
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Αλλάζουμε τα δεδομένα.
Συνδέουμε την Ελλάδα.
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1 
Υποδομές Oπτικών ινών και 
συναφών ευκολιών

Οι Πάροχοι μπορούν να 
αξιοποιούν το δίκτυο Οπτικών 
Ινών της Rural Connect μέσω των 
υπηρεσιών Ζεύγους Οπτικών 
Ινών καθώς και τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες φιλοξενίας σε 
περιφερειακούς κόμβους 
διασύνδεσης (RIX) και ασύρματους 
κόμβους, προκειμένου να 
αναπτύξουν το δικό τους δίκτυο 
ή να καλύψουν ανάγκες πελατών 
τους, προσθέτοντας τα αναγκαία 
στοιχεία ενεργού εξοπλισμού.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2 
Υπηρεσίες Ethernet

Οι υπηρεσίες Ethernet 
αφορούν στην παροχή 
συμμετρικών γραμμών 
τεχνολογίας Ethernet για τη 
μετάδοση δεδομένων στο 
δίκτυο οπισθόζευξης μεταξύ 
των Περιφερειακών Κόμβων 
Διασύνδεσης Νησίδας (RIX) και των 
Κόμβων Πρόσβασης Συνάθροισης 
και Πολυπλεξίας (ΚΠΣΠ).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3 
Υπηρεσίες Bitstream ευρυζωνικής 
πρόσβασης Επόμενης Γενιάς

Η υπηρεσία Χονδρικής Ευρυζωνικής 
Πρόσβασης (Bitstream DSL και 
Bitstream LTE), δίνει τη 
δυνατότητα στον Πάροχο να 
προσφέρει στον Τελικό Χρήστη 
ευρυζωνικές υπηρεσίες, μέσω του 
δικτύου της Rural Connect. 

Αφορά στη διασύνδεση τελικών 
χρηστών Παρόχων και τη 
μεταφορά της τηλεπικοινωνιακής 
τους κίνησης σε ένα κεντρικό 
σημείο (Περιφερειακός Κόμβος 
Διασύνδεσης Νησίδας, RIX).

Η ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών 
δικτύου γίνεται στις ακόλουθες 
Περιφέρειες της χώρας:

Η Rural Connect (RC) συστάθηκε το 2014 με σκοπό την υλοποίηση 
του Έργου «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές” 
Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας». 

Το έργο αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία ευρυζωνικής διαδικτυακής 
υποδομής σε αγροτικές και νησιωτικές περιοχές στις οποίες δεν παρέχεται 
ευρυζωνική πρόσβαση και ταυτόχρονα δεν υπάρχουν σχέδια από ιδιώτες 
επενδυτές να αναπτύξουν κατάλληλη υποδομή για παροχή ευρυζωνικών 
υπηρεσιών στο εγγύς μέλλον («λευκές» περιοχές στο πλαίσιο του Έργου).

Τελικός στόχος είναι η παροχή αξιόπιστων και σύγχρονων ευρυζωνικών 
υπηρεσιών στον πληθυσμό των περιοχών-στόχων και παράλληλα η βιώσιμη 
αξιοποίηση και λειτουργία των υποδομών σε μακροπρόθεσμη βάση, 
ενθαρρύνοντας τον ανταγωνισμό και ενισχύοντας ουσιαστικά την περιφέρεια.

Βασικός στόχος του έργου και της Rural Connect
είναι η μείωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των 
μεγάλων πόλεων και των απομακρυσμένων οικισμών, 
έτσι ώστε όλοι οι πολίτες να έχουν πρόσβαση άμεσα 
και εύκολα στις υπηρεσίες και τις ευκολίες της ψηφιακής 
εποχής, χωρίς περιορισμούς και διακρίσεις σε 
κανένα επίπεδο. Όπως προβλέπεται στην «Ψηφιακή 
Ατζέντα 2020» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο στόχος 
είναι οι ευρυζωνικές υπηρεσίες να είναι διαθέσιμες 
για το σύνολο του πληθυσμού μέχρι το 2020.

