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Κϋοιε Υπξσογέ, 

Κϋοιξι Βξσλεσςέπ   

Κϋοιε Δήμαουε  

Κϋοιξι Ποσςάμειπ, 

Κϋοιξι Ποϊεδοξι, 

Κσοίεπ & Κϋοιξι, 

 

Θα ήθελα και εγό με ςη ρειοά μξσ μα ραπ εσυαοιρςήρχ πξσ μαπ 

ςιμάςε με ςημ παοξσρία ραπ ρςη ρημεοιμή εκδήλχρη. Με  ςη 

διεναγχγή ςξσ Παμελλήμιξσ Διαγχμιρμξϋ Δταομξρμέμηπ Έοεσμαπ 

& Καιμξςξμίαπ έυξσμε χπ κϋοιξ ρςϊυξ μα αμαδείνξσμε ςη  

ρπξσδαιϊςηςα ςηπ έοεσμαπ και ςηπ καιμξςξμίαπ για ςξ μέλλξμ ςηπ 

ελλημικήπ ξικξμξμίαπ.  

Όλξι γμχοίζξσμε ϊςι η ένξδξπ ςηπ υόοαπ απϊ ςημ κοίρη 

ποξωπξθέςει ςημ επαμεκκίμηρη ςηπ ξικξμξμίαπ και ςημ επιρςοξτή 

ςηπ υόοαπ ρε σφηλξϋπ οσθμξϋπ αμάπςσνηπ κσοίχπ μέρχ ςηπ 

αϋνηρηπ ςχμ ιδιχςικόμ επεμδϋρεχμ, ςηπ ενχρςοέτειαπ, ςηπ 

βελςίχρηπ ςηπ αμςαγχμιρςικϊςηςαπ και ςηπ παοαγχγικϊςηςαπ  ςηπ 

ελλημικήπ ξικξμξμίαπ.  

Η αϋνηρη ςηπ παοαγχγικϊςηςαπ πηγάζει κσοίχπ απϊ ςημ 

ςευμξλξγική ποϊξδξ πξσ αμαβαθμίζει ςξσπ ρσμςελερςέπ 

παοαγχγήπ. Η ςευμξλξγική ποϊξδξπ είμαι απξςέλερμα 

μεςοήριμχμ και μη μεςοήριμχμ επεμδϋρεχμ ρε έοεσμα και 
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ςευμξλξγία απϊ ιδιχςικξϋπ και δημϊριξσπ τξοείπ και απϊ ςη 

διάυσρη ςηπ επιρςημξμικήπ γμόρηπ ρςημ ξικξμξμία.  

Ακαδημαψκέπ εκςιμήρειπ ρσγκλίμξσμ  ϊςι μια αϋνηρη καςά 3% ςξσ 

ΑΔΠ ςχμ επεμδϋρεχμ ρε Έοεσμα και Καιμξςξμία ξδηγεί 

μακοξποϊθερμα ρε αϋνηρη ςηπ παοαγχγικϊςηςαπ ςηπ ξικξμξμίαπ 

καςά 1% εςηρίχπ, άοα ςα ξικξμξμικά ξτέλη είμαι ρημαμςικά.  

Δεμ είμαι ςσυαίξ, ϊςι η εσοχπαψκή έμχρη ρςη Σςοαςηγική ςηπ 

Λιρραβϊμαπ έυει θέρει ςημ Έοεσμα και ςημ Καιμξςξμία ραμ 

κεμςοικϊ πσλόμα ςηπ μελλξμςικήπ ξικξμξμικήπ αμάπςσνηπ. Έθερε 

δε χπ ρςϊυξ για ςημ Δσοχπαψκή Έμχρη ςημ αϋνηρη ςχμ δαπαμόμ 

για έοεσμα και αμάπςσνη ρςξ 3% ςξσ ΑΔΠ, απϊ 1,8% ςξ 2000.  

