
Smart Aegean

Η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού 
και της επιχειρηματικότητας 

στο Αρχιπέλαγος, 
για μια νέα αναπτυξιακή δυναμική.
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Η νέα “κανονικότητα” - Ζωή και εργασία απο τα νησιά 

● Παγκόσμιο ρεύμα που αναπτύχθηκε την τελευταία δεκαετία
● Εντάθηκε στην περίοδο της Πανδημίας
● Την επόμενη δεκαετία, περισσότεροι από 500 εκατομμύρια άνθρωποι θα 

έχουν αυτή τη δυνατότητα
● Τα νησιά διαθέτουν περιβαλλοντικά, αισθητικά, πολιτισμικά πλεονεκτήματα,
● Υστερούν λειτουργικά και οικονομικά.
● Νέες πολιτικές προσέλκυσης των “ψηφιακών νομάδων”
● Νέο κοινό των επαγγελματιών, στελεχών  και επιχειρηματιών οι οποίοι 

μπορούν να συνδυάζουν τηλε-εργασία και συχνές μετακινήσεις.



Προκλήσεις για τα νησιά

● Προβλήματα για τις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα
● Μοναδική πηγή οικονομικού εισοδήματος (π.χ. τουρισμός) 
● Μικρές εσωτερικές αγορές 
● Κακή συνδεσιμότητα με παγκόσμιες αλυσίδες αξίας 
● Περιορισμένες πηγές οικονομικής ανάπτυξης 
● Διαρροές εγκεφάλων 
● Γήρανση του πληθυσμού σε συνδυασμό με την αύξηση της ανεργίας των 

νέων 



Η νέα “κανονικότητα” - Πλεονεκτήματα για τα νησιά

● Οικονομικά:
○ Απεξάρτηση απο την “μονοκαλλιέργεια” του Τουρισμού
○ Οικονομική διαφοροποίηση - μικρότερος κίνδυνος από μελλοντικά οικονομικά σοκ.

● Κοινωνικά: Οι σύγχρονοι επαγγελματικοί “νομάδες” 
○ Έχουν αυξημένη οικονομική συνεισφορά στους προορισμούς εργασίας και διαβίωσης
○ Τείνουν να γίνουν ενεργά και αφοσιωμένα μέλη της τοπικής κοινότητας.
○ Φέρνουν νέα γνώση, εμπειρία και δεξιότητες,
○ Συμβάλλουν στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων

● Πολιτιστικά - Περιβαλλοντικά
○ Αυξμένο ενδιαφέρον για τον τοπικό πολιτισμό, προστασία του πολιτιστικού και φυσικού 

αποθέματος
● Διεθνής Δικτύωση  - Επικοινωνία



Προσδοκώμενος αντίκτυπος

● Στην οικονομία και στην απασχόληση, 
● Στην κοινωνία, στην υγεία και στην ευημερία του πληθυσμού (ιδιαίτερα στους 

νέους και ηλικιωμένους)
● Στην ενέργεια, στην ανθεκτικότητα στις περιβαλλοντικές και κλιματικές 

αλλαγές
● Στην ποιότητα του τουρισμού, 
● Στη γαλάζια και στην κυκλική οικονομία κ.λπ. 
● Επικοινωνία, Διαλειτουργικότητα
● Δια βίου μάθηση, επιμόρφωση, επανεκπαίδευση



Εναρμόνιση με τους στόχους του ΟΗΕ (SDGs)

● 3: Καλή υγεία και ευημερία
● 4: Ποιοτική Εκπαίδευση - Ευκαιρίες δια βίου μάθησης για όλους 
● 7: Προσιτή και καθαρή ενέργεια 
● 8: Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη 
● 9: Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές
● 11: Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες
● 13: Δράση για το κλίμα
● 14: Ζωή στο νερό
● 17: Συνεργασίες για τους στόχους 



Κυκλάδες: Σηματοδότες μιας νέας εποχής
Work from Naxos - Αριστο Παράδειγμα! - Το USP από το site:

● Πρόσβαση σε υψηλής ταχύτητας internet (Οπτικές ίνες σε εξέλιξη)
● Εθνικός αερολιμένας και λιμάνι
● Ζήσε την εμπειρία μιας νέας κουλτούρας και κάνε νέους φίλους
● Χαμηλό κόστος ζωής
● Αγγλόφωνη διεθνής κοινότητα
● Υπερσύγχρονος χώρος συν-εργασίας
● Οι πιο όμορφες παραλίες της Ευρώπης!
● Και τόσα άλλα!



