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Δορυφορικό Ευρυζωνικό Internet 
 
Τώρα, οπουδήποτε στην Ευρώπη 
 
Με απόδοση και συνθήκες ανάλογες µε τo ADSL 
  
Όλα όσα θέλουν να ξέρουν οι Καταναλωτές 
µπορούν να βρεθούν σε αυτό το φυλλάδιο 
!



 
Από$ το$ 2011,$ η$ τεχνολογία$ δορυφορικής$ ευρυζωνικότητας$ έχει$ σημειώσει$ σημαντική$
πρόοδο$στα$πλαίσια$ της$ τεχνικής$και$οικονομικής$απόδοσης.$Πριν$από$πέντε$χρόνια,$ το$
Internet$μέσω$δορυφόρου$θεωρούνταν$ευρέως$ως$υπερβολικά$ακριβό$για$την$αγορά$των$
καταναλωτών,$ενώ$επίσης$ $προσέφερε$κακή$απόδοση$σε$σύγκριση$με$τις$παραδοσιακές$
ευρυζωνικές$λύσεις.$Αυτό$δεν$ισχύει$πλέον$σήμερα.$Το$Ευρυζωνικό$Δορυφορικό$Internet$
είναι$ πλέον$ πλήρως$ συγκρίσιμo$ με$ το$ ADSL,$ τεχνικά$ και$ οικονομικά.$ H$ συνδεσιμότητα$
μέσω$ οπτικών$ ινών$ είναι$ φυσικά$ πολύ$ πιο$ μπροστά$ όσον$ αφορά$ την$ απόδοση,$ αλλά$
συνήθως$σε$υψηλότερη$τιμή$και$προς$το$παρόν$μη$διαθέσιμη$σε$όλους$τους$χρήστες$στην$
Ευρώπη.$

Ο$ σκοπός$ του$ παρόντος$φυλλαδίου$ είναι$ να$ παρέχει$ απαντήσεις$ σε$ βασικές$ ερωτήσεις$
και$ να$ σας$ βοηθήσει$ να$ αποφασίσετε$ εάν$ το$ ευρυζωνικό$ δορυφορικό$ δίκτυο$ σας$
ταιριάζει.$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

Εάν$είστε$Καταναλωτής,$όλα$όσα$σας$ενδιαφέρουν$βρίσκονται$σε$αυτό$το$φυλλάδιο.$

Εάν$είστε$μέλος$Δημόσιας$Διοίκησης,$παρακαλώ$ζητήστε$το$άλλο$φυλλάδιο:$!

Δορυφορικό!ευρυζωνικό!δίκτυο!για!τις!Δημόσιες!Διοικήσεις$

Στείλτε$μας$ερωτήσεις$στο$info@projectCsaber.eu$

Για$περισσότερες$πληροφορίες$επισκεφτείτε$την$ιστοσελίδα$http://www.projectCsaber.eu 



 
1.!Τι!είναι!το!δορυφορικόCinternet;!Γιατί!να!το!υιοθετήσω;!Για!ποιον!είναι;!!

2.!Είναι!τόσο!περίπλοκες!οι!δορυφορικές!λύσεις!internet;!Τι!είδους!
υποστηρικτικός!εξοπλισμός!απαιτείται;!

3.!Ποια!είναι!τα!κριτήρια!ποιότητας!και!απόδοσης!για!την!επιλογή!μιας!
ευρυζωνικής!δορυφορικής!προσφοράς!internet;!!

4.!Είναι!καλή!η!δορυφορική!ευρυζωνικότητα;!Ποιες!εφαρμογές!επιτρέπει;!!

5.!Τι!είναι!οι!ευρυζωνικοί!δορυφορικοί!περιορισμοί;!!

6.!Πως!διασφαλίζεται!η!εμπιστευτικότητα!των!δεδομένων!μέσω!μιας!
ευρυζωνικής!δορυφορικής!υπηρεσίας;!

7.!Θα!μπορώ!να!έχω!ευρυζωνικό!ασύρματο!δίκτυο!(WiCFi)!στο!σπίτι!μου,!εάν!γίνω!
συνδρομητής!ευρυζωνικού!δορυφορικού!internet;!

8.!Μπορώ!να!μοιραστώ!μία!κεραία!με!το!γείτονά!μου;!

