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1. O ασφαλέστερος δρόµος να βγούµε από την κρίση είναι να χρησιµοποιήσουµε εργαλεία που παρέχει η 

σύγχρονη τεχνολογία. Αυτό δεν είναι µόνο ελληνική παρατήρηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού 
διαπίστωσε την οδυνηρή υστέρησή της στις τηλεπικοινωνίες, προσπαθεί τώρα να καλύψει το έδαφος 
µε νέες στρατηγικές, όπως αυτή για την Ενιαία Τηλεπικοινωνιακή Αγορά, την Digital Agenda for 
Europe 2020 (DAE 2020), η οποία υπόσχεται, µεταξύ άλλων, ότι θα δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις 
επενδύσεων, ώστε ο καταναλωτής να απολαµβάνει ευρυζωνικές ταχύτητες 50 και 100 Mbps, µέχρι το 
έτος 2020. H πρόκληση είναι να φτάσουµε στον τελικό χρήστη µε ευρυζωνικές συνδέσεις, είτε 
επίγεια είτε ασύρµατα / κινητά. Αλλιώς ο κλάδος κινδυνεύει να ελέγχεται σε πολύ λίγα χρόνια, από 
αµερικανικές και ασιατικές επιχειρήσεις - επενδυτές.  

2. Έτσι η αγορά και η τεχνολογία επιβάλλουν την ταχύτατη προσαρµογή στο σύγχρονο περιβάλλον ΤΠΕ 
και την υιοθέτηση εργαλείων e-Business και e-Government προς όφελος της ανάπτυξης της εθνικής 
οικονοµίας και κατ’ επέκταση του κάθε πολίτη – καταναλωτή.   

3. Στο παρελθόν, δεν µάθαµε από τα λάθη µας. Τόσο ο δηµόσιος όσο και ο ιδιωτικός τοµέας έδειξαν 
σχεδόν τα ίδια δείγµατα µη αποτελεσµατικής συµπεριφοράς ως προς τη διαχείριση των έργων του 
κλάδου ΤΠΕ, δηλαδή:  

• Είµαστε «σφικτοί». Προβαίναµε σε υπο-επένδυση (CAPEX), υπο-εξόδευση (OPEX), [0,1 – 0,5%  (του 
ΑΕΠ ή Πωλήσεων) σε σχέση µε 3-5% που είναι τα διεθνώς αποδεκτά ποσοστά]. 
• Βρισκόµαστε σε υστέρηση ως προς τους τεχνολογικούς κύκλους, καθώς βρισκόµαστε δύο έως τρεις 
γενιές πίσω στην τεχνολογία. Μέχρι να τελειώσουµε ένα έργο, αυτό έχει απαξιωθεί ήδη τεχνολογικά.  
• Χρησιµοποιούµε χαµηλότερης ποιότητας και µικρότερης δυναµικότητας ευρυζωνικότητα 
τηλεπικοινωνιακών υποδοµών. Είχαµε (και έχουµε) εφαρµογές που δεν µπορούν να «τρέξουν» λόγω 
ανεπαρκούς και ανοµοιογενούς bandwidth από την πλευρά των «παραγωγών» µέχρι τον τελικό χρήστη, 
όπου και αν βρίσκεται.  
• ∆ιστάζουµε να ξαναδούµε τη ροή των εργασιών από την αρχή µε βάση τις νέες δυνατότητες της 
τεχνολογίας (Business Process Deconstruction & Reconstruction). Συνήθως, αυτό που κάνουµε είναι να 
µηχανογραφούµε την παλιά – χειρόγραφη κατάσταση.  
 
4. Τελικά, έχουµε σήµερα έναν υψηλό βαθµό µη ικανοποιηµένων χρηστών, και κατ΄επέκταση µη 

ικανοποιηµένων πολιτών. Το δε ∆ηµόσιο, δυσκολεύεται να χρησιµοποιήσει τα συστήµατα και τις 
πληροφορίες για µελέτη των µακρο-οικονοµικών ζητηµάτων και χάραξη πολιτικής. 

 
5. Στο µέλλον  
Πρώτα πρέπει να συνειδητοποιηθεί ότι απαιτείται συνεργασία πολλών φορέων και παραγόντων για να 
καταρτισθεί και υλοποιηθεί µία (οποιαδήποτε) πολιτική ανάπτυξης:  
• Σε επίπεδο ΕΕ 
• Σε εθνικό επίπεδο και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, που παρουσιάζει ήδη σηµαντικό ψηφιακό χάσµα 
• Ανάµεσα σε όλους τους εµπλεκόµενους παράγοντες (stakeholders): 
o ΕΕ 
o Εθνικές κυβερνήσεις 
o Εθνικές Ρυθµιστικές Αρχές (όπως η ΕΕΤΤ) 
o Το οικοσύστηµα του κλάδου, που περιλαµβάνει: 



� Τηλεπικοινωνιακούς παρόχους 
� Κατασκευαστές εξοπλισµού 
� Κατασκευαστές λογισµικού 
� Βιοµηχανία (αυτοκίνητα, υγεία, εκπαίδευση, κ.λπ.). 
 
