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Η χώρα pas εξελίσσεται σε ψηφιακή πύλη ms Ε.Ε

ΕΡΧΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΚΑΙ Η Go gle
Τι περιλαμβάνει το επενδυτικό σχέδιο που θα ανακοινώσει
για τη χώρα ias ο πολυεθνικοί κολοσσοί την προσεχή Πέμπτη
Με ένα σημαντικό και πολυεπίπεδο επενδυτικό

σχέδιο τόσο σε unoôopés cloud όσο και σε
δράσει και προγράμματα εκπαίδευσα

ψηφιακού μετασχηματισμού
επιχειρήσεων κ,ο.κ ετοιμάζεται να

αναβαθμίσει τη θέση του στη χώρα
pas και ο πολυεθνικ05 κολοσσόβ
Google ακολουθώντα5 τον δρόμο
που χάραδαν η Microsoft και η Amazon
Web Services Μια εδΜη που αναμένεται

να ενισχύσει έτι περαιτέρω
το ψηφιακό προφίλnis Ελλάδα που
μέσα από έναπλέγμα μεγάλων επενδύσεων

σε υποθαλάσσια καλώδια και data
centers θα εοελιχθεί σε ψηφιακή πύλη ms Ε.Ε

Σε αυτό το πλαίσιο οι ανακοινώσει που θα

Η πρόεδρος ms Google
Cloud International
Αντερ Φοί-Μάρτιν

γίνουντην ερχόμενη Πέμπτη απότηνπρόεδρο
ms Google Cloud International Αντερ ΦοΕ

Μάρπν και τηνπρόεδρο ΝΑ Ευρώ
nns ms Google Πέγκυ Αντωνάκου
παρουσία του πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη αναμένονται
με μεγάλο ενδιαφέρον Σύμφωνα
με ασφαλείβπληροφορΐε5 το σχέδιο
που θα ανακοινώσει οπολυεθνικό5
κολοσσ05 τη5 τεχνολογία5 για τη
χώρα pas θα έχει cos αιχμήτη δήμιου

ργία νέων υποδομώνcloud μεns
οποίε5 η Google θα αναβαθμίσει ns

ταχύτητε5 και tis δυνατότητε5 που παρέχει
σήμερα cnzous πελάτε5ms μέσα από το πλέγμα
των υπηρεσιών πτ5 σελ 6-7
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Μ
επενδυτικό σχέδιο τόσο σε υποδομέί

εΐουά όσο και σε δράσεΐί
και προγράμματα εκπαίδευσης
ψηφιακού μετασχηματισμού
επιχειρήσεων κ.ο.κ ετοιμάζεται
να αναβαθμίσει τη θέση τη στη

χώρα μαί και ο πολυεθνικοί κολοσσοί

Οοοφβ ακολουθώνταϊ τον δρόμο που χάραίαν η

ΜίοΌίοϋ και η Αποζοη ννεσ 5θΓνίεθί Μια εΕέλι&ι που

αναμένεται να ενισχύει έϋ περαπέρω το ψηφιακό προφίλ
πίδ χώραί μας που μέσα από έναπλέγμα μεγάλων επενδύσεων

σε υποθαλάσσια καλώδια και ά3ΐ3 οβηΐΕΓ5 θα εξελιχθεί
σε ψηφιακή πύλη τη Ε.Ε

Σε αυτό το πλαίσιο οι ανακοινώσει που θα γίνουν την

ερχόμενη Πέμπτη από την πρόεδρο τη5 Οοο§ΐ6 Οουά
ΙηίθΓηαϋίοηαΙ Ανχερ ΦοΕ-Μάρτιν και την πρόεδρο ΝΑ

Ευρώπηί τηί ΰοο§Ιε Πέγκυ Αντωνάκου παρουσία του

πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αναμένονται με
μεγάλο ενδιαφέρον

Σύμφωνα με ασφαλείί πληροφορίες το σχέδιο που θα
ανακοινώσει ο πολυεθνικοί κολοσσοί τηί τεχνολογίαί για
τη χώρα μαί θα έχει ωϊ αιχμή τη δημιουργία νέων υποδομών
οίουά στη χώρα μαί με το οποίο πλέον η ΰοο§1θ θα αναβαθμίσει

