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Highlights – Export Summit VI 

The digital e-ra, Business on the move, Exports in the fast lane 
 

Η πιο επιτυχημένη διοργάνωση των τελευταίων ετών χαρακτηρίστηκε το συνέδριο Export 

Summit VI του Συνδέσμου Εξαγωγέων Β.Ε. (ΣΕΒΕ) που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 

21 Ιουνίου 2018 στο ξενοδοχείο Makedonia Palace, στη Θεσσαλονίκη. Το Export 

Summit VI προσέλκυσε το ενδιαφέρον επιχειρηματιών και στελεχών από όλη την Ελλάδα, 

εκπροσώπων φορέων, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της πολιτικής, ενώ μεγάλη ήταν 

η απήχηση του Συνεδρίου σε φοιτητές, start-up επιχειρήσεις και εν δυνάμει 

επιχειρηματίες, με αποτέλεσμα ο αριθμός των συμμετεχόντων (δια ζώσης και μέσω 

livestreaming) να ξεπεράσει τα 2.000 άτομα. Επίσης, υπήρχε ευρύτατη κάλυψη από τα 

ΜΜΕ σε πανελλαδική εμβέλεια. 

 

 
 

Θεματικές ενότητες του συνεδρίου ήταν οι: E-Introduction, E-Commerce, E-Insurance, 

E-Business, E-Finance, E-Marketing, E-Services, E-Logistics & E-Promotion. Στόχος του 

Export Summit VI ήταν η ενημέρωση και εκπαίδευση των συμμετεχόντων στο ψηφιακό 

επιχειρείν, καθώς και η εφαρμογή του στις εξαγωγικές επιχειρήσεις. Η θεματολογία του 

συνεδρίου επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των 

εξωστρεφών επιχειρήσεων, με σκοπό τη δημιουργία συγκριτικού πλεονεκτήματος και 
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την προσαρμογή των ελληνικών επιχειρήσεων στη νέα «digital» εποχή. Παράλληλα, 

σηματοδότησε μία νέα εποχή στην οποία η ψηφιοποίηση των επιχειρησιακών 

λειτουργιών είναι πλέον δεδομένη και απαραίτητη για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων 

και την ανάπτυξη αυτών. 

 

 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους συμμετέχοντες, οι οποίοι συνέβαλαν  

στην επιτυχία του 6ου Export Summit. Για όσους έχασαν την ευκαιρία να 

παρακολουθήσουν τις εργασίες του Συνεδρίου, όλες οι παρουσιάσεις των ομιλητών 

είναι αναρτημένες εδώ, ενώ το φωτογραφικό υλικό μπορείτε να το βρείτε εδώ. 

 

Ακόμη, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Υπουργείο Εσωτερικών (Μακεδονίας-

Θράκης), το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, 

Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και το Υπουργείο Εξωτερικών για την αιγίδα τους, 

καθώς και το Ελληνοκινεζικό Επιμελητήριο Εμπορίου, Βιομηχανίας, Τουρισμού και 

Ναυτιλίας για την υποστήριξή του.  

 

Επίσης, ευχαριστούμε τους χορηγούς επικοινωνίας μας: Καθημερινή, SKAI, 

www.banks.com, Περιοδικό ΧΡΗΜΑ, www.insuranceworld.gr, Ράδιο Θεσσαλονίκη, 

ThessNews, www.ka-business.gr, www.voria.gr, Περιοδικό ΜΙ, Περιοδικό Logistics & 

Management, Ecotec, καθώς και το LiveMedia, ως χορηγό της υπηρεσίας 

livestreaming, για την υποστήριξή τους.  

 

Θερμές επίσης ευχαριστίες στους χορηγούς μας, με την ευγενική υποστήριξη των 

οποίων πραγματοποιήθηκε το EXPORT SUMMIT VI:  

 

Μέγας Χορηγός: Eurobank  

 

Gold Χορηγοί: GS1 Association Greece, DHL, EY 

https://www.livemedia.gr/exportsummit6
http://www.seve.gr/wp-content/uploads/2018/06/dt_exportsummitVI.zip
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Silver Χορηγοί: Enterprise Greece, AEOLIX, Exposystem, Cisco, Deloitte 

 

Bronze Χορηγοί: ΟΑΕΠ, SoftOne, Ελληνικά Πετρέλαια, SOL ΑΕ, Atradius, Front Line S.A., 

ΗΡΩΝ, ΟΦΑΕ, Kuehne & Nagel, COFACE 

 

Standard Χορηγοί: Olympia Electronics, Σωληνουργία Ζήτα, DK Consultants, OLYMP 

Konstantopoulos S.A., Ελληνικοί Λευκόλιθοι, ISOMAT, Palaplast, Logismos, KMPG, 

Pelopac, Schoox, ΚΡΙ-ΚΡΙ, GAIA επιχειρείν, Line Group, North Events 

 

Η ανταπόκριση του επιχειρηματικού, πολιτικού και ακαδημαϊκού κοινού έχει καταστήσει 

το Export Summit ως θερμοκοιτίδα γνώσης, εκπαίδευσης και ενημέρωσης σε θέματα 

εξαγωγικού επιχειρείν με το επίπεδο του Συνεδρίου και τις προσδοκίες να αυξάνονται 

συνεχώς. Το Export Summit αποτελεί πλέον το σημαντικότερο γεγονός της χώρας για 

τις εξαγωγές και ο ΣΕΒΕ δεσμεύεται να συνεχίσει και να εντείνει την προσπάθεια στήριξης 

της εξωστρέφειας με τη διοργάνωση εκδηλώσεων υψηλού επιπέδου. 

 

Το ραντεβού μας ανανεώνεται για το 2019! 
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Έναρξη – Χαιρετισμοί  
 

 

Oι σύγχρονες τάσεις και τεχνολογίες του ψηφιακού 

επιχειρείν θα ενισχύσουν το συγκριτικό πλεονέκτημα των 

επιχειρήσεων στο διεθνές περιβάλλον  

 

Τις εργασίες του Συνεδρίου ξεκίνησε ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, 

Δρ. Γιώργος Κωνσταντόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στη 

χρήση νέων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις και δη στις 

εξαγωγικές, αναφέροντας πως ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων 

αποτελεί βασικό αναπτυξιακό εργαλείο στο νέο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.  

