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Τα δίκτυα 5G και οι εφαρµογές 
τους, αποτελούν για την Ελλάδα 
µια µοναδική ευκαιρία, καθώς 
προσφέρουν σηµαντικές 
προοπτικές βιώσιµης ανάπτυξης 
σε ευρωπαϊκό και παγκόσµιο 
επίπεδο. 

Η έγκαιρη και αποτελεσµατική εισαγωγή των 
δικτύων και εφαρµογών 5G, θα συµβάλλουν 
στον µετασχηµατισµό ολόκληρων κλάδων της 
οικονοµίας, διαµορφώνοντας νέες υπηρεσίες 
και επιχειρηµατικά µοντέλα απαραίτητα για την 
ανάπτυξη και την καινοτοµία, 
αναπροσαρµόζοντας τη θέση της ελληνικής 
οικονοµίας στον παγκόσµιο χάρτη. 

Γιατί το 5G
θα αποτελέσει
προτεραιότητα
για την Ελλάδα 

Η αξιοποίηση των 
δικτύων 5ης γενιάς 
θα επιταχύνει τον 
ψηφιακό 
µετασχηµατισµό της 
χώρας και θα 
προσφέρει σηµαντικά 
οφέλη στην 
οικονοµία όπως, 
ανάµεσα σε άλλα, 
βιώσιµη ανάπτυξη, 

νέες θέσεις εργασίας, 
καινοτόµες υπηρεσίες 
και τη γεφύρωση του 
ψηφιακού χάσµατος. 

Η υιοθέτηση του 5G 
µόνο θετικά 
αποτελέσµατα θα 
επιφέρει στη χώρα, 
καθώς ο 
επιχειρηµατικός και 
βιοµηχανικός κλάδος 

θα αναπτύξουν την 
ανταγωνιστικότητά 
τους και θα µπορούν 
να ανταπεξέλθουν 
στον παγκόσµιο 
ανταγωνισµό.

Όσο πιο άµεσα µπει η 
χώρα µας στο 
«παιχνίδι» της 
ανάπτυξης του 5G, 
τόσο µεγαλύτερες οι 

πιθανότητες να 
κερδίσει 
µακροπρόθεσµα σε 
καινοτοµία και 
βιώσιµη ανάπτυξη. 

Το µέλλον
είναι πιο κοντά
από όσο 
φανταζόµαστε

Tα δίκτυα πέµπτης γενιάς 
(5G) θα αποτελέσουν τη 
µελλοντική ραχοκοκαλιά 
της κοινωνίας και της 
οικονοµίας µας, καθώς θα 
συνδέουν δισεκατοµµύρια 
αντικείµενα και συστήµατα 
σε τοµείς κρίσιµης 
σηµασίας, µεταξύ των 
οποίων είναι η ενέργεια, οι 
µεταφορές, ο τραπεζικός 
τοµέας, η υγεία και τα 

συστήµατα βιοµηχανικού 
ελέγχου που περιέχουν 
ευαίσθητες πληροφορίες 
και υποστηρίζουν 
συστήµατα ασφάλειας. 

Τα δίκτυα 5G αποτελούν 
επίσης βασικό πόρο για την 
ανταγωνιστικότητα της 
Ευρώπης στην παγκόσµια 
αγορά.

Τα οφέλη της εισαγωγής 
των δικτύων 5G σε 

Στο άµεσο µέλλον τα 
πάντα θα «τρέχουν» µε 5G.
Τι είναι όµως το 5G;
Τι συµβαίνει σε παγκόσµιο 
και σε ευρωπαϊκό επίπεδο; 

Γιατί πρέπει η χώρα µας να 
το θεωρήσει προτεραιότητα; 
Πώς το 5G θα επηρεάσει τη 
ζωή µας, την οικονοµία µας 
και τις δουλειές µας; 

Αυτά τα ερωτήµατα έρχεται 
να απαντήσει αυτή η 

ηλεκτρονική έκδοση και να 
παρουσιάσει τις δυνατότητες 
του 5G για την κοινωνία, 
καθώς η κατανόηση των 
δυνατοτήτων του 5G είναι 
απαραίτητη προκειµένου να 
υποστηριχθεί η υλοποίηση 
των επενδύσεων και να 
εξασφαλιστεί η 
µεγιστοποίηση της αξίας από 
υπηρεσίες 5G για 
καταναλωτές, φορείς αλλά 
και την ευρύτερη κοινωνία.

τέσσερις βασικούς κλάδους 
και συγκεκριµένα στους 
κλάδους της 
αυτοκινητοβιοµηχανίας, της 
υγείας, των µεταφορών και 
της ενέργειας, µπορεί να 
ανέλθουν σε 114 δισ. EUR 
ετησίως.

