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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 

Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα (η δυσμενέστερη από το δεύτερο παγκόσμιο 

πόλεμο κι έπειτα) έχει μετατραπεί σε μια κρίση εμπιστοσύνης ανάμεσα στους πολίτες 

και το θεσμικό οικοδόμημα του κράτους. Οι Έλληνες διακατέχονται από  έντονο 

κλίμα αμφισβήτησης για το αν η οικονομία κατορθώσει ποτέ να ανακάμψει. Οι 

προβλέψεις για ουσιαστική ανάπτυξη είναι δυσοίωνες και ένα πέπλο ανησυχίας 

επικρατεί για το αν οι θυσίες που κάνουν θα είναι ποτέ αρκετές για να τερματιστεί η 

κρίση. Πόσο εφικτό φαντάζει όμως αυτό; Η πραγματικότητα δείχνει ότι η οικονομική 

κατάσταση στην Ελλάδα χειροτερεύει. Το ποσοστό ανεργίας έχει ανέλθει στο 26 % 

του ενεργού εργατικού δυναμικού καθώς 50% αφορά στους νέους, οι συντάξεις και οι 

μισθοί μειώνονται συνεχώς, επιχειρήσεις κλείνουν κάθε μέρα, νέοι φόροι 

επιβάλλονται. Ακόμα και το μικρότερο βήμα προς την πρόοδο χρήζει να τεθούν «επί 

τάπητος» σοβαρές προτάσεις για βιώσιμες μεταρρυθμίσεις που δύνανται να 

υλοποιηθούν. Αυτό που απαιτείται πρωτίστως είναι ριζικές διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη της χώρας  ανοικοδομώντας τα 

σαθρά θεμέλια της παραγωγικότητας. Επιβάλλονται τομές που θα προωθήσουν την 

επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία νέων ιδεών. Ένα νέο σύνολο ρυθμιστικών 

κανόνων που θα επιτρέπουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας μέσω της 

απλοποίησης των διαδικασιών.  

Ας μην ξεχνάμε όμως ότι εύκολος δρόμος για την ελληνική οικονομία δεν υπάρχει. 

Για οποιαδήποτε βιώσιμη λύση απαιτούνται πολλά περισσότερα από ένα επιπλέον 

«πακέτο» μέτρων συμμόρφωσης, δημοσιονομικής πειθαρχίας και λιτότητας. 

Απαιτείται εστίαση στις διαρθρωτικές και θεσμικές αλλαγές, ακόμα και αν αυτές 

καθυστερήσουν να τελεσφορήσουν. Το κλειδί της επιτυχίας έγκειται στο κατά πόσο 

θα καταφέρει να μεταρρυθμιστεί το ελληνικό κράτος μέσα από ένα απλοποιημένο 

ενιαίο θεσμικό και νομικό πλαίσιο που θα προωθεί την ανάπτυξη κι ενδυνάμωση της 

επιχειρηματικότητας και τον εξορθολογισμό του δημόσιου τομέα . 

Ωστόσο δεν είναι αργά για να μετατραπεί η κρίση σε ευκαιρία. Θα μπορούσε μάλιστα 

να αποτελέσει την καλύτερη ευκαιρία ώστε να προβεί η Ελλάδα σε όλες τις 

απαραίτητες αλλαγές και να επανέλθει η χώρα στο δρόμο της ευημερίας και της 

ανάπτυξης. 
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ABSTRACT 

Greece's economic crisis (the worst since the Second World War) has been 

transformed into a crisis of confidence between its people and the state. Greeks are 

starting to question whether their economy can ever be revived. They are losing faith 

and growing increasingly pessimistic about whether the sacrifices they are making 

will be enough to end the crisis. How possible is this? The real economic situation in 

Greece is worsening. The unemployment rate has hit a record high, currently 26% and 

close to 50% for young people. Pensions and salaries are being cut. Businesses are 

shutting down every day. New taxes are being levied. Even the smallest amount of 

progress, however, will require proposal and pursuit of viable reforms that can and 

will be implemented. What is required is radical structural reforms that will help us to 

rebuild the country's wobbly foundations of productivity. We need reforms that will 

promote entrepreneurship and generate new ideas.  A new set of rules that will allow 

for entrepreneurship’s development through the simplification of process. 

Let's not forget, however, that there are no quick fixes for the Greek economy. Any 

viable solution will require a lot more than just another round of bailout and austerity 

measures. We need to focus on the structural and institutional reforms. Though these 

reforms will take time to bear fruit, they will eventually yield the best results. Success 

depends on how well we can reform the Greek state. What we need to do is simplify 

judicial services and enforcement of rules and laws. We also need to invest in 

entrepreneurship’s potential, strengthen it and also rationalize the public sector. 

It's not too late for the crisis to serve as an opportunity. It might, however, be Greece's 

best chance to make all the necessary changes and put the country back on the path of 

prosperity. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αποτελεί ένα φαινόμενο που χαρακτηρίζει το παγκόσμιο οικονομικό 

γίγνεσθαι. Αδιαμφισβήτητα είναι ένας όρος που όλοι χρησιμοποιούμε συχνά τα 

τελευταία χρόνια. Χαρακτηρίζει την σύγχρονη κοινωνία και συνδέεται άρρηκτα με 

όλους τους τομείς της ζωής μας. Ξεκίνησε στις ΗΠΑ αλλά αυτό δε στάθηκε εμπόδιο 

για να εξαπλωθεί με ιδιαίτερα γοργούς ρυθμούς και αυξημένη ένταση σε όλες τις 

αναπτυγμένες χώρες αγγίζοντας πλέον όλο τον κόσμο. Θα μπορούσαμε ίσως να 

παρομοιάσουμε το φαινόμενο της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης μ’ αυτό της 

επιδημίας. Με αφετηρία τον τραπεζικό τομέα και πιο συγκεκριμένα τα στεγαστικά 

δάνεια, η οικονομική κρίση έπληξε όχι μόνο το τραπεζικό σύστημα αλλά τις 

επιχειρήσεις, την απασχόληση, την ανάπτυξη, και η λίστα δεν έχει τελειωμό. Στην 

παρούσα εργασία αυτό που επιχειρούμε να μελετήσουμε είναι, πέρα από μια σύντομη 

αναφορά στο χρονικό ιστορικό της κρίσης και πως έφθασε να πλήττει την Ελλάδα, 

πως μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την ύφεση της οικονομικής ζωής που 

διανύουμε. Τη βελτίωση αυτή της οικονομίας, επιχειρούμε να τη μελετήσουμε μέσα 

από κάποιους σημαντικούς τομείς της οικονομικής ζωής της χώρας μας. Η 

επιχειρηματικότητα, ο τουρισμός, η αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης, αποτελούν 

τομείς «κλειδιά» που μέσα από τη σωστή διαχείριση τους μπορούμε να ευελπιστούμε 

για μια μελλοντική όχι μόνο ανάκαμψη αλλά και άνθηση της οικονομίας μας. 

Έχει γίνει, ωστόσο, αντιληπτό ότι η οργανωμένη αναπτυξιακή στρατηγική δεν 

αποτελεί δραστηριότητα πρόσκαιρων ωφελειών αλλά σημαντική προοπτική για τη 

μελλοντική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και την επιβίωσή της στα πλαίσια 

του διεθνούς ανταγωνισμού. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται μια μεταβολή του 

παραγωγικού ιστού της χώρας και μια διεύρυνση των υπαρχόντων δραστηριοτήτων 

και υπηρεσιών για την καλύτερη εναρμόνιση του με την παγκόσμια ζήτηση αγαθών 

και υπηρεσιών. Σίγουρα δεν είναι εύκολη επιλογή και προϋποθέτει σημαντική 

προσπάθεια, αλλά είναι μία καλή ευκαιρία για να μπει η Ελλάδα σε μια μακροχρόνια 

τροχιά ανάπτυξης. 

Η Ελλάδα στην παρούσα συγκυρία δεν μπορεί ούτε να αναπτύξει βαριά 

βιομηχανία, ούτε να μετατραπεί σε οικονομία χαμηλού εργατικού κόστους, καθώς 

συνεχώς θα υπάρχουν αναπτυσσόμενες χώρες με χαμηλότερο κόστος εργασίας από 

εκείνη. Επομένως, η δημιουργία μιας εθνικής στρατηγικής επιχειρηματικής 
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εξωστρέφειας στη βάση της υγιούς επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, της 

ποιοτικής διαφοροποίησης, αλλά και μέσω της εξυγίανσης του δημοσίου τομέα και 

της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών του αποτελεί μονόδρομο για την 

ελληνική οικονομία. Ένας μονόδρομος που δύναται να οδηγήσει σε μακροχρόνια 

διατηρήσιμη ανάπτυξη, επιχειρηματική επιτυχία και άνοδο του βιοτικού επιπέδου των 

Ελλήνων πολιτών. 

 

  



10 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

1.1 Ορισμός Οικονομικής Κρίσης 

Οικονομική κρίση, αποτελεί έναν όρο άρρηκτα συνυφασμένο με την 

καθημερινότητα μας. Τον ακούμε όπου και αν βρισκόμαστε, ότι και αν κάνουμε, με 

όποιους και αν συναναστρεφόμαστε. Άτομα ανεξαρτήτου ηλικίας, θρησκευτικών 

αντιλήψεων, πολιτικών πεποιθήσεων, όλοι μας χρησιμοποιούμε τη λέξη κρίση.  

Πόσοι από εμάς όμως γνωρίζουμε πραγματικά την έννοια του όρου; «Οικονομική 

κρίση είναι το φαινόμενο κατά το οποίο μια οικονομία χαρακτηρίζεται από μια 

διαρκή και αισθητή μείωση της οικονομικής της δραστηριότητας» (Κουφάρης, 2010). 

Με τον όρο οικονομική δραστηριότητα αναφερόμαστε σε όλα τα μακροοικονομικά 

μεγέθη της οικονομίας, (π.χ. απασχόληση, εθνικό προϊόν, τιμές, επενδύσεις, κ.λπ.).1 

1.2 Χρονικό κρίσης 

Η έναρξη της κρίσης χρονολογείται τo 2007 και τοποθετείται στις ΗΠΑ και 

ειδικότερα στην αγορά στεγαστικών δανείων (subprimes loans). Η χορήγηση δανείων 

υψηλού κινδύνου ξεκινά από κάποια χρηματοοικονομικά ιδρύματα ειδικευμένα στα 

στεγαστικά και συνεχίζεται από τις εμπορικές τράπεζες της περιοχής. Άτομα είτε με 

άσχημο ιστορικό δανεισμού είτε με ελλειπή στοιχεία για έγκριση δανείου έχουν 

άμεση πρόσβαση στη χορήγηση δανείων και τα αποτελέσματα είναι αναμενόμενα. 

Καθυστέρηση αποπληρωμής των δόσεων, αθέτηση τους, ολική χρεοκοπία είναι οι 

επιπτώσεις αυτής της απερίσκεπτης χορηγίας δανείων (Alpha Bank,2009). 2 

Και κάπως έτσι αρχίζουν όλα. Γύρω από τα subprimes loans δημιουργήθηκε 

ένα κερδοσκοπικό σύστημα συναλλαγών με κύρια χαρακτηριστικά την 

πολυπλοκότητα, την αδιαφάνεια, την αλόγιστη χρήση δανειακών κεφαλαίων και τη 

χρήση παραγώγων χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Oι τράπεζες και όσοι συμμετείχαν 

στο σύστημα έκδοσης και εμπορίας επισφαλών ομολόγων και ασφαλιστηρίων 

                                                             
1Κρίσεις του 20ου αιώνα,URL:http://financialcrises20thcentury.blogspot.gr/2013/02/blog-post.html 
ανακτήθηκε 15/05/16    

2 Alpha Bank, Οικονομικό Δελτίο-Τεύχος 108, «Η κρίση του 2007-2009: Η άνοδος και η πτώχευση της 
χρηματοοικονομικής μοχλεύσεως», Η εκδήλωση και η πρώτη φάση της κρίσεως, Φεβρουάριος 2009, 
URL:https://www.alpha.gr/files/infoanalyses/oikon_deltio_108.pdf , ανακτήθηκε 15/05/16 , (σελ 4). 
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συμβολαίων χρησιμοποιώντας συνδυαστικά την κλασσική εμπορική τραπεζική 

(commercial banking) και την επενδυτική τραπεζική (investment banking), 

κερδοσκόπησαν. Αυτό αντιτίθεται με τη λογική της παραδοσιακής δανειοδότησης 

όπου τα συμφέροντα του δανειοδότη έχουν άμεση εξάρτηση από τη δυνατότητα του 

δανειοδότη να αποπληρώσει το δάνειο. Στην περίπτωση των subprimes loans, οι 

πιστωτικοί οργανισμοί πέρα από το ότι δε λάμβαναν υπόψη τους τη δυνατότητα 

αποπληρωμής του χρέους, παρότρυναν τα φτωχά νοικοκυριά σε δανεισμό, καθώς τα 

κέρδη των τραπεζών από την μεταπώληση των χρεών τους ήταν εξαρτημένη από την 

ποσότητα των συναπτόμενων δανείων προς τον οποιοδήποτε. Η αδυναμία των 

νοικοκυριών στις ΗΠΑ να αποπληρώσουν τις υποθήκες οδήγησε σε εξώσεις και 

κατασχέσεις σπιτιών από πιστωτές. Έπειτα, έχουμε τη μαζική πώληση των 

κατασχεμένων κατοικιών ή αδιάθετων κατοικιών από τους κατασκευαστές. Η 

επιδείνωση της κρίσης έπληττε πλέον βαθιά την αγορά ακινήτων. Δεν έφτανε όμως 

αυτό. Κανείς δε γνώριζε ποιοι ήταν οι τελικοί αποδέκτες των τίτλων των 

περιουσιακών στοιχείων, παρά μόνο πως οι επενδυτές ήταν διασκορπισμένοι σε 

ολόκληρο τον κόσμο. Έτσι, η αβεβαιότητα ήρθε να προστεθεί στο οικονομικό 

σκηνικό καθιστώντας τις παγκόσμιες χρηματαγορές ευμετάβλητες. Οι συνεχείς 

αγοραπωλησίες επέφεραν  τη διοχέτευση σύνθετων προϊόντων στο παγκόσμιο 

χρηματοπιστωτικό σύστημα προκαλώντας αλυσιδωτές αντιδράσεις. Η κρίση των 

ενυπόθηκων δανείων υψηλού κινδύνου που αφορούσε αρχικά μόνο τις ΗΠΑ έχει 

πλέον εξελιχθεί σε μια παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση (Βούλγαρης & 

Τριανταφυλλόπουλος, 2009).3 

1.3 Μετάδοση κρίσης στην Ευρώπη 

Αυτή η κρίση του τραπεζικού συστήματος, μεταδόθηκε στην Ευρώπη 

διαμέσω της σύνδεσης των αγορών. Οι διαφορετικές συνθήκες της Ευρωζώνης 

μετέτρεπαν το πρόβλημα σε ακόμη πιο σύνθετο με τις ευρωπαϊκές τράπεζες, τα 

ασφαλιστικά ταμεία και τους ιδιώτες, βρισκόταν αντιμέτωποι με μια φούσκα 

αντίστοιχη της Αμερικής. Η μείωση της καταναλωτικής ζήτησης ευρωπαϊκών 

προϊόντων από τις ΗΠΑ σε συνδυασμό με την κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού 

                                                             
3Βούλγαρης Σ. & Τριανταφυλλόπουλος Ν., «Η κρίση των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων υψηλού 
επιχειρηματικού κινδύνου: τα αίτια και οι μηχανισμοί της», 6.Επίλογος, Νοέμβριος 2009, URL: 
http://www.prd.uth.gr/uploads/discussion_papers/2009/uth-prd-dp-2009-12_gr.pdf,ανακτήθηκε 
15/05/16, (σελ. 233-234) 
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συστήματος, αποτέλεσε την αφορμή ώστε να αναδυθούν αδυναμίες για ευρωπαϊκή 

οικονομικοπολιτική συγκρότηση αλλά και ο ενδοευρωπαϊκός ανταγωνισμός.4  

Στην άφιξη της κρίσης συντέλεσαν παράγοντες όπως η παραγωγική κρίση της 

Ευρώπης, η Συνθήκη του Μάαστριχτ και η γερμανική επιμονή για επίτευξη 

μεγαλυτέρου κέρδους συγκριτικά με τους άλλους (Δόλλης, 2014).5 Επιπρόσθετα, η 

εξαγορά της αγγλικής τράπεζας HBOS σηματοδότησε την έναρξη μιας σειράς 

εξαγορών η οποία ενισχύεται με τον δανεισμό σημαντικής ιδιωτικής τράπεζας στον 

χώρο των στεγαστικών δανείων, της Northern Rock.6 Εκτός απ’ αυτή, τον κατάλογο 

έρχονται να συμπληρώσουν ελβετικές και γερμανικές τράπεζες.7 

 

  

                                                             
4«Η μετάδοση της παγκόσμιας κρίσης 2008-2009», URL: 
http://www.ineobservatory.gr/userfiles/file/parathrhthrio-krisis-3.pdf, ανακτήθηκε 15/05/16, (σελ 1) 
5 Δόλλης Δ., «Ευρώπη και οικονομική κρίση», https://www.efsyn.gr/?p=166121, ανακτήθηκε 15/5//16 
6 Ο.π: «Η μετάδοση της παγκόσμιας κρίσης 2008-2009»,(σελ 1) 
7Πέτσας Σ., «Παγκόσμια οικονομική κρίση: Οι αιτίες και η αντιμετώπιση» 
http://blogs.eliamep.gr/petsas/pagkosmia-ikonomiki-krisi-i-eties-ke-i-antimetopisi-tis-2/, ανακτήθηκε 
15/05/16 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

2.1 Η μετάδοση της παγκόσμιας κρίσης στην ελληνική οικονομία 

 

Στα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας, οι  ρυθμοί  ανάπτυξης της Ελλάδας ήταν 

συγκρίσιμοι με εκείνους των υπολοίπων χωρών της ΕΕ με το ποσοστό ανεργίας να 

διατηρείται σε αρκετά χαμηλά επίπεδα, ενώ από το 2004 και έπειτα σημειώνει 

καθοδική πορεία. Η αισιόδοξη αυτή εικόνα της Ελλάδας διατηρήθηκε για κάποιο 

μικρό διάστημα έπειτα από την αρχική εμφάνιση της παγκόσμιας οικονομικής 

κρίσης, με τη χώρα να εμφανίζει ανάπτυξη 1,3% σε αντιδιαστολή με αυτή της  

ευρωζώνης που ήταν μόλις 0,4%. Έτσι, πολλοί θεώρησαν πως η Ελλάδα δεν θα 

επηρεαστεί ιδιαίτερα από την παγκόσμια κρίση (Βαρουφάκης Γ., Πατώκος Τ., 

Τσερκέζής Λ. & Κουτσοπέτρος Χ.,2011). 

 

Αυτό όμως δε συνέβη. Με τη μεταφορά της κρίσης από τον χρηματοοικονομικό 

τομέα στην πραγματική οικονομία, ο ρυθμός παγκόσμιας ανάπτυξης έγινε αρνητικός. 

Σε μια  προσπάθεια τόνωσης της ρευστότητας, οι  κυβερνήσεις και οι κεντρικές 

τράπεζες αντέδρασαν μειώνοντας τα επιτόκια και αυξάνοντας το ελάχιστο ποσό των 

εγγυημένων τραπεζικών καταθέσεων, Οι επεκτατικές δημοσιονομικές πολιτικές που 

υιοθετήθηκαν από τις κυβερνήσεις οδήγησαν στην αύξηση του δημόσιου χρέους και 

η ευαισθητοποίηση των αγορών από τα γεγονότα του 2008 οδήγησε στην εξέταση της 

φερεγγυότητας και του πιστωτικού κινδύνου των χωρών. Έτσι, από το δεύτερο μισό 

του  2009 και μετά έχουμε υπερχρέωση του ελληνικού δημοσίου και η Ελλάδα 

αξιολογείται ως η χώρα με τη μικρότερη πιθανότητα ελέγχου του  διογκούμενου 

χρέους της.  Το δημόσιο χρέος καταγράφηκε στο 115,1% του ΑΕΠ για το 2009 με τη 

σταδιακή αυτή αύξηση του δημόσιου χρέους να πλήττει βαθιά  την ελληνική 

οικονομία. Το εξωτερικό χρέος της ανέρχεται σε ποσοστό 82,5% του ΑΕΠ για το 

2009, γεγονός που ταυτίζεται με το εξωτερικό δημόσιο χρέος, καθώς ο εξωτερικός 

δανεισμός πραγματοποιούνταν από την κυβέρνηση και όχι από τον ιδιωτικό τομέα 

(Βαρουφάκης Γ., Πατώκος Τ., Τσερκέζης Λ. & Κουτσοπέτρος Χ.,2011).  

 

Μέσα στην προηγούμενη δεκαετία, ο όγκος  των εισαγωγών ήταν μεγαλύτερος 

από εκείνον των εξαγωγών, η χώρα δέχτηκε μικρότερες εισροές από τους κοινοτικούς 

πόρους και υποχρεώθηκε να πληρώνει μεγαλύτερους τόκους για το αυξημένο 
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εξωτερικό  χρέος της. Αποτέλεσμα ήταν οι αυξημένες ανάγκες δανεισμού που 

διόγκωσαν  περαιτέρω το εξωτερικό της χρέος. Η Ελλάδα χαρακτηρίστηκε ως η χώρα 

με τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα και τα ελληνικά κρατικά ομόλογα ως εκείνα που 

έχρηζαν  το μεγαλύτερο ρίσκο. Με τις πιέσεις των αγορών να αναδεικνύουν τα 

προβλήματα της ελληνικής  οικονομίας (δηλαδή το ύψος του δημόσιου και του 

εξωτερικού χρέους, τη σχετικά χαμηλή ανταγωνιστικότητα, τα προβλήματα 

οργάνωσης), η κυβέρνηση  ανακοίνωσε μια σειρά μέτρων λιτότητας με στόχο την 

αύξηση των κρατικών εσόδων. Το πρόβλημα της Ελλάδας αναδείχθηκε ακόμα 

περισσότερο με τις υποβαθμίσεις των οίκων αξιολόγησης με τον οίκο Fitch να 

υποβαθμίζει την Ελλάδα αρχικά από Α σε Α- και έπειτα τον Δεκέμβριο την 

υποβίβασε ακόμα μία βαθμίδα, ενώ σε  υποβιβασμούς προχώρησαν και οι οίκοι S&P 

και Moody’s. Αυτοί οι υποβιβασμοί  έστρεψαν το βλέμμα όλων στην Ελλάδα 

εκφράζοντας ανησυχία τόσο για τη χώρα όσο και για ολόκληρη την ευρωζώνη αλλά 

και για το μέλλον της νομισματικής ένωσης (Βαρουφάκης Γ., Πατώκος Τ., Τσερκέζης 

Λ. & Κουτσοπέτρος Χ.,201). 8 

 

2.2 Η ελληνική οικονομική πραγματικότητα 

Για να δούμε, όμως, πως έχει η κατάσταση σήμερα. Στην αρχή του 2016, οι 

εξελίξεις παραμένουν ανησυχητικές για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και 

συσχετίζονται άρρηκτα με την καθυστέρηση στην άρση της αβεβαιότητας και στην 

ανάκτηση της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία.  

Ειδικότερα : 

Ο ρυθμός διαγραφών των επιχειρήσεων από το γενικό εμπορικό μητρώο 

αυξήθηκε και ξεπερνά πλέον το ρυθμό δημιουργίας νέων επιχειρήσεων. Σύμφωνα με 

τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομίας, το α’ τρίμηνο του 2016 διαγράφηκαν από το 

γενικό εμπορικό μητρώο 10.893 εταιρίες (αύξηση 75% από το 2015). Ο ρυθμός 

αύξησης των διαγραφών είχε σχεδόν μηδενιστεί ή ήταν αρνητικός κατά το α’ τρίμηνο 

2015, 2014 και 2013. Αντίστοιχα το α’ τρίμηνο 2016 συστάθηκαν 7.228 εταιρείες, 

                                                             
8 Βαρουφάκης Γ., Πατώκος Τ., Τσρκεζής Λ. & Κουτσοπέτρος Χ., «Μελέτες(Studies)/17-Η οικονομική 
κρίση στην Ελλάδα και την Ευρώπη το 2011», Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ, Πρατηρητήριο Οικονομικών 
και Κοινωνικών Εξελίξεων, Δεκέμβριος 2011, URL: http://www.inegsee.gr/wp-
content/uploads/2014/04/files/study-17.pdf   ανακτήθηκε 15/5/16 (σελ 40-3) 
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έναντι 8.895 το α’ τρίμηνο 2015, και 11.000-12.000 για το α’ τρίμηνο κάθε έτους 

2012, 2013 και 2014. 

Δυσοίωνα είναι και τα στοιχεία που αφορούν στον Δείκτη Οικονομικού 

Κλίματος για την Ελλάδα κατά το μήνα Φεβρουάριο. Πιο συγκεκριμένα, υποχώρησε 

για πρώτη φορά από τον Αύγουστο του 2015 (ιστορικό χαμηλό 76,1 μονάδες) και 

διαμορφώθηκε στις 89 μονάδες, από 91,6 τον Ιανουάριο. Αντίθετα, το Μάρτιο 

κατέγραψε μικρή βελτίωση και διαμορφώθηκε στις 90,1 μονάδες. Παρά την 

ανάκαμψή του όμως από το ιστορικό χαμηλό, εξακολουθεί να βρίσκεται σε 

εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο, δεδομένης της αβεβαιότητας που εξακολουθεί να 

επικρατεί στην ελληνική οικονομία. Ωστόσο, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και 

στη ζώνη του Ευρώ, ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος υποχώρησε και τους τρεις 

πρώτους μήνες του 2016. Η μικρή ανάκαμψη του δείκτη στην Ελλάδα το Μάρτιο 

οφείλεται κυρίως στην επιμέρους βελτίωση της βιομηχανίας, των υπηρεσιών και των 

κατασκευών, με την καταναλωτική εμπιστοσύνη ωστόσο να βρίσκεται στο 

χαμηλότερό της επίπεδο από το Σεπτέμβριο του 2013. Επίσης, σε ύφεση παραμένει 

και τους τρεις πρώτους μήνες του 2016 ο τομέας μεταποίησης στην Ελλάδα, ενώ 

υποχώρηση (4,3%) παρουσίασε και ο εποχικά διορθωμένος Δείκτης Βιομηχανικής 

Παραγωγής το Φεβρουάριο σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2016.9 

Οι τραπεζικές καταθέσεις Επιχειρήσεων και Νοικοκυριών σημειώνουν 

περαιτέρω υποχώρηση καθώς το Φεβρουάριο μειώθηκαν περαιτέρω κατά € 541 

εκατ., στα € 121,7 δισ. και πλέον βρίσκονται μόλις € 854 εκατ. πάνω από το χαμηλό 

12,5 ετών που σημειώθηκε τον Ιούλιο του 2015. Η αδυναμία επιστροφής των 

καταθέσεων από την επιβολή των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων στα τέλη 

Ιουνίου του 2015 είναι αποτέλεσμα επίσης της αβεβαιότητας και της έλλειψης 

εμπιστοσύνης.  το Φεβρουάριο η τραπεζική χρηματοδότηση του Εγχώριου Ιδιωτικού 

Τομέα υποχώρησε περαιτέρω κατά 2,3% σε ετήσια βάση (από 2,1% τον Ιανουάριο). 

