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Δελτίο Τύπου 

  

Η έκτη ετήσια έκθεση της Deloitte για τις τάσεις της τεχνολογίας εντοπίζει 

τις σημαντικότερες τεχνολογικές τάσεις που CIOs πρέπει να γνωρίζουν για να 

ενεργοποιήσουν την επιχειρηματική καινοτομία 

Αθήνα, 28 Απριλίου 2015 – Η Deloitte δημοσίευσε την έκτη της ετήσια έκθεση «Tech Trends 2015 – 

The Fusion of Business and IT» περιγράφοντας κορυφαίες τάσεις της Τεχνολογίας οι οποίες έχουν τη 

δυνατότητα να αναμορφώσουν επιχειρηματικά μοντέλα, να επαναπροσδιορίσουν τις σχέσεις με τους 

πελάτες και να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε. 

Σε όλο τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, οι επιχειρηματικές στρατηγικές μεταμορφώνονται λόγω του 

ραγδαία μεταβαλλόμενου τοπίου στον τομέα της τεχνολογίας. Οι CIOs και οι επαγγελματίες στο χώρο 

της τεχνολογίας έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν, να θέσουν σε προτεραιότητα και να επενδύσουν 

στις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις. Η έκθεση Tech Trends 2015 της Deloitte εξετάζει πώς μερικές από 

τις μεγαλύτερες δυνάμεις στην τεχνολογία – digital, analytics, cloud, core systems, cyber security και ο 

συνεχώς εξελισσόμενος ρόλος του IT μέσα στην επιχείρηση – επιφέρουν ιστορικές εξελίξεις  στο τομέα 

των επιχειρήσεων, του κράτους και της κοινωνίας. Η έκθεση εξετάζει επίσης και πώς πυροδοτούνται 

μεγάλες αλλαγές στην παραγωγή, στο χώρο της υγείας, στο χώρο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 

και του λιανικού εμπορίου. 

«Η έκθεση μας μελετά τον εκπληκτικό ρυθμό με τον οποίο το IT αλλάζει, δίνοντάς μας μια πρώτη εικόνα 

στο τι συμβαίνει σήμερα και στο τι περιμένουμε να συμβεί στους επόμενους 18 με 24 μήνες σε όλους τους 

κλάδους και τις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών σε όλον τον κόσμο. Ενθαρρύνει τα στελέχη του IT να 

παίξουν καταλυτικό ρόλο στις αλλαγές στο χώρο των νέων τεχνολογιών – βοηθώντας την επιχείρηση να 

κατανοήσει τα ερωτήματα «τι», «και λοιπόν;» και «τώρα τι;». Εμπνέοντας το αύριο, χαράζουμε το δρόμο 

για να φτάσουμε εκεί υπεύθυνα από την πραγματικότητα του σήμερα» δηλώνει ο Bill Briggs, Chief 

Technology Officer της Deloitte Consulting LLP και συντάκτης της ετήσιας έκθεσης Tech Trends. 

Το φετινό θέμα «The Fusion of Business and IT» εμπνέεται από την θεμελιώδη αλλαγή στον τρόπο με 

τον οποίο επικεφαλείς C-suite και CIOs συνεργάζονται για να αντιμετωπίσουν αλλαγές στην οργάνωση, 

για να σχεδιάσουν επιχειρηματικές στρατηγικές και για να κυνηγήσουν ευκαιρίες μετασχηματισμού. 

Είτε πρόκειται για ένα παραγωγό που εξετάζει την ζήτηση για ανταλλακτικά εκτυπωτών, είτε για 

κάποιον που αναζητά στον τομέα της υγείας τρόπους προκειμένου να αξιοποιηθούν τεχνικές για την 

καλύτερη πρόγνωση και αντιμετώπιση του καρκίνου, η σύγκλιση των επιχειρήσεων, της τεχνολογίας 

και της επιστήμης είναι εμφανής σε όλες τις αγορές και σε όλους τους κλάδους. 

