
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ  

Δελτίο Τύπου 

  Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Συνέδριο που διοργάνωσε το Κέντρο Ερευνών Προοδευτικής 

Πολιτικής (ΚΕΠΠ) σε συνεργασία με την Capital Link στην Αθήνα με θέμα: «Προκλήσεις και Ευκαιρίες στην 

Ελλάδα Σήμερα», την Παρασκευή, 23 Απριλίου, 2010 στο Μέγαρο Μουσικής(Αίθουσα Δ. Μητρόπουλου).   

 

Το Συνέδριο τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και είχε 

σκοπό να διερευνήσει τις προοπτικές των επενδύσεων στην Ελλάδα στην πορεία για την έξοδο από την κρίση. 

Οι σημερινές δύσκολες συνθήκες δημιουργούν μία σειρά προκλήσεων τόσο για την κυβέρνηση, όσο και τις 

επιχειρήσεις, αλλά παράλληλα παρουσιάζουν και σημαντικές ευκαιρίες για εκείνους που έχουν μακροπρόθεσμο 

ορίζοντα. Θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ήταν το επενδυτικό περιβάλλον και η 

εμπειρία των επιχειρήσεων, οι επενδύσεις στους τομείς της ενέργειας και της καινοτομίας καθώς και οι 

προοπτικές των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα. 

   

Στο Συνέδριο συμμετείχαν μέλη της κυβέρνησης, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών και κορυφαία στελέχη από 

τον ελληνικό και διεθνή επιχειρηματικό χώρο. 

 

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ 

 

Το Συνέδριο άνοιξε ο Πρόεδρος του ΚΕΠΠ και πρώην Υπουργός Οικονομίας & Οικονομικών και Εθνικής 

Άμυνας κύριος Γιάννος Παπαντωνίου. Ο Υπουργός ανέφερε:   

 

«Η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Η κρίση ανέδειξε τα όρια του αναπτυξιακού υποδείγματος της 

μεταπολίτευσης, ενώ ο εκτροχιασμός των τελευταίων ετών αποκάλυψε τις αδυναμίες του. Η οικονομία δεν θα 

επιβιώσει στο σύγχρονο κόσμο με το σημερινό υπερτροφικό, σπάταλο και αναποτελεσματικό κράτος. 

Χρειαζόμαστε νέες δομές σε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο. Η προσαρμογή θα είναι μακρά και ο δρόμος δύσβατος. 

Πρέπει, όμως, να τον διαβούμε.  

  

Αν, παρά τη διεθνή οικονομική στήριξη, η Ελλάδα δεν αποκαταστήσει συνθήκες δημοσιονομικής σταθερότητας 

και δεν αναβαθμίσει την ανταγωνιστικότητα, θα είναι δύσκολη η επάνοδος στις διεθνείς αγορές για 

εξασφάλιση δανείων με εύλογο κόστος. Σε αυτήν την περίπτωση, οι κίνδυνοι είναι μεγάλοι και περιλαμβάνουν 

σενάριο εξόδου από την Ευρωζώνη. Για το λόγο αυτό, δεν υπάρχουν περιθώρια αποτυχίας. Οι πολιτικές 

ηγεσίες, με τη στήριξη των πολιτών, πρέπει να ανταποκριθούν στην πρόκληση. 

  

Η σημερινή κυβέρνηση έχει ιστορική ευθύνη. Προέρχεται από μια παράταξη που έχει συμβάλει, σε κρίσιμες 

στιγμές, στη διάσωση της χώρας από μεγάλους  κινδύνους. Στη διάρκεια της μεταπολίτευσης, ηγήθηκε του 

αγώνα για τη δημοκρατία, την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό, που σφραγίστηκε με την ένταξη στην ΟΝΕ.  

 

Σήμερα, πρέπει να μετατρέψει την κρίση σε ευκαιρία ανασύνταξης και ανόρθωσης, οικοδομώντας ένα 

σύγχρονο κράτος και κινητοποιώντας όλες τις δημιουργικές δυνάμεις του τόπου».  

     

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 
 

Ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της CAPITAL LINK, απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό. Όπως χαρακτηριστικά 

ανέφερε: «Το Συνέδριο έλαβε χώρα μέσα σε ένα κλίμα αβεβαιότητας, με την Ελλάδα να βρίσκεται μπροστά σε 

σημαντικές προκλήσεις. Οι διάφορες διαρθρωτικές αδυναμίες που δεν είχαν αντιμετωπιστεί επιτυχώς εδώ και 

πολλά χρόνια έχουν ανακύψει σήμερα δημιουργώντας έτσι μια πολύ σκληρή πραγματικότητα. Όμως είμαστε 

ακόμα σε θέση να διαμορφώσουμε το μέλλον και να εκμεταλλευτούμε τη μοναδική ευκαιρία που έχουμε για να 

αναμορφώσουμε την Ελλάδα και να αποκαταστήσουμε την αισιοδοξία και την εμπιστοσύνη στις διάφορες 

επιδιώξεις μας. 

