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 Οικονομική κπίςη – δημοςιονομικόρ
εκσποφιαςμόρ: εξάνσληςη τυιςσάμενοτ μονσέλοτ
ανάπστξηρ
oΑνάγκη νέοτ αναπστξιακού πποσύποτ για σην

ελληνική οικονομία

 Οι ΤΠΕ πποςυέποτν σο τπόβαθπο για
επενδύςειρ, εξψςσπέυεια, καινοσομία,
ενεπγοποίηςη πολισών, ενίςφτςη διαυάνειαρ:
oΚινησέρ (αςύπμασερ) επικοινψνίερ M2M
oΒελσίψςη:
 παπαγψγικόσησαρ (ιδιψσικόρ & δημόςιορ σομέαρ)
 βιοσικού επιπέδοτ πολισών



Επενδύςειρ ςε 

ετπτζψνικέρ

τποδομέρ

Ζήσηςη 

ετπτζψνικών

ςτνδέςεψν

Χπήςη Η/Υ -

Διαδικσύοτ

Ευαπμογέρ

(ΤΠΕ & ΚΕ)





18/7/2011Ίδπτμα Οικονομικών Βιομηφανικών Επετνών



18/7/2011Ίδπτμα Οικονομικών Βιομηφανικών Επετνών





 Το χηυιακό φάςμα παπαμένει αν και

παποτςιάζει ενδείξειρ εξαςθένιςηρ

 Διαυέποτν οι λόγοι φπήςηρ διαδικσύοτ σην

Ελλάδα ένανσι ςσην ΕΕ27

oΕλλάδα:

 κτπίψρ… πληπουόπηςη, ενημέπψςη, χτφαγψγία

oΕΕ27:

 κτπίψρ… πληπουόπηςη γενικά και εςσίαςη ςσον σομέα

σηρ τγείαρ, ebanking







 Καλοί οι πτθμοί ανόδοτ αλλά όφι ικανοποιησικά επίπεδα φπήςηρ
o Υπάπφοτν ακλόνησοι όγκοι διςσακσικών φπηςσών

 Απαισούνσαι ππόςθεσερ ενέπγειερ ςε επίπεδο δημόςιψν πολισικών
για
o να αμβλύνοτν σα τυιςσάμενα εμπόδια
o να τποςσηπίξοτν σην πεπαισέπψ αξιοποίηςη σψν σεφνολογιών

Διεύπτνςη σηρ 

φπήςηρ ΤΠΕ/ΚΕ

Χπηςιμόσησα και 

αποσελεςμασικόσησα 

σψν ΤΠΕ/ΚΕ

Αρρσθμίες στην πορεία προς την ΚτΠ



Ευαπμογέρ 

ΤΠΕ/ΚΕ

Εξοικονόμηςη 

κόςσοτρ

Εξοικονόμηςη 

εκπομπών 

αεπίψν σοτ 

θεπμοκηπίοτ Εξοικονόμηςη 

φπόνοτ

Φοπείρ
(δημόςιοι/ιδιψσικοί)

Πεπιβάλλον Πολίσερ

Ποσοτικοποίηση 

ωυελειών?



Επιςκόπηςη 

βιβλιογπαυίαρ

Κασαγπαυή 

«έξτπνψν» 

