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Κείµενα Περιφερειακής Επιστήµης, Τοµος VII, (1), 2016
Συντακτικό Σηµείωµα
Το παρόν τεύχος του επιστηµονικού περιοδικού «Κείµενα Περιφερειακής Επιστήµης»
αποτελεί µια συλλογή από επιστηµονικά άρθρα τα οποία διαπραγµατεύονται επίκαιρα θέµατα
της περιφερειακής επιστήµης.
Το πρώτο άρθρο, µε τίτλο: «Κύπρος: Από το µοντέλο της Κοινοτικής Ανάπτυξης του
1960, της Κοινοτικής Ανασυγκρότησης του 1974, στο µοντέλο ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής
Σύγκλισης» µε συγγραφέα τον Στέφανο Κόφφα, διαπραγµατεύεται τους τρόπους εφαρµογής
της κοινοτικής ανάπτυξης στην Κύπρο από την κήρυξη της ανεξαρτησίας της ως κυρίαρχο
κράτος ως σήµερα. Ειδικότερα, περιγράφονται τα µοντέλα της κοινοτικής παρέµβασης σε
συνθήκες εκτάκτου ανάγκης καθώς και της κοινοτικής ανασυγκρότησης, βάσει των
γεγονότων των ενδοκοινοτικών συγκρούσεων µε αποκορύφωµα την εισβολή και κατοχή,
όπως επίσης της κοινοτικής οργάνωσης και του Ευρωπαϊκού κοινοτικού σχεδιασµού που
υλοποιήθηκαν κατά την µετα-πολεµική περίοδο.
Στο δεύτερο άρθρο, µε τίτλο: «Μια προτεινόµενη χρήση της µεθόδου Ανάλυση
Απόκλισης-Συµµετοχή» µε συγγραφέα τον Γιώργο Ξανθό, προτείνεται η χρήση της µεθόδου
απόκλισης-συµµετοχής σε µεγέθη που αφορούν στον κλάδο του τουρισµού. Συγκεκριµένα, η
προτεινόµενη µέθοδος αναλύει τη µεταβολή του αριθµού των διανυκτερεύσεων ανά
περιφερειακή ενότητα στην Ελλάδα σε δυο περιόδους την περίοδο 2003-2009 και 2009-2015,
χρησιµοποιώντας δύο µεταβλητές, τις αφίξεις και το µέσο αριθµό διανυκτερεύσεων ανά
επισκέπτη.
Το τρίτο άρθρο, µε τίτλο: «Ζητήµατα χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης του τουρισµού
υγείας στην Ελλάδα» µε συγγραφέα τη Μαριλένα Παπαγεωργίου, εστιάζει στον τουρισµό της
υγείας δίνοντας έµφαση στα θετικά οφέλη που µπορεί να αποκοµίσει η περιφερειακή
οικονοµία στην Ελλάδα. Παράλληλα, η συγγραφέας προτείνει και τρόπους παρέµβασης
προκειµένου η Ελλάδα να διεκδικήσει το µερίδιο που της αναλογεί από την παγκόσµια και
ραγδαία εξελισσόµενη αυτή αγορά.
Το τέταρτο άρθρο, µε τίτλο: «Αξιολόγηση ελληνικών ιστοσελίδων ιατρικού τουρισµού µε
σκοπό την εφαρµογή µιας επιτυχηµένης στρατηγικής µάρκετινγκ» µε συγγραφείς τους, Βίκυ
Κατσώνη, Άσπα Γούλα, Ολυµπία Καραγιάννη, Αικατερίνη Πρεζάνη, Παναγιώτης
Παπαντωνίου και Μαρία Χατζηδηµητρίου, εστιάζει στη µελέτη της σχέσης των ιστοσελίδων,
µε τον ιατρικό τουρισµό που παρέχεται στην Ελλάδα. Βασικός στόχος του άρθρου είναι η
καταγραφή των ελλείψεων αλλά και των προνοµίων που έχει η Ελλάδα σε σχέση µε τον
ιατρικό τουρισµό και τα πληροφοριακά συστήµατα που διαθέτει για να τον προωθήσει σε
χώρες του εξωτερικού.
Το πέµπτο άρθρο, µε τίτλο: «Η Κρίση Χρέους και το ‘Στοίχηµα’ της Οικονοµικής
Ανάπτυξης στην ΕΕ: Ο Ρόλος της Εκπαίδευσης και της Καινοτοµίας» µε συγγραφείς τους,
Γεώργιο Μ. Κορρέ, Χρίστο Λαδιά και Αικατερίνη Κόκκινου, διαπραγµατεύεται τη
δηµιουργία δηµοσίων ελλειµµάτων το οποίο είναι ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα της
οικονοµικής πολιτικής που οφείλεται κυρίως στη µείωση της παραγωγής αλλά και στην κακή
διαχείριση των οικονοµικών. Ειδικότερα, το συγκεκριµένο άρθρο επιχειρεί να εξετάσει και
να αναλύσει την εξέλιξη του δηµοσίου χρέους σε σχέση µε την αναπτυξιακή διαδικασία και
την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού για την ΕΕ µε έµφαση στην ελληνική οικονοµία.
Το έκτο άρθρο, µε τίτλο: «Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση και ανθρώπινο κεφάλαιο. Η
περίπτωση της Ελλάδας» µε συγγραφέα την Όλγα Παπαδοπούλου, εστιάζει στην
επικρατούσα κατάσταση στο πεδίο της εκπαίδευσης και γενικότερα του ανθρώπινου
κεφαλαίου. Το εξαιρετικά κρίσιµο ερώτηµα που τίθεται στη συγκεκριµένη εργασία είναι ποια
είναι η κατάσταση που επικρατεί στο πεδίο της εκπαίδευσης, στα πλαίσια της Στρατηγικής
«Ευρώπη 2020», αλλά και ποια η συσχέτιση της εκπαίδευσης µε την επικινδυνότητα
παρουσίασης της ανεργίας. Τονίζεται επίσης ότι η κατανόηση της σηµασίας της εκπαίδευσης
και οι σχετικές µε αυτήν προκλήσεις είναι θεµελιώδους σηµασίας, για την ανάπτυξη και την
ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας.
Το έβδοµο άρθρο, µε τίτλο: «Η συνταγµατική κατοχύρωση της περιφερειακής ανάπτυξης
στην Ελλάδα-Η διαλεκτική της σχέση µε τη διοικητική αποκέντρωση και την τοπική
αυτοδιοίκηση» µε συγγραφείς τους Άννα Λιγωµένου, Αιµιλία Παπάζογλου-Μητροπούλου
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και Λάµπρο Μπαµπαλιούτα, αναδεικνύει τη σηµασία της θεσµικής και συνταγµατικής
ενδυνάµωσης της Περιφέρειας. Αυτή η ενδυνάµωση των περιφερειακών δοµών διοίκησης θα
λάβει χώρα µέσα από τη θεσµική ενίσχυσή τους µε περισσότερες αρµοδιότητες, αλλά και από
την υιοθέτηση ενός σαφούς στρατηγικού «αποκεντρωτικού» σχεδιασµού µε αποπολιτικοποιηµένες δοµές αποκεντρωτικής διοίκησης, και σταθερή συνεργασία µε όλες τις
βαθµίδες της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Το όγδοο άρθρο, µε τίτλο: «Η συµµετοχική προσέγγιση στη διατύπωση σχεδιαστικών
στόχων στο πλαίσιο του πολιτιστικού σχεδιασµού-Η εµπειρία του ‘DemoCU’» µε συγγραφείς
τους Νεκταρία Μαραβά, Ανδρέα Αλεξόπουλο και Αναστασία Στρατηγέα, διαπραγµατεύεται
το ρόλο του πολιτισµού ως ενός σηµαντικού πυλώνα στην αναπτυξιακή προσπάθεια των
τοπικών κοινωνιών. Πιο συγκεκριµένα, η παρούσα εργασία εστιάζει στην παρουσίαση της
εµπειρίας που αποκτήθηκε από την υλοποίηση ενός καινοτόµου συµµετοχικού εγχειρήµατος
στον ∆ήµο Κορυδαλλού, µέσα από την υλοποίηση του έργου ‘DemoCU’ (Democratic
Culture).
Το ένατο άρθρο, µε τίτλο: «Συµµετοχική διαχείριση πολιτιστικών πόρων ως πυλώνας
τοπικής ανάπτυξης: Η περίπτωση της οικιστικής Ενότητας Κισσάµου» µε συγγραφείς τους
Γιώργο Σωµαράκη, Μαρία Παναγιωτοπούλου, Μαρία Λάµπρου και Αναστασία Στρατηγέα,
εστιάζει το ενδιαφέρον της στη βιώσιµη αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς της
οικιστικής ενότητας Κισσάµου Χανίων, µιας διακριτής χωρικής οντότητας του ελλαδικού
χώρου ως προς την πολιτιστική της ιδιοµορφία και ταυτότητα.
Το δέκατο άρθρο, µε τίτλο: «Ευθυγράµµιση και νέες κατευθύνσεις της γεωργικής
πολιτικής. Προτεραιότητες και έλεγχοι. Περιοχή µελέτης Περιφέρεια Θεσσαλίας» µε
συγγραφείς τις Όλγα Γιώτη Παπαδάκη και Αντωνία Π. Οµπαϊντού, διαπραγµατεύεται την
πρόσφατη µεταρρύθµιση της κοινής γεωργικής πολιτικής της ΕΕ και τον στόχο που έχει τεθεί
αυτό της ενίσχυσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων. Ουσιαστικά, σε αυτή την εργασία
καταγράφεται το επίπεδο ενηµέρωσης των αγροτών σε σχέση µε αυτή την µεταρρύθµιση
καθώς επίσης η δυνατότητα και η διάθεσή τους να την ενστερνιστούν και να την στηρίξουν
κατά τρόπο που θα επιφέρει αποτελέσµατα που δεν θα αποσκοπούν µόνον στην εκταµίευση
των προβλεπόµενων επιδοτήσεων, αλλά και στην συνολική επιτυχία της πολιτικής που έχει
υιοθετηθεί.
Το ενδέκατο άρθρο, µε τίτλο: «Ηθικοί Κίνδυνοι κατά την Παροχή Εγγυήσεων στη
Χρηµατοδότηση Επιχειρήσεων: Εµπειρική Μελέτη του Προγράµµατος ΤΕΜΠΜΕ σε
Σερραίους Επιχειρηµατίες Ορεινών, Ηµιορεινών και Πεδινών περιοχών» µε συγγραφείς τις
Χρυσάνθη Μπαλωµένου και Μαριάνθη Μαλιάρη, µελετούνται οι ηθικοί κίνδυνοι κατά την
παροχή Εγγυήσεων στη δανειοδότηση των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
(ΜΠΜΕ). Επιπλέον, διερευνάται η εφαρµογή του προγράµµατος του Ταµείου Εγγυοδοσίας
Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ), µε εστίαση στους Σερραίους
επιχειρηµατίες που έλαβαν τα συγκεκριµένα δάνεια.
Το δωδέκατο άρθρο, µε τίτλο: «Γενικό Εµπορικό Μητρώο και υπηρεσία µιας στάσης. Η
πρώτη εφαρµογή: Αξιολόγηση και λειτουργία του νέου θεσµού στο Νοµό Λάρισας» µε
συγγραφείς τους Αντωνία Π. Οµπαϊντου, Νίκη Γ. Καραµπά και Χαράλαµπο Λ. Ζήση
παρουσιάζει και αξιολογεί το θεσµό του Γ.Ε.ΜΗ και της Υπηρεσίας Μιας Στάσης ορίζοντας
σαν περιοχή µελέτης το Νοµό Λάρισας.
Τέλος, το δεκατοτρίτο άρθρο, µε τίτλο: «Ασφάλεια των Λιµενικών εγκαταστάσεων και
των Λιµένων» µε συγγραφέα την Κέρη Π. Μαυροµµάτη, αναλύει τα αίτια θέσπισης και την
ευθύνη του κάθε συµβαλλοµένου κράτους, όπως του ελληνικού κράτους, για την εφαρµογή
των κυριότερων ειδικών διεθνών, κοινοτικών και εθνικών κανόνων για τα εφαρµοστέα µέτρα
και τις εφαρµοστέες διαδικασίες ενίσχυσης της ασφάλειας (security) στις λιµενικές
εγκαταστάσεις και στα λιµάνια στην ελληνική επικράτεια.
Η συντακτική οµάδα του επιστηµονικού περιοδικού «Κείµενα Περιφερειακής Επιστήµης»
ευχαριστεί τους συγγραφείς για την πολύτιµη συνεργασία.
Εκ µέρους της συντακτικής οµάδας,
∆ρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος
RSI Journal

Κείµενα Περιφερειακής Επιστήµης, Τοµος VII, (1), 2016

Title in line 15

Άρθρα

9

10

Κείµενα Περιφερειακής Επιστήµης, Τοµος VII, (1), 2016

Κόφφας Σ., Κείµενα Περιφερειακής Επιστήµης, Τοµος VII, (1), 2016, pp. 11-21

11

article_1_start_page_bookmark

ΚΥΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ
1960, ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ 1974, ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΣΎΓΚΛΙΣΗΣ
Στέφανος ΚΟΦΦΑΣ
Πανεπιστήµιο Frederick, Κύπρος
koffas@gmx.de

Περίληψη
Το κείµενο διαπραγµατεύεται τους τρόπους εφαρµογής της κοινοτικής ανάπτυξης στην
Κύπρο από την κήρυξη της ανεξαρτησίας της ως κυρίαρχο κράτος ως σήµερα, µέσα από απτά
παραδείγµατα καταγραφής των απαιτούµενων προσαρµογών στα δεδοµένα και τις επιδράσεις
εσωτερικές-εξωτερικές, σχεδιαζόµενες-έκτακτες στις εκάστοτε συγκυρίες. Περιγράφονται τα
µοντέλα της κοινοτικής παρέµβασης σε συνθήκες εκτάκτου ανάγκης καθώς και της
κοινοτικής ανασυγκρότησης, βάση των γεγονότων των ενδοκοινοτικών συγκρούσεων µε
αποκορύφωµα την εισβολή και κατοχή, όπως επίσης της κοινοτικής οργάνωσης και του
Ευρωπαϊκού κοινοτικού σχεδιασµού που υλοποιήθηκαν κατά την µεταπολεµική περίοδο.
Λέξεις Κλειδιά: Κύπρος και κοινοτική ανάπτυξη, κοινοτική ανασυγκρότηση, ευρωπαϊκός
κοινοτικός σχεδιασµός
1. Η έννοια της κοινοτικής ανάπτυξης
Η ανάπτυξη σύµφωνα µε τον ορισµό των Ηνωµένων Εθνών είναι «το σύνολο των
διαδικασιών µε τις οποίες οι κάτοικοι µιας χώρας ενώνουν τις προσπάθειές τους µε εκείνες
των κρατικών αρχών, για να βελτιώσουν τις οικονοµικές, κοινωνικές και εκπολιτιστικές
συνθήκες» (Report of the Economic and Social Council E2931 Annex III σε: Σταθόπουλο,
1990: 34) στις οποίες ζουν και δραστηριοποιούνται. Πρόκειται για µια δυναµική διαδικασία η
οποία εξελίσσεται διαχρονικά και χωροχρονικά, προσαρµοζόµενη στις εκάστοτε
κοινωνικοπολιτικές συνθήκες, επιδιώκοντας την πρόοδο µέσα από συγκεκριµένες
παρεµβάσεις για αλλαγή. Οριζόµενη ως διαδικασία βελτίωσης και προόδου η εφαρµογή της
κοινοτικής ανάπτυξης είναι αλληλένδετη µε την δράση για κοινωνική αλλαγή. Συγκεκριµένα
η ανάπτυξη προϋποθέτει την κοινωνική αλλαγή και λαµβάνει χώρα «όταν η κοινωνική
πραγµατικότητα µετασχηµατίζεται και όταν η τοπική κοινωνία επινοεί νέους τρόπους
χειρισµού των προβληµάτων της, αναλαµβάνοντας δράσεις οι οποίες µετασχηµατίζουν το
κοινωνικό και πολιτισµικό της περιβάλλον. Αυτές οι αλλαγές στοχεύουν στην ικανοποίηση
των αναγκών της κοινότητας και στην αντιµετώπιση των καταστάσεων οι οποίες γεννούν τα
προβλήµατα» (Ζαϊµάκης, 2002: 162).
Η κοινοτική ανάπτυξη δίνει έµφαση στην ανθρωποκεντρική προσέγγιση και ακολουθεί
την βασική αρχή, σχετικά µε την συνέργεια των κοινωνικών οµάδων και πολιτών όσον
αφορά την εξέλιξη και πρόοδό τους. ∆ηλαδή η κοινωνική ανάπτυξη βασίζεται πέραν της
συνεισφοράς της πολιτείας, στην αξιοποίηση των εγγενών δυνάµεων και ικανοτήτων, τόσο
των ατόµων, όσο και των κατά τόπου πόρους των κοινοτήτων (Jenkins, Smith, 2001: 20,
Atal, 1997: 7-9). Προσανατολίζεται στην ενίσχυση της ποιότητας ζωής µε την αξιοποίηση
όσο το δυνατό µεγαλύτερου µέρους των ανθρωπίνων πόρων αποσκοπώντας µεταξύ άλλων
και στην υπέρβαση τριών βασικών εµποδίων: της φτώχειας, της ανεργίας και του κοινωνικού
αποκλεισµού και περιθωριοποίησης (Atal, 1997: 8). Αποτελεί µια συνειδητή προσπάθεια
παρέµβασης για βελτίωση και θετική αλλαγή µε έµφαση στην εκπαίδευση των πολιτών κατά
την οποία η προσωπική ανάπτυξη αθροιστικά εξασφαλίζει στην συνέχεια την κοινωνική
πρόοδο (Midgley, 1995). Η βασική έννοια κλειδί για την κοινοτική ανάπτυξη είναι η
συµµετοχή των πολιτών και η συνειδητοποίηση ότι, διαφορετικές κοινωνικές οµάδες και
περιοχές θέτουν διαφορετικούς στόχους ανάλογα µε τις αξίες και τις κανονιστικές ρυθµίσεις,
στις οποίες υπόκεινται την εκάστοτε χρονική στιγµή.
Οι διαφορετικές µορφές άµεσες-έµµεσες που λαµβάνει η ανάπτυξη ως εφαρµοσµένη
διαδικασία αποτυπώνονται στους τρόπους σχεδιασµού και υλοποίησής τους, ανάλογα προς
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τις εκάστοτε πολιτικές καταστάσεις, τις ευνοϊκές ή µη οικονοµικές συνθήκες, τις στρατηγικές
έξωθεν παρεµβάσεις, τους υπάρχοντες πόρους, αλλά κυρίως την κοινωνική συνοχή και του
βαθµού συµµετοχής των πολιτών. Σύµφωνα µε τους Beresford και Croft (1993: 118), η
κοινοτική ανάπτυξη περιλαµβάνει έναν πλουραλισµό εκφάνσεων που εκτείνονται από την
ενθάρρυνση της αλληλοβοήθειας έως την πολιτικοποίηση της κοινότητας και από την
προώθηση συνεργατικών πρακτικών έως την αντιπαράθεση. Απώτερος σκοπός είναι ο
ακριβής προσδιορισµός των αναγκών-προβληµάτων και η επίλυσή τους µέσα από την
κινητοποίηση σε συλλογικές δράσεις. Ως προς την εφαρµογή της η κοινοτικής ανάπτυξη
διακρίνεται σε τρεις τύπους: ο πρώτος τύπος αφορά στην δηµιουργία δικτύων
αλληλοϋποστήριξης σε επίπεδο γειτονιάς, µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών φροντίδας. Ο
δεύτερος τύπος αφορά οµάδες αυτοβοήθειας για την προσφορά υλικών παροχών-βοηθηµάτων. Ο τρίτος τύπος κοινοτικής ανάπτυξης αφορά στον επηρεασµό των κέντρων λήψης
αποφάσεων σχετικά µε την υλοποίηση µιας ενέργειας ή την ακύρωση µιας απόφασης, και
συνδέεται µε τη δηµιουργία οµάδων δράσης (Thomas, 1983: 109).
2. Προσεγγίσεις της κοινοτικής ανάπτυξης
Αναφορικά µε το ιδεατό πρότυπο της συλλογικής κινητοποίησης και της εκούσιας
συµµετοχής των ατόµων σε τοπικής εµβέλειας προσπάθειες για ανάπτυξη, δεν θα πρέπει να
παραγνωρίζεται το γεγονός της σύγχρονης πραγµατικότητας του νεοφιλελεύθερου
οικονοµικού µοντέλου αλλά και τρόπου ζωής. Συγκεκριµένα, υπάρχουν σηµαντικά
ιδεολογικά ζητήµατα, όπως και πρακτικής φύσεως παράγοντες που επηρεάζουν την
εφαρµογή της συµµετοχικής διαδικασίας στην ανάπτυξη. Στο µικροεπίπεδο των
υποκειµένων, ο ατοµοκεντρικός και ωφελιµιστικός προσανατολισµός στα σύγχρονα ατοµικά
δρώµενα, έχει περιορίσει την απρόσκοπτη συµµετοχή των ατόµων. Και αυτό γιατί η
διαδικασία της ανάπτυξης δεν αποτελεί πλέον µόνο συλλογικό στόχο αλλά είναι
συνυφασµένη πολύ περισσότερο µε την προσπάθεια για προσωπικό όφελος είτε έµµεσα (π.χ.
γνωριµίες και προβολή) είτε άµεσα (π.χ. ως προστάδιο µιας επιθυµητής επαγγελµατικής
συνεργασίας) στις συµµετοχικές δραστηριότητες.
Στο µακροεπίπεδο των κοινωνικών προσεγγίσεων, η µετασχηµατιστική προοπτική βάση
της ριζοσπαστικής προσέγγισης (Ledwith, 2006), για ανάπτυξη επικεντρώνεται στην
αντίληψη της ενδυνάµωσης, της κριτικής συνειδητοποίησης και της εκπαίδευσης της τοπικής
κοινωνίας. Το κύριο µέληµα σε αυτή την προσέγγιση είναι η ενεργοποίηση των κατοίκων ως
ορθολογικά σκεπτόµενων πολιτών, που µαθαίνουν-εκπαιδεύονται να διεκδικούν τα
δικαιώµατά τους ακόµη και µε δυναµικό τρόπο, επιχειρώντας να ανατρέψουν τις υφιστάµενες
καταστάσεις στέρησης και καταπίεσης (Φρέιρε, 1985), επιδιώκοντας ταυτόχρονα µεγαλύτερο
βαθµό κοινωνικής δικαιοσύνης. Ανάλογα µε την χώρα και τον τρόπο λειτουργίας των
συστηµάτων τους (αξιοκρατικό, επηρεαζόµενο, διαπλεκόµενο), παρατηρούνται σηµαντικές
διαφορές στις µορφές δράσης-συµµετοχής (Κόφφας, 2011: 5), όσο και στον βαθµό
εφαρµογής της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Η πλουραλιστική προσέγγιση σύµφωνα µε τον (Popple, 2000) συνδέει την κοινοτική
ανάπτυξη µε πρακτικές που εκπορεύονται από το µοντέλο του κοινωνικού σχεδιασµού µε την
ταυτόχρονη εµπλοκή των µελών της κοινότητας σε συλλογικά σχήµατα αυτοβοήθειας για την
επίλυση συγκεκριµένων κοινών προβληµάτων. Ωστόσο, και γι αυτή την προσέγγιση, η έννοια
της συµµετοχής παραπέµπει σε µια διαδικασία αλληλεπίδρασης µεταξύ των µελών της
κοινωνίας και αντιπροσώπων δηµόσιου ή άλλων φορέων, χωρίς όµως να αποσαφηνίζει τη
φύση της αλληλεπίδρασης. Εάν ληφθεί υπόψη η διαφορετικότητα της δηµόσιας εµπλοκής
κατά την εκπόνηση του σχεδιασµού, αλλά και οι µορφές της επιδιωκόµενης συµµετοχής των
πολιτών, η εφαρµογή της αλληλεπίδρασης µεταξύ τους σύµφωνα µε την Arnstein (1969)
διακρίνεται σε µια κλίµακα (οκτώ επιπέδων), που ξεκινούν από τη γνήσια συµµετοχή και
φτάνουν έως τη χειραγώγηση. Η εργαλειοποίηση της πολιτικής και οικονοµικής ζωής µιας
χώρας και η αποδοχή ή αντίθετα η απαξίωση των αρχών και αξιών στις συµπεριφορές των
πολιτών, διαφοροποιούν την αυθεντικότητα της συµµετοχής και την αποτελεσµατικότητα
των παρεµβάσεων (Arnst, 1997: 110-111).
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3. Σχέση ανάπτυξης και οικονοµίας
Ιστορικά παρόλο που ως έννοια η ανάπτυξη έχει συνδεθεί ως επί το πλείστον µε
οικονοµικούς όρους, όπως η µεγέθυνση των χρηµατοοικονοµικών µεγεθών κάθε χώρας
(Φωτόπουλος, 2005, σελ.169), µέσω κυρίως της παραγωγικής και εξαγωγικής
δραστηριότητας (Ipsilantis, Sdrolias et.al., 2006: 28), η απόδοση και η ανταγωνιστικότητα
(Stiglitz, 2002: 16), ωστόσο εξίσου σηµαντική είναι και η ανάπτυξη στον κοινωνικό τοµέα. Η
κοινωνική ανάπτυξη συνδέεται µε στρατηγικές παρέµβασης µε σκοπό την επίλυση
κοινωνικών προβληµάτων, την κάλυψη αναγκών, την εξέλιξη και την βελτίωση των όρων
ζωής σε όλους τους τοµείς (Midgley, 1995: 59). Η πραγµάτωσή της αναφέρεται σε µια
δυναµική αλληλουχία δράσεων συµµετοχικού χαρακτήρα, που προωθεί την αλλαγή δοµών,
την λειτουργία συστηµάτων, την νοοτροπία, τις στάσεις και τις συνήθειες, αποβλέποντας
στην βελτίωση των κοινωνικών και πολιτισµικών συνθηκών για πρόοδο και ευηµερία του
συνόλου.
Η αντίληψη, ότι η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του πληθυσµού βασίζεται µόνο στην
οικονοµική διάσταση της ανάπτυξης, αποδείχθηκε λανθασµένη, καθότι όχι µόνον είναι
µονόπλευρη και επικεντρωµένη στον υλιστικό κοµµάτι, αλλά περιθωριοποιεί και δεν
επιλαµβάνεται το κοµµάτι των άυλων ανθρώπινων αναγκών. ∆ιότι «η κοινωνική ανάπτυξη
παρέχει µια ευρεία µακρο-προοπτική που εστιάζεται στις κοινότητες και τις κοινωνίες,
δίνοντας έµφαση στη σχεδιασµένη παρέµβαση, προάγοντας µια δυναµική προσέγγιση
προσανατολισµένη στην αλλαγή, η οποία είναι περιεκτική και οικουµενική και πάνω από όλα
επιζητεί να εναρµονίσεις τις κοινοτικές παρεµβάσεις µε τις προσπάθειες οικονοµικής
ανάπτυξης. Η προσέγγιση της κοινωνικής ανάπτυξης ενοποιεί µε έναν ιδιαίτερο τρόπο τον
οικονοµικό µε τους κοινωνικούς σκοπούς» (Ζαϊµάκης, 2002: 154). Η σχέση συνέργειας και
αλληλοσυµπληρωµατικότητας µεταξύ κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης αναφέρεται
από τον Titmuss (1966: 109) ως το απαραίτητο στοιχείο ισορροπίας της κοινωνίας και της
εύρυθµης λειτουργίας της1.
Η διεθνής εµπειρία σύµφωνα µε τον (Ροζανβαλόν, 2001) έχει δείξει ότι, οι πολιτικές
παρέµβασης που αφορούν αναπτυξιακές διαδικασίες και σχεδιάζονται µε βάση τη
“µηχανιστική” ή µονόπλευρη προσέγγιση έχουν καταστεί σε γενικές γραµµές
αναποτελεσµατικές. Αυτό που προέχει από πλευράς αποτελεσµατικότητας είναι η ανάδειξη
της σηµασίας των “οριζόντιων ή διακλαδικών παρεµβάσεων”, προκειµένου να
αντιµετωπιστούν µε τρόπο πολύπλευρο διαφορετικής υφής προβλήµατα, που αφορούν µια
περιοχή. Με τον τρόπο αυτό, αναδεικνύεται και η σηµασία του σχεδιασµού αναπτυξιακών
παρεµβάσεων µε όρους προσκείµενους στις συνθήκες κάθε περιοχής, προκειµένου να
καταστεί εφικτή η αντιµετώπιση της ιδιαιτερότητας κάθε ξεχωριστής περίπτωσης (Σπιλάνης
Α., Κιζός Θ., Ιωσιφίδης Θ., 2004: 24). Η διασύνδεση των διαφορετικών τοµέων, η δικτύωση
των ποικίλων δοµών και υπηρεσιών και, κατ’ επέκταση, ο συντονισµός τους, αποτελούν τον
πυρήνα του οργανωτικού-διοικητικού µοντέλου για την άσκηση αποτελεσµατικών
παρεµβάσεων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη.
Εξάλλου δεν θα πρέπει να παραγνωρίζεται, ότι η συσχέτιση της οικονοµικής µε την
κοινωνική ανάπτυξη, συνδέεται σήµερα όλο και περισσότερο µε ολιστικές προσεγγίσεις. Στα
πλαίσια αυτά ανήκουν αφενός η αξιοποίηση όλων των διαθέσιµων πόρων, όχι εξ ανάγκης
αποκλειστικά υλικών-οικονοµικών, όπως είναι π.χ. του τοπικού κοινωνικού κεφαλαίου2 κάθε
περιοχής (Dhesi, 1983: 202). Κι αφετέρου οι τάσεις εξορθολογισµού και ο έλεγχος
κατανοµής των δαπανών που χρησιµοποιούνται στις αναπτυγµένες χώρες, ως αναπόσπαστο
κοµµάτι του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας τους, µε απώτερο σκοπό την βελτίωση της
αποτελεσµατικότητας σε κάθε είδος σχεδιασµού και παρεµβάσεων (Chelimsky E., Shadish
1

