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τόχοσ εμιναρίου 2012

1) Η διερεφνθςθ του ρόλου που μποροφν να 
ζχουν οι Σεχνολογίεσ Πλθροφορικισ και 
Επικοινωνιϊν (ΣΠΕ) για τθν επανεκκίνθςθ τθσ 
αναπτυξιακισ δυναμικισ τθσ ελλθνικισ 
οικονομίασ, τον εκςυγχρονιςμό τθσ δθμόςιασ 
διοίκθςθσ και αυτοδιοίκθςθσ και επομζνωσ τθ 
βελτίωςθ των δθμόςιων οικονομικϊν.

2) Η διερεφνθςθ των προχποκζςεων και κατ’ 
επζκταςθ των πολιτικϊν που απαιτοφνται για 
να ςυμβεί αυτό.



Σο διττό πρόβλθμα τθσ ελλθνικισ οικονομίασ

• Οξφτατθ κρίςθ δθμοςιονομικϊν μεγεκϊν  υψθλό δθμόςιο 
ζλλειμμα και χρζοσ, αδυναμία δανειςμοφ, παρατεταμζνθ 
φφεςθ, υψθλι ανεργία

• Πρόβλθμα Ανταγωνιςτικότθτασ: Επιδείνωςθ τθσ κζςθσ τθσ 
ελλθνικισ οικονομίασ ςτο διεκνι καταμεριςμό εργαςίασ 
(υποχϊρθςθ τθσ ανταγωνιςτικισ κζςθσ)

– Διπλι ανταγωνιςτικι πίεςθ ςτισ ελλθνικζσ επιχειριςεισ

• Από φκθνοφσ παραγωγοφσ (επιχειριςεισ από «χϊρεσ χαμθλοφ 
κόςτουσ εργαςίασ»)

• Από ποιοτικοφσ και διαφοροποιθμζνουσ παραγωγοφσ 
(επιχειριςεισ από χϊρεσ υψθλϊν τεχνολογικϊν/ παραγωγικϊν 
δυνατοτιτων).
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Σο κενό ςτθ δθμόςια ςυηιτθςθ για το 
οικονομικό ηιτθμα τθσ χϊρασ

• τθν αναηιτθςθ των αιτίων, αλλά και τθσ 
διεξόδου για τθν ζξοδο από τθν κρίςθ

– κυριαρχεί το ηιτθμα των μακροοικονομικϊν 
παραμζτρων (επίπεδο μιςκϊν/ςυντάξεων, 
φορολογικϊν ςυντελεςτϊν κλπ.) και 

– απουςιάηει  θ διάςταςθ τθσ τεχνολογίασ, τθσ 
καινοτομίασ, ευρφτερα τθσ γνϊςθσ και των 
κεςμϊν/μθχανιςμϊν που τισ αξιοποιοφν και 
τισ προωκοφν.
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Οικονομικι Μεγζκυνςθ χωρίσ 
ανάλογθ Σεχνολογικι Ανάπτυξθ

• Η μακρά πορεία οικονομικισ μεγζκυνςθσ
(1993 -2008) ςτθριηόταν ςε ςθμαντικό βακμό 
ςτα μεγάλα ζργα υποδομισ και ςτθν ιςχυρι 
τόνωςθ τθσ καταναλωτικισ ηιτθςθσ.

• θμαντικζσ (ςυςτθμικζσ) υςτεριςεισ ςτθ 
διαςφνδεςθ του 
παραγωγικοφ/επιχειρθματικοφ ςυςτιματοσ 
με τθν τεχνολογία, τθν καινοτομία και τθ 
γνϊςθ.



Σο κεντρικό ηθτοφμενο

• Πωσ εν μζςω τθσ απαραίτθτθσ δθμοςιονομικισ 
προςαρμογισ και τθσ απαιτοφμενθσ 
μακροοικονομικισ διαχείριςισ τθσ κα 
κινθτοποιθκεί το αναπτυξιακό δυναμικό 
(υφιςτάμενο, λανκάνον και δυνθτικό) τθσ χϊρασ 
και κα ενεργοποιθκεί μια νζα αναπτυξιακι και 
μεγεκυντικι τροχιά προσ ζνα ποιοτικότερο 
αναπτυξιακό πρότυπο με επίκεντρο τθ γνϊςθ, 
τθν αξιοποίθςθ τθσ τεχνολογίασ παντοφ και για 
όλουσ και τθν παραγωγι καινοτομιϊν?



