Συνάντηση
ΣΕΠΕ
με
τον
Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης,
κ. Γιάννη Δραγασάκη
Με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, κύριο Γιάννη Δραγασάκη,
συναντήθηκε εχθές, Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2016, το Προεδρείο του
Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας
(ΣΕΠΕ). Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν στον Αντιπρόεδρο της
Κυβέρνησης, οι θέσεις και οι προτάσεις του ΣΕΠΕ που μπορούν να
ανοίξουν το δρόμο για τη νέα “Ψηφιακή Ελλάδα”, καθώς και οι
άμεσες ενέργειες που προτείνονται για την υλοποίηση σημαντικών
παρεμβάσεων, απαραίτητων για την αντιμετώπιση της κρίσης που
βιώνει η χώρα και την επανεκκίνηση της οικονομίας.
Οι εκπρόσωποι του ΣΕΠΕ υπογράμμισαν το γεγονός πως η ανάδειξη
των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε στρατηγικό
κλάδο για την οικονομία, αποτελεί μονόδρομο στην αναπτυξιακή
προσπάθεια της χώρας. Ο κύριος Δραγασάκης εξέφρασε την
επιδίωξη της κυβέρνησης για την ανάδειξη του κλάδου
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε στρατηγικής
σημασίας πυλώνα στην αναπτυξιακή προσπάθεια της Ελληνικής
οικονομίας. Επιπλέον, και από τις δύο πλευρές, υπογραμμίστηκε
ο σημαντικός ρόλος της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής
για την υλοποίηση ενός ενιαίου στρατηγικού σχεδίου Εθνικής
Ψηφιακής Πολιτικής, το οποίο θα απογειώσει τις δυνατότητες της
ψηφιακής οικονομίας, με την αξιοποίηση της Ψηφιακής
Τεχνολογίας. Ταυτόχρονα, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
συμφώνησε στην ανάγκη άμεσης προώθησης σημαντικών έργων
τεχνολογίας, όπως το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, καθώς και στη στενή και
διαρκή συνεργασία με τον ΣΕΠΕ για την αξιοποίηση με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο των δυνατοτήτων του κλάδου Τεχνολογιών

Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Ο κύριος Δραγασάκης επεσήμανε την ανάγκη διαμόρφωσης μιας νέας
παραγωγικής ταυτότητας για τη χώρα, με κεντρική διάσταση την
ανάπτυξη του συμπλέγματος δραστηριοτήτων που αφορά την
ψηφιοποίηση της οικονομίας, την αναβάθμιση του κλάδου της
πληροφορικής και του software καθώς και την επέκταση των νέων
τεχνολογιών. Παράλληλα ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης σημείωσε
πως το νέο παραγωγικό υπόδειγμα δεν θα προέλθει από μια
ανταγωνιστική σχέση του κράτους με την αγορά αλλά από τη
σύνδεση και τη συνεργασία του κράτους, της αγοράς και της
κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό ο διάλογος της κυβέρνησης με
φορείς, όπως ο ΣΕΠΕ, πρέπει να έχει διάρκεια και συγκεκριμένο
περιεχόμενο.
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΠΕ, κύριος Τάσος
Τζήκας, τόνισε: “Οι επιχειρήσεις Τεχνολογιών, Πληροφορικής και
Επικοινωνιών έχουν προστιθέμενη αξία για την Ελληνική
οικονομία, ιδιαίτερα στην παρούσα φάση. Ο τομέας Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναι ένας σημαντικός κλάδος για
την ανάπτυξη της χώρας και για την ουσιαστική ανάκαμψη της
οικονομίας. Οι Ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου αποτελούν ένα
εθνικό κεφάλαιο, διαθέτουν υψηλής εξειδίκευσης ανθρώπινο
δυναμικό το οποίο μπορεί να βοηθήσει τη χώρα να κάνει τις
μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται. Όπως μεταφέραμε και στον
Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, σε αυτήν την προσπάθεια ο κλάδος
θα είναι παρών. Με 4.700 μικρομεσαίες, κυρίως, επιχειρήσεις σε
όλη την Ελλάδα με περισσότερα από 260.000 υψηλής εξειδίκευσης
στελέχη, με 40 σχολές πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών από τις
οποίες αποφοιτούν 5.000 επιστήμονες κάθε χρόνο. Ένας
παραγωγικός «στρατός» με μεγάλη τεχνογνωσία που μπορεί να
αλλάξει την Ελλάδα και να την τοποθετήσει στο χάρτη της
παγκόσμιας ψηφιακής οικονομίας”.