Η Ελλάδα
οφείλει να
ακολουθήσει
τις παγκόσµιες
εξελίξεις 
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Tα δίκτυα 5ης γενιάς 
(5G) αποτελούν την 
επόµενη γενιά δικτύων 
κινητής τηλεφωνίας που 
παρέχουν µέχρι και 10* 
φορές µεγαλύτερες 
ταχύτητες σε σχέση µε 
τα δίκτυα 4G* που 
χρησιµοποιούµε τα 
τελευταία χρόνια. 

Η 5η γενιά σχεδιάστηκε 
και αναπτύχθηκε για να 
στηρίξει την τεράστια 
πλέον παραγωγή 
πληροφορίας, στη 
σύγχρονη κοινωνία και 
την παροχή υπηρεσιών 
όπως - µεταξύ άλλων - 

του λεγόµενου Internet 
of Things (Επικοινωνία 
Μηχανών), την 
επικοινωνία δηλαδή, 
όλων των συσκευών και 
µηχανών που 
χρησιµοποιούµε στην 
καθηµερινότητά µας, 
από το αυτοκίνητο, το 
ψυγείο µέχρι και το 
πλυντήριο του σπιτιού 
µας, φέρνοντας µια 
πραγµατική επανάσταση 
στον τρόπο ζωής µας. 

Η ανάπτυξη δικτύων 5ης 
γενιάς θα προσφέρει
τη δυνατότητα 
σηµαντικά υψηλότερων 

ταχυτήτων και 
εξαιρετικά χαµηλότερου 
χρόνου απόκρισης, 
επιτρέποντας την 
ανάπτυξη νέων, 
καινοτόµων εφαρµογών. 

Έτσι, θα συµβάλουν 
τόσο στην αναβάθµιση 
των τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών προς τον 
καταναλωτή όσο και στη 
βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων. 

5G: Μια
επανάσταση
ταχύτητας,
δυνατοτήτων,
ευελιξίας

ΤΙ ΕΙΝΑΙ
ΤΟ 5G

Η ανάπτυξη δικτύων 5ης 
γενιάς θα προσφέρει
τη δυνατότητα 
σηµαντικά υψηλότερων 
ταχυτήτων και 
εξαιρετικά 
χαµηλότερου χρόνου 
απόκρισης.

5G

έως 1Gbps4G

384 Κbps3G

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ *

έως 10Gbps
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1G 2G 3G 4G 5G

2018

10 φορές ταχύτερο από το 
4G*

Μεγαλύτερη πυκνότητα 
ενεργών συνδέσεων

Χαµηλότερος χρόνος 
απόκρισης δικτύου σε σχέση 
µε το 4G

Ζωντανή (σε πραγµατικό 
χρόνο) µετάδοση 
περιεχοµένου συνεχούς ροής

Μειωµένες απαιτήσεις σε ισχύ 
για τις τερµατικές συσκευές

Τεµαχισµός δικτύου (Network 
Slicing)

1983

Αναλογικές υπηρεσίες 
κινητής τηλεφωνίας

1991

Ψηφιακές υπηρεσίες κινητής 
τηλεφωνίας

SMS (υπηρεσία γραπτών 
µηνυµάτων)

Αναβαθµισµένα πρωτόκολλα 
επικοινωνίας δικτύου - 
τερµατικών συσκευών 

Ταχύτητες πρόσβασης στο 
διαδίκτυο ~40kbps 

1998

∆υνατότητα µεταφοράς 
δεδοµένων µέσω δικτύου 
µεταγωγής πακέτων

Περιορισµένες δυνατότητες 
µετάδοσης περιεχοµένου 
συνεχούς ροής (κυρίως 
ραδιόφωνο)

Βελτιωµένες ταχύτητες 
πρόσβασης στο διαδίκτυο 
(144-400kbps)

2008

Ολοκληρωµένο δίκτυο 
αρχιτεκτονικής IP

Ταχύτητες πρόσβασης στο 
διαδίκτυο έως 1Gbps

Μετάδοση εφαρµογών 
πολυµέσων συνεχούς ροής 
(multi-media streaming)

Χαµηλότερος χρόνος 
απόκρισης δικτύου (latency)

ΤΑΧΥΤΗΤΑ:
Το 5G θα είναι 10 φορές 
ταχύτερο από το 4G*. Θα 
προσφέρει ταχύτητες έως 
και 10Gbps και δυνατότητα 
λήψης ταινίας πλήρους HD 
σε λιγότερο από 10 
δευτερόλεπτα, σε σύγκριση 
µε τα 10 λεπτά στο 4G.

ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ:
Στο 5G, ο χρόνος απόκρισης 
µπορεί να είναι 1 ms, κάτι 
που δεν γίνεται αντιληπτό 
από το χρήστη αλλά είναι 
χρήσιµο για τις συσκευές. 

Οι
δυνατότητες
του 5G 
Το 5G θα είναι ο καταλύτης 
για τη σύνδεση ανθρώπων 
και µηχανών σε µια, άνευ 
προηγουµένου, κλίµακα για 
νέες επιχειρηµατικές και 
οικονοµικές ευκαιρίες. 

Ενώ στο παρελθόν θεωρούσαµε τη 
συνδεσιµότητα ως κάτι «καλό να το 
έχουµε», σήµερα, είναι απαραίτητη για τον 
τρόπο που οι άνθρωποι και οι επιχειρήσεις 
επικοινωνούν, αλληλοεπιδρούν και 
εργάζονται. Σε µια εποχή που ο όγκος 
δεδοµένων αυξάνεται συνέχεια, 
επιβαρύνοντας τα υφιστάµενα δίκτυα, το 
5G εξασφαλίζει τη συνεχή και αδιάλειπτη 
σύνδεση ανάµεσα σε ανθρώπους, 
κοινότητες, βιοµηχανίες και κυβερνήσεις. 

Το 5G θα ενεργοποιήσει την καινοτοµία σε 
µεγάλο εύρος κλάδων, 
συµπεριλαµβανοµένων της υγείας, της 
βιοµηχανίας, των µεταφορών και της 
γεωργίας, µε θετικό αντίκτυπο σε όλο το 
φάσµα της κοινωνίας. 

Στο 4G αυτό είναι µέχρι 
10ms. 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ:
Το 5G θα έχει µεγαλύτερη 
χωρητικότητα, άρα τα 
δίκτυα θα µπορούν να 
ανταπεξέλθουν καλύτερα 
µε high-demand 
εφαρµογές ταυτόχρονα.

ΥΨΗΛΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 
ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ: 
Με το 5G έως 1 
εκατοµµύριο 
συσκευές/Km2 θα µπορούν 
να είναι συνδεδεµένες στο 
δίκτυο σε αντίθεση µε 

10.000-100.000 
συσκευές/Km2 που 
µπορούν να υποστηριχθούν 
από την υπάρχουσα 
υποδοµή 4G.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
Το 5G θα λειτουργεί σε 4 
διαφορετικές ζώνες 
συχνοτήτων: 700MHz, 
2GHz, 3,4-3,8GHz και 
26GHz µε πολύ µεγαλύτερο 
διαθέσιµο φάσµα.

ΕΥΕΛΙΞΙΑ:
Ο τεµαχισµός δικτύου 
(network slicing) είναι µια 
έννοια που θα επιτρέψει σε 

ένα δίκτυο να χωριστεί σε 
λογικά µέρη µε 
διαφορετικές παραµέτρους 
ποιότητας - ας πούµε ένα 
δίκτυο υψηλής 
προτεραιότητας για 
αστυνοµικές δυνάµεις ή ένα 
δίκτυο χαµηλής ισχύος, 
χαµηλής προσπάθειας για 
απλούς αισθητήρες IoT.

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ:
Το 5G αναµένεται να 
παρατείνει τη διάρκεια ζωής 
της µπαταρίας των 
συσκευών έως και 10 
χρόνια. 

ΑΠΟΚΡΙΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ 10 ms

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 10.000 -100.000
συνδέσεις/Km2

<1 ms

ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ* 1Gbps 10Gbps

4G 5G

1.000.000
συνδέσεις/Km2

10
υψηλότερες ταχύτητες

 από το 4G

10x
βελτίωση στο χρόνο 

απόκρισης 

10 - 100
περισσότερες

συνδέσεις Km2

1000
περισσότερος όγκος 

δεδοµένων από το 4G

5G vs 4G 

*Θεωρητικές µέγιστες τιµές. Εξαρτώνται από το διαθέσιµο φάσµα, την απόσταση από το Σταθµό Βάσης κ.τ.λ.
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Θεωρίες “συνωµοσίας”
και η στάση της ΕΕ  

Τους τελευταίους µήνες κυκλοφορούν για το 5G 
διάφορα “fake news” και θεωρίες «συνοµωσίας» που 
προσπαθούν να συνδέσουν το νέο κορονοϊό µε την 
ασύρµατη τεχνολογία.

