
O Γενικός ∆ιευθυντής ∆ικτύου WIND Ελλάς µιλάει 
στα «ΝΕΑ» και επισηµαίνει ότι µέσα στο πρώτο τρίµηνο του 
2021 θα φθάσει η νέα τεχνολογία στους έλληνες χρήστες

Θα επενδύσουµε 
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σε 5G – νέα δίκτυα

Νίκος
   Πανόπουλος

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
ΚΩΣΤΑΣ ΝΤΕΛΕΖΟΣ

κρίνεται στις εκάστοτε παρούσες συνθήκες, 
αλλά και να οδηγεί τις εξελίξεις. Το βλέµµα 
µας είναι συνεχώς στραµµένο στην επόµε-
νη µέρα, οπότε για τη WIND δεν αποτελεί 
ένα νέο τεχνολογικό άλµα, αλλά µια συνέ-
χεια του προγραµµατισµού και των σηµα-
ντικών επενδύσεων που κάνει στο διάστη-
µα των τελευταίων χρόνων.

Τι ύψος θα έχουν οι επενδύσεις της εται-
ρείας για το 5G, µαζί µε την απόκτηση του 
φάσµατος;

Η πίστη µας στη δύναµη ενός σύγχρονου 
διασυνδεδεµένου κόσµου, µας έχει οδηγή-
σει στην υλοποίηση ενός εκ των µεγαλύτε-
ρων ιδιωτικών επενδυτικών έργων στην Ελ-
λάδα. Οι συνολικές επενδύσεις της εταιρεί-
ας αναµένεται να φτάσουν τα 500 εκατ. ευ-
ρώ τα επόµενα 5 χρόνια. Η WIND συµβάλλει 
εντατικά και συνεχιζόµενα στον ψηφιακό µε-
τασχηµατισµό της χώρας, επενδύοντας από 
τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής της στις απα-
ραίτητες υποδοµές και στην ανάπτυξη του 

δικτύου. Πάντα µε υπευθυνότητα και ευαι-
σθησία απέναντι στη δηµόσια υγεία και το 
περιβάλλον. Με τον ίδιο τρόπο στοχεύουµε 
να συνεχίσουµε και τώρα, έτσι ώστε να απο-
τελέσουµε σηµαντικό µέρος αυτής της νέας 
τεχνολογικής επανάστασης για την χώρα.

Σας προβληµατίζουν οι τάσεις «δαιµονο-
ποίησης» των νέων δικτύων; Τι θα πρέπει 
να γίνει;

Τους τελευταίους µήνες κυκλοφόρησαν διά-
φορα «fake news» και θεωρίες «συνωµοσίας» 
που προσπαθούν να συνδέσουν τα νέα δί-
κτυα µε µια σειρά από φόβους, προβληµα-
τισµούς και ανησυχίες, που στην πραγµατι-
κότητα, µε βάση τα επιστηµονικά δεδοµένα 
δεν σχετίζονται µε τo 5G. Βλέπουµε όµως, 
πως ακόµα και αυτές οι ακραίες απόψεις και 
τα «fake news», τείνουν να αποτελέσουν πα-
ρελθόν για την κοινή γνώµη. Η επιστηµονι-
κή κοινότητα έχει τοποθετηθεί µε σαφήνεια 
και εµπεριστατωµένα. Επιστήµη και τεχνολο-
γία, µαζί, αποδεικνύουν εµπράκτως τα απε-
ριόριστα οφέλη και το πλήθος των δυνατο-
τήτων που αναµένεται να προσφέρει η νέα 
τεχνολογία του 5G.

σης πολλαπλών συσκευών, εξαιρετικά χα-
µηλές καθυστερήσεις, είναι µόνο µερικές 
από τις πολλές αλλαγές που αναµένεται 
να επέλθουν µελλοντικά για τους κατανα-
λωτές. Όλοι οι τοµείς της χώρας, δηµόσιοι 
φορείς, επιχειρήσεις και οι ίδιοι οι κατα-
ναλωτές, αναµένεται να απολαύσουν µια 
σειρά από δυνατότητες, που στόχο έχουν 
τα επόµενα χρόνια να προσφέρουν µια νέα 
καθηµερινότητα µε νέες εµπειρίες και πλή-
θος εφαρµογών.

