άλλων τηλεπικοινωνιακών

εταψιών.

6.6 Συμπεράσματα

Η ανΆΠWΞη της πληροφορικής είχε σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση νέων

τηλεπικοινωνιακών αναγκών. Επομένως ο ΟΤΕ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες

της αγοράς, αλλά και τις προδιαγραφές της ΕΕ, έχει επενδύσει μεγάλα ποσά για την

ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, για τις διεθνείς τηλεπικοινωνίες, εκτός από την βασική

υπηρεσία της τηλεφωνίας. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη

του ιδίου (με τα έσοδα από αυτές τις υπηρεσίες), αλλά και της χώρας γενικότερα,

αφού σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ (1992) "τα βελτιωμένα δίκτυα τηλεπικοινωνιών

τονώνουν την οικονομική ανάπτυξη".
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ7

ΤΑ ΟIΚΟΝΟΜIΚΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

7.1 Εισαγωγή

Ο ΟΤΕ είναι ο αποκλειστικός παροχέας υπηρεσιών διεθνούς τηλεφωνίας

μέσω σταθερού δημοσίου δΙΙCΤΎoυ στην Ελλάδα. Η διεθνής τηλεφωνία χωρίζεται σε

εισερχόμενη και εξερχόμενη διεθνή κίνηση, καθώς και σε κίνηση μεταξύ τρίτων

χωρών (διαβατική κίνηση). Αυτή τη στιγμή παρέχεται αυτόματη διεθνής τηλεφωνία

σε 160 χώρες στον κόσμο και με βοήθεια τηλεφωνητή σε άλλες Ι Ο χώρες. σε ένα

σύνολο 225 φορέων τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως. Η διεθνής τηλεπικοινωνιακή

κίνηση παρουσιάζει εποχικότητα, με τους θερινούς μήνες να εμφανίζουν τη

μεγαλύτερη κίνηση.

Μέσω της προώθησης της Ελλάδας ως τηλεπικοινωνιακού κόμβου των

Βαλκανίων, της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και των Οαραευξείνιων Κρατών,

πιστεύεται ότι τα έσοδα θα αυξηθούν από τ/ διαβατική κίνηση. Ο ΟΤΕ μπορεί να

εκμεταλλευτεί τ/ θέση της Ελλάδας η οποία βρίσκεται κοντά στις αναδυόμενες

αγορές των Βαλκανίων και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης (οι οποίες έχουν λιγότερο

ανεπτυγμένη τηλεπικοινωνιακή 1Jποδομή) για τ/ παροχή ανεπτυγμένων υπηρεσιών

και διοχέτευση τ/ς τηλεπικοινωνιακής τους κίνησης προς τις άλλες χώρες.

7.2 Διεθνής τηλεφωνία

Τα έσοδα από την παροχή διεθνούς τηλεφωνίας περιλαμβάνουν. ποσά από

εξερχόμενες κλήσεις που γίνονται από συνδρομητές της εταφίας και τα οποία

αναφέρονται ακαθάριστα από τα ποσά που οφείλονται σε αλλοδαπούς

τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς και ποσά που προκύπτουν από την εκαθάριση για

τις εισερχόμενες και διαβατικές κλήσεις από αλλοδαπούς τηλεπικοινωνιακούς

οργανισμούς. Τα συνολικά έσοδα από τ/ διεθνή τηλεφωνία εξαρτώνται από τον όγκο
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της κίνησης, τα τέλη που χρεώνει η εταιρία σroυς συνδρομητές της για τις

εξερχόμενες κλήσεις και τα τέλη από την εκαθάριση των διεθνών κλήσεων, τα οποία

συμφωνούνται με διμερείς συμφωνίες, όπως θα αναλυθεί πιο κάτω, μεταξύ των

τηλεπικοινωνιακών οργανισμών για τις εισερχόμενες. εξερχόμενες και διαβατικές

κλήσεις.

Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τη διεθνή κίνηση σε εισερχόμενη και

εξερχόμενη μέσω του διιcrύoυ του ΟΤΕ.

Πίνακας 7.1 Διεθνής κίνηση

mυΉ: Ενημερωτικό δελτιο ΟΤΕ (Μαρτιος 1996 - Ioυvιoς 1997)

Δu;θ\'ής ιriνηση 1990 1991 1!J91 1993 1994 1m 1996

Εξερχόμενη (σε (κατ.

lttτά) 210 245 296 336 422,7 460,9 514,3

Mεraβobf~ 7,9 L6,7 20,8 13,5 25,8 9 11,6

Λεπτά Ι κύρια σύνδεση 54 60 67 74 87 91 98_. -- ._...- --_._.__.1---- --
ΕΙΙΥερχόμενη (σε (κατ.

λattά) 287,3 326 380,5 421,1 467,2 504,2 555,7

Mετaβoλιj % 11,3 13,5 16,7 10,7 10,9 7,9 10,2

Λεπτά Ι κύρια σύνδεση 74 80 88 91 96 99 106

.

Σχεδιάγραμμα 7.1 Μεταβολή εξερχόμενης & εισερχόμενης διεθνούς κίνησης

"τ-------------------------

2δ.ι------_-----/--r"',------
20 -I--- ~----....'_......"...------,./L..-~,,~----

1δ+;2~=~:::-..........::;; .....~=::~~,;:~10 t;
•

'996.99."..'99'1192'99'
o-l---~---~---~--~---~--_
1990

Ι-+-OUtgoing -a--lnccn8ng Ι

rnInI: Ιδία ε1tEξε.ργασία
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Επιπλέον ένα αυξανόμενο ποσό εσόδων διεθνούς τηλεφωνίας προέρχεται από

τις διεθνείς κλήσεις κινητών τηλεφώνων και το οποίο συμπεριλαμβάνεται στα Λοιπά

Έσοδα, παρά στα έσοδα διεθνούς τηλεφωνίας.

