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οργανώνει τη παγκόσμια διαδραστική εκδήλωση

Transformation through Innovation
Καινοτομία ή, …Κενοτομία
Προκαλώντας την Ελλάδα
Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου, 2016 --14:00.μ.μ
ΕΒΕΑ, Ακαδημίας 7, 8ος όροφος
άτυπο Workshop “Truth and Trust” 6 Δεκεμβρίου, 2016 – 10:00/12:00
Τους δρόμους της καινοτομίας για την ανάπτυξη στην Ελλάδα, θα αναδείξει η εκδήλωση της διεθνούς ομάδας
του "Thought4Action (Τ4Α) /Σκέψη για Δράση". Την ομάδα αυτή ίδρυσε το 2012 η Έλενα Παναρίτη, θεσμικός
οικονομολόγος, στέλεχος της Παγκόσμιας Τράπεζας. Βασικός στόχος του Τ4Α μέσα από την συγκεκριμένη
πρωτοβουλία, είναι η αφύπνιση όλων για την προώθηση ενός ασφαλούς καινοτόμου οικοσυστήματος, καθώς
η εφαρμοσμένη οικονομική πολιτική άλλων χωρών μαρτυρά ότι μόνο η καινοτομία εγγυάται την ανάπτυξη.
Στη πρώτη ενότητα της παγκόσμιας διαδραστικής εκδήλωσης, Παγκόσμιοι Ηγέτες Καινοτομίας και
Ανάπτυξης, οι ομιλητές θα παρουσιάσουν το καινοτομικό έργο τους, και πως κατάφεραν να επιτύχουν το
ακατόρθωτο. Θα παρουσιάσουν τα κοινωνικό-οικονομικά αποτελέσματα των αλλαγών σε όλα τα επίπεδα. Στη
δεύτερη ενότητα, Έλληνες Καινοτομούν – Διάλογος Τόλμης και Εμπιστοσύνης, οι ομιλητές μας θα
συζητήσουν με καινοτόμους Έλληνες, οι οποίοι θα παρουσιάσουν το έργο τους και τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν στην Ελλάδα.
Στις 6 Δεκεμβρίου 10:00-12:00 ακολουθεί άτυπο Workshop “Truth and Trust” με τους ξένους ομιλητές και
Έλληνες που καινοτομούν και επιχειρούν.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Παγκόσμιοι Ηγέτες Καινοτομίας και Ανάπτυξης
Ruth Richardson, πρώην υπουργός οικονομικών Νέας Ζηλανδίας
Avishay Braverman, οικονομολόγος, πρώην πρόεδρος του πανεπιστημίου BenGurion
Sony Kapoor, σύμβουλος στρατηγικής της Νορβηγίας
Αθανάσιος Βαμβακίδης, Managing Director της Bank of America Merrill Lynch.
Έλληνες Καινοτομούν – Διάλογος Τόλμης και Εμπιστοσύνης
Περικλής Βενιέρης ιδρυτής και CEO της GREEN COLA
Μάρκος Βερέμης συν-ιδρυτής και CEO της UPSTREAM
Κωνσταντίνος Γκουγκούλιας Γενικός Διευθυντής του Συνεταιρισμού Θεςγάλα
Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, MD, PhD, FACS Αεροδιαστημική τεχνολογία στη ρομποτική χειρουργική

Στόχος μας η βιώσιμη ανάπτυξη, όχι η βιώσιμη ανεπάρκεια.
Σας καλούμε στο διάλογο της ζωής μας, για να δράσουμε για τη ζωή μας.

Βιογραφικά ομιλητών:
Ο Avishay Braverman, είναι αναγνωρισμένος οικονομολόγος, με σοβαρή συνεισφορά στην καινοτόμο
εφαρμογή πολιτικής και διετέλεσε πρόεδρος του Πανεπιστημίου BenGurion της Νεγκέβ. Αναμόρφωσε μια
ολόκληρη υποβαθμισμένη περιοχή του νοτίου Ισραήλ. Μεταμορφώθηκε χάρη στο έργο του στο πιο ραγδαία
αναπτυσσόμενο κέντρο ανωτάτης εκπαίδευσης, επιστημονικής καινοτομίας και ακαδημαϊκής επιτυχίας. Έχει
κερδίσει πολλά βραβεία και τιμητικές διακρίσεις.
H Ruth Richardson ηγέτιδα η ίδια, της οικονομικής αναμόρφωσης της Νέας Ζηλανδίας, παρουσιάζει το
«οικονομικό θαύμα» της χώρας της. Ως υπουργός οικονομικών (1990-1993) κατόρθωσε να τη φέρει στη 1η
θέση του ΟΟΣΑ, και να την καταστήσει τόπο έλξης για διαβίωση, καινοτομία, αριστεία, ξένων και ντόπιων
επενδύσεων
Ο Sony Kapoor, έχει διατελέσει σύμβουλος στρατηγικής στην κυβέρνηση της Νορβηγίας, σε Κεντρικές
Τράπεζες, ρυθμιστικές αρχές, μεγάλους επενδυτές, ευρωπαϊκές και αναπτυσσόμενες οικονομίες, στον ΟΗΕ,
Παγκόσμια Τράπεζα, ΕΕ, ΔΝΤ. Για το έργο του για την οικονομική μεταρρύθμιση, την Ευρωπαϊκή κρίση και
την ανάπτυξη, έχει επιλεγεί ως Μέλος της Royal Society of Arts, ως Young Global Leader του World
Economic Forum.
Ο Αθανάσιος Βαμβακίδης Managing Director και Global Head της G10 Foreign Exchange
Strategy για τη Bank of America Merrill Lynch Global Research. Έχει εμπνεύσει αλλαγές σε χώρες σε μεγάλη
κρίση και έχει συμβουλέψει τόσο κράτη όσο και φορείς του ιδιωτικού τομέα. Είναι μακρο-οικομολόγος με
θητεία στο ΔΝΤ για 13 χρόνια και πρωτοπόρος στη προσπάθεια για την κατάργηση του χαρτονομίσματος των
500Eυρώ και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Στόχος μας η βιώσιμη ανάπτυξη, όχι η βιώσιμη ανεπάρκεια.
Σας καλούμε στο διάλογο της ζωής μας, για να δράσουμε για τη ζωή μας.
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organizes an interactive digital event.