6. Τι χρειάζεται να γίνει;  
• Γενναία επένδυση (δηλαδή CAPEX). Αλλά γεννάται το ερώτηµα: ποιός θα την κάνει; Οι κρατικοί 
προϋπολογισµοί δεν αντέχουν να αναλάβουν τέτοιες δαπάνες όπως τυχόν µπορούσαν πριν την κρίση, οι 
τράπεζες έχουν τα δικά τους προβλήµατα και οι ιδιώτες δεν διαθέτουν τα απαραίτητα κεφάλαια ή 
διστάζουν. Ως προς τούτο, µία πιθανή λύση είναι η δηµιουργία εφαρµογών από τους παρόχους 
(τηλεπικοινωνιακούς ή λογισµικού), η διάθεσή τους µε την µορφή SaaS και η πληρωµή τους µε κάθε 
«συναλλαγή» ή µε τη χρήση. 
• ∆εν θα διστάζουµε να προχωρούµε σε ΕΠΑΡΚΕΙΣ δαπάνες, κάθε χρόνο (δηλαδή OPEX),  
• Να παρακολουθούµε ότι οι επενδυτικές και σχεδιαστικές αποφάσεις µας ευρίσκονται  σε αρµονία προς 
τους τεχνολογικούς κύκλους, αλλιώς µένουµε πίσω.   
• Χρειαζόµαστε άλµα υποδοµών σε ευρυζωνικότητα των τηλεπικοινωνιακών υποδοµών, άλµα ποιότητας 
και ποσότητας.  
• Τέλος, χρειαζόµαστε µεθοδολογία Business Process Deconstruction & Reconstruction. Πρέπει να 
ξαναδούµε τις ροές των εργασιών και των ενεργειών που σχεδιάζουµε. Ενδεχοµένως, πρέπει να 
ανατίθενται σε τρίτους οι µη κρίσιµες λειτουργίες (όπως π.χ. διοίκηση προσωπικού, λογιστική, 
προϋπολογισµός κ.ά.), ακόµη και στην περίπτωση κυβερνητικών φορέων (Business Process 
Outsourcing). Προφανώς αυτό προϋποθέτει σηµαντική νοµοθετική παρέµβαση για να πετύχει. Αλλά 
πρέπει να γίνει. Αλλιώς ο δηµόσιος τοµέας θα δυσκολευθεί να καλύψει τα κενά που έχει (στελεχών, 
πόρων, κεφαλαίων, τεχνογνωσίας, κ.λπ.). Αν δεν µπορείς να επιτελέσεις µία λειτουργία µόνος σου, τη 
δίνεις έξω και την πληρώνεις µε το µήνα ή µε τη χρήση.  
 
7. Στον δηµόσιο τοµέα 
• Πολιτική συνέχεια. Ο κλάδος ΤΠΕ χρειάζεται Chief Technology Officer, σε επίπεδο µόνιµου 

Υφυπουργού, αναφερόµενο απευθείας στον Πρωθυπουργό.  
• Χρειάζονται αυξηµένοι προϋπολογισµοί, ιδίως στις υπηρεσίες σχεδιασµού και υλοποίησης. Για να 

έρχονται οι καλύτεροι σε κάθε θέµα, σε κάθε έργο, και σε κάθε ειδικότητα.  
• Χρειάζεται στρατηγική Cloud Computing (IaaS/SaaS/PaaS). Για να σταµατήσει το κράτος να 

εφευρίσκει τον τροχό, µπορούµε να αντιγράψουµε το παράδειγµα της Βρετανίας και των ΗΠΑ όπου η 
κυβέρνηση αποθαρρύνει τις δηµόσιες υπηρεσίες να αγοράζουν λύσεις, η κάθε µία µόνη της και µε τα 
δικά της κριτήρια.   

 
8. Ειδικά στις τηλεπικοινωνίες, είναι πολύ σπουδαίο να κατανοηθεί ότι τηλεπικοινωνίες και πληροφορική 

κινούνται παράλληλα. Υστέρηση του ενός υποκλάδου, σηµαίνει υστέρηση και του άλλου. Αυτό δεν 
έχει γίνει κατανοητό σε εκείνους που λαµβάνουν τις αποφάσεις, τόσο στο δηµόσιο όσο και στον 
ιδιωτικό τοµέα. ∆εν έχει νόηµα να φτιάχνουµε εφαρµογές στο cloud, σε κινητά τηλέφωνα, 
εφαρµογές αυξηµένης διαλειτουργικότητας και διασύνδεσιµότητας και να προάγουµε start-ups, όταν 
δεν έχουµε bandwidth να τις «προβάλλουµε» προς τον τελικό χρήστη. Οι «στρατηγικές» που έχουν 
γίνει µέχρι τώρα, κλίνουν υπέρ της πληροφορικής και δεν συνεξετάζουν τις αλληλοεπιδράσεις των 
εξελίξεων των δύο υποκλάδων: τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής.  

