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Δέκα χρόνια παρουσίας στην ελληνική 
αγορά των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών μετρά το ΣΕΠΕnews. Οι απο-
λογισμοί συνοδεύονται πάντα από νοσταλ-
γία, μελαγχολία, απογοήτευση για εκείνα 
που δεν εκπληρώθηκαν, αλλά και ελπίδα 
για εκείνα που θα έρθουν.

Το αποτέλεσμα αυτής της αναδρομής είναι 
ενδιαφέρον και σημαντικό. Σε αυτό το τεύχος 
φιλοξενούνται οι απόψεις των προσώπων 
που έδωσαν συνεντεύξεις και συνέβαλαν, 
με το δικό τους τρόπο, στη δημιουργία της 
ελληνικής τεχνολογικής κληρονομιάς.
 

2002
Στο 1ο τεύχος του ανανεωμένου ΣΕΠΕnews, 
ο εκλιπών Αθανάσιος Πουλιάδης, τότε Πρόε-
δρος του Δ.Σ. του ΣΕΠΕ, και ο κύριος Γιώργος 
Παπακωνσταντίνου, τότε Ειδικός Γραμματέ-
ας για την Κοινωνία της Πληροφορίας, διατύ-
πωσαν απόψεις - σταθμούς στην πορεία του 
τεχνολογικού εκσυγχρονισμού της χώρας. 

Σχεδόν δέκα χρόνια μετά, είναι ακόμη επίκαι-
ρη η ευχή - άποψη, που είχε διατυπώσει στο 
2ο τεύχος του ΣΕΠΕnews ο κύριος Στέφανος 
Καραπέτσης, τότε Ταμίας του Δ.Σ. του ΣΕΠΕ: 
“η Ελλάδα σύντομα θα φτάσει στο μέσο ευρω-
παϊκό όρο των τεχνολογικών δεικτών, μέσω της 
κοινής και εναρμονισμένης προσπάθειας του 
Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα”. Το όνει-
ρο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της 
εξυπηρέτησης του πολίτη, με τη βοήθεια της 
τεχνολογίας, έγινε μόνιμη επωδός των αξιω-
ματούχων της δημόσιας διοίκησης. 

Στο 3ο τεύχος του ΣΕΠΕnews, ο κύριος Δη-
μήτρης Μπέης, Γενικός Διευθυντής Τεχνολο-
γίας του Αθήνα 2004, αποδείχτηκε προφή-
της, όταν τόνιζε ότι αν η Ελληνική αγορά δεν 
στηρίξει θερμά την προσπάθεια προετοιμα-
σίας της διεθνούς διοργάνωσης, τότε χαμέ-
νη θα είναι η ίδια η αγορά και όχι οι Ολυμπι-
ακοί Αγώνες. 

2003
Στο 5ο τεύχος του ΣΕΠΕnews, ο Καθηγητής 
Παναγιώτης Γεωργιάδης, τότε Γενικός Γραμ-
ματέας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης, υποσχέθηκε τη δημι-
ουργία του e-Government Forum και ορα-
ματίστηκε μια Δημόσια Διοίκηση, που έχει 
θέσει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τον 
πολίτη, απαλλαγμένη από γραφειοκρατική 
αντίληψη και νοοτροπία ιδιοκτήτη, ως προς 
τα τεχνικά μέσα που διαθέτει. 

Στην αγγλική έκδοση του ΣΕΠΕnews για το 
2003, ο τότε Υπουργός Οικονομίας και Οικο-
νομικών, κύριος Νίκος Χριστοδουλάκης, έκα-
νε λόγο για μια νέα πολιτική τακτική αντιμε-
τώπισης των θεμάτων της τεχνολογίας, με δι-
αστάσεις εθνικής προσπάθειας και τη συμμε-
τοχή των εταιρειών του χώρου και του ΣΕΠΕ. 

Μια σημαντική πτυχή της Ηλεκτρονικής Δια-
κυβέρνησης παρουσιάστηκε στο 7ο τεύχος 
του ΣΕΠΕnews. “Δημοκρατία και Νέες Τεχνο-
λογίες” ήταν το θέμα της συνέντευξης του 
τότε Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Δι-
οίκησης και Αποκέντρωσης, κυρίου Κώστα 
Σκανδαλίδη. Επίσης, στο ίδιο τεύχος, ενώ-
πιος ενωπίω, βρέθηκαν, ο τότε Πρόεδρος 
του Δ.Σ. του ΣΕΠΕ, κύριος Σπύρος Βυζάντι-
ος και ο τότε Ειδικός Γραμματέας για την Κοι-
νωνία της Πληροφορίας, κύριος Γιάννης Κα-
λογήρου. 

2004
Ακολούθησαν οι μεγάλες προσδοκίες από 
την ανάληψη των Ολυμπιακών Αγώνων του 
2004, που επηρέασαν κάθε οικονομικό το-
μέα της χώρας, μεταξύ αυτών και εκείνον της 
τεχνολογίας. Το δίσεκτο 2004 χαρακτηρί-
στηκε από την αρχή ως η χρονιά των εκλο-
γών, των Ολυμπιακών Αγώνων αλλά και του 
14ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Πληροφορικής 
που διοργάνωσε ο ΣΕΠΕ το Μάιο του 2004.

