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H ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη µέσω της σύγκλισης τεχνολογιών, η ανάπτυξη
καινοτόµων ηλεκτρονικών υπηρεσιών µεταφοράς φωνής, δεδοµένων και εικόνας, η
αύξηση του ποσοστού ευρυζωνικής πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο, η αλµατώδης
αύξηση της διακίνησης δεδοµένων µε υψηλές ταχύτητες σε σχεδόν πραγµατικό
χρόνο, αλλά και το εύρος των έξυπνων εφαρµογών, διαµορφώνουν ένα νέο
ψηφιακό οικοσύστηµα που ήδη όλοι µας βιώνουµε. Μια ψηφιακή κοινωνία χωρίς
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αποκλεισµούς και περιορισµούς για τους πολίτες της. Ένα έξυπνο ψηφιακό
οικοσύστηµα, στο οποίο όλοι οι εµπλεκόµενοι παράγοντες και φορείς οφείλουµε να
συνδράµουµε ώστε να καταστεί βιώσιµο, ανοιχτό και δηµιουργικό, προς όφελος
του πολίτη, της αγοράς και της οικονοµίας.
Για την επίτευξη της ευρωπαϊκής ψηφιακής ενιαίας αγοράς, απαιτούνται ασφαλή
και αξιόπιστα ψηφιακά δίκτυα υψηλής ταχύτητας, µε προσιτό κόστος. Ο
ανασχεδιασµός των τηλεπικοινωνιακών υποδοµών για υψηλή ταχύτητα µετάδοσης
δεδοµένων και υπηρεσιών, αποτυπώνει την ανάγκη και την πραγµατικότητα της
εποχής µας. Η αναγκαιότητα αυτή έχει εκφρασθεί µε σαφήνεια µέσα από τους
στόχους του Ψηφιακού Θεµατολογίου για την Ευρώπη 2020. Γεννάται, όµως, ένα
σηµαντικό ερώτηµα: από πού θα προέλθουν τα χρήµατα για τις επενδύσεις που
απαιτούνται;
Όπως είναι γνωστό, ενώ το µέγεθος της ψηφιακής οικονοµίας αυξάνεται δραµατικά
κάθε χρόνο, τα οφέλη από την αύξηση αυτή καρπώνονται κατά κόρον επιχειρήσεις
που προσφέρουν “over the top” υπηρεσίες, θεωρώντας δεδοµένη την ύπαρξη των
απαραίτητων υποδοµών. Από την άλλη πλευρά, οι ίδιες οι υποδοµές, παρά την
κρισιµότητα του ρόλου τους και τις υψηλές επενδύσεις που απαιτούν, τείνουν να
θεωρούνται ως αγαθά ευρείας χρήσης (commodities), των οποίων οι ιδιοκτήτες
έχουν εξαιρετικά µικρό µερίδιο των εσόδων που καθίστανται δυνατά, ακριβώς
λόγω της ύπαρξης των υποδοµών αυτών. Το παράδοξο αυτό, είναι κάτι που πρέπει
να απασχολήσει σηµαντικά τις εθνικές και διεθνείς πολιτικές στον τοµέα των
τηλεπικοινωνιών τα επόµενα χρόνια, ώστε να µην οδηγηθούµε τελικά σε ανάσχεση
της ανάπτυξης των νέων υποδοµών.
Σε ότι αφορά την Ελλάδα, ο κλάδος των ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχει και αυτός
πληγεί από το γενικότερο δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον, καθώς έχει υποστεί
σηµαντική συρρίκνωση των µεγεθών του ενώ, η συνεχώς µεταβαλλόµενη πολιτική
και οικονοµική κατάσταση αποτελεί αστάθµητο παράγοντα ανάσχεσης των νέων
επενδύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, βασικές προτεραιότητες των στρατηγικών
επιλογών της χώρας θα πρέπει να είναι, τόσο η διασφάλιση ενός σταθερού και

