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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

09:00 Άφιξη Συνέδρων - Εγγραφές

09:30 Εναρκτήρια Ομιλία Διάσκεψης - Καλωσόρισμα Προέδρου ΕΕΝΕ 
 Δρ. Βασίλης Αποστολόπουλος, Πρόεδρος Ελληνικής  Ένωσης Επιχειρηματιών 

09:40 Καλωσόρισμα Α΄Αντιπροέδρου ΕΕΝΕ 
 Κρίστιαν Χατζημηνάς, Α’ Αντιπρόεδρος Ελληνικής  Ένωσης Επιχειρηματιών 

09:50 Κεντρική Ομιλία: 
 «Η Ελλάδα, το Στοίχημα της Ανάπτυξης & ο Ρόλος της Ψηφιακής Μετάβασης»
 Μιχάλης Τσαμάζ, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος ΟΤΕ
 
 Ακολουθεί συζήτηση με την Αναστασία Παρετζόγλου, Brand Manager, Fortune

10:10    1η Ενότητα | Κεντρικές Ομιλίες & Συζήτηση
 Στόχος 2021: Στοιχεία, Τάσεις & Προοπτικές για μια Ισχυρή Ελλάδα

 Κεντρική Ομιλία
 Άδωνις Γεωργιάδης, Αντιπρόεδρος Νέας Δημοκρατίας

 Κεντρική Τοποθέτηση
 Μανώλης Χριστοδουλάκης, Γραμματέας του Κινήματος Αλλαγής

 Σε συζήτηση με τον Απόστολο Μαγγηριάδη, Πολιτικό Συντάκτη, ΣΚΑΙ

10:40  2η Ενότητα | Κεντρική Oμιλία & Συζήτηση: 
 Ελληνο-Αμερικάνικη Συνεργασία, η Επόμενη Φάση 

 Geoffrey R. Pyatt, Πρέσβης των Η.Π.Α. στην Ελλάδα

 Σε συζήτηση με τον Απόστολο Μαγγηριάδη, Πολιτικό Συντάκτη, ΣΚΑΙ

11:00  3η Ενότητα | Κεντρικές τοποθετήσεις & Συζήτηση:
 Προσαρμογή, Ενσωμάτωση και o Ρυθμός της Ανάπτυξης: Απόψεις από το Λονδίνο 

 Κεντρική Tοποθέτηση 
 Iain Begg, Professor, Professorial Research Fellow at the European Institute,
        London School of Economics and Political Science 

 Κεντρική Tοποθέτηση 
 Δημήτρης Βαγιανός, Καθηγητής Χρηματοοικονομικών, London School of Economics (LSE) 

 Σε συζήτηση με τον Απόστολο Μαγγηριάδη, Πολιτικό Συντάκτη, ΣΚΑΙ

11:30 Διάλειμμα  
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11:45 Κεντρική Ομιλία: Ελλάδα: Χτίζοντας την Επόμενη Μέρα
 Κωστής Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος Νέας Δημοκρατίας

 Σε συζήτηση με τον Απόστολο Μαγγηριάδη, Πολιτικό Συντάκτη, ΣΚΑΙ

12:00  4η Ενότητα | Κεντρικές Ομιλίες & Συζήτηση 
 Σχέδιο για την Εθνική Ανασυγκρότηση: Η Ελλάδα Μετά

 Κεντρική Ομιλία
 Ευάγγελος Βενιζέλος, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης & Υπουργός Εξωτερικών (2013-2015)

 Κεντρική Ομιλία 
 Στέργιος Πιτσιόρλας, Υφυπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης

 Σε συζήτηση με τον Απόστολο Μαγγηριάδη, Πολιτικό Συντάκτη, ΣΚΑΙ

12:30  5η Ενότητα | Κεντρικές Ομιλίες & Συζήτηση 
 Ανάπτυξη: Οι Επιχειρήσεις στην Πρώτη Γραμμή

 Κεντρική Ομιλία: «Η Νέα Εποχή του Ελληνικού Επιχειρείν» 
 Κωνσταντίνος Μπίτσιος, Αντιπρόεδρος, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)

 Ακολουθεί συζήτηση με την Αναστασία Παρετζόγλου, Brand Manager, Fortune

 Live Interview: «Επιταχύνοντας την Ανάπτυξη: ο Ρόλος των Νέων Funds»
 Απόστολος Ταμβακάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, EOS Capital Partners

 Live interview με τον Μιχάλη Στάγκο, Industry Disruptors – Game Changers (ID-GC)

 Live Interview: «Η Εξωστρέφεια ως Μοχλός Ανάπτυξης»
 Αντώνης Κεραστάρης, Διευθύνων Σύμβουλος, INTRALOT

  Live interview με τον Τάσο Ζάχο, Αρχισυντάκτη, Fortune

13:15  Κεντρική Tοποθέτηση & Συζήτηση: «The Challenge of Aephoria & BlueGrowth Revisited»
 Πέτρος Κόκκαλης,  Ιδρυτής, Aephoria & Bluegrowth & Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Κόκκαλη 
    Σε συζήτηση με τον  Μιχάλη Στάγκο, Industry Disruptors - Game Changers (ID-GC)

13:30 Ελαφρύ cocktail lunch 

14:00 Η Σημασία της Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας για την Ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών  
 Επιχειρήσεων - Η έρευνα του CSE και το Paper της EENE
 Καθηγ. Νίκος Αυλώνας, Πρόεδρος Κέντρου Αειφορίας (CSE), Επισκέπτης Καθηγητής Οικονομικό
 Πανεπιστήμιο Αθηνών

14:15 6η Ενότητα – Πρώτο Μέρος | Παρουσιάσεις & Συζήτηση
 Η Καινοτομία στην Αιχμή του Νέου Παραγωγικού Μοντέλου - σε Συνεργασία με διαΝΕΟσις
               
 Κεντρική Ομιλία
 Κώστας Μπακογιάννης, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας
 Σε συζήτηση με την Αναστασία Παρετζόγλου, Brand Manager, Fortune

 Παρουσιάσεις & Συζήτηση 
 Δημήτρης Μαύρος, Διευθύνων Σύμβουλος, ΜRB Hellas 
 Θοδωρής Γεωργακόπουλος, Διευθυντής Περιεχομένου, διαΝΕΟσις 
 Συντονισμός: Μιχάλης Στάγκος, Industry Disruptors - Game Changers (ID-GC)
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15:00  Δεύτερο Μέρος | Παρουσιάσεις & Συζήτηση 
 Ανατρεπτικά Επιχειρηματικά Σχήματα

 Παρουσιάσεις & Συζήτηση 
 Μάρκος Βερέμης, Ιδρυτής & Executive Chairman, UPSTREAM
 Δρ. Αθανάσιος Πότσης, Πρόεδρος, Ένωση Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας
 και Εφαρμογών (ΕΒΙΔΙΤΕ) 
 Αίνη Μιχαηλίδου, Β’ Αντιπρόεδρος, Ελληνική  Ένωση Επιχειρηματιών

 Συντονισμός: Μιχάλης Στάγκος, Industry Disruptors - Game Changers (ID-GC)

 Παρέμβαση, Live Interview: «A successful story of market disruption: the case of Manifest»
 Διονύσης Αμμολοχίτης, Ιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος, Manifest Services & Security 

 Συντονισμός: Μιχάλης Στάγκος, Industry Disruptors - Game Changers (ID-GC)

16:00  7η Ενότητα | Δημόσια Έσοδα, Φορολογική Πολιτική & το Στοίχημα της Ανάπτυξης.
 Από την Υπερφορολόγηση σε μια Δίκαιη, Αναπτυξιακή Φορολογική Πολιτική.

 Παρουσιάσεις & Συζήτηση 
 Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 
 Νίκος Βέττας, Γενικός Διευθυντής, ΙΟΒΕ, Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 «Προοπτικές & Προκλήσεις της Ελληνικής Οικονομίας: Η Ανάλυση του ΙΟΒΕ»

 Σε συζήτηση με τον  Κρίστιαν Χατζημηνά, Α’ Αντιπρόεδρο, Ελληνική  Ένωση Επιχειρηματιών 

16:30  8η Ενότητα | Παρουσίαση & Συζήτηση
 Μύθοι & Πραγματικότητα για το GDPR: Ασφάλεια & Υπευθυνότητα στη Διαχείριση Μια Καίρια
 & Ιδιαίτερα Επίκαιρη Συζήτηση - σε συνεργασία με GDPR Academy 

 Μάνος Σφακιανάκης, Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ., Ειδικός Ερευνητής, Αναλυτής Ηλεκτρονικών Εγκλημάτων,  
 Συνιδρυτής GDPR Greece
 Ιωάννης Μακρυπούλιας, Μηχανικός Η/Υ & πληροφορικής, MSc Επιστήμης Υπολογιστών, Συνιδρυτής GDPR Greece

16:50 Βραβεύσεις  Επιφανών Προσωπικοτήτων από την Επιστημονική, Επιχειρηματική & 
 Ακαδημαϊκή Κοινότητα για τη Συμβολή τους στην Προώθηση της Ελληνικής Εξωστρέφειας 

17:15  9η Ενότητα | Παρουσιάσεις 

 Κοινωνία & Επιχειρηματικότητα Έναν Χρόνο Μετά 
 Νέα Έρευνα της qed σε Συνεργασία με την ΕΕΝΕ
 Χριστίνα Καράμπελα, Managing Partner, qed 

 Ο Δρόμος & οι Προκλήσεις: Τί μάθαμε από τις Έρευνες της διαΝΕΟσις
 Κυριάκος Πιερρακάκης, Διευθυντής Ερευνών, διαΝΕΟσις 

 H Ιδιωτική Εκπαίδευση & οι Σημαντικές Ευκαιρίες που Μπορούν να Διαμορφωθούν στο Άμεσο Μέλλον
 Χάρης Δασκαλάκης, Executive Director, BCA Group

 Σε συζήτηση με τον Παύλο Ευθυμίου, Σύμβουλο Στρατηγικής, Ελληνική  Ένωση Επιχειρηματιών 

18:00 Τέλος Εργασιών Συνεδρίου - Συμπεράσματα από τον Δρ. Βασίλη Αποστολόπουλο,
              Πρόεδρο Ελληνικής  Ένωσης Επιχειρηματιών
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Από την Ανάκαμψη στην Ταχύρρυθμη Ανάπτυξη: Στόχος Hellas 2021
5η Ετήσια Διάσκεψη της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (EENE)

Editor: Παύλος Ευθυμίου
Conference Rapporteur: Μαρία Ακριβού 

Με ορόσημο το 2021, οι συμμετέχοντες στην 5η Ετήσια Οικονομική Διάσκεψη της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ), 
ανέλυσαν τα επόμενα βήματα της ελληνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας στη «μετα-μνημονιακή» εποχή. 