Mια παραγωγική
δεκαετία ΣΕΠΕnews 
με γεγονότα, εξελίξεις, 
συνεντεύξεις και
απόψεις από τη 
βιομηχανία Ψηφιακής
Τεχνολογίας 
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Στο 9ο τεύχος του ΣΕΠΕnews, οι δύο υποψή-
φιοι τότε πρωθυπουργοί, κ.κ. Κ. Καραμανλής 
και Γ. Παπανδρέου διασταύρωσαν τα ξίφη 
τους. Ο κύριος Κώστας Καραμανλής δεσμεύ-
τηκε το κράτος να δώσει το έναυσμα, τα κί-
νητρα και το κατάλληλο θεσμικό περιβάλ-
λον, ώστε οι επιχειρήσεις πληροφορικής και 
επικοινωνιών να δουλέψουν εντατικά μαζί 
με την κυβέρνηση για το μεγάλο βήμα προς 
το μέλλον. Το τεχνολογικό όραμα του Προ-
έδρου του ΠΑΣΟΚ, κυρίου Γιώργου Παπαν-
δρέου, ήταν η προαγωγή της δημοκρατικής 
λειτουργίας και της διαφάνειας μέσω των 
νέων τεχνολογιών και η καθολική πρόσβαση 
στο Διαδίκτυο, που θα κάνει όλους τους πο-
λίτες συμμέτοχους σε αυτή την προσπάθεια. 

Στην αγγλική έκδοση του ΣΕΠΕnews για το 
2004, η Πρόεδρος της “Αθήνα 2004” κυρία 
Γ. Αγγελοπούλου - Δασκαλάκη παρουσίασε 
το μπουκέτο των τεχνολογιών, που θα χρη-
σιμοποιούνταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες 
του 2004. Ο μακροπρόθεσμος στόχος ήταν 
να δημιουργηθεί στην Ελλάδα η τεχνολογι-
κή υποδομή που θα ωφελήσει συνολικά την 
Ελληνική οικονομία και κοινωνία. Εκείνη την 
περίοδο, ο τρίτος κατά σειρά Ειδικός Γραμ-
ματέας για την Κοινωνία της Πληροφορίας, 
κύριος Β. Ασημακόπουλος, πήρε τη σκυτά-
λη για να συνεχίσει τον αγώνα δρόμου στην 
ανηφόρα του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορί-
ας και μαζί με άλλα στελέχη της δημόσιας δι-
οίκησης στο 11ο τεύχος του περιοδικού, εκ-
φράζουν τις απόψεις τους για την αξιοποίη-
ση των τεχνολογιών προς όφελος της οικο-
νομίας και της κοινωνίας. 

Λίγο πριν το κλείσιμο του 2004, στο 12ο 
τεύχος του ΣΕΠΕnews, ο τότε Υπουργός 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο-
κέντρωσης κύριος Προκόπης Παυλόπουλος 
εξέφρασε την άποψη ότι η τεχνολογία θα αλ-
λάξει τη λειτουργία του δημοσίου και τη συ-
μπεριφορά των πολιτών. 

2005
Στην έναρξη της χρονιάς, ο τότε Υπουργός 
Οικονομίας και Οικονομικών, κύριος Γιώρ-
γος Αλογοσκούφης σε συνέντευξη του στο 
13ο τεύχος του ΣΕΠΕnews αναγνώριζε τον 
ιδιωτικό τομέα ως ένα μεγάλο σύμμαχο με 
ισχυρή τεχνογνωσία και ισχυρό ανθρώπι-
νο κεφάλαιο, ενώ ο κύριος Δημήτρης Σιού-
φας, Υπουργός Ανάπτυξης εκείνη την περί-
οδο, έθετε ως προτεραιότητα την ανάπτυξης 
της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών και 
των υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας. 

Στο 14ο τεύχος του ΣΕΠΕnews παρουσιάζε-
ται η Ψηφιακή Στρατηγική της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής i2020, που θέτει ως στόχους τον 
ευρωπαϊκό χώρο της πληροφορίας, που πα-
ρέχει οικονομικά προσιτές και ασφαλείς ευ-
ρυζωνικές επικοινωνίες και ψηφιακές υπηρε-
σίες, επιδόσεις παγκόσμιας κλάσης σε έρευ-
να και καινοτομία ΤΠΕ και μια κοινωνία της 
πληροφορίας χωρίς αποκλεισμούς, που πα-
ρέχει δημόσιες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας 
και προάγει την ποιότητα ζωής.

Στο κλείσιμο της χρόνιας του 2005, το 15ο 
τεύχος του ΣΕΠΕnews εστίασε στο υπόμνη-
μα του ΣΕΠΕ προς την πολιτεία στο οποίο 
ανέλυε τις τρεις βασικές πολιτικές προϋπο-
θέσεις, που απαιτούνται για να μπει η χώρα 
σε τροχιά ψηφιακής προόδου: κεντρικός συ-
ντονισμός σε πρωθυπουργικό επίπεδο που 

θα λειτουργεί ευέλικτα και θα έχει τη συνολι-
κή ευθύνη του σχεδιασμού, κυβερνητική δέ-
σμευση για την τήρηση συγκεκριμένων και 
δεσμευτικών χρονοδιαγραμμάτων - στόχων, 
διακομματική συναίνεση.

2006
Το 2006 είναι η χρονιά κατά την οποία ολο-
κληρώθηκε η διαβούλευση για την Ψηφια-
κή Στρατηγική 2006 - 2013. Το 17ο τεύ-
χος του ΣΕΠΕnews φιλοξένησε την άποψη 
της Επιτρόπου της Ε.Ε. για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας και τα ΜΜΕ, κυρίας Viviane 
Reding πως το “Ψηφιακό Άλμα” απαιτεί πο-
λιτική απόφαση για επενδύσεις σε έρευνα και 
καινοτομία. Στο ίδιο τεύχος, ο κύριος Γιώργος 
Αλογοσκούφης, από τη θέση του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών, έθετε ως στό-
χο του ψηφιακού κράτους την εξυπηρέτηση 
του πολίτη και τη φορολογική δικαιοσύνη.

