
 
 

 

Επιχειρηματικότητα 2.0 για την Ελλάδα 2.0:  

Το Αύριο της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας Σκιαγραφήθηκε στην 

 7η Ετήσια Οικονομική Διάσκεψη της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε) 

Tην Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η 7η Ετήσια Οικονομική της 

Διάσκεψη της Ε.ΕΝ.Ε με θέμα «Επιχειρηματικότητα 2.0 για την Ελλάδα 2.0». Φιλοξενήθηκαν 40 ομιλητές 

και συμμετείχαν πλέον των 100 συνέδρων με φυσική παρουσία (βάσει των περιορισμών), ενώ 1100 και 

πλέον σύνεδροι συμμετείχαν στις εργασίες μέσω livestream. Τα βίντεο της εκδήλωσης έχουν 

παρακολουθήσει 6700 και πλέον επισκέπτες, ενώ σημαντικά σημεία της διάσκεψης συζητήσεις 

απασχολούν τόσο τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης όσο και τα social media. Κεντρικό μήνυμα της 

διάσκεψης υπήρξε η ανάγκη αλλαγής κουλτούρας στην ελληνική επιχειρηματικότητα, με έμφαση σε νέα 

μοντέλα συνεργασίας και ανάπτυξης που θα συμβάλλουν στο «scale-up» των επιχειρήσεων και σε μία 

ταχύρρυθμη και βιώσιμη ανάπτυξη. Σε συνδυασμό με έξυπνα και γενναία κίνητρα η ελληνική 

επιχειρηματικότητα θα έχει τα επόμενα χρόνια μία ιστορική ευκαιρία για ανάπτυξη και παράλληλη 

αλλαγή του εθνικού παραγωγικού μοντέλου «bottom-up» με σύμμαχο το ανθρώπινο δυναμικό στο 

οποίο πρέπει να δοθούν στοχευμένα κίνητρα και ευκαιρίες για upskilling και reskilling.  

Με πυξίδα την εξωστρέφεια, την καινοτομία, τα ESG κριτήρια, την συνεργατικότητα και την ανάπτυξη 

κλίμακας, και καταλύτη τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τις ποιοτικές επενδύσεις, το Ελληνικό 

επιχειρείν καλείται να γυρίσει σελίδα, και να βάλει τα θεμέλια για μία στέρεη ανάπτυξη που θα 

συμβάλει στην κοινωνική ευημερία και πρόοδο, θα πολλαπλασιάσει τις ευκαιρίες και θα ανοίξει νέες 

προοπτικές για τις επόμενες δεκαετίες. Έτσι θα χτιστεί μία οικονομία παντός καιρού, πιο ανθεκτική σε 

μελλοντικές κρίσεις και προκλήσεις που μετά βεβαιότητας θα καλεί να διαχειριστεί η χώρα τα επόμενα 

χρόνια.  

Την διάσκεψη της Ε.ΕΝ.Ε άνοιξε ο Πρόεδρος της Ένωσης, Δρ. Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος που ανέπτυξε 

τις ως άνω κεντρικές παραμέτρους της «Επιχειρηματικότητας 2.0» υπογραμμίζοντας τον πρωταρχικό 

ρόλο του ελληνικού επιχειρείν τα επόμενα χρόνια «όπου καλούμαστε να συνδιαμορφώσουμε το 

μέλλον». Ακολούθησε η κεντρική ομιλία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, κ. Παναγιώτη Πικραμμένου 

που αφού καλωσόρισε την έννοια της επιχειρηματικότητας 2.0 και τους συμβολισμούς της, στάθηκε στις 

μεταρρυθμίσεις εκείνες σε θεσμικό επίπεδο και στον κρίσιμο χώρο της δικαιοσύνης που συμβάλλουν 

στην αναπτυξιακή δυναμική της χώρας. Ο διάλογος συνεχίστηκε με την κεντρική ομιλία του Α’ 

