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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η συνδεσιµότητα έχει υποστηρίξει πολίτες, επιχειρήσεις και δηµόσιες διοικήσεις εν µέσω 
της πανδηµίας και θα αποτελέσει ουσιαστικό πυλώνα της ανάκαµψης. Τα προηγµένα 
δίκτυα είναι ένας ουσιαστικός πυλώνας και από τα πιο θεµελιώδη τµήµατα του ψηφιακού 
µετασχηµατισµού της ΕΕ. Η έγκαιρη ανάπτυξη οπτικών ινών και 5G θα προσφέρει 
σηµαντικές οικονοµικές ευκαιρίες για τα επόµενα χρόνια, ως κρίσιµο πλεονέκτηµα για 
την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιµότητα και θα αποτελέσει έναν σηµαντικό 
παράγοντα για τις µελλοντικές ψηφιακές υπηρεσίες.

Σε αυτό το πλαίσιο, γίνεται αντιληπτό ότι τα δίκτυα 
πέµπτης γενιάς (5G) είναι κάτι πολύ περισσότερο από
την κινητή τηλεφωνία. Είναι ο πυρήνας ενός νέου 
ψηφιακού περιβάλλοντος που συνδυάζει την τεχνητή 
νοηµοσύνη και το cloud computing και θα δηµιουργήσει 
νέες υπηρεσίες και προϊόντα µε δυνατότητα άµεσης 
σύνδεσης στο διαδίκτυο. 

∆ηµιουργείται λοιπόν µία ψηφιακή και διασυνδεόµενη 
οικονοµία, στην οποία το 5G ικανοποιεί την αυξανόµενη 
ζήτηση για δηµιουργία και µετακίνηση δεδοµένων και νέων 
γνώσεων, γρηγορότερα και πιο αποτελεσµατικά. 
∆ηµιουργείται ένα «βιοµηχανικό ∆ιαδίκτυο» που θα αλλάξει 
τον τρόπο παραγωγής υπηρεσιών και αγαθών και θα 
αυξήσει την παραγωγικότητα, ενώ θα µειώσει το κόστος. 
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*Ενηµερωτικό γράφηµα: Ένα λεπτό στο ∆ιαδίκτυο το 2020 | Στατίστα

Η Ευρώπη έχει
µείνει πίσω από
τις ΗΠΑ και την Ασία,
στην κατασκευή
δικτύων 5G.

Κινητά τηλέφωνα 48.7% Άλλο 5.4%

Tablets 1.3%

Laptops 2.4%

Modules 12.7%

5G ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Περίπου 1 στους 4 Ευρωπαίους
µπορούν να συνδεθούν σε
δίκτυο 5G σε σύγκριση µε 
το 76% των Αµερικανών.

Στα τέλη Σεπτεµβρίου 2020, το ποσοστό των 
Ευρωπαίων που µπορούσαν να συνδεθούν σε 
δίκτυο 5G ήταν 24%. Σε σύγκριση µε το 76% των 
Αµερικανών που είναι σε θέση να συνδεθούν µε 5G 
και µε τα ακόµη υψηλότερα ποσοστά σε ορισµένα 
µέρη της Ασίας, όπως η Νότια Κορέα όπου το 
ποσοστό αγγίζει το 93%, η Ευρώπη υστερεί, 
σύµφωνα µε µια έκθεση του οργανισµού 
τηλεπικοινωνιών ETNO και της εταιρείας ερευνών 
Analysys Mason.

Τα δίκτυα 5G θεωρούνται εθνικές υποδοµές 
κρίσιµης σηµασίας από τις περισσότερες 
κυβερνήσεις και παίζουν καθοριστικό ρόλο στον 
εκσυγχρονισµό των εργοστασίων, των συστηµάτων 
µεταφορών και της υγειονοµικής περίθαλψης. 
Οι χαµηλές επιδόσεις της Ευρώπης και ο αργός 
ρυθµός αναβαθµίσεων δικτύου σε σύγκριση µε 
άλλες περιοχές, δηµιουργούν ανησυχίες σχετικά 
µε τον οικονοµικό αντίκτυπο που θα έχουν. 

Η βιοµηχανία ισχυρίζεται εδώ και πολύ καιρό ότι οι 
αυστηροί και ασυνεπείς κανονισµοί έχουν εµποδίσει 
την πρόοδο σε ολόκληρη την κατακερµατισµένη 
ευρωπαϊκή αγορά, προκαλώντας χαµηλές αποδόσεις 
στις επενδύσεις και θέτοντας τροχοπέδη στην 
επένδυση των δισεκατοµµυρίων ευρώ που 
απαιτούνται για την αναβάθµιση των δικτύων σε 5G.