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται μια σταδιακή αύξηση της διεθνούς

εξερχόμενης κίνησης κατά την εξεταζόμενη περίοδο όσον αφορά τη διάρκεια

συνομιλίας. σε σχέση με την εισερχόμενη, η οποία παρουσιάζει μια σταθερή πορεία.

Η εξερχόμενη τηλεφωνική κίνηση συγκεντρώνεται στη Γερμανία, στο

Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ιταλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κύπρο, που μαζί

αντιπροσωπεύουν πάνω από το 50% της εξερχόμενης κίνησης. Από αυτές τις χώρες,

η Γερμανία είναι ο πιο δημοφιλής προορισμός, συγκεντρώνοντας περίπου το 18%

της συνολικής εξερχόμενης κίνησης το έτος 1994. Η εισερχόμενη κίνηση προέρχεται

κυρίως από την Γερμανία (περίπου το 25% της συνολικής εισερχόμενης κίνησης)

ακολουθούμενη από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία και την Κύπρο.

Στα πλαίσια της συνήθους λειτουργίας αναπτύσσονται διμερείς ή και

πολυμερείς συμφωνίες με αντίστοιχους τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς του

εξωτερικού. Ο προορισμός μιας διεθνούς τηλεφωνικής κλήσης προσδιορίζει τον

τρόπο μετάδοσής της. Επίγειες ζεύξεις προωθούν τη διεθνή τηλεφωνική κίνηση της

Ελλάδας και τη διαβατική των γειτονικών χωρών σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, της

Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής. Ένα μέρος της κίνησης με ΗΠΑ και

Καναδά εξυπηρετείται μέσω υποβρύχιων ζεύξεων με τη βοήθεια προεκτάσεων σε

διατλαντικά καλώδια στα οποία ο ΟΤΕ είναι συνιδιοκτήτης, Η κίνηση προς την

Ωκεανία, τη Νότια και Ανατολική Ασία, το μεγαλύτερο μέρος της Αφρικανικής

Ηπείρου και κατά το μεγαλύτερο μέρος της προς τηυν Αμερικανική Ήπειρο,

εξυπηρετείται μέσω των πέντε επίγειων δορυφορικών σταθμών INTELSAT (τριών

για την περιοχή του Ατλαντικού και δύο για την περιοχή του Ινδικού Ωκεανού).

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται τα έσοδα της διεθνούς τηλεφωνίας από

το 1994 έως το 1996

Σχετικά με την εξέλιξη των εσόδων της διεθνούς τηλεφωνίας στον πίνακα

7.2, πρέπει να σημειωθεί ότι τα συνολικά έσοδα της χρονίας του 1995, είναι

προσαυξημένα κατά 4,4 δις Δρχ. από τα τις διεθνείς κλήσεις των κινητών

τηλεφώνων. Εάν αυτό το ποσό είχε αφαιρεθεΙ τότε τα έσοδα θα διαμορφώνονταν

στο ποσό των 131,9 δις Δρχ., οπότε στο σχεδιάγραμμα 7.2 θα φαινόταν μία αύξηση

των εσόδων κατά 3%.
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ηίνακας 7.2 Ανάλυση εσόδων διεθνούς τηλεφωνίας (εκατ. Δρχ.)

1994 ,... _,ο ,.. 1995 1996 ::

Εισερχόμενη & διαβατική κιν. 41.331 55.010 51.527 38

Εξι:ρχόμενη κίνηση 70.777 81.245 84.205 62
··ΣνiiίOΛO·································· ..··········· ········Γϊ2:ϊΊ)"g······_· "--ϊ"3όΞss;'- _··..ϊ35~·73·2"········ ··············ϊΟ"()··_--

Mεrαβoλιί % 16 21,54 -0,38

ΠΗΓΗ. Ενημεpomκο δελτίο ΟΤΕ (Ιουνιος 1997)

·Συμπεριλαμβάνονται και τα έσοδα τ/ς κινητής τηλεφωνίας

Σχεδιάγραμμα 7.2 Μεταβολή εσόδων διεθνούς τηλεφωνίας

19961995

",----------------------
2Of---;Ξ:~==::::~:====15;=== ~

10 t----------------------="-=---
,+---------------------------="-=---
,+----------~-------_............._.=..... .L- _

1994

1-+-lncome Ι

mU"π Ιδία επεξεργασία

Η πραγματική αύξηση των εσόδων το 1996 (Πίνακας 7.2) οφείλεται στο

μεγαλύτερο μέρος της στην αύξηση των εσόδων από την εξερχόμενη κίνηση, λό'Υω

της αύξησης των τελών κατά 1,5% και ).jyyω του μεγαλύτερου κατά 10,2% &Υκου

εξερχομένης κίνησης. Η αύξηση των εσόδων της εισερχόμενης κίνησης, για το 1995,

οφείλεται κυρίως στην ανατίμηση του SDR (ειδικά τραβηχτικά δικαιώματα) έναντι

της Δραχμής, στην αύξηση της εισερχόμενης κίνησης καθώς και στην αύξηση του

όγκου της διαβατικής κίνησης, 'λόγω της κατάστασης στην πρώην Γιουγκοσλαβία.

