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Restarting Greece

οικοδομώντας νέα μοντέλα ανάπτυξης
της ελληνικής οικονομίας
1. Βιομηχανία: αποκέντρωση και έξυπνη ανάπτυξη (νέες τεχνολογίες),
2. Clustering: δημιουργία και προώθηση επιχειρησιακών δικτύων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον πρωτογενή ή /και δευτερογενή τομέα
3. Διευκόλυνση του επιχειρείν από το δημόσιο τομέα.

ΟΙ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αθήνα 2016
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Χαιρετισμός
της Αλεξάνδρας Κ. Βοβολίνη,
προέδρου του Ομίλου Economia

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Είναι φέτος η 22η χρονιά που έχω την ιδιαίτερη χαρά να προλογίζω με το σημείωμά μου αυτό, έναν ακόμη τόμο με τις εργασίες που διακρίθηκαν στον φοιτητικό
διαγωνισμό του ομίλου Economia. Ξεφυλλίζοντας τις πρώτες σελίδες του τόμου,
μπορείτε να δείτε πόσες προσωπικότητες από τον ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό
κόσμο έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμα αυτής της διοργάνωσης από το 1994.
Η επίκαιρη θεματολογία που απασχόλησε φέτος τους διαγωνιζόμενους φοιτητές,
υπήρξε επιλογή των βραβευμένων σε προηγούμενους Διαγωνισμούς, δηλαδή των
μελών του Συλλόγου Νικητών/Economia’s Winners Alumni. Είναι δε ιδιαίτερα χαρακτηριστικό ότι αυτό που τελικά κυριάρχησε στις εργασίες τους, ήταν ο προβληματισμός τους πάνω στην ιδιότυπη σχέση του ιδιωτικού με τον δημόσιο τομέα. Με
ώριμο κριτικό πνεύμα, διατύπωσαν χρήσιμες προτάσεις και σχολίασαν ελεύθερα και
με καίριες παρατηρήσεις τις ελληνικές παθογένειες. Γραμμένες με πρωτοτυπία, ζωντάνια και κέφι για βελτίωση της ελληνικής πραγματικότητας, έδειξαν ότι πράγματι,
οι νέοι έχουν καταλάβει απόλυτα την κρίση και θέλουν με κάθε τρόπο να πραγματοποιηθούν οι μεταρρυθμίσεις που –αναγνωρίζοντας και ανταποκρινόμενες ρεαλιστικά
στις ανάγκες της σημερινής ελληνικής οικονομίας – μπορούν να φέρουν την αναγκαία επανεκκίνησή της.
Η συμμετοχή των υποψηφίων ήταν και φέτος εντυπωσιακή: προήλθαν από 23
τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα και πολλά διαφορετικά τμήματα, αλλά και για
πρώτη φορά από την Κύπρο, όπως επίσης από 2 πανεπιστήμια της Αμερικής και 3
της Βρετανίας.
Τέλος, θα ήθελα να σημειώσω ότι αισθανόμαστε περήφανοι που μέσα στη μιζέρια
της παρατεταμένης κρίσης, καταφέραμε να κινητοποιήσουμε για μια ακόμη φορά
τόσους νέους στην ευγενή άμιλλα. Όπως είχαμε και φέτος τη μεγάλη ικανοποίηση
να δούμε τους χορηγούς μας να ανταποκρίνονται με ενθουσιασμό στο κάλεσμά μας
προσφέροντας στους συμμετέχοντες βραβεία, αλλά δίνοντας παράλληλα την δυνατότητα να έλθουν πιο κοντά στην επιχειρηματική κοινότητα.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας!
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Οι Προηγούμενοι Διαγωνισμοί

1994-2015
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
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ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΟΒΕ
ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΪΙΑ
MOTOΔYNAMIKH
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
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ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΧΑΛΥΨ
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BAHAS, GRAMATIDIS & PARTNERS
BP HELLAS
CHIPITA
COCO-MAT
CRISTIAN DIOR
COMPUTER CENTER A.E.
DBS
E-FOOD.GR
EUROBANK EFG
ERNST & YOUNG
ES-EUROSCIENCE
FAMAR
GATEWAY
CLORYBOOK
GOODY’S
HELLAS ON LINE
HELLENIC MOTORMUSEUM - CAPITOL ATHENIAN
HEWLETT PACKARD HELLAS
i-LEARN ACADEMY
INFO-QUEST TECHNOLOGIES
INTERAMERICAN ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
INTRACOM ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

22os 10-53a.qxp_Layout 1 5/23/16 14:32 Page 11

INTRALOT
IST - INDEPENDENT STUDIES
OF SCIENCE & TECHNOLOGY
JADE HELLAS
KRAFT JACOBS SUCHARD
LINGUAPHONE
LION HELLAS A.E.
MAD
MEDITERRANEAN COLLEGE
MICROSOFT
MIND WORK
MINOAN LINES
MOTOROLA
NEW YORK COLLEGE
NOVARTIS
PANAFON
PHARMATHEN
PIZZA HUT
QS ATHENS GRAD SCHOOL TOUR
RANK XEROX

REUTERS
S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.
SCOOTERISE
SETE
SI ENORASIS ADVERTISING
SIEMENS
SOCIETE GENERALE
SONY ERICSSON
STEDIMA
STIMOROL
STORAENSO
TASTY - KRAFT JACOBS SUCHARD
TITAN
THENAMARIS SHIPS MANAGEMENT INC
TUV SUDDEUTSCHLAND
UNIFON
VIRGIN ATLANTIC
VIVODI
YOU.GR
XIOSBANK

Χορηγοί Επικοινωνίας
ΑΘΗΝΑ 9,84
ΑΝΤΙ RADIO 97,5 (Θεσσαλονίκη)
ΕΚΦΡΑΣΗ 92,4 (Θεσσαλονίκη)
ΕΡΤ3
ΗΧΟΣ 90,9 (Λάρισα)
KAΘHMEPINH εφημερίδα
KAPIEPA εφημερίδα
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 9,84 (Θεσσαλονίκη)
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΠΟΛΙΣ 88,6 FM
ACTIONGLOBAL COMMUNICATIONS HELLAS
ALEXANDROUPOLIS RADIO DEE JAY 94,8
ALPHA NEWS 98,7 FM
ALPHA ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ASTRA RADIO 93,2 (Μυτιλήνη)
BLUE FM 92,6 (Τρίπολη)
CLASSIC FM 96,14 ((Θεσσαλονίκη)
COOL FM 106,8 (Ρέθυμνο, Κρήτη)
COSMOS FM 90,7 (Αγρίνιο)
E-SHOP.GR
FLY FM 95,9 (Ρέθυμνο, Κρήτη)
GREEKJUSTICE.GR
GREEKBOOKS.GR
HELLASTAT
JERONIMO GROOVY 88,9

KARIERA.GR
KISS FM 101,3 (Μυτιλήνη)
KISS FM 92,2 (Πάτρα)
MAD, WWW.MAD.TV, MAD RADIO 106,2
METRO 89,2 (Ηράκλειο, Κρήτη)
NEO ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 102,3 (Ηράκλειο, Κρήτη)
NITRO RADIO 102,5
NOVA ΣΠΟΡFM, SPORTDAY
POWER 100,2 (Βόλος)
RADIO DJ 105 (Αρκαδία)
RADIO IN 93,1 (Ιωάννινα)
RADIO1 FM 88 (Ρόδος)
SIN RADIO
SFERA 102,2
SFERA 96,6 (Πάτρα)
SKYWALKER.GR
STARTUP.GR
STEP UP
STUDIO 19 101,9 (Ηράκλειο, Κρήτη)
SUPER B TV (Πάτρα)
UNIVERSITY PRESS
THINK DIGITAL
TOP FM 105 (Άρτα)
TOP FM 98,9 (Χίος)
ZHTEITAI.GR

11
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1994 - 1995
ΠΡΩΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ.
ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

Οι βραβευθέντες του διαγωνισµού της ΟΒΕ µαζί µε τον ∆. Μαρινόπουλο, µετά την τελετή

Επιτροπή Αξιολόγησης:
• ∆ηµήτρης Μαρινόπουλος
πρόεδρος του Ιδρύµατος Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών
και πρώην πρόεδρος του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών
• Τάκης Αράπογλου
γενικός διευθυντής της American Express Bank
• ∆ιονύσης Σβορώνος
εντεταλµένος σύµβουλος της Α.Ε. ΒΙΟΣΩΛ
• Ιωάννης Χασσίδ
καθηγητής Βιοµηχανικής Οικονοµικής του Πανεπιστηµίου Πειραιώς
• ∆ηµήτρης Καραµάνος
διευθυντής σύνταξης της Οικονοµικής Επιθεώρησης
• Γιάννης Σιώτος
σύµβουλος έκδοσης της Οικονοµικής Βιοµηχανικής Επιθεώρησης
Χώρος τελετής απονοµής βραβείων: Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία

12
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1995 - 1996
∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: Η ∆ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Στιγµιότυπο από την τελετή βράβευσης του ∆εύτερου Πανελλήνιου Φοιτητικού ∆ιαγωνισµού.
Στο µέσον, ο τότε υπουργός Παιδείας Γ. Παπανδρέου

Επιτροπή Αξιολόγησης:
• Ανδρέας Κιντής
πρύτανης του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών
• Ελένη Βαράγκη
επιχειρηµατίας - µέλος του Γενικού Συµβουλίου του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών
• Νίκος Νανόπουλος
γενικός διευθυντής της Eurobank
• ∆ηµήτρης Καραµάνος
διευθυντής σύνταξης της Οικονοµικής Βιοµηχανικής Επιθεώρησης
• Γιάννης Σιώτος
σύµβουλος έκδοσης της Οικονοµικής Βιοµηχανικής Επιθεώρησης
Χώρος τελετής απονοµής βραβείων: Μέγαρο Athenaum

13
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1996 - 1997
ΤΡΙΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√: √π∫√¡√ª√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™
∆ª∏ª∞ ∞™∆π∫∏™ ∫∞π ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∏™ ∞¡∞¶∆À•∏™, ¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√: ∫√ƒø¡∏™ ∂¶∞ª∂π¡ø¡¢∞™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: ¡π™Àƒπ√À ∂πƒ∏¡∏
¢π∞∆ª∏ª∞∆π∫√ ª∂∆∞¶∆ÀÃπ∞∫√ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ™∂ √¢∂ ∫∞π ∂∂ª
∆ª∏ª∞ ∞™∆π∫∏™ ∫∞π ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∏™ ∞¡∞¶∆À•∏™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: Ã∞∆∑πƒ∏™ ªπÃ∞§∏™
∆ª∏ª∞ MARKETING MANAGEMENT, DEREE COLLEGE

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√: µ∂∫ƒ∏ πø∞¡¡∞
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫√À∆™π√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√: ∞¡∞∆™ ¶∞™Ã∞§∏™
∆ª∏ª∞ Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∏™ ∫∞π ∆ƒ∞¶∂∑π∫∏™ ¢π√π∫∏∆π∫∏™, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√: °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™ Ãƒ∏™∆√™
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, ∆∂π ∞£∏¡ø¡

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ª¶√À§√Àª¶∞™∏™ °πøƒ°√™
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ (MBA), ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ¶∞¶∞¢√¶√À§∏™ Ã. °πøƒ°√™
∆ª∏ª∞ ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫, CBS STUDIES

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ª¶π™π∂§∞ ¶∞¡∞°πø∆∞
∆ª∏ª∞ ™∆∞∆π™∆π∫ø¡ ∫∞π ∞™º∞§π™∆π∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

¢ø¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ∞¡¢ƒπ∫√¶√À§√™ ∞¡¢ƒ∂∞™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

1
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™ÙÈÁÌÈﬁÙ˘Ô ·ﬁ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ÙË˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ‚Ú·‚Â›ˆÓ. ™ÙËÓ ÚÒÙË ÛÂÈÚ¿ ·ﬁ ·ÚÈÛÙÂÚ¿: ¢. ª·ÚÈÓﬁÔ˘ÏÔ˜,
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ π√µ∂, §. ¶··‰‹ÌÔ˜, ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙË˜ ∆Ú¿Â˙·˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ∞. ∑ËÛÈÌﬁÔ˘ÏÔ˜ Á.Á. ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô˘ ¶·È‰Â›·˜,
∫. √ÈÎÔÓﬁÌÔ˘, ÚÒÙÔ˜ ÓÈÎËÙ‹˜ Î·È ∆. °È·ÓÓ›ÙÛË˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎﬁ˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ °È¿ÓÓË˜ ¶··ı·Ó·Û›Ô˘
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ EÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È BÈÔÌË¯·ÓÈÎÔ‡ EÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ AıËÓÒÓ
ñ °ÈÒÚÁÔ˜ AÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË˜
Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ OÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ
ñ M·Ú›ÓÔ˜ °È·ÓÓﬁÔ˘ÏÔ˜
·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÁÂÓÈÎﬁ˜ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙË˜ Alpha TÚ¿Â˙·˜ ¶›ÛÙÂˆ˜
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ K·Ú·Ì¿ÓÔ˜
‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ Û‡ÓÙ·ÍË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
ñ °È¿ÓÓË˜ ™ÈÒÙÔ˜
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: ª¤Á·ÚÔ Athenaeum, ·›ıÔ˘Û· ª·Ú›· ∫¿ÏÏ·˜
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1997 - 1998
ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ
ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√: Ã∞∆∑∏¢π∞∫√™ °∂øƒ°π√™
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏∆π∫ø¡ ∫∞π √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ™∆∂§∂Ãø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, π∂∫ øª∂°∞

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√: §∞ª¶ƒ√À Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™
∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫√ – ™Ã√§∏ ¡√ªπ∫ø¡ ∫∞π √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡,
∞ƒπ™∆√∆∂§∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: °∂øƒ°√À§√¶√À§√À ∞°°∂§π∫∏
∆ª∏ª∞ ∂º∞ƒª√™ª∂¡ø¡ √π∫√¡√ªπ∫ø¡, IST STUDIES

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: √π∫√¡√ª∞∫∏ ∂§∂¡∏
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫∞™ª∞ ∂§∂¡∞
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√: ¶∞¶∞∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ¢∏ª∏∆ƒπ√™
∆ª∏ª∞ Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∏™ ∫∞π ∆ƒ∞¶∂∑π∫∏™ ¢π√π∫∏∆π∫∏™, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√: ∆Àƒ∆∞π√À ™∆∞ª∞∆π¡∞
ª∂∆∞¶∆ÀÃπ∞∫√ ∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ (MBA), ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√: µ§∏™ª∞™ √ƒ∂™∆∏™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ¶∞¶∞µ§∞™√¶√À§√™ º. ∞£∞¡∞™π√™
∆ª∏ª∞ ¢∏ª√™π∞™ ¢π√π∫∏™∏™, ¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫√À∆™π√™ ™∆∞£∏™
∆ª∏ª∞ ∆ƒ∞¶∂∑π∫∏™ ∫∞π Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∏™ ¢π√π∫∏∆π∫∏™, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: °∞§π∞∆™√À ∫∞∆∂ƒπ¡∞
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∫∞π √π∫√¡√ªπ∞™, ∆∂π Ã∞§∫π¢√™

116
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√È ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜ ÛÂ ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎ‹ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÌÂ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁﬁ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ, ªÈÏÙÈ¿‰Ë ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘,
Î·È Ì¤ÏË ÙË˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ∆È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ °È¿ÓÓË˜ KÔ˘ÎÈ¿‰Ë˜
Î·ıËÁËÙ‹˜ ÛÙÔ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜ Î·È ÚﬁÂ‰ÚÔ˜
ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ Î·È KÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ EÈÙÚÔ‹˜
ñ N›ÎÔ˜ AÓ·Ï˘Ù‹˜
·ÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ EÏÏËÓÈÎÒÓ BÈÔÌË¯·ÓÈÒÓ
ñ XÚ‹ÛÙÔ˜ ¶ÔÏ˘˙ˆÁﬁÔ˘ÏÔ˜
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ EÚÁ·ÙÒÓ EÏÏ¿‰Ô˜
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ K·Ú·Ì¿ÓÔ˜
‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ Û‡ÓÙ·ÍË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
ñ °È¿ÓÓË˜ ™ÈÒÙÔ˜
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: ¶¿ÓÙÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ∞ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ™¿ÎË ∫·Ú¿ÁÈˆÚÁ·
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1998 - 1999
ΠΕΜΠΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√: µ∞ƒ§∞°∫∞ ¶∞¡∞°πø∆∞
¡√ªπ∫∏ ™Ã√§∏ ∞£∏¡ø¡

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√: ∆ƒπ∞¡∆∞ºÀ§§√À πø∞¡¡∏™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: ºπ§π¶¶∏ ª∞ƒπ∞
∆ª∏ª∞ ∆√Àƒπ™∆π∫ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, ™Ã√§∏ ¢π√π∫∏™∏™ ∫∞π √π∫√¡√ªπ∞™, ∆∂π §∞ƒπ™∞™

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: ¶∞ƒ√À∆∏™ ™ø∆∏ƒπ√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√: £∂√Ã∞ƒ∏™ πø∞¡¡∏™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√: ∞∆∆∞§√°§√À ∞¡¢ƒ∂∞™
∆ª∏ª∞ ¢∏ª√™π∞™ ¢π√π∫∏™∏™, ¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√: ƒ√∫∫∞™ ∞¶√™∆√§√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√: Ã∞§π∫π∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ªÀ§ø¡∞∫∏ ÃƒÀ™√À§∞
∆ª∏ª∞ ª∏Ã∞¡√°ƒ∞º∏ª∂¡√À §√°π™∆∏ƒπ√À, π∂∫ øª∂°∞

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ™∆∞Àƒ∞∫∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™
∆ª∏ª∞ ª∞£∏ª∞∆π∫ø¡ - ™Ã√§∏ £∂∆π∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: °ƒπ¶∞π√À ª∞ƒπ∞
∆ª∏ª∞ ª∏Ã∞¡√°ƒ∞º∏ª∂¡√À §√°π™∆∏ƒπ√À, π∂∫ øª∂°∞

¢ø¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ª√™Ã√¶√À§√™ ∂À£Àªπ√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂∫∞∆√ ∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫√¡∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡∞
∆ª∏ª∞ ºπ§√§√°π∞™ - ºπ§√™√ºπ∫∏ ™Ã√§∏, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ πø∞¡¡π¡ø¡

¢∂∫∞∆√ ∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: ¢∏ª∞∫π¢√À ∞¡∞™∆∞™π∞
∆ª∏ª∞ ª∏Ã∞¡√°ƒ∞º∏ª∂¡√À §√°π™∆∏ƒπ√À, π∂∫ øª∂°∞
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™ÙÈÁÌÈﬁÙ˘Ô ·ﬁ ÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹. ¢È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁﬁ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °. ¢Ú˘˜, Î·È Ô Ú‡Ù·ÓË˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡
¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, ∞. ∫ÈÓÙ‹˜

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ °È¿ÓÓË˜ M¿ÓÔ˜
ÁÂÓÈÎﬁ˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙË˜ EÓÒÛÂˆ˜ EÏÏËÓÈÎÒÓ TÚ·Â˙ÒÓ
ñ ¶·Ó·ÁÈÒÙË˜ AÏÂÍ¿ÎË˜
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ XÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ ¶·Ú·ÁÒÁˆÓ AıËÓÒÓ Î·È K·ıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ
ñ AﬁÛÙÔÏÔ˜ T·Ì‚·Î¿ÎË˜
˘Ô‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙË˜ EıÓÈÎ‹˜ TÚ¿Â˙·˜ ÙË˜ EÏÏ¿‰Ô˜
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ K·Ú·Ì¿ÓÔ˜
‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ Û‡ÓÙ·ÍË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
ñ °È¿ÓÓË˜ ™ÈÒÙÔ˜
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: Athenaeum Intercontinental, Ballroom II
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1999 - 2000
ΕΚΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√: ∞À°∂ƒπ¡√¶√À§√À ¢π√¡À™π∞-£∂√¢øƒ∞
™Ã√§∏ ¡√ªπ∫ø¡, √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∫∞π ¶√§π∆π∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√: °∫π√∫∞ ∆∂ƒæπÃ√ƒ∏
∆ª∏ª∞ ∫√π¡ø¡π∫∏™ £∂√§√°π∞™, £∂√§√°π∫∏ ™Ã√§∏, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: ª∂ƒ§∂ª∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: ª¶∞ƒª¶∞ ∞ºƒ√¢π∆∏
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, ™Ã√§∏ ¢π√π∫∏™∏™ ∫∞π √π∫√¡√ªπ∞™, ∆∂π §∞ƒπ™∞™

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫√¡∆√°π∞¡¡∏™ ¡π∫√§∞√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫√À∆√À¶∏™ ∞¡¢ƒ∂∞™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√: ª¶∞ƒ∫π∞™ °∂øƒ°π√™
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏∆π∫√À ∫∞π √π∫√¡√ªπ∫√À ™∆∂§∂Ã√À™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, π∂∫ øª∂°∞

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√: §∂´¡∞™ ¢∏ª∏∆ƒ∏™
∆ª∏ª∞ °∂ø¶√¡π∞™, ™Ã√§∏ °∂ø∆∂Ã¡π∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡,
∞ƒπ™∆√∆∂§∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ∑∂ƒµ∞ ∞¡∞™∆∞™π∞
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ∆™∂∫√™ Ãƒ∏™∆√™
∆ª∏ª∞ ºÀ™π∫ø¡ ¶√ƒø¡, ™Ã√§∏ ¢π∞Ã∂πƒI™∏™ ºÀ™π∫ø¡ ¶√ƒø¡ ∫∞π ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ πø∞¡¡π¡ø¡

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ™À§∞∫√À ∞¡¢ƒπ∞¡∏-∂À∞¡£π∞
∆ª∏ª∞ ª∞£∏ª∞∆π∫ø¡, ™Ã√§∏ £∂∆π∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∞∆ƒø¡

¢ø¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ™∞ƒ∞¡∆∏ ∞¡∞™∆∞™π∞
∆ª∏ª∞ ¢π∂£¡ø¡ ∫∞π ∂Àƒø¶∞´∫ø¡ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ™¶√À¢ø¡,
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡
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√È ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜ ÛÂ ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎ‹ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÌÂ ÙÔ˘˜: ¡›ÎË °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹, ÚﬁÂ‰ÚÔ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÂ›Ô˘ °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹ º˘ÛÈÎ‹˜ πÛÙÔÚ›·˜,
π¿ÛÔÓ· ™ÙÚ¿ÙÔ, ÚﬁÂ‰ÚÔ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ µÈÔÌË¯·ÓÈÒÓ Î·È µÏ¿ÛË ™Ê˘ÚﬁÂÚ·, ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹ ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜
∂ÈÙÚÔ‹˜

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ N›ÎË °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ MÔ˘ÛÂ›Ô˘ °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹ º˘ÛÈÎ‹˜ IÛÙÔÚ›·˜
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ¶··ÏÂÍﬁÔ˘ÏÔ˜
‰ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ A.E. TÛÈÌ¤ÓÙˆÓ TÈÙ¿Ó
ñ MÈ¯¿ÏË˜ ™ÎÔ‡ÏÏÔ˜
Î·ıËÁËÙ‹˜ XËÌÂ›·˜ & ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ,
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ EÏÏËÓÈÎ‹˜ EÙ·ÈÚ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ K·Ú·Ì¿ÓÔ˜
‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ Û‡ÓÙ·ÍË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
ñ °È¿ÓÓË˜ ™ÈÒÙÔ˜
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: ªÔ˘ÛÂ›Ô °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹ º˘ÛÈÎ‹˜ πÛÙÔÚ›·˜, ∫¤ÓÙÚÔ °·›·
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2000 - 2001
ΕΒ∆ΟΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫√ƒƒ∂ ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏
¡√ªπ∫∏ ™Ã√§∏ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√: ∫√ª¡∞∫√™ °∂øƒ°π√™
∆ª∏ª∞ ¢π∂£¡ø¡ ∫∞π ∂Àƒø¶∞´∫ø¡ ™¶√À¢ø¡, ¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: ™Àª∂ø¡π¢∏™ £øª∞™
∆ª∏ª∞ ∞°ƒ√¡√ªø¡ ∫∞π ∆√¶√°ƒ∞ºø¡ ª∏Ã∞¡π∫ø¡,
¶√§À∆∂Ã¡π∫∏ ™Ã√§∏, ∞ƒπ™∆√∆∂§∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: ¶∞¡∞°∞∫∏™-¶∞¡∞°√¶√À§√™ ∫ø¡/¡√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√: µπ¢∞§∏ ∞°°∂§π¡∞
∆ª∏ª∞ ª∞£∏ª∞∆π∫ø¡, ∂£¡π∫√ ∫∞π ∫∞¶√¢π™∆ƒπ∞∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√: ª¶√À∫√Àµ∞§∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™
¶∆ÀÃπ√ÀÃ√™ ¢π∂£¡ø¡ ∫∞π ∂Àƒø¶∞´∫ø¡ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∫∞π ¶√§π∆π∫ø¡ ™¶√À¢ø¡,
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√: ¢∏ªπ∑∞ ª∞ƒπ∞-ª∂§π¡∞
∆ª∏ª∞ ¢∏ª√™π∞™ ¢π√π∫∏™∏™, ¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√: ¡∆∞∏™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™
∆ª∏ª∞ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ¶ƒ∞™√¶√À§√À ∂§¶π¢∞
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ™¢ƒ∞§π∞ ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, ™Ã√§∏ ¢π√π∫∏™∏™ ∫∞π √π∫√¡√ªπ∞™, ∆∂π §∞ƒπ™∞™

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ª∞Àƒ√À ∞§∂•∞¡¢ƒ∞
∆ª∏ª∞ √¢∂, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™

¢ø¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ™π∂∆∆√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™
∆ª∏ª∞ ∫√π¡ø¡π∫∏™ ¶√§π∆π∫∏™ KAI ∫√π¡ø¡π∫∏™ ∞¡£ƒø¶√§√°π∞™, ¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

¢∂∫∞∆√ ∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫∞∆™√À§∞∫√™ ¶. ∏§π∞™
∆ª∏ª∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™π∞∫∏™ ∂ƒ∂À¡∞™ ∫∞π ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂∫∞∆√ ∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: £∞¡√™ ¶∞ƒ∞™∫∂À∞™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™
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√È ‰ÂÎ·Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÛÂ ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎ‹ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÌÂ ÙÔ˘˜: °. ¢Ú˘, ˘Ê˘Ô˘ÚÁﬁ OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °. ™·ÎÂÏÏ›ˆÓ·,
ÁÂÓ. ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· N¤·˜ °ÂÓÈ¿˜, °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÂÈ‰ÈÎﬁ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô˘ EıÓÈÎ‹˜ OÈÎÔÓÔÌ›·˜-OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ,
°. ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘, ˘Ô˘ÚÁﬁ EıÓÈÎ‹˜ OÈÎÔÓÔÌ›·˜-OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, §. AÓÙˆÓ·ÎﬁÔ˘ÏÔ, ÚﬁÂ‰ÚÔ ÙÔ˘ ™EB, Î·È A. AÌ·ÚÈÒÙÔ˘,
·Ó·ÏËÚÒÙÚÈ· ‰ÈÂ˘ı‡ÓÙÚÈ· ÙË˜ E˘Úˆ·˚Î‹˜ EÈÙÚÔ‹˜

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ Ã·ÏÎÈ¿˜
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ EÈÙÚÔ‹˜, Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ªÂÙÛÔ‚›Ô˘ ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›Ô˘
ñ °ÚËÁﬁÚË˜ ¶Ú·ÛÙ¿ÎÔ˜
Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ OÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ
ñ ªÈ¯¿ÏË˜ ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ˜
‰ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ Siemens ∞.∂.
Î·È ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ OÌ›ÏÔ˘ EÙ·ÈÚÈÒÓ Siemens ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·
ñ £·Ó¿ÛË˜ ∞ı·Ó·ÛÔ‡ÏË˜
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ Altec ∞.∂.
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∫·Ú·Ì¿ÓÔ˜
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: ∑¿ÂÈÔ Μ¤Á·ÚÔ, Α›ıÔ˘Û· 13
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2001 - 2002
ΟΓ∆ΟΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ 2004
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ:
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√: ∞∫∆∂¡π∑√°§√À ∞¡∂™∆∏™
∆ª∏ª∞ ¡√ªπ∫∏™, ∞ƒπ™∆√∆∂§∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√: ¶∞¶∞∑∞Ã∞ƒπ√À π. ¡π∫√§∞√™
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: ∞°√ƒ√À µ∞™π§π∫∏
∆ª∏ª∞ ∆√Àƒπ™∆π∫ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, ∆∂π ∞£∏¡ø¡

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√¶√À§√™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√: ¡∞¡√À ™∆À§π∞¡∏
∆ª∏ª∞ •∂¡ø¡ °§ø™™ø¡, ª∂∆∞ºƒ∞™∏™ & ¢π∂ƒª∏¡∂π∞™, π√¡π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√: ∆∑∂∫∏™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™
¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√: ¶§∞´∆∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™
BA (HONS) IN BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES, THE HERAKLION SCHOOL OF MANAGEMENT

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√: ª√™Ã√À ∞¡∞™∆∞™π∞-∂§∂¡∏
∆ª∏ª∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™π∞∫∏™ ∂ƒ∂À¡∞™ ∫∞π ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ™Àƒπ°√™ ∂À∞°°∂§√™
∆ª∏ª∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™π∞∫∏™ ∂ƒ∂À¡∞™ ∫∞π ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫√´∆™∞¡√™ °π∞¡¡∏™
∆∂π ª∏Ã∞¡√§√°π∞™ ¶∂πƒ∞π∞

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ª¶∞ƒª¶∞ ™∆∞Àƒ√À§∞-ª∞ƒπ∞
∆ª∏ª∞ ºπ§√™√ºπ∞™ ∫∞π ¶∞π¢∞°ø°π∫∏™, ∞ƒπ™∆√∆∂§∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™

¢ø¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫∞∆∞∫∏™ £øª∞™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂∫∞∆√ ∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫∞∆™∞¢∏ª∞ ∞¡∆π°√¡∏
∆ª∏ª∞ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™ ∫∞π ª∂™ø¡ ª∞∑π∫∏™ ∂¡∏ª∂ƒø™∏™, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡
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™ÙÈÁÌÈﬁÙ˘Ô ·ﬁ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ·ÔÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ‚Ú·‚Â›ˆÓ. ∞ﬁ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È: Ô ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∞‚Ú·ÌﬁÔ˘ÏÔ˜,
ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ıËÓ·›ˆÓ, Î·È Ô ¡¿ÛÔ˜ ∞ÏÂ˘Ú¿˜, ÚÒËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁﬁ˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ì·˙› ÌÂ ÙÔ˘˜ ‰ÂÎ·ÙÚÂ›˜ ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∞‚Ú·ÌﬁÔ˘ÏÔ˜
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ EÈÙÚÔ‹˜, ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜
ñ ∆Ú‡ÊˆÓ·˜ ∫ÔÏÏ›ÓÙ˙·˜
Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ
ñ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∆ÛÔ˘Î·Ï¿˜
Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ
Î·È Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜ ¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË˜ ∂ıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡ AıήÓ· 2004
ñ ªËÓ¿˜ ∆¿ÓÂ˜
‰ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ ∞ıËÓ·˚Î‹˜ ∑˘ıÔÔÈ›·˜
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∫·Ú·Ì¿ÓÔ˜,
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: ¢ËÌ·Ú¯È·Îﬁ ª¤Á·ÚÔ ∞ıËÓÒÓ, Α›ıÔ˘Û· ΤÂÏÂÙÒÓ
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2002 - 2003
ΕΝΑΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ:
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΩΣ ΚΑΛΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫√Àµ∞ƒ∞™ ∞°°∂§√™, ¶∞¶∞¢√¶√À§√™ £∂√Ã∞ƒ∏™
∆ª∏ª∞ ¢π∂£¡ø¡ ∫∞π ∂Àƒø¶∞´∫ø¡ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ™¶√À¢ø¡,
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√: ∫√À™∫√À∆∏ ∞¡∆π°√¡∏
∆ª∏ª∞ ª√ƒπ∞∫∏™ µπ√§√°π∞™ ∫∞π µπ√´∞∆ƒπ∫∏™, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∫ƒ∏∆∏™

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫√ƒ¡∂§∞∫∏™ ∞¡¢ƒ∂∞™
∆ª∏ª∞ ∫√π¡ø¡π∫∏™ ¶√§π∆π∫∏™ ∫∞π ∫√π¡ø¡π∫∏™ ∞¡£ƒø¶√§√°π∞™, ¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: ¶∂´∆∑π∫∞ ∞°°∂§π∫∏
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√: ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√: ∞£∞¡∞™√¶√À§√À πø∞¡¡∞
∆ª∏ª∞ §√°π™∆π∫∏™ ∫∞π Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∏™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√: ¶∞¡∆π∂ƒ∞ ™√ºπ∞
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, ∆∂π Ã∞§∫π¢√™

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√: °∂ƒ∞™πª√À °πøƒ°√™
∆ª∏ª∞ ¡∞À∆π§π∞∫ø¡ ™¶√À¢ø¡, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ™π∞∫∞µ∂§∞™ ªπÃ∞§∏™
∆ª∏ª∞ ºπ§√§√°π∞™, ºπ§√™√ºπ∫∏ ™Ã√§∏, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∫ƒ∏∆∏™

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: §π√§π√À ∞ºƒ√¢π∆∏
∆ª∏ª∞ ∂ª¶√ƒπ∞™ ∫∞π ¢π∞º∏ªπ™∏™, ™Ã√§∏ √π∫√¡√ªπ∞™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™, ∆∂π £∂™™∞§√¡π∫∏™

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: §∞ª¶ƒ√À °∂øƒ°π√™
∆ª∏ª∞ ª∏Ã∞¡π∫ø¡ Ãøƒ√∆∞•π∞™, ¶√§∂√¢√ªπ∞™ ∫∞π ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∏™ ∞¡∞¶∆À•∏™,
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £∂™™∞§π∞™
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OÈ ‰Ò‰ÂÎ· ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜ Ì·˙› ÌÂ ÙÔ˘˜ (·ﬁ ·ÚÈÛÙÂÚ¿): ¢ËÌ‹ÙÚË ¢·ÓËÏ¿ÙÔ, ÚﬁÂ‰ÚÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ EÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ EÙ·ÈÚÈÎ‹ KÔÈÓˆÓÈÎ‹
E˘ı‡ÓË, ¢Ú·ÎÔ‡ÏË ºÔ˘ÓÙÔ˘Î¿ÎÔ, ÚﬁÂ‰ÚÔ EBEA, AÏÂÍ¿Ó‰Ú· K. BÔ‚ÔÏ›ÓË-§·ÛÎ·Ú›‰Ë, ÂÎ‰ﬁÙÚÈ· ÙË˜ OBE, ¢ËÌ‹ÙÚË K·Ú·Ì¿ÓÔ, Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙË˜ OBE,
¶·Ó·ÁÈÒÙË AÏÂÍ¿ÎË, ÚﬁÂ‰ÚÔ X.A., NÈÎﬁÏ·Ô B¤ÙÙ·, Î·ıËÁËÙ‹ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ EÈÛÙ‹ÌË˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ ¢Ú·ÎÔ‡ÏË˜ ºÔ˘ÓÙÔ˘Î¿ÎÔ˜
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ EBEA
ñ NÈÎﬁÏ·Ô˜ B¤ÙÙ·˜
Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ OÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ¢·ÛÎ·ÏﬁÔ˘ÏÔ˜
‰ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ ¢¤ÏÙ· ™˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ A.E.
ñ M·Ú›· AÏÂÍ›Ô˘
·ÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ¢.™. ÙÔ˘ EÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ EKE
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∫·Ú·Ì¿ÓÔ˜
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ, πÛÙÔÚÈÎ‹ Α›ıÔ˘Û· Σ˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ
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2003 - 2004
∆ΕΚΑΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√: Ã√À§π∞ƒ∞™ ∞¶√™∆√§√™
∆ª∏ª∞ ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫ ∫∞π ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√: ∫∞§§π¡∆∑∏™ ¶∞ƒ∞™∫∂À∞™
∆ª∏ª∞ ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫ ∫∞π ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: µ∞ƒ∆∑π∫√™ •∂¡√∫ƒ∞∆∏™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫ø™∆√À§∞ ∫∞∆∂ƒπ¡∞
∆ª∏ª∞ ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫ ∫∞π ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√: ª∂§π°∫√∆™π¢∏™ Ãƒ∏™∆√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√: §√Àªπø∆∏ ª∞ƒπ∞
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√: ∫∞ƒÀø∆∏ ª∞ƒπ∞
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√: ∫∞´∆∞∆∑∏ ÃƒÀ™√À§∞
ª∂∆∞¶∆ÀÃπ∞∫√ MBA, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ª∞Ã∞§πø∆∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™, √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∫∞π ∫√π¡ø¡π∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ∞À°∂ƒ∏™ Ãƒ∏™∆√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ∆∑∞µπ¢∞ Ã∞ƒπ∫§∂π∞
∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫∏™ ΚΑΙ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∏™ ∞¡∞¶∆À•∏™, ¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

¢ø¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ™∆À§√¶√À§√™ ∂¶∞ª∂π¡ø¡¢∞™
∆ª∏ª∞ ¡√ªπ∫∏™, ¡√ªπ∫∏ ™Ã√§∏ ∞£∏¡ø¡

¢∂∫∞∆√ ∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: Ã∞∆∑π∫√À ª∂§¶√ª∂¡∏
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏∆π∫∏™ ∂¶π™∆∏ª∏™ ∫∞π ∆∂Ã¡√§√°π∞™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡
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√È ‰ÂÎ·ÙÚÂ›˜ ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜ ÙÔ˘ 10Ô˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ºÔÈÙËÙÈÎÔ‡ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÙË˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜.
™ÙË ÌÂÛ·›· ÛÂÈÚ¿ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È (·ﬁ ·ÚÈÛÙÂÚ¿): Ô √‰˘ÛÛ¤·˜ ∫˘ÚÈ·ÎﬁÔ˘ÏÔ˜, ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂µ, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË˜,
˘Ô˘ÚÁﬁ˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ô ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ™ÈÔ‡Ê·˜, ˘Ô˘ÚÁﬁ˜ ∞Ó¿Ù˘ÍË˜, Ô ‰Ú. µ·Û›ÏË˜ £ÂÔ¯·Ú¿ÎË˜,
·Î·‰ËÌ·˚Îﬁ˜, ˘Â‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ MBA ÛÙÔ ALBA, Î·È Ë ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ∫. µÔ‚ÔÏ›ÓË-§·ÛÎ·Ú›‰Ë, ÂÎ‰ﬁÙÚÈ·
ÙË˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ ¡¿ÓÛ˘ ¶··ÏÂÍ·Ó‰Ú‹
·ÓÙÈÚ‡Ù·ÓË˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ
ñ √‰˘ÛÛ¤·˜ ∫˘ÚÈ·ÎﬁÔ˘ÏÔ˜
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ µÈÔÌË¯·ÓÈÒÓ
ñ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ªÔ˘Ù¿ÚË˜
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ Î·È ‰ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ π. ªÔ˘Ù¿ÚË˜ & ÀÈﬁ˜ Holding
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∫·Ú·Ì¿ÓÔ˜
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙË˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ BÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ AıËÓÒÓ, IÛÙÔÚÈÎ‹ Α›ıÔ˘Û· Σ˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ
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2004 - 2005
ΕΝ∆ΕΚΑΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

OÈ ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÛÂ ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎ‹ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÌÂ ÙÔ˘˜ (·ﬁ ·ÚÈÛÙÂÚ¿): °ÂÒÚÁÈÔ XÈÒÙË, Ú‡Ù·ÓË IST Studies,
P·Ê·‹Ï Mˆ˘Û‹, ÚﬁÂ‰ÚÔ ¢E¶A, MÈ¯·‹Ï XÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ, ÚﬁÂ‰ÚÔ Î·È ‰ÈÂ˘ı‡ÓÔÓÙ· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÙÔ˘ OÌ›ÏÔ˘ Siemens,
¢ËÌ‹ÙÚË K·Ú·Ì¿ÓÔ, Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ EÈıÂÒÚËÛË˜, Andrew Brooker, ÁÂÓÈÎﬁ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹ Μ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ÙË˜ Quacquarelli
Symonds, ™‡ÚÔ K·Ú¿ÏÔ, ÚﬁÂ‰ÚÔ X.A., £ÂÔ‰ﬁÛÈÔ ¶·Ï¿ÛÎ·, ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹ IOBE Î·È AÏÂÍ¿Ó‰Ú· K. BÔ‚ÔÏ›ÓË-§·ÛÎ·Ú›‰Ë,
ÂÎ‰ﬁÙÚÈ· ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ EÈıÂÒÚËÛË˜

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ £ÂÔ‰ﬁÛÈÔ˜ ¶·Ï¿ÛÎ·˜
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ EÈÙÚÔ‹˜, ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ IOBE Î·È Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶¿ÓÙÂÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
ñ °È¿ÓÓË˜ º›ÏË˜
Ú‡Ù·ÓË˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›Ô˘ ∫Ú‹ÙË˜
ñ ƒ·Ê·‹Ï ªˆ˘Û‹˜
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ¢ËÌﬁÛÈ·˜ ∂È¯Â›ÚËÛË˜ ∞ÂÚ›Ô˘ ∞.∂.
ñ ™‡ÚÔ˜ £ÂÔ‰ˆÚﬁÔ˘ÏÔ˜
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ Î·È ‰ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ Chipita International A.E.
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∫·Ú·Ì¿ÓÔ˜
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙË˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ AıËÓÒÓ, IÛÙÔÚÈÎ‹ Α›ıÔ˘Û· Σ˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ
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ΒΡΑΒΕΙΑ
1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√ & EI¢IKO ∂¶∞£§√: ª∏™π∞∫√À§∏ ∞¡¢ƒ√ª∞Ã∏
∆ª∏ª∞ ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫ ∫∞π ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√: ¶√¶∏ ∂À°∂¡π∞
∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫√, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: º∞∆√Àƒ√À ¶∞¡∞°πø∆∞
∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫√, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: •∞¡£√¶√À§√™ ¡π∫√§∞√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√: º∂§§√Àƒ∏™ °∂øƒ°π√™
∆ª∏ª∞ ª∞£∏ª∞∆π∫∏™ ¶ƒ√∆À¶√¶√π∏™∏™ ™∆∞ Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∞,
∂£¡π∫√ ª∂∆™√µπ√ ¶√§À∆∂Ã¡∂π√

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√: ¢∂§∞™√À¢∞™ ª∞ƒ∫√™
∆ª∏ª∞ ª∏Ã∞¡π∫ø¡ √π∫√¡√ªπ∞™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞π°∞π√À

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√: ∫∞§√°∏ƒ√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™
∆ª∏ª∞ ∂º∞ƒª√™ª∂¡ø¡ ª∞£∏ª∞∆π∫ø¡ ∫∞π ºÀ™π∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡
∂£¡π∫√ ª∂∆™√µπ√ ¶√§ÀT∂Ã¡∂π√

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√: Ã√¡¢ƒ∞∫∏™ °∂øƒ°π√™
ª∂∆∞¶∆ÀÃπ∞∫√ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ™¶√À¢ø¡ ™∆∏ ¢π√π∫∏∆π∫∏ ∆ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡,
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫√Àº√™ £øª∞™
∆ª∏ª∞ §√°π™∆π∫∏™ ∫∞π Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∏™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ∞¶√™∆√§√À ™√ºπ∞
∆ª∏ª∞ ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫ ∫∞π ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: Ãøƒπ∞¡√¶√À§√™ ∂ªª∞¡√À∏§
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, ∆∂π ∞£∏¡ø¡

¢ø¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ∞¡∆ø¡∞∫∞∫∏™ ∂§∂À£∂ƒπ√™
™Ã√§∏ ∫√π¡ø¡π∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡, ∂§§∏¡π∫√ ∞¡√π∫∆√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

¢∂∫∞∆√ ∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: ∆∞§πª∏ √§°∞
∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫√, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™

¢∂∫∞∆√ ∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: ™∫√Àƒ∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™
∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫√, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £∂™™∞§π∞™
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ΒΡΑΒΕΙΑ
2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
∆ª∏ª∞ ¢IOIKHTIKH™ E¶I™THMH™ ΚΑΙ TEXNO§O°IA™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√: KAKABA™ KøN™TANTINO™

¢EYTEPO µƒ∞µ∂π√: MOYPATI¢H™ ANTøNIO™
TMHMA A°PONOMøN KAI TO¶O°PAºøN MHXANIKøN, API™TOTE§EIO ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £E™™A§ONIKH™

TPITO µƒ∞µ∂π√: KAPAMANø§H™ A. °EøP°IO™
∆ª∏ª∞ ¶§HPOºOPIKH™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

TETAPTO µƒ∞µ∂π√: KAPANTANA ¢AºNH-MAPIA
∆ª∏ª∞ ºI§O™OºIA™, ¶AI¢A°ø°IKH™ KAI æYXO§O°IA™, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ IøANNINø¡

¶EM¶TO µƒ∞µ∂π√: °EøP°O¶OY§O™ ¶. TZANETO™
∆ª∏ª∞ MHXANIKøN META§§EIøN-META§§OYP°øN, E£NIKO MET™OBIO ¶O§YTEXNEIO

EKTO µƒ∞µ∂π√: T™AKANIKA E§I™ABET
∆ª∏ª∞ OP°ANø™H™ KAI ¢IOIKH™H™ E¶IXEIPH™EøN, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶EIPAIA

EB¢OMO µƒ∞µ∂π√: EPE™IO™ ¶ANA°IøTH™
∆ª∏ª∞ MHXANO§O°øN-MHXANIKøN, E£NIKO MET™OBIO ¶O§YTEXNEIO

O°¢OO µƒ∞µ∂π√: ™APPH™ NIKO§AO™
∆ª∏ª∞ §O°I™TIKH™ KAI XPHMATOOIKONOMIKH™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

ENATO µƒ∞µ∂π√: TIPIAKI¢OY °EøP°IA
∆ª∏ª∞ ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫ ∫∞π ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢EKATO µƒ∞µ∂π√: M¶E§T™IO™ ™TAMATH™
∆ª∏ª∞ OIKONOMIKO ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ MAKE¢ONIA™

