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€2 δισ. 
έως το 
2021

R&D
€59 εκατ. 

το 2018
€10,29 

δισ.

Σημαντική 
συνεισφορά στο ΑΕΠ 

(5,9%)

>40.000 
θέσεις 

εργασίας

Σημαντική 
συνεισφορά στην 
άμεση & έμμεση 

απασχόληση

€322 
εκατ.

Συνολικές 
επενδύσεις μόνο για 

το 2018

(το 16,9% των εσόδων 
από υπηρεσίες 

επανεπενδύεται) 

ΟΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αποκλειστικές 
επενδύσεις σε 

Έρευνα & 
Ανάπτυξη

Νέες επενδύσεις 
σε σταθερά και 
κινητά δίκτυα

Ο κλάδος των Κινητών Επικοινωνιών είναι ένας από τους μεγαλύτερους και 
σταθερότερους επενδυτές στην ελληνική οικονομία.



Το 2018 τα δεδομένα σημείωσαν ιδιαίτερα υψηλή αύξηση (68,2%) έναντι του 2017.
Ο βαθμός χρήσης δεδομένων αυξήθηκε στα 1,15 GB έναντι 0,73 GB. 

Τα έσοδα από δεδομένα ξεπέρασαν το 20% των εσόδων από υπηρεσίες το 2018 
έναντι 18,5% το 2017. Αυτό σηματοδοτεί την αρχή της ωρίμασης της ψηφιοποίησης

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων παρόχων
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ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ



Η τεχνολογία 5G υποστηρίζει νέες τηλεπικοινωνιακές 
υπηρεσίες σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ ΜΕ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5G 

Παγκοσμίως, τα δίκτυα 5G αναμένεται να δημιουργήσουν νέες αγορές αγαθών 
και υπηρεσιών, συνολικής αξίας άνω των 12 τρις δολαρίων ως το 2035.



Απαραίτητη προϋπόθεση της επιτυχίας μιας ψηφιακής στρατηγικής είναι η καθολική ψηφιοποίηση 
των υποδομών της χώρας, της δημόσιας διοίκησης αλλά και κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας 
στη βάση ενός συνεργατικού μοντέλου με τη συμμετοχή βασικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας, 
όπως:  

Τα δίκτυα νέας γενιάς δημιουργούν ευκαιρίες ανάπτυξης και μετασχηματίζουν την οικονομία, την 
επιχειρηματικότητα και την κοινωνία. Βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών & συμβάλλουν στην 
αναπτυξιακή πορεία του Κράτους.

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ

Τουρισμός Υγεία Δημόσια Διοίκηση Μεταφορές & 
Logistics Ενέργεια Εκπαίδευση

Για την Ελλάδα, η Ε.Ε. προβλέπει αύξηση ΑΕΠ κατά 2,18 δισ. ευρώ και πάνω από 
100.000 νέες θέσεις εργασίας ως το 2025.



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αναβαθμίζουμε το Μετρό στο επίπεδο των Μετρό άλλων Ευρωπαϊκών πόλεων.

Οι πάροχοι κινητών επικοινωνιών, σε συνεργασία με την Αττικό Μετρό, ξεκινούν το σχεδιασμό για την
ανάπτυξη των υποδομών που θα επιτρέψουν πλήρη κάλυψη με δίκτυα νέας γενιάς υψηλών
ταχυτήτων στους συρμούς και τις εγκαταστάσεις του υφιστάμενου δικτύου της Αττικό Μετρό καθώς
και στους νέους σταθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Με αυτόν τον τρόπο:

 Αναβαθμίζονται οι υπηρεσίες της Αττικό Μετρό, κατά τα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών

 Βελτιώνεται σημαντικά η εμπειρία του χρήστη

 Διευκολύνεται η καθημερινότητα των πολιτών

 Ανοίγουν νέοι δρόμοι στην τουριστική ανάπτυξη 



ΠΡΟΣ ΜΙΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 
ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ



Εθνική προτεραιότητα οι 
Ψηφιακές Επικοινωνίες

 Καταλύτης οικονομικής 
ανάπτυξης

 Μοχλός ανταγωνιστικότητας

 Παράγοντας κοινωνικής προόδου 
και συνοχής στο πλαίσιο της 
δίκαιης ανάπτυξης

Συνεργατικό μοντέλο

Συνεργασία Πολιτείας, τοπικής 
αυτοδιοίκησης, δημόσιας 
διοίκησης και ιδιωτικού τομέα 
– όλων των κλάδων της 
οικονομίας

Άξονες δράσης
Υποδομές: Ενίσχυση απαραίτητων 
ευρυζωνικών δικτύων ως προϋπόθεση 
για την ανάπτυξη καινοτόμων 
υπηρεσιών.