Η έκθεση περιλαμβάνει την ενότητα «Lessons from the Front Lines» προσφέροντας παραδείγματα 

επιχειρήσεων  που εφαρμόζουν αυτές τις τάσεις. Περιλαμβάνει ακόμη μια ενότητα “My Take”, μέσα 

στην οποία στελέχη επιχειρήσεων, ακαδημαϊκοί και ειδικοί διαφόρων κλάδων μοιράζονται τις απόψεις 

τους για κάθε τάση. Αναγνωρίζοντας την αυξανόμενη σημασία της προστασίας μας σήμερα στο 

κυβερνοχώρο σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει προστεθεί η ενότητα «Cyber Implications» η οποία σε κάθε 

κεφάλαιο διερευνά δυναμικές επιπτώσεις στην ασφάλεια και στα ιδιωτικά δεδομένα για κάθε τάση. 
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Δείγματα τάσεων από το «Fusion of Business and IT» περιλαμβάνουν: 

 Ambient Computing – Το ambient computing είναι το σύνολο των αισθητήρων, των 

συσκευών, της τεχνογνωσίας και των μέσων τα οποία μπορούν να αποτελέσουν ένα δίκτυο 

όπου δεδομένα ανταλλάσσονται ανάμεσα στον κατασκευαστή, τον διαχειριστή και τις 

συσκευές με αποτέλεσμα να αποκομίζεται η μέγιστη αξία και εξυπηρέτηση (Internet of 

Things). Οι δυνατότητες είναι ατελείωτες χάρη στην τεράστια αύξηση των συνδεδεμένων 

συστημάτων στην επιχείρηση και στον κόσμο γενικότερα. Η μετατροπή αυτών των 

δυνατοτήτων σε κάτι αξιοποιήσιμο για την επιχείρηση απαιτεί προσοχή- ο σκόπιμος 

δηλαδή συνδυασμός «έξυπνων συσκευών» με analytics, ασφάλεια, δεδομένα και 

πλατφόρμες ενσωμάτωσης προκειμένου διαφορετικά τμήματα να συνεργάζονται μεταξύ 

τους.  

 Ο CIO στον ρόλο του Chief Integration Officer - Καθώς η τεχνολογία μεταβάλλει τα 

υφιστάμενα επιχειρηματικά μοντέλα και δημιουργεί νέα, ο ρόλος του CIO εξελίσσεται 

ραγδαία καθώς η ικανότητα «ολοκλήρωσης» αποτελεί πυρήνα της αποστολής του. Ολοένα 

και περισσότερο οι CIOs πρέπει να αξιοποιούν τις αναδυόμενες και επαναστατικές 

τεχνολογίες στην επιχείρηση ενώ παράλληλα να εξισορροπούν τις μελλοντικές ανάγκες με 

την πραγματικότητα του σήμερα. Θα πρέπει να δουν τις υποχρεώσεις τους μέσα από ένα 

πρίσμα που να περιλαμβάνει όλη την επιχείρηση, εξασφαλίζοντας ότι κρίσιμοι τομείς όπως 

τα digital, analytics και cloud δεν ενθαρρύνουν περιττές, αντικρουόμενες ή επικίνδυνες 

επενδύσεις. Σε αυτό το διαρκώς μεταβαλλόμενο τοπίο ευκαιριών και προκλήσεων, οι CIOs 

όχι μόνο μπορούν να αποτελέσουν τον συνδετικό κρίκο, αλλά και την κινητήρια δύναμη 

για την ανάληψη σημαντικών πρωτοβουλιών ΙΤ. 

 Dimensional Marketing – Το marketing έχει εξελιχθεί ιδιαίτερα την τελευταία πενταετία. 

Η εξέλιξη ψηφιακά συνδεδεμένων πελατών βρίσκεται στο επίκεντρο, αντικατοπτρίζοντας 

τις ραγδαίες αλλαγές στη δυναμική μεταξύ σχέσεων και συναλλαγών. Διαμορφώνεται ένα 

νέο όραμα για το Marketing καθώς CMOs και CIOs επενδύουν σε τεχνολογίες marketing 

automation, προσεγγίσεις omni channel νέας γενιάς, ανάπτυξης περιεχομένου, customer 

analytics και εμπορικών πρωτοβουλιών. Αυτή η νέα εποχή για το marketing ενδέχεται να 

φέρει νέες προκλήσεις στα πλαίσια της δέσμευσης πελατών, της συνδεσιμότητας των 

δεδομένων και της πληροφόρησης. 