Από την άλλη πλευρά, θετική κρίνεται η συνέχιση της μείωσης της εξάρτησης των 

ελληνικών τραπεζών από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας (ΕLA), μέσω της 

μείωσης του ανώτατου ορίου του.10 

                                                             
9 Βουλή των Ελλήνων, Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους, «Τριμηνιαία Έκθεση Ιανουάριος-
Μάρτιος 2016», (σελ 22-25) 
10 Βουλή των Ελλήνων, Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους, «Τριμηνιαία Έκθεση Ιανουάριος-
Μάρτιος 2016», (σελ 22-25) 
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Σχετικά με τις εξαγωγές παρατηρείται υποχώρηση. Πιο συγκεκριμένα : Η 

συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών, τον Φεβρουάριο του 2016 παρουσίασε 

μείωση, σε ευρώ, 7% σε ετήσια βάση, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή σημειώθηκε 

αύξηση 3,7%. Τα αντίστοιχα μεγέθη για το πρώτο δίμηνο είναι -7,6% και -7,8%. 

Ταυτοχρόνως, η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, την ίδια περίοδο 

παρουσίασε αύξηση, σε ευρώ, 1,9% σε ετήσια βάση, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή η 

αύξηση ήταν 13,7%, ενώ αντιστοίχως για το πρώτο δίμηνο οι μεταβολές ήταν -2,4% 

και +6,6%. Έτσι, το έλλειμμα του Εμπορικού Ισοζυγίου το Φεβρουάριο του 2016 

παρουσίασε αύξηση, σε ευρώ, 14,3% σε ετήσια βάση, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή 

παρατηρήθηκε αύξηση κατά 26,3%, ενώ για το δίμηνο η μεταβολές ήταν +5,2% και 

+15,4%.11 

Σχετικά με τον αποπληθωρισμό που συνεχίστηκε, ο Γενικός Δείκτης Τιμών 

Καταναλωτή το Μάρτιο υποχώρησε κατά 1,5% σε σχέση με το Μάρτιο του 2015, 

ενώ αυξήθηκε κατά 1,3% σε σχέση με το Φεβρουάριο. Οι μεταβολές για τον 

Ιανουάριο ήταν -0,7% και -1,9% και για το Φεβρουάριο -0,5% και -0,4%, αντίστοιχα. 

Επίσης, ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή το Μάρτιο μειώθηκε κατά 

0,7% σε σχέση με το Μάρτιο του 2015, ενώ αυξήθηκε σε σχέση με τον Ιανουάριο 

κατά 1,1%. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι τόσο η ζώνη του Ευρώ όσο και η 

Ευρωπαϊκή Ένωση επέστρεψαν μετά από 4 συνεχόμενους μήνες- σε αρνητικό 

πληθωρισμό -0,2% το Φεβρουάριο, από 0,3% τον Ιανουάριο, σε ετήσια βάση, ενώ το 

Μάρτιο η μεταβολή ήταν μηδενική. Ως συνέπεια η ΕΚΤ στις 10 Μαρτίου έλαβε 

αποφάσεις για περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής. Να τονιστεί ότι ο 

αποπληθωρισμός καθιστά δυσκολότερη την εξυπηρέτηση ιδιωτικού και δημοσίου 

χρέους.12 

Όλοι οι επίσημοι φορείς προβλέπουν  περαιτέρω πτώση του ΑΕΠ της χώρας 

για το 2016 συνολικά. Η Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού 2016 προβλέπει 

ύφεση 0,7%, ενώ ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας αναμένεται από το β΄ 

εξάμηνο του έτους, υπό προϋποθέσεις. Ο ΟΟΣΑ σε πρόσφατη έκθεσή του για την 

Ελλάδα προβλέπει οριακή ύφεση -0,1%,48 ενώ προβλέπει να επιτευχθεί σημαντική 

μεγέθυνση το 2017 κατά 1,9%. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις χειμερινές της 
                                                             
11 Βουλή των Ελλήνων, Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους, «Τριμηνιαία Έκθεση Ιανουάριος-
Μάρτιος 2016», (σελ 22-25) 
12 Βουλή των Ελλήνων, Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους, «Τριμηνιαία Έκθεση Ιανουάριος-
Μάρτιος 2016», (σελ 22-25) 
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προβλέψεις υιοθετεί την πρόβλεψη του Προϋπολογισμού για το 2016 (-0,7%), ενώ 

προβλέπει υψηλό ρυθμό μεγέθυνσης 2,7% για το 2017, όπως και το ΔΝΤ.13 

Δυσοίωνες είναι και οι προβλέψεις για την αποκλιμάκωση της ανεργίας τα 

επόμενα χρόνια (ΟΟΣΑ- 2016: 24,7% και 2017: 23,8%, Ευρωπαϊκή Επιτροπή- 2016: 

24% και 2017: 22,8%, Προϋπολογισμός- 2016: 25,4%, ΔΝΤ- 2015 και 2016: 25%). 

Συγκεκριμένα, θα απαιτηθούν περίπου 20 χρόνια για την επιστροφή του ποσοστού 

στο ιστορικό χαμηλό του Μαΐου του 2008 (7,3%),51 με δεδομένο έναν σταθερό 

ρυθμό μείωσης και τις δημογραφικές και άλλες παραμέτρους. 

Αναφορικά με τον Γενικό Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών να 

τονιστεί ότι κατέγραψε ιστορικό χαμηλό. Συγκεκριμένα, το κλείσιμο του ΓΔ στις 11 

Φεβρουαρίου 2016 στις 440,88 μονάδες αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο από τις 15 

Σεπτεμβρίου 1989. Έκτοτε, ανακάμπτει σταθερά και στις 31 Μαρτίου, διαμορφώθηκε 

στις 577 μονάδες. 14 

Μέσα στον κυκεώνα της ύφεσης οι ληξιπρόθεσμες οφειλές αυξάνονται 

περαιτέρω. Αναλυτικότερα, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ιδιωτών προς το Δημόσιο από 

€ 1,46 δισ. τον Ιανουάριο, αυξήθηκαν σε € 2,8 δισ. το Φεβρουάριο. Αντίστοιχα, αλλά 

όχι ισόποσα, αυξήθηκαν και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της γενικής Κυβέρνησης από 

€ 4,814 δισ. τον Ιανουάριο σε € 5,401 δισ. το Φεβρουάριο, ενώ στο τέλος του 2015 

ανέρχονταν σε € 4,685 δισ.15 

Αδιαμφισβήτητα η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε οριακή κατάσταση με 

ελέγχους κεφαλαίων, μη ομαλή λειτουργία των τραπεζών επί 9 μήνες και με πληθώρα 

οξυμένων προβλημάτων όπως  ανεργία, ασφαλιστικό, φορολογία, μη 

εξυπηρετούμενα ιδιωτικά δάνεια, διαχείριση δημόσιας περιουσίας, δημόσιο χρέος.16  

Δεδομένου λοιπόν του μεγέθους της πρόκλησης που η χώρα έχει μπροστά της 

αναγκαία κρίνεται η ουσιαστική αναζήτηση λύσεων σε χρονίζοντα και πλέον 
                                                             
13Βουλή των Ελλήνων, Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους, «Τριμηνιαία Έκθεση Ιανουάριος-
Μάρτιος 2016», (σελ 22-25) 
14Βουλή των Ελλήνων, Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους, «Τριμηνιαία Έκθεση Ιανουάριος-
Μάρτιος 2016», (σελ 22-25) 
15ΙΝ.ΕΜ.Υ.ΕΣΕΕ «Ετήσια Εκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2015», 2015, 
www.inemy.gr/Portals/0/EasyDNNNewsDocuments/548/001_020_ESEE_2015.pdf , ανακτήθηκε 
15/5/16, (σελ. 15-19). 
16ΙΟΒΕ (Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών), «Η Ελληνική Οικονομία» τεύχος 01/16 
Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 83, Απρίλιος 2016, σελ 13-15 
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οξυμένα προβλήματα. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας 

μιας ποιοτικής επιχειρηματικότητας με αιχμή την καινοτομία και την αύξηση της 

εγχώριας προστιθέμενης αξίας, η έμφαση στον τομέα του τουρισμού και η 

βελτιστοποίηση λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης αποτελούν σημεία «κλειδιά» 

της εξόδου από την κρίση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

3.1 Η σημασία της επιχειρηματικότητας 

Από το δημιουργείν έως το επιβιώνειν, από την ανάληψη ρίσκου έως την 

άσκηση ηγεσίας για την υλοποίηση του στόχου και από την επιθυμία 

αυταπασχόλησης έως την πραγμάτωσή της απαντάται η έννοια καθώς και οι 

προσεγγίσεις της επιχειρηματικότητας. Πρωτίστως όμως, η επιχειρηματικότητα είναι 

νοοτροπία, κυρίως ατόμων που ανήκουν σε μια ετερογενή ομάδα και που έχουν το 

ταλέντο να αναγνωρίζουν ευκαιρίες εκεί που οι άλλοι δεν τις βλέπουν και να 

οργανώνονται για να επιτύχουν το τελικά επιδιωκόμενο όφελος. Για να υπάρχει 

επιχειρηματικότητα, θα πρέπει να υπάρχουν πρώτα απ όλα επιχειρηματικές ευκαιρίες 

και επιχειρηματικές ιδέες. Η επιχειρηματικότητα συμπεριλαμβάνει την υλοποίηση 

ευκαιριών ακόμη και αν αυτές δε διαφαίνεται να διαθέτουν όλους τους αναγκαίους 

πόρους προς εκμετάλλευση.17 

Η επιχειρηματικότητα είναι στενά συνδεδεμένη με την καινοτομία, που 

αναζητά διαρκώς κάτι νέο, το οποίο να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες (ή και 

τεχνητές) ανάγκες του ανθρώπου και για το σκοπό αυτό αναπλάθει, αναζυμώνει και 

συχνά εξελίσσει το παλιό. Οφείλει όμως να είναι το ίδιο συνδεδεμένη και με τη 

κοινωνική υπευθυνότητα και το σεβασμό στη οικολογική ισορροπία, προκειμένου να 

παραμείνει ωφέλιμη και επομένως βιώσιμη.18 Η επιχειρηματικότητα μπορεί έτσι να 

συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας και πλούτου, απελευθερώνοντας εν γένει 

το ανθρώπινο δυναμικό, επιτρέποντας την μετατροπή νέων ιδεών σε επιτυχημένες 

προσπάθειες και συσσωρεύοντας σχετική γνώση. Σύμφωνα με τους Bygrave και 

Hofer ο επιχειρηματίας είναι ο πρωτοπόρος και η επιχείρηση ο πραγματικός 

μηχανισμός αξιοποίησης της ευκαιρίας.19  

Πιο συγκεκριμένα η καινοτόμος επιχειρηματικότητα μπορεί να συμβάλει στην 

οικονομική ανάπτυξη, στην ενίσχυση της απασχόλησης και στη βελτίωση της 

                                                             
17 Κακουλίδης Κ, «Επιχειρηματικότητα-Επικοινωνία-Πωλήσεις», εκδ. Διόνικος, 2009, σελ 15-16 
18Μιχιώτης Σ. & Οικονόμου Κ., «Η έννοια και η σημασία της επιχειρηματικότηατς σήμερα», URL: 
http://www.tetras-consult.gr, ανακτήθηκε 15/5/16 (σελ 1-7) 

19Bygrave W.D. & Hofer C.W. «Theorizing about entrepreneurship- Entrepreneurship Theory & 
Practice»,1991, pp. 13-18  ανακτήθηκε http://www.slideshare.net/namekuwanday/theorizing-about-
entrepreneurship-45779199 
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παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των εθνικών οικονομιών. Κατά τον 

Schumpeter οι επιχειρηματίες που έχουν ένα σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομική 

μεγέθυνση και στις διαρθρωτικές αλλαγές το πετυχαίνουν μέσω της εισαγωγής 

ριζικής καινοτομίας και νέων τεχνολογικών κυμάτων. Εκτός από τη βελτίωση της 

παραγωγικότητας και τη μεγέθυνση του προϊόντος της η καινοτομία επιφέρει συχνά 

και διαφοροποίηση του προϊόντος, είτε δημιουργώντας νέα προϊόντα τα οποία οι 

καταναλωτές προτιμούν σε σύγκριση με τα ήδη υπάρχοντα (καινοτομία προϊόντος), 

είτε εισάγοντας νέες διεργασίες που μειώνουν το κόστος παραγωγής και αυξάνουν 

την αποτελεσματικότητα της οικονομίας (καινοτομία διεργασιών).20 

Η ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος και η ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας αποτελούν πλέον σταθερό ζητούμενο της πολιτικής των 

κυβερνήσεων με εξέχουσα θέση στην Ημερήσια Διάταξή τους. Κάθε χώρα που 

προσβλέπει στην ευημερία και σε ένα υψηλό πρότυπο διαβίωσης εστιάζει στην 

επιχειρηματικότητα και στις προσπάθειες αναβάθμισης της ανταγωνιστικότητας.21 Το 

ταχύτατα μεταβαλλόμενο παγκοσμιοποιημένο, ψηφιακό και άκρως ανταγωνιστικό 

περιβάλλον σε συνδυασμό με τις δυσμενείς οικονομικές εξελίξεις αποτελούν την 

κυριότερη πρόκληση για την Ελλάδα. Το ευρύτερο θεσμικό περιβάλλον της 

επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το πλαίσιο της 

οικονομικής ύφεσης. Η επιχειρηματικότητα, μεταξύ άλλων επηρεάζεται και από τα 

χαρακτηριστικά ενός τόπου. Σε επίπεδο χώρας, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα σε 

συνδυασμό με τις αξίες, τις νόρμες συμπεριφοράς και το γενικότερο κλίμα που 

επικρατεί σε μια περιοχή. Τα χαρακτηριστικά αυτά δημιουργούν τις βάσεις για την 

ανάπτυξη και προώθηση της εγχώριας επιχειρηματικότητας. Αυτό συμβαίνει ως 

αποτέλεσμα των ευκαιριών επιχειρηματικότητας που οι συνθήκες αυτές δημιουργούν 

σε μια χώρα.22 

 

 

                                                             
20Ιωαννίδης, Κόρρα, Γιωτόπουλος «Επιχειρηματικότητα 2014-15: Η Δυναμική του Επιχειρηματικού 
Συστήματος στην Ελλάδα της Κρίσης», ΙΟΒΕ (Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών), 
Φεβρουάριος 2016, σελ 43-44 
21Σαρρή Κ., Τριχοπούλου Α., «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα-Προσέγγιση της ελληνικής 
πραγματικότητας», εκδ. Rosili, 2012, σελ 21 
22Μανασάκης Κ., Παρατηρητήριο για την κρίση, κείμενο πολιτικής, «Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 
κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης», Νο 12. Ιούλιος 2013, Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & 
Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), σελ 7-8 
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3.2. Προκλήσεις και αναπτυξιακές προοπτικές στην Ελλάδα της κρίσης 

Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός για την Ελλάδα της ανάκαμψης θέτει ως στόχο 

την αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας με ανάταξη και αναβάθμιση του 

παραγωγικού και κοινωνικού ιστού της χώρας και τη δημιουργία και διατήρηση 

βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, έχοντας ως αιχμή την εξωστρεφή, καινοτόμο και 

ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα και γνώμονα την ενίσχυση της κοινωνικής 

συνοχής και της αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. Το νέο μοντέλο ανάπτυξης το οποίο 

θα στηριχθεί στην έξυπνη εξειδίκευση, στις υγιείς επενδύσεις και στην εξωστρέφεια 

θα πρέπει να ξεπεράσει τις υφιστάμενες στρεβλώσεις, τη χαμηλή ανταγωνιστικότητα 

και τις μέτριες επιδόσεις στην έρευνα και την καινοτομία. Η νέα επιχειρηματικότητα 

θα αφορά κυρίως δραστηριότητες έντασης γνώσης και θα συνδυάζεται απαραίτητα, 

άμεσα ή έμμεσα, με τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. 23 

Μέσω της έξυπνης εξειδίκευσης θα επέλθει ένα νέο επιχειρηματικό 

περιβάλλον το οποίο θα επιτρέψει τον εντοπισμό και την ανάδειξη των 

χαρακτηριστικών εκείνων της χώρας και των περιφερειών που δημιουργούν βιώσιμα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Η «έξυπνη» στρατηγική επιδρά σε όλες τις πτυχές 

του μοντέλου ανάπτυξης μέσω της εξεύρεσης των εξειδικευμένων αγορών που 

διαθέτει η χώρα, την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών σε παραδοσιακούς κλάδους και 

την αξιοποίηση της δυναμικής τους. Έτσι θα ενισχυθεί η εξωστρέφεια και η βελτίωση 

των διασυνδέσεων και της συνεργασίας μεταξύ τομέων και παραγόντων της 

καινοτομίας στη χώρα πρωτίστως αλλά και με άλλες χώρες έπειτα.24 

Έχει γίνει πλέον αντιληπτό ότι η επανεκκίνηση της οικονομίας και η 

επαναφορά της ανάπτυξης άπτονται κυρίως στις δυνάμεις του ιδιωτικού τομέα, σε 

επιχειρήσεις που είναι διεθνώς ανταγωνιστικές, σε μία κοινωνία που στηρίζει το 

πρότυπο αυτό και σε ένα κράτος που με τις δομές και πολιτικές του απελευθερώνει 

και βοηθά τις δημιουργικές δυνάμεις της επιχειρηματικότητας. Μόνο έτσι θα 

αναδειχθεί ένα αξιόλογο παραγωγικό μοντέλο πού θα δημιουργήσει βιώσιμες και 

ποιοτικές θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για βελτίωση των εισοδημάτων. 

                                                             
23Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015, σελ 17-18 ανακτήθηκε 
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/nrp2015_greece_el.pdf 
24 Κείμενο Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία, 
σελ 8 ανακτήθηκε  http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/EPANEK_2014-2020.pdf 
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Η εφαρμογή ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου θα πραγματοποιηθεί μέσω της 

διαμόρφωσης του κατάλληλου επιχειρηματικού περιβάλλοντος (οικοσυστήματος) 

που θα βοηθά τις επιχειρήσεις να εντοπίσουν και αξιοποιήσουν τις νέες ευκαιρίες 

ανάπτυξης και να συμμετέχουν σε τμήματα παγκόσμιων αλυσίδων. Αυτό 

προϋποθέτει ταυτόχρονα την απομάκρυνση των αναποτελεσματικών θεσμικών, 

κανονιστικών και διοικητικών εμποδίων στην επιχειρηματικότητα καθώς και τη 

διαμόρφωση και εφαρμογή κινήτρων για την ανάληψη επιχειρηματικών 

πρωτοβουλιών.25 

3.2.1.Ανάγκη προσαρμογής επιχειρήσεων και ανθρώπινου δυναμικού στις νέες 

αναπτυξιακές απαιτήσεις 

Ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που θα στηρίζεται στην εξωστρέφεια και την 

καινοτομία δεν είναι εφικτό να υιοθετηθεί και να ευοδωθεί χωρίς την προσαρμογή 

των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. Απαιτείται 

γρήγορη και αποτελεσματική μετάβαση των επιχειρήσεων και των εργαζομένων στα 

νέα δεδομένα της εποχής και την εξομάλυνση των οδυνηρών συνεπειών που 

προκάλεσε η οικονομική κρίση κυρίως στην αγορά εργασίας.  

Το αναπτυξιακό «υπόδειγμα» προϋποθέτει: 1. Προσαρμογή επιχειρήσεων και 

ανθρώπινου δυναμικού στις επικρατούσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της 

αγοράς. 2. Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων που θα υποστηρίξουν την 

προσαρμογή των επιχειρήσεων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις. 3. Δημιουργία 

ευνοϊκού κλίματος για καταπολέμηση της ανεργίας και δημιουργία νέων, βιώσιμων 

θέσεων απασχόλησης 

Ανθρώπινο δυναμικό Επιχειρήσεις 

 Ανάπτυξη των γνώσεων, 

δεξιοτήτων και των ικανοτήτων 

του ανθρώπινου δυναμικού που 

θα υποστηρίξει την προσαρμογή 

των επιχειρήσεων στις νέες 

αναπτυξιακές απαιτήσεις  

Προσαρμογή των επιχειρήσεων στο νέο 

επιχειρησιακό μοντέλο με έμφαση στις 

παρακάτω περιοχές: 

 

-Οργάνωση και λειτουργία 

-Βελτιστοποίηση της χρήσης πόρων 

                                                             
25 Κείμενο Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία, 
σελ 8 ανακτήθηκε  http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/EPANEK_2014-2020.pdf 
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 Μετατόπιση του κέντρου βάρους 

από την παραγωγή 

επαγγελματικής κατάρτισης στην 

στήριξη των επιχειρήσεων και 

ειδικότερα των σχεδίων που 

εκπονούν για διαρθρωτική 

προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες 

αναπτυξιακές συνθήκες και στις 

τεχνολογικές προκλήσεις 

-Ενίσχυση της εξωστρέφειας και της 

καινοτομίας 

-Ανάπτυξη εργαλείων και μεθόδων 

διοικητικής πληροφόρησης και 

συγκριτικών αξιολογήσεων 

-Τεχνολογική αναβάθμιση 

-Ενίσχυση της ποιότητας των προϊόντων 

και 

υπηρεσιών 

-Αξιολόγηση των δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων του 

προσωπικού 

-Βελτίωση της περιβαλλοντικής 

διαχείρισης κλπ 

 

3.2.2. Εστίες επιχειρηματικότητας με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα  

Τομείς, στους οποίους εντοπίζονται σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 

σε όρους τεχνολογίας, καινοτομίας, ποιότητας, δυνατότητας συνεργειών και 

εξωστρέφειας και πρέπει να ενισχυθούν, είναι οι παρακάτω : 

 Αγροδιατροφή/ Βιομηχανία τροφίμων: Θα πρέπει να διαμορφωθεί ένας 

σύγχρονος παραγωγικός κλάδος με έμφαση στη βιομηχανία τροφίμων και την 

μεταποίηση, ο οποίος θα συμβάλει στην οικονομική ευημερία και την 

ποιότητα ζωής των πολιτών, μέσω της παραγωγής ανταγωνιστικών, ποιοτικών 

και ασφαλών τροφίμων ελληνικής προέλευσης, με υψηλή προστιθέμενη και 

διατροφική αξία.26 

 Ενέργεια: Να δοθεί έμφαση στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, στη 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας στην εσωτερική αγορά ενέργειας και στην 

υποστήριξη της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδας σε συνδυασμό 

με την προστασία του καταναλωτή από τις υψηλές τιμές των ενεργειακών 

προϊόντων.  

                                                             
26 Κείμενο Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία, 
σελ 10 ανακτήθηκε 20/05/2016  http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/EPANEK_2014-2020.pdf 
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 Εφοδιαστική Αλυσίδα27 : Ο τομέας της Εφοδιαστικής Αλυσίδας αποσκοπεί 

στην ενδυνάμωση της αποτελεσματικότητας και τον εκσυγχρονισμό του 

συστήματος μεταφορών και Logistics28, και στην ανάδειξη της Ελλάδας σε 

διαμετακομιστικό κόμβο της ΝΑ Ευρώπης. Αυτό θα επιτευχθεί με: 

 
o Την ενίσχυση της αποδοτικότητας εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω χαμηλού 

κόστους και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών 

o Την απλοποίηση της δομής και την μείωση των κρίκων εφοδιαστικής 

αλυσίδας προς όφελος του τελικού καταναλωτή 

o Την διασφάλιση της βιωσιμότητας των ελληνικών logistics μέσω ενίσχυσης 

της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής απόδοσης 

o Την εξωστρέφεια και διεθνοποίηση των ελληνικών logistics 

o Την ανάδειξη ολοκληρωμένων εμπορικών πυλών εισόδου/εξόδου με 

υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας29 

 

 Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες: Αφορά στη δημιουργία 

διακριτής ταυτότητας των παραγομένων προϊόντων και υπηρεσιών κάθε 

κλάδου (design & branding) προκειμένου να διευκολυνθεί η προώθηση τους 

στην διεθνή αγορά (εξωστρέφεια) σε συνδυασμό με την αισθητή βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας και της ποιότητάς τους. 

 

 Περιβάλλον: Ανάπτυξη του τομέα μέσω : 

1. Ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στη διαχείριση των αποβλήτων (αστικά και 

βιομηχανικής προέλευσης) ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερου βαθμού εκμετάλλευση 

                                                             
27Η Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας αναφέρεται στο σχεδιασμό και τη διαχείριση όλων των 
ενεργειών-δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις διαδικασίες προμήθειας, την παραγωγή-μεταποίηση 
και όλες τις δραστηριότητες της διανομής. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνει το συντονισμό και τη 
συνεργασία με όλους τους εταίρους του καναλιού εφοδιασμού, πού μπορεί να είναι προμηθευτές, 
μεσάζοντες, εταιρείες παροχής υπηρεσιών Third Part Logistics (3PL) και πελάτες  
28Logistics είναι εκείνο το τμήμα της Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας που σχεδιάζει, υλοποιεί και 
ελέγχει την αποδοτική και αποτελεσματική κανονική και αντίστροφη ροή και αποθήκευση των 
προϊόντων, υπηρεσιών και των σχετικών πληροφοριών από το σημείο προέλευσης τους έως το σημείο 
κατανάλωσης τους, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των πελατών. Ενδεικτικές περιοχές 
εφαρμογών των Logistics περιλαμβάνουν τα: Business Logistics, Systems Logistics, Maritime 
Logistics, Logistics Υγείας, Logistics Στρατού, Περιβαλλοντικά Logistics, City Logistics, Crisis 
Logistics, Logistics Υπηρεσιών, Agro-logistics και Reverse Logistics  
29 Κείμενο Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία, 
σελ 11 ανακτήθηκε 20/05/2016  http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/EPANEK_2014-2020.pdf 
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της αξίας αυτών ως υλικό για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση ή ενεργειακή 

αξιοποίηση. 

2. Επένδυσης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας σε προϊόντα και 

υπηρεσίες αντιρρύπανσης και απορρύπανσης με έμφαση στην «πράσινη επιχείρηση». 

3. Παροχής υψηλής ποιότητας περιβαλλοντικών υπηρεσιών με αυξημένους όρους 

διαφάνειας και μείωση κοινωνικών αντιδράσεων, διευκολύνοντας την εμπλοκή των 

επιχειρήσεων στη μελέτη και διατήρηση των περιβαλλοντικών πόρων και της 

βιοποικιλότητας.30 

 

 Τουρισμός: Ανάδειξη του ελληνικού τουρισμού με το συνδυασμό του 

φυσικού και του πολιτιστικού αποθέματος και του ανθρώπινου δυναμικού της 

χώρας σε ένα συνολικό προϊόν εμπειριών, που θα το χαρακτηρίζει η υψηλή 

ποιότητα σε όλες τις πτυχές των προσφερόμενων υπηρεσιών Ως επιθυμητός 

στόχος επιδιώκεται να είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και η 

αύξηση των εσόδων ανά επισκέπτη, σημεία στα οποία η χώρα υστερεί 

σημαντικά έναντι των ανταγωνιστών της. Οι ειδικότερες προτεραιότητες για 

την επίτευξη αυτών των στόχων είναι: 

1. Προώθηση εξειδικευμένων μορφών τουρισμού, αναβάθμιση ή/ και 

διαφοροποίηση του παραδοσιακού μοντέλου «ήλιος-θάλασσα». 

