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Στρατηγική και Στόχοι 
• Η δημιουργία των θεμελίων για το ψηφιακό μετασχηματισμό 

της κοινωνίας και της οικονομίας της Κύπρου, στην εποχή 
του Gigabit. 

• Το δίκτυο Fiber που αναπτύσσει η Cyta να προσφέρει στην 
κοινωνία τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τις τεχνολογίες του 
μέλλοντος με δίκτυα νέας γενιάς αναβαθμίζοντας το βιοτικό 
επίπεδο των πολιτών και βελτιώνοντας την επιχειρηματική 
δραστηριότητα.

• Η χώρα μας να καθιερωθεί ως ένας από τους πιο 
σύγχρονους τηλεπικοινωνιακούς προορισμούς διεθνώς, με 
δυνατότητες υπηρεσιών που εκτοξεύουν την παραγωγική της 
δυναμική και αλλάζουν την καθημερινότητα της κοινωνίας

• Το δίκτυο Fiber θα καλύψει πέραν των 180χιλ. υποστατικά 
με τη πλειοψηφία των αναπτύξεων θα γίνει τα πρώτα 4 
χρόνια (100χιλ υποστατικά).

• Υπερύψηλες ταχυτήτες μέχρι 1Gbps και ακόμη ψηλότερων 
όπου υπάρχει ζήτηση και η αναβάθμιση εμπειρίας, με 
βελτιωμένη αξιοπιστία δικτύου, μικρότερο latency, 
εξαιρετικής ποιότητα φωνή και εικόνας





Τοπολογία Δικτύου : PtmP - Υφιστάμενη Τεχνολογία Δικτύου: GPON

Δίκτυο FTTH – Τοπολογία και Τεχνολογία Πρόσβασης



Αρχιτεκτονική Ανάπτυξης Δικτύου FTTH 



Εξοπλισμός Δικτύου FTTH 



Γιατί FTTH ?

• Η τεχνολογία καθορίζει την ταχύτητα  
• GPON: ≈2,5Gbps down/1.2Gbps up ανά PON
• XGSPON: ≈10Gbps down/10Gbps up ανά PON
• NGPON2: ≈ 40Gbps down/40Gbps up ανά 

PON

• Απεριόριστες δυνατότητες σε ταχύτητες

• Εξαιρετική Αξιοπιστία που δεν επηρεάζεται από 
εξωγενείς παράγοντες όπως υγρασία και 
ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.

• Ιδανικό για να υποστηρίξει μελλοντικές ευρυζωνικές
υπηρεσίες. Τεχνητής Νοημοσύνης, του Cloud, του 
Internet of Things, της Εικονικής 
Πραγματικότητας (VR), του 3D printing



Αρχικές 
Υπηρεσίες

• Πρόσβαση στο internet με ταχύτητες 
μέχρι 1Gbps.

• Παροχή Tηλεόρασης (IPTV) και video 
υπερυψηλής ευκρίνειας 4Κ.

• Παροχή Υπηρεσιών Φωνής (VoIP). 

• Επιχειρηματικά Προϊόντα πρόσβασης στο 
διαδίκτυο και δικτύωσης. 

• Πρόσβαση σε υπηρεσίες Cloud και IoT.

• Πρόσβαση σε εφαρμογές που απαιτούν 
χαμηλή καθυστέρηση ή/ και ψηλό upload 
όπως gaming, virtual reality.



Στάδια 
Ανάπτυξης

• Αρχικά γίνεται ανάπτυξη του δικτύου κορμού από τo Ενσύρματο Δίκτυο Πρόσβασης της Cyta
(από τον ΤΟΚ μέχρι την ένωση διανομής). 

• Σε δεύτερο στάδιο γίνεται άνοιγμα περιοχών (γειτονιών) βάσει τριμηνιαίου κυλιόμενου 
προγράμματος  και ενημερώνονται ταυτόχρονα οι Υπηρεσίες Πελατών της Cyta και οι υπόλοιποι 
Πάροχοι. 

• Μετά την πάροδο 3 χρόνων από το άνοιγμα περιοχής θα αδρανοποιείται το χάλκινο δίκτυο της.



Διαδικασία Ανάπτυξης Δικτύου FTTH –
Τριμηνιαίο Πρόγραμμα Ανοίγματος Περιοχών

Παράδειγμα στο οποίο φαίνονται 
περιοχές που έχουν ανοίξει για 
μαζικές συνδέσεις πελατών 
(πράσινες) και  αυτές που 
προγραμματίζονται να ανοίξουν το 
επόμενο τρίμηνο (μπλε)

Τριμηνιαίο Πρόγραμμα ανοίγματος περιοχών



Κάλυψη περιοχών δεκαετές



Προϋποθέσεις 
για Επιτυχή 

Υλοποίηση του 
Έργου 

✓ Δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης υλοποιώντας τις 
πρόνοιες της ψηφιακής ατζέντας της EE για το 
2020 και 2025.

✓ Δέσμευση της Cyta για υλοποίηση του 
προγράμματος

✓ Μακροπρόθεσμος προγραμματισμός και 
παρακολούθηση του Έργου, δομημένη διαδικασία 
ανάπτυξης του δικτύου και σχετική τεχνογνωσία

✓ Ρυθμιστικό Πλαίσιο που προνοεί προσφορά 
χοντρικών προϊόντων εικονικής πρόσβασης VULA.

? θα βοηθούσε η συνδρομή της πολιτείας για επιχορήγηση μέρους του 
κόστους των εσωτερικών καλωδιώσεων υφιστάμενων πολυκατοικιών   
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