2

Απολογισμός 2019

Περιεχόμενα
3
4
5
7
8
13
14
17
18
21
27
32
35
38
39
40
41

Μήνυμα Προέδρου
και Εκτελεστικού Διευθυντή
Σχετικά με εμάς
Είπαν για εμάς
Το 2019 σε αριθμούς
Ελλάδα 2021
Ατζέντα για την Ελευθερία και την Ευημερία
Ελλάδα 2021
Διακόσια χρόνια από τη Φιλελεύθερη Επανάσταση
Εκδόσεις
Δείκτης
Αποτελεσματικότητας των Δήμων
Δείκτης
Ποιότητας Νομοθέτησης
Μελέτες
Εκδηλώσεις
Βραβεία Προμηθέας 2019
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες
Τα μέλη μας μιλούν για το ΚΕΦίΜ
Στήριξε το έργο μας
In Memoriam
Οι άνθρωποι του ΚΕΦίΜ

Απολογισμός 2019

Μήνυμα Προέδρου
και Εκτελεστικού Διευθυντή
Στα χέρια σας κρατάτε τον απολογισμό μιας εξαιρετικής χρονιάς
τόσο για το ΚΕΦίΜ, όσο και για τον φιλελευθερισμό στη χώρα μας.
Το 2019 ήταν το έτος που σύμφωνα με όλες τις σχετικές έρευνες
κοινής γνώμης ο φιλελευθερισμός αναδείχθηκε με διαφορά ο δημοφιλέστερος ιδεολογικός αυτοπροσδιορισμός μεταξύ των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Ήταν ταυτόχρονα μια εκλογική χρονιά που
με την αλλαγή της Κυβέρνησης μας δίνει ελπίδες για την εφαρμογή
των πολιτικών που απαιτούνται για την αύξηση της ελευθερίας στην
οικονομία και την κοινωνία μας.
Για το ΚΕΦίΜ το 2019 ήταν μια χρονιά δυναμικής ανάπτυξης και δραστηριοποίησης με σημαντικό αντίκτυπο. Πρώτα απ’ όλα, παρουσιάσαμε στους πολίτες και τις πολιτικές δυνάμεις τη συνολική πρόταση
μεταρρυθμιστικών πολιτικών «Ελλάδα 2021: Ατζέντα για την ελευθερία και την ευημερία», και είχαμε τη χαρά να δούμε αυτές τις προτάσεις να συζητιούνται από το βήμα της Βουλής και να επηρεάζουν
πολιτικά προγράμματα.
Το 2019 ήταν λοιπόν η χρονιά της Ατζέντας, αλλά όχι μόνο αυτής.
Για πρώτη φορά μια δική μας πρωτοβουλία, ο Δείκτης Ποιότητας Νομοθέτησης, έλαβε
διεθνή χαρακτήρα καθώς αποτελεί πλέον πρότυπο για την αξιολόγηση νομοθετημάτων
σε χώρες της Ευρώπης.
Το 2019 ήταν η χρονιά που είδαμε η συνεργασία μας με τον Φιλελεύθερο να φέρνει πάνω
από 30 σημαντικά βιβλία για τον φιλελευθερισμό σε δεκάδες χιλιάδες οικογένειες. Ήταν
ακόμη η χρονιά που φιλοξενήσαμε μαζί με το Atlas Network το Europe Liberty Forum, το
μεγαλύτερο φιλελεύθερο συνέδριο που έγινε ποτέ στην Ελλάδα, με τη συμμετοχή πάνω
από 150 στελεχών από δεξαμενές σκέψης που εδρεύουν σε 39 χώρες.
Έχοντας πλέον πολλαπλασιάσει τη δημόσια επιρροή των παρεμβάσεών μας, και έχοντας
-ελπίζουμε - συμβάλει ενεργά στη διάδοση των φιλελεύθερων ιδεών και πολιτικών προτάσεων στην πατρίδα μας, βλέπουμε το 2020 ως μια πρόκληση για ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη και αποτελεσματικότητα. Με τη δική σας συνεχιζόμενη εμπιστοσύνη και στήριξη, προχωράμε με αισιοδοξία, ανοίγοντας με πάθος και ακεραιότητα τον δρόμο για την ελευθερία.

Αλέξανδρος Σκούρας

Ιούνιος 2020

Νίκος Ρώμπαπας
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Σχετικά
με εμάς

Διεθνείς
Συνεργασίες
Το ΚΕΦίΜ είναι μέλος του Atlas
Network, του ευρωπαϊκού δικτύου
EPICENTER και του European Liberal
Forum και συνεργάζεται σταθερά με
διεθνείς οργανισμούς και δεξαμενές
σκέψης με συναφείς σκοπούς.

Όραμα
Όραμά μας είναι μια Ελλάδα πρότυπο
οικονομικής και κοινωνικής ελευθερίας
που παρέχει στους πολίτες της τη δυνατότητα να δημιουργήσουν και να επιδιώξουν τα όνειρα και τις φιλοδοξίες τους.

Αποστολή
Σκοπός του ΚΕΦίΜ είναι η αύξηση της
ατομικής και οικονομικής ελευθερίας
των Ελλήνων μέσω της διάδοσης φιλελεύθερων ιδεών και πολιτικών προτάσεων.

Αξίες
Πάθος | Ακεραιότητα | Δυναμισμός |
Εμπιστοσύνη

Υποστηρικτές
προγραμμάτων
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Είπαν
για εμάς

“

“

Κυριάκος Μητσοτάκης
Πρωθυπουργός

Σας συγχαίρω για την ποιότητα της δουλειάς και την τόλμη με την οποία εκφράζετε τις απόψεις σας με νηφάλιο και τεκμηριωμένο τρόπο. Η δουλειά που κάνετε
στο ΚΕΦίΜ αποτελεί μια ανάσα ορθού
πολιτικού λόγου. Εξάλλου κινούμαστε σε
ένα κοντινό μήκος κύματος και σε κάθε
περίπτωση ένα ανοιχτό κόμμα όπως η
Νέα Δημοκρατία είναι πάντα ανοιχτό σε
δεξαμενές σκέψης που παράγουν ποιοτικό, ουσιαστικό λόγο εφαρμοσμένης πολιτικής.
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Είπαν
για εμάς

Κωστής Χατζηδάκης
Υπουργός Ενέργειας και
Περιβάλλοντος

Άννα Διαμαντοπούλου
Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ
για τη Μεταρρύθμιση στην
Ελλάδα και την Ευρώπη

“
“

“
“
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Παρότι το ΚΕΦίΜ δεν συνδέεται με κάποιο κόμμα, μας έχει εκπλήξει ευχάριστα με την ποιότητα και την ποσότητα της δουλειάς του. Όσον
αφορά την ελευθερία, το ΚΕΦίΜ έχει αναδείξει
με αλλεπάλληλες μελέτες το πόσο η χώρα έχει
μείνει πίσω και πόσα περιθώρια υπάρχουν για
την ενίσχυση και προάσπιση των ατομικών και
πολιτικών δικαιωμάτων και ιδιαίτερα της οικονομικής ελευθερίας του πολίτη.

Θεωρώ ότι το ΚΕΦίΜ, ένα νέο think tank που
φέρνει με ένταση τις φιλελεύθερες ιδέες στην
Ελλάδα, αποποινικοποιεί επιτέλους ένα εξαιρετικά σημαντικό και ελεύθερο ρεύμα και αυτό
έχει πολύ μεγάλη σημασία για τον ελληνικό πολιτικό διάλογο. Σκεφτείτε ότι για χρόνια θεωρούσαμε αυτονόητο και προοδευτικό να μιλάμε
για τον κομμουνισμό, που ήταν ένα ολοκληρωτικό καθεστώς - εγώ είμαι κόρη κομμουνιστή
- και δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε για τον φιλελευθερισμό. Η λέξη «φιλελεύθερος» ήταν
κάτι που έπρεπε να λέμε σιγά-σιγά ή να μη λέμε
καθόλου.
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Το 2019
σε αριθμούς

αναφορές
σε ΜΜΕ

εκδηλώσεις

ερευνητικά
projects

ενεργά μέλη

εκδόσεις βιβλίων

social network
community
members

Εκπαιδευτικά
προγράμματα

2016

2017

2018

2019

28

340

2.138

3.675

11

15

23

24

4

7

8

19

63

84

112

144

2

3

3

32

12.500

15.300

17.599

19.393

-

-

2

1
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Ελλάδα 2021

Ατζέντα για την ελευθερία
και την ευημερία

Μ

ετά από μια διετή έντονη προετοιμασία, στις 11 και 12 Απριλίου του 2019 το
ΚΕΦίΜ παρουσίασε στην Παλιά Βουλή στους πολίτες και τις δημοκρατικές
πολιτικές δυνάμεις της χώρας το πιο φιλόδοξο μέχρι σήμερα εγχείρημά
του, το ολοκληρωμένο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα Ελλάδα 2021 - Ατζέντα για την
ελευθερία και την ευημερία.
Οι συγκεκριμένες, τεκμηριωμένες και ποσοτικοποιημένες ως προς το κόστος και
τα αποτελέσματά τους προτάσεις του ΚΕΦίΜ, διαρθρώθηκαν σε εννέα επιμέρους
ενότητες, τις οποίες επιμελήθηκαν καταξιωμένοι εμπειρογνώμονες, ακαδημαϊκοί
και ερευνητές.

