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ΜΙΛΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Μέχρι σήμερα οι νέοι πλήττονται βαρύτατα από την κρίση που χαρα:ικτηρί£ει την ελληνική κοινωνία ιδιαίτερα την περιφέρεια, χωρίς να
έχοουν την δυνατότητα ουσιαστικής συμμετοχής στις κοινωνικές δίαδικασίεες. Η ανεργία είναι μιά μεγάλη και σκληρή απόδειξη αυτής της άλήθεειας.
Σήμερα δεν υπάρχουν μηχανισμοί, ώστε οι νέοι να παίξουν ενεργό
ρόόλο στην αντιμετώπιση της

κρίσης που βιώνουν με τόσο οξύ τρόπο. Οι

νεέοι δεν έχουν προσπέλαση στις δραστηριότητες της παραγωγής και στην
ανναπτυξιακή διαδικασία, τόσο εξ αίτιας του προσανατολισμού του τραπεξ .ικού συστήματος, όσο και της έλλειψης τεχνικής, οργανωτικής και διαχεειριστικής εμπειρίας.
Γι'αυτό είναι επιτακτική η ανάγκη μιάς δραστικής κυβερνητικής ποροέμβασης που θα έχει σκοπό:
1) Να ενεργοποιήσει, να απελευθερώσει, αλλά και να προσανατολίσει
κααι να στηρίξει κατάλληλα το τεράστιο παραγωγικό δυναμικό της ελλην^ικής νεολαίας σε περιφερειακό επίπεδο.
2) Να δημιουργήσει νέους (επενδυτικούς) φορείς που θα αξιοποιούν
νκαι θα προωθούν την πρωτοβουλία, τη φαντασία, τον δυναμισμό, την τόλ]μ η , την δημιουργικότητα και την επινοητικότητα των νέων.
3) Να προάγει και να θεμελιώσει το συλλογικό πνεύμα μέσα από σχέσσεις κοινωνικής συμμετοχής, ελέγχου και αυτοδιαχείρισης, ώστε να δώ“ν

οσε-ι στους νέους τη δυνατότητα να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από τη
δουλειά τους.
4 ) Να εντάξει αρμονικά τις παραγωγικές δραστητριότητες της νεολαί
ας στο φυσικό και ανθρώπινο περιβάλλον, προάγοντας την ποιότητα ξωής.
5) Να ανοίξει τον δρόμο ώστε να συνεργήσουν και να συμβάλουν οι
νέοι στη συνολική αναπτυξιακή προσπάθεια, εμπλουτίξοντάς την εναλλακτι
κά με το καινοτόμο πνεύμα και την πρακτική τους.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΥΤΗΣ

Οποιαδήποτε όμως πολιτική για την απελευθέρωση και αξ ιοποί ηση του
παραγωγικού δυναμικού των νέων είναι υποχρεωμένη να λάβει σοβαρά υ π '
όψη της ότι:
1)
Ο νέος της ελληνικής υπαίθρου δεν έχει δυνατότητα αυτοχρηματοδό
τησης
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2) Χρειάζετσαι άμεση και αποτελεσματική τεχνική και οργανωτική στήΡ ιΕη

ττ.

3) Είναι διαατεθειμένος να εργαστεί σκληρά για να πετύχει κάτι 6ικό,
κάτι που θα έεχει ζην προσωπική του σφραγίδα.

Αποφασισττικό βήμα για την ενιαία αντ ιμετώπιση των προβλημάτων
αυτών είναι η

ίδρυση με πρωτοβουλία της Κυβέρνησης ενός ειδικού

φ ο ρέα

με στόχο:
1) Τη δημιοουργία ενός πυρήνα προσανατολισμού των νέων για την ανά
ληψη παροαγωγ ικών πρωτοβουλιών.
2) Τη χρημαατοδοτική στήριξη των νέων δραστηριοτήτων με συμμετοχή
σ'αυτές..
3) Τη διάχνυση γνώσεων και εμπειρίας σχετικά με την τεχνολογία, την
οργάνωσπη και τη διαχείρηση επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο.
4) Τη σύνδεεση του νέου επενδυτικού φορέα με νέους θεσμούς (όπως
Ο.Τ.Α.,

Δημοτικές Επιχειρήσεις, Λαϊκή Επιμόρφωση κ.ά.)

