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Η πορεία την οποία ακολουθήσαμε τα τελευταία χρόνια οδήγησε στην 

ένταξη στην ΟΝΕ και συνεχίζει και μετά την εισαγωγή του ευρώ με την άνοδο του 

βιοτικού επιπέδου του Έλληνα πολίτη και τη σύγκλισή του προς τα επίπεδα που 

υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η χώρα αναπτύσσεται με ρυθμούς γρηγορότερους από πολλές άλλες 

ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου. Αναπτύσσεται γρήγορα, γιατί γίνονται έργα 

υποδομών, οι επιχειρήσεις επεκτείνονται και εκσυγχρονίζονται, τα προϊόντα μας 

γίνονται πιο ανταγωνιστικά, τα επιτόκια μειώθηκαν, και ο ανταγωνισμός 

λειτουργεί καλύτερα.

Τα οικονομικά του κράτους έχουν νοικοκυρευτεί. Δεν υπάρχουν πια τα 

ελλείμματα του παρελθόντος. Το δημόσιο χρέος ως ποσοστό στο ΑΕΠ, μειώνεται 

χρόνο με το χρόνο. Έτσι χρήματα που παλιότερα πήγαιναν σε πληρωμές τόκων, 

τώρα χρηματοδοτούν άλλες σημαντικές δαπάνες για υποδομές, κοινωνική 

προστασία, για τη διασφάλιση των συντάξεων στο μέλλον.

Η ισχυροποίηση της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας εξακολουθεί να 

αποτελεί μια από τις βασικότερες επιδιώξεις της Κυβέρνησης. Η προσπάθεια 

δεν έχει τελειώσει. Όσα κατακτήσαμε είναι πολύ σημαντικά, αλλά πρέπει να 

πετύχουμε ακόμα καλύτερες επιδόσεις.

Η θετική πορεία που ακολουθεί η Ελλάδα αποτυπώνεται όχι μόνο στους 

υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης που ξεπερνούν τους αντίστοιχους ρυθμούς των 

άλλων ευρωπαϊκών χωρών, αλλά και στη συνεχή αύξηση των κοινωνικών 

δαπανών, τις καλύτερες υποδομές στην εκπαίδευση, στην μεγαλύτερη κοινωνική 

συνοχή.

Εί Ελλάδα διεκδικεί τη θέση που της ανήκει στην ευρύτερη περιοχή της 

Βαλκανικής και της Ανατολικής Μεσογείου, στην Ευρώπη, στο παγκόσμιο 

οικονομικό στερέωμα. Τη θέση αυτή τη διεκδικεί σήμερα με καλύτερους όρους, 

έχοντας ήδη κατακτήσει επάξια τη συμμετοχή της στη σημαντικότερη 

Νομισματική Ένωση.
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ΗΞΑΧΠΥΜΥ TV



ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ελληνική οικονομία κατά το 2003 

είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φέτος, 

είναι η όγδοη χρονιά που αναπτύσσεται πιο γρήγορα από τον μέσο όρο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα αναδεικνύεται πρωταθλητής της ανάπτυξης.

Όλα αυτά εν’ μέσω μιας άσχημης διεθνούς συγκυρίας η οποία, τα τελευταία 

χρόνια έχει καθηλώσει τους ρυθμούς ανάπτυξης άλλων ανεπτυγμένων χωρών σε 

επίπεδα σχεδόν μηδενικά.

Η οικονομική σταθερότητα, οι υψηλές επενδύσεις και η οικονομική 

μεταρρύθμιση αποτελούν τις κινητήριες δυνάμεις αυτής της επιτυχημένης 

πορείας. Τα οικονομικά επιτεύγματα των τελευταίων ετών αυξάνουν την 

ευημερία των πολιτών, δημιουργούν μεγαλύτερη σιγουριά και αισιοδοξία για το 

μέλλον
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η Ελλάδα πρωταθλητής στην ανάπτυξη (2003)

Γερμανία Πορτογαλία Ιταλία Ευρωπαϊκή Ισπανία ΗΠΑ Παγκόσμια Ιρλανδία Ελλάδα
Ένωση Οικονομία
(Ε.Ε-15)

Πηγή : Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Εαρινές Προβλέψεις

Η γρήγορη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας σε συνδυασμό με την πιο 

αργή ανάπτυξη αντίστοιχα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργεί τις προϋποθέσεις 

για σύγκλιση. Μια σύγκλιση η οποία θα συνεχιστεί με γρηγορότερους ακόμη 

ρυθμούς και τα επόμενα χρόνια εφόσον νέες, ανεκμετάλλευτες σε κάποιο βαθμό, 

πηγές ανάπτυξης θα ενεργοποιούνται σαν αποτέλεσμα της πολιτικής μας. Η 

σημερινή αύξηση της παραγωγικής βάσης της οικονομίας μας θα ενισχυθεί στο 

άμεσο μέλλον από την αύξηση της εξωστρέφειας, τη συνέχιση του ΚΠΣ-ΙΙΙ 

μέχρι το 2007, την ύπαρξη του Κ Π Σ-ΐν, τις θετικές επιπτώσεις των 

Ολυμπιακών Αγώνων μετά το 2004, την απελευθέρωση πόρων από την μείωση 

του δημοσίου χρέους και την μείωση των εξοπλισμών, την αξιοποίηση των 

περιφερειακών πλεονεκτημάτων της χώρας, το νέο κύμα διαρθρωτικών 

αλλαγών.

Βλέπουμε δηλαδή ότι τα αποτελέσματα της οικονομικής πολιτικής της 

κυβέρνησης έχουν διάρκεια. Η σταθεροποίηση της οικονομίας και η τοποθέτηση 

της σε τροχιά ανάπτυξης που ξεκίνησε την προηγούμενη δεκαετία, παραχωρούν 

την θέση τους σε ακόμη πιο γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης την τρέχουσα 

δεκαετία. Η συνέπεια έχει πλέον απτά αποτελέσματα. Η Ελληνική οικονομία 

δυναμώνει μέρα με τη μέρα.

5



Α.2. ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ



ΣΤΑ ΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

• Η Ελληνική Οικονομία έχει πάψει εδώ και λίγα χρόνια να είναι χώρα υψηλού 

πληθωρισμού. Αρκεί να θυμηθεί κανείς ότι το 1991 ο πληθωρισμός ήταν στο 

επίπεδο του 19%! Τώρα ο πληθωρισμός βρίσκεται κοντά στο 3%.. Όσο υπήρχε 

υψηλός πληθωρισμός, το εισόδημα του κάθε πολίτη έχανε την αξία του, χρόνο 

με το χρόνο. Τώρα που ο πληθωρισμός είναι χαμηλός η αγοραστική δύναμη 

του εισοδήματος των καταναλωτών δεν κινδυνεύει. Κάθε αύξηση που 

δίδεται στους μισθούς, τις συντάξεις και τα λοιπά εισοδήματα έχει πραγματικό 

αντίκρισμα.

• Είναι αλήθεια πως ο πληθωρισμός είναι λίγο υψηλότερος από τον μέσο όρο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό όμως έχει την εξήγηση του. Η εισαγωγή του 

ευρώ, η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων αγροτικών προϊόντων που 

επηρεάζονται από ακραία καιρικά φαινόμενα, και οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης 

της Ελληνικής Οικονομίας έχουν συμβάλλει σε αυτό. Εξάλλου και η Ιρλανδία, 

η οποία έχει παρόμοιους ρυθμούς ανάπτυξης, έχει υψηλότερο πληθωρισμό από 

την Ελλάδα.

