


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







Επιπτώσεις του COVID-19 για την 
Ευρωπαϊκή ψηφιακή βιομηχανία

Impact of COVID-19 on 
our members

77%
περιμένουν αρνητικές 

δημοσιονομικές επιπτώσεις 
από τη πανδημία COVID-19

35%
αναμένουν απολύσεις

74%
εταιρειών που παραδίδουν 

διασυνοριακά στην Ευρώπη έχουν 
βιώσει διαταραχές στις παραδόσεις1

Αποτελεσματικά μέτρα2

Impact of COVID-19 on 
our members

“Η βοήθεια από τις κυβερνήσεις 
για την καταβολή μεριδίου των 
μισθών των εργαζομένων” και 

“αναβολή των πληρωμών φόρου”
είναι τα εθνικά μέτρα που ζητούνται 

περισσότερο

90%
Όσον αφορά τα μέτρα της Ε.Ε., 

σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες 
θεωρούν ότι ένα πακέτο κινήτρων 

για ψηφιακό μετασχηματισμό είναι 
“εξαιρετικά σχετικό” (59%) 

ή “σχετικό” (31%) για να βοηθήσει 
την Ε.Ε. να ανακάμψει από την κρίση

Αντίληψη της κρίσης

50%
πιστεύουν ότι οι κυβερνήσεις 

κάνουν πολύ λίγα για να 
υποστηρίξουν επιχειρήσεις 

που έχουν ανάγκη

Source: Bitkom Research 2020 | Base: All respondents (n=634); multiple answers were possible
1 Only considers respondents for which cross border EU deliveries are relevant and that are aware of the impact (n=208)
2 Base: All respondents (n=399). No response available for Germany.

93%
πιστεύουν ότι η πανδημία 

COVID-19 θα οδηγήσει 
σε παγκόσμια ύφεση



7%

24%

29%

53%

47%Αριθμός υπαλλήλων στην εταιρεία

Οικονομική απόδοση της εταιρείας σας

Πολύ αρνητικά Μάλλον αρνητικά Ούτε αρνητικά-Ούτε Θετικά Μάλλον θετικά Πολύ θετικά ΔΞ/ ΔΑ

Απομακρυσμένη εργασία

82%
Από τους υπαλλήλους 

μπορούν να εργαστούν από 
το σπίτι2

Source: Bitkom Research 2020 | Base: All respondents (n=634); multiple answers were possible
1 Question “staff unable to work” was not included in the German survey (n=399)
2 Question on remote working was not included in the Hungarian survey (n=486)

Ποια από τις ακόλουθες δηλώσεις ισχύει για την εταιρεία σας 
σχετικά με τις επιπτώσεις του COVID-19;

2,1%

10,9%

23,1%

23,2%

30,4%

51,9%

65,3%

ΔΞ/ΔΑ

Τίποτα από τα παραπάνω

Το προσωπικό δεν μπορεί να εργαστεί

Μειωμένες ποσότητες παραγωγής

Οι πελάτες ακυρώνουν παραγγελίες

Αναβολλή επί του παρόντος επενδυτικών αποφάσεων

Αναβολλή παραγγελιών

1

77%

36%



18%

18%

27%

60%

78%

89%

89%

92%

92%

21%

23%

9%

7%

11%

39%

39%

31%

22%

10%

9%

23%

Ζητήθηκε από τους υπαλλήλους να κάνουν τακτικές διακοπές

Μειωμένες ώρες εργασίας ή μερική εργασία

Κλείσιμο γραφείου ή εργοστασίου

Σύσταση ομάδας κρίσης

Εργασία από το σπίτι

Σύσταση για εργασία από το σπίτι

Οδηγίες/ μέτρα υγιεινής

Δημιουργία τεχνικών απαιτήσεων για εργασία από το σπίτι

Αντικατάσταση φυσικών συναντήσεων με τηλεδιάσκεψη

Ήδη εφαρμόζεται Σχεδιάστηκε/ συζητήθηκε Εφικτό, αλλά όχι ζήτημα Αδύνατο ΔΞ/ΔΑ

Source: Bitkom Research | Base: All respondents (n=634); multiple answers were possible



8%

12%

13%

15%

17%

19%

19%

40%

41%

51%

52%

56%

63%

40%

28%

23%

24%

19%

Ανοιχτά καταστήματα τεχνολογίας, επιτρέποντας αγορές σε Η/Υ, 
τηλέφωνα, οθόνες, συσκευές Wi-Fi, κ.λπ.