ΣΠΕ: Ζνα πολφτιμο και ελλειπϊσ αξιοποιθμζνο
κοίταςμα 

• Δθμόςια Διοίκθςθ/Περιφερειακι & Τοπικι 
Αυτοδιοίκθςθ

– Αφξθςθ Παραγωγικότθτασ:
Εξοικονόμθςθ Πόρων + Βελτίωςθ Εςόδων + Ενίςχυςθ 
Διαφάνειασ 

– Βελτίωςθ παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςε:

oΠολίτεσ (εξοικονόμθςθ χρόνου / βελτίωςθ ποιότθτασ 
ηωισ)

o Επιχειριςεισ (αφξθςθ παραγωγικότθτασ-
ανταγωνιςτικότθτασ) 
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ΣΠΕ: Ζνα πολφτιμο και ελλειπϊσ αξιοποιθμζνο
κοίταςμα 

• Επιχειριςεισ-Χριςτεσ 
1. Κλάδοι με μεγάλθ ςυμμετοχι ςτο ΑΕΠ (π.χ. τουριςμόσ, ναυτιλία) 

2. Κλάδοι με παραδοςιακά ιςχυρι παρουςία (π.χ. τρόφιμα, 
καταςκευζσ)

3. Κλάδοι με προοπτικζσ ταχείασ ανάπτυξθσ (π.χ. ανανεϊςιμεσ πθγζσ 
ενζργειασ)

 Η διάχυςθ και θ βελτίωςθ τθσ χριςθσ των ΣΠΕ ζχει να ςυνειςφζρει ςε 
πολλζσ κατευκφνςεισ και κυρίωσ:

o ςτθ μείωςθ του κόςτουσ παραγωγισ

o ςτθν υποςτιριξθ καινοτόμων δράςεων των επιχειριςεων 

ϊςτε να παράγουν νζα διαφοροποιθμζνα και τυποποιθμζνα 
προϊόντα/υπθρεςίεσ διευκολφνοντασ τθν πρόςβαςι τουσ ςε νζεσ 
(διεκνείσ) αγορζσ.
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ΣΠΕ: Ζνα πολφτιμο και ελλειπϊσ αξιοποιθμζνο
κοίταςμα 

• Εταιρείεσ ΤΠΕ

– Μια κρίςιμθ προχπόκεςθ για τθν καλφτερθ αξιοποίθςθ των 
ΣΠΕ από το δθμόςιο και ιδιωτικό τομζα αποτελεί θ βελτίωςθ 
τθσ ποιότθτασ τθσ προςφοράσ προϊόντων και υπθρεςιϊν από 
τισ εγχϊριεσ εταιρείεσ πλθροφορικισ (υφιςτάμενεσ και νζεσ)

– Ενίςχυςθ του κεφαλαίου γνϊςθσ (τεχνολογικισ & 
οργανωτικισ), τθσ καινοτομικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ
των εταιρειϊν πλθροφορικισ 

– Δυνατότθτα αφξθςθσ εξαγωγικϊν δραςτθριοτιτων
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Κατάταξθ Ελλάδασ ωσ προσ Διεκνείσ 
Δείκτεσ

• Ε-Government Development Index 2012 του ΟΗΕ: 

– 37θ κζςθ (από 41θ το 2010) ςε 193 χϊρεσ του κόςμου και 
τθν 20θ κζςθ (από 22θ το 2010) ςτθν Ε.Ε.. 

• Δείκτεσ Online Sophistication & Full Online Availability τθσ 
ΕΕ:

– Για το 2010 θ Ελλάδα καταλαμβάνει τθ χαμθλότερθ κζςθ 
μεταξφ 31 χωρϊν (ΕΕ-27 και Νορβθγία, Ελβετία, Σουρκία, 
Κροατία). 

