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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Η ψηφιοποίηση
στην Ελλάδα

Ε ίναι δεδομένο πως η συνεισφο-
ρά της τεχνολογίας και των νέων 
τεχνολογικών διαδικασιών που 
έχουν καθιερωθεί, έχουν παρου-

σιάσει σημαντικές ευκαιρίες για τις επι-
χειρήσεις και την εξέλιξή τους. Οι σύγ-
χρονες αυτές τεχνολογίες έχουν ως στόχο 
την πλήρη αυτοματοποίηση και τον ψη-
φιακό μετασχηματισμό των εργοστασίων 
και όλων των διαδικασιών παραγωγής. Οι 
συγκεκριμένες τεχνολογίες είναι αρκετά 
πολύπλοκες και λειτουργούν, είτε η κα-
θεμία αυτόνομα, είτε αλληλοεπιδρώντας 
μεταξύ τους. 

Ενώ ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει 
ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια, το ξέ-
σπασμα της πανδημίας επιτάχυνε σημα-
ντικά τις διαδικασίες αυτές. Οι περισσό-
τερες επιχειρήσεις μάλιστα θεωρούν ότι ο 
COVID – 19 θα έχει μακροπρόθεσμο αντί-
κτυπο στις υπηρεσίες, στα προϊόντα τους, 
αλλά κυρίως στις αλυσίδες εφοδιασμού. 
Έτσι, η βιομηχανία κάνει συνολικές προ-
σπάθειες να προσαρμοστεί σε αυτά τα νέα 
δεδομένα. 

Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικά οι 
τεχνολογίες που αφορούν στην 4η Βιομη-
χανική Επανάσταση:
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Αυτόνομα Ρομπότ 

Τα αυτόνομα ρομπότ είναι πολύπλοκα συ-
στήματα μηχανών, τα οποία είναι εξοπλι-
σμένα με αισθητήρες  και μπορούν να λει-
τουργούν αυτόνομα, χωρίς την παρέμβαση 
του ανθρώπινου παράγοντα. Διαθέτουν τε-
ράστια υπολογιστική δύναμη και έχουν την 
ικανότητα να επεξεργάζονται άμεσα και με 
μεγάλη αξιοπιστία σημαντικό όγκο δεδο-
μένων. Τα αυτόνομα ρομπότ αναπτύσσουν 
τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence) 
και μπορούν πλέον σε πολλές δραστηριό-
τητες  να αντικαταστήσουν τις ανθρώπινες 
δεξιότητες.  

Ο βασικότερος σκοπός που δημιουργή-
θηκαν τα αυτόνομα ρομπότ είναι για τη δι-
ευκόλυνση της ζωής του ανθρώπου, χωρίς 
όμως να αντικαταστήσει τον εργαζόμενο. 
Τα συγκεκριμένα ρομπότ συμβάλλουν στη 
αύξηση της ταχύτητας, τη μείωση των λα-
θών καθώς και την μείωση των ατυχημά-
των, αφού πολλές δύσκολες και επικίνδυ-
νες εργασίες πλέον μπορούν να γίνουν από 
τα αυτόνομα ρομπότ. 

Η τεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς, έτσι 
τα αυτόνομα ρομπότ θα αναπτυχθούν ακό-
μα περισσότερο στο άμεσο μέλλον. Αυτό 
δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να 
βελτιώσουν τις διαδικασίες της εφοδιαστι-
κής αλυσίδας μιας επιχείρησης, μειώνο-
ντας κόστος και αυξάνοντας την παραγωγι-
κότητα των εργαζομένων μακροπρόθεσμα.

3D Printing 

Το 3D Printing είναι η τρισδιάστατη εκτύ-
πωση, μία τεχνολογία που σκοπεύει να αλ-
λάξει τη διαδικασία κατασκευής πολλών 
προϊόντων. Είναι μια μέθοδος προσθετι-
κής κατασκευής, στην οποία κατασκευά-
ζονται αντικείμενα μέσω της διαδοχικής 
πρόσθεσης επάλληλων στρώσεων υλικού 
και χρησιμοποιείται κυρίως στον τομέα 
της μηχανολογίας για την κατασκευή πρω-
τότυπων μοντέλων. 