2

ασφαλούς επενδυτικού περιβάλλοντος, όσο και η προστασία και βελτίωση των
όρων του ανταγωνισµού για τους φορείς που έχουν ήδη κάνει εκτεταµένες
επενδύσεις στην Ελλάδα.
Η στρατηγική και φιλοσοφία της Cyta Ελλάδος καθορίστηκε από την πρώτη ηµέρα
δραστηριοποίησής της, µε διορατικότητα για το µέλλον. Κουβαλώντας την
τεχνογνωσία και εµπειρία 50 χρόνων της εθνικής Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου,
o Όµιλος Cyta επένδυσε εξαρχής στην Ελλάδα στην υλοποίηση ∆ικτύων Νέας
Γενιάς, παρά το γεγονός ότι η ελληνική αγορά ήταν ακόµη επικεντρωµένη σε
παραδοσιακές τεχνολογίες. Η πρωτοποριακή αυτή στρατηγική που επέλεξε η Cyta
Ελλάδος πριν από χρόνια και την οποία µόλις σήµερα αρχίζουν να υιοθετούν άλλοι
πάροχοι της χώρας, ήταν απόρροια της ανάγκης για παροχή καινοτόµων και
ποιοτικών υπηρεσιών βασισµένων στην τεχνολογία IP. Η ίδια αυτή στρατηγική
τοποθετεί τώρα τη Cyta Ελλάδος σε πλεονεκτική θέση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού
ψηφιακού πλαισίου, καθώς η µετάβαση σε ∆ίκτυα Νέας Γενιάς δεν είναι πλέον
επιλογή, αλλά µονόδροµος για όλους τους παρόχους και µάλιστα µονόδροµος που
θα απαιτήσει µεγάλες επενδύσεις.
Βασισµένοι πάνω στις σύγχρονες αυτές υποδοµές της, η Cyta Ελλάδος κατόρθωσε
να αναδειχθεί επάξια, ως ένας αξιόλογος πάροχος ολοκληρωµένων 4play
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και ήδη παρέχει προηγµένες υπηρεσίες IPTV, cloud,
αλλά και αποµακρυσµένης χρήσης σταθερής τηλεφωνίας µέσω κινητών συσκευών.
Σε συµφωνία µε την κυρίαρχη τάση της εποχής για σύγκλιση υπηρεσιών, η Cyta
Ελλάδος κατάφερε να γίνει ο πρώτος full MVNO πάροχος κινητής στην ελληνική
αγορά, υλοποιώντας ένα διεθνές µοντέλο πρωτόγνωρο για τα δεδοµένα της
ελληνικής αγοράς. Σήµερα, τα οπτικά δίκτυα της Cyta Ελλάδος καλύπτουν πέραν
του 70% του πληθυσµού της χώρας και εκτείνονται σε µήκος 5.500 χλµ. από την
Κρήτη µέχρι τη Βόρεια Ελλάδα έως τα σύνορα µε την Αλβανία, τα Σκόπια και µέχρι
τη Βουλγαρία.
Στην παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία του 21ου αιώνα, πέραν των υποδοµών που
διασφαλίζουν την απρόσκοπτη και ταχεία πρόσβαση των τελικών χρηστών στο
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∆ιαδίκτυο, ιδιαίτερη σηµασία έχουν αποκτήσει και οι διεθνείς διασυνδέσεις υψηλής
ταχύτητας που αποτελούν τις λεωφόρους της πληροφορίας µε πρόσβαση στις
θύρες ∆ιαδικτύου. Ο Όµιλος Cyta, εκµεταλλευόµενος τόσο τη στρατηγική
γεωπολιτική θέση της Κύπρου και της Ελλάδας, όσο και τις εκτεταµένες επενδύσεις
σε υποδοµές δικτύων πυρήνα που έχουν υλοποιήσει οι εταιρείες του Οµίλου,
επεκτείνει συνεχώς τις διεθνείς χωρητικότητες που διαθέτει, προκειµένου να
διασφαλιστούν οι υπηρεσίες τελικών χρηστών και να αξιοποιηθούν πλήρως οι
αναπτυξιακές προοπτικές που προκύπτουν για την Κύπρο και την Ελλάδα.
Ο Όµιλος Cyta επενδύει συστηµατικά σε διεθνή υποθαλάσσια και επίγεια οπτικά
δίκτυα, διασφαλίζοντας την αξιοπιστία και ευρωστία των υποδοµών και την
επάρκεια

χωρητικότητας

στην

περιοχή

της

Νοτιοανατολικής

Μεσογείου.

