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Η Ελλάδα στην ψηφιακή εποχή

Το ξέσπασμα της πανδημίας και τα lockdowns, οδήγησαν την Ελλάδα γρηγορότερα σε μια νέα ψηφιακή πραγματικότητα, 
όπου η χρήση ψηφιακών εργαλείων και νέων εφαρμογών αποτέλεσαν το βασικό μέσο για την επικοινωνία, την εκπαίδευση, 
την εργασία και την ψυχαγωγία. 

Η υγειονομική κρίση, λειτούργησε ως επιταχυντής ώστε να μπει η χώρα σε διαδικασία Ψηφιακού Μετασχηματισμού. 
Ακόμα και πολίτες οι οποίοι, υπό κανονικές συνθήκες, ενδεχομένως να μην έδειχναν το ίδιο ενδιαφέρον στο να ενταχθούν 
στο νέο ψηφιακό περιβάλλον, προσαρμόστηκαν και εγκατέλειψαν την «παραδοσιακή» σχέση που είχαν με τις υπηρεσίες 
του Δημοσίου, τις τράπεζες, τα καταστήματα, τις επιχειρήσεις και τους πελάτες τους.

Τα «Οικονομικά Χρονικά», μέσα από τα άρθρα που φιλοξενούνται στο νέο τεύχος, παρουσιάζουν τις προκλήσεις και 
τις ευκαιρίες που φέρνει ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός στο Δημόσιο, τις επιχειρήσεις, την καθημερινότητα των πολιτών, 
καθώς την επόμενη ημέρα της πανδημίας, μια νέα ψηφιακή κανονικότητα θα έχει διαμορφωθεί.

Η ψηφιοποίηση θεωρείται ότι είναι η απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να θωρακιστεί η Ελληνική Οικονομία στην πορεία 
της προς το αύριο. Η επιτάχυνση της ανάπτυξης του 5G, η ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το ψηφιακό 
κράτος και οι ψηφιακές δεξιότητες, μπορούν να αποτελέσουν τους καταλύτες αυτής της προσπάθειας και τα κατάλληλα 
πεδία κατανομής των πόρων για την ψηφιακή μετάβαση από το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ.

Ειδικά στον τομέα του Επιχειρείν, όσες επιχειρήσεις ακολουθήσουν τη ροή της καινοτομίας, της βιωσιμότητας και τις 
επιλογές ψηφιοποίησης που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες, θα διασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητά 
τους στη νέα ψηφιακή εποχή έχοντας πρόσβαση αλλά και προτεραιότητα, στα Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά εργαλεία.

Το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που έχει υποβάλει η Ελλάδα προς έγκριση στους θεσμούς, απευθύνεται 
στη διάθεση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης για την επιτάχυνση της ψηφιοποίησής της σε όλους τους τομείς, με απτά 
οφέλη για κάθε δομή, επιχείρηση και πολίτη της χώρας μας, ακόμα και στην πιο απομακρυσμένη περιοχή.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το 2020 το πρώτο έτος της υγειονομικής κρίσης, πραγματοποιήθηκαν περίπου 95 εκατομμύ-
ρια ηλεκτρονικές συναλλαγές, είτε απευθείας μέσω του Gov.gr, είτε έμμεσα, μέσω διασυνδέσεων και διαλειτουργικότητας 
των συστημάτων του Δημοσίου. Ολοένα και περισσότερες υπηρεσίες του Δημοσίου γίνονται ψηφιακά, ενώ στόχος είναι η 
Ελλάδα να γίνει Εσθονία, μια χώρα όπου οι πολίτες μπορούν να κάνουν τα πάντα από το σπίτι τους.
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Η Ελλάδα ψηφιοποιείται

Του Κωνσταντίνου Κόλλια
Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Μετά την πανδημία και τις οικονομικές επιπτώσεις των μέτρων για τον περιορισμό της, το θέμα, που όλοι συζητούσαμε 
την περσινή χρονιά και εξακολουθούμε να συζητάμε, είναι η ψηφιοποίηση υπηρεσιών και διαδικασιών, τόσο στον ιδιωτικό, 
όσο και στον δημόσιο τομέα. 

Οι συνθήκες της πρωτόγνωρης κρίσης οδήγησαν σε βίαιη, αλλά επωφελή προσαρμογή για πολλές από τις συναλλαγές, 
τις οποίες πραγματοποιούμε στην καθημερινότητά μας.

Και αυτό συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. 

Η ανάγκη φυσικής μας παρουσίας σε δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες και επιχειρήσεις έχει περιοριστεί αισθητά και έχει 
αντικατασταθεί από τη διεκπεραίωση πολλών πτυχών της καθημερινότητάς μας μέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και των κινητών συσκευών. 

Πέραν αυτού, όμως, η αναμενόμενη έλευση των 32 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, περιλαμβάνει, σε μεγάλο βαθμό, 
έργα ψηφιοποίησης, κομβικής σημασίας για το πέρασμα της χώρας μας στη μετά - Covid εποχή. 

Και εκεί οφείλουμε να ρίξουμε το βάρος μας, μέσω της καλύτερης δυνατής αξιοποίησης αυτών των κονδυλίων.

Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα, εάν η κατανομή πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ, ιδίως τον Μηχανισμό 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), που προορίζονται για την ψηφιακή μετάβαση, συγκεντρωνόταν σε τομείς, που θα 
έδιναν στην Ελλάδα τη δυνατότητα να θέσει ως στόχο τη βαθμολογία 90 στον δείκτη DESI (Δείκτης Ψηφιακής Οικονο-
μίας και Κοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) έως το 2027, το ΑΕΠ θα μπορούσε να αυξηθεί έως και κατά 18,7% και 
η παραγωγικότητα έως και κατά 17,9%. 

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας ανοίγει τον διάλογο και για αυτό το θέμα, σε αυτό το τεύχος των Οικονομικών 
Χρονικών, φιλοξενώντας τις απόψεις πολιτικών, ακαδημαϊκών και εκπροσώπων των επιχειρήσεων.

Και θα συνεχίσει να το κάνει, στο πλαίσιο του ρόλου του ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας για θέματα 
Οικονομίας.
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Η εµπιστοσύνη των πολιτών

Από την πρώτη στιγμή της διαχείρισης της πανδημίας, φά-
νηκε καθαρά ότι η έκτακτη αυτή συνθήκη, με δεδομένες 
τις τεράστιες υγειονομικές και οικονομικές προκλήσεις, 
θα λειτουργούσε ως επιταχυντής για τον Ψηφιακό Μετα-
σχηματισμό της Ελλάδας, που ήταν μια από τις μεγάλες 
εκκρεμότητες δεκαετιών. Το lockdown και τα μέτρα περι-
ορισμού της κυκλοφορίας, επέβαλαν σε εμάς την υποχρέ-
ωση να διευκολύνουμε την καθημερινότητα του πολίτη στις 
συναλλαγές του, φροντίζοντας ταυτόχρονα για την απρό-
σκοπτη λειτουργία του κράτους και την ασφάλεια όλων μας.   

Αυτό ήταν ένα στοίχημα που έπρεπε να κερδηθεί. Η 
Ελλάδα έπρεπε να καλύψει το χαμένο έδαφος και όχι μό-
νο από την πλευρά των τεχνολογιών. Το μεγάλο στοίχημα 
ήταν να ξεκινήσει να καλύψει το έλλειμμα εμπιστοσύνης 
που υπήρχε από την πλευρά των πολιτών προς το κράτος. 

Επισπεύσαμε τη λειτουργία της Ενιαίας Πύλης του 
Δημοσίου Gov.gr, ώστε οι ψηφιακές υπηρεσίες να αρχί-
σουν να συγκεντρώνονται σε ένα σημείο. Ξεκινήσαμε με 
501 υπηρεσίες, τις περισσότερες από τις οποίες οι πολί-
τες και οι επιχειρήσεις αγνοούσαν. Προσθέσαμε δυο από 
τις πιο «δημοφιλείς» υπηρεσίες, την έκδοση εξουσιοδό-
τησης και υπεύθυνης δήλωσης και σήμερα έχουμε ξεπε-
ράσει τις 1.120 υπηρεσίες ενώ διαρκώς προσθέτουμε 
καινούργιες. 

Για τον πολίτη, η συνειδητοποίηση ότι μπορεί να εκδώ-
σει τόσα έγγραφα ψηφιακά από το κινητό ή το τάμπλετ του, 
ήταν μια αλλαγή υποδείγματος. Διαπίστωσε ότι μια σειρά 
υπηρεσιών από τον πυρήνα της καθημερινότητάς του αλλά 
ταυτόχρονα κι από την καρδιά της γραφειοκρατίας,  όπως 
η έκδοση πιστοποιητικών δημοτολογίου και ληξιαρχικών 
πράξεων, είναι δυνατή με λίγα κλικ. Επιπλέον, στο Υπουρ-
γείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προχωρήσαμε σε μια σει-
ρά από διασυνδέσεις μεταξύ μητρώων και υπηρεσιών του 
Δημοσίου, έτσι ώστε ο ενδιαφερόμενος να μην χρειάζεται 
να δηλώνει το ίδιο γεγονός πολλές φορές, αλλά μετά την 
πρώτη δήλωση τα υπόλοιπα συστήματα να επικοινωνούν 
μεταξύ τους και να ενημερώνονται αυτόματα.

Οι πολίτες αγκάλιασαν τις ψηφιακές υπηρεσίες και οι 
αριθμοί το δείχνουν με ακρίβεια. Το 2020 πραγματοποι-
ήθηκαν περίπου 95 εκατομμύρια ηλεκτρονικές συναλλα-
γές, είτε απευθείας μέσω του Gov.gr είτε έμμεσα μέσω 
διασυνδέσεων και διαλειτουργικότητας των συστημάτων 
του Δημοσίου. Το 2019, ο αντίστοιχος αριθμός ήταν στα 
34.700.000 ενώ το 2018 μόλις 8.800.000. Επιλέξαμε να 

υλοποιήσουμε όλη τη διαδικασία των εμβολιασμών ψηφι-
ακά, από το κλείσιμο του ραντεβού για την πρώτη δόση 
μέχρι και την έκδοση της βεβαίωσης εμβολιασμού μετά το 
πέρας της δεύτερης.

Υπάρχει ένα κοινό χαρακτηριστικό στις υπηρεσίες 
που περιγράφονται παραπάνω: δουλεύουν.  Αυτό είναι 
κάτι που ο πολίτης διαπιστώνει κι εκτιμά. Είναι το δομικό 
στοιχείο προκειμένου να χτιστεί η εμπιστοσύνη από τον 
πολίτη προς το κράτος, κάτι που για δεκαετίες εξέλιπε. Η 
εμπιστοσύνη είναι το διακύβευμα της εποχής μας και του 
αύριο που χτίζουμε, είναι «το κοινωνικό συμβόλαιο που ωθεί 
τις χώρες μπροστά», όπως είπε πρόσφατα ο Πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης. 

Έχοντας πλέον την εμπειρία που συσσώρευσε αυτός 
ο ένας χρόνος διαχείρισης της πανδημίας, προχωράμε με 
ταχύτητα σε περισσότερες υπηρεσίες που διευκολύνουν 
την επιχειρηματικότητα και την καθημερινότητα, κάνοντας 
την Ελλάδα πιο ελκυστικό τόπο, τόσο για να επενδύσει 
όσο και για να ζήσει κάποιος. Σε λίγο καιρό, η πιο συνηθι-
σμένη μορφή επιχειρηματικής δραστηριότητας, η ατομική 
επιχείρηση, θα ιδρύεται ηλεκτρονικά, γρήγορα και απλά. 
Ακόμη πιο σύντομα, χιλιάδες πολίτες και ιδίως όσοι συμ-
μετέχουν σε διαγωνισμούς και προμήθειες του Δημοσίου 
θα βρεθούν μπροστά σε μια ευχάριστη έκπληξη. Αντί να 
χρειάζεται να δαπανήσουν δύο πρωινά για να παραλάβουν 
το ποινικό τους μητρώο από την Εισαγγελία του τόπου 
γέννησής τους (ή να το αναθέσουν σε δικηγόρο), πλέον θα 
το κάνουν μέσα σε λίγα λεπτά από το σπίτι ή το γραφείο 
τους. Ακόμη, στο επόμενο χρονικό διάστημα απλουστεύε-
ται η διαδικασία μεταβίβασης ακινήτου, με την καθιέρωση 
του ηλεκτρονικού φακέλου μεταβίβασης ακινήτου, ενώ θα 
δοθεί ηλεκτρονική πρόσβαση σε επαγγελματίες στα κτη-
ματολογικά γραφεία. 

Με την ολοκλήρωση των επενδύσεων για το 5G, φιλο-
δοξούμε ότι η χώρα μας θα έχει, πλέον, αλλάξει ταχύτητα, 
θα έχει αλλάξει αιώνα. Ο στόχος στο τέλος της τετραετίας 
είναι να συγκλίνουμε με τον μέσο όρο των χωρών της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε πολλές περιπτώσεις να 
καταφέρουμε να ξεχωρίσουμε. 

Υπάρχει μια αναγκαία προϋπόθεση για να το επιτύχου-
με: η εμπιστοσύνη των πολιτών. Και υπάρχει μόνον ένας 
τρόπος για να προχωρήσουμε: μαζί.

Του Κυριάκου Πιερρακάκη 
Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης
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Διαλειτουργικότητα στο Δηµόσιο: 
Ο επανακαθορισµός της σχέσης 

Κράτους – Πολίτη

Η διασύνδεση μεταξύ μητρώων και υπηρεσιών του Δημοσί-
ου για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας αποτέλεσε 
θεμελιώδη στόχο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστη-
μάτων Δημόσιας Διοίκησης. Με συστηματική προσπάθεια, 
τόσο οι ψηφιακές υπηρεσίες όσο και η διαλειτουργικότητα 
μεταξύ των φορέων αυξήθηκαν κατακόρυφα, κάνοντας 
τις υπηρεσίες του Δημόσιου πιο φιλικές προς πολίτες και 
επιχειρήσεις, οι οποίοι και έσπευσαν να αξιοποιήσουν τις 
νέες δυνατότητας για ψηφιακές συναλλαγές και αποφυγή 
επισκέψεων με φυσική παρουσία.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων, τα συστήματα του Δημο-
σίου είτε «μίλησαν μεταξύ τους», είτε παρείχαν ηλεκτρονι-
κές υπηρεσίες περισσότερες από 90 εκατομμύρια φορές 
μέσα στο 2020, ενώ στον συγκεκριμένο αριθμό δεν υπο-
λογίζονται οι υπεύθυνες δηλώσεις κι εξουσιοδοτήσεις που 
εκδόθηκαν μέσω του Gov.gr. Συγκριτικά, αυτός ο αριθμός 
είναι 10 φορές μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο του 2018 
(8,78 εκατομμύρια συναλλαγές) και σχεδόν τρεις φορές 
μεγαλύτερος από το 2019 (34,6 εκατομμύρια συναλλα-
γές). 

Η κατακόρυφη αυτή αύξηση, οφείλεται στο ότι ολοέ-
να και περισσότεροι φορείς του Δημοσίου αξιοποιούν το 
Κέντρο Διαλειτουργικότητας και το μηχανισμό πρόσβασης 
μέσω Taxisnet στις ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχουν. 
Αυτό ήταν σημαντικό επίτευγμα με μέριμνα του ΥΨΗΔ, 

προκειμένου να μην αναπτύσσονται δημόσιες ψηφιακές 
υπηρεσίες με διαφορετικά ονόματα χρήστη και κωδικούς, 
φαινόμενο που ταλαιπωρεί πολλές χώρες του δυτικού 
κόσμου. Η πρόσβαση μέσω Taxisnet αξιοποιείται πλέον 
από 265 φορείς της Κεντρικής και Γενικής Κυβέρνησης 
σημειώνοντας αύξηση κατά 240% σε σχέση με το 2019, 
όταν ο αριθμός τους ήταν μόλις 78.

Από τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές είναι αυτή των 
«ψηφιακών γκισέ» που αναπτύχθηκε από τη ΓΓΠΣΔΔ πριν 
λίγους μήνες και ήδη λειτουργεί πολύ αποδοτικά. Πρό-
κειται για έναν πρωτοποριακό τρόπο εξυπηρέτησης του 
πολίτη που ευελπιστούμε να αποτελέσει σύντομα βασικό 
εργαλείο συναλλαγών με το Δημόσιο. Η λειτουργία του 
«MyDesk Live» είναι απλή: Ο πολίτης μπορεί από το σπίτι 
ή το γραφείο του να κλείσει μέσω του Gov.gr ένα ψηφιακό 
ραντεβού με υπάλληλο μιας οποιασδήποτε υπηρεσίας, 
επιλέγοντας την ώρα και την ημέρα που επιθυμεί και όταν 
έλθει η ώρα αυτή να εξυπηρετηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, 
αφού πρώτα ταυτοποιηθεί. Η εξ’ αποστάσεως εξυπηρέτη-
ση με τη χρήση τηλεδιάσκεψης ξεκίνησε από την ΑΑΔΕ 
και συνεχίστηκε με τα ΚΕΠ και την υπηρεσία «myKepLive» 
που λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία, σε περισσότερους από 
60 Δήμους, τον ΟΑΕΔ και Προξενεία της χώρας μας. Πρό-
κειται για μια εφαρμογή που καταργεί μετακινήσεις, αυξά-
νει την ταχύτητα απόκρισης της Δημόσιας Διοίκησης και 
εξυπηρετεί συμπολίτες μας με κινητικά προβλήματα και 

Του Δημοσθένη Αναγνωστόπουλου 
Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 
Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
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Το 2020 πραγµα-
τοποιήθηκαν 
περισσότερες 
από 37 εκατοµ-
µύρια ανταλλα-
γές δεδοµένων 
µεταξύ των 
υπηρεσιών του 
∆ηµοσίου, χω-
ρίς να απαιτηθεί 
οποιαδήποτε 
ενέργεια από 
τον πολίτη.

κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών. Ήδη έχουν πραγ-
ματοποιηθεί περισσότερες από 55.000 τηλεδιασκέψεις, 
με αποφυγή αντίστοιχων επισκέψεων σε Δημόσιες υπηρε-
σίες, γεγονός που όλοι αντιλαμβανόμαστε τη σημασία του, 
ιδιαίτερα την περίοδο της πανδημίας.

Θα ήθελα όμως να αναφερθώ ιδιαίτερα στη σημασία 
της διαλειτουργικότητας μεταξύ των πληροφοριακών συ-
στημάτων του Δημοσίου, ώστε οι πολίτες να μην αναγκά-
ζονται να προσκομίζουν δικαιολογητικά που εκδίδει ένας 
φορέας και άλλος ζητά την προσκόμισή τους. Χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα αποτελεί η φορολογική ενημερότητα 
που εκδίδεται από την ΑΑΔΕ και πρέπει να προσκομιστεί 
για να πληρωθεί κάποιος από το Δημόσιο. Η διαδικασία 
λήψης ενημερότητας είναι πλέον αυτοματοποιημένη μέσω 
του Κέντρου Διαλειτουργικότητας σε όποιον Δημόσιο φο-
ρέα επιθυμεί. Το 2020 πραγματοποιήθηκαν περισσότερες 

από 37 εκατομμύρια ανταλλαγές δεδομένων (διαλειτουρ-
γικότητες) μεταξύ των υπηρεσιών του Δημοσίου, χωρίς να 
απαιτηθεί οποιαδήποτε ενέργεια από τον πολίτη. Και αυτό 
αποτελεί μια πολύ σημαντική επιτυχία, η οποία ίσως δεν 
είναι τόσο εμφανής, καθώς συνίσταται στο ότι δε χρειάστη-
κε οποιαδήποτε ενέργεια, ούτε καν χρήση ηλεκτρονικής 
υπηρεσίας.

Βεβαίως, τα θετικά αποτελέσματα ανεβάζουν τον πή-
χη ψηλότερα για την υλοποίηση περισσότερων δράσεων 
και έργων, όπως έχουν αναλυτικά περιγραφεί στη Βίβλο 
Ψηφιακού Μετασχηματισμού της χώρας με ορίζοντα 
υλοποίησης το 2025. Είναι εμφανές πως η Ελλάδα έχει 
μεταβεί στη Νέα Ψηφιακή Εποχή και είμαι σίγουρος πως 
ολοένα και περισσότεροι πολίτες όλων των ηλικιών αλλά 
και επιχειρήσεις, αντιλαμβάνονται τα οφέλη στην καθημε-
ρινότητά τους.

“
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Η Πολιτεία οφείλει να επενδύσει
στο Ψηφιακό µέλλον

Είναι δεδομένο πως, σε κομβικά ζητήματα τεχνολογικής 
υιοθέτησης και τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον Ψηφιακό 
Μετασχηματισμό του Δημόσιου τομέα, της Οικονομίας και 
της καθημερινότητας των πολιτών, η χώρα μας δεν είχε για 
δεκαετίες ακολουθήσει τις διεθνείς τεχνολογικές εξελί-
ξεις. Η διαχρονική έλλειψη Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής, 
τα αλληλοεπικαλυπτόμενα έργα αλλά και οι σημαντικές 
καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση οριζόντιων έργων, η με 
ελάχιστες φωτεινές εξαιρέσεις, υποβάθμιση της ατζέντας 
των πολιτικών Ψηφιακού Μετασχηματισμού, έφεραν τη 
χώρα μας ουραγό στους δείκτες DESI (Digital Economy 
and Society Index) της ΕΕ.

Πρώτη φορά, το 2016, η χώρα μας απέκτησε την 
Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016 - 2021, δίνοντας τη 
δυνατότητα να καλύψουμε το μεγάλο κενό, απορροφώ-
ντας παγωμένα Ευρωπαϊκά κονδύλια ύψους 1,2 δισ. ευρώ. 
Ταυτόχρονα, με την ίδρυση, για πρώτη φορά στη χώρα, 
Υπουργείου και Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής, 
καθώς και με την ενεργοποίηση πόρων από το Εθνικό Πρό-
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, προωθήθηκαν ταχύτατα, 
δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού, μέσα σε ένα ενιαίο, 
στρατηγικό πλαίσιο. Ξεκίνησε η υλοποίηση εμβληματικών 
έργων που συνεχίζονται και αναγνωρίζονται από τη σημε-
ρινή Κυβέρνηση, όπως το κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής 
Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) και των απομακρυσμένων 

ψηφιακών υπογραφών στο Δημόσιο, για άρση της γραφειο-
κρατίας, ενίσχυση της διαφάνειας και εξοικονόμηση πόρων, 
πλήθος ηλεκτρονικών υπηρεσιών επαφής των πολιτών με 
Δημόσιες υπηρεσίες (πλατφόρμες αιτήσεων, εγγραφές/
μετεγγραφές φοιτητών, οικοδομικές άδειες, κτηματολόγιο, 
σύστημα Δημοσίων συμβάσεων κ.ά.), η δρομολόγηση δημι-
ουργίας της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, το ψηφιακό ΓΕΜΗ 
με παροχή ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις, 
η τηλεματική και το ηλεκτρονικό εισιτήριο στα μέσα μαζι-
κής μεταφοράς, η τηλεϊατρική, το VAR στο ποδόσφαιρο, 
το δίκτυο Δημοσίου τομέα ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, η ανάπτυξη και 
η πρόσβαση σε Ευρυζωνικές υποδομές, ακόμα και σε 
μη εμπορικές περιοχές (UltraFast, Rural και SuperFast 
Broadband), τα πιλοτικά δίκτυα 5G κ.α..  Δυστυχώς ωστό-
σο, υπήρξαν και έργα που πάγωσαν αναιτιολόγητα, όπως 
οι Δημόσιες υποδομές Ψηφιακού Μετασχηματισμού του 
αγροτικού τομέα (ευφυής γεωργία) και η στρατηγική για 
τις έξυπνες πόλεις.

Κοινός παρονομαστής των παραπάνω δράσεων, 
πέρα από τη διευκόλυνση της καθημερινότητας πολιτών 
και επιχειρήσεων, η πολιτική βούληση για καθολική πρό-
σβαση στο νέο Ψηφιακό μέλλον και τις δυνατότητες που 
ανοίγονται, με στόχο την άμβλυνση των ανισοτήτων, κοινω-
νικών, οικονομικών και της προσβασιμότητας των ατόμων 
με αναπηρίες. 

Του Μάριου Κάτση
Bουλευτή Θεσπρωτίας, Τομεάρχη Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ.
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Η πανδηµία, 
ανέδειξε ακόµα 
περισσότερο 
τις ανάγκες για 
Ψηφιακό Με-
τασχηµατισµό 
και λειτούργησε 
καταλυτικά.

Η πανδημία, ανέδειξε ακόμα περισσότερο τις ανάγκες 
για Ψηφιακό Μετασχηματισμό και λειτούργησε καταλυτι-
κά. Ταυτόχρονα, έφερε στην επιφάνεια νομοθετικά κενά 
όπως για παράδειγμα συνέβη στα ζητήματα τηλεργασίας. 
Κυρίως, όμως, αποκάλυψε ζητήματα ανισοτήτων από την 
απουσία πλήρους και καθολικής πρόσβασης σε τεχνολογι-
κές υποδομές, όπως συνέβη με τα κενά προσβασιμότητας 
στην τηλεκπαίδευση ή τις μεγάλες ελλείψεις και τα προ-
βλήματα στο ηλεκτρονικό εμπόριο των επιχειρήσεων και 
τις ταχυμεταφορές.

Με τα νέα δεδομένα που προκύπτουν από την προ-
τεραιότητα που δίνει η Ε.Ε. στον Ψηφιακό Μετασχηματι-
σμό μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και τις διεθνείς 
προκλήσεις σχετικά με τη «βιομηχανία» των big data και τα 
προσωπικά δεδομένα των πολιτών, η Πολιτεία οφείλει να 
επενδύσει στο ψηφιακό μέλλον, έχοντας ως κεντρική πολι-
τική επιλογή οι Νέες Τεχνολογίες να αποτελέσουν κοιτίδα 
συγκλίσεων και όχι διαχωρισμού, κοιτίδα Δημοκρατίας και 
όχι ενός ολοκληρωτισμού νέου τύπου. 

Χρειάζονται πολλά να γίνουν ακόμα για να φέρουμε το 
αύριο, σήμερα, για όλους. 

Άμεσα, όμως, απαιτείται να υλοποιηθούν πολιτικές 
που να στοχεύουν σε οικονομικά κίνητρα και διευκολύν-

σεις για πρόσβαση όλων των πολιτών σε τεχνολογικό 
εξοπλισμό, στην απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων, στη 
χρηματοδότηση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού και της 
Κυβερνοασφάλειας των επιχειρήσεων κάθε μεγέθους, 
στην απλούστευση και ψηφιοποίηση διαδικασιών εξυπη-
ρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων από το Δημόσιο με δια-
λειτουργικότητα των συστημάτων, στην αναθεώρηση του 
Αναπτυξιακού Νόμου για στόχευση στους κλάδους υψη-
λής τεχνολογίας, στη δημιουργία χρηματοδοτικού εργαλεί-
ου για την ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών από 
την Ελληνική αγορά με έμφαση σε κρίσιμες τεχνολογίες 
(ΙΟΤ, SmartCities, AI, AR/VR) και αντίστοιχου πακέτου 
για τη ζήτηση, στην απλοποίηση του πλαισίου έγκρισης 
χρηματοδοτήσεων για έργα από κοινοτικούς και Εθνικούς 
πόρους, στην ανάπτυξη υποδομών δικτύων νέας γενιάς.

Η χώρας μας διψά για ανάπτυξη και διαθέτει ανθρώπι-
νο δυναμικό με απίστευτο ταλέντο. Οι τεχνολογικές εξελί-
ξεις είναι μονόδρομος. Θα πραγματοποιηθούν με γνώμο-
να το κοινό καλό σε ένα υγιές, Δημοκρατικό πλαίσιο ή θα 
αποτελέσουν μια νέα πηγή ανισοτήτων, εξαρτήσεων και 
αποκλεισμών; Ερωτήματα βαθύτατα πολιτικά, που μένει 
να απαντηθούν.