ευαπμογών

Επιλογή 

ςημανσικών 

ευαπμογών

Υποθέςειρ -

ςσασιςσικά

Αποσελέςμασα 

μονσέλοτ

Πολισικέρ
 19 
ευαπμογέρ 
ΤΠΕ/ΚΕ

 14 
ευαπμογέρ 
ΤΠΕ/ΚΕ



 Σύγκπιςη παπαδοςιακών ένανσι σεφνολογικά

ςύγφπονψν διαδικαςιών ςε όποτρ εξοικονόμηςηρ

o Χπόνοτ, αν ππόκεισαι για άσομα ποτ φπηςιμοποιούν

σιρ ευαπμογέρ ςσην καθημερινότητά τοσς

o Κόςσοτρ λεισοτπγίαρ, αν ππόκεισαι για επιφειπήςειρ

 Έφει ςτντπολογιςσεί και εξοικονόμηςη φπόνοτ

o Εκπομπέρ αεπίψν σοτ θεπμοκηπίοτ, αν οι ευαπμογέρ

διαυοποποιούν σιρ ανθπψπογενείρ δπαςσηπιόσησερ

και ςτνεπώρ και σο αποσύπψμα σοτρ ςσο

πεπιβάλλον



 ψρ απόλτσο μέγεθορ

oεξοικονομούνσαι x ώπερ, y ετπώ και w σόνοι

CO2eq

 ψρ ποςοςσό:

oΜόνο η εξοικονόμηςη φπόνοτ εκσιμάσαι και ψρ

ποςοςσό με παπονομαςσή σον φπόνο ποτ θα

δαπανούνσαν αν δεν φπηςιμοποιούνσαν η

ευαπμογή

 ανά φπήςη, φπήςση και ςσο ςύνολο σψν εν

δτνάμει φπηςσών ή ςσο γενικό πληθτςμό

(νοικοκτπιά, άσομα, επιφειπήςειρ κσλ)



Ψηυιοποίηςη Στναλλαγών (digitization)

• ecommerce: αγοπά πποωόνσψν ηλεκσπονικά

• χηυιακή χτφαγψγία:download multimedia content

• VoIP Communication:ππαγμασοποίηςη ςτνδιαλέξεψν ςε 

ςσαθεπά/κινησά μέςψ δικσύψν τχηλήρ σαφύσησαρ

• ehealth: ηλεκσπονική αποςσολή εξεσάςεψν  και ςτνσαγογπάυηςη

• teleworking: εξ' αποςσάςεψρ επγαςία

• telepresence: ςτμμεσοφή ςε σηλεδιάςκεχη

• egovernment:ππαγμασοποίηςη ηλεκσπονικών ςτναλλαγών με σο 

δημόςιο/σπάπεζερ

Δίκστα διανομήρ ηλεκσπικήρ ενέπγειαρ (smart grids)

• αμυίδπομη επικοινψνία διαφειπιςσή ηλεκσπικήρ ενέπγειαρ -

κασαναλψσή/μικποπαπαγψγού



Ετυτή Κσίπια (smart buildings)

• διαφείπιςη σηρ ζήσηςηρ ηλεκσπικήρ ενέπγειαρ

Ετυτείρ Πόλειρ (smart cities)

• διαφείπιςη κτκλουοπίαρ και ςύςσημα έγκαιπηρ ειδοποίηςηρ

• διαφείπιςη αναγκών υψσιςμού δημοςίψν οδών

Ετυτήρ διαφείπιςη ευοδιαςσικήρ αλτςίδαρ (smart logistics)

• διαφείπιςη ςσόλοτ οφημάσψν: βελσιςσοποίηςη δπομολόγηςηρ και αύξηςη 

μέςηρ σαφύσησαρ πποςπέλαςηρ σψν οδών 

• διαφείπιςη υόπσψςηρ: παπακολούθηςη σοτ επιπέδοτ υόπσψςηρ σψν 

οφημάσψν & επαναδπομολόγηςη

• σηλεμασική: παπακολούθηςη σηρ κασάςσαςηρ λεισοτπγίαρ σψν οφημάσψν



1. Εξοικονόμηςη ανά φπήςη: Παπάδειγμα:

Στναλλαγή με δημόςιο υοπέα/σπάπεζα κσλ:

 Παπαδοςιακά-υτςική μεσάβαςη: Πποεσοιμαςία

μεσακίνηςηρ, μεσάβαςη, πάπκινγκ, αναμονή,

ππαγμασοποίηςη ςτναλλαγήρ, αποφώπηςη: Μέςορ

φπόνορ: πφ 2 ώπερ και 10 λεπσά

 Ηλεκσπονική ςτναλλαγή: Πποεσοιμαςία Η/Υ,

ππαγμασοποίηςη ςτναλλαγήρ: 10 λεπσά

 Είδορ εξοικονόμηςηρ

 φπόνοτ: πφ 2ώπερ- κόςσοτρ: not applicable (για ιδιώσερ)-

πεπιβαλλονσικό όυελορ: πεπιοπιςμόρ μεσακινήςεψν απα

μείψςη εκπομπών



2. Εξοικονόμηςη ανά φπήςση

 Πποςδιοπιςμόρ ςτφνόσησαρ φπήςηρ

ευαπμογών/τποκασάςσαςηρ παπαδοςιακού

σπόποτ ανά φπήςση λαμβάνονσαρ τπόχη

o Στνολικέρ ανάγκερ ππαγμασοποίηςηρ

ςτναλλαγών μέςα ςσο έσορ

o Πεπιοπιςμούρ διαθεςιμόσησαρ ευαπμογών

3. Σψπετσική Εξοικονόμηςη ςσην ομάδα σψν εν

δτνάμει φπηςσών ή ςσην ομάδα σοτ γενικού

πληθτςμού

 Πποςδιοπιςμόρ σηρ διείςδτςηρ σηρ ευαπμογήρ



 Χπονικόρ οπίζονσαρ αναλύςεψν δεκαεσία 2011-

2020

 Τπία ςενάπια:

o απαιςιόδοξο ςενάπιο: η εξέλιξη σηρ ζήσηςηρ σψν

ευαπμογών ΤΠΕ (διείςδτςη, ένσαςη φπήςηρ) είναι

πεπιοπιςμένη

o βαςικό ςενάπιο: η εξέλιξη σηρ ζήσηςη σψν ευαπμογών

ΤΠΕ (διείςδτςη, ένσαςη φπήςηρ) είναι η αναμενόμενη με

βάςη ιςσοπικά ςσοιφεία, πποψθησικέρ ενέπγειερ,

πεαλιςσικούρ ςσόφοτρ ποτ έφοτν σεθεί

o αιςιόδοξο ςενάπιο: η εξέλιξη σηρ ζήσηςηρ (διείςδτςη,

ένσαςη φπήςηρ) είναι παγδαία αναπστςςόμενη
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Smart buildings

• Ενημέπψςη ςε ππαγμασικό φπόνο για σην κασανάλψςη ενέπγειαρ 

ςσο κσίπιο και λήχη ςτμβοτλών καλών ππακσικών

VoIP communication

• Παποφή δεδομένψν υψνήρ και εικόναρ μέςψ δικσύψν τχηλήρ 

σαφύσησαρ 

Τηλεδιάςκεχη

• Στμμεσοφή ςε ςτνανσήςειρ ποτ λαμβάνοτν φώπα ππακσικά ςε 

ολόκληπο σον κόςμο, φψπίρ να απαισείσαι η μεσακίνηςη εκσόρ σοτ 

φώποτ επγαςίαρ

Egovernment

• Δτνασόσησα διεκπεπαίψςηρ ςτναλλαγών και τποβολήρ 

αισημάσψν ηλεκσπονικά



Στςσήμασα διαφείπιςηρ ςσόλοτ οφημάσψν

• Παπακολούθηςη, κενσπικά ή μη, κτκλουοπιακών παπαμέσπψν και 

παποφή ςτμβοτλών για ση μεγιςσοποίηςη σψν εκσελούμενψν 

δπομολογίψν και σον καλύσεπο ςτνσονιςμό σψν παπαδόςεψν. 