Στο 18ο τεύχος της χρονιάς, ο τότε Πρωθυ-
πουργός κύριος Κώστας Καραμανλής ανα-
γνώριζε την αναγκαιότητα της “ψηφιακής 
επανάστασης” ως αυτονόητη και πιεστική

και εξέφρασε την άποψη ότι στη νέα ψηφιακή 
οικονομία, οι τεχνολογίες πληροφορικής και 
επικοινωνιών μπορούν και πρέπει να αποτε-
λέσουν τον κινητήριο μοχλό υλοποίησης του 
τρίπτυχου της αειφόρου ανάπτυξης, της ενί-
σχυσης της απασχόλησης και της βελτίωσης 
της καθημερινότητας του πολίτη. 

 Δέκα χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά
     των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών     
  μετρά το ΣΕΠΕnews. Οι απολογισμοί συνοδεύονται         
         πάντα από νοσταλγία, μελαγχολία, απογοήτευση 
για εκείνα που δεν εκπληρώθηκαν, αλλά και ελπίδα
      για εκείνα που θα έρθουν
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Την ίδια χρονιά, το ΣΕΠΕnews φιλοξένησε τον Πρόεδρο του WITSΑ, του Παγκο-
σμίου Συνδέσμου Πληροφορικής και Υπηρεσιών κυρίου George Newstrom, 
ο οποίος με ξεκάθαρο τρόπο υποστήριξε πως η βιομηχανία τεχνολογιών και 
πληροφορικής είναι μια εύρωστη βιομηχανία. 

2007
Στην έναρξη της χρονιάς, Γενικοί Γραμματείς των Υπουργείων Οικονομίας και 
Ανάπτυξης παρουσίασαν τις απόψεις τους σχετικά με την ψηφιακή στρατηγι-
κή, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ένα “ψηφιακό άλμα” στην παραγωγικό-
τητα και την ποιότητα ζωής, προκειμένου να ανακτηθεί ο χαμένος χρόνος για 
τις τεχνολογίες στη χώρα μας. 

Την οικολογική καινοτομία, αναγνωρίζει, ως το κλειδί για την αντιμετώπιση των 
περιβαλλοντικών προκλήσεων της εποχής ο τότε Επίτροπος, αρμόδιος για το 
Περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριος Σταύρος Δήμας, στο 22ο τεύ-
χος του ΣΕΠΕnews. Οι νέες τεχνολογίες θα αποτελέσουν μηχανές αειφόρου 
ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία είναι το κοινό συμπέρασμα που προκύ-
πτει από τις απόψεις του τότε Προέδρου ΔΣ του ΣΕΠΕ κυρίου Παντελή Τζωρ-
τζάκη, του κυρίου Δημήτρη Δασκαλόπουλου, Προέδρου του ΣΕΒ και του κυρί-
ου Κωνσταντίνου Μίχαλου, Προέδρου του ΕΒΕΑ.

Στο 24ο τεύχος του ΣΕΠΕnews, την άποψή τους για τον κλάδο Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών διατύπωσαν κορυφαία στελέχη του χώρου. 
Τις θέσεις τους για την αγορά και τις επιχειρήσεις του χώρου διατύπωσαν οι 
κ.κ. Κυριάκος Σαμπατακάκης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Accenture,  
Ευάγγελος Πορής, Αντιπρόεδρος, Altec, Κώστας Θεοτοκάς, Διευθύνων Σύμ-
βουλος, Atcom, Γιώργος Τσακογιάννης, Γενικός Διευθυντής, Bull, Σπύρος Βυ-
ζάντιος, Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος, Byte Computers, Οδυσσέ-
ας Χαραλάμπους, Γενικός Διευθυντής, Cisco Hellas, Έφη Ρώσσου, Country 
Manager, Computer Associates Hellas, Βασίλης Γαλάκος, Διευθύνων Σύμβου-
λος, Comsys, Χρήστος Παπαθάνος, Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος, 
CPI, Philip Nielsen, Διευθύνων Σύμβουλος, Creative Marketing, Χρήστος Εμ-
μανουηλίδης, Πρόεδρος ΔΣ, Data Concept, Αντώνης Κοτζαμανίδης, Διευθύ-
νων Σύμβουλος, Entersoft, Σπύρος Νικολάου, Πρόεδρος ΔΣ, Ericsson Hellas, 

Παντελής Τζωρτζάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, FORTHnet, Διονύσης Μιχα-
λόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Fujitsu Siemens, Στέφανος Γιουρέλης, 
Διευθύνων Σύμβουλος, Hewlett-Packard Hellas, Κώστας Κατσάνος, Πρόε-
δρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Infoqroup, Θεόδωρος Φέσσας, Πρόεδρος ΔΣ, 
Info-quest, Ελένη Παπανδρέου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Intersys, Νικόλα-
ος Λαμπρούκος, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Intracom Holdings, Κωνσταντίνος 
Αντωνόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Intralot, Ανδρέας Πολυκάρπου, Γενι-
κός Διευθυντής, Lannet, Deuk Shim, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, LG 
Electronics, Χρήστος Τσάγκος, Διευθύνων Σύμβουλος, Microsoft Ελλάς, Δη-
μήτρης Παπαϊωάννου, Γενικός Διευθυντής, Oktabit, Βασίλης Δημόπουλος, 
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Oracle Ελλάς, Vice President Greece & 

          Στα 15 χρόνια παρουσίας του ο ΣΕΠΕ
υποστηρίζει πως είναι ιστορική ευκαιρία και ευθύνη
     να θεμελιωθεί ένα διαφορετικό μοντέλο υγιούς
              και βιώσιμης ανάπτυξης με την καινοτομία
  και τις ψηφιακές τεχνολογίες
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 www.sepe.gr/gr/sepenews