Αντιπροέδρου της Ε.ΕΝ.Ε, κ. Κρίστιαν Χατζημηνά που σημείωσε ότι η παραγωγικότητα στον ιδιωτικό 

τομέα «έχει χτυπήσει ταβάνι», και σημείωσε τρεις αναγκαίες παρεμβάσεις: το μη μισθολογικό κόστος 

που «πρέπει να χτυπηθεί καίρια από κάτω προς τα πάνω, με ψηφιοποίηση και επανεκπαίδευση σε 

ψηφιακές δεξιότητες», την ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης για να δουλέψουν τα εταιρικά σχήματα που 

προωθεί η κυβέρνηση και, τέλος, τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων, που αφήνουν αναξιοποίητο το 

ανθρώπινο δυναμικό και τις υπάρχουσες υποδομές. 



 
 

 

Στη συνέχεια οι κκ. Μαστρογεωργίου, Γεωργακόπουλος, Βερέμης και Στάγκος, συζητώντας με την Μαρία 

Νικόλτσιου, σκιαγράφησαν το μέλλον, αναλύοντας τα «megatrends» σε συνδυασμό με την ελληνική 

πραγματικότητα, υπογραμμίζοντας τις μεγάλες ευκαιρίες και συνάμα την μεγάλη αβεβαιότητα ενός 

λαμπρού και ρευστού αύριο για την ελληνική επιχειρηματικότητα.  

Ακολούθησε συζήτηση για την Οικονομία του Πολιτισμού και την Οικονομία της φιλοξενίας μέσω δύο 

ζωντανών συνεντεύξεων μεταξύ της Υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη και του δημοσιογράφου 

Πέτρου Ευθυμίου, καθώς και του Υπουργού Τουρισμού, Βασίλη Κικίλια με τον Β’ Αντιπρόεδρο της 

Ε.ΕΝ.Ε, Αλέξανδρο Αγγελόπουλο, όπου αναδείχθηκαν οι αναπτυξιακές δυναμικές των κρίσιμων και 

αλληλένδετων αυτών κλάδων της Ελληνικής Οικονομίας.  

Στη συνέχεια, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης συζήτησε με τον Τάσο Ζάχο 

editor-in-chief του Fortune Greece τον ρόλο των ψηφιακών υποδομών ως καταλύτη και επιταχυντή 

ανάπτυξης, μία συζήτηση που συνέχισε ο κ. Ζάχος με την Διευθύντρια Νοτιοανατολικής Ευρώπης της 

Google, Πέγκυ Αντωνάκου που χαρακτήρισε το 2021 «έτος ανασυγκρότησης». Στη συζήτηση που είχε 

αμέσως μετά ο Γενικός Διευθυντής της Ε.ΕΝ.Ε, Παύλος Ευθυμίου με τον Καθηγητή Ηλεκτρονικού 

Επιχειρείν Γιώργο Δουκίδη και τον Ιδρυτή της Obrela Securities Γιώργο Πατσή, συζητήθηκε το έως τώρα 

αποτύπωμα του ψηφιακού μετασχηματισμού και  e-commerce στην Ελλάδα (>€14 δις), καθώς και οι 

αύξουσες προκλήσεις στον χώρο της κυβερνοασφάλειας για τις επιχειρήσεις. 

Ακολούθησε δυναμικός διάλογος γύρω από το μέλλον της υγείας στη χώρα, μεταξύ του Υπουργού 

Υγείας, Θάνου Πλεύρη και του Προέδρου του ΣΦΕΕ, Ολύμπιου Παπαδημητρίου. Μεταξύ άλλων, ο 

Υπουργός τόνισε ότι ο ΕΟΠΥΥ θα αναδιαρθρωθεί με ποιοτικά χαρακτηριστικά και θα ελέγχει καλύτερα τις 

συνεργασίες του με τον ιδιωτικό τομέα, μια μεταρρύθμιση που θα εφαρμοστεί από το 2022, ενώ ο κ. 

