12:30 - 13:00 Προσέλευση
13:00 - 14:30 1η Ενότητα: Ολομέλεια
Κα ι ν ο τ ο μ ία , Ε π ιχειρη μ α τ ικό τ ητα, Ανταγωνιστικότητα.
Οι επ ιχειρή σεις π ο υ δείχνο υ ν τον δρόμο για την έξοδο από την κρίση
Εναρκτήρια Ομιλία
Χάρης Κυριαζής, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, ΣΕΒ
«Η χαρτογράφηση του επιχειρηματικού τομέα στην Ελλάδα: Έρευνα σε 2.000 επιχειρήσεις»
Άγγελος Τσακανίκας, Διευθυντής Έρευνας, ΙΟΒΕ
Συζήτηση των αποτελεσμάτων της Έρευνας
Συμμετέχοντες:

Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής ΕΜΠ, Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου
Σπύρος Δεμερτζής, Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης & Εναλλακτικών Καυσίμων
Τομέα Ελλάδος, TITAN Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ
Απόστολος Παπαδούλης, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής,
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος

Συντονιστής:

Γιάννης Κυριακού, αν. Γενικός Διευθυντής, ΣΕΒ

Ερωτήσεις - Συζήτηση
14:30 - 16:30 2η Ενότητα: Παράλληλα Εργαστήρια
Ε π ι χειρη μ α τ ικές π ρο ο π τ ικές και τεχνολογικές προτεραιότητες
σ ε επ τ ά ση μ α ντ ικο ύ ς τ ο μ είς της ελληνικής οικονομίας
Βιομηχανία Παραγωγής Ενέργειας:
Για μία ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα
-- Προοπτικές παραγωγής βιομηχανικού ρεύματος σε ανταγωνιστικές τιμές
-- Η βέλτιστη διαδρομή για την επίτευξη μιας οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα (κατάλληλο
ενεργειακό μείγμα, εξοικονόμηση)
-- Μεγιστοποίηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας κατά την υλοποίηση των αναγκαίων έργων και
υποδομών
Συντονίστρια: Δανάη Διακουλάκη, Καθηγήτρια, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ
Περιβαλλοντική Βιομηχανία:
Καινοτόμος, βιώσιμη και ανταγωνιστική βιομηχανία με περιβαλλοντική υπευθυνότητα
-- Δραστηριότητες με ενδιαφέρον για επιχειρηματική ανάπτυξη
-- Δραστηριότητες που ολοκληρώνουν την παραγωγική αλυσίδα της περιβαλλοντικής βιομηχανίας
(R&D, υπηρεσίες κ.λπ.)
-- Οι ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές δεσμεύσεις καταλύτες για την ανάπτυξη του τομέα
Συντονίστρια: Μαρία Μανδαράκα, τ. Αν. Καθηγήτρια, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ

Δομικά Υλικά και Μεταλλικές Κατασκευές:
Δύο παραδοσιακοί τομείς σε αναζήτηση νέων προϊόντων και αγορών
-- Παρουσία σε διεθνείς αγορές με εξειδικευμένα προϊόντα και κατασκευές υψηλής προστιθέμενης αξίας
-- Συμβολή της παραγωγικής αλυσίδας ενέργειας (εξοικονόμηση – ενεργειακά έργα) στην ανάκαμψη
των δύο τομέων
-- Υποκατάσταση εισαγόμενων προϊόντων με καινοτόμα ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες
Συντονιστής: Ροδόλφος Δρακούλης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Μέλος ΓΣ ΣΕΒ
Παραγωγική Αλυσίδα Τροφίμων:
Δυναμική ανάπτυξη και αξιοποίηση της παράδοσης
-- Προϋποθέσεις περαιτέρω ανάπτυξης των εξαγωγών του τομέα
-- Ανάπτυξη διεθνώς αναγνωρίσιμου brand name για τα εγχωρίως παραγόμενα ελληνικά τρόφιμα
-- Σημασία της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών σε όλο το φάσμα της αλυσίδας αξίας
Συντονίστρια: Ιωάννα Πετροχείλου, Εμπειρογνώμονας Τομέα Τροφίμων
Τομέας ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας):
Τυποποιημένα ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες στις διεθνείς αγορές
-- Προοπτικές μεταστροφής του τομέα από την εμπορία στην ανάπτυξη σύγχρονων υπηρεσιών,
προϊόντων και υποδομών ΤΠΕ
-- Τεχνολογίες με δυναμική για την ανάπτυξη τυποποιημένων ελληνικών προϊόντων
-- Η συμβολή των ΤΠΕ στην αύξηση της παραγωγικότητας στο σύνολο της οικονομίας
Συντονιστής: Πέτρος Καβάσαλης, Αν. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Υγεία:
Δυναμικές εξαγωγές καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών
-- Μετάβαση από την υψηλή κατανάλωση στην εξωστρεφή προσφορά καινοτόμων προϊόντων και
υπηρεσιών υγείας
-- Παραγωγή γενόσημου φαρμάκου και συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας ως κέντρο παραγωγής
γενόσημων φαρμάκων στην Ευρώπη
-- Δυνατότητες και προαπαιτούμενα για την ανάπτυξη ιατρικού τουρισμού και ειδικών διαγνωστικών
υπηρεσιών με εξαγωγικό προσανατολισμό
Συντονίστρια: Λίνα Νικολοπούλου, Σύμβουλος Υγείας, MINDWORK
Έτοιμο Ένδυμα και «Δημιουργική» Βιομηχανία (Creative Industries):
Νέες τεχνολογίες και ευέλικτος σχεδιασμός απάντηση στον ανταγωνισμό κόστους
-- Επιστροφή της βιομηχανίας ετοίμου ενδύματος με όρους “creative industry”
-- Η κρίσιμη παράμετρος της πρώτης ύλης (το ελληνικό βαμβακερό νήμα, σύνθετα νήματα κ.λπ.)
-- Διαστάσεις της εξωστρεφούς ανάπτυξης του τομέα
Συντονιστής: Ανδρέας Καλαντζής, Β. Γενικός Διευθυντής, ΕΒΕΤΑΜ
16:30 - 17:00 Διάλειμμα
17:00 - 18:30 3η Ενότητα: Ολομέλεια
Μί α σύ γχρο νη β ιο μ η χα νική π ολιτική για την Ελλάδα
Ομιλίες
Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
«Η προσαρμογή της ανάπτυξης της χώρας στις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για μία σύγχρονη
βιομηχανική πολιτική»
Χάρης Κυριαζής, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, ΣΕΒ
«Για μια Εθνική Στρατηγική Καινοτομίας»
Keynote speaker: Ιωσήφ Σηφάκης, Καθηγητής Πληροφορικής στο Πολυτεχνείο της Λωζάννης (EPFL),
Βραβείο Turing 2007
Δημήτρης Δασκαλόπουλος, Πρόεδρος, ΣΕΒ
18:30
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