
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Το Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου  
και τα Εργαστήρια Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Ανάλυσης Δεδομένων και 
Πρόβλεψης της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Σχολή ΜΠΔ) του Πολυτεχνείου Κρήτης 
 σας προσκαλούν στην ομιλία  
του τ. Υπουργού και Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών  

                                 κ. Νίκου Χριστοδουλάκη με θέμα: 

 

       ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ:  

     Ανεργία, χρέος και αποεπένδυση 

 

Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015, ώρα 19.30, Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, Μεγάλο Αρσενάλι. 

Θα ακολουθήσει συζήτηση με συντονιστή τον Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Ζοπουνίδη. 

 
Η Πρόεδρος της ΚΕΠΠΕΔΗΧ 
Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου 
 

Αμαλία Κωτσάκη 

 
Ο Διευθυντής των Εργαστηρίων Συστημάτων 
Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Δεδομένων & 
Πρόβλεψης του Πολυτεχνείου Κρήτης 

Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης 
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Η ομιλία περιγράφει το τριπλό αδιέξοδο της ελληνικής οικονομίας με την  παρατεινόμενη ύφεση και 
ανεργία, το διογκούμενο δημόσιο χρέος και την  μαζική από-επένδυση που έχει απαξιώσει το παραγω-
γικό δυναμικό τα  τελευταία χρόνια. 
Πολλές φορές τα ζητήματα αυτά προβάλλονται ως αυτόνομα και διεκδικούν  λύσεις κατά προτεραιό-
τητα. 
Μονομερείς κινήσεις όμως είναι ατελέσφορες γιατί ακόμα και να γίνουν,  σύντομα θα υπονομευτούν 
από την αποτυχία των άλλων. Στην πραγματικότητα  οι τρεις απειλές είναι αλληλένδετες: για να δημι-
ουργηθούν θέσεις  απασχόλησης χρειάζονται επενδύσεις, το χρέος μπορεί να σταθεροποιηθεί  μόνο με 
ανάπτυξη, και οι επενδύσεις για να έλθουν χρειάζονται  μεταρρυθμίσεις. Η Ελλάδα χρειάζεται την συν-
δρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης  για να επανέλθει σε τροχιά ανάπτυξης και οι ευκαιρίες σήμερα είναι  
περισσότερες από πριν.  
 
 Η ομιλία θα βασιστεί σε προβολή διαφανειών ΡΡΤ. 
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