Αρκετά σημαντικό είναι το ποσοστό των λοιπών εσόδων που περιλαμβάνουν

έσοδα από πωλήσεις τηλεκαρτών, επικοινωνίες DAΤΑ, μισθωμένα κυκλώματα,

ραδιοεπικοινωνίες, εργασίες για τρίτους, πωλήσεις τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού,

τηλεφωνικούς καταλ&Υους, τέλη διασύνδεσης και εξερχόμενης επικοινωνίας από την

κινητή τηλεφωνία και τηλεγραφία- τηλετυπία.
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Σύμφωνα με στατισπκά στοιχεία του ΟΤΕ, έχει παρατηρηθεί ότι τα τελευταία

χρόνια έχει αυξηθεί η χρήση των τηλεκαρτών για διεθνείς κλήσεις, γιατί επιτρέπει

την αποτελεσματικότερη διαχείρηση των εξόδων για αυτές τις κλήσεις. Η αύξηση

επίσης των εσόδων από τις ραδιοεπικοινωνίες οφείλεται κυρίως στα αυξημένα τέλη

για ναυηλιακές επικοινωνίες και στα υψηλότερα έσοδα από τις υπηρεσίες

INMARSAT, οι οποίες μετριάστηκαν από τη μείωση της ναυηλιακής

τηλεπικοινωνιακής κίνησης σύμφωνα με την τάση και σε άλλες χώρες. Σημαντικά

είναι τα έσοδα από τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, για το δικαίωμα πρόσβασής τους

στο δίκτυο του ΟΤΕ, έσοδα που οφείλονται στην αυξανόμενη χρήση της κινητής

τηλεφωνίας. Ενδεικτικά για τις χρονιές 1994, 1995 και 1996 τα έσοδα ήταν 2,5, 6,6

και 11,4 δις Δρχ. αντίστοιχα.

7.3 Ί'ιμολσΥιακή πολιτική!

Τα τέλη της διεθνούς τηλεφωνίας είναι υψηλότερα από τα αντίστοιχα τέλη

αστικής και υπεραστικής τηλεφωνίας για ευνόητους λόγους. Στην πραγματικότητα

όμως τα τέλη για την διεθνή τηλεφωνία είναι χαμηλότερα από τον μέσο όρο της Ε.Ε.

Το 1992 μειώθηκαν τα τέλη διεθνούς τηλεφωνίας περίπου 8%. Το 1993, στα πλαίσια

της αναδιάρθρωσης των τιμολογίων, πέραν της μείωσης των τελών κατά 5%,

εισήχθει η διάκριση σε ώρες αιχμής και μη αιχμής. Τα τέλη σε ώρες μη αιχμής είναι

15 - 25% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα στις ώρες αιχμής. Ο πίνακας 7.2

παρουσιάζει τα τέλη (μέσο τέλος σε Δραχμές και Ecu ανά λεπτό) για την περίοδο

1990 - 1995, σε τρέχουσες τιμές.

Πίνακας 7.2 Τέλη ανά έτη

Έτη. •. ... . .. 1990. Ι·. 1991· ·.1992 .... 1 1993·.

Τί;λος σε Ecu 0.92 0.87 0.72 0.60

Τι:λος σε Δραnιcς 183 201 182 164

m-m-ι: Ενημερωπκό Δελτίο ΟΊΕ (Μάρτιος 1996)

ι Συνέντευξη με Τζεπεντζή Γ.

1,994 __ --

0.56

164

1995

0.56

170
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Υπολογίζεται ότι η μέση διάρΚΕια μιας διεθνούς κλήσης στις ώρες μη αΙXJlής

είναι 200/0 μεγαλύτερη από την αντίστοιχη στις ώρες αιχμής. Τα έτη 1994, 1995 και

1996 δεν έγιναν ουσιαστικές μεταβολές στα διεθνή τψολόγια. εκτός από τη

σημαντική μείωση των τελών προς τις ΗΠΑ, Αυστραλία και Καναδά (περίπου 23%).

Η πολιτική του ΟΤΕ στην αναδιάρθρωση των τιμολογίων διέπεται από τις

προβλέψεις του Καταστατικού Νόμου του ΟΤΕ που απαιτεί τα τέλη να αντιστοιχούν

στο κόστος των παρεχομένων υπηρεσιών και να απoφείryεται η σταυροειδής

επιδότηση (κάλυψη εξόδων - ζημιών από άλλΕς κερδοφόρες υπηρεσiες). Η πολιτική

αυτή τιμολάΥισης σκοπεύει στην αναδιάρθρωση των τιμολογίων και ειδικότερα στην

αύξηση των αστικών τελών, σε επίπεδα που αντιστοιχ.ούν στο κόστος παροχής αυτών

των υπηρεσιών.

Στον Πίνακα 7.3 παρουσιάζεται το μέσο διεθνές τέλος του ΟΤΕ για την

περίοδο 1992 - 1996.

Η κίνηση διεθνούς τηλεφωνίας μετράται σε εκατομμύρια χρεώσψα λεπτά. Τα

έσοδα από αλλοδαπούς τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς σε σχέση με την

εισερχόμενη και διαβατική κίνηση αποτελούν το 7,6%, 9,3% και 8,6% του κύκλου

εργασιών και περίπου το 38%, 40% και 37% των εσόδων διεθνούς τηλεφωνίας, το

1996, Ι 995 και 1994 αντίστοιχα. Οι αποδόσεις προς τους αλλοδαπούς οργανισμούς

καταχωρούνται στο κόστος ως δικαιώματα τρίτων εξωτερικού. Για τις ανάγκες της

εκαθάρισης των ποσών, τα έσοδα από την εξερχόμενη, εισερχόμενη και διαβατική

κίνηση εκφράζονται σε Ειδικά Τραβηχτικά Δικαιώματα (SDR) του Διεθνούς

Νομισματικού Ταμείου. Τα ποσά από την εξερχόμενη κίνηση συμψηφίζονται με τα

ποσά από την εισερχόμενη και διαβατικη κίνηση και οι πληρωμές γίνονται συνήθως

σε δολάρια ΗΠΑ και μετά λογιστικοποιούνται σε Δραχμές. Οι καταβολές

πραγματοποιούνταικάθε τρεις μήνες περίπου.