 

Παράλληλα, τόνισε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις υστερούν σημαντικά στην ενσωμάτωση 

της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρηματικές διαδικασίες, φέροντας ως παράδειγμα 

το Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 

2018, ο οποίος καταγράφει την πρόοδο που σημειώνουν τα κράτη μέλη της ΕΕ ως προς 

τη ψηφιοποίησή τους και σύμφωνα με τα αποτελέσματα του οποίου, η Ελλάδα 

βρίσκεται στην 27η θέση μεταξύ των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Τέλος, έκλεισε την ομιλία του αναφέροντας πως οι σύγχρονες τάσεις και τεχνολογίες του 

ψηφιακού επιχειρείν θα ενισχύσουν το συγκριτικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων στο 

διεθνές περιβάλλον, καθώς οι νέες τεχνολογίες εξελίσσονται με ραγδαίους ρυθμούς.   
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Απαραίτητος ο ψηφιακός μετασχηματισμός για την 

ενίσχυση της εξωστρέφειας 

 

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Απόστολος 

Τζιτζικώστας, απηύθυνε χαιρετισμό εστιάζοντας αρχικά στην 

άψογη συνεργασία της Περιφέρειας με τον ΣΕΒΕ. Στη συνέχεια 

τόνισε χαρακτηριστικά ότι «οι εξαγωγές είναι η αιχμή της οικονομίας», ενώ σημείωσε 

ακόμη ότι η ανάπτυξή τους είναι ιδιαίτερα σημαντική στην ενίσχυση της τοπικής 

οικονομίας και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Επιπλέον, αναφέρθηκε στη 

μεγάλη έμφαση που έχει δώσει η Περιφέρεια στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και 

της καινοτομίας με τη δημιουργία One Stop Shop. 

 

Ακόμη, τόνισε την ανάγκη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, ενώ στο 

ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκε στο σύμφωνο συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ της 

περιφέρειας και του ερευνητικού ινστιτούτου CERN.  

 

 

 

Αναγκαία η προσαρμογή των επιχειρήσεων στη νέα 

ψηφιακή εποχή και η ενίσχυση των συνεργειών 

 

Εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, ο κ. Στέργιος Πιτσιόρλας, 

Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, αναφέρθηκε στο 

νέο παραγωγικό μοντέλο της Ευρώπης στο οποίο η Ελλάδα 

πρέπει να έχει πρωτεύοντα ρόλο. Αναφερόμενος στις 

εξαγωγές, τις χαρακτήρισε ως «τη δομή της ελληνικής οικονομίας», αναγνωρίζοντας 

στη συνέχεια την προσπάθεια που κατέβαλλαν οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις 

κατά τη διάρκεια της κρίσης.  

 

Τόνισε, επιπλέον, την ανάγκη ενίσχυσης των συνεργειών, του συντονισμού, αλλά και 

του στρατηγικού σχεδιασμού προς όφελος της εξωστρέφειας, ενώ μείζονος σημασίας 

είναι η προσαρμογή των επιχειρήσεων στη νέα ψηφιακή εποχή. Τέλος, έκλεισε την ομιλία 

του τονίζοντας πως η Ελλάδα αποτελεί τόπο στρατηγικής σημασίας και με την 

κατάλληλη πολιτική, δύναται να αποτελέσει το κέντρο της νοτιοανατολικής Ευρώπης. 
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Ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα μειώσει το κόστος και θα 

βελτιώσει το ποιοτικό αποτέλεσμα της παραγωγής 

 

Την ενότητα των χαιρετισμών ολοκλήρωσε ο κ. Γιώργος 

Δημαρέλος, Αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο οποίος μίλησε 

για την ψηφιακή στρατηγική του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο 

οποίος επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με το Δήμο Ηρακλείου ως τους 

δύο δήμους από την Ελλάδα τους οποίους θα υποστηρίξει στην υλοποίηση της 

ψηφιακής τους στρατηγικής. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι οι ψηφιακές εφαρμογές και η 

καινοτομία μειώνουν το κόστος και βελτιώνουν το ποιοτικό αποτέλεσμα της 

παραγωγής.  

 

Τέλος, αναφέρθηκε στις επενδύσεις που έγιναν στα λιμάνια του Πειραιά και της 

Θεσσαλονίκης, τονίζοντας ότι δε λειτουργούν ανταγωνιστικά, καθώς το λιμάνι του 

Πειραιά έχει ως κύρια λειτουργία του τη μεταφόρτωση, ενώ το λιμάνι της Θεσσαλονίκης 

θα διαδραματίσει το ρόλο του διαμετακομιστικού κέντρου.  
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E-ntroduction 

 

 

Συντονιστής: Παναγιώτης Χασάπης, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ΣΕΒΕ 

 

 

Αν θέλουμε να κερδίσουμε το στοίχημα της εξωστρέφειας, 

δε μπορεί κανείς από εμάς να παραμείνει θεατής στο 

μετασχηματισμό που έρχεται 

 

Την ενότητα Ε-Introduction άνοιξε ο κ. Πάνος Παπάζογλου, 

Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, ο οποίος 

αναφέρθηκε στην έρευνα της EY σχετικά με τις ελληνικές εξαγωγές και ιδιαίτερα τις 

εξαγωγές των επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας, αναφέροντας πως οι επιχειρήσεις 

πρέπει να δώσουν έμφαση στην καινοτομία και στη χρήση νέων τεχνολογιών 

προκειμένου να διαφοροποιηθούν από τον ανταγωνισμό. 

 

Σχετικά με τα ευρήματα της έρευνας, ο κ. Παπάζογλου χαρακτήρισε τις εξαγωγικές 

επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας «πιο προπονημένες και έτοιμες» από τις αντίστοιχες 

της υπόλοιπης Ελλάδας, καθώς, όπως ανέφερε, το 59% των βορειοελλαδικών 

εξαγωγικών επιχειρήσεων εξάγει σε περισσότερες από 21 χώρες, ενώ το αντίστοιχο 

ποσοστό για το υπόλοιπο της χώρας υπολογίστηκε σε 29%. Τέλος, έκλεισε την ομιλία 

του τονίζοντας ότι αυτό που θα διαφοροποιήσει τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις 

δε θα είναι οι χαμηλότερες τιμές, αλλά η υψηλότερη ποιότητα, αναφέροντας 

χαρακτηριστικά: «Αν θέλουμε να κερδίσουμε το στοίχημα της εξωστρέφειας, δε μπορεί 

κανείς από εμάς να παραμείνει θεατής στο μετασχηματισμό που έρχεται». 
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Go big or don’t go 

 

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο κ. Λευτέρης Ντουάνογλου, 

Συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της SCHOOX INC., ο 

οποίος περιέγραψε τα βήματα διεθνοποίησης μίας διεθνούς 

start-up επιχείρησης, αναφέροντας ότι το διαδίκτυο έχει εκμηδενίσει τις γεωγραφικές 

αποστάσεις και αυτό δημιουργεί ευκαιρίες για όλες τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Ο κ. 

