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Ο λοκληρώνεται το προσεχές διάστηµα ο διεθνής διαγωνι-
σµός για την δηµοπράτηση των δικαιωµάτων χρήσης ρα-
διοφάσµατος ώστε να µπορέσουν οι τηλεπικοινωνιακοί 

πάροχοι να ανάψουν τα πρώτα δίκτυα πέµπτης γενιάς.
Όπως όλα δείχνουν η εµπορική λειτουργία των πρώτων δικτύων 

5G στη χώρα θα γίνει εντός του πρώτου τριµήνου του 2021. Σύµφω-
να µε τα χρονοδιαγράµµατα των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας η πλη-
θυσµιακή κάλυψη των δικτύων 5G θα φτάσει το 60% σε περιοχές της 
Αθήνας και της Θεσσαλονίκης µέσα στα επόµενα τρία χρόνια, αρ-
χής γενοµένης από το 2021 και το 94% µέσα στην επόµενη εξαετία. 

Για το λόγο αυτό η WIND Ελλάς προγραµµατίζει επενδύσεις άνω 
των 500εκ. ευρώ µέσα στην επόµενη πενταετία συµβάλλοντας εντα-
τικά και συνεχιζόµενα στον ψηφιακό µετασχηµατισµό της χώρας.  Πά-
ντα µε υπευθυνότητα και ευαισθησία απέναντι στη δηµόσια υγεία και 
το περιβάλλον επενδύει από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής της στις 
απαραίτητες υποδοµές και στην ανάπτυξη του δικτύου. Με τον ίδιο 
τρόπο συνεχίζει και τώρα, έτσι ώστε να αποτελεί σηµαντικό µέρος αυ-
τής της νέας τεχνολογικής επανάστασης για την χώρα αλλά και την 
παγκόσµια οικονοµία.

■  Γιατί όµως το 5G απαντάται συχνά ως τεχνολογική επανάστα-
ση για τη χώρα µας; 
Εκτός από τα βασικά οφέλη που θα προσφέρουν στην ταχύτητα σύν-
δεσης των καταναλωτών, τα δίκτυα 5G και οι εφαρµογές τους, θα απο-
τελέσουν για την χώρα µας µια µοναδική ευκαιρία βιώσιµης ανάπτυ-
ξης όχι µόνο σε ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσµιο επίπεδο.  

Σύµφωνα µάλιστα µε πρόσφατη µελέτη της EY Ελλάδος, που εκ-
πόνησε για λογαριασµό του Υπουργείου Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης  
η ανάπτυξη των νέων δικτύων θα δώσει µεγάλη ώθηση στις επενδύ-
σεις. Σύµφωνα µε την έρευνα το ύψος των επενδύσεων θα µπορού-
σε να κυµανθεί από 1,2 δισ. έως 1,5 δισ. ευρώ αποκλειστικά για τις 
υποδοµές δικτύων και 2,7 δισ. έως 5 δισ. ευρώ για κλαδικές εφαρµο-
γές που θα αναπτυχθούν γύρω από τα νέα δίκτυα. ∆ηλαδή σωρευτι-
κά µιλάµε για επενδύσεις από 3,9 δισ. έως 6,5 δισ. ευρώ µέσα στην 
επόµενη δεκαετία.

Ακόµα και αν οι παραπάνω εκτιµήσεις αποκλίνουν λίγο από τα 
πραγµατικά µεγέθη είναι σίγουρο πως τα δίκτυα πέµπτης γενιάς θα 
αποτελέσουν καταλύτη και πολλαπλασιαστή του ψηφιακού µετασχη-
µατισµού της ελληνικής κοινωνίας και θα ενισχύσουν τόσο την αντα-
γωνιστικότητα της οικονοµίας όσο και την βελτίωση της ζωής των πο-
λιτών.

Κι αυτό γιατί η ανάπτυξή τους θα ηγηθεί της τέταρτης βιοµηχανι-
κής επανάστασης, αναπτύσσοντας νέα επιχειρηµατικά µοντέλα και 
αναδεικνύοντας έναν νέο τρόπο εργασίας και ζωής, µέσω της χρή-
σης εξελιγµένων ψηφιακών τεχνολογιών, όπως η Τεχνητή Νοηµοσύ-
νη και το Internet of Things.

Πλέον, όλα είναι έτοιµα για το ψηφιακό άλµα, µε αφετηρία το 5G. 
Από την πλευρά της η WIND, είναι στρατηγικός επενδυτής σε υποδο-
µές νέας γενιάς και µε αυτό τον ρόλο της έχει δεσµευτεί να συµβάλ-
λει στην ανάπτυξη των δικτύων 5ης γενιάς στην Ελλάδα µε ένα µεγά-
λο επενδυτικό πλάνο και τεχνογνωσία.

Eνα βήμα πριν ανάψουν τα δίκτυα 
5ης γενιάς στη χώρα μας


