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Χαιρετισμός κ. Μάνου Μπαζίγου 

Διευθύνων Σύμβουλος της Ν.ΜΠΑΖΙΓΟΣ Α.Ε. 

Μέλος του Δ.Σ «Ελληνική Παραγωγή – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη» 

 

στην εκδήλωση της  

«Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών» 
σε συνεργασία με την 

«Ελληνική Παραγωγή – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη» 
 

Το Μέλλον της Παραγωγής: 

Εφαρμογές Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης στην Ελλάδα 

Σήμερα. 

Ρομποτική & Τεχνητή Νοημοσύνη στην Πράξη. 

 

Αμφιθέατρο του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών – 18.2.2020 

 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Αγαπητές Κυρίες και Κύριοι 

φίλες και φίλοι, 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της «Ελληνικής Παραγωγής 

– Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη» θέλω να ευχαριστήσω 

θερμά την «Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών» για την πρόταση για 

την σημερινή σύμπραξη, τους χορηγούς της σημερινής εκδήλωσης, 

και κυρίως όλους εσάς που μας τιμάτε σήμερα με την παρουσία σας. 

Η «Ελληνική Παραγωγή» αποτελείται από 60 περίπου μέλη 

μεταποιητικών επιχειρήσεων διεθνώς ανταγωνιστικών και 

καινοτόμων με αθροιστικό κύκλο εργασιών 3,5 δις  μόνο τα άμεσα 

μέλη). Η «Ελληνική Παραγωγή» δεν θα μπορούσε να λείπει από την 

σημερινή εκδήλωση καθώς οι εταιρείες μέλη μας ζουν ήδη μέσα στην 

4η Βιομηχανική Επανάσταση .  

Ακολουθούν τις τεχνολογικές εξελίξεις, βιώνουν την αλλαγή τόσο 

της παραγωγικής διαδικασίας και της διανομής  όσο και της ίδιας της 

φύσης των προϊόντων και της εργασίας. Στις αλλαγές αυτές 

καλούνται να προσαρμόζονται έτσι ώστε να συνεχίσουν να 

καινοτομούν, να εξάγουν και να επιτρέπουν την ανάπτυξη της 

οικονομίας της χώρας μας και την ευημερία των πολιτών της. Έχει 

άλλωστε αποδειχτεί και μέσω των μελετών του ΙΟΒΕ πόσο 
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καθοριστικής σημασίας είναι για την ανάπτυξη και την δημιουργία 

πλούτου για τους Έλληνες η εγχώρια παραγωγή και οι 

πολλαπλασιαστές επιδράσεις της στην ενίσχυση της οικονομίας της 

χώρας.  

Σε αυτές τις αλλαγές η Ρομποτική και η Τεχνητή νοημοσύνη έχουν 

ιδιαίτερη βαρύτητα. Χωρίς χρονοτριβή λοιπόν αναμένουμε με μεγάλο 

ενδιαφέρον τις σημερινές τοποθετήσεις. Μία τελευταία επισήμανση 

από την εμπειρία μας. Στην σημερινή εποχή, όλες οι επιχειρήσεις από 

τις πιο μικρές έως και τις μεγαλύτερες για να ανταποκριθούν στις 

προκλήσεις του διεθνούς ανταγωνισμού και της 4ης Βιομηχανικής 

Επανάστασης έχουν ανάγκη τις συνεργασίες, τη δημιουργία 

οικοσυστημάτων στα οποία ο καθένας με τις δεξιότητες και τη 

δυναμική του βάζει το λιθαράκι του για την επιτυχία του συνόλου.  

Κατά τον ίδιο τρόπο στην «Ελληνική Παραγωγή» είμαστε ιδιαίτερα 

χαρούμενοι για την συνεργασία μας με την «Ελληνική Ένωση 

Επιχειρηματιών» και ευελπιστούμε ότι η σημερινή εκδήλωση είναι η 

αρχή μίας γόνιμης συνεργασίας. 

 

Καλή επιτυχία ! 