Όπως συγκεκριµένα αναφέρει ο Titmuss (1966: 39) η οικονοµική ανάπτυξη είναι η µια από τις
δύο όψεις µιας συνολικής στρατηγικής για την ανάπτυξη µιας κοινωνίας. Η άλλη είναι η κοινωνική
ανάπτυξη. Εκείνο που χρειάζεται µια κοινωνία είναι η ισόρροπη ανάπτυξη. ∆ηλαδή η οικονοµική
πολιτική δεν µπορεί και δεν πρέπει να διαχωρίζεται από την κοινωνική πολιτική. Η κοινοτική
ανάπτυξη ως προσέγγιση παρέµβασης, αποβλέπει στην ισόρροπη ανάπτυξη.
2
2 Το κοινωνικό κεφάλαιο κάθε περιοχής µπορεί να προσδιοριστεί ως το δυναµικό γνώσης,
αξιών, κανόνων και κοινωνικών δικτύων που αναπτύσσονται τοπικά και συµβάλει στη
συσσώρευση κοινωνικών αγαθών, ιδιαίτερα µέσω των συλλογικών δράσεων (Murray, 2000: 99-108)
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W.,1997). Τα τελευταία χρόνια όπου οι παραγωγικές, οικονοµικές και εµπορικές
δραστηριότητες τέθηκαν στο µεγαλύτερο µέρος τους υπό την κυριαρχία της οικονοµίας της
αγοράς, αναπτύχθηκε και το µοντέλο της κοινωνικής οικονοµίας, ως εργαλείο
προσφορότερης αξιοποίησης όλων των πόρων, που µπορούν να συµβάλουν στην κοινωνική
ευηµερία. Το µοντέλο της κοινωνικής οικονοµίας προσβλέπει στην ανάπτυξη κάνοντας
χρήση παραγωγικών δραστηριοτήτων µικρής κλίµακας, που αφορούν τις κατά τόπου
περιοχές, δηλαδή στον φυσικό χώρο δραστηριοποίησης των ατόµων και είναι
προσανατολισµένες στις αξίες χρήσης των αποτελεσµάτων τοπικά (Goldsmith, 1996: 503). Η
εφαρµογή της προσπάθειας αυτής περιλαµβάνει την σύνδεση της τοπικής κοινωνίας και των
πόρων που διαθέτει µε τους πόρους του ευρύτερου κοινωνικοοικονοµικού περιβάλλοντος,
χρησιµοποιώντας την αλληλεπίδρασή τους ως εκατέρωθεν όφελος και για τις δύο πλευρές.
4. Ιστορική αναδροµή της κοινοτικής ανάπτυξης στην Κύπρο
Η έννοια της ανάπτυξης κατέδειξε, ότι πρόκειται για µια διαδικασία που αποτελεί
µακροχρόνιο αποτέλεσµα πολυάριθµων αλλαγών, αφού πρόκειται για συνεχή, δυναµική
διαδικασία µε την συµµετοχή πολυσύνθετων παραγόντων. Αυτό που αλλάζει στην εξελικτική
πορεία της αναπτυξιακής διαδικασίας κατά τις διαφορετικές χρονικές περιόδους και στις
διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές είναι οι µορφές και ο τρόπος µε τον οποίο συντελείται.
∆ηλαδή οι διαφορές που παρατηρούνται κατά χώρα, οφείλονται στις ιδιοµορφίες του
γεωφραφικού χώρου και των υποκειµένων που δραστηριοποιούνται σ΄αυτόν, δηλ. στην
επίδραση των διεθνών σχέσεων, του κυρίαρχου οικονοµικού µοντέλου, της κουλτούρας και
της νοοτροπίας, αλλά και στις περιστάσεις των ιστορικών συµβάντων. Η κατανόηση λοιπόν
της κοινοτικής ανάπτυξης στην Κύπρο, προϋποθέτει την διερεύνηση αυτών των παραγόντων
που επηρέασαν την εξέλιξη της στην σηµερινή της µορφή (Koffas, 2014: 2-3).
Στην περίπτωση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, το 1960 το νεότευκτο, µετά τον νικηφόρο
πόλεµο κατά της αγγλικής αποικιοκρατίας κράτος, ξεκίνησε να δροµολογεί αναπτυξιακές
πολιτικές σχεδιασµού και ολιστικών πολιτικών σε θέµατα εργασίας, οικογένειας,
οικονοµικής υποστήριξης, µε όραµα την εδραίωση της κοινωνικής ευηµερίας µέσα από µια
σειρά αναπτυξιακών δράσεων σε δύο κατευθύνσεις. Από τη µια επεδίωξε και δηµιούργησε
στενές σχέσεις µε διεθνείς οργανισµούς όπως ο ΟΗΕ, το συµβούλιο της Ευρώπης, χτίζοντας
συνεργασίες οικονοµικής και όχι µόνο υφής και αποκοµίζοντας πρόσβαση σε τεχνογνωσία
και πολύτιµη εµπειρία, από άλλες χώρες και οργανισµούς. Από την άλλη προώθησε αλλαγές
µε εισαγωγή εσωτερικών διατάξεων και νοµοθετηµάτων στα πλαίσια εκσυγχρονισµού της
διοίκησης του κράτους και ταυτόχρονα µε την προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης, έδωσε
βαρύτητα στην συµµετοχή των κοινοτήτων και στην ευαισθητοποίηση των ατόµων στις
διαδικασίες των σχεδιαζόµενων πολιτικών (Νεοφύτου, 2011: 174-175). Η πενταετία ωστόσο
1960-1965, που σηµαδεύτηκε από την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που διαµόρφωσαν τα
γεγονότα του 1963-1964 (διακοινοτητικές ταραχές, ένοπλες συρράξεις, µετακίνηση
πληθυσµού µεταξύ ελληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων), ανέκοψε την αναπτυξιακή πορεία
της Κύπρου και οδήγησε αναγκαστικά σε αναπροσαρµογή των προτεραιοτήτων (Νεοφύτου,
2011: 175-176). Από το 1964, η ανεπίσηµη διαίρεση του κράτους σε δύο διαφορετικές
εθνοτικές κοινότητες επισφράγισε και το διαφορετικό µοντέλο ανάπτυξης µεταξύ των δύο
πληθυσµιακών οµάδων, ελληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων.
Μετά τις δικοινοτικές ταραχές οι δύο κοινότητες ακολούθησαν η κάθε µια ξεχωριστά το
δικό της µοντέλο ανάπτυξης, συµµορφούµενες στα πρότυπα των εθνικών κέντρων
υποστήριξής τους. Αρχικά η κοινοτική ανάπτυξη περιλάµβανε περισσότερο µια µονοµερή
διάσταση, αυτή της οικονοµικής ανάκαµψης µε βάση όµως το εθνοτικό στοιχείο, την
οµογενοποίηση, αλλά και ταυτόχρονα τον αποκλεισµό της αντίπαλης πλευράς. Στο πλαίσιο
αυτής της ισοπεδωτικής ‘κατευθυνόµενης αναπτυξιακής πορείας’ σηµαντικό ρόλο έπαιξαν το
πολιτισµικό υπόβαθρο, η κουλτούρα, η θρησκεία και το ακολουθούµενο οικονοµικό µοντέλο
κάθε πλευράς. Η µεν ελληνοκυπριακή πλευρά ακολούθησε από την αρχή το φιλελεύθερο
οικονοµικό µοντέλο µε εξωστρέφεια προσανατολισµένη σε εµπορικές και επιχειρηµατικές
διασυνδέσεις και µια πολιτισµική πορεία προσιδιάζοντας στα δυτικά πρότυπα. Το γεγονός
αυτό εδραίωσε την πολιτική της κυριαρχίας της ελληνοκυπριακής πλευράς ως κράτος,
τηςέδωσε την δυνατότητα της οικονοµικής αυτονοµίας και της επούλωσης των συνεπειών
των δικοινοτικών ταραχών και του πολέµου µετέπειτα, σε µεγάλο βαθµό και την βοήθησε
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στην πολυπόθητη πορεία ανάπτυξης και περαιτέρω εξέλιξής της. Αντίθετα η τουρκοκυπριακή
πλευρά προσκολλήθηκε αποκλειστικά στην προστάτιδα δύναµη Τουρκία, υιοθετώντας το
συσσωρευτικό µοντέλο της αγροτικής οικονοµίας, της άµεσης εξάρτησης από την τουρκική
χρηµατοδότηση και δαπανώντας αρκετό χρόνο για την εξάλειψη σχεδόν κάθε είδους
ελληνικής προέλευσης στοιχείου, οπισθοδροµώντας ταυτόχρονα σε εξαρτώµενα µοντέλα
αποικιοκρατίας (Καϊκήτης, 1998: 2, Κρανιδιώτης, 1985: 395-415).
Η ολοκλήρωση της διαφοροποίησης µεταξύ των δύο πλευρών, όσον αφορά την πορεία
των διεργασιών κοινωνικοοικονοµικής ανάπτυξης, συντελέστηκε µε την τραγωδία και τις
συνέπειες της εισβολής και του πολέµου το 1974. Με την κατοχή του 38% «βόρειου
τµήµατος της Κύπρου, το 1974 οι Τούρκοι εκδίωξαν µε τη βία 142.000 Ελληνοκύπριους, το
ένα τέταρτο του συνολικού πληθυσµού. Αναπόφευκτο αποτέλεσµα του ξεριζωµού ήταν η
κατάρρευση της κοινωνικής δοµής» (Κονής 1984: 6) και η ανατροπή της µέχρι τότε
αναπτυξιακής πορείας. Η προσπάθεια που καταβλήθηκε από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία ήταν
σε πρώτη φάση η κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών επιβίωσης, κυρίως των προσφύγων. Οι
δράσεις που αναπτύχθηκαν την συγκεκριµένη στιγµή, αποσκοπούσαν σε µεγάλο βαθµό στην
ανάπτυξη και εδραίωση κυρίως του αισθήµατος ασφάλειας στους εκτοπισµένους πολίτες,
στην ψυχολογική στήριξη, στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου και στην σταδιακή
επαναλειτουργία του κράτους.
Με σηµερινούς όρους το µοντέλο που εφαρµόστηκε για την αντιµετώπιση των συνεπειών
της εισβολής και κατοχής, ήταν αυτό της παρέµβασης σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών, µε
ενέργειες επικεντρωµένες στην αντιµετώπιση της προσφυγιάς και της αποκατάστασης της
λειτουργίας του διαιρεµένου πλέον κράτους. Βάση της ταξινόµησης της συλλογικής έκθεσης
Community Work and Social Change (Mayo, 1998: 71) εφαρµόστηκε η εργασία πεδίου σε
κοινότητες σε κρίση µε επικέντρωση στην εκτίµηση αναγκών και σε παρεµβάσεις
αντιµετώπισης κοινών δυσκολιών, µέσα από την κινητοποίηση των κατοίκων για συλλογικές
δράσεις. Επρόκειτο για ένα σχέδιο σταθεροποίησης της κατάστασης, που εν πρώτης στόχευε
σε άµεσες παρεµβάσεις αντιµετώπισης έλλειψης υποδοµών και κάλυψης των βασικών
αναγκών αλλά περιλάµβανε και προληπτικές πτυχές µε απώτερο αναπτυξιακό
προσανατολισµό (Ζαϊµάκης, 2011: 85), αξιοποιώντας τους υπάρχοντες πόρους. Η
αποκατάσταση της οµαλότητας αποτέλεσε το ενοποιητικό στοιχείο στην προσπάθεια
ανάταξης που κυριάρχησε µετά τον πόλεµο, αφού πλέον όλος ο πληθυσµός αντιµετώπιζε
κοινά προβλήµατα, όπως η εργασία, η παιδεία, η υγεία και καλούνταν να διαχειριστεί µε την
παρέµβαση των κρατικών υπηρεσιών την επίλυσή τους.
4.1. Η κοινωνική-κοινοτική ανασυγκρότηση
Η κυπριακή κοινωνία ύστερα από την τούρκικη εισβολή, υπέφερε από την ολοκληρωτική
σχεδόν κατάρρευση του κοινωνικού συστήµατος. Κι αυτό διότι πάνω από το 1/3 των πόλεων
και κοινοτήτων διαλύθηκαν ή καταστράφηκαν. Από τις υπόλοιπες κοινότητες πάνω από τις
µισές είχαν αύξηση του πληθυσµού τους σε αναλογίες που θεωρούνται επικίνδυνες για τη
συνέχιση της οµαλής λειτουργίας τους. (Κονής, 1984: 4; Νεοφύτου, 2011: 177). Η διάλυση
δεκάδων περιοχών στα κατεχόµενα πλέον εδάφη και η άµεση συγκρότηση άλλων
καινούργιων κοινοτήτων, στις ελεύθερες περιοχές, χωρίς τις απαραίτητες δοµές, έκανε το
έργο κάθε προσπάθειας για παρέµβαση και ανάπτυξη πολύ δύσκολο. Το κράτος για την
αποκατάσταση της κοινωνικής ζωής, που όπως αποδείχθηκε µακροπρόθεσµα στέφτηκε µε
επιτυχία, χρησιµοποίησε ως βασικό εργαλείο την κοινοτική ανασυγκρότηση επιφέροντας
ουσιαστικές αλλαγές, όσον αφορά κυρίως την κάλυψη των υλικών αναγκών. Στόχοι της
ανασυγκρότησης υπήρξαν αρχικά η στέγαση των εκτοπισµένων, η καταπολέµηση της
ανεργίας, η ανακούφιση της µαζικής δυσπραγίας, η επανέναρξη της διοικητικής λειτουργίας
υπηρεσιών και κοινοτήτων και η ανάκαµψη της οικονοµίας. Οι υπηρεσίες χρησιµοποιήθηκαν
µεθοδικά για την αποκατάσταση των ζηµιών υλικών και άυλων, την επανόρθωση της οµαλής
λειτουργίας των θεσµών στην κοινωνία και στην συνέχεια την µετέπειτα ανάπτυξη
(www.cyprus.gov.cy).
Σταδιακά οι παρεµβάσεις ανασυγκρότησης µετατοπίστηκαν σε µη υλιστικές δράσεις, οι
οποίες επικεντρώθηκαν στην ενδυνάµωση των ανθρωπίνων πόρων, στη συµµετοχή των
πολιτών, στην ενίσχυση της αυτοβοήθειας και του αυτοκαθορισµού (Midgley, 1995: 116).
Απώτερος σκοπός των δράσεων υπήρξε η προσπάθεια διαµόρφωσης κοινοτικής σύµπνοιας
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µέσω της κριτικής συνειδητοποίησης και η ανάπτυξη ενεργητικών πολιτικών καταπολέµησης
διακρίσεων ανάµεσα σε ντόπιους και πρόσφυγες και φαινοµένων κοινωνικού αποκλεισµού,
λόγο ταξικών, οικονοµικών ή και πολύ περισσότερο πολιτικών διαφοροποιήσεων3. Για το
λόγο αυτό από τις πρώτες δράσεις ανασυγκρότησης, υπήρξε η επανεργοποποίηση της
κοινοτικής ζωής και της διοικητικής υποστήριξης των κοινοτήτων. Κι αυτό διότι πέρα από
την υλική µέριµνα και τις υποδοµές, από τις σηµαντικότερες προκλήσεις παρέµεινε η
ουσιαστική επανένταξη, η ενσωµάτωση των εκτοπισθέντων και των προσφύγων, η
επαναφορά της φυσιολογικής ζωής στην καθηµερινότητα χωρίς οποιουδήποτε είδους
αποκλεισµό, για οποιαδήποτε οµάδα του πληθυσµού (Koffas, 2014: 3).
Από τα πρώτα στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη στον σχεδιασµό της κοινοτικής
ανασυγκρότησης υπήρξε η ενίσχυσης του αισθήµατος του «ανήκειν». Είναι η κοινή αίσθηση
του να ανήκει κάποιος σε µια γνωστή οντότητα (δηλαδή η οµάδα που συνθέτει την
κοινότητα), ο βαθµός στον οποίο τα κοινοτικά µέλη είναι πρόθυµα να ανεχτούν τις διαφορές
που υπάρχουν µεταξύ τους και είναι πρόθυµα να συνεργαστούν και να δουλέψουν µαζί, µια
αίσθηση ενός κοινού σκοπού ή ενός οράµατος, κοινές αξίες (Bartl, 2008: 7). Ακολούθως ένα
δεύτερο σηµαντικό στοιχείο της κοινοτικής ανασυγκρότησης υπήρξε η υλοποίηση της
έννοιας της οργάνωσης. Πρόκειται για τον «βαθµό στον οποίο τα διαφορετικά µέλη της
κοινότητας βλέπουν τους εαυτούς τους ως κάποιον που έχει ένα ρόλο στην υποστήριξη του
συνόλου (σε αντίθεση µε την ύπαρξη µιας µόνης συλλογής χωριστών ατόµων),
συµπεριλαµβανοµένων (µε την κοινωνιολογική έννοια) της οργανωτικής ακεραιότητας, της
δοµής, των διαδικασιών, της διαδικασίας λήψης απόφασης, της αποτελεσµατικότητας, του
τµήµατος της εργασίας και της συµπληρωµατικότητας των ρόλων και των λειτουργιών»
(Bartl, 2008: 6). Κι αυτό διότι όσο πιο οργανωµένη ή αποτελεσµατικότερα οργανωµένη είναι
µια κοινότητα, τόσο περισσότερη δυνατότητα δύναµης έχει.
Για τον σκοπό αυτό το σχέδιο κοινοτικής ανασυγκρότησης και αποκατάστασης της
κοινοτικής ζωής, προέβλεπε την δηµιουργία πολυϋπηρεσιακών Κοινοτικών Κέντρων
Ευηµερίας4 µε σκοπό την επανόρθωση του κοινοτικού πνεύµατος που είχε διαταραχθεί.
Προώθησαν και λειτούργησαν Επιτρόπους Κοινοτικής Ευηµερίας σαν συµπλήρωµα των
Συµβουλίων Κοινοτικής Ευηµερίας (ΣΚΕ), συνεπικουρούµενα από τους κατοίκους των
κοινοτήτων. Συγκεκριµένα σύµφωνα µε την µαρτυρία της κυρίας Νεοφύτου, εκ των
πρωτεργατών της όλης προσπάθειας, το οργανωτικό µοντέλο ανασυγκρότησης που
αναπτύχθηκε προέβλεπε ότι:
(α) «Στις κοινότητες όπου υπάρχουν οργανωµένες κοινωνικές οµάδες ιδρύεται
συντονιστικό σώµα το Συµβούλιο Κοινοτικής Ευηµερίας που επιλαµβάνεται κοινωνικών
θεµάτων που αφορούν την κοινότητα.
(β) Στις µικρές κοινότητες όπου δεν είχαν οργανωµένες οµάδες συγκροτείται ένα σώµα
από παράγοντες και άτοµα και ονοµάζεται Επιτροπή Κοινοτικής Ευηµερίας.
(γ) Σε κάθε επαρχία τα Συµβούλια Κοινοτικής Ευηµερίας και οι Επιτροπές Κοινοτικής
Ευηµερίας καθώς και άλλες οργανώσεις Κοινωνικής Πρόνοιας συγκροτούν το Επαρχιακό
Συµβούλιο Ευηµερίας.
(δ) Τα Επαρχιακά Συµβούλια Κοινοτικής Ευηµερίας και οι οργανώσεις κοινωνικής
πρόνοιας µε Παγκύπριο χαρακτήρα συγκροτούν το Παγκύπριο Συµβούλιο Ευηµερίας»
(Νεοφύτου, 1998, Οµιλία).
Αξιοποιώντας την δυναµική των τοπικών κοινοτήτων και µε τους λιγοστούς πόρους αλλά
την µεγάλη ψυχική δύναµη που διέθεταν, αποκατέστησαν την λειτουργία των αναγκαίων
υπηρεσιών όσον αφορά την στέγαση, την εργασία, την εκπαίδευση και την υγεία, και
επαναλειτούργησαν τους κοινωνικούς θεσµούς. Χρησιµοποιώντας ουσιαστικά το εργαλείο
της τοπικής ανασυγκρότησης σε όλες τις κοινότητες της ελεύθερης επικράτειας της Κύπρου,
3

∆εν θα πρέπει να παραγνωρίζεται, το υπερβολικά πολωµένο πολιτικό κλίµα της εποχής, ιδιαίτερα
στην προσπάθεια απόδοσης ευθυνών για την εισβολή και κατοχή, βάση των πολιτικών τοποθετήσεων
για ένωση ή ανεξαρτησία µε την Ελλάδα.
4
«Η κοινωνική ευηµερία είναι ένας από τους θεσµούς που επινοήθηκαν και µεθοδεύονται για την
πρόληψη και την επανόρθωση της κακής λειτουργίας του κοινωνικού συνόλου. Η κοινωνική ευηµερία
µεθοδεύει την ανάπτυξη και την καλή λειτουργία των κοινωνικών θεσµών και της κοινωνικής ζωής»
(Κόνης, 1984, σελ.4)
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πρόσφεραν διέξοδο από την αρχική απελπισία και την απόγνωση της καταστροφής και
έδωσαν το έναυσµα στους ανθρώπους, αλλά και στο ίδιο το κράτος για ένα νέο ξεκίνηµα
(Κόνης, 1984: 3-4 ). Με τέτοιες δράσεις δηµιουργικών αλλαγών, της αξιοποίησης του κατά
τόπου ανθρώπινου δυναµικού, της σηµαντικής εθελοντικής προσφοράς αλλά και µε την
συµβολή της αλληλεγγύης των συγγενικών και οικογενειοκεντρικών δικτύων φροντίδας,
προωθήθηκε η ανασυγκρότηση και επιτεύχθηκε σε σηµαντικό βαθµό η οµαλότητα.
Η µεγάλη αυτή προσπάθεια για αποκατάσταση και αλλαγή έφερε διαχρονικά και την
πολυπόθητη ανάπτυξη στις ελεύθερες περιοχές, η οποία ξεπέρασε κάθε προσδοκία, όσον
αφορά το σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα εµφάνισής της και το µέγεθός της µε
οικονοµικούς όρους. Σχετικά σύντοµα όµως και ως συνέπεια της εκρηκτικής οικονοµικής
ανάπτυξης, παρατηρήθηκε µείωση της σηµασίας των συλλογικών αξιών και εξασθένιση του
κοινωνικού αισθήµατος. Στοιχεία ανταγωνισµού και ατοµικισµού άρχισαν να επικρατούν και
να διαµορφώνουν ένα κλίµα προσανατολισµένο στον καταναλωτισµό και την προσωπική
ευµάρεια. Η διαφορά µε καθαρά οικονοµικά κριτήρια, µεταξύ προσφύγων, εγκλωβισµένων
και µη προσφύγων άρχισε πάλι να φαίνεται έντονα και να επηρεάζει τη λειτουργία του
κράτους, τόσο µέσω των διαφόρων διεκδικήσεων κυρίως περαιτέρω οικονοµικής
υποστήριξης προς τους πρόσφυγες και τους εγκλωβισµένους στα κατεχόµενα εδάφη, όσο και
µέσω των διεκδικήσεων της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στο θέµα της εισβολής και κατοχής
έναντι του κατακτητή. Η κοινοτική ανασυγκρότηση και η παρατηρούµενη ανάπτυξη, ως
προϊόν στοχευµένων δράσεων, περιορίστηκε αποκλειστικά στο ελεύθερο τµήµα της
κυπριακής δηµοκρατίας χωρίς να κατορθώσει σηµαντική απάµβλυνση ή αλλαγή για τους
εγκλωβισµένους ή το βιός των εκτοπισµένων, λόγω των προσκοµµάτων που πρόβαλλε
συνεχώς η διοίκηση των κατεχοµένων περιοχών (Koffas, 2014: 7).
5. Ευρωπαϊκή σύγκλιση και ανάπτυξη
Από το 2004 µε την εισδοχή της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
εµφανείς είναι οι µεταβολές και τα ωφελήµατα σε όλους τους τοµείς από την κοινή
ευρωπαϊκή αναπτυξιακή πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση µε σειρά κανονισµών υποχρεωτικής
και µη φύσεως, συντονισµού πολιτικών και δράσεων, συγχρηµατοδότησης έργων, έχει
συµβάλλει έµπρακτα σε δοµικές και θεσµικές αλλαγές µε υπηρεσίες, προγράµµατα και έργα
που περιλαµβάνουν όλους τους τοµείς της οικονοµικής, κοινωνικής, διοικητικής και
πολιτιστικής δραστηριότητας των πολιτών των κρατών µελών της. (http://europa.eu/
legislation_summaries.)
Η επίδραση της ΕΕ που προωθεί την ανάπτυξη εµπεριέχεται σε τρεις ουσιαστικά
µηχανισµούς. Πρώτον, στην διαδικασία αµοιβαίας µάθησης5, ως διαδικασία που
ενσωµατώνει µια πραγµατική δυνατότητα εκµάθησης από πρωτοπόρους και περισσότερο
έµπειρους. ∆εύτερον, στον εµπλουτισµό και την αναθεώρηση της αναπτυξιακής πολιτικής
και των τρόπων εφαρµογής σχεδιασµού, ως αποτέλεσµα της µεταφοράς γνώσεων,
πρακτικών, νέων ιδεών που προκύπτουν, και της δοκιµής των ιδεών στην πράξη. Και, τρίτον,
στις πραγµατικές αλλαγές που συντελούνται στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης µέσα
από την χρηµατοδότηση προγραµµάτων και δράσεων που αφορούν την ανάπτυξή τους
(Αγγελάκη, 2011).
Η στρατηγική ανάπτυξης της ΕΕ είναι µέσω της «σύγκλισης»6 µεταξύ των κρατών µελών,
η οποία προωθείται µέσω στοχευµένων πολιτικών όπως είναι η Πολιτική Συνοχής και η