EN¢EKATO µƒ∞µ∂π√: M¶OYKOYBA§A BA™I§IKH
∆ª∏ª∞ §O°I™TIKH™KAI XPHMATOOIKONOMIKH™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢ø¢EKATO µƒ∞µ∂π√: KPHTI¢OY A§E•AN¢PA
£EO§O°IKH ™XO§H, API™TOTE§EIO ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £E™™A§ONIKH™

¢EKATO TPITO µƒ∞µ∂π√: XATZH°IANNH MAPIA
∆ª∏ª∞ °Eø°PAºIA™, XAPOKO¶EIO ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢EKATO TETAPTO µƒ∞µ∂π√: MYTH EYA°°E§IA
NOMIKH ™XO§H, API™TOTE§EIO ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £E™™A§ONIKH™
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2005 - 2006
∆Ω∆ΕΚΑΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

√È ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÛÂ ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎ‹ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÌÂ ÙÔ˘˜ (·ﬁ ·ÚÈÛÙÂÚ¿): £Âﬁ‰ˆÚÔ º¤ÛÛ·, ·ÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ ÙÔ˘ ™µ∂
Î·È ‰ÈÂ˘ı‡ÓÔÓÙ· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Info-Quest AEBE, ª¿ÚÎÔ ¶Ï˘Ù¿, ˘Â‡ı˘ÓÔ ªÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Modular MSc
ÛÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË ÙˆÓ ÀÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Ist Studies, ŒÊË ∫Ô˘ÙÛÔ˘Ú¤ÏË, ·ÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ Info-Quest ∞∂µ∂, √‰˘ÛÛ¤· ∫˘ÚÈ·ÎﬁÔ˘ÏÔ,
ÚﬁÂ‰ÚÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ S&B µÈÔÌË¯·ÓÈÎ¿ √Ú˘ÎÙ¿, ¡·Ù·Ï›· ∫·Ú··Ó·ÁÈÒÙË, ‰ÈÂ˘ı‡ÓÙÚÈ· ™ÙÚ·ÙËÁÈÎ‹˜ & ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜
Siemens, ÕÓÓ· ª·ÓˆÏ¿, ˘Â‡ı˘ÓË ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛÂˆÓ ∂∂¢∂, ª·ÚÈ¿ÓÓ· ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓË, ‰ÈÂ˘ı‡ÓÙÚÈ· ∂ÛˆÙÂÚÈÎ‹˜ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜,
ÀÁÈÂÈÓ‹˜, AÛÊ¿ÏÂÈ·˜ & ∂È‰ÈÎÒÓ ∂ÚÁˆÓ EUROBANK, ∂ÏÂ˘ıÂÚ›· ¶·Ù·Î¿ÎË, ∆Ì‹Ì· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛÂˆÓ Alpha Bank,
ƒÔ‡Ï· ™·ÏÔ‡ÙÛË, ‰ÈÂ˘ı‡ÓÙÚÈ· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛÂˆÓ & ∆‡Ô˘ Aegean Airlines, ª·ÚÈÏ¤Ó· ¢ÔÁ¿ÓË, ˘Â‡ı˘ÓË ∂Ù·ÈÚÈÎ‹˜
∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛÂˆÓ ªÔÙÔ‰˘Ó·ÌÈÎ‹ ∞.∂., πˆ¿ÓÓË ªÔ˘ÚÌÔ‡Ú·, Î·ıËÁËÙ‹ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ª·ÎÂ‰ÔÓ›·˜, πˆ¿ÓÓË
ªÔ‡Ú·, ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹ ∞ÓıÚÒÈÓÔ˘ ¢˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Famar, ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∆ÛÔ˘›‰Ë, ÚﬁÂ‰ÚÔ ∆·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ∆·ÌÈÂ˘ÙËÚ›Ô˘,
∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ∫. µÔ‚ÔÏ›ÓË-§·ÛÎ·Ú›‰Ë, ÂÎ‰ﬁÙÚÈ· ÙË˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜, ¢ËÌ‹ÙÚË ™ÈÔ‡Ê·, ˘Ô˘ÚÁﬁ ∞Ó¿Ù˘ÍË˜,
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ °·Ï¿ÓË, ˘Â‡ı˘ÓÔ ˆÏ‹ÛÂˆÓ Coco-Mat, ™˘Ï‚¿Ó· ƒ¿ÙË, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ¶∞™√∫, £ÂÔ‰ﬁÛÈÔ ¶·Ï¿ÛÎ·,
‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È µÈÔÌË¯·ÓÈÎÒÓ ∂ÚÂ˘ÓÒÓ Î·È Î·ıËÁËÙ‹ ¶·ÓÙÂ›Ô˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ™ÔÊÔÎÏ‹ •˘Ó‹,
ÚﬁÂ‰ÚÔ Mediterranean College, °ÈÒÚÁÔ ¢Ú˘, Ì¤ÏÔ˜ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¶∞™√∫ Î·È ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁﬁ, ƒ·Ê·‹Ï ªˆ˘Û‹,
ÚÒËÓ ÚﬁÂ‰ÚÔ Î·È ‰ÈÂ˘ı‡ÓÔÓÙ· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ¢∂¶∞

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ πˆ¿ÓÓË˜ ªÔ˘ÚÌÔ‡Ú·˜
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ª·ÎÂ‰ÔÓ›·˜
ñ £Âﬁ‰ˆÚÔ˜ º¤ÛÛ·˜
·ÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂µ, ‰ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ Info-Quest AEBE
ñ ¶·Ó·ÁÈÒÙË˜ ∆ÛÔ˘›‰Ë˜
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∆·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ∆·ÌÈÂ˘ÙËÚ›Ô˘
ñ £ÂÔ‰ﬁÛÈÔ˜ ¶·Ï¿ÛÎ·˜
ÂÈ‰ÈÎﬁ˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ π√µ∂,
Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶¿ÓÙÂÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ AıËÓÒÓ, IÛÙÔÚÈÎ‹ Α›ıÔ˘Û· Σ˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ
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ΒΡΑΒΕΙΑ
1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ & ΕΙ∆ΙΚΟ ΕΠΑΘΛΟ: ΣΙΓΟΥΡΙΤΑ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

∆ΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΠΕΤΖΙΚΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΤΜΗΜΑ MARKETING & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΜΠΟΥΣ∆ΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΚΟΥΡ∆ΟΥΠΑΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΚΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΤΖΑΡΑΚΗ ΑΘΗΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΒ∆ΟΜΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΓ∆ΟΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΝΑΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ∆ΡΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

∆ΕΚΑΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΜΙΧΑΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΕΝ∆ΕΚΑΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

∆Ω∆ΕΚΑΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

∆ΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΠΑΠΠΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

∆ΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΣΑΡΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
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ΒΡΑΒΕΙΑ
2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΟΣΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

∆ΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΛΑΒΡΑΝΟΣ ΓΙΑΓΚΟΣ
ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ∆ΟΥΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΤΕΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΒΑΪΛΑΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΕΚΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΠΟΛΥΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒ∆ΟΜΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΑΦΕΝΤΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, IST STUDIES
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2006 - 2007
∆ΕΚΑΤΟΣ ΤΡΙΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

∆ΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΜΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΣΟΥΛΤΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ,
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΚΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΚΑΠΠΕ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΒ∆ΟΜΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΟΓ∆ΟΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΝΑΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΣΧΟΛΗ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

∆ΕΚΑΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΦΙΛΩΝ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ,
ΤΕΙ ΜΕΣΣΟΛΟΓΓΙΟΥ / ΣΧΟΛΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΝ∆ΕΚΑΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΡΑΠΤΗ ΑΝΘΗ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

∆Ω∆ΕΚΑΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

∆ΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΡΗΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

∆ΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΜΠΕΛΕΣΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΡΑ∆ΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
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Οι βρανευθέντες φοιτητές σε αναµνηστική φωτογραφία µε τους (από αριστερά): Γιώργο ∆ρυ, µέλος Εθνικού Συµβουλίου
ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργό, Σοφοκλή Ξυνή, πρόεδρο Mediterranean College, Σπύρο Ταλιαδούρο, υφυπουργό Παιδείας,
Μαριέττα Γιαννάκου, υπουργό Παιδείας, Αλεξάνδρα Κ. Βοβολίνη-Λασκαρίδη, εκδότρια της Οικονοµικής Επιθεώρησης,
Αναστάσιο Τσιώνο, πρύτανη του New York College, Λεωνίδα Γοτζέ, διευθυντή Μεταπτυχιακών New York College,
Χριστίνα Καλοκούβαρου, διεύθυνση ∆ηµοσίων Σχέσεων της Siemens A.E., Χριστίνα Τραϊτοράκη, υπεύθυνη Πληροφόρησης
Τεκµηρίωσης της S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. και Γεώργιο Χιώτη, πρύτανη του IST/University of Hertfordshire

Επιτροπή Αξιολόγησης:
• Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος
πρόεδρος της Επιτροπής, µέλος ∆.Σ. Τιτάν
• Αντιγόνη Λυµπεράκη
καθηγήτρια του Παντείου Πανεπιστηµίου
• Γιάννης ∆ενδρινός
σύµβουλος διοίκησης ΟΑΕ∆
• Γιάννης Παπαβασιλείου
οικονοµικός διευθυντής της Νεοχηµικής - Λ.Β. Λαυρεντιάδης ΑΒΕΕ
• Θεοδόσιος Παλάσκας
ειδικός σύµβουλος της Επιτροπής, διευθυντής του ΙΟΒΕ,
καθηγητής του Παντείου Πανεπιστηµίου
Χώρος τελετής απονοµής βραβείων: Χρηµατιστήριο Αθηνών, Ιστορική Αίθουσα Συναλλαγών
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2007 - 2008
∆ΕΚΑΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΠΑΠΑ∆ΟΥΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

∆ΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:: ΚΟΤΕΤΕ ΜΑΡΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

TPITO ΒΡΑΒΕΙΟ: ΖΗ∆ΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

TETAPTO ΒΡΑΒΕΙΟ: ΑΨΗΛΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΒΑΡΤΖΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΙΕΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

EKTO ΒΡΑΒΕΙΟ: ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

EB∆OMO ΒΡΑΒΕΙΟ: ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΟΓ∆ΟΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΡΑΛΛΗ ΜΑΡΟΥ∆ΙΑ- ΒΑΡΒΑΡΑ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ENATO ΒΡΑΒΕΙΟ: ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

∆EKATO ΒΡΑΒΕΙΟ: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

EN∆EKATO ΒΡΑΒΕΙΟ: ΒΟΡΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

∆Ω∆EKATO ΒΡΑΒΕΙΟ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
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Οι βραβευθέντες φοιτητές σε αναµνηστική φωτογραφία µε τους (από αριστερά): Ευάγγελο Μπαλτά,
γενικό γραµµατέα ΥΠΕΧΩ∆Ε, ∆ηµήτρη Πλατή, γενικό γραµµατέα του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Αλεξάνδρα Κ. Βοβολίνη-Λασκαρίδη, πρόεδρο του Οµίλου Εconomia, Νικόλαο Μουσιόπουλο, πρόεδρο της Επιτροπής
Αξιολόγησης

Επιτροπή Αξιολόγησης:
• Νικόλαος Μουσιόπουλος
π ρόεδρος της Επ ιτροπ ής, καθηγητής του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών
και κοσµήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπ ιστηµίου Θεσσαλονίκης
• Ανδρέας Παπανδρέου
αναπληρωτής καθηγητής στα Οικονοµικά του Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Αθηνών
• Θεόδωρος Πανταλάκης
αντιπρόεδρος ∆.Σ. και διευθύνων σύµβουλος Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.
• Κωνσταντίνος Κουκλέλης
διευθυντής παρακολούθησης Προόδου Εταιρειών Οµίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε.
• Θεοδόσιος Παλάσκας
ειδικός σύµβουλος Επιτροπής, καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου
Χώρος τελετής απονοµής βραβείων: Χρηµατιστήριο Αθηνών
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2008 - 2009
∆ΕΚΑΤΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ:
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΟΜΑ∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

∆ΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, ∆ΕΣΥΠΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ∆ΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΑ,
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΟΥΠΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ, ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΟΣ ΜΗΝΑΣ,
ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ, ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΦΟΥΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΧΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
NEW YORK COLLEGE

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΒΑΛΒΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΦΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

∆ΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΚΑΤΣΙΜΑΡ∆ΟΥ ΜΥΡΤΩ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΡΕΤΣΙΝΑΣ ΑΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ ΑΝΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΚΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΖΑΡΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
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Οι βραβευθέντες φοιτητές σε αναµνηστική φωτογραφία µε τους: Κωστή Χατζηδάκη, υπουργό Ανάπτυξης,
Αλεξάνδρα Κ. Βοβολίνη, πρόεδρο του Οµίλου economia, µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και εκπροσώπους
των Εταιριών-Χορηγών του ∆ιαγωνισµού

Επιτροπή Αξιολόγησης:
Πρόεδρος της Επιτροπής
• Θάνος Σκούρας
καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών
Μέλη
• Σοφία Κουνεκάκη-Εφραίµογλου
πρόεδρος & διευθύνουσα σύµβουλος της VIVODI ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
• Παύλος Μυλωνάς
γενικός διευθυντής και οικονοµικός σύµβουλος του Οµίλου της Εθνικής Τράπεζας
• Αλέξανδρος Σαµαράς
αρχιτέκτων και πρόεδρος του ∆.Σ. του Ελληνοαµερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος
• Στέλιος Σταυρίδης
διευθύνων σύµβουλος της PISCINES IDEALES A.E.
Χώρος τελετής απονοµής βραβείων: Ζάππειο Μέγαρο
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2009 - 2010
∆ΕΚΑΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ∆ΕΚΑΕΤΙΑ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΟΜΑ∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΡΑΝΙΚΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΟΥΚΛΙ∆ΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

∆ΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΛΑΗΣ, ΝΑΝΤΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
UNIVERSITY OF READING, BSc ECONOMICS & ACCOUNTING

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΑΣΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΡΙΑ ΠΙΚΛΑ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

∆ΗΜΗΤΡΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΒΙΒΙΑΝ ΣΠΑΗ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΑΗ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΑΥΡΙ∆ΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

∆ΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΓΚΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
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Οι βραβευθέντες φοιτητές σε αναµνηστική φωτογραφία µε µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και εκπροσώπους
των Εταιρειών-Χορηγών του ∆ιαγωνισµού

Επιτροπή Αξιολόγησης:
• Ελένη ∆ενδρινού-Λουρή
καθηγήτρια του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών,
υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος
• Νίκος Καραµούζης
αναπληρωτής διευθύνων σύµβουλος της EUROBANK EFG
• Λίτσα Παναγιωτοπούλου
διευθύνουσα σύµβουλος της OTEAcademy
• Ιωάννης Σωτηρόπουλος
γενικός διευθυντής ∆υτικών Βαλκανίων, VIVARTIA S.A.
Κλάδος Αρτοποιΐας & Ζαχαρωδών
• Ειδικός σύµβουλος: Αντώνης ∆. Παπαγιαννίδης
δηµοσιογράφος, γενικός διευθυντής του Οµίλου Economia
Χώρος τελετής απονοµής βραβείων: Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
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2010 - 2011
∆ΕΚΑΤΟΣ ΕΒ∆ΟΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΟΜΑ∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΚΙΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΛΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

∆ΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΦΙΛΙΣ ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΝΓΚΟΡ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΜΙΛ ΓΚΟΥΝΓΚΟΡ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΙΝΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΜΑΡΙΑ ΜΠΡΙΑΝΑ, ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ ΤΣΑΚΙΡΙ∆ΗΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ, ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΟΥΝΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ ΣΤΑΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

∆ΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΜΙΧΑΛΗΣ Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΟΛΓΑ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ - ΥΠΟΨΗΦΙΑ ∆Ι∆ΑΚΤΩΡ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΛΥΒΑ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
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Οι νικητές του 17ου economia Φοιτητικού ∆ιαγωνισµού σε αναµνηστική φωτογραφία µε µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης
και εκπροσώπους των Εταιρειών-Χορηγών του ∆ιαγωνισµού

Επιτροπή Αξιολόγησης:
• Σταύρος Μπένος
πρώην υπουργός Πολιτισµού και πρόεδρος του Σωµατείου «∆ιάζωµα»
• Νιόβη Παυλίδου
καθηγήτρια στο τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης,
• Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος
διευθύνων σύµβουλος της ΤΕΜΕΣ Α.Ε
• Κλεάνθης Παπαδόπουλος
πρόεδρος του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου
• Ειδικός σύµβουλος: Αντώνης ∆. Παπαγιαννίδης
δηµοσιογράφος, γενικός διευθυντής του Οµίλου Economia
Χώρος τελετής απονοµής βραβείων: Πολυχώρος Eco Zone του Οµίλου Economia
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2011-2012
∆ΕΚΑΤΟΣ OΓ∆OOΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΟΜΑ∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΝΤΑΝΤΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Κ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

∆ΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΜΕΡΖΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΛΑΤΟΚΟΥΤΗ ΣΟΦΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΡΑ∆ΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΑΜΠΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΣΑΡΑΦΙ∆ΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΣΑΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

∆ΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΣΤΑΜΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΠΑΣΤΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΆΝΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΟ KING'S COLLEGE LONDON

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΤΣΕΤΟΥΡΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-
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Οι νικητές του 18ου economia Φοιτητικού ∆ιαγωνισµού σε αναµνηστική φωτογραφία µε µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης
και εκπροσώπους των Εταιρειών-Χορηγών του ∆ιαγωνισµού.

Επιτροπή Αξιολόγησης:
• Βασίλειος Μακιός
καθηγητής και διευθυντής µονάδας της Ελληνικής Πρωτοβουλίας
Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηµατισµών Corallia.
• Τάσος Τζήκας
πρόεδρος ∆.Σ. του Συνδέσµου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας
και πρόεδρος της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ» Θεσσαλονίκης
• Λεωνίδας Θεόκλητος
αναπληρωτής διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας
• Mιχάλης Mπλέτσας
διευθυντής πληροφορικής του Media Lab MIT και µέλος ∆.Σ. του ΟΤΕ
• Ειδικός σύµβουλος: Αντώνης ∆. Παπαγιαννίδης
δηµοσιογράφος, γενικός διευθυντής του Οµίλου ECONOMIA
Χώρος τελετής απονοµής βραβείων: Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου, Athenian Capitol
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2012-2013
∆ΕΚΑΤΟΣ ΕΝΑΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΟΜΑ∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
∆ΑΓΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, ΚΕΠΑΠΤΣΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΜΙΜΗ ΙΡΙΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

∆ΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΖΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΤΣΙΛΙ∆ΟΥ ΑΝΝΑ-ΛΑΛΙ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΠΕΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΚΡΑΜΠΟΚΟΥΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΠΑΟΥΝΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

∆ΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΣΤΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, UNIVERSITY OF WARWICK
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Οι νικητές του 19ου economia Φοιτητικού ∆ιαγωνισµού σε αναµνηστική φωτογραφία µε µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και
εκπροσώπους των Εταιριών-Χορηγών.

Επιτροπή Αξιολόγησης:
• Χρήστος Γκόρτσος,
αναπληρωτής καθηγητής ∆ιεθνούς Οικονοµικού ∆ικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήµιο
και γενικός γραµµατέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών
• Χρύσανθος ∆ελλαρόκας,
καθηγητής Πληροφοριακών Συστηµάτων στο Boston University School of Management
• Χρήστος Κασκαβέλης,
αντιπρόεδρος ∆.Σ. της Velti Center for Innovation
• ∆ιονύσης Κολοκοτσάς,
Public Policy manager, Google
• Ειδικός σύµβουλος: Αντώνης ∆. Παπαγιαννίδης,
δηµοσιογράφος, γενικός διευθυντής του Οµίλου Economia
Χώρος τελετής απονοµής βραβείων: Πολυχώρος Eco Zone του Οµίλου Economia
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2013 - 2014
ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΟΜΑ∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΠΟΥΡΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

∆ΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ΑΝΕΖΙΝΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΥΡΤΩ, ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ,
ΧΑΛΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΚΟΛΛΙΑ ΣΟΦΙΑ
ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΧΑΓΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

∆ΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΚΑΡΙΕΝΤΙ∆ΟΥ ∆ΑΝΑΗ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΜΟΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ,
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
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Οι νικητές του 20ού economia Φοιτητικού ∆ιαγωνισµού σε αναµνηστική φωτογραφία µε µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και
εκπροσώπους των Εταιριών-Χορηγών.

Επιτροπή Αξιολόγησης:
• Τάκης Αθανασόπουλος,
πρόεδρος ΙΟΒΕ
• Νέλλη Κάτσου,
αντιπρόεδρος και διευθύνουσα σύµβουλος της Pharmathen
• Ελευθέριος Θ. Ιακώβου,
καθηγητής, πρόεδρος τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ.
• Ανδρέας Ζοµπανάκης,
πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος του Ταµείου Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας,
πρόεδρος της Vector Partners
• Ειδικός σύµβουλος: Αντώνης ∆. Παπαγιαννίδης,
δηµοσιογράφος, γενικός διευθυντής του Οµίλου Economia
Χώρος τελετής απονοµής βραβείων: Πολυχώρος Eco Zone του Οµίλου Economia
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2014 - 2015
ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΥΓΕΙΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΜΠΑΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΥΡΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ , ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΣΙΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΖΕΡΔΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΖΕΡΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
FACULTY OF BUSINESS ECONOMICS, METROPOLITAN COLLEGE OF ATHENS

ΡΟΝΤΟΥ ΕΛΕΝΑ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΡΟΝΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΓΕΩΠΩΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΑΓΓΕΛΗ ΣΟΥΖΑΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΑΡΜΠΟΜΠΙΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΟΥΛΗ ΑΓΛΑΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΜΑΔΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ,
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ&ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΨΥΧΑΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ,
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ,
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΒΑΪΤΣΑ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ,
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, DEREE
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Οι νικητές του 21ου economia Φοιτητικού Διαγωνισμού σε αναμνηστική φωτογραφία με μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και
εκπροσώπους των Εταιριών – Χορηγών.

Επιτροπή Αξιολόγησης:
• Κυριάκος Σουλιώτης,
επίκουρος καθηγητής Πολιτικής Υγείας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
• Λίνα Νικολοπούλου,
διευθύνουσα σύμβουλος της Mindwork
• Κωνσταντίνος Ευριπίδης,
καθηγητής, πρόεδρος τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ.
• Ανδρέας Ζομπανάκης,
πρόεδρος Λέσχης Επιχειρηματικότητας, διευθύνων σύμβουλος Genesis Pharma
• Ειδικός σύμβουλος: Αντώνης Δ. Παπαγιαννίδης,
δημοσιογράφος, διευθυντής του περιοδικού Οικονομική Επιθεώρηση
Χώρος τελετής απονομής βραβείων: Αμφιθέατρο Αντώνης Τρίτσης του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ)
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22ος Φοιτητικός
Διαγωνισμός

Χορηγοί
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1ο Βραβείο Ομαδικής Εργασίας

economia.gr

Αναμνηστικό Έπαθλο
4 ηλεκτρονικές ετήσιες συνδρομές
Οικονομική Επιθεώρηση

2 Διπλά εισιτήρια εξωτερικού

2ο Βραβείο Ομαδικής Εργασίας

1 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Management,αξίας 2.000 ευρώ

2 εισιτήρια (με επιστροφή)
για δύο άτομα το καθένα

3ο Βραβείο Ομαδικής Εργασίας

4 εισιτήρια (με επιστροφή)
για δύο άτομα το καθένα

4 ετήσιες συνδρομές στο
περιοδικό Επιχείρηση

4ο Βραβείο Ομαδικής Εργασίας

3 διανυκτερεύσεις για 2 άτομα στα ξενοδοχεία
COCO-MAT NAFSIKA ή COCO-MAT Κολωνάκι

2 Scooterise Tour με ηλεκτρικά
οχήματα Trikke στην Αθήνα

5ο Βραβείο Ομαδικής Εργασίας

2 διανυκτερεύσεις για για 2 άτομα
στα ξενοδοχεία COCO-MAT NAFSIKA ή COCO-MAT Κολωνάκι
56

1 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Management αξίας 2.000

1 προπληρωμένη κάρτα
αξίας 250 ευρώ
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1ο Βραβείο Ατομικής Εργασίας
economia.gr

Υποτροφία αξίας 12.500 ευρώ

Αναμνηστικό Έπαθλο
1 ηλεκτρονική ετήσια συνδρομή
Οικονομική Επιθεώρηση

2ο Βραβείο Ατομικής Εργασίας
economia.gr

Υποτροφία αξίας έως 9.500 ευρώ

1 ηλεκτρονική ετήσια συνδρομή
Οικονομική Επιθεώρηση

3ο Βραβείο Ατομικής Εργασίας

Χρηματικό Έπαθλο, αξίας 1.000 ευρώ

4ο Βραβείο Ατομικής Εργασίας

Η/Υ Quest τελευταίας τεχνολογίας

5ο Βραβείο Ατομικής Εργασίας

1 προπληρωμένη κάρτα αξίας 250 ευρώ
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Υποστηρικτές Χορηγοί

Υπό την Αιγίδα

Χορηγοί Επικοινωνίας

Χορηγός εκδήλωσης

Διοργανωτής

www.economia.gr
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) ιδρύθηκε το 1920 ως Ανωτάτη
Σχολή Εμπορικών Σπουδών με πρωτοβουλία του Ελευθερίου Βενιζέλου και δωρεά του
εθνικού ευεργέτη Γρηγορίου Μαρασλή. Είναι κατά σειρά αρχαιότητας, το τρίτο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας και το πρώτο στον χώρο των Οικονομικών Επιστημών και της Διοίκησης των Επιχειρήσεων.
Αποστολή του είναι η παραγωγή και διάδοση γνώσης σε τομείς που υπηρετούν την
εθνική και τη διεθνή οικονομία και κοινωνία, καθώς επίσης και η διάπλαση υπεύθυνων πολιτών ικανών να δημιουργήσουν, να προσφέρουν, να συμμετέχουν και να
ηγούνται στο ευρύτερο διεθνές περιβάλλον. Χιλιάδες απόφοιτοί του είναι σήμερα υψηλόβαθμα στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, Καθηγητές σε ελληνικά και ξένα
πανεπιστήμια και μέλη διεθνών οργανισμών. Ταυτόχρονα, το ΟΠΑ συγκαταλέγεται
στα Πανεπιστήμια με την υψηλότερη ζήτηση μεταξύ των υποψηφίων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Την επιστημονική ταυτότητα του ΟΠΑ προσδιορίζουν οι τρεις του Σχολές: η Σχολή
Οικονομικών Επιστημών, η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, η Σχολή Επιστημών και
Τεχνολογίας της Πληροφορίας, στις οποίες εντάσσονται τα 8 Προπτυχιακά του Τμήματα. Προσφέρει 36 δημοφιλή Μεταπτυχιακά Προγράμματα Πλήρους και Μερικής
Φοίτησης καθώς και Διδακτορικά Προγράμματα με σημαντική ερευνητική δραστηριότητα. Με εφόδια το εξαιρετικό διδακτικό και φοιτητικό του δυναμικό, την προσήλωση στην καινοτομία και την κοινωνική προσφορά, την ακαδημαϊκή δεοντολογία
και την επιστημονική έρευνα, το ΟΠΑ επιδιώκει συνεχώς την εξωστρέφεια και την
αριστεία. Με υποδομές και εξοπλισμό που συνεχώς προσαρμόζονται στις απαιτήσεις
της εποχής και προσφέροντας ένα σύνολο υπηρεσιών διασύνδεσης και πολιτιστικών,
αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων, το ΟΠΑ προσφέρει στους φοιτητές του στέρεες
βάσεις για την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη.
Στις πρόσφατες διακρίσεις του ΟΠΑ συγκαταλέγονται κορυφαίες θέσεις σε διεθνείς
λίστες κατάταξης (QS, Times Higher Education, Eduniversal), διεθνείς πιστοποιήσεις
από οργανισμούς υψηλού κύρους όπως AMBA και CFA Institute, βραβεύσεις από την
Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της διασύνδεσης
με την αγορά, καθώς και συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα και οργανισμούς όπως το AACSB
και το United Nations Global Compact. Τέλος, στην πρόσφατη εξωτερική αξιολόγηση
από ομάδα διεθνών ακαδημαϊκών προσωπικοτήτων το ΟΠΑ διακρίθηκε ως "το κορυφαίο εκπαιδευτικό ίδρυμα" στη χώρα στα επιστημονικά πεδία που θεραπεύει και ως
αντάξιο κορυφαίων ιδρυμάτων του εξωτερικού.
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ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΟΒΕ)
Το ΙΟΒΕ είναι ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικός, κοινωφελής, ερευνητικός οργανισμός. Ιδρύθηκε το 1975 με δύο σκοπούς: αφενός να προωθεί την επιστημονική έρευνα για τα τρέχοντα και αναδυόμενα προβλήματα της ελληνικής
οικονομίας και αφετέρου να παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση και να διατυπώνει προτάσεις, οι οποίες είναι χρήσιμες στη διαμόρφωση πολιτικής.
Η δραστηριότητα του ΙΟΒΕ μέσα στην ελληνική κοινωνία χαρακτηρίζεται από μια μοναδικότητα, αφού είναι ανεξάρτητος και αδέσμευτος οργανισμός που ασχολείται με τα μείζονα ζητήματα της οικονομίας και έχει βασική
επιδίωξη να παρεμβαίνει έγκαιρα, να επισημαίνει, δηλαδή, σήμερα τα κρίσιμα ζητήματα του μέλλοντος και να προτείνει λύσεις.
Στα πλαίσια αυτά, σύμφωνα με το Καταστατικό του, το ΙΟΒΕ επιτελεί τις
ακόλουθες λειτουργίες:
• Διεξάγει εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα για βασικά διαρθρωτικά
και τομεακά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας καθώς και για γενικότερα
ζητήματα της οικονομικής πολιτικής.
• Παρακολουθεί και αναλύει τις βραχυπρόθεσμες οικονομικές τάσεις, καταγράφει το επιχειρηματικό κλίμα και διατυπώνει προβλέψεις για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
• Παρέχει αξιόπιστες και συνεχώς ενημερωμένες πληροφορίες για συγκεκριμένους τομείς και κλάδους της ελληνικής οικονομίας.
• Συνεργάζεται με ξένα ερευνητικά ινστιτούτα και διεθνείς οργανισμούς σε
θέματα κοινού ενδιαφέροντος και συμμετέχει σε διεθνείς έρευνες για οικονομικά θέματα και πολιτικές.
• Παρεμβαίνει και συμβάλλει στο δημόσιο διάλογο σε θέματα οικονομικής
πολιτικής.
• Αναθέτει και χρηματοδοτεί μελέτες.
Το Ίδρυμα επιτελεί την αποστολή του διατηρώντας θέση επιστημονικής
και ακαδημαϊκής ουδετερότητας. Οι κρίσεις επί θεμάτων πολιτικής και προτάσεις, που περιέχονται στις εκδόσεις του, εκφράζουν τις απόψεις του ερευνητή/συγγραφέα και δεν αντανακλούν, κατ' ανάγκη, τη γνώμη των μελών του
ΙΟΒΕ, της Διοίκησης ή των χορηγών του.
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BAHAS, GRAMATIDIS & PARTNERS
Η δικηγορική εταιρία Μπαχάς, Γραμματίδης & Συνεταίροι έχει μια ιστορία 32 ετών
στην άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος στην Ελλάδα. Ανάμεσα στους πε¬λάτες
της συγκαταλέγονται ελληνικές και ξένες εταιρείες και όμιλοι, τράπεζες, πρε¬σβείες,
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, οργανισμοί κοινής ωφέλειας, το
ελληνικό δημόσιο, ιδρύματα και ιδιώτες. Ασκεί όλους τους κλάδους του δικαίου με έμφαση στο εμπορικό, αστικό, εργατικό και διοικητικό δίκαιο, έχει έντονη δικαστηριακή
και διαιτητική παρουσία, ενώ παράλληλα ασχολείται σε μεγάλο βαθμό με το πρόγραμμα
ιδιωτικοποιήσεων και με το νομοθετικό έργο της ελληνικής κυβέρνησης.
Με μία δύναμη 27 έμπειρων δικηγόρων, συνεπικουρούμενων από ασκούμενους
δικηγόρους και εξειδικευμένο διοικητικό προσωπικό και εκπαιδευμένων στο να αν-τιλαμβάνονται τις ανάγκες των πελατών τους και στο να ασκούν προληπτική δικηγορία, η δικηγορική εταιρεία Μπαχάς, Γραμματίδης & Συνεταίροι έχει τη δυνατότητα
να διεκπεραιώνει σύνθετες υποθέσεις, να ανοίγει δρόμους στην εξέλιξη του δικαίου
και να εισαγάγει καινοτόμες πρακτικές στην άσκηση της δικηγορίας, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα και πληρέστερα οι πελάτες της. Παράλληλα, μέσα από ένα
δί¬κτυο αποτελούμενο από γνωστά και επιφανή δικηγορικά γραφεία σε 37 χώρες, έχει
τη δυνατότητα να διευκολύνει τις εξωστρεφείς δραστηριότητες των ελληνικών επιχει-ρήσεων.
Τέλος, η δικηγορική εταιρεία Μπαχάς, Γραμματίδης & Συνεταίροι έχει μια έντονη
κοινωνική παρουσία μέσα από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ενώ παράλληλα στηρίζει κι επιβραβεύει καινοτόμες επιχειρηματικές
προτάσεις ιδιαίτερα προερχόμενες από νέους ανθρώπους.
.
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ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι ένας πολύ-περιφερειακός, ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με 113 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας την
επιχειρησιακή βάση του στην Ελλάδα, όπου η μετοχή της μητρικής Εταιρίας είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από το 1912, αναπτύσσει σήμερα καθετοποιημένη δραστηριότητα, παραγωγική και εμπορική, σε 13 χώρες ενώ διαθέτει
εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε εννέα χώρες.
Μακρόχρονη, σφαιρική και ισόρροπη στρατηγική
Για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ, οι προσδοκίες οικονομικής και βιώσιμης ανάπτυξης είναι
αλληλένδετες και αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία κτίζεται ο σχεδιασμός του Ομίλου. Στη διάρκεια αρκετών ετών οικονομικής και κοινωνικής κρίσης σε βασικές αγορές, η στρατηγική μας μάς έδειξε το δρόμο και συνέβαλε στην ενίσχυση της
επιχειρηματικής μας θέσης, ενώ παράλληλα έθεσε γερά θεμέλια πάνω στα οποία μπορούμε να οικοδομήσουμε.
Για την επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων, δίνουμε προτεραιότητα
στους ανθρώπους μας και προάγουμε τη συνεχή αυτο-βελτίωση και καινοτομία σε όλον τον Όμιλο. Ο σεβασμός του φυσικού περιβάλλοντος και οι ισχυροί δεσμοί με τις τοπικές κοινότητες στις περιοχές που δραστηριοποιούμαστε
είναι καθοριστικής σημασίας στις καθημερινές μας δραστηριότητες, μας βοηθούν να δημιουργούμε αξία για ένα ευρύ φάσμα συμ-μετόχων και να ικανοποιούμε τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα σε όλους τους τομείς.
Οι Αξίες μας στον πυρήνα της ύπαρξής μας
Μας καθοδηγούν σε ό,τι κάνουμε. Προερχόμενες από τις αρχές, τα «πιστεύω» και το όραμα των ιδρυτών του Τιτάνα, είναι βαθιά ριζωμένες στην παράδοση μας και έχουν γαλουχήσει τους ανθρώπους μας για περισσότερο από
έναν αιώνα.
Ακεραιότητα
•
Ακολουθούμε ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές
•
Συμπεριφερόμαστε με διαφάνεια και αξιοπιστία
•
Επικοινωνούμε με άμεσο και ανοιχτό τρόπο
Γνώση
•
Εμπλουτίζουμε την εταιρική μας γνώση
•
Αποκτούμε υψηλή κατάρτιση σε όλους τους τομείς
•
Επιδιώκουμε την αριστεία στις βασικές μας ικανότητες
Αξία στον πελάτη
•
Επιδιώκουμε να ικανοποιούμε τις ανάγκες των πελατών μας
•
Αναζητούμε πρωτοποριακές λύσεις
•
Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες
Δέσμευση έναντι στόχων
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•
Προσθέτουμε αξία για τους μετόχους
•
Θέτουμε ξεκάθαρους στόχους
•
Επιδιώκουμε υψηλά πρότυπα
Συνεχής Βελτίωση
•
Πιστεύουμε στην οργάνωση που μαθαίνει
•
Ενθαρρύνουμε την πρωτοβουλία
•
Ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
•
Δίνουμε προτεραιότητα στην ασφάλεια της εργασίας
•
Πρεσβεύουμε και στοχεύουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη
•
Συμπράττουμε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) είναι ο φορέας εκπροσώπησης των ελληνικών και ξένων πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το
1928 και είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Εκφράζει τις θέσεις των τραπεζών-μελών της, παρεμβαίνει συμβουλευτικά στη ρυθμιστική διαδικασία, συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων σε νομοπαρασκευαστικές ή τεχνικές επιτροπές σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, προωθεί τον υγιή και
ελεύθερο ανταγωνισμό στον χρηματοπιστωτικό τομέα και συνεργάζεται με φορείς και
ενώσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα άλλων χωρών στο πλαίσιο διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας. Στόχος της είναι ο συλλογικός εκσυγχρονισμός των τραπεζώνμελών της και η συνολική ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού τομέα.
Η ΕΕΤ αριθμεί σήμερα 16 τράπεζες-μέλη, 7 τακτικά και 9 συνδεδεμένα, με:
• περισσότερους από 44.000 άμεσα απασχολούμενους τραπεζοϋπαλλήλους προσωπικό σήμερα
• 2.500 τραπεζικά καταστήματα
• 5.450 Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές (ΑΤΜ)
• δραστηριοποίηση σε 13 τραπεζικές αγορές του εξωτερικού μέσω θυγατρικών
τραπεζών και υποκαταστημάτων, με περισσότερα από 2.500 τραπεζικά καταστήματα και σχεδόν 38.000 απασχολούμενο προσωπικό.
Σημειώνεται ότι η Ελληνική Ένωση Τραπεζών δεν είναι τράπεζα, δεν ασκεί οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση τραπεζική εργασία, ούτε διατηρεί κεφάλαια για λογαριασμό
των μελών της ή του κοινού.
Επίσης, δεν αποτελεί εποπτική αρχή των τραπεζών, δεν επιβάλλει κανόνες κανονιστικής συμμόρφωσης και δεν είναι εργοδοτική ένωση ούτε συνάπτει συλλογικές
συμβάσεις εργασίας.
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ALBA GRADUATE BUSINESS SCHOOL
AT THE AMERICAN COLLEGE OF GREECE
Business unusual
Με στόχο να εκπαιδεύσει τους οραματιστές ηγέτες του αύριο και να προωθήσει
ενεργά την επιστημονική έρευνα και τη δημιουργία νέας γνώσης, το ALBA Graduate
Business School at The American College of Greece, λειτουργεί ως ένας ανεξάρτητος
μη κρατικός, μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, υπό την αιγίδα του ΣΕΒ, της ΕΕΔΕ και του ΕΒΕΑ.
Εκπαιδευτικά Προγράμματα
• Executive MBA • The ALBA MBΑ • MBA in Banking (υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών) • MBA in Shipping • MSc in Shipping Managemenet • MSc
in Finance • MSc in Risk Management • MSc in Marketing • MSc in Strategic Human
Resources Management • MSc in Business for Lawyers • Double Masters for Lawyers (σε
συνεργασία με το University of Reading, School of Law) • MSc in International Business
and Management • MSc in International Shipping and Finance (σε συνεργασία με το
University of Reading) • MSc in Entrepreneurship • MSc in Tourism Management
Τα περισσότερα από τα προγράμματα σπουδών του είναι πιστοποιημένα από εξειδικευμένους Διεθνείς Οργανισμούς Πιστοποίησης, όπως το The Association of MBAs
(AMBA) και το European Foundation for Management Development (EFMD/EPAS).
Επιφανείς Καθηγητές
Τόσο το μόνιμο διδακτικό προσωπικό, όσο και οι επισκέπτες καθηγητές του ALBA,
είναι επιφανείς ακαδημαϊκοί με πλήθος δημοσιεύσεων αλλά και επαγγελματίες με
εκτενή διδακτική, ερευνητική και συμβουλευτική εμπειρία, προερχόμενοι από καταξιωμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα του εξωτερικού.
Επαγγελματική Αποκαταστάση Αποφοίτων
Το Γραφείο Σταδιοδρομίας και Αποφοίτων του ALBA παρέχει σε όλους τους φοιτητές και αποφοίτους συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα διαχείρισης σταδιοδρομίας και αναζήτησης εργασίας, συμβάλλοντας σημαντικά στην επαγγελματική
αποκατάστασή τους:
• Ατομικές συναντήσεις Career Coaching
• Σεμινάρια σε θέματα αναζήτησης εργασίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
• Εταιρικές παρουσιάσεις μεγάλων εταιρειών αλλά και career panels με καταξιωμένα και έμπειρα στελέχη της αγοράς εργασίας.
Επιπλέον, το ALBA Career Forum προσελκύει κάθε χρόνο πάνω από 150 στελέχη
μεγάλων εταιρειών που αναζητούν να καλύψουν τις ανάγκες τους για υψηλού επιπέδου στελεχιακό δυναμικό.
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Διαθέσιμες Υποτροφίες και Εκπτώσεις διδάκτρων
Το ALBA προσφέρει μερικές υποτροφίες σε υποψήφιους με κριτήριο την αριστεία,
καθώς και οικονομική ενίσχυση σε υποψήφιους με περιορισμένα οικονομικά μέσα.
Ειδικά για τις εταιρείες που χρηματοδοτούν στελέχη τους, το ALBA προσφέρει εκπτώσεις προκειμένου να ενισχύσει την προσπάθειά τους για εκπαίδευση υψηλών προδιαγραφών. Για τις εταιρείες-μέλη του ALBA, ισχύουν επιπλέον ειδικά προνόμια.
Executive Education
Το ALBA αποτελεί την πρώτη επιλογή των μεγαλύτερων εταιρειών για την επιμόρφωση των στελεχών τους. Τα τελευταία χρόνια, το ALBA Executive Development
έχει ανταποκριθεί στις ανάγκες άνω των 900ων εταιριών και έχει εκπαιδεύσει πάνω
από 9.500 στελέχη ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων, προσφέροντας σεμινάρια σε όλο το εύρος του management, mini MBAs, Προγράμματα Ανάπτυξης Ηγεσίας
αλλά και ολοκληρωμένα Ενδοεπιχειρησιακά ΜΒΑ. Επίσης, το ALBA Executive Development διοργανώνει ετησίως μία σειρά Ανοικτών Σεμιναρίων, τα οποία απευθύνονται
σε στελέχη διαφορετικών βαθμίδων και σε επαγγελματίες που επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να αναπτύξουν τις προσωπικές και επαγγελματικές τους δεξιότητες.
Χρηματοδοτούμενη Έρευνα
Το ALBA, στα πλαίσια της αποστολής του για δημιουργία και διάχυση νέας γνώσης
στην ελληνική κοινωνία και οικονομία, αναλαμβάνει και υλοποιεί, σε συνεργασία με
εθνικούς και διεθνείς φορείς (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, συμβουλευτικές εταιρείες) και με χρηματοδότηση από δημόσιους ή/ και ιδιωτικούς φορείς, έργα εφαρμοσμένης έρευνας στα γνωστικά πεδία της διοίκησης επιχειρήσεων. Έχει συμμετάσχει τα
τελευταία χρόνια σε άνω των 20, χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
Εθνικούς φορείς, ερευνητικά έργα, στα πλαίσια των οποίων έχει συνεργασθεί με περισσότερους από 100 ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Επίσης, το ALBA έχει σχεδιάσει και
εφαρμόσει σειρά ερευνητικών έργων για λογαριασμό ελληνικών και ξένων ιδιωτικών
οργανισμών (εταιρειών, ιδρυμάτων, κ.λπ.) στα πλαίσια προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Επιχειρηματικότητα στο ALBA
Το ALBA Hub for Enterprise and Development (AHEAD) συνδέει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα στο ALBA. Αναλαμβάνει και διαχειρίζεται χρηματοδοτούμενα ερευνητικά και εκπαιδευτικά έργα. Υποστηρίζει μαθητές και
αποφοίτους επιχειρηματίες μέσω αποκλειστικών υπηρεσιών, ενώ εργάζεται στενά με το
επιχειρηματικό οικοσύστημα της Ελλάδας για την τόνωση κάθε μορφής επιχειρείν.
ALBA Graduate Business School at The American College of Greece
Κολλέγιο Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ξενίας 6-8, 115 28 Αθήνα, Τηλ.:210 8964531, Fax.: 210 8964737, www.alba.edu.gr
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IST - INDEPENDENT STUDIES
OF SCIENCE & TECHNOLOGY
Το IST ιδρύθηκε το 1989 και σήμερα, είναι ένα πολυδύναμο και πολυεπίπεδο εκπαιδευτικό ίδρυμα με άδεια από το Υπουργείο Παιδείας. Σε συνεργασία με διακεκριμένα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού όπως το London South Bank University, το
University of London International Programmes, το University of Limerick και το Catholic
University of Lyon, το IST προσφέρει Bachelors και Masters, Supported Distance Learning
προγράμματα, καθώς και προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης & Εξειδίκευσης, Σεμινάρια και Επιμορφωτικά Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης σε τρεις κύριους ακαδημαϊκούς τομείς: τις Επιχειρησιακές & Οικονομικές Επιστήμες, την Επιστήμη ΥπολογιστώνΠληροφορική και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες & Επιστήμες Υγείας.
Η επιτυχής ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών στο IST οδηγεί στην απόκτηση
Bachelors και Masters, τα οποία απονέμονται από τις Πρυτανικές Αρχές των συνεργαζομένων πανεπιστημίων και αναγνωρίζονται τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και παγκοσμίως.
Οι απόφοιτοι του IST έχουν έτσι απεριόριστες δυνατότητες για επαγγελματική αποκατάσταση τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ενώ παράλληλα διατηρούν ισχυρούς δεσμούς με το Σύλλογο Αποφοίτων.
Στο IST, προωθούμε την επιχειρηματικότητα, ενθαρρύνουμε την καινοτομία, προσφέρουμε κίνητρα και καλλιεργούμε τις δεξιότητες των φοιτητών στοχεύοντας στη σύνδεση της
εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, εφαρμόζοντας ένα νέο, καινοτόμο μοντέλο σπουδών που ονομάζεται business facing. Ο στόχος αυτός
επιτυγχάνεται μέσω προγραμμάτων σπουδών άμεσα συμβατών με την αγορά εργασίας, μέσω
συνεργασιών με φορείς, επιμελητήρια και επιχειρήσεις όλων των κλάδων της ελληνικής οικονομίας, αλλά και μέσω μίας πληθώρας δραστηριοτήτων για τους φοιτητές σε συνεργασία
με επιχειρήσεις (π.χ. Ημέρα Καριέρας, διαλέξεις, παρουσιάσεις, σεμινάρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις, διαγωνισμός επιχειρηματικότητας και καινοτομίας Crazy Business Ideas).
Το IST συμμετέχει, ενεργά, ως μέλος στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Αθηνών (EBEA) με το οποίο έχει υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας, στο Ελληνοβρετανικό Επιμελητήριο, στο Σύλλογο Ελληνικών Κολλεγίων και στο Σύνδεσμο Ελληνικών
Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ). Το καταξιωμένο ακαδημαϊκό προσωπικό μας δραστηριοποιείται στην επιστημονική έρευνα και συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα
που αφορούν στην απασχόληση και στην επιχειρηματικότητα.
Το IST διαθέτει ακαδημαϊκή δομή και οργάνωση εφάμιλλες με εκείνες των φημισμένων Πανεπιστημίων του εξωτερικού. Η δέσμευση του IST σε θέματα ποιότητας υπογραμμίζεται από την απόκτηση του διεθνώς αναγνωρισμένου πιστοποιητικού ποιότητας ISO
9001:2008 “για τη σχεδίαση και υλοποίηση προγραμμάτων σπουδών πανεπιστημιακού
επιπέδου”, ενώ η ακαδημαϊκή ποιότητα ελέγχεται και διασφαλίζεται από διεθνείς οργανισμούς, όπως το Quality Assurance Agency (QAA) και το British Accreditation Council for
Higher and Further Education (BAC) της M. Βρετανίας.
Από τον Σεπτέμβριο του 2003, το IST λειτουργεί σε εγκαταστάσεις διεθνών προδιαγραφών, συνολικής έκτασης 9.500 τ.μ., ειδικά κατασκευασμένες για να εξυπηρετούν τις
ανάγκες ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακού επιπέδου, με 25 αίθουσες δια-
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λέξεων όλες με φυσικό φως, κλιματισμό και οπτικοακουστικά μέσα, Βιβλιοθήκη με ηλεκτρονική και έντυπη πρόσβαση, φωτοτυπικά μηχανήματα και άνετο αναγνωστήριο, Εργαστήρια Υπολογιστών 150 θέσεων με συστήματα τελευταίας τεχνολογίας και γρήγορη
πρόσβαση στο internet, ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο (WiFi), προσβασιμότητα για
άτομα με ειδικές ανάγκες και ένα καλαίσθητο café με άνετο και ευχάριστο περιβάλλον.
Προγράμματα Σπουδών:
Catholic University of Lyon (France):
Bachelor in International Business
University of Limerick
• BSc (Honours) Psychology
London South Bank University (UK):
MBA (Master in Business Administration)
MSc Accounting and Finance (NEW)
MSc International Accounting with Finance (NEW)
MSc International Tourism and Hospitality Management (NEW)
MSc Web and Mobile Computing (NEW)
MSc Internet and Database Systems (NEW)
BSc (Honours) Business Management
BSc (Honours) Accounting & Finance
BA (Honours) Tourism, Hospitality and Leisure Management (NEW)
BSc (Honours) Business Information Technology
BSc (Honours) Computing
BSc (Honours) Web Development
University of London International Programmes (UK):
Μέσω των Διεθνών Προγραμμάτων του University of London, δίνεται η δυνατότητα
στους φοιτητές να φοιτήσουν στα κάτωθι προγράμματα του University of London στο IST,
με την ακαδημαϊκή επίβλεψη* των ακόλουθων Κολλεγίων του Πανεπιστημίου:
a) London School of Economics and Political Science (LSE)
BSc Accounting and Finance
BSc Politics and International Relations
Postgraduate Diploma in Banking
b) Royal Holloway
BSc Business Administration
c) Goldsmiths
BSc Computing and Information Systems
Η Ακαδημαϊκή επίβλεψη για όλα τα προγράμματα σπουδών του University of London
International Programmes γίνεται από τα Κολλέγια του Πανεπιστημίου. Οι ακαδημαϊκοί
των Κολλεγίων σχεδιάζουν το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών, ετοιμάζουν το
εκπαιδευτικό υλικό και είναι αρμόδιοι για την αξιολόγηση των φοιτητών.
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AEGEAN AIRLINES
«Η AEGEAN , η μεγαλύτερη ελληνική αεροπορική εταιρεία και μέλος της Star Alliance, ξεκινώντας την πορεία της τον Μάιο του 1999 ως και σήμερα, προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας τόσο σε ανθρώπινο όσο και σε υλικό επίπεδο, σε πτήσεις
μικρών και μεσαίων αποστάσεων. Σε συνέχεια της εξαγοράς της Olympic Air το 2013,
η AEGEAN σήμερα, ως η μεγαλύτερη ελληνική προσπάθεια που έχει υπάρξει ποτέ στον
χώρο των αερομεταφορών, επενδύει σταθερά στην ανάπτυξη δικτύου εσωτερικού και
εξωτερικού, ενισχύει τον τουρισμό με νέα δρομολόγια και αύξηση θέσεων και καλύπτει
όλη την Ελλάδα, με ιδιαίτερη μέριμνα για την ευαίσθητη ζώνη της άγονης γραμμής.
Παράλληλα η εταιρεία συμβάλλει στην περαιτέρω αναβάθμιση του ελληνικού τουρισμού και της ελληνικής οικονομίας.
Η AEGEAN μετέφερε το 2015 συνολικά 11.6 εκ. επιβάτες ενώ το πρόγραμμα της
εταιρείας το 2016, περιλαμβάνει ένα δίκτυο 145 προορισμών σε 45 χώρες. Οι πτήσεις
θα πραγματοποιούνται με έναν από τους νεότερους στόλους στην Ευρώπη, που αποτελείται πλέον από 61 αεροσκάφη, μετά την πρόσφατη επένδυση σε επιπλέον καινούργια Airbus A320ceos.
Το 2015 η AEGEAN βραβεύτηκε ως «Καλύτερη περιφερειακή αεροπορική εταιρεία
στην Ευρώπη» σε έρευνα που έγινε σε περισσότερους από 18,8 εκατ. επιβάτες από τα
Skytrax World Airline Awards. Το βραβείο αυτό – που απονέμεται στην AEGEAN για
6η φορά από το 2009 έως σήμερα – αποτελεί ακόμη μια απόδειξη της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία στους επιβάτες της, οι οποίοι την εμπιστεύονται σταθερά και την τοποθετούν στην κορυφή των επιλογών τους».
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ΕΛΛHNIKH ΕTAIPΕIA
ΔIOIKHΣEΩΣ ΕΠIXEIPHΣEΩN (ΕΕΔΕ)
Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) ιδρύθηκε το 1962. Είναι
σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που σκοπό έχει τη διάδοση, ανάπτυξη και
προβολή των αρχών, των μεθόδων και της πρακτικής του σύγχρονου μάνατζμεντ. Τα
Μέλη της είναι νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και οργανισμοί του ιδιωτικού και του
δημόσιου τομέα, καθώς και φυσικά πρόσωπα, ανώτατα και ανώτερα διευθυντικά στελέχη, επιχειρηματίες, καθηγητές Πανεπιστημίων και φοιτητές.
Στο πλαίσιο της ΕΕΔΕ λειτουργούν πέντε Ινστιτούτα που δραστηριοποιούνται το
καθένα σε εξειδικευμένες λειτουργίες του μάνατζμεντ και τέσσερις τομείς που ασχολούνται με γενικότερα θέματα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος: Ελληνικό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ (ΕΙΜ), Ελληνικό Ινστιτούτο Οικονομικής Διοικήσεως (ΕΙΟΔ),
Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικήσεως Παραγωγής Προϊόντων & Υπηρεσιών (ΕΙΔΙΠ), Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΕΙΠ), Ελληνικό Ινστιτούτο Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΜΑΔ), Τομέας Ανάπτυξης Γυναικών Μάνατζερ
& Επιχειρηματιών (ΤΟΓΜΕ), Τομέας Μάνατζμεντ Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΤΟΜΔΔΑ), Τομέας Ηγεσίας (ΤΗΓΕ) και Τομέας Εταιρικών Υποθέσεων
(ΤΕΥΠ).
Σήμερα η ΕΕΔΕ συγκαταλέγεται στα πέντε μεγαλύτερα Management Associations
παγκοσμίως σε επίπεδο Μελών και Έργου. Έχει εκπαιδεύσει, κατά τη διάρκεια των 54
χρόνων λειτουργίας της, περισσότερα από 500.000 στελέχη, έχει προσφέρει περισσότερες από 800.000 ώρες εκπαίδευσης μέσα από 17.500 εκπαιδευτικά προγράμματα,
ενώ το Μεταπτυχιακό της πρόγραμμα πραγματοποιείται σε 27 πόλεις της χώρας και
έχει περισσότερους από 4.200 αποφοίτους.
Η Στρατηγική και η Δράση της αναπτύσσονται στους ακόλουθους βασικούς πυλώνες: Εκπαίδευση, Ενημέρωση, Δικτύωση, Δημιουργία εργαλείων και υποδομών, Επικοινωνία, Ευρωπαϊκά Κοινοτικά Προγράμματα και υπηρεσίες Τελικού Δικαιούχου για
τη διαχείριση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων. Οι δραστηριότητές της
εκτείνονται σε όλη την Ελλάδα.
Τελικός στόχος της ΕΕΔΕ είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, μέσα από την ανάπτυξη των ανθρώπων τους. Παράλληλα στοχεύει στην προσφορά σύγχρονων ποιοτικών και
εξειδικευμένων υπηρεσιών, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του δύσκολου οικονομικού περιβάλλοντος, με ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη
ηγετικών ικανοτήτων, ενώ προωθεί την έννοια της Αριστείας σε όλα τα επίπεδα.
www.eede.gr/
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MINOAN LINES
Η Minoan Lines ιδρύθηκε το 1972, έχει έδρα το Ηράκλειο (Κρήτη) και με
τον δυναμισμό και την πολύχρονη δράση και εμπειρία της, έχει αλλάξει τα
δεδομένα της ακτοπλοΐας επιβεβαιώνοντας καθημερινά την ηγετική της παρουσία στο κλάδο. Aπό το 2008 αποτελεί μέρος του Ιταλικού Ομίλου Grimaldi,
ο οποίος, μ’ ένα στόλο πάνω από 100 πλοία, είναι ένας από τους μεγαλύτερους μεταφορείς οχημάτων (roll-on/roll off) στον κόσμο.

