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Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας,  

 

Ως Εκπρόσωπος της Διοίκησης του Συνδέσμου Βιομηχανιών 

Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος, θα ήθελα να συγχαρώ τον 

Όμιλο Καρεκλίδη, για την πρωτοβουλία διοργάνωσης του 4ου 

αναπτυξιακού συνεδρίου. 

 

Ο Σύνδεσμος μας στηρίζει και συμμετέχει σε πρωτοβουλίες 

που, μεταξύ άλλων, έχουν ως στόχο: 

 

• την παρουσίαση - αποτίμηση της κατάστασης στην οποία 

βρισκόμαστε  

• την ανταλλαγή προβληματισμών, απόψεων και τη 

δημιουργία προτάσεων 

 

για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της περιοχής μας, 

μέσω και της ενδυνάμωσης των συνεργασιών των τοπικών 

φορέων. 
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Για τον λόγο αυτό αποδεχθήκαμε την πρόταση του Ομίλου για 

συμμετοχή στην διοργάνωση της διημερίδας, σε συνεργασία με 

το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Επιμελητήριο Μαγνησίας, το 

Περιφερειακό Τμήμα Μαγνησίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου 

Ελλάδος και την Κοινότητα Διαλόγου “Σύνθεσις”, που 

αγκάλιασαν την πρωτοβουλία αυτή. 

 
Η φετινή διοργάνωση δίνει τη δυνατότητα παρουσίασης του 

τρόπου με τον οποίο οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες 

μετασχηματίζουν την οικονομία αλλά και την κοινωνία. 

 

Το πιο σημαντικό όμως πιστεύουμε ότι είναι η πρόσβαση στην 

πληροφόρηση και η εκμάθηση του τρόπου εφαρμογής των 

ψηφιακών δυνατοτήτων, για να επιχειρήσουμε να 

διαπεράσουμε τα προβλήματα και να αναπτύξουμε την 

οικονομία μας. 

 
Η παγκόσμια οικονομία σήμερα μετασχηματίζεται ταχύτατα, με 

μοχλό τις ψηφιακές τεχνολογίες, οι οποίες ανατρέπουν τις 

υπάρχουσες δομές, τρέχουν με ιλιγγιώδη ταχύτητα και 

δημιουργούν ένα νέο πρότυπο επιχειρηματικής ανάπτυξης. 
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Η επίδραση είναι συνολική, σε όλους τους κλάδους της 

οικονομίας, στην εργασία, στη λειτουργία του κράτους και στην 

κοινωνική μας οργάνωση. 

 

Στην οικονομία η δυναμική και οι ιδιομορφίες κάθε κλάδου του 

επιχειρείν διαφοροποιούν τόσο τις ψηφιακές ανάγκες του 

όσο και την προτεραιοποίηση των επιμέρους δράσεων, 

όπως επισημαίνεται και στην μελέτη «Η Ψηφιακή Ελλάδα», 

που εκπόνησε ο ΣΕΒ, στη διοίκηση του οποίου συμμετέχει και 

ο Σύνδεσμός μας, σε συνεργασία με τη διεθνή εταιρία 

συμβούλων ACCENTURE. 

 

Στον νέο ψηφιακό κόσμο η χώρα μας έχει μείνει πίσω. Αυτό 

πρέπει να αλλάξει, αλλά και εμείς πρέπει να αλλάξουμε μαζί του.  

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι θέμα επιβίωσης αλλά και 

μοχλός ανάπτυξης για τις σύγχρονες οικονομίες 
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Σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με 

τον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 2018, 

(Digital Economy and Society Index - δείκτης DESI), ο οποίος 

καταγράφει την πρόοδο που σημειώνουν τα κράτη μέλη ως 

προς την ψηφιοποίησή τους, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 27η 

θέση στο σύνολο των 28 κρατών μελών της ΕΕ. 

 

Ο δείκτης αυτός εξετάζει τις παρακάτω παραμέτρους: 

 

➢ Τη Συνδεσιμότητα, δηλαδή χρήση ευρυζωνικών δικτύων  

➢ Το Ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει ψηφιακές 

δεξιότητες 

➢ Τη Χρήση Διαδικτυακών Υπηρεσιών 

➢ Την Ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας και 

➢ Τις Ψηφιακές Δημόσιες Υπηρεσίες. 