   

Τόσο η κυβέρνηση όσο και ο Έλληνας πολίτης γνωρίζουν πως πλέον οι μεταρρυθμίσεις και οι αλλαγές δεν 



μπορούν άλλο να αναβληθούν και θα πρέπει να εφαρμοσθούν σήμερα. Αν και προσωρινά θα είναι μια οδυνηρή 

και επίπονη διαδικασία, οι αλλαγές πρέπει να είναι βαθιές και ουσιαστικές για να έχουν ως αποτέλεσμα την 

ενίσχυση της οικονομίας της Ελλάδας και τη δημιουργία μιας υγιέστερης βάσης με ένα καλύτερο βιοτικό 

επίπεδο για τους πολίτες της καθώς και ένα καλύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον.» 

  

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ 
 

Κεντρικός Ομιλητής του Συνεδρίου ήταν ο πρώην Πρωθυπουργός της Γαλλικής Δημοκρατίας κ. Laurent 

Fabius, ο οποίος μίλησε κατά τη διάρκεια του γεύματος και τόνισε τα εξής: 

  

«Οικονομική κυβέρνηση, διακυβέρνηση, πλοήγηση, συνεργασία ή εναρμόνιση; πολλές λέξεις έχουν ειπωθεί 

για να επισημάνουν αυτό που χρειάζεται σήμερα η Ευρώπη: μια ενισχυμένη Ένωση. 

 

Το πρώτο πεδίο παρέμβασης μιας οικονομικής κυβέρνησης θα συνίσταται σε ένα καλύτερο συντονισμό, μία 

καλύτερη παρακολούθηση και προετοιμασία των δημοσιονομικών πολιτικών των κρατών-μελών. Μέσα στο 

ανανεωμένο πλαίσιο, το Eurogroup μαζί με την Ευρωπαική Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα δει το 

ρόλο του να ενισχύεται: θα λειτουργούσε για τις μακροοικονομικές προβλέψεις, οι οποίες καθορίζουν τις 

βάσεις κάθε σχεδίου προυπολογισμού; θα εξέφραζε την άποψή του σχετικά με το κατά πόσον οι προβλέψεις 

αυτές γίνονται σεβαστές από τα κυβερνητικά σχέδια, πριν ακόμα φτάσουν στα Εθνικά Κοινοβούλια. Τέλος, θα 

ασκούσε τον έλεγχό του τακτικά. Ομοίως, πρόοδος πρέπει να γίνει όσον αφορά την κοινωνική και 

περιβαλλοντική εναρμόνιση. Επιπλέον, πρέπει κανείς να έχει τα μέσα να πετύχει τις φιλοδοξίες του: μια 

πραγματική κυβέρνηση πρέπει να είναι σε θέση να αυξήσει τους φόρους. Η ΕΕ πρέπει να είναι σε θέση να το 

κάνει.  

 

Ένα δεύτερο πεδίο δράσης μιας οικονομικής κυβέρνησης είναι η μείωση της ανισορροπίας του Ευρωπαϊκού 

εμπορίου εκτός των συνόρων μας. Μια ελεύθερη αγορά και οικονομία δεν μπορεί να είναι το άλφα και το 

ωμέγα της πολιτικής μας. Ο σκληρός διεθνής ανταγωνισμός αποκαλύπτει τα όριά του. Θα πρέπει να είμαστε 

πιο αποτελεσματικοί στην Ευρωπαϊκή έρευνα, καινοτομία, εκπαίδευση, ξένες επενδύσεις και να 

προστατεύσουμε την Ευρώπη από τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Οι αρχές της νέας εμπορικής πολιτικής πρέπει να 

είναι: καλύτερα "δίκαιο εμπόριο" παρά "ελεύθερο εμπόριο", ναι στην ανοιχτή Ευρώπη, όχι στην Ευρώπη 

δωρεάν». 

 

Πρέπει να εφοδιαστούμε με τα κατάλληλα μέσα για να γίνουμε μια ουσιαστική δύναμη της Ευρώπης. Τα 

μαθήματα που οι κυβερνήσεις μας και η Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση πρέπει να διδαχθούνν από τα 

πρόσφατα γεγονότα, είναι πολλά. Ο νέος Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι υπεύθυνος για το έργο 

αυτό. Εύχομαι να προτείνει μια θαρραλέα εφαρμογή της «Ευρωπαϊκής οικονομικής κυβέρνησης». Το εύχομαι 

και το ζητώ. Αυτή η κυβέρνηση θα συνεπάγεται τόσο τη σύγκλιση, όσο και την αλληλεγγύη. Αυτό είναι ένα 

κομμάτι της νέας Ευρωπαϊκής οικονομικής πλοήγησης που θα ήθελα να δω να εφαρμόζεται."  