 IT Worker of the Future – Η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού στο χώρο της τεχνολογίας 

αποτελεί ανησυχία σε πολλούς κλάδους, με κάποιες εταιρίες να έρχονται αντιμέτωπες με το 

πρόβλημα σε πολλά μέτωπα. Υπάρχει ακόμη μια πρωτοφανής ανάγκη για νέες και 

διαφορετικές δεξιότητες, όπως είναι ο δημιουργικός σχεδιασμός. Για να αντιμετωπίσουν 

αυτές τις προκλήσεις, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να καλλιεργήσουν ένα νέο είδος 

εργαζόμενου, του λεγόμενου «IT Worker of the Future», ο οποίος κατέχει δεξιότητες, 

συνήθειες και κίνητρα διαφορετικά από τα σημερινά. Θα πρέπει επίσης να αναπτύξουν νέες 

τεχνικές για την οργάνωση, παράδοση και εξέλιξη του ρόλου του IT. 

Άλλες τάσεις περιλαμβάνουν τα: API economy, software-defined everything, core renaissance και 

amplified intelligence. Η πλήρης έκθεση είναι διαθέσιμη και στον ακόλουθο σύνδεσμο. 

Σε Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Singularity, η έκθεση περιλαμβάνει μια ενότητα αφιερωμένη 

σε έξι εκθετικά αναπτυσσόμενες τεχνολογίες ,τεχνολογίες δηλαδή που εξελίσσονται ταχύτερα από 

τον ρυθμό που προβλέπει ο νόμος του Moore και που ο αντίκτυπός τους αναμένεται να είναι 

ισχυρός: τεχνητή νοημοσύνη, ρομποτική, τρισδιάστατη εκτύπωση, κβαντικοί υπολογιστές, 

βιομηχανική βιολογία και ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. 

 

Ο Νίκος Αγγούρης, επικεφαλής των υπηρεσιών τεχνολογίας της Deloitte Ελλάδος δήλωσε: «Οι 

εξελίξεις στην Τεχνολογία είναι καταιγιστικές μετασχηματίζοντας όχι μόνο τον τρόπο λειτουργίας των 
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επιχειρήσεων ανεξαρτήτως μεγέθους, αντικειμένου και γεωγραφικού προσδιορισμού αλλά και 

μεταμορφώνοντας ουσιαστικά τη λειτουργία του κράτους και της κοινωνίας.  

Η τεχνολογία αποτελεί καταλυτικό παράγοντα για το μέλλον και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων του 

ιδιωτικού τομέα σε ένα περιβάλλον παγκοσμιοποίησης όπου ο ανταγωνισμός εντείνεται διαρκώς, 

ξεπερνώντας τα στενά γεωγραφικά σύνορα και οι πελάτες και η κοινωνία γίνονται περισσότερο 

απαιτητικοί ως προς τα μοντέλα επικοινωνίας και συνεργασίας. Στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που 

βιώνουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και με δεδομένο τον προσανατολισμό τους στην εγχώρια, αλλά και την 

ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά η αξιοποίηση νέων τεχνολογικών λύσεων μπορεί να αποτελέσει το 

όχημα για το μετασχηματισμό του τρόπου λειτουργίας τους βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητά τους. 

Στο δημόσιο τομέα η τεχνολογία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη δυνατότητα εφαρμογής σύγχρονων και 

αποτελεσματικών πρακτικών δημόσιας διοίκησης σε όλο το εύρος του δημοσίου όπως παιδεία, υγεία, 

άμυνα, τοπική αυτοδιοίκηση ή κεντρική κυβέρνηση. Το όποιο μοντέλο λειτουργίας και οι όποιες αλλαγές, 

μεταρρυθμίσεις ή άλλες παρεμβάσεις στη δημόσια διοίκηση είναι καθοριστικό να υποστηρίζονται από 

σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις και πλατφόρμες. Μέσω αυτών το κράτος διαμορφώνει ένα σύγχρονο 

μοντέλο λειτουργίας καθοδηγώντας και καθορίζοντας σύγχρονους τρόπους συνεργασίας και επικοινωνίας 

με τους πολίτες, τις επιχειρήσεις αλλά και τα άλλα κράτη, τους παγκόσμιους φορείς και τους οργανισμούς 

με τους οποίους συναλλάσσεται. Μέσω των νέων τεχνολογικών λύσεων το κράτος μεγιστοποιεί τα 

αποτελέσματα από την επιτέλεση των λειτουργιών του. 