Κατέχοντας ηγετική θέση στις γραμμές μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας καθώς
και στη γραμμή Πειραιάς - Ηράκλειο, η Minoan Lines διαχειρίζεται ένα στόλο
από υπερσύγχρονα, υψηλών προδιαγραφών και ταχυτήτων cruise ferries τα
οποία είναι από τα πιο γρήγορα και πολυτελή στην Ευρώπη. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην εγχώρια και διεθνή αγορά, προσφέροντας συνδέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία (Πάτρα – Ηγουμενίτσα – Αγκώνα Τεργέστη) στην Αδριατική Θάλασσα, καθώς και μεταξύ της Κρήτης (Ηράκλειο) και Πειραιά.

Η Minoan Lines, με πελατοκεντρική φιλοσοφία, όραμα, αξίες, γνώση και
έμφαση στο τρίπτυχο ποιότητα, αξιοπιστία, επαγγελματισμός, αποτελεί υπόδειγμα επιχειρηματικής πρωτοπορίας και σημείο αναφοράς τόσο σε πανελλαδικό όσο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Συνδυάζοντας άρτια την εμπειρία
με τη διορατικότητα, χαράζει τη στρατηγική της τοποθετώντας το επιβατικό
κοινό στο επίκεντρο κάθε καινοτόμου επιχειρηματικής της πρακτικής. Κύριο
μέλημά της είναι ο σεβασμός στον επιβάτη και στις συνεχώς εξελισσόμενες
ανάγκες του και δέσμευσή της να ανταποκρίνεται απέναντι του με συνέπεια.
Μέσω του εκσυγχρονισμού του στόλου της με υψηλής τεχνολογίας πολυτελή
πλοία και των πιστοποιημένων στο σύνολο τους κατά τα διεθνή πρότυπα διαχείρισης ποιότητας υπηρεσιών που παρέχονται στο επιβατικό κοινό, η Minoan
Lines στοχεύει στη δημιουργία μίας μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης.
Κάθε πλοίο της Minoan Lines είναι άρτια εξοπλισμένο σύμφωνα με τα υψηλά
πρότυπα των κρουαζιερόπλοιων στην εσωτερική διακόσμηση των κοινόχρηστων χώρων και των καμπινών του προσφέροντας υψηλής ποιότητας ψυχαγωγία εν πλω (πολυτελή και ευρύχωρα σαλόνια, κέντρα ευεξίας και φυσικής
κατάστασης, πισίνα, εστιατόρια, καζίνο, ντισκοτέκ, καταστήματα, internet
corner, παιδότοποι, κλπ.), ταχύτητα, πολυτέλεια και ασφάλεια.
Η Minoan Lines διαθέτει επίσης άρτια εκπαιδευμένα στελέχη, σε στεριά
και θάλασσα που με την ενδεδειγμένη εμπειρία, τις γνώσεις και τον επαγγελματισμό τους, είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις του
κάθε επιβάτη πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το ταξίδι.
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Πρωταρχικός στόχος της εταιρείας ήταν και παραμένει η παροχή υψηλού
επιπέδου υπηρεσιών με την καλύτερη δυνατή σχέση τιμής και υπηρεσιών, δεδομένο που επιβεβαιώνεται από έγκριτους πανελλαδικούς και διεθνείς φορείς, όπως η διάκριση της Minoan Lines ως εταιρεία με την «κορυφαία
επωνυμία» στο χώρο της ακτοπλοΐας στο διεθνούς κύρους θεσμό Corporate
Superbrands 2011-2012 και από τη θετική ανταπόκριση των καταναλωτών
στην ετήσια πανελλαδική έρευνα «FAMOUS BRANDS», αναδεικνύοντας για
τέταρτη συνεχή χρονιά (2008, 2009, 2011, 2012) τη Minoan Lines ως την ακτοπλοϊκή εταιρεία με την καλύτερη φήμη για το 2012, κερδίζοντας για μία
ακόμη φορά το «ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ» στην κατηγορία της.
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ιδρύθηκαν το 1998 και αποτελούν έναν από
τους κορυφαίους Ομίλους στον τομέα της ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με δραστηριότητες σε 6 χώρες. Οι μετοχές τους διαπραγματεύονται στο
Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX: ELPE) και στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE: HLPD).

Το 2015, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε €7,3 δισ. και τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA σε €758 εκ.
Μέτοχοι είναι η Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A. (42,6%) και
το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (35,5%), ενώ το
υπόλοιπο ελεύθερα διαπραγματεύσιμο ποσοστό ανήκει σε θεσμικούς (13,9%)
και ιδιώτες (8,1%) επενδυτές.
Ο τομέας διύλισης αποτελεί την κύρια δραστηριότητα, αντιπροσωπεύοντας περίπου 75% του συνολικού ενεργητικού του Ομίλου. Ο Όμιλος διαθέτει
τα τρία από τα τέσσερα διυλιστήρια που λειτουργούν στην Ελλάδα (Ασπρόπυργος, Ελευσίνα, Θεσσαλονίκη), με συνολική δυναμικότητα 340 kbpd, κατέχοντας μερίδιο περίπου 65% της ελληνικής αγοράς στον τομέα του
χονδρικού εμπορίου πετρελαιοειδών.
Ο Όμιλος, την πενταετία 2007-2012 υλοποίησε επενδυτικό αναπτυξιακό
πρόγραμμα ύψους €2 δις περίπου, στο πλαίσιο του οποίου εντάσσεται και η
ολοκλήρωση της μεγαλύτερης ιδιωτικής βιομηχανικής επένδυσης στην Ελλάδα, που αφορά τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του διυλιστηρίου
Ελευσίνας.
Ο Όμιλος κατέχει ηγετική θέση στην εγχώρια εμπορία, μέσω των θυγατρικών του ΕΚΟ και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (πρώην BP Hellas). Οι δυο εταιρείες δραστηριοποιούνται στην εγχώρια λιανική εμπορία μέσω δικτύου
περίπου 1.700 πρατηρίων, καθώς και στις πωλήσεις υγραερίου, βιομηχανικών, αεροπορικών, ναυτιλιακών καυσίμων και λιπαντικών.

Επιπλέον, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στις αγορές της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης. Διαθέτει τις εγκαταστάσεις ΟΚΤΑ στα Σκόπια για διακίνηση και
εμπορία προϊόντων πετρελαίου και μέσω ενός δικτύου 295 πρατηρίων συνολικά, κατέχει σημαντική θέση στην εμπορία καυσίμων σε Κύπρο, Βουλγαρία,
Σερβία, Μαυροβούνιο και π.Γ.Δ.Μ.

Ο Όμιλος κατέχει δικαιώματα έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων
στην Ελλάδα. Συμμετέχει ως διαχειριστής (operator) σε διεθνή κοινοπραξία
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πετρελαϊκών εταιριών (συμμετοχή 50%), που διαθέτει δικαιώματα έρευνας και
παραγωγής στην περιοχή του Δυτικού Πατραϊκού κόλπου και έχει ξεκινήσει
τη διεξαγωγή ερευνητικών εργασιών, σύμφωνα με τη Σύμβαση Μίσθωσης με
το Ελληνικό Δημόσιο. Το Φεβρουάριο 2016, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
επελέγησαν ως προτιμητέος ανάδοχος για τις υπό παραχώρηση περιοχές της
Άρτας – Πρέβεζας και της ΒΔ Πελοποννήσου, στο πλαίσιο σχετικού διεθνούς
διαγωνισμού.

Ο Όμιλος διαθέτει το μοναδικό καθετοποιημένο συγκρότημα παραγωγής
πετροχημικών στην Ελλάδα, με κύρια προϊόντα το πολυπροπυλένιο και παράγωγά του, η παραγωγή του οποίου γίνεται σύμφωνα με τα πρότυπα Basel.
Το μερίδιο της εγχώριας αγοράς υπερβαίνει το 50% ενώ οι εξαγωγές, κυρίως
στην Τουρκία και άλλες Μεσογειακές χώρες, αντιπροσωπεύουν ποσοστό άνω
του 60% των πωλήσεων.
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται επίσης στους τομείς ηλεκτρικής ενέργειας
και φυσικού αερίου. Μέσω της ELPEDISON, κοινοπραξία με την ιταλική
EDISON, ήδη λειτουργεί δύο μονάδες συνδυασμένου κύκλου στη Θεσσαλονίκη και τη Θίσβη Βοιωτίας, συνολικής ισχύος 810 MW. Επιπλέον, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, με χαρτοφυλάκιο άνω των 200 MW σε διάφορα στάδια ανάπτυξης.
Ο Όμιλος συμμετέχει κατά 35% στη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε.
(ΔΕΠΑ), που αποτελεί τον κύριο εισαγωγέα και πάροχο φυσικού αερίου στην
Ελλάδα. Η ΔΕΠΑ κατέχει το 100% του ΔΕΣΦΑ, ιδιοκτήτη και διαχειριστή του
ελληνικού δικτύου φυσικού αερίου, καθώς και το 51% των τοπικών εταιρειών
διανομής και παροχής αερίου (ΕΠΑ).

O ΔΕΣΦΑ βρίσκεται σε διαδικασία πώλησης στην εταιρεία SOCAR του
Αζερμπαϊτζάν, καθώς στις 21 Δεκεμβρίου 2013 υπεγράφη συμφωνία πώλησης
των μετοχών (Share Purchase Agreement) ύψους €400εκ. για το 66% των μετοχών, ενώ η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται στην έγκριση των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών ενέργειας και ανταγωνισμού σε Ελλάδα και
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Website: www.helpe.gr
E-mail: info@helpe.gr
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ATTICA BANK
Η Attica Bank είναι ένας δυναμικός χρηματοοικονομικός οργανισμός που διαθέτει ένα δίκτυο, αποτελούμενο, αυτή τη στιγμή, από 70 καταστήματα, τα οποία καλύπτουν τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας.
Ο βασικός μέτοχος της Τράπεζας είναι το ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, με ποσοστό 56,25%.
Η Attica Bank δραστηριοποιείται κυρίως στην χρηματοδότηση μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στην αγορά ιδιωτών. Ταυτόχρονα, προσφέρει μια σειρά καταθετικών, επενδυτικών και ασφαλιστικών προϊόντων, αμοιβαία κεφάλαια και
υπηρεσίες χρηματιστηριακών συναλλαγών.
Επιχειρήσεις
Καταθετικοί Λογαριασμοί
(Όψεως, Προθεσμίας,
Συναλλάγματος)
Δάνεια
(Κεφάλαιο Κίνησης,
Μακροπρόθεσμα Δάνεια)
Ομολογιακά Δάνεια
Ενέγγυες Πιστώσεις

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Λιανική Τραπεζική
Καταθετικοί Λογαριασμοί
(Ταμιευτηρίου, Τρεχούμενος, Προθεσμίας,
Repos, Συναλλάγματος)
Δάνεια
(Στεγαστικά, Καταναλωτικά, Ανοικτά)
Πιστωτικές και Χρεωστικές Κάρτες
(Visa, Mastercard,
Attica Prepaid Card Visa)

Leasing, Factoring
Bancassurance
Venture Capital
Κοινοτικά Προγράμματα

Επενδυτικά Προϊόντα
(Αμοιβαία Κεφάλαια,
Προϊόντα Εγγυημένου Κεφαλαίου)
Bancassurance

Υπηρεσίες
Πάγιες Εντολές
Μεταφορά Κεφαλαίων
Εισαγωγές / Εξαγωγές
(διαχείριση φορτωτικών,
ενέγγυες πιστώσεις)
Ε-banking
Πληρωμή Μισθών
-Συντάξεων

Δίνοντας προτεραιότητα στην πλήρη και ποιοτική κάλυψη των αναγκών
των πελατών της, η Τράπεζα βελτιώνει διαρκώς τα κανάλια παροχής των προϊόντων και των υπηρεσιών της. Στην κρίσιμη περίοδο που διέρχονται η χώρα
και το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, η Attica Bank εξακολουθεί να αποδεικνύει
τόσο την ανθεκτικότητά της στις συνθήκες που επικρατούν, όσο και την επικέντρωσή της στον πρωταρχικό στόχο της ανάπτυξης και της ανάταξης της
ελληνικής οικονομίας.
Οι κύριοι στόχοι της Τράπεζας για τα επόμενα χρόνια είναι η επέκταση
των δραστηριοτήτων της σε τομείς με θετικές προοπτικές ανάπτυξης και ταυτόχρονα η διατήρηση επαρκούς κεφαλαιακής επάρκειας, η ορθή διαχείριση
του χαρτοφυλακίου πιστοδοτήσεων, η ικανοποιητική ρευστότητα και η έμφαση σε πρόσθετες πηγές εσόδων.
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INFO QUEST TECHNOLOGIES
Η Info Quest Technologies (www.infoquest.gr) μέλος του Ομίλου Quest,
ιδρύθηκε το 1981 και δραστηριοποιείται στη διάθεση προϊόντων, λύσεων και
υπηρεσιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, αποτελώντας για πολλά συναπτά
έτη τη μεγαλύτερη πύλη διάχυσης των νέων τεχνολογιών στην Ελληνική
αγορά.

Η εταιρεία συνεργάζεται στρατηγικά με περισσότερους από 100 κορυφαίους διεθνείς οίκους τεχνολογίας, μεταξύ αυτών τους IBM, HP, Apple, Dell,
Lenovo, Microsoft, Intel, Cisco, Symantec & EMC, παρέχοντας στους πελάτες
της πρόσβαση σε όλο το φάσμα των εξελιγμένων προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών, που απαιτεί η σημερινή εποχή του έντονου ψηφιακού μετασχηματισμού. Παράλληλα από το 1991 κατασκευάζει τους υπολογιστές Quest,
διαθέτοντας μία ευρεία γκάμα από αξιόπιστα και οικονομικά συστήματα, για
χρήση στο σπίτι ή την επιχείρηση, ενώ από το 2012 σχεδιάζει και προωθεί
μία ευρεία γκάμα προϊόντων, όπως tablets, μικροπεριφερειακά, ηλεκτρολογικό και τηλεπικοινωνιακό υλικό, με την επωνυμία Bitmore . Η Info Quest
Technologies διαθέτει, επίσης, ένα από τα μεγαλύτερα επισκευαστικά κέντρα
προϊόντων πληροφορικής στην Ελλάδα, λειτουργώντας ως Εξουσιοδοτημένο
Service Center των οίκων Apple, HP & Lenovo.
Από το 2001 η εταιρεία επένδυσε στο ηλεκτρονικό εμπόριο, εισάγοντας
πρώτη, στο σύνολο των συνεργατών της τη δυνατότητα ηλεκτρονικής παραγγγελιοληψίας, μέσω μίας ολοκληρωμένης business to business (Β2Β) εφαρμογής ηλεκτρονικού εμπορίου, ενώ από το 2007 δημιούργησε το ιδιαίτερα
επιτυχημένο web shop προϊόντων τεχνολογίας και καθημερινής χρήσης
www.you.gr. Tα τελευταία χρόνια η εταιρεία επενδύει συστηματικά στην παροχή λύσεων και υπηρεσιών cloud, (IaaS, PaaS & SaaS) έχοντας δημιουργήσει
το οικοσύστημα www.QuestonCloud.com, με στόχο να συμβάλλει στην πιο
άμεση και αποτελεσματική αφομοίωση των cloud υπηρεσιών σε όλο το εύρος
της αγοράς. Παράλληλα δραστηριοποιείτε στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στους τομείς του e-commerce & business intelligence.

Αξιοποιώντας τη συνεργασία της με τους κορυφαίους διεθνείς οίκους Πληροφορικής και Επικοινωνιών, το ευρύ δίκτυο πιστοποιημένων συνεργατών, τη
συνεπή στρατηγική με έμφαση στην καινοτομία, τις συνεχείς επενδύσεις σε τεχνογνωσία και την πελατοκεντρική της φιλοσοφία, η εταιρεία είναι μοναδικά
εστιασμένη στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, με στόχο τη δημιουργία
αξίας, ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και επιχειρηματικής επιτυχίας για
κάθε πελάτη της.
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Η Info Quest Technologies είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 και
ο κύκλος εργασιών της για το 2015 ανήλθε σε 112,3M€ Μ€.
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COCO-MAT
Η COCO-MAT ιδρύθηκε το 1989 και είναι σήμερα από τις κορυφαίες εταιρείες διεθνώς στην παραγωγή φυσικών στρωμάτων και προϊόντων ύπνου.
Ήταν ζήτημα χρόνου η καθιέρωση της εταιρείας στην αγορά του ύπνου και η
ραγδαία ανάπτυξή της με μια μονάδα παραγωγής στην Ξάνθη. Το εργοστάσιο εκεί δεν ρυπαίνει το περιβάλλον, δεν έχει καμινάδα, ανακυκλώνει το νερό
που χρησιμοποιεί, δεν κάνει χρήση χημικών σε κανένα στάδιο επεξεργασίας,
απαρνείται το πλαστικό και ξαναχρησιμοποιεί κάθε υλικό που περισσεύει.

Η εταιρεία είναι γνωστή για τη χρήση αποκλειστικά φυσικών υλικών και
φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων παραγωγής. Η ευρεία γκάμα των προϊόντων της περιλαμβάνει αμέταλλα στρώματα, κρεβατοστρώματα, λευκά είδη,
μαξιλάρια και έπιπλα. Όλα τα προϊόντα φτιάχνονται από φυσικά υλικά όπως
κοκοφοίνικας, φυσικό καουτσούκ, μαλλί, βαμβάκι, ευκάλυπτο, φύκια, ίνες κάκτου, αλογότριχα, λινό, μετάξι, πούπουλο χήνας και μασίφ ξύλο.
Το όραμα των ιδρυτών της COCO-MAT είναι η κατάκτηση της κορυφής,
σε παγκόσμιο επίπεδο, στην κατασκευή φυσικών προϊόντων ύπνου και η συμμετοχή στη διαμόρφωση μιας αειφόρου παιδείας, που θα αγκαλιάζει όλους
τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Μέσα από τη χρήση εξειδικευμένου, υψηλής τεχνολογίας μηχανολογικού
εξοπλισμού, την ύπαρξη άριστα εκπαιδευμένου προσωπικού και ικανών συνεργατών, την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διοίκησης, την αξιοποίηση των
αποτελεσμάτων πρόσφατων ερευνών σχετικά με τις ανάγκες των πελατών η
COCO-MAT έχει αποκτήσει ένα δυναμικό προφίλ με άριστες προοπτικές, σε
ένα έντονα ανταγωνιστικό πεδίο.

Η COCO-MAT λειτουργεί σαν μια μεγάλη οικογένεια, όπου η διαφορετικότητα και η ελευθερία έκφρασης χρησιμοποιούνται ως κινητήριοι μοχλοί
ανάπτυξης. Από την αρχή της λειτουργίας της η εταιρεία εφαρμόζει τέτοια
πολιτική διαχείρισης ως προς τον ανθρώπινο παράγοντα, ώστε προσφέρει ίσες
ευκαιρίες σε όλους τους εργαζομένους της. Οι πολιτισμικές και γλωσσικές διαφορές είναι αξιοσημείωτες στο περιβάλλον της COCO-MAT, καθώς περισσότερο από το 46% του προσωπικού είναι πρόσφυγες, ενώ είναι σημαντικό,
επίσης, να σημειωθεί ότι, η COCO-MAT εφαρμόζει μια τέτοια εργασιακή πολιτική η οποία παρέχει ίσες ευκαιρίες σε άτομα με αναπηρία.
Στην 27ετή της ιστορία η COCO-MAT έχει βραβευθεί από σημαντικούς
φορείς του επιχειρηματικού χώρου, και έχει διακριθεί για την ποιότητα των
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προϊόντων της και τη δέσμευσή της στις αρχές της εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας, της φροντίδας του εργατικού δυναμικού και της προστασίας του
περιβάλλοντος.
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ΟΜΙΛΟΣ ECONOMIA
Με τις πολύπλευρες δραστηριότητές του ο όμιλος economia οραματίζεται να αποτυπώσει το πανόραμα της οικονομίας συνδυάζοντας αρμονικά την ιστορία με την επικαιρότητα.
Συνεχίζοντας την παράδοση της αντικειμενικής και ανεξάρτητης ενημέρωσης που
ξεκίνησε το 1934, με την ίδρυση της Βιομηχανικής Επιθεωρήσεως από τον Σπύρο Βοβολίνη, ο όμιλός μας εξελίσσεται διαρκώς ανταποκρινόμενος στις ανάγκες και τις προκλήσεις της νέας εποχής.
Περιοδικές εκδόσεις:
H Oικονομική Επιθεώρηση, μηνιαίο οικονομικοπολιτικό περιοδικό, ιδρύθηκε από
τον δημοσιογράφο Σπύρο Βοβολίνη το 1934 και είναι το μοναδικό οικονομικό περιοδικό που κυκλοφορεί στην Ελλάδα εδώ και 80 χρόνια αδιάλειπτα. Η Ο.Ε. από το 1976
διαθέτει την αποκλειστικότητα δημοσίευσης άρθρων του The Economist.
Το Business File, διμηνιαίο αγγλόφωνο περιοδικό διατίθεται στην ελληνική και
στη διεθνή αγορά από
το 1991. Περιλαμβάνει αναλύσεις για κλάδους της ελληνικής οικονομίας όπως
ενέργεια, βιομηχανία,
ναυτιλία, εισαγωγές, εξαγωγές, τραπεζικό σύστημα.
Άλλες δραστηριότητες
• Εκδόσεις ΚΕΡΚΥΡΑ – economia PUBLISHING
Βιβλία στα ελληνικά και αγγλικά: α) οικονομικά, επιχειρηματικά, διαχειριστικά
και ΑΔ βιβλία β) λευκώματα επιχειρήσεων, γ) βιογραφίες
• Economia BUSINESS TANK
Εκδηλώσεις – Συνέδρια – Βιβλιοπαρουσιάσεις
• Economia Φοιτητικός Διαγωνισμός (από το 1994)
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Economia Winners Alumni
Όλοι οι νικητές των διαγωνισμών από το 1994 έως σήμερα ανήκουν στην ομάδα
economia winners alumni στόχος της οποίας είναι η δικτύωση των μελών μεταξύ τους,
η δικτύωση των μελών με τον επιχειρηματικό κόσμο, καθώς επίσης η πραγματοποίηση δράσεων συνεισφοράς (σύσταση ομάδων σκέψης, debates, φιλανθρωπικές και οικολογικές πρωτοβουλίες) με σκοπό το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο να επωφεληθεί
από τις γνώσεις και την εμπειρία νέων φοιτητών, επιστημόνων και επαγγελματιών.
Σε διάστημα 21 ετών από τη δημιουργία του πρώτου διαγωνισμού βραβεύτηκαν με
υποτροφίες και βραβεία αξίας 100.00 ευρώ περισσότεροι από 300 φοιτητές και φοιτήτριες από διαφορετικά πανεπιστήμια από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Το economia winners alumni αποτελεί την προσπάθεια νέων ανθρώπων ηλικίας
από 18 έως 40 ετών να αφήσουν τον κόσμο λίγο καλύτερο από ότι τον παρέλαβαν.
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ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ιδρύθηκε το 1977 με αντικείμενο την υποστήριξη των νομικών επαγγελμάτων με σύγχρονες εκδόσεις που καλύπτουν
όλο το φάσμα και τις ειδικότητες των κλάδων δικαίου. Είναι ο πρώτος εκδοτικός οίκος στην Ελλάδα που εισήγαγε τη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
στην τυπογραφία κατασκευάζοντας εξειδικευμένο λογισμικό σελιδοποίησης
από τις αρχές της δεκαετίας του ‘80.
Σήμερα κατέχει ηγετική θέση στο χώρο των επιστημονικών εκδόσεων, διάθεσης ψηφιακού περιεχομένου και παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών για
τα νομικά και οικονομικά επαγγέλματα, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα
και επιχειρήσεις τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα
και την Κύπρο.
Εδρεύει σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις υψηλής αισθητικής στο κέντρο της
Αθήνας, απασχολεί 100 άτομα και διαθέτει δικό της δίκτυο πωλήσεων.
Για την εταιρική της δράση βραβεύτηκε από την XXIII Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μία από τις 500 πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες Μικρομεσαίες (ΜΜΕ) επιχειρήσεις της Ευρώπης πετυχαίνοντας ανάπτυξη που
ξεπέρασε το 400% σε κύκλο εργασιών και ανθρώπινο δυναμικό.
Η καθετοποίηση της ετήσιας εκδοτικής παραγωγής, η οποία φθάνει τους
150 τίτλους, ανάμεσα στους οποίους και 15 επιστημονικά περιοδικά, η επιμέλεια των εκδόσεων από εξειδικευμένο επιστημονικό τμήμα, πολλοί εκ των
μελών του οποίου είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων, η
υιοθέτηση τεχνολογικών καινοτομιών σε όλους τους τομείς της εταιρικής δράσης και το κορυφαίο επίπεδο των ακαδημαϊκών και συγγραφέων που συνεργάζονται με τη Νομική Βιβλιοθήκη, έχουν καταστήσει τόσο τις εκδόσεις όσο
και τις υπηρεσίες της σημείο αναφοράς, αξιοπιστίας και κύρους για την ακαδημαϊκή και επιχειρηματική κοινότητα της χώρας.
Το 2010 η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ολοκλήρωσε επιτυχώς το πρόγραμμα Επιχειρηματικής Αριστείας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EFQM και
έλαβε την σχετική πιστοποίηση του οργανισμού «EFQM Committed to Excellence».
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ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Το 1o περιοδικό επικοινωνίας και ενημέρωσης της νομικής κοινότητας.

Ο «Νομικός Σύμβουλος» εκδίδεται ανά δίμηνο και αποστέλλεται δωρεάν
σε τιράζ 30.000 αντιτύπων σε όλους τους εν ενεργεία νομικούς, συμβολαιογράφους, δικαστές, βουλευτές, λογιστές, φοροτεχνικούς συμβούλους, σε μεγάλες επιχειρήσεις, ΔΕΚΟ, Τράπεζες και Οργανισμούς σε όλη την Ελλάδα.

Μέσα από τις 40 έγχρωμες, υψηλής αισθητικής, σελίδες του 6 επιστημονικού περιοδικού που εκδίδει η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, τόσο ο μεγαλύτερος επιστημονικός σύλλογος της χώρας, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, που
αριθμεί πάνω 24.000 μέλη, όσο και οι λοιποί 62 Δικηγορικοί Σύλλογοι της
Επικράτειας, μπορούν πλέον να ενημερώνονται σε σταθερή βάση πάνω σε
σύγχρονες πρακτικές της δικηγορίας, νομολογιακές τάσεις, τελευταίες νομοθετικές εξελίξεις, εργαλεία τεχνολογίας για την οργάνωση του σύγχρονου δικηγορικού γραφείου, βιβλιοπροτάσεις, επαγγελματικά νέα του χώρου και άλλο
πολύτιμο ενημερωτικό υλικό στο οποίο μέχρι τώρα ελάχιστα μέλη της νομικής
κοινότητας είχαν πρόσβαση.
Την ποιότητα της ενημέρωσης και την υψηλή αισθητική του περιοδικού εγγυάται η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος νομικός εκδοτικός οίκος που μέσα στα 25 χρόνια παρουσίας του στο νομικό χώρο
κατάφερε να διακριθεί ήδη τρεις φορές από την 23 διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία την κατέταξε μέσα στις 500 πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις της Ευρώπης.
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SCOOTERISE
H Scooterise αποτελεί μία Startup, οικογενειακή επιχείρηση που δραστηριοποιείται στους τομείς του Τουρισμού και της Βιώσιμης Μετακίνησης.
Ιδρύθηκε το 2013 από τα αδέρφια Κώστας και Νίκος Σαραφίδης, ενώ ξεχωρίζει για τις καινοτόμες ιδέες της που ενθουσιάζουν το ελληνικό και ξένο
κοινό.
Private & Guided Tours on electric Trikke
Στον τομέα του Τουρισμού παρέχει την υπηρεσία των guided, private tours
με τα ηλεκτρικά Trikke για τους τουρίστες, αλλά και τους Έλληνες που θέλουν
να δουν την πόλη της Αθήνας... αλλιώς!
Τα tours γίνονται με τα ηλεκτρικά οχήματα ολλανδικής προέλευσης,
Trikke και όπως προαναφέραμε, είναι όλα ιδιωτικά. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να διαλέξει ανάμεσα σε έξι άκρως ενδιαφέρουσες και συναρπαστικές
διαδρομές στο κέντρο ή την Αθηναϊκή Ριβιέρα.
Τα Scooterise tours αποτελούν μία ξεχωριστή εμπειρία και ενδείκνυνται
για ζευγάρια, οικογένεια ή ακόμη και FIT ταξιδιώτες.
Πρόσφατα η εταιρεία έχει εντάξει στις υπηρεσίες της δύο νέα tours, με
θεμα τη Μυθολογία. Έτσι τα παιδιά έχουν τώρα την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα για την ελληνική μυθολογία και ιστορία, διασκεδάζοντας με τα ηλεκτρικά οχήματα της εταιρείας και διάφορα διαδραστικά, εκπαιδευτικού
χαρακτήρα παιχνίδια που προσφέρει η συγκεκριμένη υπηρεσία.
Βιώσιμη Μετακίνηση και Κυκλοφοριακή Εκπαίδευση από νωρίς
Στον τομέα της Βιώσιμης Μετακίνησης η Scooterise προτείνει εναλλακτικούς τρόπους να απολαμβάνουμε τις καθημερινές διαδρομές μας στην πόλη
της Αθήνας- και όχι μόνο- με λιγότερα έξοδα και περισσότερη ευκολία.
Σε αυτές τις επιλογές περιλαμβάνονται ηλεκτρικά και μη οχήματα, για ενήλικες αλλά και παιδιά. Έτσι βοηθάμε τα παιδιά να εξοικειωθούν με τους τροχούς, αλλά και να αποκτήσουν από νωρίς την απαιτούμενη κυκλοφοριακή
αγωγή.
Η εταιρεία Scooterise επεκτείνεται με σημαντικές συνεργασίες, στον τομέα
της δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών με την αποκλειστική αντιπροσώπευση των καινοτόμων προϊόντων των εταιρειών Trikke, Micro Mobility,
Upixel, Pixie Crew και Happy Cube σε επίπεδα λιανικής και χονδρικής διανομής.
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.
Η εταιρεία «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε» ιδρύθηκε το 1988. Από την
ίδρυσή της έως σήμερα έχει ακολουθήσει μια επιτυχημένη και δυναμική πορεία διευρύνοντας τις δραστηριότητές της στην ελληνική αγορά των μέσων. Η
βασική δραστηριότητα είναι η έκδοση της εφημερίδας «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ».
Η εφημερίδα «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» είναι μια από τις πιο ιστορικές εφημερίδες στην Ελλάδα, καθώς εκδίδεται από το 1919. Αποτελεί μια εφημερίδα με
μεγάλη επιρροή και ισχυρή παρουσία στα πολιτικά πράγματα και στον ελληνικό οικονομικό χώρο, καλύπτοντας ένα εύρος τοπικών αλλά και διεθνών ειδήσεων και θεμάτων.

Από το 1998 έχει επιδείξει έντονη εκδοτική δραστηριότητα σε συνεργασία
με φορείς, πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα αλλά και μεγάλους εκδοτικούς οίκους όπως DK, BBC, History Channel κ.α., στο πλαίσιο των προσφερόμενων εκδοτικών σειρών προς τους αναγνώστες της.
Ταυτόχρονα, το portfolio της εταιρείας περιλαμβάνει πλήθος σημαντικών
περιοδικών εκδόσεων στο περίπτερο αλλά και ενθέτων στην εφημερίδα (Κ,
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΟΣ, ΤΑΞΙΔΙΑ, κ.α.) καθώς και τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες
ενημέρωσης www.kathimerini.gr και το ekathimerini.com

Από το 1998 έως σήμερα έχει αποκλειστική εκδοτική συνεργασία με την International New York Times, με σκοπό την καθημερινή κυκλοφορία της αγγλικής έκδοσης Kathimerini English Edition.
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EPIXEIRO.gr
Tο epixeiro.gr είναι η μεγαλύτερη ηλεκτρονική πύλη για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Μπήκε δυναμικά στο προσκήνιο σε μία εποχή που η
ίδια η επιχειρηματικότητα είναι στο προσκήνιο και αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για τη χώρα.
Επιδίωξη του είναι να γίνει το μέσο μιας άμεσης, συνεχούς και διαδραστικής επικοινωνίας της επιχειρηματικής κοινότητας, ενθαρρύνοντας και στηρίζοντας ενεργά επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που δημιουργούν προστιθέμενη
αξία.

Στόχος του επίσης, είναι να αποτελέσει μια πλατφόρμα πληροφόρησης για
το επιχειρείν, έναν χώρο όπου νεοσύστατες και υφιστάμενες επιχειρήσεις -μικρές, μεσαίες ή μεγάλες-, υποψήφιοι επενδυτές, ελεύθεροι επαγγελματίες,
ιδιώτες, και φοιτητές θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις γνώσεις που τους δίνονται για να ενισχύσουν την επιχειρηματική τους κουλτούρα.