• The Networked Readiness Index του Παγκόςμιου 
Οικονομικοφ Φόρουμ (WEF):

– 59θ κζςθ ςε 142 χϊρεσ για το 2011-2012 ενϊ είχε πζςει 
ζωσ και τθν 64θ κζςθ για το 2010-2011 από τθν 31θ κζςθ 
το 2001-2002. 



τρατθγικζσ Ενζργειεσ

• Οι ΣΠΕ ωσ κεντρικι προτεραιότθτα τθσ 
δθμόςιασ πολιτικισ 

• Ανάγκθ για ζναν λειτουργικό απολογιςμό τθσ 
αξιοποίθςθσ των ΣΠΕ ςτθν ελλθνικι δθμόςια 
διοίκθςθ/αυτοδιοίκθςθ, οικονομία και κοινωνία.

• Διαμόρφωςθ Εκνικισ Στρατθγικισ για τισ ΣΠΕ
και τθν Ηλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ

• Κεντρικόσ υντονιςμόσ & Αποκεντρωμζνθ 
Τλοποίθςθ
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Σζςςερισ (4) βαςικοί Άξονεσ τθσ 
τρατθγικισ

1) Ενίςχυςθ και μεγαλφτερθ αξιοποίθςθ 
ψθφιακϊν υποδομϊν: Ευρυηωνικϊν και Cloud 
Computing.

2) Βακφτερθ και ευρφτερθ πραγμάτωςθ τθσ 
Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ

3) θμαντικι ενίςχυςθ τθσ καινοτομικότθτασ, 
ανταγωνιςτικότθτασ και εξωςτρζφειασ του 
ελλθνικοφ οικοςυςτιματοσ ΤΠΕ

4) Εξάπλωςθ και εμβάκυνςθ τθσ χριςθσ των ΣΠΕ 
από τθν ελλθνικι κοινωνία/οικονομία.



Ψθφιακζσ Τποδομζσ: Ευρυηωνικά Δίκτυα

• Μεςομακροπρόκεςμο Επίπεδο
– Αναηιτθςθ τθσ πιο ωφζλιμθσ αλλά και εφικτισ ιςορροπίασ μεταξφ 

υψθλισ ευρυηωνικισ ταχφτθτασ και ευρφτατθσ γεωγραφικισ κάλυψθσ

– Συνζργια μεταξφ των υφιςτάμενων ευρυηωνικϊν υποδομϊν αλλά και 
των προβλεπόμενων ζργων ενίςχυςθσ τουσ
o Eπζκταςθ και Διαςφνδεςθ των MAN, 
o Οπτικι ίνα μζχρι το ςπίτι – FTTH
o Ανάπτυξθ τθσ ευρυηωνικότθτασ ςε αγροτικζσ περιοχζσ (rural broadband)
o Αςφρματα δίκτυα (WiFi)
o Αναβάκμιςθ δικτφου «Σφηευξισ»

– Ανάπτυξθ υποδομϊν FTTH ςε αρκετά μεγάλο μζροσ των αςτικϊν 
περιοχϊν μζςω:
• Δθμόςιασ χρθματοδοτικισ ςτιριξθσ από κοινοτικοφσ πόρουσ (Κ.Π.., 

Ευρωπαϊκι Σράπεηα Επενδφςεων κλπ.)
• Συμπλθρωματικϊν πολιτικϊν: Ρυκμιςτικά μζτρα για ςυνζργια με άλλα 

τεχνικά ζργα και επιδοτοφμενεσ δράςεισ για τα κτίρια (π.χ. 
περιβαλλοντικοφ ενδιαφζροντοσ), ενίςχυςθ/ςυνάκροιςθ τθσ δθμόςιασ 
και ιδιωτικισ ηιτθςθσ
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Ψθφιακζσ Τποδομζσ: Ευρυηωνικά Δίκτυα

• Βραχυπρόκεςμο Επίπεδο

– Άμεςθ λειτουργία των ΜΑΝ που ζχουν αναπτυχκεί ςτουσ 72 
μεγαλφτερουσ Διμουσ τθσ χϊρασ (εκτόσ Ακινασ/Θεςςαλονίκθσ) ϊςτε 
να προκφψουν άμεςα οφζλθ από τθ χριςθ τουσ και να αποτραπεί θ 
απαξίωςι τουσ.

