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ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ: ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΨΗΛΑ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ Η ΕΛΛΑΔΑ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΕ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ



Καθώς ο κόσµος και η Ελλάδα καλείται να αντι
µετωπίσει το δεύτερο κύµα πανδηµίας, η 
παγκόσµια οικονοµική ανάκαµψη θα εξαρτηθεί 
από το ελεύθερο εµπόριο και τις ανοικτές 
αγορές. Για το λόγο αυτό, η Enterprise Greece 
συνεχίζει ακάθεκτη αφενός να υποστηρίζει τις 
εξαγωγικές επιχειρήσεις και αφετέρου, αναλα
µβάνει πρωτοβουλίες, όπως η συµµετοχή στη 
φετινή 3η ∆ιεθνή Έκθεση Εισαγωγών CIIE 
2020, καθώς και η διοργάνωση masterclass για 
την προβολή των Ελληνικών κρασιών.

H 3η ∆ιεθνής Έκθεση Εισαγωγών της Κίνας 
πραγµατοποιήθηκε από τις 5 έως τις 10 Νοεµ
βρίου στη Σαγκάη και ήταν η πρώτη φορά µ
ετά την πανδηµία που η χώρα είχε περίπτερο 
σε έκθεση. Στην CIIE συµµετείχαν περισσότε-
ρες από 1000 εταιρείες από όλο τον κόσµο.

Στόχος της έκθεσης είναι να ενισχύσει την 
οικονοµική συνεργασία µεταξύ των χωρών και 
να προωθήσει το εµπόριο, συµβάλλοντας έτσι 
στην παγκόσµια οικονοµική ανάπτυξη.

Η συµµετοχή της Ελλάδας µε εθνικό περίπτε-
ρο στον τοµέα των τροφίµων και ποτών επέ-
τρεψε στις ελληνικές επιχειρήσεις να προσεγ-
γίσουν µια πολύ µεγάλη αγορά, όπου οι ελλη-
νικές εξαγωγές τροφίµων έχουν περιθώριο 
ανάπτυξης.
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Προς το παρόν, η Κίνα φαίνεται να αντιµετωπί-
ζει τον COVID-19 και µε τη διοργάνωση της ∆ι-
εθνούς Έκθεσης Εισαγωγών επιδεικνύει την 
δέσµευσή της στην προώθηση του διεθνούς ε
µπορίου. Πριν από την έναρξη της πανδηµίας, 
η ελληνική οικονοµία είχε εισέλθει σε µια φάση 
ανάπτυξης. Στόχος µας τώρα είναι να συνεχί-
σουµε, µόλις ο κόσµος ανατείλει από την 
κρίση. Το πιο σηµαντικό είναι ότι η Ελλάδα έχει 
ανοιχτεί στον κόσµο και έχει επανατοποθετη-
θεί στις παγκόσµιες αγορές. Οι πρόσφατες 
επενδύσεις της Microsoft και της Volkswagen 
στην Αστυπάλαια συνηγορούν στο ότι η χώρα 
µετατρέπεται σε κέντρο καινοτοµίας, προσελ-
κύοντας κορυφαίους γίγαντες της τεχνολογί-
ας και της επιχειρηµατικότητας από την 
Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Ασία.

Εν τω µεταξύ, η ελληνική κυβέρνηση προωθεί 
τις µεταρρυθµιστικές της προσπάθειες. Τον 
τελευταίο ενάµιση χρόνο, η κυβέρνηση έχει 
εφαρµόσει σηµαντικές µεταρρυθµιστικές 
πρωτοβουλίες, ενώ πρόσφατα ανακοίνωσε 
περαιτέρω διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις - 
από τη δηµιουργία νέων κανόνων χρήσης γης 
µέχρι τον εξορθολογισµό του δικαστικού 
συστήµατος. Οι επενδυτές ανταποκρίνονται. 
Η Ελλάδα βλέπει έντονο ενδιαφέρον σε βασι-
κούς τοµείς όπως η ενέργεια, ο τουρισµός, η 
ανάπτυξη ακινήτων, οι ιδιωτικοποιήσεις, η τε-
χνολογία, η εφοδιαστική αλυσίδα και οι υποδο
µές.

Η Ελλάδα ατενίζει το µέλλον και εργάζεται 
σκληρά για την οικονοµική ευηµερία των πολι-
τών της. Ένα µέλλον που θα βασίζεται στις 
ανοικτές αγορές, το ελεύθερο εµπόριο µε συ-
νεργάτιδες χώρες -όπως σε αυτήν την περί-
πτωση η Κίνα- και την καινοτοµία.

Μπέττυ 
Αλεξανδροπούλου

Εντεταλµένη 
Σύµβουλος
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Πρόεδρος 
ΣΕΚΕΕ

Για την δυναµική του κλάδου, την πορεία των 
startup, τις κινήσεις για την αντιµετώπιση των 
συνεπειών της πανδηµίας αλλά και την προσέλ-
κυση ισχυρών επενδύσεων στην τεχνολογία 
µιλά ο Παντελής Αγγελίδης, Πρόεδρος του 
Συνδέσµου Επιχειρήσεων Καινοτόµων 
Εφαρµογών Ελλάδας (ΣΕΚΕΕ).

Πρέπει να 
αξιοποιήσουμε 
τις ευκαιρίες που 
δημιούργησε η 
πανδημία.