2. Παροχή υψηλότερης ποιότητας υπηρεσιών που προσφέρονται σε όλη την 

αλυσίδα αξίας. 

3. Ύπαρξη συντονισμού στις δράσεις προώθησης τουριστικού προϊόντος από 

όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με εστιασμένο σχεδιασμό. 

4. Εκπαίδευση-Κατάρτιση απασχολουμένων, καθώς και παροχή υποστήριξης 

στους επιχειρηματίες μέσω αναβάθμισης παρεχόμενης τουριστικής 

εκπαίδευσης. 

                                                             
30 Κείμενο Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία, 
σελ 11 ανακτήθηκε 20/05/2016  http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/EPANEK_2014-2020.pdf 
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5. Βελτίωση δημόσιων και ιδιωτικών δομών με τις οποίες ο επισκέπτης 

έρχεται σε επαφή, με καινοτόμες παρεμβάσεις για ανάδειξη-ενίσχυση της 

επισκεψιμότητας των τουριστικών προορισμών της χώρας.31 

 

 Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών(ΤΠΕ): Οι ΤΠΕ μπορούν να 

λειτουργήσουν ως καταλύτης (enabler) μετασχηματισμού για τους υπολοιπους 

τομείς της ελληνικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένου του δημοσίου τομέα. 

Αυτό θα επιτευχθεί με τη μεταστροφή της αλυσίδας αξίας των ΤΠΕ προς μια 

εξωστρεφή, καινοτόμα, αναγνωρίσιμη και διατηρήσιμη κρίσιμη μάζα 

ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, ικανών να δημιουργήσουν καινοτόμα 

επιχειρηματικότητα και, να εισάγουν τις επιχειρήσεις των λοιπών τομέων, στις 

παγκόσμιες, ψηφιακές, αλυσίδες αξίας. 

 Υγεία: Προσανατολισμός σε μια βιώσιμη εξωστρεφή επιχειρηματικότητα με 

εξαγωγικό προσανατολισμό, σε περιοχές  όπου υφίσταται ουσιαστικό 

δυναμικό για τη δραστηριοποίηση ελληνικών επιχειρήσεων. Επίσης στήριξη 

των νέων τεχνολογιών για την ενίσχυση της παραγωγικής διαδικασίας (π.χ. 

ανάπτυξη γενοσήμων υψηλής προστιθέμενης αξίας κ.α), την παροχή 

υπηρεσιών ( τηλεϊατρική, προηγμένες διαγνωστικές & απεικονιστικές 

υπηρεσίες κ.α.),του τουρισμού υγείας. καθώς και των εξαγωγών 

 Υλικά-Κατασκευές: Έμφαση στην ενίσχυση επιλεγμένων αλυσίδων αξίας 

του τομέα σε δραστηριότητες που συμπληρώνουν υπάρχουσες αλυσίδες αξίας 

και αυξάνουν την εγχώρια προστιθέμενη αξία και αφετέρου σε δυναμικούς 

εξαγωγικούς κλάδους έντασης γνώσης που αξιοποιούν νέες τεχνολογίες. 32 

 

 

3.2.3 Χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που προάγουν την αναπτυξιακή προοπτική 

Στις επιχειρήσεις με αναπτυξιακό όραμα και δυναμική διακρίνουμε τα παρακάτω 

στοιχεία : 

 Εξωστρέφεια (δημιουργούμενο εξαγωγικό δυναμικό) 

                                                             
31 Κείμενο Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία, 
σελ 11, ανακτήθηκε 15/05/2016  http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/EPANEK_2014-2020.pdf 
32 Κείμενο Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία, 
σελ 12,  ανακτήθηκε 15/05/2016  http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/EPANEK_2014-2020.pdf 
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 Καινοτομία/δημιουργικότητα 

 Σημαντικό μέγεθος σε κύκλο εργασιών και απασχόληση/ επαρκής γκάμα 

προϊόντων για την αντιμετώπιση του παγκόσμιου ανταγωνισμού 

 Στόχευση σε εξειδικευμένα τμήματα της παγκόσμιας αγοράς (niche markets) 

 Θετικά αποτελέσματα και οικονομική προοπτική/ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων 

  Επανακυκλοφορία των πόρων στην εσωτερική αγορά (μεγιστοποίηση του 

ποσοστού της εγχώριας προστιθέμενης αξίας) 

 Νέα επιχειρηματικότητα/δημιουργία νέων επιχειρήσεων (π.χ. startups) 

 Μικρό αποτύπωμα CO2,ΝΟ2,SO2,κλπ/χαμηλή επιβάρυνση του 

περιβάλλοντος 

 Συνεργασία επιχειρήσεων κοινού σκοπού με στόχο την ενίσχυση της 

καθετοποίησης, τη δημιουργία διαπραγματευτικού πλεονεκτήματος, την 

ολοκλήρωση του προσφερόμενου προϊόντος/υπηρεσίας 

 Προϊόντα/Υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας (Premium brands)33 

 

3.2.4 Επιμέρους μοχλοί ανάπτυξης επιχειρηματικότητας 

 
 Αναπτυξιακός νόμος  

Προσεχώς βρίσκεται στην Ολομέλεια προς ψήφιση ο Αναπτυξιακός νόμος, ο οποίος 

εστιάζει στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, στις παραγωγικές επενδύσεις και στην 

δημιουργία θέσεων εργασίας, ειδικά στην περιφέρεια. Ο επικείμενος νόμος θα 

στηρίζει το νέο μοντέλο ανάπτυξης της χώρας το οποίο δεν θα βασίζεται πλέον στην 

εσωτερική υποτίμηση και στην συντονισμένη απορρύθμιση επαγγελμάτων, αγορών 

και εργασιακών σχέσεων. Θα δίνεται έμφαση στο συνδυασμό επενδύσεων και 

δημιουργίας θέσεων απασχόλησης καθώς και στην ελαχιστοποίηση του 

περιβαλλοντικού αποτυπώματος. 34 

                                                             
33 Κείμενο Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία, 
σελ 13 ανακτήθηκε 20/05/2016  http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/EPANEK_2014-2020.pdf 
34 Δυο νομοτεχνικές βελτιώσεις ανακοινώθηκαν κατά τη δεύτερη ανάγνωση του νέου αναπτυξιακού 
νόμου στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής : Η μία αφορά στην ιδία συμμετοχή των επιχειρήσεων στο 
επενδυτικό σχέδιο. Με τη νομοτεχνική βελτίωση καταργείται κάθε περιορισμός στην ίδια συμμετοχή 
του φορέα και το 25% του συνολικού επενδυτικού κόστους μπορεί να καλύπτεται από ίδια κεφάλαια ή 
εξωτερική χρηματοδότηση του φορέα, εφόσον δεν περιέχει καμιά δημόσια ενίσχυση ή παροχή. 
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 Προγραμματικές Περίοδοι 2007-2013 & 2014-2020  
 
Η ορθή διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων (ΕΣΠΑ) είναι απαραίτητη για την 

μεταβολή του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα. Απαραίτητη κρίνεται η εξυγίανση 

του ΕΣΠΑ 2007-20013 ώστε να μειωθεί η υπερδέσμευση πόρων και να συνεχιστεί η 

υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Παράλληλα, ο σχεδιασμός και η 

εφαρμογή του νέου ΕΣΠΑ εξετάζει συγκεκριμένες αλλαγές και βελτιώσεις που 

αφορούν στην διαχείριση, στην παρακολούθηση και στην αξιολόγηση των 

προγραμμάτων σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ακόμα, προωθείται η 

απλοποίηση των διαδικασιών που αφορούν στα επιχειρησιακά προγράμματα και η 

υποστήριξη εκείνων που τα υλοποιούν. Ο σκοπός δεν είναι μόνο η υψηλή 

απορρόφηση πόρων αλλά και τα ορατά οικονομικά αποτελέσματα.35 

 Επιτροπή Ανταγωνισμού  

Για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων της αγοράς, όπως τα καρτέλ τιμών και οι 

προσυννενοήσεις προσφορών στους δημόσιους διαγωνισμούς είναι απαραίτητη η 

θεσμική κα λειτουργική αναβάθμιση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.3637 

 Δημόσιες Προμήθειες  
 

                                                                                                                                                                              
Με την δεύτερη δίνεται προθεσμία έως τις 31 Μαρτίου 2017 σε όσες εταιρείες είχαν ενταχθεί σε 
παλαιότερους αναπτυξιακούς νόμους, προκειμένου να ολοκληρώσουν το 50% της επένδυσης ώστε να 
συνεχίσουν να λαμβάνουν μέρος της ενίσχυσης και να μην απενταχθούν. Η προθεσμία που προέβλεπε 
αρχικά το σχέδιο νόμου για τις επιχειρήσεις αυτές, ήταν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016. 

35 Χρηματοδοτικά Εργαλεία ΕΣΠΑ : Μικρό-δάνεια Τα μικρό-δάνεια αποτελούν εργαλεία κοινωνικού 
χαρακτήρα που συνδυάζουν μικρά ποσά δανείου (0 έως 25.000 ευρώ) και εκπαίδευση των 
επιχειρηματιών. Στόχευση τους είναι κυρίως άτομα που απειλούνται από την φτώχεια και την ανεργία 
και επιθυμούν να δημιουργήσουν την δική τους επιχείρηση. Δάνεια με χαμηλές εξασφαλίσεις για 
επενδύσεις και κεφάλαιο κίνησης Τα δάνεια επιμερισμού ρίσκου αποτελούν ΧΕ που επιτρέπουν σε 
τελικούς δικαιούχους να αποκτήσουν πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό με καλύτερους όρους σε ότι 
αφορά το κόστος (χαμηλά επιτόκια. Συνήθως η κρατική ή κοινοτική ενίσχυση επιμερίζεται το ποσό 
του δανείου με τον ενδιάμεσο φορέα (τράπεζα) ώστε να δοθεί κίνητρο για την χρηματοδότηση 
δικαιούχων που σε αντίθετη περίπτωση δεν θα πληρούσαν τα τραπεζικά κριτήρια. Εγγυήσεις Οι 
Εγγυήσεις αποτελούν επίσης εργαλεία που επιτρέπουν την πρόσβαση δικαιούχων σε τραπεζικά 
προϊόντα με καλύτερους όρους κυρίως σε ότι αφορά τις απαιτούμενες εξασφαλίσεις. Οι εγγυήσεις 
αποτελούν εργαλεία υψηλής μόχλευσης και έχουν εφαρμογής σε όλους τους τομείς και σε όλα τα 
τραπεζικά προϊόντα. Μπορούν να υλοποιούνται με την άμεση εγγύηση όλων των δανείων (Loan to 
loan) που παρέχει ο χρηματοδοτικός οργανισμός (ή αντίστοιχα των άλλων προϊόντων) ή ως εγγύησης 
μέρους ενός χαρτοφυλακίου (First loss portfolio guarantee).  Κεφάλαια συν-επένδυσης Τα κεφάλαια 
συν-επένδυσης (Equity financing) ως χρηματοδοτικά εργαλεία, επιτρέπουν πολλές φορές την 
δημιουργία επενδυτικών ταμείων που με την σειρά τους ενισχύουν την κεφαλαιακή βάση επιχειρήσεων 
στην οποία και συμμετέχουν ως εταίροι. Τα εργαλεία αυτά στοχεύουν κυρίως σε επιχειρήσεις σε 
τομείς της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών. 
36 Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015,  ανακτήθηκε 20/05/2016 
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/nrp2015_greece_el.pdf 
37Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2016, ανακτήθηκε 15/05/2016 
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/nrp2016_greece_el.pdf  
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Το σύστημα των δημόσιων προμηθειών στην Ελλάδα πάσχει από χρόνια προβλήματα 

αδιαφάνειας και αποτελεσματικότητας όσον αφορά στην κατανομή των πόρων τόσο 

του προϋπολογισμού όσο και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η πολυπλοκότητα του θεσμικού 

πλαισίου και η αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων έχουν δημιουργήσει σύγχυση και 

αποτρέπουν τις επενδύσεις. Η εφαρμογή του νόμου 4281/2014 για τις δημόσιες 

προμήθειες έχει ανασταλεί με σκοπό την αναβάθμισή του, την επιτάχυνση των 

διαδικασιών παραγωγής δευτερογενούς νομοθετικού έργου και την ενσωμάτωση των 

ευρωπαϊκών οδηγιών. 

 Τροποποίηση του νομικού πλαισίου για τα «κόκκινα δάνεια»  

Επιβάλλεται η εφαρμογή των θετικών ρυθμίσεων του υπάρχοντος νομικού πλαισίου 

για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και να εισαχθούν νέες ρυθμίσεις με στόχο την 

αντιμετώπιση του προβλήματος των «κόκκινων δανείων» επιχειρήσεων προς το 

κράτος και τις τράπεζες. Σκοπός είναι η δημιουργία ενός αμοιβαία επωφελούς 

πλαισίου με παροχή κινήτρων προς τις επιχειρήσεις ώστε αφενός να μπορούν να 

εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους και αφετέρου να μην απειλείται η βιωσιμότητά τους.  

 Κέντρα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων (One Stop Shops)  

Σχεδιάζονται προσεχώς για : α)την ταχύτερη δυνατή διεκπεραίωση από ένα σημείο 

επαφής (point of single contact) των διαδικασιών που προβλέπει ο νόμος καθ’ όλη τη 

διάρκεια του κύκλου ζωής μιας επιχείρησης, β) την πλήρη ψηφιοποίηση των 

σχετικών διαδικασιών, γ) την παροχή προς τις επιχειρήσεις ποιοτικών 

συμβουλευτικών υπηρεσιών για νομικά, οικονομικά και τεχνικά ζητήματα 

 Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο Επενδύσεων  

Είναι έτοιμο το σχέδιο νόμου σχετικά με τη μετεξέλιξη του ΕΤEΑΝ σε ένα ισχυρό 

αναπτυξιακό ταμείο που θα παρέχει υπηρεσίες συντονισμού, σχεδιασμού και 

διαχείρισης χρηματοδοτικών δράσεων για τις ΜμΕ καθώς και συνδρομή στη χάραξη 

αναπτυξιακής στρατηγικής. Ο νέος φορέας θα διαθέτει ευελιξία στα είδη των 

ενισχύσεων που μπορεί να παρέχει, θα μπορεί να αναπτύξει μεσοπρόθεσμα 

διαχειριστικές δεξιότητες και θα διαθέτει κατάλληλες εσωτερικές δομές, ώστε η 

χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων να γίνεται με τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια και 

αποτελεσματικότητα.3839 

                                                             
38Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015,  ανακτήθηκε 20/05/2016 
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/nrp2015_greece_el.pdf 
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3.3 Προοπτικές για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) στην Ελλάδα 

Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από έντονη 

δραστηριοποίηση επιχειρήσεων με μικρό μέγεθος (έως 10 εργαζόμενοι) και 

οικογενειακό χαρακτήρα στη διοίκηση και τη λειτουργία τους. Ειδικότερα, σύμφωνα 

με την έκθεση την Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι πολύ μικρές και μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις καλύπτουν το 99,6% της συνολικής επιχειρησιακής δραστηριότητας 

στην Ελλάδα, ενώ απασχολούν το 85% του εργατικού δυναμικού της χώρας.40 Η 

παρατεταμένη ύφεση σε συνδυασμό με τα μέτρα λιτότητας, την πιστωτική ασφυξία, 

την έλλειψη ρευστότητας και την καθυστέρηση των απολύτως απαραίτητων 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, έχει πλήξει τις ΜμΕ σοβαρά και σε δυσανάλογα 

μεγαλύτερο βαθμό από τις μεγάλες επιχειρήσεις.41 Η παρατεταμένη ύφεση και η 

σταθερή αύξηση των ποσοστών ανεργίας είχαν πολύ αρνητικό σωρευτικό αντίκτυπο 

στις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις μικρές και πολύ μικρές οι οποίες αποτελούν τη 

συντριπτική πλειονότητα των ελληνικών ΜμΕ. Όσον αφορά το συνολικό αριθμό, τη 

συμβολή στην απασχόληση και τη συνολική προστιθέμενη αξία, ο τομέας των ΜμΕ 

στην Ελλάδα εξαρτάται από τις πολύ μικρές επιχειρήσεις περισσότερο από ό,τι σε 

άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα ανήκει στην ομάδα των χωρών (μαζί με την 

Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ιταλία) όπου οι ΜμΕ αντιστοιχούν σε υψηλότερο 

ποσοστό της συνολικής απασχόλησης σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη·η 

απασχόληση αυτή συγκεντρώνεται κυρίως στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες 

παρέχουν περισσότερες από το ήμισυ του συνόλου των θέσεων εργασίας, ενώ το 

αντίστοιχο ποσοστό στο σύνολο της ΕΕ είναι περίπου 30%. 

Για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα απαιτείται 

περισσότερη εστίαση στη υποστήριξη κυρίως των ΜμΕ με αποδεδειγμένο δυναμικό 

ανάπτυξης, εξωστρέφειας και δυνατότητας μεγέθυνσης. Επίσης απαιτείται νέα 

χάραξη πολιτικής για τις ΜμΕ η οποία θα δώσει την απαραίτητη ώθηση για την 

ανάκαμψη. Μερικά από τα ουσιώδη συστατικά που απαιτούνται για την ανάκτηση 

και οικονομική ευημερία των ΜμΕ συμπεριλαμβάνονται σε εναρμονισμένες 

                                                                                                                                                                              
39Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2016, ανακτήθηκε 15/05/2016 
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/nrp2016_greece_el.pdf 
40Κείμενο Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία, 
σελ 4 ανακτήθηκε 20/05/2016 http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/EPANEK_2014-2020.pdf  
41 ΙΟΒΕ (Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών), Εθνική ερευνητική ομάδα GEM (Global 
Entrepreneurship Monitor), «Επιχειρηματικότητα 2014-15: Η Δυναμική του Επιχειρηματικού 
Συστήματος στην Ελλάδα της Κρίσης», Φεβρουάριος 2016, σελ 21 
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πολιτικές, στη βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης σε χρηματοδότηση, σε ισχυρή 

δημόσια ζήτηση για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που παράγονται από ΜΜΕ, στην 

κατάλληλη προσοχή αναφορικά με πολιτικές για την αγορά εργασίας, στη μείωση 

τελών πληρωμών, και στις απλούστερες κανονιστικές και διοικητικές απαιτήσεις. 

 

3.3.1 Προτάσεις για τις ΜμΕ σε ζητήματα Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος 

1. Φορολογία 

 Επιτακτική ανάγκη σταθεροποίησης του φορολογικού πλαισίου ώστε να 

υπάρξει ασφάλεια για τις επενδύσεις. 

 Προσπάθεια μείωσης του φορολογικού βάρους των ΜμΕ, 

συμπεριλαμβανόμενου και των συντελεστών ΦΠΑ, των ειδικών φόρων 

κατανάλωσης, των φόρων πολυτελείας, και των δημοτικών τελών. 

  Οι ΕΦΚ (ειδικοί φόροι κατανάλωσης) στην ενέργεια αυξάνουν σημαντικά το 

λειτουργικό κόστος πολλών επιχειρήσεων και επηρεάζουν την 

ανταγωνιστικότητα τους καθώς είναι πολλαπλάσιοι εκείνων που επιβάλλουν 

οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και οι κοινοτικές οδηγίες. 

 Επαναφορά του αφορολόγητου αποθεματικού για τις παραγωγικές ΜμΕ, το 

οποίο προσφέρει μια εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης επενδύσεων. 

 Προσπάθεια μείωσης της γραφειοκρατίας και απλοποίηση των διαδικασιών 

στην εφαρμογή των ΚΦΑΣ (Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης 

Συναλλαγών) 

 Καλύτερη στελέχωση και οργάνωση των φοροεισπρακτικών μηχανισμών με 

συχνότερους και αποτελεσματικότερους έλεγχους κι έμφαση στη χρήση 

ηλεκτρονικών συστημάτων για την καλύτερη διασταύρωση στοιχείων, 

αποτελούν στοιχεία τα οποία θα βοηθήσουν την πάταξη της φοροδιαφυγής και 

την εμπιστοσύνη στην καλή λειτουργία του φορολογικού συστήματος. 

 Ισχύς των διατάξεων μεταβίβασης σε άτομα με πρώτου βαθμού συγγένεια 

μεταξύ τους (διαδοχή επιχείρησης), εκτός από τις ατομικές και προσωπικές 

επιχειρήσεις και τις ΕΠΕ, και για τις Α.Ε.42 

                                                             
42Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, Εθνική Συνομοσπονδία 
Ελληνικού Εμπορίου, Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα της 
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 Εξέταση της δυνατότητας επέκτασης σε ορισμένες εμπορικές επιχειρήσεις της 

πρόβλεψης για τις επισφάλειες που υπάρχει για τους ανεξάρτητους 

επαγγελματίες.43 

2. Ανταγωνισμός 

 Αυστηρότερος έλεγχος στα τελωνεία κατά την είσοδο των προϊόντων 

παραεμπορίου στην Ελλάδα 

 Προώθηση κι αναβάθμιση των τοπικών εμπορικών αγορών ώστε να είναι σε 

θέση να ανταγωνιστούν ισότιμα τα πολυκαταστήματα και να λειτουργήσουν 

ως ελκυστικοί πόλοι τουριστικού ενδιαφέροντος (ανοικτές τοπικές εμπορικές 

αγορές). 

 Αποτελεσματικότεροι έλεγχοι στους τρόπους διαμόρφωσης των τιμών σε όλο 

το εύρος της οικονομίας (μεταποίηση, εμπόριο, υπηρεσίες, τουρισμός). 

 Συστηματικός έλεγχος της αγοράς, για την αποτροπή εμφάνισης 

ολιγοπωλιακών και μονοπωλιακών συνθηκών κι ενίσχυση του ρόλου της 

Επιτροπής Ανταγωνισμού.44 

3. Γραφειοκρατία 

 Αναθεώρηση ανά Υπουργείο των διαδικασιών εκείνων που έχουν σχέση με 

τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, με στόχο τη δραστική απλοποίηση / μείωση 

τους. 

 Κέντρα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων, τα οποία θα λειτουργούν: α) σαν «one 

stop shop», δηλαδή σημεία μοναδικής επαφής για κάθε συναλλαγή του 

επιχειρηματία με το Δημόσιο (ίδρυση, αδειοδότηση, λύση της επιχείρησης, 

καθώς και όλες τις επιμέρους διαδικασίες) με αυτεπάγγελτη αναζήτηση 

δικαιολογητικών και συνοδευτικών εγγράφων. β) σαν σημείο παροχής 

πληροφοριών και ενημέρωσης (πληροφορίες για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, 

                                                                                                                                                                              
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, «Ανάπτυξη για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα-Κείμενο πολιτικής», Σεπτέμβριος 2014, σελ 26-27  
43Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, Εθνική Συνομοσπονδία 
Ελληνικού Εμπορίου, Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, «Ανάπτυξη για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα-Κείμενο πολιτικής», Σεπτέμβριος 2014, σελ 27-28 
44Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, Εθνική Συνομοσπονδία 
Ελληνικού Εμπορίου, Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, «Ανάπτυξη για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα-Κείμενο πολιτικής», Σεπτέμβριος 2014, σελ 29-30 
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τον Επενδυτικό Νόμο, τις εξαγωγές, την πρόσβαση στην εσωτερική αγορά, τη 

φορολογία κλπ). 

 Αλλαγή και απλοποίηση του νομικού και θεσμικού πλαισίου των διάφορων 

αδειοδοτήσεων για την ταχύτερη διεκπεραίωση των διαδικασιών και την 

εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων. 

 Αποπεράτωση χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, ώστε να 

παρακαμφθούν τα εμπόδια από την ασάφεια του καθεστώτος χρήσεων γης σε 

πολλές περιοχές της χώρας. Αναθεώρηση της εμπορικής πολεοδομίας με 

στόχο την ισορροπημένη συνύπαρξη ΜμΕ, πολυκαταστημάτων και 

εμπορικών κέντρων. 

 Αναβάθμιση  των διαδικασιών λειτουργίας του Γενικού Εμπορικού 

Μητρώου.45 

 

3.3.2 Προτάσεις σε ζητήματα επιχειρηματικής ανάπτυξης και υποστήριξης 

1. Δομές συμβουλευτικής 

 Στήριξη δομών εξατομικευμένης συμβουλευτικής για υφιστάμενες 

επιχειρήσεις. 

 Πραγματοποίηση δράσεων συμβουλευτικής με τη μορφή μη τυπικής 

εκπαίδευσης σε νέους, με έμφαση στους τελειόφοιτους τεχνικής κατάρτισης. 

 Δημιουργία δομών καθοδήγησης νέων επιχειρηματιών κατά την έναρξη της 

επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (συμβουλευτική τύπου mentoring) 

 Υποστήριξη στρατηγικών δικτυώσεων, συνεργατικών σχηματισμών και 

συμπράξεων μέσα από σύγχρονες θεσμικές και ψηφιακές αναπτυξιακές 

μορφές παρέμβασης στα παραγωγικά οικοσυστήματα. 

 

 

2. Δομές καινοτομίας 

                                                             
45Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, Εθνική Συνομοσπονδία 
Ελληνικού Εμπορίου, Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, «Ανάπτυξη για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα-Κείμενο πολιτικής», Σεπτέμβριος 2014, σελ 31 
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 Προώθησης των clusters και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας με τη 

δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων για επιχειρήσεις, ώστε να διευκολυνθεί 

και η δικτύωση τους. 

 Ενίσχυση δομών σύνδεσης των μικρών επιχειρήσεων με τα ανώτατα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα. Στα ερευνητικά κέντρα των ανώτατων εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων παράγεται μεν καινοτομία και γνώση, αλλά τις περισσότερες φορές 

δεν μεταφέρεται στο επίπεδο της επιχειρηματικότητας. Προτείνεται συνεπώς 

η προώθηση κοινών δράσεων των πανεπιστημίων με τις επιχειρήσεις. 

 Προώθηση μεταφοράς γνώσης και στρατηγικής πληροφόρησης για τις ΜμΕ. 

Θεωρείται απαραίτητη η ανάπτυξη ενεργειών που θα περιλαμβάνουν τόσο τη 

μεταφορά τεχνολογικής και κωδικοποιημένης όσο και επιστημονικής και 

επιχειρησιακής γνώσης (π.χ. ευφυή δίκτυα μεταφοράς τεχνολογίας προς 

μικρές επιχειρήσεις).46 

 

 

3. Εκπαίδευση – Κατάρτιση 

 Εκπόνηση επαγγελματικών περιγραμμάτων και για τα υπόλοιπα επαγγέλματα 

της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα, και επικαιροποίηση - εκσυγχρονισμός των 

παλαιότερων, όπου κριθεί αναγκαίο. Η μορφή των επαγγελματικών 

περιγραμμάτων χρειάζεται να είναι πιο απλή, συνοπτική και περιεκτική. Το 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΙΕΚ) χρειάζεται να 

λαμβάνει υπόψη το περιεχόμενο των επαγγελματικών περιγραμμάτων καθώς 

και τις ανάγκες των εκπαιδευομένων και τις θεωρήσεις του εκπαιδευτικού 

προσωπικού για την επίτευξη του βασικού στόχου που είναι η προετοιμασία 

ολοκληρωμένων τεχνιτών και επαγγελματιών. 

 Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων και ρύθμιση των θεμάτων της 

πιστοποίησης προσόντων μέσω του αρμόδιου εθνικού φορέα ΕΟΠΠΕΠ. 

Ύπαρξη ενιαίου θεσμικού πλαισίου για το σύστημα (αρχές, μέθοδοι, 

εργαλεία, κριτήρια κοκ) πιστοποίησης προσόντων στην Ελλάδα. 

                                                             
46Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, Εθνική Συνομοσπονδία 
Ελληνικού Εμπορίου, Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, «Ανάπτυξη για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα-Κείμενο πολιτικής», Σεπτέμβριος 2014, σελ 33-34 
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 Ενίσχυση της έρευνας και των πιλοτικών εφαρμογών εκπαίδευσης και 

μάθησης μέσα στην επιχείρηση. Ευέλικτη και προσαρμοσμένη κατάρτιση 

στην επιχείρηση σε συνδυασμό με τη συμβουλευτική του ανθρώπινου 

δυναμικού και την συμβουλευτική υποστήριξη τις οικονομικής μονάδας.  

Μέσω αξιοποίησης νέων μοντέλων και τεχνικών μάθησης. 

 Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης εφαρμογών e-learning (learning 

management systems) των παροχών εκπαίδευσης για την παραγωγή και 

ανανέωση εκπαιδευτικού περιεχομένου και τη δημιουργία κατάλληλων 

εφαρμογών.πολυμέσων. 

 Εκ νέου κατάρτιση ανέργων μισθωτών ή πρώην επιχειρηματιών ΜμΕ σε 

διαφορετικούς κλάδους.47 

 

4. Δομές υποστήριξης της εξωστρέφειας 

 Έμφαση στη λειτουργία του νέου οργανισμού «Enterprise Greece» των 

εξαγωγών (εκστρατείες πληροφόρησης, χρηματοδοτικά κίνητρα ενθάρρυνσης 

διεθνών επιχειρηματικών συνεργασιών κλπ.) και συμμετοχή ελληνικών ΜμΕ 

σε εξαγωγικές κοινοπραξίες, υποστήριξη διασυνοριακών συνεργασιών, και 

δημιουργία εθνικού brand name. Διασύνδεση με τα γραφεία ΜμΕ της ΕΕ ανά 

τον κόσμο. 

 Υποστήριξη των εξαγωγικών δραστηριοτήτων μέσω της ενίσχυσης των 

προγραμμάτων συγχρηματοδότησης για την παροχή χρηματοδοτικών 

εργαλείων τύπου trade financing. 

 Απλούστευση των εξαγωγικών διαδικασιών μέσω του εξορθολογισμού και 

της ψηφιοποίησης των διαδικασιών, μειώνοντας τον αριθμό πιστοποιητικών, 

τα τέλη και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν οι μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις (ΜμΕ) για τις εξαγωγές.  

 Δημιουργία (από κοινού με άλλα Kράτη-Μέλη της ΕΕ) μίας «εικονικής πύλης 

επιχειρηματικής ανάπτυξης» η οποία θα περιέχει πληροφορίες για ΜμΕ 

                                                             
47Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, Εθνική Συνομοσπονδία 
Ελληνικού Εμπορίου, Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, «Ανάπτυξη για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα-Κείμενο πολιτικής», Σεπτέμβριος 2014, σελ 35  
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ενδιαφερόμενες να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους πέρα από τα σύνορα 

της Ε.Ε. 

 

3.3.3 Προτάσεις σε ζητήματα Πολιτικής ΜμΕ 

1. Ασφαλιστικό 

 Πάγωμα, κεφαλαιοποίηση και μετατροπή οφειλών σε ασφαλιστικό χρόνο. 

 Δυνατότητα κάλυψης των εντός της κρίσης οφειλετών, δηλαδή εκείνων των 

υπόχρεων που βρίσκονταν σε αδυναμία εξυπηρέτησης των ασφαλιστικών τους 

εισφορών από 1/1/2009 έως και σήμερα. 

 Διεύρυνση της ασφαλιστικής βάσης του ΟΑΕΕ και κατάρτιση νέου 

νομοθετικού πλαισίου ασφαλιστικής αντιμετώπισης των επαγγελματιών που 

δραστηριοποιούνται σε προαιρετικές περιοχές ή κατηγορίες ασφάλισης. 48 

2. Υποδομές 

Σχετικά με τις ηλεκτρονικές υποδομές 

 προώθηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης (e-invoicing) : α) επιδότηση μέρος 

του κόστους για τις ΜμΕ (εγκατάσταση μέσω προγράμματος ΣΕΣ) β) 

δυνατότητα πιλοτικής εφαρμογής για πολύ μικρές επιχειρήσεις. 

 ηλεκτρονική δικτύωση επιχειρήσεων, κυρίως τουριστικών, με το εξωτερικό 

  σύστημα πιστοποιημένων ηλεκτρονικών πληρωμών μεταξύ του Δημοσίου και 

των επιχειρήσεων.49 

B. Σχετικά με τα τις υποδομές μεταφορών 

 αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας της τιμολογιακής πολιτικής των 

μεγαλύτερων αεροδρομίων της χώρας (άμεση εφαρμογή της αρχής του 

benchmarking με τους ανταγωνιστές) 

                                                             
481.Πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητες υπαγόμενες στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, ασφαλίζονται στον 
ΟΑΕΕ, ανεξάρτητα από περιοχή άσκησης επαγγέλματος. 2. Η ασφάλιση στον ΟΑΕΕ να είναι 
υποχρεωτική, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο φορέα, ανεξαρτήτως άλλων 
προϋποθέσεων, πληθυσμιακών και εισοδηματικών. 3. Θέσπιση νέας ασφαλιστικής κατηγορίας με 
χαμηλότερο ασφάλιστρο από αυτό της υπάρχουσας 1ης κατηγορίας, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, 
στα ίδια επίπεδα εισφορών για τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ, και, συγκεκριμένα, για μία τριετία. 4. 
Δυνατότητα ελεύθερης επιλογής χαμηλότερης ασφαλιστικής κατηγορίας. 5. Εξεύρεση λύσης για την 
ιατροφαρμακευτική κάλυψη των έμπορων που έχουν διακόψει τη δραστηριότητα τους (εφαρμογή της 
αρχής του universal health coverage που εξήγγειλε το Υπουργείο Υγείας) 
49Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, Εθνική Συνομοσπονδία 
Ελληνικού Εμπορίου, Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, «Ανάπτυξη για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα-Κείμενο πολιτικής», Σεπτέμβριος 2014, σελ 38 



37 
 

 

3. Πρόσβαση στη χρηματοδότηση 

 Εξασφάλιση καλύτερης εποπτείας και, ενδεχομένως, εξέταση ανακατανομής 

των ευρωπαϊκών κονδυλίων προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα 

και η στήριξη των ΜμΕ. 

 Βελτίωση σχεδιασμού των χρηματοοικονομικών μέσων χρήσης κονδυλίων, 

συμπεριλαμβανομένου του συνδυασμού επιχορηγήσεων, δανείων, εγγυήσεων 

καθώς και μηχανισμών μικροχρηματοδότησης με γνώμονα τις ανάγκες των 

ΜμΕ που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της κρίσης. Ετσι ώστε να 

εξασφαλίζεται η στήριξη και μείωση των επιτοκίων ειδικά για την 

αναδιάρθρωση ή την αναχρηματοδότηση των ανοιγμάτων των υπαρχουσών 

ΜμΕ, τη στήριξη της ρευστότητας για τις τράπεζες, τη χρηματοδότηση 

κεφαλαίου κίνησης, την αναχρηματοδότηση των πιστωτικών διευκολύνσεων, 

κλπ. 

 Προώθηση ενός νομικού πλαισίου εστιασμένου στις επιχειρήσεις, 

συγκρίσιμου με το νομικό πλαίσιο που εγκρίθηκε για την αναδιάρθρωση 

δανείων των ιδιωτών. 

 Άμβλυνση των προβλημάτων γραφειοκρατίας, μέσω της απλοποίησης των 

διοικητικών διαδικασιών. Οι υπάρχουσες αλληλεπικαλύψεις και επαναλήψεις 

όσον αφορά τις διαδικασίες που ακολουθούνται για τη διεκπεραίωση των 

αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβάλλονται από τις ΜμΕ πρέπει να 

εξαλειφθούν. Παράλληλα, πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή μία διαφανής, σαφής, 

αποτελεσματική και συνεχής δομή διακυβέρνησης για το σχεδιασμό, την 

παρακολούθηση και τη διανομή μέτρων οικονομικής στήριξης. 

 Δυνατότητα πρόσβασης στην πληροφορία σχετικά με όλα τα διαθέσιμα FEI 

ιδίως με την ενίσχυση της πύλης www.espa.gr, που είναι ήδη διαθέσιμη στο 

Υπουργείο Ανάπτυξης.50 

 Δημιουργία καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων – υποδομών τα οποία 

ήδη λειτουργούν με επιτυχία σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες (π.χ. seed funding, 

crowd funding και p2p lending).51 

                                                             
50Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, Εθνική Συνομοσπονδία 
Ελληνικού Εμπορίου, Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, «Ανάπτυξη για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα-Κείμενο πολιτικής», Σεπτέμβριος 2014, σελ 42 
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Ο βασικός στρατηγικός στόχος πολιτικής για τις ΜμΕ είναι μείζονος σημασίας, 

καθώς στα πλαίσια που αυτός ορίζει, αποφασίζονται μέτρα και μέσα εφαρμογής 

πολιτικής. H «υγεία» και η ανταγωνιστικότητα των μικρών επιχειρήσεων προφανώς 

επηρεάζονται από το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον πρωτοφανούς και 

μακροχρόνιας ύφεσης, όπου κάθε είδος επιχειρηματικής δραστηριότητας 

αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα όσο ορθώς και αν διοικείται και οργανώνεται. Αν 

και δεν αμφισβητούνται τα χαμηλά επίπεδα παραγωγικότητας και καινοτομίας των 

μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα αυτό δεν συνηγορεί στην αντίληψη υπέρ μιας 

πολιτικής καταστροφής της μικρής επιχειρηματικότητας, παρά μάλλον στην 

εφαρμογή μιας πολιτικής στήριξής τους.52 

 

 

  

                                                                                                                                                                              
51Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, Εθνική Συνομοσπονδία 
Ελληνικού Εμπορίου, Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, «Ανάπτυξη για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα-Κείμενο πολιτικής», Σεπτέμβριος 2014, σελ 42-43 
52Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, Εθνική Συνομοσπονδία 
Ελληνικού Εμπορίου, Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, «Ανάπτυξη για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα-Κείμενο πολιτικής», Σεπτέμβριος 2014, σελ 24 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο : Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

Ένας από τους βασικούς πυλώνες της επιχειρηματικότητας που δίνει ώθηση 

στην ελληνική οικονομία είναι ο τουρισμός. Ο τουριστικός τομέας  μπορεί να 

συμβάλλει τα μέγιστα ως προς την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης στον 

ελλαδικό χώρο. Η τουριστική δραστηριότητα επιδρά σε ποικίλους οικονομικούς 

κλάδους μιας χώρας (μεταφορά, διαμονή, εστίαση, διασκέδαση, κατανάλωση κλπ) 

καθιστώντας έτσι τον τουρισμό μια πηγή που συσχετίζεται ποικιλοτρόπως τόσο με 

τον κοινωνικό όσο και με τον παραγωγικό κορμό μιας χώρας.53 Ο τουρισμός μπορεί 

δηλαδή να λειτουργήσει ταυτόχρονα ως μοχλός αντιμετώπισης της οικονομικής 

κρίσης, αλλά και ως μέσο για την επίτευξη οικονομικής άνθησης. 

Η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλής προορισμούς στον κόσμο 

και αυτό αποδεικνύεται από τη σταθερή αύξηση του τουρισμού την τελευταία 

δεκαετία. Ο αριθμός των τουριστών από 14,2 εκ. για το 2004 αυξήθηκε σε 17 εκ. για 

το 2008 και σε περισσότερα από 20 εκ. τα επόμενα χρόνια, νούμερα εντυπωσιακά αν 

λάβουμε υπόψη μας πως ο πληθυσμός της χώρας μας ανέρχεται περίπου στα 10 εκ.54 

4.1 Η επίδραση του τουρισμού στην ελληνική οικονομία 

4.1.1 Αφίξεις και Έσοδα 

Ο τουρισμός στην ελληνική πραγματικότητα αποτελεί έναν κλάδο που 

συμβάλλει στην βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας. Αυτό είναι 

εμφανές από τις αφίξεις τουριστών και τα έσοδα του εισερχόμενου τουρισμού. Για να 

πάρουμε λοιπόν μια εικόνα για την παρούσα κατάσταση και την επιρροή του 

τουρισμού. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ και την ΤτΕ, το 2013 17.919.581 τουρίστες 

επισκέφθηκαν την Ελλάδα ωφελώντας την χώρα με €11,7 δις. Το 2014, ο τουρισμός 

αυξάνεται κατά 23% σε επίπεδο αφίξεων και κατά 13% σε επίπεδο εσόδων, 

αγγίζοντας δηλαδή τα 22 εκ. περίπου σε αφίξεις και €13,2 δις σε εισπράξεις, μεγέθη 

ρεκόρ για την Ελλάδα. Σχετικά με τον εισερχόμενο τουρισμό στη χώρα, μπορεί να 

                                                             
53SETE Intelligence, «Η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2014-συνοπτική 
απεικόνιση βασικών μεγεθών», Φεβρουάριος 2015, URL: www.insete.gr., ανακτήθηκε 15/5/16 (σελ 1). 
54«Ο τουρισμός στην Ελλάδα-Η Ελλάδα αποτελεί κορυφαίο τουριστικό προορισμό παγκοσμίως», 
URL:http://agrinioreport.com/%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%
CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-
%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/, ανακτήθηκε 15/5/16 
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γίνει αναφορά στην προσέγγιση τουριστών από κρουαζιέρες που σύμφωνα με έρευνα 

της ΤτΕ για το 2013, καταγράφηκαν 2,4 εκ. τουρίστες και €445 εκ. έσοδα. Σύμφωνα 

πάλι με την ΤτΕ, τα έσοδα στον τουριστικό κλάδο διαχωρίζονται σ’ αυτά των 

αερομεταφορών και θαλάσσιων μεταφορών αγγίζοντας για το 2013 τα €1.077 εκ. και 

€132 εκ. και για το 2014 τα €1.177 και €133 εκ. αντίστοιχα. Επιπλέον, αμελητέα δεν 

είναι τα έσοδα από τις οδικές και τις σιδηροδρομικές μεταφορές των τουριστών. 

Ακόμη, αξίζει να σημειώσουμε πως ο εγχώριος τουρισμός έχει αυξηθεί και 

αναμένεται να αυξηθεί σε σχέση με προηγούμενα έτη. Έτσι, φυσικό επακόλουθο 

αποτελεί και η αύξηση των επενδύσεων στον τουριστικό τομέα οι οποίες για 

παράδειγμα το 2013 και 2014 ανέρχονται σε €200 εκ. για την κάθε χρονιά.55 

Η αναπτυξιακή αυτή τάση του τουριστικού τομέα συνεχίστηκε και για το 

2015. Παρουσιάστηκε αύξηση των αφίξεων τουριστών της τάξεως των 11,974 χιλ 

(14,7% περισσότερο συγκριτικά με το αντίστοιχο πρώτο μισό του 2014). Φυσικό 

επακόλουθο αποτελεί η αύξηση ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 6,2% σε σχέση με το 

2014, ενώ σε γενικές γραμμές εμφανίζεται αύξηση των συνολικών αεροπορικών 

αφίξεων ταξιδιωτών από το εξωτερικό (αδιακρίτως τόπου μόνιμης διαμονής) κατά 

4,9%. Αξίζει να αναφέρουμε πως η μέση δαπάνη για κάθε ταξίδι μειώθηκε κατά 

10%.56 

Να σημειωθεί πως λειτουργούν περισσότερα από 9.000 ξενοδοχεία και 

απασχολούνται πάνω από 900.000 άτομα. Ο τουρισμός αποτελεί την μεγαλύτερη 

πηγή άδηλων πόρων για την Ελλάδα (36% το 2007). Το 85% περίπου των τουριστών 

προέρχονται από τη Δυτική Ευρώπη με το Ηνωμένο Βασίλειο να κατέχει την 1η θέση 

(21,2%), ακολουθεί η Γερμανία (17,5%), έπεται η Ιταλία (8,8%), μετά η Γαλλία 

(5,3%), η Ολλανδία (7,5%) και τέλος οι σκανδιναβικές χώρες (7,5%). Όλο και 

μεγαλύτερη αύξηση τουριστικών επισκεπτών σημειώνεται από την Ανατολική 

Ευρώπη και την Κίνα.57 

                                                             
55SETE Intelligence, «Η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2014-συνοπτική 
απεικόνιση βασικών μεγεθών», Φεβρουάριος 2015, URL: www.insete.gr., ανακτήθηκε 15/05/16 (σελ 
3-8) 
56 Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού-Χατζηδάκης Α., «Τάσεις της τουριστικής κίνησης 2008-2015», 
Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα 2015, Ανακτήθηκε από 
http://www.gnto.gov.gr/sites/default/files/files_basic_pages/Xatzidakis_2015.pdf 
57 «Ο τουρισμός στην Ελλάδα-Η Ελλάδα αποτελεί κορυφαίο τουριστικό προορισμό παγκοσμίως», 
URLhttp://agrinioreport.com/%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%C
E%BC%CF%8C%CF%82-
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4.1.2 Υποδομές και τουρισμός 

Η βελτίωση των υποδομών της χώρας έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αύξηση 

της τουριστικής επισκεψιμότητας, καθώς διευκόλυνε κατά πολύ την πρόσβαση και τις 

μετακινήσεις των τουριστών. Σ’ αυτό συντέλεσε η διεξαγωγή των Ολυμπιακών 

Αγώνων το 2004, αποτελώντας καταλυτικό παράγοντα για την ανάπτυξη των 

υποδομών. Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών έχει αναγνωριστεί ως ένα από τα 

καλύτερα αεροδρόμια του κόσμου. Το 2009 αποτέλεσε το μοναδικό ευρωπαϊκό 

αεροδρόμιο που παρουσίασε αύξηση στον αριθμό πτήσεων, ενώ τα προγράμματα 

marketing που υλοποίησε προσέλκυσαν 12 νέες αεροπορικές εταιρείες στην Αθήνα. 

Τα 40 αεροδρόμια της Ελλάδας αναβαθμίζονται για να εξυπηρετήσουν τους 

επισκέπτες και τις πτήσεις τσάρτερ που έχουν πλέον αυξηθεί σημαντικά, ενώ πρώην 

στρατιωτικά αεροδρόμια ανά τη χώρα ανακατασκευάζονται για πολιτική χρήση.58 

Όσον αφορά το εθνικό οδικό σύστημα συνδέει το βορρά με το νότο, την 

ανατολή με τη δύση διαμέσου ενός ενιαίου και άρτια σχεδιασμένου δικτύου. Για 

παράδειγμα, η  Εγνατία Οδός που συνδέει την Ηγουμενίτσα με τα Τουρκικά σύνορα 

αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα μεταφοράς στην ΕΕ την τελευταία 

δεκαετία. Η Ιόνια Οδός που συνδέει την Πάτρα με την Ηγουμενίτσα, έρχεται να 

προστεθεί σ’ αυτή την αναβάθμιση του συστήματος υποδομών. Η Αττική Οδός, 

άλλαξε τον τρόπο μεταφοράς στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας αποτελώντας μια 

σημαντική οδική αρτηρία για την εφοδιαστική αλυσίδα που συνδέει το αεροδρόμιο με 

εφοδιαστικά κέντρα, λιμάνια και σιδηροδρομικούς σταθμούς. Έτσι, η είσοδος στη 

χώρα μέσω των οδικών δικτύων της αυξήθηκε σημαντικά το 2008. Φυσικά, δεν 

μπορούμε να μην αναφέρουμε το μετρό της Αθήνας το οποίο συνέβαλε σημαντικά 

στη βελτίωση των αστικών μεταφορών, ενώ το ανεπτυγμένο δίκτυο των ταχύπλοων 

πλοίων συμπληρώνει την αναβάθμιση της μεταφορικής υποδομής της χώρας. 

                                                                                                                                                                              
%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
/, ανακτήθηκε 15/5/16 
58 «Ο τουρισμός στην Ελλάδα-Η Ελλάδα αποτελεί κορυφαίο τουριστικό προορισμό παγκοσμίως», 
URL:http://agrinioreport.com/%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%
CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-
%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/, ανακτήθηκε 15/5/16 
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Επιπλέον, μία νέα υπηρεσία υδροπλάνων ξεκίνησε να λειτουργεί ενώνοντας τα 

ελληνικά νησιά.59  

Βέβαια, η αύξηση της τουριστικής κίνησης των τελευταίων ετών δε 

συμβαδίζει με τη συνεχή βελτίωση των υποδομών. Έτσι, μπορούμε εύκολα να 

συμπεράνουμε πως η ενίσχυση των υποδομών της χώρας μπορεί να συμβάλλει στην 

περαιτέρω ανάπτυξη της τουριστικής κινητικότητας της Ελλάδας. 

4.1.3 Έμμεσα οφέλη τουρισμού 

Τα οφέλη από την αύξηση της τουριστικής δραστηριότητας μπορεί να είναι 

άμεσα όπως είδαμε παραπάνω, αλλά και έμμεσα. Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ(2012), για 

κάθε €1 τουριστικής δραστηριότητας προκύπτει έμμεση πρόσθετη οικονομική 

δραστηριότητα €1,2 δημιουργώντας ΑΕΠ €2,2. Έτσι, ο πολλαπλασιαστής της 

τουριστικής δραστηριότητας ανέρχεται σε 2,2. Σύμφωνα με τον πίνακα που 

ακολουθεί, ο πολλαπλασιαστής του τουρισμού για την ελληνική οικονομία ανέρχεται 

σε 2,65. Για κάθε €1 τουριστικής δραστηριότητας δηλαδή, προκύπτει έμμεση και 

προξενούμενη πρόσθετη οικονομική δραστηριότητα €1,65, επομένως το ΑΕΠ 

αυξάνεται κατά €2,65. Ο πολλαπλασιαστής της τουριστικής δραστηριότητας 

κυμαίνεται ανάμεσα 2,2-2,65.60 

 

                                                             
59 «Ο τουρισμός στην Ελλάδα-Η Ελλάδα αποτελεί κορυφαίο τουριστικό προορισμό παγκοσμίως», 
URL:http://agrinioreport.com/%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%
CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-
%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/, ανακτήθηκε 15/5/16 
60 SETE Intelligence, «Η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2014-συνοπτική 
απεικόνιση βασικών μεγεθών», Φεβρουάριος 2015,URL:  www.insete.gr. ανακτήθηκε 15/5/16 (σελ 8) 
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4.1.4 Τουρισμός και ΑΕΠ 

Όσον αφορά την συνολική επίπτωση που έχει ο τουρισμός στο ΑΕΠ της 

χώρας ο επόμενος πίνακας μας δίνει μια ξεκάθαρη εικόνα σύμφωνα με την οποία η 

συνολική συμμετοχή ανέρχεται σε περισσότερο από 20% του ΑΕΠ (και πιθανόν να 

υπερβαίνει και το 25%), ενισχύοντας έτσι την σημασία του τουρισμού στην ελληνική 

οικονομία.61  

 

  

4.1.5 Τουρισμός και Ισοζύγιο Πληρωμών 

 Η εξισορρόπηση του ισοζυγίου πληρωμών, αποτελεί ακόμα μια θετική 

επίπτωση της τουριστικής δραστηριότητας. Ενδεικτικά να αναφέρουμε πως οι 

εισπράξεις από τον τουρισμό είναι σχεδόν ίσες με τις εισπράξεις από τις εξαγωγές 

όλων των άλλων προϊόντων μαζί (αγροτικά, βιομηχανικά, κλπ.). Σύμφωνα με την 

ΤτΕ, υπολογίζεται για το 2014 πως ο εισερχόμενος τουρισμός στην κάλυψη του 

εμπορικού ισοζυγίου ανέρχεται στο 85% περίπου.62 

 

 

 

                                                             
61 SETE Intelligence, «Η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2014-συνοπτική 
απεικόνιση βασικών μεγεθών», Φεβρουάριος 2015, URL:  www.insete.gr. Ανακτήθηκε 15/5/16 (σελ 9) 
62SETE Intelligence, «Η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2014-συνοπτική 
απεικόνιση βασικών μεγεθών», Φεβρουάριος 2015, URL:  www.insete.gr. ανακτήθηκε 15/5/2016 (σελ 
11) 
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4.1.6 Τουρισμός και Απασχόληση 

Η αύξηση της απασχόλησης αποτελεί έναν επιπλέον θετικό αντίκτυπο του 

τουρισμού. Ο πίνακας που ακολουθεί63 μας δίνει μια καλή απεικόνιση της 

υφιστάμενης κατάστασης. 

 

Αρκεί να επισημάνουμε σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΚΑ που παρατίθενται, 

πως η συνολική μισθωτή εργασία στον κλάδο τουρισμού και εστίασης ανήλθε από 

183 χιλ τον Ιανουάριου του 2014 σε 450 χιλ τον Ιούλιου του 2014 επί 1,5 εκ 

μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα σε ολόκληρη την Ελλάδα, δηλαδή από 12% άγγιξε το 

30%. Ακόμη, να αναφέρουμε ότι μεγάλο μέρος τόσο των καταλυμάτων όσο και των 

χώρων εστίασης, αποτελούν μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις με μεγάλο αριθμό 

αυτοαπασχολουμένων και απασχόλησης μελών της οικογένειας.64 

 Όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, μια καλά οργανωμένη, πλήρης και 

συνεχής εκπαίδευση του μπορεί να συμβάλλει ως προς τη βελτίωση της 

παραγωγικότητας αλλά και της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών. Για να επιτευχθεί 

αυτό και να παράγονται στελέχη καταρτισμένα στο αντικείμενο απαραίτητη 

θεωρείται η δημιουργία σύγχρονων και ανταγωνιστικών δομών τουριστικής 

                                                             
63SETE Intelligence, «Η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2014-συνοπτική 
απεικόνιση βασικών μεγεθών», Φεβρουάριος 2015, URL: www.insete.gr. ανακτήθηκε 15/5/2016 (σελ 
12) 
64SETE Intelligence, «Η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2014-συνοπτική 
απεικόνιση βασικών μεγεθών», Φεβρουάριος 2015, URL: www.insete.gr. ανακτήθηκε 15/5/2016 (σελ 
12) 
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εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων, 

υψηλής προστιθέμενης αξίας, με βάση τα διεθνή πρότυπα.65 

 

4.2 Τουρισμός και Επενδυτική Προοπτική 

Περισσότερα από 15.000 χιλιόμετρα παραλίες, 190.000 ακτές και 6.000 νησιά 

και από την άλλη βουνά, φύση, πλούσια βλάστηση και πράσινο, όμορφα γραφικά 

χωριά, αποτελούν κάποια από τα στοιχεία που συνθέτουν το παζλ της απεικόνισης 

του ελληνικού τοπίου. Η μοναδική αυτή σύνθεση προσφέρει απεριόριστες επιλογές 

ακόμη και στον πιο δύσκολο επισκέπτη. Θαλάσσια σπορ, ιστιοπλοΐα, κρουαζιέρες, 

πεζοπορίες στη φύση και ο κατάλογος δεν έχει τελειωμό. Όχι μόνο καλοκαίρι αλλά 

και όλες τις εποχές του χρόνου, η Ελλάδα ενδείκνυται ως προορισμός αναψυχής και 

χαλάρωσης. Πέρα όμως από τη φυσική ομορφιά και την ποικιλία επιλογών στη γκάμα 

δραστηριοτήτων που προσφέρει, η ιστορία, ο πολιτισμός, οι αρχαιολογικοί χώροι, τα 

μνημεία, καθώς επίσης το μεσογειακό κλίμα, η φημισμένη μεσογειακή κουζίνα, οι 

φιλόξενοι κάτοικοι συνηγορούν στο να αποτελεί η Ελλάδα ένα δημοφιλή προορισμό. 