Ντουάνογλου έφερε το παράδειγμα της δικής του start – up, καθώς περιέγραψε το 

«success story» της Schoox, όπως χαρακτηρίστηκε η ιστορία του κ. Ντουάνογλου από 

τον συντονιστή, κ. Χασάπη. 

 

Ανέφερε, ακόμη, πως αν μια εξαγωγική επιχείρηση τεχνολογικού προσανατολισμού 

καταφέρει να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις και στην ταχύτητα της αμερικανικής αγοράς, 

μπορεί να πετύχει σε οποιαδήποτε άλλη αγορά επιθυμεί και έκλεισε την ομιλία του 

προτρέποντας τις επιχειρήσεις να έχουν τον πήχη πολύ ψηλά. 

 

 

Οι αλλαγές που επέρχονται θα είναι ραγδαίες και 

συνεχόμενες 

 

Την ενότητα έκλεισε ο κ. Θοδωρής Παπακωνσταντίνου, 

Principal, Υπεύθυνος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών του 

Γραφείου Θεσσαλονίκης της Deloitte, ο οποίος αναφέρθηκε 

στη νέα ψηφιακή εποχή, ορίζοντάς την ως μία εποχή ραγδαίων αλλαγών που 

επαναπροσδιορίζει τα δεδομένα για τις επιχειρήσεις.  

 

Ανέφερε χαρακτηριστικά πως, σύμφωνα με ένα νόμο του Jacobs Mills, η ταχύτατη 

σύνδεση στο διαδίκτυο κάθε χρόνο αυξάνεται κατά 50% και ότι αντίστοιχα μειώνεται το 

κόστος παραγωγής. Ακόμη, ανέφερε ότι, αν σήμερα καταφέρνουμε να κατεβάσουμε 

μια ταινία σε υψηλή ποιότητα σε 5 – 6 λεπτά, έως το 2021 ο χρόνος αυτός προβλέπεται 

να μειωθεί στα 6 δευτερόλεπτα. Τέλος, ανέφερε ότι υπάρχουν εκτιμήσεις ότι μέχρι το 2040 

το 50% των υφιστάμενων επιχειρήσεων στη λίστα Fortune 500 δεν θα υπάρχουν. 
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E-Commerce 

 

 

Συντονιστής: Νίκος Υποφάντης, Δημοσιογράφος Ομίλου ΣΚΑΪ 

 

 

 

Το E-Commerce ενισχύει την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων 

 

Την ενότητα Ε-Commerce άνοιξε ο κ. Πάρης Παναγιωτίδης, 

Συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της LINE GROUP, 

ALIBABA GLOBAL SERVICE PARTNER, ο οποίος ξεκίνησε την 

ομιλία του με αναφορά στους παραδοσιακούς τρόπους 

εξαγωγών, ενώ στη συνέχεια μίλησε για τους τρόπους με τους οποίους το e-

Commerce ενισχύει την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων. 

 

Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το 72% των αγοραστών παραμένουν στην πρώτη σελίδα 

της πλατφόρμας συναλλαγών που χρησιμοποιούν και για το λόγο αυτό κρίνεται 

επιτακτική η ανάγκη προβολής του προφίλ της κάθε επιχείρησης, ώστε να αυξηθούν οι 

επιχειρηματικές τους ευκαιρίες. Τέλος, ο κ. Παναγιωτίδης έκανε έναν επιμέρους 

διαχωρισμό των πωλήσεων σε B2C και B2B συναλλαγές. 
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Το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο αναπτύσσεται κατά 

25% κάθε χρόνο 

 

Στη συνέχεια, ο κ. Άρης Σφακιανάκης, Διευθυντής Ελληνικής 

Περιφέρειας της DHL EXPRESS (ΕΛΛΑΣ) ΑΕ, αναφέρθηκε στο 

διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο και στο γεγονός ότι 

αναπτύσσεται κατά 25% κάθε χρόνο, ενώ περίπου το 60% των χρηστών του διαδικτύου 

αναμένεται να αγοράζει online σε ένα έτος από σήμερα. Επίσης, τόνισε ότι το 

ηλεκτρονικό εμπόριο δημιουργεί ευκαιρίες ανάπτυξης των επιχειρήσεων, ωστόσο η 

αξιοπιστία διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στο E-Commerce. Ανέφερε, ότι 1 

στις 7 αγορές των καταναλωτών σήμερα προέρχεται από άλλη χώρα και ότι το μέγεθος 

αυτό αυξάνεται με πολύ μεγάλη ταχύτητα.  

 

Σχετικά με την παράδοση των προϊόντων στον πελάτη, ο κ. Σφακιανάκης ανέφερε ότι το 

91% των καταναλωτών αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους παράδοσης πριν φτάσουν 

στο check – out, καθώς επίσης ότι το 46% των πελατών που εγκαταλείπουν το καλάθι 

τους αναφέρουν ότι προκαλείται λόγω των μη αξιόπιστων τρόπων παράδοσης.  

 

 

Επιτακτική η ανάγκη πρόσβασης σε ολοένα και 

περισσότερες πληροφορίες τόσο των αγοραστών, όσο και 

των προμηθευτών και λιανεμπόρων 

 

Εκπροσωπώντας την GS1 Association Greece, o κ. Γιώργος 

Σαρανταυγάς, Γενικός Διευθυντής του οργανισμού, έκανε 

αναφορά στην επιρροή της ψηφιακής τεχνολογίας στον τρόπο πραγματοποίησης 

αγορών, η οποία βαίνει συνεχώς αυξανόμενη, ενώ αναφέρθηκε εκτενώς στην ανάγκη 

πρόσβασης σε περισσότερες πληροφορίες τόσο των αγοραστών, όσο και των 

προμηθευτών και των λιανεμπόρων. 