τΐί ταχύτητεί και τΐί δυνατότητεί που παρέχει
σήμερα στουί πελάτεί τηί μέσα από το πλέγμα των υπηρε
σιώντηί Το ύψοϊτηί επένδυσηί είτε αφορά την κατασκευή
νέων άβΐ3 οεηΐ£Γί είτε τη δημιουργία σταθμών και κόμβων
εντόί υφιστάμενων που βρίσκονται υπό την ιδιοκτησία

ουδέτερων όπωί ονομάζονται εταιρειών δεν έχει ακόμα
προσδιοριστεί Ο άμεσοί αντίκτυπόίτηί όμωί στην ελληνική

οικονομία αναμένεται να είναι εκατοντάδων εκατομμυρίων

ευρώ όπωί εΕάλλου έχει υπολογιστεί στηνπερίπτωση
των Μίσοίοττ και Α\Λ/δ ΓΓ αυτό εδάλλου πληροφορίεί
αναφέρουν πωί και η συγκεκριμένη επένδυση αναμένεται
να εισαχθεί στο καθεστώί των στρατηγικών επενδύσεων

σύμφωνα με πί διατά&ΐί του τελευταίου νόμου που τέθηκε

σε ισχύ τον περασμένο Δεκέμβριο

Περιφερειακός ρόλος

Επιπρόσθετα όμωί οι υποδομέί που θα δημιουργήσει η

πολυεθνική στη χώρα μαί θα βοηθήσουν και στηνπεριφε
ρειακή αναβάθμιση τηί σημασίαί τηί Ελλάδαί στον ψηφιακό

χάρτη Ειδικά καθώί σήμερα από την Ιταλία ωί τη Μ
Ανατολή δεν υπάρχουν βαριέί υποδομέί Ωί εκ τούτου
η Ελλάδα μπορεί να λεπουργήσει ωί κέντρο και για άλλεί

γειτονικέίχώρεί
Μάλιστα η δημιουργία υποδομών οίουά από την Οοο^Ιθ

στη χώρα μαί συμπίπτει παράλληλα με μια μεγάλη επένδυση

που κάνει στο κομμάτι των υποθαλάσσιων καλωδίων
οππκών ινών με τα οποία δημίουργείτεράσπουί διαδρόμους
όπου τα&δεύουν τα ά3ί3 σε όλο τον κόσμο ΜεταΣύ των

πρότζεκτ στα οποία επενδύει σήμερα ο αμερικανικοί κολοσσοί

σε συνεργασία με την πολική ΤΙ 5ρ3Π<ΐ6 είναι και το
ΒΙυε 5υοηΐ3πηθ 3^1β 5γίΐεηι του οποίου το πρώτο

σκέλοί θα διασυνδέσει τη Γαλλία την Ιταλία την Ελλάδα και
το Ισραήλ και το δεύτερο με τον τίτλο Κ3ΓΠ3η που ουσιαστικά

θα αποτελεί προέκταση του πρώτου την Ιορδανία
τη Σαουδική Αραβία το Τζιμπουτί το Ομάν και τέλοί την
Ινδία δημίουργώνταί μια παγκόσμια οδό μεταφοράί
πληροφοριών Το συγκεκριμένο πρότζεκτ ξεκίνησε πριν
από περίπου έναν χρόνο και αναμένεται να ολοκληρωθεί
ωί το 2024

Με λίγα λόγια η 0οο§1ε όχι μόνο θα ετοιμάσει τΐί υποδομέί

φιλοΕενίαί και πρόσβασηί στην τεχνολογία οίουά
που μένει να φανεί πού αυτέί θα δημιουργηθούν αλλά

παράλληλα θα διασυνδέσει με το καλώδιο που ποντίζει στη

Μεσόγειο την ψηφιακή Ελλάδα με την υπόλοιπη Ευρώπη
και τη Μ Ανατολή φτάνονταί ωϊ την Ινδία κάτι που θα
δώσει τη δυνατότητα για υπερταχύτητεί στη μεταφορά
δεδομένων που θα συρρικνώσουν το λεγόμενο Ιβΐεηογ
τον χρόνο δηλαδή που απαιτείται για την απόκριση σε μια
εντολή ή τη μεταφορά αρχείου Αυτό δηλαδή που στην

