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Ζάππειο Μέγαρο 
 

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, κ. Γενικοί Γραμματείς,  

Εκλεκτοί καλεσμένοι, Κυρίες και Κύριοι, Φίλες και Φίλοι, 

Πριν από έξι μήνες ξεκινήσαμε μία όμορφη συναρπαστική ευρωπαϊκή διαδρομή με 

γεμάτα τα πανιά, όπως δείχνει και το έμβλημα της Προεδρίας, προκειμένου να 

εκπληρώσουμε μία ύψιστη υποχρέωση ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την 

ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.  

Το εξάμηνο αυτό κληθήκαμε, σε συνεργασία με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, να 

υλοποιήσουμε τους στόχους της πολιτικής της ΕΕ και να προωθήσουμε τις 

ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020. 



2 
 

Παράλληλα, όμως, η χώρα μας συνέχιζε να καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για 

να φτάσει στην έξοδο του τούνελ της οικονομικής κρίσης των τελευταίων πέντε 

ετών. Μια κρίση που, αναμφισβήτητα, έχει επηρεάσει τον παραγωγικό ιστό της 

χώρας μας αλλά και συνολικά την ελληνική κοινωνία. 

Είναι γεγονός ότι η Ελληνική Προεδρία εκπληρώθηκε σε μια περίοδο που δεν ήταν 

και η καλύτερη για τη χώρα μας, καθώς είχε να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα 

αυστηρής δημοσιονομικής πολιτικής και έχοντας υποστεί μεγάλες περικοπές όλο το 

ανθρώπινο δυναμικό ακόμη και στους τομείς της έρευνας και καινοτομίας.  

Παρόλ’ αυτά ,όμως, αποδείξαμε ότι εμείς οι Έλληνες, ακόμη και στα δύσκολα τα 

καταφέρνουμε και μάλιστα με τον καλύτερο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο. 

Παρ’ όλες τις αυξημένες υποχρεώσεις που είχαμε ως ΓΓΕΤ για την εκπλήρωση των 

στόχων της Προεδρίας, παράλληλα εργαζόμασταν και για την υλοποίηση μια σειράς 

σημαντικών δράσεων και στόχων για τη βελτίωση και ενίσχυση του εθνικού 

ερευνητικού οικοσυστήματος, όπως είναι: 

 Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την ΕΤΑΚ 

 Η Εθνική Στρατηγική για ΕΤΑΚ 

 Το Εθνικό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την περίοδο 2014-20 

 Η αξιολόγηση του ερευνητικού ιστού  

 Ο εθνικός οδικός χάρτης ερευνητικών υποδομών 

 Η απορρόφηση του ΕΣΠΑ 2007-13, την οποία τους τελευταίους μήνες 

σχεδόν τη διπλασιάσαμε, αλλά και η απρόσκοπτη χρηματοδότηση των ΑΕΙ, 

ΕΚ, επιχειρήσεων, η ολοκλήρωση των προκηρύξεων ΠΑΒΕΤ, Ελλάδας-

Γερμανίας, Ελλάδας-Ισραήλ, κ.ά. 
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Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν κληθήκαμε να υλοποιήσουμε και προτεραιότητες που 

ήταν συνυφασμένες με την Ευρωπαϊκή πολιτική για την Έρευνα και Καινοτομία, 

όπως: 

 Την εφαρμογή του Horizon 2020, του μεγαλύτερου προγράμματος για τη 

χρηματοδότηση της ΕΤΑΚ, προϋπολογισμού 80 δις ευρώ 

 Την ολοκλήρωση του πακέτου των επενδύσεων για την Καινοτομία που 

περιλάμβανε 10 νομοθετικές πρωτοβουλίες, 4 ΣΔΔΔ υπό το άρθρο 187 της 

Συνθήκης και 6 ΣΔΙΤ υπό το άρθρο 185 της Συνθήκης 

 Την προώθηση της Ελληνικής πρωτοβουλίας για μια μεγάλη Ευρω-

Μεσογειακή συνεργασία σε έρευνα και καινοτομία 

 Ένα νέο πλαίσιο για την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων στην 