Στην εκδήλωση της παρουσίασης της Ατζέντας συμμετείχαν 30 διακεκριμένοι εκπρόσωποι του πολιτικού, επιχειρηματικού και ακαδημαϊκού κόσμου, ενώ καταληκτική ομιλία απηύθυνε ο νυν Πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.
Στο πλαίσιο της προεκλογικής περιόδου, οι προτάσεις του ΚΕΦίΜ προκάλεσαν ευρεία πολιτική συζήτηση, η οποία διεξάχθηκε και από το βήμα της Βουλής με αναφορές τόσο από τον τότε Πρωθυπουργό, όσο και από τον Αρχηγό της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης. Μετεκλογικά, το ΚΕΦίΜ παρακολουθεί στενά το νομοθετικό έργο
της κυβέρνησης, στο πλαίσιο του οποίου έχουν ήδη υιοθετηθεί επιμέρους προτάσεις της Ατζέντας.
Μπορείτε να διαβάσετε το σύνολο των προτάσεων του ΚΕΦίΜ στη διεύθυνση
https://www.kefim.org/agenda-2021-el/
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Η Ατζέντα
με μία ματιά
9

πεδία μεταρρυθμίσεων

21

workshops

203

συμμετέχοντες

59

επιμέρους μεταρρυθμιστικές προτάσεις

42

ποσοτικοποιημένα προβλεπόμενα αποτελέσματα στην ανάπτυξη, την απασχόληση,
τα εισοδήματα των Ελλήνων, την επίδοση
της χώρας σε κρίσιμους διεθνείς δείκτες

9

Η Ατζέντα στα μέσα
ενημέρωσης
65

αναφορές σε εφημερίδες

3

πρωτοσέλιδα

15

αναφορές σε τηλεοπτικά
ενημερωτικά προγράμματα

45

αναφορές στο ραδιόφωνο

380

άρθρα στον ηλεκτρονικό τύπο
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“

“
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Οι δεξαμενές σκέψης πρέπει από τη φύση τους να δείχνουν τολμηρά
το δρόμο μπροστά. Έτσι έχετε κάνει και στο ΚΕΦίΜ, και μας έχετε προσφέρει 9 χρήσιμες επεξεργασμένες προτάσεις στους πιο κρίσιμους
ίσως τομείς κυβερνητικής πολιτικής. Σας ευχαριστώ προσωπικά ως
Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και ως ένας απλός φίλος του
Κέντρου σας.
Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας

Απολογισμός 2019

Τα κεφάλαια της Ατζέντας
και οι κύριοι ερευνητές μας
Εκπαίδευση: Από τον κρατικό έλεγχο, στη δημιουργία ελευθερίας.
Κώστας Δημόπουλος, Καθηγητής Εκπαιδευτικού Υλικού Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,
Τάσος Αβραντίνης, Δικηγόρος, Πρόεδρος Ινστιτούτου Δημοσιονομικών Μελετών.

Υγεία: Αναδόμηση και ανασχεδιασμός λειτουργίας.
Μιλτιάδης Νεκτάριος, Καθηγητής Ασφαλιστικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Πειραιώς.
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Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση: Χρηστή Διακυβέρνηση, ανάπτυξη, καλύτερες
υπηρεσίες στον πολίτη.
Παναγιώτης Καρκατσούλης, Καθηγητής Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.

Δημοσιονομική Πολιτική: Αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα.
Παναγιώτης Λιαργκόβας, Καθηγητής Οικονομικών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τέως επικεφαλής Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, Μέλος Επιστημονικού Συμβουλίου του ΚΕΦίΜ.

Φορολογική Πολιτική: Μικρότερο κράτος, λιγότεροι φόροι.
Μιράντα Ξαφά, Διευθύνoυσα Σύμβουλος της E.F. Consulting στην Αθήνα, Ερευνήτρια του Center
for International Governance Innovation, Μέλος Επιστημονικού Συμβουλίου του ΚΕΦίΜ.

Θεσμικό Πλαίσιο για την Οικονομική Ανάπτυξη.
Αριστείδης Χατζής, Καθηγητής Φιλοσοφίας Δικαίου και Θεωρίας Θεσμών ΕΚΠΑ, Μέλος Επιστημονικού Συμβουλίου του ΚΕΦίΜ.

Συντάξεις: Αλλαγή φιλοσοφίας, αποκατάσταση του προγραμματισμού ζωής.
Πλάτων Τήνιος, Καθηγητής Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Εποπτεία Αγοράς και Αδειοδότηση: Εκσυγχρονισμός και εναρμόνιση με το ενωσιακό
δίκαιο.
Ροδόλφος Δρακούλης, MSc Mechanical Engineering, Ειδικός Εμπειρογνώμων - Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Μέλος Γενικού Συμβουλίου ΣΕΒ

Εργασιακά: Αντιμετώπιση της ανεργίας, ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.
Ιωάννης Ληξουριώτης, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Καθηγητής Εργατικού Δικαίου Παντείου
Πανεπιστημίου.
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Διακόσια χρόνια
από τη Φιλελεύθερη
Επανάσταση

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΚΕΦίΜ «Ελλάδα 2021: 200 χρόνια από τη Φιλελεύθερη Επανάσταση» βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Με τη γενναιόδωρη χρηματοδότηση του John Templeton
Foundation, το πρόγραμμα έχει ως στόχο να τεκμηριώσει και να
αναδείξει τον φιλελεύθερο και δημοκρατικό χαρακτήρα της Ελληνικής Επανάστασης, τη θεσμική καινοτομία και την ιδεολογική ηγεμονία των φιλελεύθερων διανοουμένων, αντλώντας από την ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία
αλλά τα πορίσματα πρωτότυπης έρευνας στα βασικά συνταγματικά και θεσμικά κείμενα της Ελληνικής Επανάστασης, στις εφημερίδες που κυκλοφόρησαν από το 1824 έως το 1831, καθώς και σε
αδημοσίευτα αρχεία.
Ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος του προγράμματος, καθηγητής του
ΕΚΠΑ και Διευθυντής Ερευνών του ΚΕΦίΜ Αριστείδης Χατζής,
παρουσίασε τα πρώτα πορίσματα της έρευνάς του σε μεγάλο διεθνές συνέδριο στο Ταλαχάσι της Φλόριντα (50th Annual
Consortium of the Revolutionary Era Conference).
Τον Αριστείδη Χατζή, ο οποίος πρόσφατα διορίστηκε από τον
Πρωθυπουργό μέλος της Εθνικής Επιτροπής «Ελλάδα 2021»,
πλαισιώνει μια επιτροπή από εξέχοντες ακαδημαϊκούς με επικεφαλής τον ακαδημαϊκό και ομότιμο καθηγητή Πολιτικής Επιστήμης του ΕΚΠΑ, Πασχάλη Κιτρομηλίδη. Στην επιτροπή συμμετέχουν ακόμη ο ομότιμος καθηγητής Πολιτικής Ιστορίας του ΕΚΠΑ
Θάνος Βερέμης, η αναπληρώτρια καθηγήτρια Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας του ΔΠΘ Ελπίδα
Βόγλη, η ιστορικός τέχνης και επιμελήτρια της Εθνικής Πινακοθήκης δρ. Μαριλένα Κασιμάτη, και
ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου Χάρης
Παπασωτηρίου.
Στο πλαίσιο του προγράμματος, το ΚΕΦίΜ διεξήγαγε σε συνεργασία με την εταιρία δημοσκοπήσεων MARC έρευνα για τις στάσεις και τις πεποιθήσεις των Ελλήνων απέναντι στην Επανάσταση του
1821, τα αποτελέσματα της οποίας θα ανακοινωθούν εντός του 2020.
Επιπλέον, εγκαινιάσαμε συνεργασία με την Καθημερινή της Κυριακής, στο πλαίσιο της οποίας έχουν ήδη δημοσιευθεί 7 εκτεταμένα άρθρα του Αριστείδη Χατζή με θέμα το 1821.
Τέλος, για το 2021 προγραμματίζουμε την οργάνωση δέκα σεμιναρίων και ενός μεγάλου διεθνούς
συνεδρίου με θέμα το φιλελεύθερο 1821, καθώς και σειρά άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων όπως εισαγωγικά βίντεο και podcast, μια έκθεση σε συνεργασία με την Ελληνοαμερικανική
Ένωση που θα επιμεληθεί η Δρ. Μαριλένα Κασιμάτη, και την έκδοση 5 βιβλίων με θέματα όπως τα
Συντάγματα, ο φιλελεύθερος Τύπος, ο νεοελληνικός Διαφωτισμός, ο φιλελληνισμός, και η σχέση
της Ελληνικής Επανάστασης με τις άλλες μεγάλες επαναστάσεις της εποχής.
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Εκδόσεις
Συνεργασία με τον Φιλελεύθερο
Επιδιώκοντας να ενημερώσουμε με μεγαλύτερη εξωστρέφεια το ελληνικό αναγνωστικό κοινό
για το περιεχόμενο του φιλελευθερισμού και τις φιλελεύθερες ιδέες μέσα από εκδόσεις υψηλής
ποιότητας και κείμενα διαχρονικής αξίας ξεκινήσαμε το 2019 μια μεγάλη εκδοτική συνεργασία με
την εφημερίδα Φιλελεύθερος. Μέσα σε ένα μόλις έτος, το ΚΕΦίΜ και ο Φιλελεύθερος εξέδωσαν
32 φιλελεύθερους τίτλους βιβλίων, οι οποίοι ξεπέρασαν τις 80.000 πωλήσεις. Η εκδοτική αυτή
συνεργασία συνεχίζεται και το 2020.

