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Η WIND ξεκινά τη λειτουργία του 5G  
δικτύου της ανοίγοντας ένα νέο δρόµο για 
το µέλλον των τηλεπικοινωνιών στη χώρα 
µας. Η λειτουργία του δικτύου ξεκίνησε σε 
Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ σταδιακά θα 
ακολουθήσουν και άλλες µεγάλες πόλεις 
της Ελλάδας µε την πληθυσµιακή κάλυψη 
να ξεπερνά το 60% κατά τη διάρκεια της 
πρώτης τριετίας. 

Πρόσβαση στο δίκτυο WIND 5G µπορούν 
να έχουν όλοι οι συνδροµητές WIND, 
ιδιώτες και επιχειρήσεις,  χωρίς καµία 
επιπλέον χρέωση και ανεξαρτήτως του 
προγράµµατός τους (συµβόλαιο, καρτο-
σύνδεση, καρτοκινητή). Μόνη προϋπόθεση 
είναι να διαθέτουν µία 5G συσκευή που 
έχει πιστοποιηθεί στο δίκτυο της WIND, 
όπως το Xiaomi Mi 10T, το Xiaomi Mi10T 
Pro, το Xiaomi Mi10T Lite, το Huawei P40 
DS και το Huawei P40 Pro DS. Σύντοµα θα 
προστεθούν ακόµα περισσότερες συσκ-
ευές, µε κάποιες από αυτές να είναι το 
Apple iPhone 12 mini, το Apple iPhone 12, 
το Apple iPhone 12 Pro, το Apple iPhone 
12 Pro Max, το Samsung Galaxy S20 Ultra 
αλλά και άλλες.

Έτσι οι συνδροµητές θα µπορούν να ζουν 
την εµπειρία των µέγιστων ταχυτήτων που 
σε συγκεκριµένες περιοχές της Αθήνας και 

TO WIND5G ΞΕΚΙΝΑΕΙ 
ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

«Η χώρα µας κάνει την είσοδό της σε µία τεχνολογική 
επανάσταση από την οποία µόνο κερδισµένη µπορεί 
να βγει. Η ανάπτυξη του 5G αποτελεί, για εµάς στην 
WIND, µία από τις κύριες προτεραιότητες του 
στρατηγικού µας σχεδίου. Μέσα στην επόµενη 
πενταετία θα υλοποιήσουµε ένα εκτενές επενδυτικό 
πλάνο ύψους 500 εκατ. ευρώ, προκειµένου να 
αναπτύξουµε ένα ισχυρό δίκτυο 5G. Ένα δίκτυο που 
θα υποστηρίζεται από Έλληνες µηχανικούς που ήδη 
εργάζονται εντατικά για τη δηµιουργία ενός 
οικοσυστήµατος καινοτοµίας.» 
Νάσος Ζαρκαλής, Πρόεδρος & ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος της WIND Ελλάς.

Ο διαγωνισµός του φάσµατος 
ολοκληρώθηκε στις 16 ∆εκεµβρίου 
2020 µε εξαιρετικά αποτελέσµατα 
για την WIND, καθώς η εταιρεία 
δέσµευσε τα τµήµατα του φάσµατος 
που είχε εξαρχής σχεδιάσει και 
πέτυχε όλους τους στόχους που 
είχε θέσει. Συγκεκριµένα, δέσµευσε 
10 τµήµατα στα 3600-3800 MHz, 
4 τµήµατα στα 2GHz, 2 τµήµατα 
στα 700ΜΗz και 1 τµήµα στα 26 
GHz, καταβάλλοντας το ποσό 
των 119.051.153 ευρώ.

της Θεσσαλονίκης αγγίζουν ή και 
ξεπερνούν το 1Gbps.

Η WIND ως στρατηγικός επενδυτής σε 
υποδοµές νέας γενιάς συνεχίζει να εξε-
λίσσει το δίκτυο κινητής της στην Ελλάδα, 
για να προσφέρει στους συνδροµητές της 
υπηρεσίες 5ης γενιάς, δηµιουργώντας νέες 
προοπτικές για την ψηφιακή ανάπτυξη της 
χώρας.

Με την έναρξη λειτουργίας του WIND 5G, η 
Ελλάδα γίνεται από τις πρωτοπόρες χώρες 
παγκοσµίως που διαθέτουν ένα τέτοιο 
δίκτυο. 

Οι ασύλληπτες ταχύτητες που φέρνει το 5G 
και ο πολύ µικρότερος χρόνος απόκρισης, 
ανοίγουν νέους δρόµους για την ανάπτυξη 
ενός οικοσυστήµατος εφαρµογών και υπη-
ρεσιών που θα βελτιώσουν την καθηµε-
ρινότητα των πολιτών, θα αναβαθµίσουν 
την επιχειρηµατικότητα και θα µετασχη-
µατίσουν την ελληνική οικονοµία.

Η WIND, στέκεται για µία ακόµη φορά 
αρωγός στον ψηφιακό µετασχηµατισµό της 
χώρας.



025GREECE

H κρίσιµη σηµασία της 
ψηφιακής συνδεσιµότητας στην 
καθηµερινή ζωή αποδεικνύεται 
κάθε µέρα κατά τη διάρκεια της 
κρίσης COVID-19. 

Μέσα στην οικονοµική και 
κοινωνική παράλυση που 
προκαλεί ο COVID-19, οι 
εταιρείες κινητής τηλεφωνίας 
παίζουν έναν καθοριστικό ρόλο 
στην προσπάθεια για οµαλότητα, 
καθώς χάρη στις προσπάθειές 
τους έγινε πραγµατικότητα η 
εργασία και η εκπαίδευση εξ 
αποστάσεως.