– Καταγραφι των αςφρματων δικτφων των διμων και τθσ κατάςταςθσ 
ςτθν οποία βρίςκονται ζτςι ϊςτε να προγραμματιςτοφν οι 
κατάλλθλεσ ενζργειεσ αξιοποίθςθσ και ενοποίθςισ τουσ κακϊσ και 
απόκτθςθσ ςυνζργιασ με τα MAN. 
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Ψθφιακζσ Τποδομζσ: Cloud Computing

• Οφζλθ ανταγωνιςτικότθτασ για τθν ελλθνικι οικονομία από 
τθ διάχυςθ τθσ χριςθσ του Cloud Computing (μελζτθ ΙΟΒΕ) 

– Εξοικονόμθςθ δαπανϊν 

o Εξοικονόμθςθ κόςτουσ εξοπλιςμοφ

o Αυξθμζνθ παραγωγικότθτα

o Εξοικονόμθςθ ενζργειασ

– Αφξθςθ παραγωγισ

o Διαχείριςθ αιχμϊν ηιτθςθσ

o Ευελιξία (Scalability)

o Δθμιουργία νζων επιχειριςεων
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Ηλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ

• Η τρατθγικι για τθν Ηλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ κα πρζπει 
να ζχει δφο βαςικοφσ ςτόχουσ: 

1. Βελτίωςθ των υπθρεςιϊν προσ πολίτεσ/επιχειριςεισ 

2. Εξοικονόμθςθ δαπανϊν.



Ηλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ 
• Στρατθγικζσ Κατευκφνςεισ: 

– Η νομοκετικι ρφκμιςθ δεν αρκεί - Ανάγκθ οδικοφ χάρτθ υλοποίθςθσ
τθσ ςχεδιαηόμενθσ ςτρατθγικισ για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ.

– Θζςπιςθ ςυγκεκριμζνων ςτόχων για κάκε εγχείρθμα ςε όλα τα 
επίπεδα και τισ λειτουργίεσ του δθμόςιου τομζα. 

– Η ευκφνθ τθσ επίτευξισ αυτϊν των ςτόχων να ανατίκεται ςε 
ςυγκεκριμζνα ςτελζχθ, τα οποία να υποςτθρίηονται και ελζγχονται 
από υψθλοφσ πολιτικοφσ προϊςταμζνουσ.

– χζδιο για κατάλλθλθ Διαχείριςθ τθσ Αλλαγισ.
• Ζγκαιρθ και αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ ενδεχόμενων 

αντιςτάςεων από το εςωτερικό του οργανιςμοφ/φορζα
• Κατάλλθλθ αναδιάταξθ των ςτελεχϊν και αναδιοργάνωςθ των 

διαδικαςιϊν χωρίσ να παρεμποδίηεται θ τρζχουςα λειτουργία του 
φορζα. 

• Η διαχείριςθ του χρόνου αποτελεί κομβικό ηιτθμα.
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Ηλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ 
• Ζργα ΤΠΕ - Οι αγοραςτζσ ςυνικωσ δεν γνωρίηουν επαρκϊσ τι χρειάηονται και 

οι προμθκευτζσ προτιμοφν να διακζτουν ζτοιμεσ λφςεισ. 

