
Η οικονομική κρίση 
της τελευταίας δε-
καετίας και η μείω-
ση της οικονομικής 
δραστηριότητας 

λόγω Covid- 19 δοκίμασαν 
και συνεχίζουν να δοκιμά-
ζουν περαιτέρω τις αντοχές 
της κοινωνίας και της οικο-
νομίας μας.

Από τις πιο σημαντικές κι-
νήσεις που πρέπει να κάνουμε 
ως χώρα για να μπορέσουμε 
να αντεπεξέλθουμε στη νέα 
αυτή πραγματικότητα, είναι να 
αξιοποιήσουμε τις ψηφιακές 
τεχνολογίες. Να καταφέρουμε 
δηλαδή να προσαρμοστούμε 
στα δεδομένα που δημιουργεί 
σε παγκόσμιο επίπεδο η απο-
καλούμενη «Ψηφιακή Επα-
νάσταση», ή αλλιώς «Τέταρτη 
Βιομηχανική Επανάσταση».

Οι ψηφιακές τεχνολογίες, 
και ειδικά τα δίκτυα νέας γε-
νιάς σε κινητή και σταθερή, 
παίζουν καταλυτικό ρόλο στην 
ανάπτυξη της ελληνικής οικο-
νομίας. Μπορούν να συνει-
σφέρουν στην ανάκαμψη των 
ελληνικών επιχειρήσεων και 
να αναζωογονήσουν πολλούς 
κλάδους.

Σήμερα περισσότερο από 
ποτέ έχουμε κατανοήσει πόσο 
σημαντικό ρόλο παίζει η συν-
δεσιμότητα στη ζωή μας. Χω-
ρίς τα γρήγορα δίκτυα νέας 
γενιάς δεν θα μπορούσαμε 
να εργαστούμε, να εκπαιδευ-
τούμε, να διασκεδάσουμε και 
να επικοινωνήσουμε αποτε-
λεσματικά.

Σχετικά με τις επενδύσεις 
που απαιτούνται για την υλο-
ποίηση των δικτύων νέας γε-
νιάς ο κ. Γιώργος Τσαπρούνης, 
διευθυντής Επικοινωνίας της 
WIND Ελλάς, αναφέρει:

«Για εμάς στη WIND τα 
δίκτυα νέας γενιάς αποτε-
λούν έναν στρατηγικό πυ-
λώνα ανάπτυξης, καθώς και 
μια προτεραιότητα χρόνων. 
Σε αυτό το πλαίσιο, πραγμα-
τοποιούμε επενδύσεις που 
αγγίζουν τα 100 εκατ. € ετη-
σίως. Αυτές οι επενδύσεις 
χτίζουν εθνικές υποδομές, 
υποδομές που μένουν στη 
χώρα και μπορούν να απο-
τελέσουν τη βάση ανάπτυξης 
για πολλές περιοχές επιχει-
ρηματικότητας».

Ταυτόχρονα, η Πολιτεία 
και οι τρεις τηλεπικοινωνια-
κοί πάροχοι (Cosmote, WIND 
και Vodafone) ετοιμάζονται 
με ταχείς ρυθμούς να υποδε-
χτούν το 5G, μια επαναστατι-
κή τεχνολογία, με ξεκάθαρο 
αναπτυξιακό χαρακτήρα και 
ένα οικοσύστημα που θα αλ-
ληλοεπιδρά σε κάθε μορφή 
οικονομικής και κοινωνικής 
δραστηριότητας.

Ο διαγωνισμός για την από-
δοση του φάσματος φαίνεται 

ότι θα ολοκληρωθεί πριν από 
την εκπνοή του 2020.

«Πράγματι, η επόμενη 
γενιά δικτύων κινητής τη-
λεφωνίας 5G πρόκειται να 
είναι διαθέσιμη σε σύντομο 
χρονικό διάστημα, συγκεκρι-
μένα μέσα στο πρώτο τρίμηνο 
του 2021. Αυτή τη στιγμή στη 
WIND κινούμαστε με γρήγο-
ρους ρυθμούς, υλοποιούμε 
την κατασκευή του δικτύου 
και αναπτύσσουμε παράλ-
ληλα και την τεχνογνωσία 
μας. Το 5G έρχεται για να 
αλλάξει την καθημερινότη-
τά μας και είμαστε ιδιαίτερα 
ευτυχείς για τη σημαντική 
συμμετοχή και συμβολή της 
εταιρείας μας προς αυτήν 
την κατεύθυνση» σημειώνει 
χαρακτηριστικά ο κ. Τσα-
προύνης.

Τα νέα δίκτυα πρόκειται να 
αναπροσαρμόσουν πλήρως 
κάθε πτυχή της καθημερινό-
τητας των πολιτών. Απίστευτα 
υψηλές ταχύτητες, δυνατότη-
τα σύνδεσης πολλαπλών συ-
σκευών, εξαιρετικά χαμηλές 
καθυστερήσεις είναι μερικές 
μόνο από τις πολλές αλλαγές 
που αναμένεται να επέλθουν 
για τους καταναλωτές. Ολοι 
οι τομείς της χώρας, δημόσι-
οι φορείς, επιχειρήσεις και οι 
ίδιοι οι καταναλωτές αναμένε-
ται να απολαύσουν μια σειρά 
από δυνατότητες, που στόχο 
έχουν να προσφέρουν μια νέα 
καθημερινότητα με νέες εμπει-
ρίες και πλήθος εφαρμογών.

WIND: ΕΠΕΝΔΎΣΕΙΣ 500 ΕΚΑΤ. ΕΎΡΏ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ

Δίκτυα νέας γενιάς: μοχλός  
ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία


