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Τη Δευτέρα 3 Μαΐου 2010, ο Σύνδε-
σμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & 

Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) πραγμα-
τοποίησε, στο ξενοδοχείο “Athenaeum 
Intercontinental”, το συνέδριο “digital 
economy forum” με θέμα “Η ανάκαμ-
ψη θα είναι ψηφιακή” και παράλληλα 
το “e-Skills Week Conference 2010”. To 
Συνέδριο έθεσε τις βάσεις για έναν ευρύ 
και γόνιμο διάλογο με προσκεκλημένους 
υπουργούς, κυβερνητικούς αξιωματού-
χους και κορυφαία στελέχη από το χρη-
ματοπιστωτικό τομέα, τις επιχειρήσεις και 
τον κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών.

Στόχος του digital economy forum ήταν 
να αναδείξει τις Τεχνολογίες Πληροφο-
ρικής και Επικοινωνιών ως καίριο παρά-
γοντα ανάπτυξης και ενίσχυσης της αντα-
γωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας 
και βασικό εργαλείο για την καταπολέμη-
ση της διαφθοράς και την έξοδο από την 
οικονομική κρίση. Στις εργασίες του συ-
νεδρίου 57 ομιλητές τόσο από τον κλά-
δο μας, όσο και από τους σημαντικότε-
ρους κλάδους της οικονομίας παρουσί-
ασαν τις απόψεις για την Ψηφιακή Επιχει-
ρηματικότητα, την Ψηφιακή Πολιτεία, το 
Χρηματοπιστωτικό Τομέα και τις Ψηφια-
κές δεξιότητες. 

Στις εργασίες του digital economy forum 
και του e-Skills Week 2010 conference 
συμμετείχαν 1.150 άτομα, Επιχειρημα-

τίες και Στελέχη του κλάδου ΤΠΕ, Επι-
χειρηματίες και Στελέχη Επιχειρήσεων 
άλλων κλάδων (Βιομηχανία, Τράπεζες, 
Ασφάλειες, Ναυτιλία, Ενέργεια, Τουρι-
σμός, Λιανικό Εμπόριο, κ.ά.), Κυβερνη-
τικοί Αξιωματούχοι και Πολιτικοί από την 
Ελλάδα & την Ευρωπαϊκή Ένωση, Εκ-
πρόσωποι των σημαντικότερων Κλαδι-
κών Οργανώσεων, Διπλωμάτες, Οικονο-
μικοί Ακόλουθοι και Στελέχη Πρεσβει-
ών, Στελέχη Επιμελητηρίων, Συνδέσμων 
και Φορέων, Ακαδημαϊκοί και Δημοσι-
ογράφοι. 

Στο κλείσιμο των εργασιών του digital 
economy forum, με αφορμή τον εορτα-
σμό των 15 χρόνων από την ίδρυση του 
ΣΕΠΕ, παρατέθηκε επίσημο δείπνο με 
επίσημο ομιλητή τον Πρωθυπουργό, κ. 
Γιώργο Παπανδρέου. 



Xoρηγοί επικοινωνίας

Ο ΣΕΠΕ σας ευχαριστεί!
Η επιτυχία του συνεδρίου οφείλεται και στη δική σας στήριξη 

Xoρηγοί
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Έναρξη

“Το 2010 συμπληρώνονται 15 χρόνια από την ίδρυση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επι-
κοινωνιών Ελλάδας. Αυτή η επέτειος αποτέλεσε την αφορμή για τη διοργάνωση του συνεδρίου «digital 
economy forum». Ένα συνέδριο που αποτελεί ένα βήμα συζήτησης, προβληματισμού και ανταλλαγής ιδε-
ών για κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στην πορεία του τόπου. Με το digital economy forum, o ΣΕΠΕ, θέτει 
την ατζέντα για την ψηφιακή ανάκαμψη και με το ειδικό βάρος της γνωμοδότησης που απορρέει από τη συσ-
σωρευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία των 400 επιχειρήσεων μελών του, γίνεται σήμερα ακόμα μια φορά, 
αγωγός της προσπάθειας για ουσιαστική, εποικοδομητική και αποτελεσματική συνεργασία για ένα εθνικά 
ανταγωνιστικό ψηφιακό μέλλον”.

Γιάννης Σύρρος, Γενικός Διευθυντής ΣΕΠΕ

“Σήμερα περισσότερο από ποτέ, η σημασία της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση της 
ύφεσης και την έξοδο από την οικονομική κρίση, προβάλλει όχι απλά ως η βέλτιστη επιλογή, αλλά εν πολ-
λοίς, ως μονόδρομος για την έξοδο της χώρας μας από τις συμπληγάδες τις δύσκολης περιόδου που διανύ-
ουμε. Για το λόγο αυτό αναλάβαμε την ευθύνη και συγχρόνως την πρόκληση να οργανώσουμε το σημερινό 
συνέδριο που με τίτλο «η ανάκαμψη θα είναι ψηφιακή» θέτει το πλαίσιο, σαφές όσο και καθοριστικό, για τη 
συζήτηση που θα ακολουθήσει έτσι ώστε να περάσουμε από τα λογία στα έργα. Σε αυτή την ιδιαίτερη συ-
γκυρία, το digital economy forum είναι, επιτρέψτε μου να πω, μια ιστορική στιγμή για τον κλάδο και για τον 
ΣΕΠΕ. Η παρουσία της πολιτικής ηγεσίας, των φορέων της αγοράς, αλλά και όλων των διακεκριμένων συνέ-
δρων πιστεύω ακράδαντα ότι δίνει ένα πρωτόγνωρο στίγμα συνεργασίας”.

Παντελής Τζωρτζάκης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΣΕΠΕ

“Είναι επιτακτική ανάγκη να δημιουργηθεί ένα νέο μοντέλο επιχειρηματικότητας. Μοντέλο, που θα προ-
άγει τον ανταγωνισμό. Θα ενθαρρύνει την νεανική επιχειρηματικότητα, αντί ν’ αναδεικνύει ως επαγγελ-
ματικό καταφύγιο των νέων μας τον δημοσιουπαλληλισμό. Θα βοηθά τις επιχειρήσεις να βρουν αγορές 
εκτός της χώρας, αντί να επιδοτεί το εισόδημα με την παραγωγή μη ανταγωνιστικών προϊόντων. Ουσιαστι-
κός στόχος θα είναι, το νέο επιχειρηματικό μοντέλο, που είναι αναγκαίο να δημιουργήσουμε, να παρέχει 
ανταγωνιστικά και ποιοτικά αγαθά και υπηρεσίες, τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό. Προς την κα-
τεύθυνση αυτή, ο ρόλος του δημοσίου είναι καθοριστικός. Θα πρέπει να επιλύσει μια σειρά χρόνιων αδυ-
ναμιών, που καταδυναστεύουν τους επιχειρηματίες και τους επενδυτές.”

Γιώτα Παπαρίδου, Β’ Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΣΕΠΕ

“Υπάρχουν προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέξουν για να έρθει η ψηφιακή ανάκαμψη. Μια από τις απα-
ραίτητες προϋποθέσεις είναι να υπάρξει ολοκληρωμένη ψηφιακή στρατηγική από πλευράς της πολιτεί-
ας. Κι αυτή η στρατηγική να εφαρμοσθεί απαρέγκλιτα και τηρώντας αυστηρό χρονοδιάγραμμα. Βασικά 
σημεία της ψηφιακής στρατηγικής είναι η ευρυζωνική πρόσβαση σε όλους, η συμμετοχή του πολίτη στη 
διαδικασία λήψεως αποφάσεων, η δυνατότητα ελέγχου της εξουσίας, η παροχή του ευρύτερου δυνατού 
πακέτου ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον πολίτη, η ενίσχυση των επενδύσεων των ελληνικών επιχειρήσε-
ων στον τομέα ΤΠΕ.”

Μανούσος Βολουδάκης, Γραμματέας Νέων Τεχνολογιών Έρευνας & Καινοτομίας,
Εκπρόσωπος του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας κ. Αντώνη Κ. Σαμαρά

Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα
Η θωράκιση των επιχειρήσεων απέναντι στην κρίση και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους προϋποθέτουν την 
πραγματοποίηση επενδύσεων σε Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
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“Δεν μπορεί να γίνει δημοσιονομική εξυγίανση, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, διαφάνεια και λογοδο-
σία στη διακυβέρνηση, χωρίς ψηφιακές υποδομές και ψηφιακή επιχειρηματικότητα. Οι τέσσερις προτεραιό-
τητες για την επόμενη χρονιά είναι οι ηλεκτρονικές προμήθειες, ηλεκτρονική συνταγογράφηση, πληροφο-
ριακά συστήματα των νοσοκομείων και στενή παρακολούθηση και ψηφιακή παρακολούθηση της αγοράς 
των καυσίμων. Τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, του ΤΕΜΠΜΕ, του JEREMIE, επίσης θα ενισχύσουν τη δημιουρ-
γία καινοτομικής επιχειρηματικότητας, γιατί χρειαζόμαστε νέες ιδέες με πολλαπλασιαστική ισχύ”.

