
 

 

 

 
Cosmos Business Systems SA,  44 P. Bakogianni Str., 14452 Metamorfosi Attikis, Greece, Tel.+30210 6492800,  Fax +30210 6464069, www.cbs.gr 

   

________________________________________________________________________________________________ 

Δελτίο Τύπου 
 

 

Κατατέθηκαν οι προσφορές για το έργο των free wifi hot spots αξίας  
15 εκατ. ευρώ σε 14 χιλιάδες σημεία πρόσβασης [access points] σε όλη την χώρα.   

  
 

Αθήνα, 20/10/2014 
 

Έτοιμα στα μέσα του 2015 αναμένεται να είναι τα πρώτα 4.000 hotspots για την παροχή δωρεάν πρόσβασης στο 
διαδίκτυο, σε υλοποίηση της εξαγγελίας του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
προσφορών θα γίνει το πρωί της Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου ενώ «μετά την αξιολόγηση των προσφορών που 
υποβλήθηκαν, οι ανάδοχοι που θα επιλεγούν θα κληθούν να υπογράψουν συμφωνία-πλαίσιο με την Γενική 
Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και εν συνεχεία να συμμετέχουν στις διαδικασίες για τη 
σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων για την υλοποίηση του έργου». Ηδη βρισκόμαστε στην 1η φάση ενός 
ευρύτερου έργου και στην 2η φάση θα ενταχθούν στο δίκτυο «σημεία» ειδικού ενδιαφέροντος και χωροθέτησης 
μεγάλης έκτασης όπως πάρκα, λιμάνια, αρχαιολογικοί χώροι. 
 
Το έργο των free wifi hotspots αποτελεί το μεγαλύτερο έργο διεθνώς σε επίπεδο κάλυψης χώρου και τα 
αποτελέσματα του αναμένεται να αποτελέσουν καλή πρακτική για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο 
σχεδιάστηκε και εντάχθηκε άμεσα στο Ε.Π "Ψηφιακή Σύγκληση" από τον Γ.Γ Επικοινωνιών κ. Μενέλαο 
Δασκαλάκη.  
 
Οι εγκαταστάσεις προβλέπεται ότι θα ξεκινήσουν να λειτουργούν σταδιακά από τις αρχές έως και τα μέσα του 
επόμενου έτους (2015). Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 15 εκατ. € και καλύπτεται από το ΕΠ 
«Ψηφιακή Σύγκλιση». Στο ποσό περιλαμβάνεται το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού, του 
λογισμικού διαχείρισης, των υπηρεσιών εγγύησης και συντήρησης του δικτύου αλλά και το λειτουργικό κόστος 
έως το τέλος Οκτωβρίου του 2015. 

Σύμφωνα με το ηλεκτρονικό σύστημα υπέβαλαν προσφορές οι εξής εταιρείες:  

 CosmosBusiness,  

 Ιntracom,  

 ΟTE,  

 Telesto,  

 ΖΤΕ Hellas  

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου και μετά την αξιολόγηση των 
προσφορών που υποβλήθηκαν, οι ανάδοχοι που θα επιλεγούν θα κληθούν να υπογράψουν συμφωνία-πλαίσιο με 
την Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και εν συνεχεία να συμμετέχουν. 

Οι προϋποθέσεις σύνδεσης  
Υπό την προϋπόθεση ότι οι πολίτες θα βρίσκονται σε απόσταση 20 μέτρων από το σημείο πρόσβασης για 
εσωτερικούς χώρους και σε απόσταση 100 μέτρων για τα εξωτερικά σημεία, θα μπορούν να συνδέονται για 
χρονικό διάστημα 30 λεπτών,. Κάθε σημείο θα έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί περίπου 40 έως 50 χρήστες 
ταυτόχρονα οι οποίοι θα μπορούν να έχουν: 
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- Απλή πρόσβαση στο Internet, αλλά με περιορισμούς για ακατάλληλο περιεχόμενο, streaming αρχεία κλπ, 
καθώς και περιορισμό στην ταχύτητα, η οποία κατά μέγιστο θα είναι 1 εως 1,5Mbps. 
-Πρόσβαση σε πληροφορίες της περιοχής και της πόλης. 
- Πρόσβαση σε υπηρεσίες από το δήμο. 

Αργότερα, προβλέπεται και επέκταση του Wi-fi και σε χώρους μεγάλης έκτασης, ειδικού ενδιαφέροντος και 
ειδικών τεχνικών και λειτουργικών απαιτήσεων δικτύου και εξοπλισμού όπως χώροι εκδηλώσεων ή τουριστικού 
ενδιαφέροντος, ανοιχτοί αθλητικοί χώροι κ.λπ. 

Το έργο αφορά στη δημιουργία περίπου 4.000 περιοχών πρόσβασης / hotspots (ή 14.000 σημεία πρόσβασης / 
access points) σε όλη την επικράτεια σύμφωνα με τις υποδείξεις των κατά τόπους δημοτικών αρχών. Μέσω του 
δικτύου που θα εγκατασταθεί, οι πολίτες της χώρας θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση στις υπηρεσίες του 
διαδικτύου, μέσω του κινητού τηλεφώνου τους, του tablet ή του φορητού υπολογιστή τους. Επιπλέον, το έργο 
προβλέπει και την δυνατότητα προσφοράς ταυτοποιημένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες από 
τους Δήμους. 
  

 

 
Η Cosmos Business Systems AEBE, συγκαταλέγεται μεταξύ των κυριοτέρων επιχειρήσεων στον τομέα των 

ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Ελληνικής αγοράς. 
 
 
 Ο κύκλος εργασιών της το 2013 ανήλθε στα 21 εκ € και απευθύνεται σε μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις του 

Ιδιωτικού τομέα και των Τραπεζών, καθώς και σε φορείς του Δημοσίου και των ΔΕΚΟ.  
 
 
Η Cosmos Business Systems συμπλήρωσε το 2014, 27 χρόνια λειτουργίας.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες Cosmos Business Systems AEBE, Τμήμα Marketing και Επικοινωνίας, κα Κατερίνα 

Γεωργίου, τηλ.: 210 6492 800, fax: 210 6464 069, email: cosmos@cbs.gr και ηλεκτρονική διεύθυνση www.cbs.gr.  
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