“Η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς είχε ως αφετηρία τις εκδόσεις.
Στη γλώσσα μας κυκλοφορούν χιλιάδες τίτλοι που αφορούν τη μαρξιστική κοσμοθεωρία και τις «αρετές» του σοσιαλισμού. Αντίθετα, οι εκδόσεις που αφορούν την ατομική ελευθερία και τον φιλελευθερισμό ήταν
ελάχιστες. Αυτό άλλαξε όταν το ΚΕΦίΜ και η εφημερίδα «Φιλελεύθερος»
αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να κυκλοφορούν ένα φιλελεύθερο βιβλίο κάθε εβδομάδα. Η μάχη των ιδεών, από τον Μάρτιο του
2019, δίνεται και στα περίπτερα!”
		

Αλέξανδρος Σκούρας
Πρόεδρος του ΚΕΦίΜ

Απολογισμός 2019
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“Η Ελλάδα όδευε ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα στον
δρόμο προς τη δουλεία. Το ΚΕΦίΜ διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη ανακοπή αυτής της πορείας και χαίρομαι που το Institute of Economic Affairs
και οι συντάκτες του συνέβαλαν σε αυτόν τον στόχο. Χάρη στο ΚΕΦίΜ,
το παγκόσμιο μήνυμα υπέρ της ατομικής ελευθερίας και των ελεύθερων
αγορών που ενσωματώνουν τα βιβλία μας, έφτασε σε δεκάδες χιλιάδες
Έλληνες στη μητρική τους γλώσσα.”
Mark Littlewood
Director General of Institute of Economic Affairs

“Είμαι πολύ εντυπωσιασμένη με την πρόοδο που έχει σημειώσει το ΚΕΦίΜ
τα τρία προηγούμενα χρόνια, μετατρέποντας μια μικρή ομάδα εθελοντών
σε μια αποτελεσματική δεξαμενή σκέψης. Το European Liberty Forum που
διοργανώσατε σε συνεργασία με το Atlas Network ήταν εμπνευσμένο και
επαγγελματικό, ενώ ήσασταν σε θέση να παρουσιάσετε απτά αποτελέσματα της δουλειάς σας. Επιπλέον, βρίσκω την πρωτοβουλία σας να διανείμετε
κλασικά φιλελεύθερα βιβλία σε συνεργασία με μια φιλελεύθερη εφημερίδα ιδιαίτερα καινοτόμα και επιτυχημένη, την ίδια στιγμή που εκατοντάδες
φιλελεύθερες δεξαμενές σκέψης σε ολόκληρο τον κόσμο αναζητούν τρόπους αύξησης των πωλήσεων των βιβλίων τους. Το να έχετε πουλήσει
εσείς 80.000 βιβλία μέσα μόνο στο 2019 είναι απλώς εξαιρετικό.”
Linda Whetstone
Chairman of Network for a Free Society

Απολογισμός 2019
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Πιλοτικός Δείκτης

Αποτελεσματικότητας των Δήμων
Ο Δείκτης Αποτελεσματικότητας των Δήμων στα μέσα ενημέρωσης:
55 αναφορές σε εφημερίδες — 431 αναφορές στον ηλεκτρονικό τύπο
Μελέτη
Το 2019 συντάξαμε και παρουσιάσαμε για πρώτη φορά πιλοτικά τον Δείκτη Αποτελεσματικότητας
των Δήμων, αξιολογώντας τις δημοτικές αρχές της χώρας βάσει των επιδόσεών τους σε τρία
βασικά πεδία: την οικονομική διαχείριση, τη διαφάνεια και λογοδοσία, και τις υπηρεσίες προς τους
δημότες.
Στόχος του Δείκτη είναι να εντοπίζει τις βέλτιστες πρακτικές και να αναδεικνύει τα θετικά παραδείγματα εκείνων των δημοτικών αρχών που έχουν καταφέρει να αξιοποιούν αποτελεσματικά
τους διαθέσιμους σ’ αυτές πόρους εν μέσω των αυστηρών περιορισμών του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου.
Δέσμευσή μας είναι να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τον Δείκτη ώστε από πιλοτικός να γίνει πλήρης, με τη φιλοδοξία να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο αξιολόγησης των δημοτικών αρχών για
τους πολίτες.

Παρουσίαση
Αθήνα 20 Ιανουαρίου 2019 – Κρήτη 14 Μαΐου 2019
Η μελέτη παρουσιάστηκε τον Ιανουάριο από
τον υπεύθυνο της έρευνας Αθανάσιο Τσιούρα
στο πλαίσιο του Φόρουμ «Δήμοι και Επιχειρηματικότητα» του
Eurasian Money Show
Athens. Τα πορίσματα
του Δείκτη καθώς και
τη χρησιμότητά του
σχολίασαν ο τότε υποψήφιος Δήμαρχος Αθηναίων και Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας
Κώστας Μπακογιάννης, και ο δικηγόρος και μέλος του ΔΣ του ΚΕΦίΜ Τάσος Αβραντίνης.
Τον Μάιο, ο Δείκτης παρουσιάστηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, από τον Εκτελεστικό Διευθυντή του
ΚΕΦίΜ, Νίκο Ρώμπαπα.
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Δείκτης Ποιότητας Νομοθέτησης
Δείκτης Ποιότητας Νομοθέτησης 2018
Μελέτη
Το 2019 παρουσιάσαμε για πρώτη φορά τον Δείκτη Ποιότητας Νομοθέτησης, μια έρευνα που ποσοτικοποιεί την ποιότητα των νόμων που ψηφίζονται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, συλλέγοντας
δεδομένα για πάνω από 50 μεταβλητές, και ελέγχοντας αν τηρείται το νομικό πλαίσιο και οι διεθνείς πρακτικές καλής νομοθέτησης.
Σύμφωνα με τον Δείκτη, κανείς από
τους νόμους του 2018 δεν πληροί τις
προϋποθέσεις καλής νομοθέτησης.

Συνέντευξη Τύπου
Αθήνα 29 Οκτωβρίου 2019
Τον νέο Δείκτη Ποιότητας Νομοθέτησης παρουσίασε το ΚΕΦίΜ τον
Οκτώβριο σε συνέντευξη τύπου. Τη
μεθοδολογία και τα πορίσματα της μελέτης παρουσίασε ο Ερευνητής του ΚΕΦίΜ Κωνσταντίνος
Σαραβάκος, ενώ τα ευρήματά της σχολίασαν ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς, ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης, η Επιστημονική Συνεργάτιδα του ΚΕΦίΜ
Έφη Στεφοπούλου, και ο Επικεφαλής της μελέτης Παναγιώτης Καρκατσούλης.

Η νομοθέτηση
το 2018
77

νόμοι

9.541

σελίδες νομοθέτησης

248

τροπολογίες

1.110

εξουσιοδοτήσεις για υπουργικές αποφάσεις

69,5/100

βαθμολογία του καλύτερου νόμου του 2018
Ν. 4513/2018
«Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις»

20,77/100

βαθμολογία του χειρότερου νόμου
του 2018 Ν. 4587/2018

«Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις»

Η προετοιμασία
του Δείκτη
Ποιότητας
Νομοθέτησης 2018
3
ομάδες εργασίας

3
ερευνητές

20
εμπειρογνώμονες της
δημόσιας διοίκησης,
στελέχη υπουργείων
και ακαδημαϊκοί

50
μεταβλητές
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Regulatory Quality Index: Methodology and
Implementation Guide for European Countries
Για πρώτη φορά μελέτη του ΚΕΦίΜ γίνεται διεθνής
Βασισμένοι στον Δείκτη Ποιότητας Νομοθέτησης που δημοσιεύσαμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα
το 2019, σχεδιάσαμε και εκδώσαμε σε συνεργασία με το European Liberal Forum (ELF), το Freedom
Research Association (Τουρκία), και το Liberal Institute for Political Analyses (Βουλγαρία) έναν πλήρη
οδηγό ποσοτικοποίησης της ποιότητας της ρυθμιστικής πολιτικής που προσφέρει τη θεωρητική
και πρακτική καθοδήγηση για την κατασκευή ενός δείκτη αξιολόγησης των νομοθετημάτων σε
διαφορετικές έννομες τάξεις, δίνοντας τα παραδείγματα της Τουρκίας και της Βουλγαρίας.