9.!Είναι!οι!ευρυζωνικές!δορυφορικές!εγκαταστάσεις!δυνητικά!επικίνδυνες!για!την!
υγεία;!

10.!Είναι!φθηνές!οι!δορυφορικές!επικοινωνίες;!

11.!Πώς!μπορώ!να!εγγραφώ!στο!ΊντερνετCμέσωCδορυφόρου;!

12.!Είναι!η!δορυφορική!ευρυζωνικότητα!επιλέξιμη!για!υποστήριξη!της!τοπικής!
αυτοδιοίκησης;!

13.!Έχουν!σταθεροποιηθεί!οι!προσφορές!ευρυζωνικών!εμπορικών!υπηρεσιών;!
Θα!μπορούσα!να!αναβαθμιστώ!αργότερα!σε!υψηλότερο!πακέτο!ταχύτητας;!

14.!!Υπάρχει!κάποια!γραμμή!εξυπηρέτησης!πελατών!24/7!για!δορυφορικές!
επικοινωνίες;!

15.!Οι!υπηρεσίες!δορυφορικής!ευρυζωνικότητας!θα!εξακολουθούν!να!υπάρχουν!
σε!10!ή!20!χρόνια;!Θα!έχουν!καλύτερες!επιδόσεις; 



 
1.!Τι!είναι!το!δορυφορικόCinternet;!Γιατί!να!το!υιοθετήσω;!Για!ποιον!είναι;$

• Το$δορυφορικό$internet,$ή$αλλιώς$ευρυζωνικό$δορυφορικό$internet,$είναι$μια$
σύνδεση$internet$υψηλής$ταχύτητας$η$οποία$πραγματοποιείται$μέσω$επικοινωνιών$
δορυφόρων$και$όχι$μέσω$τηλεφωνικής$γραμμής$ή$άλλων$επίγειων$μέσων.$Παρέχει$
σύνδεση$διπλής$κατεύθυνσης,$δηλαδή$δίνει$τη$δυνατότητα$για$‘κατέβασμα’$
(downloading)$και$‘ανέβασμα’$(uploading)$δεδομένων$μεταξύ$του$internet$και$του$
υπολογιστή$σας.$

• Το$δορυφορικό$internet$είναι$τώρα$διαθέσιμο$σε$όλη$την$Ευρώπη:$αποτελεί$τη$
μοναδική$ευρυζωνική$λύση$για$όσους$κατοικούν$σε$περιοχές$χωρίς$καθόλου$ή$
αργή$επίγεια$ευρυζωνική$πρόσβαση,$ή$σε$περιοχές$με$αργή$ασύρματη$ευρυζωνική$
πρόσβαση$ή$πρόσβαση$κινητής$τηλεφωνίας.$$

• Αποτελεί$ένα$άμεσο$μέσο$συμπλήρωσης$κενών,$πιθανόν$ενώ$περιμένετε$για$
κάποια$άλλη$λύση$(όπως$πχ$ADSL,$οπτικές$ίνες,$κτλ.).$

$

2.!!Είναι!τόσο!περίπλοκες!οι!δορυφορικές!λύσεις!internet;!Τι!είδους!υποστηρικτικός!
εξοπλισμός!απαιτείται;$

• Οι$λύσεις$που$προσφέρει$το$δορυφορικό$internet$δεν$είναι$περίπλοκες.$Απαιτούν$
μια$κεραία$(ένα$λευκό$δορυφορικό$πιάτο,$σαν$δορυφορικό$πιάτο$τηλεόρασης$
μολονότι$λιγάκι$μεγαλύτερο$από$70$εκατοστά$διάμετρο)$η$οποία$συνδέεται$σε$ένα$
modem$μέσα$στο$σπίτι$(όσον$αφορά$σε$παραδοσιακές$λύσεις).$Αυτό$αντικαθιστά$
τη$σύνδεση$στο$δίκτυο$χαλκού$μέσω$της$τηλεφωνικής$γραμμής$ή$της$οπτικής$ίνας.$
Δεν$υπάρχει$ανάγκη$για$οποιαδήποτε$εξειδικευμένη$εφαρμογή$λογισμικού$στον$
Προσωπικό$Υπολογιστή.$$