Μέσα σε 4 χρόνια παρουσίας, από την αρχή της λειτουργίας του έως σήμερα, το epixeiro.gr «επιχείρησε» και κατάφερε να πετύχει ιδιαίτερα υψηλή
επισκεψιμότητα, ενώ πάνω από 350 αρθρογράφοι έγραψαν για αυτό, ο αριθμός των οποίων συνεχώς αυξάνεται σε μια προσπάθεια να καλυφθούν όλο και
περισσότερες περιοχές επιστημονικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.
Τον Ιούνιο του 2015 βραβεύτηκε σαν Best Business Site στα Digital Media
Awards.
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STEPUP.gr
"Η πλατφόρμα StepUp.gr δίνει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε να έχει δωρεάν
πρόσβαση στο σύνολο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που έχουν προγραμματιστεί
στην Ελλάδα. Θεματικές ενότητες: Σεμινάρια, Συνέδρια, Ημερίδες, Εκθέσεις, Πτυχία,
Μεταπτυχιακά, Διδακτορικά & Events.
Φιλοσοφία του Step Up είναι να δώσει σε όλους τους νέους δυνατότητα για γρήγορη, εύκολα προσβάσιμη και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα που τους ενδιαφέρουν και ολοκληρώνουν το πλαίσιο της εκπαίδευσης τους.
Σε δεύτερο στάδιο το StepUp.gr φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν έγκυρο εκπαιδευτικό οδηγό παρέχοντας τη δυνατότητα στους χρήστες για εξατομικευμένη ενημέρωση
ανάλογη των ενδιαφερόντων τους μέσα από τη δημιουργία προσωπικών profiles. Ο
καθένας θα έχει τη δυνατότητα επιλέγοντας πεδία ενδιαφέροντος, σπουδές κλπ να ενημερώνεται για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που μπορούν να ενισχύσουν τις γνώσεις
του, δημιουργώντας παράλληλα την απαραίτητη σύνδεση ανάμεσα σε όλες τις κατηγορίες και τα εκπαιδευτικά επίπεδα.
Το StepUp.gr έχει ως στόχο να αποτελέσει την αναγκαία γέφυρα στα εκπαιδευτικά
επίπεδα παρέχοντας δωρεάν ενημέρωση σε όλους για όλες τις εξελίξεις είτε μέσω της
πλατφόρμας, η οποία περιέχει τα εκπαιδευτικά προγράμματα είτε μέσω του blog, στο
οποίο θα περιλαμβάνονται καίρια άρθρα για εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση,
τεχνολογία κλπ καθιστώντας την έτσι την πιο καινοτόμα εκπαιδευτική πλατφόρμα
καλύπτοντας έτσι ένα τεράστιο κενό στο εκπαιδευτικό μας σύστημα."
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Skywalker.gr
To skywalker.gr βγήκε στον αέρα το Μάιο του 1999, ξεκινώντας στην ελληνική
αγορά την εποχή των ιστοσελίδων αναζήτησης εργασίας και φέρνοντας για πρώτη φορά
ηλεκτρονικώς σε άμεση επικοινωνία εργοδότες και υποψήφιους.
Από το 1999 μέχρι σήμερα πολλά έχουν αλλάξει. Το Διαδίκτυο είναι πλέον μέρος
της καθημερινότητάς μας και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες e-recruiting κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος λόγω λειτουργικότητας, ταχύτητας και αποτελεσματικότητας.
Οι αριθμοί «μιλούν» από μόνοι τους: περισσότερες από 3.000 εταιρείες δημοσιεύουν στο skywalker.gr περισσότερες από 6.000 αγγελίες για όλες τις ειδικότητες! Οι
καθημερινές επισκέψεις ξεπερνούν τις 40.000! Το skywalker.gr από το 2008 αποτελεί
μέλος του διεθνούς δικτύου THE NETWORK, του μεγαλύτερου δικτύου e-recruiting
στον κόσμο με παρουσία σε 70 χώρες, δίνοντας τη δυνατότητα για κάλυψη θέσεων και
εύρεση εργασίας και στο εξωτερικό.
Με νέα εμφάνιση, πιο φιλική προς το χρήστη, και νέες εξειδικευμένες υπηρεσίες
τόσο για τις εταιρίες όσο και για τους υποψήφιους εμείς στη Skywalker συνεχίζουμε
δυναμικά. Τι παραμένει ίδιο; Η συνεχής επένδυση στην τεχνολογία και στην καινοτομία, ο επαγγελματισμός μας, ο ενθουσιασμός μας και ο προσανατολισμός μας στο αποτέλεσμα!
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Startup.gr
Το Startup.gr υπήρξε η συνέχεια μίας άλλης προσπάθειας, που ξεκίνησε το 2009:
το GROWING.gr. Από το 2009 φιλοξενούσαμε εκεί συνεντεύξεις νέων επιχειρηματιών. Δίναμε, δηλαδή, βήμα σε ανθρώπους που προσπαθούν χωρίς να ρωτάμε πολλά
πολλά (πχ πόσα χρήματα σου αποφέρει η δουλειά αυτή, αν είσαι επιτυχημένος κ.ο.κ).
Άλλωστε, μια ευκαιρία την αξίζουν όλοι! Σε όλους πρέπει να δίνεται η δυνατότητα
να παρουσιάσουν έστω και μια φορά τον αγώνα τους, την προσπάθειά τους. Όχι μόνο
σε αυτούς που έχουν πρόσβαση στα Media ούτε μόνο σε αυτούς που γνωρίζουν τα κατάλληλα άτομα στις κατάλληλες θέσεις...
Αυτό το κενό λοιπόν ήρθαμε να γεμίσουμε εμείς. Να δώσουμε τη δυνατότητα και
την ευκαιρία σε όλους να παρουσιάσουν τη δουλειά τους.
Μέσα λοιπόν από αυτή τη διαδικασία, μάθαμε το χώρο των Startups και το χώρο της
επιχειρηματικότητας και έτσι αποφασίσαμε να εξελίξουμε το Growing.gr σε κάτι μεγαλύτερο. Το Startup! :)

105

22os 54-110a.qxp_Layout 1 5/23/16 14:56 Page 106

22os 54-110a.qxp_Layout 1 5/23/16 14:56 Page 107

ΙΔΡΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ
Το κοινωφελές πολιτιστικό «Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη», που συστάθηκε την άνοιξη του 2007 με Προεδρικό Διάταγμα, συνεχίζει το πνευματικό και πολιτιστικό έργο της αείμνηστης Αικατερίνης Λασκαρίδη που
ξεκίνησε πριν από περίπου 50 χρόνια στο Νέο Φάληρο και συνεχίζεται μέχρι
σήμερα. Σκοπός του Ιδρύματος είναι η προαγωγή σε ελληνικό και διεθνές
επίπεδο του ελληνικού πολιτισμού γενικώς και ιδιαίτερα των Ελληνικών Γραμμάτων και της Ιστορικής και Ναυτικής Έρευνας, καθώς και η λειτουργία Βιβλιοθήκης με την επωνυμία «Καίτη Λασκαρίδου». Πρόεδρος είναι ο Πάνος
Λασκαρίδης, ενώ ψυχή των δραστηριοτήτων υπήρξε η σύζυγός του Μαριλένα
Λασκαρίδη, που είχε αναλάβει από την πρώτη στιγμή τη διεύθυνση της Βιβλιοθήκης.

Η Βιβλιοθήκη, διαχωρισμένη σε Ιστορική και Δανειστική, περιλαμβάνει
πάνω από 320.000 τόμους και πλούσιες συλλογές λογοτεχνικών και ιστορικών
αρχείων. Η Ιστορική Βιβλιοθήκη, που εγκαινιάστηκε από τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας τον Νοέμβριο του 2015, συγκεντρώνει ακέραιες και σύμφωνα
με τον προσανατολισμό κάθε κτήτορα τις προσωπικές βιβλιοθήκες επίλεκτων
προσωπικοτήτων των Γραμμάτων και των Επιστημών, όπως ο Κ. Θ. Δημαράς,
ο Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος, ο Εμμανουήλ Κριαράς, η Ελένη Αρβελέρ, ο
Φίλιππος Ηλιού, η Αικατερίνη Κουμαριανού, ο Γεώργιος Δολιανίτης, κ. ά. Ξεχωριστή θέση κατέχει η Bibliotheca Graeca του Αθανάσιου Οικονομόπουλου,
η οποία θησαυρίζει σχεδόν όλες τις πρώτες εκδόσεις και επανεκδόσεις έργων
της αρχαίας ελληνικής και βυζαντινής γραμματείας από τον 15ο έως τον 19ο
αιώνα. Επίσης, η Βιβλιοθήκη του βαρόνου Leo Delwaide, που θεωρείται μια
από τις σπουδαιότερες παγκοσμίως στον τομέα του Διεθνούς Ναυτικού Δικαίου. Παράλληλα, η Δανειστική Βιβλιοθήκη καλύπτει θεματικά όλους τους
τομείς της γνώσης, με ιδιαίτερα αναπτυγμένο το λογοτεχνικό τμήμα, καθώς
και με ξεχωριστό και πολύ σημαντικό Ναυτικό τμήμα.
Πρωτοποριακή δραστηριότητα του Ιδρύματος αποτελεί η ιστοσελίδα
«Travelogues – Με το βλέμμα των περιηγητών» (http://el.travelogues.gr/). Στον
ιστότοπο αυτό προβάλλεται σημαντικό εικονογραφικό υλικό από 6.000 περιηγητικές εκδόσεις, από τον 15ο ως και τον 19ο αιώνα, που αφορούν τον ευρύτερο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου και της Νοτιανατολικής Ευρώπης.

Το «Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη» αναλαμβάνει ευρύτερες πρωτοβουλίες για τη διάσωση και διατήρηση της Ναυτικής μας ιστορίας και κληρονομιάς. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η πλήρης αναπαλαίωση των πετρόκτιστων
φάρων του Ακρωτηρίου Ταινάρου, του Ακρωτηρίου Μαλέα και της Ντάνας
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Πόρου, η συντήρηση ή αγορά σκαφών του Λιμενικού Σώματος και του Πολεμικού Ναυτικού, και η υποστήριξη του προγράμματος ενάλιας ανασκαφής
«Επιστροφή στα Αντικύθηρα». Το Ίδρυμα διαθέτει επίσης σημαντική ναυτική συλλογή και τη μεγαλύτερη εκτός της Αγγλίας συλλογή αντικειμένων του
λόρδου Horatio Nelson.

Στις σημαντικότερες δραστηριότητες του Ιδρύματος ανήκουν τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα οποία προσφέρονται δωρεάν και κάθε χρόνο ανανεώνονται και
συμπληρώνονται. Τα Προγράμματα και για τις δυο βαθμίδες στηρίζουν ακαδημαϊκοί, πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών, ψυχολόγοι, παιδαγωγοί, εμψυχωτές, θεατρολόγοι, περιβαλλοντολόγοι,
συγγραφείς. Στις δραστηριότητες του Ιδρύματος περιλαμβάνονται επιπλέον
η διοργάνωση του ετήσιου Πανελλήνιου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού στη
μνήμη της Καίτης Λασκαρίδου για μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
του διαγωνισμού για την χορήγηση της Υποτροφίας Ισμήνης Χρυσοχόου Κάρτερ – Γιώργου Κάρτερ για μεταπτυχιακές σπουδές βιολιού στο εξωτερικό,
καθώς και η διοργάνωση του Πανελλήνιου Ποιητικού Διαγωνισμού «Γιώργος
Ν. Κάρτερ». Το Ίδρυμα συντονίζει επίσης ειδικά προγράμματα ψυχικής
υγείας παιδιών, με υπεύθυνη την Αντιπρόεδρο του Ιδρύματος, Κατερίνα Λασκαρίδη.
Το «Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη» οργανώνει και πραγματοποιεί κάθε
χρόνο σειρά από εκδηλώσεις, ομιλίες, ημερίδες και συνέδρια, έχει δε προχωρήσει σε σημαντικές συνεργασίες με πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού. Στους χώρους του φιλοξενούνται επίσης δύο μόνιμες εικαστικές
εκθέσεις, με έργα των ζωγράφων Δημήτρη Περδικίδη και Βάλια Σεμερτζίδη.
Το Ίδρυμα στεγάζεται σε δύο αναπαλαιωμένα νεοκλασικά κτήρια στον
Πειραιά, στην οδό Πραξιτέλους 169 και 2ας Μεραρχίας 36, και σε ένα επταώροφο νέο κτήριο στην οδό Κουντουριώτου 173. Όλο το έργο και οι δραστηριότητες του «Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη» παρουσιάζονται μέσα από
τον ιστότοπο www.laskaridou.gr, που φιλοδοξεί με ζωντανό τρόπο και σε πραγματικό χρόνο να κάνει γνωστό το έργο αυτό στο ευρύ κοινό.
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Επιτροπή Αξιολόγησης
Γεώργιος Δουκίδης,
Καθηγητής Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ΟΠΑ
Νέλλη Τζάκου-Λαμπροπούλου,
Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής, Εθνική Τράπεζα
Δρ. Βασίλης Αποστολόπουλος,
Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών
Ειδικος Σύμβουλος: Αντώνης Δ. Παπαγιαννίδης,
Διευθυντής Περιοδικού ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Ο Γεώργιος Δουκίδης είναι Καθηγητής Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδάσκει και ερευνά τις θεματικές περιοχής
του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, Διοίκησης και Στρατηγικής Πληροφοριακών Συστημάτων, Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης, Καινοτομία και Επιχειρηματική
Ανάπτυξη και Προσομοίωση.
Έχει πολυετή εμπειρία σε έρευνα και ανάπτυξη στα Πληροφοριακά Συστήματα
και το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και είναι ιδρυτής και Διευθυντής του ELTRUN,
μία από τις μεγαλύτερες ερευνητικές ομάδες στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν στα
Ευρωπαϊκά Οικονομικά Πανεπιστήμια. Έχει συνεργαστεί με περισσότερες από
50 ερευνητικές ομάδες από όλον τον κόσμο σε ερευνητικά έργα, και έχει διοικήσει επιτυχώς πάνω από 35 διεθνή ερευνητικά έργα και έχει επιβλέψει με επιτυχία 13 Υποψήφιους Διδάκτορες (LSE, ΟΠΑ, Warwick, Brunel).
Έχει συγγράψει ή ήταν συντάκτης σε 15 βιβλία, έχει δημοσιεύσει πάνω από 120
επιστημονικά άρθρα σε Επιστημονικά Περιοδικά καθώς και σε Πρακτικά Διεθνών Επιστημονικών Συνεδρίων.
Είναι μέλος της Συντακτικής Ομάδας των Διεθνών Επιστημονικών Περιοδικών
και το 2009 τιμήθηκε με το πρώτο Ευρωπαϊκό βραβείο "European Case Award"
από τον Οργανισμό ECCH στην κατηγορία "Knowledge, Information and Communication Systems Management".

Η Νέλλη Τζάκου-Λαμπροπούλου είναι Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής στην Εθνική Τράπεζα, με αρμοδιότητες την εποπτεία και το συντονισμό των
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη λιανική τραπεζική, το Δίκτυο των Καταστημάτων και τα εναλλακτικά δίκτυα εξυπηρέτησης πελατείας. Είναι Μέλος της
Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας
Είναι πρόεδρος Δ.Σ. της Εθνικής Χρηματιστηριακής A.E και της NBG Bancassurance Insurance Broker Α.Ε., αντιπρόεδρος Δ.Σ. των εταιριών ΔΙΑΣ Α.Ε. καθώς
και μέλος Δ.Σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών
(ΕΒΕΑ), της Εθνικής Factors A.E. και της Επιτροπής Καινοτομίας, Εκπαίδευσης
και Επιχειρηματικότητας του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.
Επιπλέον, είναι μέλος του Euro Banking Association (EBA – Παρίσι), του SEPA
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High Level Meeting (ECB), του EFMA Operational Excellence Advisory Council, καθώς και μέλος Δ.Σ. του ΣΕΝ (Σωματείο «Επιχειρηματικότητα Νέων»).
Πριν ενταχθεί στην Εθνική Τράπεζα εργάστηκε στην EFG Eurobank-Ergasias
(1990-2007), όπου διετέλεσε Γενική Διευθύντρια, υπεύθυνη των Τραπεζικών Εργασιών και της επιχειρηματικής μονάδας Global Transaction Services. Η τραπεζική της καριέρα ξεκίνησε το 1982 στην Τράπεζα Societé Generale, στο
υποκατάστημα Αθήνας.
Η Ν. Τζάκου-Λαμπροπούλου είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικής Επιστήμης
από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πειραιά, καθώς και κάτοχος MBA (με διάκριση) από το University of Wales & Manchester Business School..
Ο Βασίλης Αποστολόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972. Αποφοίτησε το
1990 από τη Σχολή Μωραΐτη. Είναι αριστούχος πτυχιούχος του London School
of Economics (ΒSc Management), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Πανεπιστήμιο του Cambridge και Διδάκτορας του
Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο τίτλος της διατριβής του είναι «Διάθεση πληρωμής
για αγορά υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα», η οποία και του απονεμήθηκε με
άριστα. Eίναι Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, που αποτελεί την ηγετική επιχείρηση του κλάδου υγείας στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε.), μέλος του
διοικητικού συμβουλίου του διεθνούς επιχειρηματικού κέντρου και management του Πανεπιστημίου του Cambridge (CIBAM), καθώς και μέλος του Γενικού
Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ).
Επίσης, μετέχει στα διοικητικά συμβούλια των θυγατρικών επιχειρήσεων του
Ομίλου Γ. Αποστολόπουλου, των οποίων τα συμφέροντα εκτείνονται πέραν από
την υγεία στις ασφάλειες, το real-estate και το εμπόριο.
Για την κοινωνική και ανθρωπιστική του δράση έχει τιμηθεί με το διεθνές βραβείο «Giuseppe Sciacca». Είναι παντρεμένος με την κ. Ρόη Δανάλη και είναι πατέρας τεσσάρων παιδιών.

Ο Αντώνης Παπαγιαννίδης είχε την απρονοησία να γεννηθεί το 1953 - άρα βρίσκεται σε δράση ακόμη και θα συνεχίζει να βρίσκεται, αν μη τι άλλο αφού το
PROSPECT μας καλεί όλους να πάρουμε σύνταξη στα ΄70. Νομικός, με εκείνο
που λέγεται εξειδίκευση στα Ευρωπαϊκά και στα θέματα Τύπου άρα με δυσάρεστη "από μέσα" θέαση των ακόμη πιο δυσάρεστων όψεων της πραγματικότητας στην Ελλάδα του 2015, αυτοφυγαδεύθηκε προς την δημοσιογραφία απο τα
17 του. Το κουσούρι των έμεινε. Επεβίωσε δυο θητειών στις Βρυξέλλες ("στους
θεσμούς" που θάλεγε κι ο Βαρουφάκης) και μιας στο Λονδίνο.
Περπάτησε από τον παλιό "Οικονομικό Ταχυδρόμο" και "Το Βήμα" μέχρι την
αλήστου μνήμης "Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία", την "Ημερησία" και την προς
στιγμήν απόπειρα επαναστόχευσης του "Ελεύθερου Τύπου". Σήμερα φιλοξενείται στην "Ναυτεμπορική" και την "Οικονομική Επιθεώρηση"/το economia.gr,
αλλά τώρα εις τας δυσμάς ανεκάλυψε και την τηλεοπτική διάσταση της ζωής στο
ACTION 24. Συνεχίζει να προσπαθεί να καταλάβει τι συμβαίνει - πάντα στην
Ελλάδα, του 2015.
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Athens, We Have a Problem

Introduction
Like an Odyssey without end, Greece’s sovereign-debt crisis enters its seventh year with
“surprisingly improved expectations”[1] while complex structural challenges persist.[2] The
morale-sapping crisis has created unprecedented economic trauma[3] exposing the Greek
state’s structural incapacity to respond to the requirements of membership in the brave
new world of economic interconnectedness, deregulation, and intensive competition. After
six years of economic adjustment and structural reforms, Greece’s state-centred,[4] post-Ottoman[5] institutional paradigm remains Europe’s bête noire. Several experts[6] have attributed Greece’s economic predicament to an inflated and overleveraged public sector,
by-product of a long history of rent-seeking and a political economy driven by populism
and cronyism.[7] Though the prospect of a small, modern, and flexible public administration that enables and supports entrepreneurship may currently appear to be a Utopian
dream especially given the ideological populism and short-termism permeating Greek
politics the time to consider such change is right. The uncertainty stemming from the political system’s inability to resolve the crisis has created an impetus to reform Greece. Our
analysis explores past failures and future opportunities to create a state capable of and willing to encourage the growth of businesses competitive in the European and global market. Our vision for a new Greek growth model should transform the state from inhibitor to
enabler by establishing a strong rule of law, a flexible public administration, and a regulatory environment compatible with innovation.
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Why Greece Failed
“Don’t fight against the doctor; […] even if you don’t like the medicine, the doctor is there
to help you”, said former MD of the IMF Dominique Strauss-Kahn in a joint press conference with the Greek PM in 2010.[8] Beyond committing the malpractice of underestimating the fiscal multiplier,[9] the IMF managing directors have been treating Greece’s
symptoms and not her underlying cause, a rare case of institutional failure. Greeks were
traditionally able to evade their fiscal and civic obligations by circumventing legal
processes at the expense of the government through behaviours including, but not limited
to, tax evasion, unauthorised construction, pension fraud, and legislative immunity, all
due to the deeply inconsistent enforcement of the law especially in election years.[10] Acemoglu and Robinson’s inclusive-extractive institutions dichotomy[11] suggests that post-democratisation Greece was unable to create inclusive economic institutions and the
corresponding pro-growth incentives to individuals. Whereas lack of political pluralism
has been cited as a primary source for institutional failure, in Greece, an abundance of
political pluralism was unable to produce a state that consistently serves the public interest. Instead, the hegemonic political system that emerged granted rents without coherent
planning and coordinated their distribution essentially in a negative-sum fashion.[12] It is
this form of populism that – through the political process – gradually led to the deterioration of Greece’s public finances and even now remains so resistant to reform. The decisions adopted by the political system served specific groups each time[13] and did not
promote impartiality through improvements in the rule of law, quality of governance, or
economic structure.[14] Thus, restoring Greece to a trajectory of growth and stability requires
completely abandoning rent-seeking and building a state that is a neutral arbiter of universal principles. Collectively rational decision-making is essential in upholding these principles while liberalizing the economy, taking advantage of valuable human capital and
investing in fair institutions that produce public goods like fiscal stability.

Laissez-nous Faire!
The competitiveness gap indicated by surprisingly low levels of exports[15] and investment
flows[16] in the Greek economy prima facie puzzling given Greece’s EU membership[17]
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can be explained up to 78pc as a by-product of the country’s institutional deficit.[18] Professor Sir Pissarides suggests that, even if debt were eliminated, Greece would chronically
lag behind the rest of the EU because piecemeal rents to individual interest groups would
hinder free trade. [19] In this sense, Greece is currently the “last Soviet-style economy in Europe”[20] placing 132/189 in the Economic Freedom Index.[21] Hence, deregulating the
Greek product markets should be placed at the top of the reform agenda as it would increase total-factor productivity,[22] price flexibility,[23] innovation,[24] and ultimately increase
GDP and real wages by as much as 8pc.[25] Increasing price competitiveness would place
more emphasis on the tradable sectors, where Greece will be able to specialise and
achieve economies of scale in agro-food, tourism, business services, ICT, and renewable
energy among others. Such an open regulatory environment would facilitate the flow of
capital through exports and investment, growing them by an estimated 6pc and 8pc respectively.[26]
Following deregulation, particular emphasis needs to be placed on capital deepening
to facilitate the catch-up growth,[27] which can be achieved through better non-performing
loans management,[28] deeper capital markets integration,[29] privatisations,[30] capital repatriation,[31] and better economic diplomacy to attract foreign capital. The last point is key:
a prerequisite for attracting non-speculative foreign capital is to build the confidence of the
international community by demonstrating political stability, and strong ownership of reform implementation. Through product markets reforms and financial normalisation, the
Greek economy will be able to integrate better with the EU single market and benefit from
the low interest rates and the future Capital Markets Union.

The Knowing-Doing Gap
The challenges of economic integration into the single market have exceeded the innovation capacity of Greece’s growth model. Greece’s limited national R&D expenditures (0.7pc
of GDP in 2008 and 0.8pc in 2013)[32] are accompanied by distribution frameworks incongruent to the European ones, which reward competition and collaboration in the private sector. Business R&D investments in 2013 were at 34pc of the total (1/2 of EU
average), with 38pc allocated to universities and 28pc to government research centres
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(when the EU allocates 12pc and 23pc respectively).[33] Such asymmetry exacerbates other
imbalances, including the high spatial concentration of innovation and the “low creationhigh absorption” capacity for innovation of small and medium firms.[34] While such circumstances contributed to the national failure to enhance competitiveness, they set the
stage for smart increases in productivity through market-enhancement strategies that would
bring Greece up to speed with its EU partners.
To address the problems of underinvestment and inappropriate distribution, policymakers should focus on consolidating small business structures through simpler M&A regulations[35] and better integrating with capital markets that could increase both R&D
funding.[36] Ultimately, this will enable firms to better absorb European programs, such as
Horizon 2020, aiming at creating a single EU market for knowledge, research, and innovation.[37] Additional measures to address long-term sophistication problems require
extensive rewriting of the Public-Private Partnerships framework, focusing on lowering the
stringency of involvement criteria to increase competition and outreach to international
partners. The large gap between Greece’s income level and the knowledge content of its
exports[38] implies the high potential and feasibility of these interventions. Most importantly, entrepreneurship initiatives that utilise Greece’s high human capital before it bleeds
abroad,[39] especially in STEM fields, would increase the competitiveness of high-tech sectors including medicine and biotechnology, renewable energy, and ICT. These partnerships
can then be promoted in even more specialized sectors, including generics manufacturing,[40] medical tourism, and care.

Justice Delayed is Justice Denied
Greece is notorious for its highly inefficient legal system, which poses an overly burdensome risk for businesses, and investors.[41] Despite the reforms of 2009-2014, various indicators reveal that the Greek justice system remains an institutional failure, lacking in
transparency, uniform rule of law, predictability of case outcomes, and compliance. [42]
These inefficiencies can be traced to various aspects of the system, including low legal investor protection, low quality of legal enforcement, absence of ICT infrastructure, lack of
accountability[43] and pervasive formalism.[44] Judicial reform policies must offer a com116
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prehensive and long-term plan that both addresses all inefficiencies of the system, including case backlogs[45] and facilitates the success of other innovation-driven reforms.[46]
A new business-friendly bankruptcy law would be essential for safeguarding innovation, especially for start-up businesses, and investment protection.[47] The introduction of
specialised tribunals and small claims courts (in areas of tax, social security, insolvencybankruptcy, and banking disputes),[48] coupled with the enactment of a fast-ruling procedure would offer fair and speedy decisions,[49] and reduce case congestion.[50] The
government could also address the problem of case backlogs by incentivising businesses
to resolve disputes through out-of-court settlements, instead of the slow, formalistic procedures of payment orders or payment delays from courts.[51] In addition, providing the
courts with the necessary ICT infrastructure would further aid in reducing costs and simplifying the legal process for entrepreneurs.[52]

Towards an Enabling State
Government bureaucracy, policy instability, and complexity of tax regulations were ranked
by the World Economic Forum among the most problematic factors to doing business in
Greece, a reflection of the country’s overwhelming administrative burden and efficiency
deficit. Even though these issues represent only a fraction of Greece’s institutional failures,
resolving them is a necessary condition to encourage economic activity and increase social welfare.[53] Administrative modernisation[54] cannot be achieved as long as reform
goals and sustainability objectives are undermined by political competition, lack of monitoring, and actors who are incapable of achieving tangible results.[55] Depoliticising the
public administration to both strengthen the state’s regulatory function and increase the efficiency of its redistributive function would require a paradigm shift that redefines the role
of the Greek state from rent distributor to incentive generator.[56]
For this transformation to occur, any reforms should be evaluated on the basis of their
capacity to create pro-growth incentives to individuals and entities. Modern pockets of
governance,[57] like Enterprise Greece, are innovation-friendly new structures that could
help firms overcome current regulatory obstacles to setting-up their business,[58] register117
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ing property,[59] exporting,[60] enforcing contracts, and paying taxes.[61]At the same time,
they could provide a fresh perspective on regulatory challenges and become a voice for
ambitious reforms. Finally, through administrative burden reduction, the state could shift
its focus to eradicating corruption and public maladministration, ultimately restoring confidence in public institutions.

Conclusion
The optimism that ambitious market-oriented reforms generate is an integral part of their
capacity to create an environment conducive to business. The post-WWII era of prolonged
peace and economic growth would not have been possible without Bretton-Woods institutions and market confidence in global cooperation. In Europe, the success of the Marshall Plan was largely because of the confidence it brought to Western economies, and not
the actual investments.[62]
Greece has the capacity to overcome bottlenecks created by rent-seeking behaviour
and to attract investment, if it builds the trust of the international community. Over the past
years, governments of all political stripes have brought political and economic volatility because they were not ready to bear the political costs of a full-throttled reform programme.
Recent failures and the lack of alternatives in the Eurozone, however, suggest that without
a strong governmental commitment to reform implementation, international confidence is
unlikely.
To succeed, Greece should rebrand itself as a country of opportunities and break away
from the mistakes of the past. Let’s hope that this time really is different.
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Εισαγωγή
Συνεχώς αυξανόμενα δημοσιονομικά ελλείμματα, εκτεταμένη αποβιομηχάνιση και
πληθώρα μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της Ελληνικής
Οικονομίας και του μοντέλου ανάπτυξης που εφαρμόστηκε από τα μέσα τις δεκαετίας
του 1970 ως και το 2009. Οι θετικοί ρυθμοί μεγέθυνσης πάντα ακολουθούνταν από
υφέσεις και περιόδους περιοριστικών πολιτικών, ως μια προσπάθεια εξυγίανσης της
οικονομίας και αποτοξίνωσης της από την «εύκολη ανάπτυξη» και τον υψηλό δανεισμό
που αυτή συνεπαγόταν. Όμως, ο δρόμος της ρεαλιστικής, αποτελεσματικής και
διαχρονικής ανάπτυξης είναι δύσκολος και μάλλον μπορούμε να πούμε πως η Ελλάδα,
όπως και οι περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, προτιμούσε διαχρονικά τις παρακάμψεις.
Λογικό, αφού η μέθοδος αυτή λειτουργούσε μέχρι την κρίση του 2008, η οποία έδειξε
πόσο ευάλωτη μπορεί να γίνει μια οικονομία και αντίστοιχα μια κοινωνία όταν κοιτά μόνο
το παρόν. Καλούμαστε λοιπόν, να σχεδιάσουμε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης το οποίο θα
λαμβάνει υπόψη τα λάθη του παρελθόντος και τα τωρινά δεδομένα, και θα στοχεύει σε
μια πραγματική και μακροχρόνια βελτίωση της θέσης της Ελληνικής Οικονομίας και της
ευημερίας των Ελλήνων πολιτών.
Η υφιστάμενη κατάσταση όμως κάνει ακόμα πιο δύσκολο αυτό το έργο. Τις
προηγούμενες δεκαετίες κύριος μοχλός μεγέθυνσης ήταν η μη παραγωγική δαπάνη
δανεικών κεφαλαίων. Αυτή η τάση οδήγησε στη δημιουργία ενός δυσθεώρητου χρέους
το οποίο αποτελεί σημαντική τροχοπέδη σε όλες τις προσπάθειες ανάκαμψης. Ο μόνος
τρόπος να ξεφύγει η Ελλάδα από αυτό είναι η αύξηση επενδύσεων, των παραγωγικών της
δραστηριοτήτων και των εξαγωγών τους. Όμως η Ελληνική Οικονομία χαρακτηρίζεται
από χαμηλό ποσοστό εξαγωγών, αποτέλεσμα ενός μοντέλου ανάπτυξης που βασίστηκε σε
ήδη υφιστάμενα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και παραδοσιακούς κλάδους, χωρίς να
δημιουργεί νέα. Αυτό οδήγησε στην έντονη αποβιομηχανοποίηση και τον περιορισμό του
αγροτικού τομέα από το 1970 και μετά, και στην κυριαρχία ενός «κακού» και «φοβικού»
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επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Τα τελευταία τριάντα χρόνια κυριάρχησαν οι
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχει παρατηρηθεί πως έχουν μέση διάρκεια ζωής
πέντε χρόνια και κινούνται σε πεδία φτηνής και εύκολης παραγωγής. Οι συγκεκριμένες,
αδυνατούν να δραστηριοποιηθούν σε καινοτόμους τομείς και δεν διαθέτουν τις βασικές
προϋποθέσεις για να επεκταθούν στις διεθνείς αγορές.

Η έννοια του Cluster
Παρατηρώντας τον παγκόσμιο οικονομικό χάρτη, εύκολα διαπιστώνει κανείς πως
υπάρχουν ορισμένες περιοχές οι οποίες συγκεντρώνουν ομοειδείς επιχειρήσεις. Αυτές,
απολαμβάνουν ένα βαθμό σχετικής ανταγωνιστικής επιτυχίας. Τα παραδείγματα είναι
πολλά, χρηματιστηριακές εταιρείες στο City του Λονδίνου ή στην Wall Street της Νέας
Υόρκης, επιχειρήσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας στη Silicon Valley της Καλιφόρνια,
βαριές βιομηχανίες στην περιοχή γύρο από το Ρήνο της Γερμανίας και επιχειρήσεις
κλωστοϋφαντουργίας στη Βορειοανατολική Ιταλία. Οι συγκεκριμένου είδους συστάδες
επιχειρήσεων είναι γνωστές ως Clusters.
Το συγκεκριμένο φαινόμενο περιγράφεται πρώτη φορά στη βιβλιογραφία από έναν
από τους θεμελιωτές της οικονομικής επιστήμης τον Alfred Marshall (1890), ως
βιομηχανικές γειτονιές (industrial districts). Σε αυτές, οι επιχειρήσεις αναπτύσσονται και
προοδεύουν, επωφελούμενες από τις οικονομίες κλίμακας και σκοπού που δημιουργούν,
μειώνοντας έτσι τα κόστη συναλλαγών μέσω οριζόντιων και κάθετων διασυνδέσεων.
Σήμερα, το φαινόμενο της συγκέντρωσης επιχειρήσεων σε γεωγραφικές περιοχές
μάλλον αποτελεί ένα παράδοξο στην εποχή της αποβιομηχανοποίησης, όπου λόγω της
παγκοσμιοποίησης των αγορών και της ανάπτυξης των μεταφορών οι επιχειρήσεις έχουν
τη δυνατότητα να μεταναστεύσουν σε χώρες όπου έχουν πρόσβαση σε πρώτες ύλες με
χαμηλότερο κόστος.
Ο Michael E. Porter επεδίωξε να αποσαφηνίσει το συγκεκριμένο φαινόμενο συνδέοντας
τους λόγους που οι επιχειρήσεις συσπειρώνονται δημιουργώντας clusters με το
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των εθνών. Ο Porter ορίζει ως cluster μια ομάδα συγγενών
γεωγραφικά αλληλοσυνδεόμενων επιχειρήσεων και θεσμών, που έχουν κοινά σημεία και
αλληλοσυμπληρώνονται (Porter 1998).
Σύμφωνα με τον Porter τα clusters είναι οι περιοχές που μπορεί να σχηματιστεί το
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ενός έθνους και μαζί με τους διαθέσιμους συντελεστές
παραγωγής, τις συνθήκες ζήτησης, την επιχειρησιακή στρατηγική και τον βαθμό
ανταγωνισμού των επιχειρήσεων, αποτελούν τους τέσσερις προσδιοριστικούς παράγοντες
που το διαμορφώνουν. Ο Porter υποστηρίζει πως η ευημερία των εθνών δεν
κληρονομείται από τους φυσικούς συντελεστές παραγωγής, αλλά δημιουργείται
διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον από βιομηχανίες που διαρκώς καινοτομούν και
εξελίσσονται. Οι εγχώριες επιχειρήσεις μέλη των Clusters αποκτούν πλεονέκτημα έναντι
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των ξένων ανταγωνιστών και επωφελούνται από την πίεση και τον ανταγωνισμό που
προέρχεται από το εσωτερικό της χώρας.
Τα κύρια χαρακτηριστικά που διαπιστώνονται σε ένα επιτυχημένο cluster είναι η
συγκέντρωση συμπληρωματικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων σε μια περιοχή, η
ύπαρξη οριζόντιων και κάθετων διασυνδέσεων και η ύπαρξη συναγωνισμού (Pitelis 2013).
Επιπλέον ιδιαίτερο ρόλο κατέχει το κοινωνικό περιβάλλον και οι θεσμοί της χώρας.
Ειδικότερα, τα πανεπιστήμια πρέπει να ενισχύσουν τη συνεργασία τους με τους
βιομηχανικούς και κρατικούς φορείς, στα πρότυπα του Triple Helix Concept.

Τα clusters στην Ελλάδα
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (εφεξής ΜΜΕ) που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της
ελληνικής οικονομίας αδυνατούν να ανταγωνιστούν στο διεθνές περιβάλλον και να
αποκτήσουν έναν εξωστρεφή χαρακτήρα. Ένας τρόπος αντιμετώπισης αυτού του
προβλήματος είναι η διάρθρωση της οικονομίας με βάση τη μορφή των clusters. Μέσω
των cluster, οι ΜΜΕ – μέλη του cluster ανταγωνίζονται πλέον ως μια μεγαλύτερη οντότητα
ή εταιρεία. Έτσι, μπορούν να δημιουργήσουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα χάρη στα οφέλη
που τους παρέχει το cluster. Αναφορικά:
• Αυξημένα επίπεδα εξειδίκευσης κατά μήκος της αλυσίδας αξίας
• Προώθηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών
• Δυνατότητες ανάπτυξης οικονομιών κλίμακας
• Αύξηση της παραγωγικότητας
• Διάχυση της καινοτομίας, της πληροφορίας, της έρευνας και της τεχνολογίας
• Δημιουργία υποδομών
Η ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο στην Ελλάδα,
εξαιτίας κάποιων δομικών χαρακτηριστικών της οικονομίας και της κοινωνίας. Η έλλειψη
συνεργατικής κουλτούρας και πληροφόρησης για τα οφέλη των Cluster, η μεγάλη
γραφειοκρατία και η εσωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων αποτελούν τις
βασικότερες αιτίες. Χαρακτηριστικό είναι πως τα προγράμματα χρηματοδότησης δεν
απορροφούνται πλήρως και έχουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα.

Προτάσεις για την επανεκκίνηση της Ελληνικής Οικονομίας
Εθνικός Ανεξάρτητος Φορέας
Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων και επειδή θεωρούμε πως τα clusters
μπορούν να αποτελέσουν τον πυλώνα ενός εθνικού σχεδίου με στόχο το βιώσιμο
αναπτυξιακό μετασχηματισμό της Ελληνικής Οικονομίας, προτείνουμε τη δημιουργία ενός
ανεξάρτητου φορέα. Σκοπός του εν λόγω φορέα θα είναι η παρακολούθηση, η διασύνδεση
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και η υποβοήθηση όλων των υπαρχόντων συνεργατικών σχηματισμών, αλλά και νέων,
όπως αυτοί που προτείνονται παρακάτω. Ο φορέας θα διατηρεί ένα συντονιστικό και
ρυθμιστικό ρόλο, χωρίς να παρεμποδίζει την ελεύθερη λειτουργία της αγοράς.
Τουναντίον, στόχος του θα είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς θεσμικού περιβάλλοντος
που θα ενθαρρύνει τον ανταγωνισμό και την επιχειρηματικότητα.
Προς επίτευξη του σκοπού αυτού, θα πρέπει να αντιμετωπίσει τα εμπόδια του
παρελθόντος. Αρχικά, χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη προσπάθεια για την αλλαγή της
κουλτούρας των επιχειρήσεων και τη στάση τους απέναντι στις συνεργασίες. Επιπλέον, οι
επιχειρήσεις θα πρέπει να μάθουν να προσαρμόζουν τη λειτουργία τους στο νέο
περιβάλλον των Cluster. Έτσι, κρίνονται απαραίτητες συμπληρωματικές υπηρεσίες
υποβοήθησης και πληροφόρησης, όπως σεμινάρια, ημερίδες και διασυνδέσεις με
επιτυχημένα cluster του εξωτερικού. Ακόμη, σημαντική είναι η προσέλκυση άμεσων ξένων
επενδύσεων και η συμμετοχή μεγάλων επιχειρήσεων, ελληνικών ή ξένων, οι οποίες
μπορούν να λειτουργήσουν ως ηγέτιδες και να βοηθήσουν την ανάπτυξη των cluster.
Μια άλλη αλλαγή, αφορά τον τρόπο επιλογής των προς δημιουργία συστάδων.
Εξηγώντας, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε διαθέσιμους πόρους,
παραγωγικούς συντελεστές και δομές. Συγκεκριμένα, θα πρέπει αφενός να εντοπιστούν
πιθανοί υπάρχοντες σχηματισμοί οι οποίοι θα μπορούσαν να οργανωθούν υπό την μορφή
cluster και αφετέρου να δραστηριοποιηθούμε σε τομείς οπού υπάρχει πλεονάζων εργατικό
δυναμικό και άλλοι παραγωγικοί συντελεστές. Έτσι, δημιουργείται μια
αποτελεσματικότερη διάρθρωση της οικονομίας και αντιμετωπίζεται το δυσβάσταχτο
πρόβλημα του “brain drain”.
Επιπλέον, ο φορέας θα πρέπει να εντάξει τα πανεπιστήμια και τους λοιπούς
ερευνητικούς φορείς στο σχέδιο αναδόμησης της οικονομίας μας. Κατά πρώτον, μπορούν
να συμβάλουν στο σχεδιασμό του αναπτυξιακού μοντέλου της Ελλάδας και κατά δεύτερον
στη λειτουργιά των cluster, ενισχύοντας την παραγωγικότητα, την καινοτομία και την
έρευνα. Αναφορικά, στα πλέον επιτυχημένα παραδείγματα cluster του εξωτερικού, όπως
η Silicon Valley της California, τα πανεπιστήμια έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία
τους.
Η προώθηση των cluster μπορεί να υποβοηθηθεί και μέσω του θεσμικού πλαισίου.
Ένα παράδειγμα από το χρηματοοικονομικό περιβάλλον, μπορεί να είναι η δημιουργία
καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων. Παραδείγματος χάριν, η Εθνική Τράπεζα
βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης ενός χρηματοδοτικού εργαλείου που χρηματοδοτεί όλες
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά μήκος της αλυσίδα αξίας της ναυτιλίας. Αυτό, αφενός
ενισχύει τη σημαντικότατη για τα clusters διακλαδική ολοκλήρωση, και αφετέρου λόγω
των πολλαπλών δανειοληπτών, διαφοροποιεί το χαρτοφυλάκιο των τραπεζών και μειώνει
τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο.
Η επιτυχής λειτουργία του φορέα μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία ισχυρών Cluster που θα διατηρηθούν μακροπρόθεσμα και δεν θα αποτελούν απλώς ευκαιριακού
χαρακτήρα επενδύσεις. Θεωρούμε πως ο φορέας μπορεί να βοηθήσει να αναδειχθούν τα
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ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας και να δημιουργηθούν νέα, συμβάλλοντας έτσι
στη βελτίωση της εθνικής ανταγωνιστικότητας.

Προτάσεις για την δημιουργία clusters στον πρωτογενή και τον δευτερογενή τομέα
Εξετάζοντας την ελληνική πραγματικότητα υπό το πρίσμα του Εθνικού Ανταγωνιστικού
Πλεονεκτήματος του M.E. Porter παραθέτουμε μερικές προτάσεις-πρότυπα για τη
δημιουργία συστάδων στον πρωτογενή και το δευτερογενή τομέα.
Cluster ελιάς στην Πελοπόννησο
Το συγκεκριμένο cluster θα περιλαμβάνει ελαιοπαραγωγούς και ελαιοτριβεία από τους
νομούς Μεσσηνίας, Λακωνίας, Ηλείας και Αχαΐας (νομοί με τον μεγαλύτερο αριθμό
ελαιόδεντρων στη περιφέρεια). Στόχος είναι μέγιστη αξιοποίηση της πρώτης ύλης. Για
την επίτευξη του στόχου θα περιλαμβάνονται μεταποιητικές βιομηχανίες όπως βρώσιμων
προϊόντων (ελαιόλαδο, πάστα ελιάς, γλυκό του κουταλιού, βρώσιμες ελιές), παραγωγής
καλλυντικών (κρέμες, σαπούνια) και ενέργειας (πέλετ πυρηνόξυλου). Για την
αποτελεσματικότερη λειτουργία του cluster, θα πρέπει να ενταχθούν συμπληρωματικοί
κλάδοι, όπως παροχής εξοπλισμού (άρδευσης, συγκομιδής), τυποποίησης-εμφιάλωσηςσυσκευασίας, διαφήμισης-προώθησης και διανομής (logistics). Επιπλέον, για την ένταξη
καινοτομιών στην παραγωγή και την ανάπτυξη διαδικασιών ανακύκλωσης των αποβλήτων
κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων.
Cluster οίνου
Στην Ελλάδα παράγονται περισσότερες από 20 διαφορετικές ποικιλίες κρασιού. Το
εύκρατο κλίμα και η παράδοση ευνοούν τη δημιουργία ενός cluster παραγωγής και
εμπορίας οίνου. Αυτό, θα απαρτίζεται από αμπελουργούς οι οποίοι θα παρέχουν τις
διάφορες ποικιλίες σταφυλιών, οινοπαραγωγούς οι οποίοι θα αναλαμβάνουν τη
διαδικασία παραγωγής των κρασιών και εμφιαλωτές οι οποίοι θα αναλαμβάνουν την
εμφιάλωση και τυποποίηση. Για την υποστήριξη των παραπάνω θα εντάσσονται
συμπληρωματικές βιομηχανίες για την προμήθεια των απαραιτήτων υλών, και τη
μεταφορά και διανομή των προϊόντων. Η συνεργασία του με το κράτος μπορεί να
εξασφαλίσει την αναγνώριση των προϊόντων ως Προστασίας Ονομασίας Προέλευσης
(Π.Ο.Π), που θα τα διαφοροποιήσει από τους διεθνείς ανταγωνιστές.
Για τη μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας που δημιουργούν τα παραπάνω cluster
απαιτείται περαιτέρω διακλαδική ολοκλήρωση τους με άλλους τομείς, όπως η εστίαση και
ο τουρισμός.
Φαρμακευτικό Cluster
Η φαρμακοβιομηχανία αποτελεί έναν από τους ελάχιστους εναπομείναντες παραγωγικούς
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τομείς της Ελληνικής Οικονομίας. Η δημιουργία ενός cluster πάνω σε ολόκληρη την
αλυσίδα αξίας του φαρμάκου, μπορεί να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα της χώρας μας
σε αυτόν τον τομέα και να ενισχύσει τις εξαγωγές μας. Στο αρχικό στάδιο της έρευνας και
των κλινικών δοκιμών, είναι απαραίτητη η διασύνδεση των πανεπιστημίων μας και η
αξιοποίηση του υψηλά εκπαιδευμένου εργατικού δυναμικού της χώρας. Επιπλέον,
ιδιαίτερα επωφελής μπορεί να είναι η συνεργασία με το Hellenic Bio Cluster, που βασίζεται
στις ανθρώπινες επιστήμες και έχει ισχυρή διασύνδεση με τη φαρμακοβιομηχανία.
Επιπροσθέτως, είναι δυνατή η διακλαδική ολοκλήρωση με την ευρύτατη αγορά του τομέα
των καλλυντικών. Όσον αφορά τη φάση της παραγωγής, η Ελλάδα παραδοσιακά παράγει
φάρμακα και έχει μεγάλα περιθώρια επέκτασης. Αναφορικά με το τελευταίο στάδιο των
πωλήσεων, της προμήθειας και των εξαγωγών, η Ελλάδα έχει πολύ καλές υποδομές σε
δρόμους και λιμάνια, πρόσβαση στην απελευθερωμένη αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και μια στρατηγικής σημασίας γεωγραφική τοποθέτηση.