• Η προσπάθεια περιορισμού του πληθωρισμού και διατήρησης της 

αγοραστικής δύναμης των εισοδημάτων των καταναλωτών συνεχίζεται με 

αμείωτους ρυθμούς μέσα από νομοθετικές παρεμβάσεις και λεπτομερείς 

ελέγχους της αγοράς αγαθών καθώς και με την συνεχή ενημέρωση των 

καταναλωτών.
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ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τα δημοσιονομικά ελλείματα μειώνονται διαρκώς

■  Ελλάδα Π Ε.Ε

Πηγή: Eurostat, Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών

• Τα μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα του παρελθόντος δεν υπάρχουν πια. Από 

το 1995 και μετά, το δημοσιονομικό ισοζύγιο της Γενικής κυβέρνησης, όπως

μετράται με τη Συνθήκη του Μάαστριχ, μειώνεται σταδιακά ως ποσοστό του 

ΑΕΠ. Το 2001 η Ελλάδα παρουσίασε μικρότερο δημοσιονομικό έλλειμμα από 

τις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γερμανία, Ιταλία, 

Γαλλία) ενώ και για το 2002 το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ελλάδος ήταν 

μικρότερο και από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• Αυτή η θετική πορεία αναμένεται να συνεχιστεί και μέσα στα επόμενα 

χρόνια. Ο περιορισμός των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και η εμφάνιση 

πλεονασματικών ισοζυγίων για τα επόμενα χρόνια αποτελεί δέσμευση της 

Ελλάδας στα πλαίσια του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Το 

θετικό αυτό αποτέλεσμα θα προέλθει από τη συγκράτηση των καταναλωτικών 

δαπανών του προϋπολογισμού και την μείωση των δαπανών για την 

εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους. Δαπάνες που προορίζονται για την 

οικοδόμηση του «Κοινωνικού Κράτους» και την χρηματοδότηση υποδομών θα 

συνεχίσουν να ενισχύονται.
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ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Πηγή: Eurostat, Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών

• Αλλά και το Δημόσιο Χρέος μειώνεται βαθμιαία μετά το 1996. 

Ειδικότερα, αναμένεται ο περιορισμός του στο 87,9% του ΑΕΠ μέχρι το 2006.

Αυτό σημαίνει ότι στην πενταετία 2002-2006 το δημόσιο χρέος θα αποκλιμακωθεί 

περίπου κατά 17 ποσοστιαίες μονάδες.

• Οι πολίτες και οι φορολογούμενοι ωφελούνται σημαντικά από τις εξελίξεις 

αυτές. Ενδεικτικό είναι ότι το 1994 για κάθε 100 δραχμές που εισέπραττε το 

κράτος από φόρους εισοδήματος των ελλήνων πολιτών και των ελληνικών 

επιχειρήσεων δαπανούσε τις 65 από αυτές για τις πληρωμές τόκων και του 

απέμεναν μόνο 35 προκειμένου να χρηματοδοτήσει κοινωνικές ανάγκες. Το 2003 

για κάθε 100 δραχμές από τα έσοδα μόνο οι 25 δαπανώνται για τόκους, ενώ με τις 

υπόλοιπες 75 χρηματοδοτούν δαπάνες με στόχο την ανάπτυξη και την κοινωνική 

συνοχή. Η γρήγορη ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας μαζί με τον περιορισμό 

των ελλειμμάτων αναμένεται να οδηγήσουν, χρόνο με τον χρόνο, στην ταχεία 

μείωση του Δημοσίου χρέους προσεγγίζοντας με αυτόν τον τρόπο τον μέσο όρο 

της ζώνης του ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο θα απελευθερωθούν πόροι από την 

αποπληρωμή τοκοχρεολυσίων για την περαιτέρω ανάπτυξη της Ελληνικής 

οικονομίας.
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Α.3 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
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Πηγή: Eurostat, Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών

• Οι επενδύσεις αποτελούν την κινητήριο δύναμη της ελληνική οικονομίας 

και αυξάνονται σταθερά. Κατά την επταετία 1996-2002 οι ελληνικές 

επενδύσεις, ως μερίδιο του ΑΕΠ, σημείωσαν σημαντική άνοδο σε αντίθεση με 

την περίοδο 1991-1995 όταν οι επενδύσεις στην Ελληνική οικονομία 

συρρικνώθηκαν. Από το 1996 και μετά οι ελληνικοί ρυθμοί επενδύσεων είναι 

μεγαλύτεροι των αντιστοίχων ρυθμών για τα υπόλοιπα κράτη μέλη στην ζώνη 

του ευρώ

Σύγκριση ρυθμού αύξησης συνολικών επενδύσεων στην Ελλάδα και την
ζώνη του ευρώ

■ Ελλάδα □ Ευρωζώνη

Πηγή: Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών (ε: εκτίμηση)
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ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Δαπάνες δημοσίων επενδύσεων (Σταθ.πμές 1995)

Πηγή: Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών

• Τα χαμηλά επιτόκια, η απελευθέρωση των αγορών η ισχυρή εγχώρια 

ζήτηση και η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας δημιουργούν κατάλληλες 

συνθήκες για την ανάπτυξη των ιδιωτικών επενδύσεων.

• Οι δημόσιες επενδύσεις αυξάνονται με πολύ γρήγορο ρυθμό μεταμορφώνοντας 

την Ελλάδα σε μια χώρα σύγχρονων υποδομών ικανή να διατηρήσει την 

μεγάλη αναπτυξιακή της πορεία και για τα επόμενα χρόνια. Τα 2/3 των 

δημοσίων επενδύσεων χρηματοδοτούνται από Ελληνικούς πόρους και το 

υπόλοιπο 1/3 από κοινοτικούς πόρους. Οι Ελληνικοί πόροι για δημόσιες 

επενδύσεις θα αυξάνονται συνεχώς καθώς η γρήγορη ανάπτυξη θα μειώνει το 

δημόσιο χρέος.
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ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

• Κατά την τετραετία 1998-2002 ραγδαία είναι η αύξηση των δαπανών για 

επενδύσεις μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου. Έτσι ενώ το 1998 τα ποσά που 

δαπανήθηκαν γι’ αυτόν τον σκοπό προσέγγιζαν τα 350 εκ. €, το 2002 τα 

αντίστοιχα ποσά που δαπανήθηκαν πλησίασαν τα 675 εκ. €., σημειώνοντας 

αύξηση της τάξης του 92 %.

• Τα ποσά αυτά κατανέμονται κατά κύριο λόγο στις Ελληνικές Περιφέρειες 

για την ενίσχυση της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας των 

επιχειρήσεων. Με αυτόν τον τρόπο προωθείται δυναμικά η περιφερειακή 

συνοχή και ανάπτυξη. Δημιουργούνται, καλύτερες συνθήκες διαβίωσης στην 

ύπαιθρο και αυξάνονται οι θέσεις εργασίας .

• Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος θα δώσει νέα ώθηση στις επενδύσεις που 

γίνονται στην Ελληνική περιφέρεια,
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ΕΠΕΝΔΎΣΕΙΣ

Ξένες Επενδύσεις

• Το ασταθές μακροοικονομικό περιβάλλον, οι κλειστές αγορές, η 

γραφειοκρατία και το μικρό μέγεθος της Ελληνικής αγοράς λειτούργησαν 

αποτρεπτικά στην προσέλκυση επενδυτών. Από αυτούς τους τέσσερις 

παράγοντες, οι δύο πρώτοι δεν υφίστανται πλέον, ενώ σημαντική πρόοδος 

έχει επιτευχθεί στους υπολοίπους δύο. Οι διαδικασίες έχουν απλοποιηθεί σε 

μεγάλο βαθμό και υπάρχει ειδική επιτροπή απεμπλοκής επενδύσεων. Η 

σύνδεση της Ελλάδας με τις υπόλοιπες χώρες της Ν/Α Ευρώπης συμβάλλει 

στην μεγέθυνση της αγοράς ώστε η Ελλάδα να χρησιμοποιείται από τους 

επενδυτές σαν πύλη σε αυτή την περιοχή. Η πρόοδος που έχει σημειωθεί τα 

τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να αποτυπώνεται σε εκθέσεις διεθνών 

οργανισμών. Χαρακτηριστική είναι η έκδοση του τελευταίου Internal 

Market Scoreboard της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία η 

Ελλάδα έχει την Τρίτη μικρότερη πραγματική φορολόγηση επιχειρήσεων 

(Διάγραμμά 1). Επίσης, σχετική μελέτη του ΟΟΣΑ κατατάσσει την Ελλάδα 

στην 9η καλύτερη θέση αναφορικά με τα εμπόδια που υπάρχουν στις ξένες 

επενδύσεις (Διάγραμμά 2).