 

PANELS ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ 

 

Υπήρχαν τέσσερα panels συζητήσεων, ως ακολούθως: 

 

 «Το Επενδυτικό Περιβάλλον και η Εμπειρία των Επιχειρήσεων» 

 

   o     Κεντρική Ομιλία: η κα Λούκα Κατσέλη, Υπουργός Οικονομίας,  

          Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,  

   o     Συντονιστής: ο κ. Νότης  Μπερνίτσας, Επικεφαλής Εταίρος, Δικηγορικό  

          Γραφείο Μ.&Π. Μπερνίτσα 

   o     Συνομιλητές: oι κ. Βύρων Μπαλλής, Αναπληρωτής Διευθύνων  

          Σύμβουλος, Eurobank  EFG, κ. Λεωνίδας Δημητριάδης – Ευγενίδης,  

          Πρόεδρος, Όμιλος Ευγενίδη, κ. Νίκος Αγγελόπουλος, Πρόεδρος,  

          Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.), κ. Θεόδωρος  

          Χαραγκιώνης, Πρόεδρος , Όμιλος Χαραγκιώνης, κ. Αλέκος Χολέβας,  



          Πρόεδρος, Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ)  

 

Το πρώτο πάνελ εστιάστηκε στο επιχειρηματικό περιβάλλον και τις πολιτικές που απαιτούνται για να γίνει πιο 

φιλικό και ευνοϊκό για την ανάληψη νέων επενδυτικών πρωτοβουλιών αλλά και των κινδύνων. 

 

Μέλη του πάνελ: 
 

κ. Βύρων Μπαλλής, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Eurobank  EFG 

 

«Ουσιαστικές παθογένειες της Ελληνικής οικονομίας – όπως ο γιγάντιος και συγκεντρωτικός δημόσιος τομέας, 

η φοροδιαφυγή και η εισφοροδιαφυγή, η γραφειοκρατία, η συνεχής συρρίκνωση της ανταγωνιστικότητας - 

που δεν αντιμετωπίστηκαν πειστικά για δεκαετίες, μας οδήγησαν στα πρόθυρα της κατάρρευσης. 

Η απώλεια της αξιοπιστίας της χώρας και η κρίση της εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών αποθαρρύνει - 

τουλάχιστον για το άμεσο μέλλον - την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων πολύ δε περισσότερο, κινήσεις 

για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων. Απαιτείται λοιπόν να επαναφέρουμε άμεσα και να προβάλουμε προς 

τα έξω τις προϋποθέσεις εκείνες που δημιουργούν οικονομική και πολιτική σταθερότητα και θετικές προοπτικές 

για τη χώρα.Ένα πρώτο βασικό βήμα έγινε μέσω του Προγράμματος Σταθερότητας. Το πρόγραμμα αυτό 

χρειάζεται να συμπληρωθεί από δύο ακόμα εθνικά προγράμματα:  

        

      I.      Ένα πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης και,      

      II.     Ένα αξιόπιστο πρόγραμμα Μείωσης Δημοσίου Χρέους, μέσω  

            αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας.»  

 

κ. Λεωνίδας Δημητριάδης – Ευγενίδης, Πρόεδρος, Όμιλος Ευγενίδη  

 

«Η Ελλάδα του χθες έφθασε στο σήμερα μέσω μιας εσωστρεφούς μη διαφανούς πορείας.  Είναι ευθύνη της 

πολιτείας αφού αναλυθούν τα λάθη του χθες, να επιβλέψει το σωστό επιμερισμό των ευθυνών όπου αυτές 

αντιστοιχούν, θεμελιώνοντας τις βάσεις για τη χάραξη μια εξωστρεφούς πορείας εθνικής παλιγγενεσίας.  

 

Αυτή η πορεία θα πρέπει να βασιστεί σε έναν υπεύθυνο διάλογο μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, που θα 

βοηθήσουν την πολιτεία να δημιουργήσει ένα εξωστρεφές διαχρονικά σταθερό, θεσμικό, φορολογικό και 

αναπτυξιακό πλαίσιο που θα πείσει τους εντός και εκτός Ελλάδος επενδυτές να αναλάβουν επενδυτικές 

πρωτοβουλίες στους τομείς όπου έχουν η Ελλάδα και οι Έλληνες συγκριτικά πλεονεκτήματα.»  

 

κ. Θεόδωρος Χαραγκιώνης, Πρόεδρος , Όμιλος Χαραγκιώνης 

 

«H Ελλάδα είναι ενδιαφέρουσα χώρα για ξένες επενδύσεις, ιδιαίτερα στους τομείς του υψηλού τουρισμού, των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κατασκευής έργων με το σύστημα παραχώρησης και Retail Real Estate. 