 

Ανέφερε, επίσης, τα αποτελέσματα μιας έρευνας καταναλωτών, όπου εκτιμήθηκε ότι 

στην Αγγλία μετά το 2019 η ισχύς των ηλεκτρονικών καταναλωτών θα υπερκεράσει την 

ισχύ των φυσικών καταναλωτών μέσα από το κατάστημα.  
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Οι ιδιαιτερότητες της κάθε αγοράς θα αποτελέσουν 

σημαντικό παράγοντα για την εξασφάλιση της 

εμπιστοσύνης των καταναλωτών 

 

Κλείνοντας την ενότητα E-Commerce, ο κ. Ανδρέας 

Σπυρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της iTrust Digital Strategy, 

μίλησε για την ανάπτυξη των διασυνοριακών αγορών στην Ευρώπη, ενώ τόνισε ότι οι 

ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν μία ψηφιακή στρατηγική όπου 

έμφαση θα πρέπει να δίνεται στις ιδιαιτερότητες της κάθε αγοράς, παράγοντας 

σημαντικός για την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Ως παράδειγμα, 

ανέφερε ότι το 50% των Πολωνών, των Γάλλων και των Ισπανών προβαίνουν σε αγορές 

με μοναδικό κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, οι Γερμανοί συγκρίνουν τις τιμές πριν 

αγοράσουν, ενώ στην Ινδία δεν υπάρχει τρόπος ηλεκτρονικής πληρωμής.  

 

Επιπλέον, αναφέρθηκε στην τακτική «low–hanging fruit», σύμφωνα με την οποία οι 

επιχειρήσεις διαφημίζουν ένα συγκεκριμένο προϊόν που παράγουν και με τον τρόπο 

αυτό γίνονται γνωστές στους πελάτες, ώστε να ακολουθήσει το κλασικό μοντέλο 

διεπαφής με τον πελάτη. 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

E-Insurance 

 

 

Συντονιστής: Κωνσταντίνος Ουζούνης, Γενικός Διευθυντής της ETHOS MEDIA 

 

 

 

Η νέα ψηφιακή εποχή θα συμβάλλει στην ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας στον ιδιωτικό τομέα και στην πάταξη 

της γραφειοκρατίας 

 

Ο κ. Γρηγόρης Μουτάφης, Πρόεδρος & Γενικός Διευθυντής 

του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων – ΟΑΕΠ, μίλησε για τις αλλαγές 

που πρέπει να πραγματοποιηθούν ώστε να ενισχυθεί η εξωστρέφεια της χώρας, ενώ 

έκανε λόγο για τη νέα ψηφιακή εποχή, η οποία θα συμβάλλει στην ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας στον ιδιωτικό τομέα και στην πάταξη της γραφειοκρατίας.  

 

Ακόμη, εστίασε στην ύπαρξη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, καθώς αυτό που 

ακολουθούσαμε έως τώρα, παρά την αυξημένη ρευστότητα που παρείχε στο 

παρελθόν, δε συνέβαλλε στην μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ανάπτυξη. Τέλος, έκανε 

αναφορά στο μεγάλο πρόβλημα των επισφαλών απαιτήσεων πελατών, των οποίων, 

όπως σημείωσε, περίπου το 50% προέρχεται από μακροχρόνιες εμπορικές συνεργασίες 

και καλά οργανωμένες επιχειρήσεις. 
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Η προστασία των δεδομένων αποτελεί θεμελιώδες βασικό 

δικαίωμα, το οποίο θα ρυθμίζεται με συνέπεια σε όλη την 

Ευρώπη 

 

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο κ. Τάσος Κωνσταντέλος, 

Διευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών της FRONT LINE ΑΕ, ο 

οποίος αναφέρθηκε στην ασφάλεια απέναντι στους διαδικτυακούς κινδύνους, οι οποίοι 

δύναται να προέλθουν είτε από αμέλεια χρήσης, είτε από εσωτερικές ή εξωτερικές 

«επιθέσεις». Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Κωνσταντέλος, το 

73% των CISOs (Chief Information Security Officers) αναμένεται να βιώσει μια σημαντική 

παραβίαση της ασφάλειας εντός ενός έτους. 

 

Επιπλέον, αναφέρθηκε στο νέο κανονισμό σχετικά με την προστασία προσωπικών 

δεδομένων (GDPR), σύμφωνα με τον οποίο η προστασία των δεδομένων αποτελεί 

θεμελιώδες βασικό δικαίωμα που θα ρυθμίζεται με συνέπεια σε όλη την Ευρώπη. Η 

βασική επίπτωση, όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Κωνσταντέλος, είναι ότι «θα υπάρχει 

υποχρέωση ενημέρωσης για τυχόν απώλεια ή παραβίαση εντός 72 ωρών» από το 

περιστατικό παραβίασης.  

 

 

H ψηφιακή εποχή εξελίσσεται με εκθετικούς ρυθμούς και αν 

δεν την ακολουθήσουμε δε θα καταλήξουμε απλώς στο 

περιθώριο, αλλά θα καταλήξουμε να μην έχουμε 

αντικείμενο εργασίας  

 

Την ενότητα E-Insurance έκλεισε ο κ. Γεράσιμος Τζέης, 

Διευθύνων Σύμβουλος του ελληνικού υποκαταστήματος της Atradius Crédito y 

Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, ο οποίος αναφέρθηκε στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα «Atrium» που έχει αναπτύξει η Atradius, η οποία βοηθά τις επιχειρήσεις να 

αναπτυχθούν με ασφάλεια, προφυλάσσοντας τη ρευστότητά τους και δίνοντας τη 

δυνατότητα διαχείρισης του πελατολογίου με αποτελεσματικό τρόπο. Σχετικά με την 

ψηφιακή εποχή, τόνισε χαρακτηριστικά ότι «εξελίσσεται με εκθετικούς ρυθμούς και αν 

δεν την ακολουθήσουμε δε θα καταλήξουμε απλώς στο περιθώριο, αλλά θα 

καταλήξουμε να μην έχουμε αντικείμενο εργασίας».  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chief_information_security_officer
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E-Business 

 

 

Συντονιστής: Γιάννης Χατζηδημητρίου, Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος 

Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  

 

 

Η Ελλάδα πρέπει να αντιληφθεί τις αλλαγές και να 

συμμετέχει ενεργά στην 4η βιομηχανική επανάσταση 

 

Με την ενότητα E-Business συνεχίστηκαν οι εργασίες του 

Export Summit VI, την οποία άνοιξε ο κ. Δημήτρης Λακασάς, 

CEO της Olympia Electronics. Ο κ. Λακασάς ανέπτυξε την 

ομιλία του γύρω από την ψηφιακή οικονομία και την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, 

ενώ τόνισε την ανάγκη για σοφή διαχείριση της γνώσης. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «η 

ρομποτική, η τεχνητή νοημοσύνη, το Internet των πραγμάτων, οι βιοεπιστήμες, η 

κωδικοποίηση του χρήματος και οι αλλαγές στον τραπεζικό τομέα αλλάζουν τις 

κοινωνικές ισορροπίες». 