Αν η πανδηµία είχε συµβεί πριν 
από 20 χρόνια, όλα αυτά που 
µπορούµε να κάνουµε σήµερα 
δεν θα ήταν εφικτά. Μάλιστα, 
σύµφωνα µε µία ανάλυση της 
Ovum (βρετανική εταιρεία 
ερευνών), σε παγκόσµιο επίπεδο 
βάσει της διαθέσιµης 
συνδεσιµότητας, µόλις το 0,2% 
του εργατικού δυναµικού θα 
µπορούσε να εργάζεται εξ 
αποστάσεως 20 χρόνια πριν, σε 
αντίθεση µε το 10% του 
παγκόσµιου εργατικού δυναµι-
κού που κατάφερε να εργαστεί 
από το σπίτι του το 2020.
Ενώ χάρη στο διαδίκτυο 
τουλάχιστον 100 εκατοµµύρια 
παιδιά που φοιτούν στο 
δηµοτικό και 200 εκατοµµύρια 
που φοιτούν στο Πανεπιστήµιο 
κατάφεραν να συνεχίσουν την 
εκπαίδευσή τους online. 
Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι το 

2020 µπόρεσαν να συνεχίσουν 
την εκπαίδευσή τους 75%  
περισσότεροι µαθητές και 
φοιτητές σε συγκριση µε αυτούς 
που θα µπορούσαν το 2000. 
Είναι σαφές ότι η πανδηµία 
ανέδειξε τον κρίσιµο ρόλο της 
συνδεσιµότητας. 
Αυτός είναι ο λόγος που είναι 
σηµαντικό να υπάρχουν εθνικές 
υποδοµές που να την εξασφα-
λίζουν µε στόχο να επιταχυνθεί 
η γεφύρωση του ψηφιακού 
χάσµατος και να µην δηµιου-
ργούνται ανισότητες ανάµεσα 
σε αυτούς που έχουν σύνδεση 
και σε αυτούς που δεν έχουν.

Το παράδειγµα της χώρας µας

Συγκεκριµενα στην Ελλάδα, από 
το ξέσπασµα της υγειονοµικής 
κρίσης, οι τηλεπικοινωνιακοί 
πάροχοι κατάφεραν να κερδί-
σουν το στοίχηµα, διασφαλίζο-
ντας την ακεραιότητα και τη 
διαθεσιµότητα των κρίσιµων 
τηλεπικοινωνιακών υποδοµών. 

Η πανδηµία ανέδειξε την µεγάλη 
σηµασία των υποδοµών, της 
χωρητικότητάς τους, της αξιο-
πιστίας τους, καθώς και την 
ανάγκη όλων να απολαµβάνουν 
υψηλότερες ταχύτητες. Έγινε 
σαφές πόσο κοµβική είναι η 
ενδυνάµωση, στο µέγιστο 
βαθµό, των τεχνολογικών επι-
λογών που έχουν οι πολίτες, 
οι επιχειρήσεις και το ελληνικό 
δηµόσιο.

ΣΥΝ∆ΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΠΑΝ∆ΗΜΙΑ
Η σηµασία των 
εθνικών υποδοµών

Απαραίτητη η ενίσχυση της 
Πολιτείας

Η ενίσχυση της Πολιτείας είναι 
απαραίτητη για την ανάπτυξη 
υποδοµών και δικτυών, για να 
εξασφαλίσουµε τον ψηφιακό 
µετασχηµατισµό και την 
ανταγωνιστικότητα. 

Τα έργα αυτά θα αποφέρουν 
άµεσο αποτέλεσµα καθώς 
δίνουν ένεση στην ελληνική 
οικονοµία αλλά έχουν και 
µακροπρόθεσµο αποτέλεσµα 
καθώς δηµιουργούνται 

Είναι σαφές ότι η πανδηµία ανέδειξε τον κρίσιµο ρόλο 
της συνδεσιµότητας. Αυτός είναι και ο λόγος που είναι 
σηµαντικό να υπάρχουν εθνικές υποδοµές που να την 
εξασφαλίζουν µε στόχο να επιταχυνθεί η γεφύρωση 
του ψηφιακού χάσµατος και να µην δηµιουργούνται 
ανισότητες ανάµεσα σε αυτούς που έχουν σύνδεση 
και σε αυτούς που δεν έχουν.

υποδοµές για όλη τη χώρα. Αυτή 
η ανάγκη για συνδεσιµότητα 
βρίσκει απάντηση µε την άφιξη 
των δικτύων πέµπτης γενιάς. 

Καθώς οι καθηµερινές απαιτή-
σεις για το διαδίκτυο ολοένα και 
θα αυξάνονται, µε το 5G θα είναι 
εφικτή η διαχείριση του τερά-
στιου όγκου των δεδοµένων 
που θα «κυκλοφορούν» στο 
διαδίκτυο, καλύπτοντας τις 
απαιτήσεις για υψηλές ταχύ-
τητες και εύρος συχνοτήτων.
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Eργασία εξ αποστάσεως σε
παγκόσµιο επίπεδο %

Πληθυσµός που συνέχισε να 
σπουδάζει εξ αποστάσεως σε 
σχολεία και πανεπιστήµια %

150 εκατ. - 300 εκατ.
δουλειές που
«σώθηκαν»

Με θετικό αντίκτυπο 
στο παγκόσµιο ΑΕΠ 

που ξεπέρασε τα 
8 τρισ. δολάρια

Περισσότερα από 
100 εκατ. παιδιά στο 
σχολείο συνέχισαν τα 

µαθήµατά τους

Περισσότεροι από 
200 εκατ. φοιτητές 

συνέχισαν τις 
σπουδές τους

EΡΓΑΣΙΑ 

ΣΠΟΥ∆ΕΣ

Πηγή: A $2 Trillion Plan to Bring Two Billion More People into the Digital Age, BCG 
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H αξιοποίηση των πόρων του Ταµείου Ανάκαµψης συνιστά 
ευκαιρία και πρόκληση, καθώς σε συνδυασµό µε τη χάραξη 
νέων πολιτικών, θα θέσει τα θεµέλια για το µετασχηµατισµό 
και τη βιώσιµη ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας, 
δηµιουργώντας παράλληλα νέες θέσεις εργασίας.