“
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Τα «κλειδιά» του Ψηφιακού 
Μετασχηµατισµού στην Ελλάδα

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Ελληνικών επιχειρή-
σεων, αλλά και του Δημοσίου, αποτελεί σήμερα πρώτη 
προτεραιότητα σε Εθνικό επίπεδο για την πρόοδο της 
Ελληνικής Οικονομίας μέσω της βελτίωσης της ανταγωνι-
στικότητας και την αύξηση της κερδοφορίας, αλλά και για 
την προσαρμογή της χώρας μας στα νέα δεδομένα, όπως 
διαμορφώθηκαν διεθνώς από την πανδημία. Δε χωρά αμφι-
βολία ότι η πανδημία λειτούργησε ως ο απρόβλεπτος, αλλά 
τελικά απαραίτητος, επιταχυντής ώστε να μπει η χώρα μας 
σε διαδικασία ψηφιακής ωρίμανσης, όχι μόνο υπό το πρί-
σμα αυτής καθ’ αυτής της υλοποίησής της, αλλά και υπό το 
πρίσμα της ευρείας ψηφιακής αποδοχής ακόμα και από 
πολίτες οι οποίοι, υπό κανονικές συνθήκες, ενδεχομέ-
νως να μην έδειχναν την ίδια θέρμη στο να αποδεχτούν 
την ψηφιακή διάδραση να υποκαθιστά ή/και αντικαθιστά 
τη γνώριμη «παραδοσιακή» σχέση τους με το Δημόσιο, τις 
τράπεζες, τις υπηρεσίες, ή τις ίδιες τις επιχειρήσεις και 
τους πελάτες τους.

Οι επενδύσεις προς την κατεύθυνση αυτή, τόσο 
από τον ιδιωτικό όσο και από το Δημόσιο τομέα, με χρη-
ματοδότηση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελούν 
μονόδρομο για την ψηφιακή Ελλάδα στο περιβάλλον της 
4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, ενώ αφορούν στον ίδιο 
βαθμό Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Ειδικά στον τομέα του 
επιχειρείν, όσες επιχειρήσεις ακολουθήσουν τη ροή της 
καινοτομίας της βιωσιμότητας και τις επιλογές ψηφιοποίη-
σης που παρέχουν οι Νέες τεχνολογίες θα διασφαλίσουν 
την ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητά τους στη νέα 
ψηφιακή εποχή και θα έχουν πρόσβαση αλλά και προτε-
ραιότητα στα Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία.

Το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που έχει 
υποβάλει η Ελλάδα προς έγκριση στους θεσμούς, απευθύ-
νεται στη διάθεση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης για την 
επιτάχυνση της ψηφιοποίησής της σε όλους τους τομείς, 
με απτά οφέλη για κάθε δομή, επιχείρηση ή πολίτη της 
χώρας μας, ακόμα και στην πιο απομακρυσμένη περιοχή. 

Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε πως Ελλάδα δεν είναι μόνο 
τα αστικά κέντρα και οι τουριστικές περιοχές, αλλά και τα 
νησιά και οι περιφέρειες με δυσκολότερη πρόσβαση και 
ανεπαρκείς υποδομές. Για παράδειγμα, εάν οι κάτοικοι των 
κέντρων έχουμε ωφεληθεί από την άυλη συνταγογράφηση, 
τις ψηφιακές υπηρεσίες που άλλοτε διεκπεραίωναν κυρί-
ως τα Κ.Ε.Π. ή την απλούστευση διαδικασιών όσον αφορά 
στα γεγονότα ζωής, φανταστείτε πόσο έχουν ωφεληθεί οι 
κάτοικοι νησιών και δυσπρόσιτων περιοχών της ηπειρω-
τικής Ελλάδας που θα έπρεπε να επισκεφθούν γιατρό ή 
κέντρο πρωτοβάθμιας περίθαλψης γειτονικού νησιού ή 
περιοχής για τη μηνιαία συνταγογράφηση των φαρμάκων 
τους, ή το Κ.Ε.Π. γειτονικής περιοχής για μια απλή υπεύθυ-
νη δήλωση, εξουσιοδότηση ή ταυτοποίηση. Το ίδιο θετικό 
πρόσημο φέρουν και άλλες ψηφιοποιημένες λειτουργίες 
του Δημοσίου όπως της ΑΑΔΕ, του ΕΡΓΑΝΗ, του e-EFKA 
και του mybusinessSupport. Σημαντική δε και η επικείμε-
νη ψηφιοποίηση της Δικαιοσύνης που όφειλε να υλοποιή-
σει η Κοινωνία της Πληροφορίας, με στόχο τη δημιουργία 
δικτύου παροχής υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης στα πολιτικά, 
ποινικά και διοικητικά δικαστήρια, στα Πρωτοδικεία και τις 
Εισαγγελίες, με την εγκατάσταση σταθερών συστημάτων 
τηλεδιάσκεψης στις δικαστικές έδρες και κινητών συστη-
μάτων τηλεδιάσκεψης σε πιστοποιημένους χώρους εντός 
των δικαστικών φορέων και των καταστημάτων κράτησης.

Ως χώρα, έχουμε πολλούς λόγους και αιτίες να επιδι-
ώξουμε την ταχεία ψηφιακή μας μετάβαση, για τη μείωση 
των δαπανών του κράτους, την ασφάλεια, την ταχύτητα, 
την αποδυνάμωση των μεσαζόντων και της γραφειοκρα-
τίας, την επανάκτηση της αξιοπιστίας των υπηρεσιών, τη 
μείωση κόστους για τους πολίτες κ.ά.. Αυτό που χρειαζό-
μαστε είναι συνέπεια, στοχοπροσήλωση και πρόγραμμα 
στρατηγικής χρήσης των πόρων που θα εισρεύσουν από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μας βρει η επόμενη μέρα 
σε ένα νέο καλύτερο επίπεδο ισορροπίας και ποιότητας 
παροχής υπηρεσιών για τους πολίτες.

Της Εύας Καϊλή
Ευρωβουλευτή του ΚΙΝ.ΑΛ. 



№ 171 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 17

Ως χώρα, έχουµε 
πολλούς λό-
γους και αιτίες 
να επιδιώξου-
µε την ταχεία 
ψηφιακή µας 
µετάβαση, για 
τη µείωση των 
δαπανών του 
κράτους, την 
ασφάλεια, τη 
µείωση κόστους 
για τους πολί-
τες.

“
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Ψηφιακός Μετασχηµατισµός
Επιχειρήσεων

Οι Νέες Τεχνολογίες ολοένα και εξελίσσονται από την 
αρχή της εμφάνισής τους έως και σήμερα, επηρεάζοντας 
τις σύγχρονες επιχειρήσεις. Η εξέλιξη της Πληροφορι-
κής, οι προοπτικές του Διαδικτύου, οι Νέες Τεχνολογίες 
καθώς επίσης και οι ευμετάβλητες συνθήκες του επιχει-
ρησιακού περιβάλλοντος, επηρεάζουν ριζικά τη λειτουρ-
γία των επιχειρήσεων. Οι νέες συνθήκες στο εργασιακό 
περιβάλλον είναι πλέον γεγονός. Η διάχυση της γνώσης 
μέσω του Διαδικτύου, η παραγωγή σε λιγότερο χρόνο στην 
παγκοσμιοποιημένη Οικονομία, έχει ως αποτέλεσμα τον 
επανασχεδιασμό της παραγωγικής και οικονομικής βάσης 
σε διεθνές επίπεδο.  Το πολύπλοκο εξωτερικό περιβάλλον 
και το πολυτάραχο εσωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσε-
ων, οδηγεί στη χρήση Νέων Τεχνολογιών προκειμένου να 
ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισμό.

Είναι αδιαμφισβήτητο πως η τεχνολογία αποτέλεσε 
καταλύτη στην εξέλιξη των επιχειρήσεων. Το Διαδίκτυο 
έχει αλλάξει κάθε παραδοσιακό τρόπο επικοινωνίας και 
ανταλλαγής μηνυμάτων, με αποτέλεσμα, η πληροφορία 
να μεταδίδεται όλο και πιο γρήγορα και οι υφιστάμενες 
τακτικές των επιχειρήσεων να φαντάζουν μικρές. Συχνά, 
τεχνολογικές καινοτομίες αποτέλεσαν την αιτία, όχι μόνο 
για την επίτευξη μεγαλύτερων κερδών, αλλά και για την 
αλλαγή μεθόδων διοίκησης ενός οργανισμού. Ο καθηγητής 
του Harvard Michael Porter, αναφέρει πως οι τεχνολογικές 
αλλαγές μπορούν να λειτουργήσουν και ως παράγοντας 
για την εξισορρόπηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήμα-
τος μεταξύ επιτυχημένων υφιστάμενων εταιρειών και νέων 
εισερχόμενων στην αγορά. Επίσης, υποστηρίζεται ότι από 
όλους τους παράγοντες που μπορούν να αλλάξουν τους 
κανόνες του επιχειρηματικού κόσμου, η τεχνολογία είναι 
ο ισχυρότερος. Τις τελευταίες δεκαετίες οι τεχνολογικές 
αλλαγές αποτελούν τον κύριο παράγοντα της εκθετικής 
αύξησης των προκλήσεων του ανταγωνισμού, που έχουν να 
αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις. Οι καινοτόμες αυτές τε-

χνολογίες, μπορούν να λειτουργήσουν εποικοδομητικά και 
να βελτιώσουν τη θέση του οργανισμού στο ανταγωνιστικό 
περιβάλλον. Γίνεται επομένως αντιληπτό, ότι η ένταξη των 
σύγχρονων επιχειρήσεων στο νέο αυτό ψηφιακό περι-
βάλλον, θα διευκολύνει τη βιομηχανική και εμπορική τους 
δραστηριότητα στον κλάδο, όχι μόνο σε Εθνικά όρια, αλλά 
και στις Διεθνείς Αγορές. Με γνώμονα επίσης, την αύξηση 
της παραγωγικότητας των σύγχρονων επιχειρήσεων μέσω 
της χρήσης Νέων Τεχνολογιών, απλοποιούνται και αυτο-
ματοποιούνται οι συναλλαγές τους και μειώνονται τα μειο-
νεκτήματα του μικρού μεγέθους τους και της απόστασης.

