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ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη Δικτύων 5G στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

Σχετ:  Επιστολή σας, 12-02-2021 , Αρ. Πρωτ 33579. 

Αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχη ,

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής επιστολής, σας ευχαριστούμε πολύ για την επιστολή σας 
και την δυνατότητα επικοινωνίας που έχουμε μαζί σας για θέματα που άπτονται του 
ενδιαφέροντος όλων μας. Ο όμιλος ΟΤΕ, αναγνωρίζει την σημασία και την μεγάλη συμβολή των 
προηγμένων Δικτύων 5G στην ανάπτυξη της Οικονομίας και στην προσέλευση νέων 
επιχειρήσεων και επενδύσεων.

Μας χαροποιεί ιδιαίτερα το ενδιαφέρον σας για την προώθηση του 5G. Στην προσπάθειά μας για 
εκμοντερνισμό του υφιστάμενου Δικτύου με την Τεχνολογία 5G αλλά και στην ανάπτυξη νέων 
θέσεων Σταθμών Βάσης, οι τοπικές αρχές (Περιφέρειες & Δήμοι)  πρέπει να είναι αρωγοί.

Η COSMOTE, η οποία είναι ο πρώτος πάροχος που προσέφερε εμπορικά υπηρεσίες 5G στην 
Ελλάδα, έχει εκπονήσει ένα Πανελλαδικό Σχέδιο Εκμοντερνισμού & Ανάπτυξης Δικτύου 5G 
2020-2023 το οποίο περιλαμβάνει όλες τις Περιφέρειες χωρίς αποκλεισμούς. Ειδικότερα για την 
Περιφέρεια Πελοποννήσου, έχει εντάξει στο Κατασκευαστικό Πρόγραμμα 2021 τρεις (3) από 
τους πέντε (5) νομούς: τον Ν. Αργολίδας, τον Ν. Κορινθίας & τον Ν. Μεσσηνίας, 
αναβαθμίζοντας με νέο εξοπλισμό το 65% του δικτύου της Περιφέρειας, με το υπόλοιπο 35% 
που αντιστοιχεί στους Ν. Αρκαδίας & Λακωνίας να είναι προγραμματισμένο να υλοποιηθεί το 
2022.

Αξίζει να τονίσουμε ότι απ’ όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδος το έργο αναβάθμισης του Δικτύου,  
μόνο στην Περιφέρεια Αττικής θα ολοκληρωθεί γρηγορότερα από την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου. Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου διαθέτει ισχυρό 
χρονικό πλεονέκτημα σε ότι αφορά την Ανάπτυξη 5G. 



                                                         
                                                        

Ωστόσο για να υλοποιηθεί απρόσκοπτα το παραπάνω έργο, απαραίτητη είναι η συμβολή σας 
τόσο στην διαδικασία γρήγορων αδειοδοτήσεων που είναι απαραίτητες για την λειτουργία των 
τηλεπικοινωνιακών υποδομών όσο και στην ενημέρωση των Τοπικών Κοινωνιών για τα οφέλη 
των νέων προηγμένων δικτύων 5G, ώστε όλοι μαζί, με την τεχνολογία να φτιάξουμε έναν 
κόσμο καλύτερο για όλους. 

Με εκτίμηση,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΠΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ACCESS NETWORK DEVOPS
ΣΤΑΘΕΡΗΣ & ΚΙΝΗΤΗΣ
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