• Η$τοποθέτηση$της$κεραίας$είναι$λίγο$πιο$ακριβής$σε$σχέση$με$μια$κεραία$
τηλεόρασης,$για$αυτό$και$ενσωματώνεται$ένα$σύστημα$υποβοήθησης$(βασισμένο$
στον$ήχο).$Η$κεραία$δύναται$να$εγκατασταθεί$από$έναν$μέσο$χρήστη.$$

• Συνήθως$δεν$απαιτείται$νομική$εξουσιοδότηση$για$την$εγκατάσταση$ενός$
δορυφορικού$πιάτου,$αλλά$προτείνεται$να$ελεγχθεί$το$τοπικό$νομικό$πλαίσιο$για$
πιθανούς$παραπλήσιους$περιορισμούς$σε$διατηρητέες$περιοχές$ή$σε$περιοχές$
φυσικής$κληρονομιάς.$Δεν$υπάρχει$συγκεκριμένη$διαδικασία$προς$το$διαχειριστή$
Τηλεπικοινωνιών$για$την$εγκατάσταση$του$δορυφορικού$πιάτου$(με$άλλα$λόγια,$
δεν$απαιτείται$εξειδικευμένος$ραδιοlεξοπλισμός$ή$κάποια$συνδρομή)$



 
3.!Ποια!είναι!τα!κριτήρια!ποιότητας!και!απόδοσης!για!την!επιλογή!μιας!ευρυζωνικής!
δορυφορικής!προσφοράς!internet;!$

• Το$μέγιστο$επιτρεπόμενο$μηνιαίο$όριο$(όγκος)$δεδομένων$είναι$στην$ουσία$πιο$
σημαντικό$από$την$ταχύτητα.$Για$παράδειγμα,$ένα$μηνιαίο$όριο$όγκου$δεδομένων$
της$τάξης$των$10$GB$επιτρέπει$συχνή$χρήση$του$internet,$συμπεριλαμβανομένου$
του$‘κατεβάσματος’$μουσικής,$βίντεο$και$ταινιών$ως$ακολούθως:$

• Ανταλλαγή$5000$mails$του$1$MB$το$καθένα$

• και$κατέβασμα$500$εγγράφων$του$1$MB$το$καθένα$

• και$ανέβασμα/κατέβασμα$150$φωτογραφιών$του$1$MB$η$καθεμία$

• και$η$πλοήγηση$στο$internet$για$10$ώρες$τη$μέρα$

• και$το$κατέβασμα$100$τραγουδιών$των$3$MB$το$καθένα$

• και$το$streaming$20$βίντεο$των$60$MB$το$καθένα$

• και$το$ανέβασμα$περίπου$1$ώρας$βίντεο$από$iPad$$

• και$το$κατέβασμα$4$ταινιών$τύπου$‘Standard$Definition’$(τυπικά$700$MB$η$
καθεμία)$ή$2$ταινιών$τύπου$‘High$Definition’.$

• Οι$προσφορές$ποικίλουν$στην$ταχύτητα$και$στο$επιτρεπόμενο$όριο$όγκου$
δεδομένων,$αλλά$είναι$τυπικά$ισάξιες$ή$ακόμα$καλύτερες$από$το$παραδοσιακό$
ευρυζωνικό$ADSL:$

• Έως$20$Mbps$‘κατέβασμα’$(download)$και$6$Mbps$‘ανέβασμα’$(upload)$

• Σχετικά$με$ασύρματες$τεχνολογίες,$οι$περισσότερες$συνδρομές$
προσαρμόζονται$με$όρους$μηνιαίας$χρήσης$όγκου$δεδομένων.$Ένας$
μηνιαίος$όγκος$10$GB$συνήθως$συσχετίζεται$με$συνδρομή$20$Mbps$για$
κατέβασμα$(περίπου$σε$2$GB$με$ταχύτητες$της$τάξης$των$2$Mbps).!

!

