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Πρόεδρος ΔΣ ΣΕΠΕ



Υποστήριξη σε 23 Εκθέσεις,

Εκδηλώσεις, Ημερίδες και Συνέδρια

Εκπροσώπηση σε 22 Θεσμικά Όργανα και Φορείς

25 Παρεμβάσεις, Προτάσεις και Εισηγήσεις

για τον κλάδο Ψηφιακής Τεχνολογίας και την Οικονομία

181 Συναντήσεις με Κυβερνητικούς Αξιωματούχους, 

Πολιτικούς και Επικεφαλής Οργανισμών

Άμεση Συνεργασία με 16 Φορείς

3 Έρευνες και Μελέτες σε συνεργασία

με το European IT Observatory, 

τον DIGITALEUROPE και τη Deloitte

2 Επιχειρηματικές Αποστολές

44.951 Followers

1.174 Followers

7.309 Contacts, 741 Group Members 2019 - 20202,1 εκατ. views

18 Συνεδριάσεις ΔΣ, 36 Συνεδριάσεις Επιτροπών

και Ομάδων Εργασίας

12 Δελτία Τύπου, 22 Συνεντεύξεις και Άρθρα

650 Newsletters, 2.521 Δημοσιεύματα και

αναφορές στον έντυπο/ ηλεκτρονικό τύπο,
radio και TV

Διαγωνισμός του ΣΕΠΕ για startups

30 Διαγωνιζόμενοι

3 Νικητές

Στήριξη της κοινωνίας και οικονομίας
Σύσταση task force 

60 Δωρεάν λύσεις & εφαρμογές

8 Επιστολές προς την πολιτεία

16 Ενημερώσεις, 3 σελίδες στο sepe.gr

1 Έρευνα µε τον DIGITALEUROPE

Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας 
με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας
με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Κατάρτιση

3.000 Ανέργων Νέων 18-24 ετών

1.250 Εργαζομένων

1.600 Ανέργων Νέων 25-29 ετών

σε ειδικότητες του κλάδου ΤΠΕ

9 Θεματικές Ενότητες

45 Ομιλητές

1.042 Συμμετέχοντες

29 Χορηγοί & 17 Media Sponsors



Η έλευση του COVID-19 άλλαξε για πάντα 
τον κόσμο όπως τον ξέραμε...

• Η πανδημία απειλεί όλο τον πλανήτη

• Προκαλεί θανάτους

• Δοκιμάζει τα Δημόσια Συστήματα Υγείας

• Παγώνει την παγκόσμια οικονομία

• Αλλάζει κοινωνικές συμπεριφορές

• Περιορίζει ατομικά δικαιώματα

• Αναδεικνύει τις αδυναμίες της Ευρώπης

• Αμφισβητεί τον τρόπο οργάνωσης των σύγχρονων 
κοινωνιών

Αναδεικνύει όμως και μια νέα ευκαιρία 
για τη χώρα ….



… Τον πλήρη μετασχηματισμό για μια  
σύγχρονη ψηφιακή Ελλάδα

• Ταυτόχρονα με την άκρως επιτυχή υγειονομική 
διαχείριση της πανδημίας, 

• η χώρα κατάφερε να κάνει ψηφιακά άλματα ετών, 
με στρατηγικό σχέδιο και συντονισμό από το 
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

• Λειτουργώντας άμεσα ως ένα σύγχρονο ψηφιακό 
κράτος αλλά και υποστηρίζοντας την καθημερινότητα 
επιχειρήσεων, εργαζομένων και πολιτών. 



Ένας κλάδος με ισχυρό αποτύπωμα και στην κοινωνία και 
στην οικονομία:
• Με περισσότερες από 4.600 επιχειρήσεις
• 260.000 εργαζόμενους
• κύκλο εργασιών που άγγιξε τα €13,3 δις το 2019.

Οι επιχειρήσεις Πληροφορικής στάθηκαν δίπλα στους 
Πολίτες και στις Επιχειρήσεις παρέχοντας δωρεάν 
προϊόντα, πλατφόρμες και υπηρεσίες και οι επιχειρήσεις 
Τηλεπικοινωνιών στήριξαν ζωτικής σημασίας λειτουργίες 
για την Πολιτεία αλλά και την Οικονομία, και αυτά με τις 
υποδομές οικιακού δικτύου, το οποίο άντεξε, σε αντίθεση 
με άλλες μεγαλύτερες και θεωρητικά πιο οργανωμένες 
χώρες και οι οποίες βρίσκονται σε κατάταξη πολύ πιο 
πάνω στους ευρωπαϊκούς και παγκόσμιους δείκτες από 
εμάς. 

