
 

ΕΕΤΤ, 30 Δεκεμβρίου 2020 

Χαιρετισμός του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκου 

Πιερρακάκη, στην εκδήλωση υπογραφής των συμβάσεων παραχώρησης για τη 

χρήση φάσματος στις ζώνες 700 ΜΗz, 2 GHz, 3400-3800 MHz και 26 GHz με σκοπό 

την ανάπτυξη δικτύων κινητών επικοινωνιών 5ης γενιάς (5G) 

 

Επιτρέψτε μου με την ευκαιρία αυτή να σας συγχαρώ για την εξαιρετική δουλειά που 

έκανε η ΕΕΤΤ, είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Χρειάστηκε η αρωγή πολλών 

παραγόντων, πολλών προσώπων, καθώς και πάνω από 70 νομοθετικές και διοικητικές 

διαδικασίες μέσα σε περίπου δώδεκα μήνες για να μπορέσει να διεκπεραιωθεί η 

διαδικασία.  

Ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η διαδικασία κοιτώντας και τι έχει γίνει σε 

άλλες χώρες είναι πράγματι ιδιαίτερα καινοτόμος. Ξεκινώντας από το γεγονός ότι για 

πρώτη φορά δημοπρατήθηκαν ταυτόχρονα τέσσερις μπάντες συχνοτήτων μαζί, πράγμα 

το οποίο μιλώντας με πολλούς ομολόγους μου δεν έχουν καταφέρει να 

πραγματοποιήσουν σε άλλες χώρες. Προχωρώντας σε άλλες καινοτομίες, όπως αυτές 

που εισήχθησαν με τον Νόμο για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση, τόσο σε ό,τι αφορά τη 

δημιουργία του fund «Φαιστός» χρησιμοποιώντας το 25% των χρημάτων της 

δημοπρασίας, όσο και σε ό,τι αφορά το γεγονός ότι κάποιες – λίγες – συχνότητες δεν 

δημοπρατήθηκαν για να χρησιμοποιηθούν για ερευνητικούς σκοπούς. 

Μια τέτοια διαδικασία πραγματοποιείται με τη συνεργασία του κράτους και της αγοράς, 

είναι μια συλλογική προσπάθεια – αφορά και τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, και 

την πολιτεία, και τις ανεξάρτητες αρχές. Για εμάς, αυτό είναι ένα πρώτο βήμα. Αν δει 

κανείς τη μελέτη της Ernst & Young για το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μπορεί 

να δει κάποιους πρώτους αριθμούς αναφορικά με το οικονομικό αποτύπωμα που 

περιμένουμε από τα δίκτυα πέμπτης γενιάς: η μελέτη αυτή κάνει λόγο για έως 69.000 

νέες θέσεις εργασίας μέχρι το 2030 και καθαρή προστιθέμενη αξία λίγο πάνω από 12 

δις. 



Η μεγάλη προστιθέμενη αξία θα έρθει κυρίως από τις βιομηχανικές εφαρμογές, από την 

αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου κάθε τομέα της οικονομίας. Στόχος μας ως πολιτεία 

είναι  να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο τόσο μέσα από τον καλό σχεδιασμό της 

δημοπρασίας όσο και μέσα από μια ευρύτερη πολιτική ώστε να αφαιρέσουμε εμπόδια 

και να δώσουμε ώθηση στην αγορά για να μπορέσει η χώρα να μπει σε έναν παγκόσμιο 

χάρτη διαμορφώνοντας μια πολιτική που τη διαφοροποιεί από άλλες χώρες μέσα από 

ένα μοντέλο το οποίο παρουσιάσαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για το οποίο λάβαμε 

πολύ θετικά σχόλια σε σχέση με τις καινοτομίες που περιέχει. 

Μπορεί η χώρα λύνει εκκρεμότητες με το παρελθόν σχετικά με τον ψηφιακό 

μετασχηματισμό, αλλά τολμώ να πω ότι στην περίπτωση του 5G ηγηθήκαμε. Σχεδιάσαμε 

κάτι που μπορούμε να παρουσιάζουμε σε άλλες χώρες ως βέλτιστη καλή πρακτική. 

Ακριβώς γι’ αυτό αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους εμπλεκόμενους και 

εύχομαι καλή αρχή σε όλους μας για το πρώτο βήμα που κάνουμε σήμερα. 

 


