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Κύριοι συνάδελφοι, 

εκλεκτοί καλεσμένοι, 

κυρίες και κύριοι, 

 

Ευχαριστώ -ευχαριστούμε- θερμά όλες και όλους, εσάς 

που συμμετείχατε  στο Διακρατικό αυτό Forum   για τον  

“ψηφιακό μετασχηματισμό τις  δικτυώσεις, τις 

συνεργασίες και  τις συγκλίσεις στα Βαλκάνια”.  

Καταθέσατε εμπειρίες.  

Αναπτύξατε καλές πρακτικές και εφαρμογές.  

Μας δώσατε πληροφόρηση που χρειαζόμαστε. 

Μοιραστήκατε μαζί μας ιδέες, σκέψεις και προτάσεις. 

Δώσατε ανάγλυφη την εικόνα του κόσμου που άλλαξε 

ταχύτητα, άλλαξε ρυθμούς.  Και αναδείξατε πόσο 

αναγκαίο είναι να κινηθούμε σε αυτόν τον κόσμο, τόσο ο 

δημόσιος, όσο και ο ιδιωτικός τομέας, ακόμα πιο 

γρήγορα, ακόμα πιο μαζικά. Αύριο να μην είναι κανένας 

βυθισμένος στην ψηφιακή φτώχεια.   

Συμφωνήσαμε -πιστεύω- ότι η διαλειτουργικότητα  είναι 

ουσιώδης προϋπόθεση για την επιτάχυνση του 

Ψηφιακού Μετασχηματισμού  των κρατών μελών της 

Ευρώπης. Ειδικά οι Βαλκανικές χώρες, λόγω των 

αμοιβαία εξαρτώμενων οικονομιών τους, έχουν έναν 

λόγο παραπάνω να προχωρήσουν χέρι - χέρι σε αυτόν 

το δρόμο. Κι εμείς θέλουμε να μοιραστούμε το know how 



με τους γείτονές μας. Για να είναι, ακόμη πιο ισχυρό, το 

θετικό πρόσημο της Ανάπτυξης, σε όλη τη γειτονιά μας..  

 

Συμφωνούμε, πιστεύω, ότι οι φορείς μπορούν να 

συνεργαστούν καλύτερα, σε τεχνολογικά ζητήματα, στη 

χρήση εξειδικευμένων ψηφιακών εργαλείων, στη 

διαλειτουργικότητα, στην εκπαίδευση και κατάρτιση του 

στελεχιακού δυναμικού. Συμφωνούμε ότι είναι 

σημαντικός ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης. Και είναι ιδιαίτερα 

θετικό το γεγονός ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση ανέλαβε  

πρωταγωνιστικό ρόλο, μετατρέποντας σε “έξυπνες” 

πόλεις τα αστικά κέντρα.  Και βέβαια υπάρχει μεγάλο 

περιθώριο  βελτίωσης των βαλκανικών πόλεων, ώστε να 

γίνουν πιο ανθεκτικές και πιο έξυπνες.   

 

Συμφωνούμε -πιστεύω- ότι οι φορείς τόσο της 

Αυτοδιοίκησης, όσο και της Κεντρικής Διοίκησης, 

μπορούν και πρέπει να αξιοποιήσουν την εμπειρία   του 

επιστημονικού τομέα. Είναι, άλλωστε, γεγονός ότι η 

επιστημονική κοινότητα  αποτελεί βασικό πυλώνα, 

βασικό συντελεστή, όχι μόνο για τη διάδοση αλλά και για 

την παραγωγή νέας γνώσης στο δρόμο του Ψηφιακού 

Μετασχηματισμού. Οι επιστημονικοί φορείς, το 

εκπαιδευτικό προσωπικό και οι νέοι άνθρωποι που είναι 

οι ειδικοί του μέλλοντος, μπορούν να μας βοηθήσουν. Η 

έρευνα και η καινοτομία είναι ζωτικής σημασίας για την 

ψηφιακή μετάβαση των βαλκανικών χωρών. 

 

Συμφωνούμε ότι οι καινοτομίες που συντελούνται, ήδη, 



αναδιαμορφώνουν το συνολικό παραγωγικό μοντέλο και 

αναδεικνύουν νέες ευκαιρίες σε διεθνές επίπεδο. Η 

πρόκληση να σχεδιάσουμε προς την κατεύθυνση αυτή 

είναι στρατηγικής σημασίας για κάθε χώρα, για την 

ευρύτερη περιοχή, για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. 