O κλάδος τεχνολογίας από την πρώτη στιγμή 
δήλωσε παρόν σε αυτήν τη δοκιμασία



Συνεχής επικοινωνία και συνεργασία του ΣΕΠΕ με την Πολιτεία για την υποστήριξη κάθε προσπάθειας
ανάσχεσης της κρίσης και ταυτόχρονα συνδρομή στον ψηφιακό μετασχηματισμό ζωτικών λειτουργιών για
την καθημερινότητα της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας.

Ο κλάδος τεχνολογίας συνέβαλε με όλες τους τις δυνάμεις, υποστηρίζοντας: 

• Κρίσιμες υποδομές και δημόσιες υπηρεσίες > 40.000 κτίρια
• Λιανεμπόριο (ηλεκτρονικό και μη) και την εφοδιαστική αλυσίδα
• Ανάγκες για τη λειτουργία της υπηρεσίας ενημέρωσης κυκλοφορίας 13033
• Ανάγκες σε Internet, σταθερή και κινητή τηλεφωνία και συνδρομητική τηλεόραση
• Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
• Μικρές, Μεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα που ήταν σε λειτουργία
• Τηλεργασία, Τηλεκπαίδευση, Τηλεϊατρική 
• Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση πολιτών, κ.ά.
• Δωρεάν λύσεις και εφαρμογές από επιχειρήσεις τεχνολογίας, για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 

επαγγελματίες, ιδιώτες, πολίτες, οργανισμούς, εκπαιδευτικούς οργανισμούς, κ.λπ., οι οποίες 
βοήθησαν στον περιορισμό των προσωπικών επαφών και κατά συνέπεια, στη μετάδοση του 
Covid-19.

Η πανδημία του COVID-19, πέραν των πληγμάτων που επέφερε στη χώρα, μας οδήγησε σε αλλαγή 
νοοτροπίας και την επιτάχυνση της δημιουργίας ενός σύγχρονου ψηφιακού κράτους που θα υποστηρίζει 
την καθημερινότητα των πολιτών και των επιχειρήσεων.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΣΤΗΡΙΞΗ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ - ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ



Πλέον ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί κεντρικό πυλώνα ανάπτυξης 
και επείγουσα εθνική προτεραιότητα 

Τα δύσκολα όμως είναι μπροστά καθώς η επανεκκίνηση της οικονομίας, 
δεδομένης της υψηλής εξάρτησης της οικονομίας από τον τουρισμό και 
την εστίαση, της παγκόσμιας οικονομικής επιβράδυνσης αλλά και της 
έντασης των πιέσεων των προσφυγικών ροών, προοιωνίζουν μια 
εξαιρετικά δυσχερή περίοδο σε όλα τα επίπεδα

• Πρόγραμμα “Next Generation EU” - Ευρωπαϊκή Επιτροπή

• Σχέδιο Ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας - σε εθνικό επίπεδο

ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός της χώρας ορίζεται ως βασικός πυλώνας, 

επιβεβαιώνοντας πως η διεθνής κρίση που έχει ξεσπάσει λόγω της 
διασποράς του κορωνοϊού ανήγαγε την ψηφιακή αναβάθμιση κοινωνιών 
και οικονομιών σε απόλυτα επείγουσα προτεραιότητα.



Αυτός είναι και ο πυρήνας της φιλοσοφίας μας:

• Η μετάβαση σε μία Σύγχρονη Ψηφιακή Ελλάδα, 

• τοποθετώντας σε θέση οδηγού την ψηφιακή τεχνολογία, 

• δημιουργώντας το κατάλληλο περιβάλλον για όλους, 

• σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα: για το κράτος, τις επιχειρήσεις και φυσικά τους ίδιους τους πολίτες