5

Η ΕΕ χρησιµοποιεί εκτός άλλων και την ανοιχτή µέθοδο συντονισµού (ΑΜΣ) ως διαδικασία
αµοιβαίας µάθησης µεταξύ των κρατών µελών, η οποία βασίζεται στην ανταλλαγή πληροφοριών,
ιδεών, γνώσεων και πρακτικών από προγράµµατα και υπηρεσίες που είχαν καλά αποτελέσµατα. Η
µεταφορά της θετικής εµπειρίας από άλλα κράτη και η προσαρµογή της στις εθνικές ιδιαιτερότητες
κάθε κράτους βελτιώνει την αποτελεσµατικότητα, προωθεί τις συνεργασίες µέσω της διάχυση της
γνώσης. Τα κράτη αποκτούν τις γνώσεις, αναπτύσσουν εναλλακτικές λύσεις και δοκιµάζουν νέους
τρόπους και εργαλεία (Αγγελάκη Μ., 2011)
6
Το σκεπτικό της στρατηγικής της σύγκλισης είναι η προώθηση των συνθηκών που ευνοούν την
ανάπτυξη καθώς και των παραγόντων που οδηγούν σε πραγµατική σύγκλιση των λιγότερο
αναπτυγµένων Κρατών-Μελών και περιφερειών
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χωρική συνοχή7. Η προσπάθεια σύγκλισης αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
και της ελκυστικότητας των περιφερειών καθώς και της απασχόλησης µέσω µιας διττής
προσέγγισης. Πρώτον, τα προγράµµατα ανάπτυξης να βοηθήσουν τις περιφέρειες να
προβλέπουν και να προωθούν τις οικονοµικές αλλαγές µέσω της καινοτοµίας και της
προαγωγής της κοινωνίας της γνώσης, της επιχειρηµατικότητας, της προστασίας του
περιβάλλοντος και της βελτίωσης της προσβασιµότητας στις περιφέρειες. ∆εύτερον, να
στηριχτεί η δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας µε την προσαρµογή
του εργατικού δυναµικού και µε τις επενδύσεις στους ανθρώπινους πόρους (http://europa.eu).
Για την Κύπρο, η χωρική συνοχή έχει ιδιαίτερη σηµασία, διότι επιτρέπει την ανάδειξη των
γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων, λόγω του γεγονότος ότι η Κυπριακή ∆ηµοκρατία αποτελεί το
ανατολικότερο άκρο της ΕΕ και ως νησί δεν διατηρεί χερσαία σύνορα µε άλλα κράτη µέλη.
Σύµφωνα µε τον σχεδιασµό, δίνεται µεγάλη σηµασία σε έργα ενίσχυσης της οικονοµικής και
της κοινωνικής συνοχής, συµπεριλαµβανόµενης και της ανασυγκρότησης βιοµηχανικών
περιοχών που παρακµάζουν, προσπαθώντας να µειωθούν οι διαφορές που οφείλονται στην
γεωγραφική απόσταση από τον κεντρικό κορµό της ΕΕ, όσο και µεταξύ των περιοχών του
ίδιου του κράτους, λόγω της υφιστάµενης ιδιαιτερότητας από την διαίρεσή του σε ελεύθερο
και κατεχόµενο. Μεγάλη σηµασία δίνεται επίσης σε προγράµµατα ανάπτυξης της υπαίθρου,
της τοπικής δραστηριότητας και των προϊόντων-δραστηριοτήτων, ιδίως της εκµετάλλευσης
της παράλιας ζώνης και της προώθησης των θαλάσσιων δραστηριοτήτων, που συµβάλουν
στην στήριξη του δυναµικού της υπαίθρου (www.cyprus.gov.cy).
Η συµβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραπέµπει σε θέµατα κοινωνικού σχεδιασµού σε
ευρωπαϊκό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, επιδιώκοντας µέσα από την συµµετοχή των
δοµών του κράτους και της ΤΑ να δώσει το έναυσµα για την δηµιουργία δράσεων που θα
οδηγήσουν σε συγκεκριµένες ελεγχόµενες αλλαγές (Mayo, 1998, p.71) σύγκλισης µεταξύ
των κρατών της ΕΕ. Η προσέγγιση αυτή των σχεδιαζόµενων αλλαγών αποσκοπεί, µέσα από
τις πολιτικές σύγκλισης στην αναµόρφωση του οργανωτικού µοντέλου διοίκησης, στο
ξεπέρασµα νοοτροπιών που επιφέρουν προσκόµµατα κοινωνικής και διοικητικής
δυσλειτουργίας, µε απώτερο σκοπό την κοινωνικοοικονοµική προαγωγή και την οικονοµική
ανάπτυξη. Η προσέγγιση αυτού του είδους ανάπτυξης είναι µια προσέγγιση από τα πάνω
(Ζαϊµάκης, 2011, σελ. 85), µια στρατηγική µεταφοράς τεχνογνωσίας σχεδιασµού και
διοίκησης, που χρησιµοποιεί τον σχεδιασµό, τον προγραµµατισµό και την αξιοποίηση της
γνώσης και της εµπειρίας για την επίτευξη των επιδιωκόµενων αλλαγών και της
πανευρωπαϊκής πορείας ανάπτυξης.
Η πραγµατική ωστόσο εφαρµογή του ευρωπαϊκού κοινοτικού κεκτηµένου στην κυπριακή
πραγµατικότητα συµπλέει ανάµεσα σε δύο αντίρροπες δυνάµεις. Από την µια προβάλλεται
αδήριτα το καθήκον προσαρµογής στις ανάγκες και τις συνθήκες λειτουργίας και ανάπτυξης
της ευρωπαϊκής ζώνης. Από την άλλη η καθηµερινότητα επιβεβαιώνει τις ιδιαιτερότητες του
νοτιοευρωπαϊκού µοντέλου διανθισµένου µε στοιχεία διαπλοκής σε µια πολύ µικρή χώρα
όπου παρά τις προσπάθειες, ακόµη η εγγύτητα των προσωπικών σχέσεων εκφράζεται µε την
επικράτηση των πελατειακών µορφών διαντίδρασης, τόσο στις σχέσεις µεταξύ των ατόµων,
όσο και στις συναλλαγές τους µε τον επιχειρηµατικό κόσµο και τους επίσηµους φορείς του
κράτους (Κόφφας, 2013, Σδρόλιας, 2005). Αποτέλεσµα η σαφώς ατελής εφαρµογή της
αναπτυξιακής διαδικασίας, παρόλη την σηµαντική οικονοµική και τεχνική βοήθεια από την
µεριά της ΕΕ, καθώς η έλλειψη διαφάνειας και κουλτούρας εφαρµογής σωστής αξιολόγησης
αποτελούν τροχοπέδη στο βωµό προσωπικών αλλά όχι συλλογικών συµφερόντων.
6. Επίλογος
Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία σήµερα βρίσκεται αντιµέτωπη µε άλλου είδους προβλήµατα,
αυτά της παγκοσµιοποιηµένης οικονοµικής κρίσης. Η µαζικότητα των κοινωνικών αναγκών
και προβληµάτων λόγο των συνεπειών της κρίσης επιβάλλουν απαγκίστρωση από τις
συνήθεις µεθόδους παρέµβασης και προβάλλουν επιτακτική την ανάγκη για άλλου είδους
ανάπτυξη. Η υλοποίηση αυτού του νέου είδους ανάπτυξης, προϋποθέτει την αφύπνιση του
7

Η χωρική συνοχή αφορά στην ανάγκη ισόρροπης ανάπτυξης στο χώρο, να αναζητούνται τα
πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα κάθε περιοχής κατά το σχεδιασµό των πολιτικών µε στόχο την
επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσµατος.
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αισθήµατος αλληλεγγύης, τη συνειδητοποίηση της αλληλεξάρτησης των συµµετεχόντων και
την αποκήρυξη των ατοµικιστικών, υλιστικών και αντισυλλογικών προσανατολισµών του
παρελθόντος.
Καθώς τα µοντέλα ανάπτυξης έχουν καθήκον να προσαρµόζονται στις ανάγκες και τις
συνθήκες της κάθε εποχής, κρίνεται πως µε τα σηµερινά δεδοµένα χρειάζεται µια ουσιαστική
µετακίνηση από τις αναπτυξιακές δράσεις που βασίζονται στο σχήµα «δότης- δέκτης»
οικονοµικών κυρίως στοιχείων, σε συνέργειες που χαρακτηρίζονται από την αρχή της
συνεργασίας και της αξιοκρατικής συµµετοχής των πολιτών βασισµένες σε αξιακά κριτήρια.
Μια τέτοια προσπάθεια αξιακής συνέργειας «κράτους – τοπικής αυτοδιοίκησης – πολιτών»,
θεωρείται σήµερα όχι µόνο απαραίτητη για σκοπούς αντιµετώπισης της κρίσης, αλλά και ως
συστατικό της ανάπτυξης, η οποία στη σωστή της διάσταση θα πρέπει να συνδυάζει το
οικονοµικό µε το κοινωνικό στοιχείο, αλλά µε γνώµονα ανθρωποκεντρικούς όρους και αξίες.
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Περίληψη
Με την παρούσα εργασία προτείνεται η χρήση της µεθόδου απόκλισης-συµµετοχής σε
µεγέθη που αφορούν στον κλάδο του τουρισµού. Συγκεκριµένα, η µέθοδος εφαρµόστηκε στο
να αναλυθεί η µεταβολή του αριθµού των διανυκτερεύσεων ανά περιφερειακή ενότητα στην
Ελλάδα σε δυο περιόδους την περίοδο 2003-2009 και 2009-2015, χρησιµοποιώντας δύο
µεταβλητές, τις αφίξεις και το µέσο αριθµό διανυκτερεύσεων ανά επισκέπτη.
Λέξεις κλειδιά: Ανάλυση απόκλισης συµµετοχής, συσχέτιση τάξεων
1. Εισαγωγικά
Η ανάλυση απόκλισης συµµετοχής (shift-share analysis) στις διάφορες παραλλαγές της
(Kalbacher 1978[5], Loveridge et all 1998[9]) είναι µια εξαιρετικά δηµοφιλής τεχνική για
τρείς κυρίως λόγους. Είναι απλή, δεν είναι απαιτητική σε δεδοµένα και τέλος διασπά και
διακρίνει σε µέρη τη µεταβολή ενός περιφερειακού µεγέθους, συνήθως της απασχόλησης,
αποµονώνοντας τις επιδράσεις της περιφερειακής διάρθρωσης και της περιφερειακής
δυναµικής στη µεταβολή του περιφερειακού µεγέθους. Φυσικά η µέθοδος έχει δεχθεί κριτική
(Lamarche 2003[7], Kochanowski 1989[6] , Holden et all 1989[10], Barff 1988[2], Arcelus
1984[1], Esteban Marquillas 1972[4]). Παρά την κριτική η απλότητά της, η δυνατότητα που
προσφέρει για µια πρώτη αδρή προσέγγιση στις κρυµµένες αιτίες που επηρεάζουν τις
περιφερειακές µεταβλητές και κατά επέκταση στην οικονοµία µιας περιφέρειας, την
καθιστούν µια αν όχι τυπική µέθοδο ανάλυσης , τουλάχιστον µια µέθοδο που δεν µπορεί να
αγνοηθεί για µια πρώτη περιγραφή της περιφερειακής οικονοµίας. Στη συνέχεια η µέθοδος θα
χρησιµοποιηθεί για να διακριθεί σε επιµέρους µεταβολές, η µεταβολή του αριθµού των
διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχειακά καταλύµατα και camping στις περιφερειακές ενότητες
στην Ελλάδα (πρώην νοµοί, NUTS 3). Η µεταβλητή διανυκτέρευση επιλέχθηκε λόγω της
σηµαντικότητάς της στις εισοδηµατικές επιδράσεις σε µία περιοχή µε δραστηριότητες που
αφορούν στον τουρισµό (Τσέκερης et al 2015[12]). Συγκεκριµένα η µεταβολή των
διανυκτερεύσεων διακρίθηκε σε συνιστώσα των αναµενόµενων µεταβολών και σε
διαφοροποιηµένη συνιστώσα. Στη συνέχεια, η διαφοροποιηµένη συνιστώσα περαιτέρω
διακρίθηκε σε τρεις συνιστώσες. Τη συνιστώσα που αφορά στην ελκυστικότητα µιας
περιοχής σε όρους αφίξεων, τη συνιστώσα που αφορά στην ικανότητα µιας περιοχής να
µετατρέπει τις αφίξεις σε διανυκτερεύσεις και τέλος στη συνιστώσα της τοπικότητας. Ο
προτεινόµενος τρόπος χρησιµοποίησης της µεθόδου απόκλισης συµµετοχής σε µεταβλητές
που αφορούν στον κλάδο του τουρισµού θα συνεισφέρει στην εκτενέστερη εισαγωγή της
µεθόδου στην ανάλυση µεταβλητών της τουριστικής βιοµηχανίας (Chun-Yun et al 2008[3],
Shi et all 2007[11])
2. Το υπόδειγµα
Με ∆i ορίζουµε τον αριθµό διανυκτερεύσεων επισκεπτών σε ξενοδοχειακά καταλύµατα
και camping στην περιοχή i = 1,2,3, .. και µε ∆ το συνολικό αριθµό των διανυκτερεύσεων
επισκεπτών στο σύνολο των περιοχών. Με ∆it+1 - ∆it ορίζουµε τη µεταβολή του αριθµού των
διανυκτερεύσεων µεταξύ του χρόνου t και του χρόνου t+1 στην περιοχή i = 1,2,3, …και
ορίζουµε µε gi ,g τους ρυθµούς µεταβολής των διανυκτερεύσεων στην περιοχή i και στο
σύνολο των περιοχών αντίστοιχα. Η µεταβολή του αριθµού των διανυκτερεύσεων ∆it+1 - ∆it
µπορεί να γραφεί ως:
∆it gi = ∆it g + ∆it (gi - g) (1)
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Με αυτόν τον τρόπο η µεταβολή διακρίνεται σε

αναµενόµενη

και σε

διαφοροποιηµένη
(Loveridge 1995[8]). Η αξία της (1) είναι περιγραφική.
Η περιγραφική αυτή αξία µπορεί να βελτιωθεί εισάγοντας δυο πρόσθετες µεταβλητές. Τον
αριθµό των αφίξεων και το µέσο αριθµό διανυκτερεύσεων ανά επισκέπτη. Εάν
αριθµός αφίξεων στην περιοχή

και αντίστοιχα

είναι ο
είναι ο συνολικός αριθµός αφίξεων στο

σύνολο των περιοχών, τότε ο αριθµός των διανυκτερεύσεων στην περιοχή

αλλά και οι

συνολικές διανυκτερεύσεις στο σύνολο των περιοχών, γράφονται και ως:
∆=Α(

και

αντίστοιχα. Ο µέσος αριθµός διανυκτερεύσεων ανά επισκέπτη στην περιοχή
και για το σύνολο των περιοχών είναι

είναι

. Λαµβάνοντας υπόψη τον αριθµό των

αφίξεων και το µέσο αριθµό διανυκτερεύσεων η διαφοροποιηµένη µεταβολή
περιοχή , γράφεται ως:

για την

Di = ∆it (gi - g) = ∆it (ai - a) + ∆it (vi - v) + ∆it (ai vi - av) (2)
Με ai ,a να είναι οι ρυθµοί µεταβολής του αριθµού των αφίξεων στην περιοχή i και στο
σύνολο των περιοχών αντίστοιχα. vi ,v να είναι οι ρυθµοί µεταβολής του µέσου αριθµού των
διανυκτερεύσεων στην περιοχή i και στο σύνολο των περιοχών αντίστοιχα. Η ελκυστικότητα
µιας περιοχής µπορεί να εκφραστεί από τη διαφορά Ai = ∆it (ai - a), διατηρώντας ένα ρυθµό
µεταβολής των αφίξεων στην περιοχή υψηλότερο σε σχέση µε το σύνολο των περιοχών. Με
τη διαφορά Ii = ∆it(νi - ν) µπορεί να εκφραστεί η ικανότητα της περιοχής να διατηρεί ένα
ρυθµό µεταβολής του µέσου αριθµού διανυκτερεύσεων υψηλότερο σε σχέση µε το σύνολο
των περιοχών. Τέλος, µε τη διαφορά Li = ∆it (ai vi - av) εκφράζεται η τοπικότητα. Εάν η
αλληλεπίδραση της µεταβολής των αφίξεων και του µέσου αριθµού των διανυκτερεύσεων
στην περιοχή i υπερισχύει της αντίστοιχης µεταβολής στο σύνολο των περιοχών, τα ιδιαίτερα
πλεονεκτήµατα της περιοχής ενισχύουν τον αριθµό των διανυκτερεύσεων. Οι παραπάνω
διακρίσεις της διαφοροποίησης µπορούν να βοηθήσουν στην οµαδοποίηση περιοχών
λαµβάνοντας υπόψη τις µεταβολές στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις.
3. Εφαρµογή του υποδείγµατος
Το υπόδειγµα εφαρµόστηκε σε δεδοµένα διανυκτερεύσεων και αφίξεων επισκεπτών σε
ξενοδοχειακά καταλύµατα και camping για τις 51 Περιφερειακές ενότητες (πρώην νοµοί,
NUTS 3) της Ελλάδος και για δύο χρονικές περιόδους (α) 2003-2009 και (β) 2009-2015. Τα
δεδοµένα αντλήθηκαν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Στους πίνακες 1 (περίοδος 200915) και 2 (περίοδος 2003-09) που ακολουθούν έχουν παρατεθεί οι αριθµοί (j) που
αντιστοιχούν στις περιφερειακές ενότητες, η µεταβολή των διανυκτερεύσεων ∆it+1 - ∆it για
κάθε περιφερειακή ενότητα και οι τιµές των διαφορών Di , Ei , Ai , Ii , Li .Οι περιφερειακές
ενότητες έχουν παρατεθεί κατά φθίνουσα σειρά της µεταβολής του αριθµού των
διανυκτερεύσεων σε αυτές.
Πίνακας 1: 2009-2015.Τιµές των ∆it+1 - ∆it και τωνDi, Ei, Ai, Ii, Li

j
34
1
6
8
19
3
13
21

Ενότητες
∆ωδεκανήσου
Ηρακλείου
Αττικής
Χανίων
Χαλκιδικής
Κέρκυρας
Ρεθύµνης
Λασιθίου

14681462
8025464
4713169
4646529
4023580
3883624
3301627
2782022

133685
64
714039
6
505246
2
356790
6
442601
5
411359
5
312463
4
231789
4

1312898
885068
-339293
1078623
-402435
-229971
176993
464128

4275819
1878396
-26714
1146931
-648502
759612
378054
343724

-2066050
-732714
-271030
-67560
262075
-750606
-165008
84971

-896872
-260614
-41548
-748
-16008
-238977
-36053
35432
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j
40
32
25
42
12
39
22
24
16
17
35
11
36
15
29
27
18
38
23
48
20
10
9
4
5
51
37
41
33
30
47
2
50
14
26
45
7
28
49
46
31
43
44

Ενότητες
Ζακύνθου
Κυκλάδων
Θεσσαλονίκης
Καβάλας
Πιερίας
Μαγνησίας
Σάµου
Κεφαλληνίας
Λέσβου
Αργολίδος
Ηλείας
Μεσσηνίας
Εύβοιας
Κορινθίας
Αχαΐας
Ιωαννίνων
Λευκάδος
Λακωνίας
Πρεβέζης
Έβρου
Αιτωλίας
&Ακαρνανίας
Τρικάλων
Χίου
Φθιώτιδας
Φωκίδος
Ροδόπης
Θεσπρωτίας
Λαρίσης
Κοζάνης
Καρδίτσας
Σερρών
Καστοριάς
Ηµαθίας
Αρκαδίας
Ξάνθης
Ευρυτανίας
Πέλλης
Βοιωτίας
Κιλκίς
∆ράµας
Άρτης
Φλώρινας
Γρεβενών

25

2575988
2051083
1555714
922612
900297
835193
719623
652766
591885
557720
526104
486659
471868
349592
303663
223292
213188
201391
190416
189853

259512
9
178301
7
145646
7
833432
968725
119875
3
799426
703655
636200
706574
516762
559704
941681
631978
621275
290975
289481
233477
319157
286695

-19141
268066
99247
89180
-68428
-363560
-79803
-50889
-44315
-148854
9342
-73045
-469813
-282386
-317612
-67683
-76293
-32086
-128741
-96842

40753
485725
306489
162369
-118126
-409131
-49020
-92563
11248
-136089
-220343
-154882
-346508
-282727
-285602
-69341
-112184
-45760
-128009
-119780

-52129
-164880
-165353
-58136
51185
66558
-26958
43319
-47689
-8996
275534
93385
-140714
10251
-30623
3590
48563
14758
3565
31081

-7766
-52778
-41888
-15052
-1487
-20987
-3825
-1644
-7874
-3769
-45850
-11549
17410
-9909
-1387
-1933
-12672
-1084
-4297
-8142

186666

257950

-71284

-116147

58603

-13740

166535
142427
118591
115223
112404
80300
78576
71412
67519
49608
44753
42409
37489
37170
33385
31856
25129
22477
10653
7362
-7269
-23394

162737
194185
207988
139833
161725
101588
158071
85312
98821
114344
85412
79001
119330
110868
88172
78671
79566
31706
56765
51060
45514
35019

3798
-51758
-89397
-24610
-49321
-21288
-79495
-13900
-31302
-64736
-40659
-36592
-81841
-73698
-54787
-46815
-54437
-9229
-46112
-43698
-52783
-58413

-20410
1123
-66975
-75359
-53516
-38358
-79388
-54504
-9367
-52292
-41047
-32942
-83760
-76155
-39437
-35302
-53964
11113
-44616
-40192
-55826
-57302

22579
-45626
-22687
60005
6269
20968
2531
59782
-19940
-12922
1806
-3132
6448
6369
-17821
-12439
1534
-14217
-403
-3606
11836
3999

1629
-7256
265
-9256
-2073
-3898
-2638
-19177
-1995
479
-1417
-518
-4529
-3912
2471
926
-2006
-6125
-1093
100
-8794
-5110

Ξανθός Γ., Κείµενα Περιφερειακής Επιστήµης, Τοµος VII, (1), 2016, pp. 23-29

26

Πίνακας 2: 2003-2009.Τιµές των ∆it+1 - ∆it και τωνDi, Ei, Ai, Ii, Li

j
34
1
6
19
3
8
13
40
21
32
25
39
12
36
42
17
22
24
15
16
29
35
11
18
23
48
20
27
4
38
10
9
51
47
41
5
26
37
14
45
7
30
28
50
2
33

Ενότητες
∆ωδεκανήσου
Ηρακλείου
Αττικής
Χαλκιδικής
Κέρκυρας
Χανίων
Ρεθύµνης
Ζακύνθου
Λασιθίου
Κυκλάδων
Θεσσαλονίκης
Μαγνησίας
Πιερίας
Εύβοιας
Καβάλας
Αργολίδος
Σάµου
Κεφαλληνίας
Κορινθίας
Λέσβου
Αχαΐας
Ηλείας
Μεσσηνίας
Λευκάδος
Πρεβέζης
Έβρου
Αιτωλίας
&Ακαρνανίας
Ιωαννίνων
Φθιώτιδας
Λακωνίας
Τρικάλων
Χίου
Ροδόπης
Σερρών
Λαρίσης
Φωκίδος
Ξάνθης
Θεσπρωτίας
Αρκαδίας
Ευρυτανίας
Πέλλης
Καρδίτσας
Βοιωτίας
Ηµαθίας
Καστοριάς
Κοζάνης

10.999.689
6.153.456
4.523.632
4.236.505
3.501.204
3.099.615
2.700.446
2.205.683
2.062.671
1.629.079
1.293.576
1.034.591
859.776
805.595
680.177
663.601
656.408
595.199
575.358
510.255
496.356
488.117
441.478
269.762
264.584
253.230

14.986.580 -3986891
6.125.586
27870
4.506.605
17027
1.501.468 2735037
3.707.551 -206347
2.544.228
555387
2.466.805
233641
2.337.486 -131803
1.806.952
255719
1.141.366
487713
1.082.858
210718
918.320
116271
593.776
266000
790.406
15189
786.179
-106002
458.264
205337
907.183
-250775
527.268
67931
543.550
31808
779.914
-269659
533.723
-37367
427.375
60742
556.019
-114541
228.421
41341
290.379
-25795
252.817
413

-4231882
566570
36701
4302810
-97387
400659
432040
-88256
758907
405667
-18765
-33337
163527
-36779
-200312
149020
-244600
-48327
68712
-258107
-156997
73523
-178608
113856
-55310
-4964

-56993
-354804
-13013
-287179
-90833
124695
-111977
-39444
-255677
67752
176591
115731
72347
39190
75426
42491
-23241
93134
-22652
-31080
101311
-5250
49936
-35774
22663
3897

301983
-183895
-6661
-1280594
-18127
30032
-86422
-4103
-247511
14294
52892
33877
30125
12779
18884
13826
17065
23125
-14252
19528
18319
-7531
14130
-36741
6852
1480

231.041

212.874

18167

5504

9856

2807

196.255
176.866
162.832
154.865
154.625
151.674
114.333
111.368
111.367
101.417
99.167
97.102
80.237
75.695
72.911
68.391
61.559
57.770
54.361

285.181
216.519
254.435
132.902
178.227
106.268
89.820
202.594
108.107
98.296
56.636
88.860
54.941
48.381
103.880
42.673
66.588
87.125
96.251

-88926
-39653
-91603
21963
-23602
45406
24513
-91226
3260
3121
42531
8242
25296
27314
-30969
25718
-5029
-29355
-41890

-154831
-25039
-126390
-4000
-60478
23237
30612
-86613
-37042
1581
26999
-23266
7717
12083
-42689
-5767
-22719
-45773
-57809

57513
-13593
27555
19906
32905
16217
-2517
-10873
33050
1257
10468
26434
12828
10934
8674
25408
14897
13637
13482

8392
-1020
7232
6057
3971
5953
-3582
6260
7252
284
5064
5074
4750
4297
3046
6077
2794
2780
2437
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j
31
46
44
43
49

Ενότητες
Άρτης
∆ράµας
Γρεβενών
Φλώρινας
Κιλκίς

48.531
48.039
35.668
30.050
26.294

43.885
42.435
27.006
52.039
25.462

4646
5604
8662
-21989
832

27

5002
-7353
9706
-27270
-4943

0
10424
-226
3488
4757

-357
2533
-818
1792
1019

Στη συνέχεια, λαµβάνοντας το πρόσηµο της διαφοροποιηµένης µεταβολής Di και τα
πρόσηµα των συνιστωσών στις οποίες η διαφοροποιηµένη µεταβολή έχει διακριθεί, δηλαδή
τις Li ,Ai και Ii οµαδοποιήσαµε τις περιφερειακές ενότητες και προέκυψαν τα παρακάτω
συµπεράσµατα.
4. Συµπεράσµατα
Από τον πίνακα 1 προκύπτει ότι τη χρονική περίοδο 2003-2009 τριάντα δύο (32)
περιφερειακές ενότητες είχαν θετική τιµή διαφοροποιηµένης µεταβολής Di . Για τη επόµενη
περίοδο 2009-2015 προκύπτει από τον πίνακα 2 ότι ο αριθµός περιφερειακών ενοτήτων µε
θετική τιµή διαφοροποιηµένης µεταβολής είναι δέκα (10). Αυτό σηµαίνει ότι η µεταβολή του
αριθµού των διανυκτερεύσεων σε αυτές ήταν µεγαλύτερη από την αναµενοµένη, γεγονός που
προϋποθέτει ότι ο ρυθµός µεταβολής των διανυκτερεύσεων σε αυτές τις περιφερειακές
ενότητες ήταν µεγαλύτερος από τον αντίστοιχο ρυθµό για το σύνολο της χώρας. Αντίθετα,
δεκαεννέα (19) περιφερειακές ενότητες τη περίοδο 2003-2009 και σαράντα (40) για την
περίοδο 2009-2015 µετέβαλαν τον αριθµό των διανυκτερεύσεων τους λιγότερο από το
αναµενόµενο. Οι περιφερειακές ενότητες µε βάση τη θετική ή αρνητική διαφοροποιηµένη
µεταβολή µπορούν να οµαδοποιηθούν σε περιφερειακές ενότητες µε Di > 0 και µε Di < 0 .
Εάν τώρα λάβουµε υπόψη και τα πρόσηµα των συνιστωσών στις οποίες διακρίνεται η
διαφοροποιηµένη µεταβολή για τις 51 περιφερειακές ενότητες προκύπτουν οι παρακάτω
πέντε οµάδες. Οι οµάδες 1-3 αποτελούνται από περιφερειακές ενότητες µεDi > 0 και οι
οµάδες 4-6 από περιφερειακές ενότητες µε Di < 0.
Οµάδα_1: Κοινά χαρακτηριστικά των περιφερειακών ενοτήτων της οµάδας είναι ότι (α) ο
ρυθµός µεταβολής των αφίξεων στην περιοχή είναι µεγαλύτερος από τον αντίστοιχο ρυθµό
για το σύνολο της χώρας και (β) ο ρυθµός µεταβολής του µέσου αριθµού διανυκτερεύσεων
στην περιοχή είναι µεγαλύτερος από τον αντίστοιχο ρυθµό για το σύνολο της χώρας. Την
περίοδο 2009-15 µία περιφερειακή ενότητα, η j=21 και ένδεκα περιφερειακές ενότητες οι j=
7,8,32,12,17,20,51,26,37,45,31 την περίοδο 2003-2009 διαθέτουν τα κοινά αυτά
χαρακτηριστικά. Η τοπικότητα ενισχύει τις διανυκτερεύσεις σε όλες τις παραπάνω
περιφερειακές ενότητες εκτός από την j=31.
Οµάδα_2 : Κοινά χαρακτηριστικά των περιφερειακών ενοτήτων της οµάδας είναι ότι (α)
ο ρυθµός µεταβολής των αφίξεων στην περιοχή είναι µεγαλύτερος από τον αντίστοιχο ρυθµό
για το σύνολο της χώρας και (β) ο ρυθµός µεταβολής του µέσου αριθµού διανυκτερεύσεων
στην περιοχή είναι µικρότερος από τον αντίστοιχο ρυθµό για το σύνολο της χώρας. Την
περίοδο 2009-15 επτά περιφερειακές ενότητες οι j=1,8,13,25,32,34,42 διαθέτουν τα
χαρακτηριστικά αυτά. Την περίοδο 2003-09 δέκα περιφερειακές ενότητες οι j=1,6,13,
15,18,19,21,35,44,47 διαθέτουν τα χαρακτηριστικά αυτά. Σε καµιά από τις προαναφερθείσες
ενότητες η τοπικότητα δεν ενισχύει τις διανυκτερεύσεις
Οµάδα_3: Κοινά χαρακτηριστικά των περιφερειακών ενοτήτων της οµάδας είναι ότι (α) ο
ρυθµός µεταβολής των αφίξεων στην περιοχή είναι µικρότερος από τον αντίστοιχο ρυθµό για
το σύνολο της χώρας και (β) ο ρυθµός µεταβολής του µέσου αριθµού διανυκτερεύσεων στην
περιοχή είναι µεγαλύτερος από τον αντίστοιχο ρυθµό για το σύνολο της χώρας. Την περίοδο
2009-15 δυο περιφερειακές ενότητες οι j=10, 35 διαθέτουν αυτά τα χαρακτηριστικά ενώ την
περίοδο 2003-09 ένδεκα περιφερειακές ενότητες οι j=5,10,,14,24,25,28,36,39,46,48,49 ,τα
διαθέτουν. Η τοπικότητα ενισχύει τις διανυκτερεύσεις σε όλες τις περιφερειακές ενότητες
εκτός της j=35.
Οµάδα_4: Κοινά χαρακτηριστικά των περιφερειακών ενοτήτων της οµάδας είναι ότι (α) ο
ρυθµός µεταβολής των αφίξεων στην περιοχή είναι µικρότερος από τον αντίστοιχο ρυθµό για
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το σύνολο της χώρας και (β) ο ρυθµός µεταβολής του µέσου αριθµού διανυκτερεύσεων στην
περιοχή είναι µικρότερος από τον αντίστοιχο ρυθµό για το σύνολο της χώρας. Την περίοδο
2009-15 δεκατρείς περιφερειακές ενότητες οι j= 4,6,7,17,22,29,30,31, 36,45,46,47,50
διαθέτουν τα χαρακτηριστικά αυτά. Από αυτές η τοπικότητα ενισχύει τις διανυκτερεύσεις
στις j=4,7,31,36,45,47 Την περίοδο 2003-09 επτά περιφερειακές ενότητες ,οι
j=3,4,16,22,34,40,41 διαθέτουν τα χαρακτηριστικά και η τοπικότητα ενισχύει τις
διανυκτερεύσεις στις j=16,22,34,41
Οµάδα_5: Κοινά χαρακτηριστικά των περιφερειακών ενοτήτων της οµάδας είναι ότι (α) ο
ρυθµός µεταβολής των αφίξεων στην περιοχή είναι µικρότερος από τον αντίστοιχο ρυθµό για
το σύνολο της χώρας και (β) ο ρυθµός µεταβολής του µέσου αριθµού διανυκτερεύσεων στην
περιοχή είναι µεγαλύτερος από τον αντίστοιχο ρυθµό για το σύνολο της χώρας. Είκοσι τρεις
είναι οι περιφερειακές ενότητες µε αυτά τα χαρακτηριστικά την περίοδο 2009-15. Οι
ενότητες αυτές είναι οι j=2,5,11,12,14,15,18,19,20,23,24,26,27,28, 33,37,39,41,43,44,48,51.
Σε καµιά από αυτές η τοπικότητα δεν ενισχύει τις διανυκτερεύσεις. Την περίοδο 2003-09
δώδεκα περιφερειακές ενότητες διαθέτουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Οι ενότητες αυτές είναι
οι j=2,9,11,23,27, 29,30,33,38,42,43,50. Και στις δώδεκα αυτές ενότητες η τοπικότητα,
ενισχύει τις διανυκτερεύσεις.
Οµάδα_6: Κοινά χαρακτηριστικά των περιφερειακών ενοτήτων της οµάδας είναι ότι (α) ο
ρυθµός µεταβολής των αφίξεων στην περιοχή είναι µεγαλύτερος από τον αντίστοιχο ρυθµό
για το σύνολο της χώρας και (β) ο ρυθµός µεταβολής του µέσου αριθµού διανυκτερεύσεων
στην περιοχή είναι µικρότερος από τον αντίστοιχο ρυθµό για το σύνολο της χώρας. Την
περίοδο 2009-15 πέντε περιφερειακές νεότητες οι j = 3,9,16,40,49 διαθέτουν αυτά τα
χαρακτηριστικά. Σε καµιά από αυτές η τοπικότητα δεν ενισχύει τις διανυκτερεύσεις.
Οι παραπάνω οµαδοποιήσεις υποδεικνύουν ποιά ή ποιές από τις τρείς συνιστώσες Ai, Ii,
Li διαφοροποιούν την περιφερειακή ενότητα, σε σχέση µε το σύνολο της χώρας. Στη
συνέχεια εξετάστηκε εάν η σειρά µεγέθους της µεταβολής των διανυκτερεύσεων
συσχετίζεται µε τη σειρά µεγέθους της αναµενόµενης Ei µεταβολής των διανυκτερεύσεων και
της διαφοροποιηµένης µεταβολής Di καθώς και µε τις συνιστώσες Ai, Ii, Li,στις οποίες
διακρίνεται η διαφοροποιηµένη µεταβολή. Χρησιµοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης του
Spearman. Τα αποτελέσµατα έχουν ως εξής : Τόσο την περίοδο 2003-2009 όσο και την
περίοδο 2009-2015 η σειρά-µέγεθος της µεταβολής των διανυκτερεύσεων µε τη σειρά
αναµενόµενο µέγεθος διανυκτερεύσεων, παρουσιάζουν ισχυρή θετική συσχέτιση µε rs >
0.987 και στις δύο περιόδους. Αντίθετα, δεν φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση µεταξύ της σειρά
µεγέθους µεταβολής των διανυκτερεύσεων και σειράς µεγέθους της διαφοροποιηµένης
µεταβολής. Αυτό µπορεί να σηµαίνει ότι η µεταβολή των διανυκτερεύσεων σε µια
περιφερειακή ενότητα κατά κύριο λόγο καθορίζεται από το µερίδιο διανυκτερεύσεων της
στην αρχή της περιόδου από την µεταβολή των διανυκτερεύσεων στο σύνολο της χώρας και
λιγότερο ή και καθόλου από το πως διαφοροποιείται η περιοχή σχετικά µε τις συνιστώσες Ai,
Ii, Li. Σηµαντική επίσης είναι η διαπίστωση ότι η σειρά µεγέθους της διαφοροποίησης
συσχετίζεται µόνο µε τη σειρά µεγέθους της συνιστώσας που εκφράζει την ελκυστικότητα Ai
σε όρους αφίξεων µε rs > 0.73 και στις δύο περιόδους. Η διαπίστωση αυτή ενισχύει τον
προηγούµενο ισχυρισµό. Εποµένως, η µεταβολή στις διανυκτερεύσεις σε µια περιφερειακή
ενότητα φαίνεται ότι κατά κύριο λόγο καθορίζεται από το µερίδιο που µια περιφερειακή
ενότητα έχει στην αρχή της περιόδου, τη συνολική µεταβολή διανυκτερεύσεων στη χώρα και
η όποια διαφοροποίηση της ουσιαστικά καθορίζεται από τις µεταβολές στις αφίξεις.
Ολοκληρώνοντας τα παραπάνω θα σηµειώσουµε τα εξής. (α) Η ανάλυση απόκλισης
συµµετοχής µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να οµαδοποιηθούν περιοχές ανάλογα µε την
ελκυστικότητα τους σε αφίξεις, την ικανότητα τους να µετατρέπουν τις αφίξεις σε
διανυκτερεύσεις και αν τοπικά πλεονεκτήµατα ενισχύουν οι όχι τις µεταβολές στις
διανυκτερεύσεις. (β) Η ανάλυση µπορεί να συµπληρωθεί µε τη χρησιµοποίηση του
συντελεστή συσχέτισης κατά τάξη µεγέθους του spearman , ώστε να διακριβωθεί εάν η σειρά
των επιµέρους µεγεθών αποκαλύπτει συνάφειες και να αναζητηθούν οι σχετικές ερµηνευτικές
µεταβλητές που να αφορούν στην έκταση που διαφοροποιείται µια περιοχή σε σχέση µε το
σύνολο της χώρας.
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ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Μαριλένα B. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΊΟΥ
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο
marpapageo@uth.gr