ΣΥΝEΝΤΕΥΞΗ

Παντελής 
Αγγελίδης

Στις αρχές του χρόνου ο ΣΕΚΕΕ υιοθέτησε ένα στρατηγι-
κό πλάνο με στόχο να συμβάλλει στην επιτάχυνση του 
ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας και ιδιαίτε-
ρα των ΜΜΕ. Η πανδημία ώθησε επιχειρήσεις και δημό-
σιο σε ταχύτατες διαδικασίες προς αυτή την κατεύθυν-
ση. Που θεωρείτε ότι βρίσκεται η χώρα μας σήμερα σε 
σχέση με ένα χρόνο πριν και ποιος είναι ο επόμενος 
στόχος; 

Η χώρα έχει προχωρήσει πολύ τον τελευταίο χρόνο. 
Όπως σωστά αναφέρατε η πανδηµία λειτούργησε ως 
επιταχυντής µεταρρυθµίσεων για τις οποίες είτε διστά-
ζαµε, είτε φοβόµασταν, είτε αδιαφορούσαµε. Βέβαια, 
όταν το πράγµατα γίνονται υπό πίεση και άρα χωρίς 
σχέδιο, η πιθανότητα να γίνουν λάθη - να έχουµε αστο-
χίες µεγαλώνει τόσο πού που γίνεται βεβαιότητα. Ένα 
τέτοιο παράδειγµα είναι η τηλεϊατρική η οποία από εκεί 
που ήταν στην αφάνεια, στην απαξίωση θα πω, ξαφνικά 
εµφανίστηκε στην πρώτη γραµµή χωρίς θεσµική κατο-
χύρωση, γνωσιακή επάρκεια και τεχνολογική ωριµότη-
τα. Θα πρέπει να αξιοποιήσουµε τις ευκαιρίες που δηµι-
ούργησε η πανδηµία και ορθολογικά να υλοποιήσουµε 
ένα σχέδιο ψηφιακού µετασχηµατισµού του κράτους 
και της οικονοµίας.

Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες στους οποίους επικεντρώ-
θηκε  ο ΣΕΚΕΕ για να συνδράμει τις επιχειρήσεις στον 
ψηφιακό μετασχηματισμό, ώστε να ανταποκριθούν στις 
προκλήσεις της  4ης βιομηχανικής επανάστασης; 

Ο ΣΕΚΕΕ εκπροσωπεί τους παραγωγούς ψηφιακής τε-
χνολογίας της χώρας, ένα από τους πιο δυναµικούς εξα-
γωγικούς κλάδους της οικονοµίας µας που καινοτοµεί 
και πρωτοπορεί. Ο ΣΕΚΕΕ επιδιώκει να συµβάλλει στην 
επιτάχυνση του ψηφιακού µετασχηµατισµού των στρα-
τηγικών κλάδων της οικονοµίας και των φορέων της 
χώρας, έχοντας καταρτίσει ένα στρατηγικό πλάνο, το 
οποίο βασίζεται σε τρεις πυλώνες:

- Εξωστρέφεια 

-Συνέργειες

- Θεσµικές Παρεµβάσεις

Ως πρώτοι τοµείς ενεργειών έχουν επιλέγει για διαφο-
ρετικούς λόγους ο καθένας, η Ναυτιλία, ο Τουρισµός, η 
Αγροδιατροφή και η Υγεία.



Το οικοσύστημα των startup  στην Ελλάδα θεω-
ρείτε ότι έχει ωριμάσει αρκετά; Τι μπορεί να 
προσδώσει στην ισχυροποίηση της χώρας στο 
διεθνές στίβο;  

Και ναι και όχι. ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι σε 
σχέση µε πριν 5 χρόνια έχουµε σαφώς πιο ώριµο 
οικοσύστηµα. Οι νέοι επιχειρηµατίες είναι πιο 
προσγειωµένοι, οι επενδυτές είναι πιο ενηµε-
ρωµένοι, οι δοµές στήριξης 
έχουν µάθει από τα λάθη τους και 
το κράτος έχει πολύ πιο ξεκάθα-
ρη άποψη πως µπορεί να σταθεί 
αρωγός, ιδιαίτερα τον τελευταίο 
χρόνο. Το πιο σηµαντικό είναι ότι 
πλέον το οικοσύστηµα έχει επι-
τυχίες για τις οποίες µπορεί να 
είναι υπερήφανο και οι οποίες 
ενισχύουν την αυτοπεποίθηση 
όλων. Επιτυχίες και εξαγορών και 
εταιριών µε ηγετική παρουσία 
διεθνώς. Βέβαια είµαστε ακόµη 
πολύ πίσω σε σχέση µε τον υπόλοιπο κόσµο και 
πάσχουµε ακόµη από τη “startupίτιδα”, όπως 
την ονοµάζω, δηλαδή την υπερβολική προσοχή 
στον κόσµο των νεοφυών επιχειρήσεων µε 
αποτέλεσµα τη δηµιουργία ανεδαφικών 
προσδοκιών. Νοµίζω έχουµε ωριµάσει αρκετά 
ώστε να αντιληφθούµε ότι απαιτείται ενιαία λει-
τουργία του οικοσυστήµατος ψηφιακής καινο-
τοµίας, από τη startup που γεννιέται τώρα 
µέχρι το πρώτο ελληνικό unicorn που είµαι βέ-
βαιος ότι σύντοµα θα καταφέρουµε να έχουµε.

Είναι ικανός ο ψηφιακός μετασχηματισμός που 
βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη στην χώρα 
μας να δημιουργήσει νέες θέσει εργασίας και να 
συμβάλλει στην αναχαίτιση του brain drain; 

∆εν υπάρχει καµιά αµφιβολία. Άλλωστε το βλέ-
πουµε ήδη, διεθνείς επενδύσεις των τελευταί-
ων δύο χρόνων στελεχώνονται και από συνα-
δέλφους που επιστρέφουν από το εξωτερικό. 
Άρα το brain gain είναι σε εξέλιξη και θα πρέπει 
να είµαστε “στο πόδι” ώστε να ενισχυθεί.