Πέρα από το γεγονός ότι τόσο ο Παγκόσµιος 
Οργανισµός Υγείας και άλλοι έγκυροι διεθνείς 
επιστηµονικοί οργανισµοί έχουν ισχυρά εναντιωθεί σε 
αυτές τις «θεωρίες», πρόσφατα η 27µελής ΕΕ 
ανακοίνωσε ότι θεωρεί το 5G τον ακρογωνιαίο λίθο της 
οικονοµικής ανάκαµψής της από την πανδηµία του 
Covid-19 και της τεχνολογικής αυτονοµίας της.

Στο πλαίσιο αυτό, µια οµάδα 15 χωρών, στην οποία 
περιλαµβάνονται η Ελλάδα, η Πολωνία και η Σουηδία, 
εξέθεσαν τις ανησυχίες τους και τις προτάσεις τους σε 
µια κοινή επιστολή προς την επικεφαλής της ΕΕ για την 
ψηφιακή τεχνολογία, τον επίτροπο εσωτερικής αγοράς 
και την επίτροπο αρµόδια για τις αξίες. 

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΕ

Οι 15 χώρες καλούν την ΕΕ «να υιοθετήσει µια 
δραστήρια, µακροπρόθεσµη και συστηµική 
προσέγγιση» για να αντιµετωπίσει τις ανυπόστατες 
θεωρίες για το 5G και τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία 
(ΗΜΠ).

«Εµείς, ως κράτη µέλη, είµαστε πρόθυµοι να 
συνεισφέρουµε σε αυτή την πρωτοβουλία µε εθνική 
εµπειρογνωµοσύνη και τις βέλτιστες πρακτικές µας για 
την αντιµετώπιση του ζητήµατος της 
παραπληροφόρησης γύρω από το 5G και τα ΗΜΠ», 
αναφέρεται στην επιστολή.

Οι χώρες ζητούν να πραγµατοποιηθούν περισσότερες 
επιστηµονικές έρευνες και να διεξαχθεί µια εκστρατεία 
ενηµέρωσης σε όλη την Ευρώπη και προτείνουν 
επίσης τη διεξαγωγή µιας ευρείας συζήτησης που να 
λαµβάνει υπόψη τους φόβους και τις ανησυχίες αυτών 
που αντιτίθενται στο 5G.

∆ίκτυα 5G: καταλύτης 
για την ανάπτυξη νέων 
εφαρµογών

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η  Α Π Ο Ψ Η  Γ Ι Α  Τ Ο  5 G

Ένα κρίσιµο σηµείο για την εκκίνηση 
της ανάπτυξης δικτύων 5G, είναι να 
εντοπιστούν οι εφαρµογές εκείνες που 
θα τα αξιοποιήσουν.

Αυτές, θα αποφέρουν και τις νέες ροές 
εσόδων για τα συνεργατικά σχήµατα 
εταιρειών που θα κάνουν τις µεγάλες 
απαιτούµενες επενδύσεις στις υποδοµές, 
προκειµένου να τις αποσβέσουν σε εύλογο 
χρονικό διάστηµα.  

Το φάσµα για νέες καινοτόµες εφαρµογές 
που ανοίγεται, λόγω των δυνατοτήτων του 
5G, είναι τεράστιο. Οι εφαρµογές που 
τελικά θα έχουν αποδοχή δεν µπορούν να 
περιγραφούν στην παρούσα φάση, αλλά 
θα λέγαµε ότι θα εστιάζουν κυρίως: 

 α) στην ψυχαγωγία (π.χ. video 
υπέρ-υψηλής ευκρίνειας, εφαρµογές 
εικονικής/επαυξηµένης πραγµατικότητας, 
διαδικτυακά παιχνίδια κ.λπ.) µέσω κινητών 
συσκευών (π.χ. smartphones, φορητοί 
υπολογιστές κ.λπ.).

 β) στην υλοποίηση του ∆ιαδικτύου 
των Πραγµάτων (ΙοΤ), µε εφαρµογές 
κρίσιµης σηµασίας που απαιτούν γρή- 
γορη απόκριση και υψηλή αξιοπιστία, 
στοχεύοντας κυρίως σε επιχειρήσεις και 
στη βιοµηχανία (συµβάλοντας έτσι στην 
έναρξη της «4ης Βιοµηχανικής Επανά- 
στασης»).