Αναγκαίεσ αλλαγζσ : 

– Mετριςιμοι επιχειρθςιακοί ςτόχοι

– Λειτουργικζσ προδιαγραφζσ με βάςθ αυτοφσ τουσ ςτόχουσ

– Ζμφαςθ ςτο επίπεδο των προςφερόμενων υπθρεςιϊν και όχι ςτθν 
εργολαβικι αντίλθψθ των ζργων 

– Ουςιαςτικι εμπλοκι των χρθςτϊν από τθ φάςθ του ςχεδιαςμοφ 

– Βιμα-βιμα ευζλικτεσ δράςεισ (agile methodology) 

– Πόροι για ςυντιρθςθ και διαρκι αναβάκμιςθ

– Να εξετάηονται κατά περίπτωςθ:

• Νζα ευζλικτα χρθματοδοτικά μοντζλα - φμπραξθ μεταξφ δθμόςιου 
και ιδιωτικοφ τομζα (ΔΙΣ), Ανάκεςθ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν ςτον 
ιδιωτικό τομζα (Outsourcing), Πραγματοποίθςθ ςυμφωνιϊν πλαιςίου 
(Framework Agreements)

• Η ανάπτυξθ ςυςτθμάτων από τουσ εςωτερικοφσ ανκρϊπινουσ 
πόρουσ
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Ηλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ 

• Τιοκζτθςθ νζων εργαλείων και τεχνολογικϊν 
προςεγγίςεων: 

– Cloud Computing

– Αρκρωτι-«υπθρεςιοςτραφι» αρχιτεκτονικι (SOA) μζςω 
web-service τεχνολογιϊν (APIs, SOAP end-points κλπ.)

– Ανοιχτό λογιςμικό

– Ανοιχτό και ελεφκερα διακζςιμο περιεχόμενο/γνϊςθ
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Ηλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ 
• Οργανωςιακζσ Παρεμβάςεισ:

– Προτυποποίθςθ, απλοποίθςθ και ςτθ ςυνζχεια 
αυτοματοποίθςθ-ψθφιοποίθςθ των επιχειρθςιακϊν 
διαδικαςιϊν και τθσ ροισ τθσ πλθροφορίασ και των 
εγγράφων που ςχετίηονται με τθν παροχι κάκε 
υπθρεςίασ και ιδιαίτερα των υπθρεςιϊν που 
παρζχονται πιο ςυχνά. 
• Νόμοσ για τθν Ηλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ  3979/2011 

• Εμπειρία-Σεχνογνωςία από το ζργο LGAF τθσ ΚΕΔΕ 

– Ο ανκρϊπινοσ παράγοντασ κλειδί επιτυχίασ. 
Οικοδόμθςθ ικανοτιτων αξιοποίθςθσ των ΣΠΕ.
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Ηλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ 

• Ανάπτυξθ και Διαχείριςθ Ανκρϊπινων Πόρων (τελεχϊν 
ΣΠΕ & υπόλοιπων εργαηομζνων-χρθςτϊν): 

– Καλφτερθ αξιοποίθςθ και επιμόρφωςθ του υφιςτάμενου 
ανκρϊπινου δυναμικοφ

– Προςζλκυςθ νζων ανκρϊπων με αναβακμιςμζνεσ 
δεξιότθτεσ και γνϊςεισ ςτισ ΣΠΕ και ςτθ διαχείριςι τουσ

– Ανάπτυξθ ανκρϊπινων δικτφων κωδικοποίθςθσ και 
μεταφοράσ τθσ πείρασ και τθσ διάχυτθσ γνϊςθσ
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Σοπικι/Περιφερειακι Αυτοδιοίκθςθ
Βαςικοί τόχοι

1) Βελτίωςθ των υπθρεςιϊν προσ τουσ δθμότεσ και τισ τοπικζσ 
επιχειριςεισ.

2) Αφξθςθ τθσ αποδοτικότθτασ τθσ εςωτερικισ λειτουργίασ των 
ΟΣΑ.

3) Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ, τθσ διαβοφλευςθσ με το δθμότθ 
και τθσ ςυμμετοχισ του ςτα δθμοτικά πράγματα.

4) Ενίςχυςθ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ.

5) Βελτίωςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των διμων, των 
περιφερειϊν και τθσ αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ για τθν 
αποδοτικότερθ και αποτελεςματικότερθ επίτευξθ των 
παραπάνω ςτόχων.