Τα υλικά που συνήθως χρησιμοποιού-
νται για τις επάλληλες στρώσεις του 3D 
Printing, είναι διαφόρων τύπων με τα συ-
νηθέστερα σήμερα, την μεταλλική σκόνη, 
κεραμικά υλικά καθώς και θερμοπλαστι-
κά υλικά. Τα υλικά συνεχώς αυξάνονται, 
με αποτέλεσμα η παγκόσμια αγορά του 3D 
Printing να  αναπτύσσεται ραγδαία και να 
επιλέγεται ολοένα και περισσότερο από 
διάφορους κλάδους (π.χ. ιατρική). Αυτή η 
μέθοδος προσφέρει πλεονεκτήματα που 
δεν μπορούν να επιτύχουν οι συμβατικές 
μέθοδοι. Συγκεκριμένα, το 3D Printing 
συμβάλλει στην εξοικονόμηση πόρων, στην 
προώθηση της καινοτομίας και στην προε-
τοιμασία των επιχειρήσεων για το μέλλον.

Internet of Things (IoT)

Με τον όρο Internet of Things αναφε-
ρόμαστε σε χιλιάδες συσκευές, οι οποί-
ες είναι  συνδεδεμένες στο διαδίκτυο και 
έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν και 
να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Αυτές οι 
συσκευές είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους 
με διάφορα ηλεκτρονικά μέσα, όπως αι-
σθητήρες, λογισμικά κ.α. και έχουν την 
δυνατότητα να αναπτυχθούν σε πολλά και 
διάφορα περιβάλλοντα.   Αυτές οι συσκευ-
ές ελέγχονται μέσω κινητών τηλεφώνων 
και υπάρχουν σχεδόν σε κάθε οικιακό 
χώρο. Μία  τέτοια συσκευή είναι για παρά-
δειγμα ένα smartwatch.

Το Internet of Things αποτελεί μια από 
τις κορυφαίες τεχνολογίες τα τελευταία 
χρόνια, με τις συνδεδεμένες συσκευές 
να υπολογίζονται πάνω από 75 δις, ενώ ο 
αριθμός αυτός προβλέπεται να δεκαπλα-
σιαστεί τα επόμενα χρόνια. Cloud Computing 

Το cloud computing αναφέρεται στις δι-
άφορες υπηρεσίες που παρέχονται μέσω 
διαδικτύου και συμπεριλαμβάνει διάφορα 
αρχεία, δεδομένα, προγράμματα λογισμι-
κού, αποθηκευτικό χώρο κλπ. Τα συστή-
ματα αυτά βρίσκονται απομακρυσμένα από 
τον τελικό χρήστη και παρέχουν ευκολία 
και ευελιξία. 

Κάποια βασικά παραδείγματα cloud 
computing είναι το iCloud και το DropBox. 
Τα οφέλη που προσφέρονται από την χρή-
ση του cloud computing είναι αρκετά, 
αφού παρέχουν ευελιξία και ευκολία, κα-
θώς μπορεί να αναπτυχθεί και να συρρι-
κνωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο, χωρίς 
να επηρεάσει κανέναν από τους χρήστες 
του ή τις πληροφορίες τους. Επίσης, οι 
χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε δεδομένα 
και εφαρμογές εύκολα και γρήγορα χωρίς 
ιδιαίτερες γνώσεις. 
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Big Data 

Τα Big Data Analytics είναι ψηφιακά 
δεδομένα τα οποία προκύπτουν καθη-
μερινά από εκατομμύρια ανθρώπους και 
συσκευές και έχουν τεράστιο όγκο. Τα συ-
γκεκριμένα δεδομένα επεξεργάζονται και 
αναλύονται από διάφορες επιχειρήσεις 
προκειμένου να εξαχθούν διάφορα συ-
μπεράσματα για τις τάσεις των καταναλω-
τών και να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις. 

Ο αριθμός των δεδομένων που παράγο-
νται καθημερινά είναι ασύλληπτος και μά-
λιστα υπολογίζεται πως το 90% των δεδο-
μένων που είναι διαθέσιμα σήμερα έχουν 
συλλεχθεί την τελευταία τριετία. Η συλλογή 
και η επεξεργασία των δεδομένων αυτών 
είναι πολύ σημαντική για την μελλοντική 
παραγωγή προϊόντων, καθώς οι εταιρείες 
μέσω των Big Data θα έχουν τη δυνατότητα 
να προβλέπουν τις προτιμήσεις των κατα-
ναλωτών, να προσφέρουν στοχευμένα αγα-
θά και να λαμβάνουν γρήγορα και έξυπνα 
αποφάσεις για την προώθησή τους. 