Το 5G δεν έχει ακόµη αναδειχθεί ως απαραίτητη 
τεχνολογία καταναλωτών, αλλά θεωρείται 
οικονοµικός µοχλός για µια ποικιλία βιοµηχανιών. 
Οι κορυφαίοι βιοµήχανοι της Ευρώπης έχουν 
προειδοποιήσει ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη να 
καλυφθεί το χάσµα µε τις ΗΠΑ και την Ασία και ότι 
η αποτυχία συντονισµού της ανάπτυξής του σε 
ολόκληρη την περιοχή, θα µπορούσε να αφήσει 
τις αλυσίδες εφοδιασµού µη ανταγωνιστικές και να 
οδηγήσει σε µείωση των επενδύσεων.

Βιοµηχανικά routers 5.4%

FWA CPE 19.4%

Hotspots 4.6%
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Σχέδιο Ανάκαµψης - Ψηφιακά έργα 

5G: Η σηµαία της σύγχρονης επανάστασης 
Το 5G είναι το «σύµβολο» της τέταρτης Βιοµηχανικής 
Επανάστασης. Είναι το µέσο που θα µετατρέψει τις ιδέες 
σε καινοτοµία και θα αποτελέσει το καύσιµο της ψηφια-
κής οικονοµίας. Οι τεχνολογίες 5G θα λειτουργήσουν 
ως οι νευρώνες της τεχνητής νοηµοσύνης, θα επιτρέ-
ψουν στις µηχανές να αντιληφθούν τις ανάγκες µας, δη-
µιουργώντας ταυτόχρονα νέες θέσεις εργασίας. Σύµ-
φωνα µε έρευνα της Ernst & Young, την επόµενη δεκαε-
τία, εφόσον όλα κυλήσουν οµαλά, το 5G θα εισφέρει 
σωρευτική αύξηση σε όρους ακαθάριστης προστιθέµε-
νης αξίας από 7,3 έως 12,4 δισ. ευρώ, καθώς και τη δη-
µιουργία 50.000 έως 69.000 νέων θέσεων εργασίας. 

Με το 5G θα γίνουµε οι πρώτες γενιές που θα συνδέσουν 
την επιστηµονική φαντασία µε την πραγµατικότητα. Είναι 
ένας γενναίος, πιο συναρπαστικός, αλλά και πιο ανταγω-
νιστικός κόσµος. Τα σύνορα χάνουν τη σηµασία τους, η 
χώρα που ζεις δεν συνδέεται απαραιτήτως µε τη χώρα 
που δουλεύεις, άνθρωποι και µηχανές διασυνδέονται 
µεταξύ τους. Τα πάντα είναι στο cloud. Θα δούµε νέα επι-
χειρηµατικά µοντέλα νέο τρόπο εργασίας και ζωής. Εξε-
λιγµένες ψηφιακές τεχνολογίες, όπως η Τεχνητή Νοηµο-
σύνη, το Internet of Things, το Mobile Edge Computing, η 
επαυξηµένη πραγµατικότητα, τα drones, η ροµποτική θα 
γίνουν εργαλεία της καθηµερινότητάς µας.

Η WIND Ελλάς στέκεται µπροστά στο νέο τοπίο µε ένα 
επενδυτικό πλάνο 500 εκατ. ευρώ σε ορίζοντα πέντε 
ετών, ώστε η χώρα, αλλά και κάθε ένας από τους αν-
θρώπους της ξεχωριστά, να αξιοποιήσουν τις τεχνολο-
γίες του 5G. Οι στόχοι είναι υψηλοί: 60% πληθυσµιακή 
κάλυψη σε 5G δίκτυα και υπηρεσίες έως το 2023 και 
90% σε βάθος πενταετίας. Θα τους πετύχουµε, αυτό 
είναι βέβαιο. Το αποδείξαµε, άλλωστε, στα ζοφερά 
χρόνια της κρίσης και στην περίοδο της πανδηµίας: πι-

στεύουµε στη χώρα και επενδύουµε στις προοπτικές 
και στους ανθρώπους της. Βέβαια, πρέπει να είναι 
σαφές πως ο δρόµος για να δούµε τις πλήρεις δυνατό-
τητες των νέων δικτύων θα είναι µακρύς και θα απαιτή-
σει δροµείς µεγάλων αποστάσεων. ∆εσµευόµαστε ότι 
η WIND Ελλάς θα είναι σταθερά ένας από αυτούς. Τα 
καταφέραµε έµπρακτα πολλές φορές στο παρελθόν και 
θα συνεχίσουµε να το κάνουµε.

Η Ελλάδα βρίσκεται µπροστά σε µία σειρά από δηµι-
ουργικές προκλήσεις. Είναι µία χώρα που διαθέτει αξι-
όπιστες υποδοµές που µπορεί πλέον να προσελκύσει 
επαγγελµατίες, ψηφιακούς νοµάδες και επιχειρήσεις 
από όλον τον κόσµο. Στην εποχή του «ψηφιακού 
νέφους» (cloud) και των δικτύων, η πατρίδα µας έχει 
όλες τις προοπτικές για να εξελιχθεί σε έναν top ελκυ-
στικό προορισµό για να επιχειρείς και να εργάζεσαι. 
Ναι, το πιστεύουµε. Και το υπηρετούµε. 