Εκδήλωση: Τι πρέπει να αλλάξει σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο;
Αθήνα 28 Νοεμβρίου
Οι αρχές καλής νομοθέτησης, η ποιότητα νομοθέτησης στην Ελλάδα και οι κυριότερες προκλήσεις
του νομοθετικού πλαισίου στην Τουρκία και τη Βουλγαρία ήταν τα κεντρικά σημεία της εκδήλωσης
που διοργάνωσε το European Liberal Forum (ELF) με την υποστήριξη του ΚΕΦίΜ και του Κύκλου
Ιδεών για την Εθνική Ανασυγκρότηση (e-Κύκλος) με θέμα: «Δείκτης Ποιότητας Νομοθέτησης: Τι
πρέπει να αλλάξει σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο;».
Τον Δείκτη Ποιότητας Νομοθέτησης και τις κυριότερες προκλήσεις του νομοθετικού πλαισίου
στην Ελλάδα, την Τουρκία και τη Βουλγαρία παρουσίασαν ο Επικεφαλής της μελέτης του Δείκτη Ποιότητας Νομοθέτησης, Εμπειρογνώμονας Δημόσιας Διοίκησης και Πρόεδρος Ινστιτούτου
Έρευνας Ρυθμιστικών Πολιτικών Παναγιώτης Καρκατσούλης, ο Πρόεδρος του Freedom Research
Association, Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Hacettepe University Bican Şahin,
(Τουρκία) και η, Εκπρόσωπος του Liberal Institute for Political Analyses, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
στο Πανεπιστήμιo Εθνικής και Παγκόσμιας Οικονομίας (Βουλγαρία) Svetlana Koleva Aleksandrova
– Zlatanska.
Τον Δείκτη και τη χρησιμότητά του σχολίασαν ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος
Γεωργαντάς, ο πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Πρώην Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και Πρόεδρος της Αρχής
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κωνσταντίνος Μενουδάκος, και η Εκτελεστική
Διευθύντρια του Institute for Market Economics - IME (Βουλγαρία) Svetla Kostadinova.

“
“
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Ευάγγελος Βενιζέλος,
πρώην αντιπρόεδρος
της Κυβέρνησης,
πρώην υπουργός Εξωτερικών και Οικονομικών,
καθηγητής Συνταγματικού
Δικαίου

Με έχει εντυπωσιάσει το εύρος και η ποιότητα των
δράσεων του ΚΕΦίΜ. Έχοντας πλούσιο δίκτυο διεθνών
συνεργασιών και στέρεο ερευνητικό υπόβαθρο, ασχολείται με κρίσιμα διαρθρωτικά προβλήματα του κράτους, της οικονομίας, της κοινωνίας. Είχα την ευκαιρία
να μετάσχω σε πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, μεταξύ άλλων για τη φορολογική πολιτική και την ποιότητα του νομοθετικού έργου, και να διαπιστώσω ότι
ο φιλελευθερισμός ως δεδηλωμένη αξιακή ταυτότητα
του ΚΕΦίΜ δεν παράγει προκαταλήψεις και στερεότυπα, αλλά τροφοδοτεί τη διάθεση να αναζητούνται και
να προβάλλονται ολοκληρωμένες και τεκμηριωμένες
προτάσεις πολιτικής.”

“
“

20

Το ΚΕΦίΜ ενισχύει το έργο των φιλελεύθερων πέρα
από τα ελληνικά σύνορα. Με τον Δείκτη Ποιότητας Νομοθέτησης, δημιούργησε ένα εργαλείο που μπορεί να
παραγάγει θετικά αποτελέσματα στις νομοθετικές διαδικασίες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είμαστε ιδιαίτερα
υπερήφανοι για τη συνεργασία μας στο πλαίσιο αυτού
του εγχειρήματος.”

Daniel Kaddik,
Εκτελεστικός Διευθυντής,
European Liberal Forum
(ELF)
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Mελέτες
Αυτοκινητόδρομος Κορίνθου – Πατρών vs.
Ολυμπιακή: Το κόστος της
αναποτελεσματικότητας του κράτους
Μελέτη
Την αναποτελεσματικότητα των επιλογών του κράτους, η οποία συχνά μετριέται με ανθρώπινες
ζωές κατέδειξε η μελέτη του ΚΕΦίΜ «Αυτοκινητόδρομος Κορίνθου – Πατρών vs. Ολυμπιακή: Το
κόστος της αναποτελεσματικότητας του κράτους»: Ενώ το ελληνικό κράτος δαπανούσε επί χρόνια
πάνω από 120 εκατ. ευρώ ετησίως για να καλύψει τις ζημιές της ελλειμματικής Ολυμπιακής, θα
μπορούσε με κόστος μόλις 50 εκατ. ευρώ ετησίως να μειώσει δραστικά την απώλεια ανθρώπινων
ζωών από τροχαία δυστυχήματα.

Συνέντευξη Τύπου
Αθήνα 22 Απριλίου 2019
Στην παρουσίαση της μελέτης συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κωστής Χατζηδάκης, ο συγκοινωνιολόγος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων Θανάσης Τσιάνος, ενώ από το ΚΕΦίΜ τη μελέτη παρουσίασε ο Ερευνητής του
ΚΕΦίΜ Κωνσταντίνος Σαραβάκος και σχολίασε ο Εκτελεστικός Διευθυντής Νίκος Ρώμπαπας.
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Δείκτης Διεθνούς Φορολογικής
Ανταγωνιστικότητας | Tax Foundation
Μελέτη
Την 30η θέση ανάμεσα στις 36 χώρες του
ΟΟΣΑ κατέλαβε η Ελλάδα στον Δείκτη Διεθνούς Φορολογικής Ανταγωνιστικότητας
2019 που δημοσίευσε το Tax Foundation και
παρουσίασε στην Ελλάδα το ΚΕΦίΜ.
Ο Δείκτης μετρά τον βαθμό που το φορολογικό σύστημα μιας χώρας τηρεί τις δύο
θεμελιώδεις αρχές της φορολογικής πολιτικής, την ανταγωνιστικότητα και την ουδετερότητα, χρησιμοποιώντας 43 μεταβλητές σε πέντε
κατηγορίες: φόρος εισοδήματος εταιρειών, φόροι φυσικών προσώπων, φόροι κατανάλωσης, φόροι περιουσίας και κανόνες διεθνούς φορολόγησης.

Εκδήλωση
Αθήνα 15 Οκτωβρίου 2019
Τα πορίσματα του Δείκτη Διεθνούς Φορολογικής Ανταγωνιστικότητας παρουσιάστηκαν τον Οκτώβριο σε εκδήλωση σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, με τη συμμετοχή του Διευθυντή Διεθνών
Δράσεων του Tax Foundation Daniel Bunn, του πρώην Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Καθηγητή
Συνταγματικού Δικαίου Ευάγγελου Βενιζέλου, και του Υφυπουργού Δημοσιονομικής Πολιτικής Θόδωρου Σκυλακάκη, ενώ στο πάνελ συμμετείχε και ο Πρόεδρος του ΚΕΦίΜ Αλέξανδρος Σκούρας.

Η φορολογική ανταγωνιστικότητα στα προεκλογικά
προγράμματα του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ
Μελέτη
Ενόψει των εθνικών εκλογών, πραγματοποιήσαμε μελέτη για τη φορολογική ανταγωνιστικότητα
των προγραμμάτων του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ απαντώντας στο ερώτημα πόσο θα επηρεαζόταν η
θέση της Ελλάδας στον διεθνή Δείκτη Φορολογικής Ανταγωνιστικότητας του Tax Foundation, αν
εφαρμόζονταν οι μεταρρυθμίσεις.

Πρόταση
ΣΥΡΙΖΑ

29η ―

17η

Πρόταση
ΝΔ

24η

10η

14η
10η
7η

Φόροι
Φόροι
Κατανάλωσης ιδιοκτησίας

30η

27η

30η

―

25η

27η

20η

Κανόνες
φορολόγησης
κερδών στο
εξωτερικό
29η

á á

25η

á á

29η

á

Θέση
Ελλάδας,
2018

Φορολόγηση
Εισοδήματος

á

Εταιρική
φορολόγηση

á á

Συνολική
κατάταξη

29η

―

29η

―
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Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας 2019
Μελέτη
Για 5η συνεχόμενη χρονιά διενεργήσαμε την έρευνα «Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας» η οποία
απεικονίζει με εύληπτο τρόπο τα φορολογικά βάρη των Ελλήνων απαντώντας στο ερώτημα μέχρι
ποια ημέρα του χρόνου εργάζονται οι φορολογούμενοι για να πληρώσουν τους φόρους του κράτους.
Για το 2019, η Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας, η πρώτη μέρα του χρόνου που οι Ελληνίδες και
οι Έλληνες έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν οι ίδιοι τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστούν το
εισόδημά τους έχοντας εξοφλήσει φόρους και εισφορές, ήρθε στις 30 Ιουνίου.