Tο Ταµείο Ανάκαµψης πρόκειται για µία άνευ προηγουµένου 
εισροή κεφαλαίων, η οποία δεν περιλαµβάνει όρους και 
δεσµεύσεις, πέραν της υποχρέωσης για τη σύνταξη άρτιων 
επενδυτικών σχεδίων. Εφόσον λοιπόν αξιοποιηθεί καταλλή-
λως, θα συµβάλει όχι απλώς στο ξεπέρασµα της ύφεσης που 
προκλήθηκε από την πανδηµία του κορωνοϊού, αλλά και στο 
µετασχηµατισµό της οικονοµίας.

Η χώρα µας πρέπει να κινηθεί άµεσα µε εξαιρετικά πιεστικά 
χρονοδιαγράµµατα, καθώς τα κεφάλαια θα πρέπει να δεσ-
µευτούν στο σύνολό τους έως το 2023 και να απορροφηθούν 
έως το τέλος του 2026, µέσω εξάµηνων εκταµιεύσεων, οι 
οποίες θα συνδέονται µε την επίτευξη συγκεκριµένων 
στόχων και οροσήµων. 

Οι πόροι από το Ταµείο θα πρέπει να διοχετευθούν σε επενδυ-
τικά προγράµµατα που είναι αναγκαία για την ενίσχυση της 
ανάπτυξης και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας.

Το τελικό σχέδιο που θα κατατεθεί στις Βρυξέλλες τον 
Ιανουάριο περιλαµβάνει συγκεκριµένη λίστα µε τα έργα 
στα οποία η Πολιτεία έχει επιλέξει να δώσει προτεραιότητα.  

Από το πακέτο των 32 δισ. ευρώ πάνω από τις µισές 
επενδύσεις θα διοχετευθούν σε ψηφιακά έργα (όπως: η 
έναρξη των δικτύων πέµπτης γενιάς (5G), η ψηφιοποίηση 
της Υγείας, της Παιδείας και της ∆ικαιοσύνης, η αναβάθµιση 
της ΑΑ∆Ε (Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων).

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
Η µεγάλη ευκαιρία για να γυρίσει ψηφιακή σελίδα η Ελλάδα. 

Το 5G και η ελληνική 
οικονοµία
Η Ελλάδα έχει µπροστά της την 
ευκαιρία να είναι µεταξύ των 
χωρών-ηγετών στην ανάπτυξη 
δικτύων νέας γενιάς, καθώς 
µπορεί να κάνει ένα ποιοτικό 
βήµα και να βελτιώσει τη θέση 
της στους δείκτες ψηφιακής 
οικονοµίας και κοινωνίας. 

Η ανάπτυξη των δικτύων 5ης  
γενιάς είναι αναγκαία συνθήκη 
για το ψηφιακό άλµα της χώρας. 
Τα µοναδικά χαρακτηριστικά του 
5G το κάνουν να ξεχωρίζει από 
τις προηγούµενες γενιές δικτύων.

∆ηµιουργούν νέες δυνατότητες 
κυρίως στη βιοµηχανία αλλά 
και στην οργάνωση της κοινωνίας 
ευρύτερα, καθώς προσφέρουν 
την ευκαιρία επανασύνδεσης του 
κλάδου µε την έννοια της καινο-
τοµίας, της αναπτυξιακής προο-
πτικής και της ανασυγκρότησης 
της οικονοµίας µε θετικό τρόπο.  

Ωστόσο, πρέπει να είναι ξεκάθαρο 
πως τα οφέλη θα είναι µακροπρό-
θεσµα. 

Οι µεγάλες επενδύσεις προϋπο-
θέτουν και χρόνο για να ωριµά-
σουν. Επίσης, απαιτούν σκληρή 
δουλειά και συνεργατικά µοντέλα 
ανάµεσα σε κλάδους, τα οποία θα 
επιτρέψουν τη σταδιακή υιοθέτη-
ση των νέων τεχνολογιών και 
κυρίως την ανάπτυξη υπηρεσιών, 
που µε την πάροδο του χρόνου θα 
δηµιουργήσουν ένα οικοσύστηµα.

Η χώρα µας διαµορφώνει για 
πρώτη φορά ένα εθνικό ευρυ-
ζωνικό σχέδιο και έναν εθνικό 
σχεδιασµό για το 5G, όπως ανα-
κοινώθηκε πρόσφατα από το 
υπουργείο ψηφιακής διακυβέρνη-
σης. ∆ιαµορφώνεται λοιπόν µία 
συγκεκριµένη ψηφιακή στρατη-
γική µε όλες τις συνιστώσες για 
µία επιτυχηµένη παραγωγική 
ανασυγκρότηση στη χώρα, η 
οποία θα αξιοποιεί και το νέο 
ευρωπαϊκό πλαίσιο, που προωθεί 
την ψηφιοποίηση, σε άµεση 

συνάρτηση µε την προστασία    
του περιβάλλοντος και την 
πράσινη ανάπτυξη.

Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, 
η Ελλάδα µπορεί να κάνει το 
ψηφιακό άλµα. Ένα ψηφιακό 
άλµα, το οποίο θα συνδέεται 
µε την ανάπτυξη της οικονοµίας.

Σύµφωνα µε σχετικές µελέτες σε 
βάθος δεκαετίας η παραγόµενη 
προστιθέµενη αξία της νέας 
ψηφιακής οικονοµίας θα 
κυµαίνεται µεταξύ 7,3-12,4 δισ. 
ευρώ σε όρους Ακαθάριστης 
Προστιθέµενης Αξίας (GVA) σε 
διάφορους κλάδους. Παράλληλα 
θα διατηρεί τις ήδη υπάρχουσες 
θέσεις εργασίας και θα δηµιουργεί 
νέες θέσεις που θα κυµαίνονται 
από 50.000 έως 69.000.