Πως αξιολογείτε τις πρόσφατες επενδύσεις μεγάλων 
τεχνολογικών κολοσσών στην Ελλάδα; Πιστεύετε ότι 
μπορεί η χώρα να μετεξελιχθεί πράγματι σε τεχνολο-
γικό Hub  της ευρύτερης περιοχής και υπό ποιες προ-
ϋποθέσεις; 

Πιστεύω ότι οι επενδύσεις αυτές είναι ευλογία. 
Ακούω µερικές φορές προβληµατισµούς και επιφυ-
λάξεις. ∆εν θα πρέπει να είµαστε κοντόθωροι. 
Τέτοιες επενδύσεις όχι µόνο δηµιουργούν εξαιρετι-
κές θέσεις εργασίας, αλλά, το κυριότερο, τοποθε-
τούν τη χώρα στον παγκόσµιο χάρτη καινοτοµίας, 
οδηγώντας σε εκρηκτική ανάπτυξη. Πιο πολύ πρέπει 
να ανησυχούµε αν θα αντεπεξέλθουµε στην πρόκλη-
ση και καθόλου στο αν µας δηµιουργούν θέµατα.

Οι θεσμικές παρεμβάσεις του ΣΕΚΕΕ  έχουν συμβου-
λευτικό ή και παρεμβατικό ρόλο; Πόσο θεωρείτε ότι 
έχουν συμβάλλει στη διαμόρφωση αναπτυξιακών πο-
λιτικών και δράσεων βασισμένων στην καινοτομία 
και στην εξωστρέφεια; 

Η συµβουλή είναι από µόνη της µια µορφή παρέµβα-
σης. Αν έχεις πετύχει να θεωρείσαι αξιόπιστος, 
επειδή οι συµβουλές σου είναι τεκµηριωµένες, είναι 
σχεδόν βέβαιο ότι θα δεις οι προτάσεις σου να 
υλοποιούνται. Ο ΣΕΚΕΕ νοµίζω αναγνωρίζεται ευρύ-
τερα ως µια νηφάλια, αξιόπιστη φωνή προόδου µε 
τεχνογνωσία και τόλµη.

Πως αντιμετωπίσατε την πανδημία σαν σύνδεσμος 
και πως καταφέρατε να καλύψετε το κενό της απουσί-
ας από μεγάλες διεθνείς εκθέσεις που ματαιώθηκαν, 
όπως το Mobile World Congress και ποιος ο περαιτέ-
ρω σχεδιασμός, καθώς το δεύτερο κύμα της πανδημί-
ας ήδη επελαύνει παγκοσμίως;

Το 2020 είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Καταρχάς 
για τα µέλη µας. Υπάρχει µια διάχυτη εντύπωση ότι ο 
κλάδος της τεχνολογίας ευνοείται από την πανδηµία. 
Αυτό είναι ανακριβές. Μπορεί για κάποιες λίγες 
εταιρείες να υπήρξαν παράθυρα ευκαιρίας - και αυτά 
µε µεγάλα ρίσκα λόγω της πίεσης όπως είπαµε και 
πριν, αλλά οι περισσότερες χτυπήθηκαν πολύ. Η 
ψηφιακή τεχνολογία είναι οριζόντιος κλάδος και 
εποµένως όταν πλήττεται η οικονοµία, πληττόµαστε 
και εµείς. Σκεφτείτε για παράδειγµα τις εταιρείες µας 
που υποστηρίζουν τον κλάδο του τουρισµού. Η θέση 
τους είναι πολύ δύσκολη. Ειδικά για το ΣΕΚΕΕ, τα 
πράγµατα είναι επίσης πολύ δύσκολα αυτή τη χρονιά. 
Η µαταίωση των κλαδικών εκθέσεων και κυρίως του 
MWC, όπως σωστά αναφέρατε, µας έχει οδηγήσει 
σε δύσκολες και πρωτόγνωρες καταστάσεις. 
Κάποιες επίπονες αποφάσεις έπρεπε να ληφθούν, 
όµως µε τη συνδροµή των µελών µας και την άοκνη 
εργατικότητα των µελών του ∆Σ έχουµε καταφέρει 
να ανταποκριθούµε. ∆εν εφησυχάζουµε πάντως 
καθώς και το 2021 προµηνύεται εξ́  ίσου δύσκολο.

Οι επενδύσεις τεχνολογι-
κών  κολοσσών όχι μόνο 
δημιουργούν εξαιρετικές 
θέσεις εργασίας, αλλά το 

κυριότερο, τοποθετούν τη 
χώρα στον παγκόσμιο 

χάρτη καινοτομίας, 
οδηγώντας σε εκρηκτική 

ανάπτυξη.



ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πύλη για τη Silicon Valley το 
«Thriving in the Storm» από 
την Enterprise Greece

Στην εξαγορά της Lamda Hellix, µιας από 
τις µεγαλύτερες εταιρείες λειτουργίας 
data centers στη χώρα µας, προχώρησε η 
αµερικανική Digital Realty µέσω της 
Interxion, µόλις λίγες εβδοµάδες µετά 
την ανακοίνωση της Microsoft για τη λει-
τουργία δικών της data center στην 
Ελλάδα.