5. Η Τεχνολογία ως κινητήρια δύναμη, 
αλλαγής των Επιχειρήσεων

4. Αναδιάρθρωση Επιχειρηματικών
Μοντέλων της Βιομηχανίας

3. Κανονιστικές & Ρυθμιστικές Απαιτήσεις

2. Εξέλιξη στην Ασφάλεια Συστημάτων

1. Αύξηση της επιρροής της Κατανάλωσης

Τεχνολογική καινοτομία, 27%
Εκσυγχρονισμός & επιχειρησιακή απόδοση, 20%

Σε πραγματικό χρόνο, end-to-end ψηφιακή επεξεργασία, 13%

Μετατροπή της βιομηχανικής αλυσίδας αξίας

25%, Επιβράδυνση ανάπτυξης από
οικονομική & γεωπολιτική αβεβαιότητα

16%, Δημογραφικές μετατοπίσεις πληθυσμού,
(εργατικό δυναμικό & πελάτες)

Επιτάχυνση των κανονισμών & μεταρρυθμίσεων

73%

66%

49%

29%

38%

Αύξηση επιθέσεων στον κυβερνοχώρο

Προσδοκίες πελατών για ψηφιακές εμπειρίες 
18%, Ψηφιακό κανάλι - μοναδική επιλογή αγορών

◼ 5 Παγκόσμιες Τάσεις
◼ Ανερχόμενες Παγκόσμιες Τάσεις

71% 

34% 

62% 

51% 

27% 



Μετασχηματισμό 
της Ηγεσίας

Υλοποίηση του 
Οράματος του 

Ψηφιακού 
Μετασχηματισμού

Ολική-Εμπειρία 
Μετασχηματισμού

Συνδυασμό 
Ψηφιακών 
& Φυσικών 

εμπειριών για 
αύξηση πελατών

Μετασχηματισμό 
της Πληροφορίας

Μετατροπή 
δεδομένων και 

πληροφοριών σε 
Ανταγωνιστικό 
Πλεονέκτημα

Μετασχηματισμό 
Επιχειρησιακού  

Μοντέλου

Δημιουργία νέων 
ροών ψηφιακών 

εσόδων από 
συνδεδεμένα 
συστήματα

Μετασχηματισμό 
του Εργατικού 

Δυναμικού

Αξιοποίηση της 
Τεχνολογίας για τη 

“δημιουργία”
ταλέντων
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Τώρα είναι η ευκαιρία που πρέπει να αδράξει ο κλάδος ψηφιακής τεχνολογίας

Ο κλάδος ΤΠΕ
ηγείται της μετάβασης 
προς μία σύγχρονη, 
ανταγωνιστική,  
ψηφιακή Ελλάδα
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Σημαντικότερες

προκλήσεις που

Αντιμετωπίζουν οι εταιρίες 

του κλάδου ΤΠΕ

(% επιχειρήσεων)

Κυριότερα θέματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος

Φορολογία 
60%

Έλλειψη 
Χρηματοδότησης 

53%

Έλλειψη 
Προσωπικού 

60%

Γραφειοκρατία 
18%

Μικρό Μέγεθος 
Αγοράς 

18%

Νομοθετικό 
9%

Διασύνδεση R&D
με αγορά

3%

Ασφαλιστικό 
28%

Εικόνα Ελλάδας
2%

Υποδομές
2%
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Τεχνητή Νοημοσύνη 

Μία από τις πέντε επενδυτικές 
προτεραιότητες της ΕΕ ως το 2020

Αναμένονται επενδύσεις > €2.5 
δισ. μέσω του “Horizon 2020”

Κυβερνοασφάλεια

Η ευρωπαϊκή αγορά 
Κυβερνοασφάλειας αγγίζει 
~€17 δισ. ενώ η παγκόσμια 
~€70 δισ.  (στοιχεία 2015)

Διαδίκτυο των Πραγμάτων

Ο αριθμός διασυνδεδεμένων 
αισθητήρων προβλέπεται ότι μπορεί 
να φτάσει τα 46 δισ. παγκοσμίως 
έως το 2021.