Augmented Reality (AR)

Η επαυξημένη πραγματικότητα 
(Augmented Reality - AR) είναι μια από τις 
μεγαλύτερες τεχνολογικές τάσεις αυτήν τη 
στιγμή. Μέσω της συγκεκριμένης τεχνο-
λογίας μπορούμε να δώσουμε διάσταση 
σε οποιοδήποτε αντικείμενο υπάρχει στο 
φυσικό περιβάλλον. Επίσης, το AR μπορεί 
να συμβάλλει στην απλοποίηση των διαδι-
κασιών χρήσης των μηχανημάτων και στην 
βελτίωση του σχεδιασμού και ανάπτυξης 
προϊόντων, προσφέροντας ατελείωτες δυ-
νατότητες στην παραγωγή.

Εκτός από τα οφέλη που αναφέρθηκαν 
παραπάνω, η επαυξημένη πραγματικότητα 
μειώνει το χρόνο επιθεώρησης και εντοπί-
ζει τα σφάλματα, διευκολύνοντας έτσι όλη 
την παραγωγική διαδικασία. Η επαυξημέ-
νη πραγματικότητα μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί σε πολλές εφαρμογές, από παιχνίδια 
και ψυχαγωγία έως εφαρμογές στην ιατρι-
κή και στην εκπαίδευση.

Cyber Security 

Με τον όρο Cyber Security αναφερόμα-
στε στις τεχνικές που χρησιμοποιούνται 
για την ασφάλεια των υπολογιστών, διακο-
μιστών, κινητών τηλεφώνων κλπ. Λόγω της 
μεγάλης συνδεσιμότητας ο όγκος των δε-
δομένων και πληροφοριών που προκύπτει 
είναι τεράστιος, με αποτέλεσμα πολλές 
φορές να υπάρχουν κακόβουλες επιθέσεις 
οι οποίες έχουν καταστροφικές συνέπειες 
για τις συσκευές. 

Συνεπώς, η κυβερνο-ασφάλεια είναι 
πολύ σημαντική για τις επιχειρήσεις και 
την προστασία των δεδομένων τους, γι’ 
αυτό το λόγο η επεξεργασία και η μετάδο-
ση των δεδομένων αυτών πρέπει να γίνεται 
με ασφαλείς τρόπους. Ο συγκεκριμένος 
κλάδος είναι υπεραναγκαίος, γεγονός που 
αποδεικνύεται από τα υπέρογκα ποσά που 
δαπανώνται ετησίως από τις επιχειρήσεις 
για την διασφάλιση τους. 

5G

Το 5G είναι η πέμπτη γενιά δικτύων, δη-
λαδή η περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστά-
μενων προτύπων κινητής τηλεφωνίας 2G, 
3G και 4G. Η νέα γενιά προσφέρει και-
νούριες δυνατότητες και δημιουργεί νέες 
ευκαιρίες για τον χρήστη αλλά και για τις 
επιχειρήσεις.

Η χρήση του 5Gδεν αφορά μόνο τη συν-
δεσιμότητα στο διαδίκτυο αλλά καθιστά 
πλέον δυνατή και την επικοινωνία συσκευ-
ών μέσω του Internet of Things. Θεωρεί-
ται η επανάσταση στον τρόπο που ζούμε 
και εργαζόμαστε, καθώς καθιστά την πα-
ραγωγή πιο ευέλικτη και αποτελεσματική 
και βελτιώνει το έργο των εργαζομένων 
και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η αυξη-
μένη χρήση της τεχνολογίας 5G θα συμ-
βάλλει στη βελτίωση της αποδοτικότητας 
που σχετίζεται με την παρακολούθηση, 
την αποθήκευση δεδομένων στα cloud, τις 
επικοινωνίες και άλλες λειτουργίες. 
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Η ψηφιοποίηση στην Ελλάδα

Μέχρι τις αρχές του 2020 οι προσπάθειες 
ψηφιοποίησης που είχαν γίνει στην Ελλά-
δα ήταν αρκετά αποσμασματικές, καθόλου 
συντονισμένες και επικεντρώνονταν κυρί-
ως στο 5G, στα Big Data Analytics και στο 
Internet of Things. Ωστόσο, με το ξέσπα-
σμα της πανδημίας ο ψηφιακός μετασχη-
ματισμός επιταχύνθηκε σημαντικά, καθώς 
όλοι οι τομείς ξεκίνησαν να λειτουργούν 
ψηφιακά. Πολλές επιχειρήσεις επένδυσαν 
στον ψηφιακό μετασχηματισμό, ξεκίνησαν 
να λειτουργούν εξ αποστάσεως και προσέ-
φεραν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. 