Ευρώπη  

Πέραν όμως της Έρευνας είχαμε και την ευθύνη του Συμβουλίου για το Διάστημα, 

και κατά συνέπεια κληθήκαμε να διαχειρισθούμε και τα ζητήματα της ευρωπαϊκής 

διαστημικής πολιτικής για τα οποία είχαμε θέσει ως προτεραιότητες: 

 Την ολοκλήρωση του νομοθετικού πλαισίου για το «COPERNICUS» 

 Τη δημιουργία νομοθετικού πλαισίου για την επιτήρηση και επισκόπηση του 

διαστήματος 

 Την έναρξη του πολιτικού διαλόγου για τις σχέσεις ΕΕ και ΕΟΔ 

Κάνοντας λοιπόν μια παρουσίαση των πεπραγμένων: 

Στο Συμβούλιο Υπουργών Ανταγωνιστικότητας της 21ης Φεβρουαρίου έλαβαν χώρα: 
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  Η υιοθέτηση συμπερασμάτων του Συμβουλίου για την πρόοδο του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας 

  Η εξέταση της πολιτικής του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για την Έρευνα και την 

Καινοτομία και η συνεισφορά του Συμβουλίου στην Εαρινή Σύνοδο Κορυφής 

 Η ολοκλήρωση των τριμερών διαπραγματεύσεων Συμβουλίου Επιτροπής και 

Κοινοβουλίου για το «πακέτο επενδύσεων Καινοτομίας», το οποίο 

νομοθετικά ψηφίστηκε στις 6 Μαΐου. Μεγάλη επιτυχία είχαν οι 

διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο. 

Στο Συμβούλιο για το Διάστημα: 

 Ξεκινήσαμε το διάλογο για τις σχέσεις ΕΕ-ΕΟΔ, προσκαλώντας στο γεύμα 

υπουργών το ΓΔ του ΕΟΔ κ. J.J. Dordain 

 Υιοθετήσαμε το νομοθετικό πλαίσιο για την επιτήρηση και επισκόπηση του 

διαστήματος 

 Στις αρχές Απριλίου εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο, και τέθηκε σε εφαρμογή, ο νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για το Πρόγραμμα Παρατήρησης Γης «Copernicus», το πιο φιλόδοξο 

πρόγραμμα παρατήρησης Γης ως σήμερα 

Στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών της 13ης Μαΐου που πραγματοποιήθηκε στο 

χώρο του Ζαππείου: 

 Αναδείξαμε την εμβληματική μας πολιτική πρωτοβουλία ως Προεδρία, 

που ήταν η σύσταση μιας μεγάλης Ευρω-Μεσογειακής συνεργασίας στην 

Έρευνα και την Καινοτομία. Η πρωτοβουλία αυτή έτυχε θερμής 
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υποδοχής και υποστήριξης, όχι μόνο από τις Μεσογειακές χώρες αλλά 

και από το σύνολο σχεδόν των κρατών-μελών. 

Στο τρίτο Συμβούλιο Υπουργών στις Βρυξέλλες στις 26 Μαΐου: 

 Υιοθετήσαμε τα συμπεράσματα για τη συνεργασία ΕΕ-ΕΟΔ 

o Στο πλαίσιο αυτό με την πολιτική που ακολουθήσαμε και τις 

πρωτοβουλίες που πήραμε, προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε τη 

θέση της χώρας μας στον ΕΟΔ, στον οποίο είμαστε μέλη από το 

2005, και να ενισχύσουμε τις προσπάθειες για μεγαλύτερη 

επιστροφή των χρημάτων που δίνουμε ως εισφορά.  

