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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ

01 Solutions Hellas: Διεκδικεί μερίδιο στην πίτα των 6 δισ.

Μ ε αυξημένες πωλήσεις και κερ-
δοφορία της τάξεως του 30%, 
στα 1.8 εκατ. ευρώ και 350.000 

ευρώ αντίστοιχα, εκτιμάται ότι έκλεισε η 
περασμένη χρονιά, σε σύγκριση με το 
2019, για την 01 Solutions Hellas, αντανα-
κλώντας τις θετικές επιδόσεις που κατέ-
γραψε η αγορά Πληροφορικής, ένας από 
τους κλάδους της οικονομίας που επη-
ρεάστηκαν λιγότερο από τον κορονοϊό. 
«Ένα πρώτο στοιχείο που συνέβαλε στην 
αύξηση του κύκλου εργασιών είναι η με-
γάλη ζήτηση για συγκεκριμένες υπηρε-
σίες λόγω της πανδημίας. Το δεύτερο 
στοιχείο είναι ότι ένα μεγάλο μέρος του 
τζίρου μας αφορά το δημόσιο, όπου την 
προηγούμενη χρονιά καταγράφηκε μία 
αυξημένη κινητικότητα και τρίτον, λόγω 
της ενασχόλησης και της ευθύνης που 
έχουμε για το πληροφοριακό σύστημα 
ΕΡΓΑΝΗ και δεδομένης της κεντρικής 
απόφασης της κυβέρνησης όλα τα μέ-
τρα στήριξης της αγοράς εργασίας να 
‘’τρέχουν’’ πάνω σε αυτή την πλατφόρ-
μα, υπήρξε έντονη εμπορική και τεχνική 

δραστηριότητα, με την προσθήκη νέων 
υπηρεσιών μέσα στο 2020», αναφέρει 
στο NetFAX ο γενικός διευθυντής της 
01 Solutions Hellas, Μπάμπης Σάμιος.

Στο «ραντάρ» τα έργα της Βίβλου 
Ψηφιακού Μετασχηματισμού
Στο πλάνο του στρατηγικού σχεδιασμού 
της εταιρείας παραμένει για το 2021 ο 
δημόσιος τομέας, από όπου αντλεί το 
70% του συνολικού της τζίρου. Να ση-
μειωθεί ότι πέρσι η εταιρεία «έκλεισε» 
για πρώτη φορά γύρω στις 20 νέες εγκα-
ταστάσεις με φορείς όπως το ΕΔΥΤΕ, η 
Προεδρία της Κυβέρνησης, το υπ. Του-
ρισμού και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτε-
χνείο. Η 01 Solutions Hellas αναμένεται 
να διεκδικήσει μερίδιο από την πίτα των 
6 δισ. ευρώ που προβλέπει η Βίβλος του 
Ψηφιακού Μετασχηματισμού για την τε-
χνολογική αναβάθμιση του ελληνικού 
κράτους. «Αυτό που διαφαίνεται είναι ότι 
το κονδύλι που θα διοχετευτεί στην αγο-
ρά Πληροφορικής την επόμενη τριετία 
θα είναι σίγουρα ένα ποσό το οποίο δεν 
θα έχουμε ξαναδεί σε κανένα προηγού-
μενο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Από τη 
δική μας την πλευρά, επικεντρωνόμα-
στε και ασχολούμαστε με έργα για την 
κατασκευή, επέκταση και υποστήριξη 
πληροφοριακών συστημάτων»  δηλώνει 
ο κ. Σάμιος. Υπό αυτό το πρίσμα, η εται-
ρεία αναμένεται να διεκδικήσει έργα σε 
τομείς στους οποίους έχει τεχνογνωσία 
και εξειδίκευση, όπως είναι τα εργασιακά  
και οι μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό. 
Έντονο είναι το ενδιαφέρον και για τον 
τομέα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμι-
κού του δημόσιου τομέα, που αποτελεί 
έναν ακόμα σημαντικό βραχίονα δρα-
στηριότητας της εταιρείας. 

Λανσάρισμα ολιστικών λύσεων 
στον ιδιωτικό τομέα
Πέρα από το δημόσιο η εταιρεία έχει 
στραμμένο το βλέμμα της και στον ιδι-
ωτικό τομέα, με το λανσάρισμα ανα-

βαθμισμένων ολιστικών λύσεων. «Αυτό 
που επιθυμούμε είναι να δώσουμε στις 
επιχειρήσεις τη δυνατότητα, επιλέγοντας 
ένα και μόνο συνεργάτη, να καλύψουν 
τις ανάγκες τους όσον αφορά το κομ-
μάτι του ανθρωπίνου δυναμικού και της 
μισθοδοσίας. Είναι μια στόχευση που τη 
δουλεύουμε εδώ και ένα χρόνο. Ήδη 
υπάρχουν κάποιες προχωρημένες επα-
φές, κυρίως με μεγάλες επιχειρήσεις», 
σημειώνει ο κ. Σάμιος. Στο ιδιωτικό το-
μέα η εταιρεία ανέλαβε μία σειρά από 
έργα την χρονιά που μας πέρασε όπως 
αυτό, σε συνεργασία με την Cubitech, 
που αφορά το σύστημα παρακολούθη-
σης χρόνου εργασίας για την Εθνική 
Τράπεζα. 
Τέλος, ο κ. Σάμιος εκφράζει τον προβλη-
ματισμό του για την ένδεια developers 
που παρατηρείται στην ελληνική αγορά 
Πληροφορικής. «Υπάρχει πολύ μεγαλύ-
τερη ζήτηση απ’ ό,τι προσφορά, σε ό,τι 
αφορά το κομμάτι των developers. Είναι 
κάτι το οποίο μας εμποδίζει να επεκτα-
θούμε με το ρυθμό που θέλαμε και που 
επιτρέπουν οι ευκαιρίες που ανοίγονται 
μπροστά μας», δηλώνει. 

01 Solutions Hellas στα σημεία

Πεπραγμένα 2020:
- Αύξηση προσωπικού κατά 10%.
-  Διατήρηση πελατολογίου δημόσιου  

και ιδιωτικού τομέα.
-  46 συμβάσεις νέων εγκαταστάσεων  

ή επεκτάσεων υφιστάμενων. 

Στόχοι και προοπτικές 2021: 
-  Εργάνη ΙΙ (προσωρινός ανάδοχος,  

αναμονή συμβασιοποίησης).
-  Έναρξη λειτουργίας Εργάνη Κύπρου 

(Μάρτιος 2021).
-  Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού  

του Ελληνικού Δημοσίου (απογραφή).
- Νέες εγκαταστάσεις έτοιμων πακέτων
-  Συμμετοχή σε σημαντικούς διαγωνι-

σμούς δημοσίων έργων.
- Περαιτέρω ανάπτυξη προϊόντων.

Ψηφιοποίηση, δημόσιο και ΕΡΓΑΝΗ έφεραν το +30% του 2020

Μπάμπης Σάμιος, γενικός διευθυντής  
01 Solutions Hellas