4.!Είναι!καλή!η!δορυφορική!ευρυζωνικότητα;!Ποιες!εφαρμογές!επιτρέπει;!$

• Το$κατέβασμα$και$το$ανέβασμα$αρχείων$μέσω$δορυφορικού$ευρυζωνικού$internet$
είναι$το$ίδιο$γρήγορο$και$αξιόπιστο$με$το$ADSL.$Η$πλοήγηση$στο$internet$είναι$η$
ίδια$με$άλλες$προσφερόμενες$λύσεις.$

• Οι$Πάροχοι$Υπηρεσίας$Internet$(ISP,$γνωστοί$επίσης$και$ως$“Διανομείς”)$
προσφέρουν$99,5%$εγγύηση$της$υπηρεσίας$(πχ$σύνδεση$στο$internet).$Ορισμένοι$
ISP$προτείνουν$εγγύηση$χαμηλότερης$ταχύτητας,$δεδομένου$ότι$δεν$ξεπερνιέται$το$
μέγιστο$επιτρεπόμενο$όριο$όγκου$δεδομένων.$

• Τώρα$είναι$διαθέσιμα$πακέτα$τύπου$‘triple$play’$(Voice$Over$IP,$VoIP)$βασισμένα$σε$
δορυφορικές$λύσεις:$internet,$τηλεόραση$και$τηλεφωνία$μέσω$του$ίδιου$πιάτου$
δορυφορικού$internet$(αντίστροφα,$τα$δορυφορικά$πιάτα$μόνο$για$τηλεόραση$δεν$



 
μπορούν$να$χρησιμοποιηθούν$για$την$παροχή$υπηρεσιών$internet).$Το$ευρυζωνικό$
δορυφορικό$internet$επιτρέπει$επίσης$τις$βίντεο$τηλεlδιασκέψεις.$Το$φαινόμενο$
της$λανθάνουσας$κατάστασης$(καθυστέρηση$της$τάξης$των$0,5$δευτερολέπτων)$
δεν$θεωρείται$ενοχλητικό$για$τους$χρήστες$εφαρμογών$φωνής.$

$

5.!Τι!είναι!οι!ευρυζωνικοί!δορυφορικοί!περιορισμοί;$

• Το$ευρυζωνικό$δορυφορικό$internet$δεν$επιτρέπει$μαζικό$κατέβασμα$και$βίντεο$
streaming,$λόγω$του$περιορισμού$στο$μηνιαίο$επιτρεπόμενο$όριο$δεδομένων$
(τυπικά$10$GB$το$μήνα,$επιτρέποντας$το$κατέβασμα$αρκετών$ταινιών$τύπου$
‘standard$definition’).$Η$ποιότητα$βίντεο$streaming$δεν$επηρεάζεται$από$τον$
περιορισμό$του$όγκου$δεδομένων.$

• Το$ευρυζωνικό$δορυφορικό$internet$δεν$ενδείκνυται$για$online$“fast$twitch”$ή$“first$
person$shooter”$διαδραστικά$παιγνίδια,$διότι$υπάρχει$μεγαλύτερη$καθυστέρηση$
(0,5$δευτερολέπτων)$συγκριτικά$με$αυτήν$του$σταθερού$ευρυζωνικού$internet.$Θα$
δουλεύει$πάρα$πολύ$αργά$με$περιόδους$‘buffer’.$Το$ευρυζωνικό$δορυφορικό$
internet$θα$λειτουργεί$$μια$χαρά$για$παιγνίδια$τύπου$“turnlbased”$(πχ$σκάκι).$

• Το$δορυφορικό$internet$δουλεύει$όταν$βρέχει,$ακόμη$και$όταν$βρέχει$πολύ$
δυνατά.$Οι$νέες$τεχνολογίες$είναι$κατά$πολύ$λιγότερο$ευαίσθητες$στη$βροχή$σε$
σχέση$με$πριν$από$λίγα$χρόνια,$διότι$επιτρέπουν$τη$διατήρηση$της$σύνδεσης$και$
προσαρμόζουν$το$ρυθμό$μετάδοσης$των$δεδομένων$σε$συνθήκες$βροχής.$Οι$
αποδόσεις$είναι$σύμφωνες$με$τις$προδιαγραφές$διαθεσιμότητας$(καλύτερες$από$
99,5%).$Σε$περιοχές$με$εντατικές$βροχοπτώσεις,$το$μέγεθος$του$δορυφορικού$
πιάτου$προσαρμόζεται$ώστε$να$διασφαλίσει$τη$σύνδεση.$Μόνο$το$πυκνό$χαλάζι$
ενδέχεται$να$προκαλέσει$σύντομες$διακοπές.$