Επίλογος
Η Ελλάδα χτυπήθηκε από την κρίση περισσότερο από όλες τις υπόλοιπες χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απάντηση στην καταστροφή που υπέστη μπορεί να δοθεί μόνο
μέσα από τολμηρά και καινοτόμα σχέδια ανάπτυξης, ικανά να τη βγάλουν από τη δίνη της
καταστροφής. Οι συνεχείς επιτυχίες που σημειώνουν τα τρία cluster του Corallia, στα
χρόνια της βαθιάς ύφεσης, αναδεικνύουν τη δυναμική και τα πολλαπλά οφέλη που θα
μπορούσε να επιφέρει η οργάνωση της οικονομίας με βάση τα clusters. Έτσι, η
ανασυγκρότηση της οικονομίας μέσω μιας εθνικής πολιτικής για τη δημιουργία ενός
ισχυρού θεσμού των cluster κρίνεται ως η πλέον ελπιδοφόρα για την Ελλάδα. Αυτά τα
σκοτεινά χρόνια για την αποβιομηχανοποιημένη Ευρωπαϊκή Ένωση και καθώς η ενότητα
της διακυβεύεται, η χώρα μας μπορεί να καταστεί ο φάρος που θα ρίξει φως στο δρόμο
για τη νέα ανάπτυξη, που τόσο έχει ανάγκη το Ευρωπαϊκό οικοδόμημα.
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“If everyone is moving forward together,
then success takes care of itself.”
Henry Ford, Founder of Ford Motor Company

Εισαγωγή
Η Ελληνική οικονομία βρίσκεται σε αλλεπάλληλη ύφεση επί σειρά ετών και καθίσταταιαπαραίτητο να εστιάσουμε σε όλους τους τομείς παραγωγής και να τους ωθήσουμε προς
την μεγέθυνση και ενδυνάμωση. Η παρούσα εργασία θα εξετάσει την εφαρμογή των clusters ως μέσου για την ισχυροποίηση του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα
παραγωγής. Επιπλέον θα γίνει περεταίρω ανάλυση συγκεκριμένων επιχειρηματικών
κλάδων όπου παρατηρήσαμε ότι υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες και προοπτικές.

Ορισμός των Clusters
Τα clusters ή αλλιώς συστάδες επιχειρήσεων είναι γεωγραφικά δίκτυα συνεργαζόμενων
εταιρειών που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο τομέα. Είναι δυνατόν να εκτείνονται σε μια
πόλη, περιφέρεια, χώρα ή ακόμα και σε δίκτυο χωρών. Δηλαδή πρόκειται για ένα σύνολο
δικτύων παραγωγής που απαρτίζονται από στενά συνδεδεμένες και αλληλοεξαρτώμενες
επιχειρήσεις με θεμελιώδες και διακριτικό γνώρισμά τους την ενασχόληση με μια
συγκεκριμένη αλυσίδα παραγωγής (Porter, 1998). Η επίδραση των clusters στην οικονομία
είναι ουσιώδης και ειδικότερα συγκεκριμενοποιείται με τους κάτωθι τρόπους:
• Τα clusters συνεισφέρουν στην ενίσχυση της παραγωγικότητας των εταιρειών στην
γεωγραφική ενότητα που βρίσκονται.
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• Παρέχουν ερέθισμα για την ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων λύσεων και ως εκ
τούτου την αποδοτικότητα και την ποιότητα της παραγωγής.
• Τέλος, η ύπαρξη ενός cluster σε μια γεωγραφική ενότητα ενθαρρύνει την ίδρυση και
ανάπτυξη περαιτέρω ομοειδών ή συναφών επιχειρήσεων, καθώς επίσης κινητοποιεί
υφιστάμενες επιχειρήσεις να ενταχθούν στο cluster.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα επιτυχημένων clusters σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελούν
η συστάδα οινοποιητικών επιχειρήσεων της Καλιφόρνια, οι επιχειρήσεις ωρολογοποιίας
της Ελβετίας καθώς και τα ευρέως γνωστά clusters παραγωγής ταινιών του Hollywood και
παροχής υψηλής τεχνολογίας της Silicon Valley (Porter, 1998).

Οι τομείς της Οικονομίας
Η οικονομία και ευρύτερα οι επιχειρήσεις μπορούν να κατανεμηθούν σε τρεις τομείς
(Fisher, Clark, Fourastie, 1940) ως εξής:
• Πρωτογενής τομέας: Ο συγκεκριμένος οικονομικός τομέας περιλαμβάνει τις
επιχειρήσεις που ασχολούνται με την άμεση αξιοποίηση των φυσικών πόρων.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα επιχειρήσεών του είναι η αγροτική παραγωγή, η
αλιεία, η κτηνοτροφία, η εξόρυξη ορυκτών πόρων κ.α. Στην Ελλάδα το 3.9% του
εγχώριου προϊόντος αποδίδεται σε αυτόν (CIA, 2015).
• Δευτερογενής τομέας: Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει τις επιχειρήσεις που
αξιοποιούν και επεξεργάζονται τα προερχόμενα από τον πρωτογενή τομέα προϊόντα
και τα μετατρέπουν σε νέα είδη αγαθών. Αντιπροσωπευτικοί κλάδοι του
δευτερογενούς τομέα είναι η βιομηχανική και βιοτεχνική παραγωγή, η χειροτεχνία
και οι κατασκευές. Το13.3% του Ελληνικού προϊόντος οφείλεται σε αυτόν τον τομέα
(CIA, 2015).
• Τριτογενής τομέας: Ο τομέας αυτός δεν σχετίζεται με την παραγωγή προϊόντων
αλλά με την παροχή υπηρεσιών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα εταιρειών του
τριτογενούς τομέα είναι οι ενασχολούμενες με τις τηλεπικοινωνίες, την παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών, η νοσοκομειακή περίθαλψη, κ.α.

Εμπόδια στην ανάπτυξη των Clusters και μια σημαντική πρόοδος
Στην ανάλυση μας κρίνεται σημαντικό να αναφερθούμε συνοπτικά στην κρατούσα στην
Ελλάδα κατάσταση, καθώς και σε τυχόν ανακύπτοντα εμπόδια που δυσχεραίνουν την
ανάπτυξη των clusters και την τόνωση της επιχειρηματικότητας.
Η Ελλάδα ανήκει στις χώρες οπου παρατηρείται εξαιρετικά μεγάλος αριθμός
περιορισμών της επιχειρηματικότητας. Γεωγραφικοί και πληθυσμιακοί εμπόδια περιορίζουν
την συγκέντρωση και αλληλεπίδραση συναφών επιχειρήσεων, και για αυτό και στη χώρα
μας απαντώνται σε μεγάλο βαθμό οι λεγόμενες μικρομεσαίες και οικογενειακές
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επιχειρήσεις (McKinsey, 2011).
Η αδυναμία επίτευξης συνεργασιών επιφέρει χαμηλότερη αποδοτικότητα των
επιχειρήσεων αυτών καθώς αποστερούνται τις επωφελείς συνέπειες των οικονομιών
κλίμακας. Συνεπώς οι περιορισμοί αυτοί δημιουργούν μια ολιγοπωλιακή ή μονοπωλιακή
αγορά που αδυνατεί να εξασφαλίσει την ευκταία κοινωνική ευημερία.
Επιπλέον οι διαδικασίες σύστασης και εκκαθάρισης των επιχειρήσεων χαρακτηρίζεται
ως ιδιαζόντως χρονοβόρες κάτι που ευλόγως συνιστά αποτρεπτικό παράγοντα για την
υλοποίηση πλήθους επιχειρηματικών ιδεών και την συνακόλουθη μετουσίωση τους σε
επιχειρήσεις. Τη δυσχερή αυτή κατάσταση επιτείνει ένας αντιπαραγωγικός και
δυσλειτουργικός δημόσιος τομέας (McKinsey, 2011).
Επιπλέον οι νομικές διαδικασίες, ο βραδύνων μηχανισμός απονομής δικαιοσύνης και
η αλλεπάλληλλη τροποποίηση του νομικού πλαισίου παρεμποδίζει την δημιουργία clusters και υποβαθμίζει την φήμη της χώρας ως επενδυτικό προορισμό. Μεγάλες επενδύσεις
εκατομμυρίων ευρώ σε όλους τους παραγωγικούς τομείς καθυστερούν χρόνια ή και
δεκαετίες εώς ότου να τους επιτραπεί να προχωρήσουν ενώ δεν είναι σπάνιο φαινόμενο
και η ματαίωση τους. Επίσης τέτοια επιβραδυντικά φαινόμενα καθιστούν αδύνατη και
ασύμφορη την επένδυση σε μικρού μεγέθους επιχειρηματίες αφού δεν διαθέτουν ούτε
τον απαραίτητο χρόνο ούτε τα οικονομικά μέσα για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της
διαδικασίας αδειοδότησης.
Μια γνωστή περίπτωση επένδυσης στον τομέα των clusters που αντιμετωπίζει ακόμα
τα παραπάνω κωλύματα αποτελεί το ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Α.Ε. Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής
Τεχνολογίας και Έρευνας στις Αφίδνες, μια επένδυση 200 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο
127 (Τεχνόπολη Ακρόπολις, 2008) από τις μεγαλύτερες ελληνικές τεχνολογικές
επιχειρήσεις σκόπευαν να υλοποιήσουν απο το 2000, χωρίς ακόμα να τους έχει δοθεί η
δυνατότητα (Δελεβέγκος, 2014).
Έχουν όμως γίνει και επιτυχημένες προσπάθειες για την εξομάλυνση της κατάστασης
με σημαντικότερη το θεσμό των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ). Οι
επιχειρήσεις αυτές είναι δυνατόν να συσταθούν με ελάχιστο κεφάλαιο 1 ευρώ και η
διαδικασία ίδρυσης τους χαρακτηρίζεται ως μιας στάσης (one stop shop). Αξιοσημείωτο
είναι ότι το κόστος ίδρυσης περιορίζεται σε ένα και μόνο παράβολο των 70 ευρώ
(Δαλιάνης, 2014).

Τομείς με σημαντικές ευκαιρίες από την οργάνωση σε Clusters
Παρακάτω παραθέτουμε τομείς που βάσει μελετών και επιτυχημένων εφαρμογών τους
στο εξωτερικό έχουν προοπτικές να ευδοκιμήσουν στην Ελλάδα μέσω της οργάνωσης σε
clusters.Η Ελλάδα κατέχει την 14η θέση παγκοσμίως στην παραγωγή οίνου με 3,115
εκατομμύρια εκατόλιτρα σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού
Αμπέλου και Οίνου (OIV, 2012). Από μια σύντομη βιβλιογραφική επισκόπηση
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παρατηρούμε ότι υπάρχει πλήθος διαθέσιμων καλών πρακτικών παγκοσμίως.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα επιτυχημένου cluster είναι αυτό των οινοπαραγωγών της
Καλιφόρνια που αποτελείται από 740 οινοποιεία που συνεργάζονται με χιλιάδες
ανεξάρτητους αμπελουργούς. Η δομή του cluster συμπληρώνεται από πανεπιστημιακά
ιδρύματα όπως το University of California at Davis, παρόχους οινοποιητικού εξοπλισμού,
οινολογικά ινστιτούτα όπως το the Wine Institute of California και άλλα συναφή μέλη
(Porter, 2008). Η Ελλάδα, με παρεμφερές κλίμα και με ήδη αξιοσημείωτη παραγωγή οίνου
θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την πρακτική της Καλιφόρνια ως βάση για περαιτέρω
ανάπτυξη του κλάδου και να οικοδομήσει ένα ή και περισσότερα οινοποιητικά cluster.
Μάλιστα η έρευνα μας αποκαλύπτει ήδη κάποια τρέχοντα εγχειρήματα ανάπτυξης
συστάδων επιχειρήσεων στον κλάδο όπως την εταιρεία «Οίνοι Βορείου Ελλάδος», που
αξιοποιώντας συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα,
περιλαμβάνει 13 οινοπαραγωγούς. Σύμφωνα με μελέτη της του τμήματος Γεωργίας των
Ηνωμένων Πολιτειών (USDA, 2015), διαπιστώθηκε ότι η Ελλάδα διαθέτει δυο διεθνώς
καταχωρημένες κατηγορίες οίνων: τα ΟΠΑΠ (Οίνοι Ονομασίας Προελεύσεως Ανωτέρας
Ποιότητας) και τα ΟΠΕ (Οίνοι Ονομασίας Προελεύσεως Ελεγχόμενης), οι οποίες
συσχετίζονται με συγκεκριμένες γεωγραφικές ενότητες όπως η Σαντορίνη, η Κεφαλονιά,
η Λήμνος, η Πάτρα, η Ρόδος και άλλες. Αυτές είναι και οι περιοχές που θεωρούμε ότι
προσφέρονται για την δημιουργία οινοποιητικών cluster.
Παρόμοιο cluster θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στον τομέα του ελαιόλαδου. Η
Ελλάδα είναι μία χώρα με σημαντική παραγωγή ελαιoλάδου, την τρίτη μεγαλύτερη στον
κόσμο. Την χρονιά 2012-13, η παραγωγή έφτασε τους 357.000 τόνους. Την ίδια χρονιά,
η Ιταλία, μία χώρα με αντίστοιχη παράδοση στην καλλιέργεια και επεξεργασία της ελιάς,
παρήγαγε συνολικά 415.000 τόνους. Μάλιστα η μεγάλη ανάγκη για τον εκσυγχρονισμό
της βιομηχανίας αυτής καθίσταται φανερή από το ακόλουθο στατιστικό στοιχείο. Η Ιταλία,
το 2012-13, εξήγαγε 217.000 τόνους λαδιού, ενώ η Ελλάδα μόλις 18.000 (International
Olive Council, 2014). Η διαφορά αυτή είναι ουσιώδης, και καταδεικνύει την
αναποτελεσματικότητα της Ελλάδας για αποδοτική εκμετάλλευση της παραγωγής της.
Clusters σε περιοχές με μεγάλη παραγωγή ελαιόλαδου, όπως είναι η Κρήτη και η
Πελοπόννησος θα μπορούσαν να δημιουργήσουν στέρεα θεμέλια για την ισχυροποίηση
εξαγωγής ελαιόλαδου την επερχόμενη δεκαετία. Υπό την αιγίδα ενός cluster, αγρότες θα
μπορούν να συνεργαστούν με εταιρίες διάθεσης μηχανημάτων επεξεργασίας της ελιάς.
Παράλληλα οι παραγωγοί θα μπορούσαν να επενδύσουν συλλογικά στην απόκτηση του
αναγκαίου εξοπλισμού μειώντας σημαντικά τις δαπάνες τους σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό.
Επιπλέον, τα Πανεπιστήμια των περιοχών αυτών είναι δυνατόν να συνδράμουν με την
παροχή της απαραίτητης τεχνογνωσίας στο cluster αλλά και να αναπτυχθούν τα ίδια μέσα
από αυτό. Εξετάζοντας ξανά το παράδειγμα της Κρήτης, μπορούμε κατευθείαν να
παρατηρήσουμε ότι η βιομηχανία αυτή περιβάλλεται από δύο αξιόλογα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Από το Πολυτεχνείο της Κρήτης στα Χανιά αποφοιτούν κάθε
χρόνο εκατοντάδες Μηχανικοί Περιβάλλοντος, και Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης.
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Ομοίως, από το Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Ηράκλειο, το οποίο βρίσκεται στις θέσεις 351400 του Times Higher Education World Rankings, αποφοιτούν νέοι με πτυχία Χημείας και
Φυσικής. Εκτός από αυτά τα τμήματα όμως, τα Πανεπιστήμια θα μπορούσαν να
δημιουργήσουν και καινούργια τμήματα προσανατολισμένα στην καλλιέργεια γεωπονικών
και αγροτικών γνώσεων. Έτσι, θα προσφέρουν τεράστια οφέλη όχι μόνο στο cluster αλλά
και σε ολόκληρο τον πρωτογενή τομέα της Ελλάδας, βελτιώνοντας την αγροτική
εκπαίδευση και παρέχοντας νέο και ικανό ανθρώπινο δυναμικό.
Η εφαρμογή του clustering θα είχε σημαντικά οφέλη και στον τομέα της ελληνικής
φαρμακοβιομηχανίας. Σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ ο κλάδος των φαρμακευτικών
εταιρειών εκτιμάται ότι συνεισφέρει στο ΑΕΠ 2.8 δισεκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον
απασχολεί άμεσα 10,800 άτομα και η συνολική του επίδραση στην αγορά εργασίας
εκτιμάται ότι αγγίζει τις 53,100 θέσεις εργασίας. Από την ίδια μελέτη επίσης παρατηρούμε
ότι η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας έχει μόλις 18% μερίδιο στην αγορά
φαρμάκου και συνίσταται από 39 μέλη με 21 εργοστάσια παραγωγής (ΙΟΒΕ, 2013). Τα
παραπάνω στοιχεία οδηγούν στο συμπέρασμα ότι μέσω του θεσμικού τους οργάνου οι
φαρμακοβιομηχανίες θα ήταν εφικτό να προχωρήσουν σε ευρύτερες συνεργασίες,
δημιουργώντας ένα μεγάλο και ισχυρό cluster με διττό προσανατολισμό, την Ελληνική
και τη διεθνή αγορά. Ένα πρώτο μεγάλο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση θα ήταν η
προσέγγιση και των υπολοίπων φαρμακευτικών εταιρειών της χώρας ώστε να διερευνυθεί
η δυνατότητα επίτευξης οικονομιών κλίμακας. Επιπλέον στην συγκεκριμένη ενότητα αξίζει
να αναφερθεί και μια μεγάλη πρόκληση για τα επόμενα χρόνια, η παραγωγή γενόσημων
φαρμάκων. Γενόσημα φάρμακα είναι σκευάσματα που περιέχουν την ίδια δραστική ουσία
με τα ευρέως διαδεδομένα πρωτότυπα φάρμακα μετά τη λήξη της ευρεσιτεχνίας των
τελευταίων (ΙΟΒΕ, 2013). Ως εκ τούτου αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για τις
φαρμακοβιομηχανίες, η ενασχόλησή τους με την παραγωγή αυτών των σκευασμάτων.
Από την μελέτη της McKinsey & Company γίνεται αντιληπτό ότι η Ελλάδα υστερεί έναντι
των υπολοίπων χωρών στη διείσδυση των γενοσήμων στην ελληνική αγορά. Αυτό
πρακτικά σημαίνει ότι τα επόμενα χρόνια η ζήτηση για γενόσημα φάρμακα αναμένεται να
αυξηθεί και να προσεγγίσει την αντίστοιχη ζήτηση στις υπόλοιπες χώρες. Για παράδειγμα
στην Ελλάδα το μείγμα πρωτοτύπων-γενοσήμων είναι 68%-32% ενώ το αντίστοιχο
ποσοστό στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι 24%-76% (McKinsey, 2011). Ένα καλά οργανωμένο
cluster θα είναι σε θέση να καλύψει την αναμενόμενη ζήτηση στην ελληνική αγορά και να
αναπτυχθεί στρατηγικά ώστε να αποκτήσει μερίδιο αγοράς σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Για παράδειγμα ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των ελληνικών εταιρειών έναντι των
αντίστοιχων ευρωπαϊκών είναι το χαμηλότερο μισθολογικό τους κόστος.
Ένα τελευταίο παράδειγμα όπου το clustering μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά
πλεονεκτήματα είναι ο τομέας των ιχθυοκαλλιεργειών. Οι ελληνικές ιχθυοκαλλιέργειες
άρχισαν να αναπτύσσονται την δεκαετία του 1980 εκμεταλλευόμενες την είσοδο της
χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταγάρη, Γεωργιόπουλος, 2013). Αυτή τη στιγμή
κυριαρχούν στην αγορά λαβρακίου και τσιπούρας με μερίδιο αγοράς που αγγίζει το 50%.
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Σημαντικό πλεονεκτήμα του κλάδου είναι ο ισχυρός εξαγωγικός του χαρακτήρας ενώ
σημαντικά μειονεκτήματα αποτελούν η έλλειψη αποτελεσματικού branding και το υψηλό
κόστος τυποποίησης. Η οργάνωση των υφιστάμενων εταιρειών σε ένα μεγάλο
εξειδικευμένο cluster μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα του κλάδου και να
ενδυναμώσει τη θέση του στην παγκόσμια αγορά με τους ακόλουθους τρόπους. Πρώτον
η συγκέντρωση των εταιρειών διευκολύνει την επένδυση σε εξοπλισμό τυποποίησης και
άρα στην δυνατότητα ανάδειξης του τόπου προέλευσης και της ποιότητας του προϊόντος.
Παράλληλα θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερες επενδύσεις στην παραγωγή τροφών
που να ικανοποιούν τη ζήτηση όλων των επιχειρήσεων του κλάδου, και στην έρευνα για
την ανάπτυξη και καλλιέργεια και άλλων προϊόντων με υψηλή ζήτηση στο εξωτερικό
όπως τα μύδια, ο Bluefin tuna που έχει υψηλή προστιθέμενη αξία και το yellowtail που
ανήκει στα ταχέως αναπτυσσόμενα είδη (McKinsey, 2011). Επιπλέον μεγάλη συνεισφορά
θα μπορούσε να έχει η σύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τον κλάδο καθώς στην
Ελλάδα ήδη λειτουργούν συναφείς σχολές όπως το ΤΕΙ Τεχνολόγων ΑλιείαςΥδατοκαλλιεργειών Μεσολογγίου.

Συμπεράσματα
Συνοψίζοντας την ανάλυση μας καταλήγουμε στο ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια
ανάπτυξης του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της Ελλάδας, ιδιαίτερα με την
οργάνωση των επιχειρήσεων σε clusters. Τα οφέλη θα είναι πολλαπλά για τη χώρα με
κυριότερα τη μεγέθυνση του ΑΕΠ, τη μείωση της ανεργίας, την ενίσχυση της εικόνας της
χώρας ως επενδυτικού προορισμού και την αύξηση της παραγωγικότητας. Το κράτος
μπορεί να συνδράμει σε αυτή την προσπάθεια κυρίως μέσω της άρσης περιορισμών και
διευκόλυνσης των διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων. Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι
κλάδοι όπως η παραγωγή οίνου, ελαιόλαδου, η φαρμακοβιομηχανία και οι
ιχθυοκαλλιέργειες δύναται να αποτελέσουν αρωγούς της ανάπτυξης με την οργάνωσή
τους σε clusters.
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Τα Πάντα e“Τα Πάντα e-”
Παραφράζοντας τον Ηράκλειτο για μια
επανάσταση επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα
Όταν πριν από 2500 περίπου χρόνια ο Ηράκλειτος έλεγε την φράση «τα πάντα ρει», δεν
θα μπορούσε να φανταστεί πως η άνθιση της εποχής θα ακολουθούσε μια μόνιμη
στασιμότητα.
Τα προβλήματα της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα έχουν περιγράφει σε μεγάλη σειρά
ερευνών, αρθρογράφων και επιστημονικών δημοσιεύσεων, τόσο σε ελληνικό όσο και σε
διεθνές επίπεδο [1] [2]. Η γραφειοκρατία συνάντησε την παγκόσμια οικονομική κρίση και
με ένα αδύνατο από πλευράς δομών κράτος δημιούργησε ένα παρατεταμένο κλίμα ύφεσης
[3]. Για να βοηθήσουμε την επιχειρηματικότητα αρκεί να ακολουθηθούν μερικές από τις
καλύτερες πρακτικές που ακολουθούν άλλα έθνη. Στο παρόν κείμενο παρουσιάζονται μια
σειρά από προτάσεις και ορθές πρακτικές, που σκοπό έχουν να κάνουν την
επιχειρηματικότητα ένα πολλαπλασιαστή ισχύος της ελληνικής οικονομίας, μεγεθύνοντας
το ΑΕΠ της. Οι προτεινόμενες λύσεις θα αναλυθούν σε επιμέρους θεματικές ενότητες,
με σκοπό την βελτιστοποίηση του κύκλου ζωής μιας επιχείρησης.

1. Εκπαίδευση
Τόσο από την μεσαία όσο και από την ανώτατη εκπαίδευση απουσιάζει η έννοια του έργου
(project) [4]. Το δημόσιο σχολείο θα πρέπει ήδη από μικρές ηλικίες να προτρέπει στην
δημιουργία εικονικών επιχειρήσεων από ομάδες μαθητών, την επίβλεψη τους από
τοπικούς επιχειρηματίες σε συνεργασία με καθηγητές, με σκοπό την ανάπτυξη
επιχειρηματικών και αναλυτικών δεξιοτήτων. Μεγάλο ρόλο παίζει και η πληροφορική.
Σκοπός είναι μαθήματα προγραμματισμού να γίνονται από όλο και μικρότερες ηλικίες [5]
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με σκοπό να βελτιώσουμε τις πιθανότητες «Ο επόμενος Zuckerberg να είναι Έλληνας».
Το κράτος θα πρέπει να ανοίξει τις πύλες των πανεπιστημίων στην κοινωνία καθώς με την
βοήθεια του υψηλού επιστημονικού προσωπικού που διαθέτει μπορεί να εκπαιδεύσει με
σεμινάρια επιχειρηματικότητας: α) υφιστάμενα στελέχη επιχειρήσεων β) άνεργους νέους
γ) ανέργους άνω των 55 και δ) ΑΜΕΑ (για τα οποία απουσιάζει οποιαδήποτε πολιτική
ένταξης στην επιχειρηματικότητα) [6].

2. Αλλάζοντας την ψυχολογία των νέων
Αυτή την στιγμή η ψυχολογία της ελληνικής νεολαίας χειμάζεται από μια καθημερινή ροή
αρνητικών ειδήσεων. Ωστόσο η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στην Ευρώπη με
ποσοστό 8% επί του πληθυσμού στην ιδιοκτησία των επιχειρήσεων, στις ηλικίες 18-30 [7].
Οι Έλληνες νέοι δεν φοβούνται να επιχειρήσουν, αρκεί να τους δοθούν τα κατάλληλα
κίνητρα! Επιχειρηματικά βραβεία και διαγωνισμοί ειδικά σε νεότερες ηλικίες, μπορούν να
βελτιώσουν πολλαπλασιαστικά την αυτοπεποίθηση των νεών στο επιχειρείν.

3. Ανοικτά δεδομένα και επιχειρηματική νοημοσύνη
Το open.data.gov θα πρέπει να ισχυροποιηθεί με σκοπό να είναι διαθέσιμα προς το κοινό,
μεγάλο πλήθος στατιστικών δεδομένων. Σκοπός είναι μέσω της εφαρμογής πετυχημένων
μοντέλων επιχειρηματικής νοημοσύνης (business intelligence), να επιλέγεται η καλύτερη
δυνατή τοποθέτηση υποκαταστημάτων πολυεθνικών αλλά και στοχευμένη λειτουργία
τοπικών επιχειρήσεων.

4. Διαδικασίες ίδρυσης μιας επιχείρησης
Η ίδρυση μιας επιχείρησης οφείλει και πρέπει να γίνεται ηλεκτρονικά, αυτοματοποιημένα
και εντός ολίγων λεπτών μέσω internet. Προς την επίτευξη τη συγκεκριμένης υπηρεσίας
θα πρέπει να ενοποιηθούν μια σειρά από αριθμούς όπως το ΑΜΚΑ, το ΑΦΜ κ.α. όπως
γίνεται στην Εσθονία με το eID [8] [9]. Ο αριθμός αδειών θα πρέπει να περιοριστεί στο
ελάχιστο δυνατό. Η ηλεκτρονική αδειοδότηση εξαλείφει στην βάση τους τα όποια
φαινόμενα διαφθοράς λόγω της έλλειψης ανθρωπίνου παράγοντα. Η δημιουργία κάθε
επιχείρησης ηλεκτρονικά οφείλει να γίνεται, όπου και να κατατίθενται business plan, swot
analysis , έκθεση ανάλυσης ρίσκου κ.α. Με αυτό τον τρόπο το σύστημα θα μπορεί
αφετέρου αυτοματοποιημένα να παρακολουθεί τις αποτυχίες, αφ’ ετέρου θα δημιουργήσει
μια κουλτούρα επιχειρηματικής εκπαίδευσης στους απανταχού επιχειρηματίες. Αυτό
σημαίνει πως θα μειωθούν σταδιακά οι αποτυχημένες επιχειρήσεις, λόγω έλλειψης busi144
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ness plan [10]. Με σκοπό την υποβοήθηση ίδρυσης νέων επιχειρήσεων το κόστος τους
θα πρέπει να είναι ελάχιστο, κάτω των 500 ευρώ. Εδώ να σημειωθεί πως το κατώτατο
ποσό για την ίδρυση μιας ανώνυμης εταιρείας από τα 40.000€ θα πρέπει να συνάδει με
άλλα κράτη σε ύψος κατά μέγιστο 1500€. Συνίσταται δε, να καταργηθούν τα
εμπροσθοβαρή τέλη ανοίγματος μιας επιχείρησης και η σταδιακή αποπληρωμή τους εντός
τω 3 πρώτων ετών. To κράτος οφείλει να καταγράφει τον διοικητικό χρόνο που απαιτείται
για την ίδρυση μιας επιχείρησης με σκοπό την σταδιακή μείωση του.

5. Λειτουργία και φορολογία επιχειρήσεων
Φορολογία.
Στα πρότυπα της Τσεχίας [11] επιχειρήσεις με αρκετά χαμηλό δηλωθέν εισόδημα θα
πρέπει να απαλλάσσουν τα προϊόντα τους από τον ΦΠΑ. Σκοπός είναι να πετύχει στα
πρώτα βήματα ο επιχειρηματίας και μετέπειτα να περάσει στο επόμενο επίπεδο σε στέρεες
βάσεις. Το ηλικιακό κριτήριο θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν, με έναν ενιαίο
φόρο 10% για νέους επιχειρηματίες έως 28 ετών μπορούμε να περιορίσουμε ως χώρα το
braindrain, αλλά και την μεγάλη ανεργία των νέων. Κατά αντίστοιχο τρόπο για κέρδος
έως 10.000€ ο επιχειρηματίας να μην πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές. Επιπλέον το
ελληνικό κράτος προσθέτει σε δυσκολία με τον τρόπο επιβολής του ΦΠΑ, καθώς εάν
επέβαλε το ΦΠΑ μόνο μία φορά προς τον τελικό καταναλωτή θα είχε το ίδιο
δημοσιονομικό αποτέλεσμα με τις ενδιάμεσες επιβολές και επιστροφές. Έτσι περιορίζονται
τα προβλήματα για τον επιχειρηματία αλλά και το κράτος μπορεί να έχει στοχευμένο
πεδίο ελέγχων, αποφεύγοντας τις εταιρείες-φαντάσματα που έπαιρναν με εικονικές
πωλήσεις επιστροφές. Προτείνεται Flat Tax για κέρδη από πατέντες στο 8,5% αντί της
φορολογικής κλίμακας με σκοπό την ανάπτυξη πραγματικά καινοτόμων προϊόντων [12].
Με σκοπό την πλήρη εξάλειψη της γραφειοκρατίας αλλά και την περαιτέρω μεγέθυνση
της φορολογικής βάσης προτείνεται η υιοθέτηση flat tax 25% επί των εσόδων
διαφημίσεων κινητών εφαρμογών χωρίς την ανάγκη ιδρύσεων εταιρείας και πληρωμής
ασφάλισης, κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να γίνει για την αποκόμιση εσόδων μέσω eBay.
Ο λόγος είναι πως στο μεγαλύτερο ποσοστό τους τα κέρδη αυτά είναι μικρά αλλά όχι
αμελητέα για ένα μεγάλο πλήθος προγραμματιστών. Σε κάθε περίπτωση, η διαχείριση
των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών θα έπρεπε κεντροποιηθεί και η συλλογή
τους να γίνεται από αυτή την μια αρχή. Αυτήν την στιγμή για να δοθεί καθαρός μισθός
2780€ σε έναν εργαζόμενο η εταιρεία θα πρέπει να πληρώσει 6230€ [13]. Εκτός του
ότι είναι εξωφρενικά υψηλό ένα τέτοιο κόστος, τέτοιες πρακτικές αποτρέπουν την
προσέλκυση υψηλά καταρτισμένου προσωπικού (ή την πληρωμή αυτού με μισθούς πολύ
πιο κάτω της αξίας του). Οι ασφαλιστικές εισφορές θα πρέπει να είναι σταθερές στο 10%
του μισθού ενός εργαζομένου, είτε αυτός είναι μεγάλος είτε μικρός. Ειδικό καθεστώς
φοροαπαλλαγών θα πρέπει να ισχύσει για την πρόσληψη νέων εργαζόμενων, την εξαγορά
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άλλων επιχειρήσεων και την αύξηση μισθών. Η υψηλή φορολόγηση όταν ξεπεράσει το
όριο της καμπύλη Λαφέρ [14] [15], παύει να είναι αποδοτική για τα δημόσια ταμεία.
Αντιθέτως πιο ισχυρές επιχειρήσεις, με ικανοποιημένο εργατικό δυναμικό μπορούν να
προσδώσουν στην αειφορία ενός επιχειρηματικού οικοσυστήματος.
Νομοθεσία.
Ένας Έλληνας επιχειρηματίας έρχεται αντιμέτωπος με μια σειρά πεπαλαιωμένων νόμων
που είναι ακόμα εν ισχύ. Ένας υποψήφιος ξένος επενδυτής δεν είναι σε καμία περίπτωση
δυνατόν να το αντιμετωπίσει. Και εδώ γεννάται το ερώτημα: «Πώς να επενδύσει κάποιος
στην χώρα μας όταν δεν ξέρει το νομικό καθεστώς αφενός, και δεν μπορεί να το διαβάσει
αφ’ ετέρου;». Η ίδρυση ενός μόνιμου παρατηρητηρίου απλοποίησης, συγχώνευσης και
αντικατάστασης νόμων θα αποτελούσε ένα όργανο βοηθητικό προς τον εκάστοτε
νομοθέτη, ενώ η σταδιακή μετάφραση του συνόλου των νόμων στα αγγλικά, δίνει την
δυνατότητα σε οποιοδήποτε στον κόσμο την δυνατότητα να αποφασίσει για το αν θα
επενδύσει στην Ελλάδα. Η Κύπρος διαθέτει ένα αρκετά απλοποιημένο δίκαιο το οποίο
είναι εύκολο στην κατανόηση από ξένους επενδυτές [16]. Αρκεί να ακολουθήσουμε το
παράδειγμα της, ιδιαίτερα σε νόμους που αφορούν την επιχειρηματικότητα. Οι νόμοι θα
μπορούν να αναζητούνται ηλεκτρονικά μέσω πλατφόρμας. Με σκοπό το σταθερό
οικονομικό περιβάλλον και την μακροχρόνια τήρηση των επιχειρηματικών πλάνων των
εταιρειών προτείνεται η σταθερή διακράτηση φορολογικών συντελεστών για βάθος 5
ετών από την ημερομηνία ίδρυσης της εταιρείας. Σημαντικό επίσης στοιχείο είναι και
αιρετοί να μην ασκούν και εκτελεστική εξουσία με τις υπογραφές παρά μόνο νομοθετική.
Ο περιορισμός του συνόλου των υπογραφών περιορίζει και την διαφθορά, συμβάλλοντας
στην ετήσια μείωση του δείκτη διαφθοράς Perception Index [17]. Η καθυστέρηση της
δικαιοσύνης είναι ένα ακόμη νοσηρό φαινόμενο για την ίδρυση επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
Η καταχώρηση του συνόλου των πρακτικών των δικών σε ένα πληροφοριακό σύστημα
μπορεί να δημιουργήσει μια μεγάλη βάση δεδομένων της δικονομικής γνώσης του
παρελθόντος, όπου και μετέπειτα μέσω αυτόματης ομαδοποίησης υποθέσεων να
επιταχύνονται οι διαδικασίες.
Συλλογικότητα.
Ένα σύνηθες φαινόμενο είναι η αποτυχία μιας πετυχημένης επιχείρησης μόλις τα κέρδη
αυξηθούν, το γεγονός αυτό οφείλεται στην έλλειψη συλλογικότητας στην λήψη
αποφάσεων. Έτσι θα μπορούσε ο νομοθέτης να προτείνει για τις εταιρείες που έχουν
κέρδη άνω των 100,000€ να διοικούνται από Δ.Σ., ενώ όσες παρουσιάζουν κέρδη άνω
των 200,000€ να υπάρχει εξωτερική αξιολόγηση, παρακολούθηση και συμβουλευτική
από εξειδικευμένες εταιρείες. Σκοπός μιας τέτοιας ενέργειας θα ήταν οι ακμαίες
επιχειρήσεις να διατηρήσουν την κερδοφορία τους.
Εύρεση Κεφαλαίων. Το κράτος θα πρέπει να ανανεώσει το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με
την εύρεση κεφαλαίων από τις επιχειρήσεις, καθώς οι εξελίξεις αλλά και η τεχνολογία
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έχουν προχωρήσει. Crowdfunding, Equity Crowdfunding, επιχειρηματικοί άγγελοι, peerto-peer δανειοδότηση [6] μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις καθημερινές ανάγκες μιας
επιχείρησης χωρίς να χρειάζεται να απευθυνθούν στις τράπεζες.

6. Επιδοτήσεις
Οι επιδοτήσεις θα πρέπει να σταματήσουν τον πελατειακό τους χαρακτήρα και θα πρέπει
να παρέχουν σαφές δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Το επίδομα ανεργίας θα μπορούσε να
μετατραπεί σε ένα επίδομα εργασίας προς τον εργοδότη. Η κατεύθυνση των εθνικών
κονδυλίων ΕΣΠΑ θα πρέπει να γίνεται μόνο σε εξωστρεφείς επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις
που παρουσιάζουν αύξηση στα κέρδη τους τουλάχιστον κατά 20%. Ενώ όσες επιχειρήσεις
υποβάλλον καινοτόμες ιδέες να έχουν τουλάχιστον υποβάλλει αίτηση για provisional
patent [12]. To μοντέλο των εγγυητικών επιστολών δεν έχει βοηθήσει στην δημιουργία
νέων δυνατών επιχειρηματιών και συνεπώς πρέπει να καταργηθεί.

7. Εξωστρέφεια & Έρευνα
Οι ελληνικές πρεσβείες θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν το διπλωματικό προσωπικό με
διττό σκοπό αφ’ ενός την αέναη προσέλκυση επιχειρήσεων στην Ελλάδα, αλλά και αφ’
ετέρου την επέκταση των εξωστρεφών εταιρειών σε όλο και περισσότερες χώρες στα
πρότυπα λειτουργίας της Ολλανδικής πρεσβείας στην Ελλάδα. Οι ελληνικές επιχειρήσεις
κατά κανόνα δεν κάνουν έρευνα, αλλά πωλούν μη-καινοτόμα αγαθά και υπηρεσίες για την
κάλυψη της τοπικής αγοράς [7]. Συγκεκριμένα κίνητρα θα πρέπει να δοθούν με
φοροαπαλλαγές για πρόσληψη επιστημόνων και την δημιουργία έρευνας τεχνολογιών
αιχμής, που θα προσδώσουν νέες αξίες και εξωστρέφεια. Οι σχέσεις εταιρειών
πανεπιστημίων θα πρέπει να έρθουν κοντά με σκοπό την εμπορευματοποίηση τη έρευνας
αλλά και τις δημιουργίας τεχνοβλαστών των πανεπιστημίων. Τα ίδια τα πανεπιστήμια θα
πρέπει να αξιολογούν την έρευνα που γίνεται στο εσωτερικό τους μέσω ενός patent office.

8. Απενοχοποίηση της αποτυχίας
Στην Ελλάδα αυτή την στιγμή επικρατεί μια κουλτούρα τόσο στους πολίτες όσο και στον
νομοθέτη πως απαγορεύεται η αποτυχία. Εταιρείες ανύπαρκτες και πτωχευμένες χωρίς να
μπορούν να πληρώσουν εισφορές και επιχειρηματικά δάνεια μήνα με τον μήνα σωρεύουν
ζημίες. Θα πρέπει, η μη καταβολή του συνόλου των φόρων και των εισφορών για χρονικό
διάστημα 2 ετών να οδηγεί αυτόματα στην κατάργηση της με διαγραφή του ΑΦΜ της. Το
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πτωχευτικό δίκτυο οφείλει να αλλάξει ώστε διευκολύνεται το κλείσιμο μιας επιχείρησης
αλλά και να αποτρέπεται ταυτόχρονα το συνεχές άνοιγμα-κλείσιμο μιας επιχείρησης για
την αποφυγή πληρωμής χρεών . Αν μια επιχείρηση δημιούργησε χρέος, σε μια ενιαία
πλατφόρμα ανάλυσης χρέους να υπάρχει ένα αυτοματοποιημένο σύστημα προτάσεων
διευθέτησής των δόσεων ανάλογα με την κάθε περίπτωση με χρήση μοντέλων εξισώσεων.
Στην ίδια πλατφόρμα μπορούν να υπάρχουν δυνατότητες παιχνιδοποιίησης (gamification),
όπου οι συνεπείς φορολογούμενοι θα λαμβάνουν κάποια bonus. Επιπρόσθετα εάν ένας
εργοδότης δεν μπορεί να πληρώσει με χρήματα έναν εργαζόμενο, να υπάρχει η
δυνατότητα πληρωμής με μετοχές.
Όλα τα ανωτέρω σε συνδυασμό με μια στρατηγική συνέργειας μεταξύ ιδιωτικού τομέα,
τοπικής αυτοδιοίκησης και δημοσίου μπορούν να δώσουν πολλαπλά εργαλεία για την
ανάπτυξη επιχειρήσεων όπως για παράδειγμα: α) η δημιουργία τοπικών ταμείων
επενδύσεων β) η μικρο-χρηματοδότηση για συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και
διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας γ) δημιουργία επιχειρηματικών συνεργατικών
συνεταιρισμών δ) η δημιουργία δημοτικών co-working spaces μέσω της αξιοποίησης
δημοτικών ή ιδιωτικών (ανενεργών) κτιρίων ε) Η δημιουργία μόνιμου γραφείου
προσέλκυσης μεγάλων επιχειρήσεων για την ίδρυση κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και
στ) η δια βίου εκπαίδευση (επιχειρηματιών, ανέργων αλλά και των εκπαιδευτών αυτών).
Είναι χαρακτηριστικό πως σύμφωνα με τον NBIA (National Business Incubation Association) για κάθε 1$ δημόσιας επένδυσης σε θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, ανταποδίδονται
έμμεσα σε κράτος και τοπικούς φορείς 25$ [18].
Σε κάθε περίπτωση, η προσέγγιση για το χτίσιμο ενός επιχειρηματικού συστήματος οφείλει
να είναι πολυπαραγοντική. Η Ελλάδα για να αλλάξει θα πρέπει να επαναστατήσει
τεχνολογικά, εάν το κάνει τότε τα πάντα θα ρέουν και πάλι. Πιο διάφανα, πιο γρήγορα,
πιο αισιόδοξα. Με τους νέους στον τόπο τους, να είναι αυτοί που θα σηκώσουν την
Ελλάδα στα χέρια τους.
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5o βραβείο
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΒΙΖΙΡΙΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

ΒΟΓΙΑΤΖΉ ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ

ΓΑΛΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Διευκόλυνση του επιχειρείν από το δημόσιο τομέα

Εισαγωγή
Η οικονομική κρίση που διέρχεται η ελληνική οικονομία, καθώς και η δυσλειτουργία του
δημόσιου τομέα έχει οδηγήσει σε σαφή προβλήματα βιωσιμότητας των ελληνικών
επιχειρήσεων (μεγάλων και μικρών). Πράγματι, οι σημερινές ελληνικές επιχειρήσεις, και
ιδιαίτερα οι νεοφυείς (startup), καταβάλλουν σημαντική προσπάθεια προκειμένου να
επιβιώσουν και να αναπτυχθούν σε αυτό το υφεσιακό περιβάλλον. Το δημόσιο οφείλει να
συνεργάζεται μαζί τους, να στηρίζει τη λειτουργία τους και να συμβάλει στην ανάπτυξή
τους. Η αναμόρφωση του δημόσιου τομέα, ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου του, η λήψη
και η εφαρμογή καινοτόμων μέτρων έχουν κομβική σημασία για την διευκόλυνση του επιχειρείν
στην Ελλάδα.