46  τεύχη
ελληνική και αγγλική έκδοση

245  άρθρα και συνεντεύξεις

136  επιχειρηµατίες
και στελέχη της αγοράς

117  κυβερνητικοί
αξιωµατούχοι και πολιτικοί

43  ακαδηµαϊκοί

31  δηµοσιογράφοι

164  έρευνες και µελέτες

34  αφιερώµατα

27.000  αναγνώστες ανά τεύχος
στην έντυπη & ηλεκτρονική έκδοση

10 ΧΡΟΝΙΑ 2002 - 2012
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Greek Cluster, Βασίλης Ορφανός, Γενικός Δι-
ευθυντής, PC Systems, Χαράλαμπος Στασι-
νόπουλος, Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμ-
βουλος, Profile, Παναγιώτης Πασχαλάκης, 
Πρόεδρος ΔΣ, Quality & Reliability, Μάνος 
Ραπτόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, SAP 
Hellas, Γιάννης Καρακαδάς, Πρόεδρος ΔΣ 
και Διευθύνων Σύμβουλος, SingularLogic,  
Αντώνης Κυριαζής, Διευθύνων Σύμβουλος, 
SoftOne Technologies, Γιάννης Γρατσώνης, 
Senior General Manager Marketing, Sony 
Hellas, Αργύρης Μπαγλέζος, Γενικός Διευ-
θυντής, Sun Microsystems Hellas, Γιώτα Πα-
παρίδου, Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνουσα Σύμ-
βουλος, SyΝΕΤ, Σοφία Εφραίμογλου, Πρόε-
δρος ΔΣ & Διευθύνουσα Σύμβουλος, Vivodi, 
Δαμιανός Χαραλαμπίδης, Γενικός Εμπορικός 
Διευθυντής, Wind Ελλάς, Βασίλης Ραμπάτ, 
Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος, 
Xerox Hellas, Αριστόδημος Θωμόπουλος, 
Partner, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σύμβουλοι Επιχειρή-
σεων, Γιώργος Γεράρδος, Πρόεδρος και Δι-
ευθύνων Σύμβουλος, Πλαίσιο.

2008
Στο 25ο τεύχος του ΣΕΠΕnews, ως Υπουρ-
γός Ανάπτυξης, ο κύριος Χρήστος Φώλιας 
δηλώνει ότι το διαβατήριο της Ελλάδας στο 
διεθνές περιβάλλον είναι το τρίπτυχο καινο-
τομία - ποιότητα - περιβάλλον. Την ίδια περί-
οδο ξεκινά τη λειτουργία του το νέο ανανε-
ωμένο portal του ΣΕΠΕ, το οποίο φιλοδοξεί 
να αποτελέσει μια δυναμική πηγή πληροφό-
ρησης, παρέχοντας έγκυρη και έγκαιρη ενη-
μέρωση στους επισκέπτες του.

Την άνοιξη της ίδιας χρονιάς, ο τότε Υφυ-
πουργός Οικονομίας και Οικονομικών κύρι-
ος Γιάννης Παπαθανασίου θεωρεί ότι η τε-
λευταία μεγάλη ευκαιρία της Ελλάδας για 
ανάπτυξη είναι το Εθνικό Στρατηγικό Πλαί-
σιο Αναφοράς 2007 - 2013. Το νέο ευρω-
παϊκό χάρτη δικαιωμάτων και υποχρεώσε-

ων για το ηλεκτρονικό εμπόριο παρουσιά-
ζει την ίδια περίοδο η Επίτροπος, υπεύθυνη 
για την Προστασία των Καταναλωτών κυρία 
Meglena Kuneva. Οι παραπάνω απόψεις πα-
ρουσιάζονται στο 26ο τεύχος του ΣΕΠΕnews.

Στην αγγλική έκδοση για το 2008, ο ΕΙΤΟ 
παρουσιάζει τις εκτιμήσεις του ότι ο κλά-
δος ΤΠΕ αποτελεί τη μηχανή της οικονομίας 
στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, ενώ ο κύριος 
Robert Viola, Secretary General της AGCOM 
και Vice President του European Regulators 
Group (ERG) αναφέρει ότι οι απαιτούμενες 
επενδύσεις για την αναβάθμιση της υπάρχου-
σας υποδομής της Ε.Ε. σε νέα δίκτυα εκτιμώ-
νται περίπου στα €300 δις. 

Το φθινόπωρο του 2008, στο 27ο τεύχος 
του ΣΕΠΕnews, ο τότε Υπουργός Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, κύριος Ευρυ-
πίδης Στυλιανίδης, θέτει ως στόχο τη σύνδε-
ση της εκπαίδευσης μέσω των νέων τεχνολο-
γιών με την κοινωνία και την αγορά. 

Από το τέλος του 2008, όμως, πλήθαιναν τα 
άρθρα και τα θέματα αναφορικά με την οικο-
νομική κρίση, που είχε κάνει ήδη την εμφάνι-
σή της στην Ευρώπη. Το 28o τεύχος του ΣΕ-
ΠΕnews ήταν ενδεικτικό. “Η πληροφορική 
βοηθά σοβαρά στη διαφάνεια!” είναι ο τίτ-
λος της συνέντευξης του Προέδρου της ΜΚΟ 
“Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς” κυρίου Κωνστα-
ντίνου Μπακούρη.