Λούκα Τ. Κατσέλη, Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

“Πάγια πρόταση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων είναι μία πιο εξωστρεφή ελληνική οικονομία και 
για ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, που να στηρίζεται στην καινοτομία, την επωνυμία, την ανταγωνιστικότητα 
και τη στοχευμένη δράση. Καταρτίσαμε τον ηλεκτρονικό οδηγό του εξαγωγέα. Δημιουργήσαμε ηλεκτρονικά 
ευρετήρια εισαγωγέων-εξαγωγέων, με περισσότερες από 14.000 εγγραφές επιχειρήσεων, ώστε να ενισχυ-
θεί η δικτύωση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας. Προχωρήσαμε στη δημιουργία ηλεκτρονικών εργα-
λείων που συνδέουν την προσφορά με τη ζήτηση.”

Χριστίνα Σακελλαρίδη, Πρόεδρος Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ)

“Μιλάμε για την παγκοσμιοποίηση που έχει πάρα πολλά κέντρα. Βλέπουμε ραγδαία εξέλιξη των εταιρειών 
που προέρχονται από τις αναδυόμενες αγορές. Ο ρυθμός ανάπτυξης της Κίνας, της Ρωσίας, της Ινδίας, της 
Βραζιλίας και της Β. Κορέας θα κινηθεί πάνω από 5%. Αντίστοιχα βλέπουμε χώρες όπως η Ινδονησία, η Μα-
λαισία, η Ταϊλάνδη και η γειτονική μας Τουρκία να μπαίνουν στο διεθνές οικονομικό παιχνίδι. Να δούμε πώς 
μπορεί να δράσει η Ελλάδα σε αυτό το σκηνικό, αξιοποιώντας τις νέες τάσεις της τεχνολογίας, που συνοψί-
ζονται στο cloud computing, mobile broadband και social media.” 

Κυριάκος Σαμπατακάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Accenture 

“Το παθογενές σύστημα του ελληνικού κράτους μπορεί να βελτιωθεί, εφόσον υποστεί ένα ολικό «bypass». 
Οι επιχειρήσεις πληροφορικής μπορούν να παίξουν ένα κεντρικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Πρέπει να προ-
βληματιστούμε για το ποια δραστηριότητα παράγει αξία και δημιουργεί ανταγωνιστικότητα. Ο στόχος να είναι 
η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Δεν νομίζω ότι κανένας κρατικός λειτουργός 
δεν μπορεί να δουλέψει σε προδιαγραφές διαφάνειας και με δεσμευτικά προγράμματα. Θεωρώ όμως ότι και 
ο κλάδος των νέων τεχνολογιών πρέπει να εκσυγχρονιστεί και να μην υπάρξουν εστίες κρατικής ενίσχυσης”.

Θεόδωρος Φέσσας, Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και Επίτιμος Πρόεδρος ΣΕΠΕ

“Η εξοικονόμηση και η προστιθέμενη αξία που μπορεί να παράγει π.χ. ένα σύστημα διαχείρισης προμηθευ-
τών ή πελατών, υπερκαλύπτει κατά πολύ το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας του. Η αξιοποίηση των 
ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης για επικοινωνία με τους πελάτες και προβολή των προϊόντων, έχει μη-
δενικό κόστος. Όπως και η δικτύωση με συνεργάτες, προμηθευτές και αγοραστές σε όλο τον κόσμο. Η ανά-
πτυξη του διαδικτύου επιτρέπει πλέον σε οποιονδήποτε διαθέτει μια καλή ιδέα και ένα σωστό επιχειρησιακό 
σχέδιο, να δημιουργήσει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία και να το πουλήσει σε όλο τον κόσμο”.

Κωνσταντίνος Μίχαλος, Πρόεδρος Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ)
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“Η παρούσα κρίση είναι και παράλληλα μια ευκαιρία για τα κράτη, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Η πα-
ρούσα κατάσταση επιβάλει τη χάραξη ξεκάθαρης στρατηγικής για να προχωρήσουμε παραπέρα. Σε αυτή 
τη διαδικασία η τεχνολογία της γνώσης παίζει καταλυτικό ρόλο. Στη στρατηγική της οικονομίας και της κοι-
νωνίας της γνώσης στηρίχτηκε το Ντουμπάι την τελευταία δεκαετία, σε μια προσπάθεια απεξάρτησης της οι-
κονομίας του από την παραγωγή πετρελαίου, αναπτύσσοντας και άλλους οικονομικούς κλάδους βασισμέ-
νους στις νέες τεχνολογίες. Το αποτέλεσμα ήταν η ραγδαία αύξηση του ακαθάριστου προϊόντος της χώρας”.

Padmanabhan Deepak Srinivas, Πρόεδρος Δ.Σ. Forthnet και Διευθύνων Σύμβουλος Emirates 
International Telecommunications LLC

“Η Ελλάδα δεν χρησιμοποίησε το ψηφιακό κεκτημένο για να υποκαταστήσει την αντίστοιχη βιομηχανική της 
υστέρηση και δεν έστρεψε το πλέον δυναμικό παραγωγικό της κομμάτι στην παραγωγή και διαχείριση ψη-
φιακών υπηρεσιών. Δεν έγινε ποτέ κατανοητή η αλλαγή που έφερνε στην διαμόρφωση των επιχειρηματι-
κών μοντέλων η νέα πραγματικότητα των ψηφιακών μέσων και των αντιστοίχων δικτύων επικοινωνιών. Βέ-
βαια υπάρχει και ένα άλλο προαπαιτούμενο. Η ανάπτυξη δικτυακών υποδομών που θα επιτρέψουν την αξι-
οποίηση όλου του ψηφιακού δυναμικού, μετατρέποντας το σε ένα αποτελεσματικό οικονομικό εξαγόμενο.”

Αντώνης Τζωρτζακάκης, Ανώτερος Διευθυντής Marketing Σταθερής Τηλεφωνίας & Εμπορικού Τμήματος 
Εταιρικών Πελατών Wind Ελλάς

“Η πληροφορική μπορεί να είναι το μεγάλο στοίχημα αυτής της δύσκολης περιόδου για να δημιουργή-
σουμε ένα στρατηγικό κλάδο όπως το είχαμε ονειρευτεί πριν από πολλά χρόνια. Νομίζω ότι αυτή τη φορά, 
παρά την κρίση, μπορούμε να το καταφέρουμε. Από το κράτος δεν μπορούμε να περιμένουμε πολλά. Αυτό 
που βάζουμε σαν πήχη είναι η άμεση αξιοποίηση του ΕΣΠΑ. Αναφέρομαι όμως σε ένα μοντέλο αξιοποίη-
σης του ΕΣΠΑ με μετρήσιμους στόχους, ποσοστώσεις και διάχυση των πόρων στις περιφέρειες, όπου υπάρ-
χουν αξιόλογες εταιρείες.”

Αναστάσιος Τζήκας, Πρόεδρος Δ.Σ. Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ)

“Στην Ελλάδα η αναβάθμιση της σχέσης πολίτη - κράτους και η δημιουργία του νέου αναπτυξιακού προ-
τύπου της ελληνικής πολιτείας, που στηρίζεται στη διαφάνεια μπορούν να γίνουν πραγματικότητα μόνο 
μέσα από την ενίσχυση της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Το στοίχημα για 
τον ΣΕΠΕ είναι να αλλάξουν μια σειρά κανόνων που ισχύουν ακόμη και σήμερα και καθιστούν τον εκσυγ-
χρονισμό του κράτους μια επίπονη και συχνά ατελέσφορη διαδικασία, πνίγοντας ταυτόχρονα την υγιή επι-
χειρηματικότητα».”.

Γιώργος Καρανικολός, Γενικός Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου ΣΕΠΕ

“Η χώρα πρέπει να αποδείξει ότι είναι σε θέση να αποφασίζει, να σχεδιάζει, και κυρίως να υλοποιεί τις πιο 
δύσκολες, τις πιο μεγάλες μεταρρυθμιστικές τομές. Απαραίτητο εργαλείο για το πέρασμα στη νέα εποχή 
είναι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Οι παρεμβάσεις που έχουν δρομολογηθεί, αφορούν στην ανάπτυξη 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα υποστηρίξουν τη νέα αρχιτεκτονική του διοικητικού χάρτη της χώρας, 
στην ενίσχυση της διαφάνειας με την εφαρμογή της υποχρεωτικής ανάρτησης όλων των αποφάσεων στο 
Διαδίκτυο, στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών μεταξύ δημοσίων υπηρεσιών και στην κάρτα πολίτη.”