 

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις ραγδαίες εξελίξεις που αφορούν στο ψηφιακό επιχειρείν 

και στο γεγονός ότι η Ελλάδα πρέπει να αντιληφθεί τις αλλαγές και να συμμετέχει ενεργά 

στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, καθώς, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «Όσοι 

επιμένουν στην εξαντλημένη ρητορική του 20ου αιώνα θα βλέπουν τους καλύτερους να 

φεύγουν και τις επενδύσεις να ελαχιστοποιούνται». Επισήμανε, ακόμη, ότι όσοι δεν 
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καταφέρουν να συμβαδίζουν με την εποχή τους υπόκεινται, εκτός των άλλων και σε μια 

«φορολογική αιμορραγία», όπως την χαρακτήρισε.  

 

 

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός μπορεί να αποτελέσει είτε μια 

υπαρξιακή απειλή είτε και μια ευκαιρία για ανάπτυξη 

 

Εκπροσωπώντας τη CISCO Systems, ο κ. Νικόλαος 

Μποτίνης, Εμπορικός Διευθυντής για την Ελλάδα, την Κύπρο 

και τη Μάλτα, μίλησε για τον ψηφιακό μετασχηματισμό που 

οφείλουν οι επιχειρήσεις να υιοθετήσουν παρομοιάζοντάς τον με μία δίνη που 

παρασύρει τις επιχειρήσεις στο κέντρο της και σημείωσε ότι αυτός ο μετασχηματισμός 

δύναται να αποτελέσει είτε μία υπαρξιακή απειλή, είτε μία ευκαιρία για ανάπτυξη. 

 

Επιπλέον, βάσει ενός δείκτη ηλεκτρονικής αναζήτησης από τον ψηφιακό πολίτη, 

ανέφερε ότι η Ελλάδα κατατάσσεται στην ικανοποιητική 12η θέση σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, καθώς επίσης και στην 39η θέση διεθνώς στις εξαγωγικές αναζητήσεις, ενώ το 

πρόβλημα που υπάρχει με τις επιχειρήσεις της Ελλάδας είναι ότι δεν είναι γνωστές οι 

επωνυμίες τους στο εξωτερικό. 

 

 

 

Η καινοτομία αφορά τον κάθε εργαζόμενο μέσα στην 

επιχείρηση 

 

Την ενότητα E-Business έκλεισε ο κ. Φραγκίσκος Ζερβός, 

Διευθυντής Τμήματος Υποστήριξης Πωλήσεων Τεχνολογίας 

της ORACLE HELLAS, ο οποίος αναφέρθηκε στην ομιλία του 

στον τρόπο με τον οποίο ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα 

επηρεάσει το μετασχηματισμό των ίδιων των επιχειρήσεων, καθώς επίσης και την 

επιχειρηματική καινοτομία, χαρακτηρίζοντας τα δύο θέματα αλληλένδετα και εξαιρετικής 

σημασίας για το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. 

 

Επιπλέον, έκανε λόγο για τις επιχειρήσεις που θα καταφέρουν όχι μόνο το ψηφιακό 

μετασχηματισμό, αλλά και την ψηφιακή ανατροπή, μεταβάλλοντας ή και εξαφανίζοντας 

έναν ολόκληρο κλάδο και φέρνοντάς τον από την άκρη στο κέντρο της δίνης. Ως 

χαρακτηριστικό παράδειγμα ψηφιακής ανατροπής έφερε την Apple με το iTunes, η 

οποία εξαφάνισε τη βιομηχανία παραγωγής δίσκων.  

 

Εστίασε, επίσης στην καινοτομία, αναφέροντας ότι είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη 

των επιχειρήσεων και συγκεκριμένα έκανε λόγο για καινοτομία με μεθοδικότητα 

κινήσεων, ενώ τόνισε ότι αυτή πρέπει να είναι αυθόρμητη και ενστικτώδης και ότι ο κάθε 

εργαζόμενος πρέπει να συμμετέχει σε αυτήν. 
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E-Finance 

 

 

Συντονιστής: Χρήστος Κώνστας, Οικονομικός Εκδότης της εφημερίδας 

«ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ» και Οικονομικός Σχολιαστής στην τηλεόραση και το 

ραδιόφωνο 

 

 

Η ψηφιακή πλατφόρμα «ExportGate» αποτελεί έναν 

σύμμαχο της εξωστρέφειας 

 

Στις ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχονται στο τραπεζικό 

σύστημα ήταν αφιερωμένη η ενότητα E-Finance, την οποία 

άνοιξε ο κ. Αθανάσιος Ντάφλος, Επικεφαλής Διεύθυνσης i-

Services, Global Transaction Banking της Eurobank. Ο κ. Ντάφλος αναφέρθηκε στην 

καινοτόμα δράση «ExportGate», στην οποία συμμετέχει και ο ΣΕΒΕ, η οποία αποτελεί μία 

ψηφιακή πλατφόρμα που δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να αναπτύξουν και να 

διευρύνουν την εξαγωγική τους δραστηριότητα, καθώς η λειτουργία του αφορά την 

επαφή των διαφόρων πελατών των διεθνών τραπεζών που συμμετέχουν μεταξύ τους, 

ώστε να επιτευχθούν οι κατάλληλες συνεργασίες και να αναπτυχθεί το διεθνές εμπόριο. 

Όπως επισήμανε ο κ. Ντάφλος, από το τρέχον έτος στη δράση θα συμμετέχουν και 

κυπριακές επιχειρήσεις, εκτός των ελληνικών.  

 

Παράλληλα, μέσα από τη πύλη διεθνούς εμπορίου «ExportGate» και τη στρατηγική 

συνεργασία της Eurobank με την Banco Santander, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις 
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εντάσσονται στο παγκόσμιο επιχειρησιακό οικοσύστημα «The Trade Club Alliance» το 

οποίο καλύπτει 22 χώρες και έχει την υποστήριξη 7 τραπεζικών ομίλων. 

 

 

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποκτούν πλέον ευκολότερη 

πρόσβαση σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, χρηματοδότηση 

και τεχνογνωσία 

 

Στην συνέχεια, το λόγο πήρε η κα. Δήμητρα Παπανδρέου, 

Principal Manager Επικεφαλής του Προγράμματος Παροχής 

Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε ΜμΕ στην Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, η οποία εστίασε την ομιλία της γύρω από την 

παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με χαρακτηριστικά 

παραδείγματα παρουσίασε τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης βοηθάει τις ΜμΕ να έχουν πρόσβαση σε 

συμβουλευτικές υπηρεσίες, χρηματοδότηση και τεχνογνωσία με σκοπό να 

αναπτυχθούν.  