V
7

Η πρόεδρος της ΟοοαΙθ Οουά ΙηίθΓΠθΐίοηθΙ Αντερ ΦοΕ~Μάρτιν

ΕΡΧΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΚΑΙ Η
ΟτΟΟΟτΕΕ
Τι περιλαμβάνει το επενδυτικό σχέδιο που θα ανακοινώσει

για τη χώρα μα ο πολυεθνικό κολοσσοί την προσεχή Πέμπτη

Τ ο υ
ΣΤΕΛΙΟΥ ΜΟΡΦΙΔΗ
ϋΥΙΟΓίΐ^!4 υ 9ΓηβΜΧΟΓΠ

ψηφιακή εποχή και τη νέα οικονομία αποτελεί το κλειδί τηί
εΕέλι&ΐί είτε μιλάμε για ίΐτ63ΐηίη§ υπηρεσίεί είτε ετπκοινω
νίεί κ,ο.κ

Υπογραμμίζεται δε πω η διασύνδεση τηί Ελλάδαί με το

συγκεκριμένο υποθαλάσσιο καλώδιο θα γίνει από την Κρήτη
και συγκεκριμένα τα Χανιά όπου ήδη η Π 5ρ3ΓκΙε έχει δημιουργήσει

ένα μικρό ά3ΐ3 εεηΐθΐ και παράλληλα προγραμματίζεται

η κατασκευή αντίστοιχων δομών και από άλλεί ου

δέτερεϊ εταιρείες όπωί η ε&γγελθείσα από τη ί3ηωηι
Σημειωτέονπωί ουδέτερεί χαρακτηρίζονται οι εταιρεί

εί που ουσιαστικά κατασκευάζουν και λεπουργούν υποδομέί

ά3ΐ3 οεηΐθΓί συνεργαζόμενεί με όλεϊ τΐί μεγάλεί εται

ρείεί οίουά Δεν λειτουργούν δηλαδή αποκλειστικά με την
άονά τεχνολογία τηί μιαί ή τηί άλληί εταιρείαί Λεπου ργούν

περίπου σαν σούπερ μάρκετ στο οποίο ο τελικόϊ πελάτηί

επιχείρηση Δημόσιο κ.ο.κ θα ετηλέΕει με ποιαί εταιρείαί

τηντεχνολογία άοηά θα δουλέψει Οι ουδέτερεί εταιρείεϊ
επίσηί πολλέί φορέί αναλαμβάνουν εργολαβικά για μια
μεγάλη εταιρεία τεχνολογίαί να κατασκευάσουν και να κάνουν

Ιε3ίίη§ υποδομέί Ακόμα και ολόκληρα ά3ϋ3 εεηΐει-5

Προγράμματα

Πέραν όμωί των υποδομών που περιλαμβάνονται στο σχέδιο

το οποίο θα ανακοινώσει η κυρία ΦοΕ-Μάρπντην ερχόμενη

Πέμπτη ασφαλείί πληροφορίεί του Βικϊηε 5ίοή£5

αναφέρουν όπ θα προβλέπεται και η ενεργοποίηση σειράί
προγραμμάτων που θα αφορούν την ψηφιακή μετάβαση
τηί ελληνικήί οικονομίαϊ ΛΛετα&ι αυτών θα περιλαμβάνονται
προγράμματα εκπαίδευσηί προσωπικού ή επαγγελμαπών
σε ψηφιακέί δεδιότητεϊ καθώί και προγράμματα ενίσχυσηί

μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θέλουν να προχωρήσουν
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Επενδύσει σε υποθαλάσσια καλώδια

Τρέχον δίκτυο

Η Google κάνει άλλη μία μεγάλη επένδυση στο κομμάτι των υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών ΜεταΕύ των πρότζεκτ στα οποία επενδύει σήμερα
ο αμερικανικός κολοσσός σε συνεργασία με την ιταλική ΤΙ Sparkle είναι και το Blue Submarine Cable System του οποίου το πρώτο σκέλος θα διασυνδέσει
τη Γαλλία την Ιταλία την Ελλάδα και το Ισραήλ και το δεύτερο με τον τίτλο Raman που ουσιαστικά θα αποτελεί προέκταση του πρώτου
την Ιορδανία τη Σαουδική Αραβία το Τζιμπουτί το Ομάν και τέλος την Ινδία δημιουργώντας μια παγκόσμια οδό μεταφοράς πληροφοριών