Η Interxion διαχειρίζεται πάνω από 100 
data centers κυρίως στη Βόρεια και Κε-
ντρική Ευρώπη (Σουηδία, Ιρλανδία, 
Βελγιο, Γαλλία, Αυστρία κ.α.), και πλέον 
αποκτά και παρουσία στη ΝΑ Ευρώπη 
µέσω της Lamda Helix, η οποία διαθέτει 
το Athens Data Center Campus µε δύο 
data centers (Athens 1 & Athens 2). 

Η Lamda Hellix είναι ο µεγαλύτερος 
carrier και cloud-neutral colocation πά-
ροχος στην Ελλάδα, παρέχοντας το πιο 
ολοκληρωµένο portfolio best-in-class 
υπηρεσιών cloud και colocation στη 
χώρα. 

Με την εξαγορά της Lamda Hellix, η 
Digital Realty αποκτά πρόσβαση σε ένα 
εξαιρετικά σηµαντικό connectivity hub, 
σε µία από τις ταχύτερα αναπτυσσόµε-
νες αγορές της περιοχής αλλά και σηµα-
ντικής πύλης εισόδου, ενώ ενισχύει την 
παγκόσµια θέση της, που περιλαµβάνει 
περισσότερους από 4.000 πελάτες σε 
πάνω από 280 data centres, σε 23 χώρες.

Στην Digital Realty 
πέρασε η Lamda Hellix

Ένα νέο Πρόγραµµα για την Ενίσχυση της 
Εξαγωγικής ∆υναµικής καινοτόµων τεχνο-
λογικών επιχειρήσεων θα συνδιοργανώσει 
και θα στηρίξει η Enterprise Greece. Πρό-
κειται για µία πρωτοβουλία, η οποία υλο-
ποιείται σε συνεργασία µε τον οργανισµό US-MAC (US Market Access Center, 
www.usmarketaccess.com) και αποτελεί τη συνέχεια των συνεργιών της Enterprise 
Greece µε αναγνωρισµένους φορείς στο εξωτερικό, για την υποστήριξη των ελληνι-
κών επιχειρήσεων του κλάδου της καινοτοµίας-τεχνολογίας και υπηρεσιών. 

Ο οργανισµός US-MAC δραστηριοποιείται από το 1995, παρέχοντας σε εταιρείες τε-
χνολογίας, γρήγορη και επιτυχηµένη πρόσβαση στην παγκόσµια αγορά µέσω της 
Silicon Valley. 

Το Πρόγραµµα έχει τίτλο “Thriving in the Storm”. Θα υλοποιηθεί διαδικτυακά και υπο-
στηρίζεται οργανωτικά και οικονοµικά από την Enterprise Greece.

Στόχος του Προγράµµατος είναι η εκπαίδευση των επιχειρήσεων και η ενίσχυση της 
εξαγωγικής τους ικανότητας από στελέχη του οικοσυστήµατος της Silicon Valley. 

Το Πρόγραµµα απευθύνεται σε υφιστάµενες και νέες τεχνολογικές επιχειρήσεις που: 

• ∆ραστηριοποιούνται σε ένα από τους παρακάτω τοµείς

o Healthcare / Life Sciences 
o Mobile technologies 
o Robotics 
o Process Automation 
o Data Security 
o Food/Beverage Nutritional science 
o Delivery Services/Logistics 
o Computer Hardware 
o Edu-tech 
o Financial technologies
 o Collaborations/Communications for the Enterprise 
o E-commerce 
o Computer Gaming 

• έχουν πλήρως λειτουργικό προϊόν ή υπηρεσία 

• έχουν κάνει ήδη πωλήσεις στην εσωτερική αγορά και θέλουν να προωθήσουν τα 
προϊόντα/υπηρεσίες τους στις ΗΠΑ, αλλά και ευρύτερα σε διεθνείς αγορές. 

Για τη συµµετοχή τους στο Πρόγραµµα, οι ελληνικές επιχειρήσεις θα υποβάλλουν 
αίτηση συµµετοχής και θα αξιολογηθούν βάσει ενός δοµηµένου ερωτηµατολογίου και 
κριτηρίων από εξειδικευµένους συνεργάτες του οργανισµού US-MAC. Σε αυτόν τον 
1 ο κύκλο θα επιλεγούν 12 επιχειρήσεις οι οποίες θα συµµετάσχουν σε ένα ταχύρρυθµ
ο πρόγραµµα 20 ωρών, που θα υλοποιηθεί τον ∆εκέµβριο 2020. 

Θα ακολουθήσουν και άλλοι κύκλοι, ώστε όσο το δυνατόν περισσότερες εταιρείες να 
έχουν την ευκαιρία να συµµετέχουν µελλοντικά και να αποκοµίσουν τα οφέλη, συνε-
χίζοντας τα πρώτα τους βήµατα σε διεθνείς αγορές. 



Ο ΔΕΣΦΑ στη μετοχική σύνθεση 
του FSRU Αλεξανδρούπολης
Υπεγράφη η συµφωνία για την απόκτηση µεριδίου 20% στην 
Gastrade Α.Ε., την εταιρεία που αναπτύσσει το έργο για τον 
πλωτό σταθµό υποδοχής, προσωρινής αποθήκευσης και αεριο-
ποίησης Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου (LNG). Έτσι ο ∆ΕΣΦΑ, 
καθίσταται ένας από τους µετόχους του έργου, µαζί µε την 
Ελµίνα Κοπελούζου, Ιδρύτρια Μέτοχο & Πρόεδρο του ∆ιοικητι-
κού Συµβουλίου της Gastrade, την GasLog Cyprus Investments 
Ltd, τη ∆ΕΠΑ Εµπορίας και τη Bulgartransgaz EAD.