Πρόταση 1: Αντιμετώπιση Γραφειοκρατίας
Αρχικά οι ελληνικές επιχειρήσεις έρχονται καθημερινά αντιμέτωπες με το πρόβλημα της
γραφειοκρατίας και χάνουν πολύτιμο χρόνο και κόστος, προκειμένου να ολοκληρωθούν
οι διαδικασίες που επιβάλει το ελληνικό δημόσιο. Για την αντιμετώπισή της απαιτείται, η
καταπολέμηση της πολυνομίας, δηλαδή η κατάργηση άσκοπων και πολύπλοκων διατάξεων
και ρυθμίσεων. Συγχρόνως, επιτακτική καθίσταται η ανάγκη για κωδικοποίηση της υπάρχουσας
νομοθεσίας και για απλοποίηση των απαιτούμενων από την ελληνική νομοθεσία
διαδικασιών.
Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει μια ελληνική επιχείρηση σήμερα
είναι η συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών, η κατάθεσή τους στην αρμόδια υπηρεσία
και η χορήγηση της έγκρισης. Για την αντιμετώπισή του πιστεύουμε ότι ο τρόπος λειτουργίας
του δημόσιου τομέα θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί και να βασίζεται πλέον σε ένα κύριο
ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που θα αυτοματοποιεί τις διαδικασίες. Είναι αλήθεια
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ότι η Υπηρεσία Μίας Στάσης έχει συμβάλλει σημαντικά στην μείωση του απαιτούμενου χρόνου,
ωστόσο ο επιχειρηματίας δεν αποφεύγει την διαδικασία. Προτείνουμε, λοιπόν, ένα
πληροφοριακό σύστημα, το οποίο θα σχεδιαστεί σύμφωνα με το νόμο Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ
265/Α/23-12-2014), θα επεκτείνει την Υπηρεσία Μίας Στάσης και θα λειτουργεί ως εξής:
1. Πρώτα από όλα θα αντλεί πληροφορίες από μια βάση δεδομένων στην οποία κάθε
επιχείρηση θα καταχωρεί τα στοιχεία της μία μόνο φορά με την χρήση της ηλεκτρονικής
υπογραφής. Στο σημείο αυτό οφείλουμε να τονίσουμε ότι επιβάλλεται η ενοποίηση των
συστημάτων των διαφόρων υπηρεσιών με τη χρήση του cloud computing, ώστε στην
περίπτωση που μεταβληθούν τα παραπάνω στοιχεία από κάποια υπηρεσία να ενημερώνεται
αυτόματα μέσω internet η καρτέλα της επιχείρησης στη βάση δεδομένων και η αλλαγή αυτή
να είναι γνωστή και καταχωρημένη και σε όλους τους υπόλοιπους δημόσιους φορείς.
2. Στη συνέχεια, για κάθε διαδικασία που θα επιθυμεί ο επιχειρηματίας (π.χ. δανειοδότηση
της επιχείρησης) το πληροφοριακό αυτό σύστημα, σε αντίθεση με την Υπηρεσία Μίας Στάσης,
θα συγκεντρώνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά απευθείας και ηλεκτρονικά από τις δημόσιες
υπηρεσίες, χωρίς δηλαδή να απαιτείται η ηλεκτρονική υποβολή τους από τον επιχειρηματία,
και έπειτα θα τα αποστέλλει στην επιχείρηση. Την ίδια στιγμή, το σύστημα θα αποθηκεύει
αυτά τα πιστοποιητικά, έτσι ώστε να μπορεί να τα χρησιμοποιήσει και για επόμενη φορά.
3. Αφού ο υπεύθυνος της επιχείρησης βεβαιωθεί ότι έχουν συλλεχθεί όλα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά και ότι τα στοιχεία είναι σωστά, θα ακολουθήσει η τελική αποστολή τους
στην αρμόδια δημόσια υπηρεσία, ώστε να ξεκινήσει η αξιολόγηση της αίτησης. Το στάδιο
αυτό είναι απαραίτητο, καθώς δεν μπορούν όλες οι διαδικασίες να αυτοματοποιηθούν πλήρως,
οπότε ο επιχειρηματίας θα πρέπει να γνωρίζει τα επιμέρους δικαιολογητικά που θα πρέπει
ο ίδιος να συγκεντρώσει και να υποβάλλει ηλεκτρονικά.
Με τον τρόπο αυτό οι επιχειρήσεις θα μειώσουν στο ελάχιστο το χρόνο που μέχρι τώρα
αφιέρωναν για την συλλογή των δικαιολογητικών και την διεκπεραίωση των επιθυμητών
διαδικασιών. Όσον αφορά την τελική αξιολόγηση δεν μπορεί εύκολα να ενταχθεί σε κάποιο
πληροφοριακό σύστημα, ωστόσο θα πρέπει να μειωθεί το χρονικό διάστημα που έχουν
στην διάθεσή τους οι αρμόδιες υπηρεσίες για την έγκρισή της.

Πρόταση 2: Μέθοδος Outsourcing
Στo δημόσιο μία ακόμα δυσλειτουργία είναι η καθυστέρηση πληρωμής των εμπορικών του
συναλλαγών και γενικά η αναβλητικότητά του. Αυτό σημαίνει πως δεν είναι σε θέση να
φέρει τις πολλές αρμοδιότητες εις πέρας καθημερινά. Μια εύλογη λύση είναι να
καταφύγει στην χρήση της μεθόδου outsourcing (εξωτερική ανάθεση εργασιών) και να
αναθέσει σε ιδιωτικές επιχειρήσεις τις πιο εξειδικευμένες αρμοδιότητες. Με αυτό τον τρόπο
θα απλουστευτούν οι χρονοβόρες διαδικασίες του δημοσίου και έτσι θα κερδηθεί χρόνος
και χρήμα.
Οι τομείς στους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί το outsourcing :
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• Outsourcing εταιρεία στο τεχνολογικό κομμάτι, δηλαδή το πληροφορικό σύστημα, ώστε
η ειδικευόμενη εταιρία να βρει τρόπους απλοποίησης του δαιδαλώδους πληροφοριακού
συστήματος του δημοσίου.
• Αγορά υλικού (hardware) και λογισμικού (software). Έτσι το δημόσιο αποφεύγει τις
δαπάνες για τη δημιουργία και τη στελέχωση τμημάτων που θα διαχειρίζονται το hardware και το software.
• Επίσης μπορεί να αναθέσει σε μια outsourcing εταιρία την διαδικασία έγκρισης όλων
των δανειοδοτήσεων. Εξασφαλίζοντας έτσι μια μεγάλη μείωση των λειτουργικών του
δαπανών.
Δεν είναι τυχαίο πως το outsourcing στην πληροφορική βρίσκεται σε νηπιακή μορφή στην
Ελλάδα τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Το δημόσιο άρα με μια τέτοια
κίνηση θα μπορούσε να δώσει κίνητρο και να αποτελέσει τον πρωτεργάτη ώστε να
παραδειγματιστούν οι επιχειρήσεις να εντάξουν και οι ίδιες τη συγκεκριμένη καινοτομία
στην οργάνωση και την δομή τους. Με αυτό τον τρόπο εκσυγχρονίζεται τόσο το δημόσιο
όσο και η νοοτροπία των ελληνικών επιχειρήσεων που εμμένουν στις παραδοσιακές τακτικές.
Ενώ παράλληλα, τα κεφάλαια που εξοικονομούνται μπορούν να επενδυθούν σε άλλες
δραστηριότητες του δημοσίου.

Πρόταση 3: Διευκόλυνση του Start-up επιχειρείν
Το δημόσιο θα ήταν καλό να στρέψει την προσοχή του προς τις νεοφυείς επιχειρήσεις, οι
οποίες έχουν σαν χαρακτηριστικό την μεγάλη δυναμική ανάπτυξη και άρα ως επακόλουθο
την ανάπτυξη του κράτους. Όμως αντιμετωπίζουν καθημερινά πολλά προβλήματα λόγω
του ελληνικού δημοσίου.
Ένα από τα καίρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι νεοσύστατες επιχειρήσεις
είναι η αδυναμία εύρεσης χρηματοδότη καθώς και το γεγονός πως οι χρηματοπιστωτικές
υπηρεσίες παρουσιάζουν μεγάλες ελλείψεις στο συγκεκριμένο κομμάτι. Οι παραδοσιακοί
μηχανισμοί χρηματοδότησης μέσω Τραπεζών, Κεφαλαίων Συμμετοχών (Venture Capitals),
Επιχειρηματικών Αγγέλων (Βusiness Angels) και κεφαλαίων ΕΣΠΑ έχει αποδειχτεί πως πλέον
δεν επαρκούν για να μπορέσει η Ελλάδα να αναπτυχθεί και να δημιουργήσει μια υγιή
οικονομία.
Προκειμένου να ξεπεραστούν αυτά τα προσκόμματα μπορούν να εφαρμοστούν
διάφορες σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης. Το κράτος θα μπορούσε να παράσχει
οικονομικά κίνητρα τα οποία να ενθαρρύνουν τις επενδύσεις, δημιουργώντας ένα φιλικό
επενδυτικό περιβάλλον.
Προτείνουμε την δημιουργία ενός δημόσιου, εθνικού, δημοκρατικού, διαφανούς και
αδιάβλητου μηχανισμού αξιοποιώντας την ιδέα του Crowdsourcing για την αξιολόγηση
επιχειρηματικών ιδεών όπως είναι οι νεοφυείς επιχειρήσεις(startup), οι οποίες διαθέτουν
καινοτόμα και εξωστρεφή χαρακτηριστικά και πρόσβαση αυτών σε πλήρη χρηματοδότηση
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μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ή του ΕΤΕΑΝ με στόχο τη συγκράτηση
νέων με καινοτόμες ιδέες στην Ελλάδα και τη δημιουργία νέων και ποιοτικών θέσεων εργασίας
σε τομείς υψηλής και μέσης προστιθέμενης αξίας.
Μία ακόμη στήριξη των νέων επιχειρήσεων μπορεί να αποτελέσει η αξιοποίηση
ανεκμετάλλευτων κτιρίων που ανήκουν στο Δημόσιο, τα οποία θα επιτρέπουν στις startup επιχειρήσεις να τα χρησιμοποιούν ως γραφεία για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
χωρίς ενοίκιο.
Είναι γεγονός πως οι νεοφυείς επιχειρήσεις τα πρώτα χρόνια λειτουργία τους έχουν
ελάχιστο έως μηδαμινό κέρδος, ή ακόμα και ζημία με αποτέλεσμα να μην μπορούν να
ανταποκριθούν στις υψηλές ασφαλιστικές απαιτήσεις του δημοσίου. Ακολουθώντας το
μοντέλο που εφαρμόζεται στην Γερμανία, η ελληνική νομοθεσία θα μπορούσε να γίνει πιο
ευέλικτη και να προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, θα ήταν
καλό οι ασφαλιστικές εισφορές των επιχειρήσεων να προσαρμόζονται ανάλογα με την
δυναμική και τα ετήσια κέρδη που σημειώνουν οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις.
Επίσης ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νεοσύστατες επιχειρήσεις είναι η
ένταξη τους στο σύστημα «Τειρεσίας» εάν έχουν προηγούμενες οφειλές, λόγω του υψηλού
κινδύνου που διαθέτουν, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται η απόκτηση επαγγελματικού ΑΦΜ
για το νομικό πρόσωπο της επιχείρησης. Προκειμένου να στηριχτούν οι νέοι αυτοί
επιχειρηματίες προτείνουμε να τροποποιηθεί το σύστημα και να αποκτούν ένα χρονικό
περιθώριο μερικών χρόνων μέχρις ότου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους χωρίς να
υπάρχει κίνδυνος τερματισμός της λειτουργίας τους.

Πρόταση 4: Συμβουλευτική Υποστήριξη
Οι επιχειρηματίες πρέπει να γνωρίζουν τον επιχειρηματικό κίνδυνο που έχουν να
αντιμετωπίσουν όταν θα υλοποιήσουν μια επιχειρηματική ιδέα. Η έλλειψη κατάλληλης γνώσης
και η άβουλη αντιγραφή επιτυχημένων μοντέλων έχει ως αποτέλεσμα να αποτυγχάνουν
στην εκκίνηση τέτοιου είδους εγχειρημάτων. Το δημόσιο αν και προσφέρει κάποια
προγράμματα κατάρτισης και ημερίδες αυτό δεν γίνεται με συστηματικό τρόπο. Συνεπώς,
θα ήταν ωφέλιμο να δημιουργηθεί ένα μόνιμο συμβουλευτικό πρόγραμμα το οποίο θα
απαρτίζεται με άτομα από όλους τους τομείς τα οποία θα οργανώνουν ημερίδες και σεμινάρια
επιμόρφωσης για εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης. Χρήσιμο θα ήταν επίσης ο
συγκεκριμένος φορέας να συμβάλλει στην συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων, όχι μόνο
του ίδιου τομέα, αλλά να λειτουργούν και συμπληρωματικά (πχ μεταποίηση- διαφήμιση
πώληση). Με αυτόν τον τρόπο οι επιχειρήσεις θα ενημερώνονται αδιάλειπτα και συνεχώς
για τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις στον επιχειρηματικό τομέα. Κατά συνέπεια το δημόσιο
θα μπορέσει να δημιουργήσει επιχειρήσεις που θα είναι βιώσιμες, επιτυχημένες και θα
προσφέρουν καινοτόμες ιδέες. Τέλος, το δημόσιο μπορεί να εφαρμόσει αντίστοιχα
προγράμματα που υπάρχουν στην Αμερική και στην Ευρώπη όπως το Lean Start up. Πρόκειται
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για μια μέθοδο που βασίζεται σε έρευνα αγοράς που εξετάζει και υποδεικνύει στις νεοσύστατες
επιχειρήσεις πως μπορούν με το ελάχιστο δυνατό κόστος να παράγουν προϊόντα που έχουν
ζήτηση στην αγορά και θα προσδώσουν ανάπτυξη και βιωσιμότητα. Βέβαια έπειτα από κάθε
δοκιμή των προϊόντων ή υπηρεσιών υπάρχει μία βελτίωση τους ανάλογα με τις απαιτήσεις
των πελατών με ελάχιστα επενδυτικά κεφάλαια και αξιοποιώντας όσο το δυνατό
περισσότερο χρόνο και κεφάλαιο.

Πρόταση 5 : Βελτίωση Εξαγωγών Προϊόντων και Υπηρεσιών
Στα πλαίσια της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας οι εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων και
υπηρεσιών αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι μίας χώρας και κατ’ επέκταση των
επιχειρήσεών της. Επομένως, το δημόσιο οφείλει να ενισχύσει την διεθνή ανταγωνιστικότητα
των ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα αναφορικά
με την αναλογία εισαγωγών και εξαγωγών με τις εισαγωγές να ξεπερνούν κατά ένα μεγάλο
ποσοστό τις εξαγωγές. Οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν μία περιορισμένη θέση και παρουσία
στις διεθνείς ανταγωνιστικές αγορές και αυτό σε ένα βαθμό οφείλεται σε γραφειοκρατικά
εμπόδια του Δημοσίου. Ενδεικτικά σύμφωνα με διεθνείς μελέτες η Ελλάδα χρειάζεται 24
ώρες για τη προετοιμασία, συλλογή και καταγραφή των απαραίτητων εγγράφων ενώ ο
μέσος όρος των υπόλοιπων χωρών είναι 15 ώρες. Επιπρόσθετα το ελληνικό κόστος για
τα παραπάνω είναι σχεδόν διπλάσιο από το μέσο όρο. Η φορολογική μεταχείριση των
εξαγωγών προσδιορίζεται στο άρθρο 27(5) του περί Φ.Π.Α. Νόμου (Ν.246/90) ως επίσης
και στους περί Φ.Π.Α. (Εξαγωγή) Κανονισμούς του 1991 (Κ. .Π. 210/91). Συνεπώς κρίνεται
αναγκαία μία παρέμβαση και κύριο άξονα επίλυσης των προβλημάτων αποτελούν τα εξής
βήματα:
• Κατάργηση του ‘Μητρώου Εξαγωγέων’ και χορήγηση πιστοποιητικών χώρας προέλευσης
και σε μη μέλη των επιμελητηρίων μέσα από μία ηλεκτρονική αυτοματοποιημένη
διαδικασία χαμηλού κόστους με έλεγχο από τον ανθρώπινο παράγοντα.
• Προκειμένου οι επιχειρήσεις να γίνουν πιο εξωστρεφείς και να διευκολύνονται οι εξαγωγές
είναι αναγκαίο να μειωθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά, να απλουστευθούν οι
διαδικασίες όπως επίσης και να επικοινωνούν οι αντίστοιχες εμπορικές υπηρεσίες και
Πρεσβείες, ώστε να επιτρέπεται η υποστήριξη από τη μεριά της διπλωματίας και να
δημιουργούνται αναπτυξιακά κίνητρα.
• Είναι απαραίτητη η απλούστευση των διαδικασιών έκδοσης visa όσον αφορά τα ξένα
στελέχη και συνεργάτες από τα ελληνικά Προξενεία, καθώς και η εύκολη χορήγηση
αδειών προσωρινής εξαγωγής για συμμετοχή των εταιρειών σε διεθνείς εκθέσεις για
να εδραιωθούν και να δικτυωθούν στις ξένες αγορές.
• Μείωση του ασφαλιστικού κόστους των εξαγωγικών επιχειρήσεων χωρίς μείωση των
μισθών με παράλληλη χρηματοδότηση του κενού που θα προκύψει στα ασφαλιστικά
ταμεία από το ΦΠΑ.
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• Η κατάργηση τελών και η αυτόματη είσπραξη του εξαγωγικού ΦΠΑ μέσω
δειγματοληπτικών ελέγχων που θα έχει ως στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας των
εξαγωγικών επιχειρήσεων.

Πρόταση 6 : Ενίσχυση Εισαγωγών Προϊόντων Παραγωγής
Αντίστοιχα σε ότι αφορά και τις εισαγωγές προϊόντων που είναι απαραίτητα για τη παραγωγή
(μηχανολογικός εξοπλισμός και πρώτες ύλες) υπάρχουν επίσης εμπόδια που χρήζουν άμεσης
αντιμετώπισης. Η διαδικασία των εισαγωγών ορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 2 και
10 και παρουσιάζει προβλήματα που εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων
και τις επιβαρύνουν με επιπρόσθετο κόστος και απώλεια πολύτιμου χρόνου. Απαραίτητα
βήματα για την εξομάλυνση των διαδικασιών εισαγωγής μηχανολογικού εξοπλισμού και
λοιπών προϊόντων που διευκολύνουν τη παραγωγική διαδικασία αποτελούν:
• Κατάργηση της εισφοράς 0,15% επί της τιμολογιακής αξίας των προϊόντων (ΚΥΑ
25323/1960 που κυρώθηκε με το άρθρο 64 του Ν. 1249/1982 – Φ.Ε.Κ. 43) εφόσον
δεν αποκρίνεται ως αποτελεσματική μέθοδος, καθώς μειώνεται η ανταγωνιστικότητα
των προϊόντων.
• Επαναπροσδιορισμός της διαδικασίας του κόστους εκτελωνισμού και αναγνώρισή του
από την εφορία ως δαπάνη, προκειμένου να μειωθεί η τιμή των εισαγόμενων ειδών
και να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις.
• Εκσυγχρονισμός των υποδομών των τελωνείων και καλύτερη οργάνωση μέσα από ένα
πληροφοριακό σύστημα και μία βάση δεδομένων, η οποία θα έχει καταχωρημένα όλα
τα στοιχεία των οφειλών και δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων και θα συμψηφίζει
επιστροφές και τυχόν πιστωτικά υπόλοιπα μειώνοντας το χρηματοοικονομικό κόστος
των επιχειρήσεων και τον χρόνο των διαδικασιών εισαγωγής αγαθών.

Συμπεράσματα
Η ανάγκη αντιμετώπισης της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης της χώρας, αλλά και η ανάγκη
διασφάλισης μιας υγιούς ανάπτυξης για το μέλλον επιβάλλουν τη ριζική αναδιάταξη του
κράτους: αναδιάταξη λειτουργική, οργανωτική και θεσμική. Προϋπόθεση για τα παραπάνω
αποτελεί η δραστική απλούστευση και ο εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού περιβάλλοντος,
δηλαδή του θεσμικού πλαισίου και των διατάξεων στις οποίες υπόκεινται οι επιχειρήσεις
και του τρόπου εφαρμογής τους από το κράτος. Απαιτούνται δραστικές διαρθρωτικές
αλλαγές που θα αναστρέψουν την δραματική κατά την τελευταία δεκαετία πτωτική πορεία
της χώρας. Με την βελτίωση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος θα διασφαλιστεί ο υγιής,
δηλαδή χωρίς στρεβλώσεις και εμπόδια, αλλά και υπεύθυνος, έναντι του δημοσίου
συμφέροντος, ανταγωνισμός. Όλα τα παραπάνω θα μπορέσουν να δημιουργήσουν ευνοϊκές
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προϋποθέσεις για την επιβίωση και την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων εντός και
εκτός συνόρων.
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1o βραβείο
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Η Διευκόλυνση της Επιχειρηματικότητας
ως Νέο Μοντέλο Ανάπτυξης
“All things excellent are as
difficult as they are rare.”
Baruch Spinoza

1. Eισαγωγή: Η Ελληνική Πραγματικότητα
Από την ένταξη της στον μηχανισμό στήριξης το 2010 μέχρι και σήμερα, η Ελλάδα έχει
πραγματοποιήσει μεγάλη δημοσιονομική και οικονομική προσαρμογή (EU Commission, 2012).
Ωστόσο, έξι χρόνια μετά, η ελληνική οικονομία αδυνατεί να μεταβεί σε μια σταθερή πορεία ανάπτυξης και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της στις διεθνείς αγορές. Αφενός, το γεγονός ότι η δημοσιονομική προσαρμογή πραγματοποιήθηκε μέσα σε ένα υφεσιακό περιβάλλον, χωρίς την δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης νομισματική πολιτικής που
θα μπορούσε να μετριάσει την αρνητική επίδραση, όξυνε την κατάσταση και συνέβαλε στο
ανωτέρω. Αφετέρου, τα διεθνή παραδείγματα, δείχνουν ότι η κρίση δεν δύναται να αντιμετωπιστεί αποκλειστικά με μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής (Eggertsson et. al., 2014).
Συνεπώς, η πραγματοποίηση διαθρωτικών μεταρρυθμίσεων καθίσταται αναγκαία. Κάτω
από αυτό το πρίσμα, οι τρέχουσες συγκυρίες αποτελούν μοναδική ευκαιρία για την Ελλάδα να επαναπροσδιορίσει το παραγωγικό της μοντέλο, υιοθετώντας ένα μοντέλο εξωστρεφούς χαρακτήρα, που θα έχει ως πυλώνες την ιδιωτική πρωτοβουλία και την επιχειρηματικότητα (ΜcKinsey & Company, 2012).
Αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην οικονομική ανάπτυξη, η παρούσα εργασία στοχεύει στην συνοπτική παρουσίαση προτάσεων για
την αντιμετώπιση των προβλημάτων της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Αρχικά, πραγματοποιείται ανάλυση της δομή του επιχειρηματικού ιστού, παρουσιάζεται η κατάταξη της
Ελλάδας σε διεθνείς δείκτες επιχειρηματικότητας και παρατίθενται περιοριστικοί παράγοντες στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Στη συνέχεια, επιχειρείται η κάμψη των προ163
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βλημάτων μέσω προτάσεων πολιτικής με απώτερο σκοπό την διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας.
2. Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα
Η πραγματοποίηση προτάσεων πολιτικής για την διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας και
η άντληση συμπερασμάτων σχετικά με την παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα, απαιτεί την
ανάλυση της δομής του επιχειρηματικού περιβάλλοντος καθώς και την αξιολόγηση της
χώρας σε θέματα ανταγωνιστικότητας, ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας με βάση διεθνή συγκριτικά συστήματα αξιολόγησης.
2.1 Διάρθρωση του επιχειρηματικού ιστού στην Ελλάδα
Η κατάτμηση του επιχειρηματικού ιστού στην Ελλάδα δεν διαφοροποιείται αισθητά από
την γενική τάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) . Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) κυριαρχούν και κατέχουν ποσοστό 99,9% επί του συνόλου έναντι 99.8% του αντίστοιχου
μέσου όρου της ΕΕ. Ωστόσο, παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στο ποσοστό των εργαζομένων που απασχολούνται στις ΜμΕ, στην προστιθέμενη αξία στην απασχόληση και στην
συμμέτοχη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στις εν λόγω κατηγορίες.
Οι ΜμΕ στην Ελλάδα απασχολούν σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό εργαζομένων ( Ελλάδα 86,9% Vs EE 66,9% ) και προσδίδουν μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στην απασχόληση (Ελλάδα 74,8% Vs ΕΕ 57.8% ) σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ( Πίνακας 1).
Επιπροσθέτως, οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις αποτελούν τον βασικό κορμό της
ελληνικής οικονομίας κατέχοντας σχεδόν 60% της συνολικής προστιθέμενης αξίας .
2.2. Διεθνής Συγκριτική Αξιολόγηση
2.2.1 Doing Business Index – Παγκόσμια Τράπεζα
Η έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας ασχολείται με την φιλικότητα του επιχειρηματικού κλίματος κατά την διάρκεια ζωής μιας επιχείρησης και αξιολογεί 189 χώρες σε 10 τομείς που
επηρεάζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα.
Η Ελλάδα παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης σε σχέση με το 2014, καθώς από την 72η
θέση της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκεται στην 60η της έκθεσης του 2016, υποχωρώντας ωστόσο δύο θέσεις από το προηγούμενο έτος (Πίνακας 2). Εντούτοις, η σύγκριση της
Ελλάδας με τον μέσο όρο της ΕΕ-28 φανερώνει την αδυναμία της χώρας να ακολουθήσει της σύγχρονες πρακτικές των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών στην εξέλιξη του θεσμικού
της πλαισίου και την απλοποίηση των διαδικασιών (Σχήμα 1). Κατά συνέπεια, στην έκθεση Doing Business 2016, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 26η θέση σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
μπροστά μόνο από το Λουξεμβούργο και τη Μάλτα.
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Από τους 10 τομείς που συνθέτουν τον δείκτη, η σχετική κατάταξη της Ελλάδας υποχώρησε στους επτά και παρέμεινε σταθερή σε τρείς. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, ιδιαίτερα χαμηλή είναι η αξιολόγηση της σε τομείς που σχετίζονται με την νομική περαίωση των συμβολαίων και το κτηματολόγιο.
.2.2 Global Competitiveness Index – World Economic Forum
Ο Παγκόσμιος Δείκτης Ανταγωνιστικότητας αξιολογεί το σύνολο των πολιτικών, των θεσμών και άλλων παραγόντων που διέπουν την παραγωγικότητα μιας χώρας και ως εκ τούτου το επίπεδο ευημερίας των πολιτών της. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 81η θέση στις
χρονικές περιόδους 2014-2015 και 2015-20016, όντας αισθητά βελτιωμένη έναντι των
θέσεων 91η (2013-2014) και 96η (2012-2013).
Σύμφωνα με τα στοιχεία του World Economic Forum (2015) , οι αδύναμοι πυλώνες της
ελληνικής οικονομίας και οι πυλώνες με συγκριτικά υψηλή απόδοση είναι:
Χαμηλή Απόδοση
• Το ασταθές μακροοικονομικό περιβάλλον → 132η
• Η αναποτελεσματικότητα της αγοράς εργασίας → 116η
• Η ελλιπής ανάπτυξη χρηματοπιστωτικής αγοράς → 131η
Υψηλή Απόδοση
• Υγεία και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης → 41η
• Τεχνολογικής ετοιμότητας → 36η
• Υποδομές → 36η
Αναλύοντας της μεταβλητές της έρευνας, ως οι πλέον προβληματικοί παράγοντες αξιολογούνται η πρόσβαση στην χρηματοδότηση, η γραφειοκρατία και η αναποτελεσματικότητα του δημοσίου τομέα, η πολιτική αστάθεια και η πολυπλοκότητα του νομοθετικού πλαισίου. Στην καινοτομία και την επιχειρηματική ωριμότητα, η Ελλάδα κατατάσσεται χαμηλά στις κατηγορίες:
• Ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσω «clustering» → 125η
• Συνεργασία πανεπιστημίων-βιομηχανίας στην έρευνα και ανάπτυξη → 110η
• Επενδύσεις επιχειρήσεων σε έρευνα και ανάπτυξη → 113η
• Προμήθεια προηγμένης τεχνολογίας από το κράτος → 133η

2.2.3 Global Entrepreneurship Index – GEDI
O Global Entrepreneurship Index παρέχει λεπτομερή ανάλυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αξιολογώντας 14 πυλώνες επιχειρηματικότητας για 131 χώρες. Σύμφωνα
με τον σχετικό δείκτη για το 2016 (Acs et. al., 2014, 2015, 2016), η Ελλάδα κατατάσσεται 45η μεταξύ 132 οικονομιών και βελτιώνει κατά 2 θέσεις την κατάταξη της, σε σχέση με το 2015, και 14 θέσεις σωρευτικά από το 2014.
Η ενδελεχής ανάλυση των επιμέρους κατηγοριών, επιτρέπει την κατανόηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της ελληνικής επιχειρηματικής συμπεριφοράς,
τα οποία κατατάσσονται ως:
Πλεονεκτήματα της ελληνικής επιχειρηματικότητας
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• Δεξιότητες νεοφυών επιχειρήσεων
• Διεθνοποίηση ---• Ανθρώπινο κεφάλαιο
• Ενσωμάτωση τεχνολογίας
• Ανταγωνισμός
Μειονεκτήματα της ελληνικής επιχειρηματικότητας
• Καινοτόμες διαδικασίες
• Προσέλκυση κεφαλαίων υψηλού ρίσκου
• Ευκαιρίες ανάπτυξης νεοφυούς επιχείρησης
• Δικτύωση
• Καινοτομία προϊόντος
• Αντίληψη της κοινωνία για την επιχειρηματικότητα και την διαφθορά
• Αναγνώριση των ευκαιριών
• Προοπτική για υψηλά επίπεδα ανάπτυξης
• Επιχειρηματικό ρίσκο
2.2.4 World Competitiveness Yearbook – IMD
Ο κατάταξη του ΙMD για την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα χρησιμοποιεί τέσσερις κατηγορίες δεικτών για να συγκρίνει την ανταγωνιστικότητα 61 χωρών. H Ελλάδα κατατάσσεται στην 50η θέση για το 2015, σημειώνοντας σημαντική άνοδο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια (Γράφημα 3). Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (2015), προκύπτει για την ελληνική οικονομία:
Θετικοί Κρίσιμοι Δείκτες
• Διαθεσιμότητα εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού → 2η
• Πνεύμα επιχειρηματικότητας → 13η
• Εμπειρία στελεχών επιχειρήσεων → 18η
• Ευελιξία και προσαρμοστικότητα επιχειρήσεων στο εξωτερικό περιβάλλον → 24η
Αρνητικοί Κρίσιμοι Δείκτες
• Ευκολία λήψης χρηματοδότησης από τις επιχειρήσεις → 61η
• Ενίσχυση της επιχειρηματική δραστηριότητας χρηματοοικονομικό σύστημα → 59η
• Επίδραση της αβεβαιότητας στην υλοποίηση επενδύσεων → 58η
• Επίδρασης της χρηματοδότησης στην ανταγωνιστικότητα → 58η
• Η εικόνα της χώρας στο εξωτερικό → 59η

2.2.5 EU Innovation Scoreboard
Ο Πίνακας Επιδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Καινοτομία παρέχει πληροφορίες
για την εξέλιξη της επιχειρηματικής καινοτομία των κρατών μελών της ΕΕ. Η Ελλάδα ανήκει στην κατηγορία των χωρών που χαρακτηρίζονται ως «Μεσαία Καινοτόμες» και η επίδοση της βρίσκεται χαμηλότερα του ευρωπαϊκού μέσου όρου σε όλες τις βασικές κατηγορίες μελέτης πλην της καινοτομίας των ΜμΕ. Οι τομείς που η Ελλάδα κατατάσσεται αρ166
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κετά χαμηλότερα από τα υπόλοιπα κράτη είναι ο τομέας της χρηματοδότηση και στήριξη των επιχειρήσεων καθώς και αυτός που σχετίζεται με ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Μεταβλητές με πολύ χαμηλή απόδοση
• Επενδύσεις επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture Capital).
• Κέρδη από άδειες και πατέντες για την εξασφάλιση ευρεσιτεχνίας από το εξωτερικό.
• Προσέλκυση διδακτορικών φοιτητών από χώρες εκτός της ΕΕ.
Μεταβλητές με απόδοση πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο
• Διεθνής ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις .
• Επενδύσεις επιχειρήσεων σε καινοτομία μη έρευνα και ανάπτυξη.
• Καινοτομία ΜμΕ στον τομέα της διαφήμισης και οργάνωσης.
2.2.6 European Digital City Index – Nesta
Ο Δείκτης Ψηφιακής Επιχειρηματικότητας ( European Digital City Index) κατατάσσει 35
Ευρωπαϊκές πόλεις ως προς την ελκυστικότητα και την φιλικότητα τους προς τους νέους
επιχειρηματίες. Η Αθήνα κατατάσσεται στην 34η θέση της αξιολόγησης με μόνο ενθαρρυντικό δείκτη τις ικανότητες του διαθέσιμου εργατικού δυναμικού. Οι βασικοί παράγοντες
που λαμβάνονται υπόψιν για την αξιολόγηση των τοπικών οικοσυστημάτων και η αντίστοιχη
βαθμολογία της Αθήνας είναι:
• Ψηφιακή υποδομή → 35η
• Αγορά → 34η
• Επιχειρηματική κουλτούρα → 33η
• Επίπεδο ζωής → 30η
• Πρόσβαση σε χρηματοδότηση → 30η
• Επιχειρηματικό περιβάλλον → 29η
• Mentoring και διοικητική διευκόλυνση → 29η
• Διάχυση γνώσης → 28η
• Μη ψηφιακή υποδομή → 25η
• Ικανότητες → 14η
3. Οικοδομώντας νέο μοντέλο επιχειρηματικότητας.
Η ανάλυση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της ελληνικής οικονομίας καθιστά δυνατή την κατάθεση προτάσεων πολιτικής για την διευκόλυνση και στήριξη των ΜμΕ, την καλλιέργεια της επιχειρηματική κουλτούρας και την δημιουργία ενός φιλικότερου θεσμικού πλαισίου για την επιχειρηματικότητα, με απώτερο στόχο την επανεκκίνηση
της οικονομίας και την μείωση της ανεργίας. Προτείνονται τέσσερεις πυλώνες στόχων και
επιμέρους δράσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανέκυψαν.
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ΠΥΛΩΝΑΣ 1ος : Καλλιέργεια της επιχειρηματικής κουλτούρας.
Η επιχειρηματική διαπαιδαγώγηση και κατάρτιση είναι απαραίτητη για την καλλιέργεια της
επιχειρηματικής κουλτούρας και, ιδιαίτερα, για την δημιουργία καινοτόμων επιχειρήσεων.
Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου προτείνονται:
(Α) Ενσωμάτωση της επιχειρηματικότητας στο εκπαιδευτικό σύστημα.
• Δημιουργία προγραμμάτων επιχειρηματικότητας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση και ένταξη της επιχειρηματικότητας στα αναλυτικά προγράμματα.
• Σύμπραξη δημοσίου με ιδιωτικούς φορείς για την δημιουργία διαγωνισμών επιχειρηματικότητας για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
• Δημιουργία εκπαιδευτικής ιστοσελίδας επιχειρηματικότητας όπου θα υπάρχει ψηφιακό υλικό και εκπαιδευτικά παιχνίδια λήψης διοικητικών αποφάσεων.
• Αναμόρφωση του θεσμού του Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
• Εμπλουτισμός και επαναπροσδιορισμός των διαγωνισμών επιχειρηματικότητας στα
πανεπιστήμια.
• Σύνδεση του προγράμματος πρακτικής άσκησης με τις νεοφυείς επιχειρήσεις, προσφέροντας κίνητρα για την συμμετοχή τους.
(Β) Προβολή και προώθηση της επιχειρηματικότητας.
• Καθιέρωση εθνικής ημέρας επιχειρηματικότητας όπου θα αναδεικνύονται επιτυχημένες νεοφυείς ελληνικές επιχειρήσεις.
• Στήριξη οργανισμών και δράσεων που προάγουν την επιχειρηματική κουλτούρα όπως
το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, το The Canvas και το OpenMind Group.
• Προώθηση των κατασκηνώσεων τύπου “Summer Camp” επιχειρηματικότητας.
ΠΥΛΩΝΑΣ 2ος : Πρόσβαση στην χρηματοδότηση.
Η πρόσβαση στην χρηματοδότηση είναι ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην ελληνική οικονομία. Ωστόσο, η παρούσα δημοσιοοικονομική
κατάσταση της Ελλάδας και τα προβλήματα του τραπεζικού συστήματος καθιστούν δυσχαιρή την στήριξη των ΜμΕ με την κλασσική μορφή χρηματοδότησης. Συνεπώς, η εξεύρεση ενναλακτικών μορφών θεωρείται μονόδρομος. Προτάσεις για την διευκόλυνση της
πρόσβασης στην χρηματοδότηση παρουσιάζονται στην «Έκθεση για την Πρόσβαση στη
Χρηματοδότηση των ΜμΕ στην Ελλάδα» (2013) της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών καθώς
και στην έκθεση της Ομάδας Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα . Σύμφωνα με την Έκθεση της Task Force οι κατηγορίες διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων που δύναται να χρησιμοποιήσει η Ελλάδα είναι:
Εργαλεία Άμεσης Συνεισφοράς
1. Ορίζοντας 2020
2. Ευφυής ενέργεια - Ευρώπη
3. COSME
4. ICT πρόγραμμα υποστήριξης πολιτικής
5. LIFE
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6. ΕΥΡΗΚΑ
Εργαλεία Επιμερισμένης Διαχείρισης
1. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
2. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
3. Ταμείο Συνοχής
4. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
5. Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας
6. Προγράμματα και έργα διασυνοριακής συνεργασίας
Επομένως, η πολιτεία δύναται να διευκολύνει την πρόσβαση στην χρηματοδότηση μέσω
της αποτελεσματικότερης αξιοποίησης των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων και την
προώθηση εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης.
(Α) Αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων.
• Κατάργηση των επικαλυπτόμενων προγραμμάτων
• Ευελιξία στην μεταφορά πόρων μεταξύ των περιφερειών ανάλογα με την ζήτηση που
καταγράφεται κατά την εφαρμογή των κονδυλιών
• Απλοποίηση των διοικητικών αποφάσεων για την ταχύτερη απορρόφηση των κονδυλίων.
(Β) Προώθηση εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης.
• Παροχή κινήτρων για την προσέλκυση διεθνών επιχειρηματικών κεφαλαίων.
• Φορολογικά κίνητρα σε επιχειρηματικούς αγγέλους που στηρίζουν καινοτόμες ΜμΕ.
• Προώθηση της λειτουργίας των θερμοκοιτίδων που συμμετέχουν στο κεφάλαιο και
στο ρίσκο των νεοφυών επιχειρήσεων.
ΠΥΛΩΝΑΣ 3ος : Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος
Το επιχειρηματικό περιβάλλον συνδέεται άμεσα με την διαδικασίες, της πολιτικές και τις
υποστηρικτικές δομές της χώρας και η διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας
αποτελεί βασικό παράγοντας για την ανάπτυξη του επιχειρηματικού οικοσυστήματος.
(Α) Αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας και της ασάφειας των διαδικασιών.
• Απλοποίησή των διαδικασιών της ανώτερης και ανώτατης διοίκησης του κράτους.
• Εφαρμογή των συστάσεων της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ για την μείωση των διοικητικών βαρών και την απλοποίηση της αδειοδότησης επιχειρήσεων.
• Ολοκλήρωση του κτηματολογίου.
(Β) Ανάπτυξη δομών υποστήριξης.
• Δημιουργία Κέντρων Εξυπηρέτησης επιχειρήσεων στα πρότυπα του “one stop shop”,
όπου οι επιχειρήσεις θα μπορούν να διεκπεραιώνουν το σύνολο των συναλλαγών τους
με το δημόσιο.
• Στήριξη δομών συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης προς τις επιχειρήσεις.
• Προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ιδιαίτερα σε υπηρεσίες που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα.
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ΠΥΛΩΝΑΣ 4ος : Προώθηση της επιχειρηματικής καινοτομίας.
Για την επιτυχή προώθηση της επιχειρηματικής καινοτομίας απαιτείται η απλοποίηση και
ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου, η παροχή κίνητρων και υποστηρικτικές δομές.
(Α) Προτάσεις για την βελτίωση του θεσμικού πλαισίου.
• Υιοθέτηση ειδικού θεσμικού πλαισίου για τις καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις.
• Εκσυγχρονισμός και απλοποίηση της νομοθεσίας των τεχνοβλαστών.
• Αναθεώρηση/εκσυγχρονισμός του νόμου 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας
και του νόμου 733/1987 περί δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας.
• Εφαρμογή της οδηγίας 2014/24/ΕΕ για την διαδικασία συμπράξεων καινοτομίας.
(Β) Κίνητρα για την ενίσχυση της καινοτομίας.
• Απαλλαγή των καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων από τα τέλη και τις επιβαρύνσεις ίδρυσης.
• Ελαστικότητα στην πληρωμή των υποχρεώσεων των καινοτόμων start-up προς το
κράτος κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας.
• Ειδική εργατική νομοθεσία για καινοτόμες επιχειρήσεις.
• Μείωση φορολογικής επιβάρυνσης σε επενδύσεις έρευνα και ανάπτυξη.
• Εκσυγχρονισμός των κανόνων αφερεγγυότητας .
(Γ) Παροχή υποστηρικτικών δομών.
• Υποστηρικτικό νέφος προς τις ΜμΕ.
• Αξιοποίηση πανεπιστημιακών μονάδων από καινοτόμες επιχειρήσεις.
• Εντατικοποίηση της προώθησης επιχειρηματικών συστάδων.
• Υπηρεσίες μεταφοράς στρατηγικής πληροφόρησης και γνώσης προς ΜμΕ.
Επίλογος
Η κυβέρνηση καλείται να θέσει ως προτεραιότητα της την διευκόλυνσης της επιχειρηματικότητας και να αποτελέσει στήριγμα των επιχειρηματιών. Μέσα από μια σειρά διαρθρωτικών παρεμβάσεων, οφείλει να κάμψει τα εμπόδια που δημιουργεί στις επιχειρήσεις,
να συνδράμει στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας και να θέσει τα θεμέλια για ένα
μακροχρόνιο σχέδιο ανάπτυξης που θα βασίζεται στο επιχειρείν και την καινοτομία.
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Greece's greased squeaky wheel: public
sector promoting entrepreneurship

Introduction: the squeaky wheel of Greek entrepreneurship
In recent years, Greece could probably not have been thought of as a country embracing entrepreneurship; more often than not rather the opposite. Even though in the past this
fact had not seemed to result in dangerously low levels of economic activity, high unemployment rates or low welfare in general, in today’s Greece of crisis entrepreneurship appears to be a fundamental potential growth driver for the country. Of course, low entrepreneurial performance pertains, as shown by the country’s current ranking in the Global
Entrepreneurship and Development Index (GEDI), which places it 27th in the region of Europe, while it is outperformed by the region’s average performance in most of the 14 pillars of the index.
This does not come as a surprise, since the country has also had a relatively negative
business environment, worsened due to the financial crisis placing it 60th in the World
Bank’s “Ease of Doing Business Index” among 189 economies in 2016, two places lower
than in 2015 . In a closer look at the index parameters, major factors in the ease of doing business seem to be government policies, law, regulation and the public sector in general, on the grounds that most of the 10 topics covered by the index are strongly associated with the public sector (e.g. starting a business, dealing with construction permits,
registering property, paying taxes, enforcing contracts). In the light of these and given the
relatively large size of the public sector in Greece –a common European characteristic even
stronger in other European countries , we are motivated to analyse some ways in which
the public sector can promote entrepreneurship. Specifically, we have traced 6 main channels through which the Greek state can fulfil its role in greasing the squeaky wheel of entrepreneurship.
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Greasing the wheel: some public policy recommendations
Corporate tax policy
When addressing the effect of corporate tax policy on entrepreneurship, the first thing to
come to mind is the tax rate itself. Using panel data for 20 European countries, de Mooij
and Nicodème (2008) find that corporate tax reduces firm birth rate, especially for
medium-sized firms. Similarly, Garrett and Wall’s (2006) analysis for the USA traces very
significant effects of the corporate income tax rate on entrepreneurship suggesting that “an
increase in the maximum corporate income tax rate will push more people out of entrepreneurship than it will push into it by reducing opportunities for wage-and-salary employment at corporations” (p. 545). At the same time, Gurley–Calvez and Bruce (2008)
offer strong evidence that cuts in tax rates faced by entrepreneurs can positively affect entrepreneurial longevity, while the same authors (2013) find that cuts in relative tax rates
faced by entrepreneurs (either due to higher rates for salaries or lower rates for entrepreneurs) promote entrepreneurial entry, consistent with Gentry and Hubbard (2005), who
find the level of the marginal tax rate to negatively affect entrepreneurial entry.
Along with the level of corporate tax rates, the volatility of the latter is also considered
to affect entrepreneurship. The OECD’s Enterprise Policy Performance Assessment for
neighbouring FYROM (2003) has found the unstable tax system to increase uncertainty,
rendering it difficult for firms to plan their tax liabilities and potentially inhibiting the creation of new businesses. What is more, based on data for European countries, Silva and
Lagoa (2011) find that a volatile corporate tax policy negatively affects FDI, which
Greece is largely thought to rely on for increasing entrepreneurial and economic activity
given the current condition of the Greek economy.
Unfortunately, Greece seems to poorly perform in both aspects of corporate tax policy, since it has had relatively high tax rates with even higher volatility. Papageorgiou,
Efthimiadis and Konstantakopoulou (2012) find the effective tax rate on corporate income
to be highly volatile in Greece. Similarly, in our analysis Greece is ranked in the highest 3-12% (depending on the approach) in corporate income tax rate volatility among the
OECD countries (around 3rd out of 34 countries), while regarding the tax rate itself it is
in the highest 35-40% approximately. Bearing all of the above in mind, it is crucial that
the Greek state make tax policy friendlier to entrepreneurship by lowering corporate tax
rates and advance tax payment and even more importantly by following a long-term approach, where tax policy is planned ahead offering a stable tax environment for entrepreneurs.
Macroeconomic stability
The Greek government-debt crisis has undoubtedly wreaked havoc on the country’s
macroeconomic conditions discouraging entrepreneurial entry and causing many busi174
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nesses to stop operation and others to migrate to countries with a more favourable economic environment. Mourdoukoutas and Papadimitriou (2002) underline that a stable
macroeconomic environment of low inflation and (low) unemployment mitigates business
risks, thus promoting entrepreneurship, while Audretsch, Keilbach and Lehmann (2006)
also argue that macroeconomic stability is essential for entrepreneurship to positively affect economic growth. What is more, the IMF considers macroeconomic stability a core
requirement of its reform packages . Out of the Maastricht criteria , Greece currently (relatively) meets only the currency stability variable mostly thanks to the Eurozone , while it
still needs to pursue low and stable inflation , low long-term interest rates and reduce national debt as a percentage of GDP. This can be achieved though the necessary reform
measures and smooth cooperation with the creditors, which will enhance the credibility
and stability of the Greek economy.
Education policy and entrepreneurship; a two-way road
As Dahlstrand and Stevenson (2010) underline, universities are important for entrepreneurship in two ways; they offer education to a large part of future key personnel and they
are responsible for many scientific advancements, R&D and innovation, all vital parts of
modern entrepreneurship . Of course, education can play one more role apart from promoting scientific development and expertise. That is, even though entrepreneurial personality traits are thought to be inborn up to an extent, they can be enhanced through various ways (Evans and Leighton, 1989; Van Praag, 1996), such as, according to Van der
Kuip (1998), education and training, but mainly during an early phase. Thus, we come
to realise there is a two-way relationship between education policy and entrepreneurship;
first, the notion of entrepreneurship needs to be better integrated into the educational system and, second, the implementation of academic research in the real economy should
be encouraged in order to create innovative entrepreneurial ventures. Since Greece has
been far behind in both, the Greek state could foster a large entrepreneurial boost by integrating entrepreneurship into the basic educational system (Kovalainen, 2007), as well
as university courses, adopting school choice programs with reduced government involvement and providing more chances and incentives for academic institutions to help
transform their findings into products, services and entrepreneurial ventures.
Bankruptcy Laws
Greek bankruptcy laws exempt some personal assets, such as main residence, from creditors, when one cannot satisfy their debt, usually a bank loan. As Garrett and Wall (2006)
put it, since one’s home can often be their most valuable asset, studies have looked into
the relation between homestead exemption and entrepreneurship to identify two opposing effects; first, the level of homestead exemption is an insurance against the failure of
an entrepreneurial venture making it more likely for one to take the entrepreneurial risk,
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but second, homestead exemption can render borrowing more difficult, as banks and creditors in general take bankruptcy exemptions into account when offering credit. Garrett and
Wall (2006), consistent with Georgellis and Wall (2006), find the homestead exemption
rate and entrepreneurship rate to have an S-shape relationship . Such a relationship would
suggest that the Greek state has to either move toward a liberalization of Foreclosure Law
or maintain a slightly above medium level of protection.
Labour market regulation
Strong emphasis needs to be given on labour market institutions, since as Siebert (1997)
suggests, the European labour market is regulated much more restrictively than the one
in the USA, thus not stimulating entrepreneurship. With a sample of 124 countries Van
Stel et al. (2007) find that labour market regulations can reduce the rate of entrepreneurship, while Murdock’s (2009) analysis traces the same effect. Similarly, in the
OECD’s “Promoting Entrepreneurship in South East Europe: Policies and Tools” Irwin
(2007) stresses the importance of labour law in creating an entrepreneurial environment
for SMEs, which the Greek economy is mainly based on . Furthermore, Garrett and Wall
(2006) empirically capture a negative relation between the minimum wage (relative to productivity) and entrepreneurship. All in all, we can conclude that a public policy option to
promote entrepreneurship would be the deregulation –up to an extent– of the Greek labour
market, as has been the case in the recent years of economic reform, through laws permitting more flexible working arrangements and a freer labour market, where wage rate
will be closer to the equilibrium rate.
Transforming informal entrepreneurship into formal entrepreneurship
Given the large size of the Greek shadow (or informal) economy , public policy can foster entrepreneurship through one more channel. In any case, as Williams (2015) concludes,
“transforming informal entrepreneurship into formal entrepreneurship is revealed to be the
most viable policy choice” in tackling with informal entrepreneurship. OECD (2015) suggests that this can be better achieved through a combination of deterrence (e.g. labour
inspection, increased sanctions), incentives (e.g. tax breaks, VAT exceptions) and persuasion (e.g. new types of employment forms, tailored business advice and training programmes) measures available to EU countries. Based on Williams (2015) and OECD
(2015), in this way, there will be increased public revenue –which could then be used to
further promote formal entrepreneurship, while more entrepreneurial start-up ventures will
operate in the formal sector, where (opposed to the informal sector) they are more likely
to succeed, since they can participate in public tenders and make use of public programmes, as well as they have better access to credit (e.g. bank loans) and do not need
to enter exploitative relationships with the formal sector.
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Conclusion
Focusing on the promotion of entrepreneurship and abstaining from any normative statements (for example regarding labour market regulation and bankruptcy laws), we can conclude a substantially integrated approach regarding the role of the public sector and policy in fostering Greek entrepreneurship. Among others (e.g. the need to reduce
bureaucracy, which has always been known and is evident in the “Ease of Doing Business Index”, increase the quality and speed in the judicial system, simplify the process for
starting a business), public sector policy needs to 1) establish a consistent long-term corporate tax policy friendlier to businesses, 2) achieve smooth cooperation in the implementation of economic reform and enhance the credibility and stability of the Greek economy, 3) integrate the notion of entrepreneurship into education, as well as promote
connection and collaboration between academic institutions and the market, 4) appropriately adjust bankruptcy law, 5) deregulate –up to an extent– the labour market and
6) utilise deterrence, incentives and persuasion measures to transform informal entrepreneurship into more effective and viable formal entrepreneurship. Of course, the current
concise analysis is not exhaustive, but has outlined some fundamental pillars which public sector policy can be based on in order to grease the squeaky wheel of Greek entrepreneurship.
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3o βραβείο
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΔΕΠΑΣΤΑΣ
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Clustering μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Η λύση στην Greecη?