Στους τρεις τελευταίους τομείς συνέταιροι κατά 50%, με ιδιαίτερα σημαντικά στις χώρες τους Βρετανικά και 

Πορτογαλικά επιχειρηματικά σχήματα, προσπαθούμε επί 11 χρόνια να  επενδύσουμε στην Ελλάδα.Κοινές 

διαπιστώσεις:  

 

Α.  Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν υποστηρίζονται από το κατάλληλο θεσμικό  

     πλαίσιο. 

Β.  Οι Δήμοι γενικώς αντιδρούν στις μεγάλες επενδύσεις που προγραμματίζονται  

    στην περιοχή τους. 

Γ.  Η πολυδαίδαλη νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε επιμελή πολίτη  

    να σταματήσει κάθε μεγάλη επένδυση.»   

 

«Επενδύσεις στην Ενέργεια και στις ΑΠΕ»  

 

    o       Κεντρική Ομιλία: ο κ. Iωάννης Μανιάτης, Υφυπουργός Περιβάλλοντος,  

            Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  

    o       Συντονιστής: ο κ. Αιμίλιος Γιαννόπουλος, Partner, Assurance Leader,  



            PricewaterhouseCoopers  

    o       Συνομιλητές: οι κ. Χάρης Σαχίνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος  

            της ΔΕΠΑ Α.Ε, κα. Ουρανία Αικατερινάρη, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα  

            Σύμβουλος, Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, κ. Γεώργιος Παπαρσένος,  

            Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΣΦΑ Α.Ε., κ. Κωνσταντίνος Σταμπολής,  

            Αντιπρόεδρος, Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης,ο κ.  

            Γεώργιος Περιστέρης, Πρόεδρος, Όμιλος Γεκ Τέρνα, κ. Σοφοκλής  

            Πιταροκοίλης, Γενικός Διευθυντής, Solar Cells Hellas Group.    

 

Το δεύτερο πάνελ συζήτησε τις προοπτικές επένδυσης στην ενέργεια και, κυρίως, στις ανανεώσιμες πηγές, οι 

οποίες προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες, λαμβάνοντας υπόψη το τοπίο και το κλίμα μας. 

 

Κεντρική Ομιλία: ο κ. Iωάννης Μανιάτης, Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  

“Η ενεργειακή αγορά σε όλες τις εκφάνσεις της έχει μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης.Η ενέργεια κινεί την 

οικονομία, κυριολεκτικά και μεταφορικά.“  

  

To μήνυμα αυτό προς του παρευρισκόμενους συνοψίζει την τοποθέτηση του Υφυπουργού ΠΕΚΑ κ. Γιάννη 

Μανιάτη στο Συνέδριο «Προκλήσεις και ευκαιρίες στην Ελλάδα σήμερα» που οργάνωσαν το Κέντρο Ερευνών 

Προοδευτικής Πολιτικής και η Capital Link.   

 

Ο κ. Μανιάτης αναφέρθηκε εκτενώς: 

·         στις δράσεις πράσινης ανάπτυξης που χρηματοδοτούνται με 5,5 δις ευρώ από  

          τα προγράμματα του ΕΣΠΑ,  

·         στην απελευθέρωση της αγοράς του φυσικού αερίου,  

·         στην επιτάχυνση  των μεγάλων ενεργειακών έργων που προβλέπονται από  

          διακρατικές συμφωνίες,  

·         στην δρομολόγηση των διαδικασιών για την ίδρυση και λειτουργία  δημόσιου  

          εθνικού φορέα για την έρευνα και αξιοποίηση υδρογονανθράκων στη χώρα μας.   

 

«Μεσούσης μιας μεγάλης εθνικής κρίσης, η αδράνεια είναι απαγορευμένη στάση» κατέληξε στην ομιλία του ο 

κ. Μανιάτης, επισημαίνοντας την ανάγκη για μακροπρόθεσμη σκέψη,  τολμηρές, θαρραλέες και διορατικές 

αποφάσεις.     

 

Μέλη του πάνελ: 
 

κ. Χάρης Σαχίνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ Α.Ε 

 

«Ο Όμιλος ΔΕΠΑ, συμμετέχοντας σε μια σειρά μεγάλων επενδυτικών έργων υποδομής στον τομέα του 

φυσικού αερίου, επιθυμεί να συμβάλει στην αναβάθμιση της γεωστρατηγικής σημασίας της χώρας, 

καθιστώντας την Ελλάδα σημαντικό ενεργειακό κόμβο, αλλά και την ΔΕΠΑ βασικό παράγοντα στην ευρύτερη 

περιοχή της Νοτιανατολικής Ευρώπης. Ενδεικτικά έργα που θα συμβάλλουν σε αυτό είναι:  

 

•                Ο Ελληνο-Τουρκικός διαδυνδετήριος αγωγός σε λειτουργία από το 2007,  