Συνεπώς, σε αυτό το ραγδαία μεταβαλ-
λόμενο περιβάλλον, κανένας οργανισμός 
ή οικονομία δεν πρέπει να νοιώθει ασφα-
λής αλλά πρέπει να βρίσκεται σε εγρήγορ-
ση, παρακολουθώντας και αφομοιώνο-

ντας κάθε επερχόμενη τεχνολογική τάση 
που αναδύεται στην παγκόσμια αγορά. Με 
γνώμονα τα παραπάνω, η ελληνική οικο-
νομία πρέπει να πραγματοποιήσει μεγάλα 
βήματα μπροστά, καθώς κανένας κλάδος 
δεν θα μείνει άθικτος από τις εξελίξεις 
που παρατηρούνται.

Η ψηφιακή πρόοδος των κρατών με-
λών της ΕΕ, υπολογίζεται με βάση τον 
δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινω-
νίας (DESI). 

Αναλύοντας την θέση της Ελλάδας, με 
βάση την ψηφιοποίηση που έχει μέχρι 
στιγμής επιτύχει, βρίσκεται σε αρκετά 
μειονεκτική θέση σε σύγκριση με τις υπό-
λοιπες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Συγκεκριμένα, η Ελλάδα σύμφωνα με 
τον συγκεκριμένο δείκτη βρίσκεταιστο 
37,3%, κατέχοντας την 25η θέση, ενώ ο 
μέσος όρος της ΕΕ είναι 50,7%.

Δείκτης ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας, 2021
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Όπως φαίνεται στο παραπάνω γράφημα η 
Ελλάδα υστερεί σε όλους τους τομείς που 
εξετάζονται. Αξίζει να σημειωθεί πως τα 
τελευταία έτη παρατηρείται κάποια βελτίω-
ση στις επιδόσεις, ωστόσο παραμένει κάτω 
από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο συγκεκριμένος δείκτης συμπεριλαμ-
βάνει τους παρακάτω τομείς: ανθρώπινο 
κεφάλαιο, συνδεσιμότητα, ενσωμάτωση 
ψηφιακής τεχνολογίας και ψφιακές δημό-
σιες υπηρεσίες. 

Όσον αφορά το ανθρώπινο κεφάλαιο 
η Ελλάδα  κατέχει την 21η θέση ανάμε-
σα στις 27 χώρες της ΕΕ, παρουσιάζοντας 
καλύτερες τιμές σε σχέση με τους υπό-
λοιπους τομείς, αλλά παραμένει κάτω από 
τον μέσο όρο και στον συγκεκριμένο κλά-
δο. Βέβαια, η Ελλάδα έθεσε την ανάπτυ-
ξη των ψηφιακών δεξιοτήτων απαραίτητη 
προϋπόθεση για την πραγματοποίηση του 
ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ανθρώπινο κεφάλαιο Ελλάδας - ΕΕ 2021

Αναφορικά με τη συνδεσιμότητα η βαθμο-
λογία της Ελλάδας υπολογίζεται 37,7%, ενώ 
ο μέσος όρος της ΕΕ βρίσκεται στο 50,2%, 
κατέχοντας την 27η θέση. Η συνολική διείσ-
δυση σταθερών ευρυζωνικών επικοινωνιών 
εξακολουθεί να προχωρά με πολύ αργούς 

ρυθμούς.  Βασικός στόχος για την Ελλάδα 
είναι η παροχή έως το 2023 πρόσβασης σε 
συνδέσεις με ταχύτητες υψηλότερες των 
100 Mbps σε άνω του 70% των καταναλωτών 
και των επιχειρήσεων, αλλά και η αναβάθμι-
ση της συνδεσιμότητας για τα νησιά. 
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Αξίζει να σημειωθεί, πως η Ελλάδα είναι 
μια χώρα που ιδιαίτερα τα τελευταία χρό-
νια, φιλοδοξεί να αποτελέσει τεχνολογικό 
κόμβο μεγάλων εταιρειών διαθέτει όμως  
ιδιαίτερα αργό αλλά και ταυτόχρονα ακρι-
βό internet, σε σχέση με τα υπόλοιπα μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, 
βρίσκεται στην τελευταία θέση όσον αφορά 
την ταχύτητα, καθώς η ταχύτητα του δικτύ-
ου δεν ξεπερνά τα 29 Mbps, την ίδια στιγ-
μή που χώρες όπως η Δανία και η Γαλλία 
ξεπερνούν τα 130 Mbps. Συγκεκριμένα ο 
μέσος όρος ταχύτητας παγκοσμίως το Σε-
πτέμβρη του 2021 άγγιξε τα 113.25 Mbps .