Πρωτοπορεί και αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα διαρκούς καινοτοµίας και
ταχείας τεχνολογικής εξέλιξης, στην αξιοποίηση και εµπορία των διεθνών
τηλεπικοινωνιακών υποδοµών, µέσω της εταιρικής υποµάρκας “Cytaglobal”. Σε
αυτά τα πλαίσια, προωθεί την επέκταση των δικτύων του, σε ένα κοινό µέτωπο
Κύπρου – Ελλάδος στον άξονα Μέσης Ανατολής – Βαλκανίων. Η διασύνδεση και
πλήρης ενοποίηση των δικτύων του Οµίλου έγινε πρόσφατα κατορθωτή µέσω
ιδιόκτητων υποθαλάσσιων οπτικών ινών υψηλής ταχύτητας,

µεταξύ Αθήνας –

Κρήτης – Κύπρου που επιτρέπει στον Όµιλο να αξιοποιήσει πλήρως τα εθνικά και
διεθνή δίκτυα του και να διαδραµατίσει ηγετικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου,

ως

εναλλακτική

τηλεπικοινωνιακή

γέφυρα

µεγάλης

γεωπολιτικής αξίας, µεταξύ Ανατολής και ∆ύσης.
Οι τηλεπικοινωνιακές υποδοµές υψηλών ταχυτήτων σε εθνικό, αλλά και διεθνές
επίπεδο, αποτελούν θεµέλιο για τη ψηφιακή οικονοµία και κοινωνία. Η επίτευξη
των στόχων της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Ατζέντας 2020 αποτελεί πρόκληση τόσο για
την Κύπρο όσο και για την Ελλάδα, αλλά την ίδια στιγµή συνιστά και µία σηµαντική
αναπτυξιακή ευκαιρία.
Ήδη στην Ελλάδα, η Εθνική Στρατηγική για την Ευρυζωνικότητα, η οποία έχει
πρόσφατα εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δίνει τις σωστές κατευθύνσεις ως
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προς την υιοθέτηση των τεχνολογιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των
εποµένων ετών. Προσφέρει σαφή κίνητρα για την ανάπτυξη υποδοµών “Fibre To
The Building”, παρακάµπτοντας τεχνολογίες που συνεχίζουν να βασίζονται στο
χαλκό και θα πρέπει και αυτές να αντικατασταθούν εκ νέου, πιθανότατα µέσα στην
επόµενη προγραµµατική περίοδο. Θα αποφευχθούν, κατ’ αυτόν τον τρόπο λάθη
όπως εκείνα που καθυστέρησαν την έλευση των τεχνολογιών DSL και κατέστησαν
για χρόνια την Ελλάδα ουραγό στους δείκτες ευρυζωνικότητας της Ευρώπης.
Η υλοποίηση των έργων υποδοµών µέσω αυτής της Εθνικής Στρατηγικής µπορεί,
συνδυαζόµενη µε τις κατάλληλες ενέργειες για ενθάρρυνση της χρήσης καινοτόµων
υπηρεσιών, να επιφέρει σηµαντική ώθηση σε όλους τους τοµείς της ελληνικής
οικονοµίας στους οποίους η Ελλάδα έχει συγκριτικό πλεονέκτηµα, όπως είναι ο
κλάδος των τεχνολογιών πληροφορικής και ο κλάδος του τουρισµού.
Η Cyta Ελλάδος, πιστή στην πολιτική συµπόρευσης µε τις αναπτυξιακές
πρωτοβουλίες στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών, είναι και θα παραµείνει στην
Ελλάδα, ώστε να συνδράµει µε όλες τις δυνάµεις της για µια ακµάζουσα ελληνική
ψηφιακή οικονοµία και κοινωνία. Όραµά της να προσφέρει στον άνθρωπο
σύγχρονες λύσεις ηλεκτρονικής επικοινωνίας χωρίς όρια, που να του δίνουν την
ελευθερία να ανακαλύπτει και να επικοινωνεί µε τον κόσµο.
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