          έχει ήδη συμβάλει στην διαφοροποίηση πηγών προμήθειας σε Ελλάδα και  

          Ευρώπη, προμηθεύοντας αρχικά με 0,75 bcm/έτος την ελληνική αγορά με  

          Αζέρικο φυσικό αέριο 

•                Ο Ελληνο-Βουλγαρικός διαδυνδετήριος αγωγός θα εξασφαλίσει  

          διαφοροποίηση και ασφάλεια τροφοδοσίας στην Βουλγαρική αγορά και την  

          ευρύτερη περιοχή, σε συνάρτηση με τον Ελληνο-Τουρκικό αγωγό και τον  

          σταθμό ΥΦΑ της Ρεβυθούσας 

•                Ο Ελληνο-Ιταλικός διαδυνδετήριος αγωγός θα επιτρέψει στην Ιταλία και  

          την υπόλοιπη Ευρώπη να εισάγει αέριο από την περιοχή της Κασπίας και  

          την Μέση Ανατολή, συνεισφέροντας στην ασφάλεια και διαφοροποίηση  

          πηγών προμήθειας φ.α. 



•               Οι στόχοι αυτοί ενισχύονται ακόμα περισσότερο με την λειτουργία του νέου  

                σταθμού ΥΦΑ στην Βόρεια Ελλάδα.» 

 

 Δρ. Γεώργιος Παπαρσένος,Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΣΦΑ ΑΕ  

 

«Ο ΔΕΣΦΑ λειτουργεί, συντηρεί και αναπτύσσει το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου στη χώρα μας. Σήμερα, 

υλοποιεί ένα σημαντικό πρόγραμμα επενδύσεων, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη τα έργα κατασκευής 

του σταθμού συμπίεσης στη Νέα Μεσημβρία και του αγωγού υψηλής πίεσης προς το Αλιβέρι.  

Νέοι αγωγοί υψηλής πίεσης επεκτείνουν το σύστημα μεταφοράς προς ακόμα περισσότερες περιοχές της 

χώρας, όπως στην Πελοπόννησο, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η δυναμικότητα του ΕΣΦΑ με τη 2η αναβάθμιση 

του σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη Ρεβυθούσα. Παράλληλα, ο ΔΕΣΦΑ  συνεργάζεται με τη ΔΕΗ 

στην εισαγωγή του φυσικού αερίου στην Κρήτη 

 

Τέλος, ο ΔΕΣΦΑ με τη συμμετοχή του στα διεθνή επιχειρηματικά σχήματα που προωθούν τις διασυνδέσεις των 

αγωγών φυσικού αερίου (χερσαίο τμήμα ελληνοιταλικού αγωγού, αγωγός South Stream) συμβάλει ενεργά 

στη  διαφοροποίηση των οδών διαμετακόμισης φυσικού αερίου στην Ευρώπη και διασφαλίζει την ενεργειακή 

ασφάλεια της χώρας και της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης».  

 

 κ. Κωνσταντίνος Σταμπολής, Αντιπρόεδρος, Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης 

 

«O Ελληνικός ενεργειακός τομέας αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό τμήμα της οικονομικής δραστηριότητας της 

χώρας και εκτιμάται ότι αντιστοιχεί περίπου στο 15% του ΑΕΠ. Την τελευταία 10ετία έχει σημειωθεί μία 

αξιόλογη πρόοδος στην απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισμού αλλά και στην εισαγωγή νέων μορφών 

καυσίμων στο ενεργειακό ισοζύγιο, όπως το φυσικό αέριο και οι Ανανεώσιμες Πηγές, σε μία προσπάθεια να 

μειωθεί η εξάρτηση της χώρας από το εισαγόμενο πετρέλαιο.  

Σήμερα η Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει σοβαρές προκλήσεις στην προσπάθεια της να αναδιατάξει τις 

ενεργειακές της προτεραιότητες έτσι ώστε να ανταποκριθεί στους στόχους της Ε.Ε. (το γνωστό 20-20-20) για 

επίτευξη μιας βιώσιμης ανάπτυξης».  

  

 

κ. Σοφοκλής Πιταροκοίλης, Γενικός Διευθυντής, Solar Cells Hellas Group 

   

«Τα φωτοβολταϊκά είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος ενεργειακός κλάδος ενώ ταυτόχρονα το κόστος των 

φωτοβολταικών συστημάτων μειώνεται διαρκώς τα τελευταία χρόνια.  Οι ασιατικές βιομηχανίες 

φωτοβολταικών περιορίζουν το περιθώριο κέρδους των ευρωπαίων παραγωγών, αυξάνοντας τη συνολική 

παραγωγική δυναμικότητα δυσανάλογα με την ζήτηση. Η ελληνική αγορά, με αξιοσημείωτο ηλιακό δυναμικό, 

χαρακτηρίζεται παρόλα αυτά από χαμηλό ποσοστό διείσδυσης των φωτοβολταικών στο ενεργειακό ισοζύγιο. 