 Υιοθετήσαμε συμπεράσματα για τις μεγάλες παν-ευρωπαϊκές 

ερευνητικές υποδομές 

 Προσκαλέσαμε τον π. Φινλανδό ΠΘ κ. Aho που παρουσίασε τις 

Ευρωπαϊκές Συμπράξεις για την Καινοτομία, ένα άλλο εργαλείο της 

ευρωπαϊκής πολιτικής για την ανάπτυξη και απασχόληση  

 Διεξήχθη πολιτικός διάλογος στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας μας για την 

Ευρω-Μεσογειακή συνεργασία, κατά τον οποίο οι Υπουργοί των κρατών-

μελών  έδωσαν το πράσινο φως στην Προεδρία για την υλοποίηση αυτής 

της πρωτοβουλίας στη βάση του Άρθρου 185. Στο σημείο αυτό να μου 

επιτρέψετε να πω ότι αυτή η πρωτοβουλία αναγνωρίστηκε από τους 

εταίρους μας ως μια μεγάλη επιτυχία της Προεδρίας, διότι θέτει τα 

θεμέλια για ένα μεγάλο πρόγραμμα για τις Ευρω-Μεσογειακές χώρες 

στους τομείς της έρευνας και καινοτομίας με βασικές προτεραιότητες 
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την Αλυσίδα Τροφίμων και τη διαχείριση υδάτων με προεκτάσεις στους 

τομείς της υγείας και της ενέργειας. 

Κυρίες και Κύριοι, 

Όλα αυτά που προανέφερα συνέβαλαν σε μια εξαιρετική παρουσία της χώρας μας 

στην ευρωπαϊκή σκηνή, καθώς υλοποιήσαμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα 

όλες τις δεσμεύσεις μας ως Προεδρία, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και προς 

όφελος όλων των κρατών-μελών και βεβαίως της χώρας μας. Αποκαταστήσαμε την 

αξιοπιστία μας και δείξαμε πόσο σημαντικά πράγματα μπορούμε να κάνουμε 

ακόμη και υπό αντίξοες συνθήκες και με λιτούς προϋπολογισμούς για την 

Προεδρία.    

Πέραν όμως από αυτές τις επιτυχίες, η Προεδρία μάς προσέφερε σημαντικές 

εμπειρίες και καλές πρακτικές για την ολοκλήρωση των πολιτικών προτεραιοτήτων  

για την έρευνα και την καινοτομία. Και τώρα, που η Ελλάδα αλλάζει, βγαίνει σιγά 

σιγά από τα μνημόνια και από την κρίση των τελευταίων ετών, ας μου επιτραπεί να 

πω με βεβαιότητα ότι κεφαλαιοποιούμε όλες τις εμπειρίες, τα μαθήματα του 

παρελθόντος και του παρόντος, τις καλές πρακτικές, την τεχνογνωσία που έχουμε 

αποκτήσει και φεύγουμε προς τα εμπρός… σ’ ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης που θα 

βασίζεται στην Έρευνα και την Καινοτομία και βέβαια στο ανθρώπινο δυναμικό που 

διαθέτουμε, στις δικές μας δυνάμεις.  

Η Προεδρία μάς έδωσε ακόμη μεγαλύτερη δύναμη για να υλοποιήσουμε και τις 

εθνικές προτεραιότητες και να αντιμετωπίσουμε τις σημαντικές προκλήσεις που 

αναδεικνύονται τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-20.  
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Είναι δεδομένο ότι η χώρα μας διαθέτει ένα ερευνητικό δυναμικό υψηλής 

ποιότητας και με σημαντική συμμετοχή στα ερευνητικά ανταγωνιστικά 

προγράμματα το οποίο, ενώ διαπρέπει στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο έρευνας, 

δεν αξιοποιείται επαρκώς, με αποτέλεσμα να μεταναστεύει προς τις ανεπτυγμένες 

ερευνητικά χώρες.  

Είναι επιτακτικό, λοιπόν, το αίτημα σήμερα να εισέλθουμε δυναμικά στον 

ανταγωνισμό της νέας οικονομίας της γνώσης. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε τομέα της 

προσπάθειάς μας θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε εκείνους τους τομείς όπου η 

προστιθέμενη αξία προέρχεται από νέες και καινοτόμες ιδέες παρά από 

παράγοντες χαμηλού κόστους. 