Διάγραμμα 1 Διάγραμμα 2 (Εμπόδια ξένων επενδύσεων)

Πραγμαιική Φορολογία Επχαρήαεων σπγ/ ΕΕ
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Α.4 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
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ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

• Κατά την δεκαετία 1994-2003 η Ελλάδα σημείωσε τη μεγαλύτερη 

αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας στην Ε.Ε, κατά το ίδιο 

χρονικό διάστημα χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία και το Βέλγιο 

σημείωναν πτώση. Πιο συγκεκριμένα, το 1994 η παραγωγικότητα της 

εργασίας στην Ελλάδα ήταν στο 74% του ευρωπαϊκού μέσου όρου και το 

2003 φθάνει το 86%. Η τάση αύξησης της παραγωγικότητας συνεχίζεται.

• Η αύξηση της παραγωγικότητας τα τελευταία χρόνια είναι αποτέλεσμα τόσο 

της δημιουργίας συνθηκών μεγαλύτερου ανταγωνισμού στις αγορές όσο και 

των προγραμμάτων ενίσχυσης των τεχνολογικών υποδομών των 

επιχειρήσεων και της αναβάθμισης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου 

δυναμικού.

• Η αύξηση της παραγωγικότητας που έχει επιτευχθεί τα τελευταία 

χρόνια επιστρέφεται με την μορφή αυξημένων εισοδημάτων στους 

εργαζομένους. Οι Έλληνες εργαζόμενοι δουλεύουν αποτελεσματικότερα 

και ανταμείβονται για αυτό.
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ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Βραχυχρόνια επιτόκια

-Φ — ΕΛΛΑΣ — ΕΥΡΩΖΩΝΗ

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή -  Οικονομικές προβλέψεις

• Μεγάλο ρόλο στη μείωση τους κόστους παραγωγής και της οικονομικής 

δραστηριότητας, έπαιξε και η δραστική μείωση των επιτοκίων. Η ένταξη 

στην Ευρωζώνη μείωσε το κόστος του κεφαλαίου. Η ενιαία αγορά 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών δίνει νέες εναλλακτικές ευκαιρίες στις 

ελληνικές, επιχειρήσεις. Νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα, όπως οι 

τιτλοποιήσεις , εισήχθησαν πρόσφατα στην Ελληνική αγορά και παρέχουν 

νέες πηγές χρηματοδότησης των επιχειρήσεων.
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ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Απελευθέρωση Αγορών

• Βασική προτεραιότητα της οικονομικής πολιτικής είναι η αποτελεσματική 

απελευθέρωση των αγορών, η διασφάλιση του ανταγωνισμού και η 

δημιουργία του απαραίτητου θεσμικού πλαισίου για την ομαλή λειτουργία 

των αγορών προϊόντων και κεφαλαίων. Πρόοδος έχει σημειωθεί σε όλους τους 

παραπάνω τομείς βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής 

οικονομίας

• Σημαντικές μεταρρυθμίσεις σημειώθηκαν στον τομέα των υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας κατά τη διάρκεια του 2001. Η απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών 

(σταθερής και κινητής τηλεφωνίας) στην Ελλάδα συνοδεύτηκε από τη 

δραστηριοποίηση πολλών νέων επιχειρήσεων, τη βελτίωση του επιπέδου 

υπηρεσιών και τη μείωση των τιμών τηλεπικοινωνιών. Ειδικά για τις εθνικές 

κλήσεις παρατηρείται σύγκλιση τιμών προς τον κοινοτικό μέσο όρο κατά την 

τετραετία 1997 -  2000. Το 2001 και 2002 οι τιμές των εθνικών κλήσεων 

έπεσαν κάτω από τον κοινοτικό μέσο όρο. Συνολικά, κατά το διάστημα 1997 

-  2002, οι τιμές των εθνικών κλήσεων μειώθηκαν κατά 80%, ενώ η 

αντίστοιχη μείωση του μέσου όρου των χωρών της Ε.Ε. ήταν περίπου 53%. 

Αντίστοιχες και μεγαλύτερες μειώσεις τιμών παρατηρούνται και στις διεθνείς 

κλήσεις. Το ποσοστό μείωσης των τιμών για την Ελλάδα κατά την εξαετία 

1997 -  2002 ήταν 58%, ενώ το αντίστοιχο κοινοτικό ποσοστό ήταν 65%.

• Στην ενέργεια, βασικός στόχος είναι η ενίσχυση του ανταγωνισμού στις βασικές 

αγορές. Το κρατικό μονοπώλιο στην ηλεκτρική ενέργεια έπαψε να ισχύει τη 19η 

Φεβρουάριου 2001, ενώ σχεδιάζεται η απελευθέρωση στον τομέα του φυσικού 

αερίου πριν από την εκπνοή της παράτασης που μας έχει δοθεί από την Ε.Ε. 

Αυτή τη στιγμή τα ελληνικά νοικοκυριά πληρώνουν το πιο χαμηλό 

τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η ελληνική 

βιομηχανία το έκτο πιο φθηνό.

• Σε ότι αφορά τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες η απελευθέρωση έχει ήδη 

ξεκινήσει από 1ης Νοεμβρίου 2002.
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Α.5 ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
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ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Δαπάνες για Άμυνα το 2001 ως ποσοστό του ΑΕΠ
(Εκτίμηση)
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Πηγή :ΝΑΤΟ

Τα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας πραγματοποιήθηκαν παρά το γεγονός 

ότι σαν χώρα δαπανούμε αναλογικά τα μεγαλύτερα ποσά για την Άμυνα ανάμεσα 

στις ευρωπαϊκές χώρες αλλά και σε πολλές άλλες χώρες μέλη του ΝΑΤΟ.

• Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία προκύπτει ότι η Ελλάδα είναι το κράτος μέλος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την μεγαλύτερη αύξηση των κατά κεφαλήν 

δαπανών για Άμυνα κατά την εξαετία 1995-2001.

• Από το 1999 και μετά η Ελλάδα ξεπερνά τις μέσες κατά κεφαλήν δαπάνες των 

μελών του ΝΑΤΟ ενώ οι αντίστοιχες μέσες δαπάνες των Ευρωπαϊκών μελών 

του ΝΑΤΟ μειώνονται σταθερά από το 1995 και μετά.
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ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Κατά κεφαλήν δαπάνες για Αμυνα σε $ (στ. τιμές 1995, συν.
ισοτιμίες 1995)

Ελλάδα
—»"Σύνολο των Ευρωπαϊκών μελών του ΝΑΤΟ 
—•—Σύνολο μελών ΝΑΤΟ

Πηγή: ΝΑΤΟ, (ε: εκτίμηση)

Εάν δεν χρειαζόταν να δαπανήσουμε τόσο μεγάλα ποσά για την Άμυνα της 

χώρας μας, θα είχαμε πολύ μεγαλύτερα περιθώρια να χρηματοδοτήσουμε ακόμη 

περισσότερο άλλες κοινωνικές δαπάνες και να μειώσουμε με πιο γρήγορους 

ρυθμούς το δημόσιο χρέος βελτιώνοντας το βιοτικό επίπεδο των πολιτών.
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Β.1. ΑΝΕΡΓΙΑ
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ΑΝΕΡΓΙΑ

Ποσοστό Ανεργίας

—Ο— Ελλάδα -Ο -Ε Ε -1 5

Πηγή: Eurostat- Διαρθρωτικοί Δείκτες

• Η ανεργία ακολούθησε μια διαρκή ανοδική πορεία μέχρι το 1999. Εκείνο 

το έτος κορυφώθηκε φθάνοντας σε ποσοστό 12% περίπου. Αιτία για 

αυτήν την πορεία είναι η μαζική μετανάστευση στην Ελλάδα κατά την 

περασμένη δεκαετία καθώς και η αυξανόμενη συμμετοχή των γυναικών 

στην αγορά εργασίας Από τότε μέχρι σήμερα παρουσιάζεται συνεχής 

μείωση του ποσοστού ανεργίας. Έτσι, το 2001 η ανεργία περιορίστηκε στο 

10,5 % ενώ το 2002, για πρώτη φορά μετά από μια πενταετία, η ανεργία 

στην Ελλάδα μειώθηκε σε μονοψήφιο ποσοστό (9,7%). Κατά το α τρίμηνο 

του 2003 η ανεργία μειώθηκε κατά μια ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με το 

αντίστοιχο τρίμηνο του 2002. Η ανεργία αναμένεται να ακολουθήσει την 

πτωτική της πορεία και να κινηθεί σε επίπεδα πλησίον του 8% μέχρι το 

2004.