Στςσήμασα διαφείπιςηρ υόπσψςηρ

• Παπακολούθηςη σοτ επιπέδοτ υόπσψςηρ ςσόλοτ οφημάσψν για σην 

πλήπη αξιοποίηςη στφόν διαθέςιμοτ φώποτ 

Τηλεμασική

• Παπακολούθηςη δεικσών κασάςσαςηρ λεισοτπγίαρ σοτ οφήμασορ και 

παποφή ςτμβοτλών οπθήρ οδηγικήρ ππακσικήρ
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 Μείψςη κόςσοτρ λεισοτπγίαρ κασά 3 δις. ετπώ σο

2020 (1,1% σοτ πποβλεπόμενοτ ΑΕΠ)

oΣψπετσική μείψςη κόςσοτρ μέφπι σο 2020: 23,7

διςεκ. ετπώ
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Ψηυιακή χτφαγψγία

•Downloading κάθε είδοτρ multimedia πεπιεφομένοτ

Ecommerce

•Ππαγμασοποίηςη ενόρ μέποτρ σψν μηνιαίψν αγοπών σψν νοικοκτπιών 

ηλεκσπονικά

Ehealth

•Ηλεκσπονική αποςσολή ιασπικών εξεσάςεψν ςσοτρ θεπάπονσερ, ηλεκσπονική 

ςτνσαγογπάυηςη και παποφή ςτμβοτλών τγείαρ

Τηλεπγαςία

•Επγαςία εξ αποςσάςεψρ- από σο ςπίσι, σοπικά γπαυεία σηλεπγαςίαρ ή αλλού 

–ςε κάθε πεπίπσψςη μακπιά από σα γπαυεία σηρ επιφείπηςηρ ςσην οποία 

απαςφολούνσαι 

Egovernment

•Δτνασόσησα διεκπεπαίψςηρ ςτναλλαγών και τποβολήρ αισημάσψν 

ηλεκσπονικά. 

Διαφείπιςη κτκλουοπίαρ και ςύςσημα έγκαιπηρ ειδοποίηςηρ

•Παποφή ενημέπψςηρ για σιρ κτκλουοπιακέρ ςτνθήκερ ςε ππαγμασικό φπόνο



 Εξοικονόμηςη 2 φπόνψν από ση ζψή ενόρ 75-

φπονοτ ανθπώποτ

 234 ώπερ σο έσορ, για ένα άσομο ποτ θα

τιοθεσήςει και σιρ έξι ευαπμογέρ ςσα μέςα

επίπεδα φπήςηρ

o Οι ώπερ ποτ σο άσομο εξοικονομεί εξαπσώνσαι από

 σον απαισούμενο φπόνο για σην ππαγμασοποίηςη μιαρ

δπαςσηπιόσησαρ

 ση ςτφνόσησα φπήςηρ σψν ευαπμογών



 eHealth & ςτςσήμασα διαφείπιςηρ κτκλουοπίαρ

τπεπέφοτν

o Η ςτφνόσησα φπήςηρ σψν ςτςσημάσψν διαφείπιςηρ

κτκλουοπίαρ είναι τχηλόσεπη λόγψ καθημεπινήρ διέλετςηρ

οφημάσψν από οδούρ

o Οι αποςσάςειρ για ιασπικέρ επιςκέχειρ είναι μεγαλύσεπερ,

ειδικά για σοτρ κασοίκοτρ οπεινών και νηςιψσικών πεπιοφών

Ευαπμογέρ
Εξοικονόμηςη φπόνοτ 

ανά φπήςση (ώπερ / έσορ)

eHealth 81

Smart Cities 79

Teleworking 42

eCommerce 15

eGovernment 16

Ψηυιακή χτφαγψγία 21

Σύνολο ευαπμογών 234
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Ευαπμογέρ για σιρ 
επιφειπήςειρ

ΟΜΑΔΑ 1: Ψηυιοποίηςη

•Ψηυιακή χτφαγψγία:Downloading κάθε είδοτρ multimedia πεπιεφομένοτ

•Ecommerce:Ππαγμασοποίηςη ενόρ μέποτρ σψν μηνιαίψν αγοπών σψν 

νοικοκτπιών ηλεκσπονικά. 