στον ψηφιακό tous μετασχηματισμό και τη μεταφοράτων IT

υποδομών tous στο cloud Τα συγκεκριμένα προγράμματα
εΕάλλου θα ενταχθούν στη γενικότερη βεντάλια τωνπροο
τοβουλιώνπου έχει Ξεκινήσει η Google τηντελευταία τριετία
σε συνεργασία με κυβερνητικοί φορείς όπα το εκπαιδευτικό

πρόγραμμα που έτρεΕε πρόσφατα για μικρομεσαίες
τουριστικές επιχειρήσει

Με όλα αυτά πάντα αναμένεται να αναβαθμιστεί και η

θυγατρική ms Google στην Ελλάδα όπου σήμερα διαθέτει
μια σχετικά μικρή ομάδα η οποία ασχολείται κυρία με το
κομμάτι των πωλήσεων υπηρεσιών όπα εξάλλου συνέβη
με την περίπτωση Tns Microsoft όπου το προσωπικό μέσα
σε τρία χρόνια έχει διπλασιαστεί αλλά και ms πολυδύναμα
Θυγατρική5 που έστησε από πέρυσι η Amazon Web Services
αποκτώνκκ ηχηρή παρουσία στην Ελλάδα

Μπαράζ επενδύσεων

Σε κάθε περίπτωση η πρόθεση πλέον και τωντριών μεγάλων
στην αγορά τεχνολογία cloud AWS Microsoft Google να
επενδύσουν στην Ελλάδα αλλά και άλλων ουδέτερων
παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας υπογραμμίζει το γεγονό5 όπ
η χώρα μα5 έχει εξελιχθεί στον απόλυτο επενδυπκό προορισμό

για την ανάπτυξη data centers
Μάλιστα πέραν ms Google ασφαλείς πληροφορίε5 του

b.s αναφέρουν neos υπάρχουν άλλε5 δύο εταιρείες που

βολιδοσκοπούν την ελληνική αγορά και αμφότερε5 ανήκουν
στηνομάδα των ουδέτερων παρόχων Η μία tlαυτών ôncos

είχε αποκαλύψει το b.s πρόσφατα είναι η εηίση5 αμερικανική

Equinix Πρόκειται για τη Νοι εταιρεία με data centers
στον κόσμο η οποία έχει έδρα στην Καλιφόρνια και είναι

εισηγμένη στον NASDAQ Η ίδια διαχειρίζεται παγκοσμία
240 κέντρα δεδομένων σε 27 διαφορεπκέ5 χώρε5

Την ίδια ώρα ε&λίσσονται τα υφιστάμενα επενδυτικά
σχέδια των εταιρειών που έχουν σπεύσει ήδη να πάρουν
θέση στην ελληνική αγορά Η μεγάλη επένδυσηms Microsoft
για τη δημίου ργία τριών συγκροτημάτων κέντρων δεδομένων
σε Σπάτα και Κορωπί συνολική5 aSas 1 δισ ευρώ βρίσκεται
στο στάδιο ms ολοκλήρωσα έκδοσα των σχετικών αδειών
αλλά και των εσωτερικών διαδικασιών που έχει ο όμιλθ5 όπα

εξηγούσε την περασμένη εβδομάδα κατά tous εορτασμού5
για τα 30 χρόνιαms Microsoftστην ΕΜάδα ο επικεφαλήςms
ελληνική5 Θυγατρική5 θεοδόστκ Μιχαλόπουλος

Σημείωσε δε neos η πολυεθνική βρίσκεται σε συζητήσει
με εγχώριοι κατασκευαστικού5 ομίλους ενώ η ανάθεση των

έργων αναμένεται να γίνει κατόπιν σχετικών διαγωνισμών
που θα πραγματοποιηθούν Ο iôios εκτίμησε όπ οι εργασίες
θα Ξεκινήσουν με τη νέα χρονιά το 2023 με ορίζοντα να

