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Αγαπητές Κυρίες και Κύριοι, 

 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού 

Επιμελητηρίου θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ΣΦΕΕ και τον Πρόεδρο του για την 

τιμητική πρόσκληση να συμμετέχω στη σημερινή εκδήλωση πού σκοπό έχει την 

ανακοίνωση του  διαγωνισμού καινοτόμων επιχειρηματικών προτάσεων στο χώρο της 

Υγείας με την ονομασία «ΣΦΕΕ Innovation Project ». Ο διαγωνισμός αυτός αποτελεί 

την απάντηση και συμμετοχή του ΣΦΕΕ στην εθνική πρόσκληση για συστράτευση 

του επιχειρηματικού κόσμου στην πορεία για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα 

και την εξωστρέφεια. Στην πορεία για την δικαίωση του νέου αναπτυξιακού 

προτύπου πού επέλεξε η χώρα. Αποτελεί, τέλος, έμπρακτη απάντηση σε όλους 

εκείνους πού βιάζονται να υποβαθμίσουν την προσπάθεια της χώρας και του χώρου 

της Υγείας να αλλάξει τις οργανωτικές της δομές και να βρει για πρώτη φορά την 

δημοσιονομική της ισορροπία, βιαστικά προεξοφλώντας το μέλλον της.  

 

Η σημερινή προκήρυξη του διαγωνισμού έρχεται σε μια εξαιρετικά ευνοϊκή 

συγκύρια. Τα πρόσφατα δημοσιονομικά αποτελέσματα και η αναγνώριση της εθνικής 

προσπάθειας διαμορφώνουν για πρώτη φορά κατάλληλες συνθήκες για σταδιακή 

ανάκαμψη της οικονομίας, δείχνουν ότι οι προσπάθειες μας για την αλλαγή της 

εικόνας της Ελλάδας πιάνουν τόπο, η αξιοπιστία μας αποκαθιστάται και  οι ευκαιρίες 

για ανάπτυξη και επενδύσεις βρίσκονται στο τραπέζι των συζητήσεων. Αυτή την 

ευκαιρία πρέπει σήμερα να εκμεταλλευτούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, 

επιταχύνοντας τις μεταρρυθμίσεις και εκσυγχρονίζοντας την δημόσια διοίκηση.  

 

Καθοριστικός παράγοντας για την αλλαγή του οικονομικού μοντέλου είναι η 

καινοτομία καθόσον αποτελεί μια διαρκή και μακρά διαδικασία που συνδυάζει 

έρευνα, μεταφορά τεχνολογίας, επιχειρηματικότητα και ανάληψη χρηματοδοτικού 

ρίσκου. Είναι διαδικασία όπου ο ανθρώπινος παράγοντας είναι σημαντικός και όπου 

η έλλειψη οράματος και ηθικών και πνευματικών αξιών δεν μπορεί να υποκατασταθεί 

απλώς από φυσικούς πόρους, χρηματοδοτική ευχέρεια και γεωπολιτική θέση. 

Απαιτείται πολιτική βούληση για να αναπτυχθεί η καινοτομία και να  εξελιχθεί η 

νοοτροπία που την διέπει σε παράγοντα ανάπτυξης για την ίδια τη χώρα.  Αυτή η 

αλλαγή νοοτροπίας είναι μέρος της νέας ιδέας που οφείλουμε να καλλιεργήσουμε 

προσβλέποντας σε μια Ελλάδα που εχει εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της,  καλλιεργεί 

τον ευγενή ανταγωνισμό, προάγει την αξιοκρατία και υποστηρίζει την ατομική 

δημιουργική πρωτοβουλία. Με μεγάλο ενδιαφέρον άκουσα την εξαγγελία του 

Υφυπουργού Παιδείας κου Γκιουλέκα, από το βήμα του συνεδρίου ΙΑΤΤΟ FORUM 

στη Θεσσαλονίκη, ότι η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα αποτελεί μέρος της 

στρατηγικής της κυβέρνησης για το νέο σχολείο και ότι στα κέντρα δια βίου 

μάθησης,  από την φετινή ήδη περίοδο θα διδάσκοντα και ενότητες πάνω στην 

καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Θεωρώ ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί 



 2 

ένα ιδιαίτερα θετικό μήνυμα όσον αφορά την προοπτική προώθησης της καινοτομίας 

και της ανάπτυξης εξαγωγικής κατάρτισης στην χώρα μας. 

 

Σ’ αυτό το περιβάλλον ο διαγωνισμός αυτός έρχεται να συμπληρώσει μια σειρά 

καινοτόμων και πρωτοποριακών δράσεων πού έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται και 

από άλλους φορείς  και οργανισμούς για να βοηθηθεί η Ελληνική οικονομία να 

εξέλθει από την παρούσα βαθειά κρίση και να ενισχυθεί η γενικότερη 

μεταρρυθμιστική προσπάθεια της χώρας. Η πρωτοβουλία αυτή εκφράζει με τον 

καλύτερο τρόπο την συμμετοχή του ΣΦΕΕ και των Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 

στην προσπάθεια να μπουν οι βάσεις για την Ελλάδα του μέλλοντος. Το Ελληνο-

Αμερικανικό Επιμελητήριο έχει προκηρύξει επίσης Διαγωνισμό καινοτομίας,  το 2ο 

MIW, πιστεύουμε όμως ακράδαντα στην ανάγκη ενίσχυσης της νέας 

επιχειρηματικότητας ειδικά σε τομείς καινοτομίας και θα είμαστε αρωγοί σε κάθε 

προσπάθεια ενίσχυσης πρωτοπόρων ιδεών και πρωτοποριακών δράσεων που 

προωθούν την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη και  βάζουν τις βάσεις για την 

Ελλάδα του 2020 πού αποτελεί σταθερό κι αταλάντευτο όραμά μας. 

 

Κύριε Πρόεδρε του ΣΦΕΕ σας συγχαίρω για την πρωτοβουλία σας αυτή και σας 

ευχαριστώ για την τιμή να συμμετέχω στην Κριτική Επιτροπή του Διαγωνισμού. 

Δεσμεύομαι να καταβάλλω και εγώ και το Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητήριο κάθε 

δυνατή προσπάθεια ώστε οι καλύτερες προτάσεις να γίνουν πράξη, να γίνουν 

παραδείγματα επιτυχημένων νέων εταιρειών που προσφέρουν θέσεις εργασίας και 

συμβάλουν στην εξωστρέφεια της νέας Ελλάδας.  

 

 

Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή και την παρουσία σας. 

 