5) Τη σύνδεεση τόυ ερευνητικού και εκπαιδευτικού δυναμικού των Πανεπιστημμίων -»(διδάσκοντες και διδασκόμενοι) με τις αναπτυξιακές
δραστηρυιότητες καιπρωτοβουλίες,
και τελικά
6) Την προωώθηση μιάς νέας αναπτυξιακής προσπάθειας και μέσα απ'αυχή χη δηημιουργία ενός νέου τύπου επιχειρηματικού πνεύματος.
Η ίδρυσση φορέα εντάσσεται στα πλαίσια μιάς γενικότερης πολιτικής
που:
1) Δημιουρογεί δυνατότητες απασχόλησης στην περιφέρεια και κρατάει
τους νέους σστον τόπο τους.
2) Αξιοποιιεί τους τοπικούς πόρους, ασκεί πολλαπλασιαστικές επιδρά
σεις στις τεοπικές οικονομίες, διαφοροποιεί και αναπλάθει την τοπική
ανάπτυξη, εννώ υφαίνει νέες σχέσεις εργασίας και συμμετοχής στην κοινώ
ν ία.
3) Δημιουρργεί τις προϋποθέσεις για τη σύνδεση της οικονομικής ανά
πτυξης με ττη πολιτιστική αναβάθμιση της περιφέρειας
ένα νέο πρόοτυπο ζωής.

και πυροδοτεί
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ΙΔΡΥΣΗ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ

ΤΗ£

ΕΤΕΠΑΠ

Μεττά από προγραμμαατιχή συμφωνία του Υπουρνγείου Εθνικής Οικονο— ψ

μίσας,Υφυπουργέ ίου

Νέας Γενιάς και της Ελλπηνικής Τράπεζας Βιομη-

χαννικης Αναπτύξεωςς,ιδρύεται από την ΕΤΒΑ,.με συμμετοχή και άλλων
ανααπτυξιαχών

οργσανισμών Ανώνυμη Εταιρεία

Χαρτοφυλακίου για την

Ενίίσχυση τοπικών -παραγωγιχών πρωτοβουλιών ■ νέων με την επωνυμία
ΕΤΞΈΠΑΠ Α.Ε. με μεττοχιχό κεφάλαιο μέχρι πεεντακόσια εκατομύρία
δροαχμές και με σχεοπό την προώθηση και στηήριξη μικτών παραγωγικών
μοονάδων σε

συνερογασία με νέους.

Στττη διαμόρφωση τηης πολιτικής της η ΕΤΕΠΑΠΓΊ εποπτεύεται από το
Υπτιουργείο Εθνικής; Οικονομίας και το Υφυποουργείο Νέας Γενιάς.
Η

λειτουργική διάαρθρωση και η στελέχωση ττης ΕΤΕΠΑΠ θα ανταποκρί-

νοονται στο

χαινοοτόμο πνεύμα της συγχρότπησής της,χαθώς και στη

ποοιότητα και σφαι_ριχότητα των στόχων της..
Η

ΕΤΕΠΑΠ αποσκοπεεί στη αποκεντρωμένη ανάτπυτξή της.

Τόσο στο

κέέντρο όσο και σττην περιφέρεια,συνεργάζονται με φορείς που παράγεουν τες ανάπτυξειάχές δραστηριότητες.
ι
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗί ΕΤΕΠΑΠ

ΣΓτην ΕΤΕΠΑΠ απευυθύνσντα ι,αξ ιολογούντα ι κααι πρωθούνται :
ΠΠροτάσε ις για πααραγωγικές πρωτοβουλίες ππου προέρχονται από ομάδδες νέων σε συνεεργασία με φορείς Τοπικής; Αυτοδιοίκησης.
ΗΗ ΕΤΕΠΑΠ αξιολογνείτις επενδυτικές προτάσσεις με κριτήρια τη β ιωσσιμότητα και τηνν ανταγων ιστ ικότητά τους,.όπως προκύπτουν από προμμελέτες σκοπιμδττητας,και σε σχέση με τουυς γενικότερους αναπτυξιαχχούς στόχους καιι

επιλογές σε κλαδικό κααι περιφερειακό επίπεδο.