Κεντρικό άξονα των συζητήσεων αποτέλεσε ο ρόλος που καλούνται να διαδραματίσουν οι επιχειρήσεις στην επιτάχυνση 
της ανάπτυξης. Η διάσκεψη έλαβε χώρα την Τρίτη 10 Ιουλίου 2018 και έφερε τον επίκαιρο τίτλο: «Από την ανάκαμψη στην 
ταχύρρυθμη ανάπτυξη: Hellas 2021». «Το παρών» έδωσαν διακεκριμένες προσωπικότητες από το χώρο του επιχειρείν, της 
πολιτικής και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Ομιλητές από διάφορους κλάδους της ελληνικής οικονομίας προσπάθησαν να 
απαντήσουν στο καίριο ερώτημα του πώς η Ελλάδα μπορεί να ισχυροποιήσει τη θέση της στην παγκόσμια οικονομική «σκα-
κιέρα», μέσα από την υιοθέτηση και οικοδόμηση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, τη δημιουργία μεγάλων επιχειρηματικών 
σχημάτων, έξυπνων συνεργειών, καλύτερη διασύνδεση κλάδων, υπηρεσιών και προϊόντων, καθώς και την υιοθέτηση μιας 
αναπτυξιακής και κοινωνικά δίκαιης φορολογικής πολιτικής.

Ο Πρόεδρος της ΕΕΝΕ, Δρ. Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος, σημείωσε πως ο θεσμός της Ετήσιας Οικονομικής Διάσκεψης της 
ΕΕΝΕ αποτελεί μια γέφυρα γόνιμου και εποικοδομητικού διαλόγου, που στόχο έχει να επικοινωνηθούν στις πολιτικές και 
οικονομικές ηγεσίες -εντός και εκτός της χώρας- θέσεις που συμβάλλουν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την 
ενδυνάμωση της ελληνικής οικονομίας.

«Βγαίνουμε τον Αύγουστο από τα Μνημόνια και οφείλουμε να έχουμε συνείδηση πως δεν έχουμε λύσει το πρόβλημα του 
χρέους και της βιωσιμότητάς του, ούτε διασφαλίσαμε αβίαστη και εγγυημένη πρόσβαση στις αγορές» δήλωσε ο Δρ. Αποστο-
λόπουλος, υπενθυμίζοντας πως έχουμε απωλέσει ένα τεράστιο τμήμα του ΑΕΠ μας, «για την ανάκτηση του οποίου θα χρει-
αστούν πολλά χρόνια επίμονης δουλειάς». Πρόσθεσε, μάλιστα, πως τα οκτώ χρόνια κρίσης, και η προβληματική διαχείριση 
των μνημονίων, άφησαν τη χώρα εκτός της νομισματικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, στερώντας της σημαντική ρευστότητα και 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση.
 
Την ίδια ώρα, καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης, σημαντικές στρεβλώσεις στην οικονομία, μείζονα ζητήματα αντα-
γωνισμού, καθώς και διαρκείς μεταβολές στους κανόνες του παιχνιδιού παραμένουν χρόνια προβλήματα, στα οποία έχει 
προστεθεί η κλιμακούμενη και αδιέξοδη υπερφορολόγηση και ο υψηλότατος ΦΠΑ που πλήττουν σοβαρότατα την ανταγωνι-
στικότητα μιας σειράς προϊόντων και υπηρεσιών.

«Είναι αδιανόητο το 20% των πολιτών να πληρώνουν το 80% των φόρων, όπως και αδιέξοδο οι επιχειρήσεις να μην αγωνιούν 
για το πώς θα αναπτυχθούν και πώς θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, αλλά πώς θα συγκρατήσουν τα έξοδά τους για 
να αποπληρώσουν ή να προκαταβάλλουν τους δυσβάσταχτους φόρους» επεσήμανε ο πρόεδρος της ΕΕΝΕ προτείνοντας τη 
θέσπιση ενός κινήτρου, μίας κλιμακούμενα μειούμενης φορολογίας στις νέες επενδύσεις, και ένα σταθερό προνομιακό φόρο 
για τα νέα παραγόμενα εισοδήματα - δηλαδή την ανάπτυξη. Σημεία που αποτελούν διαχρονικές θέσεις της ΕΕΝΕ τα τελευταία 
έτη. 

Πεποίθησή του Προέδρου της ΕΕΝΕ είναι πως η έξοδος από τα Μνημόνια, είναι μία ευκαιρία, ωστόσο, για να γυρίσει σελίδα 
η χώρα. Αυτό οφείλει να γίνει, όμως, μέσα από μια καθαρή εθνική ατζέντα, ένα ουσιαστικό, στρατηγικό και ρεαλιστικό πλαίσιο 
ανάπτυξης, με στοχευμένες μεταρρυθμίσεις, με αποφασιστικότητα, έμφαση στην τόνωση της εγχώριας επιχειρηματικότη-
τας, κίνητρα για επενδύσεις, τη διοχέτευση και διευκόλυνση κεφαλαίων σε «scalable» επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και 
«projects», και ειδικότερα, εκείνων με εξωστρεφή προσανατολισμό και καινοτόμα χαρακτηριστικά.

Κάλεσε επιπλέον τους επιχειρηματίες να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο, όντας ανοιχτοί σε στρατηγικές συνεργασίες και έξυπνες 
συνέργειες, εντός και εκτός συνόρων, να επενδύσουν στην καινοτομία και την εξωστρέφεια - σε όλο τους το φάσμα, να επεν-
δύσουν σε ανθρώπινο δυναμικό και τεχνογνωσία, και να αναλάβουν πρωτοβουλίες και ρίσκο με όραμα και αποφασιστικότητα. 
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Έκλεισε με ένα όραμα για το 2021, ένα ρεαλιστικό πλαίσιο στόχων, για μια Ελλάδα δυναμική, στην πρώτη γραμμή του νέου 
παγκόσμιου τοπίου. «Για να πετύχει η αλλαγή σελίδας πρέπει η ανάπτυξη να είναι σταθερά μεγαλύτερη του 4%. Επίσης, το 
επιχειρείν πρέπει να πρωτοστατήσει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας, διασφαλίζοντας πως η Ελλάδα θα είναι 
στην αιχμή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης», τόνισε μεταξύ άλλων.

Ολόκληρη η ομιλία του Δρ. Αποστολόπουλου είναι διαθέσιμη εδώ.

Από την πλευρά του ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΕΝΕ, κ. Κρίστιαν Χατζημηνάς εστίασε στην άμεση απονομή δικαιοσύνης στο 
δημόσιο για τη διευθέτηση οικονομικής φύσεως θεμάτων, ενώ επεσήμανε πως οι μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο πρέπει να πη-
γαίνουν χέρι-χέρι με την αλλαγή πρακτικών και νοοτροπίας στον επιχειρηματικό κόσμο. Χαρακτήρισε μάλιστα τη μη γρήγορη 
απονομή δικαιοσύνης, ως το μεγαλύτερο αντικίνητρο για οποιοδήποτε επενδυτή εγχώριο ή ξένο.

Έκανε λόγο για την ανάγκη μείωσης των φόρων και την υιοθέτηση πρακτικών που ενισχύουν την εξωστρέφεια. «Η εξωστρέ-
φεια είναι κάτι περισσότερο από τον τουρισμό και τις εξαγωγές. Είναι μια έννοια πολύ ευρύτερη. Είναι, παραδείγματος χάρη, 
να αποβιβάζεσαι ως έποικος σε ξένες αγορές, όπως η μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο, η Αμερική, να εγκαθίστασαι εκεί και να 
συμβάλεις στον δεκαπλασιασμό της ελληνικής επιχειρηματικής ‘επικράτειας’», τόνισε ο κ. Χατζημηνάς. Προσέθεσε δε, πως 
ακόμη και το βαρύ «brain drain» που έφερε η κρίση μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε προς όφελός μας αξιοποιώντας την 
τεχνογνωσία Ελλήνων που διαπρέπουν στο εξωτερικό - σε διάφορους τομείς, όπως για παράδειγμα οι τέχνες ή οι επιστήμες, 
προκειμένου να καταστεί η χώρα διεθνές κέντρο στους τομείς αυτούς, προσελκύοντας υψηλού επιπέδου επισκέπτες στην 
Ελλάδα, και που, ταυτόχρονα, λειτουργούν ως πρέσβεις για την ελληνική οικονομία και επιχειρηματικότητα.