Transformation through Innovation
Challenging Greece
Monday 5 December, 14:00 GMT+2at EBEA, Akadimias Str. 7, 8th floor, Athens - Greece
The international team of Thought4Action, a group founded by Elena Panaritis – policy innovator, social entrepreneur
and World Bank economist, is proud to announce a thought-provoking dialogue about Greece’s path for innovation and
growth. This interactive digital event is aimed at creating a safe innovative ecosystem in which the revival of an
economy under crisis is possible.
Thought4Action has put together a Dream Team of leaders in change to inspire innovation and deliver game-changing
insights and ideas. They will share their insights and strategies for successful transformation.
The digital event on December 5 will be followed by informal workshops with the speakers in Athens on December 6
(10am-12noon). These intimate sessions will be geared towards participants who are pursuing transformation and are
keen to expand the boundaries of innovation.
“Thought4Action is an Innovative Platform for Change and Growth in Greece for people with the audacity to dream and
the tenacity to Deliver,” says Elena Panaritis. “We are proud to bring together a group of influential speakers who have
delivered transformation in sectors and countries in crisis and have transformed these into global success stories.”

SPEAKERS
Leaders of Innovative Change
Ruth Richardson: Leader of New Zealand’s transformation
Avishay Braverman: Economist and leader in Israel’s Negev transformation
Sony Kapoor: Director of the international think tank Re-Define
Athanasios Vamvakidis: Managing Director Bank of America Merryll Lynch
Greek Innovators – Dialogue of Truth and Trust
Periklis Venieries: Founder & CEO of Green Cola
Marco Veremis: Co-founder & CEO of Upstream
Constantinos Gougoulias: General Manager of the Cooperative THESgala
Konstantinos Konstantinidis: MD, PhD, FACS Airspace Technology in Robotic surgery

Στόχος μας η βιώσιμη ανάπτυξη, όχι η βιώσιμη ανεπάρκεια.
Σας καλούμε στο διάλογο της ζωής μας, για να δράσουμε για τη ζωή μας.

Biographical notes
Avishay Braverman is a renowned economist with significant contributions in innovative applications of policy. He has
served as a political leader, President of BenGurion University of Negev, and as a manager at the World Bank. He
transformed a debt-ridden, small university into a large and dynamic center of higher education, scientific innovation,
and academic excellence, including the creation of the infrastructure for a high tech park, while opening the University to
the disadvantaged communities in the Negev. He is a winner of numerous prizes and awards.
Ruth Richardson, New Zealand’s former Minister of Finance (1990-1993), will present how the Transformation Miracle
was achieved. Today, her country ranks #1 in most economic indicators. New Zealand has also become attractive for
foreign investors, and is considered one of the best places to live. Ruth has received a series of honors and degrees
around the world in recognition of her contribution.
Sony Kapoor is the Director of the international think-tank Re-Define. He is highly regarded as an influential economist
and financial sector expert. He advises central banks, regulators and large-scale investors, as well as the EU, developing
economies, and multilateral institutions (World Bank, EU, IMF). Sony worked as a strategy adviser to Norway’s
Government. For his work on financial reform, Eurocrisis and development, Sony has been elected a Fellow by the
Royal Society of Arts, and a Young Global Leader by the World Economic Forum.
Athanasios Vamvakidis is the Director and Global Head G10Foreign Exchange Strategy for Bank of America Merrill
Lynch Global Research. He has inspired changes in countries experiencing severe economic crisis and has advised both
state and private sector operators. He is a macroeconomist with service of 13 years at the IMF and a pioneer of the effort
to abolish the 500 Euro Banknote.

Στόχος μας η βιώσιμη ανάπτυξη, όχι η βιώσιμη ανεπάρκεια.
Σας καλούμε στο διάλογο της ζωής μας, για να δράσουμε για τη ζωή μας.