Οι υπηρεσίες της δεύτερης κατηγορίας 
θα υποστήριξουν τον Ψηφιακό Μετα- 
σχηµατισµό στις «καθετοποιηµένες» 
αγορές (vertical markets), για εφαρµογές 
π.χ. έξυπνων κατοικιών και πόλεων, 
βιοµηχανικό αυτοµατισµό στα εργοστάσια, 
ασφάλεια υποδοµών δικτύων ύδρευσης 
και ενέργειας µε παρακολούθηση και 
έλεγχο της σωστής λειτουργίας τους, 
αυτοµατοποιηµένες µεταφορές προϊόντων 
µε αυτοοδηγούµενα οχήµατα, νέες 
υπηρεσίες παροχής εξ’ αποστάσεως 
υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης καθώς 
και υποστήριξη άλλων κλάδων της 
οικονοµίας όπως η γεωργία, ο τουρισµός 
και ο πολιτισµός. 

Είναι ευκαιρία για τη χώρα µας να βγει 
µπροστά στοχευµένα σε σχετικά θεµατικά 
πεδία έρευνας και καινοτοµίας, µε σκοπό 
να δηµιουργηθούν οι συνθήκες για τη 
δηµιουργία και ανάπτυξη εταιρειών που 
θα δραστηριοποιηθούν κυρίως στον χώρο 
της παροχής υπηρεσιών 5G µε έντονο 
εµπορικό προσανατολισµό σε εθνικό και 
διεθνές επίπεδο. Ενώ η πλειοψηφία των 
επιχειρήσεων στην Ελλάδα αναγνωρίζει 

την προοπτική του 5G, υπάρχει δυστοκία 
στο να οραµατιστούν τις πιθανές εφαρµογές 
για τον κλάδο τους.

Γι’ αυτό, η Ελληνική Κυβέρνηση έχει 
λάβει πρωτοβουλίες που, πέρα από τη 
διευκόλυνση της ανάπτυξης των δικτυακών 
υποδοµών, αποσκοπούν και στη δηµιουργία 
ισχυρού εγχώριου οικοσυστήµατος 5G 
για την ανάπτυξη των εφαρµογών. 

Συγκεκριµένα, έχει ήδη ψηφιστεί η 
δηµιουργία του αµοιβαίου κεφαλαίου 
επιχειρηµατικών συµµετοχών «Φαιστός» 
για τη χρηµατοδότηση σχετικών επιχειρη- 
µατικών σχεδίων από εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη 
υπηρεσιών 5G.

Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, επιδιώ- 
κεται να διαµορφωθεί το απαραίτητο 
οικοσύστηµα στην Ελλάδα που θα 
αξιοποιήσει τις δυνατότητες των δικτύων 
5ης γενιάς προκειµένου οι επενδύσεις στις 
υποδοµές να συµβαδίζουν, κατα το δυνατό, 
µε τα έσοδα από την αυξανόµενη ζήτηση.

Παράλληλα, προς την κατεύθυνση 
ενίσχυσης της ζήτησης (µε δράσεις 
αποφυγής της τεχνοφοβίας αλλά και 
περαιτέρω δράσεων ενίσχυσης του 
εγχώριου συστήµατος καινοτοµίας) 
δραστηριοποιούνται και άλλοι φορείς 
του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα.

Εάν αυτές οι προσπάθειες επιτύχουν, τότε 
θα υπάρξουν προοπτικές για θετικές 
επιπτώσεις στην οικονοµία, την αγορά 
εργασίας και την ανταγωνιστικότητα της 
χώρας.

Ιωάννης Τόµκος,
Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών & ΙΕΕΕ 
Fellow

Fake News
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Κάθε χώρα που θέλει 
να παραµείνει 
ανταγωνιστική στο 
διεθνές περιβάλλον 
προσπαθεί να 
αξιοποιήσει την 
τεχνολογία του 5G στο 
µεγαλύτερο δυνατό 
βαθµό. Γι’ αυτό και σε 
διεθνές επίπεδο υπάρχει 
έντονος ανταγωνισµός 
για το ποιος θα 
αποκτήσει προβάδισµα 
στη συγκεκριµένη 
τεχνολογία. 

Μέχρι στιγµής το 5G 
εκτιµάται ότι 
αντιπροσωπεύει το 59% 
των συνολικών 
συνδέσεων στη Νότια 
Κορέα, περίπου το 50% 
των συνολικών 
συνδέσεων σε αγορές 
όπως οι ΗΠΑ και η 
Ιαπωνία, το 31% στην 
Ευρώπη, το 25% στην 
Κίνα, 16% στις Αραβικές 
χώρες, 10% στις χώρες 
της ΚΑΚ, 7% στη 
Λατινική Αµερική, 6% 

στη Μέση Ανατολή και 
τη Βόρεια Αφρική και 
3% στις υποσαχάριες 
χώρες.