Ο όρος «Βιομηχανική Επανάσταση» έχει χρησιμοποι-
ηθεί για να περιγράψει οποιαδήποτε ταχεία και απότομη 
ανάπτυξη της βιομηχανίας παραγωγής προϊόντων, η οποία 
με τη σειρά της, έχει ως επακόλουθο έντονες αλλαγές και 
στην Οικονομία. Η τελευταία Βιομηχανική Επανάσταση, 
την οποία ο βιομηχανικός κι όχι μόνο κόσμος, διανύει στο 
σήμερα, ονομάστηκε Βιομηχανία 4.0 – Industry 4.0 – και 
φέρνει μαζί της πολλές διαφορετικές καινοτομίες και συ-
στήματα. Αρχίζουν να δημιουργούνται όλο και περισσότερα 
έξυπνα, αυτόνομα εργοστάσια, οι δυνατότητες των ηλε-
κτρονικών υπολογιστών και τα δίκτυα επικοινωνιών επε-
κτείνονται και διαμορφώνουν ένα πολύ μεγαλύτερο περι-
βάλλον που ονομάζεται Κυβερνοχώρος, με αποτέλεσμα να 
εμφανίζονται όλο και περισσότερες τεχνολογίες, όπως το 
Διαδίκτυο των Πραγμάτων, τα μεγάλα δεδομένα κ.ά..

Ένας ακόμα πολυχρησιμοποιημένος και ευρύτερος 
όρος του σήμερα, είναι ο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 
(digital transformation), ο οποίος αναφέρεται στην «υιο-
θέτηση καινοτόμων, ανατρεπτικών τεχνολογιών, με στόχο 
την αύξηση της παραγωγικότητας, τη δημιουργία προστι-
θέμενης αξίας για τον πελάτη και τη γενικότερη κοινωνική 
ευημερία», αφού ο αντίκτυπος του Ψηφιακού Μετασχη-
ματισμού φτάνει τόσο στις καθημερινές συνήθειες των 
ανθρώπων, όσο και στον τρόπο λειτουργίας των εταιρειών. 

Του Νικόλαου Γεωργόπουλου
Καθηγητή Στρατηγικού Management & Πληροφοριακών 
Συστημάτων Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Πανεπιστημίου Πειραιώς
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H ένταξη των 
σύγχρονων επι-
χειρήσεων στο 
νέο ψηφιακό 
περιβάλλον θα 
διευκολύνει τη 
βιοµηχανική και 
εµπορική τους 
δραστηριότητα 
στον κλάδο, όχι 
µόνο σε Εθνικά 
όρια, αλλά και 
στις ∆ιεθνείς 
αγορές.

Συνδέοντας τους δύο τελευταίους όρους, η τέταρτη Βιο-
μηχανική Επανάσταση, αφορά αυτό που ονομάζεται Ψηφι-
ακός Μετασχηματισμός. 

Δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για πολλές βιομηχα-
νίες, ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός είναι εδώ, επιτρέπο-
ντας στις επιχειρήσεις να προσφέρουν νέες καινοτόμες 
υπηρεσίες, ταχύτερα και με μικρότερο κίνδυνο στους πε-
λάτες τους, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνουν ένα διαρκές 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Είναι σαφώς το τελευταίο ερ-
γαλείο στο οπλοστάσιο που χρησιμοποιούν οι οργανώσεις 
για να αποκτήσουν πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών 
τους. Μπορεί να προσφέρει αυτό το ανταγωνιστικό πλεο-
νέκτημα με πολλαπλούς τρόπους, από απλούστερες βελ-
τιστοποιήσεις έως πολύ εξελιγμένους επιχειρηματικούς 
μετασχηματισμούς. 

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός διέπεται από δύο κύ-
ρια χαρακτηριστικά:

- Εστιάζει στην ευθυγράμμιση και αναδιαμόρφω-
ση των επιχειρησιακών διαδικασιών, την επιχειρη-

σιακή κουλτούρα και τους ανθρώπους, ενσωματώ-
νοντας - ολοένα και πιο εκτεταμένα - καινοτόμες 
ψηφιακές τεχνολογίες. 
- Αναγνωρίζει ως κύριους επηρεαζόμενους το-
μείς, την εμπειρία του πελάτη, τις επιχειρησιακές 
διαδικασίες και τα επιχειρηματικά μοντέλα. 

Η νέα Βιομηχανική Επανάσταση φανερά περιλαμβά-
νει πολλές επιλογές τεχνολογίας που επιτρέπουν σε με-
γάλες εταιρείες να ψηφιοποιήσουν πλήρως τις λειτουργίες 
τους, αλλά και σε μικρές ή και μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
να αναμετρηθούν με μεγαλύτερες, αφού μπορούν να ανα-
πτύξουν καινοτόμα ψηφιακά προϊόντα ή να προσφέρουν 
ηλεκτρονικά τα απτά εξατομικευμένα προϊόντα τους. Πριν 
από οποιαδήποτε υιοθέτηση και επένδυση σε Νέα Τεχνο-
λογία, η κάθε εταιρεία, ιδανικά, θα πρέπει να αναλύσει τόσο 
τις εξωτερικές όσο και τις εσωτερικές συνιστώσες, ώστε 
να καταλήξει ομαλά σε μια εμπεριστατωμένη στρατηγική 
απόφαση, την οποία θα πρέπει, στη συνέχεια, αποδοτικά 
να υλοποιήσει.

“
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Ψηφιακός Μετασχηµατισµός
και Ελληνικές επιχειρήσεις

Η πανδημία του κορωνοϊού, οι περιορισμοί των μετακι-
νήσεων και η παραμονή στο σπίτι, επιτάχυνε τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στον υπόλοιπο κόσμο τη χρήση ψηφιακών 
εργαλείων σε όλες σχεδόν τις πτυχές της προσωπικής, 
οικογενειακής, οικονομικής, εκπαιδευτικής και κοινωνι-
κής δραστηριότητας. Οδήγησε τάχιστα σε μια νέα ψηφι-
ακή πραγματικότητα, όπου η χρήση πρωτόγνωρων για τον 
περισσότερο κόσμο εργαλείων, αποτέλεσαν καθημερινή 
πρακτική και το βασικό μέσο για επικοινωνία, εκπαίδευση, 
εργασία, ψυχαγωγία, βοηθώντας σχεδόν, πτυχές τόσο της 
ιδιωτικής όσο και κοινωνικής δραστηριότητας. 

Η προσαρμογή στο νέο ψηφιακό περιβάλλον, αποτέ-
λεσε για όλους ανάγκη για συνέχιση της καθημερινότητας. 
Για τις επιχειρήσεις και τους οικονομικούς φορείς αποτέ-
λεσε τον τρόπο για στοιχειώδη συνέχιση της επιχειρησια-
κής λειτουργίας και επιβίωσής τους, ενώ θέτει νέες συνε-
χιζόμενες προκλήσεις για τις ευκαιρίες ή τους κινδύνους 
που θα φέρει η επόμενη ημέρα της πανδημίας, όπου μια 
νέα ψηφιακή κανονικότητα έχει διαμορφωθεί.

Αν και τα τελευταία χρόνια, υπήρχε προβληματισμός 
σε όλους σχεδόν τους βιομηχανικούς κλάδους και ενδεχο-
μένως προσπάθεια για ενσωμάτωση ψηφιακών εργαλείων 
στην επιχειρηματική διαδικασία, δεν μπορεί να θεωρηθεί 
ότι υπάρχει συνειδητή και οργανωμένη στρατηγική Ψηφια-
κού Μετασχηματισμού στη μικρή ή μεσαία ελληνική επιχει-
ρηματική μονάδα ή οικονομική οντότητα. Πολλώ δε μάλλον, 
δε θα υπήρχε συστηματική διερεύνηση νέων ψηφιακών 
τεχνολογιών, εκμετάλλευση των ωφελειών από αυτές, 
μετασχηματισμός βασικών λειτουργικών, μελέτη των επι-

δράσεων στο τελικό προϊόν και στην υπηρεσία που προ-
σφέρεται αλλαγές στις διαδικασίες και στο επιχειρησιακό 
μοντέλο ακόμα και νέες έννοιες διαχείρισης και διοίκησης. 

Η έλλειψη πρότερου σχεδίου για Ψηφιακό Μετασχη-
ματισμό των επιχειρήσεων πρέπει να θεωρηθεί προφανής 
αλλά δεν πρέπει πλέον να αποτελεί εμπόδιο, καθώς οι 
συνθήκες επιβάλλουν γρήγορη προσαρμογή στο νέο ψη-
φιακό τοπίο. Αντίθετα, θα πρέπει η καθημερινή πρακτική 
αντιμετώπιση των ψηφιακών προκλήσεων να μετασχηματι-
στεί σε μια κεντρική ιδέα που θα χρησιμοποιηθεί ως στρα-
τηγική για την ολοκλήρωση των ενεργειών, την ιεράρχηση 
και την υλοποίηση των επιμέρους ψηφιακών στόχων μέσα 
σε κάθε εταιρεία. Ας δούμε ποιες είναι οι πτυχές αυτού του 
ιδιότυπου Ψηφιακού Μετασχηματισμού και πώς μπορούν 
να αποτελέσουν μια στρατηγική για την επερχόμενη κανο-
νικότητα των επιχειρήσεων και των οικονομικών μονάδων. 

Ανεξάρτητα από το είδος της επιχειρηματικής δρα-
στηριότητας, τα κοινά στοιχεία αυτού του Ψηφιακού Με-
τασχηματισμού είναι κυρίως τα παρακάτω: η χρήση τεχνο-
λογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, η αλλαγή στη 
δημιουργία αξίας, η διαρθρωτική αλλαγή και η χρηματοδό-
τησή τους.