Τα οφέλη της τεχνολογικής 
επανάστασης και η αξιοποίηση 
των ψηφιακών υπηρεσιών θα 
επιτρέψουν στη χώρα µας να 
ισχυροποιήσει το brand name 
της τουριστικά, πολιτιστικά και 
να καθιερωθεί ως ένας δυνατός 
«παίκτης» στο διεθνή ψηφιακό 
χάρτη.

Γιώργος Στεφανόπουλος,
Γενικος ∆ιευθυντής της Ένωσης
Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας
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Η δυνατότητα διασύνδεσης εκατοµµυρίων συσκευών µε 
παράλληλη µείωση του χρόνου απόκρισης καθιστούν τα νέα 
δίκτυα πέµπτης γενιάς ως την πλατφόρµα που θα δηµιουργήσει 
ένα οικοσύστηµα µε νέες τεχνολογίες, νέες υπηρεσίες
και καινοτόµα έργα. 

Πώς θα είναι η ζωή µας σε λίγα χρόνια;
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ: 

Με τα δίκτυα πέµπτης γενιάς η 
«έξυπνη πόλη» θα µπορεί να 
προσφέρει λύσεις στις σύγχρονες 
προκλήσεις, όπως είναι η αύξηση 
του πληθυσµού, η αυξηµένη 
κυκλοφοριακή συµφόρηση, η 
βιωσιµότητα και η προστασία 
του περιβάλλοντος. 

Πιο πρακτικά οι τεχνολογικές 
καινοτοµίες θα µπορούν να 
υποστηρίζουν εφαρµογές για 
την παρακολούθηση των πηγών 
ρύπανσης της ατµόσφαιρας, τη 
διαχείριση του δικτύου πόσιµου 
ύδατος, τη διαχείριση ενός 
συστήµατος αποκοµιδής 
απορριµµάτων που θα είναι 
συνδεδεµένο µε σύστηµα διαλογής, 
τις ψηφιακές λύσεις για το φωτισµό 
και τη διευθέτηση της κυκλοφο-
ριακής ρύθµισης. Πιο συγκεκριµένα, 
η αντικατάσταση των φαναριών 
δρόµου µε ένα δυναµικό σύστηµα 

ελέγχου κυκλοφορίας, που χρησι-
µοποιεί κάµερες και αισθητήρες, θα 
µπορεί να µειώσει την κατανάλωση 
ενέργειας και τη σπατάλη χρόνου 
σε διαδροµές. Το δίκτυο 5G µε τις 
δυνατότητες που προσφέρει θα 
κάνει τις πόλεις µας πιο λειτουργικές, 
πιο ανθρώπινες και πιο βιώσιµες.

ΥΓΕΙΑ: 

Το 5G θα µπορούσε να επιτρέψει στις 
εφαρµογές υγειονοµικής περίθαλψης 
να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνα-
τότητές τους, βελτιώνοντας την πρό-
ληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία, την 
παρακολούθηση, τη διαχείρισης της 
υγείας αλλά και του τρόπου ζωής 
γενικότερα. Επίσης, η καινοτοµία σε 
ψηφιακές λύσεις για τον κλάδο της 
υγείας θα επιτρέψει σε όλους την 
ίση πρόσβαση σε θεραπείες υψηλής 
ποιότητας, αυξάνοντας παράλληλα 
την αποτελεσµατικότητα του δηµό-
σιου και ιδιωτικού συστήµατος 
υγείας. 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (INDUSTRY 4.0):

Το «έξυπνο εργοστάσιο» αποτελεί 
βασικό συστατικό της τέταρτης 
βιοµηχανικής επανάστασης και θα 
γίνει πραγµατικότητα µε το 5G. Σε 
πρώτο επίπεδο, οι έξυπνοι αισθητή-
ρες θα παρέχουν ψηφιακές πληρο-
φορίες, ενώ η δυνατότητα άµεσης 
αµφίδροµης επικοινωνίας θα επιτρέ-
πει τον αποµακρυσµένο χειρισµό 
συσκευών.  

ΛΙΜΑΝΙΑ: 

Το 5G θα επιτρέψει στα λιµάνια να 
εισάγουν την καινοτοµία και να 
βελτιώσουν την παραγωγικότητα 
και την αποδοτικότητά τους, 
εξασφαλίζοντας έτσι την µεγαλύτερη 
ανταγωνιστικότητα. Τα λιµάνια, µέσα 
από το 5G θα βελτιστοποιήσουν τις 
λειτουργίες τους µε βάση ευφυή 
συστήµατα, ψηφιακές καινοτοµίες, 
τεχνητή νοηµοσύνη (AI), Big Data, 
Internet of Things (IoT) και αυτοµα-

τισµούς που απαιτούν εξαιρετικά 
γρήγορη ταχύτητα δικτύου.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: 

Το 5G προσφέρει ταχύτερες 
συνδέσεις, υψηλότερο εύρος ζώνης 
και µεγαλύτερη κάλυψη, πράγµα 
που σηµαίνει ότι µεγαλύτερες 
ποσότητες δεδοµένων µπορούν να 
µεταδοθούν από δάση και θάλασσες 
σε λιγότερο χρόνο. Αυτή τη δυνα-
τότητα άµεσης αναµετάδοσης 
εικόνας και ήχου, την έχουν ήδη 
χρησιµοποιήσει οργανισµοί, για να 
περιορίσουν παράνοµες δραστη-
ριότητες όπως η ρύπανση και η 
λαθροθηρία. Με τη βοήθεια ειδικού 
εξοπλισµού και την ανάπτυξη 
λογισµικού, το 5G επιτρέπει τόσο 
την παρακολούθηση των επιπέδων 
ρύπανσης των υδάτων όσο και 
αυτή της υγείας των ζώων, ενθα-
ρρύνοντας πιο φιλικές προς το 
περιβάλλον πρακτικές.