ολοκληρωθούν cos το 2025
Από την πλευρά ms η Lamda Hellix η οποία μετράει ήδη

18 χρόνια στην ελληνική αγορά αλλά πλέον ανήκει στον
αμερικανικό

όμιλο Digital Realty έχει Ξεκινήσει την επόμενη
μεγάλη Tns επένδυση ύψους περίπου 400 εκατ ευρώ Αυτή

αφορά δύο εγι<αταστάσεΐ5 ακόμη και σύμφωνα με την Digital
Realty θα βοηθήσουν ώστε να καταστεί η ΕΜάδα διεθνής

κόμβο δεδομένων και πόλθ5 éÀEns επενδύσεων όπως εξάλλου

συνέβη και στη Μασσαλία προ ετών
Στηντελευταία η αμερικανική εταιρεία έχει επενδύσει 26ο

εκατ ευρώ καθιστώντας την m μεγαλύτερη ψηφιακή πύλη
εισόδου στη Δυπκή Ευρώπη και την 9η μεγαλύτερη και ταχύτερα

αναπτυσσόμενη παγκοσμία προσελκύοντχ άνω
των 200 διεθνών τηλεπικοινωνιακών παρόχων

Μία από Tis επερχόμενε5 τοτπκέβ ζώνε5ms επί ελληνικού

εδάφοα θα δημιουργήσει και η Amazon Web Services Η

εταιρεία σχεδιάζει να πραγματοποιήσει την επένδυση cos το
τέλθ5ms xpoviàs αν και ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί εάν θα

το κάνει σε στρατηγική συνεργασία με κάποιον άλλο data
center provider

Ιδιαίτερα κινηπκή είναι και η μεγαλύτερη ελληνικήβ ιδι
oicmoias εταιρεία του χώρου η Lancom Η εταιρεία ανακοίνωσε

προ μηνώντην έναρδι των διαδικασιώνγια την κατασκευή
του τέταρτου Κέντρου Δεδομένωνπ Το νέο data center θα

γίνει στην Κρήτη με άμεσο στόχο m συγκέντρωση όλων των
οπηκών ινών που προσαιγιαλώνονται από m Μεσόγειο και
το Αιγαίο στα υφιστάμενα και μελλοντικά Cable Landing
Stations CLS tns Μεγαλονήσου

Σημειωτέον neos στην αγορά data centers δραστηριοποιούνται
και άλλοι όμιλοι ôncos ο ΟΤΕ η ΤΙ Sparkle η Synapsecom

η Space Hellas και η Interworks ενώ την επέκταση του data
center ms σχεδιάζει και η Hellas Sat

Ισχυρό προφίλ
Σε κάθε περίπτωση οι επενδύσε αυτέ δημιουργούν το
προφίλ ενός ισχυρού περιφερειακού παίκτηms παγκόσμια3
αγοράς των data centers για την ΕΜάδα Δεν είναι τυχαίο ότι
η Αθήνα συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά στη χρυσή
δεκάδα των αγορώνnpos παρακολούθηση σύμφωνα με την
έκθεση Global Data Center Market 2022 ms εταιρεκ παρο
xùs υπηρεσιών real estate Cushman Wakefield

Στο σχετικό report tns η κορυφαία εταιρεία napoxôs
συμβουλών real estate τοποθετεί την Αθήνα στην 3η θέση

μεταδύ των 10 πόλεων παγκοσμίως που χαρακτηρίζονται
ανερχόμενοι προορισμοί για την ανάπτυ&ι data centers

Σύμφωνα με το report ms εταιρεία5 που χαρτογραφεί
την αγορά των data centers παγκοσμία 2022 Global Data
Center Market Comparison πάντα τα τρία κορυφαία και

ώριμα οικοσυστήματα για data centers παγκοσμία είναι
η Βόρεια Βιρτζίνια η Σίλικον Βάλει και η Σιγκαπούρη

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες το σχέδιο που θα ανακοίνωσα ο πολυεθνικοί κολοσσός ins τεχνολογίας για τη χώρα

pas θα έχει ως αιχμή τη δημιουργία νέων υποδομών cloud στη χώρα μας με τις οποίες η Google θα αναβαθμίσει
τις ταχύτητες και τις δυνατότητες που παρέχει σήμερα στους πελάτες της μέσα από το πλέγμα των υπηρεσιών tus


