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Νέες Προοπτικές
Περισσότερες Δυνατότητες 

Μάνος Μανουσάκης
Διευθυντής ΟΤΕ Rural South & ΟΤΕ Rural North



• Ανάπτυξη & Λειτουργία ευρυζωνικών υποδομών  νέας 
γενιάς (NGA) σε πάνω από 2.240 αγροτικές και 
νησιωτικές “Λευκές Περιοχές” της ελληνικής 
επικράτειας 

• Σκοπός: H παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών χονδρικής
προς όλους τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους

• Διαθεσιμότητα υπηρεσιών σε πάνω από                       
320.000 κατοίκους καθώς και επιχειρήσεις

Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε 
Αγροτικές “Λευκές” Περιοχές



• Έργο της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ (ΚτΠ ΑΕ)

• Σχεδίαση του έργου από την Γενική Γραμματεία
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

• Έργο ΣΔΙΤ με χρηματοδότηση από την                                   
ΚτΠ ΑΕ & τον Όμιλο ΟΤΕ

• Χρηματοδότηση με 100,8 εκ. € από κοινοτικά και              
εθνικά κονδύλια

• Πηγές Χρηματοδότησης:

 Ψηφιακή Σύγκλιση - ΕΠΑνΕΚ
 Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
 Π.Ε.Π. «Μακεδονία - Θράκη»

• Ο Όμιλος ΟΤΕ συμμετέχει στη χρηματοδότηση του έργου 
με ομολογιακό δάνειο 31,7 εκ. € και μετοχικό               
κεφάλαιο 4 εκ. €

Rural Broadband : Σύμπραξη Δημόσιου                     
& Ιδιωτικού Τομέα





Περιοχές Κάλυψης 



Περιοχές Κάλυψης 



 Συνολικά πάνω από 2.100 κόμβοι θα 

προσφέρουν δυνατότητες για υπηρεσίες 

ευρυζωνικότητας 

Περιοχές Κάλυψης 



 Με πάνω από 11.000 Km Νέο Δίκτυο Οπτικών Ινών οι εταιρίες OTE RURAL 
παρέχουν:

 Υπηρεσίες Eυρυζωνικής Πρόσβασης VDSL2 με ταχύτητες 

έως 50Mbps! Download & 30 Mbps! Upload για κατοίκους 
και μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

 Υπηρεσίες Χωρητικότητας Ethernet από 100Mbps έως 1Gbps
που καλύπτουν ανάγκες μεγάλων επιχειρήσεων 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες



• Μείωση ψηφιακού χάσματος

• Κίνητρα για επανακατοίκηση οικισμών

• Συμβολή στην ανάπτυξη του αγροτουρισμού

• Ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας &
ανταγωνιστικότητας

• Πρόσβαση σε υπηρεσίες Τηλεϊατρικής & 
Τηλεκπαίδευσης  

• Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων

• Δυνατότητες Τηλεργασίας

Προσδοκώμενα Οφέλη για τις Τοπικές Κοινωνίες
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 Συνεισφορά στην οικονομία

• Υπηρεσίες χονδρικής προς όλους 
τους παρόχους

• Διεύρυνση της αγοράς Broadband

• Ευκαιρίες για έργα ICT & Cloud

• Δυνατότητες VoIP, VoD, IPTV

• Βελτιστοποιημένη χρήση 
“έξυπνων” μηχανημάτων &
δυνατότητες επεξεργασίας 
δεδομένων σε πραγματικό 
χρόνο

• Λογισμικό & Εξοπλισμός που 
εκσυγχρονίζουν και αναβαθμίζουν 
το μοντέλο παραγωγής

• Εφαρμογές για διαχείριση και 
βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής 
αλυσίδας

• Δυνατότητες αξιοποίησης Big Data

• Εφαρμογή μεθόδων έξυπνης 
γεωργίας & γεωργίας ακριβείας 

• Ποιοτική & ποσοτική βελτίωση της 
αγροτικής παραγωγής

• Μείωση του κόστους  παραγωγής & 
εξοικονόμηση  φυσικών πόρων

• Προβολή & πώληση προϊόντων μέσω 
του διαδικτύου σε νέες αγορές 

• Εξυπηρέτηση πολλαπλών 
σημείων μειώνοντας το
κόστος μετακίνησης

• Διαγνώσεις εξ αποστάσεως 

• Αναγνώριση παθογενειών 
& αντιμετώπιση μέσω 
εφαρμογών (apps)

 Ο Ρόλος μας:

 Να παρέχουμε τις σύγχρονες ανοιχτές 
υποδομές οπτικών ινών και τις 
υπηρεσίες υπερυψηλών ταχυτήτων 
που θα ενισχύσουν την ψηφιακή 
οικονομία της χώρας

OTE RURAL NORTH

OTE RURAL SOUTH



Σας ευχαριστούμε!

www.oteruralnorth.gr & www.oteruralsouth.gr