Σε βάθος χρόνου, όλη η οικονοµική δραστηριότητα θα επωφεληθεί από τις 
νέες υποδοµές του 5G, µέσα από τον ψηφιακό µετασχηµατισµό των εταιρειών 
και των επιχειρήσεων, µία εξέλιξη που συχνά περιγράφεται µε τον όρο «4η  
Βιοµηχανική Επανάσταση».

Οι κλάδοι που δείχνουν τη µεγαλύτερη δυναµική µέσω ενσωµάτωσης της νέας 
τεχνολογίας είναι οι λεγόµενες «κάθετες» αγορές (Β2Β Verticals) όπως η 
Αυτοκινητοβιοµηχανία, οι Μεταφορές, η Εφοδιαστική Αλυσίδα, η Βιοµηχανία, 
τα ∆ίκτυα Υποδοµών και η Υγεία.  Οι δυνατότητες που ανοίγονται σε αυτούς 
τους κλάδους είναι απεριόριστες σε όρους παραγωγικότητας, µε ισχυρό 
αντίκτυπο συνολικά σε όλη την οικονοµία. 

Ενδεικτικά παραδείγµατα αυτού είναι τα «έξυπνα» κτίρια και πόλεις, η ευφυής 
διαχείριση και παρακολούθηση των πηγών ρύπανσης της ατµόσφαιρας, οι 
βιοµηχανικές αλυσίδες παραγωγής και οι αποµακρυσµένες ιατρικές επεµβάσεις.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ 5G
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70%Αυτοκινητοβιοµηχανία

57%Υπηρεσίες cloud

35%Βιοµηχανία

27%Λιανεµπόριο

27%Logistics / Μεταφορές

24%Online παιχνίδια και βίντεο

20%Υγεία

13%Ενέργεια

ΚΛΑ∆ΟΙ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΤΟ 5G ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ
Κλάδοι όπου το 5G θα επιφέρει τη µεγαλύτερη αλλαγή (disruption) σύµφωνα µε τους παγκόσµιους ηγέτες πληροφορικής και τους παρόχους τηλεπικοινωνιών

Το 5G θα αλλάξει δραστικά το 
επιχειρηµατικό τοπίο, µιας και η 
συνδεσιµότητα αντικειµένων και 
µηχανών θα είναι πλέον εφικτή 
σε πολύ µεγάλη κλίµακα µέσω 
του mMTC (Massive Machine Type 
Communications) δηλαδή τη συνεχή 
σύνδεση µεγάλου πλήθους µηχανών 
σε µικρή γεωγραφική περιοχή όπως, 
ένα εργοστάσιο ή µία µεγάλη απο-
θήκη. Τοµείς όπως αυτοί των 
µεταφορών, των logistics και της 
γεωργίας είναι τοµείς στην Ελλάδα 
που θα έχουν το µεγαλύτερο 
ενδιαφέρον για την ανάπτυξη 
υπηρεσιών ΙοΤ 5G.

5G ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Το 5G προσφέρει πολλές νέες 
δυνατότητες στη γεωργία. Με τη 
βοήθειά του µπορεί να δηµιουργη-
θεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα 
γεωργίας µε τέτοια ακρίβεια, που 
θα οδηγήσει σε αυξηµένες απο-
δόσεις των καλλιεργειών, αύξηση 
της παραγωγής, βελτίωση της 
ποιότητας των γεωργικών και 
κτηνοτροφικών προϊόντων, 
καθώς και ένα συνολικά µικρό-
τερο περιβαλλοντικό αποτύπωµα.        
Ο ψηφιακός µετασχηµατισµός 

της συµβατικής γεωργίας και η 
µεταφορά της σε επίπεδο ευφυούς 
ή ψηφιακής γεωργίας θα επιφέρει 
σηµαντικές αλλαγές στην αγροτική 
παραγωγή. Η τεχνολογία πέµπτης 
γενιάς θα βοηθήσει τους παραγω-
γούς στη λήψη αποφάσεων σχε-
τικά µε το νερό, την ενέργεια, τα 
λιπάσµατα και τα φυτοφάρµακα 
που θα χρειαστούν. 

Η µέρα που ο αγρότης θα λαµβά-
νει πληροφορίες στο κινητό του 
για το αν η καλλιέργειά του χρειά-
ζεται πότισµα, λίπασµα, ψεκα-
σµό, προειδοποιήσεις για ακραία 
καιρικά φαινόµενα και συµβουλές 
από γεωπόνο, δεν είναι µακριά.  

Με ποιον τρόπο γίνονται όλα 
αυτά στην πράξη; 

Η επιθεώρηση των χωραφιών 
και των ζώων θα µπορεί να γίνε-
ται µε τηλεκατευθυνόµενα 
ελικόπτερα (drones), ενώ µε τη  

χρήση αισθητήρων θα είναι
εφικτή η διαχείριση της 
άρδευσης. Μέσα από ειδικά 
συστήµατα θα στέλνονται 
προειδοποιήσεις για την  
παρουσία τοξινών στο γάλα, 
µετεωρολογικοί σταθµοί θα 
συλλέγουν δεδοµένα και θα 
προειδοποιούν για πιθανή 
προσβολή των φυτών από 
ασθένειες, ενώ µέσα από 
αναλύσεις εδάφους θα µπορεί
να εφαρµοστεί η σωστή λίπανση. 
Όλα αυτά γίνονται εφικτά µε τη 
βοήθεια του 5G.

Περισσότερες πληροφορίες σε 
σχέση µε το συγκεκριµένο θέµα 
είναι διαθέσιµες στο 5G Talks, 
µία σειρά από podcasts της 
WIND.