Για αυτό επιλέξαμε μία στρατηγική, την οποία και έχουμε ξεκινήσει να υλοποιούμε, 

που εστιάζεται στο τρίπτυχο 

ΕΡΕΥΝΩ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, ΕΠΙΧΕΙΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Τα βασικά μας εργαλεία για την υλοποίηση της στρατηγικής και των στόχων που 

έχουμε βάλει είναι: 

 O νέος νόμος για την ΕΤΑΚ, τον οποίο αλλάζουμε μετά από σχεδόν 30 

χρόνια, που θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό όλου τον ερευνητικού 

οικοσυστήματος και θα συνδέσει την έρευνα και την καινοτομία με την 

αγορά και την επιχειρηματικότητα. Ο νόμος ακολουθεί μία ολιστική 

προσέγγιση και περιέχει πολλές καινοτομίες στην πολιτική αλλά και στη 

διακυβέρνηση της έρευνας. Αναμένεται να κατατεθεί άμεσα στη Βουλή. 
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 Η Εθνική στρατηγική που διαμορφώνεται για πρώτη φορά στον τομέα της 

έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας. Επίσης, μέσα στο καλοκαίρι  θα 

ξεκινήσει και η διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για τις διαστημικές 

εφαρμογές που βρίσκουν  ολοένα και περισσότερους χρήστες στη χώρα μας 

και συνεχές αυξανόμενο ενδιαφέρον από τη βιομηχανία και τις ΜΜΕ. 

Όπως βλέπετε και θα διαπιστώσετε, όλη η πολιτική για την έρευνα και 

καινοτομία θα είναι στη βάση συγκεκριμένων εθνικών στρατηγικών 

επιλογών με σημαντικό αντίκτυπο τόσο στην εθνική μας οικονομία όσο και 

στην κοινωνία  

 Το πρόγραμμα που θα την υλοποιήσει με τα κατάλληλα χρηματοδοτικά 

εργαλεία και θα είναι ο δικός μας «Ορίζοντας 2020». Υπολογίζουμε και 

προσδοκούμε να διαθέσουμε για έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και 

καινοτομία ποσά άνω του 1,1 δις ευρώ, τα οποία όμως αυτή τη φορά θα 

πρέπει να πιάσουν τόπο και να δημιουργήσουν μια πραγματική και βιώσιμη 

ανάπτυξη και κυρίως νέες θέσεις εργασίας 

 Η διαφάνεια στη χρηματοδότηση, καθώς και η απλοποίηση των κανόνων και 

των διαδικασιών θα είναι σημαία μας. Ήδη, έχουμε καταγράψει τις 

παθογένειες στη διαχείριση και υλοποίηση των προγραμμάτων και  

προσπαθούμε και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 

βελτιώσουμε την κατάσταση. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα 

φιλικό περιβάλλον για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.  

 Η αξιολόγηση των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων, που έγινε από 

διεθνείς αξιολογητές, θα συμβάλει σε μια καλύτερη διαμόρφωση του 

εθνικού ερευνητικού ιστού, ενισχύοντας την περιφερειακή διάσταση της 
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έρευνας και καινοτομίας. Δημιουργούμε νέο μοντέλο ανάπτυξης της 

έρευνας στο Δυτικό άξονα με επίκεντρο την Πάτρα. Ενισχύουμε το 

ερευνητικό οικοσύστημα του Βόρειου άξονα φθάνοντας μέχρι τη Θράκη. 

Βοηθάμε και ενισχύουμε το οικοσύστημα της Κεντρικής Ελλάδας (Θεσσαλία 

και Στερεά Ελλάδα). Ενισχύουμε την αριστεία στην Ν. Ελλάδα και ειδικότερα 

στην περιφέρεια της Κρήτης και τέλος βάζουμε τάξη στην περιφέρεια της 

Αττικής προσπαθώντας να βελτιώσουμε τον κατακερματισμό των δυνάμεων 

που υπάρχει. 