Σε ένα τέτοιο ρευστό περιβάλλον, ο Σοφοκλής Πιταροκοίλης, Γενικός Διευθυντής της Solar Cells Hellas, της 

μεγαλύτερης βιομηχανίας φωτοβολταικών στην Ελλάδα, δηλώνει πεπεισμένος ότι οι προοπτικές της εταιρείας  

είναι ευοίωνες όσο αυτή μένει προσηλωμένη στην καινοτομία που θα την βοηθήσει να διατηρήσει την 

ανταγωνιστική της θέση στην αγορά. Οι κατανόηση της ιδιομορφίας  των φωτοβολταικών προϊόντων οδήγησε 

στην παροχή αξιόπιστων και ολοκληρωμένων λύσεων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες του πελάτη. Η 

ανάπτυξη νέων μεθόδων παραγωγής, η υποδομή σε Έρευνα και Ανάπτυξη και ευέλικτα επιχειρηματικά 

μοντέλα αποτελούν τους πυλώνες που εξασφαλίζουν σταδιακή μείωση του κόστους παραγωγής, 

διαφοροποίηση στην γκάμα των προϊόντων και σταθερότητα σε περιόδους οικονομικής κρίσης».     

     

 

«Επενδύσεις στην Καινοτομία»   

 

 o        Κεντρική Ομιλία: ο κ. Κώστας Μάλλιος , Γενικός Διευθυντής  

           Στρατηγικής & Αγοράς, Microsoft Corporation 

 o        Συντονιστής : Σπύρος Τραυλός, Διδάκτωρ Οικονομικών Επιστημών,  

           πρώην Γενικός Γραμματέας, Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών 

 o        Συνομιλητές: οι κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος,  



        ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε., κ. Κωνσταντίνος Βουρδάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων  

        Σύμβουλος, PC SYSTEMS κ. Μιχάλης Κυριακίδης, Ειδικός Σύμβουλος  

        Επιχειρησιακών & Διευθυντικών Διαδικασιών, ALAPIS S.A., κ. Βασίλης  

        Μακιός, Γενικός Διευθυντής, Corallia Clusters Initiative  

 

 

Το τρίτο πάνελ τόνισε τις ευκαιρίες για καινοτομία, καθώς και την είσοδο νέων τεχνολογιών, έτσι ώστε να 

ενθαρρύνει τη δημιουργία νέων χώρων υψηλής προστιθέμενης αξίας στο τομέα των προιόντων και των 

υπηρεσιών. 

 

Κεντρικός Ομιλητής : κ. Κώστας Μάλλιος , Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής  & Αγοράς, Microsoft Corporation 

«Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η καινοτομία είναι επιθυμητή και απαραίτητη για τις επιχειρήσεις και την πρόοδο 

της κοινωνίας. Η ανάγκη να καθοριστεί και να εφαρμοσθεί ένα περιβάλλον καινοτομίας για τις επιχειρήσεις και 

την κυβέρνηση, είναι ολοένα και πιο πιεστική. Ο κ. Μάλλιος θα εξηγήσει τους πρακτικούς όρους που 

απαιτούνται για την τεχνολογική καινοτομία και θα συζητήσει παραδείγματα καλύτερης πρακτικής σε 

παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο». 

  

Συντονιστής : Δρ.Σπύρος Τραυλός, Διδάκτωρ Οικονομικών Επιστημών, πρώην Γενικός Γραμματέας, Υπουργείο 

Οικονομίας και Οικονομικών 

 

«Την περασμένη δεκαετία η Ελλάδα απέτυχε στην υλοποίηση της στρατηγικής της Λισσαβόνας. Αντί να 

συγκλίνουμε με το μέσο επίπεδο καινοτομίας στην ΕΕ βρισκόμαστε σε πορεία απόκλισης. Το 77% της 

ανάπτυξης καινοτομιών σε παγκόσμια κλίμακα είναι συγκεντρωμένο σε 7 παραγωγικούς τομείς στους οποίους 

η Ελλάδα δεν έχει σοβαρή παρουσία. Πρόσφατες μελέτες ενισχύουν την υπόθεση ότι τόσο το επίπεδο 

ανταγωνισμού όσο και η ποιότητα των επιχειρηματικών δικτύων και του κοινωνικού κεφαλαίου έχουν θετική 

επίπτωση στο επίπεδο καινοτομίας. Σε όλους αυτούς τους τομείς η Ελλάδα εμφανίζει σοβαρές διαρθρωτικές 

αδυναμίες. Οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν δυνατότητες να επενδύσουν στην εγχώρια παραγωγή και 

αξιοποίηση καινοτομιών.  Μια τέτοια εξέλιξη όχι μόνο θα ενδυνάμωνε το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα 

αλλά θα αποτελούσε και μια ευκαιρία για την ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας».  