Η WIND Ελλάς ανήκει στην οµάδα των επιχειρήσεων 
που δηµιουργούν το εθνικό κεφάλαιο για να επενδύ-
σουµε στο µέλλον της χώρας, στα δίκτυα και στις νέες 
τεχνολογίες. Εκεί, άλλωστε, επενδύουµε ένα σηµαντι-
κό ποσοστό των εσόδων µας, από τα υψηλότερα στην 
ευρωπαϊκή αγορά τηλεπικοινωνιών.

Ως εταιρεία και ως κλάδος εστιάζουµε πλέον στη µόνιµη 
και σταθερή βελτίωση της ελληνικής οικονοµίας µέσα 
από µεγάλα έργα και ώριµα σχήµατα, που είναι έτοιµα να 
απορροφήσουν τους ευρωπαϊκούς πόρους του Ταµείου 
Ανάκαµψης. Ανήκουµε σε εκείνη την οµάδα των επιχειρή-
σεων που θα συνδράµει την εθνική προσπάθεια να απο-
κτήσει η χώρα µακροπρόθεσµο πολλαπλασιαστικό απο-
τέλεσµα από τα δίκτυα νέας γενιάς, τα οποία θα αποτελέ-
σουν κρίσιµη υποδοµή για την Ελλάδα.

Νάσος Ζαρκαλής
Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος WIND Ελλάς

Σηµείωση: το κείµενο είναι απόσπασµα από άρθρο που φιλοξενήθηκε 

στο «Τurning Points 2021» από το "Euro2day" και τους "New York Times”

Η προσφορά υψηλού επιπέδου τεχνολογικών υπηρε-
σιών και προϊόντων σε επιχειρήσεις και καταναλωτές, 
η συµβολή σε πρωτοβουλίες ψηφιακού µετασχηµατι-
σµού, καθώς και η δηµιουργία µίας εξαιρετικής εµπει-
ρίας για τον πελάτη παραµένουν οι στρατηγικοί µας 
στόχοι. Αν θέλετε είναι η χρονική στιγµή της δικής µας 
σύγχρονης επανάστασης για ένα βιώσιµο οικονοµικό 
περιβάλλον, µε υψηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης, 
συνθήκες µεγαλύτερης ευηµερίας και βελτίωσης της 
ζωής για όλους.

ΕΛΛΑ∆Α 2.0ΕΛΛΑ∆Α 2.0

Σε 22% ανέρχεται το ποσοστό που θα 
απορροφήσουν οι ψηφιακές δράσεις του 
σχεδίου ανάκαµψης “Ελλάδα 2.0”, το οποίο 
ενσωµατώνει €18,2 δισ. επιδοτήσεων, που θα 
χρηµατοδοτήσουν δηµόσιες επενδύσεις και 
€12,7 δισ. δανείων από την Ε.Ε., τα οποία θα 
στηρίξουν ιδιωτικές επενδύσεις, στοχεύοντας 
συνολικά στην κινητοποίηση €57 δισ. 

Το σχέδιο περιλαµβάνει ψηφιακές δράσεις, 
όπως η ανάπτυξη δικτύου 5G στους ελληνικούς 
αυτοκινητόδροµους, η προεγκατάσταση 
οπτικών ινών στα κτίρια, οι ψηφιακές υποδοµές 
σε όλες τις σχολικές αίθουσες, η ψηφιακή 
διασύνδεση των ελληνικών νησιών, αλλά και η 
προώθηση της µετάβασης σε γρήγορες 
ευρυζωνικές συνδέσεις.

Ν Α Σ Ο Σ  Ζ Α Ρ Κ Α Λ Η Σ
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Πολλά µπορούν να συµβούν σε ένα λεπτό. Και ακόµη περισσότερα συνέβησαν σε ένα λεπτό
στο διαδίκτυο το 2020, τη χρονιά που έκανε τον κόσµο να αλλάξει ριζικά. Καθώς ο COVID-19 επηρέασε 
την καθηµερινότητά µας, πολλές πτυχές της ζωής - εργασία, εκπαίδευση, οικονοµία, ψυχαγωγία, 
για να αναφέρουµε µόνο λίγες - µεταφέρθηκαν στο διαδίκτυο.

Σύµφωνα µε τα δεδοµένα που συνέταξε η Visual Capitalist, ένα µόνο λεπτό διαδικτύου περιέχει περισσότερες από 400.000 ώρες βίντεο
που µεταδίδονται στο Netflix, 500 ώρες βίντεο που µεταφορτώνονται από χρήστες στο YouTube και σχεδόν 42 εκατοµµύρια µηνύµατα
που µοιράζονται µέσω του WhatsApp. Το ίδιο λεπτό διαδικτύου περιέχει επίσης περισσότερα από 6.500 πακέτα που αποστέλλονται
από την Amazon, καθώς και 208.333 συµµετέχοντες σε συναντήσεις Zoom.