Παπαδημητρίου στάθηκε στην υπέρμετρη φορολογία που επιβαρύνει τους ισολογισμούς των 

φαρμακευτικών επιχειρήσεων και θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητά τους, αναφέροντας ενδεικτικά πως οι 

εταιρίες καλούνται ουσιαστικά να επιστρέφουν το 59% των πωλήσεών τους στην πολιτεία. 

Στην συνέχεια συζήτησαν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος 

Στυλιανίδης, με τη Μαρία Νικόλτσιου, όπου αναδείχθηκαν οι μεγάλες προκλήσεις των επόμενων μηνών, 

οι μεταρρυθμίσεις και οι στόχοι της πολιτικής ηγεσίας.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Με κεντρικό θέμα της Διάσκεψης τις «δεξιότητες για την ταχύρρυθμη ανάπτυξη», το «HR 2.0» και 

«Παιδεία 2.0», η CEO της αθηΝΕΑ Μαριάννα Σκυλακάκη συντόνισε μία γόνιμη και ουσιαστική συζήτηση 

μεταξύ της Υπουργού Παιδείας, Νίκης Κεραμέως, του Ιδρυτή και CEO του Kariera.gr, Θεόφιλου 

Βασιλειάδη, και της CEO της People for Business Ρεβέκκας Πιτσίκα. Η Υπουργός παρουσίασε το συνολικό 

πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων που προωθεί, ενώ ο κ. Βασιλειάδης εξήγησε την ανάγκη επένδυσης στην 

εκπαίδευση μετά το πανεπιστήμιο, καθώς «πρέπει οι άνθρωποι που εργάζονται τώρα να ξεμαθαίνουν 

και να μαθαίνουν εκ νέου» - υπερθεμάτισε, παράλληλα, για την πρακτική άσκηση και τις ουσιαστικές 

γέφυρες μεταξύ επιχειρηματικότητας και φοιτητών/νέων αποφοίτων, υπογραμμίζοντας την σημασία της 

επαφής με το πραγματικό εργασιακό περιβάλλον. Η κα. Πιτσίκα εξήγησε πως στην πλειοψηφία τους οι 

εργαζόμενοι δεν έχουν μάθει να αναπτύσσουν δεξιότητες, καθώς έχουν εκπαιδευτεί στο παλιό 

εκπαιδευτικό σύστημα. Η Ε.ΕΝ.Ε εισηγήθηκε μισθολογικά κίνητρα για το reskilling/upskilling 

συνδεδεμένα με την περαιτέρω μείωση του μη μισθολογικού κόστους.  

Εξαιρετικό ενδιαφέρον είχε, επίσης, το live interview του Καθ. Ευάγγελου Βενιζέλου, με τον Νίκο 

Φιλιππίδη, όπου έγινε μια σύνοψη των γεωπολιτικών δεδομένων, της Ευρωπαϊκής πολιτικής οικονομίας 

και ισορροπιών, εστιάζοντας στο πως αυτές θα επηρεάσουν τη χώρα. Ο κ. Βενιζέλος ζήτησε 

«τεκμηριωμένο ρεαλισμό με διορατικότητα» για τις επόμενες κινήσεις της χώρας. 

Ακολούθησε συζήτηση του Διευθυντή του Ελληνικού Παρατηρητηρίου του LSE, Καθ. Kevin Featherstone, 

με τον Παύλο Ευθυμίου, όπου ο Καθηγητής μοιράστηκε τον προβληματισμό του σχετικά με το χαμηλό 

επενδυτικό προφίλ της Ελλάδας και το ασυνεπές επενδυτικό περιβάλλον. Στάθηκε στην αναγκαιότητα 

αλλαγής κουλτούρας στην κατεύθυνση της αριστείας και του υγιούς ανταγωνισμού, καταθέτοντας 

συγκεκριμένες ιδέες και προτάσεις με πρότυπο το πρόγραμμα ‘LSE Generate’. 

