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Αγαπητέ Πρόεδρε,
Σε συνέχεια της χθεσινής τηλεφωνικής επικοινωνίας σας στέλνω τα
ακόλουθα
κείμενα:
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
1. Τις δηλώσεις Αλογοσκούφη (1.2.2005) μετά τη συνεδρίαση της 
κυβερνητικής
επιτροπής για την πορεία του Προγράμματος για την Κοινωνία της
Πληροφορίας
κατά το 2004.
2. Τις δηλώσεις Παυλόπουλου (1.2.2005) μετά τη συνεδρίαση της 
κυβερνητικής
επιτροπής για την πορεία του Προγράμματος για την Κοινωνία της
Πληροφορίας
κατά το 2004.
3. Την απάντηση του ΠΑΣΟΚ (6.2.2005) για την εξέλιξη του 
Προγράμματος στην
περίοδο της διακυβέρνησης της Νέας δημοκρατίας.
4. Ένα κείμενο της Επιτρόπου Reading που επισημαίνει τη μεγάλη 
καθυστέρηση
της Ελλάδας στη διάδοση των ευρυζωνικών υπηρεσιών, γεγονός που έχω 
αναλύσει
και στο βασικό κείμενο που σας έστειλα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
5. Ένα άρθρο μου στα νεα (5.9.2004), όπου αναπτύσσω τη θέση 
περί "αναπτυξιακής κόπωσης της ελληνικής οικονομίας"
6. Ένα κείμενό μου στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου του 
ΠΑΣΟΚ σχετικά
με την "επένδυση στον άνθρωπο και τη γνώση ως βασική προτεραιότητα 
στο



* πλαίσιο μιας πολιτικής δημιουργικής ανταγωνιστικότητας και κοινωνικής 
συνοχής
που επιδιώκει την αναζωογόνηση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας".
7. Μια ομιλία μου, ως ΓΓΒ το 2002, που επιχειρούσα να συνοψίσω τη 
βασική
πολιτική και τις κύριες προτεραιότητες για τις επιχειρήσεις, την 
επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα και την έως τότε πρόοδο 
των
δράσεων. Ασφαλώς τα αποτελέσματα των επιμέρους δράσεων 
βελτιώθηκαν στην
επόμενη περίοδο έως τον Μάρτιο του 2004.

Φοβάμαι ότι σας έχω "βομβαρδίσει".

Πάντα στη διάθεσή σας.
Με εκτίμηση 
Γιάννης Καλογήρου
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Ο πρώτος χρόνος διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας χάθηκε και για
την Κοινωνία της Πληροφορίας

1. Η σκληρή πραγματικ τητ α: Σημαντική επιβράδυνση

Με αφορμή τις πρόσφατες κυβερνητικές δηλώσεις για την πορεία του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος, για την Κοινωνία της Πληροφορίας, διαπιστώνουμε- 

με βάση τη συγκριτική αξιολόγηση ποσοτικών και άλλων αντικειμενικών δεικτών και 

όχι με βάση ευσεβείς πόθους, αυθαίρετη στατιστική και επαναλαμβανόμενη χρήση 

της διατύπωσης «θεαματική πρόοδος»- ότι στη διάρκεια του πρώτου έτους 

διαχείρισης του Προγράμματος από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ο 

ρυθμός εξέλιξής του επιβραδύνθηκε αισθητά. Η επιτάχυνση του Προγράμματος, 

που είχε επιτευχθεί από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ - μετά από πολλές δυσκολίες και 

λόγω του πολύπλοκου και καινοτόμου χαρακτήρα του συγκεκριμένου 

Προγράμματος- ανακόπηκε.

Συνολικά, στον πρώτο χρόνο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, είχαμε 

ελάχιστες νέες εντάξεις έργων στο Πρόγραμμα, ελάχιστες νέες προκηρύξεις, 

δραστική μείωση του ρυθμού αύξησης των δαπανών. Η μόνη πρόοδος που 

σημειώθηκε οφείλεται στην ένταξη έργων ψηφιοποίησης πολιτισμικού αποθέματος- 

για τα οποία όλες οι σχετικές διαδικασίες πρόσκλησης, υποβολής προτάσεων και 

αξιολόγησής τους είχαν ολοκληρωθεί πριν τις εκλογές- και στη φυσιολογική 

υπογραφή συμβάσεων ενός μέρους μόνον των έργων των οποίων η αξιολόγηση είτε 

είχε ολοκληρωθεί- αλλά οι συμβάσεις δεν είχαν υπογραφεί λόγω των εκλογών- είτε 

βρισκόταν πολύ κοντά στην ολοκλήρωση.

Ειδικότερα, τον Μάρτιο του 2004, όταν παρέλαβε η κυβέρνηση της Νέας 

Δημοκρατίας, ένα ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων περίπου 200 εκατ. ευρώ ήταν 

σε φάση υλοποίησης και 116 νέα έργα ή προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 

843 εκατ. ευρώ ήταν έτοιμα να προστεθούν στην υλοποίηση (βρίσκονταν σε φάση 

υπογραφής συμβάσεων, σε διαδικασία αξιολόγησης, σε ανοιχτή προκήρυξη). Το 

απόθειια αυτό των έργων αξίας πάνω από 1 δισεκ. ευρώ (δηλ. το 37% περίπου του 

συνολικού Προγράιιιιατος) δεν έγει έοκ σύιιερα επαρκάκ αάοποιηθεί.
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Τα νέα έργα που εντάγθηκαν στο Πρόγραμμα είναι λιγότερα από το 1/6 αυτών που 

είγαν ενταγθεί το 2003 ( 114 εκατ. ευρώ έναντι 708 εκατ. το 2003).

Τα νέα έργα που προκηρύγθηκαν είναι μόλκ το 1/8 αυτών που είγαν προκηρυγθεί το 

2003 (97 εκατ. ευρώ έναντι 800 εκατ. ευρώ το 2003).

Η αύξηση των δαπανών κάθε μήνα περιορίστηκε κατά ιιέσο όρο στο 6.3% έναντι 

9.6% του ιιέσου όρου του 2003.

Οι επιδόσεις υπολείπονται σημαντικά των στόχων που είχαν τεθεί για το 2004. 

Ο κεντρικός στόχος, που είχε τεθεί από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ως προς την 

απορρόφηση (ποσοστό δαπανών επί του συνόλου των δημοσίων δαπανών του 

Προγράμματος) ήταν 29% για το τέλος του 2004. Η σημερινή κυβέρνηση πέτυχε 

19.2% και πανηγυρίζει για τη «θεαματική πρόοδο» που πέτυχε. Πες, πες στο τέλος 

θα πειστεί και η ίδια ότι κάτι κάνει!

2. Η κυβέρνηση δεν έχει ιδέες, δεν έχει στρατηγική, δεν έχει 
πρ γρα μμα δράσης για την ανάπτυξη της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας στη χώρα

Τον Μάρτιο του 2004, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ παρέδωσε στην κυβέρνηση της 

Νέας Δημοκρατίας, εκτός από το απόθεμα έργων προς υλοποίηση και έναν 

προγραμματισμό έργων με σαφείς στόχους και χρονοδιαγράμματα, συγκεκριμένα 

εργαλεία για την καλύτερη υλοποίηση του Προγράμματος, μια συγκεκριμένη 

πολιτική πρόταση για την υποδοχή και την αξιοποίηση των έργων πληροφορικής που 

θα υλοποιηθούν. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αν και έγκαιρα και 

λεπτομερώς είχε προειδοποιηθεί για τις μεγάλες απαιτήσεις και τις πραγματικές 

δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένα τέτοιο Πρόγραμμα όχι μόνον αδράνησε, αλλά 

επιδιώκει κατά τη γνωστή της μέθοδο πρώτον να χαμηλώσει τον πήχυ και εν συνεχεία 

να «θριαμβολογήσει» μιλώντας για «θεαματική πρόοδο».

Πέρα, όμως, από τις μειωμένες ποσοτικές επιδόσεις, η κυβέρνηση της Νέας 

Δημοκρατίας δεν έχει παρουσιάσει ούτε μια νέα ιδέα ούτε μια νέα πρωτοβουλία για 

την ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας στη χώρα. Η τελευταία ουσιαστικά



σημαντική πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για τη δημιουργία ευρυζωνικών 

δακτυλίων στις πόλεις είχε υπογραφεί από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Αντιθέτως, 

σημαντικές πρωτοβουλίες για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, για τις 

μικρές επιχειρήσεις, για την συνέχιση της κατάρτισης των εκπαιδευτικών στην 

πληροφορική και το Ίντερνετ και για τη μαζική κατάρτιση των ενηλίκων που 

κινδυνεύουν με ψηφιακό αναλφαβητισμό, καθώς και για τις περιφέρειες καθυστερούν 

αδικαιολόγητα.

Γενικότερα, η χώρα δεν έχει σήμερα στρατηγική για την ανάπτυξη της 

Κοινωνίας της Πληροφορίας για την περίοδο 2004-2008. Η ανάγκη αυτή, εκτός των 

άλλων, πηγάζει και από τη συμβατική υποχρέωση της χώρας έναντι του 

Προγράμματος και της εταιρικής σχέσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυβέρνηση 

του ΠΑΣΟΚ, έγκαιρα προετοίμασε κείμενο στρατηγικής για τα επόμενα χρόνια έως 

το 2008 («Ψηφιακή Υπόσχεση: Για μια καλύτερη κοινωνία 'με περισσότερες 

δυνατότητες για όλους με την αξιοποίηση της πληροφορικής και του Διαδικτύου») 

και το έθεσε στα τέλη του 2003 σε δημόσια διαβούλευση. Η κυβέρνηση της Νέας 

Δημοκρατίας ούτε αξιοποίησε το συγκεκριμένο κείμενο, ούτε διαμόρφωσε δικό της. 

Απλώς, μετά ένα χρόνο, δηλώνει σήμερα ότι έχει ξεκινήσει διαδικασία κατάρτισης 

στρατηγικής για την περίοδο 2007-2013.

3. Όμως η δημιουργία της «Κοινωνίας της Πληροφορίας για 
λους» είν αι μια δύσκολη και απαιτητική υπ θέση , αλλά 
εντελώς απαραίτητη για τη μελλοντική προοπτική της χώρας 
μας

Η ουσιαστική και εκτεταμένη αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορικής, του 

διαδικτύου και των σύγχρονων τηλεπικοινωνιών αποτελεί όρον «εκ των ουκ άνευ» 

για τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας, για τη βελτίωση της θέσης της 

ελληνικής οικονομίας και των ελληνικών επιχειρήσεων στον διεθνή ανταγωνισμό, για 

τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και την καλύτερη εξυπηρέτηση του 

πολίτη και των επιχειρήσεων, για την αναβάθμιση και την αναδιοργάνωση των 

υπηρεσιών υγείας, για τη διάδοση της γνώσης και την αξιοποίηση του πλούσιου 

πολιτισμικού και ιστορικού αποθέματος της χώρας.

Η χώρα μας με πρωτοβουλία της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και σε συνεργασία

με όλες τις κοινωνικές, επιστημονικές και επιχειρηματικές δυνάμεις της χώρας

διαμόρφωσε για πρώτη φορά ένα συνολικό πρόγραμμα για την Κοινωνία της
3



Πληροφορίας, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα εθνικά προγράμματα στον 

ευρωπαϊκό χώρο, του οποίου πέτυχε τη συγχρηματοδότηση με την Ευρωπαϊκή 

Ένωση στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κοινωνίας της Πληροφορίας, ένα 

πολύπλοκο, καινοτόμο και διατομεακό Πρόγραμμα, μετά τις παιδικές ασθένειες και 

τις πολλές δυσκολίες- υποκειμενικές και αντικειμενικές- που αντιμετώπισε, τέθηκε 

σταδιακά σε τροχιά επιτάχυνσης, χωρίς να απωλεσθεί- παρά τις συνεχώς 

διαψευδόμενες προβλέψεις της τότε αντιπολίτευσης της Νέας Δημοκρατίας- ούτε ένα 

ευρώ.

Τα πρώτα αποτελέσματα από την αξιοποίηση της πληροφορικής και των 

τηλεπικοινωνιών έχουν ήδη γίνει ορατά στην εκπαίδευση, στα δίκτυα των 

πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων, στις φορολογικές αρχές, στα ΚΕΠ, 

στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα οφέλη φάνηκαν και στη θεαματική αύξηση στην 

περίοδο 2001-2003 της χρήσης της πληροφορικής και του Ιντερνέτ που σημειώθηκε 

ιδίως μεταξύ των νέων (μαθητές, φοιτητές κ.α.) και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Τέλος, η πρόοδος αποτυπώθηκε και στον ουσιαστικό ρόλο που έπαιξε το Εθνικό 

Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας στην ανάπτυξη των ερευνητικών και 

πανεπιστημιακών δικτύων των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Δυστυχώς, σήμερα διαπιστώνουμε ότι ο ρυθμός εξέλιξης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος για την Κοινωνία τη Πληροφορίας ανεκόπη ανησυχητικά στη 

διάρκεια του πρώτου χρόνου διαχείρισής του από την κυβέρνηση της Νέας 

Δημοκρατίας. Οι σχετικές επιδόσεις επί της κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας όχι 

μόνον υπολείπονται αισθητά των επιδόσεων της προηγούμενης περιόδου, αλλά 

απέχουν παρασάγγας από τους στόχους που είχαν τεθεί για το 2004. Την 

πραγματικότητα αυτή επιχειρεί να αποκρύψει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, 

με την επαναλαμβανόμενη αστήριχτη προσφυγή σε δηλώσεις περί «θεαματικής 

προόδου» και «θεαματικής αύξησης» μπας και πεισθεί και η ίδια ότι κάτι κάνει.

4. Η φετινή επιβράδυνση είναι διπλά επικίνδυνη. Ας 
σοβαρευτεί η κυβέρνηση και ας δει τι μπορεί να κάνει

Η φετινή επιβράδυνση του Προγράμματος για την Κοινωνία της 

Πληροφορίας είναι διπλά επικίνδυνη καθώς έρχεται και σε αντίθεση με τη



φυσιολογική ροή των πραγμάτων. Είναι γνωστό ότι τα έργα πληροφορικής 

διανύουν έναν κύκλο εξέλιξης από τον αρχικό σχεδίασμά τους και την ένταξη τους 

στο Πρόγραμμα έως την τελική υλοποίησή τους. Το γεγονός αυτό οδηγεί υπό 

φυσιολογικές συνθήκες στην συν τω χρόνω επιτάχυνση του Προγράμματος, καθώς σε 

κάθε χρονική περίοδο αξιοποιείται και ένα απόθεμα έργων της προηγούμενης.

Οι στόχοι και οι υποχρεώσεις του 2004 δεν καλύφθηκαν. Ακόμη και αν τελικά 

αποφευχθεί η απώλεια πόρων μέσω της «δημιουργικής» αξιοποίησης των 

δυνατοτήτων του Κανονισμού του Προγράμματος, τα πράγματα θα είναι πολύ 

δύσκολα τα επόμενα χρόνια, ειδικά αν συνεχιστεί η σημερινή ανέμελη χωρίς 

επίγνωση των πραγματικών δυσκολιών και χωρίς κατεύθυνση πορεία. Ας 

σοβαρευτεί η κυβέρνηση και «σεμνά και ταπεινά» ας αξιοποιήσει την έως σήμερα 

πείρα- τις επιτυχίες και τις αποτυχίες του- από τη δύσκολη υλοποίηση ενός 

δύσκολου, αλλά εντελώς αναγκαίου για τη χώρα Προγράμματος εισαγωγής και 

αξιοποίησης της πληροφορικής, των επικοινωνιών και του Διαδικτύου. Και τότε, η 

θεαματική πρόοδος μπορεί από κενός λόγος να γίνει πράξη. Στο μεταξύ, η σημερινή 

κυβέρνηση ας αφήσει τα λόγια και ας δει πως μπορεί να κινητοποιήσει όλες τις 

δυνάμεις της χώρας σε μια απαιτητική εθνική προσπάθεια.



Δήλωση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
σχετικά με την πρόοδο της Κοινωνίας της Πληροφορίας

Μετά τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής, με θέμα την πρόοδο του 
Προγράμματος της Κοινωνίας της Πληροφορίας, ο Υπουργός Οικονομίας και 
Οικονομικών κ. Γιώργος Αλογοσκούφης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Το Πρόγραμμα για την Κοινωνία της Πληροφορίας είναι ιδιαίτερα σημαντικό τόσο 
για την ανάπτυξη της χώρας όσο και για τη βελτίωση των σχέσεων κράτους-πολίτη. 
Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρησιακά προγράμματα του Γ! ΚΠΣ, 
ύψους 2,8 δις. ευρώ.

