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Ημερίδα με θέμα «Ο νόμος για τον ψηφιακό μετασχηματισμό: οφέλη»,  

Κεντρικά Γραφεία Madrid Network, 11/02/2020 

Η ημερίδα αναφορικά με το νόμο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τα οφέλη αυτού στην 

οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνία διοργανώθηκε από τον επιχειρηματικό οργανισμό 

Madrid Network και το Digital Enterprise Show, το πρωϊνό της 11 Φεβρουαρίου τ.έ., στα κεντρικά 

γραφεία του Madrid Network. Σκοπός των ομιλιών ήταν η παρουσίαση των θετικών εξελίξεων της 

επιτάχυνσης της ψηφιοποίησης για τις εταιρίες και τους οργανισμούς, δεδομένων των κοινωνικών 

και περιβαλλοντικών παραγόντων.  

Τις ομιλίες συντόνισε η κα. Gema Sanz, υπεύθυνη ανάπτυξης των εμπορικών σχέσεων του 

οργανισμού Madrid Network. Ο κ. Davis López, ιδρυτικό μέλος και διευθυντής της στρατηγικής 

της εταιρίας Fhios, ήταν ο πρώτος ομιλητής και αναφέρθηκε στη νομοθεσία για τον ψηφιακό 

μετασχηματισμό που υποδηλώνει τη «δημοκρατικοποίηση» της τεχνολογίας στη σύγχρονη εποχή. 

Έκανε λόγο για το νέο μοντέλο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, το οποίο καθορίζεται από 

τον παραγωγό των δεδομένων και τον καταναλωτή και παρουσίασε τις πηγές των οικονομικών 

πλεονεκτημάτων που προσφέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός στις εταιρίες. Συγκεκριμένα, 

πηγές αποτελούν η εμπειρία σχετικά με τις πελατειακές προτιμήσεις και ανάγκες, η συνεργασία 

με άλλες εταιρίες, το εμπορικό μοντέλο και οι λειτουργικές διαδικασίες μίας εταιρίας. Σε ένα 

πλήρως παγκοσμιοποιημένο και τεχνολογικά ανεπτυγμένο επιχειρηματικό περιβάλλον 

παγκοσμίως, η επένδυση στην επιτάχυνση της ψηφιοποίησης της πλειοψηφίας των 

δραστηριοτήτων μίας εταιρίας θα αυξήσει εκτενώς το στρατηγικό πλεονέκτημα και την 

ανταγωνιστικότητά της, ενώ σε μακροπρόθεσμο χρονικό διάστημα ο ψηφιακός μετασχηματισμός 

θα είναι το μόνο παραγωγικό σενάριο. 

Στη συνέχεια, το λόγο έλαβε η κα. Sonia Pacheco, Διευθύντρια Συνεδρίων του Digital Enterprise 

Show, με ομιλία για τα κοινωνικά οφέλη του ψηφιακού μετασχηματισμού. Ξεκίνησε, δίνοντας 

παραδείγματα από την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου μετά τη βιομηχανική επανάσταση και 

τον κοινωνικό αντίκτυπο αυτής, παρομοιάζοντας τις τότε κομβικές μεταστροφές με τη σημερινή 

ανάγκη μετατροπής εκ νέου του παραγωγικού μοντέλου, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες 

απαιτήσεις που συνδέονται άμεσα με το ψηφιακό και τεχνολογικό φάσμα δυνατοτήτων. 

Παράλληλα, ανέφερε ότι το διεθνές πλαίσιο με όλα τα ανακύπτοντα ζητήματα που περιλαμβάνει, 

είτε αφορούν ιδεολογίες και πολιτικές (λ.χ. η αύξηση της συμπερίληψης των γυναικών στην 

πολιτική και επιχειρηματική σφαίρα ή ο σινοαμερικανικός εμπορικός πόλεμος) ή παγκόσμιες 

καταστάσεις κινδύνου και καταστροφές (λ.χ. πυρκαγιές στην Αυστραλία και κορωνοϊός), σε 

συνδυασμό με τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και της επιστήμης, έχουν τεράστιες κοινωνικές 

επιπτώσεις και οδηγούν αναπόφευκτα στην εκ θεμελίων μετατροπή του παραγωγικού μοντέλου. 

Ως εκ τούτου, ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα επηρεάσει άμεσα την εύρεση λύσεων στα διεθνώς 

κοινά προβλήματα, θα προωθήσει την κοινωνική καινοτομία και τη ζήτηση νέων υπηρεσιών, θα 

ενδυναμώσει την εκπαίδευση και την κατάρτιση και θα διευκολύνει τη συνεργασία και την 

επικοινωνία. Ταυτοχρόνως, οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν στον τομέα της ιδιωτικότητας και της 

ασφάλειας, απειλούν τόσο το ατομικό όσο και το πολιτικό επίπεδο. 
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Η τελευταία εισηγήτρια, η κα. Elena Rodríguez, Διευθύντρια της συμβουλευτικής Opinno People, 

παρουσίασε μερικά από τα περιβαλλοντικά οφέλη του ψηφιακού μετασχηματισμού. Ειδικότερα, 

μία οικονομία ολοένα πιο «πράσινη» και κυκλική, έχει πληθώρα θετικών επιδράσεων, ευρέως 

γνωστών, τόσο για την προστασία όσο και για τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Βάσει 

αυτού, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην εκπλήρωση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του 

ΟΗΕ, ενώ ανάλυση έγινε για τον ένατο στόχο σχετικά με τη βιομηχανία, την καινοτομία και τις 

υποδομές καθώς και για τον ενδέκατο σχετικά με τις βιώσιμες πόλεις και κοινότητες. Τέλος, 

ζήτημα αποτελεί η αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από το περιβαλλοντικό κόστος και η 

εξέλιξη τη εξυπηρέτησης των πελατών, οι οποίοι αναζητούν όλο και περισσότερο βιώσιμο τρόπο 

παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών. 
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