Η μέγιστη ταχύτητα που έχει σημειωθεί 
μέχρι σήμερα στην Ελλάδα ήταν το Νοεμ-
βρίου του 2021, όπου στη σταθερή ευρυ-
ζωνική σύνδεση άγγιξε την ταχύτητα των 
31.35 Mbps .

Διαφοροποιήσεις ανά πόλεις:
Αξίζει να σημειωθεί ότι διαφορετικές 

πόλεις της ίδιας χώρας ενδέχεται να πλη-

ρώνουν διαφορετικά ποσά για την ίδια συν-
δεσιμότητα. Για παράδειγμα, ένας χρήστης 
που συνδέεται από το Ηράκλειο Κρήτης 
χρεώνεται 35,10€ μηνιαίως, για 60 Mbps 
ή απεριόριστο την ίδια στιγμή που ένας 
κάτοικος των Αθηνών χρεώνεται 33,48€ 
ενώ ένας τρίτος κάτοικος της Πάτρας με 
27,22€ αντίστοιχα. 

Από την άλλη, η πρωτεύουσα της Εσθονί-
ας, το Ταλίν, το οποίο που κατατάσσεται στη 
18η θέση, έχει μηνιαία χρέωση στα 24,56€ 
με μέσο όρο ταχύτητας  81,17 Mbps .

Τέλος, συγκρίνοντας το πρώτο τρίμηνο 
του 2020 με το τελευταίο τρίμηνο του ίδιου 
έτους, μπορούμε εύκολα να διαπιστώσου-
με ότι κάθε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
βελτίωσε τις υποδομές των δικτύων, μιας 
και η πανδημία άλλαξε ριζικά τον τρόπο ερ-
γασίας και η τηλεργασία κορυφώθηκε.
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Συνδεσιμότητα Ελλάδας – ΕΕ 2021 Ενσωμάτωση  ψηφιακής τεχνολογίας Ελλάδας – ΕΕ 2021

Ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες Ελλάδας – ΕΕ 2021

Όσον αφορά την ενσωμάτωση της ψηφι-
ακής τεχνολογίας στις επιχειρηματικές 
δραστηριότητες, η Ελλάδα κατατάσσε-
ται στην 22η θέση στην ΕΕ. Οι ψηφιακές 
τεχνολογίες υιοθετούνται αργά από τις 
ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς μόνο το 
19% χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης σε σύγκριση με τον μέσο όρο 
του 23% στην ΕΕ. Ωστόσο, η Ελλάδα εί-
ναι αποφασισμένη να σημειώσει πρόοδο 
όσον αφορά τις νέες ψηφιακές τεχνο-
λογίες και να επενδύσει σε αυτές μέσω 
προγραμμάτων και σχεδίων που συντονί-
ζονται από την ΕΕ.
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Ο εκσυγχρονισμός των δημόσιων υπη-
ρεσιών αποτελεί άμεση προτεραιότητα για 
την ελληνική κυβέρνηση, ώστε να κατα-
στούν πιο εύχρηστες και αξιόπιστες. Σύμ-
φωνα με τον δείκτη DESI η Ελλάδα βρί-
σκεται στην 26η θέση, ωστόσο φαίνεται 
πως η χώρα έχει παρουσιάσει βελτίωση το 
τελευταίο έτος. Συγκεκριμένα, τον Μάρτιο 
του 2021 εγκαινιάστηκε η ηλεκτρονική 
πλατφόρμα gov.gr, η οποία αποτελεί την 
κεντρική πλατφόρμα για πληροφορίες και 
υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης.

Επιχειρηματικότητα
στην Ελλάδα 

Η ευκολία της επιχειρηματικής δραστη-
ριότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σημαί-
νει ότι το ρυθμιστικό περιβάλλον είναι πιο 
ευνοϊκό για την έναρξη και τη λειτουργία 
μιας τοπικής εταιρείας. Οι οικονομίες κα-
τατάσσονται με βάση την ευκολία επιχει-
ρηματικής δραστηριότητας, από το 1 έως 
το 190.