Στη Νότια Κορέα, οι 
συνδροµές 5G έφτασαν 
τα 7,4 εκατοµµύρια 
ενώ στην Ιαπωνία, 
όπου κυκλοφόρησε το 
5G το Μάρτιο του 
2020, ο αριθµός των 
συσκευών 5G που 
πωλήθηκαν από την 

NTT DoCoMo έφτασε 
τα 149.000. 

Τα οφέλη της 
εισαγωγής των δικτύων 
5G σε τέσσερις 
βασικούς κλάδους και 
συγκεκριµένα στους 
κλάδους της αυτοκινη- 
τοβιοµηχανίας, της 
υγείας, των µεταφορών 
και της ενέργειας, θα 
ανέλθουν σε 114 δισ. 
EUR ετησίως. 

Πού
βρισκόµαστε
τώρα

To 5G στην Ευρώπη 

ΤΟ 5G ΣΕ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο

Τα δίκτυα 5G αποτελούν βασικό πόρο για την ανταγωνιστικότητα της 
Ευρώπης στην παγκόσµια αγορά. Έως το 2025, η διείσδυση της τεχνολογίας 
5G στην Ευρώπη υπολογίζεται σε 31%, που µεταφράζεται σε 217 
εκατοµµύρια συνδέσεις. 

Ήδη πολλές ευρωπαϊκές χώρες απολαµβάνουν υπηρεσίες 5G (Αυστρία, 
Φινλανδία, Γερµανία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ρουµανία, Ισπανία, Ελβετία, 
Λετονία, Νορβηγία και Ηνωµένο Βασίλειο) και σε ορισµένες χώρες υπάρχουν 
περισσότεροι από ένας πάροχοι υπηρεσιών 5G. 

Την επόµενη τριετία θα 
υπάρξει εκτόξευση των 
επενδύσεων σε 
εφαρµογές και 
υποδοµές δικτύων 5G 
παγκοσµίως, σύµφωνα 
µε πρόσφατη έρευνα 
της EY µε τίτλο
«Maximizing the 5G 
opportunity for
enterprise».

Την επόµενη τριετία
θα υπάρξει εκτόξευση
των επενδύσεων
σε εφαρµογές και υποδοµές
δικτύων 5G παγκοσµίως.
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Η Ελλάδα εκσυγχρόνισε 
το πλαίσιο αδειοδότησης 
των κεραιοσυστηµάτων, 
δηµοπρατώντας για 
πρώτη φορά συγχρόνως 
τέσσερα τµήµατα του 
ραδιοτηλεοπτικού 
φάσµατος.

Με αυτόν τον τρόπο οι 
πάροχοι έχουν τη 
δυνατότητα να 
σχεδιάσουν ολιστικά τη 
στρατηγική τους, κάτι 
που σηµαίνει ταχύτερη 
και αποτελεσµατικότερη 
ανάπτυξη των δικτύων.

Η δηµοπράτηση του 
φάσµατος 5ης Γενιάς (5G) 
αναµένεται να 
ολοκληρωθεί πριν από το 
τέλος του 2020 και η 
Ελλάδα είναι από τις 
λίγες χώρες, που δεν 
καθυστέρησε τη 
δηµοπρασία για το φάσµα 
5G, λόγω της πανδηµίας. 
Σύµφωνα µε τις 
εκτιµήσεις της Πολιτείας 
και των 
τηλεπικοινωνιακών 
εταιρειών, µέσα στο 
2021, ένα σηµαντικο 
κοµµάτι της χώρας θα 
έχει κάλυψη 5G.

Η Ελλάδα
«τρέχει»
µε ρυθµό 5G

ΤΟ 5G ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑ∆Α 
Εξέλιξη µε νέες
δυνατότητες

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ 
«ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ»
ΓΙΑ ΤΟ 5G: 

Αυτή τη στιγµή στην 
Ελλάδα τρέχουν δυο 
παράλληλες δράσεις: 

Ίδρυση του 
«Ταµείου Φαιστός»:
Το ταµείο «Φαιστός» 
θα στηρίξει τις 
ελληνικές νεοφυείς 
επιχειρήσεις, οι 
οποίες θα κληθούν να 
αναπτύξουν τις 
εφαρµογές του 5G. 

∆ωρεάν παροχή 
φάσµατος:
Ένα κοµµάτι του 
φάσµατος θα 
παραµένει εκτός 
δηµοπρασίας και θα 
παρωθηθεί δωρεάν 
σε πανεπιστήµια, σε 
ερευνητικά κέντρα 
και σε startup 
εταιρείες, µε σκοπό 
την ανάπτυξη νέων 
εφαρµογών γύρω 
από το 5G.