Επειδή η Ελλάδα, ιστορικά έχει περισσότερη εισερχόμενη διεθνή κίνηση

(προφανώς λσΥω των μεταναστών) παρά εξερχόμενη, ο ΟΤΕ λαμβάνει καθαρές

εισπράξεις από την παροχή διεθνούς τηλεφωνίας σε καθένα από τα τελευταία 20 έτη.

Η διαφορά αυτή όμως μειώνεται σταδιακά τα τελευταία χρόνια. Παρόλλο που η

ελληνική νομοθεσία δεν επιτρέπει την χορήγηση αδείας για υπηρεσίες επανάκλησης

(cal1 back). η εταιρία εκτψά ότι ένα μικρό ποσοστό της εξερχόμενης κίνησης έχει

αντικατασταθεί με εισερχόμενη κίνηση που οφείλεται σε αυτές τις υπηρεσίες, κυρίως

από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Για τον λόγο αυτό, ο ΟΤΕ επέλεξε να
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μειώσει τα τέλη των κλήσεων προς τις αγορές στις οποίες είναι εκτεθειμένος στον

κίνδυνο ανταγωνισμού από τις υπηρεσίες επανάκλησης και πιο συγκεκριμένα σnς

ΗΠΑ, στον Καναδά και στην Αυστραλία.

Ωίνακας 7.3 Τέλη διεθνών κλήσεων προς τους κύριους προορισμούς

(Δρχι'Μπτό)

Προορισμός Γείτονες:χωρες χωρει; ΕΕ .BDAI~αναδάςfAυστριιλία_

'Εως612/92 1Ι4,ΟΟ 147,50 368,50

Από 712/92 118,00 150,50 361,00

Από ΙΠ/92 102,00 138,00 314,00

Από 28/1/93 101,00 128,50 )0 Ι ,σο

Αχό ΙΠ/93 αιχμή/μη αιχμή 10Ι,ΟΟΠ5,50 ι 28,501%,00 301,00/225,50

ΑΧό 1/1/94 α/1J.ιή!μη αιχμή IΟΙ,ΟΟΠ5,50 Ι 28,501%,00 )0 Ι ,00/225,50

ΑΧό 1!lrJ5 αιχμή/μη αιχμή 113,00185,00 135,00/101,50 295,001221,50

Αχό 111196 α/χιιή!μη αιχμή 120,00190.00 145,00/109,00 245,OOIl84,OO

ΑΜ 1/1/97 αιχμή/μη αιχμή 130,00/98,00 155,00/1 16,00 200,00/150,00

ΠΗΓΗ. EvημερωnκoΔελτιο σΊΈ. )ουνιος 1997

7.4 Συμπεράσματα

Με την αναδιάρθρωση των τιμολογίων γίνεται πλέον ο διαχωρισμός της

αστικής, υπεραστικής και διεθνούς τηλεφωνίας σε τρεις διαφορετικές υπηρεσίες, οι

οποίες πλέον δεν αλληλοκαλύπτονται οικονομικά και η καθεμιά διαμορφώνει τα

τιμολόγιά της. έτσι ώστε να "στέκεται" οικονομικά. Αυτό σημαίνει είτε αύξηση του

τιμολογίου, είτε μείωσή του, ανάλογα με τη ζίιτηση.

Η παροχή τηλεπικοινωνιών είναι πλέον υπηρεσία κερδοσκοπικού χαρακτήρα

και ο συνδρομητής έχει μετατραπεί σε πελάτη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

"ΑΡΑΡΤΗΜΑΑ

Α.Ι Εγκαταστάσεις

Οι εγκαταστάσεις του ΟΤΕ αποτελούνται από:

• Ακίνητα. Τα οικόπεδα και τα κτίρια της εταιρίας ποικίλουν με βάση την

κατασκευή, την κατηγορία, τη χρήση, το μέγεθος και τη σημασία. Η πιο

αντιπροσωπευτική κατηγορία με βάση τον αριθμό και την αξία είναι αυτή των

τηλεπικοινωνιακών κέντρων όπου στεγάζονται τα επιλογικά κέντρα (exchanges).

Σημαντική επίσης είναι η κατηγορία των διοικητικών εγκαταστάσεων. Τα οκτώ

στον αριθμό, μαζί με αυτό του Αμαρουσίου, αντιστοιχούν στο 20% της

συνολικής αξίας των ακινήτων. Υπάρχει επίσης ένας σημαντικός αριθμός

αποθηκών, όπως επίσης και μεγάλα κομμάτια γης όπου βρίσκονται οι μεγάλοι

τηλεπικοινωνιακοί δορυφορικοί σταθμοί (π.χ. Νεμέα και Θερμοπύλες), Μαζί με

τα κτίρια ο ΟΤΕ σε αρκετές περιπτώσεις έχει κατασκευάσει δρόμους 'λiJγω της μη

ύπαρξης αντίστοιχης υποδομής. Επίσης κατείχε στο τέλος του 1994 ιδιόκτητη γη

συνολικής έκτασης 8.985.681 Τ.μ. και κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικού όγκου

4.909.012 κυβ. μ, Το ίδιο κτίριο των κεντρικών γραφείων του Αμαρουσίου

αποτελεί το μεγαλύτερο ακίνητο της εταιρίας.