Περίληψη
Ο τουρισµός υγείας, πρόκειται για µια σύνθετη κατηγορία τουρισµού, που περιλαµβάνει
τον ιαµατικό/θερµαλιστικό τουρισµό, τον τουρισµό ευεξίας και τον ιατρικό τουρισµό, ως
διακριτές υποκατηγορίες του. ∆εδοµένων των χαρακτηριστικών του αλλά και της δυναµικής
που παρουσιάζει σε παγκόσµιο επίπεδο, ο τουρισµός υγείας µπορεί να επιδράσει ιδιαίτερα
θετικά στην τοπική ανάπτυξη αλλά και την περιφερειακή οικονοµία της Ελλάδας: πρώτον,
συµβάλλοντας στη διεύρυνση της εποχικότητας, την αναβάθµιση του προσφερόµενου
τουριστικού προϊόντος, τη διεύρυνση της γεωγραφίας του ελληνικού τουρισµού και δεύτερον
αναβαθµίζοντας το εθνικό σύστηµα της χώρας, µέσω της αναβάθµισης των υποδοµών υγείας,
της προσέλκυσης εξειδικευµένου προσωπικού και της προσφορά υπηρεσιών υγείας σε πιο
ανταγωνιστικές/οικονοµικές τιµές. Ωστόσο, για να µπορέσει η Ελλάδα να διεκδικήσει το
µερίδιο που της αναλογεί από την παγκόσµια και ραγδαία εξελισσόµενη αυτή αγορά, θα
πρέπει να παρέµβει σε δύο επίπεδα: α) να ρυθµίσει ζητήµατα που άπτονται της
ελκυστικότητας των υποδοµών που προσφέρουν υπηρεσίες τουρισµού υγείας (κωλύµατα σε
ακίνητα µε Ιαµατικές Πηγές, αναβάθµιση υποδοµών υγείας σε τουριστικούς προορισµούς,
χωροταξική ένταξη των εν λόγω υποδοµών στην τουριστική γεωγραφία της χώρας κ.ο.κ.) και
β) να ρυθµίσει αναπτυξιακά και θεσµικά ζητήµατα που άπτονται της εύρυθµης και βιώσιµης
ανάπτυξης του τουρισµού υγείας στην Ελλάδα (αναπτυξιακή πολιτική και στρατηγική,
ρύθµιση θεµάτων επιχειρηµατικότητας, πιστοποίηση ιατρικών υπηρεσιών, διασφάλιση
εµπιστευτικότητας κ.ο.κ.).
Λέξεις Κλειδιά: τουρισµός υγείας, ιαµατικός/θερµαλιστικός τουρισµός, ιατρικός
τουρισµός, χωρικό και αναπτυξιακό πλαίσιο, Ελλάδα
1. Εισαγωγή
Ο τουρισµός είναι µια οικονοµική δραστηριότητα µε ιδιαίτερη σηµασία για την Ελλάδα,
ειδικά από τα τέλη της δεκαετίας του 1960, που απέκτησε υπολογίσιµο µέγεθος και
δυναµική1. Μια δυναµική η οποία διατηρείται έως και σήµερα-παρά τις πρόσκαιρες
διακυµάνσεις-µε τον ελληνικό τουρισµό να παραµένει µια από τις πιο ανταγωνιστικές
οικονοµικές δραστηριότητες της ελληνικής οικονοµίας.
Χαρακτηριστικά, σύµφωνα µε µελέτη του ΣΕΤΕ (2013), η συµβολή του τουρισµού στο
ΑΕΠ το έτος 2012 ανήλθε στο 16,4%, ενώ αντίστοιχα η απασχόληση στον τοµέα του
τουρισµού αντιπροσώπευε το 18,3% στο σύνολο των απασχολούµενων της χώρας. Από την
άλλη πλευρά, σε παγκόσµιο επίπεδο, το 2012, η Ελλάδα -και παρά τη σύγχρονη οικονοµική
συγκυρία- κατάφερε να κατακτήσει το 1,5% του παγκόσµιου τουρισµού και αντίστοιχα το
3% του τουρισµού της Ευρώπης. Την ίδια χρονιά (2012), η Ελλάδα βρέθηκε στη 17η θέση
βάσει διεθνών αφίξεων και στην 23η βάσει εσόδων (ΣΕΤΕ, 2013). Αντίστοιχα, το 2013 η
χώρα βρέθηκε στην 32η θέση (στο σύνολο 140 χωρών) βάσει του ∆είκτη Ταξιδιωτικής και
Τουριστικής Ανταγωνιστικότητας, τη στιγµή που βάσει του αντίστοιχου Γενικού ∆είκτη
Ανταγωνιστικότητας, η χώρα βρισκόταν µόλις στην 96η θέση.
Όµως, παρά τα ιδιαίτερα θετικά οικονοµικά και αριθµητικά µεγέθη, αν κάποιος
παρατηρήσει πιο προσεκτικά τον ελληνικό τουρισµό, εύκολα θα διαπιστώσει ότι η ανάπτυξή
του χαρακτηρίζεται από αρκετές παθογένειες, ανάµεσα στις οποίες ως πιο σηµαντικές
1

Χαρακτηριστικά, από 399.438 που ήταν οι αφίξεις στη χώρα το 1960, το 1970 έφτασαν τις
1.609.210, παρουσιάζοντας αύξηση 303%, µε την αύξηση αυτή να συνεχίζεται και τις επόµενες
δεκαετίες, φτάνοντας το 2013 τις 17.919.580 αφίξεις.
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καταγράφονται η γεωγραφική ανισοκατανοµή, η µονοθεµατική προσέγγιση και η
εποχικότητα. Παθογένειες τις οποίες η Ελλάδα οφείλει να αντιµετωπίσει και να µετριάσει,
προκειµένου να παραµείνει ανταγωνιστική τουριστικά, επ’ ωφελεία της εθνικής οικονοµίας,
της απασχόλησης αλλά και της περιφερειακής ανάπτυξης.
Το παρόν άρθρο µελετά σε βάθος τον τουρισµό υγείας, ο οποίος πρόκειται για µια
σύνθετη κατηγορία τουρισµού που περιλαµβάνει διάφορες υπο-κατηγορίες (µορφές
τουρισµού). Ειδικότερα, το άρθρο ξενικά µε τις απαραίτητες εννοιολογικές και θεωρητικές
διευκρινήσεις και συγκεκριµένα µε εννοιολογικά ζητήµατα αλλά και ορισµούς των όρων
τουρισµός υγείας, ιαµατικός τουρισµός, τουρισµός ευεξίας και ιατρικός τουρισµός. Στη
συνέχεια παρουσιάζονται τα ιδιαίτερα-ποιοτικά και ποσοτικά-χαρακτηριστικά του τουρισµού
υγείας (και των υπο- περιπτώσεων αυτού), µε ιδιαίτερη έµφαση στα πλεονεκτήµατα ή/και
τους περιορισµούς που απορρέουν από την ανάπτυξη της εν λόγω σύνθετης κατηγορίας
τουρισµού. Συνεχίζοντας στην περίπτωση της Ελλάδας, το άρθρο επιχειρεί να σκιαγραφήσει
την υπάρχουσα κατάσταση, τα γεωγραφικά και χωρικά χαρακτηριστικά του τουρισµού υγείας
(υπάρχουσες υποδοµές, χωροταξικές εξαρτήσεις κ.λπ.), καθώς και ειδικότερα αναπτυξιακά
και θεσµικά θέµατα, που συνδέονται µε την ανάπτυξη της εν λόγω µορφής τουρισµού
(ανεπάρκειες, περιορισµοί κ.λπ.). Το άρθρο καταλήγει σε κριτικές επισηµάνσεις αλλά και
εκτιµήσεις αναφορικά µε τη στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα, εφ’όσον
επιθυµεί να γίνει πιο ανταγωνιστική τουριστικά και δη σε υπηρεσίες τουρισµού υγείας.
2. Περί τουρισµού υγείας
2.1. Θεωρητικές προσεγγίσεις και εννοιολογικές διευκρινήσεις
Ο όρος τουρισµός υγείας εµφανίστηκε για πρώτη φορά το 1973, όταν ο Παγκόσµιος
Οργανισµός Τουρισµού (τότε Ένωση Τουριστικών Οργανισµών) επιχείρησε να αποδώσει µε
αυτόν τον όρο την προσφορά υπηρεσιών και υποδοµών υγείας, µε τη χρήση φυσικών πόρων
και συγκεκριµένα των ιαµατικών πηγών και του κλίµατος (IUTO, 1973). Έκτοτε, η απόδοση
του όρου επιχειρήθηκε και από άλλους επιστήµονες και συγγραφείς, µε τις βασικότερες
ερµηνείες για τον τουρισµό υγείας άλλοτε να είναι αντιφατικές µεταξύ τους και άλλοτε σε
σύγχυση και επικάλυψη µε τους όρους ιαµατικός τουρισµός, ιατρικός τουρισµός, τουρισµός
ευεξίας, θερµαλιστικός τουρισµός, θεραπευτικός τουρισµός, spa κ.ο.κ. (Goodrich και
Goodrich, 1987 • Inskeep, 1991 • Hall, 1992).
Σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία, ανάµεσα στους στόχους/υπηρεσίες που δύναται να
περιλαµβάνει ο τουρισµός υγείας συγκαταλέγονται (Douglas, Douglas και Derrett, 2001): η
ανάκτηση φυσικής κατάστασης, η φυσική-οργανική αποκατάσταση, η απώλεια βάρους, η
διακοπή καπνίσµατος, η ψυχική και πνευµατική ευεξία, η κοινωνικοποίηση, η θετική
αντίληψη και στάση έναντι της ζωής, οι περιποιήσεις, η διαχείριση και αποµάκρυνση του
άγχους, αλλά ακόµη και επεµβάσεις αισθητικής, οδοντιατρικές εργασίες, ιατρικές επεµβάσεις
κ.ο.κ.. Υπηρεσίες και δραστηριότητες δηλαδή, που - πέρα από µεγάλο εύρος - ως στόχο
έχουν τη βελτίωση της ψυχικής, πνευµατικής και σωµατικής υγείας του ανθρώπου, άλλοτε µε
αφάρµακες (εξω- νοσοκοµειακές) µεθόδους και άλλοτε µε τη βοήθεια φαρµακευτικών
αγωγών ή/και επεµβάσεων, στο πλαίσιο της ιατρικής επιστήµης.
Μετά τα παραπάνω, είναι εµφανές ότι ο τουρισµός υγείας δεν αποτελεί µια ξεχωριστή
µορφή τουρισµού, αλλά µια γενική /σύνθετη κατηγορία τουρισµού (Carrera και Bridges,
2006), η οποία περιλαµβάνει σειρά υπο-κατηγοριών (µορφών) τουρισµού, όπως ο
(επονοµαζόµενος) ιαµατικός τουρισµός, ο ιατρικός τουρισµός και ο τουρισµός ευεξίας, µε
δυσδιάκριτα και συχνά επικαλυπτόµενα όρια µεταξύ τους, ανάλογα µε την επιστηµονική
προσέγγιση (Smith και Kelly, 2009 • Hall, 2011) (βλέπε Πίνακα 1 και Γράφηµα 1). Στη
συνέχεια επιχειρείται η αποσαφήνιση των όρων.
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Πίνακας 1: Σχηµατοποίηση τουρισµού υγείας

Πηγή: ιδία επεξεργασία / προσαρµογή από Smith και Kelly, 2009: 7

Ιαµατικός / θεραπευτικός τουρισµός
Στην Ελλάδα, ο όρος ιαµατικός τουρισµός είναι συνυφασµένος και χρησιµοποιείται
σχεδόν αποκλειστικά για να αποδώσει τη µορφή τουρισµού που αναπτύσσεται µε βάση το
φυσικό πόρο των θερµοµεταλλικών-ιαµατικών πηγών. Όµως, στην πραγµατικότητα,
ιαµατικός τουρισµός (ή αλλιώς θεραπευτικός τουρισµός) δεν είναι µόνον αυτό. Σε αντίθεση
δηλαδή µε τον τρόπο που χρησιµοποιείται ο συγκεκριµένος όρος στην Ελλάδα, ο ιαµατικός
τουρισµός αποτελεί µια ειδική µορφή τουρισµού πολύ πιο ευρεία, που σύµφωνα και µε την
ετυµολογία της λέξης, περιλαµβάνει τη µετακίνηση ανθρώπων και τη διαµονή τους σε
περιοχές στις οποίες προσφέρονται υποδοµές και υπηρεσίες θεραπείας και ίασης βάσει
φυσικών πόρων (ιαµατικές πηγές, θάλασσα κλπ) ή άλλων φυσικών συνθηκών (κλίµα κλπ)
(Παπαγεωργίου, 2009).
Είναι χαρακτηριστικό ότι στη διεθνή βιβλιογραφία (βλέπε Πίνακα 1), ο όρος
ιαµατικός/θεραπευτικός τουρισµός δεν είναι διαδεδοµένος. Αντίθετα, συνηθίζεται να
αποδίδεται µε τον γενικότερο όρο τουρισµός υγείας και ευεξίας (health and wellness
tourism), ή ακόµη και θερµαλιστικός τουρισµός (thermal tourism, spa tourism), ή αλλιώς µε
καθέναν από τους παρακάτω όρους ξεχωριστά: θερµαλισµός, λουτροθεραπεία, ποσιθεραπεία,
εισπνοθεραπεία, κλιµατοθεραπεία, θαλασσοθεραπεία κ.ο.κ.. Το γεγονός αυτό, ότι δηλαδή ο
ιαµατικός τουρισµός συχνά προσδιορίζεται περιγραφικά και όχι µε έναν απλώς όρο, είναι
γιατί -όπως και ο τουρισµός υγείας- αποτελεί µια σύνθετη µορφή τουρισµού, µε πλήθος
δραστηριοτήτων και υπηρεσιών, οι οποίες σε κάθε περίπτωση προϋποθέτουν αφάρµακες και
εξω-νοσοκοµειακές µεθόδους θεραπείας (Hall, 2011), αλλά και τη χρήση φυσικών ιαµατικών
πόρων.
Πίνακας 2: Η βασική ορολογία του τουρισµού υγείας
Ελληνικά

Αγγλικά/English

Γαλλικά/Français

Ισπανικά/Español

Ιταλικά/Italiano

Τουρισµός υγείας

Health tourism

Tourisme de santé

Turismo de salud

Turismo del benessere

Ιαµατικός τουρισµός

-

-

turismo terapeutico

-

Τουρισµός ευεξίας

Wellness tourism

Tourisme de Bienêtre

Turismo de bienestar

Turismo del benessere

Ιατρικός τουρισµός

Medical tourism

Tourisme medical,
Tourisme hospitalier

Turismo medicinal

Turismo medicale

Θερµαλιστικός
τουρισµός

Hot springs tourism / Spa
tourism / Thermal springs
tourism

Tourisme thermal

Balnearios / turismo de
aguas termales, turismo
termal

Turismo termale

Θερµαλισµός

Thermalism

Thermalisme

Termalismo

Termalismo

Manantial
mineromedicinal /
Manantial termal

Sorgente minerale /
Sorgente termale

Eau chaud, eau minerale

Aguas termales

Acque termali

Curiste

Termalista

Termalisti

Bains

Baños

Bagni

Θερµοµεταλλική /
Ιαµατική πηγή
Ιαµατικά νερά

Hot mineral springs / Hot Source minerale / Source
springs / thermal springs thermal / Source thermal
Thermal water

Θερµαλιστής
(λουόµενος)
Λουτρά

Baths
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Ελληνικά

Αγγλικά/English

Γαλλικά/Français

Ισπανικά/Español

Ιταλικά/Italiano

Λουτρόπολη

Spa Town / Thermal city

Ville thermale, Ville
d’eau

Ciudad balneario, Ciudad
Termal, Villa balneario

Cittá termale

Θερµαλιστικό Πάρκο

Spa Area

Station thermal (zone
thermal)

Terma

Terme – Centro termale

Κέντρo
θερµαλιστικού
τουρισµού

(Hot springs) Spa, Spa
Resort, Spa destination

Spa/ Station thermal

Balneario, Estación
termal, Terma

Terme

Κέντρo τουρισµού
υγείας/ευεξίας

Health Resort

Spa, Balneario

Stazione termale

Κέντρo
θαλασσοθεραπείας

Thalassotherapy Resort

Station de
thalassothérapie

Υδροθεραπεία

Hydrotherapy

Hydrothérapie

Hidroterapia

Termalismo ludico Idroterapia

Λουτροθεραπεία

Baths

Balnéothérapie

Balneario

Balneoterapia

Θαλασσοθεραπεία

Thalassotherapy

Thalassothérapie

Talasoterapia

Talassoterapia

Κλιµατοθεραπεία

-

Climatisme

Climatoterapia

Climatoterapia

Ποσιθεραπεία

Taking the waters

Péloide

Agua en bebida (via oral)

Peloidoterapia

Εισπνοθεραπεία

Inhalations

Inhalations

Inhalaciones,
nebulizaciones

Inalatorie / Aerosol,
Agopuntura, Terapia
inalatoria

Estación de talasoterapia,
Stazione talassoterapica
Centro de talasoterapia

Πηγή: ιδία επεξεργασία

Τουρισµός ευεξίας
Αν και η έννοια της ευεξίας µπορεί να ερµηνεύεται διαφορετικά ανάλογα µε την
κουλτούρα κάθε χώρας, ένας κοινά αποδεκτός ορισµός δίνεται από τους Messerli και Oyama
(2004), σύµφωνα µε τους οποίους η ευεξία µπορεί να οριστεί ως η επίτευξη πνευµατικής,
ψυχικής και σωµατικής ισορροπίας, µέσω ολιστικών προγραµµάτων αυτογνωσίας, βελτίωσης
της φυσικής κατάστασης, περιποιήσεων οµορφιάς, υγιεινής διατροφής, αναζωογόνησης,
πνευµατικής άσκησης κ.λπ..
Σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία (Müller και Kaufmann, 2000 • Smith και Kelly,
2009), ο τουρισµός ευεξίας αποτελεί διακριτό υπο-σύνολο του τουρισµού υγείας και µάλιστα
εντελώς ξεχωριστή µορφή τουρισµού από τον ιαµατικό/θεραπευτικό τουρισµό, µε την
ειδοποιό διαφορά να έγκειται στο ότι στον µεν ιαµατικό τουρισµό στόχος είναι η (αφάρµακη)
θεραπεία, ενώ στον τουρισµό ευεξίας η επίτευξη πλήρους ψυχικής, πνευµατικής και
σωµατικής υγείας, ευεξίας και αναζωογόνησης. Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν
οι Müller και Kaufmann (2000), ενώ τον ιαµατικό/θεραπευτικό τουρισµό συνήθως επιλέγουν
άτοµα µε προβλήµατα υγείας που επιθυµούν την (αφάρµακη και εξω-νοσοκοµειακή)
θεραπεία τους, τον τουρισµό ευεξίας επιλέγουν άτοµα ως επί το πλείστον υγιή.
Το γεγονός ότι κάποιες φορές παρατηρείται σύγχυση (ή/και ταύτιση) µεταξύ των όρων
ιαµατικός τουρισµός και τουρισµός ευεξίας, είναι γιατί συνήθως (στην Ευρώπη ειδικά), οι
χώροι/εγκαταστάσεις που παραδοσιακά προσέφεραν υπηρεσίες ιαµατικού τουρισµού
(Ιαµατικά/Θερµαλιστικά Κέντρα, Spa, λουτροπόλεις κ.λπ.), είναι οι ίδιοι που προσφέρουν και
πολλές υπηρεσίες που συγκαταλέγονται στον τουρισµό ευεξίας (θεραπείες οµορφιάς,
προγράµµατα διαλογισµού κ.λπ.).
Ιατρικός τουρισµός
Αν και µερίδα επιστηµόνων (π.χ. Ross, 2001, Connell, 2006, Whittaker, 2008)
υποστηρίζουν ότι η παροχή ιατρικών υπηρεσιών δεν µπορεί να αποτελεί µέρος της
τουριστικής βιοµηχανίας (και των δραστηριοτήτων αναψυχής που ο τουρισµός είναι
συνυφασµένος), ο ιατρικός τουρισµός, αποτελεί έναν νέο όρο στην τουριστική ορολογία, που
ήρθε και αναµένεται να µείνει, λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης που παρουσιάζει.
Σύµφωνα µε τους Connell (2006) και Tuner (2007), ο ιατρικός τουρισµός δεν έχει ως
απαραίτητη προϋπόθεση την κατανάλωση τουριστικών υπηρεσιών ή την πραγµατοποίηση
διακοπών (αν και τα σύγχρονα τουριστικά πακέτα τείνουν να συνδυάζουν το «τερπνόν µετά
του ωφελίµου»…). Επί της ουσίας, ο ιατρικός τουρισµός πρόκειται για µια ειδική µορφή
τουρισµού που αφορά στην µετακίνηση ανθρώπων σε µια άλλη χώρα, πέραν της µόνιµης
κατοικίας τους, προκειµένου να λάβουν κάποια ιατρική ή θεραπευτική αγωγή, για λόγους
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µεταξύ των οποίων: α) το υψηλό κόστους ιατρικής περίθαλψης ή επεµβάσεων στη χώρα
καταγωγής τους, β) η µη εξειδίκευση των νοσοκοµείων της χώρας καταγωγής τους σε κάποια
χειρουργική επέµβαση ή άλλες ιατρικές διαδικασίες, γ) η απαγόρευση κάποιας επέµβασης ή
ιατρικής διαδικασίας στη χώρα καταγωγής τους (π.χ. άµβλωση), δ) η µεγάλη αναµονή στη
χώρα καταγωγής τους για την υποβολή τους σε κάποια χειρουργική επέµβαση ή άλλη ιατρική
διαδικασία (ESCAP, 2009).
Γενικά, διακρίνονται δύο ειδών ιατρικοί τουρίστες (ΙΚΠΙ, 2012): α) εκείνοι που είναι
χρόνια πάσχοντες, χρειάζονται συνεχή ιατρική φροντίδα και παρακολούθηση και οι οποίοι
επιθυµούν να ταξιδέψουν για επαγγελµατικούς ή/και λόγους αναψυχής και β) εκείνοι που
ταξιδεύουν σε µια άλλη χώρα, µε σκοπό να επωφεληθούν συγκεκριµένων και εξειδικευµένων
ιατρικών υπηρεσιών
Γράφηµα 1: Σχηµατοποίηση τουρισµού υγείας