Σοπικι/Περιφερειακι Αυτοδιοίκθςθ 
Ανκρϊπινο Δυναμικό

• Ενδυνάμωςθ των μονάδων ΤΠΕ των διμων

• υγκρότθςθ οριηόντιων δικτφων μεταξφ των ςτελεχϊν ΣΠΕ 
(και όχι μόνο) των ΟΣΑ

• τοχευμζνα προγράμματα ενίςχυςθσ των δεξιοτιτων των 
υπόλοιπων εργαηομζνων-χρθςτϊν ϊςτε να βελτιϊςουν όςο 
το δυνατόν περιςςότερο τθν παραγωγικότθτα τθσ εργαςίασ 
τουσ.

• Ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςι των αιρετϊν για τθ 
ςθμαςία του ηθτιματοσ τθσ λειτουργικισ αξιοποίθςθσ των 
ΣΠΕ ϊςτε να το κζςουν ψθλά ςτθ δθμοτικι ατηζντα.



Σοπικι/Περιφερειακι Αυτοδιοίκθςθ 
Ηλεκτρονικζσ Τπθρεςίεσ

• Διάχυςθ τθσ αξιοποίθςθσ του πιλοτικοφ ζργου LGAF τθσ ΚΕΔΕ 
από τουσ μεγάλουσ διμουσ τθσ χϊρασ.

• Σο αντικείμενο του ζργου ιταν θ ανάπτυξθ μιασ κεντρικισ 
πλατφόρμασ και θ ςφνδεςθ και επίτευξθ 
διαλειτουργικότθτασ αυτισ τθσ πλατφόρμασ με τισ 
υπάρχουςεσ εφαρμογζσ των διμων με ςτόχο τθν:

– Παροχι e-government υπθρεςιϊν υψθλισ 
προςτικζμενθσ αξίασ (επιπζδου 3 και 4) ςτουσ πολίτεσ / 
τοπικζσ επιχειριςεισ μζςω τθσ προτυποποίθςθσ και 
αυτοματοποίθςθσ των επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν των 
διμων που τισ "παράγουν" και,

– Αποδοτικότερθ διαχείριςθ τθσ πλθροφορίασ-γνϊςθσ για 
τουσ διμουσ.



Σοπικι/Περιφερειακι Αυτοδιοίκθςθ 
Ηλεκτρονικζσ Τπθρεςίεσ

• ε πιο βραχυπρόκεςμο επίπεδο, αποκζντρωςθ τθσ παροχισ 
υπθρεςιϊν ςτα τοπικά διαμερίςματα (δθμοτικά e-ΚΕΠ) και θ 
ταυτόχρονθ υλοποίθςθ του επιπζδου 1 για όλεσ τισ 
κατθγορίεσ διοικθτικϊν υπθρεςιϊν όλων των διμων.

• Αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων που δίνουν οι διαδικτυακζσ 
τεχνολογίεσ Web 2.0 και 3.0 με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ 
διαβοφλευςθσ και ςυμμετοχικότθτασ των δθμοτϊν και τθν 
ενίςχυςθ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ (τουριςμόσ κλπ.).



Οικοςφςτθμα ΣΠΕ
• ε γενικζσ γραμμζσ, ο τομζασ τθσ πλθροφορικισ παρουςιάηει 

χαμθλό επίπεδο καινοτομίασ και ζλλειμμα ςτθν απορρόφθςθ 
γνϊςθσ

• Η χαμθλι καινοτομικότθτα και κατ’επζκταςθ ανταγωνιςτικότθτα 
του κλάδου τθσ πλθροφορικισ ςε ςυνδυαςμό με τισ αρνθτικζσ 
επιπτϊςεισ τθσ κρίςθσ (μείωςθ εγχϊριασ ηιτθςθσ, πιςτωτικι 
ςτενότθτα, ζλλειψθ ρευςτότθτασ, αβεβαιότθτα και επιδείνωςθ του 
επενδυτικοφ κλίματοσ) ζχει οδθγιςει ςε ςθμαντικι ςυρρίκνωςθ
των οικονομικϊν αποτελεςμάτων των περιςςότερων 
επιχειριςεων του κλάδου απειλϊντασ τθ βιωςιμότθτα πολλϊν εξ’ 
αυτϊν.