Σύμφωνα μάλιστα με το Travel & Tourism Competitiveness Report, για το 2009 (που 

δημοσιεύτηκε από το World Economic Forum)  κατέχει την 24η θέση μεταξύ 133 

χωρών, και παράλληλα στο Top 10 σε μία σειρά από σημαντικούς επιμέρους δείκτες 

(3η Θέση: Prioritization of travel & tourism subindex, 9η θέση: World Heritage 

cultural sites, 5η θέση: Tourism infrastructure, 1η θέση: Physician density 

subindex.).66 

 Η επισκεψιμότητα της Ελλάδας παρατηρείται κατά κύριο λόγο από τον Μάϊο 

έως και τον Οκτώβριο (το 70%) με βασικούς προορισμούς την Κρήτη(21%), τα 

Δωδεκάνησα(17%), τα Επτάνησα(12%), την Αττική(9%), τη Χαλκιδική(6,5%) και τις 

Κυκλάδες(6%). Όσον αφορά τις ξενοδοχειακές μονάδες είναι μικρού μεγέθους με 

                                                             
65McKinsey & Company, “Greece 10 Years Ahead. Defining Greece’s new growth model and 
strategy” (Executive Summary), McKinsey & Company, Athens Office, Μάρτιος 2012, URL: 
www.mckinsey.com/locations/athens  
66«Ο τουρισμός στην Ελλάδα-Η Ελλάδα αποτελεί κορυφαίο τουριστικό προορισμό παγκοσμίως», 
URL:http://agrinioreport.com/%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%
CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-
%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/ ανακτήθηκε 15/5/16 
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μέσο όρο μιας ελληνικής ξενοδοχειακής μονάδες 76 κλίνες και η κατηγορία στην 

οποία ανήκουν είναι 1 με 2 αστέρια.67 

 Από τα παραπάνω καθίσταται απόλυτα κατανοητό το κενό το οποίο 

εντοπίζεται στον τουριστικό κλάδο. Έτσι, γίνεται άμεσα αντιληπτή η κατεύθυνση των 

επενδυτικών κινήσεων. Για παράδειγμα, ξενοδοχειακές αλυσίδες που λειτουργούν ως 

δικαιοπάροχοι (franchisors) θα διαπιστώσουν την επενδυτική ευκαιρία που ενυπάρχει 

στην ίδρυση ξενοδοχείων 2-4 αστέρων. Επίσης, άλλη προοπτική αποτελεί η 

δημιουργία νέων ξενοδοχειακών μονάδων καλύτερης ποιότητας παροχής υπηρεσιών 

της τάξεων των 4 και 5 αστέρων, καθώς τα επώνυμα ξενοδοχεία στην Ελλάδα 

αποτελούν το 4% στο σύνολο των ξενοδοχείων και το 19% στη συνολική 

διαθεσιμότητα κλινών (σύμφωνα με το Greek Hotel Branding Report), ενώ σε άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες το ποσοστό αυτό κυμαίνεται μεταξύ  25 και 40%.68  

Για την παρότρυνση επενδύσεων στον τουριστικό τομέα υπάρχουν διάφοροι 

τρόποι προσέλκυσης του επενδυτικού ενδιαφέροντος. Για παράδειγμα, σύμφωνα με 

το Υπουργείο Ανάπτυξης & Τουρισμού, ψηφίστηκε ο Αναπτυξιακός Νόμος 

3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/23-12-2004), αποσκοπώντας στην ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας στην ελληνική επικράτεια, παρέχοντας κίνητρα ιδιωτικών 

επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη και την περιφερειακή σύγκλιση. Χορηγεί 

ελκυστικά κίνητρα για επενδύσεις άνω των 100.000 € που υλοποιούνται από 

επιχειρήσεις στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, δίνοντας έμφαση στις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στους ανερχόμενους κλάδους της οικονομίας. Ο Ν. 

3299/2004 τροποποιήθηκε με τον Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/18-04-2013).69 

Οι Συμπράξεις  Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα παρέχουν σημαντικές 

ευκαιρίες σε επενδυτές να συμμετέχουν σε έργα νέων υποδομών 

συμπεριλαμβάνοντας μαρίνες και εκμετάλλευση ιαματικών πηγών.70 

                                                             
67Υπουργείο Ανάπτυξης και Τουρισμού, URL: 
http://www.mintour.gov.gr/el/Investments/DevelopmentLaw/, ανακτήθηκε 15/5/16 
68«Ο τουρισμός στην Ελλάδα-Η Ελλάδα αποτελεί κορυφαίο τουριστικό προορισμό παγκοσμίως», 
http://agrinioreport.com/%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B
C%CF%8C%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-
%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/, ανακτήθηκε 15/5/16 
69Υπουργείο Ανάπτυξης και Τουρισμού, URL: 
http://www.mintour.gov.gr/el/Investments/DevelopmentLaw/, ανακτήθηκε 15/5/16 
70Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα(ΣΔΙΤ),URL: 
http://www.sdit.mnec.gr/%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%
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 Άλλη μεγάλη επενδυτική δυνατότητα παρέχονται από τα προγράμματα 

ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ 2014-2020 λόγου χάρη αφορά επιδοτούμενα ευρωπαϊκά 

προγράμματα στοχεύοντας στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρομεσαίων τουριστικών 

επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους  και την ποιοτική αναβάθμιση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών τους.71 

 Ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού αφορά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εκμεταλλεύονται τουριστικά 

καταλύματα που λειτουργούν νόμιμα στην ελληνικά επικράτεια, αποτελεί το 

«Πρόγραμμα Πράσινος Τουρισμός» το οποίο έχει ως κεντρικό στόχο την βελτίωση 

της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων των επιλέξιμων 

επιχειρήσεων, την εξοικονόμηση ενέργειας, τη σωστή και υπεύθυνη διαχείριση του 

ύδατος και των απορριμμάτων, καθώς και την υλοποίηση διαδικασιών που δεν 

επιβαρύνουν το περιβάλλον ενώ παράλληλα προωθούν την ευαισθητοποίηση των 

εμπλεκόμενων σε περιβαλλοντικά θέματα.72  

Άλλο πρόγραμμα ΕΣΠΑ ονομάζεται «Πρόγραμμα Εναλλακτικός Τουρισμός». 

Με τον όρο «εναλλακτικός τουρισμός» αναφερόμαστε  στο σύνολο των τουριστικών 

υπηρεσιών που διακρίνονται ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις προτιμήσεις και 

τα κίνητρα των τουριστών, απευθύνονται σε ένα εξειδικευμένο κοινό, τηρούν τις 

αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και συμβάλλουν στην άμβλυνση της εποχικότητας της 

τουριστικής ζήτησης. Στόχοι του εν λόγω προγράμματος αποτελούν: η 

διαφοροποίηση και ο εμπλουτισμός του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με την 

επιχειρηματική αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, η ανάδειξη και η 

τουριστική αξιοποίηση του φυσικού και πολιτισμικού αποθέματος, και τέλος η 

άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης. Έτσι, θα ενισχυθούν 

επενδυτικά σχέδια τα οποία θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας ή περισσότερων 

ειδικών ή/και εναλλακτικών μορφών τουρισμού όπως: αθλητικός τουρισμός 

                                                                                                                                                                              
B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7jessica/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BB%
CE%AD%CE%BE%CE%B9%CE%BC%CE%B1-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B1, 
ανακτήθηκε 15/5/16 
71 ΕΣΠΑ 2014-2020 Fact Sheet, URL: https://www.espa.gr/elibrary/PA_2014-
2020_Fact_sheet_10052016.pdf , ανακτήθηκε 15/5/16 
72 Υπουργείο Ανάπτυξης και Τουρισμού, 
URL:http://www.mintour.gov.gr/el/Investments/DevelopmentLaw/, ανακτήθηκε 15/5/16 
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αναψυχής, θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου, γαστρονομικός τουρισμός, 

τουρισμός υγείας και ευεξίας.73  

Σε γενικές γραμμές οι δράσεις του Τομέα Τουρισμού στο ΕΣΠΑ αναφέρονται 

στους εξής άξονες: Περιουσία- επενδύσεις (έργα υποδομών), Προβολή - ταυτότητα 

του ελληνικού τουρισμού (δράσεις Τ.Π.Ε. – δημοσιότητας),Βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων (ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων μέσω 

ειδικών προγραμμάτων), Διασφάλιση της ποιότητας του ανθρώπινου δυναμικού 

(εκπαίδευση- κατάρτιση), Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας (απλούστευση – 

κωδικοποίηση νομοθεσίας και διοικητικών διαδικασιών), Εκπόνηση μελετών.74 

4.3 Ο ρόλος του κράτους 

Από όλα τα παραπάνω μας καθίσταται σαφής η θετική συμβολή του 

τουριστικού τομέα στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας. Δεν αρκεί όμως μόνο 

να κατανοήσουμε τη σημασία της τουριστικής δραστηριότητας στα οικονομικά 

δρώμενα. Απαραίτητο στοιχείο για να επιτευχθεί η ανάπτυξη του τουριστικού τομέα 

αποτελεί η κρατική παρέμβαση για τη δημιουργία κατάλληλου θεσμικού πλαισίου το 

οποίο θα στοχεύει στην προώθηση και ανάπτυξή του με τους διάφορους τομείς με 

τους οποίους συνδέεται.75 Υπάρχει μια γενική παραδοχή των κυβερνήσεων σχετικά 

με τον τουρισμό. Ανεξαρτήτως ιδεολογίας, οι κυβερνήσεις αναγνωρίζουν τη θετική 

επίδραση του στην οικονομία. Έτσι, με γνώμονα αυτή τη γενική παραδοχή οι 

περισσότερες τουριστικές πολιτικές σχεδιάζονται έχοντας ως προοπτική την 

επέκταση της τουριστικής βιομηχανίας.76 

Εφόσον κάνουμε αφορά στη σημασία της κυβερνητικής πολιτικής στον 

τουριστικό τομέα, δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε το Υπουργείο Τουρισμού το 

οποίο έχει ως κύρια αποστολή τη χάραξη της τουριστικής πολιτικής και τον επιτελικό 

                                                             
73 Υπουργείο Ανάπτυξης και Τουρισμού, 
URL:http://www.mintour.gov.gr/el/Investments/DevelopmentLaw/, ανακτήθηκε 15/5/16. 
74 Υπουργείο Ανάπτυξης και Τουρισμού, URL:http://www.mintour.gov.gr/el/Investments/Espa , 
ανακτήθηκε 15/5/16 
75 Διονυσοπούλου Π., «Ευρωπαϊκή τουριστική πολιτική: η δυνατότητα διαμόρφωσης της στα πλαίσια της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», Κεφάλαιο 2: Συζήτηση και ερμηνείες για τον ορισμό του τουρισμού και τον 
ρόλο του κράτους, 2.3. Η συζήτηση για το ρόλο του κράτους στην τουριστική ανάπτυξη, Αθήνα,2012 
εκδόσεις Παπαζήση (σελ 73) 
76 Διονυσοπούλου Π., «Ευρωπαϊκή τουριστική πολιτική: η δυνατότητα διαμόρφωσης της στα πλαίσια της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», Κεφάλαιο 2: Συζήτηση και ερμηνείες για τον ορισμό του τουρισμού και τον 
ρόλο του κράτους, 2.3. Η συζήτηση για το ρόλο του κράτους στην τουριστική ανάπτυξη, Αθήνα 2012 
εκδόσεις Παπαζήση (σελ 86) 
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σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας Το έργο αυτό υλοποιεί με την 

κατάρτιση βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προγραμμάτων ενίσχυσης της 

ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος, στήριξης των επενδύσεων, 

προώθησης της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης αλλά και συντονισμένης 

επικοινωνιακής προβολής της εικόνας της Ελλάδας στο εξωτερικό.77 

Άλλος φορέας που ασχολείται με την προώθηση του ελληνικού τουρισμού 

αποτελεί ο ΕΟΤ ο οποίος υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Τουρισμού, εκτός από 

την προώθηση του ελληνικού τουρισμού, επιβλέπει διάφορους οργανισμούς που 

σχετίζονται με τουριστική εκπαίδευση, ανάπτυξη και ακίνητη περιουσία.78 Τόσο το 

Υπουργείο Τουρισμού όσο και ο ΕΟΤ, μπορούν να ενισχυθούν περαιτέρω ώστε να 

ενεργοποιηθεί στο μέγιστο δυνατό η δράση τους. 

Αναφορικά με τον ΕΟΤ, έχει κάνει κάποιες διαπιστώσεις σχετικά με τα 

τουριστικά δρώμενα όπως ότι η εικόνα της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή έχει 

αποκατασταθεί σημαντικά από το 2010 και έπειτα και η διεθνής οικονομική συγκυρία 

έχει επηρεάσει τις τουριστικές επιλογές. Ακόμη, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Έρευνας 

Αγοράς και Διαφήμισης του ΕΟΤ, για τη συνέχιση αυτής της θετικής έκβασης στον 

τουριστικό τομέα θεωρείται αναγκαία η στόχευση ειδικών κοινών-στόχων στα οποία 

θα απευθύνεται ο ελληνικός τουρισμός. Τα κοινά-στόχοι των δυο βασικότερων 

αγορών για τον ελληνικό τουρισμό (Μεγ. Βρετανίας, Γερμανίας) αποτελούν 

διαμορφωτές των τάσεων και πρέπει να τροφοδοτούνται με οποιοδήποτε στοιχείο 

αποτελεί προστιθέμενη αξία στη συνολική παραδοσιακή και αναμενόμενη εικόνα του 

αυθεντικού προορισμού Ελλάδα. Σύμφωνα με μελέτες, το 80% ενημερώνεται και 

επιλέγει τον τόπο προορισμού διακοπών μέσω διαδικτύου, μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης κλπ, και τέλος το νέο ελληνικό τουριστικό όραμα «απαιτεί τη δόμηση 

ισχυρής στρατηγικής επικοινωνίας, ικανής να προβάλλει αποτελεσματικά το 

διαφοροποιημένο Ελληνικό ποιοτικό τουριστικό προϊόν, να ανταποκριθεί στη 

ρευστότητα της διεθνούς τουριστικής ζήτησης,  της κατάστασης των τουριστικών 

επιχειρήσεων και του εντεινόμενου ανταγωνισμού και να  προσελκύσει τους 

                                                             
77 Υπουργείο Ανάπτυξης και Τουρισμού, URL:http://www.mintour.gov.gr/el/Ministry/VisionMission/,  
ανακτήθηκε 15/5/16 
78 Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, URL:http://www.gnto.gov.gr/ ανακτήθηκε 
15/5/16 
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καταναλωτές τουρίστες / έμπειρους ταξιδιώτες οι οποίοι πλέον είναι πολύ ευαίσθητοι 

στην ποιότητα και ιδιαιτέρως απαιτητικοί».79 

 

4.4 Στρατηγική Προώθησης και Προβολής του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού 

για την τριετία 2014-2015-2016 

Έχοντας υπόψη τις παραπάνω διαπιστώσεις, ο ΕΟΤ προχώρησε στην έγκριση 

της «Στρατηγική Προώθησης και Προβολής του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού 

για την τριετία 2014-2015-2016 με τις αποφάσεις 176/25ησυν./09-09-2013 ΔΣ και 

514876/24-10-2013(ΑΔΑ: ΒΛΛΤ469ΗΙΖ-ΩΔΒ). Η Στρατηγική περιλαμβάνει 

διακριτές ενότητες δράσεων. Όλες οι δράσεις οφείλουν να υποστηρίζουν τη 

δημιουργία ζήτησης για ολοκληρωμένα θεματικά οδοιπορικά-εμπειρίες. Η 

Στρατηγική Επικοινωνίας λοιπόν, βασίζεται στις 9 θεματικές ενότητες που 

αντιστοιχούν στους βασικούς κλάδους του Ελληνικού Τουρισμού και κάθε κλάδος 

αντιστοιχεί σε συγκεκριμένες δραστηριότητες/προτάσεις/προϊόντα στοχεύοντας στην 

προσέλκυση επιμέρους κοινών–στόχων. Έτσι έχουμε:  

1.ΗΛΙΟΣ / ΘΑΛΑΣΣΑ (Seaside) 

 2.ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (Culture) 

3.ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (Diving) 

 4.ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ (Health and Wellness) 

5.ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ (Luxury)  

6.ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (Nautical) 

7.ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ (City Breaks-Αθήνα -Θεσσαλονίκη) 

 8.ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (Business) 

9.ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (Touring)              

                                                             
79 ΕΟΤ, Στρατηγική Προώθησης και Προβολής του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για την τριετία 
2014-2015-2016, 
URL:http://www.gnto.gov.gr/sites/default/files/files_basic_pages/stratigiki_eot_2014-2016.pdf , 
ανακτήθηκε 15/5/16, (σελ 1-2) 
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Η Στρατηγική Επικοινωνίας έχει ως άξονα ειδικές μορφές τουρισμού που 

συντείνουν στην επέκταση της Τουριστικής περιόδου, την προώθηση και προβολή 

προτάσεων για ειδικά κοινά – στόχος (π.χ. ιατρικός, θρησκευτικός, σχολικός, 

φυσιολατρικός, εκπαιδευτικός τουρισμός, ιαματικός τουρισμός, τουρισμός τρίτης 

ηλικίας, κοκ), πρωτοβουλιών και προορισμών που υπηρετούν την κεντρική πολιτική 

επιλογή της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, τουριστικούς προορισμούς της χώρας 

σε σχέση με προϊόντα με ονομασία προέλευσης, την παράδοση, τη μυθολογία, και 

κάθε αυθεντικό στοιχείο που χαρακτηρίζει τον τουριστικό προορισμό Ελλάδα. Ειδικό 

άξονα αποτελεί η ανάπτυξη του τουρισμού πόλης με πιλοτικούς προορισμούς την 

Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και όλα τα θεματικά τουριστικά προϊόντα που ενισχύουν 

τους προορισμούς αυτούς έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού.80 

Επιπλέον στη Στρατηγική Προώθησης και Προβολής, προβλέπεται η 

διενέργεια  μιας έρευνας αγοράς με σκοπό την αποτύπωση της προσφοράς και της 

ζήτησης όσον αφορά την Ελλάδα και τον ανταγωνισμό, την μέτρηση μεγεθών που 

επηρεάζουν την αύξηση του μεριδίου αγοράς, τον βαθμό ικανοποίησης των 

επισκεπτών, τον τρόπος και τα μέσα που επιλέγουν τον προορισμό των διακοπών 

τους, την καταγραφή των συνηθειών  και των υπόλοιπων στοιχείων που επηρεάζουν 

τις επιλογές τους, τον εντοπισμό των διεθνών τάσεων που επηρεάζουν τη διεθνή 

τουριστική αγορά και τη θέση της Ελλάδας στη διεθνή κλίμακα των πάσης φύσεως 

μετρήσεων διεθνούς εμβέλειας, κ.λπ είναι επιβεβλημένες  Έτσι ο ΕΟΤ θα είναι σε 

θέση να επιλέγει δράσεις, να καταρτίζει προγράμματα, και να τα υλοποιεί την 

κατάλληλη χρονική περίοδο, βάσει τεκμηριωμένης ποσοτικής και ποιοτικής 

απεικόνισης της αγοράς. Ακόμη με την έρευνα αγοράς  ο ΕΟΤ μπορεί να έχει μια 

επίγνωση της επιρροής που έχει η δράση του και κατά πόσο είναι αποτελεσματικές οι 

διενέργειες προβολής της χώρας.81 

                                                             
80ΕΟΤ, Στρατηγική Προώθησης και Προβολής του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για την τριετία 
2014-2015-2016, 
URL:http://www.gnto.gov.gr/sites/default/files/files_basic_pages/stratigiki_eot_2014-2016.pdf , 
ανακτήθηκε 15/5/16, (σελ 2-3) 

81ΕΟΤ, Στρατηγική Προώθησης και Προβολής του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για την τριετία 
2014-2015-2016, 
URL:http://www.gnto.gov.gr/sites/default/files/files_basic_pages/stratigiki_eot_2014-2016.pdf , 
ανακτήθηκε 15/5/16, (σελ 3) 
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Για να μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα της προβολής της Ελλάδας 

στο εξωτερικό, ο ΕΟΤ προσχώρησε σε μια επαναξιολόγηση των μέσων που 

χρησιμοποιούνται για την επίτευξη αυτού του στόχου. Έτσι λοιπόν διαπίστωσε πως 

ως μέσο επικοινωνίας η τηλεόραση εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη κάλυψη σε επίπεδο 

αγοράς. Το γεγονός αυτό καθιστά ιδιαίτερα υψηλό το κόστος της διαφημιστικής 

εκστρατείας λόγω των σημαντικών εθνικών και διεθνών δικτύων. Αυτό σε 

συνδυασμό με το διαρκώς αυξανόμενο κοινό-χρήστες του διαδικτύου, των σελίδων 

κοινωνικής δικτύωσης αλλά και των καινοτόμων εφαρμογών - εργαλείων της ITC, 

καθιστούν το διαδίκτυο ως το ισχυρότερο και αμεσότερο μέσο επικοινωνίας. Τα 

online μέσα δικτύωσης και επικοινωνίας δίνουν τη δυνατότητα ταχείας και άμεσης 

πληροφόρησης επηρεάζοντας το κοινό σε τέτοιο βαθμό που καθιστούν αναγκαία την 

επιλογή τους ως των πλέον αποτελεσματικών, αξιόπιστων, ποιοτικών και καινοτόμων 

μέσων επικοινωνίας. Τα μέσα αυτά έχουν ήδη βοηθήσει τη χώρα να προσεγγίσει ένα 

σημαντικό ποσοστό του παγκόσμιου διαδικτυακού κοινού  το οποίο διαμορφώνει την 

κοινή γνώμη. Μ’ αυτόν τον τρόπο τονίζεται παράλληλα τόσο η επικοινωνιακή 

υπόσταση της Ελλάδας όσο και  η οπτική της χώρας ως πόλος έλξης επισκεπτών και 

τουριστικός προορισμός.82  

Όλα αυτά συνηγορούν στη συνέχεια των επενδύσεων στη σύγχρονη 

τεχνολογία και στα διαδικτυακά μέσα διεθνούς επιρροής και εμβέλειας, σε όλες τις 

δημοφιλείς μηχανές κρατήσεων, σε μηχανές αναζήτησης ευρείας χρήσης σε 

συνδυασμό με τη χρήση τεχνικών SEO (βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης) για 

την αύξηση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας του Ε.Ο.Τ. στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. Πέρα από την αγορά χωροχρόνου στα διαδικτυακά αυτά μέσα, είναι 

απαραίτητος ο σχεδιασμός δημιουργικού υλικού και εφαρμογών, τα οποία θα είναι 

προσαρμοσμένο στα μέσα αυτά. Έτσι, ο ΕΟΤ  για το 2014 επενδύει σε: διαφήμιση 

online/offline, κοινές δράσεις προβολής με ταξιδιωτικούς οργανισμούς, συνέργειες με 

αεροπορικές εταιρείες κ.α., επιλεγμένες δράσεις δημοσίων σχέσεων, διεθνείς 

                                                             
82 ΕΟΤ, Στρατηγική Προώθησης και Προβολής του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για την τριετία 
2014-2015-2016, 
URL:http://www.gnto.gov.gr/sites/default/files/files_basic_pages/stratigiki_eot_2014-2016.pdf , 
ανακτήθηκε 15/5/16, (σελ 3) 
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εκθέσεις, εκδηλώσεις, δημιουργική χρήση των ΜΜΕ κλπ, παραγωγή προωθητικού 

και άλλου υλικού.83 

Τα εργαλεία και τα μέσα υλοποίησης των προγραμμάτων προώθησης και 

προβολής του ΕΟΤ, επιλέγονται με τα εξής βασικά κριτήρια:  αποτελεσματικότητα 

(κάλυψη-στόχευση-ROI), καινοτομία,  πρωτοτυπία, ευελιξία και κυρίως προτάσεις 

των μέσων σχεδιασμένες ειδικά για να ενισχύουν την επικοινωνία της θετικής 

εικόνας της χώρας. Στόχο η αποτελεί η προβολή των αυθεντικών χαρακτηριστικών 

της Ελλάδας ως σύνολο βιωματικών εμπειριών σε σχέση με συγκεκριμένες περιοχές 

και θεματικά οδοιπορικά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η αυθεντικότητα των 

προτάσεων τεκμηριώνεται και εμπλουτίζεται από την ιστορία, τον πολιτισμό, τη 

βιοποικιλότητα, το περιβάλλον, την παράδοση, τη μυθολογία, τα προϊόντα και κάθε 

τουριστικό πόρο και αυθεντικό συνθετικό στοιχείο του προορισμού Ελλάδα.84 

 
Στο πλαίσιο προβολής της χώρας, ο ΕΟΤ συνεργάζεται με τουριστικούς 

οργανισμούς και  ταξιδιωτικούς πράκτορες. Τα κοινά προγράμματα προβολής 

σχεδιάζονται από κοινού και ο κάθε ένας εταίρος καλύπτει το κόστος των δράσεων 

που επιλέγει να υλοποιήσει. Ακόμη, θα συνεργαστεί με εξειδικευμένους 

ταξιδιωτικούς οργανισμούς προκειμένου να προωθήσει προϊόντα και υπηρεσίες που 

καλύπτουν νέες τάσεις και απευθύνονται στη διεθνή τουριστική αγορά  ενισχύοντας 

κατά αυτό τον τρόπο τη συνεργασία με την αγορά και τα οφέλη της επικοινωνίας  

οδηγώντας σε θετική ενίσχυση της ζήτησης.85 

Ως τουριστικός προορισμός, η Ελλάδα προβάλλεται από μια παγκόσμια 

εκστρατεία μάρκετινγκ σε όλα τα διεθνή ΜΜΕ αλλά και εκπροσωπείται τόσο από 

μεγάλα γραφεία ταξιδιών και ξεναγήσεων παγκοσμίως όσο και σε όλες τις μεγάλες 

εμπορικές εκθέσεις τουρισμού.86 Αυτή η προώθηση και η διαφήμιση της μπορεί  να 

                                                             
83 ΕΟΤ, Στρατηγική Προώθησης και Προβολής του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για την τριετία 
2014-2015-2016, URL: 
http://www.gnto.gov.gr/sites/default/files/files_basic_pages/stratigiki_eot_2014-2016.pdf, ανακτήθηκε 
15/5/2016 (σελ 3) 
84ΕΟΤ,  Στρατηγική Προώθησης και Προβολής του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για την τριετία 
2014-2015-2016, URL: 
http://www.gnto.gov.gr/sites/default/files/files_basic_pages/stratigiki_eot_2014-2016.pdf, ανακτήθηκε 
15/5/2016 (σελ 4) 
85 ΕΟΤ, Στρατηγική Προώθησης και Προβολής του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για την τριετία 
2014-2015-2016, URL: 
http://www.gnto.gov.gr/sites/default/files/files_basic_pages/stratigiki_eot_2014-2016.pdf, 
ανακτήθηκε15/5 /2016 (σελ 4) 
86 «Ο τουρισμός στην Ελλάδα-Η Ελλάδα αποτελεί κορυφαίο τουριστικό προορισμό παγκοσμίως», 
URL 
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βελτιωθεί καθώς αποτελεί έναν ολοένα και ανερχόμενα αναπτυσσόμενο τουριστικό 

προορισμό. Γι’ αυτό ενδείκνυται η δημοσίευση στοχευμένων άρθρων με περιεχόμενο 

ανάλογο με εκείνο του visitgreece.gr σε συνδυασμό με φωτογραφίες από το απόθεμα 

του οργανισμού σε διεθνούς κυκλοφορίας περιοδικά  που αποτελούν την επιτομή των 

τάσεων για τους ανεξάρτητους επισκέπτες. Το περιεχόμενο των άρθρων αυτών θα 

αφορά στον τουρισμό σε συνδυασμό με άλλους τομείς που ενδέχεται να αποτελέσουν 

πόλο έλξης για επισκέπτες υψηλού επιπέδου (διεθνείς διοργανώσεις στον τομέα του 

αθλητισμού, της τέχνης, του πολιτισμού, της μόδας, του τουρισμού κοκ). Σε κάποιες 

περιπτώσεις, ο ΕΟΤ μπορεί να προβαίνει σε συνεργασίες με περιοδικά και εκδόσεις 

φωτογραφικού ενδιαφέροντος. Εκτός αυτών, ο ΕΟΤ έχει τη δυνατότητα να 

συμμετέχει σε εκδηλώσεις υψηλού κύρους που διοργανώνουν έγκριτα διεθνή ΜΜΕ 

και συνιστούν διαμορφωτές στάτους στην παγκόσμια πολιτική, οικονομία και τις 

βασικές συνθήκες ανάπτυξης του τουρισμού. Συμμετέχει και χορηγεί εκδηλώσεις που 

προβάλλουν τη χώρα μέσα από πρωτότυπες και καινοτόμες πρωτοβουλίες, ενώ 

βαρύτητα αποδίδεται σε σύνθετου περιεχομένου προωθητικές εκδηλώσεις και 

δράσεις δημοσίων σχέσεων. 