Επαυξημένη-Εικονική 
Πραγματικότητα

Αγορά εκτιμάται να φτάσει τα 
~$210 δισ. το 2022

Εκτίμηση πωλήσεων AR/VR 
Headsets 2021: 100 εκ. μονάδες

Μεγάλα Δεδομένα 

Εκτίμηση όγκου δεδομένων 
ως το 2020 στα 44 τρισ. 
gigabytes, ή 44 Zettabytes

Αλυσίδα Μπλοκ

Εκτίμηση της 
προστιθέμενης αξίας σε 
$3 τρισ. έως το 2030

Υπολογιστικό Νέφος

Παρέχει σημαντικές ευκαιρίες 
μείωσης κόστους και αύξησης 
της ευελιξίας, προωθεί τη 
συνεργασία και την καινοτομία

Δίκτυα Επόμενης Γενιάς 

Δρουν καταλυτικά της 
οικονομικής ανάπτυξης (π.χ. το 
5G θα οδηγήσει σε νέα επίπεδα 
παραγωγικότητας βιομηχανίες, 
κυβερνήσεις και επιχειρήσεις)

Κλάδος ΤΠΕ | Εστίαση σε τεχνολογίες

80%82% 76%77%

Τεχνολογίες που κρίνουν οι εταιρίες ΤΠΕ ότι θα έχουν υψηλό αντίκτυπο σε λοιπούς κλάδους 
και ως εκ τούτου αποτελούν προτεραιότητα των επενδύσεων τους - Έρευνα Deloitte
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Κλάδος ΤΠΕ | Επενδυτικές Ευκαιρίες για προσέλκυση επενδύσεων - Έρευνα Deloitte

Επενδυτικές Ευκαιρίες που θα μπορούσαν να προσελκύσουν επενδύσεις από επιχειρήσεις του εξωτερικού (% επιχειρήσεων)

76%

45%

45%

40%

22%

10%

Κέντρα Ανάπτυξης Λογισμικού

Τεχνολογικές Κοινότητες Νεοφυών 

Επιχειρήσεων και Ανάπτυξη Συνεργατικών …

Service level agreements/ Outsourcing

Κέντρα Διαχείρισης Υποδομών Πληροφορικής

Κέντρα υπηρεσιών στελεχωμένα με 

πολύγλωσσο προσωπικό

Συναρμολόγηση και Διανομή Συσκευών ΤΠΕ

74%

45%

30%

25%

16%

13%

9%

Εξειδικευμένο Ανθρώπινο 

Δυναμικό

Ευνοϊκή Γεωγραφική Θέση

Σταθερό Φορολογικό και 

Ασφαλιστικό καθεστώς

Έρευνα και Ανάπτυξη

Ελκυστικές Ευκαιρίες 

Χρηματοδότησης

Υποδομές

Οικοσύστημα Νεοφυών 

Επιχειρήσεων

Πιθανοί λόγοι προσέλκυσης επενδύσεων στην Ελλάδα (% 
επιχειρήσεων)
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4 Στρατηγικοί πυλώνες

01

Δυναμική 
ανάπτυξη του 
κλάδου ΤΠΕ

Υποστήριξη της μετάβασης 
προς μία ψηφιακή κοινωνία

Ενίσχυση του ψηφιακού 
μετασχηματισμού των 
επιχειρήσεων

Ενίσχυση του ψηφιακού 
μετασχηματισμού του Δημοσίου

Βελτίωση
ανταγωνιστικότητας Ενδυνάμωση 
κοινωνίας

02

03

04

Άμεση συνεισφορά

Έμμεση συνεισφορά

Συνεισφορά κλάδου ΤΠΕ

Αποτέλεσμα
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Προτεραιότητες Πολιτικής | Προϋποθέσεις στήριξης της υλοποίησης των 4 Στρατηγικών Πυλώνων

Ενίσχυση του ψηφιακού 
μετασχηματισμού του 
Δημοσίου

04

Ενίσχυση του ψηφιακού 
μετασχηματισμού των 
επιχειρήσεων0301

Δυναμική ανάπτυξη 
του κλάδου ΤΠΕ

Υποστήριξη της μετάβασης 
προς μία ψηφιακή κοινωνία

02

1. Ανάπτυξη «ψηφιακού προσανατολισμού» στο εκπαιδευτικό σύστημα

2. Ενδυνάμωση ψηφιακών δεξιοτήτων

3. Υιοθέτηση πρακτικών για την αναστροφή του Brain Drain

4. Ανάπτυξη και αναβάθμιση της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης

5. Λειτουργία «Παρατηρητηρίου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»

6. Δημιουργία κέντρων καινοτομίας και προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης

7. Ανάπτυξη Ψηφιακών Υποδομών

8. Υποστήριξη εξωστρέφειας 
ελληνικών επιχειρήσεων

9. Υλοποίηση πλαισίου κινήτρων για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων

10. Ανάπτυξη «φίλο-επενδυτικού» περιβάλλοντος

8. Υποστήριξη εξωστρέφειας ελληνικών 

επιχειρήσεων

Ενίσχυση θεσμικού ρόλου ΣΕΠΕ



© 2020 Deloitte Business Solutions S.A. 17

2. Ενδυνάμωση ψηφιακών δεξιοτήτων

3. Υιοθέτηση πρακτικών για την αναστροφή του Brain Drain

5. Λειτουργία «Παρατηρητηρίου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»

6. Δημιουργία κέντρων καινοτομίας και προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης

7. Ανάπτυξη Ψηφιακών Υποδομών

8. Υποστήριξη εξωστρέφειας 
ελληνικών επιχειρήσεων

9. Υλοποίηση πλαισίου κινήτρων για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων

10. Ανάπτυξη «φίλο-επενδυτικού» περιβάλλοντος

8. Υποστήριξη εξωστρέφειας ελληνικών 
επιχειρήσεων

Ενίσχυση θεσμικού ρόλου ΣΕΠΕ

• Επιτάχυνση σημαντικών έργων / προϋποθέσεων για τη βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών
• Mobile first design στις ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες
• Αξιοποίηση Open Data και Big Data Analytics για προληπτική αντιμετώπιση προβλημάτων (“Predictive Government”)

4. Ανάπτυξη και αναβάθμιση της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης

Ενίσχυση του ψηφιακού 
μετασχηματισμού του 
Δημοσίου

04

Ενίσχυση του ψηφιακού 
μετασχηματισμού των 
επιχειρήσεων0301

Δυναμική ανάπτυξη 
του κλάδου ΤΠΕ

Υποστήριξη της μετάβασης 
προς μία ψηφιακή κοινωνία

02

1. Ανάπτυξη «ψηφιακού προσανατολισμού» στο εκπαιδευτικό σύστημα

Προτεραιότητες Πολιτικής | Προϋποθέσεις στήριξης της υλοποίησης των 4 Στρατηγικών Πυλώνων
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Αντίκτυπος στην οικονομία | Μελλοντική Αξία κλάδου 

€6,2 δισ.

€7,2 δισ.

€5,7 

δισ.

Βάσει ρυθμού ανάπτυξης ΑΕΠ

Βάσει ενός δυναμικού 
ρυθμού ανάπτυξης 5%

2019
Αξία κλάδου
«Σημείο Εκκίνησης»

2023 
Σενάριο «Αδράνειας»

2023 
Σενάριο «Ανάπτυξης»

…ως εκ τούτου το σενάριο «Ανάπτυξης» είναι μονόδρομος 
προκειμένου να ανακτηθεί το χαμένο έδαφος των ετών της 
οικονομικής κρίσης και να επέλθει περαιτέρω ανάπτυξη στον 
κλάδο.

Από το 2007 ο υπο-κλάδος 
Πληροφορικής έχει απωλέσει 
€530 εκατ…

Η αύξηση 5% έχει επιτευχθεί από 
χώρες όπως Κίνα, Ινδία, Τουρκία
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+€1 δισ.

x40

Πολλαπλασιαστικά οφέλη Σωρευτικό όφελος 5ετίας

Προστιθέμενη αξία 
~€40 δισ. το 2023 

Αντιστοιχεί σε αύξηση ~20% σε σχέση με την 
προβλεπόμενη αξία του ΑΕΠ για το 2023

Με «οπισθοβαρή» επίτευξη των επιμέρους 
προτεραιοτήτων, σωρευτικά έως το 2023 πιθανή 
επιπλέον προστιθέμενη αξία €80 δισ.

Με ταχύτερους ρυθμούς υλοποίησης: μεγαλύτερη 
σωρευτική προστιθέμενη αξία.  

~415.000 νέες θέσεις εργασίας δύνανται να 
συντηρηθούν σε τρίτους κλάδους χάριν της 
ανάπτυξης του κλάδου ΤΠΕ

~€80 δισ.

Επίδραση στην απασχόληση

Δρα καταλυτικά… Δρα καταλυτικά…

415 χιλ.