• τόχοσ κα πρζπει να είναι θ ςταδιακι δθμιουργία ενόσ 
εξωςτρεφοφσ, αποτελεςματικοφ και αποδοτικοφ οικοςυςτιματοσ 
ΣΠΕ ςτθν ελλθνικι οικονομία.
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Οικοςφςτθμα ΣΠΕ
τόχοι

• Επανατοποκζτθςθ των ςτρατθγικϊν προτεραιοτιτων και 
επενδφςεων τθσ βιομθχανίασ ΣΠΕ με άξονα τισ υπθρεςίεσ 
(Knowledge-Based Services)

• «Αναμόχλευςθ» τθσ βιομθχανικισ δομισ του κλάδου για 
μεγαλφτερθ αποτελεςματικότθτα

o υνεργαςία των «παραδοςιακϊν» επιχειριςεων με 
start-ups και Πανεπιςτιμια

oΔθμιουργία Clusters

o τρατθγικζσ ςυνεργαςίεσ-ςυμμαχίεσ με ξζνεσ εταιρείεσ
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Οικοςφςτθμα ΣΠΕ
τόχοι

• Ενίςχυςθ τθσ ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ των εταιρειϊν 
ΣΠΕ μζςω και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με φορείσ ζρευνασ 
(πανεπιςτιμια / ερευνθτικά κζντρα). 

• Δθμιουργία και ςυνεχισ ανάπτυξθ νζων επιχειριςεων 
εντάςεωσ γνϊςθσ ςτον κλάδο των ΣΠΕ (αλλά και γενικότερα) 
κακϊσ θ επιχειρθματικότθτα εντάςεωσ γνϊςθσ αποτελεί 
ζναν από τουσ βαςικοφσ μθχανιςμοφσ μετατροπισ τθσ 
παραγόμενθσ ζρευνασ και γνϊςθσ ςε εμπορικά αξιοποιιςιμθ 
καινοτομία. 

– Καλλιζργεια επιχειρθματικϊν ικανοτιτων ςτα 
πανεπιςτιμια.
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Οικοςφςτθμα ΣΠΕ
τόχοι

• υμμετοχι των εταιρειϊν πλθροφορικισ ςε παγκόςμια 
δίκτυα καινοτομίασ. 
– Μεγάλεσ διεκνείσ εταιρείεσ όπωσ θ Google και θ Apple αναηθτοφν 

ςτθν παγκόςμια αγορά μικρζσ εξειδικευμζνεσ επιχειριςεισ και 
διάςπαρτα δίκτυα γνϊςθσ ϊςτε να εμπλουτίςουν τισ τεχνολογικζσ 
τουσ πλατφόρμεσ με νζεσ καινοτομίεσ (εφαρμογζσ και περιεχόμενο).

• θμαντικό ρόλο μπορεί να ζχει θ δθμόςια ηιτθςθ κακϊσ ο 
ςτενότεροσ και ευρφτεροσ δθμόςιοσ τομζασ είναι ζνασ πολφ 
«ιςχυρόσ αγοραςτισ» για τα προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ ΣΠΕ 
και μπορεί να ςυντελζςει με τισ επιλογζσ του ςτον 
επαναπροςανατολιςμό τθσ βιομθχανίασ.
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Οικοςφςτθμα ΣΠΕ

• Σο ελπιδοφόρο παράδειγμα των νζων επιχειριςεων 
κινθτϊν εφαρμογϊν ςτθν Ελλάδα

• Απαςχολοφν 4000-4500 εργαηομζνουσ (από τουσ οποίουσ 
1000 υψθλισ επιςτθμονικισ ςτάκμθσ).

• υνολικόσ κφκλοσ εργαςιϊν> 400 εκατ. Ευρϊ.

• Επιχειρθματικι παρουςία ςε πολλζσ χϊρεσ.