1. Γιατί Restarting Greece?
Οι δύο αυτές λέξεις αποδίδονται στην ελληνική ως “Επανεκκίνηση” και “Ελλάδα” , είναι
δηλαδή τα δύο “Ε” που θα μας απασχολήσουν στην παρούσα εργασία, δίνοντας όμως
έμφαση στο ρόλο των clusters για την επίτευξη της επανεκκίνησης αυτής. Γιατί όμως επανεκκίνηση κι όχι βελτίωση ή κάποια άλλη παρεμφερής λέξη; Υποδηλώνεται κατ’ αυτόν τον
τρόπο εμμέσως πλην σαφώς η πλήρης αποτυχία-ανυπαρξία του αναπτυξιακού μοντέλου
πάνω στο οποίο στηρίχτηκε η Ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια και το οποίο
είναι στρεβλό εν τη γεννέση του, κι επομένως καθιστά δίχως νόημα την οποιαδήποτε
παρέμβαση και οικοδόμηση πάνω σε σαθρά θεμέλια;
Αρχικά, η σημερινή κρίση (Κοινωνικές όψεις της Κρίσης στην Ελλάδα, Εκδόσεις Πεδίο
2014, Στέλλα Ζαμπαρλούκου, Μαρία Κούση) έγινε αισθητή στα τέλη του 2009,
εμφανιζόμενη αρχικά ως κρίση χρέους, τη στιγμή που στις περισσότερες χώρες,
εκδηλώθηκε πρώτα ως κρίση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Όμως ένα ερώτημα
που εύλογα τίθεται είναι εάν η ελληνική κρίση ερμηνεύεται με τα ίδια εργαλεία με τα
οποία ερμηνεύεται και η παγκόσμια, ή εάν οι πηγές κρίσης στην Ελλάδα διαφοροποιούνται
(Μπαλαπανίδης, 2010). Οι εξωγενείς παράγοντες σχετίζονται με την απορρύθμιση του
χρηματοπιστωτικού τομέα που ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980 και οδήγησε στον
υπερδανεισμό και στη δημιουργία της φούσκας ακινήτων στην Αμερική και αλλού, έχοντας
ως αποκορύφωμα την κατάρρευση της Lehman Brothers. Η εξέλιξη αυτή είχε αρνητική
επίδραση σε όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες, όχι στον ίδιο βαθμό όμως, τη στιγμή που
τα εργαλεία που είχαν οι χώρες αυτές στη διάθεσή τους ήταν περιορισμένα, αφού η
ύπαρξη του κοινού νομίσματος δεν επέτρεπε την αντιμετώπιση των συνεπειών της
διεθνούς οικονομικής κρίσης μέσα από τη νομισματική υποτίμηση (Lapavitsas et al.,2012·
Λεοντίδου, 2012· καθώς και το κεφάλαιο 1 του Μουζέλη σ’αυτόν τον τόμο). Ενδογενείς
παράγοντες αρχικά όπως η πολιτική κουλτούρα, η πελατειακή και άκρως λαϊκίστικη
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οργάνωση των κομμάτων, η πληθώρα ομάδων συμφερόντων που αντλούν προσόδους
από το κράτος μέσω νόμιμων -ή μη- διαδικασιών(Μητσόπουλος & Πελαγίδης, 2012), οι
πρακτικές διαφθοράς και αδιαφάνειας στον πολιτικό βίο συνέβαλαν σε αλόγιστο δανεισμό
για την εξυπηρέτησή τους, ενώ παράλληλα ουδεμία αύξηση υπήρξε εκ των φορολογικών
εσόδων.
Όσον αφορά στο ίδιο το ελληνικό καπιταλιστικό πρότυπο ανάπτυξης η δομή της
οικονομίας και οι διαρθρωτικές αδυναμίες του παραγωγικού συστήματος κατέστησαν την
Ελλάδα ευάλωτη στην κρίση (Γιαννίτσης, 2013). Πιο συγκεκριμένα ενοχοποιούνται το
μικρό μέγεθος και η χαμηλή ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, τα υψηλά
ποσοστά αυτοαπασχόλησης, καθώς και η υιοθέτηση ενός μοντέλου ανάπτυξης που
στηρίζεται στην υπερκατανάλωση και τον δανεισμό (Μπαπανάσης, 2012· Τσουκαλάς
2011 -2012). Το φαινόμενο της φοροδιαφυγής ή της φοροασυλίας συνδέεται άμεσα με
το οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης που ακολουθήθηκε, το οποίο στηρίχθηκε κυρίως σε
επιχειρήσεις χαμηλής προστιθέμενης αξίας, οι οποίες μπορούσαν να επιβιώνουν και να
είναι ανταγωνιστικές χάρη στη «φοροασυλία» που απολάμβαναν ή χάρη στη δυνατότητά
τους να φοροδιαφεύγουν και να εισφοροδιαφεύγουν. Επιπλέον, σύμφωνα με τον
Τσουκαλά (2012).
Σύμφωνα με τον συγγραφέα Τάσο Γιαννίτση βέβαια «Πρέπει να φθάσει κανείς σε ένα
βαθύτερο στρώμα αιτίων ή και ακόμη πιο πέρα για να καταλάβει πώς συνέβησαν όλα
αυτά που πλήττουν σήμερα την χώρα. Πέντε είναι τα στοιχεία της συνολικής παρακμής,
τα λεγόμενα και 5Α : η αδράνεια, η αμορφωσιά, ο ανορθολογισμός, η απληστία και ο
αρνητισμός.» όπως επισημαίνει ο. (Τάσος Γιαννίτσης Η «Ελλάδα στην Κρίση»). Ενώ ο
Μιχάλης Καθαράκης εστιάζει στην ιδιαίτερη φύση του χαρακτήρα του ελληνικού λαού
«αποτελεσματικοί και παράλληλα αυτοκαταστροφικοί, με έλλειψη αυτοπειθαρχίας, ανοχή
που μετατράπηκε σε ενοχή και ακολούθως σε συνενοχή» ενώ συνεχίζει «στη γη που
υμνήθηκε όσο πουθενά αλλού το μέτρο και θεμελιώθηκε η λογική και η επιστήμη έχει
ουσιαστικά χαθεί κάθε ίχνος δομημένης σκέψης, οράματος και μακροχρόνιου
σχεδιασμού» εξηγώντας του λόγους που μας οδήγησαν ως εδώ. (Το εκκρεμές αυστηρής
πειθαρχίας και αχαλίνωτου ευδαιμονισμού Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2010
http://www.citybranding.gr/2010/09/cluster.html) Είναι αυτή η έλλειψη σχεδιασμού
που μας οδηγεί τώρα πιο πολύ από ποτέ να κάνουμε το προαναφερθέν Restart; Κι αν ναι,
τότε ποιό παραγωγικό μοντέλο θα πρέπει να ακολουθηθεί;

2. To παραγωγικό μοντέλο
Σύμφωνα με το παγκόσμιο οικονομικό φόρουμ, στην Ελλάδα λιγότερο από το 5% του
ΑΕΠ αντιπροσωπεύει την πρωτογενή παραγωγή, περίπου το 15% την δευτερογενή, ενώ
περισσότερο από το 80% του ΑΕΠ προέρχεται από τον τριτογενή τομέα. Ταυτόχρονα το
συγκριτικό πλεονέκτημα όπως αυτό προκύπτει και από διεθνής συμβουλευτικές εταιρίες
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όπως η KPMG, η Grant Thornton και άλλες προσδιορίζεται στον τριτογενή τομέα, δηλαδή
τις υπηρεσίες και πιο συγκεκριμένα στην υψηλή τεχνολογία, τον τουρισμό και τις
μεταφορές. Συνεπώς, με πυλώνα τον τομέα αυτό, αλλά και με ταυτόχρονη ανάπτυξη των
άλλων δύο οι οποίοι έχουν πλήρως ατονήσει κι επομένως παρουσιάζουν τεράστια
περιθώρια ανάπτυξης αλλά και κέρδους εφόσον αξιοποιηθεί σωστά η σύγχρονη
τεχνολογία και η καινοτομία, θα μπορούσε να γίνει το πολυπόθητο Restart της ελληνικής
οικονομίας.
Κρίσιμο σημείο εδώ είναι από το μοντέλο αυτό να απουσιάζει ο δημόσιος τομέας με
τη μορφή και το εύρος που κατέχει σήμερα στο ΑΕΠ της χώρας, ενώ ταυτόχρονα ειδική
μέριμνα πρέπει να δοθεί στην αποφυγή των “κακοτοπιών” του παρελθόντος όπως η άδικη
κατανομή των φόρων, η αναποτελεσματικότητα στον δημόσιο τομέα και η υπέρμετρη
σπατάλη σ’ αυτόν, όπως και η ύπαρξη γραφειοκρατικών εμποδίων και στρεβλώσεων.
( Ένα νέο παραγωγικό μοντέλο άρθρο του: Ψυχάλης, Μάριος 18 Φεβ 2016 http://
ekyklos.gr/sb/151-ena-neo-paragogiko-montelo.html )
Βεβαίως σχετικά με το παραγωγικό μοντέλο που θα πρέπει να ακολουθηθεί δε λείπουν
και οι απαισιόδοξες απόψεις όπως αυτές εκφράζονται από τους Γιώργο και Αντώνη Ζαϊρη
, ότι το παραγωγικό μοντέλο δεν πρόκειται να αλλάξει και ότι δεν υπάρχει στρατηγικό
σχέδιο στην οικονομία, προς τα πού πρέπει να πορευθεί η χώρα καθώς και τι προϊόντα
πρέπει να επιλέξει ώστε να έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να είναι διεθνώς
εμπορεύσιμα, ικανά να σταθούν στις διεθνείς αγορές, π.χ. τα προϊόντα μεταλλουργίας, τα
χημικά, τα τυποποιημένα τρόφιμα, οι start-uppers κ.ά. Αναφέρουν παράλληλα την
αναγκαιότητα να αναδυθεί μια υγιής, νέα και έξυπνη επιχειρηματικότητα, ενώ τονίζουν ότι
ως είναι ευρέως γνωστό πως η αναγέννηση έρχεται μέσα από μια δημιουργική καταστροφή
κι επομένως, τώρα είναι η ευκαιρία μέσα από ένα βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο να δοθεί
το έναυσμα για ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη. (Αναζητώντας παραγωγικό μοντέλο
ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΑΪΡΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΪΡΗΣ 20/06/2015, http:// www.kathimerini.gr/82
0230/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/apoyh-anazhtwntas-paragwgiko-montelo)

3. Τα clusters και το νέο οικονομικό μοντέλο
3.1.Η έννοια του cluster
Συχνά συγχέεται η έννοια του δικτύου με αυτήν της συστάδας επιχειρήσεων(cluster).
Συνεπώς θα πρέπει αρχικά να oρίσουμε περί τίνος ακριβώς ομιλούμε προτού
αναφερθούμε εκτενέστερα σε αυτό.
Δίκτυο είναι «Μια μορφή οργανωμένης οικονομικής δραστηριότητας, η οποία
περιλαμβάνει ένα σύνολο συναλλασσομένων μερών (ατόμων ή οργανισμών) που
συνδέονται μεταξύ τους με ένα σύνολο σχέσεων» σύμφωνα με τον Gulati, R. (2007).
(Managing network resources: Alliances, affiliations, and other relational assets, New
York:Oxford University Press.)
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Απ’ την άλλη συστάδες επιχειρήσεων ή αλλιώς clusters είναι: «...γεωγραφικά κοντινές
επιχειρήσεις και άλλοι φορείς, όπως πανεπιστήμια, που αλληλεπιδρούν με τη βοήθεια
της τεχνολογίας για την υλοποίηση ενεργειών σε συγκεκριμένους τομείς» (Porter, Michael
E.(1990), The Competitive Advantage of Nations, New York: Free Press.)
Παραπλήσιο ορισμό φαίνεται να δίνει και ο Cooke (2001) λέγοντας ότι είναι μια
μορφή οικονομικών δικτύων που όμως έχουν προκύψει μέσα από πολιτικο-κοινωνικοοικονομικές διαχρονικές εξελίξεις που έχουν οδηγήσει σε επιλεκτική δικτύωση με συγγενείς
επιχειρήσεις αλληλοσυμπληρούμενες και πιθανά ανταγωνιστικές.(Οικονομικά Δίκτυα –
Επιχειρηματικές Συστάδες: Αναγκαιότητα και Προοπτικές, Γεώργιος Μπλάνας 111-119)
Επί της ουσίας οι διαφορές μεταξύ συστάδων και δικτύων επιχειρήσεων εντοπίζονται
στον συγκεκριμένο γεωγραφικό προσδιορισμό των clusters, στο αρκετά μεγαλύτερο εύρος
επιχειρήσεων που τα αποτελούν, ενώ παρουσιάζουν ευρύτερο στρατηγικό στόχο απ τα
δίκτυα και εντός αυτών μπορούν να λειτουργήσουν παράλληλα πολλά διαφορετικά δίκτυα
σε διάφορα επίπεδα. Επίσης η συμμετοχή των μελών σε αυτά είναι ισότιμη, οι σχέσεις
ελαστικές κι όχι καθορισμένες, ενώ κρίνεται σκόπιμο στους σχηματισμούς αυτούς να
συμμετέχουν εκτός από επιχειρήσεις και άλλοι φορείς όπως πανεπιστήμια, ινστιτούτα,
χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, κλπ. Τα clusters διακρίνονται σε οριζόντια όταν οι
επιχειρήσεις που τα αποτελούν δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο δραστηριότητας και
σε κάθετα όταν ανήκουν στην ίδια εφοδιαστική αλυσίδα. (Δικτύωση επιχειρήσεων, Δίκτυα
και Συστάδες Νικηφόρου Ηρώ, Κόρρα Ευθυμία, υπό την επίβλεψη του Σπύρου Λιούκα,
Αθήνα, 2012)
3.2 Γιατί σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρωτογενή & δευτερογενή τομέα;
Ο τομέας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχει πληγεί όσο κανείς άλλος τα χρόνια της
κρίσης στη χώρα μας με τον αριθμό επιχειρήσεων που έκλεισαν ή απεχώρησαν από την
Ελλάδα να ανέρχεται στις 300.000. Χαρακτηριστικό είναι ότι στην αποτύπωση του
δεύτερου εξαμήνου του 2015 που διενεργήθηκε για λογαριασμό της ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
αναφορικά με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 3 στις 4 επιχειρήσεις δηλώνουν επιδείνωση
της οικονομικής κατάστασής τους, με τον μέσο όρο μείωσης του κύκλου εργασιών να
ανέρχεται στο 20,6% ενώ ο ισολογισμός του 2015 για το 43,1% των επιχειρήσεων αυτών
καταγράφει ζημίες. (έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε συνεργασία με την εταιρεία ΜARC ΑΕ,
πανελλαδικό δείγμα 1007 πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (0-49 άτομα
προσωπικό), στο διάστημα 03 έως 09 Φεβρουαρίου 2016)
Μέσα σ’αυτήν την ιδιαίτερη οικονομική συγκυρία η ανάπτυξη κουλτούρας συνεργασίας
μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προς την επίτευξη του ενός κοινού στόχου
κρίνεται πιο αναγκαία από ποτέ.
Κατ΄επέκτασιν, στην παρούσα εργασία επιδιώκεται να δοθεί η απαιτούμενη σημασία
στην ανάγκη αυτή για συνεργασία στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, καθότι είναι
ένα σημείο όπου φαίνεται να “πονάει” η Ελλάδα και εκεί που θα έπρεπε να δοθεί έμφαση
από τις εκάστοτε κυβερνήσεις ώστε να υπάρξει πραγματική επανεκκίνηση της οικονομίας
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καθότι η αποβιομηχανοποίηση της χώρας τα τελευταία 40χρόνια απεδείχθη εγκληματική
και σαν να μην έφθανε αυτό την ίδια στιγμή (από το 1970 ως το 2009) όπου ο
παραγωγικός τομέας της χώρας αυξανόταν με ρυθμό χαμηλότερο από 1% τον χρόνο, η
διόγκωση του δημοσίου έφτασε το 4% ετησίως αγγίζοντας τελικά μέχρι και τα
1,2εκαττομύρια άτομα, μαζί με τον ευρύτερο δημόσιο τομέα στο τέλος του 2009.
3.3.Ο ρόλος του clustering
Όπως εύστοχα αναφέρει ο Μιχάλης Καθαράκης σε κείμενό του “οι νάνοι σιγά-σιγά
πεθαίνουν. Οι μικρές τοπικές επιχειρήσεις είναι καταδικασμένες σταδιακά αλλά σταθερά
να βγουν εκτός αγοράς, από άλλες μεγαλύτερες, περισσότερο οργανωμένες, με
μεγαλύτερα πελατολόγια και ισχυρότερη διαπραγματευτική ικανότητα στους προμηθευτές
τους. Η έμφαση στην ποιότητα και την μοναδικότητα κάποιων προϊόντων είναι μια κάποια
λύση που είτε απλώς παρατείνει το χρόνο ζωής των τοπικών επιχειρήσεων ή τις οδηγεί
σε σταδιακή περιθωριοποίηση και που πάντως δε μπορεί συνολικά να λύσει το
πρόβλημα.”
Έτσι στη σημερινή συγκυρία και παρά το γεγονός ότι η πλειονότητα του
επιχειρηματικού κόσμου έχει κατανοήσει την κατάσταση με ένα σκληρό τρόπο, εντούτοις
δε φαίνεται να βρίσκει λύση που θα εξασφαλίσει την ανάπτυξη και εξέλιξη στις
επιχειρήσεις. Και μία απ’ αυτές είναι η συνεργασία υπό τη μορφή clusters, όπου μέσω του
σχηματισμού αυτού επιτυγχάνεται η ταχύτερη πρόσβαση στην καινοτομία, η αύξηση της
παραγωγικότητας, η διεθνοποίηση της επιχείρησης και η διείσδυση σε αγορές του
εξωτερικού που μεμονωμένα δε θα μπορούσε ποτέ να έχει , ενώ ταυτόχρονα ελκύει και
περισσότερους πελάτες και προμηθευτές λόγω της υψηλής συγκέντρωσης επιχειρήσεων.
Πώς όμως θα οδηγηθούμε εκεί χωρίς την ύπαρξη συγκεκριμένων επιτυχημένων προτύπων
ικανών να παρακινήσουν και να δώσουν ελπίδα σε νέους αλλά και παλιούς επιχειρηματίες;

4. Cluster success stories
Πολλά παραδείγματα επιτυχημένων cluster υπάρχουν είτε εγχώρια είτε στο εξωτερικό.
Μερικά απ’ αυτά αναφέρονται παρακάτω.
Στην Ιταλία Ο Fermano-Maceratese αποτελεί έναν συνεργατικό σχηματισμό
βιοτεχνιών υψηλής ποιότητας υποδημάτων με περισσότερους από 20 χιλιάδες
εργαζομένους για την παραγωγή, με ετήσιες πωλήσεις που υπερβαίνουν το ένα δισ. ευρώ
και εξαγωγές που ανήλθαν σε 56% επί του συνόλου της παραγωγής τους.
( http://www.italtrade.com/focus/4785.htm)
Στα αδύνατα σημεία αυτού του cluster είναι η δυσκολία στην εξεύρεση εκπαιδευμένων
και καταρτισμένων εργαζόμενων στην περιοχή, το κόστος των οποίων είναι σημαντικά
υψηλότερο σε σχέση με άλλες παραγωγικές περιοχές στο εξωτερικό, ιδίως στην Ασία.,
το υψηλό κόστος των υποδομών παραγωγής και των πρώτων υλών, δημιουργώντας
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προβλήματα ανταγωνισμού σε σχέση με τους Ασιάτες ανταγωνιστές, αλλά και οι
δυσκολίες που σχετίζονται με την περαιτέρω ανάπτυξη των εξαγωγών, όταν ένα δίκτυο
μικρών και πολύ μικρών βιοτεχνιών οφείλουν να ανταποκριθούν συναντώντας πολλά
εμπόδια στην προώθηση των προϊόντων τους στις αγορές του εξωτερικού.
Απ’ την άλλη σ τα ισχυρά σημεία του cluster συγκαταλέγονται η μεγάλη παραγωγική
ευελιξία, η υψηλή ποιότητα των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται, η ανάπτυξη των
δεξιοτήτων και των τεχνικών παραγωγικών ικανοτήτων και της δημιουργικότητας στα
στάδια του σχεδιασμού προϊόντων. Η ποιότητα των τελικών προϊόντων είναι
αναγνωρισμένη σε παγκόσμιο επίπεδο, γεγονός που καθιστά αυτή τη βιομηχανική περιοχή
ευρέως ανταγωνιστική, παρά την κρίση την οποία βιώνει ο τομέας εδώ και μερικά χρόνια.
Στις ΗΠΑ επίσης συναντούμε αναρίθμητα cluster, σε κάθε πολιτεία και clusters σε
διαφορετικό τομέα. Ποιός δε γνωρίζει άλλωστε το Hollywood ή τη silicon valley εντός της
οποία αναπτύσσονται αναρίθμητα clusters ευρισκόμενη γύρω από το πασίγνωστο ίδρυμα
Stanford της California. Χαρακτηριστικό είναι ότι αν η Καλιφόρνια ήταν ξεχωριστή
οικονομία θα ήταν η 7μεγαλύτερη παγκοσμίως .(http://www.uwi.edu/ccfc/wp-content/uploads/2013/11/California-Wine-Cluster.pdf)
Και πολλά αλλα παραδείγματα όπως στη Σκανδιναβία με τον συνεργατικός σχηματισμό
FN ( http://www.oresundfood.org) σχετικά με την διατροφή αξιοποιώντας τα ερευνητικά
αποτελέσματα από το πανεπιστήμιο του Έρεσουν. Στην Ελλάδα όμως τί γίνεται;
Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως λίγα είναι τα επιτυχημένα παραδείγματα, αν και
τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει φιλότιμες προσπάθειες ώστε αυτά να αυξηθούν
.Αναφορικά με αυτά θα ξεκινήσουμε τα Coralia clusters (Si, Mi) τα οποία φαίνεται να
είναι και μια αρκετά σοβαρή προσπάθεια που γίνεται αυτή τη στιγμή στη χώρα στον
τεχνολογικό τομέα.
• To SI cluster (www.corallia.org/el/innovation-clusters/si-cluster-knowledgebase.html) όπως μας πληροφορεί ο ιστότοπος αυτού του cluster είναι ένα δυναμικό και
σταθερά αναπτυσσόμενο βιομηχανικό cluster καινοτομίας στην Ελλάδα, με έντονη
γεωγραφική εστίαση στην περιφέρεια της Αττικής και δομικά στοιχεία ενός
οικοσυστήματος ικανού να παραγάγει και να προσελκύσει υψηλής στάθμης έρευνα,
ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα, ώστε να ανταγωνιστεί σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά, όπως αυτή του τομέα των διαστημικών τεχνολογιών
και εφαρμογών. Αποτελείται από περισσότερα από 20 βιομηχανικά μέλη,
συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων επιχειρήσεων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενώ
σε συνεργασία με την Ένωση Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας και
Εφαρμογών (ΕΒΙΔΙΤΕ) διαδραμάτισαν οργανωτικό ρόλο στην έναρξη και την ανάπτυξη
του si-Cluster, οδηγώντας το στη διαμόρφωση ενός χαρακτήρα cluster παγκόσμιου
επιπέδου. Ιδρύθηκε πρόσφατα (2008) μετά από μια κοινή προσπάθεια από ένα σημαντικό
μέρος της ελληνικής βιομηχανίας που δραστηριοποιείται σε αυτό τον τομέα με τη μορφή
της Ένωσης Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας και Εφαρμογών.
• Ο Συνεργατικός Σχηματισμός Συστημάτων και Εφαρμογών Νανο/
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Μικροηλεκτρονικής (mi-Cluster), αποτελεί το πρώτο επιχειρηματικό cluster καινοτομίας
στην Ελλάδα, το οποίο από τη σύστασή του το 2009, έως και σήμερα, διαγράφει μια
σημαντική πορεία ανάπτυξης. Σήμερα ο αριθμός των μελών ξεπερνά τους 130 φορείς
(μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις, πανεπιστημιακά εργαστήρια, ΤΕΙ, ερευνητικά ινστιτούτα,
τεχνολογικά πάρκα, δίκτυα, ενώσεις, συνδέσμους, παρόχους υπηρεσιών,
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, κ.α.) σε όλη την Ελλάδα.
• Το Hellenic Bio Cluster (HBio) (http://www.hbio.gr/ ) που αποτελεί το πρώτο cluster στον κλάδο των βιοεπιστημών και της βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα και δημιουργήθηκε
το 2004 με στόχο να υποστηρίξει την ανάπτυξη του τομέα και να προάγει την εικόνα του
διεθνώς. Το HBio συγκεντρώνει επιχειρήσεις με δραστηριότητες έρευνας & ανάπτυξης
και με διεθνή προσανατολισμό, που δραστηριοποιούνται σε τομείς της βιοτεχνολογίας και
της βιοϊατρικής τεχνολογίας και διακρίνονται για την καινοτομία τους όχι μόνο στην
ελληνική αλλά και την παγκόσμια αγορά. Αριθμεί σήμερα 30 εταιρείες-μέλη, και ως
συνεργαζόμενα μέλη, τα κορυφαία ελληνικά ερευνητικά ιδρύματα στον τομέα των βιοεπιστημών. Συντονιστής του HBio είναι το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ.
• Το Bio Agro Food Cluster (baf) που αποτελείται από 50 εταιρείες που
δραστηριοποιούνται με έδρα την Ελλάδα στα πεδία της έρευνας γύρω από τον
αγροδιατροφικό τομέα, περιλαμβανομένων τόσο ερευνητικών κέντρων όσο και
παραγωγών. Συντονιστής του cluster είναι το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής
Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.).
• Ο Τεχνολογικός Συνεργατικός Σχηματισμός Επιχειρήσεων Μετάλλου Δυτικής
Μακεδονίας (Metal Manu Cluster) ,που αποβλέπει στη σύνδεση του αξιόλογου
επιστημονικού δυναμικού, καθώς και των εργαστηριακών υποδομών του ΤΕΙ Δυτικής
Μακεδονίας, με τις 400 περίπου επιχειρήσεις μετάλλου της περιοχής, οι οποίες διαθέτουν
εξαιρετική τεχνογνωσία και σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό. Συντονιστές του cluster
είναι το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) και το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Στόχος του
είναι η επιστημονική και οργανωτική στήριξη της τοπικής βιομηχανίας μετάλλου, ώστε
αυτή να μπορέσει να κινηθεί προς νέες αγορές και συγχρόνως να οδηγήσει σε καινοτόμες
δράσεις αυξάνοντας την παραγωγικότητα και τονώνοντας την απασχόληση στην περιοχή.
(ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ
ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ, Speed Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε., Αθήνα 2013)

5. Το ιαπωνικό μοντέλο (keiretsu)
Αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν μεν την έννοια των clusters με τη μορφή που αυτά
υπάρχουν και αναπτύσσονται στο δυτικό κόσμο, αλλά παράλληλα αγνοούν την ύπαρξη
ενός οικοδομήματος που ονομάζεται keiretsu, το οποίο και διαδραμάτισε και διαδραματίζει
σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της Ιαπωνικής οικονομίας. Παράλληλα πολλοί που
γνωρίζουν εταιρίες όπως Toyota, Honda, Mitsubishi και άλλες πολλές οι οποίες ανήκουν
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σε διάφορα keiretsu. Το ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι οι 89 από τις 200 μεγαλύτερες
επιχειρήσεις της Ιαπωνίας ανήκουν σε Keiretsu.
Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή, τα keiretsu είναι συνεργατικές δομές που
αναπτύσσονται γύρω από μία τράπεζα η οποία βρίσκεται στο πυρήνα όλων των
επιχειρήσεων και κατέχει μικρό μέρος των μετοχών τους, συχνά λιγότερο του 5%, ενώ και
οι επιχειρήσεις μεταξύ τους είναι διασυνδεδεμένες κατέχοντας η μία μετοχές της άλλης
και δημιουργώντας έτσι μια συμπαγή δομή όπου το μακροπρόθεσμο καλό όλων είναι
απαραίτητο συστατικό της επιτυχίας του ενός.
Όλα όμως ξεκίνησαν με το Zaibatsu, όπου τη θέση της τράπεζας κατείχε το ιαπωνικό
κράτος. Οι Αμερικανοί όταν κατέλαβαν την Ιαπωνία πίεσαν για εγκατάλειψη του μοντέλου
αυτού, αλλά οι Ιαπωνικές επιχειρήσεις απάντησαν αγοράζοντας μερίδια η μία της άλλης
και κάνοντας προμήθειες πρώτων και άλλων υλών από ιαπωνικές εταιρίες αποκλειστικά.
Το Zaibatsu διαμόρφωσε μια κουλτούρα στις επιχειρήσεις η οποία διατηρήθηκε από τις
ίδιες ακόμα και μετά την αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Δεν είναι τυχαίο ότι τα τρία
ισχυρότερα Keiretsu προέρχονται από τα προϋπάρχοντα Zaibatsu, τα Keiretsu των Mitsubishi, Mitsui, και Sumitomo.
Το μυστικό της επιτυχίας εκτός των άλλων είναι η πρόληψη από πλευράς τραπέζης,
όπου δεν αφήνει καμιά επιχείρηση να φτάσει στην πτώχευση, αλλά παρακολουθείται
συνεχώς η πορεία της κάθε επιχείρησης και εν ανάγκη απολύονται διευθυντικά στελέχη
ή στέλνονται σύμβουλοι να αναλάβουν την διοίκηση. Επίσης απ’ τη στιγμή που η ίδια η
τράπεζα δεσμεύεται μέσω δανεισμών από τις επιχειρήσεις του Keiretsu δεν υπάρχει κάποιο
όφελος να αποδυναμώσει το συγκεκριμένο Keiretsu έναντι κάποιου τρίτου, κι επομένως
το προστατεύει και από άλλα keiretsu.
Συνοπτικά οι επιχειρήσεις καταφέρνουν να έχουν την απαραίτητη χρηματοδότηση που
χρειάζονται από τράπεζες, να εμφανίζουν βέβαια απ’ την άλλη μικρότερα κέρδη αλλά
και μικρότερο ρίσκο με σταθερή ανοδική πορεία και αντοχή στις αρνητικές τάσεις της
αγοράς, ενώ παράλληλα καταφέρνουν να αποφεύγουν την επιθετική εξαγορά από τρίτους.
Ενισχύεται ο τομέας της έρευνας και ανάπτυξης , εξ ου και η τεχνολογική υπεροχή της
Ιαπωνίας και μειώνεται το κόστος της πληροφορίας , ένα πολύ υψηλό κόστος.
Δε λείπουν βεβαίως εκείνοι που θεωρούν ότι η ύπαρξή τους περιορίζει την ελευθερία
κι ως άλλα καρτέλ, αν και νομικά τουλάχιστον δεν φαίνεται να ευσταθεί ο όρος αυτός.
Άλλοι τα βλέπουν ως Clusters με τον όρο αυτό να μοιάζει πιο δόκιμος και να ταιριάζει
καλύτερα στην συγκεκριμένη περίπτωση. [4]. Μπορεί όμως ένα τέτοιο μοντέλο να
διαπρέψει σε ένα άλλο περιβάλλον εκτός Ιαπωνίας, με διαφορετική κουλτούρα και όπου
το προσωπικό συμφέρον υπερτερεί του συλλογικού; Το Harvard αναφέρεται στην
κουλτούρα αυτή ως λύση στο «ηθικό» πρόβλημα των Αμερικανικών Επιχειρήσεων και
στα Μακροπρόθεσμα προβλήματα που οι ίδιες αντιμετωπίζουν, από την βραχυπρόθεσμη
αντίληψη των επενδυτών.
Από τα πιο επιτυχημένα Keiretsu είναι το Toyota Group με πάνω από 72δις δολάρια
κύκλο εργασιών ετησίως, όπου δείχνει να υιοθετεί ένα νέου τύπου keiretsou, βασιζόμενο
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μεν στις αρχές και τις αξίες του κλασσικού keiretsu αλλά ταυτόχρονα χωρίς να φοβάται
να το προσαρμόσει στα σύγχρονα δεδομένα. Έτσι παρότι αγοράζει από πολύ μεγάλους
προμηθευτές σε χαμηλές τιμές, ταυτόχρονα επιδιώκει την προμήθεια εξαρτημάτων από
μικρότερες Ιαπωνικές εταιρίες με τις οποίες και αναπτύσσει αποκλειστικές και
μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας. Παράλληλα επενδύει σε αυτές χρηματοδοτώντας τες
ώστε να μειώσουν σημαντικά το κόστος παραγωγής όπου αυτό είναι αναγκαίο. Επίσης,
αντί να αγοράζει ξεχωριστά εξαρτήματα, ζητά από τους προμηθευτές να αναπτύσσουν
ολοκληρωμένα συστήματα καταφέρνοντας έτσι να μειώσει το χρόνο συναρμολόγησης, το
κόστος και ταυτόχρονα να προμηθεύεται απευθείας υψηλής ποιότητας προϊόντα.
Από το 1991 ως το 2011 λιγότερες από 20 από τις 200 εταιρίες με τις οποίες η Toyota έχει ισχυρούς δεσμούς έπαψαν τις σχέσεις τους με αυτή, κι αυτό γιατί αντί η Toyota
να εγκαταλείψει τους υφιστάμενους προμηθευτές στρεφόμενη σε νέους με
ανταγωνιστικότερες τιμές, προσέφερε υποστήριξη πολλές φορές οργανώνοντας και“study
groups”στέλνοντας εξειδικευμένους μηχανικούς ώστε να υπάρξει χαμηλότερο κόστος
παραγωγής χωρίς όμως εκπτώσεις στην ποιότητα. Κι επειδή οι επιχειρήσεις φαίνονται
στα δύσκολα, θα πρέπει να αναφερθεί στο σημείο αυτό ότι το 2009-2010, σε μια
δύσκολη συγκυρία για την εταιρία, όπου αναγκάστηκε να ανακαλέσει 9εκατομμύρια
οχήματα ύστερα από επιταγή της κυβερνήσεως των ΗΠΑ, η εταιρία επανεξέτασε τα standards ποιότητας των parts που προμηθεύονταν στέλνοντας έκθεση βελτιώσεων σε
προμηθευτές με το 2013 να την βρίσκει να έχει μειώσει κατά την τετραετία 2009-2013
τα προβλήματα εμφανιζόμενα σε οχήματα Toyota κατά 13%, στα Lexus κατά 44% και στα
Scion κατά 39%. (The New, Improved Keiretsu by Katsuki Aoki and Thomas Taro Lennerfors, SEPTEMBER 2013)

6. Συμπέρασμα
Μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης καταδεικνύεται ο σημαντικότατος ρόλος των
clusters είτε με τη μορφή που αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε σε όλο το δυτικό κόσμο είτε με
μια πιο ιδιαίτερη μορφή όπως αυτή των keiretsu που βασίζεται στην κουλτούρα και τις
ηθικές αξίες του λαού της Ιαπωνίας, δείχνοντας ότι παραμένουν ενωμένοι και συμπαγείς
απέναντι στις δυσκολίες και τις έξωθεν εντολές και χαράσσοντας τον δικό τους δρόμο.
Είναι ένα σημαντικό μήνυμα σ’ αυτήν οικονομική περίοδο που διανύουμε στην Ελλάδα, με
έκδηλη την ανάγκη για δημιουργία κάτι νέου, μέσω του συγκερασμού των υφιστάμενων
προτύπων, το οποίο όμως θα είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο στις αξίες και τις κοινωνικές
ιδιαιτερότητες του λαού μας ώστε να επιτύχει. Στο πλαίσιο αυτό, τράπεζες, πολιτεία
,επιχειρήσεις καθώς και πολλοί άλλοι φορείς της κοινωνίας θα πρέπει να συνεργαστούν
παραδειγματικά ώστε να προσδιοριστεί ποιό είναι τελικά αυτό το μοντέλο που θέλουμε
και που θα δώσει την απαραίτητη ώθηση στην ελληνική οικονομία ώστε σε βάθος χρόνου
να μπορούμε να μιλάμε με θαυμασμό για αυτή. Σ’ αυτό το μοντέλο ο ρόλος του κράτους
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θα πρέπει να είναι υποστηρικτικός ως μέτοχος στο cluster μαζί με τράπεζες και στη
συνέχεια να αποχωρεί από αυτό μόλις αρχίζει να ορθοποδεί και να δείχνει σημάδια
ανάπτυξης. Σίγουρα πάντως το νέο αυτό σύστημα για να επιτύχει θα πρέπει να έχει ισχυρές
βάσεις και να διέπεται από συγκεκριμένες αξίες αν θέλουμε να κρατήσει το πέρασμα του
χρόνου, διότι όπως πολύ σωστά επισημαίνει και ο Κορκίδης σε ομιλία του " η παραγωγική
ανασυγκρότηση θα πρέπει να ακολουθήσει δύο αδιαπραγμάτευτες αρχές: την αρχή του
σεβασμού της οικονομικής παράδοσης της χώρας και την αρχή της σταδιακής μετεξέλιξης
του προηγούμενου παραγωγικού μοντέλου στο επόμενο. ” (εκδήλωση της Ομοσπονδίας
Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας, στη Λάρισα με θέμα " Η μικρομεσαία
επιχείρηση ως μοχλός της παραγωγικής ανασυγκρότησης"28/06/2015).
«Μόνο μέσα από τη συνεργασία οι «πολλοί μικροί» έχουν ελπίδα να παραμείνουν
ανάμεσα στους λίγους μεγάλους»
Μιχάλης Καθαράκης,
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Clustering και δικτύωση πρωτογενούς και δευτερογενούς
τομέα ως νέο μοντέλο ανάπτυξης της ελληνική οικονομίας
Πρόταση εφαρμογής για την Φακή Εγκλουβής

Εισαγωγή
Η ύπαρξη πολλών μικρών ή μικρoμεσαίων επιχειρήσεων αποτελεί γεγονός για τη χώρα
μας που κατά γενική ομολογία παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλότητα, αρκετή ευελιξία ενώ
κατά τα τελευταία χρόνια υιοθετούν πολλά καινοτόμα στοιχεία σε συνδυασμό με την
ανάπτυξη εξαγωγικού προσανατολισμού. Εν τούτοις, ένα σημαντικό μειονέκτημα σε αυτές
τις προσπάθειες αποτελεί η εσωστρέφεια των μικρών επιχειρήσεων που ενισχύεται από
την χαμηλή ρευστότητα για περαιτέρω ανάπτυξη κι «ανοίγματα». Στην περίοδο
οικονομικής ύφεσης που διανύουμε αλλά και, γενικότερα, στα πλαίσια της
παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, με το εμπορικό άνοιγμα των συνόρων και τις ανταλλαγές
προϊόντων ανά την υφήλιο, οι πολύ μικρές, μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις δέχονται
ακόμη μεγαλύτερη πίεση. Οι επαγγελματίες του χώρου αντιλαμβάνονται την σημερινή
κατάσταση αλλά βρίσκονται εγκλωβισμένοι στη πραγματικότητα μη μπορώντας να
προβούν ατομικά σε οποιαδήποτε αλλαγή θα τους έβγαζε από τη δεινή τους θέση.
Εξαιρέσεις φυσικά υπάρχουν. Σημαντικός μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας αποτελεί η
αγροτική παραγωγή και η οργάνωση καινοτόμων και ευέλικτων μορφών αγροτική
παραγωγής, προβολής, προώθησης και δικτύωσης των ελληνικών προϊόντων.