• Προκειμένου να καταπολεμηθεί η ανεργία, η Κυβέρνηση συμβάλλει στη 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσα από τις πολιτικές που ενισχύουν 

την αναδιάρθρωση του παραγωγικού συστήματος της χώρας, την 

ενσωμάτωση στην παραγωγική διαδικασία των πλέον σύγχρονων 

τεχνολογικών επιτευγμάτων, τη δημιουργία εκτεταμένου δικτύου νέων 

υποδομών και την ποιοτική βελτίωση του συστήματος εκπαίδευσης και 

κατάρτισης. Ταυτόχρονα, βελτιώνεται και προσαρμόζεται στα σύγχρονα 

δεδομένα όλο το πλέγμα των εργαλείων πολιτικής που στοχεύουν άμεσα 

στην αύξηση και την ποιοτική βελτίωση της απασχόλησης.
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B .2. ΕΙΣΟΔΗΜ ΑΤΑ -  Μ ΙΣΘΟΙ -
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
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Ε Ι Σ Ο Δ Η Μ Α  Τ Α - Μ I Σ  Θ Ο I - Σ  ΥΝ ΤΑ Ξ Ε I Σ

Το κατά κεφαλή διαθέσιμο εισόδημα σε μονάδες αγοραστικής- 
καταναλωτικής δύναμής Ε.Ε-25=100

Πηγή: Eurostat, Statistics in focus 2003

• Αποτέλεσμα των επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας είναι η πραγματική 

σύγκλιση προς τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές οικονομίες. Σύμφωνα με πρόσφατη 

ανακοίνωση για το κατά κεφαλή διαθέσιμο εισόδημα των κρατών μελών της 

Ε.Ε η Ελλάδα κατατάσσεται όγδοη μεταξύ των υπολοίπων μελών της Ε.Ε 

αποδεικνύοντας έμπρακτα την πορεία σύγκλισης του εισοδήματος .των 

Ελλήνων προς εκείνο των υπολοίπων ευρωπαίων που έχει επιτελεστεί κατά 

την τελευταία δεκαετία.
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Ε Ι Σ Ο Δ Η Μ Α  Τ Α - Μ Ι Σ  Θ Ο I - Σ Υ  Ν  Τ Α Ξ  Ε Ι Σ

Πηγή: Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών

• Η βελτίωση είναι μεγαλύτερη στην περίπτωση των μισθών των 

εργαζομένων, οι οποίοι συγκλίνουν προς τα μέσα επίπεδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης πιο γρήγορα. Το 1993 ο μέσος ακαθάριστος μισθός στην Ελλάδα 

ήταν στο 68% του μέσου ευρωπαϊκού μισθού, το 2002 ξεπέρασε το 80% σε 

ισοδύναμη αγοραστική δύναμη.
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Ε Ι Σ Ο Δ Η Μ Α  Τ Α - Μ Ι Σ  Θ Ο I - Σ Υ Ν  Τ Α Ξ Ε Ι Σ

• Κατά την περίοδο 1991-1993 οι πραγματικοί μισθοί μειώνονταν με μέσο 

ρυθμό 4% ετησίως. Από το 1994 οι μειώσεις των μισθών γίνονται 

αυξήσεις. Από το 1995 και μετά οι πραγματικοί μισθοί στην Ελλάδα 

αυξάνονται με ρυθμό υψηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Πιο συγκεκριμένα, κατά την τελευταία οκταετία 1995-2002 οι μισθοί στην 

Ελλάδα αυξάνονταν κατά μέσο όρο κατά 3% πάνω από τον πληθωρισμό, 

όταν η αντίστοιχη αύξηση κατά μέσο όρο στην Ευρωζώνη ήταν μόλις 0,3%.
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Ε Ι Σ Ο Δ Η Μ Α  Τ Λ - Μ Ι Σ  Θ Ο I - Σ Υ  Ν  Τ Λ Ξ  Ε Ι Σ

Πηγή: Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Κοινωνικοί Προϋπ/σμοί (ε: εκτίμηση)

• Παρόμοια είναι η κατάσταση και με τις συντάξεις. Στην περίοδο 1991-1993 

οι συντάξεις μειώνονταν, κατά μέσο όρο, κατά 5% ετησίως. Η κατάσταση 

αντιστράφηκε το 1994. Το ύψος των συντάξεων πλέον αυξάνεται με

σημαντικούς ρυθμούς. Προσπάθεια γίνεται αυτές οι αυξήσεις να κινούνται 

κοντά στον πληθωρισμό διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο το εισόδημα των 

συνταξιούχων.
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Ε Ι Σ Ο Δ Η Μ Α  Τ Α - Μ  I Σ  Θ Ο I - Σ  ΥΝ ΤΑ Ξ Ε I Σ

Μέση φορολογία εργάτη (δίχως παιδιά) στην Ε.Ε για το 2001

35

Πηγή: ΟΟΣΑ

Σημαντικός παράγοντας ενίσχυσης του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων, είναι 

η χαμηλή φορολόγηση του εισοδήματος τους. Αναλυτικότερα κατά το 2001 η 

Ελλάδα είναι η χώρα με την χαμηλότερη φορολογία εισοδήματος (για εργάτη 

δίχως παιδιά) μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. Επιπλέον, το εισόδημα των 

ελληνικών νοικοκυριών αυξάνεται και ως αποτέλεσμα της νέας φορολογικής 

μεταρρύθμισης η οποία ήδη εφαρμόζεται από τις αρχές του 2003. Η 

φορολογική μεταρρύθμιση αυτή έχει τα εξής βασικά σημεία::

'λ Αύξηση του αφορολογήτου ορίου για οικογένειες με δύο και με τρία 

παιδιά

ν' Διατήρηση της μικρής φορολογικής επιβάρυνσης σε δαπάνες με υψηλό 

κοινωνικό χαρακτήρα (τόκοι στεγαστικών δανείων, δαπάνες για ενοίκιο 

κύριας κατοικίας, δαπάνες για ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη, 

δαπάνες για ασφάλιστρα ζωής κλπ) 

ν' Κατάργηση του φόρου ιδιοκατοίκησης

ν' Κατάργηση φόρου μεταβίβασης για οικογενειακά περιουσιακά στοιχεία 

κατά το ίδιο ποσό απαλλαγής για την αγορά πρώτης κατοικίας 

Η θετική πορεία των συντάξεων και των πραγματικών μισθών μετά το 1994 

είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που ασκεί η κυβέρνηση για οικονομική ανάπτυξη 

και κοινωνική συνοχή. Οι εργαζόμενοι συμβάλλουν στην ανάπτυξη και αμείβονται 

γι’ αυτό. Επιπλέον η νέα φορολογική μεταρρύθμιση ενισχύει τα χαμηλά 

εισοδήματα και κατανέμει δικαιότερα τα φορολογικά βάρη.
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Β.3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΟΧΗ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ

• Βασικό στοιχείο της Κυβερνητικής πολιτικής μετά το 1996 αποτελεί η μείωση 

των παρατηρούμενων ανισοτήτων των ελληνικών Περιφερειών και η 

αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων των πόλεων και περιφερειών 

της χώρας. Προς αυτήν την κατεύθυνση τα οφέλη της Οικονομικής ανάπτυξης 

των τελευταίων ετών μοιράζονται σε όλες τις περιφέρειες της χώρας με τρόπο 

που να μειώνει τις παρατηρούμενες περιφερειακές ανισότητες.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

1998 1999 2000 2001 2002

■  Κρήτη □  Δυτική Ελλάδα □  Στερεά Ελλάδα εκτός Αττικής □Θεσσαλία ·Ήττειρος

Πηγή: Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ Γ'ΚΠΣ

Κατανομή Συνολικού  ΚΠΣ μεταξύ Κέντρου και Περιφέρειας

Πηγή: Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών

• Η μείωση των ανισοτήτων του βιοτικού επιπέδου των Ελληνικών 

περιφερειών προωθείται και με την χρηματοδότηση των μεγάλων έργων 

υποδομής του Γ’ ΚΠΣ. Πιο συγκεκριμένα, η κατά κεφαλήν χρηματοδότηση 

των ελληνικών περιφερειών εκτός Αττικής είναι υπερδιπλάσια από την 

αντίστοιχη κατά κεφαλήν χρηματοδότηση της Αττικής. Επιπλέον στο σύνολο 

των 13 περιφερειών της Ελλάδας οι 10 περιφέρειες έχουν κατά κεφαλή 

δαπάνη (σε €) μεγαλύτερη του μέσου όρου αποδεικνύοντας έμπρακτα την 

στήριξη της Κυβέρνησης προς την Ελληνική περιφέρεια.
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ

Πηγή: ΕιπΌείεί-Διαρθρωτικοί Δείκτες
Σημείωση: Μείωση του δείκτη σημαίνει μείωση των ανισοτήτων

• Το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι η μείωση των ανισοτήτων των 

περιφερειών. Ιδιαίτερα όσον αφορά την απασχόληση οι περιφερειακές 

ανισότητες στην Ελλάδα μειώνονται συνεχώς όταν σε άλλες χώρες της Ε.Ε 

αυξάνονται. Οι ισόρροπή ανάπτυξη η οποία προωθείται και οι πολιτικές 

ενίσχυσης της συνοχής των περιφερειών αποδίδουν τα τελευταία χρόνια
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ
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Πηγή: Υ.Ε.Ν

• Οι επενδύσεις στις Περιφέρειες βελτιώνουν τις υποδομές και αυξάνουν 

την συνοχή. Το 1993 μόνο 5 ελικοδρόμια ήταν υπό κατασκευή. Σήμερα 

λειτουργούν 32 σύγχρονα ελικοδρόμια (Ελικοδρόμια Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και Ελικοδρόμια Νοσοκομείων με άδεια). Επίσης σε 

ολόκληρη την Ελληνική περιφέρεια βρίσκονται 19 ελικοδρόμια σε φάση 

ολοκλήρωσης εργασιών και 8 ελικοδρόμια υπό κατασκευή αυξάνοντας 

κατακόρυφα τον συνολικών αριθμό των ελικοδρομίων για τα επόμενα 

χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο μικραίνουν οι αποστάσεις με τα ακριτικά νησιά 

και καλλιεργείται το αίσθημα ασφάλειας στους κατοίκους των νησιών αυτών.

• Εκτός από τα ελικοδρόμια τα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας έχουν 

αναβαθμισθεί με επενδύσεις κατά την περίοδο 1993 -  2001 ύψους 152 εκ. 

ευρώ περίπου ενώ μόνο κατά το 2002 ολοκληρώθηκαν έργα συνολικής 

δαπάνης 61 εκ. Ευρώ .Επιπλέον κατά την διετία 2002-2003 έχουν εκπονηθεί 

μελέτες για επιπλέον επενδύσεις σε περιφερειακά αεροδρόμια και 

ελικοδρόμια συνολικού προϋπολογισμού 1,5 δις ευρώ.
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ
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• Τα πλοία που διασχίζουν τις ελληνικές θάλασσες και φέρνουν πιο κοντά 

τους κατοίκους των νησιών είναι τώρα πιο πολλά, πιο γρήγορα με σχετικά 

μικρότερη ηλικία. Παράλληλα, τα δρομολόγια που συνδέουν τον Πειραιά με 

τα νησιά της Ελλάδος είναι περισσότερα προωθώντας τον τουρισμό και την 

οικονομική ανάπτυξη των ακριτικών νησιών .

35



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ

Ο δικό δ ίκτυο

•  Μεγάλες περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας συνδέονται πλέον με 

σύγχρονους αυτοκινητόδρομους. Ο κεντρικός άξονας Πάτρα -  Αθήνα -  

Θεσσαλονίκη Εύζωνοι (ΠΑΘΕ) συνολικού μήκους 774 χλμ έχει 

ολοκληρωθεί κατά το ήμισυ και περισσότερο. Το ήμισυ σχεδόν της Εγνατίας 

Οδού, που θα διατρέχει τη Βόρειο Ελλάδα, έχει ολοκληρωθεί.

• Με την ολοκλήρωση αυτών των μεγάλων έργων και άλλων, όπως η ζεύξη 

Ρίου-Αντιρρίου, σταματά η απομόνωση πολλών περιοχών της χώρας. Η 

φύση της χώρας δεν θα στέκεται πλέον εμπόδιο στην αύξηση της 

οικονομικής δραστηριότητας προωθώντας την ανάπτυξη και την απασχόληση 

σε απομακρυσμένες περιοχές.
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Β.4. ΥΓΕΙΑ -  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

37



ΥΓΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

• Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της EUROSTAT, η Ελλάδα κατά το 2000 

δαπάνησε για πολιτικές Κοινωνικής Προστασίας (26,4%) του ΑΕΠ ετησίως, 

συγκλίνοντας αισθητά προς τον μέσο κοινοτικό όρο (27,3%). Αντιθέτως, κατά 

την τριετία 1991-1993 η ψαλίδα των κοινωνικών δαπανών στην Ελλάδα σε 

σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνοιξε (από 4,8 ποσοστιαίες 

μονάδες το 1991 σε 6,7 ποσοστιαίες μονάδες το 1993) υποβαθμίζοντας με αυτόν 

τον τρόπο τις υπηρεσίες κοινωνικού κράτους προς τον Έλληνα πολίτη. Η 

ανοδική αυτή τάση των δαπανών για κοινωνικό κράτος συνεχίζεται 

μηδενίζοντας την απόσταση που χωρίζει την Ελλάδα από τον μέσο όρο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα θα έχει την δυνατότητα: 

ενίσχυσης του εισοδήματος των συνταξιούχων, βελτίωσης της υγειονομικής 

περίθαλψης, και άμεσης να στήριξης των ανέργων και των ασθενέστερων 

κοινωνικά ομάδων εν' γένει.
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ΥΓΕΙΑ -  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

• Συγκρίνοντας τις κατά κεφαλήν κοινωνικές δαπάνες των κρατών μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την εξαετία 95-00, η Ελλάδα είναι η χώρα με την 

μεγαλύτερη ανάπτυξη κοινωνικών δαπανών (42,6 %) αφήνοντας πίσω χώρες 

με παράδοση στην κοινωνική προστασία των πολιτών τους. Επιπλέον ο μέσος 

όρος των κατά κεφαλή κοινωνικών δαπανών στην Ε.Ε-15 (8,7%) αντιστοιχεί 

στο 20% των αντίστοιχων δαπανών για την Ελλάδα αποδεικνύοντας με αυτόν 

τον τρόπο ότι η απόσταση που στο παρελθόν χώριζε την Ελλάδα με τα Κράτη 

μέλη της Ε.Ε συνεχώς μικραίνει. Αυτή η μεγάλη αύξηση των κοινωνικών 

δαπανών βοηθά στην οργάνωση ενός σύγχρονο κοινωνικού κράτους το οποίο 

είναι σε θέση να υποστηρίζει ενεργά τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.
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ΥΓΕΙΑ -  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

•  Η Ελλάδα κατέχει σήμερα ως προς τις δαπάνες για κοινωνική προστασία 

την πρώτη θέση μεταξύ των χωρών του ευρωπαϊκού νότου. Το 1999 η 

Ελλάδα δαπανούσε το 25,5%, ενώ οι υπόλοιπες χώρες δεν ξεπερνούσαν το 23% 

κατά μέσο όρο. Το 2000 η Ελλάδα δαπάνησε 26,4% ενώ οι υπόλοιπες χώρες 

δαπάνησαν κατά μέσο όρο 22,6%. Δηλαδή, όταν η χώρα μας συγκρίνεται με 

χώρες που έχουν παρόμοια κοινωνική οργάνωση με εμάς, αναδεικνύεται 

πρωταθλήτρια στις κοινωνικές δαπάνες.
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ΥΓΕΙΑ -  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Υγεία

• Η κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης του ύψιστου αγαθού της 

Υγείας, αυξάνει κάθε χρόνο τις δαπάνες για τη χρηματοδότησή της. Από το 

1995 μέχρι σήμερα οι δημόσιες δαπάνες Υγείας έχουν διπλασιαστεί. Εφέτος 

διατίθενται περισσότερα από 3 δις ευρώ προωθώντας την αναβάθμιση των 

δημόσιων υπηρεσιών υγείας.
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ΥΓΕΙΑ -  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
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• Ο αριθμός των υπηρετούντων γιατρών στο Ε.Σ.Υ αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο 

βελτιώνοντας τις υπηρεσίες υγείας σε όλη την Ελληνική περιφέρεια. Έτσι ενώ 

το 2002 το σύνολο των γιατρών ήταν 22.050, το 2003 αυξήθηκε σε 23.070 από 

τους οποίους οι 10.680 είναι ειδικευμένοι γιατροί, οι 7.200 είναι ειδικευόμενοι 

γιατροί, οι 2.700 είναι πανεπιστημιακοί γιατροί και τέλος οι 2.490 είναι 

αγροτικοί γιατροί.
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ΥΓΕΙΑ -  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ν  Ν έα  νοσοκομ εία  κα ι επ εκ τά σ εις  υφ ιστάμ ενω ν υποδομώ ν.