2009
“Είμαστε στην αρχή μιας νέας φάσης, όπου η 
ανάπτυξη και η καινοτομία στο διαδίκτυο, μας 
δίνει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε τις 
δυνατότητες του διαδικτύου για να αντιμετω-
πίσουμε την οικονομική κρίση. Το διαδίκτυο 
του μέλλοντος πρέπει να είναι παγκόσμιο” 
δηλώνει στο 29ο τεύχος του ΣΕΠΕnews, η 
κυρία Viviane Reding, Επίτροπος της Ε.Ε. για 

την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα Μέσα 
Ενημέρωσης. Το πρόγραμμα “Διοικητική Με-
ταρρύθμιση” παρουσιάζει ο τότε Υφυπουρ-
γός Εσωτερικών κύριος Χρήστος Ζώης, το 
οποίο στοχεύει στην αναδιοργάνωση των 
κρισιμότερων δημόσιων υπηρεσιών, προ-
κειμένου να ανταποκριθούν στις προσδο-
κίες των πολιτών αλλά και τις αναπτυξιακές 
ανάγκες της χώρας. 

Την άνοιξη του 2009, στο 30ο τεύχος του 
ΣΕΠΕnews, o Πρωθυπουργός της Ελλάδας 
κύριος Κώστας Καραμανλής περιέγραφε το 
αναπτυξιακό όραμα της Ελλάδας στον κό-
σμο που έρχεται. Στο ίδιο τεύχος, ο κύριος 
Γιώργος Παπανδρέου από τη θέση του Αρ-
χηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και 
Αρχηγού του ΠΑΣΟΚ έδινε τη δική του ερ-
μηνεία στη έννοια “ηλεκτρονική διακυβέρ-
νηση για τον πολίτη”. Μερικούς μήνες αργό-
τερα και οι δύο ήταν υποψήφιοι για την πρω-
θυπουργία της χώρας, αφού το 2009 εξε-
λίχθηκε σε χρονιά εκλογών, κρίσιμων εκλο-
γών και λόγω της οικονομικής κρίσης. Στην 
αγγλική έκδοση για το 2009, ο ΕΙΤΟ περιέ-
γραφε την επόμενη χρονιά ως πρόκληση για 
την ελληνική αγορά τεχνολογιών πληροφο-
ρικής και επικοινωνιών.

Το καλοκαίρι του 2009, στο 31ο τεύχος του 
ΣΕΠΕnews, ο τότε Υφυπουργός Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, κύριος Νίκος Ση-
φουνάκης έθετε στην ατζέντα τη συμβολή 
των τηλεπικοινωνιών στην πράσινη ανάπτυ-
ξη αλλά και τις προκλήσεις για την Ελλάδα 
στην ψηφιακή εποχή. 

Η χρονιά θα κλείσει με τον τότε Υφυπουργό 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλί-
ας κύριο Σταύρο Αρνααουτάκη να δηλώνει, 
στο 32ο τεύχος του ΣΕΠΕnews, ότι είναι επιτα-
κτική ανάγκη να γίνουν οι απαραίτητες παρεμ-
βάσεις, ώστε η υλοποίηση του ΕΣΠΑ να βασι-
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στεί σε ένα νομοθετικό και κανονιστικό πλαί-
σιο με απλούστερες διαδικασίες και λιγότε-
ρους εμπλεκόμενους φορείς στη διαχείριση. 

2010
Στο 33ο τεύχος του ΣΕΠΕnews, “Το στόχο να 
καταστεί η ευρυζωνικότητα καθολική υπηρε-
σία”, διατυπώνει ο τότε Γενικός Γραμματέας 
Επικοινωνιών, κύριος Σωκράτης Κάτσικας. 
“Από την «Κοινωνία της Πληροφορίας» του 
σήμερα στον «Πολίτη της Πληροφορίας» του 
αύριο” παρουσιάζει ο τότε Ειδικός Γραμματέας 
Ψηφιακού Σχεδιασμού, κύριος Αντώνης Μαρ-
κόπουλος. Ο κύριος Στέφανος Γκρίτζαλης, από 
τη θέση του Ειδικού Γραμματέα Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Εθνικού Τυπογραφείου δια-
τυπώνει τις απόψεις του για τις “Τεχνολογικές 
Δράσεις για Ισότιμους Πολίτες σε όλο το Εύ-
ρος της Δημόσιας Διοίκησης”. Την ίδια περίο-
δο εγκαινιάζεται η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία 
“eSkills Week 2010”, στην οποία ο ΣΕΠΕ συμ-
μετέχει ως Εθνικός Εταίρος για την Ελλάδα. 
 
Στο 34ο τεύχος του ΣΕΠΕnews, “Η Δημοσιο-
νομική Προσαρμογή της Ελλάδας θα είναι και 
Ψηφιακή”, τονίζει ο τότε Υπουργός Οικονο-
μικών, κύριος Γιώργος Παπακωνσταντίνου.

15 χρόνια ΣΕΠΕ
digital economy forum 
Η χρονιά που διανύουμε είναι κομβική για το 
ΣΕΠΕ, ο οποίος το 2010, συμπλήρωσε 15 
χρόνια παρουσίας στην εκπροσώπηση ενός 
κλάδου - κλειδί για την ανάπτυξη της εθνι-
κής οικονομίας. Όπως επισημαίνεται στο 
ΣΕΠΕnews σε αυτά τα δεκαπέντε χρόνια, 
μέσα σε αντίξοες συνθήκες, ο ΣΕΠΕ αγωνίζε-
ται καθημερινά, με την ίδια ένταση και την ίδια 
συνέπεια, για την οικοδόμηση και την προα-
γωγή μιας ψηφιακής Ελλάδας, που θα εξυ-
πηρετεί με διαφάνεια και αποτελεσματικό-
τητα τις ανάγκες κάθε πολίτη, εργαζόμενου, 
μαθητή, φοιτητή και επαγγελματία της χώρας 

μας. Με αφορμή τη συμπλήρωση 15 χρόνων 
παρουσίας, ο ΣΕΠΕ διοργάνωσε στις 3 Μαΐ-
ου 2010, το digital economy forum, που ήταν 
μια πρωτοβουλία αντίδρασης στην οικονο-
μική κρίση. Το συνέδριο ήταν παράλληλα, το 
εναρκτήριο λάκτισμα αντίστοιχων πρωτοβου-
λιών για το μέλλον, ανεξαρτήτως συνθηκών. 