Η κατασκευή της συγκεκριµένης υποδοµής στην Ελλάδα θα συµ-
βάλλει ενεργά στην ενεργειακή ασφάλεια, ρευστότητα και απο-
δοτικότητα της χώρας και θα ενισχύσει τον στρατηγικό ρόλο της 
Ελλάδας στη ΝΑ Ευρώπη, προσφέροντας ευκαιρίες για νέες εξα-
γωγές φυσικού αερίου στην περιοχή.

Tο FSRU θα βρίσκεται 17,6 χλµ. νοτιοδυτικά του λιµανιού 
της Αλεξανδρούπολης µε χωρητικότητα αποθήκευσης 
ΥΦΑ έως 170.000 κυβικά µέτρα και δυνατότητα παροχής 
φυσικού αερίου που θα υπερβαίνει τα 5,5 δισεκατοµµύ-
ρια κυβικά µέτρα ετησίως. Η πλωτή µονάδα θα συνδεθεί 
µε το Εθνικό Σύστηµα Φυσικού Αερίου της Ελλάδας µε 
αγωγού µήκους 28 χλµ., µέσω του οποίου το αεριοποιη-
µένο LNG θα προωθείται στις αγορές της Ελλάδας, της 
Βουλγαρίας αλλά και της ευρύτερης περιφέρειας, από 
τη Ρουµανία, τη Σερβία και τη Β. Μακεδονία, µέχρι την 
Ουγγαρία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία.

Προχωρά με ταχείς 
ρυθμούς το 5G

Υπόθεση των τριών τη-
λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ι α κ ώ ν 
οµίλων της χώρας 
Cosmote, Vodafone και 
Wind θα αποτελέσει η 
ανάπτυξη της πέµπτης 
γενιάς ∆ιαδικτύου (5G) 
στην Ελλάδα, µε τις εν 
λόγω εταιρείες να κα-
ταθέτουν φακέλους αι-
τήσεων συµµετοχής 

στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων 
(ΕΕΤΤ), κατά το πρώτο στάδιο του διαγωνισµού χορήγησης δι-
καιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων. 

Πρόκειται, δηλαδή, για τις τέσσερις διαφορετικές συχνότητες 
των 700 MHz, 2 GHz, 3.400-3.800 MHz και 26 GHz, όπου και θα 
αναπτυχθεί το δίκτυο 5G. Ο διαγωνισµός, θα έχει τη µορφή δη-
µοπρασίας, και λίγο πριν εκπνεύσει η χρονιά, στις 21 ∆εκεµβρί-
ου, θα ανακοινωθούν οι υπερθεµατιστές. 

Το business plan των τριών παρόχων περιλαµβάνει, σε πρώτη 
φάση, την καταβολή συνολικού τιµήµατος αρχικού ύψους 367 
εκατ. ευρώ για την απόκτηση φάσµατος, όπως και την υλοποί-
ηση σηµαντικών επενδύσεων για την αναβάθµιση των υφιστά-
µενων (4G) κεραιοσυστηµάτων. Σε ορίζοντα τριών ετών εκτι-
µάται ότι το 60% της επικράτειας θα έχει κάλυψη 5G, ενώ 
«κλειδί», προκειµένου το Ίντερνετ πέµπτης γενιάς να καταστεί 
σηµαντική πηγή εσόδων για τους παρόχους, είναι η διεύρυνση 
της χρήσης των συµβατών συσκευών κινητής.

Όσον αφορά στα σχέδια προώθησης της χρήσης του 5G που 
θα υιοθετήσουν οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών είναι βέβαιο ότι 
από τον Ιανουάριο κι έπειτα θα ακολουθήσει η διάθεση εµπο-
ρικών πακέτων που θα ενθαρρύνουν τη σταδιακή µετάβαση 
των χρηστών από το 4G στο 5G. 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ένα πρωτοπόρο έργο για την µετατροπή της Αστυπά-
λαιας στο πρώτο έξυπνο και πράσινο νησί της Μεσογεί-
ου, που θα έχει ενεργειακή αυτονοµία, συµφώνησαν 
σήµερα η Ελληνική Κυβέρνηση και ο όµιλος 
Volkswagen. Το έργο περιλαµβάνει α) την σταδιακή 
αντικατάσταση των συµβατικών ιδιωτικής και δηµόσιας 
χρήσης οχηµάτων στο νησί µε ηλεκτρικά, β) την εισαγω-
γή καινοτόµων υπηρεσιών συγκοινωνίας και µετακίνη-
σης, καθώς και γ) την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, 
χωρίς αρνητικό οικολογικό αποτύπωµα, σε αντικατά-
σταση των σηµερινών γεννητριών πετρελαίου. Η συµ-
φωνία που υπεγράφη σήµερα από τον Υφυπουργό Εξω-
τερικών για την Οικονοµική ∆ιπλωµατία και την Εξω-
στρέφεια, Κώστα Φραγκογιάννη και τον Dr. Herbert 
Diess, CEO του οµίλου Volkswagen, επισφραγίζει την 
εθνική στρατηγική της Ελληνικής κυβέρνησης για προ-
ώθηση της “πράσινης οικονοµίας” και επιβεβαιώνει την 
ικανότητα της χώρας να προσελκύει και να υποστηρίζει 
καινοτόµες επενδύσεις.