• Μηχανήματα - Τεχνικός εξοπλισμός. Η κατηγορία αυτή χωρίζεται σε:

Ι. Επιλογικά κέντρα. Τα επιλογικά κέντjXJ. δρομολογούν τις κλήσεις μέσα

στο δίκτυο και χωρίζονται βάσει ιεραρχίας σε υπεραστικά (πρωτεύονται και

κύρια - primary & tol! exchanges), σε διαβιβαστικά (tandem nodal excllanges)

και σε αστικά (τερματικά - terminal exchanges). Υπάρχουν επίσης επιλογικά

κέντρα τηλετυπίας, όπως και κέντρα ειδικών υπηρεσιών (π.χ.

τηλεειδοποίησης) και διεθνή κέντρα για την εξυπηρέτηση των διεθνών

κλήσεων.
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11. Δίκτυο μετάδοσης. Το δίκτυο είναι το μέσο με το οποίο συνδέονται τα

δύο μέρη (ο καλών και ο καλούμενος) και αποτελείται από ένα συνδυασμό

καλωδιακών και μικροκυματικών ζεύξεων. Το δίκτυο αυτό χωρίζεται σε:

α) Υπεραστικό και ζευκτικό: αυτό το μέρος του δικτύου συνδέει τα

κέντρα μεταξύ τους και αποτελείται από καλώδια οπτικών ινών και

ομοαξονικά καλώδια. τα οποία είναι χερσαία ή υποβρύχια, καθώς και

από μικροκυματικές ζεύξεις.

Ρ) Συνδρομητικό: αυτό το μέρος του δικτύου συνδέει τους

συνδρομητές με τα τερματικά αστικά κέντρα και αποτελείται από

καλώδια χαλκού (υπό'Υεια ή εναέρια), ασυρματικά συστήματα, καθώς

και από συστήματα υπέρθεσης. Από το Ι 996 έχει αρχίσει η

αντικατάσταση των καλωδίων αυτών με καλώδια οπτικών ινών.

ΙΙL. Υποδομή διεθνών επικοινωνιών. Αυτή 11 κατηγορία περιλαμβάνει

επιλογικά κέντρα και ζευκτικό δίκτυο για τη δρομολό'Υηση κλήσεων από και

προς την Ελλάδα (τρία επιλσΥικά κέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι

δορυφορικοί σταθμοί στις Θερμοπύλες και στη Νεμέα και τα διεθνή

KαMbδια).

ιν. Τηλεματική. Αφορά μηχανήματα για τη μετάδοση δεδομένων και όΧλων

σχετικών υπηρεσιών, όπως το Hellaspac. το HeIIascorn, το Hellastel και την

τηλεδιάσκεψη

V. Εργαλεία και όργανα που χρησιμοποιεί το τεχνικό προσωπικό.

νι. Βοηθητικά μηχανήματα, όπως μετασχηματιστές, μπαταρίες, συμπιεστές

και κλιματιστικά.

• Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Περιλαμβάνει όλους τους ΗΙΥ (εκτός των

επιλογ\κών κέντρων και τηλεματικής).

• Εκτυπωτές, που χρησιμοποιούνται κυρίως για την εκτύπωση των τηλεφωνικών

καταλόγων.

• Συσκευές συνδρομητών. Δημόσια τηλέφωνα, καρτοτηλέφωνα, απλά τηλέφωνα,

τηλέτυπα, βομβητές. κλπ.

• Υλικά επενδύσεων. Αναφέρεται σε απόθετα υλικά και μηχανήματα τα οποία θα

χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές κατασκευές.
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• Μεταφορικά μέσα. Περιλάμβάνει αυτοκίνητα, φορτηγά, μοτοσυκλέτες και το

πλοίο πόντισης και συντήρησης υποβρυχίων καλωδίων.

• "Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός.

• Ακινητοποιήσεις υπό κατασκευή. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει όλες τις

κατασκευές που δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Το 1993 και το 1994 η εταιρία American Appraisal (UK) Limited, διενήργησε

κατόπιν εντολής του ΥΠΕΘΟ, λόγω της επικείμενης μερικής μετοχοποίησης του

ΟΤΕ, έρευνα για την εκτίμηση της αξίας αγοράς (Fair Market VaJue) του παγίου

ενεργητικού (ενσώματες ακινητοποιήσεις μόνο) της εταιρίας. Ως αξία αγοράς

εwοείται "το ποσό στο οποίο μπορεί να γίνει η μεταφορά ενός παγίου στοιχείου από

ένα πρόθυμο πωλητή σε ένα πρόθυμο αγοραστή, όταν και οι δύο έχουν την ίδια

γνώση όλων των σχετικών πληροφοριών και γεγονότων". Ο ακόλουθος πίνακας

παρουσιάζει την αποτίμηση των παγίων στοιχείων του ΟΤΕ την 30/6/94.

Πίνακας Α.Ι Αποτίμηση American AppraisaJ

ΠΗΓΗ: Ενημερωuκό Δελτιο ΟΤΕ (Μαρτιος 1996)

'C:Ξ';
.;"'.:C' '"ΛποτΙμηmιαεεκατ;ΔΡΧ',ΞΓ,.',.,.,'·.'.,., Ξ}ψ6Ι1994 Γ Ι

':';::;"o/(t.. ,,;, "'.--"'"
Γήπεδα - Οικόπεδα - Κτ'ρια 237.846 20.4

Μηχ/τα - Τr.χνΙKEς f.Ύκαταtnάσης

& λοιπός τεχνολογικός ι:ξοπλισμός 178.703 61.7

Μι:ταφορικά μΕσα 4.069 0.3

Υλικά Γ.Πενδύσι:ων 29250 2.5

'Επιπλα & ι:ξοπλισμός 2.620 0.2

Ακινητοποιήσειςυπό εκτΕλΓ.ση 172.892 14.8

Σύνολο 1.165.380 100.0

.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημανθεί ότι η εταιρία αυτοασφαλίζεται και

έχει γίνει πρόβλεψη ύψους 2,7 δισ δρχ για τυχόν απώλειες.