 

Όσον προς την συνδεσιμότητα, στη χώρα μας, η μετάβαση 

στις γρήγορες ευρυζωνικές συνδέσεις είναι πιο αργή, απ’ ό,τι 

σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.  
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Η Ελλάδα παρουσιάζει: 

 

• ευρεία διαθεσιμότητα σταθερών ευρυζωνικών 

συνδέσεων, 

• ικανοποιητική αύξηση στις κινητές ευρυζωνικές 

υπηρεσίες, 

• μερική αύξηση στην κάλυψη ευρυζωνικών υπηρεσιών 

υψηλής ταχύτητας,  

• αλλά σχεδόν μηδενική κάλυψη και διείσδυση των 

ευρυζωνικών επικοινωνιών υπερυψηλής ταχύτητας 

 

Όσον αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό η Ελλάδα σημειώνει 

πρόοδο, αλλά η «διαρροή εγκεφάλων» δημιουργεί έλλειψη 

εξειδικευμένων ατόμων σε θέματα Τεχνολογίας 

Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), τα οποία είναι 

ζωτικής σημασίας για τη στήριξη του ψηφιακού 

μετασχηματισμού της οικονομίας. 
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Μεγάλο ποσοστό των χρηστών του διαδικτύου στην Ελλάδα 

συμμετέχει σε διαδικτυακές δραστηριότητες όπως 

ανάγνωση ειδήσεων, βιντεοκλήσεις, μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης κλπ. παραμένει όμως σε χαμηλότερο ποσοστό από 

τον μέσο ευρωπαϊκό όρο σε ότι αφορά στις Τραπεζικές 

συναλλαγές και στις αγορές μέσω του διαδικτύου. 

 

Οι συνολικές επιδόσεις της Ελλάδας στην ενσωμάτωση πιο 

εξελιγμένων ψηφιακών τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις 

είναι ανεπαρκείς και προχωρούν με βραδύτερους ρυθμούς 

από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. 

 

Το έτος 2017 η χρήση ηλεκτρονικής τιμολόγησης από τις 

επιχειρήσεις προχώρησε σε κάποιο βαθμό, η χρήση 

υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud computing) παρέμεινε 

στάσιμη σε χαμηλό επίπεδο, και το ποσοστό του κύκλου 

εργασιών,  που προέρχεται από ηλεκτρονικό  εμπόριο, σε όσες 

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ασχολούνται με αυτό, 

είναι χαμηλό. 
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Στην Ελλάδα, οι ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες εξακολουθούν 

να αποτελούν έναν από τους πιο δύσκολους τομείς της 

ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας.  

 

Προοδεύουμε, αλλά οι επιδόσεις μας είναι πολύ κάτω από τον 

μέσο όρο της ΕΕ και μπορούν να αποτελέσουν τροχοπέδη για 

την περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και 

κοινωνίας, αλλά και να διαιωνίσουν την ταλαιπωρία του πολίτη 

σε σχέση με τη γραφειοκρατία των υπηρεσιών.  
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Αγαπητές κυρίες, αγαπητοί κύριοι, 

 

Ο Σύνδεσμος μας, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και 

Κεντρικής Ελλάδος αποτελεί τον κύριο εκπρόσωπο του 

Βιομηχανικού Επιχειρείν, σε δυο περιφέρειες της χώρας, οι 

οποίες παράγουν το 17,5% της Ακαθάριστης 

Προστιθέμενης Αξίας που προέρχεται από την βιομηχανία 

στη χώρα, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της 

Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.  

 

Πέρα όμως από την παραδοσιακή βιομηχανία εκπροσωπούμε 

και εταιρίες Δημιουργίας και Χρήσης Ψηφιακών Τεχνολογιών, 

εκπροσώπους των οποίων θα έχετε τη δυνατότητα να 

παρακολουθήστε στην διάρκεια της διημερίδας, όπως τον κ. 

Αριστομένη Εφραιμίδη από την εταιρία SIELMAN AE και τον κ. 

Σωτήρη Μπαντά από την εταιρία CENTAUR ANALYTICS αλλά 

επίσης και την κ. Ιωάννα Κιντά, μέλος της Διοίκησής μας και 

Πρόεδρο του Φορέα Αυτοδιαχείρισης της Α΄ ΒΙΠΕ Βόλου.  
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Για την υποστήριξη της ανάπτυξης των επιχειρήσεων ο 

Σύνδεσμός μας συμμετέχει σε δομές όπως: 

 

➢ Στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, -

ΑΕΔΕΠ, για τη διαχείριση προγραμμάτων που αφορούν 

στη χρηματοδότηση δράσεων των επιχειρήσεων μέσω 

των Κοινοτικών Πλαισίων. 