Η βελτίωση των οικονομικών του κράτους που έχει επιτελεστεί τα τελευταία 

χρόνια δίδει την δυνατότητα για την κατασκευή νέων νοσοκομείων καθώς και 

επεκτάσεων σε ήδη υπάρχοντα νοσοκομεία . Πιο συγκεκριμένα κατά την 

δεκαετία 1993-2002 ολοκληρώθηκαν και λειτούργησαν τα εξής νοσοκομεία: 

ν '  Γεν. Νοσοκομείο Γιαννιτσών 

ν' Γεν. Νοσοκομείο Ξάνθης 

ν' Γεν. Νοσοκομείο Ελευσίνας 

ν' Γεν. Νοσοκομείο Λιβαδειάς 

^  Γεν. Νοσοκομείο Μεσολογγίου 

'λ Γεν. Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 

ν' Γεν. Νοσοκομείο Λάρισας 

ν' Γεν. Νοσοκομείο Χανίων 

ν '  Γεν. Νοσοκομείο Ρόδου 

ν' Γεν. Νοσοκομείο Καλαμάτας 

ν' Παν. Γ εν. Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης 

Ενώ κατά την πενταετία 1998-2002 επεκτάθηκαν τα ακόλουθα νοσοκομεία: 

ν' Γεν. Νοσοκομείο Δράμας 

ν' Γεν. Νοσοκομείο Σπάρτης 

ν' Γεν. Νοσοκομείο Φλώρινας 

ν' Γεν. Νοσοκομείο Τρίπολης 

ν' Γεν. Νοσοκομείο Σάμου 

ν' Γεν. Νοσοκομείο Κορίνθου 

ν" Γεν. Νοσοκομείο Λήμνου 

ν' Γεν. Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου 

ν' Γεν. Νοσοκομείο Αγλαΐα Κυριάκού 

ν' Γεν. Νοσοκομείο Μυτιλήνης 

ν' Γεν. Νοσοκομείο Βενιζέλειο- Πανάκειο
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ΥΓΕΙΑ -  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

• Σημαντικό είναι το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των νέων νοσοκομείων και 

επεκτάσεων που έχουν επιτελεσθεί αφορούν κυρίως την Ελληνική επαρχία, 

καλύπτοντας έτσι αποτελεσματικά το κενό της υγειονομικής περίθαλψης που τόσα 

χρόνια υπήρχε ανάμεσα στο κέντρο και στην περιφέρεια. Εντός του 2003 

αντίστοιχα αναμένεται να ολοκληρωθούν πέντε νέα νοσοκομεία (Σερρών, 

Δυτικής Αττικής, Θήβας, Γρεβενών, Πύργου) ενώ επεκτείνονται τα νοσοκομεία 

Τζάνειο, Σισμανόγλειο, Γ.Ν Άργους, Γ.Ν Ιωαννίνων, Γ.Ν Πρέβεζας.
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ΥΓΕΙΑ -  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
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Πηγή: Υπ. Υγείας

• Στις 31/12/2002 λειτουργούσαν 460 κλίνες ΜΕΘ και ΜΑΘ. Σήμερα 

λειτουργούν ήδη 21 νέες κλίνες ενώ μέχρι τον Ιούλιο του 2003 θα 

λειτουργήσουν άλλες 34 νέες κλίνες ΜΕΘ και ΜΑΘ. Έως το τέλος του 2003 θα 

λειτουργήσουν 76 νέες κλίνες βελτιώνοντας το επίπεδο υγειονομικής 

περίθαλψης στην Ελλάδα.

• Σήμερα τα ελληνικά νοσοκομεία αποκτούν σύγχρονο εξοπλισμό, 

στελεχώνονται με υψηλού επιπέδου ιατρικό και νοσοκομειακό προσωπικό με 

αποτέλεσμα την αποτελεσματικότερη και αρτιότερη παροχή περίθαλψης προς 

τον Έλληνα πολίτη.
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ΥΓΕΙΑ -  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Πηγή: Υπ.Υγείας
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ΥΓΕΙΑ -  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

• Τα ελληνικά νοσοκομεία αυξάνονται, επεκτείνονται, εξοπλίζονται. Οι Έλληνες 

αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο δικό τους σύστημα υγείας. 

Μειώνεται συνεχώς ο αριθμός των ατόμων που αναζητούν θεραπεία στο 

εξωτερικό.

Ε Κ Α Β

• Προσπάθεια γίνεται και για τον εκσυγχρονισμό του Ε.Κ.Α.Β. Πιο συγκεκριμένα 

το ΕΚΑΒ σήμερα διαθέτει 435 ασθενοφόρα και 12 δίκυκλες μονάδες για την 

παροχή άμεσης ιατρικής βοήθειας ενώ ολοκληρώνεται η προμήθεια 270 

επιπλέον ασθενοφόρων καθώς και 2 οχημάτων αντιμετώπισης καταστροφών. 

Παράλληλα λειτουργεί και το Ι.Ε.Κ-Ε.Κ.Α.Β μέσω του οποίου γίνεται η 

κατάρτιση των εργαζομένων του ΕΚΑΒ. Έως τον Ιούνιο του 2003 θα έχουν 

αποφοιτήσει 1210 άτομα ενώ μέχρι τον Φεβρουάριο του 2004 άλλα 330 άτομα 

ενισχύοντας την αποτελεσματική λειτουργία του Ε.Κ.Α.Β.
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ΥΓΕΙΑ -  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Πηγή :Υπ. Υγείας

• Αποτέλεσμα της βελτίωσης των υπηρεσιών περίθαλψης είναι η μείωση της 

μέσης διάρκειας νοσηλείας από 9.4 ημέρες το 1993 σε 5.75 ημέρες το 2002, 

αποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο τον συνεχή εκσυγχρονισμό των 

νοσοκομείων μας

• Η αναπτυξιακή πορεία της χώρας μας εγγυάται την συνεχή βελτίωση του τομέα 

της υγείας.
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Β.5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

• Οι δαπάνες για την εκπαίδευση αυξάνονται γρήγορα τα τελευταία χρόνια. 

Αποτέλεσμα αυτής της αύξησης είναι η σταδιακή σύγκλιση με την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και σε αυτό τον τομέα.
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ΕΚΠΛΙΑΕΥΣΗ
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Πηγή : Υπ. Παιδείας

• Τα τελευταία χρόνια έγινε ένα μεγάλο άλμα στον αριθμό των 

χρησιμοποιούμενων αιθουσών διδασκαλίας τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και 

στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σήμερα το 65% των Λυκείων της χώρας 

διαθέτουν εργαστήρια Φυσικής -  Χημείας, ενώ το 1993 το αντίστοιχο ποσοστό 

ήταν μόνο 13%, πράγμα που καταδίκαζε 9 στους 10 μαθητές να μην έχουν 

επαρκή κατάρτιση. Επιπρόσθετα προγραμματίζονται νέα Εργαστήρια σε 1876 

Γυμνάσια , 575 Ενιαία Λύκεια και 538 Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια 