 

Συμφωνήσαμε ότι στο δρόμο για την επόμενη μέρα είναι 

εξαιρετικά σημαντικός ο ρόλος  των Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων και των Βιομηχανιών. Μπορούμε, είναι 

στις δυνατότητές μας, να ενσωματώσουμε τις τεχνολογίες 

ψηφιακού μετασχηματισμού (IT clouding, AI, IoT) στις 

επιχειρήσεις με γρηγορότερο ρυθμό. 

 

Συμφωνούμε ότι χρειαζόμαστε και μπορούμε ακόμη 

πολλά. Να ξανασκεφτούμε τον χρήστη των Ψηφιακών 

Υπηρεσιών. Να  λάβουμε υπόψη τα άτομα με αναπηρίες.  

Να υπολογίσουμε εφαρμογές  ώστε να μπορούν να τις 

αξιοποιούν πιο εύκολα και άτομα με χαμηλές ψηφιακές 

δεξιότητες.. Να προσφέρουμε, όσο το δυνατόν, πιο 

ολοκληρωμένες ψηφιακές υπηρεσίες.  

 

Ξέρουμε ότι η διασυνοριακή συνεργασία αποτελεί  βασικό 

μοχλό της περιφερειακής ανάπτυξης.  Ξέρουμε ότι 

υπάρχουν το πλαίσιο και οι δυνατότητες χρηματοδότησης 

από την ΕΕ, για την υλοποίηση αυτών των συνεργασιών. 

Τα καλά παραδείγματα που αναφέρθηκαν στο φόρουμ 

μπορεί και πρέπει να αποτελέσουν σημείο αφετηρίας 

στην κατεύθυνση αυτή. 

 



 Κυρίες και κύριοι  

Οι προκλήσεις που βιώνουμε δικαιώνουν την επιλογή 

μας να επανατοποθετήσουμε τη Θεσσαλονίκη, τη 

Μακεδονία και τη Θράκη  στο χάρτη του αύριο. 

Ανοίγουμε, ακόμη πιο πλατιά, τις πόρτες στον κόσμο που 

έρχεται. Σχεδιάζουμε και προωθούμε πάνω από 30 έργα 

για τη Θεσσαλονίκη του 2030. Ο Πρωθυπουργός, 

Κυριάκος Μητσοτάκης, βεβαιώνει ότι έχουμε να κάνουμε 

να κάνουμε πολλά ακόμη για τη γειτονιά μας. Ό,τι 

θέλουμε για μας το θέλουμε και για τους γείτονές μας. 

Φιλοδοξούμε και αισιοδοξούμε για  όλη τη γειτονιά των 

Βαλκανίων. Γιατί είναι η δική μας γειτονιά. 

Ευχαριστούμε όλους όσοι συμμετείχαν στο 4ο Balkan 

Forum. Ανοίγει, πλέον, ο δρόμος, για την 5η διοργάνωση. 

Το θέμα που προτάθηκε, «Βιώσιμος τουρισμός 

προκλήσεις και ευκαιρίες στα Βαλκάνια», είναι θέμα - 

πρόκληση, αλλά και πρόσκληση. Για να βρούμε κοινούς 

δρόμους. Νέα πεδία συνεργασίας. Νέες συνέργειες.  

 

Ο Τομέας Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου 

Εσωτερικών, προσπαθεί να υλοποιήσει τις συνέργειες 

αυτές. Ήδη το κάνει, για παράδειγμα με τη διάνοιξη της 

συνοριακής διάβασης του Λαιμού, που θα δίνει τη 

δυνατότητα σε τουρίστες από όλη την Ευρώπη να 

επισκέπτονται γρήγορα και εύκολα περιοχές σε δύο 

χώρες της Βαλκανικής. Έτσι πρέπει να βρούμε και νέες 

συνεργασίες. Αυτό ζητά η Ελλάδα για τα Βαλκάνια. 

Σχέσεις καλής γειτονίας με όλους. Να απλώνουμε χέρι 

βοήθειας ο ένας στον άλλο. Να διαμορφώνουμε από 



κοινού το κοινό μας μέλλον. 

 

Σας ευχαριστώ!  

 

 