Για να χαρακτηριστεί ένα οικονομικό πε-
ριβάλλον ευνοϊκό σημαίνει ότι το απαιτεί-
ται λίγος χρόνος, χαμηλό ελάχιστο ποσό 
αρχικής επένδυσης και χαμηλό φορολο-
γικό κόστος που οδηγεί στη μείωση του 
ρίσκου και ευνοεί την επιχειρηματικότη-
τα. Η κάθε κυβέρνηση, οφείλει να βρει το 
ιδανικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο μέσω του 
οποίου θα μπορεί κάποιος να δημιουργή-
σει την δική του επιχείρηση όποτε θελή-
σει και χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια. Η 
ψηφιοποίηση μπορεί να αποτελέσει σημα-
ντικό σύμμαχο στην υλοποίηση αυτού του 
στόχου, όπως άλλωστε έχει αποδείξει η 
Εσθονία που χαρακτηρίζεται από πολλούς 
ως ψηφιακός παράδεισος. Παρ’ όλα αυτά η 
εικόνα της Ελλάδας στο κομμάτι αυτό ίσως 
και να προβληματίζει σε κάποιο βαθμό. 

Σύμφωνα με τις τελευταίες ετήσιες 
αξιολογήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας 
(2019) η Ελλάδα βρίσκεται στην 79η θέση 
μεταξύ 190 οικονομιών ως προς την ευ-
κολία επιχειρηματικής δραστηριότητας. 
Εμβαθύνοντας σε κάποιους από τους βα-
σικότερους τομείς, η Ελλάδα φαίνεται να 
πήγε καλύτερα στην κατηγορία «έναρξη 
επιχείρησης» που έλαβε την 11η θέση και 
στο διασυνοριακό εμπόριο, με 34η θέση, 
σημειώνοντας όμως μεγάλες δυσκολίες 
στους τομείς που αφορούν την καταχώ-
ρηση της ιδιοκτησίας (156η θέση) και της 
υποβολής συμβολαίων (146η θέση).

Στο παρακάτω διάγραμμα εμφανίζονται 
όλες οι χώρες της ΕΕ ανάλογα με την ευ-
κολία επιχειρηματικής δραστηριότητας: 

Βήματα Ελλάδας προς την 
ψηφιοποίηση  

Παρά τα χαμηλά ποσοστά ψηφιοποίησης 
που κατέχει η Ελλάδα, συγκριτικά με τις 
υπόλοιπες χώρες της ΕΕ, φαίνεται πως 
με την εμφάνιση της πανδημίας η Ελλά-
δα έχει κάνει αλματώδεις προσπάθειες να 
βρεθεί κοντά στον μέσο όρο της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης και να ολοκληρώσει τον ψη-
φιακό μετασχηματισμό. 

Στη Ελλάδα ο ψηφιακός μετασχηματι-
σμός έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια ωστό-
σο, προσεγγίζεται περισσότερο ως ένα 
έργο τεχνολογίας, παρά ως ένας τρόπος 
που θα μπορέσει να εξελίξει μία επιχεί-
ρηση και να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες.

Τα στελέχη των ελληνικών επιχειρήσεων 
έχουν αντιληφθεί πλέον τη σημαντικότητα 

του ψηφιακού μετασχηματισμού και λαμ-
βάνουν πρωτοβουλίες για επενδύσεις σε 
τεχνολογίες όπως είναι το cloud, το ΙοΤ, τα 
Big Data Analytics. Συγκεκριμένα, φαίνεται 
πως 8 στους 10 υποστηρίζουν ότι το επό-
μενο έτος θα έχουν υλοποιήσει σημαντικές 
επενδύσεις σε τεχνολογία και δεδομένα. 

Πέραν των άλλων η Ελλάδα υστερεί ση-
μαντικά στον κλάδο της τεχνητής νοημο-
σύνης, καθώς μόλις 1 στις 10 ελληνικές 
επιχειρήσεις έχουν υιοθετήσει τεχνολο-
γίες Artificial Intelligence. Το γεγονός 
αυτό οφείλεται στην έλλειψη γνώσης στον 
συγκεκριμένο τομέα και στην ελλιπή ενη-
μέρωση. Η Ελλάδα έχοντας αντιληφθεί το 
κενό, είναι πρόθυμη να επενδύσει για την 
υιοθέτηση τεχνολογιών AI. 

Μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, η Ελ-
λάδα ενήργησε γρήγορα και αποφασιστι-

Ευκολία επιχειρηματικής δραστηριότητας στις χώρες της ΕΕ
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κά, προκειμένου να καταστήσει τις δημό-
σιες υπηρεσίες διαθέσιμες στο διαδίκτυο 
σε περιόδους περιοριστικών μέτρων και 
καραντίνας, έτσι ώστε το ευρύ κοινό και 
οι επιχειρήσεις να συνεχίσουν να λαμ-
βάνουν τις υπηρεσίες εξ αποστάσεως. Η 
πύλη ηλεκτρονικής διακυβέρνησης «Gov.
gr» χρησιμοποιείται πλέον ευρέως από το 
κοινό. Από την άλλη πλευρά, η ψηφιοποί-
ηση των επιχειρήσεων παραμένει αργή. 
Απαιτούνται διαρθρωτικά μέτρα για τη δη-
μιουργία περιβάλλοντος ευνοϊκού προς 
την ψηφιακή καινοτομία (π.χ. κόμβοι ψη-
φιακής καινοτομίας) με έμφαση στις μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ).

Όσον αφορά τις υποδομές των δικτύων, 
η Ελλάδα προχωρεί με πολύ ταχείς ρυθ-
μούς στον τομέα της ευρυζωνικών επικοι-
νωνιών υψηλής ταχύτητας (NGA), έχοντας 

σημειώσει σημαντική πρόοδο παραμένο-
ντας όμως ακόμα κάτω από το μέσο όρο 
της ΕΕ. Ωστόσο, σχετικά με το νέο δίκτυο 
, η Ελλάδα δείχνει έτοιμη να υποδεχτεί το 
5G, αφού έχει δείκτη ετοιμότητας 99% . 
Επίσης, η Ελλάδα έχοντας ήδη εφαρμόσει 
κατάλληλο νομοθετικό και πολιτικό πλαί-
σιο δείχνει ετοιμότητα στα ανοικτά δεδο-
μένα υπερβαίνοντας κατά πολύ τον μέσο 
όρο της ΕΕ. 

Τέλος, στα μέσα του 2021 δημοσιεύτη-
κε η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 
2020-2025, μια νέα ολιστική ψηφιακή 
στρατηγική υπό την αιγίδα του ελληνικού 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
στην οποία περιγράφονται 455 συγκεκρι-
μένα έργα (145 εκ των οποίων βρίσκονται 
σε εξέλιξη) τα οποία υλοποιούν την στρα-
τηγική για την «Ψηφιακή Ελλάδα».

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη την ταχύτατη τεχνο-
λογική εξέλιξη των παραγωγικών βιομη-
χανιών, παρατηρείται πως η πλειοψηφία 
των εταιρειών τείνει προς την ολική αυ-
τοματοποίηση και ψηφιοποίηση των δια-
δικασιών τους. Με την χρήση ρομποτικών 
συστημάτων, διαφόρων μηχανημάτων και 
νέων τεχνολογιών που συμβάλλουν στην 
συνδεσιμότητα και στην αλληλεπίδραση 
μεταξύ αυτών και άλλων συσκευών, οι 
εταιρείες επιτυγχάνουν είτε πλήρη, είτε 
μερική αυτοματοποίηση των διαδικασιών 
τους. Οι σημαντικότερες τεχνολογίες που 
πρόκειται να επικρατήσουν τα επόμενα 

χρόνια, είναι το Internet of Things, η τε-
χνητή νοημοσύνη (AI), η Cyber Security, 
καθώς και τα δίκτυα 5G.

Όσον αφορά στην Ελλάδα, παρ’ όλο που 
υπάρχει μεγάλος αριθμός καινοτόμων επι-
χειρήσεων, η ψηφιοποίηση που έχουν πε-
τύχει είναι αρκετά χαμηλότερη συγκριτικά 
με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ. Ωστόσο, 
όλο και περισσότερες εταιρείες επενδύ-
ουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό, με 
σκοπό την ανάδειξή τους στην αγορά. Η 
τεχνολογία που χρησιμοποιείται από τις 
περισσότερες επιχειρήσεις είναι τα Big 
Data Analytics και το Cloud Computing. 
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