Ολόκληρη η ομιλία του κ. Χατζημηνά είναι διαθέσιμη εδώ.

Μιχάλης Τσαμάζ, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος ΟΤΕ, Ομιλία και 
συζήτηση με την Αναστασία Παρετζόγλου, Brand Manager, Fortune Greece:

«Η Ελλάδα, το Στοίχημα της Ανάπτυξης & ο Ρόλος της Ψηφιακής Μετάβασης»

Στον τρόπο που ο Όμιλος ΟΤΕ κατάφερε να αντιμετωπίσει την κρίση και να μετασχηματιστεί σε εταιρεία τεχνολογίας αιχμής 
αναφέρθηκε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, ο οποίος ανέλαβε επικεφαλής του ομί-
λου ΟΤΕ το 2010, όταν ο οργανισμός βρισκόταν σε ένα δύσκολο σταυροδρόμι, με δανεισμό 4,3 δις ευρώ, χάνοντας 10% έσοδα 
ετησίως και μισό εκατομμύριο πελάτες. 
Χάρη στο σχεδιασμό μιας πολυεπίπεδης στρατηγικής και άμεσης ανάληψης δράσης, ο όμιλος εστίασε στην τεχνολογική υπε-
ροχή, τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του πελάτη, την εξεύρεση νέων πηγών εσόδων, τη βελτιστοποίηση λειτουργιών και 
κόστους, καθώς επίσης και στην υιοθέτηση μιας σύγχρονης στρατηγικής ανθρώπινου δυναμικού.

Ο κ. Τσαμάζ υπενθύμισε ότι το 2017 τα έσοδα του ομίλου άγγιξαν τα 4 δις ευρώ, ο τραπεζικός δανεισμός της επιχείρησης 
μειώθηκε κατά 85%, ενώ η μείωση του λειτουργικού κόστους κυμάνθηκε στο 30%. Να σημειωθεί ότι μέχρι το 2022 θα υλο-
ποιηθούν επενδύσεις 2 δις ευρώ που θα αφορούν οπτικές ίνες και δίκτυα νέας γενιάς κινητής τηλεφωνίας. Σχολιάζοντας την 
κατάσταση της ελληνικής οικονομίας τη χαρακτήρισε ως «εύθραυστη». Κλείνοντας, τόνισε πως η χώρα χρειάζεται όραμα και 
σχέδιο δράσης και θα πρέπει να αφήσει πίσω τις νοοτροπίες του παρελθόντος εκμεταλλευόμενη πλήρως την 4η βιομηχανική 
επανάσταση.

Μπορείτε να δείτε την ομιλία του κ. Τσαμάζ και τη συζήτησή του με την κα. Παρετζόγλου, εδώ.

https://www.livemedia.gr/video/327902
https://www.livemedia.gr/video/327889
https://www.livemedia.gr/video/328265
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1η Ενότητα | Κεντρικές Ομιλίες & Συζήτηση
Στόχος 2021: Στοιχεία, Τάσεις & Προοπτικές για μια Ισχυρή Ελλάδα

Οι υφιστάμενες τάσεις και το όραμα για μια ισχυρή Ελλάδα που θα είναι σε θέση να εκπληρώσει τους στόχους της μέχρι το 
2021, τέθηκαν επί τάπητος από τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνη Γεωργιάδη και τον Γενικό Γραμματέα του 
Κινήματος Αλλαγής, Μανώλη Χριστοδουλάκη. Ο κ. Γεωργιάδης εμφανίστηκε επικριτικός απέναντι στη στρατηγική που ακο-
λουθεί η  κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, υπογραμμίζοντας πως η μείωση των φόρων συνιστά 
εθνική αναγκαιότητα. «Εδώ δεν ψάχνουν για επενδυτές αλλά για επιχειρηματίες μαζόχες και ζημιοσκόπους. Ο καπιταλισμός 
για να δουλέψει χρειάζεται κέρδος και στην Ελλάδα το κίνητρο του κέρδους δεν υπάρχει πια. Χωρίς επιχειρηματίες και επι-
χειρήσεις θα πεινάσουμε όλοι» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αφού άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, παρουσίασε ως τη μόνη δυνατή λύση για την επιστροφή της Ελλάδας στην 
ανάπτυξη, την ανάληψη της εξουσίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος με τη βοήθεια των επιχειρηματιών θα προσπα-
θήσει να αναπληρώσει όσα χάθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια. «Χάσαμε τρία σημαντικά χρόνια με σημαντικές οικονομικές 
συνθήκες, όπως χαμηλή τιμή πετρελαίου και υψηλό ρεύμα τουρισμού. Και αυτές οι ευκαιρίες δυστυχώς δεν ξαναγυρνούν». 
Ο Αντιπρόεδρος της ΝΔ τοποθετήθηκε, μεταξύ άλλων, και για το Σκοπιανό, λέγοντας χαρακτηριστικά πως επί της ουσίας βέτο 
στο ΝΑΤΟ δεν υπάρχει και πως ο δρόμος για την ένταξη της ΠΓΔΜ έχει ανοίξει. «Τα Σκόπια μπήκαν στο ΝΑΤΟ και όποιος πει 
το αντίθετο λέει ψέματα. Αν κυρωθεί η συμφωνία του μακεδονικού θα μπουν ως Βόρεια Μακεδονία αλλιώς θα μπουν ως 
ΠΓΔΜ».

Από την πλευρά του, το αναπτυξιακό σχέδιο του Κινήματος Αλλαγής (ΚΙΝΑΛ) ανέπτυξε ο κ. Μανώλης Χριστοδουλάκης. Σε 
μία δυναμική ομιλία που στάθηκε στους κεντρικούς άξονες που μπορούν να αποτελέσουν τον κορμό του νέου παραγωγικού 
μοντέλου, ο Γραμματέας του ΚΙΝΑΛ υπογράμμισε πως τώρα είναι η στιγμή για την ανάληψη δράσης και πρωτοβουλιών. Εξή-
γησε πως πρέπει να πολλαπλασιαστεί η προστιθέμενη αξία στην ελληνική παραγωγή, στις υπηρεσίες, στην διαφοροποίηση 
του τουριστικού προϊόντος, στην αγροδιατροφική αλυσίδα, τις νέες τεχνολογίες, και, συνολικά, όλο το φάσμα της ελληνικής 
παραγωγικότητας, με εξωστρέφεια, έμφαση στην καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα. Στα σημεία αυτά βάθυναν οι κκ. 
Χριστοδουλάκης και Μαγγηριάδης στη συζήτηση που ακολούθησε, ενώ συζητήθηκαν και οι προοπτικές στο δρόμο για τις 
εκλογές καθώς και μετά από αυτές, και, τη στάση που θα ακολουθήσει το ΚΙΝΑΛ.

Ολόκληρη η ομιλία του κ. Χριστοδουλάκη εδώ, και η συζήτηση με τον κ. Μαγγηριάδη, εδώ.

2η Ενότητα | Κεντρική Oμιλία & Συζήτηση: 
Ελληνο-Αμερικάνικη Συνεργασία, η Επόμενη Φάση 

Η ισχυροποίηση των εμπορικών δεσμών μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, αλλά και οι επικείμενες συνεργασίες που μπορούν να 
προκύψουν σε διάφορους κλάδους της οικονομίας, ήταν το βασικό θέμα της συνέντευξης που παραχώρησε στον δημοσιο-
γράφο Απόστολο Μαγγηριάδη, ο  Αμερικανός Πρέσβης στην Αθήνα, κ. Geoffrey Pyatt.

Αρκετά αισιόδοξος για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας ο κ. Pyatt αναγνώρισε πως σε βάθος χρόνου έχουν καλλιερ-
γηθεί ισχυροί εμπορικοί δεσμοί μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ.  Σχολίασε τη δυναμική του ελληνικού «start up» οικοσυστήματος 
και αποκάλυψε πως οι Αμερικανοί εξετάζουν επενδυτικές ευκαιρίες στον κλάδο της ενέργειας, ώστε να καταστεί η Ελλάδα 
ενεργειακός κόμβος. «Ο ρόλος του κράτους, η γραφειοκρατία και η αδυναμία προβλεψιμότητας είναι τα πρώτα που ρωτούν 
οι ξένοι επενδυτές για την Ελλάδα. Θεωρώ ότι η χώρα διαθέτει τρομερές ευκαιρίες, ισχυρό ανθρώπινο κεφάλαιο και σημα-
ντικούς φυσικούς πόρους. Θέλουμε να πείσουμε αμερικανικές εταιρείες να έρθουν ξανά και να επενδύσουν στην Ελλάδα», 
συμπλήρωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Πρέσβης.

Ολόκληρη η ομιλία του κ. Pyatt καθώς και η συζήτηση με τον κ. Μαγγηριάδη, εδώ.

https://www.livemedia.gr/video/327937
https://www.livemedia.gr/video/327938
https://www.livemedia.gr/video/328017
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3η Ενότητα | Κεντρικές Τοποθετήσεις & Συζήτηση:
Προσαρμογή, Ενσωμάτωση και o Ρυθμός της Ανάπτυξης: Η Ματιά από το Λονδίνο

Ομιλητές:
Iain Begg, Professorial Research Fellow at the European Institute, London School of Economics and Political Science 

(LSE); και, Δημήτρης Βαγιανός, Καθηγητής Χρηματοοικονομικών (LSE).

Moderator-Discussant:
Απόστολος Μαγγηριάδης, Πολιτικός Συντάκτης, ΣΚΑΙ.