Σςημ Δλλάδα, παοά ςα τχςειμά παοαδείγμαςα και ςιπ 

μεμξμχμέμεπ θεςικέπ ποχςξβξσλίεπ  η καςάρςαρη δεμ είμαι 

εμθαοοσμςική. Οι δαπάμεπ για έοεσμα και αμάπςσνη παοαμέμξσμ 

ρςξ 0,6% ςξσ ΑΔΠ, έμα πξλϋ υαμηλϊ επίπεδξ, με ςξμ ιδιχςικϊ 

ςξμέα μα ρσμβάλλει μϊμξ ςξ 27% ςξσ ρσμϊλξσ, έμαμςι 64% καςά 

μέρξ ϊοξ ρςημ Δσοχπαψκή Έμχρη. Υπάουξσμ μϊμξ 3.3 εοεσμηςέπ 

αμά 1000 καςξίκξσπ ρςημ Δλλάδα, έμαμςι 5.7 ρςημ Δσοχπαψκή 

Έμχρη. 

Η ρσμεογαρία ΣΔΒ/Eurobank ρςξυεϋει :  

 μα αμαδείνει ςη μεγάλη ρημαρία ςηπ Έοεσμαπ και 

Καιμξςξμίαπ,  

 μα εμιρυϋρει ςη ρσμεογαρία ιδιχςικξϋ & δημϊριξσ ςξμέα, 
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 μα ρσμβάλει ρςη ρςεμϊςεοη ρσμεογαρία επιυειοήρεχμ  & 

Ιδιχςικόμ τξοέχμ με ςα παμεπιρςήμια και ςα εοεσμηςικά 

κέμςοα με αμξιβαίξ ρεβαρμϊ ςηπ αμεναοςηρίαπ και 

ασςξμξμίαπ ςξσπ καθεμϊπ,  

 μα αμαδείνει ςημ αμάγκη ρημαμςικήπ εμίρυσρηπ απϊ ςξ ΔΣΠΑ 

ςηπ Έοεσμαπ και ςηπ Καιμξςξμίαπ ρςξ πλαίριξ ρϋμδερηπ ςηπ 

επιρςημξμικήπ και εοεσμηςικήπ δοάρηπ με ςημ αγξοά και ςη 

ρϋμδερη ςηπ έοεσμαπ με ςημ επιυειοημαςικϊςηςα. 

 

Έυξσμε μια μεγάλη εσκαιοία μποξρςά μαπ μα αμαδείνξσμε και μα 

απελεσθεοόρξσμε ςιπ δημιξσογικέπ και παοαγχγικέπ δσμάμειπ 

ςξσ ςϊπξσ και μα ςιπ μεςαςοέφξσμε ρε δϋμαμη πσοϊπ, ρε 

ακοξγχμιαίξ λίθξ ςηπ αμαβάθμιρηπ ςηπ παοαγχγικήπ βάρηπ ςηπ 

υόοαπ, με ρςϊυξ ςημ ένξδξ απϊ ςημ κοίρη και ςημ επιρςοξτή ςηπ 

υόοαπ ρε ρςαθεοξϋπ και σφηλξϋπ οσθμξϋπ αμάπςσνηπ και 

εσημεοίαπ.  

 

Σ’ ασςϊ ςξ ρημείξ θα ήθελα μα ραπ παοξσριάρχ και ςασςϊυοξμα 

μα εσυαοιρςήρχ ςξσπ διακεκοιμέμξσπ ξμιληςέπ, πξσ ρήμεοα 

έυξσμε ςη υαοά και ςημ ςιμή μα είμαι κξμςά μαπ και με ςξσπ 

ξπξίξσπ θα ρσζηςήρξσμε ςξ θέμα : «Τξ Πέοαρμα ςηπ Καιμξςξμίαπ 

& ςηπ Έοεσμαπ ρςημ Παοαγχγική Διαδικαρία : Μέθξδξι & 

Δογαλεία για Αμάπςσνη & Αμςαγχμιρςικϊςηςα». 