Μέσω της ανάπτυξης των ευρυζωνικών υπηρεσιών
οι τοπικές κοινωνίες ωφελούνται σε οικονομικό και 
κοινωνικό επίπεδο, αφού διευκολύνονται οι νέες 
επενδύσεις, η επιχειρηματικότητα, οι συναλλαγές 
με κρατικές υπηρεσίες και ιδιωτικές επιχειρήσεις. 
Επίσης, μέσω της ανάπτυξης υποδομών δικτύου, 
η Rural Connect δίνει τη δυνατότητα στους 
τηλεπικοινωνιακούς παρόχους να προσφέρουν 
προσιτά, οικιακά και επαγγελματικά, πακέτα 
ευρυζωνικών υπηρεσιών. 

Αναγνωρίζοντας ότι μια εταιρεία κρίνεται όχι μόνο 
από τα προϊόντα και τα οικονομικά της αποτελέσματα 
αλλά και από την εν γένει συμπεριφορά της απέναντι 
στο κοινωνικό σύνολο, η Intracom Holdings είχε 
πάντοτε ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
και την ευημερία των τοπικών κοινωνιών. Τα έργα 
που υλοποιούνται, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων 
του ομίλου, συνεισφέρουν στην πρόοδο και την 
ευημερία της κοινωνίας και αποτελούν άξονες 
αειφόρου ανάπτυξης.

Οι δύο βασικοί στόχοι μας είναι:
• Η παροχή αξιόπιστων και σύγχρονων ευρυζωνικών 
υπηρεσιών νέας γενιάς στον πληθυσμό των περιοχών 
κάλυψης.
• Η αποτελεσματική αξιοποίηση και λειτουργία 
των υποδομών αυτών σε μακροπρόθεσμη βάση, 
ενθαρρύνοντας έτσι τον ανταγωνισμό, την τοπική 
ανάπτυξη και ενισχύοντας ουσιαστικά την ελληνική 
περιφέρεια. 
 

Μια νέα εποχή Μπορούμε περισσότερα

Οι νέες ευρυζωνικές υπηρεσίες θα ενεργοποιούνται σταδιακά στις περιοχές που περι-
λαμβάνονται στο έργο, με στόχο να είναι διαθέσιμες σε 550 τουλάχιστον οικισμούς εντός 
του πρώτου εξαμήνου του 2018, καλύπτοντας περισσότερους από 100.000 κατοίκους. 
Συνολικά, εντός του 2018, θα ενεργοποιηθούν περισσότεροι από 1.400 οικισμοί, 
καλύπτοντας πάνω από 165.000 κατοίκους.

ΠΕΛΑΤΕΣ: Η Rural Connect παρέχει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες χονδρικής, τριών επιπέδων, στους 
αδειοδοτημένους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους λιανικής της χώρας. Οι υπηρεσίες αυτές είναι: 

Θεσσαλία
  • Νομός Καρδίτσας
  • Νομός Λάρισας
  • Νομός Μαγνησίας
  • Νομός Τρικάλων

Ήπειρος
  • Νομός Άρτας
  • Νομός Θεσπρωτίας
  • Νομός Πρέβεζας

Ιόνια νησιά
  • Νομός Κέρκυρας

Στερεά Ελλάδα
  • Νομός Εύβοιας
  • Νομός Ευρυτανίας
  • Νομός Φθιώτιδος
  • Νομός Φωκίδος

Δυτική Ελλάδα
  • Νομός Αιτωλίας και Ακαρνανίας

Βόρειο Αιγαίο
  • Νομός Σάμου

Νότιο Αιγαίο
  • Νομός Κυκλάδων 

http://ruralconnect.gr/yperesies-epipedoy-1
http://ruralconnect.gr/yperesies-epipedoy-2
http://ruralconnect.gr/yperesies-epipedoy-3
http://ruralconnect.gr/geographical_cover


Ευρωπαϊκή Ένωση 
Tο έργο Rural Broadband σχεδιάστηκε από τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και υλοποιείται μέσω ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα). Mε συγχρηματοδότηση από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε., εθνικών πόρων και παράλληλα ιδιωτικών πόρων που στην παρούσα περίπτωση 
εξασφαλίζει η Rural Connect.

19 χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου 
ΤΚ 190 02 
info@ruralconnect.gr 
Tηλ. 210 667 4700
www.ruralconnect.gr
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