Πηγή: Hall, 2011 : 8

2.2. Ιδιαιτερότητες, ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά
Ο τουρισµός υγείας, δεν είναι µια νέα µορφή/κατηγορία τουρισµού. Αντίθετα, οι
άνθρωποι ήδη από την αρχαιότητα ταξίδευαν µε προορισµό περιοχές µε ιαµατικές πηγές
ή/και θάλασσα, προκειµένου να επωφεληθούν των θεραπευτικών τους ιδιοτήτων. Στη
νεότερη εποχή πλέον και µε την ανάδυση και διόγκωση του φαινοµένου του τουρισµού, ο
τουρισµός υγείας όχι απλώς διευρύνθηκε σηµαντικά (προκειµένου να συµπεριλάβει
περισσότερες υπηρεσίες ευεξίας αλλά και ιατρικής) αλλά συνεχίζει να αποτελεί υπολογίσιµο
κοµµάτι της τουριστικής «βιοµηχανίας», µε διαρκώς βελτιούµενες επιδόσεις.
Σύµφωνα µε τους Carrera και Bridges (2014), ο τουρισµός υγείας παρουσιάζει ρυθµό
αύξησης σε παγκόσµιο επίπεδο της τάξης του 3,9% ετησίως. Απασχολεί 617 εκατ.
εργαζόµενους, ενώ το µέγεθος της συγκεκριµένης αγοράς υπολογίζεται στα 513 δισ. δολάρια.
Αντίστοιχα, σύµφωνα µε µελέτη της McKinsey, το µέγεθος της αγοράς του ιατρικού
τουρισµού (που αποτελεί ένα µέρος µόνον του τουρισµού υγείας), εκτιµήθηκε στα 15 δισ.
δολάρια για το 2008 (εάν υποθέσει κανείς ότι οι 5 εκατ. ασθενείς /ιατρικοί τουρίστες που
καταγράφηκαν, ξόδεψαν κατά µέσο όρο 3.000 δολάρια ανά χειρουργική επέµβαση), ενώ πιο
πρόσφατες εκτιµήσεις µιλούν για ρυθµό ανάπτυξης του ιατρικού τουρισµού από 25% έως και
35% (ΙΚΠΙ, 2012).
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Όσον αφορά στη γεωγραφία του τουρισµού υγείας σε παγκόσµιο επίπεδο, στην πρώτη
θέση µακράν βρίσκεται η Ασία, τόσο σε υπηρεσίες ιατρικού τουρισµού όσο και ευεξίας
(πνευµατική ανάταση). Ακολουθεί η Ευρώπη, η οποία παραδοσιακά διαθέτει τα περισσότερα
και πιο σύγχρονα Κέντρα Ιαµατικού Τουρισµού και Θερµαλισµού (στα οποία επιπλέον
προσφέρονται πλήθος υπηρεσιών ευεξίας), ενώ στη συνέχεια έρχονται οι ΗΠΑ αλλά και οι
χώρες της Νοτίου Αµερικής, ιδίως σε θέµατα ιατρικού τουρισµού (Connell, 2005 • Smith και
Kelly, 2009). Μάλιστα, όσον αφορά ειδικότερα την περίπτωση του ιατρικού τουρισµού,
σύµφωνα µε µελέτη του Treatment Abroad, πρωταθλήτριες χώρες αναδεικνύονται η
Ουγγαρία, η Μαλαισία, η Ταϊλάνδη, η Ινδία, οι ΗΠΑ, η Κόστα Ρίκα, η Πολωνία, η Ιορδανία,
η Βραζιλία και το Ην.Βασίλειο (Pollard, 2012). Με άλλα λόγια, χώρες οι οποίες δεν είναι
πάντοτε ιδιαίτερα ανεπτυγµένες, στις οποίες όµως το χαµηλό κόστος προσφοράς
συγκεκριµένων ιατρικών υπηρεσιών, αποτελεί συγκριτικό και ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα
(«first world service at third world cost»: Connell, 2005).
Γενικά, η αναζήτηση υπηρεσιών υγείας σε όσο το δυνατόν χαµηλότερη τιµή, αποτελεί µεν
βασική αιτία αλλά όχι και τη µοναδική για την οποία ο τουρισµός υγείας (και δη ο ιατρικός
τουρισµός) βρίσκονται σε διαρκή άνθιση τα τελευταία χρόνια. Άλλοι παράγοντες που
συντελούν στην άνοδο αυτή είναι η αύξηση του προσδόκιµου ζωής, µε αποτέλεσµα να
αυξάνεται διαρκώς ο αριθµός των ηλικιωµένων, δηλαδή της κατ’εξοχήν οµάδας ατόµων µε
αυξηµένες ανάγκες ιατρικής φροντίδας και παρακολούθησης. Επίσης και η αλλαγή του
τρόπου ζωής έχει συµβάλει ώστε ολοένα και µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού παγκοσµίως
να επιλέγει επεµβάσεις κοσµητικής ιατρικής, υπηρεσίες spa ή/και να έχει ανάγκη από ειδικά
κέντρα αδυνατίσµατος, αποτοξίνωσης κλπ. Τέλος, ένας ακόµη λόγος για τον οποίο ανθίζει ο
τουρισµός υγείας, είναι εξαιτίας των ατελειών που παρατηρούνται διεθνώς στα ασφαλιστικά
συστήµατα των χωρών, είτε λόγω του τεράστιου όγκου των ασφαλισµένων που
διαχειρίζονται (και συνεπάγεται µεγάλους χρόνους αναµονής), είτε λόγω αδυναµίας να
αντεπεξέλθουν στην κάλυψη του - συχνά υψηλού - κόστους των θεραπειών και επεµβάσεων
για όλου τους ασφαλισµένους τους (ειδικά σε χώρες που συγκαταλέγονται στις
ανεπτυγµένες) (Handszuh και Waters, 1997 • Borman, 2004 • García-Altés, 2005).
Όµως, το γεγονός ότι ολοένα και περισσότερα ασφαλιστικοί οργανισµοί αλλά και
µεµονωµένοι ιδιώτες θα αναζητούν στο µέλλον υπηρεσίες υγείας (και δη ιατρικές υπηρεσίες)
σε τρίτες χώρες, εγείρει µια σειρά από ευαίσθητα ζητήµατα. Κατ’αρχάς, η προσφορά
υπηρεσιών υγείας οφείλει να συνοδεύεται από την απαραίτητη πιστοποίηση (από
εγκεκριµένους οργανισµούς), προκειµένου να διασφαλίζεται η -υψηλών προδιαγραφώνποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και υποδοµών, ιατρικών και ξενοδοχειακών.
Αντίστοιχα, σε σύστηµα υποχρεωτικής πιστοποίησης (βάσει διεθνών προτύπων και
προδιαγραφών) πρέπει να υποβάλλονται και οι σχετικοί φυσικοί πόροι (ιαµατικά νερά κλπ),
ώστε να διασφαλίζονται ζητήµατα υγιεινής και ασφάλειας των τουριστών. Ιδιάζον και
ευαίσθητο θέµα είναι και αυτό της διακίνησης της ιατρικής πληροφορίας µεταξύ χωρών.
Τέλος, ένα ακόµη ζήτηµα (το οποίο εν µέρει έχει ρυθµιστεί σε επίπεδο Ε.Ε., µε την Οδηγία
24/2011), είναι αυτό της αναγνώρισης και αποζηµίωσης των ασφαλισµένων για υπηρεσίες
που λαµβάνουν εκτός της χώρας κατοικίας και ασφάλισής τους (ΙΚΠΙ, 2012).
Ωστόσο, εκτός της ρύθµισης ζητηµάτων ασφάλειας και εµπιστευτικότητας, κοµβικής
σηµασίας είναι και η ορθολογική χωρική οργάνωση και ανάπτυξη του τουρισµού υγείας. Και
αυτό καθώς, ως µια ειδική κατηγορία/µορφή τουρισµού, ο τουρισµός υγείας προϋποθέτει τη
βέλτιστη αξιοποίηση και συνδυασµό των υπαρχουσών υποδοµών υγείας και των τουριστικών
υποδοµών, καθώς και την ορθολογική αξιοποίηση και προστασία των φυσικών-ιαµατικών
πόρων, µε σκοπό τη βέλτιστη ένταξη των εκάστοτε υπηρεσιών υγείας στην τουριστική
γεωγραφία µιας χώρας (Smyth, 2005). Αυτό άλλωστε επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι
η µετακίνηση σε µια ξένη χώρα για την κατανάλωση υπηρεσιών τουρισµού υγείας (και δη
ιατρικών υπηρεσιών) είναι πολύ πιο ελκυστική όταν συνδυάζεται µε την επίσκεψη σε
διεθνούς φήµης αξιοθέατα (π.χ. Taj Mahal) (Connell, 2005).
Γενικά, η ανάπτυξη του τουρισµού υγείας, µπορεί να είναι πολλαπλά επωφελής στην
εθνική οικονοµία µιας χώρας. Κατ’αρχάς, πολλαπλά ωφεληµένο είναι το εκάστοτε εθνικό
σύστηµα υγείας, λόγω: α) της συµπίεσης του κόστους υπηρεσιών υγείας για τα ασφαλιστικά
ταµεία, β) της αύξησης της ποιότητας των προσφερόµενων ιατρικών υπηρεσιών και γ) της
απαραίτητης αναβάθµισης των υποδοµών υγείας (νοσοκοµεία, κλινικές). Αντίστοιχα, όµως,
ωφεληµένος είναι και ο τουρισµός µιας χώρας, αφού ο τουρισµός υγείας είναι µια µορφή
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τουρισµού που µπορεί να προσελκύσει επισκέπτες καθ’όλη τη διάρκεια του χρόνου,
δυνάµενος να συµβάλει ουσιαστικά στην επιµήκυνση της εποχικότητας. Παράλληλα,
συµβάλει ουσιαστικά στη διεύρυνση του προσφερόµενου τουριστικού προϊόντος µιας χώρας
αλλά και στη διάχυση των τουριστών σε περισσότερους εσωτερικούς προορισµούς (από τις
ακτές στην ενδοχώρα και ιδίως στα αστικά κέντρα). Τελικά, η ανάπτυξη του τουρισµού
υγείας προσφέρει ευκαιρίες προσέλκυσης κεφαλαίων από το εξωτερικό (άµεσες ξένες
επενδύσεις), ενώ δηµιουργεί νέες θέσεις εργασίας τόσο για εξειδικευµένο επιστηµονικό
προσωπικό (ιατρούς, νοσηλευτές κλπ) όσο και για επαγγελµατίες στον κλάδο του τουρισµού.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, είναι σαφές ότι ο τουρισµός υγείας αποτελεί µια
εξαιρετικά ενδιαφέρουσα κατηγορία τουρισµού, µε σηµαντικές προοπτικές για το µέλλον. Το
κατά πόσο η Ελλάδα, που είναι χώρα µε παράδοση στον τουρισµό, αλλά και µε εξαιρετικούς
φυσικούς- ιαµατικούς πόρους, µπορεί να επωφεληθεί από την αναδυόµενη αυτή αγορά του
τουρισµού υγείας, εξετάζεται στο επόµενο κεφάλαιο, όπου και αξιολογούνται οι υπάρχουσες
δοµές, υποδοµές και φυσικοί πόροι, αλλά και οι ελλείψεις που παρατηρούνται σε θεσµικό και
αναπτυξιακό επίπεδο πολιτικής.
3. Ο τουρισµός υγείας στην Ελλάδα
3.1. Από τα Ασκληπιεία στον ιατρικό τουρισµό
Στην Ελλάδα δραστηριότητες πρώιµου τουρισµού υγείας χρονολογούνται ήδη από το
1500 π.Χ., όταν οι αρχαίοι Έλληνες, εκτός από τα λουτρά στη θάλασσα και τα ποτάµια,
συνήθιζαν να χρησιµοποιούν και τις ιαµατικές πηγές, αρχικά ως µέσο καθαριότητας και
θρησκευτικής λατρείας και στην πορεία ως µέσο θεραπείας και κοινωνικής-ψυχαγωγικής
δραστηριότητας. Ωστόσο, ήταν τον 5ο π.Χ. αιώνα που η συνήθεια της ύδρο-θεραπείας θα
αποκτήσει διακριτό κτιριακό τύπο στην Ελλάδα. Τα Ασκληπιεία κατασκευάζονταν
αποκλειστικά δίπλα σε ιαµατικές πηγές και αποτελούσαν εκτός από τόπους λατρείας, χώρους
θεραπείας και ανάκτησης της υγείας (Σκαρπιά- Χόιπελ, 1996 • Σ∆ΚΙΠΕ, 2006).
Ενδεικτικό της αξίας που δινόταν στις δραστηριότητες υγείας εκείνη την περίοδο είναι και
το γεγονός ότι πλήθος επιστηµόνων της εποχής (ιστορικοί, φυσικοί, ιατροί, γεωγράφοι κλπ)
ασχολήθηκαν συστηµατικά µε τα θερµά-ιαµατικά νερά. Ανάµεσά τους, ο Ηρόδοτος (484-423
π.Χ.), αλλά και ο Ιπποκράτης (ο πατέρας της ιατρικής επιστήµης (460-375 π.Χ.), οι οποίοι
ύστερα από συστηµατική µελέτη, κατέληξαν σε διαπιστώσεις τόσο για την ενδεδειγµένη
χρήση όσο και για τις θεραπευτικές ιδιότητες των θερµών και ψυχρών νερών. ∆ιαπιστώσεις
οι οποίες επιβεβαιώνονται και στη σύγχρονη εποχή, µε τα σηµερινά επιστηµονικά µέσα
(ΕΟΤ, 1966 • ΚΕΠΑΜΕ, 2000).
Κατά την περίοδο της ρωµαϊκής αυτοκρατορίας, οι ιαµατικοί φυσικοί πόροι και η
προσφιλής δραστηριότητα της υδρο-θεραπείας περνά σε άλλη διάσταση. Στα Ασκληπιεία και
τους χώρους των λουτρών, οι δραστηριότητες ξεφεύγουν από τα στενά όρια της θεραπείας.
Ταυτίζονται περισσότερο µε την πνευµατική, ψυχική και σωµατική ανάταση και ως χώροι
αποτελούν σηµαντικά πολιτιστικά και κοινωνικο-οικονοµικά σηµεία αναφοράς της εκάστοτε
κοινωνίας. Από τον µεσαίωνα και µετά, τα ιαµατικά λουτρά διέρχονται περίοδο έντονων
διακυµάνσεων, µε την αµφισβήτηση της θεραπευτικής τους δράσης αλλά και της
αναγκαιότητας των δραστηριοτήτων υγείας να κυριαρχεί. Η παρακµή της περιόδου εκείνης
ανατρέπεται µερικώς την περίοδο της βυζαντινής αυτοκρατορίας, ενώ κατά την περίοδο της
τουρκοκρατίας, στην Ελλάδα αναδεικνύονται τα χαµάµ, τα οποία αποτελούν χώρους
καθαριότητας, χαλάρωσης και αναζωογόνησης, καθώς και κοινωνικο-πολιτικών
συναντήσεων (Σκαρπιά-Χόιπελ, 1990). Παρατηρείται λοιπόν, µια διαρκής εναλλαγή στον
σκοπό και το είδος των δραστηριοτήτων που λαµβάναν χώρα στους τόπους των ιαµατικών
φυσικών πόρων, η οποία κυµαινόταν µεταξύ της υγείας, της ευεξίας αλλά και της
ψυχαγωγίας-αναψυχής (Παπαγεωργίου, 2009).
Με τη σύσταση του νέου ελληνικού κράτους (1830), η πρώτη κυβέρνηση Καποδίστρια,
παρ’ότι παραλαµβάνει κατεστραµµένες τις εγκαταστάσεις και υποδοµές εγγύς των ιαµατικών
πηγών (Χαριτάκης, 1935), επιδίδεται σε έναν «αγώνα δρόµου» για την ανασυγκρότησή τους.
Άλλωστε, η µέχρι τότε ευρωπαϊκή εµπειρία είχε δείξει ότι τα θέµατα ανάκτησης ή/και
διατήρησης της υγείας σε καλή κατάσταση, ανάγκαζαν σηµαντικό µέρος του ευρωπαϊκού
πληθυσµού να υλοποιεί µακρινά ταξίδια για τόπους µε ιαµατικές πηγές, θάλασσα ή/και
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ορεινούς όγκους (για κλιµατοθεραπεία) (Σπαθή, 2000). Έτσι, οι πρώτες συστηµατικές
προσπάθειες για τη συνειδητή ανάπτυξη του τουρισµού υγείας (και δη του ιαµατικού
τουρισµού) παρατηρούνται στην Ελλάδα ήδη από τον 19ο αιώνα και έχουν να κάνουν ως επί
το πλείστον µε τις περιοχές όπου ανάβλυζαν ιαµατικές πηγές (Σ∆ΚΙΠΕ, 2006). Στην πράξη
ωστόσο, ο ιαµατικός/θερµαλιστικός τουρισµός ξεκίνησε να παρουσιάζει υπολογίσιµα µεγέθη
στην Ελλάδα από τον 20ο αιώνα και µετά, όταν τα Κέντρα Ιαµατικού Τουρισµού
(λουτροπόλεις) άρχισαν να αυξάνονται, τόσο εξαιτίας των προσαρτήσεων νέων εδαφών στην
επικράτεια όσο και εξαιτίας της σταδιακής οικονοµικής ευηµερίας της εθνικής οικονοµίας.
Η µεταπολεµική περίοδος (έως και τα µέσα της δεκαετίας του 1980) υπήρξε, αναµφίβολα,
η πιο σηµαντική περίοδος ανάπτυξης του ιαµατικού/θερµαλιστικού τουρισµού στην Ελλάδα.
∆ηµόσιες επενδύσεις στις λουτροπόλεις, πλειοδοτικοί διαγωνισµοί για την εκµετάλλευσης
των ιαµατικών πόρων, αλλά και κατασκευή µεγάλων συγκοινωνιακών έργων (εθνικές οδοί,
λιµάνια κλπ) εκτίναξαν την τουριστική κίνηση στις ελληνικές λουτροπόλεις (ΕΟΤ, 1954 •
ΕΟΤ, 1966 • Σπαθή, 2000), παρ’ότι µε την οριστική (επαν)σύσταση του ΕΟΤ το 1950 είχαν
ξεκινήσει οι προσπάθειες (µε διεθνείς καµπάνιες, κλπ) να στραφεί το ενδιαφέρον των
διεθνών, κυρίως, τουριστών στις ελληνικές ακτές, τα νησιά και τον αρχαιολογικό πλούτο της
χώρας.
Με την επικράτηση του µαζικού τουρισµού (και ιδίως του τουρισµού “3S”) στην Ελλάδα
από τη δεκαετία του 1980 και µετά, οι προορισµοί ανάπτυξης του ιαµατικού/θεραπευτικού
τουρισµού άρχισαν να βιώνουν τα πρώτα σηµάδια υποχώρησης και παρακµής. Η αρνητική
εξέλιξη ήταν ραγδαία τουλάχιστον έως και τη δεκαετία του 1990, όταν ο τουρισµός ευεξίας
έκανε την εµφάνισή του και στην Ελλάδα, αντιστρέφοντας έως ένα βαθµό την αρνητική
πορεία που, το σύνολο των ιαµατικών κέντρων της χώρας, βίωναν. Πράγµατι, από την αρχή
της νέας χιλιετίας, ένας διαρκώς αυξανόµενος αριθµός Ιαµατικών Κέντρων της χώρας
ξεκίνησε να διευρύνει τις προσφερόµενες υπηρεσίες του, αξιοποιώντας τους ιαµατικούς
πόρους εκτός από θεραπεία και για υπηρεσίες ολοκληρωµένης ψυχικής, πνευµατικής και
σωµατικής ανάτασης και αναζωογόνησης. Στην Ελλάδα ωστόσο, ο τουρισµός ευεξίας καθώς
και οι υπηρεσίες ευεξίας, θεωρήθηκαν και προσφέρθηκαν από τις εκάστοτε επιχειρήσεις ως
είδος πολυτελείας, σε αντίθεση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ιταλία, η Γαλλία, η
Ισπανία κλπ (Παπαγεωργίου, 2009). Αυτός είναι και ο λόγος, άλλωστε, για τον οποίο όταν η
οικονοµική κρίση ξέσπασε στην Ελλάδα, τα περισσότερα από τα Κέντρα Θερµαλισµού και
Ευεξίας (Spas) υπέστησαν εκ νέου «καθίζηση» στην επισκεψιµότητά τους (ΕΚΚΕ, 2016).
Ωστόσο, παρά τις διαρκείς διακυµάνσεις του τουρισµού υγείας στη χώρα, τα τελευταία
χρόνια (και µάλιστα κατά τη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης) µια νέα τάση διαφάνηκε, αυτή
τη φορά προς τον ιατρικό τουρισµό και την προσφορά εξειδικευµένων ιατρικών υπηρεσιών
µε διεθνή απήχηση και πελατεία. Είναι όµως η Ελλάδα ικανή, να διεισδύσει στην εν λόγω
παγκόσµια - και ιδιαίτερα ανταγωνιστική – αγορά, επ’ωφελεία της τοπικής ανάπτυξης αλλά
και της περιφερειακής οικονοµίας; Μπορεί να αξιοποιήσει την µακραίωνη παράδοση στον
τουρισµό υγείας που διαθέτει; Τα θέµατα αυτά εξετάζονται στις ακριβώς επόµενες ενότητες
του άρθρου.
3.2. Ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του τουρισµού υγείας στην Ελλάδα
Από το φάσµα του τουρισµού υγείας, αναµφίβολα ο θερµαλισµός αποτελεί µακράν τη
σηµαντικότερη και µακροβιότερη δραστηριότητα που έχει αναπτυχθεί στην Ελλάδα. Έχοντας
διέλθει από διάφορα στάδια ανά τους αιώνες, ο θερµαλιστικός τουρισµός (πλέον) διανύει, για
άλλη µια φορά, περίοδο έντονων διακυµάνσεων (Papageorgiou και Duquenne, 2012).
Έχοντας ξεκινήσει την καθοδική πορεία από τη δεκαετία του 1980 και µετά, όπως
αποκαλύπτει έρευνα του ΕΚΚΕ (2016), η κίνηση στα Ιαµατικά Κέντρα της χώρας
εξακολουθεί να βαίνει µειούµενη και κατά την τελευταία ενδεκαετία (2005-2015), µε το 2012
να αποτελεί το έτος κορύφωσης αλλά και παγίωσης της πτωτικής πορείας. Χαρακτηριστικά,
η κίνηση το 2012 παρουσίασε πτώση κατά 55% σε σχέση µε το 2011, ενώ έκτοτε παρέµεινε
σταθερή στο κατώτατο αυτό επίπεδο (875.197 εισιτήρια το 2012, 881.090 το 2014 και
882.570 το 2015). Ενδιαφέρον ωστόσο παρουσιάζει το πώς, αυτή κίνηση διαµοιράζεται
γεωγραφικά, αλλά και πως έχει κυµανθεί ανά τύπο Ιαµατικού/Θερµαλιστικού Κέντρου και
προσφερόµενων υπηρεσιών.
Σε γεωγραφικό επίπεδο, τη µεγαλύτερη κίνηση εξακολουθούν να δέχονται τα
Ιαµατικά/Θερµαλιστικά Κέντρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Φθιώτιδα και Εύβοια)
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και Κεντρικής Μακεδονίας, παρ’ότι η πτώση από το 2009 έως το 2015 στην περίπτωση της
Στερεάς Ελλάδας άγγιξε το 88,7%. Αύξηση παρουσίασαν Κέντρα στη Λέσβο, την Ικαρία και
την Αττική (Λ. Βουλιαγµένης) ενώ η µείωση ήταν αισθητή σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές
της χώρας. Για τις µειώσεις αυτές, σηµαντικό ρόλο έπαιξε η οικονοµική κρίση, η οποία
συνοδεύτηκε από τον δραστικό περιορισµό των επιδοτούµενων (από τα ασφαλιστικά ταµεία)
υδροθεραπειών και άρα από τον δραστικό περιορισµό των επισκεπτών στα κλασικού τύπου
υδρο-θεραπευτήρια. Στον αντίποδα, αύξηση της κίνησης παρατηρήθηκε σχεδόν
αποκλειστικά, στις περιπτώσεις που τα Ιαµατικά/Θερµαλιστικά Κέντρα - στοχεύοντας σε
νεαρές και µέσες ηλικίες, µε καλή υγεία – επέκτειναν τις υπηρεσίες τους προς τον τουρισµό
ευεξίας (ΕΚΚΕ, 2016). Ενώ όµως η στροφή αυτή προς υπηρεσίες ευεξίας έχει διαφανεί ήδη
από το 2000 και µετά (Παπαγεωργίου, 2009), δεν µπορεί να µετρηθεί, καθώς στοιχεία στην
Ελλάδα υπάρχουν µόνον για τις περιπτώσεις που οι προσφερόµενες υπηρεσίες λαµβάνουν
χώρα σε εγκαταστάσεις Κέντρων µε πιστοποιηµένες ιαµατικές πηγές.
Αντίστοιχα όµως και για τον ιατρικό τουρισµό δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία σε επίπεδο
χώρας. Ωστόσο, σύµφωνα µε εκτιµήσεις ειδικών (kathimerini, 20/1/2014), η Ελλάδα στην
επόµενη δεκαετία µπορεί να προσελκύσει συνολικά 400.000 ασθενείς, κυρίως από την Ε.Ε.,
τη Ρωσία, τη Ν.Α. Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, τις ΗΠΑ και την Κίνα, µε τα έσοδα για τη
χώρα να δύνανται να αγγίξουν ακόµη και τα 2 δισ. (kathimerini, 4/10/2014). Μάλιστα, τοµείς
και υπηρεσίες στις οποίες µπορεί να γίνει ανταγωνιστική η Ελλάδα είναι οι αιµοκαθάρσεις, οι
ορθοπεδικές αποκαταστάσεις, η πλαστική/αισθητική χειρουργική, η οφθαλµολογία, η
οδοντιατρική αλλά και η εξωσωµατική γονιµοποίηση. Μάλιστα, ειδικά για τις επεµβάσεις
εξωσωµατικής γονιµοποίησης, σύµφωνα µε εκτιµήσεις ειδικών, στην Ελλάδα εκτιµάται ότι
µεταβαίνουν ήδη 2.000-3.000 ζευγάρια ετησίως από την Ευρώπη, την Τουρκία, τις ΗΠΑ
αλλά και την Αυστραλία, µε τον πληθυσµό αυτό να έχει σοβαρές προοπτικές να αυξηθεί
σηµαντικά στο µέλλον (tovima, 10/5/2015).
Χάρτης 1. Οι προορισµοί θερµαλιστικού τουρισµού στην Ελλάδα

Πηγή: ιδία επεξεργασία από στοιχεία Σ∆ΚΙΠΕ, 2006
Σηµείωση: µε κόκκινο χρώµα απεικονίζονται οι ιαµατικές πηγές «τουριστικής σηµασίας» και µε
πορτοκαλί οι «τοπικής σηµασίας». Μια διάκριση η οποία καταργήθηκε µε το αρ.5 του Ν.3498/2006.
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Γενικά, την ανάπτυξη του τουρισµού υγείας στην Ελλάδα αλλά και του ιατρικού
τουρισµού ειδικότερα, έχουν αναγάγει σε µείζονος σηµασίας τόσο ο ΣΕΤΕ (στο στρατηγικό
του Σχέδιο µε ορίζοντα το 2021), όσο και η έκθεση της McKinsey (Greece: 10 years ahead).
Το Υπουργείο Τουρισµού από την πλευρά του, µε νοµοθετήµατα που στην πρόσφατη
περίοδο ξεκινούν από το 2006 και µετά, φαίνεται επίσης να ενδιαφέρεται για τη
συγκεκριµένη µορφή/κατηγορία τουρισµού. Πολύ πρόσφατα µάλιστα, µε τον Ν.4179/2013
συµπεριέλαβε (µε το άρθρο 20) τον ιαµατικό και ιατρικό τουρισµό, στον «κατάλογο» µε τις
κατάλληλες µορφές τουρισµού για να αναπτυχθούν στη χώρα. Και αυτό, γιατί η ανάπτυξη
του τουρισµού υγείας, αναµένεται να επηρεάσει θετικά την τουριστική ανάπτυξη της χώρας,
συµβάλλοντας: στη διεύρυνση της εποχικότητας, την αναβάθµιση του προσφερόµενου
τουριστικού προϊόντος, τη διεύρυνση της γεωγραφίας του ελληνικού τουρισµού κ.ο.κ.
Παράλληλα, και στον τοµέα της ιατρικής τα οφέλη µπορούν είναι πολλά, αφού ειδικά µε την
ανάπτυξη του ιατρικού τουρισµού, αναµένεται να δηµιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης
στη χώρα για εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό (γιατροί, νοσηλευτές κλπ), να
αναβαθµιστούν οι υποδοµές υγείας αλλά και να υπάρξει προσφορά υπηρεσιών υγείας σε πιο
ανταγωνιστικές/οικονοµικές τιµές.
Ωστόσο, για να συµβούν τα παραπάνω, σηµαντικό ρόλο παίζει η διείσδυση στη διεθνή
αγορά, η οποία είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική τόσο σε υπηρεσίες ιατρικού τουρισµού, όσο
και σε υπηρεσίες θερµαλισµού και ευεξίας. Συγκριτικό πλεονέκτηµα, ωστόσο, το οποίο
οφείλει να αξιοποιήσει η Ελλάδα είναι οι εξαιρετικής ποιότητας ιαµατικοί πόροι, τα ποιοτικά
και µεσογειακά αγροτικά της προϊόντα (µεσογειακή διατροφή), το εξειδικευµένο ιατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό, ο φυσικός και αρχαιολογικός της πλούτος, µε φυσικά και
πολιτιστικά τοπία παγκοσµίου εµβέλειας και αναγνώρισης (UNESCO), τα οποία αποτελούν
διαχρονικό στοιχείο έλξης των διεθνών τουριστών της.
3.3. Η γεωγραφία του τουρισµού υγείας στην Ελλάδα
Αν και οι θέσεις στις οποίες προσφέρονται υπηρεσίες θερµαλισµού, τουρισµού ευεξίας,
ιαµατικού τουρισµού και ιατρικού τουρισµού δεν είναι πάντοτε κοινές µεταξύ τους, στο
σύνολό τους µπορούν να διαµορφώσουν ένα δίκτυο µε αρκετά µεγάλη διασπορά στον
ελλαδικό χώρο.
Μια διασπορά, που µπορεί να συνδυαστεί µε µεγάλη χωρική ποικιλότητα, αφού υπηρεσίες
και δραστηριότητες τουρισµού υγείας µπορούν να προσφερθούν σε όλα τα µήκη και πλάτη χερσαία και θαλάσσια - της χώρας, εντός και εκτός πόλεων, στον παράκτιο και νησιωτικό
χώρο αλλά και στην ενδοχώρα, στα ορεινά και τα πεδινά.
Ξεκινώντας από τον ιαµατικό τουρισµό, ο οποίος στην Ελλάδα είναι σχεδόν αποκλειστικά
συνυφασµένος µε τις ιαµατικές πηγές, η γεωγραφική του διασπορά είναι -εκ των πραγµάτωναπόλυτα εξαρτηµένη από τον φυσικό πόρο των θερµο-µεταλλικών πηγών. Αν και η Ελλάδα
είναι µια χώρα πλούσια σε θερµο-µεταλλικές (τόσο στον ηπειρωτικό όσο και στον νησιωτικό
χώρο), ένα µικρό µέρος αυτών αποτέλεσαν και αποτελούν τόπους ανάπτυξης του ιαµατικού/
θερµαλιστικού τουρισµού και συγκεκριµένα οι πιο προσβάσιµες και οι πιο ελκυστικές (από
άποψη τοποθεσίας) καθώς και οι πιο αξιόλογες (από άποψη θεραπευτικών ιδιοτήτων).
Στις περισσότερες των περιπτώσεων, οι ιαµατικές πηγές σε τουριστική αξιοποίηση
συνοδεύονται από ακίνητα µεγάλης έκτασης, µε µεγάλες δυνατότητες αξιοποίησης και
ανάπτυξης. Συνήθως, τα ακίνητα αυτά, εντάσσονται πολύ ικανοποιητικά στο εθνικό δίκτυο
µεταφορών, το οποίο σε κάποιες περιπτώσεις εξ αρχής χαράχθηκε µε τρόπο ώστε να
εξυπηρετεί τα εν λόγω Ιαµατικά Κέντρα (π.χ. ο ΣΠΑΠ έγινε για να εξυπηρετήσει τα Λ.
Κυλλήνης, ο σιδηρόδροµος προς βορά χαράχτηκε ώστε να εξυπηρετούνται τα Λ. Υπάτης
κ.ο.κ.). Παράλληλα, κάποια από αυτά εντοπίζονται εντός αστικών κέντρων (λουτροπόλεις) ή
και σε πιο σύνθετους τουριστικούς προορισµούς, όπου αναπτύσσεται και ο µαζικός και
παραθαλάσσιος τουρισµός (π.χ. τα Καµένα Βούρλα, διάφορα νησιωτικά Ιαµατικά Κέντρα
κ.ο.κ.), οπότε και παρουσιάζουν συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι άλλων προορισµών και
τουριστικών ακινήτων µε ιαµατικές πηγές.
Όσον αφορά την περίπτωση του τουρισµού ευεξίας, όπως έχει αναφερθεί και σε
προηγούµενη ενότητα του άρθρου, σε πολλές περιπτώσεις οι σχετικές υπηρεσίες
προσφέρονται στα υπάρχοντα Ιαµατικά/Θερµαλιστικά Κέντρα, ενώ συχνά αποτελούν µέρος
των προσφερόµενων υπηρεσιών πολυτελών ξενοδοχειακών µονάδων, τόσο εντός αστικών
κέντρων όσο και της υπαίθρου. Σε κάθε περίπτωση, όπως ορίζει και η ελληνική νοµοθεσία
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(Ν.3498), ως Κέντρα αναζωογόνησης και ευεξίας ορίζονται µόνον όσα χρησιµοποιούν
φυσικούς ιαµατικούς πόρους, ανεξάρτητα από το εάν αυτοί οι πόροι µεταφέρονται
(εισάγονται) από αλλού. Το γεγονός αυτό, ότι δηλαδή ο τουρισµός ευεξίας είναι
απαλλαγµένος από χωροθετικές εξαρτήσεις (δηλαδή να πρέπει να προσφέρεται σε εγγύτητα
µε τους φυσικούς πόρους που χρησιµοποιεί) συνεπάγεται ότι η συγκεκριµένη µορφή
τουρισµού δύναται να εµφανίσει πολύ πιο ευρεία γεωγραφική διασπορά από τον
ιαµατικό/θερµαλιστικό τουρισµό.
Ο ιατρικός τουρισµός από την άλλη πλευρά, είναι απόλυτα συνδεδεµένος µε τις υποδοµές
υγείας όλων των βαθµίδων (πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια), του δηµόσιου
ή/και του ιδιωτικού τοµέα, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και τα Κέντρα
Ιαµατικού/Θερµαλιστικού Τουρισµού, ως µονάδες Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας (βάσει
Ν.4238/2014, αρ. 31). Πέραν των εν λόγω Κέντρων, οι κλασικές υποδοµές υγείας
γεωγραφικά εντοπίζονται αποκλειστικά εντός αστικών κέντρων, µε την Αθήνα και τη
Θεσσαλονίκη να συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο µέρος των σχετικών υποδοµών (µε µεγάλο
εύρος παρεχόµενων ιατρικών υπηρεσιών). Σύµφωνα µε πρόσφατη µελέτη (ΙΚΠΙ, 2012), οι
τουριστικοί προορισµοί της χώρας (και δη οι νησιωτικοί) ενώ διαθέτουν επαρκείς υποδοµές
(δευτεροβάθµιας ή/και τριτοβάθµιας περίθαλψης), δεν είναι πάντοτε σε ικανοποιητική
κατάσταση, τόσο από άποψη επάνδρωσης όσο και από άποψη υλικο- τεχνικού εξοπλισµού.
Χάρτης 2. Η γεωγραφική κατανοµή των θερµοµεταλλικών πηγών στην Ελλάδα