Ωστόσο, για να κάνει η Ελλάδα το επόμενο βήμα απαιτείται προσαρμογή, ενσωμάτωση και ρυθμός ανάπτυξης επισήμαναν οι 
κορυφαίοι Καθηγητές του London School of Economics (LSE), που ήρθαν από το Λονδίνο στο πλαίσιο της διαχρονικής πλέον 
συνεργασίας της ΕΕΝΕ με το Ελληνικό Παρατηρητήριο του LSE, το κορυφαίο αυτό παγκόσμιο ερευνητικό κέντρο που μελετά 
την Ελλάδα και τις προοπτικές της.
Με την αποστασιοποιημένη και πραγματιστική ματιά του ειδικού που ζει και εργάζεται στο Λονδίνο, ο Καθηγητής Χρημα-
τοοικονομικών στο London School of Economic, Δημήτρης Βαγιανός, ανέλυσε τα υφιστάμενα οικονομικά δεδομένα της 
Ελλάδας, επιχειρώντας παράλληλα μια σύγκριση με την αγγλική οικονομία. Σύμφωνα με τον ίδιο, το ότι η χώρα μας βίωσε τη 
χειρότερη κρίση οφείλεται στο ότι διέθετε τη λιγότερο ισχυρή οικονομία της ευρωζώνης και στο ότι οι κυβερνήσεις της ενθάρ-
ρυναν τη συσσώρευση δημοσίου και ιδιωτικού χρέους, καθώς και αλυσιδωτών δίδυμων ελλειμάτων.

Ειδικότερα, στην ανάλυσή του ανέφερε πως οι αγορές μπορούν να επιβάλλουν δημοσιονομική πειθαρχεία αν η χρεοκο-
πία χώρας μέλους της Ευρωζώνης καταστεί ανώδυνη και εξήγησε πως ο ρόλος των αγορών επιβάλλεται να αναβαθμιστεί 
καθώς ο διοικητικός έλεγχος είναι ανεπαρκής. Προσέθεσε επίσης, πως οι επιχειρήσεις έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε 
ξένα κεφαλαία και επισήμανε πως η συμβολή των κεφαλαιαγορών στον επιμερισμό των κινδύνων μεταξύ των χωρών της 
Ευρωζώνης είναι το 1/4 αυτής μεταξύ πολιτειών στις ΗΠΑ ή κρατιδίων στη Γερμανία. «Η Ελλάδα ήταν και είναι απούσα από 
τη συζήτηση για το μέλλον της Ευρωζώνης» κατέληξε.

Ολόκληρη η παρέμβαση του Καθηγητή Βαγιανού και η συζήτηση με τον Απόστολο Μαγγηριάδη είναι προσβάσιμη εδώ.

Ο Καθηγητής Begg από την μεριά του, εστίασε στην μακροοικονομική προοπτική της Ελλάδας, της Γερμανίας και της Ευρώ-
πης συνολικά, υπογραμμίζοντας τις καίριες προκλήσεις, το συνεχιζόμενα υψηλό ελληνικό χρέος, το κενό στις επενδύσεις, 
στην έρευνα και την ανάπτυξη, καθώς και άλλες ανισότητες μεταξύ των οικονομίων της ευρωζώνης. Στην Ελλάδα, σημείωσε, 
υπάρχει ένα κρίσιμο κενό στο patenting, που επίσης πρέπει να αντιμετωπιστεί. Στην μεγάλη εικόνα στάθηκε επίσης στη συ-
ζήτηση για την κατανομή των βαρών εντός Ευρώπης, την έλλειψη διάθεσης διαμοιρασμού ρίσκου εντός στην Ευρωζώνη, και 
εξήγησε πως αυτό είναι το «Δόγμα Σόιμπλε» που κυριαρχεί στην Ευρωζώνη την τελευταία δεκαετία. Κλείνοντας εστίασε στην 
κατανομή του budget της Ένωσης, εξηγώντας το ρόλο του ταμείου συνοχής, της αγροτικής πολιτικής, καθώς και το ταμείο για 
τις στρατηγικές επενδύσεις.

Υπάρχουν εξήγησε ευκαιρίες για επενδύσεις, μεγάλη ζήτηση για επενδύσεις, αλλά, για να γίνουν οι επενδύσεις και να ξε-
κλειδωθεί η οικονομία και να επιταχυνθεί η ανάπτυξη πρέπει να υπερβληθούν μία σειρά από εμπόδια. Έκλεισε δε με την 
ακόλουθη συμβουλή-πυξίδα με τρία σημεία: α) Επενδύσεις, β) Καινοτομία, γ) Ενσωμάτωση μέσω μεγαλύτερων Εξαγωγών 
(The three I’s – Invest, Innovate, and Integrate via more Exports)

Ολόκληρη η παρέμβαση του Καθηγητή Begg και η συζήτηση με τον Απόστολο Μαγγηριάδη είναι προσβάσιμη (εδώ & εδώ αντί-
στοιχα).

11:45 Κεντρική Ομιλία | Ελλάδα: Χτίζοντας την Επόμενη Μέρα
Κωστής Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος Νέας Δημοκρατίας

Σε Συζήτηση με τον Απόστολο Μαγγηριάδη, Πολιτικό Συντάκτη, ΣΚΑΙ

https://www.livemedia.gr/video/328069
https://www.livemedia.gr/video/328063
https://www.livemedia.gr/video/328066
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Για τον Κωστή Χατζηδάκη η μετάβαση στην επόμενη μέρα, απαιτεί στοχευμένη στρατηγική και σχέδιο. Ο Αντιπρόεδρος της 
Νέας Δημοκρατίας υπενθύμισε πως στα χρόνια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ έγιναν σοβαρά λάθη σε βάρος της ελληνικής 
οικονομίας. Ειδικότερα, το 2016, σημείωσε, ήταν η χρόνια με τον υψηλότερο συντελεστή φορολόγησης και το χαμηλότερο 
συντελεστή επενδύσεων ολόκληρης της εικοσαετίας και με το 1/3 των επενδύσεων συγκριτικά με το 2007, δυο χρόνια πριν 
ξεσπάσει η κρίση. «Από τη θέση 58 που ήμασταν το 2010 στην ανταγωνιστικότητα, παρά τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ, κατρακυλήσαμε στην 67η. Ακόμα ισχύουν τα capital controls και ενώ έχουμε υιοθετήσει ένα τσουβάλι μέτρα το πρόβλημα 
παραμένει», σημείωσε χαρακτηριστικά. 

Για τον κ. Χατζηδάκη το πρόβλημα είναι πολιτικό και η υφιστάμενη κυβέρνηση αποτελεί βαρίδι χωρίς να περνάει τα τεστ των 
αγορών. Υπενθύμισε την πρόταση της ΝΔ για μείωση φορολογικών συντελεστών ακόμα και όταν οι επιχειρήσεις δημιουργούν 
νέες θέσεις εργασίας και τάχθηκε υπέρ του ανοίγματος στην επιχειρηματικότητα μέσω της απλούστευσης των αδειοδοτήσε-
ων. Μνεία έγινε επίσης στα κόκκινα δάνεια και το τραπεζικό σύστημα με τον Αντιπρόεδρο της ΝΔ να επισημαίνει ότι η κυβέρ-
νηση εμμένει στην περιβόητη πλατφόρμα του εξωδικαστικού συμβιβασμού, η οποία έχει καταφέρει να εξυπηρετήσει μόλις 
δεκάδες επιχειρήσεις όταν μιλούσε για εκατοντάδες χιλιάδες.

Η ομιλία του κ. Χατζηδάκη είναι προσβάσιμη εδώ.

4η Ενότητα | Κεντρικές Ομιλίες & Συζήτηση 
Σχέδιο για την Εθνική Ανασυγκρότηση: Η Ελλάδα Mετά

Κεντρική Ομιλία:
Ευάγγελος Βενιζέλος, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης & Υπουργός Εξωτερικών (2013-2015)

Κεντρική Ομιλία:
Στέργιος Πιτσιόρλας, Υφυπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης

Σε συζήτηση με τον Απόστολο Μαγγηριάδη, Πολιτικό Συντάκτη, ΣΚΑΙ

Στην τέταρτη ενότητα με θέμα «Σχέδιο Εθνικής Ανασυγκρότησης: Η Ελλάδα την επόμενη μέρα» τα ξίφη τους διασταύρωσαν, 
σε καλό κλίμα, ο τέως Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών, κ. Ευάγγελος Βενιζέλος με τον Υφυπουρ-
γό Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Στέργιο Πιτσιόρλα.

Από το βήμα της ΕΕΝΕ ο κ. Βενιζέλος τόνισε πως την τελευταία τριετία δημιουργήθηκε μια δευτερογενής κρίση και πως χάθη-
κε ανεπιστρεπτί η αναπτυξιακή δυναμική που υπήρχε για την περίοδο 2015-2017, καθώς επιδεινώθηκε δραματικά η καμπύλη 
του δημοσίου χρέους. Σχολιάζοντας τις προοπτικές της ελληνικής επιχειρηματικότητας, ο κ. Βενιζέλος επισήμανε πως «εκείνο 
που προέχει είναι η μείωση των κοινωνικών εισφορών, και όχι τόσο των φόρων, για να υπάρχει ευχέρεια αναδιανομής του 
πλεονάσματος.» Ενώ σχετικά με την προληπτική πιστοληπτική γραμμή, σημείωσε καυστικά πως επιλέχθηκε μία φόρμουλα 
«με όλα τα κακά της, χωρίς τα καλά της». Ο  κ. Βενιζέλος απεύθυνε επίσης έκκληση για σχηματισμό μιας άλλης κυβέρνησης, 
ειδικού εθνικού σκοπού, ικανής να κινητοποιήσει όλες τις δημιουργικές δυνάμεις του τόπου για ανταγωνιστική και ισότιμη 
παρουσία της Ελλάδας μέσα στην ΕΕ, αλλά και για άμεση ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών.

