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       Μαδρίτη, 20 Ιανουαρίου 2020 

   

 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ «ΕΞΥΠΝΗΣ» ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: 

Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

 

Πραγματοποιήθηκε, αυθημερόν, σε χώρους του Πανεπιστημίου Esade στη Μαδρίτη, 

ενημερωτική ημερίδα για την ανάγκη ψηφιακής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από τη 

σκοπιά της Νότιας Ευρώπης.  

Την ημερίδα άνοιξε ο κ. Javier Solana, Πρόεδρος του EsadeGeo, κέντρου για την Παγκόσμια 

Οικονομία και τη Γεωπολιτική, αναφερόμενος στη σημασία του ρόλου της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής στο ζήτημα της ψηφιακής μετάβασης και πολιτικής. Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο κ. 

Günther Oettinger, πρώην Επίτροπος για τον Οικονομικό Προγραμματισμό και τον 

Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρώην Επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και 

Κοινωνίας. Ο ίδιος τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μία ενιαία αγορά, συνεπώς, είναι 

αναγκαίο τα κράτη μέλη να είναι σύμφωνα στη λήψη μέτρων ψηφιακών πολιτικών αλλά και της 

εφαρμογής τους. Επιπλέον, στις πολιτικές αυτές θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και χώρες 

της Ευρώπης που δεν είναι κράτη μέλη, όπως η Ουκρανία. Συνεχίζοντας, έδωσε βαρύτητα στην 

ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στον ψηφιακό τομέα, η οποία έχει μείνει πίσω 

σε σύγκριση με τις Η.Π.Α. αλλά και την ταχέως αναπτυσσόμενη Κίνα. Προκειμένου η γηραιά 

ήπειρος να σταματήσει να εισάγει τεχνολογία από τις ανωτέρω δύο χώρες και να ξεκινήσει τη 

δική της παραγωγή, θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη συνεισφορά στην Έρευνα και Ανάπτυξη, 

να αυξηθεί ο αριθμός των σπουδαστών στην τεχνολογία και να εκπαιδευτεί όλος ο πληθυσμός 

με βασικές γνώσεις χρήσης αυτής. Σύμφωνα με τον κ. Oettinger, η Ευρώπη οφείλει να έχει ρόλο 

στην αντιμετώπιση αθέμιτης τεχνολογίας και ο ρόλος αυτός δεν πρέπει να περιοριστεί απλά σε 

βοηθητικός άλλων χωρών, αλλά να είναι ηγετικός. Επιπροσθέτως, σημείωσε την αναγκαιότητα 

της παρατήρησης των γειτονικών περιοχών, ήτοι η Αφρική και η Μέση Ανατολή, καθώς οι 

γειτονικές περιοχές επηρεάζουν άμεσα και την ίδια την Ευρώπη. Τέλος, ανέφερε ότι η 

χρηματοδότηση της ψηφιακής ανάπτυξης οφείλει να είναι ενιαία και όχι κρατική, για την αποφυγή 

διαφορών στην εφαρμογή των πολιτικών.  

Στη συνέχεια, στο πάνελ βρέθηκαν τέσσερεις ειδήμονες του τομέα από τις χώρες της Νότιας 

Ευρώπης, η κα. Núria Agell, Επιχειρησιακή Διευθύντρια, Τμήματος Καινοτομίας και Επιστήμης 

Δεδομένων στο ESADE, ο κ. Stefano da Empoli, Διευθυντής του I-Com, Κέντρου 

Ανταγωνιστικότητας για την Ιταλία, ο κ. Vasco Figueiredo, Ερευνητής του Fundação Francisco 

Manuel dos Santos για την Πορτογαλία, ενώ τη χώρα μας εκπροσώπησε ο κ. Άγγελος 

Τσακανίκας, Επίκουρος Καθηγητής της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου και Επιστημονικός Σύμβουλος του ΙΟΒΕ. Τη συζήτηση διεύθυνε ο κ. Ángel Saz-