Το 5G µπορεί να έχει σηµαντικές εφαρµογές σε 2 τοµείς 
που αποτελούν «κλειδιά» για την ελληνική οικονοµία: τη 
γεωργία και τον τουρισµό. Παρακάτω αναλύουµε τον 
τρόπο που το 5G µπορεί να τους επηρεάσει, αλλά και το 
ρόλο των startups που θα πρωταγωνιστήσουν στην 
ανάπτυξη εφαρµογών και λύσεων για το δίκτυο 5G. 

Εφαρµογές «κλειδιά» 
του 5G για την 
ελληνική οικονοµία  

Από τη WIND
Άκουσέ το εδώ!

Πηγή: Cisco 2020

https://open.spotify.com/show/6zYU87qqPjvQpFGLO93FJq
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Πλέον ο σύγχρονος ταξιδιώτης ζητά πολλά παραπάνω από µία απλή 
σύνδεση στο διαδίκτυο, είτε πριν το ταξίδι είτε “on the go”. 

Θέλει να προγραµµατίζει µέσα από το smartphone του ένα µεγάλο 
µέρος του ταξιδιού του. Μέσα από αυτό κάνει έρευνα για διαθέσιµα 
εισιτήρια, κατάλληλο κατάλυµα, κατεβάζει χάρτες, βρίσκει εστιατόρια 
και µπαρ για να διασκεδάσει, µουσεία για να επισκεφθεί κ.τ.λ.

Το 5G θα µπορεί να ανταπεξέλθει στις αυξηµένες απαιτήσεις για 
προσωποποιηµένες προτάσεις για διακοπές, καθώς µε την ταχύτητά
του γίνεται προσιτή η δυνατότητα θέασης βίντεο επαυξηµένης 
πραγµατικότητας (AR) ή βίντεο 360. 

Μέσα από αυτά τα βίντεο όλοι οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να 
βιώνουν την ταξιδιωτική εµπειρία, πριν ακόµα φύγουν από το σπίτι 
τους, επιλέγοντας δραστηριότητες, εστιατόρια, µουσεία και διαδροµές. 

5G ΚΑΙ STARTUPS
Νεοφυείς επιχειρήσεις:
Νεοφυείς επιχειρήσεις ή αλλιώς 
startups εκτιµάται πως µπο-
ρούν να εξελιχθούν σε βασι-
κούς φορείς της καινοτοµίας. 

Σε αυτή τη νέα εποχή που 
φέρνει το 5G, η τεχνολογία θα 
αποτελέσει έναν ενοποιητικό 
ιστό σύνδεσης για ένα ευρύ 
φάσµα δραστηριοτήτων και 
µοντέλων ανάπτυξης.

Η εµφάνιση των έξυπνων 
δικτύων 5G θα απαιτήσει 
εκτεταµένη συνεργασία 
µεταξύ παρόχων ασύρµα-
των υπηρεσιών. 

Αυτή η νέα πραγµατικότητα 
θα δηµιουργήσει τεράστιες 
επιχειρηµατικές ευκαιρίες για 
νεοσύστατες επιχειρήσεις που 
επικεντρώνονται σε τοµείς 
δικτύωσης και επικοινωνίας.

Περισσότερες πληροφορίες σε 
σχέση µε το συγκεκριµένο θέµα 
είναι διαθέσιµες στο 5G Talks, 
µία σειρά από podcasts της 
WIND.

Φιλοξενία
Με τον ερχοµό των νέων τηλεπικοινωνιακών δικτύων 5G, εφαρµογές 
όπως αυτές που στηρίζονται στο ∆ιαδίκτυο των Πραγµάτων (Internet 
of Things - IoT) θα επιτρέψουν στα καταλύµατα (ξενοδοχειακές 
αλυσίδες, µικρές µονάδες κ.α.)  να έχουν πρόσβαση σε data και 
πληροφορίες βάσει των προτιµήσεων των επισκεπτών και να µετα-
σχηµατίζουν τις λειτουργίες υποδοχής και φιλοξενίας σύµφωνα µε 
τα ευρήµατα από αυτά τα δεδοµένα. 

Αυτό θα τους δίνει τη δυνατότητα να µπορούν να προσφέρουν καινο-
τόµες και πιο εξατοµικευµένες υπηρεσίες στους πελάτες τους, όπως 
π.χ. τη ρύθµιση του φωτισµού ή της θερµοκρασίας του δωµατίου µε 
τη χρήση ενός smartphone. 

Εάν σε αυτά προσθέσει κανείς και την τεχνητή νοηµοσύνη, γίνεται 
αντιληπτό ότι δεν θα µιλάµε απλώς για διασυνδεδεµένα δωµάτια 
ή για εικονικούς βοηθούς µε φωνητικές εντολές και chatbots, αλλά 
για κάτι πρωτόγνωρο. Μία νέα εµπειρία.

5G ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Νέες θέσεις εργασίας:

Το 5G γίνεται πραγµατικότητα, 
αναπτύσσοντας νέες προοπτικές 
και ευκαιρίες απασχόλησης. 
Πιο συγκεκριµένα µελέτες 
δείχνουν ότι το 5G θα δηµιου-
ργήσει στη χώρα µας από 50.000 
έως 69.000 θέσεις εργασίας 
µέχρι το 2030.

Παράλληλα, θα 
ενεργοποιήσει την 
καινοτοµία σε µεγάλο 
εύρος κλάδων, 
συµπεριλαµβανοµένων 
αυτών της υγείας,
της βιοµηχανίας, των 
µεταφορών και της 
γεωργίας, µε θετικό 
αντίκτυπο σε όλο το 
φάσµα της κοινωνίας. 