• Λόγω$της$έλλειψης$διευθύνσεων$IP$σε$ορισμένες$χώρες$και$της$πανευρωπαϊκής$
κάλυψης$από$δορυφόρους,$οι$διευθύνσεις$IP$οι$οποίες$παρέχονται$για$υπηρεσίες$
δορυφορικού$internet$ενδέχεται$να$μην$ακολουθούν$πάντοτε$την$εθνική$
ονοματολογία$για$τον$πελάτη.$Σε$περίπτωση$που$προκύψει$ανάγκη$για$
συγκεκριμένη$εθνική$ονοματοδοσία$διεύθυνσης,$προτείνεται$να$ελεγχθεί$η$
διαθεσιμότητα$με$τον$Πάροχο$της$Υπηρεσίας$Internet$εκ$των$προτέρων.!

!



 
6.!Πως!διασφαλίζεται!η!εμπιστευτικότητα!των!δεδομένων!μέσω!μιας!ευρυζωνικής!
δορυφορικής!υπηρεσίας;$

• Αρκετοί$εξειδικευμένοι$μηχανισμοί$και$αλγόριθμοι$κρυπτογράφησης$διασφαλίζουν$
υψηλό$επίπεδο$ασφάλειας$κατά$τη$διάρκεια$μετάδοσης$των$δεδομένων$‘στον$
αέρα’,$μεταξύ$των$εγκαταστάσεων$του$χρήστη$και$του$δορυφόρου,$και$αναμεταξύ$
του$δορυφόρου$και$του$κορμού$του$δορυφορικού$internet.$

• Πιο$συγκεκριμένα,$κάθε$modem$που$συνδέεται$με$δορυφόρο$προστατεύεται$χάρη$
σε$μία$μοναδική$διεύθυνση$MAC$(Media$Access$Control),$πχ$ανατίθεται$ένα$
μοναδικό$χαρακτηριστικό$για$την$επικοινωνία$με$τα$δίκτυα.$Επιπλέον,$όλες$οι$
μεταδόσεις$πληροφορίας$είναι$πλήρως$κρυπτογραφημένες$ώστε$να$διασφαλίσουν$
την$εμπιστευτικότητα$των$μεταδόσεων,$καθώς$και$την$μεταδιδόμενη$πληροφορία.!

!

7.!Θα!μπορώ!να!έχω!ευρυζωνικό!ασύρματο!δίκτυο!(WiCFi)!στο!σπίτι!μου,!εάν!γίνω!
συνδρομητής!ευρυζωνικού!δορυφορικού!internet;!$

• Τα$προσωπικά$ασύρματα$δίκτυα$WilFi$δύνανται$να$υποστηριχτούν$από$λύσεις$
ευρυζωνικού$δορυφορικού$internet.$Το$ευρυζωνικό$δορυφορικό$internet$δεν$
παράγει$κανενός$είδους$παρεμβολή$με$το$ασύρματο$δίκτυό$σας.$

• Ο$καθένας$είναι$σε$θέση$να$δημιουργήσει$ένα$ασύρματο$δίκτυο$στο$σπίτι$του,$έτσι$
ώστε$να$πλοηγείται$στο$internet$μέσω$ενός$ή$περισσοτέρων$υπολογιστών,$ή$να$
χρησιμοποιεί$ευρυζωνική$σύνδεση$σε$διαφορετικά$δωμάτια$του$σπιτιού.$Θα$
χρειαστεί$να$αγοράσετε$το$δικό$σας$ασύρματο$router,$εκτός$και$εάν$
περιλαμβάνεται$στο$πακέτο$του$Παρόχου$Υπηρεσίας$Internet.$Τέτοιες$συσκευές$
είναι$διαθέσιμες$από$το$σύνολο$των$εμπόρων$ειδών$ηλεκτρονικού$υπολογιστή.$$

• Επίσης,$αρκετά$ευρυζωνικά$δορυφορικά$συστήματα$δύνανται$να$εγκατασταθούν$
το$ένα$δίπλα$στο$άλλο.!

!