 
Προς την κατεύθυνση αυτή, η πρόσφατη δηµοπρασία φάσµατος στα 800 και 2600 ΜΗΖ που διεξήχθη 
από την ΕΕΤΤ στις 13 Οκτωβρίου 2014 είναι έργο υψίστης σηµασίας. Το έργο, που έχει την ονοµασία 
«Ψηφιακό Μέρισµα», άρχισε να παίρνει µορφή το 2011, ως µνηµονιακή ανάγκη κάλυψης 
δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων. Το έτος 2013 έγινε δηµόσια διαβούλευση και γρήγορα δροµολογήθηκε η 
πορεία του µε την εποπτεία της ΕΕΤΤ. Παράλληλα συντονίστηκε και η πορεία απελευθέρωσης της ζώνης 
των 800 MHZ, από τις εκποµπές της αναλογικής τηλεόρασης ώστε το φάσµα να αποδοθεί ελεύθερο στην 



κινητή τηλεφωνία. Τα δύο αυτά έργα, Ψηφιακό Μέρισµα και Ψηφιακή Τηλεόραση, είναι υποχρεώσεις τις 
χώρας που χρόνιζαν από τους σχεδιασµούς του 2007 και υλοποιούνται σήµερα µε γοργούς ρυθµούς.  
 
Πέρα όµως από την µακρο-οικονοµική διάσταση, αποδείχθηκε επιτακτική η τεχνολογική αναγκαιότητα. 
∆ιψά η αγορά για ευρυζωνικότητα. ∆εν πρόκειται απλά για ένα ποσό 381 εκατοµµυρίων που θα λάβουν 
τα κρατικά ταµεία. Πρόκειται για ένα νέο πολύτιµο στοιχείο υποδοµής που χρειάζονται οι εταιρίες κινητής 
τηλεφωνίας για να ξεδιπλώσουν περαιτέρω τις επενδύσεις τους, ώστε να µπορούν να παράσχουν 
υπηρεσίες καλύτερης ποιότητας και νεωτερικού χαρακτήρα. Είναι τέλος, στην διάρκεια της κρίσης,  ίσως 
η πρώτη ή η δεύτερη πιο σαφής και απόλυτη έκφραση εµπιστοσύνης του κλάδου στις προοπτικές 
ανάπτυξης,  τόσο του ιδίου όσο και της χώρας.  
 
Στο τέλος του Συνεδρίου ο κ. Κ. Λουρόπουλος έκανε παρέµβαση, τονίζοντας ότι: 
• Με το ρόλο του ως Ρυθµιστή, συµµετέχει στην πρόβλεψη των µελλοντικών εξελίξεων, 
προσβλέποντας στην ανάγκη προετοιµασίας των θεσµών και των ρυθµιστικών πλαισίων, αντί της 
αντίδρασης στις εξελίξεις.   
• Αναµένεται έκρηξη διασυνδεσιµότητας συσκευών και εφαρµογών κάθε είδους ως αποτέλεσµα της 
αναδιάταξης των επιχειρησιακών εφαρµογών τόσο του δηµόσιου όσο και του ιδιωτικού τοµέα. Έδωσε 
παραδείγµατα αλλαγών συµπεριφοράς και συστηµάτων που έχουν πραγµατοποιηθεί στην έκδοση 
αεροπορικών εισιτηρίων, στις κρατήσεις ξενοδοχείων, στην έκδοση ταυτοτήτων κ.λπ., όπου σηµειώθηκε 
ριζική αλλαγή των επιχειρησιακών διαδικασιών. Ο πελάτης «έφυγε» από τον κλασικό «γκισέ» και 
πραγµατοποιεί τις συναλλαγές µόνος του, στο σπίτι του.  
• Σε όρους αξιών (ευρώ – δολαρίων κ.λπ.) πάνω από 90% των συναλλαγών του ∆ιαδικτύου είναι της 
µορφής Business to Business. Οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να «µιλούν» µεταξύ τους µε παραγγελίες, 
logistics, κ.λπ. 
• Στον χώρο του mobile banking παρατηρείται έκρηξη. Οι συναλλαγές στα ATMs παραµένουν σταθερές, 
ενώ εκθετική είναι η αύξηση των συναλλαγών µέσω κινητών τηλεφώνων.  
• Τέτοιες µεταβολές στα επιχειρησιακά µοντέλα αναµένεται να κυριαρχήσουν τόσο στον ιδιωτικό όσο 
και στο δηµόσιο τοµέα. Οι επιχειρήσεις και οι οργανισµοί πρέπει να αναδοµήσουν τον τρόπο που 
εξυπηρετούν τους πελάτες τους, τους πολίτες, όπως επίσης και τον τρόπο συναλλαγών µε τους 
προµηθευτές και τους λοιπούς συναλλασσόµενους.  
• Οι µεταβολές αυτές, θα απαιτήσουν δίκτυα επικοινωνιών αξιόπιστα και µε µεγάλες ταχύτητες.  
• Ο ρόλος των ρυθµιστών θα πρέπει να προσαρµοσθεί στις εξελίξεις αυτές.  