Brain regain:

Όπως είδαµε και παραπάνω, µέσω 
των δικτύων 5G θα δηµιουργηθούν 
πολυάριθµες νέες θέσεις εργασίας. 
Ένα σηµαντικό µέρος αυτών, θα 
σχετίζονται µε νέες τεχνολογίες 
όπως για παράδειγµα αυτή της 
τεχνητής νοηµοσύνης (ΑΙ). Αυτές 

5G ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Η τεχνολογία 5G αναµένεται να 
επηρεάσει σηµαντικά όλες τις 
δραστηριότητες που σχετίζονται 
µε τον τουρισµό, µε τα πιο 
χαρακτηριστικά παραδείγµατα 
να είναι οι µεταφορές, οι 
εµπειρίες και η φιλοξενία.
Ο τουρισµός, παρά τα µεγάλα 
προβλήµατα που του έχει 
δηµιουργήσει η πανδηµία, 
αποτελεί τη «βαριά βιοµηχανία» 

οι εν µέρει «νέες» θέσεις, 
δηµιουργούν µία νέα δυναµική 
στην ελληνική αγορά εργασίας, 
αποτελώντας ελκυστικούς σταθ-
µούς σταδιοδροµίας σε πολλούς 
εργαζόµενους που αυτή τη στιγµή 
κάνουν καριέρα στο εξωτερικό.

της Ελλάδας. Η τεχνολογία µε 
τα δίκτυα πέµπτης γενιάς και τις 
εφαρµογές τους, αποτελούν για 
την Ελλάδα και το τουριστικό 
της προϊόν µία µοναδική 
ευκαιρία, καθώς προσφέρουν 
σηµαντικές προοπτικές βιώσι-
µης ανάπτυξης. Η ανάπτυξη 
των δικτύων νέας γενιάς είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη 
συνέχεια της ανοδικής πορείας 
του ελληνικού τουρισµού. Αυτό 
συµβαίνει καθώς τα δίκτυα 

δηµιουργούν τις κατάλληλες 
συνθήκες για την πολύπλευρη 
προβολή της χώρας από τους 
ίδιους τους επισκέπτες, µέσα 
από τη δυνατότητα που τους 
προσφέρεται για να µοιραστούν 
τις εµπειρίες τους σε πραγµατικό 
χρόνο µέσα από το κινητό τους. 
Τα δίκτυα πέµπτης γενιάς (5G), 
θα εισάγουν νέους τρόπους για 
την προβολή προορισµών µέσω 
της ανάπτυξης προϊόντων, 
λειτουργιών και υπηρεσιών, 

αλλάζοντας τον τρόπο που 
ταξιδεύουµε, καθώς το τουρι-
στικό προϊόν θα βασίζεται κατά 
πολύ σε «εµπειρίες», δηλαδή 
σε δηµιουργία και κατανάλωση 
περιεχοµένου εικονικής 
πραγµατικότητας.

Από τη WIND
Άκουσέ το εδώ!

Μεταφορά και 
εµπειρίες

https://open.spotify.com/show/6zYU87qqPjvQpFGLO93FJq
https://open.spotify.com/episode/0MIUDXd1FrAP9jYJar0XL1
https://open.spotify.com/episode/0MIUDXd1FrAP9jYJar0XL1
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41Πιστωτικές κάρτες

19Online τραπεζικές συναλλαγές

16Smartphones

123G

4,04G

3,55G* (εκτίµηση)

ΤΟ 5G ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΡΥΘΜΟ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΡΕΚΟΡ 

Aριθµός ετών που χρειάστηκαν επιλεγµένες τεχνολογίες για να προσεγγίσουν  ένα δισεκατοµµύριο χρήστες

Πηγή: A mobile connected world (2020) από Statica

Ηλικίες 65+: 
Μέσα από τη χρήση ασύρµατης τεχνολογίας, 
οι ηλικιωµένοι άνθρωποι που µένουν µόνοι 
θα µπορούν να αισθάνονται ασφαλείς και 
ανεξάρτητοι µέσα από την ανάπτυξη ειδικών 
λύσεων και έξυπνων συσκευών.

Θα υπάρχει δυνατότητα να συλλέγονται πληροφορίες και δεδοµένα 
από αισθητήρες και συνδέσεις µε συστήµατα συναγερµού ώστε να 
αποφεύγονται συµβάντα όπως διαρροές αερίου, καπνού και νερού. 

Επίσης οι ηλικιωµένοι θα µπορούν να επικοινωνούν µέσω βίντεο µε 
επαγγελµατίες του ιατρικού τοµέα για να συζητήσουν θέµατα και να 
ζητήσουν βοήθεια σε πραγµατικό χρόνο.

Μαθητές όλων των ηλικιών:
Το 5G δηµιουργεί ευκαιρίες για εντελώς νέες 
προσεγγίσεις στη µάθηση, καθώς διασφαλίζει την 
ποιοτική εκπαίδευση για όλους.

Η ταχύτητα του 5G θα επιτρέπει την άµεση διαδραστικότητα, πράγµα που σηµαίνει ότι 
οι µαθητές σε αποµακρυσµένα χωριά θα µπορούν να συµµετέχουν και να έχουν 
αλληλεπίδραση σε πραγµατικό χρόνο στο µάθηµα. Το µάθηµα θα γίνεται από ειδικά 
καταρτισµένους εκπαιδευτικούς που θα µπορούν µε τη βοήθεια του 5G να διδάσκουν 
από οπουδήποτε κι αν βρίσκονται. 

Το 5G θα χρησιµεύσει ως γέφυρα µεταξύ της επαυξηµένης πραγµατικότητας και των 
πραγµατικών τάξεων για όλες τις ηλικίες. 
Οι αίθουσες διδασκαλίας θα γίνουν πιο έξυπνες και θα χρησιµοποιούν πλατφόρµες 
εκµάθησης VR και AR. Το περιεχόµενο µικτής πραγµατικότητας θα συµβάλει στην 
ενεργή µαθησιακή διαδικασία και θα βελτιώσει την εµπειρία µέσα από διαδραστικά 
και εικονικά µέσα µάθησης, κάτι που όλοι οι µαθητές ανεξαρτήτως ηλικίας προτιµούν.