EΝΑ ΛΕΠΤΟ ΣΤΟ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΤΟ 2020

60”

404.444 ώρες streaming
από τους χρήστες

2.704 εγκαταστάσεις
εφαρµογών

6.659 πακέτα
που στάλθηκαν 

208.333 συµµετέχοντες
σε συναντήσεις

319 νέοι χρήστες

500 ώρες βίντεο που
ανέβασαν οι χρήστες 

347.222 ιστορίες 

52.083 χρήστες
που συνδέθηκαν 

41,7 εκ. µηνύµατα
που στάλθηκαν

28 νέα τραγούδια
που ανέβηκαν στην

βιβλιοθήκη
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5G: Η κατάταξη της Ελλάδας 
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

• Τρεις στις τέσσερις εταιρείες θα πρέπει να 
χρησιµοποιούν υπηρεσίες υπολογιστικού 
νέφους, µαζικά δεδοµένα και τεχνητή 
νοηµοσύνη.

• Έως το 2030, οι ψηφιακές τεχνολογίες δεν θα 
αποτελούν απλώς και µόνο καταλυτικούς 
παράγοντες, αλλά θα υιοθετηθούν και σε 
επίπεδο νέων προϊόντων, παραγωγικών 
διαδικασιών και επιχειρηµατικών µοντέλων.

Τον Σεπτέµβριο του 2020, η Επιτροπή κάλεσε τα κράτη-µέλη να αναπτύξουν µια εργαλειοθήκη 
βέλτιστων πρακτικών για τη µείωση κόστους ανάπτυξης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την 
αποτελεσµατική πρόσβαση σε ραδιοφάσµα 5G. Προέκυψε λοιπόν το Connectivity Toolbox, ένα σύνολο 
βέλτιστων πρακτικών έγκαιρης επέκτασης 5G και γρήγορης ευρυζωνικής σύνδεσης. Τα µέτρα, βοηθούν 
τους διαχειριστές δικτύων να µειώσουν το κόστος ανάπτυξης δικτύων, και τα κράτη-µέλη να µπορούν 
να τα χρησιµοποιήσουν για να δώσουν πρόσβαση στους φορείς, στο φάσµα που χρειάζονται για την 
ανάπτυξη 5G και να ενθαρρύνουν περαιτέρω επενδύσεις. 

Η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης ως προς τη διάθεση 
των συχνοτήτων για τα δίκτυα κινητών επικοινωνιών 5ης γενιάς (5G), πάνω στις 
οποίες οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας προχωρούν στις υποδοµές των δικτύων 5G. 
Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Φινλανδία.

Η Ελλάδα, σύµφωνα µε την εταιρεία iDATE (στοιχεία ∆εκεµβρίου 2020), έχει αποδώσει το 83% των 
συχνοτήτων για τα δίκτυα 5ης γενιάς. Ο µέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι µόλις 35,7%. Ένα 
χρόνο πριν, η Ελλάδα βρισκόταν χαµηλά στην κατάταξη, ανάµεσα στις Εσθονία, Λιθουανία, Μάλτα, 
Λετονία, Βουλγαρία, Σλοβενία, Κροατία και Πολωνία.

Όλα τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά θα πρέπει 
να διαθέτουν σύνδεση gigabit

(έναντι του 59 % των νοικοκυριών το 2020)
και όλες οι κατοικηµένες περιοχές
θα πρέπει να καλύπτονται από 5G 

(έναντι του 14 % το 2021)

Τον Μάρτιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την 
«Ψηφιακή Πυξίδα 2030: η ευρωπαϊκή προσέγγιση 
για την ψηφιακή δεκαετία», που αποτελεί το όραµα 
για έναν επιτυχηµένο ψηφιακό µετασχηµατισµό έως το 
2030. Βασικό στοιχείο θα είναι η ενδυνάµωση των 
πολιτών και η τεχνολογική πρωτοπορία, µε σκοπό µια 
πιο ανθεκτική και ευηµερούσα κοινωνία. Ο στόχος 
είναι να συνδεθούν όλα τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά µε 
ταχύτητες gigabit και να εξασφαλιστεί κάλυψη 5G για 
όλες τις κατοικηµένες περιοχές της ΕΕ, καθώς και για 
µεγάλες οδικές µεταφορές.