 

Μέλη του πάνελ: 
 

κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.ΕΟ κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, 

Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRALOT, αναφέρθηκε σε πρόσφατη μελέτη του Ιδρύματος Κόκκαλη για 

την Καινοτομία στην Ελλάδα, η οποία αποκάλυψε ότι υπάρχει μία υστέρηση της χώρας μας στον τομέα της 

καινοτομίας, καθώς στην πλειοψηφία των δεικτών που μελετήθηκαν η Ελλάδα ήταν κάτω από το μέσο όρο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με ιδιαίτερα χαμηλές δαπάνες για την έρευνα και ανάπτυξη. Ωστόσο, παρουσιάζει σχετικά 

υψηλούς δείκτες σε σχέση με την παραγωγή προστιθέμενης αξίας σε καινοτόμες εφαρμογές, κατεύθυνση η 

οποία θα μπορέσει να αποτελέσει τον κινητήριο μοχλό της εγχώριας αγοράς. Το παράδειγμα της INTRALOT 

επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα μπορεί να παράγει καινοτομία προστιθέμενης αξίας και να την εξάγει στο εξωτερικό 

και μάλιστα ότι μπορεί να πρωταγωνιστήσει στην παγκόσμια σκηνή. 

 

κ. Κωνσταντίνος Βουρδάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, PC SYSTEMS «Αποτελεί τελικά η Ελλάδα 

επενδυτική ευκαιρία για τους ξένους επενδυτές;  Αν βασιστούμε σε ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια η απάντηση 

θα πρέπει να είναι αρνητική.  Η ανικανότητα της Ελλάδας να προσελκύσει ξένες αλλά και εγχώριες επενδύσεις 

ξεκινά πολύ πριν οι υποψήφιοι επενδυτές ξεκινήσουν την ανάλυση των αριθμητικών δεδομένων.   

 

Στην αναζήτηση των επενδυτών για ευκαιρίες η βασική ανθρώπινη συμπεριφορά διαδραματίζει πολύ πιο 

σημαντικό ρόλο απ΄ όσο θα περιμέναμε. Ποια είναι όμως τα χαρακτηριστικά αυτής της συμπεριφοράς;  Τι είναι 

αυτό που κάνει τους επενδυτές απρόθυμους ακόμα και να σκεφτούν την Ελλάδα ως μια επενδυτική ευκαιρία; 

Από τη στιγμή που ξεπεραστούν όλες οι προσωπικές  απροθυμίες, ποιές θα είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις 

προκειμένου να προσελκύσουμε τις επενδύσεις που τόσο χρειάζεται η «Ελλάδα Α.Ε.»;  

 

 



κ. Μιχάλης Κυριακίδης, Ειδικός Σύμβουλος Επιχειρησιακών & Διευθυντικών Διαδικασιών,ALAPIS S.A. 

«Είναι απαραίτητο και σημαντικό να  υπάρχει πάντοτε επένδυση πνευματική και υλική στην καινοτομία αλλά 

και ο συντονισμός όλων των συσχετιζόμενων τμημάτων μιας εταιρείας όπως το τμήμα έρευνας, το τμήμα 

ανάπτυξης, το νομικό τμήμα, για το βέλτιστο αποτέλεσμα.Όλα αυτά ισχύουν, έχοντας βέβαια πάντα έναν 

εμπνευστή και συντονιστή που στη δική μας περίπτωση είναι ο κος Λαυρέντης Λαυρεντιάδης που πραγματικά 

δίνει πολύ μεγάλη σημασία σε όλα τα παραπάνω βλέποντας πάντα πολλά βήματα μπροστά». 

  

«Ξένες Επενδύσεις: Ουτοπία ή Ρεαλιστική Προοπτική;»  
 

    o       Κεντρική Ομιλία:  Kevin Copp, Group CFO, OTE Α.Ε. 

    o       Συντονιστής : ο κ. Μάνος Μιχάλης Χατζηπαύλου, Διευθύνων  

            Σύμβουλος, Deloitte 

    o       Συνομιλητές: οι κ. Παναγιώτης Γεννηματάς, Επίτιμος Αντιπρόεδρος,  

            Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος,  

            Capital Link, Inc., κ. Διονύσιος Σπηλιόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων  

            Σύμβουλος, Schneider Electric, κ. Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος,  

            Διευθύνων Σύμβουλος, ΤΕΜΕΣ Α.Ε., κ. Στέλιος Μπουνάκης, Country  

            Manager, Sunray Renewable Energy  

 

Το τελευταίο πάνελ συζητά τις δυνατότητες για την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων όσον αφορά τη 

θέση της Ελλάδας ως ένα πιθανό κομβικό σημείο για εξαγωγές και δραστηριότητες για να διεισδύσουν σε μία 

μεγάλη ακτίνα, ειδικά στα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή.  