Γιάννης Ραγκούσης, Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Ψηφιακή Πολιτεία
Η αναβάθμιση της σχέσης πολίτη - κράτους και η δημιουργία του νέου αναπτυξιακού προτύπου της Ελληνικής πολι-
τείας, που στηρίζεται στη διαφάνεια, μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσα από την ενίσχυση της χρήσης Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών
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“Η νέα εποχή απαιτεί μια άλλη πολιτική αλλά και μια άλλη αντίληψη για την πολιτική. Η σημερινή κρίση ανέ-
δειξε ανάγλυφα πολλά προβλήματα που μπορούν και πρέπει να λυθούν. Τα μέτρα οδηγούν σε συγχωνεύ-
σεις των δημόσιων φορέων, σε οικονομίες κλίμακας και σε μια αποτελεσματικότερη λειτουργία τους κρά-
τους. Επιδίωξη είναι η «ηλεκτρονική» διεκπεραίωση των συναλλαγών του κοινού με το κράτος και η ενδυ-
νάμωση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά. Το διαδίκτυο «εγγυάται» σε μεγάλο βαθμό τη διαφάνεια 
και σε αυτό στοχεύει το σύστημα επιτελικής παρακολούθησης των δημόσιων έργων που έχει ήδη εγκατα-
σταθεί και λειτουργεί στο υπουργείο.”

Δημήτρης Ρέππας, Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

“Η χρήση των νέων τεχνολογιών θα μας απάλλασσε από την απώλεια χρόνου και τους αθέμιτους ανταγω-
νισμούς. Θα διασφάλιζε ίδιους όρους συναγωνισμού, μείωση των εργατοωρών, βελτίωση της ανταγωνιστι-
κότητας, καταπολέμηση της διαφθοράς, μικρότερο κόστος και διαφάνεια στα δημόσια έργα. Κανείς νέος νό-
μος για τα δημόσια έργα δεν θα αποδώσει το προσδοκώμενο όφελος στην κοινωνία και την οικονομία, αν 
δεν εφαρμοστεί σε συνθήκες πλήρους διαφάνειας και δημοσιότητας, που σήμερα μπορεί να μας εξασφαλί-
σει άμεσα και ανέξοδα η τεχνολογία της πληροφορικής.”

Γιώργος Βλάχος, Πρόεδρος Πανελλήνιου Συνδέσμου Ανωνύμων, Περιορισμένης Ευθύνης 
και Προσωπικών Τεχνικών Εταιριών (ΣΑΤΕ)

“Οι ψηφιακές τεχνολογίες στις δημόσιες υπηρεσίες αποτελούν ένα εργαλείο ζωτικής σημασίας και σπουδαιό-
τητας εάν πρόκειται να καθιερώσουμε ένα σύγχρονο και αποδοτικό κράτος. Ιδιαίτερα στην παρούσα κατάστα-
ση είναι σαφές πως το ελληνικό κράτος έχει ανάγκη για την παροχή αξιόπιστων πληροφοριών και ελεγκτικών 
μηχανισμών αλλά και φορολογική σταθερότητα. Η παγκόσμια οικονομία αλλάζει ραγδαία λόγω της κρίσης και 
μόλις το 9% από το σύνολο των επιχειρήσεων που βρέθηκαν στην κρίση θα βγουν από αυτή πιο δυνατές.”

Ernst-Jan Stigter, Διευθύνων Σύμβουλος Microsoft Ελλάς 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι ΤΠΕ είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πο-
λιτών και των επιχειρήσεων, με διαφάνεια και τελικά λιγότερο κόστος. Επιβάλλεται ταχύτατα να υπάρξει η 
θετική πρόταση. Χρειάζεται με υψηλές ταχύτητες, με αποφασιστικότητα να υλοποιήσουμε πολιτικές που θα 
μας βγάλουν νωρίτερα από την κατάσταση στην οποία περιήλθαμε. Κατά συνέπεια θα πρέπει να μας απα-
σχολήσουν μια σειρά μεταρρυθμίσεων στην οργάνωση, στη λειτουργία και στην κουλτούρα της διοίκησης, 
που θα παράξουν ολοκληρωμένα και σύγχρονα διοικητικά προϊόντα και υπηρεσίες.” 

Χρήστος Ζώης, Βουλευτής Λάρισας, Υπεύθυνος Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Εσωτερικών 
και Δημόσιας Διοίκησης της Νέας Δημοκρατίας

“Σύμμαχος της διαφάνειας είναι η νέα τεχνολογία. Γιατί να μην έχουμε πλήρη μηχανοργάνωση όλων των 
πολεοδομιών; Στα νοσοκομεία η ηλεκτρονική συνταγογράφηση και η πλήρης μηχανογράφηση  θα οδηγή-
σουν σε καλύτερο έλεγχο και αυστηρότερη διαχείριση. Η ανάρτηση στο διαδίκτυο των πληροφοριών που 
αφορούν τα δημόσια έργα, δίνει μια ευρύτερη δυνατότητα ελέγχου. Αλλά και στη δικαιοσύνη ένα ηλεκτρο-
νικό σύστημα, θα ξεμπλόκαρε τις υποθέσεις που χρονίζουν γιατί κανείς δικηγόρος δεν θα μπορούσε να πα-
ρατείνει υποθέσεις μέχρι να τις αναλάβει ο «κατάλληλος» δικαστής”.

Κωνσταντίνος Μπακούρης, Πρόεδρος ΜΚΟ “Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς” 
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“Οι συνέπειες τις οικονομικής κρίσης αλλάζουν καταιγιστικά τα ζητούμενα. Το επιχειρείν σήμερα, ακόμα 
και για τον πλέον νοικοκυρεμένο και προσεκτικά συντεταγμένο αναπτυξιακό σχεδιασμό είναι καθημερι-
νή άσκηση θάρρους. Ήρθε η ώρα να κεφαλαιοποιήσουμε την ψηφιακή φιλοσοφία. Ήρθε η ώρα να περά-
σουμε από την ψηφιακή διαβούλευση στην ψηφιακή πράξη. Να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας, πολι-
τεία και αγορά και να απελευθερώσουμε επιτέλους τη δυνατότητα που έχουν οι τεχνολογίες πληροφο-
ρικής και επικοινωνιών. Πιστεύουμε ότι η καινοτόμος, μελετημένη, ποιοτική, συνεπής και αξιόπιστη δου-
λειά, είναι ο μόνος δρόμος για την επιχειρηματική επιτυχία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.” 

Σπύρος Βυζάντιος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος BYTE Computer και Επίτιμος Πρόεδρος ΣΕΠΕ 

“Το οικονομικό μοντέλο αλλάζει από προϊοντικο-κεντρικό σε υπηρεσιο-κεντρικό. Στόχος είναι οι μετασχη-
ματιστικές αλλαγές και όχι οι αυξητικές. Ο κλάδος της τεχνολογίας έχει τη δυνατότητα να μετασχηματίσει 
άλλους κλάδους της οικονομίας Η Ericsson έκανε μια έρευνα για το πώς θα είναι η ζωή το 2020. Τα συ-
μπεράσματα δείχνουν ότι ο καταναλωτής θα δίνει έμφαση στη διαδικτύωση και την κινητικότητα. Οι νεό-
τερες γενιές θα γνωρίζουν διασυνδεδεμένες συσκευές. Στις επιχειρήσεις σημασία θα έχει η χρήση των τε-
χνολογιών για αύξηση της παραγωγικότητας και οι κοινωνίες θα δώσουν βάση στην βιωσιμότητά τους.”

Μαρία Μπούρα, Director Strategy, Marketing & Regulatory Affairs Ericsson Hellas

“Έχει έρθει η στιγμή να κάνουμε πραγματικότητα αυτά τα οποία όλοι μας ξέρουμε ότι πρέπει να γίνουν και 
μέχρι τώρα δεν τολμούσαμε. Έχουμε ένα πρόγραμμα δύσκολο, που απαιτεί τεράστια δουλειά από όλους 
μας και πολλές θυσίες. Είναι ένα πρόγραμμα τομών και αλλαγών που όλοι μας ξέρουμε πολύ καλά ότι 
χρειάζεται. Οι πολίτες θα στηρίξουν την προσπάθεια που γίνεται σήμερα αν θεωρήσουν ότι επιτέλους οι 
κόποι και οι θυσίες θα έχουν κάποιο αποτέλεσμα. Στη χώρα μας έχουμε πολλές φορές ξεκινήσει και έχου-
με μείνει με ένα μετέωρο βήμα. Τώρα είναι η στιγμή να ολοκληρώσουμε αυτό το βήμα.”

Γιώργος Παπακωνσταντίνου, Υπουργός Οικονομικών 

“Όσο εύκολα γκρεμίζεται η αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη τόσο δύσκολα ξαναχτίζεται. Η ανταγωνιστικό-
τητα της Ελλάδας διολίσθαινε συνεχώς, λόγω της γραφειοκρατίας, της διαφθοράς και του αυξανόμενου 
κόστους παραγωγής. Χρειάζεται να γίνουν άμεσα εκτεταμένες διαρθρωτικές παρεμβάσεις με γνώμονα την 
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και των επιχειρήσεων, με την ταυτόχρονη επένδυση στην τεχνολογία. 
Μόλις οι αγορές αντιληφθούν την αποφασιστικότητα μας να επενδύσουμε σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, 
με γνώμονα την ανταγωνιστικότητα, τότε θα «επενδύσουν» ξανά στην Ελλάδα.”