Τι µένει ίδιο
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ:
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ Η∆Η.

Στη χώρα µας, όπως και συνολικά 
στην Ευρώπη το 5G θα 
αναπτυχθεί σε συχνότητες οι 
οποίες ήδη χρησιµοποιούνται.

Τα 700 MHz χρησιµοποιούνται 
από την ΕΡΤ και την DIGEA, τα 2,1 
GHz από το 4G και το 3G, τα 3,5 
MHz από τα δηµόσια αγροτικά 
δίκτυα και τα 26 GHz από τη 
σταθερή ασύρµατη πρόσβαση. 

ΟΡΙΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ:
ΤΑ ΟΡΙΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΤΑ Ι∆ΙΑ. 

Η Ελλάδα ακολουθεί, όπως και οι υπόλοιπες 
χώρες, τις υποδείξεις του αρµόδιου διεθνούς 
φορέα.

Έχουµε νοµοθετήσει στη χώρα µας χαµηλότερα 
όρια, συγκεκριµένα στο 60 - 70% του διεθνούς 
ορίου και µέσα στον αστικό ιστό.

Οι µετρήσεις πραγµατοποιούνται πάνω στον 
ιστό, στην κεραία που είναι και το πιο 
επιβαρυµένο σηµείο.

Επιπλέον, διενεργούµε τους περισσότερους ελέγχους από 
οποιαδήποτε άλλη χώρα, µέσω της Ελληνικής Επιτροπής 
Ατοµικής Ενέργειας. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ:
ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙ 
ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ.
Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) 
µε απόφασή της στις 05/11/2018, γνωστοποίησε τους όρους 
χορήγησης δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για τη 
δοκιµαστική λειτουργία δικτύων 5ης γενιάς στις ζώνες 
3400-3800 ΜΗz. Επίσης,  η ΕΕΤΤ προβλέπει τον έλεγχο 
συµβατότητας  µε τα όρια που έχουν θεσπιστεί για την 
ακτινοβολία από το σύνολο των πηγών εκποµπής. Πολύ απλά, 
δηλαδή, ελέγχεται η αθροιστική έκθεση και από τα 
τηλεπικοινωνιακά δίκτυα όλων των γενεών και από τους 
ραδιοτηλεοπτικούς σταθµούς και από τα ιδιωτικά δίκτυα κ.λπ.. 
Σηµειωτέο επίσης, πως στην Ελλάδα έχουµε εκ των 
αυστηρότερων ορίων ακτινοβολίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα 
οποία µε τη σειρά τους είναι εκ των αυστηρότερων στον κόσµο. 
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5G οφέλη για
την ελληνική
κοινωνία

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΕΠ
Η υιοθέτηση του 5G θα αυξήσει το ΑΕΠ 
της χώρας κατά 4,18 δισεκατοµµύρια 
δολάρια (~ 3.56 δισεκατοµµύρια ευρώ) 
(+1,2%) το χρονικό διάστηµα 2022 – 
2028. Σε περίπτωση συνεργασίας των 
παρόχων για την ανάπτυξη του δικτύου, 
η αύξηση του ΑΕΠ µπορεί να αγγίξει τα 
6,27 δισεκατοµµύρια δολάρια (~5.34 
δισεκατοµµύρια ευρώ). 

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αναφορικά µε την απασχόληση, το 5G 
αναµένεται να δηµιουργήσει 31.000 
νέες θέσεις εργασίας στη χώρα µας έως 
το 2028, ενώ σε περίπτωση 
συνεργασίας για την ανάπτυξη του 
δικτύου, η αύξηση της απασχόλησης 
µπορεί να φτάσει τις 46.000 νέες θέσεις. 

Ως αποτέλεσµα, η τεχνολογία 5G θα 
είναι σε θέση, όχι µόνο να εξελίξει τις 
υπάρχουσες επικοινωνίες αλλά και να 
επιτρέψει καινοτόµες εφαρµογές και 
πρωτοποριακά επιχειρηµατικά µοντέλα 
µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία χιλιάδων 
νέων θέσεων εργασίας και σηµαντική 
συµβολή στην αύξηση του ΑΕΠ.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι γνώσεις των ελληνικών εταιρειών σχετικά µε 
το 5G, είναι εξαιρετικά υψηλές και οι εταιρείες 
αναγνωρίζουν ότι η τεχνολογία θα επιφέρει 
σηµαντικά ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά. 