Στόχος είναι η εικόνα της Ελλάδας ως ελκυστικός τουριστικός προορισμός 

υποστηρικτικά  με διοργανώσεις που αφορούν την τέχνη, τον πολιτισμό, τη 

γαστρονομία και τα προϊόντα με ονομασία προέλευσης, τη μόδα, την επικοινωνία, 

τον Πράσινο Τουρισμό. Η διοργάνωση αυτών των εκδηλώσεων αφορά κατά κύριο 

λόγο το εξωτερικό, ενώ για το εσωτερικό  η διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, 

φεστιβάλ κλπ είναι περιορισμένη. Εξαίρεση αποτελούν κάποιες ειδικές περιπτώσεις 

και ως τέτοιες εκλαμβάνονται συναντήσεις  διεθνούς εμβέλειας προσωπικοτήτων του 

τουρισμού του πολιτισμού, της τέχνης, της επιστήμης, της μόδας κλπ, εκδηλώσεις, 

συνέδρια με εξέχουσες συμμετοχές διεθνών προσωπικοτήτων. Τέλος, στο πλαίσιο της 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης υποστηρίζει με οικονομική συμβολή οργανώσεις που 

αφορούν ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και κυρίως άτομα με ειδικές ανάγκες και 

αναπηρίες, έχοντας ως αντισταθμιστικό όφελος τον ανάλογο εμπλουτισμό από την 

τεχνογνωσία των εκπροσώπων των φορέων αυτών. Όσον αφορά τις διεθνείς εκθέσεις 

τουρισμού, γίνεται προσπάθεια για την εξοικονόμηση πόρων και τη μείωση του 

                                                                                                                                                                              
http://agrinioreport.com/%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B
C%CF%8C%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-
%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/, ανακτήθηκε 15/5/16 
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διοικητικού κόστους καθώς είναι περιορισμένη η συμμετοχή του οργανισμού σε 

έκταση.87 

Κεντρική στρατηγική επικοινωνίας του ΕΟΤ αποτελούν τα 

αυτοδιαχειριζόμενα μέσα του, όπως η κεντρική πύλη  www.visitgreece.gr και οι 

σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που λειτουργεί ο Οργανισμός, ενώ 

προβλέπεται η ανάπτυξη διαδικτυακών τόπων από όλα τα γραφεία ΕΟΤ  Εξωτερικού 

σε χώρες δικαιοδοσίας τους και σε τοπικές γλώσσες. Η συνεργασία του ΕΟΤ με τα 

γραφεία ΕΟΤ Εξωτερικού αποτελεί ακόμη μια προβλεπόμενη δράση του οργανισμού 

για την επίτευξη της στοχοθεσίας του.88  

Βασικό εργαλείο διείσδυσης, προώθησης και προβολής  της Ελλάδας σε νέες 

αγορές αποτελεί το «product placement», δηλαδή η «τοποθέτηση της εικόνας της 

Ελλάδας» σε κινηματογραφικές, τηλεοπτικές και άλλες παραγωγές διεθνούς 

εμβέλειας. Για να επιτευχθεί αυτό, η συνεργασία του ΕΟΤ με ταξιδιωτικούς 

οργανισμούς του εξωτερικού, DMO’s, αεροπορικές εταιρείες, τουριστικούς 

οργανισμούς, ελληνικές τουριστικές και άλλες επιχειρήσεις. Στο προωθητικό αυτό 

πλαίσιο συγκαταλέγεται και η παραγωγή προωθητικού υλικού για την τροφοδότηση 

πρεσβειών, προξενείων κλπ.89 

Για την πραγματοποίηση όλων αυτών των δράσεων, απαραίτητη αποτελεί η 

έγκαιρη έγκριση των προγραμμάτων δράσεων εξωτερικού για υλοποίηση τους σε 

χρόνους αγοράς. Σχετικά με την προώθηση του εσωτερικού τουρισμού από την άλλη, 

απαραίτητη είναι η συνεχής επικοινωνία της  Δ/νσης Έρευνας Αγοράς και 

Διαφήμισης  με το Υπ. Τουρ και με τουριστικούς φορείς του εσωτερικού (ΟΤΑ α’ και 

β’, Οργανισμούς Προώθησης και Προβολής τοπικού χαρακτήρα).  Ο εσωτερικός 

τουρισμός ενισχύεται με την πραγμάτωση μικρού μεγέθους δράσεων προβολής σε 

μέσα του εσωτερικού, κυρίως σε κλαδικά μέσα με την οικονομική στήριξη ή και 

                                                             
87 ΕΟΤ, Στρατηγική Προώθησης και Προβολής του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για την τριετία 
2014-2015-2016, URL: 
http://www.gnto.gov.gr/sites/default/files/files_basic_pages/stratigiki_eot_2014-2016.pdf , ανακτήθηκε 
15/5/2016, (σελ 4-6) 

88 ΕΟΤ, Στρατηγική Προώθησης και Προβολής του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για την τριετία 
2014-2015-2016, URL: 
http://www.gnto.gov.gr/sites/default/files/files_basic_pages/stratigiki_eot_2014-2016.pdf , ανακτήθηκε 
15/5/2016 (σελ 4-5) 
89 ΕΟΤ, Στρατηγική Προώθησης και Προβολής του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για την τριετία 
2014-2015-2016, URL: 
http://www.gnto.gov.gr/sites/default/files/files_basic_pages/stratigiki_eot_2014-2016.pdf , ανακτήθηκε 
15/5/2016 (σελ 6) 
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διοργάνωση στοχευμένων ενεργειών δημοσίων σχέσεων και τέλος με την ανάπτυξη 

δράσεων για την καλλιέργεια της τουριστικής συνείδησης και την ευαισθητοποίηση 

όλων των εμπλεκομένων στο τουριστικό τομέα στην Ελλάδα (κοινού, επαγγελματιών, 

φορέων). Τέλος, όσον αφορά την προβλεπόμενη δράση του ΕΟΤ, η σύνταξη μιας 

εσωτερικής ομάδας για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών και γεγονότων σε 

σχέση με τη διεθνή κοινότητα.90 

 

4.5 Αειφόρος Ανάπτυξη και Τουρισμός 

Συνυφασμένη με την πολιτική της τουριστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα είναι 

το θέμα της αειφόρου ανάπτυξης. Πλέον πολλά ξενοδοχειακά συγκροτήματα και 

θέρετρα έχουν φωτοβολταϊκά συστήματα στοχεύοντας να μειώσουν τις εκπομπές του 

άνθρακα. Νέες και ενεργειακά αποτελεσματικές κατασκευαστικές λύσεις, 

εγκαταστάσεις αφαλάτωσης, αποτελεσματικός ενεργειακός εφοδιασμός και 

λογισμικά συστημάτων ελέγχου αποτελούν τομείς στου οποίους μπορούν να 

αξιοποιηθούν τα πλεονεκτήματα των νέων τεχνολογιών. Επίσης, η Ελλάδα προβάλλει 

τα μοναδικά οικοσυστήματα και φυσικά αποθέματα της που προστατεύονται από τη 

Συνθήκη Ramsar και αποτελούν εναλλακτικούς προορισμούς όπου οι επισκέπτες 

μπορούν να απολαύσουν μία από τις πιο ποικίλες χλωρίδες και πανίδες στην Ευρώπη.  

Για τους επισκέπτες που αναζητούν διαφορετικές εμπειρίες είναι πολύ δημοφιλείς 

δραστηριότητες, όπως η παρατήρηση πουλιών και η ορειβατική πεζοπορία, που 

μπορούν να συνδυαστούν με την παραμονή σε εξαιρετικά καταλύματα.91 

4.6 Εναλλακτικός Τουρισμός 

Όπως υποστηρίζεται, ο εναλλακτικός τουρισμός και οι ποικίλες αυτές μορφές 

του, μπορούν να βοηθήσουν μια χώρα να αναπτύξει τη δική της υποδομή και 

ανωδομή εξουδετερώνοντας εξωγενείς επιρροές. Είναι γενικά αποδεκτό τόσο στην 

ελληνική όσο και στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία ότι υπάρχουν ποικίλες μορφές 

                                                             
90 ΕΟΤ, Στρατηγική Προώθησης και Προβολής του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για την τριετία 
2014-2015-2016, URL: 
http://www.gnto.gov.gr/sites/default/files/files_basic_pages/stratigiki_eot_2014-2016.pdf , ανακτήθηκε 
15/5/2016 (σελ 7) 
91 «Ο τουρισμός στην Ελλάδα-Η Ελλάδα αποτελεί κορυφαίο τουριστικό προορισμό παγκοσμίως», 
URL:http://agrinioreport.com/%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%
CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-
%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/, ανακτήθηκε 15/5/16 
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τουρισμού που αποκαλούνται εναλλακτικές ή ειδικές. Σύντομα να αναφέρουμε πως 

διαχωρίζονται σε κατηγορίες με βάση το γενικό τουριστικό κίνητρων των 

επισκεπτών. Οι βασικότερες μορφές εναλλακτικού τουρισμού : φυσικό περιβάλλον 

(τουρισμός στην ύπαιθρο, οικολογικός τουρισμός, οικοτουρισμός, σπηλαιολογικός 

τουρισμός κα), πολιτισμός (αρχαιολογικός τουρισμός, ιστορικός, θρησκευτικός, 

κινηματογραφικός, μουσικός), ενδιαφέρον-ενασχόληση με παραγωγικούς τομείς 

(αγροτουρισμός, οικοτουρισμός, βιομηχανικός, τουρισμός καφέ κα), ενεργητικές 

δραστηριότητες (αθλητικός τουρισμός, ορεινός, καταδυτικός, περιηγητικός κα),  

θαλάσσιο στοιχείο (τουρισμός κρουαζιέρας, θαλάσσιος, yachting) , υγεία-ευεξία 

(τουρισμός υγείας, ιαματικός, θεραπευτικός, ομορφιάς κα) , εκπαίδευση-επάγγελμα 

(επαγγελματικός, εκπαιδευτικός, εκθεσιακός κα) και λοιπές μορφές  (κοινωνικός, 

εθελοντικός, τρίτης ηλικίας, αναπήρων, χειμερινός, γευσιγνωσίας κα). 92  

Όσον αφορά στις θετικές οικονομικές επιπτώσεις του εναλλακτικού 

τουρισμού στην οικονομική ζωή της χώρας αφορούν τη δημιουργία εισοδημάτων και 

θέσεων εργασίας, τη δημιουργία διασυνδέσεων με άλλους τομείς της τοπικής 

οικονομίας, αύξηση των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων από την τουριστική 

κατανάλωση, περιφερειακή ανάπτυξη, οικονομικά οφέλη από τη βιώσιμη χρήση 

προστατευομένων περιοχών.93 Με τη σωστή σχεδίαση του εναλλακτικού τουρισμού 

μπορούν να περιοριστούν οι όποιες αρνητικές πτυχές του. Για τη διαμόρφωση μιας 

στρατηγικής αειφόρου ανάπτυξης στον τουρισμό απαραίτητη είναι η υιοθέτηση 

αειφόρων προσεγγίσεων από τους ασκούντες τουριστικής πολιτικής που θα 

μεγιστοποιούν το καθαρό αποτέλεσμα των οικονομικών δραστηριοτήτων.94 

Σε γενικές γραμμές, στις βασικότερες θετικές επιπτώσεις του τουρισμού στην 

οικονομική ζωή μιας χώρας συγκαταλέγονται: η εισροή συναλλάγματος, η αύξηση 

κρατικών εσόδων, η δημιουργία θέσεων εργασίας, η αύξηση εισοδημάτων για τον 

                                                             
92Ανδριώτης Κ., «Αειφορία και Εναλλακτικός Τουρισμός- Αγροτουρισμός-Ορεινός τουρισμός-
Οικοτουρισμός-Πολιτιστικός τουρισμός»,3.Βασικές έννοιες και χαρακτηριστικά του εναλλακτικού 
τουρισμού, 3.1 Τουρισμός Ειδικών Ενδιαφερόντων, εκδόσεις Σταμούλης, Αθήνα 2008 (σελ68-9) 
93Ανδριώτης Κ., «Αειφορία και Εναλλακτικός Τουρισμός- Αγροτουρισμός-Ορεινός τουρισμός-
Οικοτουρισμός-Πολιτιστικός τουρισμός», 4.Επιπτώσεις του εναλλακτικού τουρισμού, 4.1 Οικονομικές 
Επιπτώσεις, εκδόσεις Σταμούλης, Αθήνα 2008 (σελ94) 
94Ανδριώτης Κ., «Αειφορία και Εναλλακτικός Τουρισμός- Αγροτουρισμός-Ορεινός τουρισμός-
Οικοτουρισμός-Πολιτιστικός τουρισμός»,11.Επίλογος-Συμπεράσματα, εκδόσεις Σταμούλης, Αθήνα 
2008 (σελ241-2) 
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τόπο και τους κατοίκους της περιοχής αντίστοιχα και η περιφερειακή κατανομή της 

ανάπτυξης και της τουριστικής κατανάλωσης.95  

  

                                                             
95Ανδριώτης Κ., «Αειφορία και Εναλλακτικός Τουρισμός- Αγροτουρισμός-Ορεινός τουρισμός-
Οικοτουρισμός-Πολιτιστικός τουρισμός»,11. Επίλογος-Συμπεράσματα, εκδόσεις Σταμούλης, Αθήνα 
2008 (σελ239) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο : Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

Τα δυο προηγούμενα κεφάλαια είχαν αντικείμενο ανάλυσης την αναγκαιότητα 

της ανάπτυξης των επιχειρηματικών δυνατοτήτων που μπορούν να λειτουργήσουν ως 

κινητήριοι μοχλοί για την έξοδο από την ελληνική οικονομική κρίση. Για να 

επιτευχθεί όμως η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας σε όλα τα επίπεδα, αλλά και να 

ενισχυθούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στον τομέα του τουρισμού, 

προϋπόθεση αποτελεί να πραγματοποιηθούν μεταρρυθμίσεις στον δημόσιο τομέα, οι 

οποίες θα συνδράμουν προς αυτή την κατεύθυνση. Και στα τρία κεφάλαια της 

εργασίας υπάρχει μια «ανοιχτή» διαλεκτική, μια αλληλεπίδραση κι αλληλεξάρτηση 

καθώς κι ένας  κοινός στόχος που δεν είναι άλλος από την ανάκαμψη κι έξοδο από το 

οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό τέλμα.  

Η Ελλάδα κατατάσσεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα αναφορικά με την ποιότητα των 

προσφερόμενων δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών, σύμφωνα με το Παγκόσμιο 

Οικονομικό Φόρουμ. Η αναποτελεσματικότητα του δημοσίου τομέα της χώρας, 

έγκειται τόσο στη χαμηλή ποιότητα όσο και στην υψηλή δημόσια δαπάνη. 

Προσπάθειες για ριζικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις λαμβάνουν χώρα χωρίς όμως να 

καλύπτουν τις ανεπάρκειες του δημοσίου τομέα.  

Στο επίκεντρο των μεταρρυθμίσεων αυτών βρίσκεται η δημιουργία ενός ισχυρού 

και επιτελικού κεντρικού κράτους με αποκεντρωμένες εκτελεστικές περιφερειακές 

διοικήσεις και τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, με σύγχρονες 

δημόσιες υπηρεσίες προσανατολισμένες στα αποτελέσματα, προσιτές σε όλους τους 

πολίτες και επικεντρωμένες στην εξυπηρέτηση πολιτών, στη διαχείριση διαδικασιών, 

στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και στην κοινωνική ευθύνη. Νέες διοικητικές 

μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα απαντούν στις προκλήσεις του σήμερα κρίνονται 

απαραίτητες, έτσι ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες σταθερότητας που θα 

επιτρέπουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι βασικές επιταγές του σήμερα αφορούν το 

επίπεδο αποκατάστασης της εμπιστοσύνης έναντι των θεσμών διακυβέρνησης, την 

υποστήριξη της επιχειρηματικής δράσης, την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, την 

ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την αναβάθμιση του επιπέδου εξυπηρέτησης 

των πολιτών.96 

                                                             
96 Κείμενο Επιχειρησιακού Προγράμματος Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα, 
https://www.espa.gr/elibrary/Metarrythmisi_Dimosiou_2014GR05M2OP001_1_2_el.pdf  σελ 3 
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5.1 Τρωτά Σημεία Δημοσίου Τομέα 

 

Ο συνδυασμός : ασθενής κεντρική εποπτεία-σύνθετο νομικό πλαίσιο- 

πολιτική και διοικητική νοοτροπία που ευνοεί την παραγωγή νόμων αντί της 

παραγωγής αποτελεσμάτων, αποτελεί μείζονα αδυναμία στον τρόπο εφαρμογής των 

πολιτικών και των μεταρρυθμίσεων. Η έλλειψη συντονισμού υπονομεύει τις 

μεταρρυθμίσεις και την εφαρμογή πολιτικής, ιδίως όταν απαιτείται συλλογική δράση, 

καθώς η έλλειψη λογοδοσίας απορρέει από την αναποτελεσματικότητα των 

διοικητικών συστημάτων που έχουν δημιουργηθεί με την πάροδο του χρόνου. Οι 

μεταρρυθμίσεις και η εφαρμογή πολιτικής προσκρούουν επίσης στην 

αναποτελεσματική δημοσιονομική διαχείριση που δεν συνδέεται με τη μεταρρύθμιση 

και τους πολιτικούς στόχους.9798 

Η μη αξιοκρατική και μη ορθολογική διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και 

η έλλειψη συνέχειας στη δημόσια διοίκηση εξαιτίας πολιτικών παρεμβάσεων έχουν 

δημιουργήσει με την πάροδο των ετών μια ασθενή δημόσια διοίκηση, έλλειψη 

ικανότητας λήψης αποφάσεων και θεσμικής μνήμης όσον αφορά στην εφαρμογή 

μεταρρυθμίσεων και πολιτικών.99 Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η παροχή 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες ώστε να είναι  εύκολα προσβάσιμες ακόμα 

και σε άτομα με αναπηρία παραμένουν σε αρχικό στάδιο, ενώ η διασυνοριακή και 

διακρατική συνεργασία αντιμετωπίζει καθυστερήσεις και δυσκολίες επιφέροντας 

εμπόδια και ζωτικές ελλείψεις στη συλλογή και διαχείριση των δημόσιων δεδομένων. 

Όλα αυτά δυσχεραίνουν την αποτελεσματική και τεκμηριωμένη εφαρμογή 

μεταρρυθμίσεων και πολιτικών.100 

Η αντιμετώπιση της συστημικής διαφθοράς αποτελεί άλλο ένα σημαντικό 

εμπόδιο που πρέπει να υπερκεράσει η ανάγκη μεταρρυθμίσεων στο δημόσιο. Το 

2011, η Ελλάδα κατείχε, με μόλις 3,4 μονάδες με άριστα το 10, την προτελευταία 

θέση απ' όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ στον δείκτη εκτιμώμενης διαφθοράς της διεθνούς 

                                                             
97 Βαληνάκης Γ, Καζάκος Π., Μαραβέγιας Ν., « Η έξοδος από την κρίση: Εφαρμόσιμες εναλλακτικές 
προτάσεις» εκδ. Παπαζήσης, Αθήνα 2014,(σελ 139-141) 
98 Κείμενο Επιχειρησιακού Προγράμματος Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα, σελ 19 
https://www.espa.gr/elibrary/Metarrythmisi_Dimosiou_2014GR05M2OP001_1_2_el.pdf 
99 Βαληνάκης Γ, Καζάκος Π., Μαραβέγιας Ν., « Η έξοδος από την κρίση: Εφαρμόσιμες εναλλακτικές 
προτάσεις» εκδ. Παπαζήσης, Αθήνα 2014, (σελ 134-135) 
100 Κείμενο Επιχειρησιακού Προγράμματος Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα, σελ 19 
https://www.espa.gr/elibrary/Metarrythmisi_Dimosiou_2014GR05M2OP001_1_2_el.pdf 
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διαφάνειας. Στην ίδια πρόσφατη έρευνα για τη διαφθορά σχεδόν το σύνολο των 

Ελλήνων πολιτών (98%) πιστεύει ότι η διαφθορά αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα 

προβλήματα της χώρας. Κατά την εκτίμηση της διεθνούς διαφάνειας, η 

παραοικονομία αντιπροσωπεύει το ένα τρίτο του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος της 

Ελλάδας και η φοροδιαφυγή ανέρχεται περίπου σε 20 δισ. δολάρια ΗΠΑ ετησίως. 