Κράτος και επιχειρήσεις χρειάζεται να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες για να διασφαλίσουν την 

προοπτική τους στο σύγχρονο περιβάλλον, να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να βελτιώσουν 

το μοντέλο λειτουργίας τους». 

Για να διαβάσετε ολόκληρη την έκθεση, παρακαλώ επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: 

www.deloitte.com/gr/techtrends2015 

 

Νίκος Αγγούρης 
Εταίρος 
 

Ο Νίκος Αγγούρης είναι επικεφαλής των υπηρεσιών τεχνολογίας, καθώς και των υπηρεσιών που παρέχονται 

προς το δημόσιο τομέα στη Deloitte Ελλάδας. Έχει επιβλέψει ένα σημαντικό αριθμό έργων IT μεγάλης 

κλίμακας επιχειρησιακού μετασχηματισμού σε διάφορους κλάδους συμπεριλαμβανομένων των δημόσιου 

τομέα, επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, τηλεπικοινωνιών, λιανικού εμπορίου, φαρμακευτικών εταιριών και 

εταιριών υγείας. Διαθέτει σημαντική εμπειρία σε μεγάλης κλίμακας εφαρμογές ERP, εφαρμογές διαχείρισης 

εταιρικής απόδοσης (Enterprise Performance Management) και σε λύσεις Business Analytics και έχει ηγηθεί 

μεγάλων έργων στρατηγικής IT και Master Plan Projects. 

http://www.deloitte.com/gr/techtrends2015
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Σχετικά με τη Deloitte στην Ελλάδα 

Η Deloitte Ελλάδας είναι μέλος της Deloitte Touche Tohmatsu Limited, μιας ιδιωτικής Βρετανικής 

εταιρίας περιορισμένης ευθύνης («DTTL»), της οποίας οι εταιρίες-μέλη είναι νομικά χωριστές και 

ανεξάρτητες οντότητες. Η DTTL (επίσης αναφερόμενη ως «Deloitte Global») δεν παρέχει υπηρεσίες σε 

πελάτες. Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.deloitte.com/about για μια λεπτομερή 

περιγραφή της νομικής δομής της DTTL και των εταιριών-μελών της.   

Η Deloitte παρέχει ελεγκτικές, φορολογικές, συμβουλευτικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε 

πελάτες του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα όλων των κλάδων. Με ένα παγκοσμίως διασυνδεμένο 

δίκτυο εταιριών μελών σε περισσότερες από 150 χώρες και περιοχές, η Deloitte προσφέρει παγκόσμιας 

κλάσης δυνατότητες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, παρέχοντας την πληροφόρηση που χρειάζονται 

για να αντεπεξέλθουν στις πιο πολύπλοκες προκλήσεις. Οι περισσότεροι από 200.000 επαγγελματίες της 

Deloitte δεσμεύονται να γίνουν πρότυπα αριστείας.  

Στην Ελλάδα, η «Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός και Καμπάνης Α.Ε.» παρέχει ελεγκτικές (audit) 

υπηρεσίες, η «Deloitte Business Solutions Χατζηπαύλου Σοφιανός και Καμπάνης Α.Ε.» 

χρηματοοικονομικές (financial advisory), φορολογικές (tax) και συμβουλευτικές (consulting) υπηρεσίες 

και η «Deloitte Accounting Compliance & Reporting Services A.E.» λογιστικές υπηρεσίες 

(accounting outsourcing). Με περισσότερα από 580 άτομα προσωπικό και γραφεία στην Αθήνα και τη 

Θεσσαλονίκη, η Deloitte Ελλάδας εστιάζεται σε όλους τους κυρίαρχους τομείς της οικονομίας, 

συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της ναυτιλίας, της ενέργειας, των 

καταναλωτικών προϊόντων, της υγείας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Στους πελάτες της Deloitte 

συγκαταλέγονται οι περισσότερες από τις μεγαλύτερες  δημόσιες και ιδιωτικές εταιρίες του εμπορικού, 

βιομηχανικού και χρηματοοικονομικού τομέα.  

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.deloitte.gr 

Πληροφορίες για θέματα ΜΜΕ: 

Αθηνά Γκούζια, Communications Coordinator, Deloitte 

Tηλ: 210-6781132, email: agkouzia@deloitte.gr 
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