Αφιέρωμα

Στο µεταρρυθµιστικό σχέδιο της κυβέρνησης, ώστε η Ελλάδα να 
προσελκύσει περισσότερες νέες ξένες επενδύσεις, αναφέρθηκε ο 
υφυπουργός Οικονοµικής ∆ιπλωµατίας και Εξωστρέφειας του 
Υπουργείου Εξωτερικών, Κώστας Φραγκογιάννης, µιλώντας στη 
ψηφιακή, εκδήλωση του Ελληνογερµανικού Εµπορικού και Βιοµη-
χανικού Επιµελητηρίου µε τίτλο: "Ελληνογερµανική Ηµέρα για την 
Οικονοµία και τις Επενδύσεις".

Ο ίδιος ανέδειξε το υψηλό ενδιαφέρον των Γερµανών επενδυτών 
σε πολλούς δυναµικούς τοµείς της ελληνικής οικονοµίας καθώς η 
Γερµανία αποτέλεσε στο παρελθόν και συνεχίζει να αποτελεί τον 
σηµαντικότερο ξένο επενδυτή στην Ελλάδα, όπως ανέφερε, διευ-
κρινίζοντας ότι οι γερµανικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα έχουν συ-
νολικές επενδύσεις άνω των 4,2 δισ. ευρώ, συµµετέχοντας µε 3% 
στο ελληνικό ΑΕΠ, γεγονός που καθιστά τη Γερµανία τον Νο. 1 ξένο 
επενδυτή στη χώρα µας.

Ψηλά στις 
επενδυτικές 
επιλογές των 
Γερμανών η 
Ελλάδα



Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Φραγκογιάννης επισήµανε ότι το 2020 
παρά τις δυσκολίες που επέφερε η πανδηµία, πραγµατοποιήθη-
κε µε επιτυχία το Ελληνογερµανικό Οικονοµικό Φόρουµ τον 
Μάρτιο στο Βερολίνο, για την προώθηση και τη συνεργασία Ελ-
λήνων και Γερµανών επιχειρηµατιών στους προαναφερθέντες 
κλάδους, ενώ µέχρι σήµερα τόσο το Enterprise Greece, τόσο 
και άλλοι φορείς της κυβέρνησης έχουν πραγµατοποιήσει 
πολλές διαδικτυακές εκδηλώσεις προβολής των επενδυτικών 
ευκαιριών στους κλάδους αναφοράς.

Ο κ. Φραγκογιάννης εστίασε ειδικότερα στο πεδίο της πράσι-
νης ενέργειας, όπως οι ανανεώσιµες πηγές (αιολικά - φωτοβολ-
ταϊκά) όπου το γερµανικό ενδιαφέρον ήταν πάντα υψηλό προς 
τη χώρα µας, µε πολύ σηµαντικές εταιρείες να συµβάλλουν 
στην ανάπτυξη του κλάδου, όπως και τα έργα ηλεκτρικής δια-
σύνδεσης και αυτονοµίας των νησιών, σε συνδυασµό µε την 
ατζέντα της απολιγνιτοποίησης και τα επενδυτικά σχέδια που 
διαµορφώνονται στις περιοχές της ∆υτικής Μακεδονίας και της 
Μεγαλόπολης, που προσελκύουν το ενδιαφέρον πολύ µεγάλων 
οµίλων.

Αυξανόµενο ενδιαφέρον, δείχνει επίσης η γερµανική πλευρά και 
για την παραγωγή φαρµακευτικών προϊόντων στην Ελλάδα, την 
ανάπτυξη δοµών R&D στον τεχνολογικό κλάδο καθώς και για 
την διαχείριση απορριµµάτων και την κυκλική οικονοµία, όπου 
κορυφαίες εταιρείες συζητούν µαζί µας και ενδιαφέρονται τόσο 
για τις ρυθµιστικές και όσο και για τις επιχειρηµατικές εξελίξεις 
στον κλάδο δραστηριοποίησης τους, αντλώντας διαρκώς πλη-
ροφόρηση που θα τους βοηθήσει να σχεδιάσουν την επόµενη 
επενδυτική τους κίνηση.

Μία επένδυση στον κλάδο των ΑΠΕ, όπως είπε, έχει ήδη εντα-
χθεί στο νόµο Στρατηγικών Επενδύσεων. Πρόκειται για επένδυ-
ση που αφορά έναν Ηλιοθερµικό Σταθµό Παραγωγής Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας συνολικής ισχύος 70 ΜW στην Κρήτη. Η ενέργεια 

που θα παράγεται αναλογεί µε την κατανάλωση 50.000 νοικο-
κυριών. Το συνολικό ύψος της επένδυσης είναι 268 εκατ. 

ευρώ.

Πρόσφατα κατατέθηκε και νέα επένδυση από γερ-
µανική εταιρεία για την ανάπτυξη φωτοβολταϊ-

κών πάρκων ισχύος 794 MW στις περιοχές 
Θεσσαλίας και ∆υτικής Μακεδονίας. Η 

επένδυση που βρίσκεται αυτή τη στιγµή 
σε διαδικασία αξιολόγησης έχει προ-

ϋπολογισµό 693 εκατ.

Ο κ. Φραγκογιάννης επισή-
µανε ότι έχει γίνει σαφές 

στους Γερµανούς επενδυτές 
ότι «η χώρα µας έχει κάνει άλµατα στη βελτίωση του επιχειρη-
µατικού περιβάλλοντος, ειδικά τον τελευταίο χρόνο, µε σηµα-
ντικές παρεµβάσεις σε φορολογία, κίνητρα αύξησης των 
εσόδων του κράτους, ψηφιοποίηση υπηρεσιών, βελτίωση της 
αποτελεσµατικότητας του δηµόσιου τοµέα, απλοποίηση αδειο-
δοτικών διαδικασιών, επενδυτικά κίνητρα».