GR eco Islands (ένα πρώτο βήμα…)



Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας στα Ευρωπαϊκά Νησιά

Illes Balears

Αιγαίο, Ιόνιο, Κρήτη



Εποχή Επανάστασης



Source: Development product stages for system of systems, Porter and Heppelmann, 
Wie smarte Produkte den Wettbewerb vera ̈ndern. Harv BusManag 12(2014):34–60)

Απο τα Προϊόντα στα 
Συστήματα



12 Ανατρεπτικές 
Τεχνολογίες



Νέα οικοσυστήματα 
αναδύονται



Moore’s Law:  “ Digital density doubles every two Years”
Murphy’s Law: “Anything that can go wrong will go wrong.”
Pareto Principle: “80% of the effects come from 20% of the causes.”
Conway’s Law: “Organizations design systems that mimic their organizational structure.
Brook’s Law: “Adding more people to a late project only makes it later.
Goodhart’s Law: “When a measure becomes a target, 

it ceases to become a good measure.”
Metcalfe’s Law: “The more devices connected to a system, the more useful it becomes.”
Watson’s Law: “Everything will be transformed by AI”
Martec’s Law: “Technology changes exponentially, 

but organizations change logarithmically.”

Οι 9 νόμοι της Ψηφιακής 
Εποχής

Source: McKInsey  “What ‘digital’ really means” 
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https://www.google.com/url?q=https://en.wikipedia.org/wiki/Pareto_principle&sa=D&source=editors&ust=1626728106798000&usg=AOvVaw2442-Zj3KOPHEaW6AMfPN3
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Το νέο ψηφιακό χάσμα 



Πού βρίσκεται η Ελλάδα;



Ελλάδα 4.0



Στρατηγικές και Συνέργειες



Φόρουμ για τον 
Ψηφιακό Μετασχηματισμό

Open is the new Smart!



forum

2001 eBusiness forum

2021



Τι να κάνουμε...

● Ανάληψη πρωτοβουλίας από τους τοπικούς φορείς, (με πρωτοστάτη τον Κόμβο Καινοτομίας???)
● Διοργάνωση συνάντησης/workshop για την επισήμανση των αναγκών/προτεραιοτήτων 
● Δημοσιοποίηση στα ΜΜΕ και SM
● Συγκρότηση μιας ομάδας Πρεσβευτών της ιδέας (Ελληνες και Ξένοι που ήδη αποτελούν 

παραδείγματα)
● Επικοινωνία/Προσέλκυση/Κινητοποίηση πιθανών ωφελουμένων
● Ενημέρωση και Υποστήριξη Πολιτείας (Περιφέρεια ΓΓΑΝΠ/ΥπΨΔ/ΥπΑΝ κλπ)
● Roadmap νέων υποδομών και υπηρεσιών σε συνεργασία με επιχειρηματικούς, ακαδημαϊκούς και 

κυβερνητικούς φορείς 
(και  παρόχους κιν. τηλεφωνίας 

● Δημιουργία αναπτυξιακού φορέα (ScaleUp Aegean)
● Διασύνδεση με άλλους νησιωτικούς προορισμούς με αντίστοιχες πρωτοβουλίες, για ανταλλαγή 

εμπειρίας
● Δημιουργία πολύγλωσσου δικτυακού τόπου (Work-from-Aegean.gr/Live-in-Aegean.gr)



Πρόκληση αλλά και Ευκαιρία!

Ψηφιακός Μετασχηματισμός 

με Ανοικτότητα, Συμμετοχή, και 
Λογοδοσία



❏ Digital Transformation Now! Springer, 2018

❏ Strategy, not Technology, Drives Digital Transformation, MIT Sloan, 2015

❏ “What ‘digital’ really means”, McKinsey, 2015

❏ Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and 

the global economy, McKinsey Global Institute, 2013, 2019

❏ "IDC says get on board with the DX economy or be left behind"O'Donnell, 

Jim (2017)

Ψηφιακός Μετασχηματισμός
Βιβλιογραφία
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