των εταιρειών είπε ότι «το 5G θα µας 
επιτρέψει να γίνουµε πολύ πιο 
συνδεδεµένοι σε αυτό που 
κάνουµε».

των εταιρειών ισχυρίστηκε ότι η 
µεταφορά δεδοµένων σε πραγµατικό 
χρόνο θα επηρεάσει σηµαντικά την 
επιχείρησή τους.

των εταιρειών υπολόγισε ότι τα 
ροµπότ θα κάνουν την κατασκευή 
περισσότερο αποτελεσµατική απ’ ότι 
είναι σήµερα. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ 5G 

των εταιρειών πιστεύουν ότι οι 
εφαρµογές του 5G θα τους δώσουν την 
ευκαιρία να εξοικονοµήσουν χρόνο. 

92% των εταιρειών δηλώνει ότι
«το 5G θα µας επιτρέψει
να γίνουµε πολύ πιο συνδεδεµένοι
σε αυτό που κάνουµε».

92%

θεωρεί ότι το 5G θα τους επιτρέψει 
να αντιµετωπίσουν ζητήµατα που 
θεωρούνταν άλυτα. 

εκτιµά ότι οι εφαρµογές 5G θα τους 
δώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα 
µε τους πελάτες. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ 5G

(3 στους 4) εκτιµούν ότι το 5G θα 
ωφελήσει την κοινωνία στο σύνολό 
της και όχι µόνο τους προνοµιακούς 
χρήστες smartphone.

(2 στους 3 ερωτηθέντες) 
ισχυρίζονται ότι η τεχνολογία 5G
θα τους επιτρέπει να 
παρακολουθούν τοµείς της 
επιχείρησής τους που σήµερα
δεν µπορούν. 

(1 στις 2 εταιρείες) αναµένουν
ότι η ασφάλεια θα βελτιωθεί 
χρησιµοποιώντας drones.

50%

82%

85%

36%

67%

75%

18%

21%
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ
ΤΗΣ WIND στον ψηφιακό µετασχηµατισµό της χώρας

ΤΟ 5G ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ
ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΠΟΥ ∆ΙΑΘΕΤΟΥΜΕ, ΜΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΥΠΟ∆ΕΧΤΟΥΜΕ
ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.

Η WIND, πιστεύοντας 
στη δύναµη ενός 
σύγχρονου 
διασυνδεδεµένου 
κόσµου, που όλα είναι 
δίκτυο, υλοποιεί ένα 
από τα µεγαλύτερα 
ιδιωτικά επενδυτικά 
έργα στην Ελλάδα.

Ως στρατηγικός 
επενδυτής σε υποδοµές 
νέας γενιάς, σε κινητή 
και σταθερή, η WIND 
συµβάλλει στην 
ανάπτυξη του 5G στην 
Ελλάδα µε 
συνεχιζόµενες 
επενδύσεις και 
τεχνογνωσία. 

Από την ίδρυσή της 
επενδύει εντατικά σε 
υποδοµές και στην 
ανάπτυξη του δικτύου 
της µε υπευθυνότητα 
και ευαισθησία 

απέναντι στη δηµόσια 
υγεία και το περιβάλλον.

Στοχος της Wind είναι 
να φερει την κινητή 
ευρυζωνικότητα πιο 
κοντά στους Έλληνες 
χρήστες και να 
συµβάλλει στον 
ψηφιακό 
µετασχηµατισµό του 
τόπου µας. 

H WIND έχει 
πραγµατοποιήσει 
πιλοτικό πρόγραµµα για 
το 5G στην 84η ∆ιεθνή 
Έκθεση Θεσσαλονίκης 
(∆ΕΘ) και στην 
Καλαµάτα, όπου 
ανέλαβε να 
εγκαταστήσει και να 
λειτουργήσει σε µέρος 
της πόλης πιλοτικό 
δίκτυο 5G ώστε να 
αξιολογηθεί 
λειτουργικά η νέα αυτή 
τεχνολογία.

WIND ΕΛΛΑΣ  |  Λ.ΑΘΗΝΩΝ 106, TK 10442, AΘHNA  |  TΗΛ.: +30 210 6158000  |  EMAIL: 5Greece@wind.gr
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https://www.accenture.com/gr-en/insights/communications-media/greece-race-5g
https://www.raconteur.net/report/5g-2020/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eye-future-european-5g-observator
https://www.digicatapult.org.uk/news-and-insights/press/made-in-5g-exploring-the-future-of-connectivity-and-5g-in-uk-manufacturing
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_lu/topics/technology-media-entertainment-telecommunications/maximizing-the-5g-opportunity-for-enterprise.pdf