ΕΜε βάση τις μελέέτες σχοπιμότητας,η ΕΤΕΠΑΑΠ επιλέγει τις πρωτοβου Ιλίες που θα προχχωρηοουν για υλοποίηση κααι προχωρεί στην σύνταξη
ο ολοκληρωμένων τεεχν ικοο ικονομ ιχών με λετών ν (προσαρμοσμένων στις αται-τησεις του 1262?) και στην υποβολή αντίσντοιχων προτάσεων στις δια οδικασίες του Ν.'. 1262.
ΙΣε όλη τη διαδιτχασία μελέτης, κατασκευής- και έναρξης λειτουργίας,
η ΕΤΕΠΑΠ εξαοφοάλίζει στη νέα παραγωγικήΊ μονάδα την απαιτούμενη
τεχνική και οργ^ανωτική υποστηριξη(επιλοογή τεχνολογίας,προμήθεια εξο
πλ ισγίού,εκπαίδεευση προσωπικού ,οργανόγρααμμα,διαχειριοτ ικό σχήμα κ.α.
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με στόχο τη λε ιτουργ ικκή αυτοδυναμία της.
5)

Χρηματοδοτική δσααδιακασία ΕΤΕΠΑΠ

5.1. Ιδρύεται μικτή

εταιρία(ΑΒΓ) με συμμετοχή της ΕΤΕΠΑΠ και της

ομάδας των νέωνν(όπου η ελάχιστη συμμετοχή των νέων ορίζεται
\

στο 5% της επέννδυσης).
5.2. Η (ΑΒΓ) υποβάλλλει αίτηση υπαγωγής της στο Ν. 1262/82.
5.3. Το υπόλοιπο τουυ κόστους της επένδυσης καλύπτεται από τηνΕΤΕΠΑΠ,
από τα ίδια κεσωάλαια ή με άλλο τρόπο.
5.4. Η τελική συμμεττοχή των νέων στην(ΑΒΓ) ανέρχεται κατ'έλάχιστόν
σε 15% της επέννδυσης,όπου το 10% αντλείται από ανάλογο δανει
σμό της (ΑΒΓ) πσου»σύμφωνα με εσωτερική συμφωνία,θα βαρύνει τους
νέους.
5.5. Η (ΑΒΓ) αρχίζει

να λειτουργεί καλύπτοντας τις ανάγκες της για

κεφάλαιο κίνησττης από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα.
6) Αναπτυξιακή πολιττική ΕΤΕΠΑΠ
6.1. Η ΕΤΕΠΑΠ συμβάλλει στην αναπτυξιακή διεύρυνση εργασιών της(ΑΒΓ)
με τον καθορισρμό της ανάλογης κατά περίπτωση μερισματικής επεν
δυτικής πολιτικκής της τελευταίας.
6.2. Με ειδικές κατσαστατικές ρυθμίσεις παρέχεται η δυνατότητα στους
^

νέους να εξαγοροάσουν βαθμιαία τη συμμετοχή της ΕΤΕΠΑΠ με αντί-

^

στοίχο προσδιορρισμό της αξίας των μετοχών,μέχρι και πλήρους
εξαγοράς της.
6.3. Με τη διαδικαΡίία αυτή εξασφαλίζεται βαθμιαία η αυτονόμηση των
6.4.

μονάδων και η

ανακύκλωση των πόρων της ΕΤΕΠΑΠ.

Έτσι,η ΕΤΕΠΑΠ

επενδύει τους οικονομικούς πόρους της ανακυκλώ

νοντας τους συννεχώς»δημιουργώντας ένα πλέγμα ευέλικτών,βιώ
σιμών μονάδων σοε περιφερειακό επίπεδο,με πλήρη αξιοποίηση του
παραγωγικού δυνναμικού των νέων,με πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις
στην Εθνική Οικκονομία και στην ποιότητα της ζω>ής.
6.5. Με ειδικές κατσαστατικές ρυθμίσεις διαοραλίζεται η συμυετοχή των
νέων στη διαχείίριση,καθώς και η

επιχειρησιακή και διοικητική

τους αυτοτέλεισα στα πλαίσια της λειτουργίας της (ΑΒΓ).

1985

ΠΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΛΕΞΙΤΟΥΡΓΙΑ

"Στη φάση αυτή ο χαραχν.τήρας του προογράμματος είναι πειραμα
τικός.

Η εφαρμογή του χκατά το 1985 ίοα εστιαστεί στην προώθηση

και δημιουργία ορισμένων

πρότυπων

μοννά&ων.

Η επέκτασή του

θα εξαρτηθεί από την χοιννωνιχή ανταπόχκρίση,τη δυναμική εξέλιξη
των πρώτων επιχειρήσεων χκαθώς και από
των κεφαλαίων.

τη σχετική ανακύκλωση