«Το πρόβλημα της Ελλάδας δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού η χώρα είχε χρεοκοπήσει από το 2009. Όσοι κυβέρνησαν μέχρι τότε 
έχουν αποκλειστική ευθύνη» δήλωσε από την πλευρά του ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Στέργιος Πιτσιόρλας. 
Το πελατειακό κράτος και οι πρόωρες συντάξεις ήταν τα κύρια αίτια που οδήγησαν στην χρεοκοπία και ο λόγος που οι ξένοι 
πλέον δε μας εμπιστεύονται είναι γιατί πιστεύουν ότι εύκολα μπορούμε να γυρίσουμε στα κακώς κείμενα του παρελθόντος. 
Βλέποντας τη μεγάλη εικόνα, αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κ. Πιτσιόρλας ανέφερε ότι το ευρωπαϊκό οικοδόμημα αντι-
μετωπίζει πολύ μεγάλες προκλήσεις και πως χρειάζεται να προσαρμοστούμε άμεσα στα νέα δεδομένα παρατηρώντας προ-
σεκτικά τις αλλαγές που συντελούνται. «Το λιμάνι του Πειραιά είναι ένα έξοχο παράδειγμα, καθώς ενισχύει την εμπορική 
σύνδεση της Ασίας με την Ευρώπη. Ακόμη όμως  και με το μακεδονικό ζήτημα η κυβέρνηση δείχνει ότι έχει ένα όραμα και ότι 
προσπαθεί να αποδράσει από την απομόνωση» σχολίασε χαρακτηριστικά.

https://www.livemedia.gr/video/328070
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Για να εξακολουθήσει η Ελλάδα να αποτελεί  κομμάτι του πυρήνα της ΕΕ θα πρέπει, κατά τον κ. Πιτσιόρλα να διασφαλίσει ότι 
δεν θα υπάρχει έλλειμμα στο μέλλον, ότι θα συνεχίσουν κανονικά οι μεταρρυθμίσεις, η σύγκρουση με κάθε λογής συμφέροντα 
και ότι θα δοθεί έμφαση στην ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια, την καινοτομία και την εφευρετικότητα.

Η παρέμβαση του κ. Βενιζέλου είναι διαθέσιμη εδώ, και του κ. Πιτσιόρλα, εδώ.

5η Ενότητα | Κεντρικές Ομιλίες & Συζήτηση
Ανάπτυξη: Οι Επιχειρήσεις στην Πρώτη Γραμμή

Η πέμπτη ενότητα έδωσε φωνή στα στελέχη και τους επιχειρηματίες που στηρίζουν έμπρακτα την ελληνική οικονομία. Με 
βασικό ερώτημα, το πώς μπορούμε να υποβοηθήσουμε την ανάπτυξη και να ενισχύσουμε το ελληνικό επιχειρείν, ο Αντι-
πρόεδρος του ΣΕΒ, κ. Κωνσταντίνος Μπίτσιος, ο Προέδρος και CEO της EOS Capital Partners, κ. Απόστολος Ταμβακάκης 
και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Intralot, κ. Αντώνης Κεραστάρης κατέθεσαν τη ματιά τους σε ανοιχτή συζήτηση με την κα. 
Αναστασία Παρετζόγλου, τον κ. Τάσο Ζάχο, και τον κ. Μιχάλη Στάγκο που συντόνισαν τη συζήτηση. Οι ομιλητές υπογράμμισαν 
ορισμένα από τα καίρια προσχώματα που αντιμετωπίζουν σε καθημερινή βάση οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα, και ανακοίνωσαν 
από το βήμα της Διάσκεψης της ΕΕΝΕ ορισμένα από τα νέα επιχειρηματικά τους σχέδια που βρίσκονται στα «σκαριά».

«Η Νέα Εποχή του Ελληνικού Επιχειρείν», Η Ματιά του ΣΕΒ, Κ. Μπίτσιος

Για αποκατάσταση της δημοσιονομικής πειθαρχίας με σημαντική υπερφορολόγηση της πραγματικής οικονομίας έκανε λόγο ο 
κ. Μπίτσιος, διευκρινίζοντας πως, σε ότι αφορά στον ισοσκελισμό του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών επιτεύχθηκε κυρίως 
στο σκέλος των υπηρεσιών λόγω της αύξησης της του Τουρισμού. Αντιθέτως, στο εμπορικό ισοζύγιο, οι εισαγωγές προϊόντων 
υπερβαίνουν ακόμη κατά 20 δις ευρώ τις εξαγωγές. Συμπλήρωσε δε, πως η ποσοτική πρόκληση που έχουμε μπροστά μας 
έγκειται στην κάλυψη ενός επενδυτικού κενού 100 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ η ποιοτική πρόκληση έχει να κάνει με την 
προσέλκυση των σωστών επενδύσεων, αυτών που στρέφονται προς τους εξωστρεφείς κλάδους. Προϋπόθεση, όπως είπε, εί-
ναι η δημιουργία ενός φιλο-επενδυτικού περιβάλλοντος, στο οποίο καθοριστικό ρόλο θα παίξουν η πολιτική σταθερότητα και η 
συναίνεση των πολιτικών δυνάμεων για την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. Σε συνέχεια των συγκεκριμένων προτάσεων 
που κατέθεσε το Προεδρείο της ΕΕΝΕ (προνομιακός φόρος 10% για επιπλέον παραγόμενα εισοδήματα – δηλαδή την ανάπτυξη 
ή άμεση μείωση 50% στους φορολογικούς συντελεστές), ο κ. Μπίτσιος τόνισε, από τη μεριά του ΣΕΒ, την αναγκαιότητα για 
μείωση 30% του εταιρικού φόρου (άμεσα ή έμμεσα) στις νέες επενδύσεις. Οι επενδύσεις που θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη 
πρέπει να διέπονται από ένα σταθερό και αξιόπιστο φορολογικό πλαίσιο. Αυτό παρέχει τη βεβαιότητα στους επενδυτές ότι τα 
σχέδιά τους δεν θα ανατραπούν κατά τη διάρκεια της επένδυσής τους.

Η ομιλία του κ. Μπίτσιου και η συζήτηση με την κα. Παρετζόγλου, εδώ.

«Επιταχύνοντας την Ανάπτυξη: ο Ρόλος των Νέων Funds», Απόστολος Ταμβακάκης
Live Interview με τον κ. Μιχάλη Στάγγο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η ζωντανή συνέντευξη του Προέδρου και CEO της EOS Capital Partners, κ. Απόστολου 
Ταμβακάκη, ο οποίος ανακοίνωσε ότι το fund του θα προβεί σε επενδύσεις σε μικρομεσαίες, κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
επιχειρήσεις που διαθέτουν έως €50 εκατ. τζίρο και απασχολούν τουλάχιστον 250 εργαζόμενους. Η μέση επένδυση θα είναι 
της τάξης των 10 εκ. ευρώ, εξήγησε, και άρα θα γίνουν περίπου 10 επενδύσεις συνολικά, με το 50% του ποσού να εκτιμάται 
από τους κλάδους των τροφίμων-ποτών, και το υπόλοιπο από το «fintech» και το «packaging». Εξήγησε δε πως η επιλογή 
των μεγάλων μεσαίων επιχειρήσεων έχει στρατηγικό χαρακτήρα, μεγιστοποιώντας την πιθανότητα επιτυχίας και επιτυχούς 
«εξόδου» (υπολογίζοντας πως θα χρειαστούν 7-8 χρόνια για το exit).

Ολόκληρο το Live Interview του κ. Ταμβακάκη είναι διαθέσιμο εδώ.

https://www.livemedia.gr/video/328071
https://www.livemedia.gr/video/328074
https://www.livemedia.gr/video/328076
https://www.livemedia.gr/video/328078
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«Η Εξωστρέφεια ως Μοχλός Ανάπτυξης», Αντώνης Κεραστάρης
Live Interview με τον κ. Τάσο Ζάχο

«Είναι παράδοξο το ότι προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ανάπτυξη με πλεονάσματα. Η ανάπτυξη χρηματοδοτείται από ελ-
λείμματα και διαρκείς επενδύσεις, και οι εταιρείες επενδύουν στο βαθμό που τους επιτρέπεται. Δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύ-
ματα» δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Intralot, Αντώνης Κεραστάρης. Εστιάζοντας στον κλάδο των τυχερών παιγνίων 
και στη στρατηγική που ακολουθεί ο όμιλος Intralot ο κ. Κεραστάρης δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στο φαινόμενο του 
«brain drain» που στερεί από τη χώρα τα πιο παραγωγικά μυαλά. Ενδεικτικό είναι το ότι η εταιρεία μέσα στην κρίση αναζητά 
60 software engineers και δεν μπορεί να τους βρει στην ελληνική αγορά, διότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν γίνει οικονομικοί 
μετανάστες στο εξωτερικό.