Α.2 Ανθρώπινο δυναμικό

Στον ΟΤΕ, υπηρετούν 24.581 άτομα (στοιχεία 31/12/95), κατανεμημένα σε 7

κλάδους και 28 ειδικότητες. Η πρόθεση της εταιρίας είναι να μειώσει σταδιακά το
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προσωπικό μέχρι το 2000, στα 20.000 άτομα, κυρίως με προγράμματα εθελούσιας

αποχώρησης. Ο μέσος όρος ηλικίας του προσωπικού υπερβαίνει τα 42 έηι ενώ ο

μέσος όρος ετών υπηρεσίας είναι 17 έτη. Στο σύνολο αυτό κυριαρ-κεί το τεχνικό

προσωπικό (57,7% του συνόλου), ενώ ακολουθεί το διοικητικό προσωπικό (25,2%)

και το προσωπικό γενικών uπηρεσιών (6,7%) και τέλος το οικονομικό προσωπικό

(4,5%). Πολύ μικρή είναι η συμμετοχή των υπολοίπων κλάδων. Ακόμα στο γενικό

σύναλο, το 11,1% είναι ανωτάτης εκπαίδευσης το 17,2% είναι ανωτέρας

εκπαίδευσης και το 54% είναι μέσης εκπαίδευσης.

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η αριθμητική εξέλιξη του προσωπικού

από το 1990 και μετά.

Πίνακας Α.Ζ Αριθμητική εξέλιξη προσωπικού

ΚΛΑΔΟΣ 1990 1991 __ 1992 1993 1994 1995 1996

Διοικητικό - Εκμ/σης 7.020 7.115 6.763 6.584 6.587 6.094 5.843

Οικονομικό 1.179 1.169 1.099 1.106 1.108 1.113 1.090

Τεχνικό 16.308 16.210 15.988 15.865 15.426 14.523 14.282

Εδικών ~pΎων 1.187 1.155 1.094 868 834 765 722

ΜισΟολ. ΔιαβάΟμησης 133 133 131 126 123 114 112

Γι:νικών υπηρεσιών 1.574 1.691 1.541 1.505 1.457 1.385 1.612

Ειδικής μονημότητας 3 3 3 2 2 2 2

Σύvο).ο 27.404 27.476 26.619 26.056 25.537 24.016 23.663

Έκτακτο προσωπικό 682 117 97 293 603 565 145

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 28.086 27.593 26.716 26.349 26.140 24.581 23.808

Μεταβολή -1,8% -3,2% -1,4% -0,8% -6,0% ~3,1%

ΠΗΓΗ: ΕνημεΡωτΙΚΟ ΔελτΙο ΟΤΕ (Μαρτιος 1996 - Ιουνιος 1997)

Πίνακας Α.3 Κατανομή κατά στάθμη εκπαίδευσης

Αν(1)τατης ι:κπαίδι:υσης 2.812

Aνωτ~ρας εκπαίδευσης 4.386

Μέσης εκπαίδευσης 13.830

Στοιχειώδους εκπαίδευσης 5.070

ΠΗΓΗ: Ενημερωτικό Δελτιο ΟΤΕ (ΜαΡτΙος 1996)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

8.1 Δομή διεθνούς ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου

Το διεθνές τηλεφωνικό κέντρο αποτελείται από τα εξής υποσυστήματα

(Σχεδιάγραμμα Β.Ι):

- κατανεμητής pcm

- βαθμίδα σιry><έντρωσης pcm

- βαθμίδες μεταγωγής χρόνου

- βαθμίδες μεταγωγής χώρου

- βαθμίδα ελέrχoυ συνέχειας

Ο κατανεμητής pcm αποτελείται από 24 pcm, με τα οποία συνδέεται με τη

βαθμίδα σuyκέντρωσης pCffi. Ο κατανεμητής pcm είναι ένα σύστημα που

χρησιμοποιεί την μΈΥιστη χωρητικότητα των τηλεφωνικών καναλιών,

ελαχιστοποιώντας τον χρόνο μετάδοσης του σήματος (tirne sharing). Ενδεικτικά 1

pcm μεταφέρει 30 τηλεφωνικά κανάλια με time sharing κάθε 125 μsec.

Η βαθμίδα συγκέντρωσης pcm, είναι το σύστημα στο οποίο συΥκεντρώνονται

όλα τα σήματα από τα 24 pcm του κατανεμητή.

Η βαθμίδα μεταγωγής χρόνου (time division muItiplex) και η βαθμίδα

μεταγωγής χώρου (space division muItipIex), χρησιμοποιούνται για την μεταγωγή των

καναλιών ομιλίας. Ο έλεγχος πραγματοποιείται από τον κεντρικό WY. Για κέντρα με

χωρητικότητα μεγαλύτερη των 500 pcm απαιτούνται και οι δύο αυτές βαθμίδες,

οπότε υπάρχει χωρoχρoνιΙCΉ μεταγωγή.

Για τον έλεΥΧο, τη παροχή πληροφοριών και τη συντήρηση του κέντρου

υπάΡΧΕΙ η σύνδεσή του με τους εξής επψέρους μικροϋπολΟ'Υιστές: μρ σηματοδοσίας,

μρ marking, μρ ελέγχου συνέχειας και μρ aJarms.

_μρ σηματοδοσίας (μρ signaJing): χρησψοποιείται για την ανταλλαγή σημάτων

(αριθμοδότηση, κατάληψη κυκλώματος, απόλυση κυκλώματος, χρέωση, κ.λ.π.)