Η Κυβέρνηση παρέλαβε το πρόγραμμα της ΚτΠ το Μάρτιο του 2004 σε 
τραγική κατάσταση, καθώς το ποσοστό απορρόφησης δημόσιας δαπάνης βρισκόταν 
στο 11,8% και το ποσοστό των συμβάσεων που είχαν υπογραφεί ήταν στο 17% του 
συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος. Στην περίοδο Μαρτίου-Δεκεμβρίου 
2004 υπήρξε μία θεαματική αύξηση του ποσοστού απορρόφησης δημόσιας δαπάνης 
στο 19,2% ενώ υπερδιπλασιάσθηκε το ποσοστό των συμβάσεων, στο 35%. Έτσι, 
κατά το 2004 δεν προέκυψε ουσιαστικά απώλεια κοινοτικών πόρων λόγω της 
εφαρμογής του κανόνα ν+2.

Πρόκειται για μία θεαματική πρόοδο όσον αφορά την αξιοποίηση του Προγράμματος, 
που οφείλεται στην αναδιοργάνωση της Διαχειριστικής Αρχής της ΚτΠ καθώς και 
στην επιτάχυνση των προκηρύξεων, των κατακυρώσεων και των συμβασιοποιήσεων 
νέων έργων πληροφορικής. Προτεραιότητα δόθηκε σε εντάξεις δράσεων για τον 
πολιτισμό, σε έργα που αφορούν ειδικές ομάδες του πληθυσμού, όπως η κάρτα 
λειτουργικότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες, καθώς και υπηρεσίες για τον πολίτη, 
όπως το μέτρο 2.2 «ηλεκτρονική κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη».

Παράλληλα, η Επιτροπή για τον καθορισμό της Στρατηγικής και την Ανάπτυξη της 
Πληροφορικής, που συστήθηκε τον περασμένο Ιούνιο, βοήθησε στην επίλυση 
χρονιζόντων προβλημάτων κρίσιμων και μεγάλων έργων πληροφορικής, όπως το 
«Σύζευξις» και τα έργα για την υγεία και την αστυνομία (Police Online). Επίσης, 
ενισχύθηκε η συμβατότητα των στόχων του Προγράμματος της ΚτΠ με τους 
ευρωπαϊκούς στόχους(ε-ΕιΐΓορε 2005) και έχει ξεκινήσει η διαδικασία κατάρτισης της 
στρατηγικής για την περίοδο 2007-2013, ενώ έχουν σχεδιασθεί παρεμβάσεις για 
όλους τους νομούς της χώρας.

Η πρόοδος είναι εντυπωσιακή, αλλά χρειάζεται να γίνουν ακόμη σημαντικά βήματα, 
δεδομένου ότι ξεκινήσαμε από πολύ χαμηλή βάση και οι απαιτήσεις του 2005 είναι 
πολύ υψηλές. Η κυβέρνηση προχωρά με σχέδιο και αποτελεσματικότητα, 
προκειμένου να υλοποιηθεί το κρίσιμο για την ανάπτυξη της χώρας και την 
εξυπηρέτηση του πολίτη Πρόγραμμα της ΚτΠ».
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Επιχειρησιακού Προγράμματος, και για τα δύο χρόνια της «Κοινωνίας της 
Πληροφορίας» Α.Ε. - μόλις 6%. Στο οκτάμηνο, μέχρι το τέλος του 2004, η 
απορροφητικότητα έφτασε στο 13%. Δηλαδή, αυτή η Κυβέρνηση έκανε, 
σε οκτώ μήνες, ότι δεν έκαναν τέσσερα ολόκληρα χρόνια οι Κυβερνήσεις 
του ΠΑΣΟΚ και κάτι παραπάνω μάλιστα!
Τα αποτελέσματα θα είναι θεαματικά μέχρι το τέλος Μαρτίου, όταν θα 
συνέλθει και πάλι Κυβερνητική Επιτροπή για να εκτιμήσει την πορεία 
εκτέλεσης του προγράμματος.
Αυτή είναι η απάντηση της Κυβέρνησης σε όλους εκείνους, οι οποίοι 
ρωτούν πώς πάει η πορεία απορρόφησης των κοινοτικών πόρων και, το 
κυριότερο, τι κάνει αυτή η Κυβέρνηση.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Κύριε Υπουργέ σχετικά με το δημοσίευμα για αρνητική 
εισήγηση στο Συμβούλιο της Επικράτειας για το π.δ. που αφορά τους 
συμβασιούχους;
ΠΡ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Μου είναι αδύνατον να απαντήσω για εισήγηση, η 
οποία δεν έχει κατατεθεί στο Συμβούλιο της Επικράτειας.
Άλλωστε, εκδόθηκε σχετική ανακοίνωση από το Υπουργείο.

Δηλώσεις του Υπουργού ΕΣΔΔΑ μετά την ολοκλήρωση της 
συνεδρίασης της Κυβερνητικής Επιτροπής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΤΗΛ:

Τρίτη, 1 Φεβρουάριου 2005

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
Καθηγητής κ. Προκοπής Παυλόπουλος μετά τη σημερινή συνεδρίαση της 
Κυβερνητικής Επιτροπής, που εξέτασε την πορεία του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» έκανε την ακόλουθη 
δήλωση και απάντησε σε ερώτημα δημοσιογράφου σχετικά με σημερινά 
δημοσιεύματα μερίδας του Τύπου:
«Αντικείμενο της σημερινής συζήτησης στην Κυβερνητική Επιτροπή ήταν 
το Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» και η πορεία εκτέλεσής του. 
Για το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος θα σας μιλήσει ο κ. 
Αλογοσκούφης. Εμένα, θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ στο θέμα που 
αφορά την «Κοινωνία της Πληροφορίας» Α.Ε.
Οι Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ γνώριζαν ότι το πρόγραμμα «Κοινωνία της 
Πληροφορίας», που εντάσσεται στο Γ' ΚΠΣ, έπρεπε να αρχίσει να 
εκτελείται από το 2000. Παρ’ όλα αυτά, την «Κοινωνία της Πληροφορίας» 
Α.Ε., την έφτιαξαν μόλις το 2002. Όταν την παραλάβαμε, τον Απρίλιο του 
2004, η απορροφητικότητα ήταν -  για τα τέσσερα συνολικά χρόνια του

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ξ Ξ
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------ Original Message-----
*From:* John Taloumis [mailto:
*Sent:* Wednesday, February 02, 2005 2:42 PM 
*To:* Undisclosed-Recipient:;
*Subject:* Fw: John Taloumis - Reding in Greece

Δελτίο Τύπου - Αθήνα, 24 Ιανουάριου 2005

Θέμα: Η Επίτροπος για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα ΜΜΕ 
Viviane
Reding στην Αθήνα -
"Επείγουσα επιτάχυνση για την ευρυζωνικότητα συστήνει η Επίτροπος"

"Για να εξασφαλίσει το μέλλον της, η Ευρώπη θα πρέπει να επιταχύνει 
και να αυξήσει τους ρυθμούς της οικονομικής της ανάπτυξης, μέσα από τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της." Συγκεκριμένα, η κυρία 
παρότρυνε τους παρόντες στην εκδήλωση εκπροσώπους αρμοδίων φορέων 
της
χώρας μας να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους. "Ο σχετικός νόμος για 
τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες καθυστερεί αδικαιολόγητα από το 2002, με 
αποτέλεσμα την παραπομπή της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. 
Παράλληλα, ο δείκτης διάδοσης των ευρυζωνικών υπηρεσιών για την 
Ελλάδα, βρίσκεται στο 0,3%, δηλαδή στην τελευταία θέση της Ευρώπης 
των
25, με μέσο όρο το 8%. Τον προσεχή Μάιο θα γίνει επανασχεδιασμός των 
στόχων της Λισσαβόνας και ανάμεσα στους νέους στόχους είναι και η 
διάδοση των ευρυζωνικών υπηρεσιών στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης
σε ποσοστό 50% έως το 2010", τόνισε η αρμόδια Επίτροπος, 
επισηραίνοντας τη δεινή θέση της Ελλάδας να καλύψει το κενό από το 
0,3% έως το 50% σε διάστημα πέντε ετών.

Η Επίτροπος αναφέρθηκε στον νέο ρόλο που ανέλαβε πρόσφατα 
(σύγκληση),
ο οποίος εκτός από την επιμέλεια της ανάπτυξης υποδομών περιλαμβάνει
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και την φροντίδα για το περιεχόμενο (content). Η κυρία * Reding* 
υπογράμμισε την ανάγκη της Ευρώπης να ξεπεράσει το συντομότερο τα 
προβλήματα που την εμποδίζουν να είναι ανταγωνιστική ως προς τις ΗΠΑ 
και την Ασία, όπως οι επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα στην έρευνα, η 
συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, η εκπαίδευση, κ.ά. "Η Ευρώπη 
δεν έχει αξιοποιήσει πλήρως τα πλεονεκτήματά της και ο δρόμος της 
ανάπτυξης περνά αναγκαστικά μέσα από τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Μόνο έτσι θα έχουμε πλούτο, θέσεις εργασίας, 
ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία".

Αυτά τόνισε μεταξύ άλλων η *Λουξεμβούργια Επίτροπος* κυρία *Viviane 
Reding* αρμόδια για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα Μέσα 
Μαζικής
Επικοινωνίας (Information Society and Media) σε εκδήλωση που 
συνδιοργάνωσαν προς τιμήν της το ελληνικό τμήμα της *Ένωσης 
Ευρωπαίων
Δημοσιογράφων (ΕΕΔ)*, η εταιρεία τηλεπικοινωνιών* 3ΝΕΤ*, το *Ίδρυμα 
Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθανάσιος Μπότσης* και το *Ινστιτούτο 
Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΙΝΑΔΕ)* με την επιμέλεια της iForce 
Επικοινωνίες Α.Ε.

Στα βασικότερα σημεία της ομιλίας της η κυρία Reding τόνισε:

~ * Η συγχώνευση των μέσων μαζικής επικοινωνίας, των
~ οπτικοακουστικών μέσων και της κοινωνίας της πληροφορίας και των 
~ επικοινωνιών προσφέρει την προοπτική για δημιουργικές και 
~ αναπτυξιακές συμπράξεις. Στόχος μου είναι να δημιουργήσω 
~ πολιτικές που ενθαρρύνουν την καινοτομία, την δημιουργικότητα 
~ και την συμμετοχή για να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και 
~ να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των πολιτών.
~ * Πρέπει να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης ώστε
να
~ οδηγηθούμε σε υψηλούς αλλά βιώσιμους και σταθερούς ρυθμούς 
~ ανάπτυξης ενώ παράλληλα έχουμε να αντιμετωπίσουμε τον 
γηράσκοντα
~ πληθυσμό της Ευρώπης και την παγκοσμιοποίηση. Βεβαίως 
~ λαμβάνοντας υπόψη και τα θέματα ασφάλειας.
~ * Για να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα πρέπει να
~ χρησιμοποιήσουμε τις τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
~ Οι επενδύσεις στις ΤΠΕ ευθύνονται κατά 40% στην αύξηση της 
~ παραγωγικότητας της εργασίας στην Ε.Ε και κατά 60% στις ΗΠΑ. Τα
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πρόσφατα στοιχεία επίσης προτείνουν ότι το χάσμα παραγωγικότητας 
~ της Ευρώπης με τις ΗΠΑ συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την 
παραγωγή
~ και τη διάχυση των ΤΠΕ στην οικονομία.
~ * Οι ΤΠΕ συμβάλλουν στην οικονομική επίδοση με τρεις κύριους
~ τρόπους: Πρώτον, με τις άμεσες επενδύσεις που γίνονται. Δεύτερον 
~ με την παραγωγή νέας τεχνολογίας: Αυτός ο κλάδος είναι 
~ σημαντικός οδηγός της αύξησης παραγωγικότητας. Το μέγεθος του 
~ έχει διπλασιαστεί από την αρχή της δεκαετίας του '90,
~ επιτυγχάνοντας 8% του ΑΕΠ το 2000. Τρίτον, μέσω των εταιρειών 
~ που χρησιμοποιούν τεχνολογία: Η χρήση τεχνολογικών μέσων βοηθά 
~ στην βελτίωση της αποδοτικότητας των εταιρειών εφ' όσον 
~ συνδυάζεται με αλλαγές στην επιχείρηση και τις οργανωτικές 
~ διαδικασίες καθώς και με την βελτίωση των δεξιοτήτων.
~ * Στην Ελλάδα πρέπει να επιτύχουμε αύξηση της διάχυσης της
~ τεχνολογίας σε σύγκριση με την ΕΕ & τους παγκόσμιους 
~ ανταγωνιστές μας σε ρυθμό τουλάχιστον πάνω από 14% ετησίως.
~ * Πρέπει να εκμεταλλευθούμε τα Ερευνητικά προγράμματα της
Ευρώπης.
~ Το χαρτοφυλάκιό μου περιλαμβάνει σχεδόν το ένα τέταρτο των 
~ συνολικών κονδυλίων για έρευνα στην Ε.Ε.. Ας μην ξεχνούμε ότι η 
~ έρευνα μας έχει οδηγήσει σε τεράστιες ευρωπαϊκές επιτυχίες όπως 
~ τα πρότυπα GSM ή τα ψηφιακά τηλεοπτικά πρότυπα αναμετάδοσης.
~ Πρόσφατα το νέο AIRBUS κλπ. Το ίδιο και μέσα από προγράμματα 
~ όπως το MEDIA έχουν δημιουργήσει στον τομέα του περιεχομένου 
~ σημαντικά επιτεύγματα όπως ταινίες (π.χ. πρόσφατα το "Good Bye 
~ Lenin").
~ * Θα προτείνω τον εκσυγχρονισμό της οδηγίας television without
~ Frontiers Directive.*
~ * Θα εργαστώ με σκοπό να δημιουργηθεί μια νέα παγκόσμια
στρατηγική
~ (*post-eEurope 2005 strategy*) σε συνέχεια του e-Europe για 
~ μέχρι το 2010. Στόχος μας να έχει ο κάθε πολίτης πρόσβαση με 
~ διαφάνεια και ποιότητα στην πληροφορία για να εκπαιδεύεται και 
~ να επικοινωνεί.

Αντίστοιχα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της 3ΝΕΤ *Ιωάννης 
Ταλούμης*, αναφέρθηκε στην κατάσταση του κλάδου Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών, τονίζοντας ότι η χώρα μας πρέπει να επιταχύνει τους 
ρυθμούς για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας. Πρότεινε, μάλιστα ως μια 
λύση την απαλλαγή από τη φορολόγηση σε οτιδήποτε έχει να κάνει με την
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εγκατάσταση ευρυζωνικών δικτύων. "Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να 
απελευθερώσουμε την δημιουργικότητα των νέων ανθρώπων. Όπως 
ειδικότερα
ανέφερε στην ομιλία του ο κ. *Ιωάννης Ταλούμης* οι κατευθύνσεις για τα 
επόμενα 5 χρόνια πρέπει να είναι:

~ * Κανένα παιδί να μην μείνει χωρίς ποιοτική εκπαίδευση,
~ * Κανένας πολίτης να μην μείνει χωρίς ιατρικά αρχεία,
~ * Κανένας πολίτης να μην μείνει χωρίς πρόσβαση στην αγορά
εργασίας"

Χαιρετισμό απηύθυνε ο επίτιμος πρόεδρος της διεθνούς Ένωσης 
Ευρωπαίων
Δημοσιογράφων, * Αθανάσιος Παπανδρόπουλος* καθώς επίσης και ο 
Γ ενικός
Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης 
*Ιωάννης
Τσουκαλάς*. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο πρόεδρος του Ιδρύματος 
Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθ. Μπότση, *Σπύρος Αβαρκιώτης*, της 
απένειμε
βραβείο για την προσφορά της στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και την 
εκπαίδευση σε όλη την Ευρώπη.

* ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ: 3ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
ΑΕ*

Σχετικά με την *ίΤοτο6 Επικοινωνίες Α.Ε.*

Η ίΕοΓοε Επικοινωνίες Α.Ε. (ίΕοτοε), προσφέρει υπηρεσίες, στους τομείς 
της Μελέτης, Διοργάνωσης και Διαχείρισης Εκδηλώσεων, της Εταιρικής 
Επικοινωνίας, των Δημοσίων Σχέσεων και των Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων
προσαρμοσμένες ανάλογα στα μέτρα της ελληνικής και διεθνούς αγοράς 
και
των πελατών της. Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας αποτελείται από 
εξειδικευμένα στελέχη με τεχνογνωσία στους παραπάνω τομείς και παρέχει 
υπηρεσίες "με το κλειδί στο χέρι" ιδιαίτερα σε θέματα Πληροφορικής, 
Τηλεπικοινωνιών, Πολιτισμού, Κατασκευών, Τουρισμού, Τραπεζικών 
Επενδύσεων και Πολιτικής Επικοινωνίας. Οι πελάτες και χορηγοί των
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εκδηλώσεών της iForce περιλαμβάνουν εταιρείες του καταλόγου "Fortune 
500", διεθνείς εταιρείες, εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών 
Αθηνών, δημόσιους οργανισμούς, εταιρείες τοπικής αυτοδιοίκησης και 
μικρομεσαίες εταιρείες που θεωρούν την εταιρική επικοινωνία και την 
προσέγγιση της αγοράς μέσω εκδηλώσεων ιδιαίτερα σημαντική.
© 2005 Όλα τα εμπορικά σήματα, οι εμπορικές ονομασίες, τα σήματα 
υπηρεσιών και τα λογότυπα που αναφέρονται στο παρόν είναι ιδιοκτησία 
των αντίστοιχων εταιρειών.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε:

~ ** iForce Επικοινωνίες Α.Ε.*
~ * *Τηλ:*
~ * *Φαξ:*
~ * *E-mail:*
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Ομιλία του Γιάννη Καλογήρου,

Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης

«Εκσυχρονισμός των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Προώθηση της 

Επιχειρηματικότητας στο πλάισιο του Γ'ΚΓΙΣ»

Ελληνοβρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο
Ξάνθη, 15 Απριλίου 2002

1. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΝΕ Η ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Μετά την μακρο-οικονομική σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας και την 

επιτυχή ένταξή της στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση της Ευρώπης που 

συμβολικά αλλά και ουσιαστικά επισφραγίστηκε με την ομαλή εισαγωγή του ευρώ, 

εκ των πραγμάτων η έμφαση της οικονομικής πολιτικής μετατοπίζεται στην 

αναπτυξιακή πολιτική με επίκεντρο τις μικρο-οικονομικές πολιτικές και τις 

παρεμβάσεις διαρθρωτικού χαρακτήρα. Στο νέο ανταγωνιστικό και απαιτητικό 

περιβάλλον, η μακρο-οικονομική προσαρμογή θα πρέπει να ολοκληρωθεί με τη 

διαρθρωτική προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας στις σύγχρονες εξελίξεις. Η 

ονομαστική σύγκλιση θα πρέπει να συνοδευτεί από την πραγματική σύγκλιση.

Όμως, η στρατηγική επιδίωξη της χώρας μας πρέπει να είναι η ενεργός και 

δημιουργική προσαρμογή στις διεθνείς τάσεις και όχι μία δαρβινικού τύπου 

αναγκαστική προσαρμογή στις επιταγές της αγοράς με σημαντικό μακροχρόνιο 

κοινωνικό και παραγωγικό κόστος. Άλλωστε, η ίδια η ελληνική εμπειρία αποδεικνύει 

ότι η καθυστέρηση μιας σχεδιασμένης προσαρμογής οδηγεί τελικώς σε μεγαλύτερο 

παραγωγικό και κοινωνικό κόστος. Εξάλλου, η ανάπτυξη δεν νοείται ως μια απλή 

διαδικασία ποσοτικής μεγέθυνσης- αν και η ποσοτική εξέλιξη αποτελεί το αναγκαίο 

υπόβαθρο της- αλλά ως μια ευρύτερη διαδικασία διεύρυνσης των δυνατοτήτων, των 

ελευθεριών και των δικαιωμάτων των πολιτών- μεταξύ των οποίων και η πρόσβαση 

στην πληροφορία, αφού ο ψηφιακός αποκλεισμός αποτελεί σύγχρονο απτό κίνδυνο 

ακόμη και στο εσωτερικό του ανεπτυγμένου κόσμου.



Η νέα πορεία της χώρας μπορεί να σηματοδοτηθεί από τον στόχο της «σύγκλισης 

της ανταγωνιστικότητας» με την ταυτόχρονη ισότιμη συμμετοχή της Ελλάδας 

στην «ηλεκτρονική Ευρώπη» (e-Europe).

Η συμμετοχή της χώρας στην ΟΝΕ αποτελεί γεγονός ιστορικά σημαντικό για τη 

νεότερη Ελλάδα, αφού και συμβολικά τερματίζει την εικόνα της Ελλάδας ως 

ψωροκώσταινας- που μοιάζει πιά με ξεθωριασμένη φωτογραφία από το 

παρελθόν- και εγκαινιάζει μια νέα δυναμική περίοδο της ελληνικής οικονομίας 

και κοινωνίας. Αναπότρεπτα αυτή η νέα ιστορική φάση συνεπάγεται τη λειτουργία 

των ελληνικών επιχειρήσεων και γενικότερα των οικονομικών υποκειμένων σε ένα 

περιβάλλον εντονότερου ανταγωνισμού. Είναι φυσικό, με την άνοδο στην «πρώτη 

κατηγορία της παγκόσμιας ανταγωνιστικής κατάταξης» να ανεβαίνει και ο πήχυς 

των ανταγωνιστικών προϋποθέσεων και απαιτήσεων και μάλιστα σε συνθήκες 

ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων και εν πολλοίς αναγκαίων θεσμικών 

προσαρμογών. Τίθεται, έτσι, στην ημερήσια διάταξη το πρόβλημα της κάλυψης του 

χάσματος της ανταγωνιστικότητας σε σχέση με τις άλλες χώρες της ΕΕ, αλλά και 

γενικότερα στο πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομίας.

Η ελληνική οικονομία, παρά τις προόδους που έχει σημειώσει στην παγκόσμια 

κατάταξη των διαφόρων μετρήσεων της ανταγωνιστικότητας στη διάρκεια της 

δεκαετίας του 1990- κερδίζοντας πάνω από 10 θέσεις- εξακολουθεί να υστερεί σε 

σχέση με τους περισσότερους εταίρους της στην ΕΕ όσο και με άλλες χώρες. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την κατάταξη του IMD, το 2001 η Ελλάδα ανήλθε στην 

30η θέση ξεπερνώντας για πρώτη φορά την Ιταλία και την Πορτογαλία ως προς 

την ικανότητά της να προσφέρει ένα περιβάλλον που διατηρεί την 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Δεν χωράει αμφιβολία ότι η η Ελλάδα, την 

τελευταία δεκαετία, έχει προοδεύσει σημαντικά ως προς την παραγωγικότητα 

και την ανταγωνιστικότητά της τόσο σε απόλυτους αριθμούς όσο και σε σχέση 

με αρκετές άλλες χώρες. Όμως, αυτό δεν αρκεί, ιδιαίτερα σήμερα που η Ελλάδα 

και οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να ανταγωνιστούν στο στίβο 

των ανεπτυγμένων οικονομιών και των παγκοσμίως διακεκριμένων 

επιχειρήσεων. Ακόμη, δεν μπορεί να διαφεύγει της προσοχής μας ότι και οι 
άλλες χώρες/ επιχειρήσεις θα προσπαθήσουν επίσης να βελτιώσουν τις επιδόσεις 

τους καθώς, σε τελική ανάλυση, οι δείκτες της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας



αντανακλούν σχετικές θέσεις. Έτσι, η αντικειμενική δυσκολία του εγχειρήματος 

της σύγκλισης με όρους ανταγωνιστικότητας μεγεθύνεται λόγω του γεγονότος ότι 

δεν αρκεί να κινούμαστε ως χώρα με ρυθμούς ταχύτερους από ότι στο παρελθόν. 

Τρέχουμε εμείς, αλλά τρέχουν και οι άλλοι. Επομένως, το πρόβλημα ανάγεται 

στο πως θα «κόψουμε δρόμο και χρόνο» προς το μέλλον; Πως θα παρακάμψουμε 

εμπόδια, πως θα ξεπεράσουμε παρωχημένες νοοτροπίες και διαρθρωτικές 

αδράνειες; Πως θα συγκλίνουμε με τις χώρες που προηγούνται και πως δεν θα 

διαβρωθεί η θέση μας από τις χώρες που ακολουθούν;

Είναι ανάγκη πολύ περισσότερα να γίνουν επικεντρώνοντας σ' ένα συγκεκριμένο 

στόχο (παρόμοιο με εκείνον για την ένταξη στην ΟΝΕ) που θα αποβλέπει να κάνει τις 

ελληνικές επιχειρήσεις ανταγωνιστικές με τις καλύτερες επιχειρήσεις παγκοσμίως, 

και την ελληνική οικονομία να συγκλίνει με τις πιο αναπτυγμένες οικονομίες. Στο 

πλάισιο αυτό, η σημερινή αναπτυξιακή πρόκληση μπορεί να επιγράφει ως «σύγκλιση 

ανταγωνιστικότητας». Όμως, αυτός ο κεντρικός αναπτυξιακός δεν μπορεί να 

προσεγγισθεί επιτυχώς παραγνωρίζοντας η ακόμη περισσότερο αδιαφορώντας 

για τις επιπτώσεις- ποιοτικές και ποσοτικές- στην απασχόληση. Στην ουσία 

βρισκόμαστε μπροστά στη διπλή πρόκληση της ανάπτυξης/ ανταγωνιστικότητας 

και της απασχόλησης σε συνθήκες ραγδαίας τεχνολογικής αλλαγής και έντασης της 

διεθνοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό, το πραγματικό στοίχημα είναι η διατηρήσιμη 

ανάπτυξη με ταυτόχρονη αύξηση και αναβάθμιση της απασχόλησης, ο στόχος της 

βιώσιμης ανάπτυξης δεν εξαντλείται σε ένα σλόγκαν της μόδας -κενό 

περιεχομένου- αλλά μετασχηματίζεται σε ένα λειτουργικό σύνολο κανόνων και 

δράσεων. Συνεκτικό στοιχείο και στόχος όλων αυτών των δράσεων είναι η ισόρροπη 

εξυπηρέτηση όλων εκείνων των στοιχείων που καθορίζουν την κοινωνική 

ευημερία και αποτελούν εξ’ ίσου σημαντικές συνιστώσες της ανάπτυξης: την 

οικονομική, την κοινωνική και ασφαλώς την περιβαλλοντική.

Όμως, μια σύγχρονη ανταγωνιστική οικονομία δεν μπορεί παρά να στηρίζεται σε 

ανταγωνιστικές και μακροχρονίως βιώσιμες επιχειρήσεις και σε νέα βιώσιμα 

επιχειρηματικά εγχειρήματα που διατηρούν και αναβαθμίζουν υπάρχουσες θέσεις 

εργασίας και δημιουργούν νέες. Σε μια τέτοια κατεύθυνση, ο τεχνολογικός και 
οργανωτικός εκσυγχρονισμός υφισταμένων μονάδων συμβάλλει στη μακροχρόνια 

βιωσιμότητά τους και στην επέκτασή των δραστηριοτήτων τους, ενώ η άρση των 

εμποδίων για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και ακόμη περισσότερο η



διαμόρφωση ενός επιχειρηματικού περιβάλλοντος που ευνοεί την κινητοποίηση 

των οικονομικών υποκειμένων και την ανάληψη βιώσιμων εγχειρημάτων οδηγεί 
στη δημιουργία πολλών νέων θέσεων εργασίας.

2. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Αν και οι παράγοντες που προσδιορίζουν την ανταγωνιστικότητα μιας χώρας είναι 

πολλοί, ειδικότερα για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης- που συγκριτικά με άλλες 

περιοχές του κόσμου είναι μια «ζώνη υψηλών μισθών»- ιδιαίτερη βαρύτητα 

παρουσιάζουν οι προσδιοριστικοί παράγοντες που διαμορφώνουν ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα που βασίζονται στην ποιότητα. Εξάλλου, ο ανταγωνισμός στις 

αγορές των ανεπτυγμένων περιοχών του κόσμου, όλο και περισσότερο, βασίζεται 

στην ποιότητα, η οποία σε πολλές περιπτώσεις δεν αποτελεί καν ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα, αλλά απλή ανταγωνιστική προϋπόθεση για την είσοδο και την 

παραμονή σε μια αγορά.

Ειδικότερα, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 

παράγουν προϊόντα χαμηλής και μέσης τεχνολογικής έντασης χωρίς να έχουν το 

πλεονέκτημα του χαμηλού εργατικού κόστους, υφίστανται έντονες ανταγωνιστικές 

πιέσεις από χώρες λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, με αποτέλεσμα το μέλλον τους να 

είναι εξαιρετικά επισφαλές. Αρκετές ελληνικές επιχειρήσεις βρίσκονται σ' αυτή τη 

θέση. Υφίστανται τις επιπτώσεις του συνδρόμου του εγκλωβισμού. Αυτό σημαίνει ότι 

τα προϊόντα τους είναι αφενός συγκριτικά ακριβότερα από τα αντίστοιχα των 

παραγωγών χαμηλού κόστους- χωρίς το μειονέκτημα αυτό να αντισταθμίζεται από τα 

ποιοτικά τους χαρακτηριστικά- και αφετέρου είναι ποιοτικά υποδεέστερα από τα 

αντίστοιχα προϊόντα των ποιοτικότερων παραγωγών- χωρίς το μειονέκτημά τους 

αυτό να αντισταθμίζεται επαρκώς από τη χαμηλότερη τιμή τους. Η μετατόπιση από 

τον ανταγωνισμό τιμών στον ανταγωνισμό ποιότητας, αποτελεί για τις 

επιχειρήσεις αυτές μία αναγκαστική στρατηγική επιλογή. Αλλωστε, η βελτίωση 

της ανταγωνιστικότητας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να 

αποσυνδεθεί από τον στόχο της διατήρησης και της βελτίωσης της κοινωνικής 

ευημερίας. Αντίθετα, η βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης των χωρών και της 

ΕΕ στο σύνολό της δεν μπορεί και δεν πρέπει να επιτευχθεί εις βάρος ενός ήδη 
καταχτημένου κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου. Έτσι, η ανταγωνιστκότητα 

βασισμένη στην ποιότητα αποτελεί για τις χώρες της ΕΕ και τη χώρα μας την 

επιθυμητή αλλά και την εφικτή στρατηγική.



3. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Εκ πρώτης όψεως, η αναβάθμιση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων και 

προδιαγραφών δημιουργεί εκ των πραγμάτων ένα πρόσθετο κόστος για τις 

επιχειρήσεις, το οποίο επιδεινώνει την ανταγωνιστική τους θέση, ιδιαίτερα αν οι 

ανταγωνίστριές τους επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται παραγωγικά σε γεωγραφικές 

περιοχές στις οποίες δεν ισχύουν αντίστοιχες υψηλές περιβαλλοντικές προδοαγραφές 

και απαιτήσεις. Σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης, η εξέλιξη αυτή ειδικότερα αν 

προέρχεται από τη μονομερή υιοθέτηση αναβαθμισμένων απαιτήσεων 

περιβαλλοντικής προστασίας μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή διάβρωση της 

ανταγωνιστικότητας και σε μετατόπιση δραστηριοτήτων προς περιοχές χαμηλότερων 

περιβαλλοντικών απαιτήσεων.