Η χρήση της τεχνολογίας (και ειδικά τεχνολογιών πλη-
ροφορικής και τηλεπικοινωνιών) ορίζει πλέον τη συνολική 
στάση της επιχείρησης απέναντι στην τεχνολογία και το 
μέλλον της στην αγορά που δραστηριοποιείται. Οι τεχνολο-
γικές δυνατότητες για διασυνδεσιμότητα, απομακρυσμένη 
πρόσβαση, τηλεργασία αλλά και τηλεσυνεργασία, σε συν-
δυασμό με λύσεις υπολογιστικού νέφους (cloud services) 

Του Δημήτριου Βαρουτά
Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής 
και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ, αντιπροέδρου της Εθνικής 
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
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και ψηφιοποίηση διαδικασιών, αποτελούν πλέον τα στοι-
χεία εκείνα που ορίζουν την πρωτοπορία μιας επιχείρησης, 
ανεξάρτητα του είδους της δραστηριότητάς της. 

Η αλλαγή στη δημιουργία αξίας είναι επακόλουθο της 
χρήσης τεχνολογιών. Το πόσο μια επιχείρηση έχει μετα-
κινηθεί από το απλό κλασσικό μοντέλο επιχειρηματικής 
λειτουργίας, στο νέο ψηφιακό, ορίζει πλέον τόσο την ικα-
νότητά της να αντέξει σε κρίσιμες συνθήκες (όπως αυτή 
της πανδημίας), όσο και την ικανότητά της να αρπάξει ευ-
καιρίες για επέκταση και εμπλουτισμό των προϊόντων και 
υπηρεσιών που προσφέρει στο μέλλον.

Οι νέες ευκαιρίες και προκλήσεις στην αλυσίδα αξίας 
αναδεικνύουν απαιτήσεις για ανάπτυξη νέων ικανοτήτων, 
δομών, τεχνικών, δραστηριοτήτων, συνεργιών. Απαιτήσεις 
διαρθρωτικών αλλαγών δηλαδή, που μεταφράζονται είτε 
σε νέους συνεργάτες, αν οι αλλαγές είναι μικρές, ή σε νέα 
τμήματα και υποκαταστήματα, αν οι αλλαγές είναι μεγαλύ-
τερες και ουσιαστικότερες.

Τα προηγούμενα τρία βασικά σημεία του Ψηφιακού 
Μετασχηματισμού μπορούν να υλοποιηθούν μέσω συγκε-
κριμένων χρηματοδοτικών πτυχών. Η επείγουσα ανάγκη 
της πανδημίας οδήγησε σε μια πρώτη βασική προσπάθεια 
μέσω ιδίας χρηματοδότησης. Αλλά η χρηματοοικονομική 
πίεση ως αποτέλεσμα και της μείωσης της οικονομικής 

δραστηριότητας, δεν επιτρέπει στις περισσότερες επιχει-
ρήσεις την περαιτέρω χρηματοδότηση μέσω ιδίων πόρων 
και δημιουργεί την ανάγκη για αναζήτηση εξωτερικών τρό-
πων χρηματοδότησης για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό. 

Θα πρέπει, συνεπώς, οι επιχειρήσεις να συνεχίσουν 
να αντιμετωπίζουν τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό τους ως 
συνεχή προσπάθεια στρατηγικής προτεραιότητας και να 
διερευνούν τις επιλογές τους και σε μελλοντικό, αισίως 
εκτός πανδημίας, χρόνο.

Καθώς ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός αποτελεί μια 
συνεχή και περίπλοκη προσπάθεια για κάθε επιχείρηση 
και οικονομικό φορέα, είναι απαραίτητη η παρακολούθη-
ση της προσπάθειας να γίνεται πλέον συντεταγμένα, με 
υπευθυνότητα και συνέπεια στους στόχους και την εφαρ-
μογή τους. Κατανοώντας ότι ο μετασχηματισμός προέκυ-
ψε ως νέος πρόσθετος στόχος των επιχειρήσεων πέραν 
των ήδη υπαρχόντων, η ανάγκη για στρατηγική διαχείρισή 
του και η εναρμόνιση των στόχων του με τους γενικότερους 
στόχους κάθε επιχείρησης, καθιστά το όλο εγχείρημα εξαι-
ρετικά πολύπλοκο και σίγουρα φιλόδοξο.

Η επιτυχία του εγχειρήματος θα είναι πάντως εξίσου 
σημαντική με το προσωπικό στοίχημα της επιβίωσης από 
την πανδημία.

Οι επιχειρήσεις 
να συνεχίσουν 
να αντιµετωπί-
ζουν τον Ψηφι-
ακό Μετασχη-
µατισµό τους ως 
συνεχή προσπά-
θεια στρατηγι-
κής προτεραιό-
τητας.

“
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Του Γρηγόρη Λιονή
Μέλους της ΚΕ του ΚΚΕ, υπεύθυνος του Τμήματος Οικονομίας

Η Ελλάδα Ψηφιοποιείται:
Ποιός κερδίζει;

Ο Ψηφιακός «μετασχηματισμός» της Ελληνικής Οικονομί-
ας και ως ένα βαθμό της Ελληνικής κοινωνίας, πραγματικά 
«τρέχει» την τελευταία χρονιά με ταχύτερους ρυθμούς. 
Μετά την καθιέρωση από τον ΣΥΡΙΖΑ, του ψηφιακού χρή-
ματος και της πιστωτικής κάρτας ως το de facto χρήμα, η 
ΝΔ φέρνει το επόμενο βήμα. Με μια έντονη «υποβοήθη-
ση» απ’ τον COVID - 19 και την κυβερνητική πολιτική αντι-
μετώπισής του, που βασίστηκε στην καραντίνα και στην 
ψηφιοποιημένη διαμεσολάβηση σε πολλές πλευρές της 
κοινωνικής ζωής, η πορεία ψηφιοποίησης των τελευταίων 
ετών επιταχύνθηκε ουσιαστικά. Το ηλεκτρονικό εμπόριο 
είναι μεγάλος κλάδος του εμπορίου, ενώ οι ηλεκτρονικές 
διαδικασίες, πρακτικά κυριαρχούν, σε πολλές πλευρές της 
Οικονομίας. Οι επαγγελματικές προοπτικές εμφανίζονται 
ευοίωνες, και τα σχετικά forum δεν παραλείπουν να εστιά-
ζουν σε αυτές. Το Ψηφιακό μέλλον περιγράφεται ως το νέο 
τρένο το οποίο δεν πρέπει να «χάσει» η Ελληνική κοινωνία, 
ενώ ακόμα και ο επίσημος εορτασμός για το 1821 έχει 
έντονες σχετικές αναφορές. 

Σίγουρα, κανείς δεν μπορεί παρά να μένει έκθαμβος 
στη σκέψη της τεχνολογίας που διασυνδέει άμεσα ολόκλη-
ρες ηπείρους, απαντά σε όλα τα ερωτήματα απ’ το κινητό, 
φέρνει στα δάχτυλά μας ένα μεγάλο κομμάτι της συσσω-
ρευμένης γνώσης της Ανθρωπότητας.

Αξίζει λοιπόν τον κόπο να αναλογιστεί κανείς γιατί, ενώ 
οι σύγχρονες δυνατότητες που στοχεύουν στην επίλυση 
μιας σειράς προβλημάτων, είναι πραγματικά πελώριες, η 
ψηφιοποίηση τελικά οδηγεί σε διόγκωσή τους;

Η ψηφιοποίηση της φορολογικής καταγραφής έχει 
οδηγήσει σε μια «έκρηξη» επιπρόσθετης δουλειάς των 

εργαζόμενων στο χώρο των λογιστικών γραφείων, αφού 
το κράτος αξιοποιεί τις ηλεκτρονικές φόρμες για να βάλει 
τους λογιστές να κάνουν τη δουλειά που έκαναν παλιά οι 
κρατικοί υπάλληλοι, ενώ τα ηλεκτρονικά βιβλία, που έρ-
χονται επιθετικά, θα πολλαπλασιάσουν αυτό το πρόβλημα 
βραχυπρόθεσμα, ενώ μεσοπρόθεσμα, θα οδηγήσουν σε 
τεράστια συγκέντρωση των σχετικών δραστηριοτήτων σε 
μερικές μεγάλες επιχειρήσεις του χώρου, οδηγώντας σε 
κλείσιμο επιχειρήσεων και νέο γύρο απολύσεων.

Η ψηφιοποίηση των τραπεζών, δεν έχει φυσικά οδη-
γήσει σε βελτίωση της συμπεριφοράς των τραπεζών απέ-
ναντι σε μικροκαταθέτες και δανειστές, μόνο σε διαδοχικά 
κύματα απολύσεων και τεράστιο φόρτο εργασίας σε όσους 
απομένουν στις τράπεζες και σε επιδείνωση της σχέσης 
των τραπεζών με τους λαϊκούς καταθέτες και δανειστές, τα 
δάνεια των οποίων απορρίπτονται από αυτόματα ψηφιακά 
συστήματα.

Η τηλεργασία, όχι απλά δεν απελευθερώνει τους ερ-
γαζόμενους, έχει οδηγήσει σε κατάργηση της διάκρισης 
ελεύθερου και εργάσιμου χρόνου, μεγάλη εντατικοποίηση 
της εργασίας και μεταφορά των δαπανών που έκαναν οι 
επιχειρήσεις στους εργαζόμενους. Το ψηφιοποιημένο κρά-
τος επιτρέπει στον καθένα να πληρώνει τους υπέρογκους 
ληστρικούς φόρους από κάθε σημείο, κάθε ώρα. Το ηλε-
κτρονικό χρήμα έχει γονατίσει κυριολεκτικά χιλιάδες μι-
κρές επιχειρήσεις. Οι κρατικές φορολογικές αρχές έχουν 
επιδοθεί σε ένα «κυνήγι μαγισσών» απέναντι σε αυτοαπα-
σχολούμενους και μισθωτούς, την ίδια ώρα που οι μεγάλες 
επιχειρήσεις, είτε νόμιμα είτε νομότυπα, με τριγωνικές πω-
λήσεις, εξαγωγές σε τιμές κάτω του κόστους, επιχειρήσεις 



№ 171 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 23

σε άλλες χώρες του εξωτερικού, αφορολόγητα αποθεματι-
κά και υπεραποσβέσεις ή με διάφορα φορολογικά κίνητρα, 
πληρώνουν περίπου το 5% των κρατικών εσόδων. 