Συνέντευξη Τύπου
Αθήνα 29 Ιουλίου 2019
Την έρευνα παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου ο ερευνητής του ΚΕΦίΜ, Κωνσταντίνος Σαραβάκος.
Τα ευρήματα της έρευνας σχολίασαν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης,
ο υφυπουργός Δημοσιονομικής Πολιτικής, Θόδωρος Σκυλακάκης και ο εμπειρογνώμων δημόσιας
διοίκησης και, στέλεχος του Κινήματος Αλλαγής, Παναγιώτης Καρκατσούλης.
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H Οικονομική Ελευθερία στον Κόσμο:
102η φέτος η Ελλάδα
Μελέτη
Στην 102η θέση βρέθηκε η Ελλάδα στον φετινό δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας στον Κόσμο του
Ινστιτούτου Fraser – ανάμεσα στην Γκάνα και τη Νότια Αφρική. Το ΚΕΦίΜ παρουσίασε το 2019 για
τέταρτη συνεχόμενη φορά τον Δείκτη στη χώρα μας.

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ΚΕΦίΜ Νίκος Ρώμπαπας έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Όσοι ακόμη και σήμερα ισχυρίζονται ότι το πρόβλημα της Ελλάδας είναι ο πολύς ‘νεοφιλελευθερισμός’
της, καλά θα κάνουν να δουν τη για μια ακόμη φορά απογοητευτική κατάταξη της χώρας μας στον
δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας στον Κόσμο – στην 102η θέση παγκοσμίως, ανάμεσα στη Γκάνα
και τη Νότια Αφρική. Το διάστημα που έχουμε να καλύψουμε απλώς και μόνο για να φτάσουμε την
τελευταία χώρα αναφοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μεγάλο, και για να διανυθεί χρειάζονται
στοχευμένες, τολμηρές μεταρρυθμίσεις. Αν όμως πραγματικά θέλουμε περισσότερη ευημερία για
τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, η μόνη αποδεδειγμένα αποτελεσματική συνταγή είναι η περισσότερη οικονομική ελευθερία».
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Nanny State Index
Μελέτη
Σε συνεργασία με το European Policy
Information Center (EPICENTER) παρουσιάσαμε τον Δείκτη κράτους-γκουβερνάντας. Ο δείκτης κράτους-γκουβερνάντας, Nanny State Index, κατατάσσει τις
28 χώρες της ΕΕ ανάλογα με τον βαθμό
στον οποίο κάθε χώρα χρησιμοποιεί το
πιο περιοριστικό ρυθμιστικό πλαίσιο
ώστε να αναγκάσει τους πολίτες της
να ζήσουν πιο υγιεινά, τιμωρώντας, κυρίως με φόρους, τις βλαβερές επιλογές τους. Η χώρα με το αυστηρότερο
πλαίσιο στην κατανάλωση τροφίμων,
αναψυκτικών, αλκοόλ, τσιγάρων και
προϊόντων ατμίσματος που καταλαμβάνει την πρώτη θέση στον δείκτη για το 2019 είναι η Φινλανδία, ενώ η χώρα με τους λιγότερους
περιορισμούς είναι η Γερμανία. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 11η θέση, βελτιώνοντας ελαφρά την επίδοση της κατά μία θέση από την προηγούμενη έκδοση του δείκτη το 2017, όταν είχε βρεθεί στην
10η θέση της κατάταξης.

Δείκτης Απολυταρχικού Λαϊκισμού και
κοινοβουλευτική συμπεριφορά των λαϊκιστικών
κομμάτων στην Ελλάδα
Μελέτη Timbro
Για τρίτη χρονιά παρουσιάσαμε στην Ελλάδα τον Δείκτη Απολυταρχικού Λαϊκισμού της σουηδικής
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δεξαμενής σκέψης Timbro, με την Ελλάδα να καταλαμβάνει την καθόλου τιμητική 2η θέση
πανευρωπαϊκά ως προς το ποσοστό υποστήριξης απολυταρχικών λαϊκιστικών κομμάτων.

Μελέτη ΚΕΦίΜ
Σε συνεργασία με το Timbro και με την ευγενική υποστήριξη των Atlas Network, EPICENTER, και
European Policy Information Center διερευνήσαμε την κοινοβουλευτική συμπεριφορά των λαϊκιστικών κομμάτων στην ελληνική Βουλή, από τον Σεπτέμβριο του 2015 ως τον Δεκέμβριο του 2018,
αναλύοντας και συγκρίνοντας τη στάση και τη στρατηγική των κομμάτων αυτών ως προς την ψήφιση των νομοσχεδίων της εκάστοτε κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Εκδήλωση: Ευρωεκλογές και Λαϊκισμός: Η επόμενη μέρα
Αθήνα 16 Μαΐου 2019
Με αφορμή τα πορίσματα των δύο μελετών και τη διενέργεια των Ευρωεκλογών του 2019, διοργανώσαμε εκδήλωση με θέμα την αύξηση της εκλογικής απήχησης των λαϊκιστικών κομμάτων τόσο πανευρωπαϊκά όσο και στη χώρα μας και την εξήγηση του φαινομένου του λαϊκισμού.
Την εκδήλωση προλόγισε ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΚΕΦίΜ, Δημήτριος Κατσούδας. Στην
εκδήλωση μίλησαν ο Δικηγόρος, διδάκτωρ Ποινικού Δικαίου και τότε υποψήφιος Ευρωβουλευτής με το Ποτάμι Αθανάσιος Αναγνωστόπουλος, ο σύμβουλος επικοινωνίας, ακτιβιστής, και τότε
υποψήφιος Ευρωβουλευτής με τη Φιλελεύθερη Συμμαχία Γρηγόρης Βαλλιανάτος, ο καθηγητής
Διεθνών Σχέσεων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, ιδρυτής του Navarino Network, και τότε υποψήφιος
Ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία Δημήτρης Καιρίδης, και η βιοπαθολόγος, πρώην Γενική
Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, και τότε υποψήφια Ευρωβουλευτής με το Κίνημα Αλλαγής Χριστίνα
Παπανικολάου.
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Εκδηλώσεις
Παρουσίαση βιβλίου: Ο Νόμος του Frédéric Bastiat
Εκδήλωση
Αθήνα 20 Φεβρουαρίου 2019
Σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος, παρουσιάσαμε τον Νόμο, το πιο διάσημο έργο του
πολιτικού στοχαστή και οικονομολόγου Frédéric Bastiat και θεμελιώδες κείμενο φιλελεύθερης
σκέψης στο βιβλιοπωλείο Books Plus.
Για το βιβλίο μίλησαν ο δικηγόρος, πρόεδρος του Ινστιτούτου Δημοσιονομικών Μελετών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΦίΜ Τάσος Αβραντίνης, η τότε αντιπρόεδρος της Φιλελεύθερης Συμμαχίας Πόλυ Βλάση, και ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικών Σπουδών
και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΚΕΦίΜ Χαράλαμπος Παπασωτηρίου. Τη συζήτηση
συντόνισε ο Πρόεδρος του ΚΕΦίΜ Αλέξανδρος Σκούρας.

Η επίδραση της εκπαίδευσης
στην οικονομική ανάπτυξη
Εκδήλωση
Αθήνα 16 Απριλίου 2019
Στην κατάμεστη αίθουσα της Ιστορικής Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη πραγματοποιήσαμε εκδήλωση με θέμα την επίδραση της εκπαίδευσης στην οικονομική ανάπτυξη, με
κύριους ομιλητές τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Δημοσιονομικών Μελετών και μέλος του Διοικη-
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τικού Συμβουλίου του ΚΕΦίΜ Τάσο Αβραντίνη, τον αντιπρόεδρο της ΝΔ και Βουλευτή Β’ Αθηνών
Άδωνι Γεωργιάδη, και τον Πρόεδρο του ΚΕΦίΜ Αλέξανδρο Σκούρα. Η εκδήλωση συνοδεύτηκε από
ταυτόχρονη διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα από τη Νεφέλη Ράντου.

Οι φόροι σκοτώνουν την οικονομία
Εκδήλωση
Αθήνα 19 Ιουνίου 2019
Στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς φιλοξενήθηκε η εκδήλωση μας με θέμα “Οι
φόροι σκοτώνουν την οικονομία”. Τη συζήτηση άνοιξε ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ΚΕΦίΜ Νίκος Ρώμπαπας, ενώ στο πάνελ συμμετείχαν ακόμη ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Δημοσιονομικών
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Μελετών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΦίΜ Τάσος Αβραντίνης, και το μέλος του
Πολιτικού Συμβουλίου του Ποταμιού Γιώργος Γκαρής. Η εκδήλωση συνοδεύτηκε από ταυτόχρονη
διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα από την Ξένια Νικολακοπούλου.