Για ανάπτυξη, καινοτομία, scale-up, τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και το νέο ΕΣΠΑ συζήτησαν ο 

Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης με τον οικονομολόγο και πρώην Υπουργό 

Δημήτρη Λιάκο. Η συζήτηση εστιάστηκε στους πυλώνες της Ελλάδας 2.0 και της Επιχειρηματικότητας 2.0 

με τη Μαριάννα Σκυλακάκη να συντονίζει μία πολύ ζωντανή ανταλλαγή σκέψεων και προβληματισμών. 

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, συζητώντας με την Αναστασία Παρετζόγλου, Brand 

Manager του Fortune Greece, στάθηκε στον κομβικό ρόλο που παίζει η ενέργεια για την 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Τόνισε 4 σημεία: τον κλιματικό νόμο, την επιτάχυνση επενδύσεων 

πράσινης ενέργειας, την εξασφάλιση ανταγωνιστικών τιμών στην παραγωγή ενέργειας, αλλά και την 

εξασφάλιση αποφυγής του αθέμιτου ανταγωνισμού. Σημείωσε ότι οι Ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει να 

αγκαλιάσουν το ESG και να αφήσουν τις παθογένειες της «οικογενειακής επιχείρησης» στο παρελθόν 

επενδύοντας στην καινοτομία. 

 

 

 



 
 

 

 

Στην συνέχεια ακολούθησε live interview του κ. Κρίστιαν Χατζημηνά με την κα. Παρετζόγλου όπου 

εξήγησε το μοντέλο upskilling-reskilling που εφαρμόζει ο Όμιλος EFA. Προτεραιότητα, εξήγησε, 

αποτελούν τα καινοτόμα προϊόντα και η εξωστρέφεια. Αναφέρθηκε, επίσης, στην ανάγκη αλλαγής 

κουλτούρας, συνεργασιών, αλλά και επενδύσεων στην καινοτομία και την ‘επαναβιομηχανοποίηση’ με 

αιχμή τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ρομποτική αυτοματοποίηση. 

Ο Μιχάλης Στασινόπουλος, Πρόεδρος της Ελληνική Παραγωγής και της ElvalHalcor εστίασε στη δυναμική 

της μεταποίησης ως κομβικού τομέα για την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας. Σημείωσε την 

πολυδιάστατη φύση της μεταποίησης και τον τρόπο που επηρεάζει το σύνολο της οικονομίας. 

Αναφέρθηκε στην αντοχή της στις κρίσεις και στην ανάγκη για ενεργειακή και ψηφιακή μετάβαση των 

εταιρειών του τομέα. 

O Υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης τόνισε την ανάγκη ομαλής ενεργειακής μετάβασης της 

ποντοπόρου ναυτιλίας και της ακτοπλοΐας, αναφέρθηκε στην εξέλιξη των διαγωνισμών για τα λιμάνια 

Αλεξανδρούπολης, Ηγουμενίτσας, Καβάλας και Ηρακλείου, την αξία του yachting, της εκπαίδευσης, και 

το αναπτυξιακό τους πρόσημο. 

Στο κρίσιμο πάνελ των επενδύσεων και της εξωστρέφειας ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε 4 κομβικά σημεία για την πορεία της χώρας: την τεχνογνωσία της 

κυβέρνησης σε συνδυασμό με την καλή σχέση με τον επιχειρηματικό κόσμο, την έξυπνη χρηματοδότηση, 

το ανακεφαλαιοποιημένο τραπεζικό σύστημα και το καλό όνομα της χώρας στο εξωτερικό. Αναφέρθηκε 

στην επιτυχία του Elevate Greece, ενώ σχετικά με την αύξηση των τιμών ενέργειας, τόνισε ότι υπάρχει 

ανάγκη για μια νέα πολιτική ενέργειας, με αιχμή του δόρατος το net metering. Ακολούθησε γόνιμη 

συζήτηση με τον Co-CEO της ΕΛΠΕΝ και Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας 

Θεόδωρο Τρύφων, τους κκ. Άγη Πιστιόλα και Μιχάλη Τσαούτο, Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αντίστοιχα της 