(ΤΕΕ).
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ΕΚΠΑΙΑΕΥΣΗ

Εργαστήρια Πληροφορικής

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

6914

- ■

-

2202

692
■

::ρ Μ

□  1993 
■  2002

Δημοτικά οχολεία μόνον Σύνολο Σχολείων

Η/Υ ανά 1000 μαθητές

■  2000 Ξ 2 0 0 2  Η  Στόχος 2003

Πηγή : Υπ. Παιδείας

• Η διάθεση περισσοτέρων οικονομικών πόρων οδηγεί στην αύξηση του 

αριθμού των Εργαστηρίων πληροφορικής στην βελτίωση του εξοπλισμού των 

σχολείων με υπολογιστές και στην άμεση πρόσβαση των μαθητών στο 

Ίντερνετ. Επιπρόσθετα για πρώτη φορά διορίζονται 2.500 εκπαιδευτικοί της 

Πληροφορικής (2000-2002) στη Β'βάθμια εκπαίδευση, ενώ παράλληλα 

πραγματοποιείται το πρωτοπόρο επιμορφωτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στις 

Νέες Τεχνολογίες για 76.000 εκπαιδευτικούς της Α'βάθμιας και ΕΓβάθμιας..
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εισακτέοι φοιτητές στα ΑΕΙ και ΤΕΙ
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

• Η άνοδός του μορφωτικού επιπέδου του Ελληνικού πληθυσμού που 

επιτελείται συνδέεται άμεσα με την αύξηση των θέσεων στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση. Έτσι κατά το χρονικό διάστημα 1993-2002 παρατηρείται αύξηση 

των εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατά 98% από 41.938 το 1993 σε 

83.050 το 2002. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα υπήρξε παράλληλη αύξηση των 

τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά 34,5% και αύξηση του 

διδακτικού προσωπικού κατά 42%. Αυτό σημαίνει ότι 42.000 επιπλέον 

Ελληνικές οικογένειες δεν είναι σήμερα υποχρεωμένες να στείλουν το παιδί 

τους σε μακρινές χώρες για να σπουδάσει, αλλά τα παιδιά τους μπορούν να 

σπουδάσουν σε ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και μάλιστα με 

μικρότερο κόστος.

• Ευκαιρία για πρόσβαση στην Ανώτατη εκπαίδευση δίδεται και μέσω του 

Ανοικτού Πανεπιστημίου το οποίο δίδει το δικαίωμα σπουδών 

Πανεπιστημιακού επιπέδου σε όσους δεν έχουν την δυνατότητα τακτικής 

παρακολούθησης μαθημάτων (εργαζόμενοι, κλπ). Σήμερα ήδη φοιτούν 6000 

προπτυχιακοί καθώς και 5000 μεταπτυχιακοί φοιτητές ενώ ο αριθμός τους 

αναμένεται να αυξηθεί.
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Β.6. ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

• Η Ελληνική Αστυνομία στην προσπάθεια εδραίωσης του αισθήματος 

ασφάλειας προχώρησε σε ραγδαία αύξηση της δύναμης της σε ένστολο 

προσωπικό κατά την τελευταία δεκαετία (1994-2003). Το ένστολο 

προσωπικό από 39.975 άτομα κατά το 1994 αυξήθηκε σε 52.123 άτομα το 

2003. Δηλαδή, σε κάθε τρεις αστυνομικούς προστέθηκε άλλος ένας, βοηθώντας 

με αυτόν τον τρόπο στην αποτελεσματικότερη αστυνόμευση της Ελληνικής 

Επικράτειας. •

• Πιο συγκεκριμένα, για την αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης από το 1998 

έως και σήμερα έχουν προσληφθεί 4.587 Συνοριακοί Φύλακες. Επίσης 

λειτουργούν ήδη 55 Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Με αυτόν τον τρόπο 

καθίσταται αποτελεσματικότερη η επιτήρηση των συνόρων της χώρας. Οι 

κάτοικοι των ακριτικών περιοχών αισθάνονται πλέον περισσότερο 

ασφαλείς καθώς ενισχύεται η αποτροπή της παράνομης εισόδου 

αλλοδαπών, ενώ γίνεται άμεση επαναπροώθηση όσων εισέρχονται 

παρανόμως.

• Για την φρούρηση στόχων έχουν προσληφθεί έως σήμερα 2.269 Ειδικοί 

Φρουροί με αποτέλεσμα την αποδέσμευση του αστυνομικού προσωπικού και 

την διάθεση του στην πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Μεταφορικά μέσα (*) Ελληνικής Αστυνομίας
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Πηγή: Υπουργείο Δημόσιας Τάξης

• Ιδιαίτερη σημασία δίδεται τα τελευταία χρόνια για τον εξοπλισμό των 

Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας. Ειδικότερα μέσα από το τακτικό 

πρόγραμμα προμηθειών και σύμφωνα με το νέο πενταετές εξοπλιστικό 

πρόγραμμα (1999-2003) ύψους 188 εκ. € διατίθενται σημαντικά κονδύλια, τα 

οποία χρηματοδοτούν την αναβάθμιση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού. 

Επιπρόσθετα βρίσκεται σε εξέλιξη και η υλοποίηση του προγράμματος 

αναμόρφωσης των κτιρίων της Ελληνικής Αστυνομίας το οποίο περιλαμβάνει 

τόσο την ανέγερση νέων κτιρίων όσο την συντήρηση των ήδη υπαρχόντων 

εγκαταστάσεων. Έχουν ήδη ολοκληρωθεί έργα αξίας 13 εκ. € ενώ 

προγραμματίζονται έργα αξίας 142 εκ. €.

6.891

1993-1997 1998-2003

ες, λεωφορεία, κλπ
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

•  Στον αγώνα για τη καταπολέμηση της Εγκληματικότητας παρατηρούνται 

θετικά αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα μετά την διετία 1997-1998 οι 

βασικοί δείκτες εγκληματικότητας βαίνουν μειούμενοι και σε γενικές κινούνται 

στο επίπεδο των αρχών της 10-ετίας του 1990. Κάτι τέτοιο αποκτά ιδιαίτερη 

σημασία εάν λάβουμε υπόψη τις δυσμενείς κατά καιρούς διεθνείς περιστάσεις 

(π.χ. αύξηση του κύματος λαθρομετανάστευσης λόγω Κοινωνικής και 

Πολιτικής Αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή). Παρά την κάμψη των βασικών 

μορφών εγκληματικότητας, σταθερός στόχος παραμένει η περαιτέρω 

μείωση του εγκλήματος από όπου και εάν προέρχεται.

Κλοπές-Διαρρήξεις 1996-2002
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Β.7 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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Πηγή:Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε

• Μέλημα της Κυβέρνησης είναι η αποτελεσματική προστασία του 

περιβάλλοντος. Προς αυτήν την κατεύθυνση έχουν πραγματοποιηθεί πλήθος 

έργων που στόχο είχαν την βελτίωση της ποιότητας ζωής του Έλληνα Πολίτη. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε την επεξεργασία αστικών λυμάτων όπου από 49 

εγκαταστάσεις το 1993 έχουν πενταπλασιαστεί και έχουν φτάσει τις 290 

εγκαταστάσεις σε ολόκληρη την χώρα. Εάν ληφθεί υπόψη και η ολοκλήρωση 

της εγκατάστασης λυμάτων της Ψυτάλλειας τότε το ποσοστό του συνολικά 

εξυπηρετούμενου πληθυσμού από αυτού του είδους τις εγκαταστάσεις 

υπερβαίνει το 75%

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων

290

49

1993 2002
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

• Από το 1993 έως σήμερα έχουν κατασκευασθεί και λειτουργούν 35 χώροι 

υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, 15 σταθμοί μεταφόρτωσης 

απορριμμάτων και 2 εργοστάσια ανακύκλωσης απορριμμάτων.

Ανεξέλεγκτες Χωματερές
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Πηγή:Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε

• Αν και οι ανεξέλεγκτες χωματερές εξακολουθούν να παραμένουν ως 

πρόβλημα στη χώρα μας θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο αριθμός τους σήμερα 

έχει μειωθεί σημαντικά από 6.500 το 1997 σε 1.458 το 2002. Με την 

υλοποίηση του «Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων» 

προβλέπεται η σταδιακή μείωσή τους με στόχο την εξαφάνισή τους στο τέλος 

του 2008.
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Β.8. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΚΑ ΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΓΡΑ ΦΕΙΟΚΡΑ ΤΙΑΣ

• Κύριο μέλημα της Κυβέρνησης αποτελεί η καταπολέμηση της 

γραφειοκρατίας και η απλούστευση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον έλληνα 

πολίτη. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν ληφθεί μέτρα που στόχο έχουν την 

ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των συναλλαγών του 

πολίτη με το δημόσιο.