μεταξύ δύο διεθνών κέντρων. Εξυπηρετεί το κανάλι 16 των pcm, γιατί ό"λιJ. τα line

signals μεταφέρονται από το κανάλι 16. Οι σηματοδοσίες που χΡησψοποιούνται στο

διεθνές δίκτυο είναι: CCIΠ R2, CCIΠ Νο 5 και CCIΠ Νο 7.

- μρ μαρκαρίσματος (μρ marlάng): καθορίζει όλους τους χρόνους για τη χρανική ή

χωρική μεταγωγή.



Σχεδιάγραμμα Β.1: Δομή διεθνούς τηλεφωνικού κέντρου
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- μρ ε"'λi..γχoυ συνέχειας ελέγχει τη σωστή συνέχεια των ζεύξεων μέσα στο επιλογικό

κέντρο.

- μρ alarms: σvyKεντρώνει ό'Μ. τα σημεία alarms του τηλεφωνικού κέντρου (π.χ. στο

ΜΤ - 20 συγκεντρώνει 8.196 σημεία). Οι πληροφορίες μεταφέρονται στον κεντρικό

Η/Υ και από εκεί σε ειδικό τερματικό, riλ/.ά και στην κονσόλα alarrns (οmικά και

ηχητικά σήματα).

Ο κεντρικός έλεγχος γίνεται από δύο Η/Υ, ΟΙ οποίοι δουλεύουν σε time

sharίng mode. Όλοι σι παραπάνω μικρσυπσλογιστές ελέγχονται από τους δύο αυτούς

κεντρικούς HJγ και ονομάζονται τ/λεφωνικά περιφερειακά. Σαν μηχανογραφικά

περιφερειακά υπάρχουν:

- Ο σκληρός δίσκος. Στον δίσκο αυτό οι υπολογιστές καταχωρούν προγράμματα που

δεν είναι άμεσα (π.χ. προγράμματα στατιστικών στοιχείων).

- Μαγνητική ταινία συτήματος (system magnetic tape). Στην ταινία αυτή

καταγράφονται ό'λ.α τα προγράμματα για την λειτουργία των Η/Υ, καθώς και τα

προσωρινά δεδομένα, όπως δρομολογήσεις, δέσμες, κυκλώματα, κλπ. Σε

περίπτωση που ο HJY σταματήσει τα προγράμματα ξαναφορτώνονται από αυτή τη

ταινία.

- Ταινία διεθνών λογαριασμών (intemationaI accounts tape). Αυτή η ταινία

χρησιμοποιείται για τη καταγραφή κατάληψης των διεθνών κυκλωμάτων και για την

οικονομική διευθέτηση μεταξύ των χωρών.

- Ταινία στατιστικών στοιχείων (statistic magnetic tape). Σε αυτή τη ταινία

καταγράφονται στοιχεία που αφορούν δέσμες, κυκλώματα, χρόνο κατάληψης

κυκλωμάτων, Κ.λπ. και χρησιμοποιείται για τον έ'λεγχο των κυκλωμάτων με την

κάθε χώρα.

-Τερματικά. Μέσω αυτών μπορούμε να δώσουμε ή να πάρουμε πληροφορίες από

τους κεντρικούς Η/γ. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να αφορούν κατάσταση

κυκλωμάτων, δεσμών, εντολές στατιστικών στοιχείων, στοιχείων συντήρησης,

δρομολογήσεων, ενεργοποίησης ή απενεργοποίησηςκυκλωμάτων, κ.λ.π.

- Κονσόλα alarms. Αυτή η κονσόλα παρέχει οπτική και ηχητική ένδειξη όλων των

alarms που μπορούν να συμβούν στο κέντρο.
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"ΑΡΑΡΤΙΙΜΑΓ

Γ.Ι Δίκτυο HELLASPAC

Το HELLASPAC είναι ένα δημόσιο δίκτυο του ΟΤΕ που έχει σχεδιαστεί και

εξοπλιστεί ειδικά για επικοινωνίεςδεδομένωνμεταξύ ηλεκτρονικώνυπολογιστώνκαι

των τερματικών διατάξεών τους. Παρέχει στους χρήστες του τη δυνατότητα

επικοινωνίας τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, μέσω Τα/ν διεθνών του

διασυνδέσεων. Με την αναβάθμιση του δικτύου που πραγματοποιείται και με τη

χρήση σύγχρονου εξοπλισμούπαρέχονται:

- υψηλότερες ταχύτητες (έως 256 Kbps στις συνδέσεις με σταθερή ζεύξη και έως

9.600 bps στις συνδέσειςμέσω του τηλεφωνικούδικτύου)

- ακόμα καλύτερη ποιότητα επικοινωνίας

- πρόσθετες δυνατότητες παροχής υπηρεσιών όπως FRAME RELAγ, VΡΝ (VirtuaI

Prίνate Network)

- τηλεεικονσγραφία (videotext)

- EDl

- ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e - mail)

- τηλεομοιοτυπία (telefax - G4)

Η Τεχνική στην οποία βασίζεταΙ, όπως και τα περισσότερα δίκτυα δεδομένων

στον κόσμο, είναι αυτή της μεταγω-Υής πακέτων. Ο συνδρομητής χρησιμοποιεί το

δίκτυο σαν ένα απλό μέσο μεταφοράς. Μπορεί να έχει πρόσβαση στο δίκτυο από το

τερματικό του, είτε με σταθερή ζεύξη, είτε μέσω του τηλεφωνικού δικτύου. Στέλνει

σε αυτό μηνύματα και το δίκτυο φροντίζει για τη γρήγορη και ασφαλή μεταβίβασή

τους στο σωστό προορισμό.