Europe Liberty Forum
Εκδήλωση
Αθήνα 9&10 Μαΐου 2019
Από κοινού με το Atlas Network, συνδιοργανώσαμε το διήμερο 9-10 Μαΐου το Europe Liberty Forum
(ELF19), το μεγαλύτερο φιλελεύθερο συνέδριο που έγινε ποτέ στην Ελλάδα με τη συμμετοχή πάνω
από 150 συμμετεχόντων από δεξαμενές σκέψης που εδρεύουν σε 39 χώρες.

Ο Πρόεδρος του ΚΕΦίΜ, Αλέξανδρος
Σκούρας στην εναρκτήρια ομιλία στο
Europe Liberty Forum.

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ΚΕΦίΜ, Νίκος Ρώμπαπας συμμετείχε στο πάνελ «Δημιουργία μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων για την ελευθερία και την ευημερία» παρουσιάζοντας τη μεταρρυθμιστική μας πρωτοβουλία Ελλάδα 2021
– Ατζέντα για την Ελευθερία και την Ευημερία. Από αριστερά: Mark Littlewood από το Institute of Economic Affairs, Νίκος
Ρώμπαπας από το ΚΕΦίΜ, Casey Pfifer από το Atlas Network και Aneta Vaine από το Lithuanian Free Market Institute.
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To Europe Liberty Forum είναι ένας νέος δυναμικός θεσμός που διοργανώνεται κάθε χρόνο από το
2016, και το 2019 συγκέντρωσε στην Αθήνα μέλη του κινήματος της ελευθερίας από ολόκληρο τον
κόσμο με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και προτάσεων για την αποτελεσματικότερη προώθηση
των ιδεών της ελευθερίας.

O Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΚΕΦίΜ, Δημήτριος Κατσούδας, στο δείπνο του Europe Liberty Forum απαγγέλλει τον
Εθνικό Ύμνο, σε μετάφραση του Βρετανού συγγραφέα, Rudyard Kipling.

“

“

Matt Warner,
Πρόεδρος του
Atlas Network

“Το ΚΕΦίΜ φέρνει πάντα μεγάλες ιδέες και υψηλή ενέργεια σε ό,τι κάνει. Στο πλαίσιο του European Liberty
Forum που φιλοξενήθηκε στην Αθήνα το 2019 είχαμε
μια σπουδαία συνεργασία. Ήταν ένα από τα καλύτερα
Forum που έχουμε διοργανώσει, χάρη στον επαγγελματισμό και τη δημιουργικότητα των ανθρώπων του
ΚΕΦίΜ. Είμαστε ευγνώμονες για το παράδειγμα οργανισμών όπως το ΚΕΦίΜ, οι οποίοι εργάζονται σκληρά και
θέτουν ψηλά τον πήχη της αριστείας για ολόκληρο το
διεθνές φιλελεύθερο δίκτυο.”
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Το δεύτερο σπίτι της ελεύθερης Βενεζουέλας
στην Ελλάδα
Το 2019, η ελευθερία και η δημοκρατία στη Βενεζουέλα συνέχισαν να δέχονται επίθεση από το
καθεστώς Μαδούρο. Το ΚΕΦίΜ είχε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσει στη Στέγη Μάρκου Δραγούμη δύο εκδηλώσεις των ελεύθερων και δημοκρατικών Βενεζουελάνων στην Ελλάδα. Ανάμεσα
στους ομιλητές, διακεκριμένη θέση είχαν ο Εδουάρδο Παρέδες, Πρέσβης της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας στην Ελληνική Δημοκρατία και εκπρόσωπος της νόμιμης κυβέρνησης
και του μεταβατικού Προέδρου της Βενεζουέλας Χουάν Γκουαϊδό, καθώς και ο Φρανσίσκο Σούκρε,
επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας.

«Το ΚΕΦίΜ είναι σαν την αρχαία αγορά των Αθηνών για όλους τους πολίτες που αγαπούν
την ελευθερία, όχι μόνο για τους Έλληνες αλλά για ολόκληρο τον κόσμο. Το ΚΕΦίΜ έχει
λειτουργήσει σαν καταφύγιο για όλους τους Βενεζουελάνους της Ελλάδας, ανεξάρτητα από
τις πεποιθήσεις τους, και μας έτεινε χείρα βοηθείας από το ξεκίνημα των προσπαθειών
μας. Τη στήριξη αυτή μας την παρείχε με έμπρακτη αλληλεγγύη προς τον αγώνα μας.»
Eduardo F. Massieu-Paredes
Πρέσβης της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας στην Ελληνική Δημοκρατία

Ο Πρόεδρος και ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ΚΕΦίΜ με τον εκπρόσωπο
της νόμιμης κυβέρνησης της Βενεζουέλας στην Ελλάδα, Εδουάρδο Παρέδες
(δεξιά), και τον επικεφαλής της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων της
Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας Φρανσίσκο Σούκρε (αριστερά) στη Στέγη
Μάρκου Δραγούμη.

Η δεύτερη εκδήλωση της ελεύθερης Βενεζουέλας στην Ελλάδα, στη Στέγη Μάρκου Δραγούμη.
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Βραβεία
Προμηθέας 2019
Εκδήλωση
Αθήνα 17 Δεκεμβρίου 2019
Μετά από δύο εξαιρετικά επιτυχημένες διοργανώσεις, το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών - Μάρκος Δραγούμης απένειμε την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τα Βραβεία
Προμηθέας σε μια λαμπερή βραδιά. Η απονομή των βραβείων φιλοξενήθηκε στο ξενοδοχείο Hilton
Athens και ξεπέρασε τους 200 συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων πολλοί ακαδημαϊκοί, επιχειρηματίες και πολιτικοί. Παρουσιαστής της βραδιάς ήταν και φέτος ο σκηνοθέτης και ηθοποιός
Γιώργος Αγγελόπουλος.

Τα φετινά Βραβεία Προμηθέας σε εικόνες:
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Απονομή του Βραβείου Προμηθέας 2019 - Επιχειρηματίας
της χρονιάς στον επιχειρηματία Κώστα Πετρόπουλο, από
τον επίσης επιχειρηματία και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΦίΜ, Παντελή Παπαδόπουλο

Απονομή του Βραβείου Προμηθέας 2019 - Καλλιτέχνης της
χρονιάς στον καλλιτεχνικό διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρη Λιγνάδη, από την ιστορικό και μουσειολόγο,
Αλεξάνδρα Χαριτάτου.

Απονομή του Βραβείου Προμηθέας 2019 - Συγγραφέας της
χρονιάς στις συγγραφείς και δημοσιογράφους Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτώρια Δενδρινού, από τον Πρόεδρο του
ΚΕΦίΜ, Αλέξανδρο Σκούρα.

Απονομή του Βραβείου Προμηθέας 2019 για την προάσπιση της ατομικής ελευθερίας στον εκδότη της Athens Voice
Φώτη Γεωργελέ, από τον ιδρυτή και πρώτο πρόεδρο του
ΚΕΦίΜ, μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής, Γρηγόρη
Βαλλιανάτο.

Απονομή του Βραβείου Προμηθέας 2019 για την Προώθηση του Οικονομικού Αλφαβητισμού στον καθηγητή Steve
Horwitz, από τον υπεύθυνο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
του ΚΕΦίΜ Γιώργο Αρχόντα.

Απονομή του Βραβείου Προμηθέας 2019 για τη συνολική
του προσφορά στην ελευθερία στον πολιτικό επιστήμονα
και ιστορικό Πασχάλη Κιτρομηλίδη, από τον καθηγητή πολιτικής φιλοσοφίας και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΚΕΦίΜ, Δημήτρη Δημητράκο.

“
“
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Επιλέξαμε να συνεργαστούμε με το ΚΕΦίΜ λόγω
της εξαιρετικής δουλειάς που κάνει στην χώρα
μας με σημαντικό εκπαιδευτικό, ενημερωτικό
και οικονομικό αντίκτυπο για το σύνολο της κοινωνίας. Με τη συνεργασία μας αυτή, μας δόθηκε
η μοναδική ευκαιρία μέσα από την επιτυχημένη
εκδήλωση που διοργάνωσε να επικοινωνήσουμε
και να προβάλουμε τις αξίες και το όραμα της
εταιρείας μας σε ένα σημαντικό κοινό.