Αποτελεί ιστορική ευκαιρία και ευθύνη να 
τεθούν τα θεμέλια ενός διαφορετικού μο-
ντέλου υγιούς και βιώσιμης ανάπτυξης για 
τη χώρα μας με την καινοτομία και τις ψηφι-
ακές τεχνολογίες στην υπηρεσία του πολί-
τη. Με τις απόψεις τους, ο τότε Πρωθυπουρ-
γός, οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, οι επιχει-
ρηματίες και τα στελέχη των εταιρειών, σύσ-
σωμος ο κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορι-
κής και Επικοινωνιών αναγνώρισαν την κρι-
σιμότητα της κατάστασης και τη διέξοδο που 
δίνουν οι νέες τεχνολογίες.

Στο 35ο τεύχος του ΣΕΠΕnews, παρά τα εμ-
φανή σημάδια της οικονομικής κρίσης, η 
Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και Επίτροπος της Ε.Ε. για την Ψηφιακή Ατζέ-
ντα της Ευρώπης, κυρία Neelie Kroes, στο 
άρθρο της στο ΣΕΠΕnews (στην πρώτη της 
εμφάνιση στον ελληνικό τύπο από τη νέα της 
θέση) είπε τα πράγματα με το όνομά τους, 
είπε τα αυτονόητα. “…το ένα τρίτο των Ελλή-
νων έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνική σύνδεση. 
Αυτό είναι μόλις το μισό του ευρωπαϊκού μέσου 
όρου. Η Ελλάδα θα μπορούσε και θα έπρεπε να 
έχει καλύτερη πρόσβαση. Αυτό σημαίνει δύο 

πράγματα - πρώτον, οι Έλληνες έχουν να κερ-
δίσουν πολλά από την Ψηφιακή Ατζέντα για την 
Ευρώπη, το σχέδιο της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού και οικο-
νομικού αντίκτυπου των Τεχνολογιών Πληρο-
φορικής και Επικοινωνιών και δεύτερον, η ελ-
ληνική αγορά και οι ελληνικές αρχές πρέπει να 

καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για την 
αναστροφή αυτής της κατάστασης”. Αυθόρμητα 
οι ερωτήσεις που ακολουθούν τις πικρές διαπι-
στώσεις είναι μονολεκτικές, “πώς” και “πότε”.  
“Χρειαζόμαστε αλλαγή τρόπου διαχείρισης 
των πόρων μας, έξυπνα χρηματοδοτικά εργα-
λεία, επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και 
τις ευκαιρίες που αναδύονται από τη νέα οικο-
νομία της γνώσης”, υποστήριζε σε συνέντευ-
ξη του στο ίδιο τεύχος ο κύριος Μιχάλης Χρυ-
σοχοΐδης, από τη θέση του Υπουργού Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.     

Από το τέλος του 2010 ήταν ξεκάθαρο το 
πλαίσιο στο οποίο θα κινείτο η οικονομία δι-
εθνώς. Στο 36ο τεύχος του ΣΕΠΕnews, η έκ-
θεση Global Risks 2011 του World Economic 
Forum εντόπιζε τους παγκόσμιους κινδύνους 
για το 2011, ενώ από τα στοιχεία του ΙΟΒΕ προ-
έκυπτε το συμπέρασμα ότι ανεργία και δυσμε-
νές εργασιακό περιβάλλον πλήττουν την κατα-
νάλωση και τις προσδοκίες για την οικονομι-
κή κατάσταση της χώρας, εκτιμώντας, επίσης, 
ότι οι επενδύσεις στη βιομηχανία το 2011, ακο-
λουθώντας την τάση του 2010, θα κινηθούν 
σε χαμηλούς ρυθμούς. 

     Όπως επισημαίνεται στο ΣΕΠΕnews περισσότερες
  από 1,2 εκατομμύρια επιχειρήσεις,
       κυρίως μικρομεσαίες, αριθμεί ο κλάδος
     της τεχνολογίας στην Ε.Ε. Πρόκειται για σημαντική
          δύναμη καινοτομίας και ανάπτυξης διεθνώς
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2011
Το 2011 η Ελλάδα ήταν 64η μεταξύ 138 χωρών, σύμφωνα με το “The Global 
Information Technology Report 2010 - 2011” του World Economic Forum, 
όπως παρουσίασε το 37ο τεύχος του ΣΕΠΕnews. Ο κύριος Γιάννης Ραγκού-
σης, από τη θέση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης σε συνέντευξη του τόνιζε ότι “η χώρα δεν θα μπορέσει να 
ανακάμψει χωρίς να επιτύχει πρόοδο στις νέες τεχνολογίες και την ευρυζω-
νικότητα”. Παράλληλα, ο τότε αναπληρωτής τομεάρχης Οικονομίας της Νέας 
Δημοκρατίας κύριος Χρήστος Σταϊκούρας, επεσήμανε πως “η οικονομική ανά-
πτυξη υποδηλώνει όχι μόνο την ποσοτική αύξηση του ΑΕΠ, αλλά και την ποι-
οτική βελτίωση των οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων που εξασφαλί-
ζουν μονιμότερη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης για το σύνολο των πολι-
τών”. Επίσης, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κύριος 
Πλούταρχος Σακελλάρης, τόνισε μεταξύ άλλων πως “Ο μακροπρόθεσμος στό-
χος είναι η έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η ΕΤΕπ θα μπο-
ρέσει να διοχετεύσει περίπου €1 δις ετησίως υπέρ των μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων στην Ελλάδα για τα επόμενα 3 χρόνια”. Ο καθηγητής του τμήματος Οι-
κονομικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών κύριος Γιάνης Βαρουφάκης, 
εξέφραζε την άποψη ότι “η οικονομική αναλυτική σκέψη είναι σημαντική στο 
να διαφωτίζει ζητήματα οικονομικής πολιτικής, όμως για να την εκμεταλλευ-
τεί η κοινωνία δημιουργικά, θα πρέπει να βρει τρόπους να θέτει τις εντυπωσι-
ακές οικονομικές θεωρίες στο μικροσκόπιο του ορθού λόγου και της κριτικής”. 