Ψηφιακή
Πυξίδα 2030

Ένα σύνολο βέλτιστων πρακτικών
(Connectivity Toolbox)

Βασικά στοιχεία συσκευών 
Ο αριθµός των συσκευών 5G 
συνεχίζει να αυξάνεται και τον 
Μάρτιο ξεπέρασε τις 600. Μέχρι 
τα µέσα Μαρτίου, είχαν 
ανακοινωθεί 628 συσκευές 5G, 
δηλαδή παρατηρήθηκε µια αύξηση 
21% σε σχέση µε το προηγούµενο 
τρίµηνο. Ο αριθµός των συσκευών 
5G που διατίθεται στο εµπόριο 
έχει επίσης αναπτυχθεί γρήγορα, 
ξεπερνώντας για πρώτη φορά τις 
400 συσκευές. Ο συνολικός 
αριθµός των διαθέσιµων στο 
εµπόριο 5G συσκευών ήταν 404 
µέχρι τα µέσα Μαρτίου, δηλαδή 
παρατηρήθηκε αύξηση 33,3% 
µέσα σε ένα τρίµηνο και 
αντιπροσωπεύει το 64,3% των 
συσκευών 5G που έχουν 
ανακοινωθεί συνολικά. 
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Οι σύγχρονες επιχειρήσεις χρειάζεται να βρίσκονται στην καρδιά της «έξυπνης» 
εποχής της Βιοµηχανίας 4.0. Με τις καινοτόµες υπηρεσίες WIND Business IoT, 
(Smart cities, Smart parks, Smart fleet, Smart freeze) καθώς και λύσεις όπως το 
Wind Secure SD-WAN, οι επιχειρήσεις των ΒΙ.ΠΕ θα έχουν τη δυνατότητα να βρίσκο-
νται στην κορυφή των τεχνολογικών εξελίξεων, διαθέτοντας έτσι ισχυρό ανταγωνι-
στικό πλεονέκτηµα. Ταυτόχρονα, εξυπηρετείται και ο σηµαντικός εθνικός στόχος 
ενίσχυσης της ελληνικής βιοµηχανίας και αύξησης της συµµετοχής της στο ΑΕΠ, στο 
πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας για την οικονοµική ανάκαµψη της χώρας. 

ΠΛΗΡΗΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
Σε πλήρη εκσυγχρονισµό των τηλεπικοινωνιακών υποδοµών δώδεκα Βιοµηχανι-
κών Περιοχών προχωρά η ΕΤΒΑ, συνάπτοντας στρατηγική αποκλειστική συνερ-
γασία µε τη WIND Ελλάς. 

5G, νέα δίκτυα
οπτικών ινών
και υπηρεσίες ΙoΤ 
«Η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων σήµερα είναι άρρηκτα 
δεµένη µε την ψηφιακή τους ωριµότητα και µε την ικανότητα τους 
να αξιοποιούν όσα προσφέρει η τεχνολογία ώστε µε τη σειρά τους 
να προσφέρουν βελτιωµένες υπηρεσίες στους πελάτες τους. 
Ως πάροχος τεχνολογίας δηµιουργούµε υποδοµές υψηλών επιδόσεων 
πανελλαδικά, όπως το δίκτυο οπτικών ινών νέας γενιάς και το δίκτυο 
5G, και παράλληλα διαθέτουµε ένα µεγάλο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών 
επικοινωνίας και ΙoΤ λύσεων», τονίζει ο Νάσος Ζαρκαλής, Πρόεδρος 
και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της WIND Ελλάς.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

Το 5G αναµένεται να επιτρέψει την 
προσαρµογή και να ανοίξει νέες 
ευκαιρίες υπηρεσιών και εσόδων, 
προσαρµοσµένων σε επιχειρήσεις, 
βιοµηχανικούς και κυβερνητικούς 
πελάτες. 

Η WIND Ελλάς σε συνεργασία µε την 
Myrmex Inc. (Material Handling 
Robotics) εφαρµόζει για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα την επόµενη 
γενιά δικτύων 5G (5GSA) για 
εφαρµογές ροµποτικής. Πρόκειται 
για το πρώτο δίκτυο πέµπτης γενιάς 
στη χώρα µας που χρησιµοποιεί αυτή 
την τεχνολογία και αποτελεί την 
τελευταία λέξη στην αρχιτεκτονική 
δικτύων.

Η τεχνολογία 5GSA είναι απαραίτητη 
για την παροχή του υψηλού εύρους 
ζώνης, της χαµηλής απόκρισης 
(latency) και της υψηλής αξιοπιστίας, 
στοιχεία απαραίτητα για την οµαλή 
και ασφαλή λειτουργία σε τοµείς της 
Βιοµηχανίας 4.0, τοµείς που τα 
δίκτυα πέµπτης γενιάς θα 
αναδιαµορφώσουν ριζικά το 
επόµενο διάστηµα.

Στη συγκεκριµένη περίπτωση 
συνεργασίας, τα δίκτυα 5GSA 
δηµιουργούν τις δικτυακές υποδοµές 
ώστε να γίνει η µετάβαση από την 
προηγµένη ροµποτική που 
εφαρµόζεται σήµερα µε το υπάρχον 
δίκτυο κινητής, στην συνεργατική 
ροµποτική που ονοµάζεται Cobots ή 
αλλιώς Collaborate robots. Τα 
Cobots έχουν την δυνατότητα να 
εκτελούν µε ακρίβεια και ταχύτητα 
απλές αλλά και σύνθετες εργασίες 
και µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε 
µία ευρεία γκάµα εφαρµογών σε 
διάφορους κλάδους της βιοµηχανίας 
και των logistics. Το 5GSA είναι η 
πλέον κατάλληλη τεχνολογία για 
τέτοιες εφαρµογές που µπορούν να 
έχουν ευρεία ανάπτυξη.