Τα νέα της

Το κακόβουλο λογισμικό η 
“νούμερο 1” ψηφιακή απειλή 
στην Ε.Ε. το 2020
Τροφή σε πιο εξελιγµένες, πιο στοχευµέ-
νες, πιο εύκολα µεταδιδόµενες και πιο 
δύσκολα ανιχνεύσιµες, ψηφιακές απειλές 
δίνει η πανδηµία του COVID-19. Το 
κακόβουλο λογισµικό (malware) αναδει-
κνύεται για το 2020 ως η “νούµερο 1” 
κυβερνο-απειλή στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
για το 2020, ενώ σε άνοδο βρίσκεται το 
ηλεκτρονικό ψάρεµα (phishing), η κλοπή 
ταυτότητας και το Ransomware.

Οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, στη 
διάρκεια της πανδηµίας, γίνονται πιο 
εξελιγµένες, πιο στοχευµένες και πιο 
δύσκολο να εντοπιστούν. Η δηµιουργία 
εσόδων κατέχει τη θέση της ως κορυφαίο 
κίνητρο των εγκληµατιών στον κυβερνο-
χώρο, µε την πανδηµία του COVID-19 να 
τροφοδοτεί ακόµη πιο έντονα τις επιθέ-
σεις σε σπίτια, επιχειρήσεις, κυβερνήσεις 
και κρίσιµες υποδοµές. Τα παραπάνω 
διαπιστώνει ο ευρωπαϊκός Οργανισµός 
για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο 
(ENISA) στην 8η ετήσια έκθεση “ENISA 
Threat Landscape 2020”.

Το report αξιολογεί τις κορυφαίες απειλές 
στον κυβερνοχώρο για την περίοδο 
Ιανουαρίου 2019 - Απριλίου 2020. Η έκθεση 
εντοπίζει µια µεγάλη αλλαγή στο τοπίο 
των ψηφιακών απειλών την περίοδο της 
υγειονοµικής κρίσης του COVID-19.

Σύµφωνα µε το report του ENISA, που 
επεξεργάστηκε ο ΣΕΠΕ, οι 15 κορυφαίες 
απειλές στον κυβερνοχώρο στην Ε.Ε. για 
το 2020 είναι: 1. Κακόβουλο λογισµικό, 2. 
Web-based Attacks, 3. Ηλεκτρονικό 
ψάρεµα, 4. Web Application Attacks, 5. 
Ανεπιθύµητη Αλληλογραφία (spam), 6. 
Κατανεµηµένη άρνηση υπηρεσίας (DDoS), 
7. Κλοπή ταυτότητας, 8. Παραβίαση 
δεδοµένων, 9. Insider Threat. 10. Botnets, 
11. Φυσική χειραγώγηση, ζηµιά, κλοπή και 
απώλεια, 12. ∆ιαρροή πληροφοριών, 13. 
Ransomware, 14. Κατασκοπεία στον 
κυβερνοχώρο και 15. Cryptojacking.

Δέκα επενδυτικοί πυλώνες 
για την ψηφιακή Ευρώπη της 
επόμενης δεκαετίας
Η ψηφιακή µετάβαση, από κοινού µε την 
πράσινη ανάπτυξη, αποτελούν τους δύο 
βασικούς πυλώνες του σχεδίου ανάκαµ-
ψης “Next Generation EU” για την έξοδο 
της Ευρώπης από την κρίση, που 
προκαλεί η πανδηµία του COVID-19. Το 
20% των πόρων του σχεδίου των €750 
δισ. έχει ήδη αποφασιστεί ότι θα διατε-
θεί σε ψηφιακές επενδύσεις. 

Μετά από ειδική διαβούλευση του 
DIGITALEUROPE, στην οποία συµµετεί-
χε ως µέλος του ο ΣΕΠΕ, ο Σύνδεσµος 
προτείνει δέκα επενδυτικούς άξονες, 
πάνω στους οποίους θα πρέπει να 
κατευθυνθούν οι ψηφιακές επενδύσεις 
των κρατών - µελών στο πλαίσιο του 
“Next Generation EU”.

Οι δέκα επενδυτικοί άξονες σχετίζονται 
µε πέντε βασικούς τοµείς δράσεις: την 
ψηφιακή εκπαίδευση, την ψηφιακή υγεία, 
την ψηφιοποίηση των ΜµΕ, την Πράσινη 
Συµφωνία και τη Συνδεσιµότητα. 

Η Ευρώπη αλλάζει το πλαί-
σιο για τις ψηφιακές υπηρε-
σίες μετά από μια 20ετία
Μια πραγµατική τοµή, αντίστοιχη αυτής 
του GDPR, φιλοδοξεί να κάνει η Ευρώπη 
στον τοµέα της ψηφιακής οικονοµίας, 
αλλάζοντας το θεσµικό πλαίσιο για τις 
online υπηρεσίες. Τον ∆εκέµβριο, η Ε.Ε. 
µέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα 
καταθέσει την πρότασή της για το νέο 
νοµικό πλαίσιο, επιδιώκοντας να επα-
να-διαµορφώσει την ψηφιακή οικονοµία 
στο εσωτερικό της και να θέσει πρότυπα 
λειτουργίας για τον υπόλοιπο κόσµο, 
όπως συνέβη και στον τοµέα της 
προστασίας δεδοµένων. 