Μια ευρύτερη, όμως, θεώρηση, αντιμετωπίζει την πίεση για βελτίωση των 

περιβαλλοντικών επιδόσεων των επιχειρήσεων ως μια ευκαιρία για τη βελτίωση 

της παραγωγικότητάς της μέσω της αποδοτικότερης αξιοποίησης των πόρων 

που χρησιμοποιεί. Επιπροσθέτως, ειδικότερα για χώρες που έχουν επιτύχει ήδη ένα 

σημαντικό επίπεδο ανάπτυξης, η ποιότητα του περιβάλλοντος αντιμετωπίζεται ως 

ένα περιουσιακό στοιχείο μιας χώρας. Εκτιμάται, δηλαδή, ότι οι υψηλές 

περιβαλλοντικές απαιτήσεις και επιδόσεις αποτελούν μια πηγή ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος, κυρίως μέσω της αξιοποίησής τους για την ανάπτυξη καινοτομιών 

τόσο στο επίπεδο των προϊόντων όσο και στο επίπεδο των διεργασιών. Ένα καλά 

σχεδιασμένο σύστημα περιβαλλοντικών ρυθμίσεων και κινήτρων μπορεί να οδηγήσει 

και σε βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Κι’ αυτό επειδή μπορεί να δημιουργηθεί 

ένα ευνοϊκό κλίμα για την ανάπτυξη και τη χρήση νέων καθαρών τεχνολογιών, για 

την ορθολογική χρήση της ενέργειας, για την προώθηση προϊόντων υψηλής 

προστιθέμενης αξίας φιλικών προς το περιβάλλον και γενικότερα για την ανάδυση 

ενός νέου κλάδου βιομηχανικής δραστηριότητας- της βιομηχανίας του 

περιβάλλοντος- που περικλείει ένα ευρύ φάσμα νέων παραγωγικών και 

κατασκευαστικών δραστηριοτήτων καθώς και συναφών υπηρεσιών (π.χ. μελετητικές 

και συμβουλευτικές υπηρεσίες, συστήματα παρακολούθησης και μέτρησης 

περιβαλλοντικών επιδόσεων, συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης στις 

επιχειρήσεις). Στο πλαίσιο αυτό, το αίτημα της περιβαλλοντικής προστασίας και 

ευρύτερα του οικολογικού αναπροσανατολισμού της παραγωγής και γενικότερα της



δραστηριότητας των επιχειρήσεων παντρεύεται με το αίτημα της ανάπτυξης που 

αφενός δημιουργεί απασχόληση και αφετέρου κίνητρα για την ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας στον τομέα του περιβάλλοντος. Εννοιολογικά, το πάντρεμα 

συνοψίζεται στο αίτημα για βιώσιμη ανάπτυξη, που βρίσκεται σήμερα στην κορυφή 

της ατζέντας των διαφόρων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως, ορθά 

επισημαίνεται από πολλούς ευρωπαίους αναλυτές και διαμορφωτές πολιτικής, ο έως 

σήμερα διαχωρισμός της περιβαλλοντικής πολιτικής από την πολιτική για τις 

επιχειρήσεις λειτουργεί αναποτελεσματικά και τελικώς και κατά της ποιότητας του 

περιβάλλοντος και κατά της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Επομένως, 

σήμερα, το ζητούμενο είναι η ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης ως 

οργανικού στοιχείου στην πολιτική για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την 

προώθηση της επιχειρηματικότητας. Έτσι, ο στόχος της βιώσιμης ανάπτυξης δεν 

εξαντλείται σε ένα σλόγκαν της μόδας -κενό περιεχομένου- αλλά μετασχηματίζεται 

σε ένα λειτουργικό σύνολο κανόνων και δράσεων. Συνεκτικό στοιχείο και στόχος 

όλων αυτών των δράσεων είναι η ισόρροπη εξυπηρέτηση όλων εκείνων των 

συνιστωσών της αναπτυξιακής διαδικασίας: της οικονομικής, της κοινωνικής και 

της περιβαλλοντικής.

4. ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δύο είναι οι αφετηριακές θέσεις για τη διαμόρφωση της πολιτικής του Υπουργείου 

Ανάπτυξης (ΥΠΑΝ):

• Η τεχνολογική αλλαγή, η εξέλιξη της αγοράς και ο μετασχηματισμός της 

επιχείρησης δεν συντελούνται στο πλαίσιο κάποιου είδους «φυσικής» 

αναπτυξιακής διαδρομής, αλλά μπορούν να επηρεαστούν από μιαν ενεργό και με 

δεσμευτικούς στόχους δημόσια πολιτική απέναντι στην τεχνολογία και τις 

επιχειρήσεις.

• Η ενεργός δημόσια παρέμβαση εντοπίζεται στην άρση εμποδίων εισόδου σε μια 

αγορά, στη διευκόλυνση (θεσμική, χρηματοδοτική, ενημερωτική, υποστηρικτική 

και συμβουλευτική, εκπαιδευτική) έναρξης νέων δραστηριοτήτων- και από νέους 

ανθρώπους- στους τομείς και κλάδους που συνδέονται με τις ΤΠΕ, στη 

δημιουργία εξειδικευμένων δημόσιων υποδομών, στην αξιοποίηση των σχετικών 

ερευνητικών αποτελεσμάτων, στην ενίσχυση της ζήτησης για νέες υπηρεσίες στο



Διαδίκτυο κ.α. Η δημόσια παρέμβαση αποβλέπει τελικώς στην ενεργοποίηση των 

ίδιων των οικονομικός και τεχνολογικός δρωντων υποκειμένων (επιχειρήσεις, 

ερευνητές, επιχειρηματίες, δημόσιοι ή ημι-δημόσιοι φορείς), η δράση των οποίων 

θα διαμορφώσει αθροιστικά το τελικό αναπτυξιακό αποτέλεσμα στην 

κατεύθυνση μιάς οικονομίας της γνώσης.

Πιο συγκεκριμένα, το ΥΠΑΝ έχει διαμορφώσει ένα φάσμα πολιτικόν και μέτρων που 

εκτείνεται από απλές παρεμβάσεις για την ένταξη των πολύ μικρόν επιχειρήσεων στο 

Διαδίκτυο (Πρόγραμμα «Δικτυωθείτε», που επιτρέπει σ'αυτές να διαβούν το ψηφιακό 

κατώφλι και να αποφύγουν τον κίνδυνο του «ψηφιακού αποκλεισμού») έως σύνθετες 

δράσεις για την προώθηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν και τη δημιουργία spin-offs 

για την αξιοποίηση αποτελεσμάτων ερευνητικήςδραστηριότητας και στον χώρο των 

ΤΠΕ. Ακόμη, σχεδιάζεται η διαμόρφωση νέων μηχανισμόν χρηματοδότησης όπως η 

ίδρυση ενός Ταμείου για την χρηματοδότηση νέων επιχειρηματικόν εγχειρημάτων 

στις ΤΠΕ και γενικότερα σε δραστηριότητες έντασης τεχνολογίας και γνώσης. 

Επιπροσθέτως, διαμορφώνεται ένα κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο για το ηλεκτρονικό 

επιχειρείν και την ασφάλεια των ηλεκτρονικόν συναλλαγών, ενω προωθείται η 

ηλεκτρονική οργάνωση των δημοσίων προμηθειών και η παροχή υπηρεσιών του 

Δημοσίου (π.χ. σχετικά με την αδειοδότηση, με την πληροφόρηση) μέσω του 

Διαδικτύου. Τέλος, έχει συγκροτηθεί το e-business forum

(http://www.ebusinessforum.gr) με στόχο την ενθάρρυνση της εισαγωγής των ΤΠΕ 

και των πρακτικόν του ηλεκτρονικού επιχειρείν στις ελληνικές επιχειρήσεις. To e- 

business forum είναι ένας μηχανισμός διαρκούς διαβούλευσης του Υπουργείου 

Ανάπτυξης με τον επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό κόσμο, τους επαγγελματικούς και 

τους κοινωνικούς φορείς με στόχο την παραγωγή θέσεων, για την εισαγωγή των ΤΠΕ 

στις επιχειρήσεις, για την ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα και την προώθηση της 

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στη νέα ψηφιακή οικονομία.

5. ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΤΟΥ ΥΠΑΝ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

• Απευθύνονται σχεδόν αποκλειστικά στις Μικρές και Μεσαίες 

Επιχειρήσεις (διαφοροποίηση έναντι του Β' ΚΠΣ στο πλαίσιο του οποίου

http://www.ebusinessforum.gr


πάνω από το 1/3 των ενισχύσεων κατευθύνθηκε σε μεγάλες επιχειρήσεις), ενώ 

ιδιαίτερη φροντίδα υπάρχει για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και για τη 

δημιουργία νέων βιώσιμων επιχειρήσεων ιδίως από νέους και γυναίκες.

• Ακολουθείται μια εξειδικευμένη προσέγγιση των προγραμμάτων, μέσω της 

κατηγοριοποίησης των επιχειρήσεων, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα 

στις ανάγκες τους. Πιο συγκεκριμένα προωθούνται δράσεις για τις Πολύ 

Μικρές Επιχειρήσεις (έως 10 απασχολούμενους, ΠΜΕ), Μικρές Επιχειρήσεις 

(έως 50 άτομα), Μεσαίες Επιχειρήσεις (πάνω από 50 άτομα και έως 250 

άτομα), νέες επιχειρήσεις, τεχνολογικές επιχειρήσεις κ.α.

• Υιοθετείται η δεσμευτική Περιφερειακή Κατανομή των Πόρων σε όλα τα 

προγράμματα τα οποία υλοποιεί η Εενική Εραμματεία Βιομηχανίας και το 

ΥΠΑΝ.

• Προωθούνται απλές διαδικασίες συμμετοχής, αντικειμενικές- στο μέτρο του 

δυνατού- και αξιόπιστες και αποτελεσματικές διαδικασίες αξιολόγησης, 

απλές διαδικασίες πληρωμής (π.χ. στο πρόγραμμα Δικτυωθείτε η πληρωμή 

γίνεται στους δικαιούχους από το τραπεζικό υποκατάστημα της περιοχής τους 

μέσω του διατραπεζικού συστήματος Δίας)

• Προωθείται η Ηλεκτρονική Ενημέρωση και μέσω του δικτυακού τόπου 

(site) του Υπουργείου Ανάπτυξης και μέσω των εξειδικευμένων δικτυακών 

τόπων όπως ενδεικτικά είναι αυτός του «Δικτυωθείτε» (www.go-online.gr) ή 

του e-business forum (www.businessforum. gr). Ακόμη έχουν δημιουργηθεί 

ηλεκτρονικοί οδηγοί για τη σύσταση επιχειρήσεων και για τη χορήγηση 

άδειας λειτουργίας και εγκατάστασης βιομηχανικών μονάδων.

• Δημιουργούνται ευέλικτοι, διαφανείς και αποτελεσματικοί μηχανισμοί 

διαχείρισης των προγραμμάτων.

• Συγκροτούνται περιφερειακές δομές ενθάρρυνσης (π.χ.ΚΕΤΑ), ενιαίας 

εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης της επιχειρηματικότητας (π.χ. ΚΥΕ) και 

εξοικείωσης των επιχειρήσεων με τη χρήση του διαδικτύου (π.χ. 

Εκπαιδευθείτε για να Δικτυωθείτε).

• Υιοθετείται η δεσμευτική υποχρέωση για τη δημιουργία θέσεων 

απασχόλησης και την αναβάθμιση υφισταμένων θέσεων.

• Ενθαρρύνεται η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και ειδικότερα των 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε όλες τις δράσεις.

http://www.go-online.gr
http://www.businessforum


6. ΜΕΤΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

6.1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας προκηρύχθηκε το 2001 ο πρώτος 

κύκλος του προγράμματος «Ενίσχυση Νεανικής Επιχειρηματικότητας» συνολικού 

προϋπολογισμού 12 δισεκ. δρχ. που αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και 

προώθηση της επιχειρηματικότητας στους νέους (άνδρες ή γυναίκες) από 18 έως 35 

ετών που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στους οικονομικούς 

τομείς της μεταποίησης, του εμπορίου, των υπηρεσιών και του τουρισμού 

αξιοποιώντας τις γνώσεις, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους για τη δημιουργία νέων 

επιχειρήσεων. Η εφαρμογή του προγράμματος έχει περιφερειακή διάσταση, αφορά 

όλους τους νομούς της χώρας και στοχεύει στην ενίσχυση της περιφερειακής 

επιχειρηματικής δυναμικής και των τοπικών οικονομιών καθώς και στη διεύρυνση 

της επιχειρηματικής βάσης.

Έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της αξιολόγησης των προτάσεων και η όλη 

διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος Φεβρουάριου.

6.2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της 

επιχειρηματικότητας των γυναικών, μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων για τη 

δημιουργία νέων και βιώσιμων επιχειρήσεων. Οι χρηματοδοτικές ενισχύσεις θα 

χορηγηθούν για την υλοποίηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων στους 

τομείς της Μεταποίησης, του Εμπορίου, των Υπηρεσιών και του Τουρισμού. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν γυναίκες που έχουν συμπληρώσει το 

18° έτος και δεν έχουν υπερβεί το 55° έτος της ηλικίας τους. Η προθεσμία 

υποβολής των προτάσεων έληξε εχθές (31/1/2002) και το ενδιαφέρον ήταν 

αρκετά μεγάλο.

6.3. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Η Δράση αναφέρεται στην «Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας Ατόμων με



Ειδικές Ανάγκες» αλλά και γενικότερα στην ένταξη στην οικονομική και 

κοινωνική ζωή μέσω της επιχειρηματικότητας ομάδων που έχουν περιθωριοποιηθεί.

7, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

7.1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μέσω της ψήφισης τροπολογίας στον Αναπτυξιακό νόμο ενισχύονται οι MME 

(έως 250 άτομα) με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης, ώστε να βελτιώσουν τα 

επιχειρηματικά τους αποτελέσματα και να βελτιώσουν την πρόσβασή τους σε αγορές 

υψηλών προδιαγραφών, μέσω της βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων και των 

παραγωγικών διαδικασιών, της εισαγωγής καινοτομικών μεθόδων παραγωγής ή/και 

της παραγωγής καινοτομικών προϊόντων, της εισαγωγής οικολογικά φιλικών 

μεθόδων παραγωγής και καθαρών τεχνολογιών), της υιοθέτησης νέων μεθόδων και 

τεχνικών διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας και της αναβάθμισης του ανθρώπινου 

δυναμικού τους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του σχετικού Προγράμματος «Τεχνολογικός 

Εκσυγχρονισμός Επιχειρήσεων» είναι 100 δισεκ. δρχ. και απευθύνεται σε 

μεταποιητικές επιχειρήσεις που απασχολούν έως 250 εργαζόμενους ενώ θα 

χρηματοδοτούνται και ενέργειες κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού των 

επιχειρήσεων. Η προκήρυξη της δράσης θα γίνει εντός του Μαρτίου του 2002.

7.2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μόλις έληξε η προθεσμία υποβολής προτάσεων στον πρώτο κύκλο του 

προγράμματος για τη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης των μικρών 

μεταποιητικών επιχειρήσεων έως 50 εργαζομένων μέσω της ενίσχυσης 

επιχειρηματικών σχεδίων. Πιο συγκεκριμένα, η ενίσχυση αφορά την υλοποίηση ενός 

ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου 2 (δύο) ετών, το οποίο περιλαμβάνει 

δράσεις τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού. Το συνολικό ύψος της 

επένδυσης έχει ανώτατο όριο τα 150 εκατ. Δρχ.



Στο πλαίσιο του ΕΣ ενισχύονται ενδεικτικά:

Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία και η βελτίωση 

του υπάρχοντος παραγωγικού εξοπλισμού

Η ανάπτυξη και πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και η 
πιστοποίηση προϊόντων

Η ενσωμάτωση τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον, η ανάπτυξη 

συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και η προμήθεια συστημάτων 

προστασίας του περιβάλλοντος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 62,5 δισεκ. δρχ. και θα 

ακολουθήσει και δεύτερος κύκλος.

7.3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ

Το πρόγραμμα έχει σκοπό να ενισχύσει μικρομεσαίες επιχειρήσεις (έως 

250άτομα) που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, του εμπορίου, της 

παροχής υπηρεσιών ή του τουρισμού για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών 

σταθερής ποιότητας με την ανάπτυξη και πιστοποίηση Συστημάτων Διασφάλισης 

Ποιότητας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001/2000 με τελικό στόχο την 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους. Ο προϋπολογισμός κάθε έργου μπορεί να 

φθάσει τα 10 εκατ. δρχ.

Στον Io κύκλο του Προγράμματος κατατέθηκαν 700 προτάσεις που σήμερα 

βρίσκονται στο στάδιο των αξιολογήσεων. Ο συνολικός προϋπολογισμός του 

πρώτου κύκλου είναι 4 δις δρχ (11.8 εκατ. EURO).

8. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

8.1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ

Ενισχύεται η σύνδεση των πολύ μικρών ελληνικών επιχειρήσεων με το Διαδίκτυο η 

οποίας σήμερα είναι πολύ χαμηλή όπως έέδειξε η πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη στο 

πλαίσιο του e-business forum.. Το πρόγραμμα «Δικτυωθείτε» έχει ως ομάδα-στόχο 

τις πολύ μικρές επιχειρήσεις όλων των κλάδων που απασχολούν έως 10 

εργαζόμενους και σήμερα βρίσκονται είτε εκτός Διαδικτύου είτε εκτός της δικτυακής 

οικονομίας με στόχο την εξοικείωσή τους με τα οφέλη που προκύπτουν από την 

επιχειρηματική χρήση του Διαδικτύου. Η δράση αυτή περιλαμβάνει



• την ενίσχυση της προμήθειας του ελάχιστου αναγκαίου τερματικού εξοπλισμού 

για τη σύνδεση της επιχείρησης με το Διαδίκτυο,

• την επιδότηση της σύνδεσης της επιχείρησης με το Διαδίκτυο για ορισμένο 

χρονικό διάστημα μέσω φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP),

• την ενίσχυση της ανάπτυξης απλής εμπορικής ιστοσελίδας και της φιλοξενίας 

αυτής σε δικτυακό κόμβο

• την εκπαιδευτική υποστήριξη της επιχείρησης από εκπαιδευτές με γνώσεις 

πληροφορικής για την εξοικείωση της με τη δικτυακή οικονομία και τη χρήση των 

σχετικών υπηρεσιών .