Επιπλέον, το 5G θα προσφέρει στους εκπαιδευτικούς νέες δυνατότητες µέσα από την  
αναβάθµιση των συστηµάτων ηλεκτρονικής µάθησης. Ταυτόχρονα δηµιουργείται 
εύφορο έδαφος για την κατακόρυφη ανάπτυξη της παραγωγικότητας της διά βίου 
µάθησης, µε έννοιες να αναδύονται µέσα από τα βιβλία και µε παραδείγµατα να 
ζωντανεύουν µε τη µορφή βίντεο.

Υπηρεσίες: 
Oι πρώτες υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν στα δίκτυα νέας γενιάς θα 
απευθύνονται στους τελικούς καταναλωτές και θα εστιάζονται στις 
γρήγορες ταχύτητες µέσω eMBB (Enhanced Mobile Broad-Band)
και σε υπηρεσίες FWA Fixed Wireless Access. 

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
Σε ένα δίκτυο 5G δεν είναι οι ταχύτητες από µόνες τους που 
είναι σηµαντικές, αλλά το πώς αυτές αξιοποιούνται και ποιο 
είναι το αντίκτυπο που µπορούν να έχουν στην 
καθηµερινότητα όλων όσων το χρησιµοποιούν. 

Η πραγµατική αλλαγή θα προκύψει από την ψηφιοποίηση των καθηµερινών 
υπηρεσιών που θα προσφέρονται µέσω των νέων τεχνολογιών που θα 
αναδειχθούν. Η ικανότητα του 5G να υποστηρίζει την τεχνητή νοηµοσύνη, το 
διαδίκτυο των πραγµάτων, την εικονική πραγµατικότητα, και τον εξ αποστάσεως 
έλεγχο θα επιτρέψει τη δηµιουργία καινοτοµιών που θα προσφέρουν ουσιαστική 
αξία στην καθηµερινότητά µας, επηρεάζοντας ένα µεγάλο φάσµα βιοµηχανικών και 
οικονοµικών κλάδων.  Όπως φαίνεται, οι καταναλωτές είναι έτοιµοι να υποδεχθούν 
την τεχνολογία του 5G πιο γρήγορα από προηγούµενες. 
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Η διάθεση του 5G παγκοσµίως 
θα µας παρέχει τη δυνατότητα 
διάγνωσης, πρόβλεψης, 
βελτιστοποίησης και µέτρησης 
του αντίκτυπου κάθε απόφα-
σης µέσα από την ταχύτερη 
µεταφορά και ανάλυση δεδο-
µένων (data). Το 5G σε συνδυ-
ασµό µε το IoT θα δίνει τη 
δυνατότητα να κατανοήσουµε 
πλήρως τις περιβαλλοντικές 
µας επιπτώσεις και να αντι-
δράσουµε αναλόγως.  Για πρώ-
τη φορά, θα έχουµε τα στοιχεία 
που θα µας βοηθήσουν να 
λάβουµε τις καλύτερες 
δυνατές αποφάσεις.

Επιπλέον, το 5G θα 
συµβάλει σε πιο απο-
δοτικές λειτουργίες 
που θα οδηγήσουν στη 
µείωση της χρήσης των 
πρώτων υλών, καθώς 
και στην αυξηµένη 
ασφάλεια των εργα-
τών σε επικίνδυνα 
επαγγέλµατα, τα οποία 
θα εκτελούνται πλέον 
εξ αποστάσεως µε 
ελεγχόµενες συσκευές.

Κάποιες εταιρείες έχουν 
ήδη κάνει προβλέψεις µε 
την BT, να έχει υπολο-
γίσει ότι η χρήση 
του 5G θα µπορούσε να 
µειώσει τις εκπο-
µπές CO2 κατά 1,5 giga-
ton έως το 2030. Ενώ η 
Telecom Italia έχει 
αναπτύξει ένα αναλυτικό 
µοντέλο που υποδηλώνει 
ότι το 5G θα µπορούσε να 
µειώσει τις εκποµπές CO2 
κατά 8,2% ετησίως στο 
λιµάνι του Λιβόρνο.
Ο πλανήτης αντιµετωπίζει 
µία κατάσταση έκτακτης 

Καθώς το 5G γίνεται πιο διαδεδοµένο θα συµβάλλει και σε µία πιο 
αποτελεσµατική αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, καθώς µπορεί να 
βρει εφαρµογές για την προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία 
των φυσικών πόρων και την προώθηση µακροπρόθεσµων βιώσιµων 
δραστηριοτήτων για θετικά οικονοµικά 
και κοινωνικά αποτελέσµατα. 

5G ΚΑΙ 
ΒΙΩΣΙΜΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

σε σχέση µε το κλίµα του, 
που αν δεν αντιµετωπι-
στεί αµέσως, απειλεί 
κάθε µορφή ζωής.
Το 5G αναπτύσσεται σε 
µία εποχή που η ενεργει-
ακή απόδοση είναι ζήτηµα 
κρίσιµης σηµασίας και 
µπορεί να παίξει σηµα-
ντικό ρόλο στη βοήθεια 
κάθε κλάδου να επιτύχει 
τους στόχους της αειφο-
ρίας, επιτρέποντάς τους 
να µετατρέψουν τους 
στόχους τους σε επιχει-
ρησιακές διαδικασίες 
και να θεσµοθετήσουν µία 

νέα κουλτούρα.
Η ικανότητα του 5G να 
βοηθάει τις βιοµηχανίες 
στην εφαρµογή νέων 
διαδικασιών, ώστε να 
ακολουθούν ένα πρό-
γραµµα ενεργειακής 
απόδοσης, υποστηρί-
ζοντας αποτελεσµατικά 
την κατανοµή πόρων 
για να επιτύχουν τους 
κλιµατικούς τους 
στόχους είναι πολύ 
σηµαντική. 
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