Πηγή: ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

•  Σήμερα λειτουργούν 677 Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) στην 

ελληνική επικράτεια με άμεσο στόχο το πλήθος τους να φθάσει τα 1.100 

κέντρα. Παράλληλα αναμένεται η αύξηση των αρμοδιοτήτων των Κέντρων 

Εξυπηρέτησης Πολιτών από 300 που είναι σήμερα, σε 1000 μέχρι τα τέλη 

του 2003.
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ΚΛ ΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΓΡΑ ΦΕΙΟΚΡΑ ΤΙΑΣ
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Πηγή: ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

Η γραμμή “1502” αποτελεί μια νέα υπηρεσία η οποία στόχο έχει την

τηλεφωνική διεκπεραίωση πλήθους συναλλαγών ανάμεσα στους πολίτες και τις

Δημόσιες Υπηρεσίες. Σε πρώτη φάση μέσω της συγκεκριμένης γραμμής παρέχοντο 

5 πιστοποιητικά-δικαιολογητικά ενώ σήμερα παρέχονται 59 πιστοποιητικά- 

δικαιολογητικά ενώ μέχρι το τέλος του 2003 αναμένεται ο αριθμός τους να αυξηθεί 

σε 70. Οι χρήστες της συγκεκριμένης τηλεφωνικής γραμμής παρουσίασαν αύξηση 

και από 281.179 το 2000 έφθασαν τους 328.562 το 2001 και τους 338.788 το 2002 

παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο σε ολοένα και περισσότερους έλληνες την 

δυνατότητα άμεσης διεκπεραίωσης των συναλλαγών τους με το δημόσιο. Η

αποτελεσματικότητα της γραμμής «1502» είναι αναγνωρισμένη και διεθνώς

μιας και πρόσφατα βραβεύθηκε από τον ΟΗΕ για τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας των δημοσίων υπηρεσιών μεταξύ αντιστοίχων υπηρεσιών 

χωρών της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής.
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Γ.1. ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟ ΜΙΑ -ΕΡΕ ΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

• Σημαντικές είναι οι αλλαγές που έχουν επέλθει στην Ελληνική Οικονομία από 

την προώθηση νέων τεχνολογιών σχετικών με τον κλάδο της Πληροφορικής 

και των Επικοινωνιών. Η Τεχνολογική απόσταση της Ελλάδος από την Ε.Ε 

μειώνεται σταδιακά μέσα από την αύξηση της κατά κεφαλήν δαπάνης και στους 

δύο κλάδους. Συνεπακόλουθα, οι δαπάνες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

στην Ελλάδα ως ποσοστό του ΑΕΠ προσεγγίζουν εκείνες άλλων χωρών του 

Ευρωπαϊκού Νότου.

Πληροφορική και Επικοινωνίες ως ποσοστό του

Πηγή : European Information Technology Observatory (2003)
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ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Συνδρομητές κινητών τηλεφώνων ανά 1000

Ελλάδα Ε.Ε-15

Πηγή: Eurostat, Statistics in focus 2003

• Σημαντικό μέρος της αύξησης των δαπανών για Νέες Τεχνολογίες στην Ελλάδα, 

έχει η ραγδαία αύξηση της κινητής τηλεφωνίας κατά τα τελευταία χρόνια. Μια 

αύξηση η οποία μας φέρνει στο ίδιο επίπεδο με τον μέσο όρο της Ε.Ε.

• Το διαδίκτυο αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τη δουλειά, τη 

μόρφωση και την ψυχαγωγία μας. Ο αριθμός των συνδέσεων με το διαδίκτυο, 

ιδιαίτερα στον τομέα των επιχειρήσεων έχει αυξηθεί σημαντικά ανοίγοντας 

νέους ορίζοντες στις Ελληνικές επιχειρήσεις.
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ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Μεγέθυνση της Νέας Οικονομίας στην Ελλάδα κατά το 
διάστημα 2001/2002

Χρήστες Η/Υ Χρήστες Χρήστες Κάτοχοι
Διαδικτύου Κινητής ηλεκτρονικού

Τηλεφωνίας Ταχυδρομείου

• Τα αποτελέσματα της ενίσχυσης των τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών είναι ενθαρρυντικά για την Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα 

κατά την διετία 2001-2002 στην Ελλάδα οι χρήστες του διαδικτύου αυξήθηκαν 

κατά 91%, οι κάτοχοι ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διπλασιάσθηκαν, ενώ οι 

χρήστες Η/Υ και κινητής τηλεφωνίας αυξήθηκαν σε μεγάλο ποσοστό. Αυτή η 

δυναμική όμως της Νέας Οικονομίας στην Ελλάδα αναμένεται να συνεχισθεί 

και τα επόμενα χρόνια. Ειδικότερα για το 2004 (σε σχέση με το 2003) εκτιμάται 

ότι η μεγέθυνση της αγοράς Νέων Τεχνολογιών στην Ελλάδα θα είναι 

μεγαλύτερη από εκείνη της Ε.Ε ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την 

Ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Οικονομίας.
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ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ -ΕΡΕ ΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

• Για την ανάπτυξη της νέας οικονομίας και της Κοινωνίας της Πληροφορίας 

στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια διατίθενται από το Γ' ΚΠΣ, και 

συγκεκριμένα από το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της 

Πληροφορίας», κονδύλια 2,8 δισ. ευρώ (1 τρισ. δρχ.).

• Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» χρηματοδοτεί 

μια σειρά από δράσεις για τον εξοπλισμό των σχολείων με νέες 

τεχνολογίες, τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων για την σύνδεσή τους στο 

διαδίκτυο, την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, την κατάρτιση 

στις νέες τεχνολογίες και την ανάπτυξη ευρυζωνικών τηλεπικοινωνιακών 

υποδομών. Ήδη κατά το 2002 6.708 σχολεία είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο 

ενώ ήδη λειτουργούν 6.204 εργαστήρια νέων τεχνολογιών με 63.354 Η/Υ. 

Παράλληλα βρίσκεται σε διαδικασία αναβάθμισης το Πανελλήνιο Σχολικό 

Δίκτυο ενώ σημαντικά αναπτύσσεται και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και 

Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) το οποίο πλέον συνδέει συνολικά 73 φορείς (Εθνικά 

Ερευνητικά Κέντρα, Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Ιδρύματα, λοιποί 

Ερευνητικοί οργανισμοί) και εξυπηρετεί 190.000 χρήστες

• Παράλληλα, δημιουργούνται οι συνθήκες για την ανάπτυξη και 

χρηματοδότηση νέων επιχειρήσεων που εστιάζουν στην τεχνολογία, με

ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση των επενδύσεων στην έρευνα και 

τεχνολογία, των επενδύσεων επιχειρηματικών συμμετοχών, καθώς και με 

νέους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς.

• Οι Ελληνικές επιχειρήσεις με μεγαλύτερη δραστηριοποίηση στην Έρευνα 

και Τεχνολογία είναι αυτές που σχετίζονται με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Ειδικότερα, περισσότερο από 30% της 

συνολικής ερευνητικής προσπάθειας που διεξάγεται στις επιχειρήσεις αφορά 

τον ευρύτερο τομέα Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών.

• Το Ελληνικό ερευνητικό δυναμικό σε θέματα της Κοινωνίας των 

Πληροφοριών διαχρονικά πετυχαίνει (παρά τον αυξανόμενο ανταγωνισμό) 

υψηλές επιδόσεις στα αντίστοιχα Κοινοτικά Προγράμματα Έρευνας και 

Τεχνολογίας (Πρόγραμμα-Πλαίσιο). Οι Ελληνικές ομάδες Έρευνας και
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ΝΕΑ ΟΙΚΟΝ ΟΜΙΛ-ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Τεχνολογίας αποσπούν με ανταγωνιστικές διαδικασίες περίπου 4-5% των 

πόρων από τα προγράμματα της ΕΕ σε θέματα Κοινωνίας της Πληροφορίας. 

Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό αν συγκριθεί τόσο με την 

αναλογία της πληθυσμού της Ελλάδας στο συνολικό πληθυσμό της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και με την αντίστοιχη αναλογία των ερευνητών της.
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