Τέτοια δίκτυα έχουν αναπτυχθεί µόνο 
σε πολύ προηγµένες χώρες όπως οι 
ΗΠΑ, η Νότια Κορέα και η Γερµανία. 
Σύµφωνα µάλιστα µε µια πρόσφατη 
έρευνα, µόνο το 37% των παρόχων 
κινητής τηλεφωνίας έχουν δηλώσει 
ότι θα αναπτύξουν 5GSA υπηρεσίες 
εντός των επόµενων 2 ετών.

∆ες το εδώ 
το βίντεο!

Μεταξύ άλλων η συµφωνία αφορά τις βιοµηχανικές περιοχές του Ηρακλείου, 
Λάρισας, Τρίπολης, Καβάλας, ∆ράµας, Σερρών και Λαµίας, όπου το έργο έχει ήδη 
ξεκινήσει να υλοποιείται. 

Στο πλαίσιο της συµφωνίας, η WIND θα κατασκευάσει νέα δίκτυα οπτικών ινών 
εντός των ΒΙ.ΠΕ. και τη σύνδεση τους µε το ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών νέας 
γενιάς της εταιρείας. Χάρη στην αρχιτεκτονική σύνδεσης FTTH (Fiber to the 
Home), τα δίκτυα νέας γενιάς θα εξασφαλίσουν στις επιχειρήσεις των ΒΙ.ΠΕ. 
αξιοπιστία σύνδεσης και εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες µετάδοσης δεδοµένων, 
που αναµένεται να αγγίζουν τα 200Mbps.

https://www.youtube.com/watch?v=n5G3KfE8PVc&t=42s
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NOMADS

5G ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ NOMAD
«Μπορώ να φανταστώ τον εαυτό µου να ζει και να εργάζεται από ένα ελληνικό 
νησί», λέει ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος Τεχνολογίας της DELL John Roese. Πολλοί θα 
συµφωνήσουν µαζί του, καθώς η παγκόσµια πανδηµία COVID-19 λειτούργησε ως 
επιταχυντής των τεχνολογικών εξελίξεων παντού, όπως και στην Ελλάδα, αλλά 
ανέδειξε και την δυνατότητα αποµακρυσµένης εργασίας, που αποτελούσε προνόµιο 
των αποκαλούµενων ψηφιακών νοµάδων.

ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΕΝ ∆ΥΝΑΜΕΙ ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΝΟΜΑ∆ΕΣ
Στο παρελθόν οι ψηφιακοί νοµάδες ήταν ανεξάρτητοι επαγγελµατίες, γραφίστες, 
συγγραφείς, δηµοσιογράφοι, προγραµµατιστές. Με την πανδηµία, εκατοντάδες εκα-
τοµµύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσµο πέρασαν σε καθεστώς αποµακρυσµένης ερ-
γασίας, αλλάζοντας τον τρόπο και τον τόπο που δουλεύουν. Επίσης, µε τις συνεχείς 
εξελίξεις στην τεχνολογία, η εργασία από το σπίτι δεν σηµαίνει πλέον απαραίτητα 
εργασία από το υπνοδωµάτιο µιας οικίας, στη µέση µιας πόλης. Μπορεί να σηµαίνει 
εργασία από την άνεση µιας ξαπλώστρας σε µια παραλία.

Μία από τις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι ψηφιακοί νοµάδες είναι η 
εύρεση µιας γρήγορης και σταθερής σύνδεσης για αποµακρυσµένη εργασία.

ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΩΡΑΣ
Με ποια κριτήρια επιλέγει η κοινότητα των ψηφιακών νοµάδων τη χώρα που είναι η πιο 
κατάλληλη για να γίνει το νέο τους ψηφιακό σπίτι εργασίας; 

Σύµφωνα µε τον δείκτη Digital Nomad Index της εταιρείας Circleloop οι ψηφιακοί 
νοµάδες εξετάζουν µια σειρά παραγόντων για να λάβουν απόφαση, από το κόστος της 
ταχύτητας του ∆ιαδικτύου και τον Παγκόσµιο ∆είκτη Ευτυχίας, έως το µηνιαίο ενοίκιο 
ενός διαµερίσµατος ή ενός υπνοδωµατίου και τον αριθµό των αναζητήσεων για 
αποµακρυσµένες εργασίες.

ΠΑΝΤΑ ONLINE
Οι ψηφιακοί νοµάδες εργάζονται αποκλειστικά σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον. Είναι λογικό 
λοιπόν να αξιολογούν πολύ υψηλά τις µέσες και κινητές ταχύτητες διαδικτύου. Η χώρα µας, µε 
την ανάπτυξη των δικτύων πέµπτης γενιάς, µπορεί να προσελκύσει τους ψηφιακούς νοµάδες 
καθώς η αποµακρυσµένη εργασία απαιτεί γρήγορη και αξιόπιστη σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο. 