Αναστάσιος Σπανίδης
CEO & Co-Founder της
Generation Y

Η ανθρωπότητα έχει φτάσει στο σημερινό σημείο εξέλιξης και
ανάπτυξης των λαών εξαιτίας της συλλογικής σοφίας (collective
wisdom), η οποία διοχετεύει μαζικά τη γνώση που προκύπτει από
άτομα και ομάδες. Ο Τόμας Τζέφερσον είχε δηλώσει, αναφερόμενος στην έννοια της συλλογικής σοφίας, ότι η καλύτερη άμυνα
ενός έθνους είναι να υπάρχουν μορφωμένοι και ελεύθεροι πολίτες, ενώ και η ίδια η κοινωνία εξ ορισμού αποτελεί μια υψηλότερη
νοημοσύνη, διότι υπερβαίνει τον ατομικό χώρο και χρόνο, επιτυγχάνοντας τη συλλογική σοφία.
Αναγνωρίζοντας ότι η επιτυχία μιας κοινωνίας εξαρτάται από τη
συλλογική σοφία των πολιτών της, οι ηγέτες καλούνται να καλλιεργήσουν κλίμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας, ενθαρρύνοντας
την ανοιχτή επικοινωνία αλλά και την ελεύθερη διάχυση της πληροφορίας και της γνώσης, σε ένα καθόλα ανοιχτό περιβάλλον.
Προσωπικά, είμαι πεπεισμένος ότι η ελευθερία έχει εξελίξει το
ανθρώπινο είδος όσο τίποτα άλλο και πιστεύω ακράδαντα ότι το
ΚΕΦίΜ είναι ένας αγωγός που υπερασπίζεται την ελευθερία αυτή
ως υπεραξία της κοινωνίας, όχι όντας μία αδρανής πρωτοβουλία,
αλλά μία ενεργή δράση που μοιράζει πολύτιμη γνώση. Είμαι περήφανος που και εγώ αποτελώ μέρος του ξεχωριστού αυτού οράματος του ΚΕΦίΜ και πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω όλη την
ομάδα του που μου δίνει την ευκαιρία να είμαι κομμάτι αυτής της
προσπάθειας, για μία Ελλάδα οικονομικής και κοινωνικής ελευθερίας.

“

Βασίλης Τσιπάς,
Ιδρυτής Plant Box

Απολογισμός 2019

35

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες
Φιλελεύθερο Masterclass
Αθήνα 15 Δεκεμβρίου 2019

Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων διοργανώσαμε τον Δεκέμβριο το πρώτο Φιλελεύθερο Masterclass, με ομιλητές τον Steven Horwitz καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο
Ball State της Ιντιάνας, τη Sarah Skwire senior fellow του Liberty Fund, και ton καθηγητή Αριστείδη
Χατζή. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Impact Hub Athens και ξεπέρασε συνολικά τους 100
συμμετέχοντες.

“Τι είναι και τι όχι τα Αυστριακά οικονομικά” - διάλεξη του
καθηγητή Steve Horwitz.

“Λογοτεχνία και Ελευθερία” - διάλεξη της senior fellow του
Liberty Fund, ποιήτριας και συγγραφέως Sarah Skwire.

“Οι ιδέες της ελευθερίας από τον Νεοελληνικό Διαφωτισμό στην Επανάσταση του 1821”
διάλεξη του καθηγητή Αριστείδη Χατζή.
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7 χρόνια LearnLiberty.gr
203 βίντεο - σχεδόν 1.000.000 προβολές
2.500.000 λεπτά παρακολούθησης
Το LearnLiberty.gr είναι μια διαδικτυακή κοινότητα που ξεκίνησε το 2013 από τους Αριστείδη Χατζή, Γιούλη Φωκά - Καβαλιεράκη, Γιώργο Αρχόντα και Αλέξανδρο Σκούρα. Σε συνεργασία με το
Institute for Humane Studies και το Foundation for Economic Education μεταφράζουμε, υποτιτλίζουμε και δημοσιεύουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκπαιδευτικά βίντεο και αποφθέγματα,
με στόχο την ενημέρωση του ελληνικού κοινού για τις φιλελεύθερες ιδέες. Μέχρι σήμερα έχουμε
μεταφράσει πάνω από 200 βίντεο που έχουν προβληθεί συνολικά πάνω από 964.000 φορές, με την
κοινότητα του LearnLiberty.gr να μεγαλώνει σταθερά.

Ενότητα Think Tanks @ Liberal.
gr: 3η χρονιά
702 άρθρα - 1.000.000 αναγνώστες
Η ενότητα Think Tanks, το αποτέλεσμα της εποικοδομητικής συνεργασίας του ΚΕΦίΜ με την ειδησεογραφική ιστοσελίδα Liberal.gr που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2017, συνεχίστηκε και το
2019. Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιώντας το ευρύ διεθνές μας δίκτυο, εξασφαλίζουμε τα δικαιώματα
μετάφρασης και δημοσίευσης πρωτότυπων άρθρων από δεξαμενές σκέψης του εξωτερικού, όπως
το Cato Institute, το American Enterprise Institute, το Institute for Humane Studies, το Foundation for
Economic Education, το Institute of Economic Affairs και το 4Liberty.eu, και έχουμε μεταφράσει μέχρι
σήμερα πάνω από 700 άρθρα, τα οποία διαβάστηκαν συνολικά από περίπου 500.000 αναγνώστες.

Γραμμή του πυρός - το podcast
του ΚΕΦίΜ
11 επεισόδια - 67.668 θεάσεις
Το 2019 επανεκκινήσαμε τη Γραμμή του Πυρός, το podcast
του ΚΕΦίΜ, που δανείστηκε το όνομά του από την αμερικανική εκπομπή πολιτικού περιεχομένου
Firing Line του William F. Buckley Jr.
Με οικοδεσπότη τον πρόεδρο του ΚΕΦίΜ Αλέξανδρο Σκούρα, παραγάγαμε 11 podcasts με καλεσμένους από τον πολιτικό και ακαδημαϊκό χώρο, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις προεκλογικές πολιτικές εκστρατείες των κομμάτων, την πολιτική
ορθότητα στην τέχνη, αλλά και τη σχέση της αρχαιολογίας με τον φιλελευθερισμό. Τα podcasts
μας είχαν συνολικά 66.490 θεάσεις από το κοινό.
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“

Οι άνθρωποι του ΚΕΦίΜ,
οι εργαζόμενοι,
το Επιστημονικό και
Διοικητικό Συμβούλιο

ευχαριστούν θερμά

τα μέλη του ΚΕΦίΜ και
τους χορηγούς του
για τη γενναιόδωρη υποστήριξή τους.
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Τα μέλη μας
μιλούν για το ΚΕΦίΜ
Πραγματοποιήσαμε εκτεταμένη έρευνα ανάμεσα στα μέλη μας με στόχο να μάθουμε περισσότερα για εκείνους, τι τους ώθησε να γίνουν μέλη του ΚΕΦίΜ και τον βαθμό ικανοποίησής τους από τη συνδρομή τους.

Ποιος είναι ο καθοριστικότερος λόγος που σας ώθησε στην
ενίσχυση του ΚΕΦίΜ;
Είμαι
φιλελεύθερος

Εκτίμηση και
εμπιστοσύνη
στα πρόσωπα

Στήριξη του
φιλελευθερισμού
στην Ελλάδα

Πίστη
στο
έργο του

Η δράση του και η
αποτελεσματικότητά του

Σε τι έκταση το όραμα και το
έργο του ΚΕΦίΜ αντανακλά
τις προσωπικές σας απόψεις
και τα πιστεύω σας;

Φαίνεται να έχει
αντίκτυπο με
ισορροπημένο
τρόπο

Το προφίλ των μελών μας
Ιδιότητα
6/10

μέλη του ΚΕΦίΜ είναι επιχειρηματίες
ή ελεύθεροι επαγγελματίες

3/10

μέλη μας είναι 25-39

4/10

είναι 40-54 ετών

3/10

είναι 55+ ετών

Εκπαιδευτικά προγράμματα
97%

των μελών μας θα ήθελαν τα παιδιά τους να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα
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Στήριξε το έργο μας
Το ΚΕΦίΜ είναι ένας ανεξάρτητος και μη κομματικός οργανισμός και δεν αντλεί χρηματοδότηση
από επιχειρηματικά ή πολιτικά συμφέροντα. Βασιζόμαστε στην αρωγή των μελών μας και των
διεθνών συνεργατών μας.

Γίνε μέλος
Γίνε μέρος της προσπάθειας για μία πιο ελεύθερη Ελλάδα, επιλέγοντας στην ιστοσελίδα μας ένα
από τα τρία πακέτα ετήσιας συνδρομής.