Ο όμιλος, ο οποίος εδώ και 25 χρόνια εξάγει υψηλή τεχνολογία σε μια ευαίσθητη αγορά αλλά με υψηλό επίπεδο ρύθμισης, 
κάνει δυναμικό άνοιγμα στην  αγορά της Αμερικής. Σύμφωνα με τον κ. Κεραστάρη, οι Αμερικανοί έπειτα από 70 χρόνια παρά-
νομου στοιχήματος αποφάσισαν να το νομιμοποιήσουν, δίνοντας σε όσες εταιρείες δραστηριοποιούνται στον κλάδο μια τερά-
στια ευκαιρία, δεδομένου ότι πρόκειται για μια αγορά €20 δις ετησίως. «Η Αμερική είναι μια αγορά στην οποία διεκδικούμε 
μεγαλύτερο μερίδιο. Η Ελλάδα θα εξακολουθήσει να είναι η βάση μας. Απασχολούμε 850 εργαζόμενους και πληρώνουμε σε 
φόρους και μισθοδοσίες €50 εκατ.» ανέφερε ο κ. Κεραστάρης καταλήγοντας στο συμπέρασμα πως το επιχειρείν στην Ελλάδα 
είναι τελικά ακριβό σπορ.

Ολόκληρο το live interview του κ. Κεραστάρη είναι διαθέσιμο εδώ.

«The Challenge of Aephoria & BlueGrowth Revisited», Πέτρος Κόκκαλης
Live Interview με τον κ. Μιχάλη Στάγγο

Στην ανάπτυξη που θα έρθει δια θαλάσσης εστίασε ο Πέτρος Κόκκαλης, Ιδρυτής και Επικεφαλής των Aephoria & BlueGrowth, 
υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια αγορά ύψους €5,5 δις το χρόνο. Μάλιστα ανέφερε πως το επόμενο διάστημα υπολο-
γίζονται επενδύσεις ύψους €30 εκατ., τα οποία θα κατευθυνθούν σε start ups του κλάδου. Οι σημαντικοί αυτοί φορείς έχουν 
συμβάλλει καθοριστικά στην διαμόρφωση του νέου χάρτη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, καθώς και στην 
ενίσχυση, διεύρυνση και εξωστρέφεια του οικοσυστήματος. Ενώ, όπως σωστά υπογράμμισε ο κ. Στάγκος που συντόνισε το 
live interview, οι σημαντικές αυτές πλατφόρμες καινοτομίας και επιχειρηματικότητας συνέβαλαν καθοριστικά και στην αλλα-
γή νοοτροπίας και προσέγγισης προς την επιχειρηματικότητα. Αναλύοντας τα επόμενα σχέδια των φορέων «Aephoria» και 
«BlueGrowth», ο κ. Κόκκαλης υπογράμμισε πως υπάρχουν σημαντικά περιθώρια για μεγαλύτερες συνέργειες και ευρύτερες 
δράσεις, ενώ επισήμανε και την προστιθέμενη αξία που μπορεί να παραχθεί μέσα από την δημιουργική ώσμωση νεοφυών 
και καθιερωμένων επιχειρήσεων.

Ολόκληρο το «live interview» του κ. Κόκκαλη είναι διαθέσιμο εδώ.

Η σημασία της Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Υπευθυνότητας για την ανταγωνιστικότητα
των Ελληνικών Επιχειρήσεων: Η έρευνα του CSE και το Paper της EENE

Καθηγ. Νίκος Αυλώνας, Πρόεδρος Κέντρου Αειφορίας (CSE), Επισκέπτης Καθηγητής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο Καθηγητής Αυλώνας, σύμβουλος Αειφορίας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΕΕΝΕ, παρουσίασε το Paper της ΕΕΝΕ 
για τη «Βιώσιμη Ανάπτυξη & την Εταιρική Υπευθυνότητα», υπογραμμίζοντας το ρόλο της για την ανταγωνιστικότητα των Ελ-
ληνικών Επιχειρήσεων. Ο κ. Αυλώνας υπογράμμισε την ανάγκη για μία νέα εθνική στρατηγική για την Αειφορία, την Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) και την Υπευθυνότητα στην Ελλάδα. Με άρμα, όπως εξήγησε, τις δυναμικές ελληνικές επιχειρήσεις 
που επενδύουν στην ΕΚΕ, δημοσιεύουν ετησίως εκθέσεις Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας στη βάση των κορυφαίων 
διεθνών προτύπων, και εφαρμόζουν ολοκληρωμένες στρατηγικές στον κρίσιμο αυτό τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, ανέδειξε τις 
θέσεις της Ένωσης και το Όραμα της ΕΕΝΕ για μία νέα εποχή ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία και το ελληνικό επιχειρείν, 
που θα έχει βιώσιμο χαρακτήρα, μακρύ και στέρεο ορίζοντα, και θα επενδύει στη μεγιστοποίηση της ανταποδοτικότητας προς 

https://www.livemedia.gr/video/328080
https://www.livemedia.gr/video/328082
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την κοινωνία.

Ολόκληρη η ομιλία του Καθ. Αυλώνα είναι διαθέσιμη εδώ (δηλώσεις, εδώ)

6η Ενότητα | Πρώτο Μέρος | Παρουσιάσεις & Συζήτηση
Η Καινοτομία στην Αιχμή του Νέου Παραγωγικού Μοντέλου  

σε συνεργασία με διαΝΕΟσις

Η καινοτομία στην κορυφή του νέου παραγωγικού μοντέλου, ο ρόλος της αυτοδιοίκησης και τα σχέδιά του για το μέλλον ήταν 
ορισμένα από τα θέματα που κλήθηκε να αναπτύξει ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Κώστας Μπακογιάννης, στην κε-
ντρική του ομιλία και τη συζήτηση που ακολούθησε με την κα. Παρετζόγλου. Ο ίδιος έδωσε και μια άλλη διάσταση στον όρο 
«καινοτομία», ως την έννοια που στο χώρο της πολιτικής παράγει ουσία και φέρνει αποτέλεσμα στους θεσμούς, τη διακυβέρ-
νηση και τη δημόσια διοίκηση. «Η ανάγκη της σύγχρονης εποχής είναι η καινοτομία.

Ο μεγαλύτερος εχθρός για την επιχειρηματικότητα είναι το ίδιο το κράτος. Στην Ελλάδα χρεοκόπησε το κράτος και όχι ο ιδιωτι-
κός τομέας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μπακογιάννης. «Στο τέλος του Αυγούστου βγαίνουμε τυπικά από τα μνημόνια, από 
την κρίση όμως δεν βγαίνουμε» τόνισε και αναφέρθηκε σε βασικές τομές που προτείνει όπως η κατάργηση του άρθρου για 
την προστασία των υπουργών και η μείωση των βουλευτών σε 200 από 300. Προτάσσοντας το παράδειγμα της Ισπανίας, υπεν-
θύμισε ότι η χώρα με τον τετραπλάσιο πληθυσμό της Ελλάδας έκανε κυβέρνηση με το ένα τέταρτο των υπουργών που υπάρ-
χουν στην ελληνική Βουλή, ενώ για τους δήμους και τις περιφέρειες ανέφερε ότι η οικονομική αυτοτέλεια είναι το ζητούμενο. 
Στη συζήτηση, ο κ. Μπακογιάννης στάθηκε επίσης στην προστιθέμενη αξία που μπορεί να ξεκλειδώσει μία στρατηγική ουσια-
στικής ενδυνάμωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης, διευρύνοντας την ανεξαρτησία και τις αρμοδιότητες των τοπικών αρχόντων.

Ολόκληρη η ομιλία και συζήτηση με τον κ. Κώστα Μπακογιάννη, εδώ.

Η έκτη ενότητα ολοκληρώθηκε με έρευνα που παρουσίασε ο κ. Θοδωρής Γεωργακόπουλος, Διευθυντής περιεχομένου, της 
διαΝΕΟσις, ο οποίος αναφέρθηκε στην προβληματική εικόνα που παρουσιάζουμε ως χώρα στο δείκτη ψηφιακής καινοτομίας, 
όντας τρίτοι από το τέλος και τελευταίοι στις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης. Μίλησε για 
ένα στρεβλό παραγωγικό μοντέλο που δίνει υπερβολική έμφαση στην εσωτερική κατανάλωση.

Από την πλευρά του, στο ίδιο πάνελ, υπό το συντονισμό του κ. Μιχάλη Στάγκου των ID-GC, ο Διευθύνων Σύμβουλος της 
MRB Hellas, κ. Δημήτρης Μαύρος, παρομοίωσε την Ελλάδα με διασωληνωμένο ασθενή που πλέον ‘κουνάει τα βλέφαρα’. 
“Ο Έλληνας θέλει να του δώσεις πίσω την υπερηφάνεια του, γιατί νιώθει ντροπή. Το 28,3% των ερωτηθέντων αναφέρει ότι η 
κατάσταση στη χώρα παραμένει κακή, έχει όμως βελτιωθεί σε σχέση με το παρελθόν. Επιπρόσθετα, το 67,6% απαντά θετικά 
αναφορικά με την 35ετή πορεία της Ελλάδας στην ΕΕ. Και διερωτάται κανείς που πήγε το ποσοστό του δημοψηφίσματος.” Είπε 
χαρακτηριστικά ο κ. Μαύρος, και έκλεισε την ομιλία του λέγοντας πως οι Έλληνες έχουν γίνει και πάλι συντηρητικοί.

Οι παρεμβάσεις και η συζήτηση μεταξύ των κκ. Γεωργακόπουλου, Μαύρου και Στάγκου, εδω.