•Egovernment: Δτνασόσησα διεκπεπαίψςηρ ςτναλλαγών και τποβολήρ 

αισημάσψν ηλεκσπονικά

•Ehealth: Ηλεκσπονική αποςσολή ιασπικών εξεσάςεψν ςσοτρ θεπάπονσερ, 

ηλεκσπονική ςτνσαγογπάυηςη και παποφή ςτμβοτλών τγείαρ. 

•Τηλεδιάςκεχη: Στμμεσοφή ςε ςτνανσήςειρ φψπίρ να απαισείσαι η 

μεσακίνηςη εκσόρ σοτ φώποτ επγαςίαρ

•Τηλεπγαςία:Επγαςία εξ αποςσάςεψρ- από σο ςπίσι, σοπικά γπαυεία 

σηλεπγαςίαρ ή αλλού –ςε κάθε πεπίπσψςη μακπιά από σα γπαυεία σηρ 

επιφείπηςηρ ςσην οποία απαςφολούνσαι 



ΟΜΑΔΑ 2: Διαφείπιςη σηρ ζήσηςηρ

•Smart buildings:διαφείπιςη σηρ ζήσηςηρ ηλεκσπικήρ ενέπγειαρ

•Smart cities: διαφείπιςη αναγκών υψσιςμού

•Διαφείπιςη κτκλουοπίαρ και ςύςσημα έγκαιπηρ ειδοποίηςηρ: Παποφή ενημέπψςηρ για σιρ 

κτκλουοπιακέρ ςτνθήκερ ςε ππαγμασικό φπόνο

•Τηλεμασική:Παπακολούθηςη δεικσών κασάςσαςηρ λεισοτπγίαρ σοτ οφήμασορ και παποφή 

ςτμβοτλών οπθήρ οδηγικήρ ππακσικήρ

ΟΜΑΔΑ 3: Αναδιάπθπψςη παπαγψγικών πόπψν & διαδικαςιών

•smart grid-αμυίδπομη επικοινψνία διαφειπιςσή ηλεκσπικήρ ενέπγειαρ-κασαναλψσή/

μικποπαπαγψγού

•Smart Logistics-ςτςσήμασα διαφείπιςηρ ςσόλοτ οφημάσψν:Παπακολούθηςη, κενσπικά ή μη, 

κτκλουοπιακών παπαμέσπψν και παποφή ςτμβοτλών για ση μεγιςσοποίηςη σψν εκσελούμενψν 

δπομολογίψν και σον καλύσεπο ςτνσονιςμό σψν παπαδόςεψν. 

•Στςσήμασα διαφείπιςηρ υόπσψςηρ:Παπακολούθηςη σοτ επιπέδοτ υόπσψςηρ ςσόλοτ οφημάσψν για 

σην πλήπη αξιοποίηςη στφόν διαθέςιμοτ φώποτ 
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Στμβολή κασά 15% ςσην επίσετξη σοτ 

ςσόφοτ «20-20»