• Τη δημιουργία helpdesk καθώς και εξειδικευμένου Δικτυακού Τόπου για την 

άμεση και ακριβή πληροφόρηση και συμβουλευτική στήριξη των επιχειρήσεων 

σε θέματα νέας οικονομίας.

Η δράση αυτή με συνολικό προϋπολογισμό 40 δισεκ. δρχ αναμένεται να 

δημιουργήσει μια κρίσιμη μάζα πολύ μικρών επιχειρήσεων με παρουσία και

εξοικείωση με το Διαδίκτυο οι οποίες αφενός θα ωφεληθούν από τη χρήση των 

υπηρεσιών του Διαδικτύου (ηλεκτρονικές πωλήσεις, συμμετοχή στις ηλεκτρονικές 

κρατικές προμήθειες, χρήση ηλεκτρονικών δημόσιων υπηρεσιών, αναζήτηση 

πληροφοριών σχετικών με τον κλάδο τους), αφετέρου θα αποτελέσουν κίνητρο για τις 

μεγαλύτερες επιχειρήσεις για την πραγματοποίηση υψηλού επιπέδου επενδύσεων σε 

εφαρμογές και τεχνολογίες του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Αναμένεται επίσης ως 

αποτέλεσμα της δράσης αυτής και η δημιουργία θετικού κλίματος στους 

καταναλωτές.

ΗΔΗ έχουν διενεργηθεί οι 2 πρώτοι κύκλοι του προγράμματος ενώ εχθές έληξε και η 

προθεσμία υποβολής προτάσεων για τον 3° κύκλο ο οποίος παρουσίασε πολύ μεγάλο 

ενδιαφέρον.

Συνολικά έχουν ενταχθεί ήδη 9200 επιχειρήσεις στο πρόγραμμα ενώ μέσα στις 

επόμενες ημέρες αναμένεται να ενταχθούν άλλες 9300 ακόμα επιχειρήσεις. Από 

αυτές περίπου 4500 επιχειρήσεις έχουν ήδη ολοκληρώσει το έργο..

Ακόμα, έχουν επιλεγεί και υπογράψει συμβάσεις οι 16+1 κοινοπραξίες που θα 

υλοποιήσουν πανελλαδικά τη δράση της «Εκπαιδευτική Στήριξη».έχει ήδη 

συγκροτηθεί ένα σώμα Συμβούλων Υποστήριξης Καθοδήγησης (ΣΥΚ) [περίπου



3000], ενώ οι πρώτες επισκέψεις στις επιχειρήσεις θα ξεκινήσουν σε ορισμένες 

περιοχές στα μέσα Φεβρουάριου.

8.2. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ»

Μέσω του προγράμματος «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» ενισχύονται 

επιχειρήσεις όλων των κλάδων για την «Ηλεκτρονικοποίηση των επιχειρηματικών 

τους λειτουργιών» με την εισαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών με στόχο την καλύτερη διοίκησή τους και τη βελτίωση της διεθνούς 

τους ανταγωνιστικότητας (συνολικός προϋπολογισμός 50 δισεκ. δρχ.)

Στη δράση αυτή προβλέπεται η ενίσχυση επιχειρήσεων της μεταποίησης, του 

τουρισμού και των υπηρεσιών με που απασχολούν από 5 έως 150 άτομα για:

• Εγκατάσταση ή χρήση υπηρεσιών ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων 

διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (Enterprise Resource Planning),

• Εγκατάσταση ή χρήση υπηρεσιών πληροφορικών συστημάτων για την εσωτερική 

οργάνωση και διοίκηση της επιχείρησης (διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, 

οικονομική και λογιστική διαχείριση, διαχείριση ανθρωπίνων πόρων κτλ.)

• Υιοθέτηση σύγχρονων εργαλείων του ηλεκτρονικού επιχειρείν: (ηλεκτρονικά 

καταστήματα, ηλεκτρονικός εφοδιασμός, συστήματα διαχείρισης πελατών κτλ.)

• εγκατάσταση ή χρήση υπηρεσιών ειδικών πληροφοριακών συστημάτων, 

αυτοματισμών και τηλεμετρήσεων επι της παραγωγικής διαδικασίας με στόχο την 

εξοικονόμηση ενέργειας, την ασφάλεια και υγιεινή, τη διαχείριση κρίσεων, την 

προστασία του περιβάλλοντος κτλ.

• υλοποίηση έργων επιχειρησιακού ανασχεδιασμού που κρίνονται απαραίτητα για 

την εφαρμογή των παραπάνω

Ο σχεδιασμός του Προγράμματος έγινε μετά από ευρεία διαβούλευση των 

ενδιαφερομένων (σύνδεσμοι επιχειρήσεων).

Το πρόγραμμα αναμένεται να προκηρυχθεί εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου 

του προσεχούς Μαρτίου ενώ αναμένεται συνολικά η ένταξη 1000-1500 
επιχειρήσεων.



8.3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και 

υπηρεσιών ψηφιακής μορφής καθώς και για τη δημιουργία ψηφιακού 

περιεχομένου. Θα ενισχυθούν επιχειρήσεις του κλάδου των Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών καθώς και της βιομηχανίας περιεχομένου σε 

επιλεγμένους θεματικούς τομείς (π.χ. τουρισμός, πολιτιστική κληρονομιά, κλπ) βάσει 

ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων, συνολικού προϋπολογισμού 10 δισεκ.

δρχ·.

8.4. E-marketplaces-e-clusters

Ενισχύονται ακόμα με συνολικό προϋπολογισμό 10 δισεκ. δρχ. και δικτυώσεις 

επιχειρήσεων για την ανάπτυξη projects της «νέας οικονομίας». Οι δράσεις αφορούν 

ενίσχυση ομάδων επιχειρήσεων για την υλοποίηση δικτυακών έργων ηλεκτρονικού 

επιχειρείν (κλαδικές ηλεκτρονικές εκθέσεις, ηλεκτρονικές αγορές, business 

communities, extra-nets). Εδώ η έμφαση δίδεται τόσο στην δημιουργία βιώσιμων 

εμπορικών συνεργασιών σε βάθος χρόνου όσο και στην δημιουργία των κατάλληλων 

συνθηκών για την διεκπεραίωση συναλλαγών συγκεκριμένου τύπου (οικονομικών, 

παραγγελιοληψίας, διανομής, διερεύνησης διαθέσιμων προϊόντων, διερεύνησης 

διαθέσιμων προμηθευτών, κλπ). Αναμένεται η δημιουργία ενός σημαντικού αριθμού 

marketplaces στην Ελλάδα, γεγονός που θα δράσει καταλυτικά στην ανάπτυξη της 

ψηφιακής οικονομίας.

9. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το νέο πλαίσιο πολιτικής για την ανταγωνιστικότητα επιβάλλει την ενδυνάμωση του 

διαλόγου μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και τη διαμόρφωση συναινετικών θεσμών 

και μηχανισμών, με χρήση νέων μέσων και εργαλείων (Εθελοντικές Συμφωνίες, 

Περιβαλλοντικά Βραβεία Βιομηχανίας, Συστήματα Τιμολόγησης Ρύπανσης, 

Περιβαλλοντικοί Φόροι κλπ), που προχωρούν πέρα, χωρίς φυσικά να καταργούν τους 

διοικητικούς μηχανισμούς ελέγχου.

Η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της βιομηχανίας προϋποθέτει τον 

οικολογικό αναπροσανατολισμό της με αλλαγές στο σχεδίασμά των προϊόντων 

(Οικολογική Σήμανση), στο τεχνολογικό επίπεδο της παραγωγικής διαδικασίας



(Καθαρές Τεχνολογίες), όσο και στη συνολική οργάνωση της λειτουργίας τους 

(Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης). Οι επιχειρήσεις, εντάσσοντας τη 

φροντίδα για το περιβάλλον στις στρατηγικές τους, κερδίζουν πόρους και συμμαχίες 

στην τοπική κοινωνία, δημιουργούν συγκριτικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και 

τελικά βελτιώνουν σε πραγματικούς όρους την ανταγωνιστικότητά τους.

Η βελτίωση των Περιβαλλοντικών Επιδόσεων των επιχειρήσεων έχει αποδειχθεί ότι 

μέσο- και μακροπρόθεσμα, με τις αναδιαρθρώσεις και ορθολογικοποιήσεις που 

προκαλεί στη χρήση των πόρων της επιχείρησης, αντισταθμίζει το κόστος της και 

αποτελεί σαφώς παράγοντα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας.

Ειδικότερα ενισχύονται:

Μεταποιητικές Επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, για τον οικολογικό 

αναπροσανατολισμό της παραγωγικής τους δραστηριότητας μέσω της εισαγωγής και 

προσαρμογής περιβαλλοντικά φιλικής τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία 

για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων (κατά την Οδηγία 96/61 - 

υιοθέτηση Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών. Το ανώτατο ύψος των προτάσεων θα 

ανέρχεται σε 500 εκατ. Δρχ και το ανώτατο ποσοστό επιχορήγησης δεν θα ξεπερνά το 

40%.

Η ίδρυση / επέκταση μονάδων ανακύκλωσης και αποσυναρμολόγησης στερεών 

υλικών και αποβλήτων ή υγρών ουσιών. Το ανώτατο ύψος των προτάσεων θα 

ανέρχεται σε 500 εκατ. Δρχ και το ανώτατο ποσοστό επιχορήγησης δεν θα ξεπερνά το 

40%.

Η ίδρυση / επέκταση μονάδων διαχείρισης και αξιοποίησης αποβλήτων. Στόχος 

είναι η τόνωση της επιχειρηματικότητας στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων και η 

κάλυψη, σε σημαντικό βαθμό, του ελλείμματος της χώρας σε υποδομές διαχείρισης 

βιομηχανικών αποβλήτων ή άλλων ειδικών ρευμάτων υλικών. Η δράση εντάσσεται 

στο Μέτρο 2.9 με συνολικό προϋπολογισμό 12,5 δισεκ. Δρχ. και ποσοστό 

επιχορήγησης 40%.

Βιομηχανικές MME, που απασχολούν έως 250 εργαζόμενους και εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας ΣΕΒΕΖΟ II, για Επενδύσεις Πρόληψης και 
Αντιμετώπισης Βιομηχανικών Ατυχημάτων Μεγάλης Εκτασης. Οι επενδύσεις θα 

βασίζονται σε μελέτες ασφάλειας και επικινδυνότητας, και θα περιλαμβάνουν 

απαραίτητα τόσο τη δημιουργία ενδοεπιχειρησιακής τεχνολογικής υποδομής



ασφάλειας όσο και την υλοποίηση προγράμματος ενημέρωσης των εργαζομένων και 

της τοπικής κοινωνίας. Ενισχύονται προτάσεις ανώτατου προϋπολογισμού 500 εκατ. 

Δρχ, οι ενισχυόμενες δαπάνες αφορούν σε προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού 

παραγωγικού εξοπλισμού ή εξοπλισμού ασφάλειας, αγορά τεχνογνωσίας, ενημέρωση 

και το ποσοστό ενίσχυσης θα είναι 40%. Η δράση έχει συνολικό προϋπολογισμό 7,5 

δισεκ. Δρχ.

Περιβαλλοντικές Συνεργασίες Επιχειρήσεων (διαφόρων τομέων) με στόχους την 

αποτελεσματικότερη διαχείριση των αποβλήτων τους ή και άλλων ειδικών ρευμάτων 

υλικών (πλην αστικών απορριμμάτων) και την αντιμετώπιση οξυμένων 

περιβαλλοντικών προβλημάτων σε τοπικό επίπεδο. Η δημόσια επιχορήγηση κάθε 

πρότασης δεν θα υπερβαίνει το 40%. Συνολικός προϋπολογισμός 7 δισεκ. Δρχ.

10. ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (TEME)

Το μέτρο αυτό έρχεται να καλύψει ένα κενό στην αγορά, που συνδέεται με την 

αδυναμία παροχής των απαιτούμενων εμπραγμάτων εγγυήσεων από τις Μικρές και 

τις Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις προς τα πιστωτικά ιδρύματα. Ακόμη και στις 

περιπτώσεις που οι επιχειρηματίες της κατηγορίας αυτής διαθέτουν τα αιτούμενα 

εμπράγματα στοιχεία, η κατάσταση αυτή οδηγεί σε υπερβολική και κοινωνικά μη 

αποδεκτή διακινδύνευση του συνόλου των οικογενειακών περιουσιακών τους 

στοιχείων και σε αδυναμία προώθησης της επιχειρηματικότητας

Η ενθάρρυνση-διευκόλυνση της πρόσβασης των Μκρών Επιχειρήσεων και ιδίως των 

ΠΜΕ στην αγορά κεφαλαίων, με τη διασφάλιση αντισταθμιστικού μηχανισμού 

επιμερισμού του ρίσκου. Με αυτό τον τρόπο ενθαρρύνεται ουσιαστικά η ανάληψη 

επιχειρηματικών εγχειρημάτων με τη δημιουργία και τη λειτουργία μικρών



επιχειρήσεων. Η επιτυχής υλοποίηση του μέτρου συνεισφέρει στη σύγκλιση της 

ανταγωνιστικότητας μέσω της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.

Η αποδοτική λειτουργία του Φορέα Εγγυοδότησης απαιτεί την κατανομή των 

κινδύνων και των ωφελειών ανάμεσα στους τρεις εταίρους. Αυτό απαιτεί την κατ' 

αρχήν συμφωνία -  συνεργασία -  συνεννόηση των τριών μερών.

Συστήνεται λοιπόν Εγγυοδοτικός Φορέας που θα λειτουργεί υπό την εποπτεία της 

Τραπέζης της Ελλάδας. Η σύσταση του Φορέα θα πραγματοποιηθεί μέσω ειδικού 

νόμου στον οποίο θα προσδιορίζονται λεπτομερώς ο ρόλος και οι υποχρεώσεις του 

Φορέα και των άλλων εμπλεκομένων μερών.

Κρίσιμο ζήτημα για την επιτυχή λειτουργία του Φορέα αποτελεί ο ακριβής 

προσδιορισμός των όρων και των διαδικασιών -  κανόνων λειτουργίας του. Ο 

λεπτομερής καθορισμός αυτών των διαδικασιών δεν είναι απλώς θέμα νομικό (όπως 

πολλές φορές έχει υποστηριχθεί) αλλά ουσίας και απαιτεί κατάλληλη προετοιμασία 

και συνεννόηση ανάμεσα στους εμπλεκόμενους εταίρους.

Με μετοχικό κεφάλαιο περίπου 35 δισεκ. δρχ. ο Φορέας θα στοχεύσει στην 

υποστήριξη περίπου 40.000 ΜΜΕ και στην παροχή εγγυήσεων ύψους 700 δισ.

δρχ. σε ορίζοντα δεκαετίας.

Ήδη η Εενική Εραμματεία Βιομηχανίας του ΥΠΑΝ- μετά από διαβούλευση με τους 

ενδιαφερομένους (τράπεζες, σύνδεσμοι επιχειρήσεων) και επισκόπηση της 

ευρωπαϊκής εμπειρίας- ετοίμασε σχετική νομοθετική παρέμβαση καθώς και σχέδιο 

συγκρότησης και λειτουργίας του προτεινόμενου εγγυοδοτικού σχήματος. Τα σχέδια 

αυτά συζητούνται με την Ένωση Τραπεζών και με την Τράπεζα της Ελλάδος και 

σύντομα θα αναληφθεί σχετική νομοθετική πρωτοβουλία καθώς και η αναγκαία 

διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

11. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΓΝΩΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ συμμέτοχων 

ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΣΥΤ)

Η ραγδαία ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και των νέων επιχειρηματικών 

προτύπων, που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της



Οικονομίας επιβάλλουν την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε τομείς 

τεχνολογικής έντασης και έντασης γνώσης.

Στο πλαίσιο αυτό δημιουργείτα Ειδικό Ταμείο [Κεφάλαιο Επιχειρηματικών 

Συμμετοχών Υψηλής Τεχνολογίας-(ΚΕΣΥΤ Α.Ε.)] για την ενίσχυση νέων 

επιχειρήσεων έντασης τεχνολογίας και γνώσης με στόχο την ενθάρρυνση 

επιστημόνων και νέων επιχειρηματιών στην ανάπτυξη αντίστοιχης επιχειρηματικής 

δραστηριότητας.