 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης συνδέει τις επιχειρήσεις με 

τοπικούς συμβούλους και διεθνείς κλαδικούς εμπειρογνώμονες, προσαρμόζοντας τις 

υπηρεσίες στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Μέσω της μεθόδου που έχει υιοθετήσει, 

οι επιχειρήσεις αναπτύσσονται, δημιουργώντας συχνά νέες θέσεις εργασίας και 

αποκτώντας ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση. 

 

Η δανειοδότηση και η υποστήριξη μικρών επιχειρήσεων δεν 

είναι πλέον έργο που ανήκει αποκλειστικά στους 

τραπεζικούς φορείς  

 

Η κα. Βασιλική Παρασκευά, Υπεύθυνη Πιστώσεων 

microSTARS, του Κέντρου Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής 

Ανάπτυξης – ΚΕΠΑ,  αναφέρθηκε στο microSTARS, το οποίο έχει σκοπό την παροχή 

μικροδανείων - μικροπιστώσεων  σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με μοναδική 

απαίτηση την ύπαρξη ενός εγγυητή, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως το microSTARS 

ανανεώνει συνεχώς τη ψηφιακή του στρατηγική ώστε να είναι φιλικό προς το χρήστη. 

Σημειώνει, επιπλέον, ότι οι δαπάνες έχουν αυστηρά αναπτυξιακό χαρακτήρα.  

 

Μία ακόμη παροχή του microSTARS είναι η λειτουργία της microSTARS E-learning 

Academy, η οποία προσφέρεται ελεύθερα σε όποιον επιθυμεί να ενισχύσει τις 

επιχειρηματικές του γνώσεις. Τέλος, έκλεισε την ομιλία της σημειώνοντας ως 

πλεονεκτήματα της πλατφόρμας την αυτοματοποίηση των διαδικασιών υποβολής 

δανειακών αιτημάτων, την περισσότερο αξιόπιστη επεξεργασία των αιτημάτων από 

τους υπεύθυνους πιστώσεων, καθώς επίσης και την οικονομία χρόνου που έχει 

επιτευχθεί.   
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Η ασφάλιση πιστώσεων προσφέρει στις επιχειρήσεις 

οικονομία σε χρόνο και χρήμα, καθώς επίσης και θωράκιση 

απέναντι στους κινδύνους που αντιμετωπίζουν 

  

Τελευταίος ομιλητής στην ενότητα E–Finance ήταν ο κ. 

Αναστάσιος Κατσίρης, Management Consultant της 

COFACE, ο οποίος αναφέρθηκε στην χρηματοδότηση και την ασφάλιση πιστώσεων σε 

επιχειρήσεις, η οποία παρέχει πλεονεκτήματα, όπως δυνατότητα διεύρυνσης 

πελατολογίου με ασφάλεια και χαμηλό κόστος. Στα πλεονεκτήματα της ασφάλισης 

πιστώσεων, ο κ. Κατσίρης ανέφερε, επιπλέον, την άμεση εκταμίευση, την στάθμιση του 

κινδύνου μέσω ελέγχου φερεγγυότητας των αγοραστών και την κάλυψη του πιστωτικού 

κινδύνου, ενώ τόνισε ότι το κόστος της ασφάλισης πιστώσεων ανέρχεται σε λιγότερο 

από 0,5%. 
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E-Marketing 

 

 

Συντονιστής: Παναγιώτης Κετικίδης, Καθηγητής και Αντιπρύτανης Έρευνας, 

Καινοτομίας και Εξωτερικών σχέσεων του CITY College – Πανεπιστήμιο του 

Sheffield 

 

 

 

 

Οι νέες τεχνολογίες διαδραματίζουν βασικό ρόλο στο 

διεθνές μάρκετινγκ 

 

Την ενότητα για το ψηφιακό μάρκετινγκ άνοιξαν οι Δημήτριος 

Καραβασίλης, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της DK 

Consultants και Παναγιώτης Μίλης, Επικεφαλής 

Λειτουργιών της DK Consultants, οι οποίοι παρουσίασαν τις νέες τεχνολογίες που έχουν 

ενσωματωθεί στο μάρκετινγκ και επηρεάζουν καθολικά τον τρόπο λειτουργίας των 

επιχειρήσεων. Ο κ. Καραβασίλης ανέφερε κάποια στατιστικά στοιχεία για τη χρήση των 

ηλεκτρονικών πληρωμών στις ΗΠΑ, όπως ότι κυριαρχούν στις ηλικίες 25–34, ενώ 

ακολουθούν οι ηλικίες 35–44. Επιπλέον, ανέφερε ότι η χρήση ή μη των ηλεκτρονικών 

πληρωμών δε φαίνεται να σχετίζεται με το διαθέσιμο εισόδημα.  
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Παράλληλα, οι δύο ομιλητές αναφέρθηκαν στο e-

positioning, δηλαδή στην τοποθέτηση των επιχειρήσεων 

στον παγκόσμιο χάρτη, ενώ ανέδειξαν τη χρήση των 

κοινωνικών δικτύων ως βασικό πυλώνα στο σύγχρονο 

τρόπο πραγματοποίησης πωλήσεων. Τέλος, εστίασαν στη 

βελτιστοποίηση των logistics μέσω νέων τεχνολογιών όπως 

είναι η χρήση των drones και το «data mining», η διαδικασία 

ανεύρεσης ανωμαλιών και συσχετισμών μέσα σε μεγάλα σύνολα δεδομένων με σκοπό 

την πρόβλεψη μελλοντικών τάσεων και συμπεριφορών. 

 

Τέλος, ο κ. Μίλης τόνισε χαρακτηριστικά ότι «χάσαμε τις 3 προηγούμενες βιομηχανικές 

επαναστάσεις και σήμερα, που διαθέτουμε τη γνώση, υπάρχει μια τεράστια ευκαιρία να 

προλάβουμε την 4η, η οποία είναι πιο άυλη από τις προηγούμενες». 

 

 

Η τεχνητή νοημοσύνη βελτιώνει τις επιχειρηματικές 

διαδικασίες με κυρίαρχο ρόλο στον τομέα των πωλήσεων 

 

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο κ. Δημήτριος Γκίκας, Ερευνητής 

στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ, ο οποίος μίλησε για την τεχνητή 

νοημοσύνη, που έχει σκοπό να βελτιώσει τις επιχειρηματικές 

διαδικασίες, ενώ χαρακτηριστικά ανέφερε ότι επιλύει πολλά προβλήματα σε επίπεδο 

επιχειρήσεων και στρατηγικής μάρκετινγκ. Σημείωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη παράγει 

μεγαλύτερη αξία για τις επιχειρήσεις στον τομέα των πωλήσεων, ενώ ακολουθούν το 

σύστημα υγείας, οι μεταφορές και σε μικρότερα ποσοστά οι τράπεζες, οι επιχειρήσεις 

τεχνολογίας, χημικών κ.ο.κ.  