Σπύρος Καπράλος, Πρόεδρος Δ.Σ. Χρηματιστηρίου Αθηνών και Διευθύνων Σύμβουλος ΕΧΑΕ 

“Υπάρχει ανάγκη λήψης πρωτοβουλιών από την πολιτεία με στόχο την ενίσχυση της ροής των πιστώσεων 
στην αγορά και την αναθέρμανση της οικονομίας. Τόσο η θεωρία όσο και οι εμπειρικές μελέτες συγκλίνουν 
στη διαπίστωση ότι η εύρυθμη λειτουργία του τραπεζικού τομέα, ιδιαίτερα σε τραπεζο-κεντρικές χώρες, 
όπως είναι η Ελλάδα, αποτελεί προϋπόθεση για την υγιή ανάπτυξη της οικονομίας. Σε αυτή την κατεύθυνση 
η Τράπεζα της Ελλάδος θα πρέπει να ενισχύσει το πλαίσιο εποπτείας με τη συχνότερη και πληρέστερη κα-
ταγραφή των στοιχείων και την επάνδρωση με εξειδικευμένο προσωπικό για τη διαχείριση των κινδύνων.”

Χρήστος Σταϊκούρας, Βουλευτής Φθιώτιδας, Αναπληρωτής Υπεύθυνος Τομέα Πολιτικής Ευθύνης 
της Οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας 

Χρηματοπιστωτικός Τομέας
Η χρηματοπιστωτική κρίση στην ελληνική οικονομία, ο ρόλος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
στη δημοσιονομική προσαρμογή και την οικονομική ανάκαμψη της χώρας
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“Απαιτείται σκληρή δουλειά τόσο για τις τράπεζες όσο και για τις επιχειρήσεις. Χρειάζονται γρήγορες αλ-
λαγές και προσαρμογές - στον τρόπο λειτουργίας μας, στην κουλτούρα μας και στις προτεραιότητές μας. 
Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις επικοινωνίες και την πληροφορική -που είναι από τη φύση τους 
ταχείας κίνησης και εξέλιξης- θα μπορέσουν να ανταποκριθούν πολύ καλά σε αυτές τις προκλήσεις. Όσο 
προχωράμε σε μια προσπάθεια απομάκρυνσης από τις πρακτικές υπερβολικού δανεισμού, η ενίσχυση 
των εταιρειών με ίδια κεφάλαια θα αποτελεί αν όχι προϋπόθεση, σίγουρα, ένα σοβαρό λόγο για να προ-
χωρήσει η τράπεζα σε χρηματοδότηση.”

Αλέξανδρος Τουρκολιάς, Γενικός Διευθυντής Εταιρικής & Επενδυτικής Τραπεζικής, Εθνική Τράπεζα

“Η αγορά των νέων τεχνολογιών οδεύει σε συγχωνεύσεις και ο χρηματοπιστωτικός τομέας μπορεί να συμ-
βάλει χρηματοδοτικά και συμβουλευτικά. Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να βγει από την κρίση. Καμία ύφε-
ση δεν διαρκεί για πάντα. Μετά το 2013 η Ελλάδα θα έχει μέσο κόστος δανεισμού μέχρι 6%, και με δη-
μοσιονομικό πλεόνασμα του ΑΕΠ 3,1% προ τόκων η Ελλάδα θα είναι σε θέση να ανταπεξέλθει στις υπο-
χρεώσεις της.”

Λίνος Λέκκας, Υπεύθυνος Επενδυτικής Τραπεζικής για την Ελλάδα και την Κύπρο, Bank of America Merrill Lynch 

“Να αναζητεί ο τρόπος που θα μπορέσει να καταστεί η Ελλάδα ελκυστική για ιδιωτικές επενδύσεις, που 
θα αναζωογονήσουν την οικονομία. Αυτό απαιτεί βέβαια σταθερό οικονομικό, φορολογικό περιβάλλον 
και περιορισμό της γραφειοκρατίας. Τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι δύσκολα, αλλά και μια ευκαιρία για 
την Ελλάδα, για να αναδιαρθρώσει  την οικονομία και τις δομές της. Να εστιάσει σε τομείς με εξέλιξη και 
προοπτική, όπως οι νέες τεχνολογίες, ο τουρισμός, οι υπηρεσίες και ο χρηματοοικονομικός κλάδος”.

Χρήστος Μεγάλου, Managing Director Investment Banking Credit Suisse

“Έχουμε όραμα δώστε μας χώρο. Το εθνικό συμφέρον επιτάσσει μία νέα φάση όπου το Δημόσιο εμπιστεύ-
εται τους ιδιώτες για να φέρουν αποτελέσματα. Οι ιδιώτες τιμούν την εμπιστοσύνη αρνούμενοι τη συμμε-
τοχή τους σε διεφθαρμένες πρακτικές και οι παραβάτες και από τις δύο πλευρές απομακρύνονται. Ο κλά-
δος της πληροφορικής αποτελεί μία μοναδική ευκαιρία αναπτυξιακού μοντέλου που μπορεί να προσθέ-
σει ακόμα μία στιβαρή βιομηχανία στον παραγωγικό ιστό της χώρας”.

Γιάννης Καρακαδάς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος SingularLogic 

“Αυτό που πρέπει να γίνει είναι η πλήρης αναδιοργάνωση του κράτους, ο περιορισμός της σπατάλης στο 
δημόσιο τομέα, και να δοθεί παράλληλα έμφαση στον τομέα των εσόδων. Η πληροφορική μπορεί να αξι-
οποιηθεί σαν στρατηγικό εργαλείο υποβοήθησης όλων των δράσεων παρέμβασης στη δημόσια διοίκη-
ση, αλλά και σαν δυναμικός κλάδος της ανάπτυξης, της αύξησης της παραγωγικότητας αλλά και σαν εξα-
γώγιμη τεχνογνωσία. Δεν υπάρχει καιρός για χάσιμο, εδώ και τώρα αποτελέσματα.”

Γιάννης Λουμάκης, Διευθύνων Σύμβουλος UniSystems 
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“H Ευρώπη έχει εντάξει στη στρατηγική της για την ανάπτυξη τις υπηρεσίες της ηλεκτρονικής διακυβέρ-
νησης προς τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Στις δράσεις για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την υπο-
στήριξη του προγράμματος σταθερότητας και ανάπτυξης περιλαμβάνονται η Κάρτα Πολίτη, η Ηλεκτρονι-
κή Συνταγογράφηση, ο Ηλεκτρονικός Έλεγχος Διακίνησης Καυσίμων και οι Ηλεκτρονικές Δημόσιες Προ-
μήθειες. Απαιτείται ανοιχτή διακυβέρνηση, διαφάνεια, ισότιμη συμμετοχή, αξιοκρατία, απλό και σταθερό 
πλαίσιο κανόνων, ορθολογική κατανομή πόρων, εποπτεία και έλεγχος.”

Σπύρος Πομόνης, Γενικός Διευθυντής Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης Intracom IT Services

Στρογγυλό Τραπέζι: 
η Ανάκαμψη είναι Ψηφιακή, από τη Θεωρία στην Πράξη
Τα κρίσιμα ζητήματα που προκύπτουν από την οικονομική κρίση μπορούν να μεταλλαχθούν σε ευκαιρίες για την 
ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας της χώρας μέσα από τη δημιουργική σύμπραξη Δημόσιου τομέα, χρηματοπι-
στωτικού κλάδου και αγοράςπροσαρμογή και την οικονομική ανάκαμψη της χώρας

“Στόχος μας είναι η Ελλάδα να καταταγεί μεταξύ των πρώτων χωρών στη χρήση προηγμένων ηλεκτρονι-
κών υπηρεσιών έως το 2015. Θα προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη χώρα, θα ενισχύσει την πα-
ραγωγικότητα και θα τονώσει την απασχόληση. Προσπαθούμε εντός του 2010 να έχει ολοκληρωθεί η 
αξιοποίηση μητροπολιτικών δακτυλίων οπτικών ινών. Το 2011 σχεδιάζεται η ολοκλήρωση της πανελλή-
νιας ευρυζωνικής κάλυψης σημείων που δεν καλύπτονται με ADSL. Ο επόμενος στόχος είναι η ανάπτυξη 
ευρυζωνικών υποδομών σε αγροτικές περιοχές και το έργο της εθνικής υποδομής οπτικών ινών μέχρι το 
σπίτι (FTTH - Fiber to the Home).”

Νίκος Σηφουνάκης, Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

“Δεν είναι τυχαία η έμφαση που δίνεται στις νέες τεχνολογίες, από τη στιγμή που συνεισφέρουν στην αύ-
ξηση της παραγωγικότητάς της ευρωπαϊκής οικονομίας κατά 50%. Η Ευρώπη μας δείχνει το δρόμο. Μιλά 
για την ανάγκη να επενδύσουμε στις υποδομές ευρυζωνικού δικτύου. Ορίζει ως στόχο την πλήρη ευρυ-
ζωνική κάλυψη της επικράτειας μέχρι το 2013. Μιλά για την ανάγκη προώθησης δικτύων επόμενης γενιάς. 
Για τη θέσπιση ενός ξεκάθαρου νομοθετικού πλαισίου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο που θα βοηθά στην ενί-
σχυση των επενδύσεων στο συγκεκριμένο τομέα, θα ενισχύει τον ανταγωνισμό και τη συμμετοχή ιδιωτι-
κών κεφαλαίων.”