Το ΚΕΣΥΤ θα λειτουργήσει με γνώμονα την ευελιξία και αποτελεσματικότητα που 

απαιτείται σε συνδυασμό με την ανάγκη για διασφάλιση της βιωσιμότητάς του και 

στο πλαίσιο αυτό θα συνεργασθεί με εταιρίες κεφαλαίου επιχειρηματικών 

συμμετοχών και άλλους χρηματοδοτικούς φορείς. Η συνεργασία έχει τη μορφή είτε 

της συμμετοχής των φορέων αυτών στο κεφάλαιο και τη διοίκηση του Ταμείου, είτε 

της από κοινού χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Στο σύνολο των δραστηριοτήτων 

που ενισχύονται από το Ταμείο η συμμετοχή κεφαλαίων του ιδιωτικού τομέα θα είναι 

τουλάχιστον 50%.

Εκτός από κεφάλαια, το ΚΕΣΥΤ επιδιώκει να εξασφαλίσει για τις νέες επιχειρήσεις 

διοικητική υποστήριξη και συμβουλευτικές υπηρεσίες για τον επιχειρηματικό 

σχεδίασμά και την οργάνωσή τους.

Οι στρατηγικές επιλογές του ΚΕΣΥΤ καθορίζονται από Ειδικό Συμβούλιο που θα 

απαρτίζεται από διακεκριμένες προσωπικότητες του επιχειρηματικού και 

ακαδημαϊκού κόσμου.

Έχει ήδη γίνει σχετική νομοθετική ρύθμιση στο πλαίσιο του Νόμου για τη Σύνδεση 

της Έρευνας με την Παραγωγή.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΡΗΜΑ ΤΟΑΟΤΗΣΕΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Συν. Πρ. 

(Αισεκ.

Αρχ·)

Προκήρ

υξη.

1. Πρόγραμμα «Δικτυωθείτε»/ «Εκπαιδευτική Στήριξη» 40 12/2000

2. Προώθηση «Νεανικής Επιχειρηματικότας» 12 7/2001



3.
Ενίσχυση ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων

62,5 10/2001

4. Πιστοποιηθείτε 12,5 12/2001

5. Προώθηση Γυναικείας Επιχειρηματικότητας 8 11/2001

6. Πρόγραμμα «Επιχειρείτε ηλεκτρονικά» 50 3/2002

7. Τεχνολογικός εκσυγχρονισμός μεταποιητικών επιχειρήσεων 100 3/2002

8. Επιχειρηματικότητα κατά του Κοινωνικού Αποκλεισμού 4 3/2002

9. Περιβαλλοντικά Σχέδια επιχειρήσεων 17 4/2002

10. Δημιουργία ηλεκτρονικών αγορών και άλλων δικτυακών 

έργων

10 9/2002

11. Επενδύσεις Πρόληψης και Αντιμετώπιςης ΒΑΜΕ 7 9/2002

12. Ενίσχυση Περιβαλλοντικών Συνεργασιών 7 9/2002

13. Ενίσχυση της Δικτύωσης ΜΜΕ 20 9/2002

14. Ενθάρρυνση της δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου 10 9/2002

15.
Ίδρυση μονάδων διαχείρισης και αξιοποίησης βιομηχανικών 

αποβλήτων και άλλων ειδικών ρευμάτων υλικών

12 9/2002

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

1. ΒΕΠΕ -  ΒΙΠΕ 36

2. Ηλεκτρονικά Κέντρα Εμπορίου και συλλογικές υποδομές HE 5

3. Κέντρα Επιχειρηματικότητας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 11

4. Κέντρα Υποδοχής Επενδύσεων 4,5

5. E-business forum και ΕΕΗΕ 1

6. . Υποδομές ποιότητας 15

7. Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας 1

8. Εθνικό Παρατηρητήριο ΜΜΕ 1

9. Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών 27,5



10. Εγγυητικό Κεφάλαιο ΜΜΕ 35

Συνολικά: 373,5 δισεκ. Δρχ σε προγράμματα άμεσων ενισχύσεων και 137 δισεκ. 

δρχ σε χρηματοδοτήσεις υποδομών.



Η επένδυση στον άνθρωπο 
κεντρική προτεραιότητα του 
ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο μιας 
αναπτυξιακής πολιτικής, 
δημιουργικής ανταγωνιστικότητας 
και κοινωνικής συνοχής
Γ. Καλογήρου
13 Σεπτεμβρίου, 2004

Το κείμενο επιχειρεί να παρουσιάσει ένα συνολικό πλαίσιο για την ένταξη 
της πολιτικής για την επένδυση στον άνθρωπο σε μια συνολικότερη 
πολιτική ανάπτυξης, δημιουργικής ανταγωνιστικότητας και κοινωνικής 
συνοχής που έχει σήμερα ανάγκη η χώρα.

Είναι προφανές ότι το κείμενο αποτελεί αφετηρία και πλαίσιο για 
συζήτηση και ότι θα πρέπει να εμπλουτισθεί και ως προς τη γενική του 
κατεύθυνση και κυρίως ως προς τις επιμέρους συνιστώσες της πολιτικής 
αυτής.

Για τη σύνταξη του κειμένου αυτού έχουν ληφθεί υπόψη:

Το κείμενο του Στ. Αλαχιώτη που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του διαλόγου 
καθώς και η προκαταρκτική συζήτηση που έγινε στην πρώτη συνάντηση 
της υποομάδας στις 7/9/2004. Επίσης, αξιοποιήθηκαν τα άρθρα της Μ. 
Δαμανάκη, συντονίστριας Μορφωτικών Υποθέσεων του ΠΑΣΟΚ: α) 
«Βαφτίζουν καινοτομία την αναπαλαίωση: Λύκειο και εξετάσεις: Μια 
άλλη προσέγγιση» (ΝΕΑ, 25/6/2004) και β) «Τα χαρακτηριστικά μιας 
σύγχρονης εκπαίδευσης» (Απογευματινή της Κυριακής, 19/9/2004). Τέλος, 
χρήσιμες παρατηρήσεις έκανε και ο Πέτρος Καβάσαλης.

1. Η επένδυση στον άνθρωπο αποτελεί στρατηγική επιλογή που 
προωθεί την ανάπτυξη και τη δημοκρατία και πηγάζει από την 
αντίληψη του ΠΑΣΟΚ για την κοινωνική εξέλιξη



Ή  επένδυση στον άνθρωπο αποτελεί στρατηγική επιλογή και κεντρική 
προτεραιότητα της προγραμματικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ. Η 
αναγκαιότητα της επιλογής αυτής πηγάζει:

από τις διεθνείς τάσεις και εξελίξεις σχετικά με:

τον αυξανόμενο ρόλο της γνώσης, της ανθρώπινης δημιουργικότητας και 
της εργασίας υψηλής ειδίκευσης και αυξημένων προσόντων στην ανάπτυξη 
των σύγχρονων οικονομιών και κοινωνιών,

τις θεμελιώδεις αλλαγές που σημειώνονται στη σύνθεση της απασχόλησης 
(δραστική μείωση του μεριδίου της αγροτικής παραγωγής, μείωση του 
μεριδίου της μεταποίησης και διεύρυνση του μεριδίου των υπηρεσιών με 
ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων τόσο στη 
μεταποίηση όσο και στις υπηρεσίες που ασχολούνται όλο και περισσότερο 
με την παραγωγή και τη διάδοση της πληροφορίας και της γνώσης και όλο 
λιγότερο με την παραγωγή υλικών αγαθών).

από την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, που δεν μπορεί παρά να 
στηριχθεί:

στην αξιοποίηση της τεχνολογίας,

στο μορφωμένο, καλά εκπαιδευμένο και καταρτισμένο ανθρώπινο 
δυναμικό, και γενικότερα

σε μια δημοκρατική, ανεκτική, δίκαιη και ανοιχτή κοινωνία με 
ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο και με δίκαιη κατανομή του εισοδήματος. 
Με καλά πληροφορημένους και εκπαιδευμένους πολίτες, που διαθέτουν 
κοινωνικές και άλλες δεξιότητες, πολιτική παιδεία, ευαισθησίες και είναι 
εξοικειωμένοι με το διεθνές περιβάλλον και τη διαφορετικότητα.

Πρωτίστως, όμως, η προτεραιότητα της επένδυσης στον άνθρωπο 
συνδέεται με τη φιλοσοφία και την αντίληψη για την ανάπτυξη, την 
πολυδιάστατη φύση του ανθρώπου και τη δημοκρατία που χαρακτηρίζει 
την παράταξή μας.

Σύμφωνα με την αντίληψή μας, η ανάπτυξη αν και προϋποθέτει την 
οικονομική μεγέθυνση δεν περιορίζεται σ' αυτήν, αλλά συνδέεται με την 
επέκταση και τη διεύρυνση των δικαιωμάτων που απολαμβάνουν οι 
πολίτες και γενικότερα με τη βελτίωση των δυνατοτήτων πρόσβασης των 
ατόμων και των κοινωνικών ομάδων-ιδίως των ασθενέστερων- στην 
εκπαίδευση, στην υγεία, στην Κοινωνία της Πληροφορίας, στην



'οικονομική εξέλιξη και στη διαχείριση των δημοσίων πραγμάτων.

Επομένως, η επένδυση στον άνθρωπο συνδέεται τόσο με την αναπτυξιακή 
προοπτική της χώρας μας όσο και με τη δυνατότητα συμμετοχής των 
πολιτών στη σύγχρονη οικονομική και κοινωνική εξέλιξη και την άρση ή 
την άμβλυνση των αποκλεισμών που ανακύπτουν. Πρόκειται δηλαδή τόσο 
για ζήτημα ανάπτυξης όσο και για ζήτημα δημοκρατίας και πρωτίστως για 
ζήτημα αντίληψης και φιλοσοφίας για την κοινωνική εξέλιξη.

2. Μετά από μια δεκαετή αναπτυξιακή τροχιά θα πρέπει να 
διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για τη διατήρηση και την 
αναζωογόνηση της αναπτυξιακής διεργασίας, για μια νέα αναπτυξιακή 
ώθηση

Η ελληνική οικονομία, υπό την πίεση δύο σημαντικών εξωτερικών 
καταναγκασμών (ένταξη στην ΟΝΕ και διοργάνωση των Ολυμπιακών 
Αγώνων) που προσέδωσαν στοιχεία πειθαρχίας στο σύστημα, και με την 
κατάλληλη πολιτική διεύθυνση των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και την 
εντατική προσπάθεια του ελληνικού λαού, διέγραψε μια ισχυρή δεκαετή 
αναπτυξιακή τροχιά. Ουσιαστικά, πρόκειται για το τρίτο μακρύ 
αναπτυξιακό κύμα στη διάρκεια της νεώτερης οικονομικής μας ιστορίας. 
Έτσι, η χώρα μας μπήκε στο Champions League της παγκόσμιας 
αναπτυξιακής πορείας, ανανέωσε και ανέπτυξε τις εθνικές της υποδομές, 
βελτίωσε το βιοτικό της επίπεδο. Αξιοποίησε τα οφέλη της μακράς 
οικονομικής μεγέθυνσης με διεύρυνση των δυνατοτήτων των πολιτών της 
και συγκριτικά με άλλες χώρες ή άλλες περιόδους στη χώρα μας το πέτυχε 
χωρίς σημαντικές κοινωνικές επιβαρύνσεις. Η συνέχιση της εξέλιξης αυτής 
δεν είναι δεδομένη και προφανώς δεν μπορεί να διατηρηθεί αυτομάτως, 
χωρίς την κατάλληλη οικονομική και αναπτυξιακή πολιτική.

Διαφαίνονται, ήδη σημάδια αναπτυξιακής κόπωσης, καθώς εξαντλείται η 
δυναμική και ο τρόπος ανάπτυξης σημαντικών τομέων και πηγών 
ανάπτυξης και εισοδήματος όπως π.χ. ο τουρισμός, ο αγροτικός τομέας, η 
κλωστοϋφαντουργία, η ένδυση - αλλά και ο αθλητισμός- ενώ ακόμη και ο 
δυναμικός τομέας των τροφίμων δείχνει σημεία στασιμότητας και ότι έχει 
φτάσει σε ένα όριο. Αναμενόμενη είναι εξάλλου και η επιβράδυνση στον 
τομέα των κατασκευών. Η ελληνική οικονομία μετά από μια δεκαετή 
ανοδική πορεία φαίνεται να λαχανιάζει, να εμφανίζει σημεία αναπτυξιακής 
εμπλοκή ς.

Τα επείγοντα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει σήμερα η 
οικονομική πολιτική δεν είναι μονο μακρο-οικονομικά αλλά και μικρο
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οικονομικά Πολλές ελληνικές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται σε 
κλάδους οικονομικής δραστηριότητας που στήριξαν την ανάπτυξη για 
μεγάλες χρονικές περιόδους, δείχνουν να υποφέρουν στον τομέα των 
ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων από το σύνδρομο του εγκλωβισμού 
(stuck in the middle). «Είμαστε ακριβότεροι από τους φθηνούς 
παραγωγούς και χειρότεροι από τους ποιοτικούς παραγωγούς, τους οποίους 
έχουμε πλησιάσει ως προς το κόστος, χωρίς αυτό να δικαιολογείται από 
την αντίστοιχη βελτίωση ποιότητας»

Και η “νέα” οικονομική πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ, έπιταχύνει τη 
διαδικασία επιβράδυνσης της ανάπτυξης και κατά μείζονα λόγο δεν μπορεί 
να δώσει μια νέα αναπτυξιακή ώθηση.

Και όμως η οικονομία είναι σαν το ποδήλατο. Για να μην πέσει πρέπει να 
προχωρήσει. Πρέπει να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε. Τα τελευταία 
χρόνια λ.χ. θεωρούσαμε την οικονομική μεγέθυνση δεδομένη και μας 
απασχολούσε μόνον η διάχυση των ωφελειών της ανάπτυξης. Όμως αυτή η 
μεγέθυνση δεν είναι δεδομένη. Και προφανώς δεν μπορεί αυτομάτως να 
διατηρηθεί επ' άπειρον. Είναι προφανείς οι αρνητικές επιπτώσεις αν ο 
ρυθμός αύξησης του εθνικού προϊόντος δεν μπορέσει να διατηρηθεί και 
μειωθεί δραστικά ή σχεδόν μηδενιστεί. Και πρέπει η οικονομική και 
αναπτυξιακή πολιτική μέσα από τις κατάλληλες κατευθύνσεις, 
μεταρρυθμίσεις και μέτρα να μπορεί να απαλύνει τις συνέπειες και να 
δώσει μια νέα αναπτυξιακή ώθηση.

3. Οι αλλαγές είναι αναγκαίες για να διατηρήσει και να βελτιώσει η 
χώρα μας τη θέση της στον κόσμο

Την ίδια ώρα, η ελληνική κοινωνία μετά από μια περίοδο σημαντικών 
αλλαγών και σημαντικών προσπαθειών για τη επίτευξή τους με τη 
διεύθυνση των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ (ένταξη στην ΟΝΕ, εισαγωγή 
του ευρώ, μεταβατική αναστάτωση στη διάρκεια της κατασκευής των 
μεγάλων έργων υποδομής, ένταξη ενός εκατομμυρίου μεταναστών, νέος 
διεθνής προσανατολισμός της χώρας, βελτίωση των σχέσεων με τις 
γειτονικές χώρες κ.α.) δείχνει σημάδια κόπωσης και συντηρητικής 
διάθεσης. Φαίνεται ότι ως κοινωνικό σύνολο να μην επιθυμούμε- επί του 
παρόντος- άλλες αλλαγές. Επιβεβαιώνεται και εμπειρικά ότι «η Ελλάδα 
έχει προχωρήσει πιο μπροστά από τους έλληνες» (Γ. Βούλγαρης, έρευνα 
στάσεων και νοοτροπιών ΕΚΚΕ). Επιπροσθέτως, ιδιαίτερα ανησυχητικό 
είναι το γεγονός ότι διαφαίνεται σε ορισμένες περιπτώσεις μια δυσκολία 
κατανόησης από τον «συλλογικό κοινό νου» των εξελίξεων στο διεθνές 
περιβάλλον. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αποτελούν οι αντιλήψεις που
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'επικρατούν σε τμήματα του ευρύτερου τουριστικού τομέα στη χώρα μας.
Γενικότερα, δεν πρέπει να μας διαφύγει το γεγονός ότι μεγάλες χώρες του 
τρίτου κόσμου (π.χ. Βραζιλία, Κίνα) έχουν αποδυθεί σε μια εύλογη και 
εντατική προσπάθεια να βελτιώσουν τη θέση τους στον διεθνή 
καταμερισμό εργασίας και ότι δεν αποτελεί προοδευτική πολιτική η 
υπεράσπιση αμυντικών προστατευτικών πολιτικών (π.χ. τεχνητή στήριξη 
αγροτικών προϊόντων), που διευκολύνουν τις ανεπτυγμένες χώρες αλλά 
καταδικάζουν στη φτώχεια τις αναπτυσσόμενες.