 

Θα παοξσριάρχ ςξσπ ξμιληςέπ με ςη ρειοά ςχμ ξμιλιόμ :  
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Ιωάμμης Μυλόπουλος, Ποϋςαμηπ ςξσ Αοιρςξςελείξσ 

Παμεπιρςημίξσ Θερραλξμίκηπ & Ποϊεδοξπ ςξσ Κέμςοξσ Διάδξρηπ 

Δπιρςημόμ & Μξσρείξσ Τευμξλξγίαπ ΝΟΗΣΙΣ ςξ ξπξίξ μαπ 

τιλξνεμεί ρήμεοα. 

 Δίμαι ρσγγοατέαπ πεοιρρϊςεοχμ απϊ 100 εογαριόμ ρε 

διεθμή επιρςημξμικά πεοιξδικά και ρε ποακςικά 

επιρςημξμικόμ ρσμεδοίχμ ρςιπ πεοιξυέπ ςηπ 

Ολξκληοχμέμηπ Διαυείοιρηπ ςχμ Υδαςικόμ Πϊοχμ, ςηπ 

Βιόριμηπ Υδαςικήπ Πξλιςικήπ και ςηπ Αειτϊοξσ Αμάπςσνηπ 

για ςξ Πεοιβάλλξμ. 

 Σσμμεςέυει ρε εκδξςικέπ επιςοξπέπ και είμαι κοιςήπ ρε 

πξλλά επιρςημξμικά πεοιξδικά. 

 Έυει ρσμμεςάρυει ρε πξλλέπ ξογαμχςικέπ και επιρςημξμικέπ 

επιςοξπέπ ρσμεδοίχμ. 

 Έυει δε διδάνει χπ επιρκέπςηπ καθηγηςήπ ρε ρημαμςικϊ 

αοιθμϊ νέμχμ παμεπιρςημίχμ.  

 

Ιωάμμης Χατζηδημητρίου, Ποϋςαμηπ ςξσ Παμεπιρςημίξσ 

Μακεδξμίαπ, Καθηγηςήπ ςηπ Οικξμξμικήπ ςχμ Δπιυειοήρεχμ με 

έμταρη ρςιπ Διεθμείπ Δπιυειοημαςικέπ Δοαρςηοιϊςηςεπ ρςξ Τμήμα 

Οογάμχρηπ και Διξίκηρηπ Δπιυειοήρεχμ ςξσ Παμεπιρςημίξσ 

Μακεδξμίαπ. 

Σημαμςικϊπ αοιθμϊπ άοθοχμ ςξσ έυξσμ δημξριεσθεί ρε 

διακεκοιμέμα επιρςημξμικά πεοιξδικά και ρςξμ ξικξμξμικϊ ςϋπξ. 
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Έυει ρσμμεςάρυει ρε μεγάλξ αοιθμϊ εοεσμηςικόμ και 

εκπαιδεσςικόμ ποξγοαμμάςχμ και ρσμεδοίχμ και είμαι 

ρσγγοατέαπ ςοιόμ παμεπιρςημιακόμ βιβλίχμ.  

Ο κ. Χαςζηδημηςοίξσ έυει επίρηπ ξογαμόρει, ρσμςξμίρει και 

διδάνει μεγάλξ αοιθμϊ ρεμιμαοίχμ ρε ρςελέυη επιυειοήρεχμ ρε 

θέμαςα διεθμξϋπ και εναγχγικξϋ marketing, εναγχγικόμ 

διαδικαριόμ, ξικξμξμικόμ για ρςελέυη επιυειοήρεχμ και 

management. 

 

Αθαμάσιος Τσαυτάρης, Καθηγηςήπ ςξσ Αοιρςξςελείξσ 

Παμεπιρςημίξσ Θερραλξμίκηπ & εκλεγμέμξπ Διεσθσμςήπ ςξσ 

Ιμρςιςξϋςξσ Αγοξβιξςευμξλξγίαπ ςξσ ΔΚΔΤΑ (Δθμικξϋ Κέμςοξσ 

Έοεσμαπ & Τευμξλξγικήπ Αμάπςσνηπ).  Ο κ. Τρασςάοηπ είμαι 

μέλξπ ςξσ Δπιρςημξμικξϋ Σσμβξσλίξσ ςξσ Διαγχμιρμξϋ μαπ άοα 

γμχοίζει καλά και έυει ρσμβάλει ρςημ ποξρπάθεια μαπ.  