Δεύτερο Μέρος | Παρουσιάσεις & Συζήτηση - Ανατρεπτικά Επιχειρηματικά Σχήματα

Στο δεύτερο μέρος της 6ης Ενότητας, την επίγεια πραγματικότητα άφησε για λίγο ο Δρ. Αθανάσιος Πότσης, Πρόεδρος της 
Ένωσης Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας και Εφαρμογών (ΕΒΙΔΙΤΕ) και μίλησε για επενδύσεις στο διά-
στημα, οι οποίες αποτελούν έναν σχεδόν εξολοκλήρου εξωστρεφή και διεθνή κλάδο (99% εξαγωγές), ενώ παρουσιάζουν και 
μία τεράστια δυναμική αυτή την περίοδο. Παραδέχτηκε πως με τους πόρους που διαθέτουμε είναι πολύ δύσκολο να αφήσου-
με το αποτύπωμα «Made in Greece» στην τεχνολογία του διαστήματος, ωστόσο, απαιτείται η υλοποίηση τέτοιου είδους επεν-
δύσεων που θα χρησιμοποιηθεί για την ασφάλεια των συνόρων, για το 5G στις τηλεπικοινωνίες, αλλά και σε κλάδους όπως 
εκείνος της αγροδιατροφής και της θαλάσσιας πλοήγησης. «Η Ελλάδα μπήκε ως το 16ο μέλος στην European Space Agency 
(ESA). Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 41 τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις με πολύ μεγάλη εμπειρία, αλλά  είναι πολύ δύσκολο με 

https://www.livemedia.gr/video/328159
https://www.livemedia.gr/video/328317
https://www.livemedia.gr/video/328162
https://www.livemedia.gr/video/328164
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τα υφιστάμενα δεδομένα να διατηρηθούν τα ανταγωνιστικά μυαλά των μηχανικών στη χώρα» τόνισε ο κ. Πότσης.

Ολόκληρη η Ομιλία του Δρα. Πότση είναι προσβάσιμη εδώ.

Την ομιλία του κ. Πότση διαδέχθηκε η παρουσίαση του κ. Διονύση Αμμολοχίτη. Ο Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της 
Manifest Services & Security εξήγησε πως ο βασικός λόγος επιτυχίας της εταιρίας του έγκειται στο διαρκές ενδιαφέρον που 
επιδεικνύει στην ανάπτυξη του οργανισμού, στους πελάτες και στους ανθρώπους που δουλεύουν στο εσωτερικό της επιχεί-
ρησης, αλλά και στο ότι το 80% των επενδύσεων της διοίκησης  απορροφάται στην ψηφιοποίηση και την υιοθέτηση τεχνολογι-
κών εργαλείων αιχμής. Για τον κ. Αμμολοχίτη η τόλμη και το θάρρος είναι τα βασικά χαρακτηριστικά ενός επιχειρηματία προ-
ορισμένου να κάνει τη διαφορά, όπως επίσης και η ικανότητά του να αντιγράφει πετυχημένα παραδείγματα, να τα προσαρμόζει 
στις ανάγκες και τις πραγματικότητες της επιχείρησής του, και να τα εξελίσσει. «Η Ελλάδα θα πρέπει να παραδειγματιστεί και 
να αντιγράψει αυτό που άλλες επιτυχημένες χώρες κάνουν καλά. Μόνο έτσι θα πάει μπροστά» ήταν η συμβουλή του.

Ολόκληρη η παρέμβαση του κ. Αμμολοχίτη στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Από την πλευρά της, η Β’ Αντιπρόεδρος της ΕΕΝΕ, κα. Αίνη Μιχαηλίδου, εξήγησε πόσο κρίσιμη είναι η καινοτομία και η διαρ-
κής αναζήτηση ανατρεπτικών ιδεών και σχεδιασμός πρωτοποριακών προϊόντων στις καθιερωμένες επιχειρήσεις. Ανέδειξε 
την ανάγκη για διαρκείς επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη, με στόχο -μεταξύ άλλων- την δημιουργία νέων αγαθών που 
θα δώσουν ώθηση και μέλλον στις επιχειρήσεις. Με την εισήγησή της, η κυρία Μιχαηλίδου ανέδειξε επίσης την συμπληρω-
ματικότητα και τις δυνητικά αμοιβαία επωφελείς συνέργειες που μπορούν να αναπτυχθούν μεταξύ των καθιερωμένων και 
μεγάλων επιχειρήσεων (established, large corporates) και καινοτόμων σχημάτων, νεοφυών επιχειρήσεων και ανατρεπτι-
κών ιδεών - που μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα ένα θετικό, παραγωγικό disruption. 

Η ομιλία της κυρίας Μιχαηλίδου είναι προσβάσιμη εδώ.

7η Ενότητα | Δημόσια Έσοδα, Φορολογική Πολιτική & το Στοίχημα της Ανάπτυξης.
Από την Υπερφορολόγηση σε μια Δίκαιη, Αναπτυξιακή Φορολογική Πολιτική. 

Η πάταξη της φοροδιαφυγής και η άμεση δημιουργία του περουσιολογίου συνιστούν τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να κάνει 
άμεσα η χώρα υπογράμμισε ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, κ. Γιώργος Πιτσιλής. Υπό τον συντονι-
σμό του Α’ Αντιπροέδρου της ΕΕΝΕ κ. Κρίστιαν Χατζημηνά, διεξήχθη ένας δυναμικός διάλογος με τους κκ. Πιτσιλή και Βέττα 
γύρω από τα θέματα της φορολογίας και των μεταρρυθμίσεων εκείνων που μπορούν να διευκολύνουν την προσέλκυση επεν-
δύσεων, εγχώριων και διεθνών, καθώς και, την επιτάχυνση της ανάπτυξης, διευκολύνοντας την παραγωγή νέου πλούτου από 
την Ελληνική επιχειρηματικότητα.

Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ και Καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κ. Νίκο Βέττα, ο περιο-
ρισμός των φόρων δεν είναι από μόνος του αρκετός για να οδηγήσει στην ανάπτυξη. Η Ελλάδα χρειάζεται μακροπρόθεσμες 
επενδύσεις τόσο σε επίπεδο εξεύρεσης χρημάτων όσο και σε επίπεδο προσέλκυσης καλά καταρτισμένου ανθρώπινου δυ-
ναμικού, συμπλήρωσε. «Η συλλογή φόρων έχει βελτιωθεί κατά τη διάρκεια της κρίσης, ωστόσο, το φορολογικό σύστημα 
παραμένει περίπλοκο και χρειάζεται να απλοποιηθεί, ώστε να δοθούν έξτρα κίνητρα για παραγωγή και κατ’ επέκταση για ανά-
πτυξη» τόνισε ο κ. Βέττας και πρόσθεσε πως το υφιστάμενο φορολογικό σύστημα δεν βοηθά στην προσωπική αποταμίευση 
των πολιτών.

Οι ομιλίες των κκ. Βέττα και Πιτσιλή, καθώς και η συζήτησή τους είναι προσβάσιμες στους ακόλουθους συνδέσμους: α), β) και γ) 
αντίστοιχα.

https://www.livemedia.gr/video/328169
https://www.livemedia.gr/video/328174
https://www.livemedia.gr/video/328167
https://www.livemedia.gr/video/328179
https://www.livemedia.gr/video/328178
https://www.livemedia.gr/video/328185
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8η Ενότητα | Παρουσίαση & Συζήτηση
Μύθοι & Πραγματικότητα για το GDPR: Ασφάλεια & Υπευθυνότητα στη Διαχείριση

Μια Καίρια & Ιδιαίτερα Επίκαιρη Συζήτηση
σε συνεργασία με GDPR Academy 

Με δεδομένο ότι βρισκόμαστε στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού, και αντιμετωπίζουμε ολοένα και μεγαλύτερες 
προκλήσεις και διλήμματα σχετικά με τη διαχείριση δεδομένων (προσωπικών, μικρών και μεγαλύτερων), από το συνέδριο 
δεν θα μπορούσε να απουσιάζει θεματική αναφορικά με τους μύθους και την πραγματικότητα για το GDPR. Άλλωστε η ασφά-
λεια και η ευθύνη στη διαχείριση προσωπικών δεδομένων, συνιστά ένα σημαντικό και εξαιρετικά επίκαιρο θέμα, που στην 
Ελλάδα αποκτά κρίσιμη σημασία και σε συνδυασμό με τον Τουρισμό.

Το GDPR, για το οποίο γίνεται λόγος το τελευταίο χρονικό διάστημα, είναι ένας ευρωπαϊκός κανονισμός που ήρθε για να μείνει 
εξήγησαν οι εισηγητές κκ. Σφακιανάκης και Μακρυπούλιας. Όπως τόνισε ο πρώην επικεφαλής της Δίωξης Οικονομικού 
Εγκλήματος και Πρόεδρος του Διεθνούς Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας, Στρατηγός (ε.α.) κ. Μανώλης Σφακιανάκης, πρό-
κειται για μια νέα κουλτούρα που αφορά όλο τον κόσμο και που το «κλειδί» για την αποφυγή τέτοιου είδους δεδομένων είναι 
το cyber security. Ο κ. Σφακιανάκης αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος 
έπεσαν στα χέρια του υποθέσεις, όπου γινόταν διακίνηση των προσωπικών δεδομένων των Ελλήνων πολιτών καταγεγραμ-
μένων σε CD, τα οποία πωλούνταν στην πλατεία Ομονοίας μέσω σπειρών που έκαναν, σε βάρος και εν αγνοία μας, τζίρους 
δισεκατομμυρίων ευρώ! «Εμπορία προσωπικών δεδομένων γινόταν και μέσα από το Υπουργείο Οικονομικών! Είμαι υπέρ της 
άποψης του άμεσου κλεισίματος μιας εταιρείας όταν αποδεικνύεται ότι αυτή διαρρέει δεδομένα τρίτων, και όχι απλά της επι-
βολής προστίμου» τόνισε ο κ. Σφακιανάκης, κάνοντας λόγο για μια νέα κουλτούρα που πρέπει να δούμε σοβαρά, επενδύοντας 
σημαντικά στην κρυπτογράφηση και την κωδικοποίηση.