Ταυτόχρονα, φαίνεται να αναπτύσσεται- σε ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών 
ομάδων μια ανασφάλεια σχετικά με το μέλλον, είτε ως προς τη δυνατότητα 
διατήρησης ενός υψηλότερου επιπέδου ζωής που έχει κατακτηθεί, είτε ως 
προς τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Δείχνουμε, ως κοινωνικό 
σύνολο να μην επιθυμούμε- επί του παρόντος- άλλες αλλαγές.

Και όμως, οι αλλαγές είναι αναγκαίες. Η χώρα μας δεν μπορεί να 
διατηρήσει τη θέση της και πολύ περισσότερο να τη βελτιώσει στον διεθνή 
καταμερισμό εργασίας, με αμυντικές προστατευτικές πολιτικές και με 
δραστηριότητες που βασίζονται στη φθηνή και εν πολλοίς ανειδίκευτη 
εργασία.

4. Η διεθνής ανταγωνιστικότητα της χώρας εξαρτάται εν πολλοίς από 
δημιουργικούς, μορφωμένους και υψηλής επαγγελματικής στάθμης 
ανθρώπους

Αλλωστε, σύμφωνα με νέες εξελίξεις και νέες θεωρήσεις της διεθνούς 
ανταγωνιστικότητας, η ικανότητα μιας χώρας να είναι ανταγωνιστική και 
να ευημερεί στο νέο διεθνοποιημένο περιβάλλον πηγαίνει πέρα από το 
εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών και από τις ροές κεφαλαίων και 
επενδύσεων. Συνδέεται σε μεγάλο βαθμό και με την ικανότητα των χωρών 
να αναπτύξουν αλλά και να προσελκύσουν δημιουργικούς ανθρώπους. 
Πολλοί μιλούν για τις τρεις νέες κινητήριες δυνάμεις της οικονομικής 
ανάπτυξης:

την τεχνολογία,

το ταλέντο που εκφράζεται από δημιουργικούς και μορφωμένους με υψηλό 
επίπεδο δεξιοτήτων και υψηλής επαγγελματικής στάθμης ανθρώπους, και

την ανεκτική κοινωνία που διευκολύνει την άνθηση της δημιουργικότητας, 
του πειραματισμού και της καινοτομίας.



Επομένως, οι έννοιες της δημιουργικότητας, της υψηλής στάθμης και 
ειδίκευσης εργασίας, της καινοτομίας και της δυναμικής 
επιχειρηματικότητας (όχι απλά της επιχειρηματικότητας από ανάγκη και 
για βιοπορισμό) αποκτούν κεντρική σημασία για τη διαμόρφωση μιας νέας 
αναπτυξιακής πολιτικής για τη δημιουργική ανταγωνιστικότητα και τη 
συνέχιση της ανάπτυξης.

Με την προώθηση τέτοιων νέων προσεγγίσεων για την ανάπτυξη οι 
σκανδιναβικές χώρες είναι αυτές που ανταγωνίζονται τις ΗΠΑ και 
παρουσιάζουν το ενδιαφέρον χαρακτηριστικό -από τη σκοπιά μιας 
ριζοσπαστικής προοδευτικής πολιτικής- ότι επιχειρούν να συνδυάσουν την 
τεχνολογική και οικονομική επιτυχία με την κοινωνική δικαιοσύνη και 
ισότητα.

Ο στόχος της συνέχισης της ανάπτυξης και της βελτίωσης της 
ανταγωνιστικότητας σε συνδυασμό με τη διατήρηση της κοινωνικής 
συνοχής και τη δημιουργία νέων και ποιοτικά καλύτερων θέσεων 
απασχόλησης παραμένει στρατηγικά επίκαιρος για την ελληνική 
οικονομία.

Η υιοθέτηση ενός αναπτυξιακού μοντέλου δημιουργικής 
ανταγωνιστικότητας προϋποθέτει μια συνθετότερη αξιοποίηση των δύο 
βασικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ελληνικής οικονομίας: του 
φυσικού κλίματος και του ανθρώπινου δυναμικού

Η πολιτική για την επένδυση στον άνθρωπο πρέπει να εντάσσεται στην 
ευρύτερη πολιτική για την ανάπτυξη και τη δημιουργική 
ανταγωνιστικότητα, για την αξιοποίηση της γνώσης ως πρωταρχικής πηγής 
οικονομικής παραγωγικότητας. Πρέπει να συμβάλλει στη διαμόρφωση 
προϋποθέσεων για την καλλιέργεια της δημιουργικότητας ως κοινωνικής 
διεργασίας, καθώς και για την ανάπτυξη της καινοτομίας και της 
επιχειρη ματικότητας

Ταυτόχρονα, η πολιτική για την ανάπτυξη νοείται ως μια διεργασία 
επέκτασης των πραγματικών ελευθεριών που απολαμβάνουν οι άνθρωποι. 
Επομένως, σκοπεύει στη διαμόρφωση προϋποθέσεων για την ενίσχυση της 
πρόσβασης και της συμμετοχής π.χ. στην εκπαίδευση, στις νέες 
τεχνολογίες κ.λπ. (π.χ. κοινωνικές δεξιότητες για όλους και ψηφιακός 
εναλφαβητισμός, αποφυγή ψηφιακού αποκλεισμού)

5. Γενικότερες προϋποθέσεις και αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για την 
υιοθέτηση ενός μοντέλου δημιουργικής ανταγωνιστικότητας



Η υιοθέτηση και κυρίως η προώθηση ενός μοντέλου δημιουργικής 
ανταγωνιστικότητας συνδέεται με ορισμένες κρίσιμες προϋποθέσεις:

Καθοριστική για την προώθηση ενός τέτοιου μοντέλου είναι η αξιοποίηση 
των ωφελειών παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας από τη διάχυση 
των νέων τεχνολογιών, που άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη απολαύσει. 
Ιδιαίτερη σημασία έχει η αξιοποίηση των τεχνολογιών αυτών στη 
βελτίωση των μεθόδων διοίκησης-διαχείρισης της δημόσιας διοίκησης και 
της ελληνικής επιχείρησης. Η Ελλάδα χρειάζεται να κάνει πολλά βήματα 
στην κατεύθυνση της αποτελεσματικότερης διοίκησης των οργανωτικών 
δομών της οικονομίας, των επιχειρήσεων και των άλλων οικονομικών 
θεσμών (Επιμελητηρίων, Εταιρειών Ανάπτυξης της ΤΑ κλπ.).

Σε μια τέτοια προοπτική, ιδιαίτερη σημασία αποκτάει η ορθολογική 
αξιοποίηση και χρήση πόρων σε όλα τα επίπεδα. Δεν φτάνει να ξοδεύεις 
σημαντικά ποσά, αλλά σημασία έχει αν οι δαπάνες συνδέονται με 
αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο με την επίτευξη συγκεκριμένων 
οικονομικών και κοινωνικών στόχων. Η έννοια της αποδοτικής και 
αποτελεσματικής χρήσης των δημοσίων δαπανών και η σύνδεση τους με 
την ποιότητα και το μέγεθος του παραγόμενου αποτελέσματος είναι 
καθοριστική.

Εμφαση στις ανάγκες των χρηστών και στην ποιότητα των παραγομένων 
προϊόντων και των παρεχομένων υπηρεσιών. Στο επίκεντρο των 
προσπαθειών βρίσκεται ο χρήστης και η ποιοτική παραγωγή. Η ποιότητα 
είναι η βάση όλων των αξιών της σύγχρονης ζωής και δεν πρέπει η χώρα 
μας να την υποβαθμίσει, θεωρώντας την ακόμα πολυτέλεια.

Ανάδειξη της περιβαλλοντικής διάστασης κάθε δραστηριότητας και 
αξιοποίησής της ως στοιχείου ποιοτικής αναβάθμισης παραγωγής και ως 
σημαντικού τομέα νέων οικονομικών δραστηριοτήτων που προσφέρουν 
θέσεις εργασίας και εισοδήματα.

Αναγκαία είναι ακόμη, η μετατόπιση της έμφασης από τις υποδομές- που 
εν πολλοίς έχουν δημιουργηθεί- στο παρεχόμενο απ'αυτές περιεχόμενο, 
στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η ανάδειξη της περιφερειακής διάστασης της ανταγωνιστικότητας είναι 
αναγκαστική, μια και παράλληλα με τον ανταγωνισμό των κρατών και των 
επιχειρήσεων όλο και περισσότερο αναδύεται ο ανταγωνισμός των 
περιφερειών. Η Ελλάδα των περιφερειών δραστηριοποιείται μέσα στην 
Ευρώπη των περιφερειών. Η εξέλιξη αυτή απαιτεί μια συντονισμένη



αποκεντρωμένη αναπτυξιακή στρατηγική και πρακτική που θα λαμβάνει 
υπόψη της και θα αξιοποιεί τις ιδιαιτερότητες και τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα κάθε περιφέρειας.

Επενδύσεις στην έρευνα και προώθηση μηχανισμών αξιοποίησης των 
αποτελεσμάτων της ερευνητικής προσπάθειας τόσο από τον δημόσιο τομέα 
όσο και από τις ειχειρήσεις

Γενικότερα, η προώθηση αυτού του μοντέλου δημιουργικής 
ανταγωνιστικότητας συνεπάγεται σημαντικές μεταρρυθμίσεις στη 
λειτουργία σημαντικών τομέων. Η αξιοποίηση των τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνιών προϋποθέτει και συνεπάγεται 
συνοδευτικές οργανωτικές και θεσμικές αλλαγές κυρίως δε αλλαγές 
νοοτροπιών, αντιλήψεων και τρόπων εργασίας στο δημόσιο τομέα, αλλά 
και στις επιχειρήσεις. Η μεταρρυθμιστική πολιτική απαιτεί αναδιατάξεις 
οικονομικών και κοινωνικών ωφελειών. Οδηγεί σε υποστήριξη αυτών που 
πραγματικά έχουν ανάγκη. Συμβάλλει στη μετατόπιση πόρων προς 
δημόσιες λειτουργίες έναντι στενών πελατειακών και ιδιωτικών 
μεταβιβάσεων.

6. Αναγκαίες οι σημαντικές αλλαγές στην εκπαίδευση ως προς το 
περιεχόμενο, την καλλιέργεια συμπληρωματικών δεξιοτήτων, τον 
τρόπο εργασίας, τους ανοιχτούς ορίζοντες και την ενθάρρυνση της 
δημιουργικότητας.

Η παιδεία και η εκπαίδευση είναι αναμφίβολα η σοβαρότερη επένδυση 
στον άνθρωπο. Η επένδυση αυτή λειτουργεί μακροπρόθεσμα αναπτυξιακά.

Στο παρελθόν, οι άνθρωποι αποκτούσαν γνώσεις και δεξιότητες μέσω μιας 
γραμμικής διεργασίας, που οδηγούσε από τη βασική εκπαίδευση σε πιο 
εξειδικευμένη γνώση και μετά στη δουλειά. Σήμερα, όχι μόνον έχουν 
αυξηθεί τα επίπεδα εκπαίδευσης και γνώσης, αλλά και τα είδη της γνώσης. 
Σήμερα το ζητούμενο- σε συνθήκες γρήγορης εξέλιξης και αύξησης του 
αποθέματος της γνώσης αλλά και γρήγορης απαξίωσης σημαντικού όγκου 
της- είναι η διαμόρφωση των προϋποθέσεων, του κλίματος και των θεσμών 
και των μηχανισμών για την απόκτηση ενός κατάλληλου συνδυασμού 
γενικής παιδείας, βασικής και εξειδικευμένης γνώσης, αλλά και η 
καλλιέργεια ενός κριτικού, ανοιχτού και φιλικού στην καινοτομία τρόπου 
σκέψης και σύγχρονης οργάνωσης της εργασίας με την αξιοποίηση των 
νέων τεχνολογιών και την απόκτηση δεξιοτήτων (τεχνικών και άλλων) η 
σπουδαιότερη από τις οποίες είναι να μαθαίνει πως να μαθαίνει.



Στη χώρα μας στον χώρο της εκπαίδευσης δημιουργήθηκαν την τελευταία 
δεκαετία πολύ σημαντικές υποδομές (ηλεκτρονικές, υλικές και άϋλες), 
διαμορφώθηκαν νέες κατευθύνσεις και αναπτύχθηκαν νέες 
δραστηριότητες, ενώ ιδιαίτερη ώθηση έδωσαν π.χ. στην Ανώτατη 
Εκπαίδευση -παρά τα όποια προβλήματα- θεμελιακές μεταρρυθμίσεις (π.χ. 
νόμος πλαίσιο για ΑΕΙ) καθώς και η διασύνδεση του ελληνικού 
πανεπιστημιακού και ερευνητικού δυναμικού με τις αντίστοιχες 
ευρωπαϊκές επιστημονικές κοινότητες. Σήμερα, όμως, απαιτείται μια νέα 
μεταρρυθμιστική πνοή για σημαντικές αλλαγές στο περιεχόμενο, τον τρόπο 
διδασκαλίας και τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος.

Το εκπαιδευτικό σύστημα- σε όλες τις βαθμίδες του- έχει ανάγκη από 
αναζωογόνηση και ένα μεγάλο ποιοτικό άλμα στις ακόλουθες 
κατευθύνσεις:

Αποτελεσματικότερη σύνδεση των εκπαιδευτικών θεσμών με τις 
σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας, της οικονομίας, της αγοράς εργασίας 
και της δια βίου μάθησης.

Καλύτερη διασύνδεση σε κάθε βαθμίδα του εκπαιδευτικού συστήματος με 
τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις, καλλιέργεια της εξωστρέφειας, 
εκμάθηση ευρωπαϊκών και άλλων γλωσσών ιδίως των γειτονικών μας 
χωρών, δημιουργία δικτύων επικοινωνίας με αντίστοιχες εκπαιδευτικές 
κοινότητες στην Ευρώπη και τον κόσμο, ανάδειξη της αξίας της 
διαφορετικότητας και της πολυπολιτισμικότητας. Καλλιέργεια της 
ταυτότητας του ευρωπαίου πολίτη με ταυτόχρονη ανάδειξη της ιδιαίτερης 
εθνικής και πολιτισμικής μας ταυτότητας,

Διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου μόρφωσης και γενικότερης παιδείας για 
όλους τους πολίτες. Συστηματική καλλιέργεια της δημιουργικότητας, του 
πειραματισμού και της καινοτομίας.

Εμπέδωση της κουλτούρας της αξιολόγησης και ενός κλίματος 
πραγματικής εμπιστοσύνης στα αποτελέσματά της.

Δημιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη μιας διεργασίας κοινωνικής 
εκμάθησης (μορφές κοινωνικού διαλόγου, δημόσιας διαβούλευσης, «δεν 
ανακαλύπτουμε τον τροχό», μαθαίνουμε και από τους άλλους και από τα 
λάθη μας»).

Καλλιέργεια της αξίας του εθελοντισμούκαι του κοινωνικού ακτιβισμού.



'Καλλιέργεια κοινωνικών, οικονομικών, οργανωτικών, διοικητικών, 
επιχειρηματικών κ.α. δεξιοτήτων απαραίτητων για την μελλοντική εργασία 
και τη ζωή.

Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στη διδασκαλία της ιστορίας που θα 
βασίζεται στα πορίσματα των σύγχρονων ιστορικών ερευνών με στόχο την 
καλλιέργεια και την εμπέδωση μιας ιστορικής αίσθησης των πραγμάτων ως 
υπόβαθρο για την κατανόηση της κοινωνικής και οικονομικής εξέλιξης από 
τους πολίτες. Η σημερινή πραγματικότητα δεν είναι ένα «απέραντο παρόν» 
όπως πολλές φορές προσπαθούν να μας πείσουν με την πρακτική τους τα 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Η κάθε κοινωνία και ο κόσμος έχουν 
παρελθόν, παρόν και μέλλον. Εκτός από το εφήμερο και το συγκυριακό 
υπάρχει και το διαχρονικό και η μακρά διάρκεια.