Κωστής Χατζηδάκης, Βουλευτής Β’ Αθηνών, Υπεύθυνος Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας της Νέας Δημοκρατίας

“Η αύξηση της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας, κατά την υλοποίηση του προγράμματος εγκατάστασης 
της οπτικής ίνας στην ελληνική επικράτεια είναι ιδιαίτερα κρίσιμος παραγόντας για την επιτυχία του εγχει-
ρήματος. Η κατάσταση στην οικονομία είναι κρίσιμη και οι τράπεζες πιέζουν για όσο στο δυνατόν λιγότε-
ρο επισφαλή δάνεια. Το ζήτημα είναι όμως τα κεφάλαια να προωθούνται στην πραγματική οικονομία και 
τις επιχειρήσεις που τα έχουν ανάγκη και όχι σε καταθετικούς λογαριασμούς. Ο ρόλος που έχει αναλάβει 
το ΤΕΜΠΜΕ είναι ιδιαίτερα σημαντικός.”

Διονύσης Κεφαλάκος, Διευθυντής, Εφημερίδα “Η Ναυτεμπορική”
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“Μέχρι τώρα το ΤΕΜΠΜΕ έχει εκδώσει 62.000 εγγυήσεις ύψους €4,4 δις. Ειδικά από τον κλάδο των νέων 
τεχνολογιών έχει καλύψει 350 επιχειρήσεις, με εγγυήσεις ύψους €46 εκατ. Από δω και πέρα η στρατη-
γική του Ταμείου εστιάζει στην κάλυψη λειτουργικών αναγκών των επιχειρήσεων με εγγυήσεις ύψους €1 
δις, φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων με εγγυήσεις ύψους €1 δις, καθώς και επενδυτικών 
αναγκών με την αντεγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων. Στόχος είναι να μην στηριχτούν κα-
ταθετικοί λογαριασμοί.”

Αλέξανδρος Παπαρσένος, Πρόεδρος Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ)

“Είναι απαραίτητη η σύσταση πολιτικής αρχής με έμφαση στις τεχνολογίες. Στις σημερινές συνθήκες το να 
μιλάς για μια νέα υπουργική δομή δεν φαντάζει συνετό. Ο ΣΕΠΕ δεν μιλά για ένα νέο γραφειοκρατικό σύ-
στημα, αλλά για τη σύσταση πολιτικής αρχής στο πλαίσιο της διαβούλευσης συγχώνευσης των υπαρχό-
ντων διάσπαρτων δομών τεχνολογίας. Έχουμε ζητήσει υπουργό παρά τω πρωθυπουργό, για να δει ορι-
ζόντια τις δράσεις της τεχνολογίας. Δεν υπάρχει όμως χρόνος για να περιμένουμε. Οι ταχύτητες που χρει-
άζονται είναι μεγάλες. Πρέπει να δούμε τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο και χθες.”

Γιάννης Θεοδωρόπουλος, Α’ Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΣΕΠΕ

“Tο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» αποτελεί βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο 
υποστήριξης της προσπάθειας για την αναγκαία ανασυγκρότηση του κράτους και τον εκσυγχρονισμό της 
λειτουργίας του. Προτεραιότητες του προγράμματος αποτελούν, μεταξύ άλλων: α) η υποστήριξη της δι-
αδικασίας σχεδιασμού και εφαρμογής της νέας αρχιτεκτονικής της κεντρικής δημόσιας διοίκησης β) η δι-
ασφάλιση της συμπληρωματικότητας των δράσεων οργανωτικής και λειτουργικής ανασυγκρότησης των 
φορέων του δημοσίου τομέα, καθώς και των δράσεων απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών. Για 
αυτό το λόγο είναι επίσης προτεραιότητα η ανάπτυξη και υλοποίηση κατάλληλων επιμορφωτικών προ-
γραμμάτων αλλά και η ενεργοποίηση των υπαλλήλων.”

Στέφανος Γκρίτζαλης, Ειδικός Γραμματέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Εθνικού Τυπογραφείου, 
Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

“Η συστηματική καταγραφή των υπαρχουσών αναγκών θα οδηγήσει στην εφαρμογή μιας νέας ψηφιακής 
στρατηγικής. Δεν πρόκειται να θυσιαστεί η ποιότητα των σχεδιαζόμενων δράσεων στο βωμό της απορρο-
φητικότητας. Σκοπός δεν είναι μόνο η επίτευξη ενός ικανοποιητικού ποσοστού απορροφητικότητας. Σκοπός 
είναι να εξασφαλίσουμε για την αγορά και τις επιχειρήσεις του κλάδου των ΤΠΕ τις προϋποθέσεις εκείνες 
που απαιτούνται σήμερα για να είναι βιώσιμος και ανταγωνιστικός ο κλάδος και μετά το τέλος του ΕΣΠΑ! 
Να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον και για την αγορά της πληροφορικής και για την 
ελληνική επιχειρηματικότητα στο σύνολό της.”

Αντώνης Μαρκόπουλος, Ειδικός Γραμματέας Ψηφιακού Σχεδιασμού, Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
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Έναρξη

“Η ένταξη των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, η ψηφιακή εξει-
δίκευση των φοιτητών και η δια βίου μάθηση υπογραμμίζουν κάθε επιτυχημένη αλλαγή στην κοινωνία, την 
οικονομία, την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Ο ΣΕΠΕ συμμετέχει σε αυτό το διάλογο δημιουρ-
γώντας τις προϋποθέσεις για να αναπτυχθούν συνέργειες μεταξύ της αγοράς εργασίας και του εκπαιδευτικού 
συστήματος, για την απόδοση στην κοινωνία ψηφιακά ώριμων και ανταγωνιστικά καταρτισμένων στελεχών 
που θα καλύψουν τις σημαντικές ανάγκες της νέας ψηφιακής πραγματικότητας που διατρέχει πλέον οριζό-
ντια και κάθετα κάθε δραστηριότητα”

Γιάννης Σύρρος, Γενικός Διευθυντής ΣΕΠΕ

“Η έξοδος των χωρών και της Ελλάδας από την κρίση έχει άμεση σχέση και αλληλεπίδραση μεταξύ της οι-
κονομίας και της παιδείας. Στην Κύπρο σε μια προσπάθεια μεταρρύθμισης του εκπαιδευτικού συστήματος δί-
νουμε πλέον έμφαση στην ψηφιακή πληροφορία. Επίσης, εγκαινιάσαμε το πρόγραμμα «επιστήμη για όλους» 
και δεν αφορά μόνο τους μαθητές. Θέλουμε να εντάξουμε τους μαθητές στο νέο επιστημονικό κόσμο. Για 
αυτό χτίζουμε το διαδικτυακό σχολείο”.

Ανδρέας Δημητρίου, Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, Κυπριακή Δημοκρατία 

“Με το «e-Skills Week 2010 conference», ο ΣΕΠΕ στοχεύει σε ένα ευρύ και γόνιμο διάλογο με τις αρμόδιες 
δημόσιες αρχές, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, και τα ιδιωτικά ιδρύματα εκπαίδευσης και έρευνας, για την ανά-
πτυξη των  ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο,  επιτρέψτε μου να πω ότι η σημερινή συ-
νάντηση δίνει πολύ αισιόδοξα μηνύματα, καθώς ειδικοί επιστήμονες και εμπειρογνώμονες, εκπρόσωποι της 
αγοράς εργασίας και θεσμικοί φορείς συναντώνται  για πρώτη φορά σε κοινό τραπέζι, για να αναλύσουν τις 
νέες προοπτικές που παρουσιάζουν οι εξελίξεις στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνι-
ών και να συνδιαμορφώσουν τη δημόσια ατζέντα για τις αναγκαίες πολιτικές ανάπτυξης”.

Παντελής Τζωρτζάκης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΣΕΠΕ

“Στην ηλεκτρονική Ευρώπη θέμα ζωτικής σημασίας είναι πρωτίστως το ανθρώπινο δυναμικό. Οι τεχνολογίες 
αναπτύσσονται με γρήγορο ρυθμό και πρέπει να ενθαρρύνουμε περισσότερους νέους για καριέρα στην τε-
χνολογία.  Η γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος και τα συνοδευτικά μέτρα για την εκπαίδευση και την απα-
σχόληση στην αναδυόμενη κοινωνία της γνώσης αποτελούν τον πυρήνα της στρατηγικής του προγράμματος 
e-skills Week. Οι ψηφιακές δεξιότητες αποτελούν κλειδί για την ανάπτυξη της κάθε οικονομίας”.

Ανδρέας Κασιούρης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Παγκύπριου Συνδέσμου Εταιρειών Πληροφορικής

“Η Ελλάδα πρέπει να αποκτήσει προοπτική με κανόνες και Δικαιοσύνη στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλ-
λον. Ξεκινάει μια δύσκολη περίοδος. Όσο σημαντικό ήταν το θέμα της αντιμετώπισης της χρεωκοπίας της 
χώρας, άλλο τόσο σημαντικό είναι η ίδια η κυβέρνηση να γίνει  από φορέας άρσης του αδιεξόδου ένας 
φορέας που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε ως  τη φωτεινή λεωφόρο για το αύριο. Οι ψηφιακές δεξι-
ότητες έρχονται στο προσκήνιο. Η αναστροφή των αρνητικών δεικτών της Ελλάδας στην εκπαίδευση και 
την κοινωνία τη γνώσης θα είναι μια σημαντική ανατροπή”.   