8.!Μπορώ!να!μοιραστώ!μία!κεραία!με!το!γείτονά!μου;$

• Στις$πρότυπες$προσφορές$των$καταναλωτών,$κάθε$πιάτο$μπορεί$να$συνδεθεί$μόνο$
με$ένα$modem.$Ειδικές$αρχιτεκτονικές$πολλαπλών$χρηστών$μπορούν$να$
εφαρμοστούν$κατόπιν$αιτήματος,$αλλά$δεν$έχουν$σταθερές$τιμές.!

!



 
9.!Είναι!οι!ευρυζωνικές!δορυφορικές!εγκαταστάσεις!δυνητικά!επικίνδυνες!για!την!
υγεία;$

• Οι$Δορυφορικές$ευρυζωνικές$επικοινωνίες$δεν$παρουσιάζουν$απολύτως$κανένα$
κίνδυνο$για$την$υγεία$(δεν$περιέχουν$επικίνδυνες$ακτινοβολίες,$ούτε$
ηλεκτρομαγνητική$ρύπανση).$$

• Το$προσωπικό$πιάτο$εκπέμπει$το$σήμα$προς$τον$δορυφόρο,$δηλαδή$επάνω$στο$
διάστημα,$με$ισχύ$ισοδύναμη$με$εκείνη$ενός$κινητού$τηλεφώνου.$Το$σήμα$που$
λαμβάνεται$από$τον$δορυφόρο$εξασθενεί$μέσω$της$ατμόσφαιρας$και$έτσι$είναι$ένα$
εκατομμύριο$φορές$ασθενέστερο$από$σήματα$που$λαμβάνονται$από$τα$κινητά$
τηλέφωνα.$

!

10.!Είναι!φθηνές!οι!δορυφορικές!επικοινωνίες;$

• Οι$μηνιαίες$συνδρομές$είναι$συγκρίσιμες$με$τις$αντίστοιχες$ADSL$προσφορές.$Στην$
ευρωπαϊκή$αγορά,$η$συνδρομή$ξεκινά$από$18$€$/$μήνα$για$μια$ταχύτητα$λήψης$έως$
και$2$Mbps$και$2$GB$μηνιαίο$όγκο.$Προσφορές$που$επιτρέπουν$20$Mbps$σε$
download$ξεκινούν$από$30$€$/$μήνα.$

• Οι$τιμές$των$δορυφορικών$συνδρομών$αυξάνονται$με$τον$όγκο$των$δεδομένων.$
Μεγάλοι$λογαριασμοί$(απρόσμενες$επιβαρύνσεις,$π.χ.$όταν$πηγαίνει$πέρα$από$το$
επίπεδο$των$δεδομένων)$δε$μπορούν$να$συμβούν$με$συμβόλαια$ευρυζωνικού$
Δορυφορικού$internet.$

• Όσον$αφορά$στις$επίγειες$προσφορές,$οι$τιμές$διαφέρουν$πολύ$σε$όλη$την$
Ευρώπη:$για$δορυφορική$ευρυζωνική$σύνδεση,$οι$διακυμάνσεις$αυτές$οφείλονται$
σε$συγκεκριμένες$προσεγγίσεις$μάρκετινγκ$που$λαμβάνονται$από$τους$παρόχους$
υπηρεσιών$Διαδικτύου$και$από$την$ύπαρξη$ή$μη$l$της$τοπικής$κρατικής$στήριξης$
για$τη$δορυφορική$ευρυζωνική$σύνδεση.$

!

11.!Πώς!μπορώ!να!εγγραφώ!στο!ΊντερνετCμέσωCδορυφόρου;!

• Οι$εγγραφές$μπορούν$να$γίνουν$μέσω$των$τοπικών$παρόχων$υπηρεσιών$Internet$
μέσω$δορυφόρου.$Λειτουργούν$ανεξάρτητα$από$τις$επιχειρήσεις$εκμετάλλευσης$
δορυφόρων$και$προσφέρουν$τη$δική$τους$εμπορική$πολιτική$και$συνδρομητικά$
μοντέλα.$

• Το$Ευρωπαϊκό$Θεματικό$Δίκτυο$SABER$εξέδωσε$μέσα$στο$2013$μια$επισκόπηση$
των$προσφορών$από$250$παρόχους$από$24$Ευρωπαϊκά$κράτη.$Ο$κατάλογος$των$
φορέων$παροχής$υπηρεσιών$που$διατίθενται$σε$όλη$την$Ευρώπη$μπορεί$να$βρεθεί$
στο$www.broadbandforall.eu$(κάνετε$κλικ$στην$χώρα$σας$όπου$έχει$ενσωματωθεί$
το$αντίστοιχο$υλικό).$Τα$αποτελέσματα$του$SABER$μπορούν$να$ανακτηθούν$μετά$
από$σχετικό$αίτημα$στο$www.projectlsaber.eu.$!