Carranza, Διευθυντής του EsadeGeo. Τα σημαντικότερα σημεία από την ομιλία τους ήταν η 
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ανάγκη της εκπαίδευσης του συνόλου του πληθυσμού για την ένταξή τους στη νέα 

πραγματικότητα, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το διαδίκτυο και τις νέες τεχνολογίες. Οι 

χώρες του ευρωπαϊκού νότου δεν έχουν αναπτυχθεί στον συγκεκριμένο τομέα όσο τα υπόλοιπα 

κράτη της Ένωσης. Για παράδειγμα, όπως ανέφερε ο κ. Stefano da Empoli, στην Ιταλία, μόλις 

ένας στους τρεις ενήλικες έχει πραγματοποιήσει αγορές μέσω διαδικτύου, ποσοστό αρκετά 

χαμηλότερο από άλλα κράτη. Επιπλέον, όπως ανέφερε ο κ. Vasco Figueiredo, ιδιαίτερα 

σημαντική πλέον είναι η συλλογή και η ανάλυση των δεδομένων, ενώ οι ψηφιακές πολιτικές 

οφείλουν να λαμβάνονται γρήγορα, καθώς ταχέως αλλάζει και εξελίσσεται και η τεχνολογία. 

Ωστόσο, η κα. Núria Agell, υποστήριξε ότι τα δεδομένα, όταν συλλέγονται από μία εταιρία, 

οργανισμό κοκε, οφείλουν να είναι απολύτως εμπιστευτικά και να μην διαμοιράζονται σε τρίτους.  

Ο κ. Τσακανίκας ανέφερε συνοπτικά την ελληνική κατάσταση, Συγκεκριμένα, τόνισε ότι η 

ψηφιακή μετάβαση επηρεάστηκε από την οικονομική κρίση, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι 

δεν έγιναν ορισμένα βήματα προς αυτήν. Ένα παράδειγμα είναι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση 

καθώς και το taxisnet. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεδομένης της σημασίας που έχει η ανάπτυξη της 

οικειότητας των πολιτών με το διαδίκτυο και τα νέα ψηφιακά συστήματα, πολιτικές υποχρέωσης 

χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών βοηθούν την ψηφιακή μετάβαση και υιοθέτησή της από όλον 

τον πληθυσμό. Επίσης, περιέγραψε τη συμμετοχή των ελληνικών πανεπιστημίων σε πολλά 

διεθνή προγράμματα, η οποία είναι αρκετά υψηλή, καθώς και την ανταγωνιστικότητα των 

πανεπιστημίων στον συγκεκριμένο τομέα. Παρόλα αυτά, το πρόβλημα με το οποίο η χώρα είναι 

αντιμέτωπη είναι η έλλειψη μετατροπής των σπουδών αυτών σε επιχειρηματικές ιδέες, κάτι που 

επηρεάζει το σύνολο της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων, δεδομένου ότι η τεχνολογία 

λειτουργεί καταλυτικά στην εξέλιξή τους.  

Αναφορικά με την τεχνολογία 5G, κάθε χώρα έχει κάνει διαφορετικά βήματα για την υιοθέτησή 

της. Συγκεκριμένα, η Ισπανία έχει ήδη εφαρμόσει τη συγκεκριμένη τεχνολογία, ενώ, αντιθέτως, 

η Ελλάδα δεν έχει θεσπίσει ακόμα κάποιο σχέδιο για την εγκατάστασή της. Όπως δήλωσε όμως 

ο κ. Τσακανίκας, η Ελλάδα, η οποία αποτελεί και πύλη εισόδου της Κίνας στην περιοχή, 

αναμένεται να στραφεί στο μέλλον στην εισαγωγή της τεχνολογίας αυτής. Τέλος, σύμφωνα με 

τους ομιλητές, άμεση αναγκαιότητα αποτελεί η υιοθέτηση πολιτικών που θα αυξήσουν την 

Έρευνα και Ανάπτυξη καθώς και την υιοθέτηση και εφαρμογή βασικών τεχνολογιών από το 

σύνολο του πληθυσμού. 
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