Άννα Διαμαντοπούλου, Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

e    Skills Week      
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“Απόλυτα βασικές για την ανταγωνιστικότητα είναι οι νέες τεχνολογίες και επιτρέπουν τεράστια άλματα με 
τα ίδια χρήματα επενδύσεων σε σχέση με άλλου είδους επενδύσεις. Το 2009 υπήρχαν 4 εκατ. εξειδικευμέ-
νοι σε ΤΠΕ στην ΕΕ, αλλά είναι ανησυχητική η έλλειψη γυναικών στον τομέα. Η πλειοψηφία των ανθρώπων 
αυτών εργάζονται σε διάφορους τομείς της βιομηχανία. Σε 10 χρόνια για όλες τις ελεύθερες θέσεις εργασί-
ας όπου θα υπάρχουν στην αγορά το 90% θα απαιτεί ψηφιακές δεξιότητες, όχι υποχρεωτικά εξειδικευμένες 
γνώσεις αλλά βασικές δεξιότητες χρήστη. Αυτό δείχνει την κατεύθυνση της εκπαίδευσης”.

Κώστας Ανδρόπουλος, Επικεφαλής Τομέα ICT for Competitiveness and Innovation, Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεις 
και Βιομηχανία», Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

“Πρέπει να κεφαλαιοποιήσουμε το δυναμικό των τεχνολογιών πληροφορικής γιατί είναι καθοριστικές για τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ανάπτυξης, βιωσιμότητας και κοινωνικής συνοχής. Η παγκόσμια ζήτηση 
για νέες τεχνολογίες αντιπροσωπεύει αγορά αξίας €2 τρις, αλλά μόνο το ένα τέταρτο του ποσού αυτού αντι-
στοιχεί σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Μέχρι το 2020 θα απαιτηθούν υψηλά προσόντα για 16 εκατ. νέες θέσεις 
απασχόλησης, ενώ η ζήτηση δεξιοτήτων χαμηλού επιπέδου θα μειωθεί κατά 12 εκατ. θέσεις”.

Ιερόθεος Παπαδόπουλος, Διευθυντής Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα 

“Θεωρούμε ότι η επιχειρηματικότητα είναι όλο και περισσότερο ένα σημαντικό στοιχείο επιλογής καριέρας. 
Είτε γιατί σήμερα είναι πιο ελκυστική ή γιατί παρέχει ανεξαρτησία, αίσθηση δημιουργίας και κοινωνική κα-
ταξίωση, ιδιαίτερα εάν την κάνεις πετυχημένα και σε ένα πλαίσιο ηθικών αξιών. Επίσης, είναι ριζωμένη στην 
ελληνική συνείδηση. Στην εποχή μας αυξάνονται οι ευκαιρίες για νέα επιχειρηματικότητα με καινοτομία. Τα 
πανεπιστήμια πρέπει να βάλουν μαθήματα που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα και την ψηφιακή και-
νοτομία. Η επιχειρηματικότητα αυξάνεται με το μορφωτικό επίπεδο”.

Γιώργος Δουκίδης, Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

“Εάν το στοίχημα είναι πώς η οικονομία θα ανακάμψει, τότε να δώσουμε έμφαση σε αυτό τον τομέα της οικο-
νομίας. Απαιτούνται όμως οι κατάλληλοι άνθρωποι που θα φέρουν σε πέρας την ανάκαμψη. Ο λόγος αφορά 
τις ψηφιακές δεξιότητες που διακρίνονται στις δεξιότητες για επαγγελματίες, για χρήστες και για συμμετοχή 
στο e-business. Πρέπει να βρούμε ποιες ομάδες αντιστοιχούν σε κάθε επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων, που δεν 
περιέχουν μόνο τεχνικές γνώσεις, αλλά και την επικοινωνία, τις ξένες γλώσσες και την εργασία σε ομάδες”.

Σωκράτης Κάτσικας, Γενικός Γραμματέας Επικοινωνιών, Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Η ανάκαμψη προϋποθέτει ψηφιακές δεξιότητες
Οι ανεπτυγμένες οικονομίες είναι ταυτόχρονα αυτές που διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό με ψηφιακές δεξιότητες. 
Η εκπαίδευση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναι το πρώτο και ουσιαστικότερο βήμα στο δρό-
μο για την ανάκαμψη

Η γνώση είναι ψηφιακή
Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών αναδεικνύονται ως το βασικό εργαλείο εκπαίδευσης και απόκτη-
σης ψηφιακών δεξιοτήτων στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Η αξιοποίηση τους από την πολιτεία και την 
ακαδημαϊκή κοινότητα μπορεί να βελτιώσει τη διάχυση της γνώσης
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“Χρειάζεται να μάθουμε να είμαστε παραγωγικοί γρηγορότερα από ποτέ, χρειάζεται να αποκτήσουμε μαθη-
σιακή ευστροφία. Το 2010 η ποσότητα των τεχνικών πληροφοριών διπλασιάζεται κάθε 72ώρες. Οι σημερι-
νοί έφηβοι θα έχουν αλλάξει έως και 14 φορές εργασία μέχρι να γίνουν 38 ετών! Πρακτικά αυτό σημαίνει 
ότι κάθε 1,5 χρόνο έχουμε αλλαγή εργασίας και έχουμε 2.240 παραγωγικές ώρες σε εισαγωγική εκπαίδευ-
ση σε κάθε νέα θέση. Τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικό πρέπει να συνυπάρχουν αρμονικά και όσες και 
αν είναι οι τεχνικές δεξιότητες οι κοινωνικές και οι συναισθηματικές δεξιότητες θα είναι πάντα απαραίτητες”.

Δρ. Βενετία Κουσία, Διευθύνουσα Σύμβουλος Manpower Hellas

“Η πρωτοβουλία e-Skills Week 2010, αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση για την αυξανόμενη ζήτηση επαγ-
γελματιών με υψηλή εξειδίκευση σε ΤΠΕ, από την αγορά εργασίας. Η Ελλάδα χρειάζεται τέτοιους επαγγελ-
ματίες, που θα βοηθήσουν τη χώρα να αναπτυχθεί περαιτέρω. Είναι απαραίτητο να αποκτήσουν ψηφιακές 
δεξιότητες όλοι, μαθητές, εκπαιδευτικοί, επαγγελματίες, οι πολίτες για να πετύχουν βελτιστοποίηση της από-
δοσής τους, διευκόλυνση στο έργο τους, αναβάθμιση της καθημερινότητάς τους, αύξηση ελεύθερου χρό-
νου, εξοικονόμηση χρημάτων. Η δια βίου μάθηση σε συνδυασμό με εργαλεία προσαρμοσμένα στις ιδιαί-
τερες ανάγκες του κάθε ατόμου, θα οδηγήσει στην βελτίωση της ψηφιακής παιδείας και στη δια βίου από-
κτηση ψηφιακών δεξιοτήτων”.

Μαρία Καραβελάκη, Διευθύνουσα Σύμβουλος Inte*Learn 

“Ο δείκτης ανταγωνιστικότητας της οικονομίας κάθε χώρας εξαρτάται σε πολύ μεγάλο ποσοστό που φτά-
νει το 85% από  το δείκτη καινοτομίας και την διείσδυση των ψηφιακών δεξιοτήτων στον τοπικό πληθυσμό 
βάσει των στοιχείων του World Economy Forum. Ενημέρωση, εξοικείωση για τους πολίτες, εξειδίκευση στο 
αντικείμενο όπου ο καθένας δραστηριοποιείται,  αξιοποίηση ταλέντων με τα εργαλεία της πληροφορικής, 
είναι τα τρία βασικά επίπεδα όταν μιλάμε για ψηφιακές δεξιότητες. Η Ελλάδα υστερεί στην εξοικείωση του 
πληθυσμού στις νέες τεχνολογίες και πρέπει να εστιάσουμε σε αυτό”.

Πάνος Θεοδοσόπουλος, Διευθυντής Δημοσίου Τομέα Microsoft Ελλάς 

“Το e-Skills Week  είναι πρωτοβουλία της ΕΕ,  υλοποιήθηκε από τον DIGITALEUROPE, το European Schooolnet 
με την υποστήριξη των εθνικών διοργανωτών. Στους μεσοπρόθεσμους στόχους (2010 - 2015) για την προ-
ώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων στην ΕΕ και τη συμβολή τους στην ανάκαμψη της οικονομίας, περιλαμβά-
νονται η τακτική μέτρηση του ελλείμματος ψηφιακών δεξιοτήτων στα κράτη μέλη, τα κίνητρα σε εκπαιδευ-
τικούς για την επιμόρφωσή τους πάνω στις ψηφιακές δεξιότητες και τη χρήση της πληροφορικής στην τάξη, 
η διοργάνωση πανευρωπαϊκών μαθητικών διαγωνισμών στις θετικές επιστήμες και η χρήση διαρθρωτικών 
πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων”.