Πιο συγκεκριμένα εκτιμάται ότι η «δωροδοκία/χρηματισμός» στην Ελλάδα ανήλθε σε 

632 εκατ. το 2010.101 Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Brookings, το ελληνικό δημόσιο 

κάθε χρόνο χάνει ποσό ισοδύναμο με τουλάχιστον 8% του ΑΕΠ, πάνω δηλαδή από 

€20 δις ενώ το δημοσιονομικό έλλειμμα θα μπορούσε να είναι χαμηλότερο του 4% 

του ΑΕΠ αν υπήρχε καλύτερος έλεγχος της διαφθοράς.102 

Συνεπώς οι μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο τομέα θα πρέπει να επικεντρωθούν στην 

εξομάλυνση των αμέσως παρακάτω εντοπισμένων προβλημάτων, τα οποία είναι :  

 

 Η ανεπαρκής οργάνωση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού 

 Η ανεπαρκής κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού που αναλαμβάνει 

διαρκώς αυξανόμενα καθήκοντα με διαρκώς μειούμενα κίνητρα 

 Η έλλειψη πρακτικών εργαλείων σε συνδυασμό με την έλλειψη νοοτροπίας 

και ικανότητας της κεντρικής διοίκησης να καινοτομεί, να παρακολουθεί και 

να εφαρμόζει συνεκτικές πολιτικές 

 Οι αλληλεπικαλυπτόμενες αρμοδιότητες των διοικητικών δομών  

 Η ανεπαρκής επικοινωνία και η έλλειψη συντονισμού εντός και μεταξύ των 

υπουργείων 

 Το πολύπλοκο νομικό πλαίσιο με διοικητικές διαδικασίες υπερβολικά 

τυπολατρικές και εστιασμένο στις διαδικασίες μάλλον παρά στα 

αποτελέσματα 

 Η έλλειψη συστηματικής συλλογής και διαχείρισης δεδομένων, απαραίτητων 

για την εφαρμογή τεκμηριωμένων μεταρρυθμίσεων 

 Οι προβληματικοί μηχανισμοί για τον έλεγχο και την επίβλεψη διοικητικών 

μονάδων, με συνακόλουθα προβλήματα διαφθοράς 

                                                             
101http://www.publicissue.gr/wp-content/uploads/2014/04/corruption-survey-2013.pdf, ανακτήθηκε 
15/5/16. 
102 Μανωλόπουλος Ι., «Το επαχθές χρέος της Ελλάδας-Τα σαθρά θεμέλια της Ετρωζώνης-Η ευθύνη της 
πολιτικής ελιτ και της επενδυτικής κοινότητας», εκδόσεις Μελάνι,(σελ 186) 



62 
 

 Η μειωμένη πολιτική και επιτελική προσήλωση για την εφαρμογή ΤΠΕ και 

την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 

 Η καθετοποίηση, η υψηλή διασπορά, οι λειτουργικές επικαλύψεις και η 

απουσία διαλειτουργικότητας - διασύνδεσης των πληροφοριακών 

συστημάτων του Δημοσίου103 

 

5.2 Προτάσεις βελτίωσης λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης 

 

Η ελληνική δημόσια διοίκηση σήμερα λειτουργεί στα πλαίσια ενός αβέβαιου και 

ρευστού περιβάλλοντος, με ταχύτατες και σημαντικές αλλαγές στο οικονομικό, 

πολιτικό και κοινωνικό σύστημα. Ιδιαίτερα επιβαρυντικά επιδρά αφενός η 

ρευστότητα στο οικονομικό σύστημα, το οποίο παραμένει εξαιρετικά ευάλωτο στις 

διεθνείς εξελίξεις, αφετέρου η ένταση της κρίσης εμπιστοσύνης και αμφισβήτησης 

των θεσμών από πλευράς πολιτών, γεγονός το οποίο καθιστά δυσχερέστερη την 

εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών. Μεγάλος αριθμός των δομικών προβλημάτων 

της ελληνικής οικονομίας εντοπίζονται στο μέγεθος και στη μη αποτελεσματική 

λειτουργία του δημόσιου τομέα, στην έλλειψη συστημάτων ελέγχου, στην πολυνομία 

και την καθυστερημένη εφαρμογή των νόμων, στη γραφειοκρατία και στην ύπαρξη 

διοικητικών εμποδίων και χρονοβόρων διαδικασιών.104  

Το πλαίσιο λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης έχει επιπτώσεις και συνέπειες 

συνολικά στη χώρα και ιδιαίτερα στους ρυθμούς ανάπτυξής της. Η ορθή λειτουργία 

αποτελεί προϋπόθεση δημιουργίας ευνοϊκού περιβάλλοντος ανάπτυξης των 

παραγωγικών δυνάμεων του τόπου, δίνοντας έτσι την ευκαιρία να αξιοποιήσουν στο 

μέγιστο βαθμό τις δυνατότητές τους στο πλαίσιο της προσπάθειας εξόδου της 

Ελλάδας από την οικονομική κρίση. H επανεκκίνηση  της αναπτυξιακής διαδικασίας 

σε πιο γερές βάσεις είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ικανότητα προσαρμογής της 

δημόσιας διοίκησης στα νέα δεδομένα και την πλήρη ανταπόκρισή της στις ανάγκες 

των πολιτών και των επιχειρήσεων.105 

                                                             
103 Κείμενο Επιχειρησιακού Προγράμματος Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα, σελ 20-21 
https://www.espa.gr/elibrary/Metarrythmisi_Dimosiou_2014GR05M2OP001_1_2_el.pdf 
104 Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων, «Η Ελλάδα μπροστά! Ένα χρόνο μετά» Θέσεις της 
Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης 
και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας, Αθήνα, Μάρτιος 2012, σελ. 38. 
105Κείμενο Επιχειρησιακού Προγράμματος Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα, σελ 2 
https://www.espa.gr/elibrary/Metarrythmisi_Dimosiou_2014GR05M2OP001_1_2_el.pdf 
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Μείζονος σημασίας κρίνεται η επιτάχυνση της μεταρρύθμισης στη δημόσια 

διοίκηση, καθώς η ουσιαστική αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση του δημόσιου 

τομέα , μέσω της περιστολής των δαπανών, των καταργήσεων και συγχωνεύσεων 

φορέων, της λειτουργίας της με ανεξαρτησία από κομματικές παρεμβάσεις και με 

συγκεκριμένο σχεδιασμό θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την έξοδο από την 

κρίση.106 

Για τη τόνωση της θεσμικής ικανότητας και την ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης πρέπει να υλοποιηθούν οριζόντιες 

αλλαγές που διατρέχουν το σύνολο της δημόσιας διοίκησης συμπεριλαμβανομένης 

της τοπικής αυτοδιοίκησης ώστε να δημιουργηθεί ένα ισχυρό επιτελικό κέντρο 

διακυβέρνησης με αποκεντρωμένες περιφερειακές υπηρεσίες, βελτιωμένες δομές και  

διαδικασίες που θα εφαρμόζονται από ένα ενδυναμωμένο, καταρτισμένο και 

εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Επίσης αναγκαίες κρίνονται επιμέρους τομεακές 

ανάγκες που αφορούν στην υποστήριξη μεταρρυθμίσεων εστιασμένων σε τομείς 

όπως: φορολογική - δημοσιονομική μεταρρύθμιση, δικαστική μεταρρύθμιση 

(βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των διαδικασιών της αστικής 

δικαιοσύνης), υγεία (οργανωτική και λειτουργική αναμόρφωση του υγειονομικού 

χάρτη της χώρας) και κοινωνική ασφάλιση (βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

προς ασφαλισμένους).107108 

 

5. 3 Τρείς (3) Στρατηγικοί Στόχοι στη Δημόσια Διοίκηση 

 

1.Ενίσχυση της οργανωτικής, θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητάς της κεντρικής 

κυβέρνησης και της αποκεντρωμένης Δημόσιας Διοίκησης όπως και της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, μέσω του 

εκσυγχρονισμού τους, με γνώμονα τις αρχές της αποτελεσματικότητας, 

αποδοτικότητας, διαφάνειας και λογοδοσίας και της βελτίωσης του συντονισμού του 

δημόσιου τομέα, με στόχο την βελτιστοποίηση εξυπηρέτησης των πολιτών και των 

επιχειρήσεων.109 

                                                             
106www.jmc.uoa.gr/fileadmin/.../Teliki_ergasia_Jean_Monnet_Anthi_Karagianni_01.doc 
107Βαληνάκης Γ, Καζάκος Π., Μαραβέγιας Ν., « Η έξοδος από την κρίση: Εφαρμόσιμες εναλλακτικές 
προτάσεις» εκδ. Παπαζήσης, Αθήνα 2014, σελ 141-143 
108Κείμενο Επιχειρησιακού Προγράμματος Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα, σελ 4 
https://www.espa.gr/elibrary/Metarrythmisi_Dimosiou_2014GR05M2OP001_1_2_el.pdf 
109 Κείμενο Επιχειρησιακού Προγράμματος Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα, σελ 21 
https://www.espa.gr/elibrary/Metarrythmisi_Dimosiou_2014GR05M2OP001_1_2_el.pdf  
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 Ενίσχυση του επιτελικού χαρακτήρα της Διοίκησης με τη δημιουργία μιας 

ευέλικτης και καλά συντονισμένης διοικητικής δομής, ικανής να 

ανταποκρίνεται στις τρέχουσες προκλήσεις και ανάγκες αλλά και ικανής να 

προσαρμόζεται σε αλλαγές. Προώθηση της μετατροπή των δομών της 

κεντρικής διοίκησης από δομές υλοποίησης σε δομές διαμόρφωσης, 

παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης των δημόσιων πολιτικών. Έτσι 

θα καταστεί εφικτή η αποτελεσματικότερη παρακολούθηση και ο έλεγχος του 

κυβερνητικού έργου και της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης ώστε να 

λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα. 

 Εκσυγχρονισμός των δομών, απλοποίηση και προτυποποίηση τόσο των 

εσωτερικών διαδικασιών και κανόνων λειτουργίας των φορέων του δημόσιου 

τομέα όσο και των υπηρεσιών που παρέχονται σε πολίτες. Επίσης προώθηση 

δημόσιας διοίκησης που θα είναι προσανατολισμένη στις ανάγκες των 

πολιτών με απλοποιημένες υφιστάμενες εξωστρεφείς διαδικασίες για την 

βέλτιστη και ταχύτερη εξυπηρέτησή τους. 

 Εφαρμογή συστημάτων στοχοθεσίας, αξιολόγησης και εσωτερικού ελέγχου 

για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας στη δημόσια 

διοίκηση και υλοποίηση συστημάτων διοίκησης μέσω στόχων. Παράλληλα η 

ενδυνάμωση των διαδικασιών και μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου της 

διοίκησης, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών θα 

οδηγήσει στην ενίσχυση της διαφάνειας, της διαβούλευσης και λογοδοσίας 

και στην καταπολέμηση της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα.110 

 

2. Διεύρυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο Δημόσιο Τομέα και 

αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών για αποτελεσματικότερη και 

αποδοτικότερη Δημόσια Διοίκηση 

 Αύξηση της χρήση αποτελεσματικών μεθόδων ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. Βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας των 

δημοσίων φορέων μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών συστημάτων καθώς και 

η δημιουργία του περιβάλλοντος εκείνου που θα επιτρέψει την επίτευξη 

διαλειτουργικότητας και τη μέγιστη επικοινωνία και ηλεκτρονική 

ανταλλαγή στοχευμένης πληροφορίας μεταξύ των φορέων του δημοσίου. 
                                                             
110 Κείμενο Επιχειρησιακού Προγράμματος Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα, σελ 22-23 
https://www.espa.gr/elibrary/Metarrythmisi_Dimosiou_2014GR05M2OP001_1_2_el.pdf 
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 Ενίσχυση των υπηρεσιών, εφαρμογών και συστημάτων ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης που παρέχονται προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η 

καθημερινότητά των πολιτών σε σχέση με τις συναλλαγές  με τον Δημόσιο 

τομέα. Ενώ ταυτόχρονα θα καταστεί δυνατή η ισότιμη και ενεργή 

συμμετοχή τους στον σχεδιασμό, την άσκηση και τον έλεγχο δημοσίων 

πολιτικών. 

 

3. Ορθή διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα, μέσω της 

βελτίωσης της διαχείρισης του προσωπικού και της ορθολογικής κατανομής των 

ανθρώπινων πόρων.  Ενίσχυση του ρόλου, της σημασίας και της διαχείρισης των 

υψηλόβαθμων στελεχών καθώς και της παροχής αναβαθμισμένων υπηρεσιών 

κατάρτισης κι εκπαίδευσης, με στόχο την ατομική ανάπτυξη των υπαλλήλων και 

την ανταπόκρισή τους στις ανάγκες των διαρθρωτικών και θεσμικών αλλαγών 

των μεταρρυθμίσεων. 

 

 Εφαρμογή νέων συστημάτων αξιολόγησης και ορθολογικής διοίκησης 

ανθρώπινου δυναμικού για τη βέλτιστης διαχείρισης των ανθρωπίνων 

πόρων του δημοσίου τομέα. Στο πλαίσιο αυτό θα εφαρμοστεί ένα ενιαίο 

και ολοκληρωμένο σύστημα πολιτικών διαχείρισης ανθρώπινων πόρων 

στο οποίο θα εμπλέκονται όλοι οι κύριοι δρώντες.  

 Αύξηση του αριθμού στελεχών-υπαλλήλων της δημόσιας διοίκησης με 

πιστοποιημένες διοικητικές ικανότητες. Μέσω ανάπτυξης δράσεων, 

προγραμμάτων και εργαλείων στοχευόμενης κατάρτισης ώστε να 

στηριχθεί η ατομική ανάπτυξη των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα και να 

μπορεί το προσωπικό να ανταποκριθεί στις ανάγκες της διοίκησης, των 

πολιτών και του συνεχώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος. Οι προκλήσεις 

που καλείται να αντιμετωπίσει το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου 

τομέα είναι μεγάλες. Προκειμένου να ανταποκριθεί  κρίνεται απαραίτητη 

η συστηματική του κατάρτιση, μέσω εντοπισμού των αναγκών, σε θέματα 

δημόσιας διοίκησης αλλά και η εκπαίδευσή του σε νέες τεχνολογίες που 

αποτελούν βασικό μέσο αποδοτικότητας.111 

 
                                                             
111Κείμενο Επιχειρησιακού Προγράμματος Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα, σελ 24 
https://www.espa.gr/elibrary/Metarrythmisi_Dimosiou_2014GR05M2OP001_1_2_el.pdf  
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Μέτρα Πολιτικής ανά Τομέα112 

 

Τομέας μεταρρυθμίσεων Μέτρα πολιτικής 
 
 

 
Σχεδιασμός, προγραμματισμός, 

παρακολούθηση υλοποίησης 
και αξιολόγηση 

 Ενίσχυση επιτελικού χαρακτήρα του κράτους 
 Συγκρότηση σχετικής επιτροπής σε κεντρικό επίπεδο 
 Σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης με 

ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες 
 Συγκριτική αξιολόγηση και εντοπισμός βέλτιστων 

πρακτικών 
 Πρόγραμμα εφαρμογής για κάθε νόμο και 

παρακολούθηση εφαρμογής του από τη Γενική 
Γραμματεία της Κυβέρνησης 

 
 
 
 
 

Συντονισμός 
 

 
 Συγκρότηση συντονιστικού οργάνου σε κεντρικό επίπεδο 

(Κέντρο διακυβέρνησης) 
 Συγκρότηση μόνιμης διυπουργικής δομής για την 

επίλυση διυπουργικών προβλημάτων 
 Συγκρότηση μονάδας σε κάθε Υπουργείο για χειρισμό 

οριζόντιων θεμάτων 
 Ενιαία ρυθμιστική αποτύπωση των αρμοδιοτήτων 
 Συγκρότηση Κεντρικής Μονάδας Καλής Νομοθέτησης 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Διαχείριση ανθρώπινου 

δυναμικού 

 
 Διοίκηση μέσω στόχων 
 Σχεδιασμός για στελέχωση ανά τμήμα (κατάργηση κενών 

οργανικών, ανακατανομή, εφεδρεία, εσωτερικές 
μετατάξεις) 

 Αναστολή και περιορισμός προσλήψεων 
 Μεταφορά όλων των αρμοδιοτήτων για τη διαχείριση 

ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα σε ένα 
φορέα  

 Σαφής ιεραρχική διάταξη των δημοσίων υπαλλήλων και 
μείωση ανώτερων θέσεων 

 Αξιοκρατία στη διαδικασία επιλογής και προαγωγής 
 Ατομική αξιολόγηση  
 Κίνητρα παραγωγικότητας 
 Ενίσχυση κινητικότητας 
 Απλουστευμένο σύστημα αμοιβών – ενιαίο μισθολόγιο 
 Επανασχεδιασμός των συστημάτων εκπαίδευσης των 

υπαλλήλων 
 Αυστηρότερο πειθαρχικό δίκαιο 

 
 
 
 
 
 

Δομές και μέθοδοι εργασίας 

 
 Αξιολόγηση όλων των δομών των υπηρεσιών 
 Κατάργηση/συγχώνευση υφιστάμενων δομών 
 Συγκρότηση οριζόντιων δομών στήριξης σε κάθε 

Υπουργείο – ενιαίες κοινές Διευθύνσεις των Υπουργείων 
για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών 

 Μία Γενική Γραμματεία ανά Υπουργείο και επανεξέταση 
αναγκαιότητας ειδικών γραμματειών και ενιαίων 
διοικητικών δομών 

 Ενίσχυση ελεγκτικών μηχανισμών 
 Εσωτερικός αυτοέλεγχος  
 Κτιριακή υποδομή – μετεγκαταστάσεις 

                                                             
112http://www.jmc.uoa.gr/fileadmin/jmc.pspa.uoa.gr/uploads/PDFs/Teliki_ergasia_Jean_Monnet_Anthi
_Karagianni_01.doc  
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Απλοποίηση νομικών και 
διοικητικών διαδικασιών 

 
 Απλοποίηση και κωδικοποίηση νομοθεσίας 
 Ρυθμιστικός προγραμματισμός: καταγραφή σε ετήσια 

βάση κανονιστικών και νομοθετικών πρωτοβουλιών κάθε 
φορέα, μελέτη σκοπιμότητας, αξιολόγηση συνεπειών 

 Ενιαίος Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας και 
Διαδικασίας 

 Απλοποίηση διοικητικών διαδικασιών: έμφαση στην 
εξάλειψη διοικητικών βαρών στις επιχειρήσεις 
(απλοποίηση για ίδρυση, αδειοδότηση, κλείσιμο) 

 Απλοποίηση διαδικασιών διαγωνισμών – ηλεκτρονικοί 
διαγωνισμοί σε όλο το δημόσιο τομέα 

 Ελαχιστοποίηση των συναλλαγών μεταξύ δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα, ιδίως σε τομείς που αφορούν στην 
επιχειρηματική και επενδυτική δραστηριότητα 

 Δημόσια διαβούλευση 
 

 
 
 
 
 

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση – 
διαχείριση δεδομένων 

 
 Ενιαίο και διαλειτουργικό πληροφοριακό σύστημα για το 

σύνολο των δημοσίων φορέων 
 Αυτόματη και τακτική υποβολή των δεδομένων 

λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών στο 
ενοποιημένο πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης των 
δημόσιων φορέων 

 Ανασχεδιασμός και ψηφιοποίηση των υποστηρικτικών 
κέντρων της δημόσιας διοίκησης 

 Ανάρτηση όλων των αποφάσεων στο διαδίκτυο 
 Ψηφιακό ΚΕΠ 

 
 
 

Εξορθολογισμός και μείωση 
των δημοσιών δαπανών 

 
 Τα σχετικά μέτρα συμβάλλουν στην περιστολή των 

δημοσίων δαπανών και τη μείωση του λειτουργικού 
κόστους του δημοσίου 

 Αναθεώρηση του πλαισίου κατάρτισης και υλοποίησης 
του προϋπολογισμού 

 Ενίσχυση ελεγκτικών μηχανισμών 
 

 

5.4 Επιμέρους μεταρρυθμιστικά «εργαλεία» Δημοσίου Τομέα 

 Επιτροπές Αξιολόγησης και Ν.Π.Ι.Δ. 

Προώθηση εκ νέου σύστασης Επιτροπών Αξιολόγησης με έργο την αποτίμηση της 

υπάρχουσας κατάστασης στο πεδίο των δομών, τον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων 

και δυσλειτουργιών και την πρόταση αντίστοιχων βελτιωτικών κινήσεων. Μετά το 

τέλος της επαναξιολόγησης θα ακολουθήσει, ως απαιτείται, έγκριση και επικύρωση 

των προτεινόμενων σεναρίων μεταρρύθμισης από το ΚΣΜ, με στόχο τα σχέδια των 
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οικείων προεδρικών διαταγμάτων να προωθηθούν προς έκδοση το αργότερο εντός 

του μηνός Ιουνίου του έτους 2016.  

Εντατικοποίηση στην αναδιοργάνωση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, 

επί των οποίων θα ακολουθηθεί η γνωστή νομοθετικά θεσπισμένη διαδικασία 

(αξιολόγηση από Ομάδες, υποβολή Έκθεσης Αξιολόγησης 37 στο ΚΣΜ, κατάρτιση 

νέων Οργανισμών-Προεδρικών Διαταγμάτων επί της απόφασης του ΚΣΜ). 

Προβλέπεται, επίσης, αξιολόγηση και αναδιοργάνωση για τα ΝΠΙΔ – ΑΕ με 

διαφορετική ωστόσο διαδικασία.  

 Διοίκηση μέσω στόχων και Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ) 

Ο πρόσφατος νόμος 4369/2016 διαμορφώνει ένα νέο πιο λειτουργικό και 

συμμετοχικό περιβάλλον για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διαδικασιών 

που αφορούν την εφαρμογή του Συστήματος Διοίκησης μέσω Στόχων στη δημόσια 

διοίκηση. 

Ενώ σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης για τη Στοχοθεσία και την Ποιότητα 2015-2016 

συμπεριλαμβάνονται τόσο η εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης σε 

προκαθορισμένες υπηρεσίες των Υπουργείων όσο και η κατάρτιση της στοχοθεσίας 

των δημόσιων οργανώσεων για το επόμενο έτος σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του 

Ν. 4369/2016.113 

 Διεύρυνση προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

Η ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας προωθείται μέσω της διεύρυνσης του 

πεδίου εφαρμογής του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr/), με την 

εφαρμογή του άρθρου 15 του Ν. 4305/2014 για την ανάρτηση των στοιχείων 

εκτέλεσης των προϋπολογισμών των δημοσίων φορέων και την ανάληψη των 

προπαρασκευαστικών ενεργειών για την εφαρμογή του άρθρου 16 για την ανάρτηση 

απολογιστικών στοιχείων των δαπανών επιχορηγούμενων από τη Γενική Κυβέρνηση 

φορέων. Καθώς με το Ν. 4325/2015 ισχυροποιούνται περαιτέρω οι διατάξεις του 

προγράμματος Διαύγεια, αφού οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που συνάπτουν οι 

                                                             
113Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2016, Απρίλιος 2016, σελ 37 
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/nrp2016_greece_el.pdf 
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φορείς στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α. αναρτώνται 

υποχρεωτικά. 

 Περαιτέρω Προώθηση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Μέσω : α) Υιοθέτησης και λειτουργίας ενιαίου συστήματος Διαχείρισης του 

Ανθρώπινου Κεφαλαίου της Δημόσιας Διοίκησης «HRMS- Δημιουργία και 

λειτουργία ενός ενιαίου συστήματος διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων στη 

δημόσια διοίκηση» β) πύλης «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα» (eGovNow- 

προσδιορισμός των αρχών και των εργαλείων διαλειτουργικότητας των 

πληροφοριακών συστημάτων του Δημόσιου Τομέα) γ) λειτουργίας συστήματος 

παροχής υπηρεσιών CRM (CRMS-πρόσβασης των χρηστών στις υπηρεσίες 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από μία μοναδική Πύλη Ενιαίας Πρόσβασης), δ) 

υλοποίησης του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με αριθ. 910/2014 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά στην ηλεκτρονική 

ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην 

εσωτερική αγορά (eIDAS).114 

 

 Kέντρα Εξυπηρέτησης Πολίτη & Πύλη «ΕΡΜΗΣ» 

Για την περαιτέρω βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη και των επιχειρήσεων, 13 

υπηρεσίες των ΚΕΠ παρέχονται online καθώς επίσης προωθείται ο εμπλουτισμός των 

online παρεχόμενων υπηρεσιών με νέες κατηγορίες για τον περαιτέρω περιορισμό της 

γραφειοκρατίας.  

Η Πύλη ΕΡΜΗΣ (www.ermis.gov.gr) παρέχει 124 ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους 

πολίτες. Η διασύνδεση της Πύλης ΕΡΜΗΣ με το μηχανισμό αυθεντικοποίησης της 

Πύλης TAXISnet, έκανε δυνατή τη χρήση των υπηρεσιών της Πύλης ΕΡΜΗΣ και 41 

των ΚΕΠ σε έξι εκατομμύρια πολίτες. Ο περαιτέρω εμπλουτισμός των online 

παρεχόμενων υπηρεσιών με νέες κατηγορίες θα περιορίσουν αρκετά τη 

γραφειοκρατία.115 

 Δικαιοσύνη 
                                                             
114 Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2016, Απρίλιος 2016, σελ 38 
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/nrp2016_greece_el.pdf 
115 Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2016, Απρίλιος 2016, σελ 40-41 
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/nrp2016_greece_el.pdf 
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Για την καταπολέμηση της διαφθοράς, το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατάρτισε το 

απαιτούμενο «ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης», με ειδικά μέτρα για τη φορολογική 

διοίκηση. Η στρατηγική του αποτελείται από τους παρακάτω στόχους: 1.Βελτίωση 

των υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης του δικαστικού συστήματος 2. Βελτίωση του 

Σωφρονιστικού συστήματος και της αντεγκληματικής πολιτικής. Παράλληλα ο 

ελληνικός κώδικας πολιτικής δικονομίας τελεί υπό αναθεώρηση προκειμένου να 

ευθυγραμμιστεί με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Ενώ προκειμένου να μειωθούν οι 

καθυστερήσεις στη διοικητική δικαιοσύνη, θα καθιερωθεί ένας μηχανισμός 

αναθεώρησης των διοικητικών υποθέσεων. Έχει ξεκινήσει ο εξορθολογισμός και η 

οργάνωση των πρωτοδικείων.116 

 Συμπληρωματικός ρόλος των ΑΔΑ 

Οι Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές117 είναι εθνικά συλλογικά κρατικά όργανα με 

αυτοτελή διοικητική υποδομή και προϋπολογισμό, των οποίων τα μέλη 

απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας, διορισμένα από μη 

κυβερνητικούς φορείς για ορισμένη θητεία και έχουν ως ρόλο την κυριαρχική 

εποπτεία ευαίσθητων τομέων της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ζωής δια 

μέσου της άσκησης κανονιστικών, γνωμοδοτικών, διαιτητικών και εξελεγκτικών 

αρμοδιοτήτων. Οι Ανεξάρτητες Αρχές ή κατά μια μερίδα της θεωρίας Ανεξάρτητες 

Διοικητικές Αρχές με τα εξής κύρια χαρακτηριστικά: 

Αποτελούν κρατικά όργανα, που δεν υπόκεινται στον ιεραρχικό έλεγχο ή στην 

εποπτεία της κεντρικής διοίκησης και υπόκεινται μόνο σε δικαστικό έλεγχο 

νομιμότητας. Έτσι, δεν υπέχουν υποχρέωση υπακοής έναντι των οργάνων της 

εκτελεστικής λειτουργίας. Τα μέλη τους διαθέτουν προσωπική και λειτουργική 

ανεξαρτησία αντίστοιχη με αυτή των δικαστών. Διαθέτουν ευρείες αποφασιστικές 

αρμοδιότητες (ιδίως κανονιστικές και κυρωτικές) με αντικείμενο τη ρύθμιση ζωτικών 

και ευαίσθητων τομέων της πολιτικής, οικονομικής και γενικά κοινωνικής ζωής. Οι 

αποφάσεις τους λειτουργούν δεσμευτικά για τα υπόλοιπα κρατικά όργανα. Οι πέντε 

συνταγματικά κατοχυρωμένες Ανεξάρτητες Αρχές οι οποίες αναγνωρίστηκαν με την 

αναθεώρηση του 2001. Οι αρχές αυτές είναι: 

                                                             
116 Κείμενο Επιχειρησιακού Προγράμματος Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα, σελ 14 
https://www.espa.gr/elibrary/Metarrythmisi_Dimosiou_2014GR05M2OP001_1_2_el.pdf 
117 Η Ελλάδα αριθμεί ήδη 17 Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές 
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1. Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

2. Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

3. Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών 

4. Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού 

5. Συνήγορος του Πολίτη 

Σύμφωνα με το Σύνταγμα τα μέλη των συνταγματικά προβλεπόμενων Ανεξάρτητων 

Αρχών διορίζονται με συγκεκριμένη θητεία και απολαμβάνουν εγγυήσεις 

προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας. Η επιλογή των μελών των Ανεξάρτητων 

Αρχών γίνεται από την Διάσκεψη των Προέδρων, θεσμός ο οποίος προβλέπεται στον 

Κανονισμό της Βουλής και διαθέτει διακομματική σύνθεση. Η απόφαση της 

Διάσκεψης των Προέδρων για την εκλογή των μελών των Ανεξάρτητων Αρχών 

λαμβάνεται, είτε ομόφωνα, είτε με την ειδική αυξημένη πλειοψηφία των τεσσάρων 

πέμπτων των μελών της. 118 

Εκτός από τις πέντε συνταγματικά προβλεπόμενες Ανεξάρτητες Αρχές, ένας 

μεγάλος αριθμός τους προβλέπεται και νομοθετικά. Οι κυριότερες από αυτές είναι: 

1. Επιτροπή Ανταγωνισμού 

2. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

3. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 

4. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

 Οι Ανεξάρτητες Αρχές πραγματοποιούν ουσιώδες και στοχευμένο έργο σε 

τομείς στους οποίους το κράτος «πάσχει». Αναλαμβάνουν καταρχάς την ειδική 

διεκπεραίωση κρίσιμων πολιτικών θεμάτων. Παράλληλα διασφαλίζουν την 

προστασία των συνταγματικών δικαιωμάτων σε μια εποχή που εμφανίζονται νέοι 

κίνδυνοι εναντίον τους. Οι Ανεξάρτητες Αρχές διέπονται από ορισμένα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά που συχνά εκλείπουν ή είναι περιορισμένα στην κλασσική κρατική 

                                                             
118 Μαυρομούστακου Η., «Σύγχρονες Μορφές Διοίκησης, Mία Συγκριτική & Ευρωπαϊκή Προσέγγιση 
των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών», εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2013, σελ11-33 
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διοίκηση. Χαρακτηριστικά όπως είναι η ταχύτητα, η αποτελεσματικότητα, η 

απασχόληση ειδικευμένου προσωπικού, η διεπιστημονικότητα της αντιμετώπισης των 

ζητημάτων,η αξιοκρατία ως βασικός προσανατολισμός και ο αντιγραφειοκρατικός 

τρόπος λειτουργίας. Οι Ανεξάρτητες Αρχές δεν υποκαθιστούν τη κλασσική διοίκηση 

αλλά τη συμπληρώνουν. Έχουν μια πολύ πιο αμερόληπτη συγκρότηση, υψηλού 

επιπέδου από πλευράς προσόντων, λειτουργούν εκδίδοντας πράξεις με πληρέστατη 

αιτιολογία και προσφέρουν μια ανετότερη άσκηση του δικαιώματος ακρόασης εκ 

μέρους του διοικουμένου. Συνεπώς έχουν τρία προσόντα τα οποία και με απλά 

κριτήρια διοικητικού δικαίου είναι ισχυρά.119 

Στις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με τις ΑΔΑ συγκαταλέγεται η «Ανεξάρτητη 

Αρχή Δημοσίων Εσόδων», η οποία θα αντικαταστήσει από το 2017 (έχει ήδη 

κατατεθεί το σχέδιο νόμου) τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και ο 

επικεφαλής της θα έχει τον τίτλο του διοικητή. Η Αρχή θα έχει λειτουργική 

ανεξαρτησία, διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια (θα έχει δικό της 

προϋπολογισμό) και δεν θα υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς 

φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές, ενώ ταυτόχρονα δεν υπόκειται και σε ιεραρχικό 

έλεγχο από το υπουργείο Οικονομικών. 120 

Ο πρόεδρος, τα μέλη του συμβουλίου διοίκησης, ο εμπειρογνώμονας και ο 

διοικητής,  «κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, δεσμεύονται μόνο από τον 

νόμο και τη συνείδησή τους και δεν υπόκεινται σε ιεραρχικό έλεγχο, ούτε σε 

διοικητική εποπτεία από κυβερνητικά όργανα. Το συμβούλιο απολαμβάνει 

προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία», όπως αναφέρεται ρητά στο σχέδιο νόμου. 