Η ανάπτυξη των δικτύων πέµπτης γενιάς τόσο στα αστικά κέντρα, όσο και στα νησιά και 
γενικά στην ελληνική περιφέρεια, αποτελεί σηµαντικό παράγοντα ώστε η χώρα µας να 
τοποθετείται ανάµεσα στους αγαπηµένους προορισµούς των τηλεργαζόµενων, οι οποίοι 
θα παραµένουν στην Ελλάδα για µεγάλα χρονικά περιθώρια. 

Οι µέσες δαπάνες ταξιδιού αυτού του είδους ταξιδιώτη υπερβαίνουν κατά πολύ 
εκείνες των γειτονικών οµάδων, καθώς εργάζονται, τόσο πριν, όσο και κατά τη 
διάρκεια των ταξιδιών τους.

Μία από τις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν
οι ψηφιακοί νοµάδες είναι η εύρεση µιας γρήγορης 
και σταθερής σύνδεσης για αποµακρυσµένη εργασία.
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∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΕΛΙΚΤΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 
ΕΚΒΙΟΜΗΧΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Η βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς βιοµηχανική ανάπτυξη, επιτρέπει την ταχεία και σταθερή αύξηση 
του βιοτικού επιπέδου και παρέχει τις τεχνολογικές λύσεις για την περιβαλλοντικά ορθή εκβιοµηχάνι-
ση. Η τεχνολογική πρόοδος είναι το θεµέλιο των προσπαθειών για την επίτευξη των περιβαλλοντικών 
στόχων, όπως η αύξηση των πόρων και η ενεργειακή απόδοση. Χωρίς την τεχνολογία δεν θα συµβεί 
η εκβιοµηχάνιση και χωρίς την εκβιοµηχάνιση, δεν θα συµβεί η ανάπτυξη. 

Συγκεκριµένα, καθώς η τεχνολογία 5G ξεπερνά τα όρια της υπάρχουσας ασύρµατης τεχνολογίας, επι-
τρέπει δυνατότητες που απαιτούνται για την υποστήριξη επιχειρήσεων υψηλής έντασης δεδοµένων, 
καθώς και εφαρµογές σε πραγµατικό χρόνο, όπως η αποµακρυσµένη διαχείριση υγειονοµικής περί-
θαλψης, ο βιοµηχανικός αυτοµατισµός και οι έξυπνες πόλεις.

5G: ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ∆ΟΣΗ

• Έχει τη δυνατότητα να διευκολύνει την αναβάθµιση της υποδοµής και του εξοπλισµού βιοµηχανίας 
πιο βιώσιµα, µε αυξηµένη αποδοτικότητα χρήσης πόρων (στόχος 9.4). 

• Θα ενισχύσει επίσης την επιστηµονική έρευνα και τις τεχνολογικές δυνατότητες των βιοµηχανικών 
τοµέων σε όλες τις χώρες, συµπεριλαµβανοµένων των αναπτυσσόµενων (στόχος 9.5).

ΤΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΠΕΜΠΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΘΑ ∆ΙΑ∆ΡΑΜΑΤΙΣΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟ
ΡΟΛΟ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
Σύµφωνα µε τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών, 
οι τεχνολογικές εξελίξεις όπως το 5G και το ∆ιαδίκτυο 
των Πραγµάτων, έχουν τη δυνατότητα να αποφέρουν 
σηµαντικά κοινωνικά και οικονοµικά οφέλη και να 
ωθήσουν την πρόοδο προς τους Στόχους Βιώσιµης 
Ανάπτυξης.

Μάλιστα, ειδική έρευνα που έτρεξε η εταιρεία 
Sustainalytics που ειδικεύεται στην παρακολούθηση 
των στόχων βιώσιµης ανάπτυξης αναφέρει τους εξής 
στόχους: τον στόχο 3 (Καλή υγεία και ευηµερία), τον 
στόχο 9 που αναλύεται παρακάτω και τον στόχο 11 
(Βιώσιµες πόλεις και κοινότητες). 

ΒΙΩΣΙΜΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΑΙ 5G

Ο ΣΤΟΧΟΣ 9 ΚΑΙ ΤΙ ΑΦΟΡΑ
O στόχος 9, µε τον επεξηγηµατικό τίτλο «Βιοµηχανία, 
καινοτοµία και υποδοµές» αναµένεται να είναι ο 
στόχος που θα επωφεληθεί αρχικά από το 5G. 

