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Η εταιρεία σχεδιάζει μέσα στο α’ τρίμηνο του 2021  
να διαθέσει τις πρώτες εμπορικές υπηρεσίες 5G  
στους συνδρομητές της, αρχής γενομένης από  
τα μεγάλα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης

Σε έναν κόσμο ο οποίος 
αλλάζει ραγδαία λόγω των 
εξελίξεων που φέρνει η 4η 
Βιομηχανική Επανάσταση, 
η ανάπτυξη των δικτύων 
νέας γενιάς σε κινητές και 
σταθερές επικοινωνίες και 
οι μεγάλες επενδύσεις των 
προηγούμενων ετών από 
τους τηλεπικοινωνιακούς 
παρόχους αναδεικνύο-
νται σε εθνικής σημασίας 
υποδομές για τη χώρα. Η 
εξελισσόμενη υγειονομι-
κή κρίση λόγω του νέου 
κορωνοϊού COVID-19 κα-
τέστησε σαφές ότι η συν-
δεσιμότητα και τα δίκτυα 
τηλεπικοινωνιών είναι ο 
στυλοβάτης της επικοινωνί-
ας, της εργασίας, της εκπαί-
δευσης, της υγείας και της 
οικονομίας σε μια περίοδο 
που κάθε κανονικότητα έχει 
ανατραπεί.
Η λέξη-κλειδί για το πα-
ρόν και το μέλλον είναι οι 
επενδύσεις σε όλο το φά-
σμα της οικονομίας και 
των κοινωνικών θεσμών, 
με τις νέες τεχνολογίες να 
επιβάλλουν ραγδαία τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό 
και τη μετάβαση σε μια νέα 
εποχή, όπου το Διαδίκτυο 
και οι υψηλές ταχύτητες 

πρόσβασης θα δημιουρ-
γήσουν μια νέα πραγμα-
τικότητα. 
Οι τηλεπικοινωνίες, ο κατ’ 
εξοχήν κλάδος εντάσεως 
επενδύσεων, έχει ήδη προ-
ετοιμαστεί για τον επόμενο 
κύκλο ανάπτυξης υποδο-
μών, με τη δημιουργία των 
δικτύων κινητής τηλεφωνί-
ας 5ης γενιάς (5G).

Δημοπρασία  
του φάσματος 

Η Ελλάδα φαίνεται απο-
φασισμένη να μη χάσει 
το τρένο της ανάπτυξης, 
έχοντας προγραμματίσει τη 
δημοπρασία του φάσματος 
για την ανάπτυξη δικτύων 
5G και την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας μέσα στον 
Δεκέμβριο, δημιουργώντας 
στέρεες βάσεις για το μέλ-
λον της ως μια ψηφιακά 
έτοιμη χώρα. 
«Οι πάροχοι που θα συμ-
μετέχουν στη δημοπρα-
σία για την εκχώρηση 
του φάσματος διαθέ-

τουν τα απαιτούμενα κε-
φάλαια όχι μόνο για το 
τίμημα που θα κληθούν 
να καταβάλουν στο ελλη-
νικό Δημόσιο, αλλά και 
για να υποστηρίξουν τις 
σημαντικές επενδύσεις 
της επόμενης πενταετί-
ας, ώστε να καταστεί το 
5G διαθέσιμο σε όλους 
τους Ελληνες και σε σχε-
τικά σύντομο χρονικό δι-
άστημα» αναφέρει ο κ. 
Νίκος Μπάμπαλης, Γε-
νικός Διευθυντής Πληρο-
φορικής και Μετασχημα-
τισμού της WIND Ελλάς.
Ο βηματισμός των παρό-
χων αναμένεται ταχύς, 
καθώς επιδιώκεται μέχρι 
το 2023 να υπάρχει 60% 
πληθυσμιακή κάλυψη σε 
5G δίκτυα και υπηρεσί-
ες, με το ποσοστό αυτό 
να αυξάνεται στο 90% 
στο τέλος της πενταετίας. 

Ψηφιακός 
μετασχηματισμός

Η WIND Ελλάς ήδη προε-

τοιμάζεται εντατικά, έχο-
ντας δεσμεύσει κεφάλαια 
ύψους 500 εκατ. ευρώ για 
επενδύσεις σε 5G και νέ-
ας γενιάς δίκτυα την επό-
μενη πενταετία.
Η εταιρεία σχεδιάζει μέ-
σα στο α’ τρίμηνο του 
2021 να διαθέσει τις πρώ-
τες εμπορικές υπηρεσί-
ες 5G στους συνδρομη-
τές της, αρχής γενομένης 
από τα μεγάλα αστικά κέ-
ντρα της Αθήνας και της 
Θεσσαλονίκης. «Η ανά-
πτυξη των δικτύων 5G 
και η δημιουργία ενός 
οικοσυστήματος εταιρει-
ών και εφαρμογών γύρω 
από αυτή την τεχνολογία 
θα επιταχύνουν τον ψη-
φιακό μετασχηματισμό 
της χώρας, με πολλαπλα-
σιαστικά οφέλη για την 
οικονομία, όπως είναι η 
βιώσιμη ανάπτυξη και η 
δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας, ενώ θα συμβά-
λει καθοριστικά και στη 
γεφύρωση του ψηφια-

κού χάσματος» σημειώνει 
ο κ. Μπάμπαλης.

Τηλεργασία και 
εκπαίδευση

Ηδη η χώρα έκανε αποφα-
σιστικές κινήσεις το προη-
γούμενο διάστημα, επιβε-
βλημένες για την ανακοπή 
της εξάπλωσης της πανδη-
μίας, δίνοντας ουσιαστική 
υπόσταση στις ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες του Δημοσίου, 
καθιστώντας πραγματικό-
τητα την τηλεργασία και 
την εξ αποστάσεως εκπαί-
δευση. 
Πλέον, είναι έτοιμη για το 
ψηφιακό άλμα, με αφετη-
ρία τα δίκτυα νέας γενιάς 
και τον σχεδιασμό των πα-
ρόχων να τα αναπτύξουν 
μέσα σε μικρό χρονικό δι-
άστημα, έχοντας την υπο-
στήριξη και της ελληνικής 
πολιτείας. 
Από την πλευρά της η 
WIND, όπως τονίζει ο κ. 
Μπάμπαλης, είναι στρατηγι-
κός επενδυτής σε υποδομές 
νέας γενιάς και με αυτόν 
τον ρόλο της έχει δεσμευτεί 
να συμβάλει στην ανάπτυξη 
του 5G στην Ελλάδα με ένα 
μεγάλο επενδυτικό πλάνο 
και τεχνογνωσία.

Η χώρα μας 
προετοιμάζεται 
εντατικά για το 
ψηφιακό άλμα 

ώστε να καταστεί 
το 5G διαθέσιμο 

σε όλους τους 
Ελληνες σε 

σύντομο χρονικό 
διάστημα
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