Διευκρίνισε ότι είναι μύθος να πιστεύουμε πως οι κυβερνοεπιθέσεις γίνονται με τη χρήση προηγμένων τεχνολογικά καναλιών 
και μεθόδων, καθώς στην πράξη έχει αποδειχτεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών γίνεται μέσω του μηχανισμού της κοινω-
νικής μηχανικής. Παράλληλα, υπενθύμισε πως η επιβολή των προστίμων στους παραβάτες μπορεί να αγγίξει από 10 έως και 
20 εκατομμύρια ευρώ, ενώ αποζημίωση έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν όσοι έχουν πέσει θύματα κυβερνοεπίθεσης.

Η παρουσίαση των κκ. Σφακιανάκη και Μακρυπούλια είναι προσβάσιμη εδώ. Ενώ η συζήτηση που ακολούθησε, εδώ.
 
 

9η Ενότητα | Παρουσιάσεις 
Κοινωνία & Επιχειρηματικότητα Ένα Χρόνο Μετά 

Νέα Έρευνα της qed σε συνεργασία με την ΕΕΝΕ, παρουσίαση Χριστίνα Καράμπελα, Managing Partner, qed.
Συντονισμός ενότητας: Παύλος Ευθυμίου, Σύμβουλος Στρατηγικής και Εξωτερικών Σχέσεων ΕΕΝΕ

Την επικαιροποιημένη έρευνα ‘Κοινωνία & Επιχειρηματικότητα’ που ξεκίνησε το 2018 ως κοινή προσπάθεια της εταιρίας 
ερευνών qed και της ΕΕΝΕ παρουσίασε η κυρία Χριστίνα Καράμπελα, Managing Partner της εταιρίας. Η κα. Καράμπελα 
παρουσίασε τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ευρήματα της έρευνας που κατέδειξαν την βελτίωση του κλίματος, τόσο σε επίπεδο 
αισιοδοξίας, όσο και στο επίπεδο της εμπιστοσύνης προς την επιχειρηματικότητας. Ακολούθησε συζήτηση των ευρημάτων με 
τον Σύμβουλο Στρατηγικής της ΕΕΝΕ, κ. Παύλο Ευθυμίου που συντόνισε και την ανοιχτή συζήτηση που ακολούθησε.
 
Το βίντεο της παρουσίασης είναι διαθέσιμο εδώ, ενώ η συζήτηση είναι προσβάσιμη εδώ.

Ο Δρόμος & οι Προκλήσεις: Τί Μάθαμε από τις Έρευνες της διαΝΕΟσις
 Κυριάκος Πιερρακάκης, Διευθυντής Ερευνών, διαΝΕΟσις 

Ένα ιδιαίτερα δυναμικό και ενδιαφέρον οδοιπορικό στις έρευνες τις διαΝΕΟσις ολοκλήρωσε ο κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, 
Διευθυντής Ερευνών του Οργανισμού από το βήμα της Διάσκεψης. Σκιαγραφώντας τον δρόμο και τις προκλήσεις το επόμενο 
διάστημα, ο κ. Πιερρακάκης επισήμανε πως έχουμε πλέον μία πληρέστερη πυξίδα για να μας καθοδηγήσει το επόμενο διά-

https://www.livemedia.gr/video/328191
https://www.livemedia.gr/video/328192
https://www.livemedia.gr/video/328196
https://www.livemedia.gr/video/328197


στημα, αλλά και, σημαντική προσπάθεια, προκειμένου να αλλάξει η χώρα οριστικά σελίδα. 

Ολόκληρη η παρέμβαση του κ. Πιερρακάκη, εδώ.

H Ιδιωτική Εκπαίδευση & οι Σημαντικές Ευκαιρίες που Μπορούν να Διαμορφωθούν στο Άμεσο Μέλλον
Χάρης Δασκαλάκης, Executive Director, BCA Group

Η τελευταία ομιλία του συνεδρίου είχε και αυτή ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς εστίασε στο κρίσιμο ζήτημα της ιδιωτικής εκπαί-
δευσης στην Ελλάδα και, συγκεκριμένα, στις σημαντικές ευκαιρίες που μπορούν να διαμορφωθούν στο άμεσο μέλλον κατά τη 
γνώμη του κ. Χάρη Δασκαλάκη, Executive Director του BCA Group. Ακολούθησε μία δυναμική και ενδιαφέρουσα συζήτηση 
με τον Σύμβουλο Στρατηγικής της Ένωσης, κ. Παύλο Ευθυμίου, που είχε και συγκριτικό χαρακτήρα, λαμβάνοντας υπόψη άλλα 
πετυχημένα μοντέλα ιδιωτικής εκπαίδευσης που οδήγησαν τόσο στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου σπουδών, όσο και εξαγώ-
γιμων ακαδημαϊκών προγραμμάτων που μετετράπησαν σε σημαντική πηγή εθνικού πλούτου. Με χαρακτηριστικό πρόσφατο 
παράδειγμα, μάλιστα, αυτό της Κύπρου.

Βραβεύσεις Επιφανών Προσωπικοτήτων από την Επιστημονική, Επιχειρηματική &
Ακαδημαϊκή Κοινότητα για τη Συμβολή τους στην Προώθηση της Ελληνικής Εξωστρέφειας

Με τιμητικές βραβεύσεις ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 5ης Ετήσιας Οικονομικής Διάσκεψης. Αποδεικνύοντας στην πράξη 
τη διεύρυνση του όρου της εξωστρέφειας, το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη της ΕΕΝΕ βράβευσαν επιφανείς Έλληνες που 
διαπρέπουν διεθνώς στο χώρο των Τεχνών, του Κινηματογράφου, των Επιχειρήσεων και των Επιστημών, και αποτελούν 
τους καλύτερους πρεσβευτές της χώρας και της επιχειρηματικότητας, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά ο Α’ Αντιπρόεδρος 
της Ένωσης κ. Κρίστιαν Χατζημηνάς. Βραβείο αριστείας στην επιχειρηματικότητα έλαβε η εταιρία Mega Yeeros, στον κινη-
ματογράφο η εταιρία Blonde, στην επιστήμη ο καθηγητής κυβερνοασφάλειας κ. Αθανάσιος Βασιλάκος, ενώ με το βραβείο 
αριστείας στην τέχνη τιμήθηκε ο βαρύτονος κ. Δημήτρης Πλατανιάς.

Τις εργασίες της εκδήλωσης έκλεισε με σύντομο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της ΕΕΝΕ, Δρ. Βασίλης Γ. Αποστολόπου-
λος. Αφού συνόψισε τα καίρια σημεία που αναδείχθηκαν μέσα από τις εννέα θεματικές ενότητες της Διάσκεψης, ο Δρ. Απο-
στολόπουλος ευχαρίστησε θερμά τους χορηγούς της εκδήλωσης, τους ομιλητές, όλους τους συντελεστές, καθώς και όλους 
όσους παρακολούθησαν την 5η αυτή Οικονομική Διάσκεψη της Ένωσης. Εξίσου θερμά ευχαρίστησε και το London School 
of Economics, και ειδικότερα το Ελληνικό Παρατηρητήριο του κορυφαίου Βρετανικού πανεπιστημίου, για την στήριξη της 
εκδήλωσης, σε όλα τα επίπεδα.τη διεύρυνση του όρου της εξωστρέφειας, το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη της ΕΕΝΕ 
βράβευσαν επιφανείς Έλληνες που διαπρέπουν διεθνώς στο χώρο των Τεχνών, του Κινηματογράφου, των Επιχειρήσεων 
και των Επιστημών, και αποτελούν τους καλύτερους πρεσβευτές της χώρας και της επιχειρηματικότητας, όπως σημείωσε 
χαρακτηριστικά ο Α’ Αντιπρόεδρος της Ένωσης κ. Κρίστιαν Χατζημηνάς. Βραβείο αριστείας στην επιχειρηματικότητα έλαβε 
η εταιρία Mega Yeeros, στον κινηματογράφο η εταιρία Blonde, στην επιστήμη ο καθηγητής κυβερνοασφάλειας κ. Αθανάσιος 
Βασιλάκος, ενώ με το βραβείο αριστείας στην τέχνη τιμήθηκε ο βαρύτονος κ. Δημήτρης Πλατανιάς.

Τις εργασίες της εκδήλωσης έκλεισε με σύντομο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της ΕΕΝΕ, Δρ. Βασίλης Γ. Αποστολόπου-
λος. Αφού συνόψισε τα καίρια σημεία που αναδείχθηκαν μέσα από τις εννέα θεματικές ενότητες της Διάσκεψης, ο Δρ. Απο-
στολόπουλος ευχαρίστησε θερμά τους χορηγούς της εκδήλωσης, τους ομιλητές, όλους τους συντελεστές, καθώς και όλους 
όσους παρακολούθησαν την 5η αυτή Οικονομική Διάσκεψη της Ένωσης. Εξίσου θερμά ευχαρίστησε και το London School 
of Economics, και ειδικότερα το Ελληνικό Παρατηρητήριο του κορυφαίου Βρετανικού πανεπιστημίου, για την στήριξη της 
εκδήλωσης, σε όλα τα επίπεδα. 
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