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" Σύγχρονο ελληνικό προϊόν µε σοβαρή ενδογενή προστιθέµενη αξία, από µικρές δυναµικές 

µεταποιητικές µονάδες σε ένα αντίξοο και ρευστό εθνικό και διεθνές περιβάλλον, σαν απτό 

παράδειγµα του µοναδικού τρόπου διεξόδου από την κρίση " 
 

οµιλητές: 

1. Ντίνος Νικολαΐδης   µηχανικός                  DNA® FILTERS www.dnafilters.com 

2. Ανδρέας Σοφικίτης  γεωλόγος                    POOLSTONES by SOFIKITHS www.poolstones.com 

3. ∆ηµήτρης Μπέκας   µηχανολόγος              LASERTECH www.lasertech.com.gr 

4. Βαγγέλης Τσιτούρας  τεχνίτης χυτηρίου   ΑΦΟΙ ΤΣΙΤΟΥΡΑ Ο.Ε www.bells.gr 

 

Την συζήτηση θα συντονίσει ο Ανδρέας Κυράνης, Αρχιτέκτονας µηχανικός ΕΜΠ 

 θα επακολουθήσει συζήτηση 
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 Στην Ηµερίδα έχουν προσκληθεί και θα παρουσιάσουν το έργο τους, τις προσωπικές τους εµπειρίες 

(θετικές και αρνητικές), πρακτικές και απόψεις εκπρόσωποι δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων οι 

οποίες δηµιουργήθηκαν ή συνεχίζουν να λειτουργούν επιτυχηµένα την περίοδο της παραγωγικής 

απαξίας που βιώνει η Ελλάδα την τελευταία 30ετία και ειδικότερα την περίοδο της τελευταίας 

χρηµατοπιστωτικής κρίσης που εµφανίζεται µετά το 2008.  

Στόχος είναι η ανάδειξη του ιδιαίτερου παραγωγικού µοντέλου που ακολουθούν, της ταυτότητας της 

τεχνογνωσίας και των προϊόντων τους, των συγκριτικών τους πλεονεκτηµάτων αλλά και των 

ζητηµάτων που συνιστούν τροχοπέδη στην πρόοδο της δραστηριότητας τους.  

 

Η γνώση της δυναµικότητας, των θετικών αλλά και των αρνητικών εµπειριών ελλήνων 

παραγωγών ακόµη µάχιµων, αποτελεί την  αναγκαία προϋπόθεση προκειµένου: 

1. να εξαχθούν αξιόπιστα συµπεράσµατα για την πραγµατικότητα της µεταποίησης στην 

Ελλάδα σήµερα  

2. να συγκροτηθούν προτάσεις για την ανάπτυξη της µεταποίησης στη χώρα µας, γεγονός 

που συνιστά και την µοναδική υγιή διέξοδο µας από την κρίση.  

 

Αξιοποιώντας την εθελοντική προσφορά εργασίας µελών (και µη) του Τ.Ε.Ε , και διακεκριµένων 

Πανεπιστηµιακών ερευνητών, το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιµόρφωσης Μελών Τεχνικού 

Επιµελητηρίου Ελλάδος (Ι.Ε.Κ.Ε.Μ Τ.Ε.Ε) διοργανώνει σειρά Ηµερίδων µε θέµα: 

 ‘Είναι δυνατή η ενδογενής παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και ποιο το µέλλον της 

µεταποίησης στην Ελλάδα σε ένα ραγδαία µεταβαλλόµενο διεθνές περιβάλλον;’  

Το τρέχον µοντέλο της παγκοσµιοποίησης προωθεί την αντίληψη ότι η µεταποίηση µπορεί να γίνεται 

στις αναπτυσσόµενες χώρες ενώ στις αναπτυγµένες χώρες θα παραµείνουν οι υπηρεσίες υψηλής 

απόδοσης (έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών,  σχεδιασµός προϊόντων,  εµπόριο, 

χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, πωλήσεις,  διαφήµιση).   

Η από-καθετοποίηση όµως της παραγωγής στις αναπτυγµένες χώρες διαπιστώθηκε ότι δεν µπορεί να 

λειτουργήσει αποδοτικά δίχως την ύπαρξη του κόµβου της µεταποίησης.   

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, µετά την ανησυχητική µείωση της βιοµηχανίας, για πρώτη φορά προχώρησε 

στην διαµόρφωση θέσεων για τη βιοµηχανική πολιτική, µε ορίζοντα το 2020. Οι ΗΠΑ υλοποιούν 

προγράµµατα επαναπατρισµού της µεταποίησης που είχε µετακινηθεί στις αναδυόµενες οικονοµίες.  

Στην Ελλάδα η µεταποίηση από 25% το 1980 έχει κατακρηµνιστεί στο 9% το 2013 ενώ ένα σηµαντικό 

τµήµα του παραγωγικού δυναµικού τόσο σε ανθρώπινους πόρους όσο και σε παραγωγικό εξοπλισµό 

παραµένει ανενεργό.  

Τι δυνατότητες υπάρχουν ώστε να υπάρξει αντιστροφή αυτής της τάσης; 

 

Στις επόµενες Ηµερίδες, επιδιώκοντας να αναδείξουµε περεταίρω την σύγχρονη ελληνική παραγωγικη 

πραγµατικότητα, θα επιµείνουµε σε αντίστοιχες παρουσιάσεις υπαρκτών παραγωγικών εγχειρηµάτων 

και θα διευρύνουµε τη θεµατική µας   στο αγροτοβιοµηχανικό σύστηµα & τις βιοµηχανίες τροφίµων, 

τα νέα χρηµατοδοτικά εργαλεία για την µεταποίηση, τις περιβαλλοντικές βιοµηχανίες, τα θετικά 

υποδείγµατα και πρακτικές συνεργασιών/συνεργειών από την Ελλάδα και το διεθνές περιβάλλον κλπ. 

 

                                                                                                                                  Ι.Ε.Κ.Ε.Μ Τ.Ε.Ε 