Gold Member
300€/χρόνο

Platinum Member
500€/χρόνο

Basic Member
100€/χρόνο

Στήριξε τις δράσεις μας για να
διαδώσουμε τις φιλελεύθερες
ιδεες, επιλέγοντας την Gold
ετήσια συνδρομή

Ενίσχυσε το έργο μας επιλέγοντας την platinum ετήσια
συνδρομή με τα επιπλέον
προνόμια

Γίνε μέρος της προσπάθειας
για μια φιλελεύθερη Ελλάδα,
επιλέγοντας την basic ετήσια
συνδρομή

• Δωρεάν αντίτυπο 8 επιλεγμένων εκδόσεων του ΚΕΦίΜ

• Δωρεάν αντίτυπο όλων των
εκδόσεων του ΚΕΦίΜ

•Δ
 ωρεάν αντίτυπο 4 επιλεγμένων εκδόσεων του ΚΕΦίΜ

• 20% έκπτωση στο ακτιβιστικό βιβλιοπωλείο Free
Thinking Zone

• 20% έκπτωση στο ακτιβιστικό βιβλιοπωλείο Free
Thinking Zone

•2
 0% έκπτωση στο ακτιβιστικό βιβλιοπωλείο Free
Thinking Zone

• Μια μονή πρόσκληση στα
βραβεία ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

• Μια διπλή πρόσκληση στα
βραβεία ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

Κάνε μια δωρεά
Δυνάμωσε την προσπάθεια μας για τη διάδοση των ιδεών της ελευθερίας στη χώρα μας ενισχύοντάς
μας οικονομικά μέσω μιας τραπεζικής κατάθεσης στον λογαριασμό μας:
Τράπεζα Πειραιώς ΙΒΑΝ: GR76 0172 0650 0050 6505 6609 809
ή μέσω πιστωτικής κάρτας, paypal, ή viva wallet στην ιστοσελίδα μας.
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In Memoriam
Ντόναλντ Σμιθ
1941-2019

Ιδρυτής και διευθυντής επενδύσεων της
εταιρίας Donald Smith & Co
Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,
Το 2019 το ΚΕΦίΜ και το παγκόσμιο φιλελεύθερο κίνημα έχασαν
έναν από τους στυλοβάτες τους, τον Don Smith, έναν πραγματικό
ήρωα της ελευθερίας ο οποίος στήριξε έμπρακτα και απλόχερα εκατοντάδες φιλελεύθερους φορείς ανά τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και το ΚΕΦίΜ.
Ο Ντόναλντ Σμιθ ήταν ο ιδρυτής και διευθυντής επενδύσεων της εταιρίας Donald Smith & Co.,
Inc. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του ως αναλυτής στην Capital Research Company. Στη συνέχεια
διετέλεσε διευθυντής, αντιπρόεδρος και διαχειριστής Χαρτοφυλακίου της Capital Guardian Trust
Co. Το 1980 έγινε διευθυντής επενδύσεων της Home Insurance Company και πρόεδρος της Home
Portfolio Advisors, Inc., την οποία εξαγόρασε το 1983 και μετονόμασε σε Donald Smith & Co., Inc.
Ήταν κάτοχος πτυχίου χρηματοοικονομικών και λογιστικής από το Πανεπιστήμιο του Ιλλινόι, ΜΒΑ
από το Χάρβαρντ, διδακτορικού τίτλου Νομικής από το UCLA, και ήταν μέλος του δικηγορικού
συλλόγου της Καλιφόρνιας.
Η γνωριμία και η φιλία μου με τον Ντον πηγαίνει πίσω στην εποχή που ήμουν διευθυντής διεθνών
προγραμμάτων του Atlas Network, του οποίου και υπήρξε από τους σημαντικότερους υποστηρικτές. Δεν είναι υπερβολή το ότι η αναγέννηση του ΚΕΦίΜ το 2015, και σε πιο προσωπικό επίπεδο
η επιστροφή μου στην Ελλάδα, δεν θα είχαν συμβεί χωρίς τον Ντον, ο οποίος εμπιστεύτηκε το ΚΕΦίΜ και προσέφερε το seed grant που κατέστησε εφικτό τον μετασχηματισμό του οργανισμού μας
σε μία δυναμική, ανεξάρτητη και φιλελεύθερη δεξαμενή σκέψης. Αλλά και στη συνέχεια, ο Ντον
υπήρξε πάντα στο πλευρό μας, ανανεώνοντας κάθε χρόνο την εμπιστοσύνη του τόσο για τα πάγια
λειτουργικά μας έξοδα, όσο και χρηματοδοτώντας τις πιο φιλόδοξες πρωτοβουλίες μας, όπως
κατεξοχήν τη συνολική μεταρρυθμιστική μας πρόταση Ελλάδα 2021: Ατζέντα για την ελευθερία
και την ευημερία και το σημαντικότατο project μετάφρασης και διανομής φιλελεύθερων βιβλίων
σε συνεργασία με την εφημερίδα Φιλελεύθερος. Ο Ντον μπορεί να υπήρξε στυλοβάτης του ΚΕΦίΜ
και πολλών ακόμα οργανισμών ανά τον κόσμο, όμως ποτέ δεν προσπάθησε να υπαγορεύσει το
έργο τους. Του αρκούσε η ικανοποίηση του αγώνα για την ελευθερία και η αποτελεσματικότητα
των συνεργατών του.
Μέσα από το φιλανθρωπικό, φιλελεύθερο έργο του, είδε εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο
τον κόσμο να επωφελούνται μέσα από την ενεργή και την αποτελεσματική προώθηση των ιδεών
και των πολιτικών της ατομικής, πολιτικής και οικονομικής ελευθερίας.
Δέσμευση της οικογένειας του ΚΕΦίΜ είναι να συνεχίσουμε να τιμούμε όσο γίνεται πιο έμπρακτα
και αποτελεσματικά την εμπιστοσύνη που μας έδειξε και το όραμά του για την ελευθερία στην
Ελλάδα και τον κόσμο.
Αλέξανδρος Σκούρας
Πρόεδρος του ΚΕΦίΜ
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Οι άνθρωποι
του ΚΕΦίΜ

Στελέχη
Αλέξανδρος Σκούρας // Πρόεδρος
Νίκος Ρώμπαπας // Εκτελεστικός Διευθυντής
Δημήτριος Κατσούδας // Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος
Γιώργος Αρχόντας // Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Αριστείδης Χατζής // Διευθυντής Ερευνών
Κωνσταντίνος Σαραβάκος // Ερευνητής
Αλόνα Τατάροβα // Υπεύθυνη Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Γιάννης Σ. Καλαντζάκης // Data Protection Officer

Νομικός Σύμβουλος
Αθανάσιος Τσιούρας

Διοικητικό Συμβούλιο
Τάσος Αβραντίνης // Δικηγόρος
Μιχάλης Γαλιατσάτος // Επιχειρηματίας
Πέτρος Δούκας // Οικονομολόγος, Πρώην Υπουργός και νυν Δήμαρχος Σπάρτης
Λένα Δραγούμη // Αρχιτέκτων
Παναγιώτης Καράμαλης // Στέλεχος Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
Λεωνίδας Κόσκος // Πρόεδρος Hellenic American University
Παντελής Παπαδόπουλος // Επιχειρηματίας
Πέτρος Τάσιος // Επιχειρηματίας
Νίκος Χαραλάμπους // Αρχιτέκτων
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Επιστημονικό Συμβούλιο
Γιώργος Αρχόντας // Διδάκτωρ Πολιτικής Φιλοσοφίας
Σωτήρης Γεωργανάς // Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικών
Δημήτρης Δημητράκος // Ομότιμος Καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας
Παναγιώτης Ευαγγελόπουλος // Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών
Παναγιώτης Λιαργκόβας // Καθηγητής Οικονομικών
Μιράντα Ξαφά // Διδάκτωρ Οικονομικών
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου // Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικών Σπουδών
Μάνος Σχίζας // Οικονομικός Αναλυτής
Άρης Τραντίδης // Διδάκτωρ Ευρωπαϊκών Σπουδών
Γιούλη Φωκά-Καβαλιεράκη // Διδάκτωρ Φιλοσοφίας των Κοινωνικών Επιστημών
Αριστείδης Χατζής // Καθηγητής Φιλοσοφίας Δικαίου και Θεωρίας Θεσμών

Συμβουλευτική Επιτροπή
Στάθης Αναγνώστου // Στέλεχος Επιχειρήσεων, Southern Star Shipping Co.
Γρηγόρης Βαλλιανάτος // Σύμβουλος επικοινωνίας
Αρετή Γεωργιλή // Σύμβουλος Επικοινωνίας
Αντύπας Καρίπογλου // Δικηγόρος
Μάκης Σπυράτος // Σύμβουλος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης
James N. Markakis // Security Analyst and Systems Engineer at Campbell & Company
Dr. Tom G. Palmer // Executive Vice President for International Programs, Atlas Network
Pagona Stratoudakis // Αντιπρόεδρος Μάρκετινγκ, Free To Choose Network
Louisa Tavlas // Διευθύντρια Επικοινωνίας, Niskanen Center

Επιστημονικοί Συνεργάτες
Τάσος Αβραντίνης // Δικηγόρος, Πρόεδρος Ινστιτούτου Δημοσιονομικών Μελετών
Κώστας Δημόπουλος // Καθηγητής Εκπαιδευτικού Υλικού, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ροδόλφος Δρακούλης // Μέλος Γενικού Συμβουλίου ΣΕΒ
Παναγιώτης Καρκατσούλης // Καθηγητής Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
Ιωάννης Ληξουριώτης // Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Καθηγητής Εργατικού Δικαίου, Πάντειο
Πανεπιστήμιο
Μιλτιάδης Νεκτάριος // Καθηγητής Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Έφη Στεφοπούλου // Λέκτορας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
Πλάτων Τήνιος // Καθηγητής Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Στέγη Μάρκου Δραγούμη
Μαιζώνος 38, Αθήνα
Τ: +30 210 523 8373
www.kefim.org
info@kefim.org

facebook.com/kefimorg
twitter.com/kefimgr
youtube.com/kefimgr