Πρόσβαση σε δάνεια χαμηλού επιτοκίου

Ασφάλεια δικαίου που δηλώνει το COVID-19 υπόθεση 'Force Majeure'

Προσφορές και έργα ΤΠΕ σε δημόσιους τομείς που μπορούν να 
παραδοθούν εξ αποστάσεως

Αναβολή πληρωμών φόρου

Βοήθεια από την κυβέρνηση για την καταβολή μεριδίου της 
μισθοδοσίας του προσωπικού

Απαραίτητο για την αποφυγή πτώχευσης Απαραίτητο για την αποφυγή μεγάλων περικοπών ή απολύσεων

Όχι (μεγάλη) βοήθεια για την εταιρεία μου ΔΞ/ΔΑ

Απαραίτητο για την 
αποφυγή πτώχευσης

Αποφυγή μεγάλων 
περικοπών ή απολύσεων

Όχι (μεγάλη) 
βοήθεια

Source: Bitkom Research | Base: All respondents (n=399); multiple answers were possible. No response available for Germany.



36%

45%

45%

50%

52%

55%

56%

59%

33%

32%

38%

39%

33%

32%

31%

31%

Ευρωπαϊκές επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές (Fiber, 5G κ.λπ.)

Καθυστέρηση νέων υποχρεώσεων συμμόρφωσης, λόγω κλεισίματος 
εργοστασίου ή/ και διακοπής σε αλυσίδες εφοδιασμού

Ευρωπαϊκές επενδύσεις στην ψηφιακή εκπαίδευση

Αύξηση της ευελιξίας σε κρατικές ενισχύσεις

Ειδικό επενδυτικό σχέδιο για καινοτόμες μικρές και μεσαίες εταιρείες 
τεχνολογίας σε βασικούς τομείς

Θέσπιση νομοθεσίας για απομακρυσμένες λειτουργίες & 
δραστηριότητες (π.χ. ηλεκτρονικές υπογραφές)

Χρήση υπάρχοντα ευρωπαϊκού μηχανισμού χρηματοδότησης για την 
έναρξη πρόσθετων έργων και διαγωνισμών

Πακέτο τόνωσης για την υποστήριξη ψηφιακού μετασχηματισμού 
τομέων π.χ. υγεία, περιβάλλον

Πολύ σχετικό Μάλλον σχετικό Μάλλον άσχετο Entirely irrelevant ΔΞ/ΔΑ

Πολύ σχετικό Μάλλον σχετικό

Source: Bitkom Research | Base: All respondents (n=399); multiple answers were possible. No response available for Germany.





Συνεχή επικοινωνία και συνεργασία 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.

Πρωτοβουλίες



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.

60

Επιστολές προς την Πολιτεία για τα Μέτρα στήριξης 
που αφορούν σε επιχειρήσεις του κλάδου 
τεχνολογίας, οι οποίες πλήττονται από τον COVID-19:

8
• ΚΑΔ επιχειρήσεων του κλάδου τεχνολογίας
• Φορολογικά, ασφαλιστικά θέματα
• Θεσμικά, νομικά θέματα για διαδικασίες/ 

προθεσμίες υλοποίησης έργων, κ.λπ.

Σύσταση ομάδα δράσης COVID-19 στο ΣΕΠΕ

Πρωτοβουλίες



18 Ενημερώσεις προς τις Επιχειρήσεις - Μέλη του ΣΕΠΕ:

• Αποφάσεις, Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, Νομοθεσία
• Αποτελέσματα της πανευρωπαϊκής έρευνας για τις επιπτώσεις του κορωνοϊού στην ψηφιακή 

βιομηχανία από τον ΣΕΠΕ και τον DIGITALEUROPE
• Νομοθετικές Πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της Πανδημίας 
• Επιχειρήσεις του κλάδου τεχνολογίας που εντάσσονται στα Μέτρα Στήριξης

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

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΣΤΗΡΙΞΗ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ - ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Πρωτοβουλίες
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1991

2001

2010

2020-2030

Πηγή: E.E., 2016



2001 2020-2030











Μελέτη στρατηγικού σχεδιασμού κλάδου ΤΠΕ στην Ελλάδα - Σύνοψη
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Σημαντικότερες
προκλήσεις που

Αντιμετωπίζουν οι εταιρίες 
του κλάδου ΤΠΕ

(% επιχειρήσεων)

Κυριότερα θέματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος | Στοιχεία Έρευνας Deloitte σε ~160 εταιρίες ΤΠΕ

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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Η ευκαιρία που πρέπει να αδράξει ο κλάδος ΤΠΕ στην Ελλάδα

Ο κλάδος ΤΠΕ

οδηγεί τη μετάβαση προς 
μία νέα, σύγχρονη, 
ψηφιακή Ελλάδα



© 2020 Deloitte Business Solutions S.A.
Slide 26 of 59

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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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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Αντίκτυπος στην οικονομία | Εν κατακλείδι… αποτελέσματα

+€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.
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