Θεσμικό Πλαίσιο: Θέσπιση φιλικότερου 
προς τις επενδύσεις θεσμικού, 
επενδυτικού και φορολογικού πλαισίου 
για την επιτάχυνση της ανάπτυξης και της 
χρήση δικτύων και υπηρεσιών 

Κινητροδότηση: Παροχή κινήτρων για 
την υιοθέτηση καινοτόμων υπηρεσιών 
στους φορείς ΟΤΑ, τις επιχειρήσεις και 
τους πολίτες & δράσεις προώθησης της 
έρευνας, της εκπαίδευσης και της 
νεοφυούς επιχειρηματικότητας

Εθνικό Σχέδιο Ψηφιακής Ανάπτυξης →2025

ΕΘΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑΧΕΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ



Σχέδιο νόμου για κεραιοσυστήματα. Η άμεση ψήφιση νέου Σχεδίου Νόμου για την αδειοδότηση 
του υφιστάμενου δικτύου κινητής τηλεφωνίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή 
λειτουργία του & την ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς. Τα χρονίζοντα κωλύματα στην αδειοδότηση 
εγκαταστάσεων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα βαρύνουν τις κρατικές δομές & ενισχύουν το 
ψηφιακό χάσμα της Ελλάδας με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Απόδοση φασματικών περιοχών, έτοιμων προς χρήση. Η παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης 
«καθαρών» ραδιοσυχνοτήτων μακριά από εισπρακτικές λογικές, θα διασφάλισει και θα 
διευκολύνει τον μακροχρόνιο επενδυτικό σχεδιασμό των παρόχων σε δίκτυα νέας γενιάς. Οι 
διαδικασίες και τα πρότυπα αξιοποίησης του φάσματος είναι απαραίτητο να επιτρέπουν την πλήρη 
αξιοποίηση τους σε όλη την επικράτεια. 

Επιβολή ειδικού τέλους. Στην Ελλάδα ο καταναλωτής επιβαρύνεται έως 48,8% στον τελικό 
λογαριασμό του, όταν η μέγιστη επιβάρυνση στην ΕΕ είναι 25%. Οι υπερβολικοί φόροι 
δημιουργούν μεγάλη οικονομική επιβάρυνση στους καταναλωτές και φέρνουν τη χώρα σε πολύ 
υψηλή κατάταξη παγκοσμίως στις χρεώσεις κινητών υπηρεσιών. 
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ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Το νομοθετικό/ρυθμιστικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο λειτουργεί ο κλάδος των Κινητών 
Επικοινωνιών, παρουσιάζει αστοχίες & καθυστερήσεις που αποτελούν τροχοπέδη και 
χρήζουν άμεσης διευθέτησης. 

Επισφαλείς απαιτήσεις. Διεκδίκηση επιστροφής ΦΠΑ ανείσπρακτων απαιτήσεων και διαγραφή 
επισφαλών απαιτήσεων. Ανάγκη προώθησης νομοθετικής ρύθμισης για την πιστοποίηση των 
επισφαλών απαιτήσεων χωρίς την άσκηση ένδικων μέσων 



Η παγκόσμια οικονομία μετασχηματίζεται 
ταχύτατα με μοχλό τις ψηφιακές τεχνολογίες, 
οι οποίες δημιουργούν ένα νέο πρότυπο 
επιχειρηματικής ανάπτυξης. Το πρότυπο αυτό 
αναμένεται να έχει ριζικές επιδράσεις σε 
όλους τους κλάδους της οικονομίας, αλλά και 
στη λειτουργία του κράτους και της δημόσιας 
διοίκησης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η Ελλάδα μόνο οφέλη μπορεί να έχει από μια 
έγκαιρη ψηφιακή σύγκλιση με την ΕΕ. 
Αντίθετα, μια αργή και παθητική υιοθέτηση 
των νέων τεχνολογιών, ενέχει τον κίνδυνο να 
καθηλωθεί η χώρα μόνιμα σε ουραγό 
ανάπτυξης και να καταδικαστούν πολλοί 
κλάδοι της οικονομίας σε μαρασμό, καθώς θα 
αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στον 
παγκόσμιο ανταγωνισμό.
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