Ο εκάστοτε υπουργός Οικονομικών θα δύναται να καταθέσει προτάσεις και να δώσει 

στρατηγικές οδηγίες σχετικά με τον σχεδιασμό για την υλοποίηση της κυβερνητικής 

πολιτικής. «Οι προτάσεις δεν μπορούν να επεκταθούν σε οργανωτικά και λειτουργικά 

ζητήματα της Αρχής σε θέματα του προσωπικού αυτής». Αρμόδιος για το προσωπικό 

είναι ο διοικητής, ο οποίος μπορεί να προάγει, να μετακινεί ή να κρίνει την επάρκεια 

ή ανεπάρκεια των υπαλλήλων αυτής. Χαρακτηριστικά στο άρθρο 5 του νομοσχεδίου, 

επισημαίνεται ότι «ο υπουργός δεν δύναται για συγκεκριμένες υποθέσεις ή 

περιπτώσεις να καταθέσει προς την Αρχή αίτημα παροχής πληροφοριών ή να δώσει 
                                                             
119Ανακτήθηκε 20/05/2016 http://www.evenizelos.gr/127-programm-
proposals/state/transparency/1120-197519862001.html 
120Ανακτήθηκε 22/05/2016 https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/29188 
 



73 
 

δεσμευτικές οδηγίες». Σε περίπτωση διαφωνίας του διοικητή με τον υπουργό 

Οικονομικών σχετικά με την φορολογική πολιτική αναλαμβάνει να δώσει λύση το 

συμβούλιο διοίκησης. 

Χρειάζεται πάντως ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση του θεσμού των 

Ανεξάρτητων Αρχών καθώς ο πολλαπλασιασμός τους δύναται να οδηγήσει σε 

«ανευθυνοποίηση» του πολιτικού και του διοικητικού συστήματος.121 

5.5 Το μέγεθος του δημοσίου τομέα τροχοπέδη ανάπτυξης ; 

Με τον υπολογισμό του μεγέθους του ελληνικού δημοσίου τομέα με βάση τις 

δημόσιες δαπάνες της γενικής κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ από την ένταξη της 

Ελλάδας στην Ευρωζώνη παρατηρείται ότι όντως η πορεία τους είναι ανοδική όπως 

και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. Η γενική κυβέρνηση περιλαμβάνει 

την κεντρική κυβέρνηση, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης. Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι οι δαπάνες της ελληνικής κεντρικής 

κυβέρνησης είναι διαχρονικά σχεδόν διπλάσιες από αυτές του μέσου όρου της 

Ευρωζώνης και παρατηρείται περαιτέρω άνοιγμα της ψαλίδας τα χρόνια της 

κρίσης.122 

Στην κεντρική κυβέρνηση συμπεριλαμβάνονται τα υπουργεία, οι περιφέρειες 

και τα νομικά πρόσωπα. Ο λόγος για την απόκλιση αυτή είναι πιθανόν η σημαντική 

πτώση του ΑΕΠ λόγω της οικονομικής κρίσης. Αναφορικά με τον αριθμό των 

δημοσίων υπαλλήλων που έχει κατά καιρούς θεωρηθεί υπέρογκος, στην 

πραγματικότητα βρίσκεται πολύ κοντά στο μέσο όρο της Ευρωζώνης ακόμα και πριν 

τις απολύσεις και το θεσμό της διαθεσιμότητας που εφαρμόσθηκαν ως αποτέλεσμα 

των δύο Προγραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής.123 

Δεν υπάρχει καμία θεωρητική ένδειξη ή πρακτική απόδειξη ότι η μείωση του 

μεγέθους του δημοσίου τομέα μπορεί από μόνη της να οδηγήσει στην Ελλάδα, αλλά 

και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, σε λιγότερη κακοδιοίκηση ή λιγότερη διαφθορά στη 

δημόσια διοίκηση ή ακόμα και σε οικονομική ανάπτυξη. Ο δημόσιος τομέας στην 

Ελλάδα δεν είναι αναγκαστικά υπερβολικά μεγάλος, καθώς οι δημόσιες δαπάνες ναι 
                                                             
121 Μαίστρος Π., «Τα τρία κύματα μεταρρυθμίσεων της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα [1975-
2015+]», εκδ.Παπαζήση, Αθήνα, 2009, σελ 228-229 
122Ανακτήθηκε 20/05/2016 http://www.huffingtonpost.gr/stella-ladi/-_462_b_7076794.html 
123Ανακτήθηκε 22/05/2016  http://crisisobs.gr/2015/04/stella-ladi-ine-alithia-oti-o-dimosios-tomeas-
stin-ellada-ine-ipervolika-megalos/ 
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μεν είναι υψηλές ως ποσοστό του ΑΕΠ, αλλά το ΑΕΠ έχει μειωθεί σημαντικά και ο 

αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων δεν αποκλίνει σημαντικά από τον μέσο όρο της 

Ευρωζώνης. 

Ένας μεγάλος δημόσιος τομέας αναμένεται να επιβάλει υψηλή φορολογία για 

να καλύπτει τις υψηλές δαπάνες λειτουργίας του και συνεπώς να μειώνει την 

ανταγωνιστικότητα της χώρας. Παρόλα αυτά πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι εξίσου 

σημαντική, αν όχι πιο σημαντική είναι η εύρυθμη λειτουργία των θεσμών έτσι ώστε 

να υφίσταται υψηλότερο επίπεδο παροχής υπηρεσιών, συστημάτων παιδείας και 

κοινωνικής προστασίας που αυξάνουν τις δυνατότητες για καινοτομία. Άρα και για 

την Ελλάδα η μείωση των δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ ή η μείωση των δημοσίων 

υπαλλήλων δεν αρκούν και ίσως μάλιστα να μην συνδέονται με την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης της οικονομίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι 

ενέργειες όπως η μείωση των μη ανταγωνιστικών δημοσίων επιχειρήσεων που θα 

σήμαινε και άμεση μείωση της φορολογίας δεν θα ενίσχυε την ανταγωνιστικότητα 

της οικονομίας. Η όποια μείωση του δημοσίου τομέα θα πρέπει ακριβώς να μελετάται 

διεξοδικά ώστε να αποτελεί επιλογή μακροπρόθεσμου σχεδιασμού δομικών 

μεταρρυθμίσεων και όχι μια απλή λογική οριζόντιας μείωσης των δαπανών.124 

Ως μείζον ζητούμενο θα πρέπει να θεωρηθεί όχι η συρρίκνωση του δημοσίου 

τομέα, αλλά η βελτίωση της ποιότητας του η οποία σχετίζεται με μια καλύτερη 

διάρθρωση των δαπανών και την καλύτερη λειτουργία των θεσμών. Η μείωση του 

μεγέθους του δημοσίου τομέα είναι ίσως πιο «εύκολη» λύση, αλλά λιγότερο 

αποτελεσματική από την πραγματική ανάγκη βελτίωσης της λειτουργίας του, έτσι 

ώστε να μπορεί εγγυηθεί την υψηλή ποιότητα των δημοσίων υπηρεσιών και την 

οικονομική ανάπτυξη της χώρας.125 

                                                             
124 Ανακτήθηκε 20/05/2016 http://www.huffingtonpost.gr/stella-ladi/-_462_b_7076794.html 
125Ανακτήθηκε 22/05/2016 http://crisisobs.gr/2015/04/stella-ladi-ine-alithia-oti-o-dimosios-tomeas-
stin-ellada-ine-ipervolika-megalos/ 
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5.6 Αλλαγή διοικητικής κουλτούρας υπό προϋποθέσεις 

Για να επέλθουν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις πρέπει να υιοθετηθεί ως 

μεθοδολογία εκείνη που προκρίνει η συστημική προσέγγιση που δεν θεωρεί το 

υπερκείμενο και το υποκείμενο διοικητικό επίπεδο ως δύο χωρικά, χρονικά και 

ουσιαστικά διαφορετικά σημεία αναφοράς, αλλά ως δύο διαστάσεις ενός ενιαίου 

συστήματος, δηλαδή του διοικητικού συστήματος. Η υλοποίηση αλλαγής διοικητικής 

κουλτούρας είναι μια συνεχής δυναμική διαδικασία η οποία θα των θα επιτευχθεί 

μέσω: 1. του επιτελικού εκσυγχρονισμού, δηλαδή της επιλογής ενός αριθμού 

κρίσιμων παρεμβάσεων που να είναι αρκετά ουσιαστικές, ώστε να οδηγούν σε 

πραγματικές αλλαγές που έχουν και πολλαπλασιαστικά οφέλη, 2. του 

ολοκληρωμένου χαρακτήρα των παρεμβάσεων, εφόσον δεν συνιστούν μόνον μελέτες 

προβλημάτων, αλλά έργα προγραμματικού χαρακτήρα (projects) στα οποία η μελέτη 

και η εφαρμογή είναι οι δύο αναγκαίες φάσεις τους, και 3. της εξασφάλισης της 

συμμετοχής, μέσα από μια προγραμματισμένη διαδικασία, των φορέων 

υλοποίησης.126 

Βασικές προϋποθέσεις που εγγυώνται την αλλαγή διοικητικής κουλτούρας κι 

επιφέρουν μεταρρυθμιστική αποτελεσματικότητα αποτελούν οι παρακάτω :  

 λύσεις με συστημικό χαρακτήρα και όχι επιλεκτικές και συμπτωματικές 

μεταρρυθμίσεις 

                                                             
126 Μαίστρος Π., «Τα τρία κύματα μεταρρυθμίσεων της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα [1975-
2015+]», εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 2009, σελ 417-418 
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 κατάλληλη προετοιμασία των μεταρρυθμίσεων 

 αξιοποίηση διεθνών πρακτικών και υιοθέτηση μεταρρυθμίσεων που υπήρξαν 

αποτελεσματικές σε άλλα ευρωπαϊκά διοικητικά συστήματα, εφόσον 

στηρίζονται σε μεθοδολογικά παραγωγικά πρότυπα και γίνονται οργανωμένα. 

 έμφαση στις εξωστρεφείς λειτουργίες της δημόσιας διοίκησης, ξεκινώντας 

από τον αποδέκτη και δίνοντας έμφαση στο χαμηλό και μέσο επίπεδο των 

μεταρρυθμίσεων, καθώς εκεί παράγονται τα αποτελέσματα 

 εφαρμογή νόμων, κανονιστικών πράξεων και μέτρων που έχουν ληφθεί για 

την αντιμετώπιση της κρίσης 

 συμμετοχή των ίδιων των φορέων κι εκφραστών της δημόσιας διοίκησης στις 

μεταρρυθμίσεις 

 ύπαρξη μιας διοικητικής καταρτισμένης «ελίτ» στη ελληνική δημόσια 

διοίκηση που θα αποτελεί ανάχωμα στο πελατειακό σύστημα και τις πολιτικές 

επιδιώξεις, διασφαλίζοντας την αυτονομία και τη συνέχεια της διοίκησης κατά 

την διαδοχή των κομμάτων στην κυβέρνηση και υλοποιώντας με εποπτεία την 

εφαρμογή των δημοσίων πολιτικών127 

 αλλαγή του βασικού δόγματος της πολιτικοποίησης και «πελατικοποίησης» 

της δημόσιας διοίκησης ενισχύοντας τον επιτελικό ρόλο της δημόσιας 

διοίκησης 

 διακομματική στήριξη σε όλο το εύρος των αλλαγών που κρίνονται 

απαραίτητες για την οργάνωση και λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, όπως 

η ξεκάθαρη στοχοθεσία, η απλούστευση και βελτίωση νομοθετικού πλαισίου 

και διοικητικών διαδικασιών, η ενίσχυση της εποπτείας και του ελέγχου και η 

αξιολόγηση ανθρώπινων και υλικών πόρων 

 κοινωνική αποδοχή και συναίνεση, όχι μόνο ως προς την αναγκαιότητα των 

μεταρρυθμίσεων, αλλά και ως προς το περιεχόμενό τους και ενεργή 

συμμετοχή της κοινωνίας στο σημαντικό αυτό εγχείρημα 

 ισχυρή πολιτική βούληση για τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στη δημόσια 

διοίκηση128 

                                                             
127 Χρήστος Τσαμαντάνης «Η κρίση στο πολιτικό σύστημα και στη δημόσια διοίκηση: Μια κριτική ματιά 
με το βλέμμα στο αύριο», ανακτήθηκε 15/05/2016  http://www.seedcenter.gr/ 
128 Χρήστος Τσαμαντάνης «Η κρίση στο πολιτικό σύστημα και στη δημόσια διοίκηση: Μια κριτική ματιά 
με το βλέμμα στο αύριο», ανακτήθηκε 15/05/2016  http://www.seedcenter.gr/ 
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Από όσα εξετάστηκαν στο παραπάνω κεφάλαιο γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι 

οι μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση βρίσκονται σε κομβικό σημείο με τον χρόνο 

να αποτελεί καταλυτικό παράγοντα στα είδη των αλλαγών που πραγματοποιούνται. 

Παρά τα στενά περιθώρια για αλλαγές, η οικονομική κρίση μπορεί να μετατραπεί σε 

μία μοναδική ευκαιρία για ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις και εκσυγχρονισμό της 

ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Μία ιδιαίτερη ευκαιρία για να υλοποιηθούν 

μεταρρυθμιστικές απόπειρες πολλών ετών που θα αναδείξουν έναν διαφορετικό μέχρι 

σήμερα ρόλο στη δημόσια διοίκηση, όπως της αναλογεί. Γιατί μπορεί η κρίση να 

έκανε πιο αισθητές τις παθογένειες και τα τρωτά σημεία του πολιτικοδιοικητικού 

συστήματος, παράλληλα όμως αποτελεί μια ευκαιρία για τη βελτίωση και την 

αντιμετώπιση πολλών εξ αυτών.129 

 

 

 

 

  

                                                             
129Χρήστος Τσαμαντάνης «Η κρίση στο πολιτικό σύστημα και στη δημόσια διοίκηση: Μια κριτική ματιά 
με το βλέμμα στο αύριο», ανακτήθηκε 15/05/2016  http://www.seedcenter.gr/ 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Στη σκιά των ραγδαίων και δυσμενών οικονομικών, κοινωνικών και 

πολιτικών εξελίξεων, η παρούσα εργασία προσέγγισε την επιτακτική ανάγκη 

προώθησης διαρθρωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων που θα ανοίξουν τον δρόμο 

για την ανάκαμψη. Βασικοί μοχλοί της παραγωγικής και οικονομικής 

ανασυγκρότησης αποτελούν : η επιχειρηματικότητα, ο τουρισμός και ο δημόσιος 

τομέας. Η Ελλάδα έχει ανάγκη από ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο που θα υιοθετεί 

πρακτικές ορθολογικές, διαφανείς, κοινωνικά δίκαιες  με όραμα την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας και την έξοδο από την κρίση. 

Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός για την Ελλάδα της ανάκαμψης θέτει ως στόχο 

την αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας με ανάταξη και αναβάθμιση του 

παραγωγικού και κοινωνικού ιστού της χώρας και τη δημιουργία και διατήρηση 

βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, έχοντας ως αιχμή την εξωστρεφή, καινοτόμο και 

ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα και γνώμονα την ενίσχυση της κοινωνικής 

συνοχής και την εστίαση στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. Η εφαρμογή ενός νέου 

αναπτυξιακού μοντέλου θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαμόρφωσης του 

κατάλληλου επιχειρηματικού περιβάλλοντος που θα βοηθά τις επιχειρήσεις να 

εντοπίσουν και αξιοποιήσουν τις νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και να συμμετέχουν σε 

τμήματα παγκόσμιων αλυσίδων. Αυτό προϋποθέτει ταυτόχρονα την απομάκρυνση 

των αναποτελεσματικών θεσμικών, κανονιστικών και διοικητικών εμποδίων στην 

επιχειρηματικότητα καθώς και τη διαμόρφωση και εφαρμογή κινήτρων για την 

ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Το νέο παραγωγικό μοντέλο θα στηρίζεται 

στην εξωστρέφεια και την καινοτομία και προϋποθέτει για να υιοθετηθεί και να 

ευοδωθεί την προσαρμογή των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου 

δυναμικού. Κατά συνέπεια επιβάλλεται ταχεία και αποτελεσματική μετάβαση των 

επιχειρήσεων και των εργαζομένων στα νέα δεδομένα της εποχής ώστε να 

υπερκεραστούν τα εμπόδια που η οικονομική ύφεση επέφερε.  

Η συγκράτηση της αποδιάρθρωσης του παραγωγικού ιστού και η αντιστροφή 

της αποβιομηχάνισης προϋποθέτει τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 

μεταποίησης μέσα από συνολική αναβάθμισή της προς ένα νέο παραγωγικό μοντέλο  

προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία. Οι ελληνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι 

κατάλληλα προετοιμασμένες να προσαρμοστούν και να επωφεληθούν από τις 
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αναπόφευκτες αναδιαρθρώσεις των «αλυσίδων αξίας» τα επόμενα χρόνια τόσο σε 

τοπικό, όσο και σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα απαιτείται 

περισσότερη εστίαση στη υποστήριξη κυρίως των ΜμΕ. Κρίνεται αναγκαία νέα 

χάραξη πολιτικής η οποία θα δώσει την απαραίτητη ώθηση για την ανάκαμψη. 

Μερικά από τα βασικά βήματα για την ανάκτηση και οικονομική ευημερία των ΜμΕ 

είναι οι εναρμονισμένες πολιτικές, η βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης σε 

χρηματοδότηση, η ισχυρή δημόσια ζήτηση για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που 

παράγονται από ΜμΕ, η κατάλληλη προσοχή στις πολιτικές για την αγορά εργασίας, 

η μείωση στα τέλη πληρωμών, και η απλούστευση κανονιστικών και διοικητικών 

απαιτήσεων. 

Σημαντικό πεδίο ανάλυσης της παρούσας εργασίας που αναδύεται βέβαια 

μέσα από τη δυναμική της επιχειρηματικότητας αποτελεί ο τουρισμός. Είναι ένας 

κλάδος που συμβάλλει τα μέγιστα στην βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της 

χώρας με εισροή συναλλάγματος, αύξηση κρατικών εσόδων, δημιουργία θέσεων 

εργασίας, αύξηση εισοδημάτων για τον τόπο και τους κατοίκους της περιοχής 

αντίστοιχα, περιφερειακή κατανομή της ανάπτυξης και της τουριστικής 

κατανάλωσης. 

Οι εκτιμήσεις για τη συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία που 

παρουσιάστηκαν αναδεικνύουν τη δυναμική του στο πλαίσιο της οικονομικής 

ανάπτυξης της χώρας τα επόμενα έτη. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να δοθεί έμφαση 

σε ανεκμετάλλευτους μέχρι σήμερα πόρους-δραστηριότητες που θα ενισχύσουν την 

τουριστική ζήτηση, όπως και στην ανάδειξη της σχέσης μεταξύ τιμής και ποιότητας 

των προσφερόμενων υπηρεσιών από την πλευρά των τουριστικών επιχειρήσεων. 

Είναι επομένως απαραίτητη, η αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού οι 

οποίες θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά στο υφιστάμενο πρότυπο γύρω από τον 

ήλιο και τη θάλασσα, που αποτελεί τον πυλώνα ανάπτυξης του εγχώριου τουριστικού 

προϊόντος. Με σημείο αναφοράς νέους αναδυόμενους προορισμούς και μορφές 

τουρισμού, όπως ο τουρισμός πόλεων, ο συνεδριακός τουρισμός, ο οικοτουρισμός, ο 

θεραπευτικός τουρισμός κ.α. 

Μετά την ανάλυση της δυναμικής της επιχειρηματικότητας και του τουρισμού 

συνεξετάσαμε την αναγκαιότητα των μεταρρυθμίσεων της δημόσιας διοίκησης. Η 
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συστημική σύνδεση των λειτουργιών του διοικητικού συστήματος με τις λειτουργίες 

του πολιτικού συστήματος και της κοινωνίας σε συνδυασμό με την υπάρχουσα 

κατάσταση, αλλά και με τη δυναμική εξέλιξη της οικονομίας και του πολιτικού 

πολιτισμού  μας δημιουργεί μια ισχυρότατη αλληλεπίδραση. Η δημόσια διοίκηση δεν 

μπορεί και δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα στεγανό σύστημα αλλά ως ένας 

«ζωντανός» οργανισμός που επηρεάζει και ταυτόχρονα επηρεάζεται από κάθε πτυχή 

της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής της χώρας. 

Η υποταγή ή εξάρτηση των διαρθρωτικών αλλαγών στην δημόσια διοίκηση 

από τους ποσοτικούς και επείγοντες στόχους της δημοσιονομικής προσαρμογής 

αποτελεί σημαντικό λόγο αποτυχίας της διοικητικής μεταρρύθμισης. Η διοικητική 

μεταρρύθμιση έχει τους δικούς της χρόνους και τους δικούς της ποιοτικούς, καθαρά 

διαρθρωτικούς στόχους χωρίς να συγχέονται με τους δημοσιονομικούς στόχους των 

«αριθμών». Ο στρατηγικός στόχος του διοικητικού εκσυγχρονισμού του κράτους 

είναι η δημιουργία μιας διοίκησης ευέλικτης, παραγωγικής και αποτελεσματικής, 

στόχος που για να επιτευχθεί έχει ανάγκη από ένα σχέδιο, συνεκτικών διαρθρωτικών 

αλλαγών, συνολικό και μακροπρόθεσμο, που να είναι εφαρμόσιμο και να έχει γίνει 

ιδιοκτησία της ίδιας της δημόσιας διοίκησης. 

Σημαντική είναι η αλλαγή της κρατούσας στον χώρο της δημόσιας διοίκησης 

συνείδησης της απραξίας, της λογικής του «τίποτε δεν αλλάζει». Παρά το γεγονός ότι 

δεν μπορούν να αποδοθούν στην ελληνική δημόσια διοίκηση εύσημα για τις 

ανανεωτικές της τάσεις, ωστόσο η κρίση και οι «απαιτήσεις» των καιρών να γίνει 

ξανά το όραμα της διοικητικής αλλαγής πιστευτό. Πρέπει να πεισθούμε και για την 

αναγκαιότητα αλλά και τα οφέλη της αλλαγής. Πρέπει να γίνει κατανοητό από τις 

δημόσιες υπηρεσίες ότι ο μόνος τρόπος για την επιβίωσή τους είναι η αλλαγή τους.  

Στην υφιστάμενη κατάσταση η Ελλάδα χρήζει ενός συνολικού μακρόπνοου 

προγράμματος ριζικής διοικητικής αναδιοργάνωσης που να αποτελεί ιδιοκτησία της 

ίδιας της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και να στηρίζεται στην ευρύτερη δυνατή 

πολιτική συναίνεση και διοικητική αποδοχή. Οι αποσπασματικές και ευκαιριακές 

ρυθμίσεις που γίνονται χωρίς μελέτη από τους εκάστοτε υπουργούς όχι μόνον δεν 

αντιμετωπίζουν τα πάγια και διαχρονικά προβλήματα της ελληνικής δημόσιας 

διοίκησης αλλά επί πλέον τα αναπαράγουν και τα μεγεθύνουν. Επιτακτική 

διαφαίνεται η ανάγκη για δημόσια διοίκηση πολιτικά ουδέτερη, ακομμάτιστη, 

απελευθερωμένη από την πελατειακή και φαυλοκρατική προσκόλληση στην πολιτική 

εξουσία επιφορτισμένη με το έργο της αποτελεσματικής εκπλήρωσης της δημόσιας 
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αποστολής της και την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Τέλος να τονιστεί 

ότι οι μεταρρυθμίσεις δεν επιβάλλονται, υλοποιούνται και ριζώνουν με την συνειδητή 

συμμετοχή των δημοσίων υπαλλήλων, στους οποίους και απευθύνονται. 

«…Ένας νέος κόσμος γεννιέται σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο μέσα 

από συγκρούσεις, έριδες, ρήξεις και οδύνες και κοινωνική ανασφάλεια. Ας τον 

αφουγκραστούμε, ας προσπαθήσουμε να τον καταλάβουμε, αν θέλουμε να 

παρέμβουμε συνειδητά για να τον επηρεάσουμε ή και να τον αλλάξουμε και όχι 

απλώς να τον υποστούμε αγκιστρωμένοι δογματικά στις κλονιζόμενες από τους 

παγκόσμιους ανέμους βεβαιότητές μας, οργισμένοι και αγανακτισμένοι απλώς για 

την αδικία και το κακό που μας έτυχε. Αν πιστεύουμε ειλικρινά ότι μπορούμε να 

ορίζουμε, έστω και εν μέρει, την εθνική μας μοίρα και δεν θέλουμε να μετατραπούμε 

σε παθητικούς και ανήμπορους θεατές της, οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε τα 

όρια και τις δυνατότητές μας και να καταλάβουμε αυτό που γίνεται χωρίς εμάς και 

για μας, καθώς και αυτό, το ελάχιστο, που μπορούμε να κάνουμε, Εμείς, ως 

οργανωμένο, εύτακτο και αυτο-προσδιοριζόμενο πολιτικό και κοινωνικό 

σύνολο…»130 

 
 

 

 

  

                                                             
130Μανιτάκης Α., Το άδοξο τέλος της Μεταπολίτευσης και οι όροι ανάδυσης ανάδυση μιας νέας 
μεταπολιτευτικής περιόδου, σελ 18 , ανακτήθηκε 20/05/2016 
 http://law-constitution.web.auth.gr/manitakis/end-of-dictatorship/  
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