Πηγή: ιδία επεξεργασία από στοιχεία Σπαθή, 2000
Σηµείωση: οι αριθµοί, αντιπροσωπεύουν το πλήθος των θερµο-µεταλλικών πηγών ανά Νοµό

Προφανώς, ζητούµενο για την ορθολογική ανάπτυξη όλου του εύρους των υπηρεσιών
τουρισµού υγείας στην Ελλάδα, είναι η συνδυαστική αξιοποίηση των υπαρχόντων
φυσικών/ιαµατικών πόρων αλλά και των υποδοµών υγείας (νοσοκοµεία, κλινικές,
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υδροθεραπευτήρια) και µάλιστα κατά προτεραιότητα σε περιοχές οι οποίες συνδυάζουν και
άλλους τουριστικούς πόρους (φυσικούς και πολιτιστικούς), καθώς και ήδη ανεπτυγµένες
τουριστικές υποδοµές (καταλύµατα, ειδικές τουριστικές υποδοµές κ.ο.κ.).
3.4. Ζητήµατα πολιτικής, χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης του τουρισµού υγείας
Ο ελληνικός τουρισµός (εκτός της περίπτωσης του αρχαιολογικού τουρισµού) εδώ και
δεκαετίες είναι «αυτοτροφοδοτούµενος». Εναπόκειται καθαρά στην ιδιωτική πρωτοβουλία
(ιδιωτική χρηµατοδότηση), η οποία επιδοτείται µερικώς, άλλοτε στο πλαίσιο των
εκάστοτε αναπτυξιακών νόµων και άλλοτε, άλλων χρηµατοδοτικών προγραµµάτων (π.χ.
ΕΣΠΑ, Leader).
Επίσης, εναπόκειται σε ιδιωτικά κριτήρια επιλογής και χωροθέτησης των (τουριστικών)
επενδύσεων. Κάτι το οποίο σε γενικές γραµµές ισχύει και για την περίπτωση του τουρισµού
υγείας, µε εξαίρεση την περίπτωση του ιαµατικού/θερµαλιστικού τουρισµού. Ο
ιαµατικός/θερµαλιστικός τουρισµός, σε µεγάλο βαθµό υποστηρίζεται από το κράτος (µέσω
των επιδοτήσεων των ασφαλιστικών ταµείων για υδροθεραπείες), ενώ επίσης, οι τουριστικές
επενδύσεις είναι χωροθετικά εξαρτηµένες από τον φυσικό πόρο των ιαµατικών πηγών.
Γενικά, αν και για την ανάπτυξη του ιαµατικού τουρισµού δαπανήθηκαν κατά το
παρελθόν πολλά κρατικά χρήµατα (για εκχερσώσεις, κατασκευή υποδοµών, µεταφορικά έργα
κλπ), εδώ και αρκετά χρόνια το ελληνικό κράτος δεν καταφέρνει να προσελκύσει ουσιαστικό
ενδιαφέρον για τα τουριστικά ακίνητα µε ιαµατικές πηγές, µε αποτέλεσµα να παρουσιάζουν
έντονα σηµάδια απαξίωσης και παρακµής. Οι αιτίες για την εξέλιξη αυτή, είναι δύο ειδών: α)
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα ίδια τα ακίνητα µε ιαµατικές πηγές (ιδιοκτησιακής,
πολεοδοµικής, χωροταξικής κλπ φύσης) και β) ατέλειες στο αναπτυξιακό πλαίσιο
αξιοποίησης των Ιαµατικών Πηγών και ειδικότερα στο πλαίσιο ανάπτυξης του
ιαµατικού/θερµαλιστικού τουρισµού, του τουρισµού ευεξίας και του ιατρικού τουρισµού
στην Ελλάδα.
Όσον αφορά τα προβλήµατα της πρώτης κατηγορίας, συχνά τα τουριστικά ακίνητα
που περιλαµβάνουν Ιαµατικές Πηγές, παρουσιάζουν προβλήµατα στο ιδιοκτησιακό καθεστώς
(διεκδικήσεις από ιδιώτες, µεταξύ ΝΠ∆∆, καταπατήσεις κλπ). Επίσης, σε αρκετές
περιπτώσεις, στα ακίνητα αυτά παρατηρούνται και προβλήµατα χωρικής και πολεοδοµικής
οργάνωσης, όπως απουσία χάραξης αιγιαλού και παραλίας (στην περίπτωση παραθαλάσσιων
ακινήτων), απουσία χάραξης και οριοθέτησης ρεµάτων, παραβάσεις της πολεοδοµικής και
περιβαλλοντικής νοµοθεσίας κ.ο.κ.. Άλλα πολεοδοµικά ζητήµατα (που σχετίζονται µε την
προστασία του φυσικού πόρου αλλά και του περιβάλλοντος), αφορούν τους όρους δόµησης
και τις χρήσεις γης εντός των ακινήτων µε ιαµατικές πηγές. Ζητήµατα τα οποία -αν και µε
βάση τον Ν.3498/2006 αρµόδιοι για να διευθετήσουν (µε έκδοση ΚΥΑ) είναι οι Υπουργοί
Περιβάλλοντος-Χωροταξίας και Τουρισµού- η σχετική ΚΥΑ ακόµη δεν έχει υπογραφεί.
Παράλληλα, προβλήµατα εντοπίζονται και στη χωροταξική ένταξη των εν λόγω ακινήτων
στην τουριστική γεωγραφία της χώρας. Εκ των πραγµάτων τα προβλήµατα αυτά πρέπει
άµεσα να αντιµετωπιστούν, αφού λόγω των µεγάλων χρονο-καθυστερήσεων που
συνεπάγονται οι διαδικασίες ρύθµισής τους, καθιστούν τα ακίνητα των Ιαµατικών Πηγών µη
ελκυστικά στους επενδυτές του τουρισµού. Επίσης τα καθιστούν προβληµατικά και στην
περίπτωση αξιοποίησης από το ίδιο το κράτος και την αυτοδιοίκηση για την ανάπτυξη του
ιαµατικού και ιατρικού τουρισµού.
Όσον αφορά τα προβλήµατα της δεύτερης κατηγορίας, αν και το θεσµικό και αναπτυξιακό
πλαίσιο του ιαµατικού/θερµαλιστικού τουρισµού, του τουρισµού ευεξίας αλλά και του
ιατρικού τουρισµού είναι αρκετά πρόσφατο, εντούτοις παρουσιάζει αρκετά κενά και
ελλείψεις. Χαρακτηριστικά, παρά το γεγονός ότι ο νόµος για τον ιαµατικό τουρισµό είναι του
2006 (Ν.3498), µετέθεσε τη ρύθµιση πολλών ζητηµάτων αλλά και τον προσδιορισµό πολλών
προδιαγραφών σε διοικητικές και νοµοθετικές πράξεις (Υπ. Αποφάσεις και Π.∆.) που ακόµη
δεν έχουν εκδοθεί (π.χ. κριτήρια κατάταξης/κατηγοριοποίησης των Υδροθεραπευτηρίων).
Επίσης, λόγω της ιδιαίτερα αργής εφαρµογής του Νόµου, από το σύνολο των ιαµατικών
πηγών της χώρας (πάνω από 100), µόλις 50 να έχουν αναγνωριστεί έως σήµερα.
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Πίνακας 3: Θεσµικό πλαίσιο για τις ιαµατικές πηγές (και τον ιαµατικό τουρισµό)

Αντίστοιχα, όσον αφορά τον ιατρικό τουρισµό, αν και εντάχθηκε για πρώτη φορά στην
εθνική στρατηγική για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας µόλις το 2013 (Ν.4179, αρ.20)
και σηµαντικά θέµατα για την ασφάλεια των ασθενών από τρίτες χώρες (διασυνοριακή
υγειονοµική περίθαλψη) ρυθµίστηκαν από το Ν.4213/2013 (που ενσωµάτωσε την Οδηγία της
Ε.Ε. 2011/24), σε εκκρεµότητα -έως ότου εκδοθούν σχετικές ΚΥΑ- παραµένει η ρύθµιση
αρκετών θεµάτων, όπως η διαδικασία χορήγησης του ∆ιακριτικού Σήµατος Ιατρικού
Τουρισµού (κατ’εφαρµογή του Ν.4276/2014, παρ. 1, άρ.26) και η δηµιουργία του
προβλεπόµενου Μητρώου Παρόχων Ιατρικού Τουρισµού. Παράλληλα, άλλα ζητήµατα
εξαιρετικής σηµασίας για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισµού, που πρέπει να ρυθµιστούν
νοµοθετικά, είναι και τα ακόλουθα (ΙΚΠΙ, 2012):
πιστοποίηση και διασφάλιση ποιότητας υψηλών προδιαγραφών παρεχόµενων
υπηρεσιών
φυσική ασφάλεια και διαχείριση υποδοµών (τουριστικά καταλύµατα, υποδοµές
υγείας κλπ) σύµφωνα µε διεθνή πρότυπα ποιότητας
ασφαλής διαχείριση και διακίνηση της ιατρικής πληροφορίας
εφαρµογή κλινικών πρωτοκόλλων - απόδειξη κλινικής αποτελεσµατικότητας των
τοµέων εξειδίκευσης και αριστείας του νοσοκοµείου
θεσµική και ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης κατά την παραµονή ενός
ασθενή σε υποδοµές παροχής υπηρεσιών ιατρικού τουρισµού
πλαίσιο τιµολόγησης - τεκµηρίωσης χρέωσης των υπηρεσιών και συνοδών
διαδικασιών είσπραξης
Η ρύθµιση των παραπάνω ζητηµάτων, που άπτονται θεµελιωδών ζητηµάτων (όπως
ποιότητας, ασφάλειας και εµπιστευτικότητας) όσο και θέµατα χωρικής ανάπτυξης,
προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και των φυσικών πόρων, αποτελεί βασική προϋπόθεση,
χωρίς την οποία η προσφορά του τουρισµού υγείας στην Ελλάδα θα είναι υποτυπώδης και
προβληµατική.

44

Παπαγεωργίου Μ., Κείµενα Περιφερειακής Επιστήµης, Τοµος VII, (1), 2016, pp. 31-47

Πίνακας 4: Θεσµικό πλαίσιο για τον ιατρικό τουρισµό

4. Συµπεράσµατα: Προοπτικές και περιορισµοί για το µέλλον
Ο τουρισµός αποτελεί µια τεράστια παγκόσµια βιοµηχανία, η οποία διαρκώς διογκώνεται
οικονοµικά και διευρύνεται γεωγραφικά. Αναµφίβολα, τα θέµατα υγείας (πρόληψη, θεραπεία,
αποκατάσταση κλπ) υπήρξαν διαχρονικά µια από τις βασικότερες αιτίες για την µετακίνηση
πληθυσµών σε τόπους µακριά από την κατοικία τους. Σήµερα, ωστόσο, ο τουρισµός υγείας
αποκτά άλλη βαρύτητα και δυναµική στην παγκόσµια τουριστική «βιοµηχανία», ύστερα και
από την ανάδυση του ιατρικού τουρισµού, που περιλαµβάνει ταξίδια και µετακινήσεις µε
στόχο την «κατανάλωση» εξειδικευµένων ιατρικών υπηρεσιών σε τρίτες χώρες από τη χώρα
διαµονής, για µια σειρά από λόγους (ανάγκης έως και ευχαρίστησης, όταν συνδυάζεται το
τερπνόν µετά του ωφελίµου). Πλέον, η νέα αυτή διάσταση του τουρισµού υγείας, έχει
διαµορφώσει ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, στο οποίο εάν η Ελλάδα επιθυµεί να
διεκδικήσει το µερίδιο που της αναλογεί, θα πρέπει να διαµορφώσει άµεσα την κατάλληλη
στρατηγική.
Γενικά, αν και η Ελλάδα αποτελεί µια χώρα µε παράδοση στις δραστηριότητες
θερµαλισµού, αξιοποιώντας αρκετές από τις ιαµατικές της πηγές σε όλο το εύρος της
επικράτειας (ηπειρωτικής και νησιωτικής), σήµερα -δεδοµένων και των έντονων
διακυµάνσεων που χαρακτηρίζουν τον ιαµατικό τουρισµό και τον τουρισµό ευεξίας- η χώρα
έχει στραφεί και στον ιατρικό τουρισµό, σε µια προσπάθεια διεκδίκησης ενός µεγαλύτερου
µεριδίου από την παγκόσµια τουριστική αγορά, επ’ωφελεία της περιφερειακής αλλά
τουριστικής ανάπτυξης της χώρας.
Ανάµεσα στα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά που διαθέτει η Ελλάδα για την ανάπτυξη
του τουρισµού υγείας, συγκαταλέγονται το κλίµα και οι φυσικοί πόροι (ιαµατικές πηγές,
θάλασσα κλπ), το εξειδικευµένο προσωπικό τόσο στον τοµέα της υγείας (γιατροί, νοσηλευτές
κλπ), όσο και στον τουρισµό (επαγγελµατίες του τουρισµού), το τεράστιο δυναµικό σε
τουριστικά καταλύµατα (όλων των κατηγοριών) που κατανέµονται σε όλη την επικράτεια,
καθώς και η ποιότητα της διατροφής και των διατροφικών προϊόντων (που είναι παγκοσµίως
γνωστά ως «µεσογειακή διατροφή»). Αντίθετα, ανάµεσα στα χαρακτηριστικά τα οποία
λειτουργούν ανασταλτικά στην ανάπτυξη του τουρισµού υγείας στη χώρα, συγκαταλέγεται η
µη ελκυστικότητα των τουριστικών ακινήτων µε ιαµατικές πηγές, η κακή ποιότητα των
υποδοµών και των υπηρεσιών υγείας (σε αρκετές τουριστικές περιοχές) εξαιτίας σοβαρών
ελλείψεων σε ανθρώπινο δυναµικό αλλά και υλικοτεχνικό εξοπλισµό αλλά και οι σοβαρές
ελλείψεις στη νοµοθεσία, που ανάµεσα στ’άλλα εµποδίζουν την ανάπτυξη την επέκταση των
δραστηριοτήτων υγείας (ελλείψει πιστοποιήσεων, προδιαγραφών κλπ) σε ένα ασφαλές,
λειτουργικό και ελεγχόµενο πλαίσιο.
Εποµένως, στρατηγικός στόχος της Ελλάδας, εφ’όσον επιθυµεί να διεκδικήσει το µερίδιο
της αγοράς τουρισµού υγείας που της αναλογεί, πρέπει να είναι να ενδυναµώσει τα θετικά της
χαρακτηριστικά και να αντιµετωπίσει τις ανεπάρκειες, όπου απαιτείται. Επιπλέον,
αναπόσπαστο µέρος της στρατηγικής αυτής πρέπει να είναι και η ορθολογική χωρική
οργάνωση του τουρισµού υγείας, ώστε να αξιοποιηθούν στο µέγιστο βαθµό οι υπάρχοντες
φυσικοί/ιαµατικοί πόροι και οι υποδοµές (υδροθεραπευτήρια, νοσοκοµεία, κλινικές κλπ)
τόσο του δηµόσιου όσο και του ιδιωτικού τοµέα, σε συνδυασµό πάντοτε µε την ανεκτίµητης
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αξίας φυσική και πολιτιστική κληρονοµιά της χώρας αλλά και τους δηµοφιλείς τουριστικούς
προορισµούς (σε νησιά και ενδοχώρα).
Στην κατεύθυνση δηµιουργίας ενός επαρκούς και ορθολογικού δικτύου παροχής
υπηρεσιών τουρισµού υγείας και ιατρικού τουρισµού στην Ελλάδα, κεντρικό ρόλο µπορούν
να διαδραµατίσουν οι περιοχές/εγκαταστάσεις ιαµατικών πηγών, για µια σειρά από λόγους.
Έχουν παράδοση ως τουριστικοί προορισµοί, είναι επαρκώς προσβάσιµες, παρουσιάζουν
σηµαντική γεωγραφική διάχυση στην ελληνική επικράτεια και συχνά περιλαµβάνουν έτοιµο
κτιριακό δυναµικό. Ωστόσο, βασική προϋπόθεση για να λειτουργήσει αυτή η εκδοχή είναι να
ρυθµιστούν δύο ειδών ζητήµατα: α) προβλήµατα χωρικής οργάνωσης και ένταξης στην
τουριστική γεωγραφία της χώρας και β) αναπτυξιακά και θεσµικά προβλήµατα (λόγω του
περιορισµένου ενδιαφέροντος για την τουριστική αξιοποίηση των Ιαµατικών Πηγών, αλλά
και των ατελειών στο πλαίσιο ανάπτυξης του ιαµατικού/θερµαλιστικού τουρισµού, του
τουρισµού ευεξίας και του ιατρικού τουρισµού).
Συµπερασµατικά, είναι σηµαντικό να ειπωθεί ότι τα οφέλη για την Ελλάδα από την
ανάπτυξη του τουρισµού υγείας µπορούν να είναι πολλαπλά. Πέραν της διεύρυνσης της
γεωγραφίας του τουρισµού (σε περιοχές πέραν των ακτών και των νησιών), ο τουρισµός
υγείας από τη φύση αποτελεί µια κατηγορία τουρισµού που δύναται να αναπτυχθεί όλες τις
εποχές του χρόνου, προσελκύοντας συνήθως άτοµα µε υψηλά εισοδηµατικά χαρακτηριστικά.
Παράλληλα συντελεί στον εµπλουτισµό του τουριστικού προϊόντος, καθώς και στην
αναβάθµιση των υπηρεσιών υγείας µιας χώρας. Για το λόγο αυτό, είναι σηµαντικό να
εξεταστεί µε τη δέουσα προσοχή και να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις (φυσικές και
θεσµικές) για να ενταχθεί ουσιαστικά στην τουριστική πολιτική της χώρας.
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Περίληψη
Το παρόν άρθρο εστιάζει στη µελέτη της σχέσης των ιστοσελίδων, µε τον ιατρικό
τουρισµό που παρέχεται στην Ελλάδα. Το θέµα αυτό επιλέχθηκε, καθώς ο ιατρικός τουρισµός
έχει γίνει πολύ δηµοφιλής τα τελευταία χρόνια σε παγκόσµιο επίπεδο. Ιδιαίτερα οι
αναπτυσσόµενες χώρες εκµεταλλεύονται τα κέρδη του ιατρικού τουρισµού στο έπακρον και
ενδιαφέρονται συνεχώς να τον αναπτύξουν περαιτέρω. Σκοπός της έρευνας είναι να βρεθούν
οι ελλείψεις αλλά και τα προνόµια που έχει η Ελλάδα σε σχέση µε τον ιατρικό τουρισµό και
τα πληροφοριακά συστήµατα που διαθέτει για να τον προωθήσει σε χώρες του εξωτερικού.
Έγινε µια λεπτοµερής σύγκριση 107 ιστοσελίδων που παρέχουν υπηρεσίες ή πληροφορίες
σχετικές µε τον ιατρικό τουρισµό µε βάση κάποια αντικειµενικά κριτήρια τα οποία
συλλέχθηκαν από τη διεθνή επιστηµονική βιβλιογραφία. Με βάση την έρευνα αυτή, οι
ερευνητές οµαδοποίησαν τα αποτελέσµατα και παρείχαν µια ολιστική εικόνα της
διαδικτυακής παρουσίας του ιατρικού τουρισµού στην Ελλάδα.
Λέξεις-κλειδιά: Ιατρικός Τουρισµός, Αξιολόγηση ιστοσελίδων, Μάρκετινγκ Ιατρικού
Τουρισµού, Κανάλια ∆ιανοµής Τουρισµού, Πληροφοριακά συστήµατα
1. 1.Εισαγωγή
Ο ιατρικός τουρισµός και γενικότερα ο τουρισµός υγείας δεν αποτελεί µια νέα µορφή
τουρισµού. Εδώ και πολλά χρόνια οι άνθρωποι αποφάσιζαν να αφήσουν τον τόπο διαµονής
τους και να επισκεφθούν διαφορετικά µέρη µε στόχο την αποκατάσταση ή αναβάθµιση της
υγείας τους. Σήµερα, ο ιατρικός τουρισµός είναι πλέον ένα παγκόσµιο τουριστικό φαινόµενο.
Οι χώρες που επωφελήθηκαν περισσότερο από αυτή τη µορφή τουρισµού είναι αυτές που
αναπτύχθηκαν πολύ τα τελευταία χρόνια οικονοµικά και τεχνολογικά, που υποδέχτηκαν
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µετανάστες ειδικευµένου ιατρικού προσωπικού, που ανέπτυξαν τη µέση οικονοµική τάξη και
που είναι διεθνείς αεροπορικοί κόµβοι (Connell, 2012, p.6).
Ο ιατρικός τουρισµός έχει ως κύριο γνώµονα τον καταναλωτή και κανένας άλλος τοµέας
υγείας σήµερα δεν είναι τόσο ανταγωνιστικός (Connell, 2011, p. 111). Για αυτό το λόγο το
µάρκετινγκ αυτής της µορφής τουρισµού έχει πολύ µεγάλη σηµασία (Connell, 2011, p. 111).
Το διαδίκτυο είναι πλέον το ευρύτερα χρησιµοποιηµένο κανάλι διανοµής από τους ιατρικούς
τουρίστες για την αγορά ιατρικών πακέτων απευθείας από την οθόνη του υπολογιστή τους.
(Lunt et al., 2010, p.2). Πιο συγκεκριµένα, αποτελέσµατα εµπειρικών ερευνών στο παρελθόν,
έδειξαν πως το 80% όλων των ασθενών που επιθυµούν να γίνουν ιατρικοί τουρίστες,
συµβουλεύονται το διαδίκτυο πριν ταξιδέψουν στην χώρα της αρεσκείας τους (Koop et al.,
2003, όπως αναφέρεται σε Mason και Wright, 2011, p. 165). Όλοι οι πάροχοι ιατρικών
υπηρεσιών έχουν συνειδητοποιήσει τη σηµασία του διαδικτύου και προσπαθούν συνεχώς να
ανακαλύπτουν νέες στρατηγικές προσέλκυσης ασθενών από τη διεθνή αγορά.
Η Ελλάδα στον τοµέα των πληροφοριακών συστηµάτων υστερεί πολύ ακόµα. Ιδιαίτερα
στον τοµέα του ιατρικού τουρισµού υπάρχει λίγη πληροφόρηση στο διαδίκτυο, σχετικά µε τις
προσφερόµενες υπηρεσίες. Η δραστηριότητα του ιατρικού τουρισµού στην Ελλάδα αν και
είναι έντονη και µε πολλές προοπτικές, υποστηρίζεται από λίγους παρόχους υγείας, για
λόγους που αναφέρονται παρακάτω στην έρευνα στην ενότητα των αποτελεσµάτων. Οι
ερευνητές µε το παρόν άρθρο παρουσιάζουν για πρώτη φορά µία βάση δεδοµένων των
ιατρικών παρόχων στην Ελλάδα, καταγράφουν την διαδικτυακή τους παρουσία και αναλύουν
τα προτερήµατα και τα µειονεκτήµατα τους, ώστε να καταλήξουν σε µία επιτυχή πρόταση
στρατηγικής ιατρικού τουριστικού µάρκετινγκ.
2. Ιστορική ανασκόπηση του Ιατρικού Τουρισµού
Από το 5000 π. Χ. υπάρχουν ενδείξεις ιατρικών πρακτικών στην Ινδία και στο 3000 π.Χ.
πολλές γυναίκες της Αιγύπτου χρησιµοποιούσαν καλλυντικά, τα οποία υπάρχουν σε
παρόµοια µορφή ακόµα και σήµερα. Τα φάρµακα στην Κίνα υπήρχαν από το 1000 π.Χ.,
παρόλο που σήµερα ακόµα και στη χώρα µας τα κινεζικά φάρµακα θεωρούνται ως κάτι το
καινούριο. Η πιο αρχαία µορφή σπα βρίσκεται κοντά στον Ινδό ποταµό, καθώς στις πεδιάδες
του ποταµού υπήρχαν αγωγοί νερού και λουτρά (Smith και Puczko 2009).
Επίσης µια από τις πιο παλιές µορφές τουρισµού υγείας υπάρχει και στον τρόπο που οι
Αρχαίοι Έλληνες φρόντιζαν τους πολεµιστές τους µε λουτρά κρύου νερού το 700 π.Χ., στους
Πέρσες το 600 – 300 π. Χ. οι οποίοι χρησιµοποιούσαν ατµό και λάσπη στα λουτρά τους,
στους Εβραίους το 200 π. Χ. οι οποίοι πίστευαν στον πνευµατικό εξαγνισµό που πρόσφερε η
Νεκρά Θάλασσα, στους Ταϊλανδούς οι οποίοι παρείχαν υπηρεσίες µασάζ από το 100 π.Χ.,
αλλά και στους Ρωµαίους µε τα περίφηµα ρωµαϊκά λουτρά (Smith και Puczko 2009).
Στα αρχαία χρόνια η ιατρική και τα φάρµακα δεν ήταν τόσο αναπτυγµένοι τοµείς και έτσι
οι πλούσιοι πολίτες ταξίδευαν σε άλλες τοποθεσίες µε την ελπίδα να βρουν ένα µέρος µε
καλύτερο κλίµα από αυτό που είχαν στην περιοχή τους, µε σκοπό την γρηγορότερη
ανάρρωση τους από κάποια ασθένεια ή ακόµα και την εύρεση θεραπείας για την ασθένεια
αυτή. Τέτοιοι πολίτες συνήθιζαν να πηγαίνουν στην Αίγυπτο ή ακόµα και στην Αρχαία
Ελλάδα, ώστε να πάρουν συµβουλές για την υγεία τους από το µαντείο των ∆ελφών.
Επιπλέον, συχνά επισκέπτονταν και τον Θεό της Ιατρικής, Ασκληπιείο, και προσευχόντουσαν
ή κοιµόντουσαν στο ναό µε την ελπίδα να θεραπευτούν ‘µαγικά’ από τον Θεό (Smith και
Puczko 2009).
Στην µετά Χριστόν εποχή, παρατηρούµε Βρετανούς πολεµιστές το 800 µ. Χ. να
επισκέπτονται τα οθωµανικά λουτρά, την εµφάνιση των σάουνα στη Φινλανδία το 1000 µ.Χ.,
τον πρώτο καταιονητήρα στα λουτρά της Ιταλίας καθώς και την ανακάλυψη θερµών πηγών
στην Κεντρική Ευρώπη. Η εποχή της Αναγέννησης τον 16ο αιώνα έφερε µια αύξηση στις
θεραπείες που είχαν να κάνουν µε νερό και οι άνθρωποι τις θεωρούσαν ως έγκυρες θεραπείες
για διάφορες ασθένειες, ιδιαίτερα στην περιοχή της Ιταλίας. Το 1553 εκδόθηκε ο πρώτος
κατάλογος ο οποίος περιείχε όλες τις θερµές πηγές της Ιταλίας ενώ το 1571 στη Βρετανία
έγιναν πολύ δηµοφιλή τα δηµόσια λουτρά στους πολίτες. Στα µέσα του 17ου αιώνα έγιναν
γνωστές οι χηµικές και µεταλλικές ιδιότητες των λουτρών και άρχισε να γίνεται εκτενέστερη
κατανόηση και έρευνα (Smith και Puczko 2009).
Η ανακάλυψη των ευεργετικών ιδιοτήτων του θαλασσινού νερού από την άλλη έγινε στα
τέλη του 18ου αιώνα και έτσι ξεκίνησαν και οι λεγόµενες θαλασσοθεραπείες µε αρχή τη
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Γαλλία. Τον 19ο αιώνα οι Σουηδοί ανέπτυξαν καινούριες τεχνικές µασάζ ενώ οι Γερµανοί
άρχισαν από τότε να προσφέρουν σε τουρίστες πακέτα θεραπειών στα σπα που είχαν φτιάξει.
Η τάση των πακέτων αυτών εξαπλώθηκε σταδιακά και στην υπόλοιπη Ευρώπη και πλέον τα
πλεονεκτήµατα των σπα ήταν ευρέως γνωστά στον 20ο αιώνα καθιστώντας το φαινόµενο του
ιατρικού τουρισµού ακόµα πιο δηµοφιλές (Smith και Puczko 2009).
Στα τέλη του 1990 ο ιατρικός τουρισµός αυξήθηκε εντυπωσιακά και χιλιάδες ασθενών
ταξίδευαν σε χώρες όπως η Ινδία, η Ταϊλάνδη και το Μεξικό για να βρουν ιατρική φροντίδα
που ήταν πολύ ακριβή στη χώρα προέλευσης τους (Connell, 2013, p. 2). Σύµφωνα µε το
περιοδικό Forbes, 2012, οι προορισµοί Αυστραλία, Κίνα, Κόστα Ρίκα, Ινδία, Ισραήλ,
Ιαπωνία, Κορέα, Μεξικό, Σιγκαπούρη και Ταϊλάνδη είναι οι δέκα κορυφαίοι στη βιοµηχανία
του ιατρικού τουρισµού. Σύµφωνα µε έρευνα του ∆ιεθνή Οργανισµού Ιατρικού
Τουρισµού(2013), η Λατινική Αµερική και η Ασία ήταν οι κυρίαρχες επιλογές για ιατρικό
τουρισµό. Ο ανταγωνισµός µεταξύ των χωρών όµως αυξάνεται ραγδαία, για παράδειγµα ο
τοµέας του Ιατρικού Τουρισµού στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα το 2013 έφτασε τα 1.69
δισεκατοµµύρια και σύµφωνα µε το Dubai Healthcare City (2013) – ένας από τους
µεγαλύτερους προορισµούς για ιατρικό τουρισµό στο Ντουµπάι –το 2011 δέχτηκαν 500000
ασθενείς 20% των οποίων ήταν Ιατρικοί Τουρίστες.
Το 1990 ο ιατρικός τουρισµός πήρε µια περισσότερο εµπορευµατοποιηµένη µορφή ως
ακόλουθο των παρακάτω (Connell, p. 42, 2011):
1. Αύξηση του κόστους των υπηρεσιών υγείας στις αναπτυγµένες χώρες.
2. Μεγάλες λίστες αναµονής σε υπηρεσίες υγείας.
3. Χαµηλό κόστος αεροµεταφορών
4. Πρόσβαση στο διαδίκτυο.
5. Μεγάλη ζήτηση για αισθητικές επεµβάσεις.
6. Νέες ανάγκες και µεγαλύτερες προσδοκίες από τους ανθρώπους της
µεταπολεµικής γενιάς (baby boomers).
7. Η δυνατότητα πληρωµής για θεραπεία.
8. Η αύξηση του ελευθέρου χρόνου των ανθρώπων και η επιθυµία τους να
συνδυάσουν τη θεραπεία τους µε τα ταξίδια.
Σύµφωνα µε τον Wolvaardt (1998) ενώ παρατηρούµε πολλές αναπτυσσόµενες χώρες να
προσπαθούν να αποκτήσουν ιατρικό τουρισµό, λίγες είναι αυτές που µπορούν να θεωρηθούν
ως σηµαντικός ανταγωνισµός στο παγκόσµιο εµπόριο του ιατρικού τουρισµού. Μπορεί η
διαµονή σε τέτοιες χώρες να είναι αρκετά φθηνή, οι ιατρικές υπηρεσίες όµως δεν είναι τόσο
αξιόλογες (λόγω των οικονοµικών συνθηκών που επικρατούν) και σε καµία περίπτωση δεν
µπορεί να χρησιµοποιηθεί ο ιατρικός τουρισµός ως εργαλείο για να αναπτυχθούν οι χώρες
αυτές (Bookman and Bookman, 2007, p.13).
Οι Goodrich και Goodrich αναφέρουν την Κούβα ως µια από τις πρώτες χώρες που
πρόσφεραν µια εµπορευµατοποιηµένη µορφή ιατρικού τουρισµού (Connell, 2013, p 2)
Ύστερα ένας συνεχώς αυξανόµενος αριθµός χωρών άρχισε να προωθεί τις ιατρικές του
υπηρεσίες. Αυξήθηκαν δηλαδή η τουριστική βιοµηχανία και τα ιατρικά συστήµατα σε χώρες
της Ασίας της Ευρώπης και της Λατινικής Αµερικής (Connell 2011a όπως αναφέρεται σε
Connell, 2013 p.2).
3. Ορισµός και χαρακτηριστικά του ιατρικού τουρισµού- Ιατρικός τουρισµός στην
Ελλάδα
Οι Mueller και Kaufmann (2001) ορίζουν τον ιατρικό τουρισµό ως ένα σύνολο σχέσεων
και φαινοµένων οι οποίες είναι αποτέλεσµα µιας αλλαγής τοποθεσίας και κατοικίας από
ανθρώπους που επιθυµούν να προάγουν, σταθεροποιήσουν και όπως κρίνεται κατάλληλο
αποκαταστήσουν την φυσική και πνευµατική τους ισορροπία ενώ χρησιµοποιούν υπηρεσίες
υγείας σε µέρη διαφορετικά από αυτά της µόνιµης ή κύριας κατ Ένας άλλος ορισµός είναι
πως ιατρικός τουρισµός είναι οι διακοπές που επιλέγουν ορισµένοι άνθρωποι οι οποίες
εµπεριέχουν διάφορες δραστηριότητες χαλάρωσης και διασκέδασης ως συνήθως, αλλά και
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ιατρικές υπηρεσίες. Οι ασθενείς που θέλουν να µειώσουν τα έξοδα µιας ιατρικής υπηρεσίας
(οδοντιατρική, χειρουργική κ.τ.λ.) ταξιδεύουν σε ιατρικά κέντρα τα οποία είναι φθηνότερα
από αυτά που βρίσκονται στη χώρα κατοικίας τους. (Heung et al. 2010, p. 236).
Σύµφωνα µε τον Gupta, ως ιατρικός τουρισµός µπορεί να οριστεί και η παροχή
οικονοµικών ιατρικών υπηρεσιών σε ασθενείς µέσα από µια συνεργασία µε την τουριστική
βιοµηχανία. Υπεύθυνος για αυτή τη διαδικασία είναι συνήθως ο ιδιωτικός ιατρικός τοµέας
αλλά συµµετέχει και ο δηµόσιος τοµέας καθώς οι ασθενείς ταξιδεύοντας στο εξωτερικό
εκµεταλλεύονται την ευκαιρία και συνδυάζουν τη θεραπεία τους µε διακοπές. (Heung et al.
2010, p. 238).
Ο ιατρικός τουρισµός δεν θα πρέπει να συγχέεται µε τον τουρισµό ευεξίας. Ως τουρισµό
ευεξίας ορίζουµε το σύνολο όλων των σχέσεων και φαινοµένων που προκύπτουν από
ανθρώπους που ταξιδεύουν µε σκοπό να διατηρήσουν ή να προάγουν την υγεία τους ενώ
µένουν σε ειδικά ξενοδοχεία που τους παρέχουν επαγγελµατική και ατοµική φροντίδα, καθώς
απαιτούν ένα σύνολο από υπηρεσίες που αφορούν την ατοµική φυσική κατάσταση, την
οµορφιά, τη διατροφή, τη χαλάρωση, το διαλογισµό καθώς και την εκπαίδευση ή την νοητική
δραστηριότητα (Mueller and Kaufmann 2001, p. 7). O ιατρικός τουρισµός και ο τουρισµός
ευεξίας είναι υποκατηγορίες µιας γενικής µορφής τουρισµού που ονοµάζεται τουρισµό
υγείας. Τα κοινά στοιχεία και των δύο κατηγοριών είναι ότι δεν είναι κάτοικοι του ιατρικού
προορισµού, ταξιδεύουν από τη χώρα µόνιµης κατοικίας τους σε µια διαφορετική µε σκοπό
να λάβουν ιατρική περίθαλψη και αντιµετωπίζουν ένα πολιτισµικό ή το κοινωνικό
περιβάλλον ιατρικού προορισµού που ίσως είναι διαφορετικό ή περίεργο (Munro, 2012,
p.20). Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά οι διαφορές τους. Επίσης θα πρέπει
να τονιστεί πως όλοι οι διεθνείς ασθενείς δεν θεωρούνται και ιατρικοί τουρίστες. Για
παράδειγµα, άνθρωποι που ταξιδεύουν σε µια άλλη χώρα για επαγγελµατικούς λόγους ίσως
χρειαστούν ιατρική φροντίδα. Οι άνθρωποι αυτοί είναι απόδηµοι και όχι ιατρικοί τουρίστες.
Επίσης τουρίστες που είναι ήδη σε διακοπές, αποκτούν ένα πρόβληµα υγείας στην χώρα που
επισκέπτονται και χρειάζονται άµεση ιατρική βοήθεια από τη χώρα αυτή (Munro, 2012,
p.22).
Πίνακας 1. ∆ιαφορές µεταξύ ιατρικού τουρισµού και τουρισµού ευεξίας.