• Η πελατειακι τουσ βάςθ περιλαμβάνει μεγάλουσ διεκνείσ 
παραγωγοφσ κινθτϊν ςυςκευϊν και επίςθσ διεκνείσ και 
εγχϊριουσ παρόχουσ κινθτισ τθλεφωνίασ.
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Χριςθ από τθν Κοινωνία/Οικονομία 

• τοιχεία τθσ Eurostat (2011) *πολίτεσ+:
– Σο επίπεδο χριςθσ του ίντερνετ ςτθν Ελλάδα είναι εμφανϊσ

χαμθλότερο από το μζςο ευρωπαϊκό. 

– Σο 47% των πολιτϊν ςτθν Ελλάδα είναι τακτικοί χριςτεσ του ίντερνετ 
(τουλάχιςτον μια φορά τθν εβδομάδα) ενϊ το μζςο ποςοςτό των 
τακτικϊν χρθςτϊν ςτθν Ε.Ε. είναι 68%.

– Σο χάςμα παρουςιάηεται πολφ μεγαλφτερο ςτισ μεγάλεσ θλικίεσ (55+) 
και ςτουσ πολίτεσ με χαμθλό μορφωτικό επίπεδο.

– Η Ελλάδα δεν απζχει ςθμαντικά από τον ευρωπαϊκό μζςο όρο όςον 
αφορά πιο απλζσ υπθρεςίεσ (πλθροφόρθςθ, ανάγνωςθ εφθμερίδων, 
χριςθ social media).

– Μεγαλφτερο χάςμα υπάρχει ωσ προσ τισ πιο ολοκλθρωμζνεσ 
υπθρεςίεσ (e-commerce και e-government). 
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Χριςθ από τθν Κοινωνία/Οικονομία 

• τοιχεία τθσ Eurostat (2011) *επιχειριςεισ+:

– Οn-line αγορζσ πραγματοποίθςε το 35% των επιχειριςεων τθσ Ε.Ε. το 
2010 ενϊ το αντίςτοιχο ποςοςτό των ελλθνικϊν ιταν 13%.

– Οnline πωλιςεισ πραγματοποίθςε το 15% ευρωπαϊκϊν επιχειριςεων 
ενϊ το αντίςτοιχο ποςοςτό των ελλθνικϊν ιταν 9%.

– Ο κφκλοσ εργαςιϊν που αφορά το e-commerce αποτελεί το 14% του 
ςυνολικοφ κφκλου εργαςιϊν των ευρωπαϊκϊν επιχειριςεων ενϊ για 
τισ ελλθνικζσ επιχειριςεισ το ποςοςτό αυτό είναι πολφ χαμθλότερο 
(4%). 

– Σο ποςοςτό των ελλθνικϊν επιχειριςεων που κάνει χριςθ υπθρεςιϊν 
e-government είναι ςχεδόν ίςο με το μζςο ευρωπαϊκό (77% και 75% 
αντίςτοιχα).
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Χριςθ από τθν Κοινωνία/Οικονομία  
• Θετικζσ προςδοκίεσ για θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ (Ζρευνα 

ομάδασ INFOSTRAG)
– χεδόν 9 ςτουσ 10 χριςτεσ Διαδικτφου προτίκενται να 

χρθςιμοποιιςουν υπθρεςίεσ egov ςτο μζλλον ΑΝ 
γνϊριηαν τα οφζλθ ςε χρόνο, χριμα, ςυμμετοχι ςτα 
κοινά

– Σο ίδιο ιςχφει και για τουσ μθ χριςτεσ Διαδικτφου

• Οι πολιτικζσ και δράςεισ ενθμζρωςθσ-ευαιςκθτοποίθςθσ των 
χρθςτϊν (πολιτϊν/επιχειριςεων) κα πρζπει να είναι 
ιδιαίτερα ςτοχευμζνεσ ςτθ διάχυςθ τθσ χριςθσ υπθρεςιϊν 
που λειτουργοφν κανονικά και ςυνεπάγονται ςθμαντικά 
οφζλθ για τουσ χριςτεσ κακϊσ:
• Κρίςιμο παράγοντα αποτελεί θ κετικι εμπειρία από τθ 

χριςθ μιασ θλεκτρονικισ υπθρεςίασ 
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