Από τα μέσα του 2011 το μήνυμα των Ευρωπαίων, όπως κατέγραψε το 
ΣΕΠΕnews, ήταν σκληρή δουλειά και εργώδης προσπάθεια. Μιλώντας στο 38ο 
τεύχος του ΣΕΠΕnews, η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτρο-
πος για την Ψηφιακή Ατζέντα, κυρία Neelie Kroes, ανέλυσε τη στρατηγική που 
θα ακολουθήσει η Ευρώπη στο άμεσο μέλλον και αποτελεί ταυτόχρονα προ-
σκλητήριο για συστράτευση εκείνων που θέλουν και μπορούν να δουλέψουν 
προς αυτή την κατεύθυνση. Η κυρία Kroes επεσήμανε: “Η τεχνολογική επανά-
σταση είναι η ευκαιρία της εποχής μας. Είναι η ευκαιρία για να διατηρήσουμε 
το βιοτικό μας επίπεδο. Αν δεν εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες της Ψηφιακής 
Ατζέντας, αν δεν προχωρήσουμε σωστά, όταν θα έρθει το 2020 θα είναι χει-
ρότερο από σήμερα. Αυτό όμως που απαιτείται, είναι η διαλειτουργικότητα με-
ταξύ των Βρυξελλών, των εθνικών κυβερνήσεων, των εταιρειών και των πολι-
τών”. Η Ευρωπαία Επίτροπος δίνει το σύνθημα για τη μετάβαση από την Ψηφια-
κή Ατζέντα, στην Πολιτεία της Ψηφιακής Ένωσης. Σύμφωνα, όμως, με στοιχεία 
του Digital Agenda Scoreboard, το 2010 οι τεχνολογικές επιδόσεις της χώ-
ρας μας κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα σε σύγκριση με το μέσο όρο της Ε.Ε. 

Στο ίδιο τεύχος, από την πλευρά του ο κύριος Δημήτρης Μπουραντάς, Καθηγη-
τής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Συγγραφέας και Συντονιστής της 
κίνησης πολιτών: “Ο κύκλος των χαμένων αξιών», υποστήριζε πως ο συνδυ-
ασμός της επιχειρηματικότητας, του ανθρώπινου δυναμικού και των νέων τε-
χνολογιών αποτελεί το κλειδί, τη μόνη διέξοδο από την κρίση και τη μόνη πηγή 
αισιοδοξίας για το μέλλον της χώρας. Ο κύριος Νικόλαος Φίλιππας, Αναπλη-
ρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς επεσήμανε πως η λύση είναι οι εξαγωγές και ο προ-

  Tο ΣΕΠΕnews θα συνεχίσει να δίνει το παρόν
         και να παρακολουθεί τις εξελίξεις στον κλάδο
της Ψηφιακής Τεχνολογίας τόσο στην Ελλάδα
     όσο και παγκόσμια
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σανατολισμός σε χώρες με μεγάλο πληθυ-
σμό (μεγάλη αγορά), χαμηλό δανεισμό και 
συνεχόμενης ανάπτυξης, όπως είναι η Κίνα, 
η Ινδία, η Ρωσία, η Βραζιλία και η Τουρκία. 
Ήδη, στη διάρκεια της κρίσης έχουν αυξη-
θεί οι εξαγωγές μας, μάλλον από το ένστι-
κτο επιβίωσης των επιχειρηματιών παρά από 
μία συνειδητή κυβερνητική στρατηγική πολι-
τικής εξαγωγών. Στην ενίσχυση της εξαγωγι-
κής πολιτικής της χώρας εστίασε και ο Πρό-
εδρος του ΣΕΒΕ κύριος Δημήτρης Λακασάς. 

2012
Το 2012 είναι άλλη μια χρονιά εκλογών και η 
χρονιά της συγκυβέρνησης. Στο debate που 
είχαν, στο 39ο τεύχος του ΣΕΠΕnews, ο τότε 
Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κύριος Παντε-
λής Τζωρτζάκης, καθώς και οι κ.κ. Χρήστος 
Σταϊκούρας, Βουλευτής Φθιώτιδας και Ανα-
πληρωτής Τομεάρχης Οικονομίας της Νέας 
Δημοκρατίας, Κώστας Αϊβαλιώτης, Βουλευ-
τής Β’ Αθηνών και Εκπρόσωπος Τύπου του 
ΛΑ.Ο.Σ., Δημήτρης Χατζησωκράτης, Υπεύθυ-
νος για την Οικονομική Πολιτική της Δημοκρα-
τικής Αριστεράς και Θεόδωρος Σκυλακάκης, 
Ευρωβουλευτής και Υπεύθυνος Οικονομίας 
και Οικονομικών της Δημοκρατικής Συμμα-
χίας, είχαν διατυπώσει τις θέσεις τους για την 
οικονομία αλλά και την επέκταση των νέων τε-
χνολογιών στη λειτουργία του κράτους.