 Ολοκληρώνουμε τον Οδικό Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών, με στόχο να 

δημιουργήσουμε στη χώρα μας ένα αριθμό υποδομών έρευνας εθνικής 

εμβέλειας με παν-ευρωπαϊκή διάσταση, στις οποίες θα έχουν τη δυνατότητα 

οι ερευνητές να διεξάγουν έρευνα υψηλού επιπέδου, εφάμιλλη των διεθνών 

προτύπων. Οι υποδομές αυτές θα καλύψουν γεωγραφικά όλη τη χώρα και 

θα ανταποκρίνονται στους θεματικούς τομείς που έχουν αναδειχθεί ως 

τομείς εθνικής προτεραιότητας.   

 Ένα σημαντικό εργαλείο είναι το ανθρώπινο δυναμικό που ασχολείται με την 

έρευνα και την καινοτομία, είτε στα ερευνητικά κέντρα, είτε στα ΑΕΙ, είτε στη 

βιομηχανία, είτε σε ΜΜΕ. Αυτό το δυναμικό έχουμε χρέος να το 

ενισχύσουμε, να του παρέχουμε τα κατάλληλα εφόδια ώστε να κάνει 

απρόσκοπτο την έρευνά του και να σταθούμε δίπλα του. Είναι το δυναμικό 

που κατάφερε στο 7ο ΠΠ με τη συμμετοχή του στα ανταγωνιστικά 

ευρωπαϊκά προγράμματα να φέρει στη χώρα μας κοντά στο 1 δις ευρώ και 

να διατηρήσει την έρευνα τουλάχιστον στα σημερινά επίπεδα. Γι’ αυτό ένα 

σημαντικό μέρος των προγραμμάτων μας θα είναι εστιασμένο στο 
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ανθρώπινο δυναμικό και δη στην προσπάθεια να σταματήσουμε το 

φαινόμενο του «brain drain»  και να επαναφέρουμε στη χώρα μας νέους 

που ξενιτεύτηκαν τα τελευταία χρόνια και απέκτησαν σημαντική εμπειρία 

και τεχνογνωσία.  

 Το σημαντικότερο θα έλεγα εργαλείο για την υλοποίηση μιας ερευνητικής 

πολιτικής είναι ο χώρος της γνώσης, της διεξαγωγής της έρευνας και της 

παραγωγής της καινοτομίας, τα ΑΕΙ και τα ερευνητικά κέντρα. Για το λόγο 

αυτό οφείλουμε να διαφυλάξουμε αλλά και να βελτιώσουμε τις συνθήκες 

εκείνες υπό τις οποίες διεξάγεται έρευνα υψηλού επιπέδου. Δεν είναι 

τυχαίο ότι τα κράτη-μέλη που ακόμη και σε συνθήκες κρίσης, όπως η 

Φινλανδία τη δεκαετία του ’90, επένδυσαν στην έρευνα, παρουσίασαν 

σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Είναι δεδομένο σήμερα, και σύμφωνο με 

όλα τα στατιστικά στοιχεία, ότι η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν 

σημαντικούς μοχλούς για την ανάπτυξη μιας χώρας και τη δημιουργία 

θέσεων εργασίας.  

 Τα Ερευνητικά Κέντρα, παρ’ όλες τις περικοπές που έχουν υποστεί και τις 

αναταράξεις με την εφαρμογή ορισμένων οριζόντιων πολιτικών, 

παραμένουν στο ύψος τους και είναι από τους μοναδικούς Οργανισμούς του 

Δημόσιου τομέα όπου για κάθε 1 ευρώ κρατικής επιχορήγησης φέρνουν 

από 3-9 ευρώ μέσω των ανταγωνιστικών προγραμμάτων διατηρώντας έτσι 

όχι μόνο το υφιστάμενο προσωπικό αλλά δημιουργώντας και νέες θέσεις 

εργασίας. Γι’ αυτό λοιπόν πρέπει η Πολιτεία να στέκεται δίπλα τους και, αν 

μη τι άλλο, να τα στηρίζει.  
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Με όλα αυτά λοιπόν στοχεύουμε στην αναδιάρθρωση, που έχει ήδη ξεκινήσει, και 