Χαρά Κλασίνα, Manager Digital Economy Policy, DIGITALEUROPE

“Καινοτομία, εκπαίδευση και κατάρτιση, και οι ανάγκες της αγοράς αποτελούν τη βάση της πρωτοβουλίας 
e-skills Week 2010. Στην ΕΕ οι ψηφιακές δεξιότητες έχουν αναγνωριστεί ως ένας από τους κρίσιμους παρά-
γοντες της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Καταγράφηκε η ανάγκη συνεχούς βελτίωσης της 
κατάρτισης των επαγγελματιών στο χώρο της πληροφορικής. Επίσης, καταγράφηκε η ανάγκη ύπαρξης συ-
νεχούς διαλόγου μεταξύ των κρατών μελών για να υπάρξει συγκεκριμένη στρατηγική για της ψηφιακές δεξι-
ότητες. Μέχρι το 2015 θα υπάρξει έλλειμμα σε επαγγελματίες των ΤΠΕ σε ποσοστό μεταξύ 1,7% έως 13%. 
Υπάρχει πρόβλεψη για πλεονάζουσα ζήτηση της τάξης των 384.000 νέων θέσεων εργασίας”.

Παντελής Νικολαΐδης, Μέλος Program Management Committee “e-Skills Week 2010” 

e - S k i l l s  We e k  2 010  c o nf e r e n c e  -  H i g h l i g h t s

e    Skills Week      



37Τεύχος 34

“Σήμερα βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι: 
θα πάμε μπροστά με τους όρους της νέας ψη-
φιακής εποχής ή θα παραμείνουμε εγκλω-
βισμένοι σε στερεότυπα περασμένων δεκα-
ετιών; «Η ανάκαμψη θα είναι ψηφιακή». Η 
ανάκαμψη δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί 
με όρους παρελθόντος αλλά μόνο με όρους 
μέλλοντος. Η επιμονή μας στηρίζεται στην 
πεποίθηση μας, ότι η στήριξη των τεχνολογι-
ών πληροφορικής και επικοινωνιών δεν είναι 
ένα ακόμη κλαδικό ζήτημα, αλλά εθνικό ζη-
τούμενο για την ανάπτυξη της χώρας. Το ψη-
φιακό έλλειμμα πλήττει βάναυσα και τη δη-
μοκρατία μας. Γιατί η απουσία της πληροφο-
ρίας και το δαιδαλώδες γραφειοκρατικό μας 
σύστημα διαιωνίζουν τη διαφθορά και διο-
γκώνουν το μαύρο χρήμα. Πρέπει να ανα-
τρέψουμε την εικόνα της Ελλάδας ως χώρα 
της μίζας και της αδιαφάνειας. Αν το κατα-
φέρουμε αυτό, η χώρα θα αντέξει στην επί-
θεση των κερδοσκόπων, των καιροσκόπων, 
των μηδενιστών και όλων εκείνων που θε-
ωρούν την οικονομική ανάκαμψη της χώρας 
χαμένη υπόθεση. Ο έλεγχος του ελλείμμα-
τος, των εσόδων του κράτους, των δαπανών 
απαιτεί εξελιγμένα εργαλεία. Ο κλάδος μας, 
ετοιμοπόλεμος και με επαρκή τεχνογνωσία, 
είναι έτοιμος να συνδράμει είτε στις κάθετες 
είτε στις οριζόντιες παρεμβάσεις που απαι-
τούνται. Ο κύριος εχθρός της επιχειρηματι-
κότητας είναι η κακή λειτουργία του κράτους 
και όχι το κόστος του ανθρώπινου δυναμι-
κού. Η πολιτεία και ο κλάδος των νέων τε-
χνολογιών πρέπει να συνυπάρξουν σε αυτήν 
τη μεγάλη προσπάθεια. Ο συντονισμός όμως 
αυτής της προσπάθειας θα είναι ατελέσφο-
ρος, αν δεν υπάρξει μια Αρχή, με οριζόντιες 
και κάθετες αρμοδιότητες, που θα συντονί-
σει όλες τις δυνάμεις προς το συγκεκριμένο 
στόχο. Προς την κατεύθυνση αυτή, ο ΣΕΠΕ 
θεωρεί καταλύτη τη σύσταση πολιτικής Αρ-
χής, στο ύψιστο δυνατόν κυβερνητικό επίπε-
δο, με αρμοδιότητα στις Τεχνολογίες Πληρο-
φορικής & Επικοινωνιών.

Για να μεγιστοποιηθεί η συμβολή του κλά-
δου μας, πρέπει να αλλάξουν μια σειρά κα-
νόνων που ισχύουν ακόμη και σήμερα και κα-
θιστούν τον εκσυγχρονισμό του κράτους, μια 
επίπονη και συχνά ατελέσφορη διαδικασία. 
Πρέπει όμως οι δράσεις να υλοποιηθούν με 
όρους ανταγωνισμού και όρους αποτελεσμα-
τικότητας. Θα πρέπει να παραμείνουμε εκτός 
των λογικών της υποτιθέμενα φθηνής λύσης 
ανάπτυξης λογισμικού εσωτερικά από τους 
φορείς. Η κυβέρνηση θα πρέπει να περιορί-
σει την ολιστική προσέγγιση του δημοσίου, 
που θέλει τον εαυτό του παραγωγό, ιδιοκτή-
τη και χρήστη των πληροφοριακών συστημά-
των. Το κοινοτικό πλαίσιο προβλέπει συμβά-
σεις, προγραμματικές συμφωνίες και εξωτε-
ρικές αναθέσεις υπηρεσιών, που μπορούν να 
επιτύχουν χαμηλό αρχικό κόστος εκκίνησης 
και γρήγορα αποτελέσματα. Δυστυχώς όμως, 
το κοινοτικό πλαίσιο για την αγορά υπηρε-
σιών, το οποίο υφίσταται από το 2004, δεν 
έχει ακόμη ενσωματωθεί στην εθνική νομο-
θεσία. Από την άλλη πλευρά, οι συμπράξεις 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και οι συμβά-
σεις παραχώρησης έργου μπορούν να δώ-
σουν λύση σε προβλήματα, όπου οι δημόσι-
οι πόροι δεν επαρκούν. Είναι ώριμες οι συν-
θήκες για τη δημιουργία μητρώου επιχειρή-
σεων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Ο 
ΣΕΠΕ έχει αναλάβει τη σχετική πρωτοβου-
λία και αναμένουμε την άμεση θετική αντα-
πόκριση της Πολιτείας. Επίσης, ο ακαδημαϊ-
κός και ερευνητικός τομέας έχουν σημαντικό 
ρόλο να διαδραματίσουν στην ανάκαμψη της 
χώρας. Η πολυπόθητη σύνδεση έρευνας και 
παραγωγής πρέπει επιτέλους να γίνει πράξη, 
με τη συμβολή των φορέων που απαιτούνται 
για τη στήριξή της. Έχουμε μια ιστορική ευ-
καιρία και μια ευθύνη, εσείς ως Πολιτεία και 
εμείς ως αγορά: να θέσουμε τα θεμέλια ενός 
διαφορετικού μοντέλου υγιούς και βιώσιμης 
ανάπτυξης για τη χώρα μας με την καινοτο-
μία, τη πληροφορική και τα δίκτυα επικοινω-
νιών στην υπηρεσία του Πολίτη.”

Παντελής Τζωρτζάκης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΣΕΠΕ
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Ο κλάδος μας, 