Το HELLASPAC καλύπτει τις ανάγκες για μεταβίβαση, άντληση ή

αποθήκε'Uση πληροφοριών σε σημαντικούς τομείς εφαρμογών της πληροφορικής

όπως

- ανάπτυξη συστημάτων software

- τράπεζες πληροφοριών

- αρχεία πελατών

- έλεγχος αποθεμάτων
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- τραπεζικές συναλλαγές. Κ.α.

Απευθύνεται σε τεχνικές και εμπορικές ΕΠιχεφήσεις, σε αεροπορικές και

ναυτιλιακές εταφίες, βιομηχανίες, τράπεζες χρηματιστήριο, ασφαλιστικές εταφίες.

νοσοκομεία, δημόσιες υπηρεσίες, εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα και

τέλος στον σύγχρονο ΕΠιχεψηματία, τον έμπορο, ακόμα και τον απλό ιδιώτη.

Τα τιμολό'Υια του HELLASPAC είναι ανεξάρτητα με την απόσταση. Τα τέλη

αποτελούνται από το τέλος σύνδεσης, τα πάΥια μηνιαία τέλη και τα τέλη

επικοινωνιών(τέλη διάρκειαςανά λεπτό και τέλη όγκου κίνησης).

Τα πλεoνειmΊματααυτής της υπηρεσίαςείναι τα εξής:

• Αξιοπιστία. Γιατί το HELLASPAC διαθέτει εξοπλισμόπροηγμένηςτε-χνολοΥίας.

• Ευελιξία. r ιατί το δίκτυο παρέχει τη δυνατότητι'J. επικοινωνίας μεταξύ τερματικών

διαφορετικού τύπου και ταχυτήτων.

• Υψηλή ποιότητα επικοινωνίας. Γιατί η τεχνική που χΡησψοποιεί δεν επιτρέπει

σφάλματα.

• Τυποποίηση. Γιατί λειτουργεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές,

• Επικοινωνία με τις περισσότερες χώρες του κόσμου,

Γ.2 Δίκτυο BELLASCOM

Το HELLASCOM είναι ένα τ/λεπικοινωνιακό δίκτυο μεταβίβασης

δεδομένων και φωνής* (* θα προσφέρεται μελλοντικά), ειδικά σχεδιασμένο βάσει

διεθνών προδιαγραφών, το οποίο παρέχει σταθεροζευκτικά ψηφιακά κυκλώματα

υψηλών και χαμηλών ταχυτήτων (από 2.400 bps έως 2 Mbps) σε χρήστες που

βρίσκονται σε οποιοδήποτε μέρος τ/ς χώρας. Το HELLASCOM συγκροτείται από

μια σεφά διατάξεων ψηφιακής διασύνδεσης (DXC) που ελέγχονται από ένα κεντρικό

σύστημα διαχείρησης (NMS) παρέχοντας ευελιξία, αξιοπιστία και ασφάλεια.

Το δίκτυο έχει τ/ δυνατότ/τα αμφίδρομης επικοινωνίας από σημείο προς

σημείο και από σημείο προς πολλαπλά σημεία για συνεχή χρήση ή και για χρήση

ορισμένου χρόνου.

Το HELLASCOM υποστηρίζει τις ακόλουθες υπηρεσίες, με ταχύτητες μέχρι

και 2 Mbps:
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- ψηφιακά κυκλα/ματα υψηλα/ν ταχυτήτων: 64 Kbps, 128 Kbps Νχ64 Kbps, με Ν ~

3... 31* (* θα προσφέρεται μελλοντικά)

- ψηφιακά κυκλα/ματα χαμηλα/ν ταχυτήτων: 2Kbps μέχρι 19.2 Kbps

- τηλεφωνική επικοινωνία (ψηφιακή μετάδοση μελλοντικά)

- μετάδοση: σημείου προς σημείο, σημείου προς πολλαπλά σημεία (μέχρι 16

μελλοντικά), μονόδρομη (broadcaS1) Ύια ταχύτητες Νχ64 Kb και αμφίδρομη

(bidirectional) μέχρι 64 Kb.

Οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο HELLASCOM μέσω των

τερματικών τους και του δικτύου διατάξεων τερματισμού (NΤUs) με χρήση

δισύρματων γραμμών.

ΤΟ δίκτυο αυτό απευθύνεται σε όλους όσους δραστηριοποιούνται στους

τομείς εμπορίου, μεταφορών, ναυτtλίας, τουρισμού. βιομηχανίας, τραπεζών, ερευνών

και ανάπτυξης, δημοσίου και εκπαίδευσης και έχουν ανάγκη για ανταλλαγή μεγάλου

όγκου πληροφοριών και για υψηλή ποιότητα μετάδοσης σε ψηφιακό περιβάλλον.

Ο κορμός του δικτύου συΥκροτείται από Ι Ι σοοτήματα ψηφιακής

διασύνδεσης (DXC) διασυνδεδεμένα με κυκλα/ματα 2 Mbps και 140 (μέχρι σήμερα)

ευέλικτους πολυπλέκτες. Πέντε από τα συστήματα αυτά είναι εγκατεστημένα στην

περιοχή Αθηνών και από ένα στις πόλεις Θεσσαλονίκη, Πάτρα., Ηράκλειο, Λάρισα,

Καβάλα και Τρίπολη.

Το HELLASCOM αποτελεί την ιδανική λύση στη διαρκώς αυξανόμενη

ζήτηση για υψηλού επιπέδου υπηρεσίες μεταβίβασης φωνής και δεδομένων σε

ψηφιακό περιβάλλον. Το δίκτυο προσφέρει στους χρήστες του ευελιξία, αξιοπιστία,

υψηλή ποιότητα επικοινωνίας, ασφάλεια και οικονομία.