στην ενίσχυση του τομέα έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας ώστε να 

αποτελέσουν το βασικό πυλώνα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της 

παραγωγικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων μέσω της παραγωγής, διάδοσης και 

ενσωμάτωσης της νέας γνώσης και της καινοτομίας στα υπάρχοντα αλλά και σε νέα 

παραγωγικά συστήματα και αλυσίδες αξίας. Ταυτόχρονα, αντιμετωπίζουμε τις νέες 

κοινωνικές προσκλήσεις και εξομαλύνουμε τις περιφερειακές ανισότητες που 

παράγονται από την έλλειψη πρόσβασης στη νέα τεχνολογία. Έτσι : 

• Χτίζουμε στα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα (με γνώμονα την επιστήμη και 

την τεχνολογία)  

• Υποστηρίζουμε τον κοινωνικοοικονομικό μετασχηματισμό (μία οικονομία 

βασισμένη στη γνώση) 

• Δημιουργούμε ικανότητες βασισμένες στη γνώση 

Στόχοι μας είναι: 

 Η Ανάπτυξη και η Απασχόληση ώστε η Ελλάδα να γίνει το κέντρο της 

Τεχνολογίας και Καινοτομίας στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή 

 Η αύξηση των δαπανών για ΕΤΑΚ στο 1,2% του ΑΕΠ έως το 2020 

Το Όραμα μας είναι η «Καινοτόμος Ελλάδα του 2020». 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω: 

 Την πολιτική ηγεσία για την εμπιστοσύνη της και τη διαρκή υποστήριξή της  
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 Τα στελέχη της ΓΓΕΤ και ειδικότερα από τη ΔΙΕ που είχε και την ευθύνη της 

Προεδρίας, τους προϊσταμένους των Δ/νσεων  αλλά και τα στελέχη και τους 

συνεργάτες του γραφείου μου 

 Την ελληνική ομάδα στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες, 

που εργάστηκε ακατάπαυστα το 6μηνο αυτό για να εκπληρώσει τις υψηλές 

απαιτήσεις της Προεδρίας 

 Τα Ερευνητικά Κέντρα (ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, ΙΤΕ, ΕΑΑ, ΕΙΕ, ΕΛΚΕΘΕ, ΕΚΕΤΑ, ΑΘΗΝΑ), 

τα Παν/μια Αθηνών, Πατρών, το Πάντειο, το ΕΔΕΤ, την ΕΑΕ, το ΥΠΕΘΑ, την 

Ακαδημία Αθηνών και το Μαριοπούλειο Ίδρυμα, τα Εθνικά Σημεία Επαφής, 

το ΠΡΑΞΗ και το ΕΚΤ που συμμετείχαν ενεργά στη διοργάνωση των 

εκδηλώσεων της Προεδρίας, επιδεικνύοντας έναν εξαίρετο επαγγελματισμό 

 Όλους εσάς που συμμετείχατε είτε ως ομιλητές, πρόεδροι πάνελ, 

rapporteur, συντονιστές συζητήσεων, απλοί καλεσμένοι, που με την 

παρουσία σας δώσατε ένα τόνο ελληνικό, όπως θα έλεγα, σε όλες αυτές τις 

εκδηλώσεις.  

Μπορεί η Προεδρία να τελείωσε, όμως αυτό το υπέροχο και με μεγάλες προκλήσεις 

ταξίδι συνεχίζεται, όπως συμβολικά φαίνεται από το καραβάκι του εμβλήματος της 

Προεδρίας, με γεμισμένα τα πανιά με συγκεκριμένους στόχους, όραμα και 

προπάντων ελπίδα και αισιοδοξία για ένα καλύτερο μέλλον στο λιμάνι μιας νέας 

Ελλάδας… της «Ελλάδας της Καινοτομίας του 2020».  

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και τη συμμετοχή σας στη σημερινή εκδήλωση. 
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