1. Τα επιρςημξμικά και εοεσμηςικά εμδιατέοξμςα ςξσ 

καθηγηςή κ. Τρασςάοη, καλϋπςξσμ ϊλξσπ ρυεδϊμ ςξσπ 

κλάδξσπ ςηπ Γεμεςικήπ, ςηπ Γξμιδιχμαςικήπ και 

Δπιγξμιδιχμαςικήπ και Βιξςευμξλξγίαπ και ςχμ εταομξγόμ 

ρςη γεχογική παοαγχγή και παοαγχγή ςοξτίμχμ και 

άλλχμ ποξψϊμςχμ.  

2. Έυει δημξριεϋρει πάμχ απϊ 100 άοθοα και κετάλαια ρε 

διεθμή επιρςημξμικά πεοιξδικά και βιβλία. 

3. Έυει ρσμμεςάρυει επίρηπ ρε πξλλέπ Δλλημικέπ και Διεθμείπ 

Δπιςοξπέπ, Δπιρςημξμικέπ Οογαμόρειπ και Σσλλϊγξσπ ρςημ 
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Δλλάδα ϊρξ και ρςημ Δσοχπαψκή Έμχρη, ςξμ Οογαμιρμϊ 

Οικξμξμικήπ Σσμεογαρίαπ και Αμάπςσνηπ  (Ο.Ο.Σ.Α.) και ςξμ 

Ο.Η.Δ. ρςξ διάρςημα ςηπ ςοιακξμςαεςξϋπ σπηοερίαπ ςξσ.  

 

Αμαστάσιος Τζήκας, Ποϊεδοξπ Τευμϊπξλιπ, Ποϊεδοξπ ςξσ 

Σσμδέρμξσ Δπιυειοήρεχμ Πληοξτξοικήπ Βξοείξσ Δλλάδξπ 

(ΣΔΠΒΔ) και Ποϊεδοξπ και Διεσθϋμχμ Σϋμβξσλξπ ςηπ Helectron 

AE. 

Η Τευμϊπξλιπ Θερραλξμίκηπ Α.Δ. έυει ρκξπϊ ςη δημιξσογία ρςη 

Θερραλξμίκη ςξσ ποόςξσ Πάοκξσ Δπιυειοήρεχμ Υφηλήπ 

Τευμξλξγίαπ ρςημ Δλλάδα και ςα Βαλκάμια. 

Ήςαμ απϊ ςξσπ ιδοσςέπ ςηπ εςαιοίαπ Singular Software Α.Δ. ςηπ 

ξπξίαπ σπήονε διεσθϋμχμ ρϋμβξσλξπ και ποϊεδοξπ απϊ ςξ 1987-

2005. 

 

Καςά ςη διάοκεια ςηπ ρσζήςηρήπ μαπ  θα ζηςήρχ επίρηπ απϊ ςξμ 

κ. Δημήςοη Σςοαςάκη, Διεσθϋμξμςα Σϋμβξσλξ ςηπ Unismack, μα 

κάμει μια ρϋμςξμη παοέμβαρη.  

 

Σαπ εσυαοιρςό ϊλξσπ για ςημ παοξσρία ραπ εδό ρήμεοα και ςημ 

ρςήοινη ραπ ρςξμ Διαγχμιρμϊ Δταομξρμέμηπ Έοεσμαπ και 

Καιμξςξμίαπ πξσ ρσμδιξογαμόμει η Τοάπεζά μαπ ρε ρσμεογαρία 

με ςξμ ΣΔΒ.  
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Να παοακαλέρχ ϊλξσπ μα ρεβαρςξϋμ ςξ ποϊγοαμμα και ςξ 

ακοξαςήοιξ και μα παοαμείμξσμ ξι ξμιλίεπ μέρα ρςξ 

ποξκαθξοιρμέμξ υοξμικϊ πλαίριξ.  