ετοιμοπόλεμος 

και με επαρκή 

τεχνογνωσία, 

είναι έτοιμος να 

συνδράμει είτε 

στις κάθετες είτε 

στις οριζόντιες 

παρεμβάσεις 

που απαιτούνται 
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“Η χώρα μας γύρισε σελίδα. Αυτό πρέ-
πει να μεταφραστεί, καταρχήν, σε αλλα-
γή συμπεριφοράς του καθενός μας. Να 
κάνουμε όλοι το καθήκον μας απέναντι 
στη χώρα. Να παραδώσουμε στις μελ-
λοντικές γενιές μια χώρα απαλλαγμένη 
από τα προβλήματα της δικής μας γε-
νιάς. Θέλω να σας πω ότι, μόνος μου, ή 
μόνοι μας οι 15 Υπουργοί, δεν μπορού-
με να τα καταφέρουμε. Εγώ θα είμαι πά-
ντα μπροστά, θα είμαι πάντα πρώτος στη 
μάχη, αλλά δεν θα τα καταφέρω, η χώρα 
δεν θα τα καταφέρει, χωρίς εσάς, χωρίς 
τη δική σας ενεργή συμμετοχή. Αν η ανα-
γέννηση της Ελλάδας δεν γίνει υπόθεση 
όλων μας, του καθενός μας, πραγματι-
κά, όσο και αν προσπαθούμε εμείς, όσο 
και αν ψηφίζουμε νομοσχέδια, οι αλλα-
γές αυτές δεν θα γίνουν πραγματικότη-
τα. Γι’ αυτό, ήρθε η ώρα του φιλότιμου 
και του καθήκοντος, ενός νέου πατριω-
τισμού. Η ώρα της αφύπνισης των υγιών 
δυνάμεων της κοινωνίας μας, αυτών που 
θέλουν να αλλάξουν πραγματικά και ορι-
στικά τη χώρα μας, να γυρίσουμε μαζί σε-
λίδα. Να αφήσουμε πίσω όλα όσα διέ-
λυαν κυριολεκτικά τη χώρα μας για χρό-
νια, λέξεις που δυστυχώς μπήκαν στο κα-
θημερινό μας λεξιλόγιο - μίζα, ρουσφέ-
τι, λαμογιά, κουτοπονηριά, νεοπλουτι-
σμός, βόλεμα, αδιαφορία, αρπαχτή, το 
«πρώτα εγώ» - αυτά είναι που πρέπει 
να αφήσουμε πίσω. Θεωρώ ότι πρέπει 
να αξιοποιήσουμε την τεχνολογική εξέ-
λιξη στην πληροφορική και τις τηλεπι-
κοινωνίες. Θεωρώ ότι για την ανάπτυξη, 
ανανέωση και ανασυγκρότηση της Ελλά-
δας, τα εργαλεία της ηλεκτρονικής δια-
κυβέρνησης, αλλά και των κοινωνικών 
δικτύων αποτελούν μια μεγάλη ευκαι-
ρία να κάνουμε «bypass» στη γραφειο-

κρατική αντίληψη. Έχουμε επανειλημμέ-
νως μιλήσει για το όραμά μας, που είναι 
η αλλαγή στο παραγωγικό και αναπτυ-
ξιακό μοντέλο της χώρας. Κάνουμε λοι-
πόν στροφή στην πράσινη ανάπτυξη, στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε ένα νέο 
πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης, το ίδιο 
και στην αγροτική μας παραγωγή. Όλους 
αυτούς τους κλάδους τους συνδέουν κά-
θετα και οριζόντια τρεις έννοιες κλειδιά: 
ποιότητα, εξωστρέφεια, καινοτομία. Αυτά 
μαζί σημαίνουν και επένδυση στον άν-
θρωπο. Γνωρίζετε την πίστη μου ότι η 
επένδυση στις νέες τεχνολογίες ανοίγει 
το δρόμο για ένα καλύτερο αύριο για 
όλους, ότι μπορεί να γίνει κοιτίδα ανά-
πτυξης. Για αυτό, παρά την οικονομική 
στενότητα, θα επενδύσουμε στην πλη-
ροφορική και τις νέες τεχνολογίες - εί-
ναι ένα από τα σημαντικότερα αναπτυξι-
ακά εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας. 
Πρώτη μας μεγάλη παρέμβαση είναι η 
άμεση υλοποίηση της ηλεκτρονικής δι-
ακυβέρνησης. Δεύτερος άξονας της πο-
λιτικής μας είναι η διάδοση της ευρυζω-
νικότητας. Τρίτος άξονας, η εξασφάλιση 
της πρόσβασης όλων των πολιτών και 
των επιχειρήσεων της χώρας στην ψηφι-
ακή ανάπτυξη. Οι παρεμβάσεις μας στο 
χώρο των ΤΠΕ αφορούν την εξυπηρέτη-
ση του πολίτη, την περιστολή της σπα-
τάλης του κράτους, τα εργαλεία και τους 
τρόπους για την επιτάχυνση των έργων 
ΤΠΕ, την ενίσχυση και ανάπτυξη της βι-
ομηχανίας με χρήση τεχνολογιών Πλη-
ροφορικής και Επικοινωνιών, την οπτική 
ίνα στα νοικοκυριά (Fiber to the Home - 
FTTH). Έχουν ξεκινήσει να σχεδιάζονται 
και να υλοποιούνται η Ενιαία Αρχή Πλη-
ρωμής - δημοσίων υπαλλήλων αλλά και 
τελικά όλων των συναλλαγών με το δη-

Γεώργιος Παπανδρέου, Πρωθυπουργός της Ελλάδας

Επενδύουμε 

σε εσάς, 

για να βγούμε 

από την κρίση, 

να κοιτάξουμε 

το μέλλον 

με ελπίδα, 

με αισιοδοξία 

και με σιγουριά 
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μόσιο, η Κάρτα Πολίτη για απαραίτητες 
πληροφορίες, ώστε να εξυπηρετείται ο 
πολίτης χωρίς γραφειοκρατικές διαδικα-
σίες, το Ηλεκτρονικό Σύστημα Προμηθει-
ών, η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, το 

Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθη-
σης Καυσίμων, η Παραγωγική λειτουρ-
γία πληροφοριακών συστημάτων Νοσο-
κομείων και παρακολούθηση του προϋ-
πολογισμού τους, η on-line παρακολού-
θηση του προϋπολογισμού του κράτους, 
του Δημοσίου.

Πιστεύουμε στο νέο αναπτυξιακό περι-
βάλλον της χώρας και ξέρουμε ότι μπο-
ρείτε να διαδραματίσετε καθοριστικό 
ρόλο. Να «εξάγετε» την Ελλάδα, μέσα 
από νέα προϊόντα, νέες υπηρεσίες, και-
νοτόμες λύσεις. Συνδέοντας πόρους και 
πολιτισμό, υπηρεσίες και ελληνικά προ-
ϊόντα αξίας, με τις πρωτοπόρες τεχνολο-

γίες. Εμείς θα κάνουμε ό,τι περνά από το 
χέρι μας, για να εξασφαλίσουμε στις δη-
μιουργικές εταιρείες, στους δημιουργι-
κούς ανθρώπους που ασχολούνται με 
τις νέες τεχνολογίες, όσες το δυνατόν πε-

ρισσότερες δυνατότητες ανάπτυξης. Σας 
καλώ να αξιοποιήσετε αυτές τις ευκαιρί-
ες. Να αλλάξετε πρώτοι εσείς, να φέρε-
τε το πνεύμα μιας άλλης επιχειρηματι-
κής κουλτούρας στη χώρα, δίνοντας έμ-
φαση στην εξωστρέφεια, στην ποιότητα, 
στη λειτουργικότητα των προϊόντων και 
των υπηρεσιών σας. Η ψηφιακή οικονο-
μία προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες στις μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις, τόσο στον το-
μέα της παραγωγής όσο και στον τομέα 
των υπηρεσιών, είτε για δικό τους λογα-
ριασμό είτε ως προμηθευτές μεγαλύτε-
ρων επιχειρήσεων. Η ψηφιακή οικονομία 
προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες στις μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις. Νεοσύστατες και 

καινοτόμες επιχειρήσεις μπορούν να δη-
μιουργήσουν νέες και συχνά υψηλής αξί-
ας θέσεις απασχόλησης. Στηρίζουν άλ-
λους κλάδους και τους δίνουν το δικαί-
ωμα στη βιωσιμότητα, σε μια ανταγωνι-
στική παγκόσμια οικονομία. Δεσμευόμα-
στε για μια νέα επιχειρηματικότητα, μέσα 
από την προσπάθεια που θα κάνουμε 
ως κράτος, με έμφαση στη βιωσιμότητα, 
την καινοτομία, τις ανθρώπινες δεξιότη-
τες που απαιτούνται, για να ενισχυθεί η 
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονο-
μίας παντού, αλλά και να μπούμε σε μια 
άλλη, πράσινη οικονομία, σε ένα άλλο 
αναπτυξιακό μοντέλο. Κλάδοι όπως αυ-
τός του τουρισμού, του πολιτισμού ή των 
τροφίμων, που έχουν πολλά περιθώρια 
για εξέλιξη και προσέλκυση κεφαλαίων, 
μπορούν να ωφεληθούν από τις νέες τε-
χνολογίες και να δημιουργήσουν προϊ-
όντα και υπηρεσίες που θα αναβαθμί-
σουν την επιχειρηματική δυναμική της 
χώρας μας. Έμφαση πρέπει να δοθεί και 
θα δοθεί στην προσέλκυση πρωτοβου-
λιών, που στοχεύουν στην προώθηση 
της καινοτομίας. Σήμερα, μετά από πολύ 
δύσκολες αποφάσεις που πήραμε για τη 
σωτηρία της χώρας μας, είχα την τύχη να 
μιλήσω στο Συνέδριό σας. Και λέω ότι 
είχα την τύχη, γιατί το κοινό στην αίθου-
σα αυτή αποτελεί από μόνο του μία από 
τις μεγάλες ελπίδες, πάνω στις οποίες η 
Ελλάδα επενδύει. Επενδύουμε σε εσάς, 
για να βγούμε από την κρίση, να κοιτά-
ξουμε το μέλλον με ελπίδα, με αισιοδο-
ξία και με σιγουριά. Και με τις δικές σας 
πρωτοβουλίες, με τη δική σας απόφαση, 
είμαι σίγουρος ότι και σ’ αυτή την από-
τομη στροφή της ιστορίας μας, θα συμ-
βάλλετε και εσείς καθοριστικά και θα τα 
καταφέρουμε όλοι μαζί.”