 

Σχετικά με τη νέα ψηφιακή εποχή, ανέφερε χαρακτηριστικά πως κρίνεται επιτακτική η 

ανάγκη για διαχείριση των αμέτρητων δεδομένων που δημιουργούνται από τους 

χρήστες των social media, οι οποίοι, για παράδειγμα, στο Facebook φθάνουν τα 2,2 

δις και στο YouTube το 1,5 δις. Η διαχείριση των πληροφοριών γίνεται ευκολότερη, όπως 

σημειώνει, μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.  
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E-Services 

 

 

Συντονιστής: Νίκος Υποφάντης, Δημοσιογράφος του Ομίλου ΣΚΑΪ 

 

 

Από την εποχή της ιδιοκτησίας στην εποχή του 

διαμοιρασμού 

 

Η επόμενη ενότητα αφορούσε τις E-Services και την άνοιξε ο 

κ. Γεώργιος Δανιόλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου 

ΗΡΩΝ. Αρχικά, αναφέρθηκε στις τάσεις που θα επηρεάσουν 

το ψηφιακό μέλλον των επιχειρήσεων, τα λεγόμενα «macrotrends», αναγνωρίζοντας ως 

περισσότερο καίριο εκείνο του κύματος νέων τεχνολογιών, που επηρεάζει και τον 

ενεργειακό τομέα, αφού μέσω της μείωσης του κόστους αποθήκευσης ενέργειας, 

δίνεται στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις η δυνατότητα να παράγουν περισσότερη 

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. 

 

Μεταξύ των σημαντικών στατιστικών στοιχείων που παρουσίασε ο κ. Δανιόλος, 

ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το 90% των δεδομένων έχει παραχθεί μόλις τα τελευταία δύο 

χρόνια, ενώ στα δημογραφικά χαρακτηριστικά σημείωσε ότι το 80% του πληθυσμού της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι αστικός το 2050. Επιπλέον, σημείωσε ότι το 77% των online 

καταναλωτών στις ΗΠΑ δηλώνουν ότι «ο σεβασμός του χρόνου τους» αποτελεί το πιο 

σημαντικό στοιχείο της online εμπειρίας τους. Τέλος, ο κ. Δανιόλος αναφερόμενος στην 

ταχύτατη ανάπτυξη του Airbnb ανέφερε: «περνάμε από την εποχή της ιδιοκτησίας στην 

εποχή του διαμοιρασμού». 
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Το παγκόσμιο μητρώο κωδικών GS1 διευκολύνει 

επιχειρήσεις, πελάτες, αλλά και ελεγκτικές αρχές 

 

Στην συνέχεια, το λόγο πήρε ο κ. Δημήτριος Χρήστου, 

Διευθυντής Τμήματος Ανάπτυξης της GS1 Association 

Greece, ο οποίος μίλησε για το παγκόσμιο μητρώο κωδικών 

GS1, που αποτελεί μία παγκόσμια διαδικτυακή πλατφόρμα 

πηγής πληροφοριών και διεύρυνσης των καναλιών διανομής για τις επιχειρήσεις.  

 

Ανέφερε ότι, ως μέλη του μητρώου, οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν το 

σύνολο των προϊόντων τους, λειτουργία πολύ σημαντική για τις επιχειρήσεις που 

διακινούν μαζικά κωδικούς. Επιπλέον, θα μπορούν να ελέγξουν τον τρόπο με τον οποίο 

βλέπει τα προϊόντα τους ο οποιοσδήποτε καταναλωτής στον κόσμο, ή ακόμη και να 

μεταβάλλουν κάποια από τα χαρακτηριστικά των προϊόντων τους, έτσι ώστε να 

φαίνονται πιο ελκυστικά. Ως τελευταία και πιο δυναμική λειτουργία για τον παραγωγό 

ανέφερε τη δυνατότητα πλοήγησης στην πλατφόρμα βάσει κριτηρίων, όπως κάποιο 

συγκεκριμένο προϊόν ή και κάποια συγκεκριμένη χώρα. Παράλληλα, ωστόσο, ωφελεί 

και τους καταναλωτές με πληροφορίες για τα ενδιαφερόμενα προϊόντα, αλλά και τις 

ελεγκτικές αρχές με γρήγορο έλεγχο γνησιότητας και καταπολέμηση του λαθρεμπορίου.  

 

 

Τα συστήματα ERP και CRM θα πρέπει πλέον να 

διαμοιράζονται δεδομένα στο σύγχρονο ψηφιακό κόσμο 

 

Τέλος, ο κ. Ιωάννης Μικρογιαννάκης, Σύμβουλος Διοίκησης 

της SoftΟne Technologies, αναφέρθηκε στον σύγχρονο 

ψηφιακό κόσμο στον οποίο τα συστήματα ERP (Enterprise 

Resource Planning) και CRM (Customer Relationship Management) των επιχειρήσεων 

πρέπει να μοιράζονται δεδομένα, με στόχο τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των 

επιχειρήσεων.  

 

Παρομοίασε, μάλιστα, το νέο ψηφιακό κόσμο με μια νοερή ψηφιακή γέφυρα, τα θεμέλια 

της οποίας βασίζονται στα κεντρικά συστήματα των επιχειρήσεων. Ανέφερε  

χαρακτηριστικά ότι «η πληροφορία συχνά γίνεται σημαντικότερη από το αγαθό το 

οποίο περιγράφει, με τα πασίγνωστα παραδείγματα της Airbnb και της Uber».  
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E-Logistics & E-Promotion 

 

 

Συντονιστής: Δημήτριος Βλάχος, Καθηγητής του ΑΠΘ και Πρόεδρος της 

Ελληνικής Εταιρίας Logistics Βορείου Ελλάδος 

 

 

 

Η ψηφιοποίηση και ο εκσυγχρονισμός των οδικών 

μεταφορών ως κρίκος της εφοδιαστικής αλυσίδας 

 

Την τελευταία ενότητα του Export Summit VI άνοιξε ο κ. 