Οι ευρωβουλευτές, ήδη, ενέκριναν δύο 
εκθέσεις “νοµοθετικής πρωτοβουλίας”, 
µε τις οποίες καλείται η Επιτροπή, στο 
πλαίσιο του νόµου για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες, που αναµένεται να παρουσι-
αστεί τον ∆εκέµβριο, να εξετάσει µε 
προσοχή και να αντιµετωπίσει τις 
ελλείψεις της ισχύουσας νοµοθεσίας, 
όσον αφορά το ψηφιακό περιβάλλον. 

ΕΕ

Ελληνική πρωτιά στο EU 
Datathοn για την Ευρω-
παϊκή Πράσινη Συμφω-
νία
Ελληνικό χρώµα είχε το φετινό EU 
Datathon, µε την GeoFluxus να 
αποτελεί τη συµµετοχή της Ελλάδας 
στο 1o βραβείο για την Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συµφωνία. To EU Datathon 
είναι ένας ετήσιος διαγωνισµός, 
στον οποίο άνθρωποι µε πάθος µε 
τα δεδοµένα αναπτύσσουν νέες, 
καινοτόµες εφαρµογές, οι οποίες 
αξιοποιούν τα ανοικτά σύνολα 
συνόλων δεδοµένων της Ε.Ε.

Στον διαγωνισµό απονέµεται 
χρηµατικό έπαθλο €100.000, καθώς 
και το Βραβείο του Κοινού. Οι 
νικητές ανακοινώθηκαν κατά τη 
διαδικτυακή τελετή λήξης της 18ης 
Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας των 
Περιφερειών και των Πόλεων.

Στο φετινό EU Datathοn και στην 
Πρόκληση 1 “Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συµφωνία”, νικήτρια αναδείχθηκε η 
GeoFluxus (Βέλγιο, Ελλάδα, Λιθουα-
νία). Η συγκεκριµένη εφαρµογή 
συνδέει περιφερειακούς παραγω-
γούς βιοµηχανικών αποβλήτων µε 
αντίστοιχες εγκαταστάσεις επεξερ-
γασίας αποβλήτων.



Ημερολόγιο

Η εταιρεία Enterprise Greece είναι ο 
αρµόδιος εθνικός φορέας, υπό την 
εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών 
για την προσέλκυση επενδύσεων στην 
Ελλάδα και την προώθηση εξαγωγών. 

Στρατηγικός µας στόχος να συνδρά-
µουµε στη δηµιουργία ενός παραγωγι-
κού και αναπτυξιακού µοντέλου που θα 
δίνει έµφαση στην προσέλκυση επεν-
δύσεων σε κλάδους που η χώρα έχει 
επιλέξει ως πρώτης προτεραιότητας 
και ταυτόχρονα στην προώθηση των 
ελληνικών προϊόντων, ώστε αφενός να 
αποκτούν προβάδισµα στην προτίµηση 
των ξένων καταναλωτών και αφετέρου 
στην µετατροπή των παραγωγών σε 
επιχειρηµατίες και των επιχειρηµατιών 
σε εξαγωγείς διότι µε αυτόν τον τρόπο 
ενισχύεται και θωρακίζεται η εξαγωγι-
κή δραστηριότητα των τοπικών οικονο-
µιών και επιτυγχάνεται η παραγωγική 
ανασυγκρότηση.

Συµµετοχή στην «Digital week» της ∆ιεθνούς Έκθεσης καλλυντικών 
Cosmoprof Asia 9 – 13 Νοεµβρίου

US MARKET ACCESS CENTER – THRIVING IN THE STORM 19 Νοεµβρί-
ου: διαδικτυακή εκδήλωση παρουσίασης του Προγράµµατος Ενίσχυσης 
της Εξαγωγικής ∆υναµικής καινοτόµων τεχνολογικών επιχειρήσεων

Συµµετοχή στη ∆ιεθνή Έκθεση VIRTUAL MEDICA GERMANY 16-19 
Νοεµβρίου

Συµµετοχή στη ∆ιεθνή Έκθεση VIRTUAL BIG5 SHOW DIGITAL 
FESTIVAL GLOBAL 23-26 Νοεµβρίου

Συµµετοχή στη ∆ιεθνή Έκθεση PLMA’s 2020 Online “World of Private 
Label” 1-4 ∆εκεµβρίου

Doing Busines in Saudi Arabia 2 ∆εκεµβρίου: Ενηµερωτική εκδήλωση 
για τα τρόφιµα – ποτά και δοµικά υλικά / κατασκευές στην αγορά της Σ. 
Αραβίας

Doing Business in Japan 10 ∆εκεµβρίου: Ενηµερωτική εκδήλωση για τα 
τρόφιµα – ποτά και καλλυντικά στην αγορά της Ιαπωνίας

Tech Tuesdays:

24 Νοεµβρίου: Από την παραδοσιακή διαδικασία εξαγωγών σε καινοτόµες 
µεθόδους digital εξαγωγικών Β2Β & Β2C πωλήσεων µε τη χρήση ψηφιακών 
εργαλείων
https://attendee.gotowebinar.com/register/6905333655237528076

1 ∆εκεµβρίου: Από τις παραδοσιακές εξαγωγές στις e-exports µέσω του 
e-business & του e-commerce για δυναµική και ταχεία ανάπτυξη
https://attendee.gotowebinar.com/register/5584425465604282636

8 ∆εκεµβρίου: Από το παραδοσιακό εξαγωγικό µάρκετινγκ στο digital 
marketing µε τη χρήση των social media και καινοτόµων ψηφιακών εργαλεί-
ων επικοινωνίας             
https://attendee.gotowebinar.com/register/7942101651974669324

Βασιλίσσης Σοφίας 109, 115 21 Αθήνα
Τηλ: 210 335 5700
Fax: 210 324 2079
email: info@eg.gov.gr
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