Στο πλαίσιο αυτό, βασικές προτεραιότητες είναι:

Η προώθηση του δημιουργικού σχολείου. Το εγχείρημα αυτό ξεκίνησε το 
ΠΑΣΟΚ και έχει ως βάση το νέο παιδαγωγικό σύστημα της υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης με την εισαγωγή της διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης 
που καλλιεργεί το ενδιαφέρον, τη βιωματική μάθηση, την πρωτοβουλία, 
την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα, τη συλλογικότητα, αξίες, στάσεις 
και δεξιότητες κάθε μορφής (κοινωνικές, τεχνικές, διοικητικές κ.α.). Η 
υποχρεωτική εκπαίδευση επεκτείνεται στα 11 χρόνια στο συνολικής - 
καθολικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η καθιέρωση ενός αξιόπιστου, κοινωνικά δίκαιου και εκπαιδευτικά 
αποτελεσματικού συστήματος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 
που στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία παραμένει μεγάλο ζητούμενο. Πριν 
από οποιεσδήποτε αλλαγές χρειάζεται μια σοβαρή συζήτηση για τη 
νηφάλια αξιολόγηση του έως σήμερα εφαρμοζόμενου συστήματος για να 
διατηρηθούν τα στοιχεία που το έχουν καταξιώσει ως ένα από τα ελάχιστα 
αδιάβλητα συστήματα επιλογής ανθρώπινου δυναμικού αλλά και για να 
αλλάξει. Η συζήτηση αυτή είναι ανάγκη να ενταχθεί σε ένα γενικότερο 
διάλογο που θα αφορά τα ουσιώδη: την ποιότητα σπουδών, την 
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών μονάδων και του εκπαιδευτικού έργου, την 
πιστοποίηση των τίτλων, τη σύνδεση της εκπαίδευσης με τις ανάγκες της 
κοινωνίας, της εργασίας, της οικονομίας. Το εξεταστικό θα πρέπει να είναι 
η κατάληξη και όχι το ξεκίνημα. Η αποσπασματική τροποποίησή του όχι 
μόνο δεν βελτιώνει, αλλά καταλήγει σε αντιφάσεις που ταλαιπωρούν 
μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Ανάδειξη του ρόλου και της ποιότητας της παρεχόμενης τεχνικής



επαγγελματικής εκπαίδευσης: Στο πλαίσιο της τόνωσης του 
επαγγελματικού προσανατολισμού ειδική βαρύτητα έχει η Τεχνική 
Επαγγελματική Εκπαίδευση της οποίας η συμβολή στην αναπτυξιακή 
πορεία της χώρας είναι αδιαμφισβήτητη. Χρειάζεται να αναβαθμισθεί ο 
εκπαιδευτικός ρόλος των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων, να 
εξορθολογισθούν οι ειδικότητες της, να εναρμονιστεί με το σύστημα 
κατάρτισης, ενώ πρέπει να διασφαλίζεται η πρόσβαση των μαθητών της 
Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και στα Πανεπιστήμια. Στην 
κατεύθυνση αυτή θα μπορούσε να υπάρχουν δύο κύκλοι σπουδών στα 
Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια. Ο πρώτος κύκλος σπουδών μπορεί 
να είναι ένας συνδυασμός μαθημάτων Τεχνικής Κατεύθυνσης και Γενικής 
Παιδείας. Ο δεύτερος κύκλος μπορεί να έχει δύο στάδια: δίχρονο 
επαγγελματικό υποχρεωτικό και στάδιο προετοιμασίας, διάρκειας ενός 
έτους, για τα τριτοβάθμια ιδρύματα.

Δημιουργική, αναζωογονημένη και αποτελεσματική τριτοβάθμια 
εκπαίδευση με αξιοποίηση των υποδομών που έχουν δημιουργηθεί, με 
βελτίωση της λειτουργίας των ΑΕΙ και ΤΕΙ, με αναγκαίες αλλαγές στην 
οργάνωση, τις μεθόδους διδασκαλίας, στις κατευθύνσεις και το 
περιεχόμενο σπουδών. Εδραίωση υψηλής στάθμης μεταπτυχιακών 
σπουδών με την προσέλκυση και ξένων φοιτητών- όπως και 
προπτυχιακών- σε αγγλόφωνα Τμήματα. Αξιοποίηση στα ελληνικά 
πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα- με την υιοθέτηση ευέλικτων 
σχημάτων μονιμότερης και μερικής απασχόλησης- διακεκριμένων 
πανεπιστημιακών και ερευνητών (ελλήνων και άλλων εθνικοτήτων) 
Αξιοποίηση των ΑΕΙ και των ΤΕΙ και των υποδομών τους στη δια βίου 
μάθηση, στην εξειδικευμένη κατάρτιση, στη μαζική διάχυση των 
τεχνολογιών της πληροφορικής και του Ιντερνετ στις τπικές κοινωνίες, 
στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Ενίσχυση της συνεργασίας των ΑΕΙ με 
τα ερευνητικά κέντρα και με τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τόνωση της εφαρμοσμένης αλλά και της 
βασικής έρευνας, για την παραγωγή σύγχρονης γνώσης. Αναγνώριση του 
status του μεταπτυχιακού και μεταδιδακτορικού ερευνητή που συμβάλλει 
οουσιαστική στην εθνική ερευνητική προσπάθεια. Ενθάρρυνση των 
επιστημονικών ανταλλαγών. Σταδιακή προώθηση της οικονομικής και 
διοικητικής αυτοτέλειας των ΑΕΙ στο πλαίσιο της χρηματοδότησής τους 
μέσα σ'ένα εθνικό σύστημα στόχων και δεσμεύσεων.

Συστηματική ενίσχυση, ενδυνάμωση, αξιοποίηση και διεύρυνση του 
ερευνητικού δυναμικού της χώρας. Τόνωση της ερευνητικής 
δραστηριότητας στα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα, κινητικότητα
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και συνεργασία των ερευνητών, ενίσχυση της προσέλκυσης κια ανάπτυξης 
του ερευνητικού δυναμικού των επιχειρήσεων. Τόνωση της συνεργασίας 
του ερευνητικού δυναμικού της χώρας με τις επιχειρήσεις. Αναγνώριση 
του status των ερευνητών- μεταπτυχιακών και μεταδιδακτορικών- μη 
μελών ΔΕΠ στα Πανεπιστήμια που συμβάλλουν ουσιαστικά στην 
ερευνητική προσπάθεια.

Συντονισμένη και συστηματοποιημένη δια βίου μάθηση για την 
αναβάθμιση του μορφωτικού επιπέδου των πολιτών της χώρας, για την 
απόκτηση των αναγκαίων κοινωνικών, διοικητικών, οικονομικών και 
τεχνικών δεξιοτήτων, για τον μαζικό ψηφιακό εναλφαβητισμό, για την 
άρση του κοινωνικού αποκλεισμού, για τη μαζική ευαισθητοποίηση και 
ενημέρωση σε μεγάλα θέματα που απασχολούν τις σύγχρονες κοινωνίες 
(π.χ. περιβάλλον, κοινωνικές επιπτώσεις της τεχνολογίας κ.α.) με στόχο 
την ενεργοποίηση και τη συμμετοχή του.

Αποτελεσματικό και αποδοτικό σύστημα κατάρτισης, ενταγμένο στη 
γενικότερη προσπάθεια της δια βίου μάθησης με έντονο προσανατολισμό 
στις πραγματικές και αναδυόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας, σε εθνικό 
αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, ειδική προσπάθεια με την 
αξιοποίηση όλων των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών φορέων που 
μπορούν να συνεισφέρουν αλλά και προσέλκυση ικανών και έμπειρων 
εκπαιδευτών.

Καλύτερη οργάνωση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ουσιαστικότερη 
αναπτυξιακή συμβολή των οικονομικών μεταναστών, ομαλή ένταξή τους 
στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας, δυνατότητα πρόσβασης τους 
στην ελληνική παιδεία και γλώσσα.

Ειδική και ουσιαστική φροντίδα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την 
υποβοήθηση ένταξης στην αγορά εργασίας και τη διευκόλυνση της 
συμμετοχής στην απασχόληση όλων όσοι απειλούνται με κοινωνικό 
αποκλεισμό (μετανάστες, άτομα με αναπηρία, νέοι, μεσήλικες άνεργοι, 
γυναίκες). Ειδικότερα, ευρύ φάσμα παρεμβάσεων και εξειδικευμένων 
δράσεων για άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ).

file://C:/Documents


του Γιάννη Καλογήρου1

Τέλος καλό, όλα καλά. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες άρχισαν και τέλειωσαν καλά. Με 
ασφάλεια αλλά χωρίς κλίμα φοβίας. Με συλλογική πειθαρχία αλλά και με διάχυτη 
ανεμελιά. Με επαγγελματισμό αλλά και με εθελοντισμό. Με αισθητική και 
αυτοπεποίθηση. Δεν έλειψαν βέβαια τα παρατράγουδα, τα απαράδεκτα γεγονότα και 
κυρίως η ανοχή σ' αυτά και οι ιδεοληπτικές αρλούμπες -  όπως τα γεγονότα του ΚΑΤ, 
η ιστορία των whereabouts, οι δηλώσεις περί «γεννημένων πρώτων», περί «κυττάρων 
των ελλήνων» και η υβριστική στάση στον τελικό των 200 μ. Ήταν όμως κι αυτά, 
χαρακτηριστικά δείγματα του έντονου δυϊσμού της νοοτροπίας που συνεχίζει να 
συνοδεύει την ελληνική κοινωνία, παρά τα τεράστια βήματα προόδου που έχει 
διανύσει. Σήμερα, εκ των πραγμάτων, η λήξη των Ολυμπιακών σημαδεύει την 
ολοκλήρωση μιας έντονης αναπτυξιακής προσπάθειας και προσφέρεται για ένα 
γενικότερο στοχασμό πάνω στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας μας.

Η ελληνική οικονομία - υπό την πίεση δύο σημαντικών εξωτερικών 
καταναγκασμών (ΟΝΕ και Ολυμπιακοί Αγώνες) που επέβαλαν μια πειθαρχία στο 
σύστημα - διέγραψε με την κατάλληλη πολιτική διεύθυνση και την ανάλογη 
συλλογική προσπάθεια, μιαν ισχυρή δεκαετή αναπτυξιακή τροχιά.

Ήδη όμως, διαφαίνονται σημάδια αναπτυξιακής κόπωσης - καθώς εξαντλείται η 
δυναμική και το μοντέλο ανάπτυξης σημαντικών έως σήμερα τομέων, όπως π.χ. ο 
τουρισμός, ο αγροτικός τομέας, η κλωστοϋφαντουργία, η ένδυση. Στην εξέλιξη αυτή 
προστίθενται: η στασιμότητα του κλάδου των τροφίμων και η αναμενόμενη 
επιβράδυνση των κατασκευών. Η ελληνική οικονομία συνεπώς, έπειτα από μια 
δεκαετή ανοδική πορεία φαίνεται να λαχανιάζει* να εμφανίζει σημεία αναπτυξιακής 
εμπλοκής. Πολλές ελληνικές επιχειρήσεις, σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας 
που στήριξαν την ανάπτυξη για μεγάλες χρονικές περιόδους, δείχνουν να υποφέρουν 
από το «σύνδρομο του εγκλωβισμού» στο πεδίο των ανταγωνιστικών 
πλεονεκτημάτων (stuck in the middle). Με απλά λόγια, είμαστε ακριβότεροι από τους 
φθηνούς παραγωγούς και χειρότεροι από τους ποιοτικούς παραγωγούς, τους οποίους 
έχουμε πλησιάσει ως προς το κόστος, χωρίς αυτό να δικαιολογείται από την 
αντίστοιχη βελτίωση ποιότητας.

Και όμως η οικονομία είναι σαν το ποδήλατο. Για να μην πέσει πρέπει να 
προχωρήσει. Τα τελευταία χρόνια λ.χ., θεωρούσαμε δεδομένη την οικονομική 
μεγέθυνση και μας απασχολούσε μόνον η διάχυση της ανάπτυξης. Όμως, αυτή η 
μεγέθυνση δεν είναι δεδομένη και προφανώς δεν μπορεί αυτομάτως να διατηρηθεί 
επ' άπειρον. Τι θα γίνει αν κάποια στιγμή ο ρυθμός αύξησης του εθνικού προϊόντος 
μειωθεί δραστικά ή σχεδόν μηδενιστεί;

Την ίδια ώρα, η ελληνική κοινωνία, μετά από μια περίοδο θεμελιωδών αλλαγών (που 
χαρακτηρίστηκε από την εισαγωγή στο ευρώ, την αναβάθμιση των εθνικών 
υποδομών, την ομαλή ένταξη ενός εκατομμυρίου μεταναστών, τον νέο διεθνή



προσανατολισμό της χώρας, τη βελτίωση των σχέσεων με τις γειτονικές χώρες κ.α.) 
δείχνει σημάδια κόπωσης και συντηρητικοποίησης, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις 
παρατηρείται μια δυσκολία κατανόησης από τον «συλλογικό κοινό νου» των 
εξελίξεων στο διεθνές περιβάλλον. Άλλωστε, έχει διαπιστωθεί και εμπειρικά ότι «η 
Ελλάδα έχει προχωρήσει πιο μπροστά από τους έλληνες» (Γ. Βούλγαρης, έρευνα 
στάσεων και νοοτροπιών, ΕΚΚΕ). Ταυτόχρονα, ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών ομάδων 
νοιώθει μιαν ανασφάλεια σχετικά με το μέλλον, είτε ως προς τη δυνατότητα 
διατήρησης ενός υψηλότερου επιπέδου ζωής που έχει κατακτηθεί, είτε ως προς τον 
κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Δείχνουμε, ως κοινωνικό σύνολο να μην 
επιθυμούμε - επί του παρόντος - άλλες αλλαγές.

Και όμως, οι αλλαγές είναι αναγκαίες. Η χώρα μας δεν μπορεί να διατηρήσει τη 
θέση της και πολύ περισσότερο να τη βελτιώσει στον διεθνή καταμερισμό εργασίας, 
με αμυντικές προστατευτικές πολιτικές και με δραστηριότητες που βασίζονται στη 
φθηνή εργασία. Σήμερα, η ικανότητα μιας χώρας να είναι ανταγωνιστική και να 
ευημερεί στο νέο διεθνοποιημένο περιβάλλον συνδέεται σε μεγάλο βαθμό και με την 
ικανότητα της να αναπτύξει, αλλά και να προσελκύσει δημιουργικούς ανθρώπους, να 
αξιοποιήσει την τεχνολογία και να καλλιεργήσει τις αξίες μιας ανεκτικής, ανοιχτής 
και δίκαιης κοινωνίας. Οι σκανδιναβικές χώρες μας έχουν δώσει το μέτρο -  του 
επιτυχημένου συνδυασμού της τεχνολογικής-οικονομικής επιτυχίας με την κοινωνική 
δικαιοσύνη και στην κατεύθυνση αυτή, οι έννοιες της δημιουργικότητας, της 
καινοτομίας και της δυναμικής επιχειρηματικότητας (όχι της αναγκαστικής 
επιχειρηματικότητας για βιοπορισμό) αποκτούν κεντρική σημασία για τη 
διαμόρφωση μιας νέας αναπτυξιακής πολιτικής.

Εί υιοθέτηση λοιπόν ενός αναπτυξιακού μοντέλου δημιουργικής 
ανταγωνιστικότητας προϋποθέτει:

• μετατόπιση της έμφασης από τις υποδομές - που εν πολλοίς έχουν 
δημιουργηθεί - στο παρεχόμενο περιεχόμενο.

• ορθολογική αξιοποίηση και χρήση των πόρων παντού,
• συνοδευτικές οργανωτικές και θεσμικές αλλαγές, κυρίως δε αλλαγές 

νοοτροπιών, αντιλήψεων και τρόπων εργασίας στο δημόσιο τομέα αλλά 
και στις επιχειρήσεις.

• επενδύσεις για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και σημαντικές 
αλλαγές στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης.

• διαμόρφωση ανταγωνιστικών στρατηγικών σε κάθε περιφέρεια.

Σε μια τέτοια προοπτική θα αξιοποιήσουμε καλύτερα τα δύο βασικά συγκριτικά 
πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας: το φυσικό κλίμα και το ανθρώπινο 
δυναμικό. Αντί για «κύτταρα» και για «γεννημένους πρώτους» ας αξιοποιήσουμε μια 
ιστορικά διαμορφωμένη δημιουργική ικανότητα προσαρμογής, ευελιξίας και 
εφευρετικότητας. Ας προσπαθήσουμε να συνδυάσουμε το μεράκι και το φιλότιμο με 
τη σύγχρονη οργάνωση και την τεχνολογία, έχοντας στο επίκεντρο την κοινωνία. 1

1 Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ. Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας και Ειδικός Γραμματέας 
για την Κοινωνία της Πληροφορίας.