Είπε
Η WIND συµβάλλει εντατικά 
και συνεχιζόµενα στον ψηφιακό 
µετασχηµατισµό της χώρας, 
επενδύοντας από τα πρώτα 
χρόνια της ίδρυσής της στις 
απαραίτητες υποδοµές και 
στην ανάπτυξη του δικτύου, µε 
υπευθυνότητα και ευαισθησία 
απέναντι στη δηµόσια υγεία και 
το περιβάλλον

Πόσο έτοιµη είναι η WIND για το νέο τε-
χνολογικό άλµα;

Απόλυτα. Για την WIND τα δίκτυα νέας γε-
νιάς αποτελούν έναν στρατηγικό πυλώνα 
κοµβικής σηµασίας, καθώς και µια προτε-
ραιότητα χρόνων. Σε αυτό το πλαίσιο, πραγ-
µατοποιούµε επενδύσεις που αγγίζουν τα 
100 εκατ. ευρώ ετησίως σε δίκτυα νέας γε-
νιάς και νέες τεχνολογίες, αναπτύσσοντας 
και υλοποιώντας έναν στρατηγικό σχεδια-
σµό, ο οποίος στοχεύει όχι µόνο να ανταπο-
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Στο πρώτο τρίµηνο του 2021 η «πολυ-
συζητηµένη» τεχνολογία των τηλε-
πικοινωνιακών δικτύων πέµπτης γε-

νιάς (5G) θα φτάσει και στην Ελλάδα! Αρχι-
κά θα τη γνωρίσουν οι κάτοικοι συγκεκρι-
µένων περιοχών της Αθήνας και της Θεσ-
σαλονίκης. Μέσα στα πρώτα τρία χρόνια τα 
δίκτυα 5G θα καλύψουν το 60% του πληθυ-
σµού της χώρας, λέει στα «ΝΕΑ» ο Νίκος Πα-
νόπουλος, Γενικός ∆ιευθυντής ∆ικτύου της 
WIND Ελλάς, επισηµαίνοντας ότι η WIND 
θα επενδύσει πάνω από 500 εκατ. ευρώ µέ-
σα στην ερχόµενη πενταετία. 

Η εµπειρία των χρηστών, προσθέτει ο κ. 
Πανόπουλος, θα είναι συναρπαστική, καθώς 
το 5G σταδιακά θα αναπροσαρµόσει σηµα-
ντικά κάθε πτυχή της καθηµερινότητάς τους. 
Οι απίστευτα υψηλές ταχύτητες σερφαρί-
σµατος, η δυνατότητα διασύνδεσης πολλα-
πλών συσκευών στο ∆ιαδίκτυο και µεταξύ 
τους, όπως και οι εξαιρετικά χαµηλές καθυ-
στερήσεις, είναι µόνο µερικές από τις πολ-
λές αλλαγές που αναµένεται να επέλθουν.

Τα δίκτυα πέµπτης γενιάς (5G) προ των 
πυλών της χώρας;

Πράγµατι, η επόµενη γενιά δικτύων κινη-
τής τηλεφωνίας πρόκειται να είναι διαθέ-
σιµη σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Με τη 
φράση «σύντοµο χρονικό διάστηµα» εννο-
ούµε πως οι πρώτοι χρήστες κινητών τηλε-
φώνων 5ης γενιάς στην Ελλάδα θα αποτε-
λέσουν γεγονός στις αρχές του 2021. Αυτή 
τη στιγµή κινούµαστε µε γρήγορους ρυθ-
µούς, υλοποιούµε την κατασκευή του δι-
κτύου και αναπτύσσουµε παράλληλα και 
την τεχνογνωσία µας. Το 5G έρχεται για 
να αλλάξει την καθηµερινότητά µας και εί-
µαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για τη σηµαντι-
κή συµβολή της εταιρείας µας προς αυτή 
τη κατεύθυνση.

Σε πόσο διάστηµα οι Ελληνες θα έχουν 
υπηρεσίες 5G στο κινητό τους;

Οπως σας ανέφερα και προηγουµένως, προ-
ετοιµαζόµαστε µε τέτοιον τρόπο ώστε να εί-
µαστε απόλυτα έτοιµοι στις αρχές του νέου 
έτους. Συγκεκριµένα, η διάθεση της τεχνο-
λογίας θα ξεκινήσει το πρώτο τρίµηνο του 
2021 σε περιοχές της Αθήνας και της Θεσ-
σαλονίκης, µε ανάπτυξη που στοχεύει να 
ξεπεράσει το 60% σε πληθυσµιακή κάλυ-
ψη τα τρία πρώτα χρόνια. Είναι σηµαντικό 
όµως να τονιστεί, πως για να µπορέσουν οι 
καταναλωτές να απολαύσουν τις δυνατό-
τητες της νέας τεχνολογίας του 5G, χρειά-
ζονται και τις απαραίτητες νέες συσκευές, 
οι οποίες είναι ήδη διαθέσιµες στην αγο-
ρά, σε προσιτές τιµές.

Τι καινούργιο θα φέρουν τα νέα δίκτυα 
στην καθηµερινότητα του πολίτη;

Τα νέα δίκτυα πρόκειται σταδιακά να ανα-
προσαρµόσουν σηµαντικά κάθε πτυχή της 
καθηµερινότητας των πολιτών. Απίστευ-
τα υψηλές ταχύτητες, δυνατότητα σύνδε-
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