Παράλληλα, τη θέση του για την ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση και τη λειτουργία του κράτους 
παρουσίασε ο κύριος Horst Reichenbach, 
Head of European Commission task force 
for Greece, ο οποίος, μεταξύ άλλων, τόνισε 
πως “η μεταρρύθμιση των δομών της δημόσι-
ας διοίκησης είναι πιθανότατα μία από τις πιο 
σημαντικές μεταρρυθμίσεις που η Ελλάδα θα 
πρέπει να επιτύχει. Η Ηλεκτρονική Διακυβέρ-
νηση είναι ένας από τους κεντρικούς πυλώνες 
του σχεδίου διοικητικής μεταρρύθμισης, που 
έχει διαμορφωθεί από τις ελληνικές αρχές”.

Σε ειδικό αφιέρωμα που είχε γίνει στο 
ΣΕΠΕnews για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνη-
ση, σε διεθνές επίπεδο, είχε επισημανθεί ότι 
οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν υπογράψει κοι-
νή δέσμευση να αναπτύξουν, ως το 2015, ευ-
φυέστερες ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες 
για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο ανωτέρω στό-
χος, απαιτείται από τις κυβερνήσεις να και-
νοτομήσουν ως προς το σχεδιασμό, την υλο-
ποίηση και την παρακολούθηση των εκάστοτε 
έργων/δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνη-
σης και να απομακρυνθούν από την αναπο-
τελεσματική, καθώς αποδεικνύεται, πρακτι-
κή της απλής μεταφοράς των υφιστάμενων 
διαδικασιών σε ηλεκτρονικό περιβάλλον. Το 
ερώτημα είναι πώς θα ενταχθεί η χώρα μας 
σε αυτό το νέο περιβάλλον, όταν ακόμα συζη-
τάμε για τα αυτονόητα, με πρώτο και καλύτερο 
την οικονομική επάρκεια του ελληνικού κρά-
τους. Στις ΗΠΑ έχει δημιουργηθεί μια ιστοσε-
λίδα με τίτλο “Πίνακας  Ελέγχου” των Τεχνο-
λογιών Πληροφορικής και είναι μια πρωτο-
πόρος δικτυακή εφαρμογή, που παρέχει στο 
κοινό αναλυτικές πληροφορίες για τις κυβερ-
νητικές δαπάνες σε πληροφοριακά συστή-
ματα, καθώς και την εξέλιξή τους στο χρόνο.

Πρόκειται για τη διάθεση επίσημων δεδομέ-
νων του προϋπολογισμού για περισσότερες 
από 7.000 δαπάνες σε τεχνολογία, από τις 
οποίες οι 800 κατατάσσονται στις “μεγάλες” 
δαπάνες. Στη Μεγάλη Βρετανία έχει αναπτυ-
χθεί η πλατφόρμα “DirectGov Innovate” για 
να υποβοηθήσει το διάλογο με την κοινότητα 
των προγραμματιστών γύρω από καινοτόμες 
χρήσεις των ψηφιακών τεχνολογιών. Επιπρό-
σθετα, ζητείται η συνεισφορά των πολιτών με 
παραδείγματα καινοτόμων εφαρμογών, εστι-
ασμένων στον πολίτη ή ιδεών για εφαρμο-
γές που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν με 
τη χρήση κυβερνητικών δεδομένων.

Στο 40ο τεύχος του ΣΕΠΕnews φιλοξενεί-
ται η συνέντευξη του Υπουργού Ανάπτυ-
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Με-
ταφορών και Δικτύων κυρίου Κωστή Χα-
τζηδάκη, ο οποίος τονίζει “Να διαμορφώ-
σουμε όλοι μας μία νέα κουλτούρα φιλική 
στην ιδιωτική πρωτοβουλία, στην επιχει-
ρηματικότητα και στις επενδύσεις. Πλούτο 
και νέες θέσεις εργασίας σε αυτήν τη χώρα 
δεν μπορεί να δημιουργήσει το κράτος, 
αλλά ο ιδιωτικός τομέας”. Στη συνέντευξη 
του ο αρμόδιος Επίτροπος της Ε.Ε. για θέ-
ματα Περιφερειακής Πολιτικής και Ανά-
πτυξης, κύριος Johanes Hahn, υποστηρί-
ζει ότι “Η πρόκληση είναι να δημιουργηθεί 
το κατάλληλο μακροοικονομικό περιβάλλον 
που θα προσελκύσει τους ξένους επενδυ-
τές και τις επιχειρήσεις τους στην Ελλάδα”. 

Φιλοξενείται, επίσης, συνέντευξη του αντι-
πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών κυρίου Γιώργου Γιαγλή, ο οποίος 
αναφέρει ότι “Ο κλάδος των νέων τεχνολο-
γιών έχει πολλά να προσφέρει στη χώρα, αν 
επενδύσει συστηματικά και με σχέδιο τόσο 
στην ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών για 
τον εγχώριο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, όσο 
και στην ενίσχυση του εξαγωγικού χαρακτή-
ρα του κλάδου”. Κύριο θέμα του τεύχους εί-
ναι η ανάπτυξη και οι τεχνολογίες ως μοχλός 
καινοτομίας και απασχόλησης. Η Ευρώπη 
επιδιώκει πιο συνεκτική χρήση των χρημα-
τοδοτήσεων της Ε.Ε., συγκέντρωση πόρων 
για καλύτερα αποτελέσματα και απλούστευ-
ση και η πεποίθηση πως η τεχνολογία είναι 
εργαλείο διεξόδου από την κρίση ενισχύε-
ται συνεχώς. 

Στο πλαίσιο αυτό, το ΣΕΠΕnews θα συνεχί-
σει να δίνει το παρόν και να παρακολουθεί 
τις εξελίξεις στον κλάδο της Ψηφιακής Τε-
χνολογίας τόσο στην Ελλάδα όσο και πα-
γκόσμια. 