Η ψηφιακή καταστολή παίρνει διαστάσεις χιονοστιβά-
δας. Το κράτος διατηρεί σε βάσεις δεδομένων έναν ολοένα 
και πολλαπλασιαζόμενο όγκο δεδομένων για τον εργαζό-
μενο και η πορεία αύξησης των διαθέσιμων δεδομένων 
πολλαπλασιάζεται.

Η πορεία λοιπόν ψηφιοποίησης, που υποστηρίζουν 
όλες οι Κυβερνήσεις και όλα τα κόμματα, δεν είναι τόσο 
«ανώδυνη» όσο φαίνεται αρχικά. Στη πραγματικότητα, η 
εφαρμογή των ψηφιακών λύσεων απ’ το κεφάλαιο θα βρει 
τη μεγάλη μάζα των εργαζόμενων να μετρά απώλειες. Να 
παρακολουθείται συνεχώς, να δουλεύει πολύ περισσότερο 
ή να βρίσκεται σε μια εμφανιζόμενη ως τεχνο - ανεργία, να 

φορολογείται μέχρι «τελευταίας ρανίδας». 
Φυσικά δεν φταίει η τεχνολογία per - se. Όμως η τε-

χνολογία δεν υπάρχει per - se. Σήμερα οι ψηφιακές λύ-
σεις εφαρμόζονται, σχεδιάζονται και προωθούνται από το 
μεγάλο κεφάλαιο, τα κράτη και όλες τις κυβερνήσεις του, 
ανεξαρτήτως χρώματος, με άξονα τις δικές του ανάγκες, 
δηλαδή το μεγαλύτερο κέρδος και τη διασφάλιση της 
εξουσίας του. Γι’ αυτό και οι λύσεις αυτές ισχυροποιούν τις 
μεγάλες επιχειρήσεις και τα αστικά κράτη, σε βάρος αυτο-
απασχολούμενων, εργαζόμενων και του λαού γενικότερα. 
Έχουμε προοδεύσει όμως από την περίοδο που «έστελναν 
στην εξορία το μαχαίρι». Ξέρουμε πια, πως πραγματικός 
αντίπαλός μας, είναι αυτοί που το κρατούν. Το μεγάλο 
κεφάλαιο, το καπιταλιστικό κέρδος, το αστικό κράτος και 
κάθε αστική κυβέρνηση.

Το Ψηφιακό 
µέλλον περι-
γράφεται ως 
το νέο τρένο το 
οποίο δεν πρέ-
πει να «χάσει» 
η Ελληνική 
κοινωνία.

“
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Ο Ψηφιακός Μετασχηµατισµός
στο επίκεντρο

Το 2020 ήταν μια χρονιά που η ανθρωπότητα θα θυμάται 
για πάντα. Η πανδημία του κορωνοϊού, έφερε τα πάνω κάτω 
στον πλανήτη, αλλάζοντας απότομα την καθημερινότητά 
μας: τον τρόπο που δουλεύουμε, τον τρόπο που ψυχαγω-
γούμαστε, τον τρόπο που εκπαιδευόμαστε, τον τρόπο που 
αγοράζουμε. Ταυτόχρονα όμως, έδρασε ως επιταχυντής 
Ψηφιακού Μετασχηματισμού, αναδεικνύοντας την τεχνο-
λογία ως τον ισχυρότερο σύμμαχο για τη χώρα, τις επιχει-
ρήσεις, καθώς και τους πολίτες και την κοινωνία μας. 

Σύμφωνα με έρευνα που εκπόνησε το εργαστήριο 
ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για 
λογαριασμό της COSMOTE, οι επιχειρήσεις οι οποίες 
αντιμετώπισαν καλύτερα και με τις λιγότερες απώλειες τις 
επιπτώσεις του COVID - 19, ήταν αυτές που ήδη είχαν 
κάνει σημαντικά βήματα στον Ψηφιακό τους Μετασχημα-
τισμό, αξιοποιώντας τα εργαλεία που παρέχει η τεχνολογία 
σήμερα (ηλεκτρονικό εμπόριο, τεχνολογίες cloud κλπ.).

Δίκτυα νέας γενιάς: 
τα θεμέλια της Νέας Ψηφιακής εποχής

Ο Όμιλος ΟΤΕ, επενδύει με συνέπεια και συστηματι-
κότητα σε σύγχρονες τεχνολογίες και δίκτυα νέας γενιάς, 
οδηγώντας τη χώρα στην κοινωνία του Gigabit. Για τον σκο-
πό αυτό, την τελευταία δεκαετία, πραγματοποίησε επεν-
δύσεις, που έφτασαν τα 5 δισ. ευρώ, ενώ παρά το δύσκολο 
περιβάλλον εξαιτίας της πανδημίας, συνεχίζει να υλοποιεί 
απαρέγκλιτα το επενδυτικό του πλάνο, ύψους 2 δισ. ευρώ 
για την επόμενη τετραετία.

Χάρη σε αυτές τις επενδύσεις, διαθέτει το μεγαλύτε-

ρο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, το COSMOTE Fiber. 
Σήμερα, πάνω από το 50% του πληθυσμού της χώρας 
έχει πρόσβαση σε ευρυζωνικές ταχύτητες 100Mbps και 
άνω. Επίσης, πάνω από 330.000 νοικοκυριά και επιχειρή-
σεις έχουν σήμερα πρόσβαση σε εγγυημένες ταχύτητες 
Internet με 100% οπτική ίνα (Fiber – To – The - Home), με 
προοπτική στο τέλος του 2021 η κάλυψη αυτή να φτάσει 
τις 500.000.

Το μέλλον των κινητών επικοινωνιών είναι το 5G και 
στην Ελλάδα η COSMOTE ήταν η πρώτη που διέθεσε 
εμπορικά δίκτυο πέμπτης γενιάς. Το COSMOTE 5G εί-
ναι ήδη διαθέσιμο σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες 15 
πόλεις της χώρας, ενώ σε συγκεκριμένες περιοχές οι μέ-
γιστες ταχύτητες αγγίζουν ή και ξεπερνούν το 1Gbps. Η 
πληθυσμιακή του κάλυψη θα ξεπεράσει το 50% έως το 
τέλος του 2021.

5G: καταλύτης Καινοτομίας και Ανάπτυξης

Το δίκτυο 5G δεν είναι απλώς μία ακόμα γενιά ασύρ-
ματης τεχνολογίας επικοινωνιών, είναι ο enabler του οικο-
συστήματος καινοτομίας της ψηφιακής εποχής. Τα επό-
μενα χρόνια, καινοτόμες εφαρμογές, που αξιοποιούν την 
ταχύτητα, τη χωρητικότητα και τις real - time δυνατότητες 
του 5G, θα αλλάξουν δραστικά πολλούς κλάδους της Οικο-
νομίας. Από την αγροτική παραγωγή και το εμπόριο, μέχρι 
τη βιομηχανία και την υγεία. Σύμφωνα με μελέτη της EY, 
την επόμενη δεκαετία (2021 – 2030) τα δίκτυα πέμπτης 
γενιάς μπορούν να κινητοποιήσουν επενδύσεις έως 6,5 
δισ. ευρώ, να δημιουργήσουν έως 69.000 νέες θέσεις 

Του Γιάννη Κωνσταντινίδη
Chief Strategy, Transformation & Wholesale Officer OTE Group
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Στη Νέα Ψη-
φιακή εποχή 
επιβιώνει και 
αναπτύσσεται 
ο πιο ευέλι-
κτος, αυτός 
που αγκαλιάζει 
την αλλαγή και 
προσαρµόζεται 
ταχύτερα.

εργασίας και να συνεισφέρουν συνολικά έως 12,4 δισ. ευ-
ρώ Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ – Gross Value 
Added, GVA) στην Ελληνική Οικονομία. 

Λύσεις ICT: προαπαιτούμενο για την ανταγωνιστικό-
τητα των επιχειρήσεων
  

Πέρα από τη δημιουργία των ψηφιακών υποδομών, 
ο Όμιλος ΟΤΕ υποστηρίζει ενεργά τον Ψηφιακό Μετα-
σχηματισμό του Ελληνικού Δημοσίου και των Ελληνικών 
επιχειρήσεων, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας σύνθετες 
και ολοκληρωμένες λύσεις τηλεπικοινωνιών και πληρο-
φορικής (ICT) προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε επι-
χείρησης ή οργανισμού. Με την τεχνογνωσία, την αξιοπι-
στία και τη δυναμικότητά του έχει καταστεί ο συνεργάτης 
επιλογής για όσες επιχειρήσεις αναζητούν σύγχρονές 
ψηφιακές λύσεις.

Τα έργα που έχει υλοποιήσει ο Όμιλος ΟΤΕ καλύ-
πτουν ένα ευρύτατο φάσμα σε όλους τους κλάδους της 
Ελληνικής Οικονομίας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 
αποτελούν το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής, η άυλη συντα-
γογράφηση, έργα Smart Cities σε πολλές πόλεις στην 

Ελλάδα, το υπερσύγχρονο Data Center της Coca - Cola 
HBC κ.ά..