 

➢ Στο παγκόσμιο δίκτυο επιχειρηματικότητας & καινοτομίας, 

Enterprise Europe Network, το οποίο ιδρύθηκε από τη 

Γενική Διεύθυνση ‘Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας’ της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και περιλαμβάνει 

περισσότερους από 660 οργανισμούς σε 60 χώρες εντός 

και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Στόχος μας η συνεχής υποστήριξη των επιχειρήσεων των δυο 

περιφερειών μας σε θέματα Εξωστρέφειας-Μεταφοράς 

Τεχνολογίας & Διαχείριση Καινοτομίας  
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Για την υποβοήθηση ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στις 

επιχειρήσεις ο Σύνδεσμος έχει αναπτύξει εποικοδομητική 

συνεργασία με Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, 

Ερευνητικά Ινστιτούτα, Φορείς καινοτομίας και μεταφοράς 

τεχνολογίας. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, o Σύνδεσμός μας από τον Απρίλιο του 2015 

φιλοξενεί στα γραφεία του στο Βόλο, στέλεχος του Δικτύου 

διάχυσης τεχνολογίας ΠΡΑΞΗ, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και 

Έρευνας, το οποίο και αποτελεί εταίρο μας στο Δίκτυο 

Enterprise Europe Network. 

 

Ο συνεργάτης μας κ. Αχιλλέας Μπάρλας, σύμβουλος σε θέματα 

μεταφοράς τεχνολογίας του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, θα έχει σχετική 

παρουσίαση στην σημερινή ημερίδα. 

 

Τελειώνοντας τον χαιρετισμό μου θα ήθελα να επισημάνω ότι: 

 

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι επιτακτική ανάγκη. Θα 

αποφέρει σημαντικά οφέλη για τη χώρα και την κοινωνία.  
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Επιβάλλεται να γίνει πεποίθηση σε όλους μας ότι χωρίς τη 

χρήση των νέων τεχνολογιών, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε 

σε βιώσιμη ανάπτυξη και να γίνουμε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή 

χώρα.  

 

Η Πολιτεία έχει κάνει βήματα προς αυτή την κατεύθυνση όπως 

η θεσμοθέτηση Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής και η 

εκπόνηση Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής με ορίζοντα το 2021, 

που πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αλλάζει και να 

αναπροσαρμόζεται ανάλογα με την ταχύτητα των εξελίξεων, να 

έχει δηλαδή δυναμική.  

 

Οι δράσεις για την ανάπτυξη δεν βαρύνουν όμως μόνο την 

Πολιτεία.  

 

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι θέμα υπερεθνικό.  

 

Στις επιχειρήσεις οι ψηφιακές τεχνολογίες επιδρούν και στις 

τέσσερεις διακριτές περιοχές της αλυσίδας αξίας τους. 
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> Στη Στρατηγική: Οι επιχειρήσεις συνειδητοποιούν ότι η 

ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών είναι 

προαπαιτούμενο για την ανάπτυξή τους. 

 

> Στην Παραγωγή: Οι επιχειρήσεις σχεδιάζουν και παράγουν 

καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες μέσω της χρήσης των 

ψηφιακών τεχνολογιών και της ανοικτής καινοτομίας. 

Χρησιμοποιούν μηχανήματα νέας τεχνολογίας για να κάνουν 

προϊόντα καλύτερης ποιότητας, χαμηλότερου κόστους και 

ανταγωνιστικά στην Ελλάδα και στις διεθνείς αγορές.  

 

> Στην Πώληση και Διαχείριση Πελατών: Οι επιχειρήσεις 

αλληλοεπιδρούν με τους πελάτες τους μέσω ψηφιακών μέσων, 

διαθέτουν προϊόντα και υπηρεσίες μέσα από πολλαπλά 

ψηφιακά κανάλια και παρακολουθούν την πορεία των 

προϊόντων τους. 

 

>Στις Λειτουργίες: Οι επιχειρήσεις αξιολογούν και ανανεώνουν 

την τεχνολογική τους υποδομή ώστε να ανταποκρίνεται στις 

αυξημένες ανάγκες της σύγχρονης επικοινωνίας και διοίκησης.  
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Όλες οι δυνάμεις του τόπου πρέπει να πιστέψουμε στην αλλαγή 

και να συνδιαμορφώσουμε το μέλλον. Ένα μέλλον που θα κάνει 

τον τόπο μας σύγχρονο, ανταγωνιστικό, με βιώσιμη ανάπτυξη.  

 

Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες της διημερίδας. 

 

Ευχαριστώ. 

 