Απόστολος Κενανίδης, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας 

Φορτηγών Αυτοκινηστών Ελλάδος Διεθνών Μεταφορών-ΟΦΑΕ, ο οποίος 

αναφέρθηκε στην ψηφιοποίηση των οδικών μεταφορών και συγκεκριμένα στην εξέλιξη 

του e-CMR, σκοπός του οποίου είναι ο εκσυγχρονισμός του κλάδου των οδικών 

μεταφορών ως κρίκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «αν 

δεν αδράξουμε την ευκαιρία θα έρθουμε αντιμέτωποι με τη μεγάλη απειλή της άκρως 

ανταγωνιστικής διεθνούς αγοράς».  

 

Επίσης, σημείωσε ότι το 75% των μεταφερόμενων εμπορευμάτων διακινούνται οδικώς, 

ενώ το πρωτόκολλο e-CMR εστιάζει στη μείωση του λειτουργικού κόστους με 

ταυτόχρονη εξοικονόμηση σε χρόνο. Τέλος, ο κ. Κενανίδης τόνισε ότι συνολικά 20 χώρες 

έχουν προσχωρήσει στο πρωτόκολλο e-CMR.  
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Η ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στα διάφορα συστήματα 

που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις είναι 

απαραίτητη, ώστε αυτές να γίνουν ή να συνεχίσουν να είναι 

ανταγωνιστικές 

 

Επόμενη ομιλήτρια στην ενότητα E–Logistics & E–Promotion 

ήταν η κα. Γεωργία Αϋφαντοπούλου, Διευθύντρια Ερευνών και Αναπληρώτρια 

Διευθύντρια ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ, AEOLIX, η οποία μίλησε για την ψηφιοποίηση των 

επιχειρήσεων logistics και την ανταλλαγή δεδομένων με σκοπό τη βελτιστοποίηση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας.  

 

Παράλληλα, έκρινε επιτακτική την ανάγκη για ένα αξιόπιστο δίκτυο δεδομένων, ενώ 

τόνισε ότι το AEOLIX είναι μια πλατφόρμα που συμβάλλει στην ανταλλαγή δεδομένων 

και σκοπός της είναι η συνένωση των επιμέρους συστημάτων δημόσιου και ιδιωτικού 

τομέα, τα συστήματα ERP, τα συστήματα παρακολούθησης αλυσίδας και τα e-CMR. Το 

έργο ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2016, έχει διάρκεια 3 χρόνων και υλοποιείται από διεθνή 

κοινοπραξία στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» της Ε.Ε. Τέλος, 

σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «η ανταλλαγή δεδομένων θα δώσει τη δυνατότητα για την 

ανάπτυξη της προστιθέμενης αξίας».  

 

 

Η χρήση των νέων τεχνολογιών κρίνεται απαραίτητη για την 

ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ελληνικών 

επιχειρήσεων 

 

Στην συνέχεια, εκπροσωπώντας τον οργανισμό Enterprise 

Greece, ο κ. Ηλίας Αθανασίου, Διευθύνων Σύμβουλος, 

αναφέρθηκε στη νέα ψηφιακή στρατηγική του Enterprise Greece, η οποία έχει στόχο 

την αύξηση της παραγωγικότητας και την απλούστευση διαδικασιών, με απώτερο 

σκοπό την ενίσχυση και προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων.  

 

Όπως τόνισε ο κ. Αθανασίου, σύμφωνα με αποτελέσματα έρευνας, το 61% του 

λογισμικού που υπάρχει στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα είναι παράνομο, ενώ 

αναφερόμενος στις δράσεις του οργανισμού σημείωσε ότι τόσο οι εξαγωγές της 

χώρας όσο και ο τουρισμός βρίσκονται σε ανοδική πορεία, εξέλιξη πολύ σημαντική για 

την οικονομία της Ελλάδας. 
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Η εικονική πραγματικότητα δημιουργεί ένα σημαντικό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις 

 

Τελευταίος ομιλητής του συνεδρίου ήταν ο κ. Λεωνίδας 

Μπαμπάνης, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της North 

Events, ο οποίος στην ομιλία του έκανε αναφορά στην 

τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας, με άμεση εφαρμογή στην προώθηση 

προϊόντων και στη στρατηγική μάρκετινγκ, καθώς οι δυνητικοί πελάτες έχουν πλέον τη 

δυνατότητα να «δοκιμάσουν» πριν αγοράσουν ένα προϊόν.  

 

Επιπλέον, ανέφερε ότι η εικονική πραγματικότητα μπορεί να αξιοποιηθεί από τις 

επιχειρήσεις με διάφορους τρόπους, όπως είναι οι διεθνείς εκθέσεις στο εξωτερικό, οι 

διάφορες προωθητικές ενέργειες που απευθύνονται στο αγοραστικό κοινό, οι 

παρουσιάσεις σε επαγγελματίες κλπ. 
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Δείπνο 

 

 

 

 

Για να επιτευχθούν υψηλοί και διατηρήσιμοι ρυθμοί 

ανάπτυξης, πρέπει να εστιάσουμε στην αξιοπιστία, στην 

ενότητα, στην εργασία και στην καινοτομία των 

επιχειρήσεων 

 

Στο πλαίσιο του Export Summit VI πραγματοποιήθηκε δείπνο 

λήξης του Συνεδρίου με ομιλητή τον Αρχηγό της Αξιωματικής 

Αντιπολίτευσης, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη. Στην ομιλία του ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε 

στην επιτακτική ανάγκη υιοθέτησης ενός νέου παραγωγικού μοντέλου της ελληνικής 

οικονομίας με έμφαση στην εξωστρέφεια.  

 

Στο ίδιο πλαίσιο τόνισε την ανάγκη δημιουργίας ενός σταθερού φορολογικού 

συστήματος που θα προάγει το επιχειρείν σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, με παράλληλη 

αύξηση της ρευστότητας και της αποτελεσματικής αντιμετώπισης των κόκκινων 

δανείων. Ο κ. Μητσοτάκης έκλεισε την ομιλία του λέγοντας πως για να επιτευχθούν οι 

υψηλοί και διατηρήσιμοι ρυθμοί ανάπτυξης, πρέπει να εστιάσουμε στην αξιοπιστία, 

στην ενότητα, στην εργασία και στην καινοτομία των επιχειρήσεων. 
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www.exportsummit.gr 

 

http://exportsummit.gr/
https://www.facebook.com/seve.gr
https://www.linkedin.com/company/greek-international-business-association
https://twitter.com/SEVE_GR
https://www.youtube.com/channel/UChfsnPmMPzx9V-GnQq_wE5A