Τα χαρακτηριστικά του 5G, η υψηλότερη ταχύτητα 
σύνδεσης, η µεγαλύτερη χωρητικότητα ενεργών 
συνδέσεων, ο µικρότερος χρόνος απόκρισης και ο 
µεγαλύτερος όγκος δεδοµένων, θα βοηθήσουν για 
να διασφαλιστεί η οµαλή µετάβαση στην επόµενη 
φάση της εκβιοµηχάνισης, γνωστή ως "Βιοµηχανία 
4.0", µε την ενσωµάτωση φυσικών και ψηφιακών 
συστηµάτων µέσω του IoT.
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Με ένα ειδικά
εξοπλισµένο σακίδιo
πλάτης, είναι εφικτό
να πραγµατοποιηθεί 
ζωντανή αναµετάδοση
υψηλής ευκρίνειας
και ήχου. 

«ΣΥΝ∆ΕΟΜΑΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ»
ΜΕΣΩ 5G ∆ΙΚΤΥΟΥ

Σε µία νέα πραγµατικότητα περνάνε οι «ζωντανές αναµεταδόσεις» µέσα από την τεχνολογία των δικτύων 
5G. Οι εξελίξεις που έχουν σηµειωθεί στην τεχνολογία συµβάλλουν στην σταδιακή µετάβαση από τα 
παραδοσιακά συστήµατα µετάδοσης εικόνας και ήχου που απαιτούν κεραίες, τηλεοπτικό συνεργείο, 
καλώδια, συνδέσεις και φορτηγά αναµετάδοσης, σε πιο σύγχρονες και άµεσες λύσεις που πλέον χωρούν 
σε ένα σακίδιο πλάτης, καθώς ο εξοπλισµός είναι αρκετά πιο ελαφρύς και φυσικά δεν έχει το ίδιο κόστος.

Πιο συγκεκριµένα, οι εξαιρετικά ισχυρές δυνατότητες του 5G, όπως είναι οι σηµαντικά υψηλότερες 
ταχύτητες και ο πρωτοφανώς χαµηλότερος χρόνος απόκρισης, δηµιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για 
παραγωγή και αναµετάδοση περιεχοµένου, εικόνας και ήχου υψηλής ποιότητας, σε πραγµατικό χρόνο, στις 
ειδήσεις, σε live εκποµπές και σε διοργανώσεις όπως οι συναυλίες ή οι αθλητικές διοργανώσεις.

Έτσι το backpack αντικαθιστά πλήρως έναν εξοπλισµό µε σηµαντικό κόστος. Παράλληλα 
µπορεί να κάνει ζωντανή αναµετάδοση από σηµείο που καλύπτεται από δίκτυα 5ης γενιάς 
και όλη η εργασία, η συλλογή του υλικού, η βιντεοσκόπηση, αλλά και η επεξεργασία του 
υλικού µπορεί να ολοκληρωθεί επιτόπου, αποµακρυσµένα από το στούντιο χωρίς τις 
συµβατικές τεχνικές.
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«Οι άνθρωποι πίσω από το 5G» είναι µία µίνι σειρά 4 επεισοδίων. Οι πρωταγωνιστές σε αυτά, είναι τα µέλη της µεγάλης 
οµάδας, του project 5G, που µε τη σκληρή και οµαδική τους δουλειά «ανάψαν τα δίκτυα 5ης γενιάς» της WIND. 

5G PEOPLE

Πηγές

WIND ΕΛΛΑΣ  |  Λ.ΑΘΗΝΩΝ 106, TK 10442, AΘHNA  |  TΗΛ.: +30 210 6158000  |  EMAIL: 5Greece@wind.gr

Κάθε επεισόδιο έχει διαφορετικό «πρωταγωνιστή – αφηγητή», ο οποίος διηγείται την πορεία του στο project, εξηγεί τον ρόλο του, τις ευθύνες του και τον τρόπο 
εργασίας, ως µέλος µιας δυναµικής, γεµάτης ενέργεια οµάδας, ακόµα και εξ’ αποστάσεως. Ως οι πλέον ειδικοί στο 5G, µας εξηγούν τα οφέλη του και πώς η νέα 

τεχνολογία θα µετασχηµατίσει την κοινωνία και θα αλλάξει τις ζωές όλων µας. Άλλωστε στη WIND, όλοι όσοι εργάζονται, µοιράζονται ένα κοινό όραµα: να 
συµβάλλουν ενεργά ώστε η εταιρεία να είναι µέρος του ψηφιακού µετασχηµατισµού της χώρας! 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα επεισόδια στα social media, στο WIND 5G website και στο YouTube κανάλι της εταιρείας. 

τα επεισόδια

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/connectivity-toolbox

https://www.wysetc.org/2018/08/digital-nomads-the-next-darling-of-tourism-destinations-worldwide 

https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-10-19/pandemic-digital-nomad-jobs-are-rising-in-work-from-home-era

https://monitor.icef.com/2020/10/could-digital-nomads-be-an-important-growth-segment-for-student-travel 

https://gsacom.com/paper/5g-devices-march-2021-summary/?utm=devicereports5g

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_984

http://hellenicplatform.org/oi-17-stoxoi

∆ες εδώ τα επεισόδια

https://www.youtube.com/watch?v=9OpEPzt3TU4&list=PLwjS_3-BCUrFfjtA1AQO725xmryefV78b&index=2