Ιατρικός Τουρισµός

Τουρισµός Ευεξίας

Ο ιατρικός τουρισµός αφορά ανθρώπους οι
οποίοι ταξιδεύουν σε διαφορετικά µέρη από
αυτά της διαµονής τους για να λάβουν
θεραπεία για µια ασθένεια ή να υποβληθούν
σε µια αισθητική επέµβαση και αναζητούν
χαµηλότερο κόστος φροντίδας, υψηλότερη
ποιότητα φροντίδας, καλύτερη πρόσβαση
σε υπηρεσίες φροντίδας ή
απλά
διαφορετική φροντίδα από αυτή που θα
λάµβαναν στον τόπο κατοικίας τους.
Ιατρικός Τουρίστας

Ο τουρισµός ευεξίας αφορά ανθρώπους οι
οποίοι ταξιδεύουν σε διαφορετικά µέρη
ώστε να επιδιώξουν δραστηριότητες
σχετικές µε τη διατήρηση ή βελτίωση της
ευεξίας τους καθώς και ανθρώπους που
αναζητούν ξεχωριστές, αυθεντικές ή σε
συγκεκριµένο τόπο εµπειρίες/ θεραπείες οι
οποίες δεν είναι διαθέσιµες στο χώρο
κατοικίας τους.

Μιλάµε συνήθως για
άρρωστους
ανθρώπους ή ανθρώπους που ψάχνουν
αισθητικές/ οδοντιατρικές επεµβάσεις.

Μιλάµε για ανθρώπους που ψάχνουν
τρόπους για να βελτιώσουν την ποιότητα
υγείας και γενικότερα ζωής τους.

Τουρίστας Ευεξίας

Πηγή: Wellness Tourism and Medical Tourism: Where Do Spas Fit?, Research Report: Global spa
summit, 2011, p.4, προσαρµογή των συγγραφέων.

Ένα ταξίδι ιατρικού τουρισµού διακρίνεται από τα εξής στοιχεία(Munro, 2012, p.21):
Σχεδιασµός ταξιδιού αρκετές µέρες πριν.
Ανταλλαγή ιατρικών αρχείων και ιατρικού ιστορικού µε τους γιατρούς στη χώρα
υποδοχής.
Οδηγίες για την περίοδο πριν την εγχείρηση, οι οποίες πρέπει να ακολουθηθούν πριν
την άφιξη στον ιατρικό προορισµό.
Περιέχει µια εγχείρηση ή µια θεραπεία.
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Έρευνα για τι τύπου διαµονή (ξενοδοχεία ή στο ίδιο το νοσοκοµείο) χρειάζεται και
επιθυµεί ο ασθενής ύστερα από την εγχείρηση.
∆ιαχείριση περιόδου ανάρρωσης
Σχεδιασµός φροντίδας για την επιστροφή στη χώρα προέλευσης.
Πιθανή, επιπλέον, απρόβλεπτη ιατρική φροντίδα.
Τα παρακάτω σχήµατα συνοψίζουν τα παραπάνω και αναφέρουν τους κύριους παράγοντες
που επηρεάζουν έναν ιατρικό τουρίστα στην επιλογή ενός ιατρικού προορισµού και µιας
ιατρικής µονάδας στο εξωτερικό:
Σχήµα 1: Επιλογή ιατρικού προορισµού.

Σχήµα 2: Επιλογή ιατρικής µονάδας.

Πηγή: Heung et al., 2010, p. 240, προσαρµοσµένο από τους συγγραφείς

Ο ιατρικός τουρισµός έχει αρχίσει να αναπτύσσεται µε αργούς αλλά σταθερούς ρυθµούς
στην Ελλάδα. ∆ιαθέτει εξάλλου ήδη το πλεονέκτηµα µιας φήµης που είναι χτισµένη πάνω σε
πολύ γερά θεµέλια (Μεταξωτός, 2007 όπως αναφέρεται σε Σαραντόπουλο, 2014, σελ. 45). Η
δραστηριότητα του ιατρικού τουρισµού στην Ελλάδα αν και είναι έντονη και µε πολλές
προοπτικές, υποστηρίζεται από λίγους παρόχους υγείας. Οι λόγοι που εµποδίζουν την Ελλάδα
να αναπτύξει τις υπηρεσίες ιατρικού τουρισµού που διαθέτει αναφέρονται
παρακάτω(Papanikolaou, 2012, p.80):
Η έλλειψη συνεργασίας νοσοκοµείων, ιατρών, κλινικών κ.τ.λ. µε µεσάζοντες όπως
τουριστικά γραφεία, ξενοδοχεία, νοσοκοµεία του εξωτερικού και ασφαλιστικές εταιρείες.
Η έλλειψη της επαρκούς διαφήµισης των υπηρεσιών που προσφέρουν στις ξένες
αγορές.
Το γεγονός πως πολλά από τα ελληνικά νοσοκοµεία δε διαθέτουν πιστοποιητικά
ποιότητας που να είναι διεθνώς αναγνωρισµένα.
Η παντελής έλλειψη παρουσίας της κυβέρνησης στην οικονοµική υποστήριξη της
ανάπτυξης του ιατρικού τουρισµού.
Η έλλειψη µιας οργανωµένης τακτικής προσέλκυσης ιατρικών τουριστών καθώς και
η έλλειψη µια µακροπρόθεσµης στρατηγικής µάρκετινγκ.
Η πολιτική και οικονοµική αστάθεια της χώρας.
Οι συνεχείς αλλαγές στη φορολογία της χώρας.
Η µεγάλη γραφειοκρατία που απαιτεί το κράτος.
Επίσης, η Ελλάδα πρέπει να έρθει αντιµέτωπη µε πολλούς από τους υπάρχοντες
ανταγωνιστές, οι οποίοι έχουν ήδη αναπτύξει τον ιατρικό τουρισµό παρέχοντας συνολικά
πακέτα ιατρικού τουρισµού (τα πακέτα αυτά περιλαµβάνουν την εγχείρηση ή θεραπεία, το
ξενοδοχείο που θα µείνουν οι ασθενείς και οι συγγενείς τους, δραστηριότητες αναψυχής για
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τους τουρίστες κ.τ.λ.) στους πελάτες τους, χτίζοντας τις κατάλληλες εγκαταστάσεις και
προσλαµβάνοντας πολύ ικανό προσωπικό (Papanikolaou, 2012, p.80).
Οι κύριοι φορείς υγείας στην Ελλάδα είναι(∆οξιάδης et al., 2012, p.64):
Το εθνικό σύστηµα υγείας (Ε.Σ.Υ.) στο οποίο συµπεριλαµβάνονται νοσοκοµεία,
κέντρα υγείας και ΕΚΑΒ.
Τα ασφαλιστικά ταµεία της χώρας (π.χ. ΕΟΠΠΥΥ) τα οποία παρέχουν και ιατρική
κάλυψη στους δικαιούχους.
Ο ιδιωτικός τοµέας που περιλαµβάνει κλινικές, εργαστήρια, µαιευτήρια και
διαγνωστικά κέντρα.
Το παρακάτω σχήµα 3 παρουσιάζει τους λόγους για τους οποίους διάφορες ιδιωτικές
ιατρικές επιχειρήσεις επιλέγουν να µυηθούν στον ιατρικό τουρισµό. Οι περισσότερες έχουν
ως κύριο κίνητρο την αύξηση των κερδών τους (80%) αλλά και την επέκταση των υπηρεσιών
τους (80%).
Σχήµα 3. Κίνητρα ελληνικών επιχειρήσεων για είσοδό τους στον ιατρικό τουρισµό

Πηγή: (Reasons why the clinics initiated medical tourism, Papanikolaou, 2012, p.71)

4. Η ιατρική τουριστική αγορά και τα κανάλια διανοµής της
Οι περισσότεροι ασθενείς συνήθως δεν ταξιδεύουν µόνοι τους. Οι ίδιοι και οι συνοδοί
τους λοιπόν, σίγουρα θα προσπαθήσουν να βρουν χρόνο ύστερα από την οποιαδήποτε
επέµβαση για να γνωρίσουν τη χώρα και να απολαύσουν τουριστικές δραστηριότητες. Όπως
είναι αναµενόµενο αυτό ωφελεί ολόκληρη την τουριστική βιοµηχανία (ταξιδιωτικά γραφεία,
ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρείες κ.τ.λ.) καθώς αναφερόµαστε σε ανθρώπους που θα
µείνουν για ένα µεγάλο διάστηµα στη χώρα (ιδιαίτερα αν χρειάζονται πολλές µέρες για να
αναρρώσει ο ασθενής και να είναι έτοιµος να φύγει) και προτίθενται να ξοδέψουν και αρκετά
χρήµατα (Connell, 2006, p.1098). Για αυτό το λόγο η ταξιδιωτική βιοµηχανία οφείλει να
συνεργάζεται µε τον ιατρικό τοµέα και έτσι καθίσταται δυνατός ο ιατρικός τουρισµός, όπως
διατυπώνεται στο Σχήµα 4.
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Σχήµα 4. Η αγορά του Ιατρικού τουρισµού