 

Συντονιστής : ο κ. Μάνος Μιχάλης Χατζηπαύλου, Διευθύνων Σύμβουλος, Deloitte  

 

 

Μέλη του πάνελ :  κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος, Capital Link, Inc 

  

«Ενα από τα σημαντικά κλειδιά για να ξεπεράσουμε τις σημερινές προκλήσεις είναι η σωστή επικοινωνία. Είναι 

κρίσιμο να δώσουμε το σωστό μήνυμα τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και διεθνώς. Η κυβέρνηση πρέπει 

να βρει τη σωστή ισορροπία έτσι ώστε να εφαρμόσει μέτρα λιτότητας προκειμένου να διορθωθεί η οικονομία, 

ενώ ταυτόχρονα να επιδιωχθούν οι πολιτικές ανάπτυξης που μπορούν να βοηθήσουν τη χώρα να αποφύγει μια 

οικονομική ύφεση και να επανέλθει στο δρόμο της μακροπρόθεσμης ευημερίας.  

Στόχος μας στο Συνέδριο είναι να εντοπίσουμε τα λάθη του παρελθόντος και να προτείνουμε λύσεις έτσι ώστε 

η Ελλάδα να μπορέσει να εκμεταλλευτεί τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα προς όφελος της 

επιχειρηματικής κοινότητας και των επενδυτών. Υπάρχουν πολλές επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα σήμερα, 

σε πολύ ελκυστικά επίπεδα εισόδου.»  

 

 

κ. Στέλιος Μπουνάκης, Country Manager, Sunray Renewable Energy 

 

Παρόλ’ αυτά η Ελλάδα μπορεί να γίνει πόλος έλξης επενδυτών με την προϋπόθεση ότι:  

 

·         Η παρούσα κυβέρνηση θ’ αντιμετωπίσει το πρόβλημα ρεαλιστικά: Η υλοποίηση των επενδύσεων πρέπει 

να είναι άμεση και δυστυχώς η απαιτούμενη περίοδος της επίλυσης των υφιστάμενων διαρθρωτικών 

προβλημάτων της χώρας προβλέπεται μακροχρόνια. Κατά συνέπεια μια λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα 

είναι:  

 

·         Κυβερνητικά στελέχη να αναλάβουν ρόλους project manager για μεγάλα επενδυτικά έργα. Και προς 

αποφυγή παρερμηνειών, εννοώ ότι πρέπει να λάβουν γνώση ποια είναι τα μεγάλα επενδυτικά έργα και στα 

πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους να επιλύουν τα προβλήματα, όπου αυτά παρουσιάζονται, με σαφή τήρηση των 

χρονοδιαγραμμάτων. Η ανάπτυξη και ολοκλήρωση των έργων αυτών είναι η καλύτερη έμπρακτη απόδειξη ότι 

η Ελλάδα μπορεί να είναι ένας ελκυστικός τόπος για επένδυσεις. Τα μεγάλα έργα είναι αυτά που θα 

συμπαρασύρουν και χιλιάδες «μικρούς» επενδυτές να επενδύσουν τα κεφάλαια τους.  



 

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ 

Το Συνέδριο διοργανώθηκε από το Κέντρο Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής (ΚΕΠΠ) και την Capital Link, 

εταιρία συμβούλων Επενδυτικής Επικοινωνίας και Επενδυτικών Σχέσεων.  

 

MEDIA PARTNERS  

Οι Χορηγοί Επικοινωνίας του Συνεδρίου ήταν οι εξής: η ιστοσελίδα Capital.gr, ο ραδιοφωνικός Σταθμός Flash 

96 και η εφημερίδα Κεφάλαιο. Τηλεοπτικός Χορηγός Επικοινωνίας ήταν το τηλεοπτικό κανάλι SBC.  

 

ΧΟΡΗΓΟΙ 

Αlapis A.E.,Αγροτική Τράπεζα, Cοsta Navarino, Deloitte., ΔΕΣΦΑ Α.Ε., Eurobank EFG, Global Finance, Intralot 

A.E, Μηχανική Α.Ε, PC Systems A.E., PricewaterhouseCoopers, Solar Cells Hellas Α.Ε., Sunray Renewable 

Energy, Όμιλος Εταιριών ΤΕΡΝΑ, ΔΕΠΑ A.E ,Όμιλος Ευγενίδη, ACS, Όμιλος Χαραγκιώνη  

 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

•        Χορηγός Coffee Break: ILLY - CAFFEA 

•        Χορηγoί Γεύματος: Δικηγορικό Γραφείο Καραγκούνης και Συνεργάτες,  

      Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ),     

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ  
•         Δικηγορικό Γραφείο Μ.&Π. Μπερνίτσα  

•         Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.) 

•         Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού  (Δ.Ε.Η  Α.Ε.) 

•         Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ι.Ε.Ν.Ε.)   

  