Μείψςη κασά 4,9 εκασ. σόνψν CO2eq

σο 2020 ςσο βαςικό ςενάπιο επγαςίαρ

• 3,7% σψν εκπομπών σηρ φώπαρ για 

σο 2005 

Το 70% σηρ ςτνολικήρ εξοικονόμηςηρ 

ουείλεσαι ςσιρ ευαπμογέρ smart grid

Μείψςη εκπομπών αεπίψν σοτ 
θεπμοκηπίοτ σο 2020 (φιλ tCO2eq) με 

βάςη σο μονσέλο ζήσηςηρ



για ση διάδοςη σψν ΚΕ

18/7/2011Ίδπτμα Οικονομικών Βιομηφανικών Επετνών 37



 Απλοποίηςη διαδικαςίαρ αδειοδόσηςηρ BS

κινησήρ σηλευψνίαρ

 Άμεςη επεξεπγαςία και δημοςίετςη όλψν σψν

ςφεσικών ΚΥΑ ποτ εκκπεμούν από σο 2006

 Θεςμοθέσηςη παπάσαςηρ σπιεσίαρ για

πεπάσψςη σηρ διαδικαςίαρ επαναδειοδόσηςηρ

τυιςσαμένψν BS

 Θέςπιςη Παπασηπησηπίοτ Ηλεκσπομαγνησικήρ

Ακσινοβολίαρ



 Eπισάφτνςη διαδικαςιών απελετθέπψςηρ και απόδοςηρ

ζψνών σοτ υάςμασορ ςσιρ ΚΕ
 πφ χηυιακό μέπιςμα

 Θέςπιςη διαυανών πτθμιςσικών κανόνψν

o Απουτγή ανάπστξηρ νέψν μονοπψλίψν ή απαξίψςηρ

τυιςσάμενψν επενδύςεψν ςσον αδεςμοποίησο βπόγφο

 Ελαφιςσοποίηςη εμπλεκομένψν υοπέψν Δημοςίοτ ςσην

ευαπμογή σψν ςφεσικών πτθμιςσικών απουάςεψν,

o μεσασόπιςη απμοδιοσήσψν για σιρ μεγάλερ επενδύςειρ

ςε δίκστα ΚΕ όςο σο δτνασόν πιο κενσπικά

 Θέςπιςη μηφανιςμού ελέγφοτ έγκαιπηρ τλοποίηςηρ /

ευαπμογήρ
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 Εκσέλεςη πιλοσικών έπγψν μεσάβαςηρ ςε αςύπμασο
πεπιβάλλον ςσο Δημόςιο με ποςοσικοποίηςη
ψυελειών (best practices)

 Ανάπστξη νέψν πποδιαγπαυών ςσα δημόςια έπγα
ποτ να αναδεικνύοτν σην φπήςη ΤΠΕ και ΚΕ
oπφ κασαςκετέρ κσιπίψν, ππομήθειερ νέψν παγίψν

κσλ
 Υποφπεψσική φπήςη ςφεσικών ευαπμογών από σο

πποςψπικό ςσιρ εςψσεπικέρ λεισοτπγίερ σοτ
Κπάσοτρ



 Πποώθηςη φπήςηρ ΚΕ ςσοτρ νέοτρ Δήμοτρ και

Πεπιυέπειερ μέςψ επικοινψνίαρ Μ2Μ για ση(ν):

o ανάπστξη έξτπνψν δικσύψν κοινήρ ψυέλειαρ

o καλύσεπη εξτπηπέσηςη απομακπτςμένψν πεπιοφών

ή ετπαθών ομάδψν σοτ πληθτςμού (e-learning, e-

working, e-health κλπ.)

o βέλσιςση διαφείπιςη ςσόλοτ οφημάσψν σψν Δήμψν

αλλά και δημοσικών μεσαυοπών

o αποσελεςμασικόσεπη ανσιμεσώπιςη εκσάκσψν

αναγκών (πτπκαγιών κ.α.) και ενεπγοποίηςη

Πολισικήρ Πποςσαςίαρ
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 Παποφή κινήσπψν για φπήςη σψν παπεφόμενψν

πποηγμένψν και καινοσόμψν ευαπμογών

oεκπσώςειρ για ηλεκσπονικέρ ςτναλλαγέρ, κσλ

 Ενημέπψςη πολισών και επιφειπήςεψν για σα

ουέλη σηρ φπήςηρ ευαπμογών ΤΠΕ/ΚΕ

 Ππαγμασοποίηςη ςεμιναπίψν ςε σοπικό

πεπιυεπειακό και εθνικό επίπεδο,

 Επισάφτνςη εκπαίδετςηρ σψν εκπαιδετσικών

και σηρ μεσάβαςηρ ςσο Ψηυιακό Σφολείο,

oΣψςσή πποεσοιμαςία σψν πολισών σοτ αύπιο


