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Αξ^άΐη&ιρι Κυρίες και Κύριοι,

Χαίρομαι εΐ'λιίτάύνά που μου δίνεται η ευκαιρία να απευθυνθώ σε ένα ακροατήριο, 

πρυ'θόπω^μεώ^ €-ίνατ-ει·̂ &ύνθ- που προετοιμάζει την επιστημονική λή

ψη των αποφάσεων στις ελληνικές επιχειρήσεις και τους οργανισμούς.
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• Είμαι από εκείνους που.^ποχρεώναματ-συχνά να πάρφ^κρίσιμες αποφάσεις κατ·-νακώ-

ρ-
,θω-αηόλρτα τρ^ ανάγκη αυτές οι αποφάσεις, να είναι αυστηρά και επιστημονικά θε- 

μελιωμένες. Νοιώθω -την -ανάγκη-ο ι-αποφάσεις να έχουν μεγάλη πιθανότητα επιτυχί

ας, να συναντούν όσο το δυνατόν λιγότερες αντιδράσεις, να εκφράζουν ευρύτερα 

στρώματα του λαού και να προωθούν την οικονομική πρόοδο και ανάπτυξη.

Με αυτή τηνέννοια αντιλαμβάνομαι τις δυσκολίες που παρουσιάζει το επάγγελμά 

σας μέσα στην ελληνική πραγματικότητα, που σίγουρα έχει δικά της χαρακτηριστι

κά που σχετίζονται άμέρα με τις υπάρχΡυσες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες.

Αντιλαμβάνομαι επίσης, ̂ υττάζοντά^ητο πρόγραμμα του συνεδρίου σας, τα προβλήμα

τα που αντιμετωπίζετε. Φανερά υποδηλωτμ^ός είναι όχι τόσο ο τίτλος του συνεδρί

ου σας, αλλα ο υπότιτλός του.

Επιτρέψτε μου λοιπόν με την ευκαιρία, αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι, να επισημά- 

νω ορισμένα σημεία, που αφορούν την προετοιμασία της λήψης των αποφάσεων, πράγ

μα που προδίδει αυξημένη ετοιμότητα και καλά οργανωμένη και αποτελεσματική διοί

κηση:

- Η συλλογή και σωστή επεξεργασία των απαραίτητων πληροφοριών και στοιχείων εί

ναι η βασική, κατά την άποψή μου, προϋπόθεση για την λήψη σωστών αποφάσεων. 

Χρειάζεται πραγματικά μεγάλη προσοχή σε αυτό το ζήτημα. Δεν υπάρχουν τις περισ

σότερες φορές οι πληροφορίες και τα στοιχεία ή και αυτά που υπάρχουν, δεν εί

ναι καλά επεξεργασμένα.
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- Η επεξεργασία των πληροφοριών για την λήψη των σωστών αποφάσεων χρειάζε

ται να βασίζεται σε ανθρώπους με διαφορετικές ειδικότητες και εμπειρίες 

συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που γνωρίζουν τα κοινωνικά προβλήματα και 

φαινόμενα. 'Ετσι κατά την άποψή μου, οι οικονομικές αποφάσεις, δεν είναι 

ζήτημα μόνο των οικονομολόγων αλλά και κοινωνιολόγων και μαθηματικών ή μη

χανικών. Δεν ξέρω κατά πόσο χρησιμοποιούνται οι διεπιστημονικές ομάδες ερ

γασίας στο επάγγελμά σας, αλλά στην λήψη αποφάσεων με ευρύτερες πολιτικές 

και οικονομικές επιπτώσεις, οι ομάδες αυτές προσεγγίζουν με μεγαλύτερη σι

γουριά την πραγματικότητα.

- Οι τοπικές συνθήκες, κύρια οικονομικές και κοινωνικές, πιστεύω ότι καθορί

ζουν σε μεγάλο βαθμό την ανθρώπινη συμπεριφορά, αλλά και την ουσία και το 

περιεχόμενο πολλών από τα οικονομικά και κοινωνικά φαινόμενα. Φοβάμαι ότι 

η ίδια η εκπαίδευσή μας μας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό μάς συνηθίζει στην 

αντιμετώπιση ζητημάτων με βάση μοντέλα και πρότυπα που αντανακλούν εμπειρί

ες χωρών με άλλου είδους δομή και ανάπτυξη.
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Τέλος,επιτρέψτε μου να εκφράσω κάποια επιφύλαξη για την αποτελεσματική χρή

ση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην Ελλάδα) Γνωρίζω ότι η δημόσια διοίκηση 

και ο δημόσιος τομέας έχουν κάνει σοβαρές επενδύσεις σε μηχανογραφικό εξοπλι

σμό την τελευταία δεκαετία. Τα αποτελέσματα όμως είναι μάλλον φτωχά. Δεν υ

πάρχουν π.χ. αποτελεσματικά πληροφοριακά συστήματα διοίκησης στην ελληνική 

πραγματικότητα από όσα τουλάχιστον γνωρίζω. Η γραφειοκρατία δεν έχει ουσια

στικά αναχιτιστεί παρά τα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών που υπάρχουν 

σε Υπουργεία και Οργανισμούς.

- Η δική σας συμβολή στην κατεύθυνση αξιοποίησης των υπαρχόντων συστημάτων 

ηλεκτρονικών υπολογιστών νομίζω πως μπορεί να είναι καθοριστική και αυτό 

το συνέδριο μπορεί να συμβάλλει σε αυτή τη κατεύθυνση.



- Δεν θα προχωρήσω περισσότερο γιατί νοιώθω ότι εισέρχομαι σε χώρους που 

είναι αντικείμενα ειδικών. Θυμίζω μόνο πως σε επίπεδο πολιτικό η κυβέρνη

ση της χώρας έχει αποδυθεί σε μια γιγάντια προσπάθεια οικονομικής ανάπτυ.- 

ξης αλλά και οργάνωσης και καλλίτερης λειτουργίας του κράτους και των επι- 

χειρίσεων. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να τονιστεί πόσο απαραίτητη είναι η 

ενεργητική συμμετοχή όλων όσων βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα, σε αυτή τη 

προσπάθεια. Η αποτελεσματικότερη διοίκηση, όπως είναι και ο υπότιτλος του 

συνεδρίου σας, γίνεται το κλειδί της επιτυχίας για ένα καλλίτερο αύριο της 

πατρίδας μας.

Αξιότιμοι,

Κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών,Κύριε Πρόεδρε 

της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου,

Κυρίες και Κύριοι,

Σάς ευχαριστώ θερμά για την τιμή που μου κάνατε να μέ προσκαλέσετε στην έναρ

ξη του 7ου Συνεδρίου σας, του οποίου, επιτρέψτε μου, να κηρύξω την έναρξη των 

εργασιών.

Ευχαριστώ πολύ.