 
12.!Είναι!η!δορυφορική!ευρυζωνικότητα!επιλέξιμη!για!υποστήριξη!της!τοπικής!
αυτοδιοίκησης;$

• Πολλοί$Δήμοι/Περιοχές$έχουν$‘τρέξει’$ένα$σχέδιο$ανάπτυξης$ευρυζωνικότητας:$θα$
αποδώσουν$τα$έξοδα$ή$θα$δώσουν$ένα$κουπόνι$προκειμένου$να$αποκτήσουν$τον$
Εξοπλισμό$για$την$Εγκατάσταση$του$πελάτη$(κεραία,$μόντεμ$και$την$εγκατάστασή$
του)$δωρεάν.$

• Η$μέση$τιμή$αγοράς$ενός$δορυφορικού$πιάτου$είναι$350$€.$

• Υπάρχει$επίσης$η$επιλογή$της$μηνιαίας$μίσθωσης$από$τους$περισσότερους$
παρόχους$υπηρεσιών$Internet$(συνήθως$επιπλέον$5$έως$8$€$/$μήνα).!

!

13.!Έχουν!σταθεροποιηθεί!οι!προσφορές!ευρυζωνικών!εμπορικών!υπηρεσιών;!Θα!
μπορούσα!να!αναβαθμιστώ!αργότερα!σε!υψηλότερο!πακέτο!ταχύτητας;$

• Είναι$δυνατή$ανά$πάσα$στιγμή$η$αναβάθμιση$της$συνδρομής$σε$διαφορετικό$
επίπεδο$υπηρεσίας$κατά$τη$διάρκεια$του$συμβολαίου$από$τους$περισσότερους$
Παρόχους$Internet$χωρίς$επιβάρυνση$αλλαγής$εξοπλισμού$ή$χρέωση$ή$παρέμβαση$
στον$χώρο.$

• Οι$υποβαθμίσεις$είναι$επίσης$διαθέσιμες,$συνήθως$μετά$την$ολοκλήρωση$της$
ελάχιστης$περιόδου$του$συμβολαίου.$

$

14.!Υπάρχει!κάποια!γραμμή!εξυπηρέτησης!πελατών!24/7!για!δορυφορικές!
επικοινωνίες;$

• Οι$φορείς$εκμετάλλευσης$των$δορυφόρων$είναι$διαθέσιμοι$σε$ωράριο$24/7$για$
τους$τοπικούς$Παρόχους$Υπηρεσιών$Διαδικτύου.$

• Οι$Τοπικοί$Πάροχοι$Υπηρεσιών$Διαδικτύου$αποφασίζουν$ανεξάρτητα$σχετικά$με$
την$υποστήριξη$πελατών$που$παρέχουν,$όπως$οι$γραμμές$βοήθειας$ή$ηλεκτρονική$
υποστήριξη.$Η$επιλογή$τους$δεν$περιορίζεται$από$την$δορυφορική$τεχνολογία.$

!

15.!Οι!υπηρεσίες!δορυφορικής!ευρυζωνικότητας!θα!εξακολουθούν!να!υπάρχουν!σε!10!
ή!20!χρόνια;!Θα!έχουν!καλύτερες!επιδόσεις;$

• Ο$χρόνος$ζωής$των$δορυφόρων$σε$τροχιά$είναι$σήμερα$περίπου$15$χρόνια.$$Οι$
δορυφόροι$αντικαθίστανται$από$τους φορείς$εκμετάλλευσης$δορυφόρων.$

• Η$δορυφορική$τεχνολογία$συνεχίζει$να$εξελίσσεται$και$πρόκειται$να$επιτρέψει$
ταχύτητες$περίπου$100$Mbps$έως$το$2020.$