Η ελληνική πραγματικότητα
Στον επιχειρηματικό πλέον κόσμο προστίθενται οι αγροτικές επιχειρήσεις και επομένως
ο αγροτικός πληθυσμός βρίσκεται αντιμέτωπος με τα υφιστάμενα του προβλήματα,
προερχόμενα από τον πρωτογενή τομέα, αλλά επιφορτίζεται με θέματα εκτός της
παραγωγής. Αυτό σημαίνει ότι τεχνικές τυποποίησης, προώθησης κι επικοινωνίας των
αγροτικών προϊόντων αναγκάζουν όσους δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα να
αναπτύξουν ευέλικτους και εξωστρεφείς τρόπους επιβίωσης, βελτιστοποίησης της θέσης
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τους και μεγιστοποίησης της αξίας της επιχείρησης τους. Η καθετοποίηση της παραγωγής
είναι ένας επιθυμητός στόχος αλλά εξίσου δύσκολος να επιτευχθεί εξαιτίας προβλημάτων
ρευστότητας και διάθεσης κεφαλαίων. Ο έντονος ανταγωνισμός σε μια ανελαστική αγορά
όπως αυτή των αγροτικών αγαθών προβληματίζει έντονα τους επαγγελματίες του χώρου
που θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουν το ρόλο τους (Ashley, 2001).
Παρά τις δυσκολίες, όμως, που αντιμετωπίζουν καθημερινά το επίπεδο συνεργασίας
μεταξύ των επιχειρήσεων και των παραγωγών, στην προκείμενη περίπτωση, για την
επίτευξη κάποιου κοινού στόχου είναι πολύ χαμηλό. Σύμφωνα με τον ΕΟΜΜΕΧ και το
Εθνικό Παρατηρητήριο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το εγχειρίδιο «Δικτύων
Επιχειρηματικότητας» και τα «Συστημάτων - Συστάδων Επιχειρήσεων» οι επιχειρηματικές
συνεργασίες οργανώνονται σε συστάδες και δίκτυα. Δηλαδή, σε μορφές αρκετά
συνεργατικές, ευέλικτες και διακλαδικές. Ο εσωτερικός ανταγωνισμός είναι αρκετά
έντονος καθώς έκαστος επιδιώκει το μέγιστο μερίδιο στην αγορά. Αυτές, λοιπόν, οι
διασπαστικές τάσεις, τα αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα και οφέλη «σαμποτάρουν» σε
μεγάλο βαθμό το πνεύμα συνεργασίας και απομακρύνουν την δημιουργία κοινού
οράματος. Σε πολλές περιπτώσεις, η αδυναμία συνεταιριστικών μονάδων να επιτύχει
αποτελεσματικά τους στόχους των παραγωγών και να βελτιώσει την αγροτική παραγωγή
σε συνδυασμό με την κακοδιαχείριση αυτών επιτείνουν το αρνητικό κλίμα για κοινή
προσπάθεια και κοινά οφέλη (Murdoch, 2000). Στην Ελλάδα ελάχιστες είναι οι
περιπτώσεις αποδοτικής λειτουργίας των συνεταιρισμών. Επομένως, ένας εναλλακτικός
τρόπος σύνδεσης και συνεργατικότητας υπό το πρίσμα κοινών κανόνων και στόχων
προβάλλεται μέσα από τα δίκτυα στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα αλλά και τις
συστάδες. Δίκτυα που περισσότερο εργάζονται και έχουν αναπτυχθεί είναι εκείνα των
βιολογικών προϊόντων. Αντίθετα, πολλοί τομείς της αγροτικής οικονομίας λειτουργούν
ανεξάρτητα ο ένας με τον άλλο γεγονός που πιθανόν δημιουργεί άλλοτε ελλείψεις και
άλλοτε περίσσεια προϊόντων. Τι συμβαίνει, όμως, σε διεθνές επίπεδο; Υπάρχουν
παραδείγματα εφαρμογής συστάδων στον πρωτογενή τομέα και ποια είναι τα οφέλη τους
για τους παραγωγούς, καταναλωτές και την κοινωνία και οικονομία γενικότερα;

Τα clusters ως μοντέλο ανάπτυξης παγκοσμίως
Τα δίκτυα επιχειρήσεων αλλά και η δημιουργία συστάδων ως μοντέλο ανάπτυξης είναι
διαδεδομένα παγκοσμίως με αποτελέσματα στην αγροτική ανάπτυξη και περιπτώσεις
εφαρμογών σε καθόλα διαφορετικές περιοχές του πλανήτη.
Βασικά οφέλη από την ανάπτυξη συστάδων είναι (Florian & Douglas):
• Η αύξηση της παραγωγικότητας
• Περισσότερη υιοθέτηση καινοτόμων μεθόδων
• Ανάπτυξη νέων τύπων επιχειρηματικότητας
• Περισσότερη και καλύτερη πρόσβαση σε υποδομές, διαχείριση προσωπικού και
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διαχείριση οικονομικών πόρων
• Μείωση του συνολικού κόστους
• Πρόσβαση σε πληροφορίες και γνώση
• Προσέλκυση ξένων επενδυτών
• Καλύτερη αναγνώριση και προώθηση σε επίπεδο μάρκετινγκ
• Αποδοτικότερη κυκλοφορία των προϊόντων στην εφοδιαστική αλυσίδα.
Ανάπτυξη συστάδων οδηγούν στην αγροτική βελτίωση και εκσυγχρονισμό που μπορεί
να μειώσει την φτώχεια και να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της έλλειψης τροφίμων και
καλύτερης επικοινωνίας στα δίκτυα διανομής (Anr quez et al., 2007). Σύμφωνα με τον
Porter (1990) για να μπορέσει να αναλυθεί η πολυπλοκότητα δημιουργίας ενός cluster
εισήγαγε μια νέα έννοια, εκείνη του «Διαμαντιού» («Diamond») με σκοπό την ανάλυση του
επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Σύμφωνα με την παραπάνω άποψη υπάρχουν 4 βασικοί
παράγοντες προς διερεύνηση (Christian, 2003):
• Συνθήκες ζήτησης (πχ επίγνωση και συμπεριφορά καταναλωτών)
• Πλαίσιο για τη στρατηγική και την αντιπαλότητα (πχ φορολογία, νομοθεσία περί
ανταγωνισμού)
• Φυσικοί παράγοντες (πχ υποδομές) και
• Η παρουσία σχετιζόμενων και υποστηρικτικών δομών
Τα οφέλη από την ανάπτυξη ενός τέτοιου δικτύου μπορεί να οδηγήσει τους παραπάνω
εμπλεκόμενους παραγωγούς σε μεγαλύτερο επίπεδο αποτελεσματικότητας με περισσότερη
εξειδίκευση, εφαρμογή τεχνογνωσίας και καινοτόμων μεθόδων καλλιέργειας από την
συνεργασία με ερευνητικά κέντρα (πχ η περίπτωση της γεωργίας ακριβείας) ελαττώνοντας
το πλήθος των πειραματισμών και έντονο ενδιαφέρον εισόδου νέων παραγωγών ή start
–ups που δεν αντιμετωπίζουν ένα χαοτικό σύμπλεγμα προμηθευτών και συνεργατών αφού
θα είναι διαθέσιμοι μέσα από το δικό τους cluster (Christian, 2003). Οι συνεργασίες στον
αγροδιατροφικό τομέα παρουσιάζουν θετικό πρόσημο σχετικά με τον αριθμό των
υπαλλήλων και την «νέα ηλικία» των συνεργατών σύμφωνα με στοιχεία που αφορούν την
ανάπτυξη συστάδων στην Κίνα και σε γενικές γραμμές τα πλεονεκτήματα υπερτερούν των
μειονεκτημάτων (Lily Kiminami, Akira Kiminami, 2009, SONG). Η δημιουργία συστάδων
είχε, επίσης, θετικά αποτελέσματα και στις αγροτικές περιοχές της Αμερικής. Μέχρι και
σήμερα έχουν δημιουργηθεί πλήθος συστάδων σε αγροτικές και επαρχιακές περιοχές
όπου έρευνες έδειξαν ότι το μέγεθος ενός cluster στηρίζεται περισσότερο στην ηλικία των
μελών του παρά στην μόρφωση τους (Gibbs). Η μελέτη ανά γεωγραφική περιοχή
αναφορικά με την δημιουργία συστάδων και την ανάπτυξη μεγαλύτερης δικτύωσης
(Galvez-Nogales, 2010) παρουσιάζει διαφορετικά χαρακτηριστικά εξαιτίας των
ιδιαιτεροτήτων που υπάρχουν σε κάθε περιοχή του πλανήτη όπως για παράδειγμα στην
Λατινική Αμερική (Συστάδες για κρασί, φρούτα, συστάδα σολομού την Χιλή, συστάδες
καφέ στη Νικαράγουα) στην Ασία (Ταιλάνδη, συστάδα σταφυλιών στην Ινδία, συστάδες
στην Κίνα), στην Αφρική (πχ Κένυα και Νότιο Αφρική) όπως παρουσιάζονται στις
παρακάτω εικόνες Galvez-Nogales, 2010.
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Ένα ιδανικό πρότυπο για την δημιουργία αγροτικής συστάδας σύμφωνα με τον
οργανισμό Ηνωμένων Εθνών παρουσιάζεται στην παρακάτω δομή συμπεριλαμβανομένων
παραγωγών «εισαγωγέων» και «εξαγωγέων» της συστάδας καθώς και τις εξωτερικές
υποστηρικτικές δομές. Είναι προφανές ότι στον πυρήνα βρίσκονται οι παραγωγοί
πιθανότατα και πολλοί μικροί παραγωγοί, οι υπεύθυνοι για την τυποποίηση και σε
μικρότερο βαθμό όσοι εμπλέκονται με την επικοινωνία της συστάδας με το εξωτερικό του
περιβάλλον.

Ελληνικά Παραδείγματα – Πρόταση εφαρμογής
Ελληνικά παραδείγματα ανάπτυξης συστάδων ή δικτύων γενικότερα δεν υπάρχουν πέρα
από ελάχιστες εξαιρέσεις όπως το Biocluster που αποτελείται από ένα δίκτυο παραγωγών,
ερευνητών και εμπόρων λιανικής πώλησης βιολογικών προϊόντων ή το Goji cluster.
Σύμφωνα με ημερίδα του ΥΠΕΞ – ΥΠΑΑΤ με θέμα τις «Παγκόσμιες επιδόσεις του
Ελληνικού Αγροτικού Τομέα» (2008) οι ελληνικές εξαγωγές κατέχουν σημαντική θέση
τόσο στην Ευρώπη των 27 όσο και ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης παρουσιάζοντας
αυξητικές τάσεις και κύριο αποδέκτη των προϊόντων της τις χώρες της Ευρώπης. Αυτό το
γεγονός προσδιορίζει και τις ελάχιστες απαιτήσεις που οφείλουν να ικανοποιούν τα
ελληνικά προϊόντα αναφορικά με την ποιότητα αλλά και την πιστοποίηση τους. Πιο
συγκεκριμένα, οι ελληνικές καλλιέργειες θα πρέπει αναδιαρθρωθούν υπό το πρίσμα της
καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας (Σημ. 1) (Ketels et al., 2012).
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ανάγκης για δημιουργία μιας συστάδας πρωτογενούς
παραγωγής, στήριξης και ορθής τυποποίησης, πιστοποίησης και προώθησης είναι εκείνη
για τις φακές Εγκλουβής. Είναι ένα αρκετά φημισμένο και γνωστό για τα ελληνικά
δεδομένα αγροτικό προϊόν που παράγεται στην Λευκάδα (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων) και
παρά την φήμη του δεν έχει καταφέρει να υλοποιήσει βασικά στοιχεία προστασίας,
ιχνηλασιμότητας και τυποποίησης του, πέρα από κάποιες μεμονωμένες δράσεις ιδιωτών
μακριά από κάποιο ενιαίο πλαίσιο δράσης και μακροπρόθεσμες επιδιώξεις. Για το
συγκεκριμένο προϊόν στο οποίο μέσα από το παρόν άρθρο προτείνεται η δημιουργία μιας
συστάδας δικτύωσης των παραγωγών με κάποια μονάδα τυποποίησης, με φορείς όπως ο
Δήμος ή η Περιφέρεια (με τους οποίους έχουν συνεργαστεί οι παραγωγοί κατά το
παρελθόν με συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις και εκθέσεις τροφίμων) σχετικά με την
προβολή και προώθηση του (για παράδειγμα το καλάθι των τοπικών προϊοντων), το οικείο
Επιμελητήριο, με την Ένωση Ξενοδόχων (όπου το έχει εντάξει σε πλαίσιο ανάδειξης του
Λευκαδίτικου Πρωινού και άρα την εισαγωγή του ως πρόταση στα ξενοδοχεία του νησιού),
τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους (ανάδειξη αγροτικής πολιτιστικής κληρονομιάς της
ορεινής Λευκάδας) και το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Η συνεργασία με το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, ίσως,
αποτελέσει εφαλτήριο για την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής, και την απόκτηση
γνώσης μέσα από την μελέτη των περιβαλλοντικών συνθηκών, συστατικών του προϊόντος
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και της σύστασης του εδάφους αλλά και εν συνεχεία διαμέσου του τμήματος Διοίκησης
να προτείνουν ένα μοντέλο οργάνωσης και ανάπτυξης του δικτύου. Πιο αναλυτικά, η
παραγωγή του συγκεκριμένου οσπρίου αποτελεί μια ξερική καλλιέργεια που επηρεάζεται
σε μεγάλο βαθμό από τις καιρικές συνθήκες και τα ποσοστά βροχοπτώσεων και
πραγματοποιείται από 40-50 παραγωγούς με μέση στρεμματική απόδοση 80
κιλά/στρέμμα. Αποφεύγεται, επίσης, η χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων αυξάνοντας
μεν την ποιότητα του προϊόντος μειώνεται δε την στρεμματική αποδοτικότητα. Η
συνεργασία, λοιπόν, με ένα ερευνητικό κέντρο συναφούς αντικειμένου (όπως για
παράδειγμα το τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στην Κεφαλονιά)
σημαίνει ότι οι παραγωγοί θα γνωρίσουν καλύτερα το προϊόν τους και τη συμπεριφορά
του αλλά θα μπορούν να αναπτύξουν και μέτρα ελέγχου και προστασίας. Επίσης, η
συνεργασία με τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδας μπορεί να αναδείξει την αξία και
ποιότητα του προϊόντος και την προώθηση του ως ξεχωριστό και μοναδικό προϊόν.
Ουσιαστικά, η παραπάνω συστάδα επιχειρήσεων είναι ένα παράδειγμα κάθετου cluster όπου στον πυρήνα του βρίσκονται οι παραγωγοί που θα αποτελούν τις «επιχειρήσεις
κορμού» και περιφερειακά οι υποστηρικτικοί φορείς με τις δομές ανάπτυξης γνώσης και
κοινών υποδομών. Πιο αναλυτικά, οι υποστηρικτικοί φορείς μπορεί να είναι φορείς
έρευνας και ανάπτυξης, εκπαιδευτικοί φορείς και κέντρα κατάρτισης, οι εμπορικοί φορείς
μπορεί να είναι ενδιάμεσοι προμηθευτές και δικτυο-μεσίτες ενώ διάφοροι άλλοι
συσχετιζόμενοι φορείς μπορεί να αφορούν την ανάπτυξη κοινών υποδομών (ΤΠΕ) και
ανάπτυξη στρατηγικής και δικτύου πωλήσεων.

Προβλήματα στη δημιουργία δικτύων
Τα σημαντικότερα προβλήματα για τον εκσυγχρονισμό της αγροτικής παραγωγής και της
αύξησης της εξωστρέφειας Ο πολυκερματισμός των καλλιεργούμενων εκτάσεων σε
πολλές περιπτώσεις, κυρίως σε ότι αφορά την νησιωτική χώρα από τη μια πλευρά και ο
γερασμένος αγροτικός πληθυσμός από την άλλη είναι δύο από τους παράγοντες που
θέτουν εμπόδια στην εξωστρέφεια και την ανάπτυξη συστημάτων τυποποίησης και
πιστοποίησης των προϊόντων που παράγει ο αγροτικός κόσμος (Σημ. 2). Ζητήματα που
αφορούν την περιβαλλοντική διαχείριση και τους κανόνες ορθής γεωργικής πρακτικής
προτείνεται να εφαρμόζονται καθώς και τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ώστε να αυξηθεί
η εξαγωγική δραστηριότητα αλλά και τα «προσόντα» των ελληνικών προϊόντων. Η
επίτευξη, όμως, των παραπάνω στόχων δεν είναι καθόλου εύκολη λόγω προβλημάτων
που ήδη έχουν αναφερθεί σε προηγούμενες παραγράφους. Έτσι, και η αναζήτηση ενός
κώδικα επικοινωνίας μεταξύ των παραγωγών, των μεταποιητών και των εμπόρων δεν
είναι πάντα εύκολη. Απεναντίας, ο κάθε «κλάδος» επιθυμεί να λάβει την μερίδα του
λέοντος με τις μικρότερες δυνατές απώλειες. Ο εσωτερικός ανταγωνισμός αποτελεί
τροχοπέδη για την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα και η ανάπτυξη συνεργατικών μορφών
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όπως είναι οι συστάδες και τα δίκτυα μπορούν να κρατήσουν σε επαφή και συνεχή πρόοδο
και εξέλιξη διαφορετικούς τομείς που δεν θα δρουν ανεξάρτητα και αποσπασματικά αλλά
ως ένας ενιαίος οργανισμός και κοινούς στόχους και επιδιώξεις για το κοινό συμφέρον.
Επιπλέον, ήσσονος σημασίας παράγοντας αποτελεί επίτευξης των παραπάνω στόχων είναι
η εκπαίδευση των άμεσα εμπλεκόμενων φορέων και η συνεργασία τους με ερευνητικά
κέντρα και ακαδημαϊκούς οργανισμούς, δηλαδή με την πηγή δημιουργίας γνώσης και
καινοτομίας (Terry et al., 2000, Brasier et al., 2009). Καίριο σημείο είναι και το έλλειμμα
ηγεσίας. Ποιος είναι εκείνος που θα αναλάβει να εμπνεύσει και να δημιουργήσει την
συστάδα λαμβάνοντας το ρόλο του ηγέτη και εμπνευστή της;

Επίλογος
Εν κατακλείδι, η οργάνωση δικτύων κρίνεται σε πολλές περιπτώσεις απαραίτητη για την
προώθηση ανταγωνιστικών προϊόντων εφόσον έτσι αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά
προβλήματα διείσδυσης σε στοχευμένες αγορές και αναπτύσσεται η φιλοσοφία της
εξωστρέφειας, της συνεργασίας και της καινοτομίας. Είναι γεγονός πως εκεί που κάποιος
δεν μπορεί να πετύχει μόνος του, μπορεί μέσα από την ανάπτυξη στρατηγικών συμμαχιών
να αυξήσει τα οφέλη του, όχι μόνο οικονομικά αλλά και κοινωνικά και να αποτελέσει
έναν πυλώνα στήριξης των τοπικών κοινωνιών και εισοδημάτων.
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5o βραβείο
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΪΜΗΣ
Τμήμα Οικονομικών Επιιστημών
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Η εξυγίανση και ο εκσυγχρονισμός του δημοσίου
τομέα ως μοχλός ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας

1. Εισαγωγή
Από αρχαιοτάτων χρόνων σκοπός του δημόσιου τομέα ήταν η ενασχόληση με τα προβλήματα που δημιουργεί η αινιγματική φρενίτιδα της καθημερινότητας και ο αντίκτυπος
αυτών στην κοινωνία και την οικονομία. Ο Ξενοφώντας στο έργο του «Πόροι ή Περί Προσόδων» (355 π.Χ.) πραγματεύεται την ανάγκη περισυλλογής και ανόρθωσης των δημόσιων οικονομικών αλλά και την ανάπτυξη των πλουτοπαραγωγικών πηγών μιας χώρας.
Στη δύσκολη ελληνική πραγματικότητα, η μάστιγα της οικονομικής ύφεσης φαλκιδεύει κάθε
προσπάθεια για ψήγματα ανάπτυξης και ο ρόλος της δημόσιας διοίκησης οφείλει να ενέχει κομβική σημασία.
Τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του δημόσιου διαλόγου βρίσκονται θέματα που αγγίζουν και ασκούν κριτική στη λειτουργεία των φορέων δημόσιας
διοίκησης. Επιπρόσθετα, γίνεται λόγος για τις ανεπάρκειες του δημοσίου αλλά και τις τροχοπέδες που θέτουν αυτές στην ελπίδα για οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη μέσω της
επιχειρηματικής σκέψης.
Η σπίθα της επιχειρηματικότητας αποτελεί ιδανικά το θεμέλιο για τη δημιουργία μεγαλεπήβολων οικονομικών δράσεων που θα δώσουν μια ανάσα στην ελληνική οικονομία. Ακόμα και σε δύσκολες περιόδους, όπως αυτή που διανύει η χώρα μας, ο επιχειρηματίας οφείλει να είναι ριψοκίνδυνος και αποφασιστικός, να στέκεται στο ύψος των
περιστάσεων και να είναι πάντα “ εις μικρόν γενναίος”.
Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί πως η επιχειρηματικότητα και ο δημόσιος τομέα είναι δύο έννοιες φύσει αντιφατικές. Μολοντούτο, ο σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας
είναι να φέρει στο φως ερεθίσματα και τρόπους σύμφωνα με τους οποίους θα επέλθει η
εξυγίανση και ο εκσυγχρονισμός του δημόσιου τομέα, γεγονός που θα τον μετουσιώσει αυτόματα σε μοχλό ανάπτυξης του επιχειρείν.
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2. Η σχέσεις επιχειρηματικότητας και δημόσιου τομέα
Η επιχειρηματικότητα αποτελεί ένα είδος νοοτροπίας αλλά ταυτόχρονα είναι και μια έννοια με πολλές διαστάσεις, καθώς εμφανίζεται σε διάφορα επίπεδα και είδη οργάνωσης.
Η έννοια αυτή είναι οργανικά συνυφασμένη με τη λειτουργία μιας επιχείρησης και αναφέρεται στην ικανότητα ενός ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων να αναγνωρίζει και να εκμεταλλεύεται τα διάφορα ερεθίσματα και τις ευκαιρίες με σκοπό τη δημιουργία οικονομικού οφέλους ή οποιασδήποτε άλλης μορφής προστιθέμενης αξίας. Η επιχειρηματικότητα
αφορά τα άτομα, τις επιλογές και τις ενέργειες στις οποίες προβαίνουν κατά την εκκίνηση,
την εξαγορά ή τη λειτουργία μιας επιχείρησης ή τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης στρατηγικών αποφάσεων.
Στη χώρα μας η σχέση της επιχειρηματικότητας και του δημόσιου τομέα δεν κρίνεται
ως η πλέον αρμονική. Οι στρεβλώσεις και οι παθογένειες της δημόσιας διοίκησης αποτελούν διαχρονικά τροχοπέδη στην έννοια του επιχειρείν καθώς εμποδίζουν σε μεγάλο
βαθμό την ανάπτυξή της. Πέρα από την έλλειψη ρευστότητας στην ελληνική αγορά και
τη δυσκολία πρόσβασης στο τραπεζικό σύστημα για χρηματοδότηση, τα πιο βασικά από
τα πολυάριθμα και ποικίλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέες επιχειρήσεις και εν
γένει ο επιχειρηματικός κόσμος σε σχέση με τον δημόσιο τομέα είναι:
• Οι συνεχείς αλλαγές και η έλλειψη σταθερότητας στο φορολογικό σύστημα.
• Η αδυναμία πάταξης της γραφειοκρατίας.
• Η χρόνια ύπαρξη της παραοικονομίας και του παραεμπορίου.
• Οι πολυσχιδείς και πολύπλοκες διαδικασίες για την ένταξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε κοινοτικά προγράμματα.
• Τα υπέρογκα επίπεδα διαφθοράς και φοροδιαφυγής.
• Η έλλειψη μηχανογράφησης των δημόσιων και δημοτικών υπηρεσιών.
• Η απώλεια χρόνου από τις διαδικασίες μεταξύ επιχειρήσεων και της δημόσιας
διοίκησης.
• Το μεγάλο κόστος ως απόρροια διαδικασιών μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιας
διοίκησης.
•
Η θραυσματοποίηση των υπηρεσιών του δημοσίου τομέα και οι συναρμοδιότητες
που δημιουργούνται.
• Η απώλεια διασύνδεσης μεταξύ των υπηρεσιών του δημοσίου.
• Οι καθυστερήσεις στους διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα.
• Η πολυπλοκότητα των νομοθετικών ρυθμίσεων.
Όλα αυτά τα εμπόδια συνθέτουν μια τραγική εικόνα για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην ελληνική οικονομία. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΙΟΒΕ για την
επιχειρηματικότητα, στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται τα ποσοστό των ατόμων ηλικίας
18-64 ετών που εμπλέκεται σε επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων ανα χώρα για το έτος
2013. Στην Ελλάδα το ποσοστό πληθυσμού ηλικίας 18-64 ετών που βρισκόταν σε αρχικό
στάδιο επιχειρηματικής ενεργοποίησης το 2013 σημείωσε επιδείνωση, καθώς διαμορ202
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φώθηκε στις 5,2 ποσοστιαίες μονάδες, έναντι 6,4 ποσοστιαίων μονάδων το 2012.[ ] Το
ποσοστό αυτό είναι ένα από τα χαμηλότερα που έχει καταγράψει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια και την κατατάσσει κοντά στους ουραγούς της επιχειρηματικότητας. Είναι προφανές πως η δυσμενής οικονομική κατάσταση της Ελλάδας επηρέασε αρνητικά το επιχειρείν
ενώ ταυτόχρονα όλοι οι παράγοντες που αναφέρθηκαν πρότερα έχουν καθοριστικό ρόλο
σε αυτή την καταβαράθρωση.

3. Το μέγεθος του δημόσιου τομέα και η αποτελεσματικότητα των λειτουργιών του
Αρχικά θα πρέπει να δούμε την έννοια του δημόσιου τομέα, η οποία περιλαμβάνει τη γενική κυβέρνηση (general government) ήτοι την κεντρική κυβέρνηση (central government),
την τοπική αυτοδιοίκηση και τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης. Ειδικότερα, η κεντρική κυβέρνηση με τη σειρά της περιλαμβάνει τα υπουργεία, τις περιφέρειες και τα νομικά πρόσωπα ενώ η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελείται από τους δήμους, τις κοινότητες
και τις νομαρχίες. Επιπλέον, ο δημόσιος τομέας μπορεί να περιλαμβάνει και μια σειρά δημόσιων επιχειρήσεων και ανεξάρτητων αρχών εάν ωστόσο αυτές επιβαρύνουν με κάποιο
τρόπο τον κρατικό προϋπολογισμό. Έχει επικρατήσει δε το επιχείρημα ότι ο δημόσιος τομέας είναι ένας οργανισμός με μεγάλες άκαμπτες γραφειοκρατικές δομές που αντιστέκεται στην αλλαγή (Wilson, 2000).
Οι κυβερνήσεις, παγκοσμίως έχουν δημιουργήσει ποικίλες πολιτικές στρατηγικές για
τη μείωση των δημοσίων δαπανών και την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, ώστε να
είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το νέο κοινωνικοοικονομικό γίγνεσθαι
(Osborne et al., 2014). Ωστόσο, στο σημείο αυτό κρίνεται ορθό να διερωτηθούμε εάν το
μέγεθος του δημόσιου τομέα και των λειτουργειών του είναι πραγματικά μεγάλο. Τα τελευταία χρόνια μεγάλη μερίδα ατόμων έρχεται σε συνεχή αντιπαράθεση καθώς το θέμα
του μεγέθους του δημόσιου τομέα αποτελεί πηγή απόψεων για το ρόλο του κράτους στην
ευρύτερη οικονομία. Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις δαπάνες των γενικών κυβερνήσεων κρατών της Ευρωζώνης.
Οι δαπάνες γενικής κυβέρνησης της Ελλάδας όπως φαίνεται ξεκάθαρα από τα στοιχεία του Πίνακα 1 έχουν κατά κύρια βάση αυξητική τάση για τα έτη 2010-2013. Η αύξηση αυτή των συγκεκριμένων δαπανών οφείλεται κυρίως στην μεγάλη πτώση του ΑΕΠ
λόγω της οικονομικής κρίσης. Αυτό δημιουργεί μεγάλο ενδιαφέρον αν σκεφτεί κανείς πως
έχουν εφαρμοστεί δύο προγράμματα προσαρμογής και σκληρά μέτρα λιτότητας.
Ο μεγάλος δημόσιος τομέας προκαλεί προβλήματα στις επιδόσεις μιας οικονομίας, καθώς προκαλεί αύξηση της φορολογίας και αυτό δημιουργεί στρεβλώσεις και αναποτελεσματικότητες. Επιπρόσθετα, οι δημόσιες δαπάνες συνδέονται με την αυξημένη ποσότητα
δραστηριοτήτων του δημοσίου στις οποίες η μετρούμενη αύξηση παραγωγικότητας είναι
μικρότερη από εκείνη του ιδιωτικού τομέα.
Ωστόσο αυτό που προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα σχετικά με τις δαπάνες της γε203
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νικής κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι ότι κατά μέσο όρο οι Ελλάδα δεν διαφέρει
σημαντικά από τις άλλες χώρες. Συμπεραίνουμε τελικά ότι το μέγεθος από μόνο του δεν
καταδεικνύει πολλές πληροφορίες για την επίδραση του κράτους στην οικονομική δραστηριότητα. Συνεπώς το ερώτημα που πρέπει να κάνουμε πρέπει να αφορά την αποτελεσματικότητα του κράτους και όχι αμιγώς το μέγεθος του. Σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται ο δείκτης αποτελεσματικότητας μιας σειράς κρατών.
Είναι προφανές ότι τα κράτη που χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του δημοσίου επιτυγχάνουν υψηλότερα επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης, καλύτερη
ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών γεγονός που ευνοεί τη συσσώρευση ανθρωπίνου κεφαλαίου, την επιχειρηματικότητα και την τεχνολογική αλλαγή. Οι περισσότερες από τις
χώρες τις Ευρώπης (εκτός της Ιταλίας) παρουσιάζουν σύμφωνα με το Διάγραμμα 2 μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα κράτους από τη Ελλάδα. Έτσι συγκριτικά σχεδιαγραφούνται οι ανεπάρκειες και οι ευπάθειες του δημόσιου τομέα της χώρας μας. Κρίνεται λοιπόν επιτακτική ανάγκη η λήψη δράσεων για την άρση όλων εκείνων των αρνητικών
παραγόντων που δυσχεραίνουν την αποτελεσματικότητα του κράτους και δεν περιορίζονται
στη συρρίκνωσή του.
Πρέπει παράλληλα να υπογραμμίσουμε τη σημασία της εκπαίδευσης των εργαζομένων
του δημόσιου τομέα για την καλύτερη και ομαλότερη λειτουργεία αυτού. Σύμφωνα με το
παρακάτω διάγραμμα διαφαίνεται ξεκάθαρα πως η μεγαλύτερη μερίδα των ατόμων που
απασχολούνται στον δημόσιο τομέα είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής
εκπαίδευσης, ενώ οι υπόλοιποι είναι απόφοιτοι τεχνολογικής και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, αντίστοιχα.
Συμπερασματικά, τα κύρια χαρακτηριστικά των δημόσιων υπαλλήλων στη χώρα μας
δεν δημιουργούν τις καλύτερες προδιαγραφές για την αποτελεσματικότητα του δημοσίου
τομέα, καθώς το μορφωτικό επίπεδο κρίνεται ιδιαίτερα χαμηλό.

4. Η αναδημιουργία του δημόσιου τομέα, αρωγός του επιχειρείν
Ο επαναπροσδιορισμός και η αναβάθμιση του δημόσιου τομέα έχουν υπέρμετρη σημασία για την οικονομία. Η αναγκαία αλλαγή στη δομή και στον τρόπο λειτουργίας του
δημοσίου συνδέεται άμεσα με την έννοια της επιχειρηματικότητας. Η ενσωμάτωση της επιχειρηματικότητας στη μεταρρύθμιση του δημοσίου οφείλει να γίνει ο ακρογωνιαίος λίθος
και η κινητήριος δύναμη για την εξάλειψη φαινομένων αλληλοεπικάλυψης αρμοδιοτήτων,
γραφειοκρατίας και απουσίας στρατηγικής που εμποδίζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα και αυξάνουν τα κόστη λειτουργίας του δημοσίου.
Πρωταρχικό ρόλο πρέπει να παίξει η αναδιαμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου, όπου
ο δημόσιος τομέας οφείλει να επικεντρωθεί στην απλοποίηση και ανάλυση των χρονοβόρων διαδικασιών που στρεβλώνουν την επιχειρηματικότητα. Επίσης, ο δημόσιος διάλογος πρέπει να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά για την σωστή εφαρμογή μεταρρυθμίσεων.
204
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Ενώ παράλληλα, πρέπει να διασφαλισθούν οι ήδη φιλικές προς τις επιχειρήσεις ρυθμίσεις και νομοθεσίες. Συνεπώς:
• Οφείλει να υιοθετηθεί ένα οργανωμένο σχέδιο δράσης που θα βελτιώνει το ρυθμιστικό πλαίσιο του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
• Πρέπει να προχωρήσει η εισαγωγή ενός μηχανογραφημένου συστήματος.
• Κρίνεται αναγκαία η απλοποίηση όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την
επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως: εγγραφή νέων επιχειρήσεων, καταβολή φορολογίας, εισφορών στο ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων, κτλ.
• Απαραίτητη είναι και η προσέγγιση επιχειρηματιών από ξένες χώρες αλλά και
εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού.
• Δημιουργία φορολογικών κινήτρων που θα δώσουν ώθηση κυρίως σε νεοφυείς
επιχειρήσεις.
• Αποτελεσματική κρίνεται η καθιέρωση ενός διπλογραφικού συστήματος σε παράλληλο άξονα με την εφαρμογή της δεδουλευμένης λογιστικής σύμφωνα με τον νόμο
4270/2014.
• Πρέπει να χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή του "Think Small First": A Small Business
Act for Europe.
• Ενίσχυση και εμβάθυνση της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Εν συνεχεία, ουσιαστικό ρόλο θα έχει η ενίσχυση του επιχειρείν, καθώς η Ελλάδα σύμφωνα με την έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας κατατάσσεται στην 60η θέση ανάμεσα σε
189 οικονομίες παγκοσμίως, σε ό,τι αφορά την διεξαγωγή επιχειρηματικής δραστηριότητας.[ ] Η αχίλλειος πτέρνα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης οφείλει να αντιμετωπιστεί
μέσα από τον εκσυγχρονισμό και τη δραματική μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών
που δημιουργούν τεράστιο κόστος στις νέες επιχειρήσεις. Προτεραιότητα του δημόσιου
τομέα θα πρέπει να γίνει η καλλιέργεια επιχειρηματικής κουλτούρας και η απόκτηση τεχνικής γνώσης για την αποτελεσματικότερη ανάδειξη επιχειρηματικών ευκαιριών και ευκαιριών δικτύωσης, σύμφωνα πάντα με τα δεδομένα της διεθνούς αξιολόγησης.[ ]Αυτό
μπορεί να διευκολυνθεί μέσα από την αναβάθμιση της ήδη υπάρχοντος «Υπηρεσίας Μιας
Στάσης».[ ]Επιπλέον, η εκπαίδευση αρμόδιων δημόσιων υπαλλήλων σε θέματα επιχειρηματικότητάς θα έχει κομβικό ρόλο.
Ακόμα είναι γενική παραδοχή ότι η χρήση συστημάτων τεχνολογιών, πληροφορίας και
επικοινωνίας αποτελεί πυλώνα στην ανάπτυξη του επιχειρείν. Ωστόσο παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα παραμένει πίσω στην αξιοποίηση τέτοιων μέσων σε σχέση με άλλες χώρες της ΕΕ.[ ] Στην σύγχρονη και ψηφιακή εποχή που
ζούμε και εργαζόμαστε, όπου κάθε λεπτό γεννιέται και μια νέα ιδέα τα άτομα αναζητούν
συνεργάτες να μοιραστούν το όραμα και τον κίνδυνο στην εξερεύνηση της επιχειρηματικότητας. Αυτή η αναδυόμενη δημιουργική φύση δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από βραδυκίνητες διαδικασίες του δημοσίου αλλά και γραφειοκρατικές κωλυσιεργίες. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government) αναδεικνύεται ως οριστικός και ολιστικός αρωγός
επίλυσης τέτοιων προβλημάτων. Η ψηφιακή στρατηγική δίνει τη δυνατότητα αύξησης της
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παραγωγικότητας του δημοσίου και μείωσης του κόστους που καλούνται να πληρώσουν
οι επιχειρήσεις. Αυτό μπορεί να υλοποιείται μέσω:
• Της δημιουργίας μιας ενιαίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων.
• Της εδραίωσης του e-government, εξομαλύνοντας έτσι το επιχειρείν.
• Του εκσυγχρονισμού-αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστημάτων, ώστε να δέχονται ηλεκτρονικά δεδομένα και αιτήσεις.
• Της στενής επικοινωνίας και διασύνδεσης όλων των υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση επιχειρήσεων.
• Της εγκαθίδρυσης ενός διαδικτυακού brand name για επιχειρήσεις “.gr”.
• Της εφαρμογής συστημάτων αδειοδότησης (Online Business Licensing System).
Τέλος άλλος ένας σημαντικός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη για την βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος από μεριάς της δημόσιας διοίκησης, είναι η φορολογία. Η χώρα μας σύμφωνα με έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας βρίσκεται στην 66η
θέση παγκοσμίως σε ό,τι αφορά φόρους και υποχρεωτικές συνεισφορές που μια επιχείρηση καλείται να πληρώσει ή να παρακρατήσει το 2016.[ ] Το ελληνικό φορολογικό σύστημα για τις επιχειρήσεις οφείλει να εναρμονιστεί πλήρως με τα διεθνή και ευρωπαϊκά
πρότυπα. Η απλοποίηση του θα έχει ως απόρροια την περεταίρω καθίζηση των διοικητικών δαπανών. Δυστυχώς, ο ελληνικός δημόσιος τομέας επιβαρύνει φορολογικά τις νεοσύστατες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής
οικονομίας). Στον αντίποδα αυτής της συμπεριφοράς, η δημόσια διοίκηση οφείλει να λάβει υπόψη της και να προστατέψει τέτοιες επιχειρήσεις από τη συνεχή προσπάθεια συμμόρφωσής τους ως προς τις νομικές τους υποχρεώσεις, μέσω της απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών.

5. Συμπέρασμα
Εν κατακλείδι, ο καιρός για ηθικολογίες και ηθικές εκκλήσεις έχει περάσει ανεπιστρεπτί.
Οι μεταρρυθμίσεις του δημόσιου τομέα δεν δύναται να κωλυσιεργούν περεταίρω. Όλες
οι παραπάνω προτάσεις αποσκοπούν στον επαναπροσδιορισμό της σχέσης του δημοσίου
με την επιχειρηματικότητα, έτσι ώστε η δημόσια διοίκηση να λειτουργεί προς όφελος του
επιχειρείν, της οικονομίας και εν γένει της κοινωνίας ολόκληρης.
“Ποιὸς εἶδε κράτος λιγοστὸ
σ᾿ ὅλη τὴ γῆ μοναδικό,
ἑκατὸ νὰ ἐξοδεύῃ
καὶ πενήντα νὰ μαζεύῃ;”
Γεώργιος Σουρής (1853-1919)
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(αναλυτικότερα βλ. υποσημειώσεις στην εργασίας):
• European Commission
• Eurostat
• GEDI (Global Entrepreneurship Development Institute)
• GEM (Global Entrepreneurship Monitor)
• OECD
• World Bank
• World Bank Group: Doing Business
• Εθνικό Τυπογραφίο
• IOBE ( Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών)
• Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ( Έχει αντικατασταθεί πλέον από:
Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού)
• Υπουργείο Εσωτερικών
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Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα
που συμμετείχαν
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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (Ε.Μ.Π)
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ H/Y ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ T.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
T.E.I. ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
T.E.I. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ & ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ)
ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
T.E.I. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ & ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ)
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
T.E.I. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
T.E.I. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
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T.E.I. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
T.E.I. ΗΠΕΙΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ
ΕΜΠΟΡΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
MSC BANKING & FINANCE
EXECUTIVE MBA
DAVIDSON COLLEGE, NC, USA
DEPARTMENT OF MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE
IMPERIAL COLLEGE LONDON
CIVIL ENGINEERING
COMPUTING
POMONA COLLEGE, CA, USA
DEPARTMENT OF BIOLOGY
QUEEN MARY, UNIVERSITY OF LONDON
SCHOOL OF LAW
UNIVERSITY OF WARWICK
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
SCHOOL OF LAW
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Γίνε τώρα συνδρομητής!
για έγκυρη, ανεξάρτητη ενημέρωση
κάθε μήνα στην πόρτα σου

Για περισσότερες πληροφορίες:
Νομική Βιβλιοθήκη
Μαυρομιχάλη 23, 10680 Αθήνα
τηλ. 210 3678800
www.nb.org

Εκδόσεις Κέρκυρα
Βλαχάβα 6-8, 10551 Αθήνα,
τηλ: 2103314714 sales@economia.gr
www.economia.gr
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΣ

Οικονομική - Επιχειρηματική Ιστορία

Οικονομία – Επιχειρήσεις
Η διαδικασία διαδοχής στις οικογενειακές επιχειρήσεις, 2η έκδοση
Η διαχείριση της κρίσης του δημόσιου χρέους
Τα logistics για την Ελλάδα του αύριο
Η Ελλάδα στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η Μάχη των Χαρτών
Τελικά φταίει ο δημοσιονομικός πολλαπλασιαστής;
Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα, 2η έκδοση
Η απελευθέρωση της οικονομικής επιστήμης
Τα μυστικά των ισολογισμών
Ταξίδι στη Νέα Ελλάδα
Επιχειρήστε… αγροτουριστικά, 2η έκδοση
Made in China. Τι μπορούν να διδαχτούν οι μάνατζερ
του Δυτικού Κόσμου από κάποιους εξαιρετικά επιτυχημένους Κινέζους πρωτοπόρους επιχειρηματίες

Management – Marketing

Καλώς ήρθατε στη Χώρα της Επιχειρηματικότητας
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
E-mail πωλήσεις. Δοκιμασμένες τεχνικές με αποτελέσματα!
Πώς να δώσετε κίνητρα στους υπαλλήλους σας
Ο απόλυτος οδηγός διαχείρισης έργου
Το Εξαιρετικά Αποτελεσματικό Σχέδιο Μάρκετινγκ
Το μικρό ΜΒΑ. Μια πρακτική προσέγγιση στις βασικές επιχειρηματικές δεξιότητες
Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Εκδόσεις The Economist
Το αλφαβητάρι του διαπραγματευτή. Βασικές αρχές
διαπραγμάτευσης, 2η έκδοση
Το αλφαβητάρι του επενδυτή. Βασικές αρχές επενδύσεων, 2η έκδοση
Το αλφαβητάρι του διευθυντή. Βασικές αρχές διοίκησης
Το αλφαβητάρι των οικονομικών. Βασικές αρχές οικονομίας
Επιτυχημένες Καινοτομίες
Οδηγός Ιδεών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Οδηγός Ανάλυσης Επιχειρήσεων
Εγχειρίδιο του Marketing
Κεντρική διάθεση:
Νομική Βιβλιοθήκη
Μαυρομιχάλη 23, 10680 Αθήνα
τηλ. 210 3678800
www.nb.org
Εκδόσεις Κέρκυρα
Βλαχάβα 6-8, 10551 Αθήνα,
τηλ: 2103314714 sales@economia.gr
www.economia.gr

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που συμμετείχαν
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (Ε.Μ.Π)
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ T.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
T.E.I. ΑΘΗΝΑΣ
T.E.I. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ & ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ)
T.E.I. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ & ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ)
T.E.I. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
T.E.I. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
T.E.I. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ
T.E.I. ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
DAVIDSON COLLEGE, NC, USA
IMPERIAL COLLEGE LONDON
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Τουρισμός και δημόσιες πολιτικές στη σύγχρονη Ελλάδα (1914-1950)
Κάποτε, η ελληνική βιομηχανία
Το ποδήλατο στην Ελλάδα 1880-2012
Η ιστορία του αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Εμπόριο
και παραγωγή στη μέγγενη του κράτους 1894-1986
Ελληνικές Επιχειρήσεις από τον 20ό στον 21ο αιώνα.
Πρόσωπα και δραστηριότητες, 4η έκδοση
Η ιστορία της βιομηχανίας τροφίμων
Η Βιομηχανία στο νομό Μαγνησίας
Ολυμπιακοί Αγώνες και Επιχειρήσεις
Ναυτιλιακά κεφάλαια στην ξηρά
Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών 1902-2002
Η οικονομία της Βόρειας Ελλάδας 1934-1954 (Α’ τόμος)
Η οικονομία της Βόρειας Ελλάδας 1955-1984 (Β’ τόμος)

2016

ΟΙ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Restarting Greece

οικοδομώντας νέα μοντέλα ανάπτυξης
της ελληνικής οικονομίας
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