Επιπλέον , η COSMOTE διαθέτει ένα πλήρες 
portofolio ψηφιακών λύσεων για τις μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις, που αποτελούν και την «ατμομηχανή» της Ελλη-
νικής Οικονομίας. Σε αυτό περιλαμβάνονται υπηρεσίες 
cloud, τόσο για την εξυπηρέτηση των βασικών λειτουρ-
γιών μιας επιχείρησης, όσο και των καθημερινών εργαλείων 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας και συνεργασίας (email, video 
conferencing, document collaboration κ.ά.). Πολύ σημα-
ντικά είναι και τα εργαλεία δημιουργίας σύγχρονης ψηφι-
ακής παρουσίας (site & e - shop) καθώς και οι υπηρεσίες 
διαφημιστικής προώθησης (digital marketing) σε μηχανές 
αναζήτησης και social media. 

Στη Νέα Ψηφιακή εποχή επιβιώνει και αναπτύσσεται 
ο πιο ευέλικτος, αυτός που αγκαλιάζει την αλλαγή και προ-
σαρμόζεται ταχύτερα. Η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνο-
λογιών είναι βασική προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότη-
τα των επιχειρήσεων και της Οικονομίας μας στο διεθνές 
περιβάλλον. Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός είναι ο μόνος 
σίγουρος δρόμος για τη χώρα και τις επιχειρήσεις προς την 
Ψηφιακή Οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

“
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Μια ιστορική ευκαιρία
για την Ελλάδα

Η συγκυρία της πανδημίας και της οικονομικής ύφεσης 
που αυτή έχει προκαλέσει, καθιστά επιτακτική ανάγκη την 
επιτάχυνση της ψηφιοποίησης της Eλληνικής Oικονομίας, 
που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση ώστε οι Eλληνικές 
επιχειρήσεις να μπορούν να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις 
στο διεθνές περιβάλλον. 

Μία έκθεση που εκπόνησε πρόσφατα η Deloitte για 
λογαριασμό του ομίλου Vodafone, τεκμηριώνει ότι η υιοθέ-
τηση των ψηφιακών τεχνολογιών από τη χώρα μας, θα μπο-
ρούσε να οδηγήσει σε αύξηση του ΑΕΠ της Ελλάδας κατά 
18,7% έως το 2027. Με άλλα λόγια, μία επιστροφή στην 
Οικονομία της περιόδου των Ολυμπιακών Αγώνων είναι 
εφικτή, υπό την προϋπόθεση φυσικά της ταχείας μετάβα-
σης προς την ολοκληρωμένη ψηφιοποίηση των υπηρεσιών 
και των αλυσίδων αξίας στη χώρα μας.

Η συγκεκριμένη έκθεση εξέτασε πέντε βασικούς πα-
ράγοντες που μετρώνται από τον Δείκτη Ψηφιακής Οικο-
νομίας και Κοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DESI), 
δηλαδή τη συνδεσιμότητα, το ανθρώπινο κεφάλαιο, τη 
χρήση υπηρεσιών ίντερνετ, την ενσωμάτωση της ψηφια-
κής τεχνολογίας και τις ψηφιακές Δημόσιες υπηρεσίες, 
τεκμηριώνοντας ότι ακόμη και μικρές βελτιώσεις μπορούν 
να έχουν μείζονα αντίκτυπο στην Οικονομία.

Συγκεκριμένα, μια αύξηση της τάξης του 10% στη συ-
νολική βαθμολογία του δείκτη DESI φαίνεται ότι σχετίζεται 
με κατά 0,65% υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, με δεδο-
μένο ότι μία σειρά από παράγοντες παραμένουν σταθεροί, 
όπως η εργασία, το κεφάλαιο, οι δαπάνες της Κυβέρνησης 
και οι επενδύσεις στην Οικονομία.

Για τη χώρα μας, η αύξηση της επίδοσής της στον δεί-
κτη DESI κατά μόλις 5 μονάδες, από 35,1 σε 40, θα συ-
ντελούσε σε αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατά 0,93% 
και της παραγωγικότητας μακροπρόθεσμα, κατά 4,6%, 
αντίστοιχα. Μόνο οφέλη μπορεί να φέρει η ενσωμάτωση 
Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Οικονομία της χώρας. 

Για αυτόν τον λόγο η έκθεση της Deloitte καθιστά ιδι-
αίτερα επίκαιρη τη συζήτηση για την κατανομή των πόρων 
από το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ, που προορίζονται για 

την ψηφιακή μετάβαση, σε τομείς που θα έδιναν στην Ελ-
λάδα το πλεονέκτημα να κάνει ένα άλμα επιδόσεων στον 
δείκτη DESI και να συμπαρασύρει θετικά την Οικονομία και 
την παραγωγικότητά της. 

Άλλωστε, μία προηγούμενη πρόσφατη έρευνα του 
Ινστιτούτου Vodafone γύρω από το Ταμείο Ανάκαμψης, 
που διενεργήθηκε από την εταιρεία Kantar, έδειξε ότι οι 
Έλληνες πολίτες υποστηρίζουν το Ταμείο Ανάκαμψης και 
πιστεύουν ότι οι ψηφιακές Δημόσιες υπηρεσίες, οι ψηφια-
κές δεξιότητες και η Ευρυζωνικότητα θα αποτελέσουν κα-
θοριστικά στοιχεία για την επιστροφή μας στην ανάπτυξη. 
Μάλιστα, περισσότερο από όλους τους Ευρωπαίους, οι 
Έλληνες πολίτες θεωρούν ότι το χρηματοδοτικό αυτό σχή-
μα, θα πρέπει κατεπειγόντως, όχι μόνο να υποστηρίξει τον 
τομέα της υγείας, αλλά και να εστιάσει στις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της Οικο-
νομίας και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ενώ το 
ήμισυ των πολιτών, εκφράζει τις επιφυλάξεις του για το εάν 
τα χρήματα θα φτάσουν στους τομείς στους οποίους είχαν 
αρχικά προγραμματιστεί να διοχετευτούν καταλήγοντας 
τελικά σε σχήματα για τη διάσωση επιχειρήσεων, τη χρη-
ματοδότηση της εργασιακής εφεδρείας και τον ανταγωνι-
σμό των επιχειρήσεων.

Στη Vodafone πιστεύουμε ότι η ψηφιοποίηση είναι η 
απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να θωρακιστεί η Ελληνική 
Οικονομία στην πορεία της προς το αύριο. Η επιτάχυνση 
της ανάπτυξης του 5G, η ψηφιοποίηση του μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, το ψηφιακό Κράτος και οι ψηφιακές δεξι-
ότητες, μπορούν να αποτελέσουν τους καταλύτες αυτής 
της προσπάθειας και τα κατάλληλα πεδία κατανομής των 
πόρων για την ψηφιακή μετάβαση από το Ταμείο Ανάκαμ-
ψης της ΕΕ. 

Για αυτόν τον λόγο, θεωρούμε ότι η συνεργασία μεταξύ 
Δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι ο καλύτερος δρόμος 
ώστε τα οφέλη της ψηφιοποίησης να γίνουν πραγματικό-
τητα για το σύνολο της Ελληνικής Οικονομίας, με στόχο τη 
δημιουργία ενός δικαιότερου, περισσότερο πράσινου και 
“θωρακισμένου” μέλλοντος για όλους.

Της Μαρίας Σκάγκου
Διευθύντριας Εξωτερικών Υποθέσεων της Vodafone Ελλάδας 
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Η συνεργασία 
µεταξύ ∆ηµόσι-
ου και ιδιωτικού 
τοµέα είναι 
ο καλύτερος 
δρόµος ώστε 
τα οφέλη της 
ψηφιοποίη-
σης να γίνουν 
πραγµατικότητα 
για το σύνολο 
της Eλληνικής 
Oικονοµίας.

“
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ΕΤΗΣΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Έτος 2020: -8,2% 
(1η εκτίμηση, μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία, σε όρους όγκου)
 
Την πρώτη εκτίμηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) για το έτος 2020 ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική 
Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Η εκτίμηση αυτή έχει υπολογιστεί από το άθροισμα των αντίστοιχων αποτελεσμάτων των τριμήνων του έτους 2020 (μη 
εποχικά διορθωμένων) όπως έχουν προκύψει μετά την ενσωμάτωση ενημερωμένων στοιχείων από τις πηγές. 

Σύμφωνα με την εκτίμηση αυτή, το ΑΕΠ το 2020 σε όρους όγκου ανήλθε σε 168,5 δισ. ευρώ έναντι 183,6δισ. ευρώ το 
2019 παρουσιάζοντας μείωση κατά 8,2%.Αυτή η μείωση οφείλεται στις επιμέρους μεταβολές που καταγράφηκαν ανά 
συνιστώσα του ΑΕΠ, οι οποίες παρουσιάζονται στον Πίνακα 11.Το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές το 2020 ανήλθε σε 165,8δισ. 
ευρώ έναντι 183,4 δισ. ευρώ το 2019 παρουσιάζοντας μείωση κατά 9,6%.

Με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου κατά το 4ο 
τρίμηνο 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 2,7%, σε σχέση με το 3ο τρίμηνο 2020, ενώ σε σύγκριση με το 4ο τρίμηνο 2019 
παρουσίασε μείωση κατά 7,9%.
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Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου (Έτος Αναφοράς: 2015) 
ΜΕ και ΧΩΡΙΣ Εποχική Διόρθωση 2010-2020



30 ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Δεκέμβριος 2020 ετήσια μείωση 12,3% 

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμ-
βρίου 2019, παρουσίασε μείωση 12,3% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2020, αύξηση 8,5%. 

Ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές), κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2020, σε σύγκριση με τον 
αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2019, παρουσίασε μείωση 11,0% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμ-
βρίου 2020 αύξηση 7,5%). Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2020, 
σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου2020 παρουσίασε μείωση 2,8%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη 
του Νοεμβρίου 2020, παρουσίασε μείωση 3,0%.
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Εξέλιξη ετήσιων μεταβολών (%) 
των Γενικών Δεικτών Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο
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