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Το πώς μας επηρέασε η πανδημία η οποία λειτούργησε σαν
καταλύτης. Οι πιο πολλές στρατηγικές αποφάσεις και τα project που
κληθήκαμε να υλοποιήσουμε είχαν σχεδιαστεί πριν την πανδημία.
Αυτό το οποίο ήταν κρίσιμο πριν και ήταν πράγματι γιατί θα
αντιπροσώπευε ένα μεγάλο κομμάτι του ΑΕΠ, το κόστος της γραφειοκρατίας
ήταν τεράστιο για τον κρατικό προϋπολογισμό. Πριν λοιπόν είχε υπολογιστεί
της τάξης του 6,7 του ΑΕΠ τότε.
Για μας λοιπόν ήταν κάτι πολύ σημαντικό στο προεκλογικό μας
πρόγραμμα. Φτιάξαμε το καινούργιο Υπουργείο, φτιάξαμε μια καινούργια
οντότητα με νέες διαδικασίες, ώστε να αλλάξει ο τρόπος που συναλλάσσετο ο
πολίτης με το κράτος.
Αυτό στην κρίση της πανδημίας έγινε ακόμα πιο επιτακτικό.
Κατά μία έννοια θέλαμε να ψηφιοποιήσουμε τη σχέση μας, τις δυνάμεις μας,
τη διάδρασή μας με τον πολίτη και φτιάξαμε ένα portal στο μοντέλο του
Ηνωμένου Βασιλείου. Μια κάρτα ταυτότητας, σύμφωνα με το μοντέλο και τον
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έχουμε και μαζί μας εδώ σήμερα. Ένα κυβερνητικό portal διαθέσιμο άνευ
χρέωσης σε όλους.
Με μαθήματα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων από την πλευρά των
πολιτών. Σχετικά με το 5G παρουσιάσαμε ένα μοναδικό, ενιαίο μοντέλο μέσα
από το οποίο είχαμε αποφασίσει να γίνει ένα οικοσύστημα για τις
δημοπρασίες. Τα έσοδα από αυτή την διαδικασία 25% θα πήγαινε στη
δημιουργία ενός venture capital και δεν θα έφευγαν κατευθείαν στον
προϋπολογισμό, έτσι ώστε να υπάρχει μια κάθετη σχέση με το αντικείμενο.
Αν δείτε διάφορες μελέτες οι οποίες έχουν γίνει θα ήταν εύκολο
να έχουμε το 5G την άλλη χρονιά, αλλά δεν θέλαμε μόνο αυτό. Δεν θέλαμε να
εκμεταλλευτούν απλώς οι κάποιες εταιρείες την ευκαιρία. Θέλαμε το όφελος
για μας να είναι το βέλτιστο και υπό την έννοια αυτή, το κομμάτι αυτό θα
θέλαμε να δώσουμε χώρο για να αναπτυχθούν και οι δυνατότητες της
ακαδημαϊκής κοινότητας και των start up.
Θα λειτουργούσε το 5G σαν καταλύτης στις δράσεις όλων αυτών
των οργανισμών. Έχουμε τον κώδικα πλέον τον οποίο έχει παρουσιάσει ήδη
η κυβέρνηση. Γίνεται κωδικοποίηση και γίνεται εισαγωγή νέων πολιτικών και
προσεγγίσεων.
Η μία είναι του πώς θα αναπτυχθεί το 5G. Μια μοναδική
συνιστώσα του καινούργιου αντισυστήματος. Προσπαθούμε λοιπόν τα
πράγματα να γίνουν πιο απλά στις τηλεπικοινωνίες, να λύσουμε κάποια
εκκρεμή για χρόνια προβλήματα και να ανοιχτούμε ταυτόχρονα σε νέες
αναδυόμενες τεχνολογίες. Το 5G με μια και μοναδική προσέγγιση.
Καταδείξαμε κυρίως μέσα στην πανδημία ότι οι έσχατοι έσονται
πρώτοι για να το θέσω έτσι. Προχωρήσαμε με ένα μοναδικό τρόπο μια χώρα
η οποία δεν είχε προχωρημένα συστήματα πριν την πανδημία μέσα από
πάρα πολύ απλές τεχνολογικές λύσεις και βεβαίως η κυβερνοασφάλεια που
είναι ένα σημαντικό θέμα της συζήτησής μας, κάτι που πρέπει να γίνεται
σιωπηρά. Και αυτή τη στιγμή έχουμε μια στρατηγική cloud. Είναι μια
προτεραιότητά μας γιατί πρέπει να προστατεύονται τα δεδομένα. Είναι
απαραίτητο για να έχουμε ασφαλή δεδομένα και βεβαίως κάνουμε και άλλα
πολλά πράγματα τα οποία θα σας τα κουβεντιάσουμε στη συνέχεια.
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