επιδραστικής και παραγωγικής πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ μας, καθώς και τον Εκτελεστικό Διευθυντή της 

Ένωσης Λιμένων Ελλάδος, Δημήτρη Ιατρίδη. Την συζήτηση συντόνισε ο κ. Μιχάλης Στάγκος, Πρόεδρος 

της MSCOMM και συνιδρυτής των Industry Disruptors – Game Changers. Ειδικό ενδιαφέρον είχαν οι 

αναφορές σε συνεργασίες και την προοπτική που ανοίγεται για scale-up μέσα από εξαγορές και 

συγχωνεύσεις, καθώς και διεθνείς συνέργειες που πολλαπλασιάζουν τις επενδύσεις και το αποτύπωμα 

της επιχειρηματικής δράσης των μερών. 

Την διάσκεψη έκλεισε ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταικούρας, αναπτύσσοντας περιεκτικά τις 

οκτώ κεντρικές προτεραιότητες στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, καθώς και τους έξι κεντρικούς 

στόχους που τίθενται εφεξής. Στο πνεύμα της επιχειρηματικότητας 2.0 και της παρέμβασης της Ε.ΕΝ.Ε οι 

στόχοι περιλαμβάνουν την επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης με σωστή αξιοποίηση και σχεδιασμό 

των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων και σημαντική αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών. 

 



 
 

 

 

Δείτε εδώ όλα τα βίντεο της εκδήλωσης & εδώ τον πρώτο απολογισμό από την αθηΝΕΑ. Ενώ εδώ είναι 

διαθέσιμες όλες οι συνεντεύξεις και τα βίντεο που πραγματοποίησε το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 

Η Ε.ΕΝ.Ε πιστεύοντας στην συνάθροιση των δυνάμεων, διεξήγαγε τη διάσκεψη σε συνεργασία με το 

Ελληνικό Παρατηρητήριο του London School of Economics, την Πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ μας, την 

Ελληνική Παραγωγή, τον ΣΕΛΠΕ και τον Ελληνικό Σύλλογο Αποφοίτων LSE, ενώ χορηγικά υποστηρίχθηκε 

από τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών, τον Όμιλο Επιχειρήσεων EFA, τον Σύνδεσμο Φαρμακοβιομηχανιών 

Ελλάδος (ΣΦΕΕ), την Obrela Security Industries, την ELVALHALCOR, το Fortune Greece, την αθηΝΕΑ, την 

MSCOMM, τους Industry Disruptors Game-Changers (ID-GC), το Kariera.gr, τον Όμιλο Aldemar Resorts, 

την Apollonia Lines, την Fresh Line, την Green Properties, τη NAK Shoes, τον Όμιλο Επιχειρήσεων 

Σαρακάκη, το BCA – Business College of Athens, την ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ, την ΕΛΠΕΝ, τη Livemedia, τη VITEX- 

VAIRO και το INDYSTRY. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω email στο  events@eene.gr  ή στο 
news@eene.gr καθώς και τηλεφωνικά στο 210-7289000 
 

https://www.livemedia.gr/eene21
https://a8inea.com/epikodomitikos-dialogos-stin-7i-etisia-ikonomiki-diaskepsi-tis-eene/
https://www.amna.gr/search/keyword/%CE%B5%CE%B5%CE%BD%CE%B5
mailto:events@eene.gr
mailto:news@eene.gr
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Στάγκος 



 
 

 

 

Φωτογραφία 9 Αρμόδιος Γιαννίδης, Θωμάς Αποστολίδης, Άννα Παπαδημητρίου, Παύλος Ευθυμίου, 
Μιχάλης Τσαούτος, Αυγερινός Χατζηχρυσός, Άγις Πιστιόλας 

 
Φωτογραφία 10 Δρ.Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος, Γιώργος Δουκίδης, Παύλος Ευθυμίου, Γιώργος Πατσής 
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ANNUAL E.EN.E. GRAND SPONSORS 
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ANNUAL E.EN.E.  SUPPORTERS 
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