Πηγή: Heung et al., 2010, p. 241, προσαρµοσµένο από τους συγγραφείς

Οι ιατρικοί τουρίστες, είτε προέρχονται από φτωχές χώρες είτε από πλούσιες, από τη
στιγµή που επιλέγουν να ταξιδέψουν σε κάποια άλλη χώρα για κάποια επέµβαση,
συµµετέχουν σηµαντικά στην άνθιση της τοπικής οικονοµίας (Connell, 2011, p.132). ∆εν
είναι τυχαίο άλλωστε πως στην Κόστα Ρίκα οι πλαστικές επεµβάσεις είναι γνωστές και ως
cirugias de oro, δηλαδή επεµβάσεις χρυσού (Connell, 2011, p.134). Οι στατιστικές λένε πως ο
ιατρικός τουρισµός είναι µια βιοµηχανία των 60 δισεκατοµµυρίων δολαρίων ανά χρόνο
(Heung et al., 2010, p. 238). Πριν ταξιδέψει ένας ιατρικός τουρίστας πρέπει να γίνουν
διάφορες ταξιδιωτικές διαρρυθµίσεις (απόκτηση βίζα, κράτηση αεροπορικών εισιτηρίων
κ.τ.λ.), να εξακριβωθεί η διαθεσιµότητα των κατάλληλων ιατρών, να γίνουν οι κατάλληλες
προετοιµασίες για τη σωστή ανάρρωση του κ.τ.λ. (Chacko, 2006, αναφέρεται στο Heung et
al., 2010, p.238).
Στον ξενοδοχειακό τοµέα η επιρροή του ιατρικού τουρισµού είναι αρκετά µεγάλη και θα
συνεχίζει να αυξάνεται όσο αυξάνεται η δηµοτικότητα και η φήµη αυτής της µορφής
εναλλακτικού τουρισµού (Heung et al., 2010, p.238). Για παράδειγµα, ύστερα από µια
εγχείρηση ίσως ο ασθενής επιλέξει να διαµείνει σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο. Το ξενοδοχείο
αυτό οφείλει να συνεργαστεί µε το ιατρικό προσωπικό που ανέλαβε τον ασθενή και να
φροντίσει για τις κατάλληλες διαρρυθµίσεις (ιδιαίτερη φροντίδα, εξοπλισµός δωµατίου κ.τ.λ.)
ώστε ο πελάτης τους να έχει µια ευχάριστη µα πάνω από όλα ασφαλή διαµονή (Heung et al.
p.239). Εκτός από την επιλογή που έχει ο κάθε ασθενής να µείνει σε ένα ξενοδοχείο, πολλά
νοσοκοµεία ιατρικού τουρισµού έχουν αναβαθµίσει τις µονάδες τους τόσο πολύ που πλέον
έχουν ενταχθεί πλήρως στην τουριστική βιοµηχανία (Connell, 2012, p.7). Οι χώροι τους
µοιάζουν πολλοί µε τους χώρους ενός υπερπολυτελούς ξενοδοχείου, διαθέτουν εµπορικά
κέντρα ενώ το φαγητό τους δε δέχεται πλέον τον χαρακτηρισµό ‘νοσοκοµειακό φαγητό’
(Connell, 2012, p.7). Για παράδειγµα, ένα τέτοιο νοσοκοµείο στη Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης,
που ονοµάζεται ‘Βumrungrad’, διαθέτει στον πρώτο του όροφο Γιαπωνέζικο και Ιταλικό
εστιατόριο, McDonald’s και Starbucks (Connell, 2012, p.7).
Εκτός όµως από τα νοσοκοµεία και τα ξενοδοχεία µέσα από την ταχύρρυθµη ανάπτυξη
του Ιατρικού Τουρισµού έχουν κάνει την εµφάνιση τους κάποια καινούρια ταξιδιωτικά
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γραφεία, τα λεγόµενα ιατρικά ταξιδιωτικά γραφεία. Αυτά είναι στην ουσία εξειδικευµένα
τουριστικά γραφεία που έχουν εκπροσώπους σε διαφορετικές χώρες και συνεργάζονται µε
ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρείες αλλά και νοσοκοµεία (Connell, 2012, p.7).
Μερικά χαρακτηριστικά αυτών των ιδιαίτερων τουριστικών γραφείων αναφέρονται
παρακάτω(Connell, 2012, p.7):
Συνήθως τέτοια ταξιδιωτικά γραφεία είναι µικρά σε µέγεθος.
Τα µεγαλύτερα από αυτά δουλεύουν µε πολλαπλούς προορισµούς (συνήθως µέχρι
τέσσερις).
Τα περισσότερα περιορίζονται σε συγκεκριµένους προορισµούς καθώς θέλουν να
αποκτούν όσο περισσότερη γνώση για τις προσφερόµενες υπηρεσίες καθώς και να εγγυώνται
για την ποιότητα και εµπειρία των νοσοκοµείων (Peters και Sauer, 2011 αναφέρεται σε
Connell, 2012, p.7)
Τα ταξιδιωτικά αυτά γραφεία έχουν ως κύριο εργαλείο το διαδίκτυο. Οι ιστοσελίδες
τους αναφέρουν εµπειρίες ασθενών, βεβαιώσεις ιατρών, συνδέσµους σε άλλες ιστοσελίδες µε
πληροφορίες για τις χώρες, τα νοσοκοµεία, τα ξενοδοχεία κ.τ.λ., δελτία τύπου, εικονικά
΄τουρ’ συγκεκριµένων εγκαταστάσεων καθώς και πληροφορίες σχετικά µε την εκτίµηση του
συνολικού κόστους.
Το κύριο στοιχείο µιας επιτυχηµένης στρατηγικής µάρκετινγκ του ιατρικού τουριστικού
προϊόντος είναι η πλήρης κατανόηση των απαιτήσεων της αγοράς καθώς και η κατάλληλη
ανταπόκριση σε αυτές (Benavides, 2002, p.58). Για να γίνει αυτό εφικτό στην περίπτωση του
ιατρικού τουρισµού µπορούν να εφαρµοστούν πολλοί διαφορετικοί τύποι στρατηγικών
µάρκετινγκ (Benavides, 2002, p.60). Οι τύποι των στρατηγικών αυτών αυτές αναφέρονται
παρακάτω:
1. Στρατηγικές που εφαρµόζονται από την κυβέρνηση κάθε χώρας
Σε πολλές χώρες η ιατρική φροντίδα παρέχεται δωρεάν και µόνο από κρατικούς
οργανισµούς. Σε αυτήν την περίπτωση δεν υπάρχουν ιδιωτικές κλινικές η ιδιωτικοί γιατροί
και έτσι πρέπει η ίδια η κυβέρνηση να αναλάβει την προώθηση του ιατρικού τουρισµού της
χώρας ώστε να επωφεληθεί οικονοµικά αλλά και τουριστικά.
2. Στρατηγικές που εφαρµόζονται και από τη δηµόσια διοίκηση κάθε χώρας αλλά και
από τον ιδιωτικό τοµέα κάθε χώρας
Χώρες όπως η Ιορδανία, η Μεγάλη Βρετανία καθώς και η Αυστραλία παρέχουν
ιατρική φροντίδα και δωρεάν αλλά και επί πληρωµή σε ιδιωτικές κλινικές. Σε αυτή την
περίπτωση µια συνεργασία κρίνεται απαραίτητη ώστε να υπάρχει κέρδος και από τις δύο
πλευρές.
3. Στρατηγικές που εφαρµόζονται από ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Στην συγκεκριµένη περίπτωση δεν υπάρχει πουθενά στη χώρα δηµόσια περίθαλψη και η
κάθε επιχείρηση διαλέγει στρατηγική µάρκετινγκ ως µονάδα.
Όταν κάνουµε λόγο για µάρκετινγκ δε θα πρέπει βέβαια να ξεχνάµε πως οι
προκαταλήψεις, οι αντιλήψεις και ο ‘κιτρινισµός’ στη δηµοσιογραφία είναι πολύ πιο
οφθαλµοφανή από ότι κάποια λεπτοµερή στατιστικά στοιχεία (Connell, 2011, p85). Για αυτό
το λόγο η πιο κρίσιµη πρόκληση που έχει να αντιµετωπίσει ο ιατρικός τουρισµός είναι να
‘πείσει’ τους ανθρώπους πως το να ταξιδεύουν σε µια άλλη χώρα που ίσως είναι τελείως
διαφορετική από τη δική τους, είναι απόλυτα ασφαλές, καθώς και να τους κάνει να πιστέψουν
πως µια πιο φτωχή από τη δική τους χώρα είναι ικανή να προσφέρει τις ίδιες ή και καλύτερες
ιατρικές υπηρεσίες σε άκρως ελκυστικές τιµές (Connell, 2011, p. 81). Για παράδειγµα, ο
ιατρικός τουρισµός στην Ινδία πριν γίνει όσο δηµοφιλής είναι τώρα, είχε έρθει πολλές φορές
αντιµέτωπος µε προκαταλήψεις. Ένα παράδειγµα, που αξίζει να αναφερθεί είναι ένα σχόλιο
που είχε κάνει ο πιο µεγάλος ραδιοφωνικός σταθµός της Γερµανίας, ο Deutsche Welle, πως η
Ινδία δε φηµίζεται για την περίθαλψη και την υγιεινή της, αναφερόµενος προφανώς στο
χαµηλό βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της χώρας (Connell, 2011, p.81).
Μια ακόµη δυσκολία που αντιµετωπίζουν και οι χώρες ιατρικού τουρισµού αλλά και οι
µελλοντικοί τουρίστες είναι η αντίληψη πως δεν υπάρχει καµία φροντίδα στους ασθενείς από
τις χώρες υποδοχής των ιατρικών τουριστών ύστερα από την επέµβαση τους. Μια έρευνα που
έγινε ανάµεσα σε 68 Αυστραλούς πλαστικούς χειρουργούς έδειξε πως 40 από αυτούς είχαν
δει ασθενείς που επισκέφθηκαν µια ξένη χώρα για να λάβουν υπηρεσίες αισθητικής
χειρουργικής και ύστερα παρουσίασαν επιπλοκές ή ήρθαν αντιµέτωποι µε ένα ΄κακό’
αποτέλεσµα. (Connell, 2011, p.82). Λέγεται µάλιστα πως ένας λόγος για τον οποίο ο ιατρικός
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τουρισµός είναι τόσο φθηνός είναι επειδή, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόµενες χώρες, δεν
υπάρχουν ένδικα µέσα που προστατεύουν τον ασθενή (Connell, 2011, p.83). Ούτε οι
µεσάζοντες ιατρικού τουρισµού (medical facilitators) φυσικά µπορούν να καθιστούν
υπεύθυνοι και για αυτό το λόγο πλέον συµβουλεύουν οι ίδιοι τους πελάτες τους να
συµπεριλάβουν στο πακέτο περίθαλψης τους και υπηρεσίες ασφάλισης (Connell, 2011, p.84).
Οι µεσάζοντες αυτοί, παρόλο που δεν φέρουν καµία ευθύνη για την ασφάλεια του πελάτη,
καθώς αυτός επιλέγει το πακέτο, το νοσοκοµείο και τη χώρα που θα επισκεφτεί, έχουν την
υποχρέωση να συνεργάζονται µε επιχειρήσεις οι οποίες παρέχουν πιστοποιηµένες ιατρικές
υπηρεσίες (Turner, 2011, p.5). Οι ασθενείς από την πλευρά τους θα πρέπει να φροντίσουν να
προµηθευτούν µε µια ασφάλεια που θα τους παρέχει τα παρακάτω (Turner, 2011, p.5):
1. Κάλυψη για επιπλοκές που ίσως εµφανιστούν µετά την εγχείρηση στη χώρα
προέλευσης ή στην χώρα υποδοχής τους.
2. Κάλυψη ταξιδιωτικών εξόδων σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η άµεση µεταφορά
τους από τη χώρα υποδοχής στη χώρα προέλευσης τους.
3. Προστασία από τυχόν λάθη ιατρών ή ελλιπή φροντίδα από το ιατρικό προσωπικό.
(Turner, 2011, p.5)
Ένας άλλος τοµέας ο οποίος χρειάζεται σωστή διαχείριση από τα εργαλεία marketing
είναι η γενική εικόνα κάθε χώρας. Για παράδειγµα σε χώρες όπως η Κολοµβία, το Μεξικό και
Ταϊλάνδη υπάρχουν πολλά κρούσµατα βίας αλλά και µεγάλα ποσοστά φτώχειας, στοιχεία
άκρως αποτρεπτικά για έναν ιατρικό τουρίστα (Connell, 2011, p. 85). Οι ιστοσελίδες αυτών
των ιατρικών προορισµών πρέπει λοιπόν να είναι ιδιαίτερα προσεγµένες και να δίνουν
µεγάλη σηµασία στην τεχνολογική ανάπτυξη της κάθε κλινικής αλλά και στην πολυτέλεια
που µπορεί να προσφέρουν (Connell, 2011, p.85). Επιπρόσθετα, οι ιστοσελίδες αυτές πρέπει
να είναι κατανοητές στους ιατρικούς τουρίστες και να αποφεύγονται δυσνόητες
επιστηµονικές λέξεις και εκφράσεις ώστε ο ιατρικός τουρίστας να αισθανθεί σίγουρος και να
εµπιστευτεί µια άλλη χώρα για τη θεραπεία του (Connell, 2011, p.85).
Το γεγονός ότι ένας ασθενής µπορεί να βρει θεραπεία σε µια άλλη χώρα σε πολύ χαµηλές
τιµές είναι πλέον γνωστό. Αυτό που πρέπει να διαχειριστεί κατάλληλα ώστε να ενισχυθεί η
γενική εικόνα του προορισµού είναι η ανταγωνιστικότητα των ιατρικών υπηρεσιών που
προσφέρει χωρίς να επικεντρώνεται µόνο στο κοµµάτι της τιµής (Yet et al., 2008 όπως
αναφέρεται στο Heung et al., 2010, p. 241). Αυτή την προσπάθεια µπορεί να την ενισχύσει
σηµαντικά η κυβέρνηση της κάθε χώρας. Ο ιατρικός τουρισµός φέρνει χρήµατα σε κάθε
χώρα ασχέτως αν η περίθαλψη που προσφέρεται είναι δηµόσια ή ιδιωτική. Μερικές ενέργειες
που η κάθε κυβέρνηση οφείλει να κάνει για να ενισχύσει τον ιατρικό τουρισµό αναφέρονται
παρακάτω (Heung et al., 2010, p. 247):
1. Μείωση φορολογίας σε προσπάθειες προώθησης του ιατρικού τουρισµού.
2. Παροχή οικονοµικής ενίσχυσης σε νοσοκοµεία και κλινικές για αγορά νέου
εξοπλισµού.
3. ∆ιαφοροποίηση της δηµόσιας υγείας (περίθαλψη για τους πολίτες της χώρας) και του
ιατρικού τουρισµού.
4. Υποστήριξη παγκόσµιων επενδύσεων.
Τα νοσοκοµεία και οι κλινικές πρέπει να προσαρµόζονται στις πολιτισµικές συνήθειες των
ιατρικών τουριστών και να φροντίζουν οι ασθενείς να έχουν µια οµαλή µετάβαση από τις
συνθήκες στη χώρα προέλευσης τους στις συνθήκες στη χώρα υποδοχής. Αυτό µπορεί να
περιλαµβάνει από τις υπηρεσίες µετάφρασης που προσφέρει µέχρι και το φαγητό που
διαθέτει στους ασθενείς (Connell, 2011, p. 111).
5. Ο ρόλος του διαδικτύου στην προώθηση του ιατρικού τουριστικού προϊόντος
Ο κύριος τρόπος προώθησης του ιατρικού τουρισµού είναι το διαδίκτυο. Σύµφωνα µε το
Σύλλογο Ιατρικού Τουρισµού, το 70% του αµερικανικού πληθυσµού έχει ψάξει έστω και µια
φορά για πληροφορίες σχετικές µε τον ιατρικό τουρισµό στο διαδίκτυο (Health Tourism
Magazine, 2010 όπως αναφέρεται στο Connell, 2011, p. 89). Το διαδίκτυο στον τοµέα της
υγείας παρέχει αρκετές επιλογές ενηµέρωσης οι οποίες αφορούν θέµατα όπως επαγγελµατική
διάγνωση από ιατρικό προσωπικό, πληροφορίες για αυτοδιάγνωση, πληροφορίες για
µετέπειτα φροντίδα επεµβάσεων αλλά και γενικότερη υποστήριξη (Lunt et al., 2010, p.2).
Επιπλέον, το διαδίκτυο χρησιµοποιείται από τους ιατρικούς τουρίστες για την αγορά
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ιατρικών πακέτων απευθείας από την οθόνη του υπολογιστή τους. (Lunt et al., 2010, p.2). Πιο
συγκεκριµένα, αποτελέσµατα εµπειρικών ερευνών στο παρελθόν, έδειξαν πως το 80% όλων
των ασθενών που επιθυµούν να γίνουν ιατρικοί τουρίστες, συµβουλεύονται το διαδίκτυο πριν
ταξιδέψουν στην χώρα της αρεσκείας τους (Koop et al., 2003, όπως αναφέρεται σε Mason και
Wright, 2011, p. 165).
Οι πιο συνηθισµένοι τρόποι προώθησης του ιατρικού τουρισµού περιλαµβάνουν
ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, διαφηµίσεις στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, οδηγούς ιατρικού
τουρισµού καθώς και την από στόµα σε στόµα διαφήµιση. Ο Patterson (2007) συµπέρανε πως
το διαδίκτυο είναι η σηµαντικότερη πηγή πληροφόρησης σχετικά µε τον ιατρικό τουρισµό, µε
πρώτη να είναι η ενηµέρωση και οι συµβουλές από φίλους (Cormany και Baloglu, 2011, p.
711). Για αυτό το λόγο οι ιστοσελίδες των παρόχων ιατρικού τουρισµού παίζουν πολύ
σηµαντικό ρόλο στην υιοθέτηση µια άρτιας στρατηγικής µάρκετινγκ. Τα τελευταία χρόνια η
χρήση ιστοσελίδων έχει µειώσει σηµαντικά τα έξοδα µάρκετινγκ επιτρέποντας έτσι σε
εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες ιατρικού τουρισµού να προσφέρουν πακέτα σε ακόµα
χαµηλότερες τιµές, όπως και να ανακυκλώνουν τις πληροφορίες που διαθέτουν στην
ιστοσελίδα τους, (π.χ. µαρτυρίες ασθενών) και στα υπόλοιπα µέσα ενηµέρωσης µε σχετικά
χαµηλό κόστος (Connell, 2011, p. 87).
6. Μεθοδολογία
Οι συγγραφείς στην παρούσα έρευνα χρησιµοποίησαν έναν συνδυασµό από µεθόδους
ανάλυσης περιεχοµένου µε σκοπό την ανάλυση και τη σύγκριση των ιστοσελίδων που
ασχολούνται µε τον ιατρικό τουρισµό στην Ελλάδα. Η συγκεκριµένη έρευνα χρησιµοποιεί
µια ποσοτική µέθοδο έρευνας, δηλαδή χρησιµοποιεί εργαλεία στατιστικής για την εξαγωγή
αποτελεσµάτων (Christou,1999). Τα ερωτηµατολόγια που χρησιµοποιήθηκαν, απαντήθηκαν
από την ερευνητική οµάδα, µε απαντήσεις τύπου ‘ναι ή όχι’. Επιπλέον, έχει χρησιµοποιηθεί η
συγκριτική µέθοδος ανάλυσης περιεχοµένου, καθώς η έρευνα έχει διεξαχθεί αναλύοντας
και εξετάζοντας τις διαθέσιµες πληροφορίες προς τους επισκέπτες της κάθε ιστοσελίδας
(Weber, 1990).
Αρχικά, οι συγγραφείς αναγνώρισαν όλους τους παρόχους ιατρικού τουρισµού στην
Ελλάδα οι οποίοι προωθούν τις υπηρεσίες τους και τα προϊόντα τους σε ιατρικούς τουρίστες
του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Η διαδικασία της παραπάνω αναγνώρισης και
κατηγοριοποίησης ξεκίνησε τον Οκτώβρη του 2015 και τελείωσε τον Ιανουάριο του 2016 µε
την πραγµατοποίηση αναζητήσεων στο διαδίκτυο για την αναγνώριση των παρόχων ιατρικού
τουρισµού µε γραφεία ή µε συνεργασίες σε γραφεία στην Ελλάδα. Οι συγγραφείς έκαναν
έναν διαχωρισµό τον αποτελεσµάτων σε υπηρεσίες ιατρικού τουρισµού και σε υπηρεσίες
τουρισµού ευεξίας. Τα αποτελέσµατα από την έρευνα σχετικά µε τον τουρισµό ευεξίας
αναφέρονται σε διαφορετικό άρθρο. Συνολικά, αναγνωρίστηκαν 107 πάροχοι ιατρικού
τουρισµού και από αυτούς συλλέχθηκαν τα σχετικά δεδοµένα. Με τον τρόπο αυτό
δηµιουργήθηκε και µια βάση δεδοµένων µε τους παρόχους ιατρικού τουρισµού στην Ελλάδα.
Σύµφωνα µε τους Lunt και Carrera, 2010 οι πιο δηµοφιλείς επεµβάσεις ιατρικού
τουρισµού είναι οι: Αισθητική χειρουργική, Οδοντιατρική χειρουργική, Καρδιολογική
χειρουργική, Βαριατρική χειρουργική, Ορθοπεδική χειρουργική, Εξωσωµατική
γονιµοποίηση, Μεταµοσχεύσεις οργάνων/ Βλαστοκύτταρα, Οφθαλµιατρική χειρουργική,
Γενικές εξετάσεις υγείας (check ups). Η ερευνητική οµάδα, λαµβάνοντας υπόψη τις
παραπάνω κατηγορίες, προσπάθησε να εντοπίσει τους ελληνικούς παρόχους ιατρικού
τουρισµού στη µεγαλύτερη µηχανή αναζήτησης στο διαδίκτυο, τη Google.
Χρησιµοποιήθηκαν οι εξής λέξεις κλειδιά: “medical tourism Greece”, “medical Greece”,
“plastic surgery Greece”, “dental surgery Greece”, “cardiac surgery Greece”, “bariatric
surgery Greece”, “orthopedic surgery Greece”, “IVF Greece”, “organ transplantation Greece”,
“eye surgery Greece”, “checkups Greece” “stem cell tourism Greece"“transplant tourism
Greece”, και “global health care Greece”. Ακόµα, χρησιµοποιήθηκαν οι παραπάνω όροι σε
άρθρα εφηµερίδων, τα οποία περιγράφουν τις επιχειρήσεις ιατρικού τουρισµού στην Ελλάδα.
Οι αναζητήσεις σε αυτά τα άρθρα έγιναν µε τη βοήθεια των “Google News Greece” και
“Google Alerts”. Οι αναφορές των επιχειρήσεων αυτών, βοήθησαν στην αναζήτηση της
διαφηµιστικής προόδου τους.
Υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία και επικοινωνία µέσω email για να διαπιστωθεί αν
οι εν λόγω επιχειρήσεις συνεχίζουν τη λειτουργία τους. Οι επιχειρήσεις που δεν απαντούσαν
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ύστερα από 7 προσπάθειες επικοινωνίας, είτε µέσω τηλεφώνου είτε µέσω email, ή είχαν
ιστοσελίδες που είχαν λήξει, κρίθηκαν ως µη λειτουργικές ενώ oι επιχειρήσεις από τις οποίες
λήφθηκαν απαντήσεις, κρίθηκαν ως λειτουργικές και συµπεριελήφθησαν στην έρευνα. Στις
λειτουργικές επιχειρήσεις, χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της ανάλυσης περιεχοµένου,
αναλύοντας έντυπες εκδοχές των ιστοσελίδων. Από κάθε κατηγορία της ανάλυσης
καταγράφηκαν λεπτοµερείς πληροφορίες.
Σκοπός της έρευνας ήταν να γίνει µια αξιολόγηση-σύγκριση των ιστοσελίδων αυτών µε
βάση κριτήρια που υπάρχουν ήδη στην επιστηµονική βιβλιογραφία τα οποία έχουν
τροποποιηθεί για να ανταποκριθούν στις ανάγκες τις έρευνας. Η έρευνα δεν έχει γίνει µε
κανένα υποκειµενικό κριτήριο καθώς η αξιολόγηση βασίζεται στο αν είναι υπαρκτά ή όχι
κάποια συγκεκριµένα στοιχεία/ κριτήρια. ∆εν εξετάζεται η λειτουργικότητα της ιστοσελίδας,
η ευκολία της χρήσης της, ο σχεδιασµός της και οτιδήποτε έχει να κάνει µε υποκειµενικά
κριτήρια των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Μέχρι στιγµής δεν έχουν γίνει πολλές
επιστηµονικές έρευνες πάνω στο περιεχόµενο των ιστοσελίδων ιατρικού τουρισµού. Για αυτό
το λόγο εκτός από τη συλλογή κριτηρίων από άρθρα που ερευνούν µόνο τον ιατρικό
τουρισµό, έχουν συλλεχθεί πολλά κριτήρια και από έρευνες που αξιολογούν ιστοσελίδες
διαφορετικού τουριστικού περιεχοµένου (π.χ. αξιολόγηση ξενοδοχείων ή προορισµών).
Με βάση τα κριτήρια που επιλέχθηκαν δηµιουργήθηκαν τέσσερις διαφορετικές οµάδες
κριτηρίων για την ευκολότερη κατανόηση των αποτελεσµάτων.
Οι οµάδες αυτές είναι:
I. Γενικές πληροφορίες που παρέχονται στην κάθε ιστοσελίδα.
α. Ύπαρξη ενότητας Σχετικά µε εµάς (About Us) (Mason and Wright 2011, p.171)
Σε αυτή την ενότητα ο κάθε πάροχος ιατρικού τουρισµού ενηµερώνει τους καταναλωτές
µε λίγα λόγια για τους σκοπούς της, το λόγο ύπαρξης της και τις υπηρεσίες που προσφέρει.
β. Ύπαρξη ενότητας Συχνών Ερωτήσεων (FAQ – Frequently asked questions) (Sobo et al.
2011, p.125) Αναφερόµαστε σε κάποιες ερωτήσεις οι οποίες µπορεί να δηµιουργηθούν κατά
τη διάρκεια επίσκεψης της ιστοσελίδας από τους καταναλωτές. Είναι ένα αρκετά
χρήσιµο εργαλείο καθώς ο καταναλωτής βρίσκει άµεσα απαντήσεις στα ερωτήµατα του
χωρίς να χρειαστεί να επικοινωνήσει µε τον κάθε πάροχο ιατρικού τουρισµού.
γ. Ύπαρξη ενότητας φωτογραφικού υλικού (Photo Gallery) (Giannopoulos and Mavragani
2011 p. 722) Καθώς µιλάµε για τουρισµό αν και ιατρικό, πολλές ιστοσελίδες παρέχουν
φωτογραφίες της κάθε χώρας που θα επισκεφτεί ο ασθενής καθώς και φωτογραφίες των
εγκαταστάσεων των νοσοκοµείων.
δ. Ύπαρξη ενότητας υλικού προς λήψη (Downloadable Material) (Giannopoulos και
Mavragani, 2011, p. 723).
Τέτοιο υλικό είναι ταξιδιωτικοί οδηγοί, αρχεία βίντεο, αρχεία ήχου, ενηµερωτικά
φυλλάδια, φωτογραφίες προφύλαξης οθόνης κ.τ.λ.
ε. Ύπαρξη ενότητας γεωγραφικών χαρτών (Maps) (Tanrisevdi and Duran, 2011, p.727)
Χάρτες που αφορούν την περιοχή ή τις περιοχές που παρέχονται οι ιατρικές υπηρεσίες
αλλά και χάρτες ολόκληρης της χώρας για τους επισκέπτες που έρχονται για πρώτη φορά
στην Ελλάδα.
στ. Ύπαρξη ενότητας πληροφοριών για τον καιρό (Weather Information) (Tanrisevdi and
Duran, 2011, p.755)
Αναφερόµαστε σε µικρές εφαρµογές που υπάρχουν σε κάθε ιστοσελίδα και προσφέρουν
στον αναγνώστη έγκυρες καιρικές προβλέψεις.
ζ. Ύπαρξη συνδέσµων που κατευθύνουν τους ασθενείς σε άλλες ενηµερωτικές
ιστοσελίδες (External Links)(Cormany και Baloglu,2010 p.711)
Κάθε ιστοσελίδα δεν µπορεί να παρέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται ένας
ασθενής ιατρικού τουρισµού ώστε να ταξιδέψει σε µια άγνωστη χώρα. Έτσι ο κάθε πάροχος
ιατρικού τουρισµού µπορεί να ανακατευθύνει τους αναγνώστες σε ιστοσελίδες µε
ενηµερωτικό υλικό για την κουλτούρα της κάθε χώρας, τους νόµους της κ.τ.λ.
η. Ηµεροµηνία τελευταίας ανανέωσης της ιστοσελίδας (Last Updated Date) (Cormany και
Baloglu,2010 p.711)
Οι επισκέπτες µιας ιστοσελίδας επιθυµούν να λαµβάνουν έγκυρες πληροφορίες. Αν µια
ιστοσελίδα δεν έχει αναβαθµιστεί για πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα, ίσως θεωρηθεί ως και
όχι τόσο αξιόπιστη πηγή πληροφοριών.
θ. Ύπαρξη χάρτη πλοήγησης της ιστοσελίδας (Site Map) (Sobo et al. 2011, p.125)
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Είναι ένας πολύ εύκολος τρόπος για κάθε επισκέπτη να δει µε ‘µια µατιά’ τα όλα τα
περιεχόµενα µιας ιστοσελίδας.
ι. Ύπαρξη λογότυπου (Logo) (Sobo et al. 2011, p.125)
Το λογότυπο µπορεί να είναι ένα γραφικό στοιχείο, ένα έµβληµα ή ένα σύµβολο το
οποίο χρησιµοποιείται από εταιρείες, οργανισµούς ή ακόµα και ανθρώπους για να προωθήσει
µια άµεση αναγνώριση από τους καταναλωτές.
ια. Επιλογή γλώσσας (Languages) (Panagopoulos et al. 2011, p. 703)
Εφόσον οι ιατρικοί τουρίστες που θέλουν να έρθουν στη χώρα µας µπορεί να είναι από
οποιαδήποτε χώρα του κόσµου, η αλλαγή της ιστοσελίδας τουλάχιστον στην αγγλική γλώσσα
κρίνεται απαραίτητα.
II. Υπηρεσίες που προσφέρει στους καταναλωτές ο κάθε πάροχος.
α. Έκδοση Αεροπορικών εισιτηρίων (Air Tickets) (Cormany και Baloglu,2010 p.712)
Αναφερόµαστε στους παρόχους που αναλαµβάνουν οι ίδιοι την έκδοση αεροπορικών
εισιτηρίων εκ µέρους των ασθενών.
β. Έκδοση βίζα (Visa) (Gan και Frederick, 2011, p. 171)
Ο πάροχος αναλαµβάνει τα διαδικαστικά ζητήµατα έκδοσης µιας βίζα ή απλά παρέχει
ακριβείς πληροφορίες για την απόκτηση της.
γ. Μεταφορές εδάφους (Ground Transportation) (Cormany και Baloglu,2010 p.712)
Οι πάροχοι είναι υπεύθυνοι για τις µεταφορές των ασθενών και των οικογενειών τους από
και προς το νοσοκοµείο, το αεροδρόµιο, το ξενοδοχείο κ.τ.λ.
δ. Ασφάλεια (Insurance) (Mason και Wright 2011, p.171)
Όταν κάποιος επιλέξει να πάει σε µια άλλη χώρα για την θεραπεία του πολλές φορές η
ασφάλεια που έχει ίσως να µην τον καλύπτει διεθνώς. Αναφερόµαστε σε παρόχους που
συνεργάζονται µε ασφαλιστικές εταιρείες και βρίσκουν λύσεις για τους ασθενείς αυτούς.
ε. Κρατήσεις ξενοδοχείων (Hotel Booking) (Cormany και Baloglu,2010 p.712)
Οι πάροχοι οι οποίοι αναλαµβάνουν την κράτηση δωµατίων για τους ασθενείς και τις
οικογένειες τους.
στ. Απευθείας κράτηση ξενοδοχείων (Direct Booking) (Panagopoulos et al., 2011, p.703)
Η ιστοσελίδα του παρόχου διαθέτει µια µικρή εφαρµογή/ πλατφόρµα η οποία επιτρέπει
στο χρήστη να δει τη διαθεσιµότητα δωµατίων σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες καθώς και να
κλείσει δωµάτια απευθείας. ∆ε χρειάζεται να επισκεφθεί δηλαδή άλλες ιστοσελίδες για την
κράτηση δωµατίου.
ζ. Ξεναγήσεις (Sightseeing) (Cormany και Baloglu,2010 p.712)
Οι πάροχοι οι οποίοι προσφέρουν υπηρεσίες ξενάγησης σε ασθενείς όπως ακριβώς θα
έκανε και ένα
‘κανονικό’ τουριστικό γραφείο.
η. Μεταφορά ιατρικών αρχείων (Transfer of Medical Records) (Cormany και
Baloglu,2010 p.712) Αναφερόµαστε στα ιατρικά αρχεία που έχουν να κάνουν µε τις παθήσεις
των ασθενών και χρειάζεται να µελετηθούν από τους γιατρούς στη χώρα υποδοχής τους.
θ. Περίθαλψη πριν και µετά τη θεραπεία των ασθενών (Pre/ Post Care Services) (Gan και
Frederick, 2011, p. 171)
Αναφερόµαστε στην περίθαλψη πριν από και µετά από κάποια εγχείρηση ή
θεραπεία που ίσως
χρειαστούν οι ασθενείς. Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι η επικοινωνία του γιατρού που
έκανε την επέµβαση στη χώρα υποδοχής µε τον γιατρό στη χώρα προέλευσης των ασθενών.
ι. Παροχή διεθνών κινητών τηλεφώνων (International Mobile Phones) (Cormany και
Baloglu,2010 p.712) Οι πάροχοι παρέχουν κινητά τηλέφωνα στους ασθενείς κατά τη διάρκεια
διαµονής τους στη χώρα υποδοχής.
ια. Υπηρεσίες µετάφρασης (Translation Services) (Cormany και Baloglu,2010 p.712)
Καθώς ο ασθενής στρέφεται σε µια ξένη χώρα για περίθαλψη κρίνεται απαραίτητο να
µπορεί να επικοινωνήσει πλήρως µε τους ιατρούς, τους νοσοκόµους κ.τ.λ. Ο πάροχος
προσφέρει υπηρεσίες µετάφρασης στους ασθενείς εφόσον αυτές χρειαστούν.
III. ∆ιαδραστικότητα της ιστοσελίδας και τρόποι επικοινωνίας
α. Ύπαρξη ηλεκτρονικής διεύθυνσης (Email) (Cormany και Baloglu,2010 p.711)
β. Ύπαρξη τηλεφωνικού αριθµού (Phone Number) (Cormany και Baloglu,2010 p.711)
γ. Ύπαρξη ταχυδροµικής διεύθυνσης (Postal Address) (Cormany και Baloglu,2010 p.711)
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δ. Σύνδεσµοι που ανακατευθύνουν το χρήστη στις σελίδες κοινωνικών δικτύων των
χρηστών (Social Media Links)
Τέτοιες ιστοσελίδες µπορεί να είναι το Facebook, το Twitter κ.τ.λ. Αυτές οι σελίδες
παρέχουν µια ακόµα πιο άµεση επικοινωνία µεταξύ παρόχων και ασθενών.
ε. Εγγραφή σε online ενηµερωτικά δελτία (Newsletters) (Giannopoulos και Mavragani,
2011, p. 723) Αφορά τα ενηµερωτικά δελτία που αποστέλλονται σε τακτική βάση στους
επισκέπτες της ιστοσελίδας µε σκοπό την ενηµέρωση τους σχετικά µε καινούριες
πληροφορίες που προσφέρει ο πάροχος.
στ. Φόρµα αίτησης πληροφοριών (Info Request Form) (Cormany και Baloglu,2010 p.711)
Αναφερόµαστε σε ένα πεδίο που ο επισκέπτης µπορεί να συµπληρώσει τα προσωπικά του
στοιχεία και να θέσει ερωτήµατα ή να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε
αυτά που διάβασε ήδη στην ιστοσελίδα.
ζ. Μαρτυρίες ασθενών (Patients’ testimonials) (Cormany και Baloglu,2010 p.711)
Αναφερόµαστε σε σχόλια που έχουν κάνει οι ίδιοι οι ασθενείς που έχουν ήδη
χρησιµοποιήσει τις προσφερόµενες υπηρεσίες του παρόχου και αναφέρουν τις εµπειρίες και
κριτικές τους.
IV. Πληροφορίες που αφορούν αποκλειστικά τον ιατρικό τουρισµό.
α. ∆ιαθέσιµα νοσοκοµεία (Hospital Names) (Gan και Frederick, 2011, p. 171) Ο πάροχος
διαθέτει και ονοµατίζει όλα τα νοσοκοµεία µε τα οποία συνεργάζεται.
β. Πιστοποιήσεις νοσοκοµείων (Hospitals’ Credentials) (Cormany και Baloglu,2010
p.711) Ο πάροχος παρέχει στον ασθενή όλες τις πιστοποιήσεις των συνεργαζόµενων
νοσοκοµείων.
γ. Λίστα µε τις προσφερόµενες επεµβάσεις/ θεραπείες (Available Procedures) (Cormany
και Baloglu,2010 p.711) Ο πάροχος ονοµατίζει όλες τις επεµβάσεις που προσφέρονται
στους ασθενείς. Η παρακάτω έρευνα δείχνει και ποιες είναι αυτές σε κάθε πάροχο.
δ. Εκτίµηση κόστους (Estimated Cost) (Cormany και Baloglu,2010 p.711) Ο πάροχος
δίνει στους ασθενείς µια εκτίµηση κόστους για την επέµβαση/θεραπεία ή/και το ξενοδοχείο,
ή/και τα αεροπορικά εισιτήρια κ.τ.λ.
ε. Βιογραφικά σηµειώµατα ιατρικού προσωπικού (Medical Staff CVs) (Mason και Wright
2011, p.171) Ο πάροχος παραθέτει τα βιογραφικά σηµειώµατα των ιατρών, νοσοκόµων κ.τ.λ.
Ο συνδυασµός και η ανάλυση όλων των παραπάνω αντικειµενικών κριτηρίων κατέληξε σε
µια ολιστική και άρτια εικόνα της παρούσας κατάστασης των πληροφοριακών συστηµάτων
του ιατρικό τουρισµού που υπάρχει στην Ελλάδα που αναλύεται παρακάτω.
7. Αποτελέσµατα
Όπως έχει αναφερθεί ξανά στο παρόν άρθρο, η Ελλάδα µπορεί να αποτελεί έναν
κατάλληλο προορισµό ιατρικού τουρισµού, λόγω του κλίµατος που διαθέτει, της
γεωγραφικής της θέσης κ.τ.λ., υστερεί πολύ όµως σε σύγκριση µε άλλες χώρες στην
ανάπτυξή του. Η παρούσα έρευνα, επιβεβαιώνει τους ισχυρισµούς αυτούς. Εκτός από το
γεγονός πως η Ελλάδα δεν διαθέτει µια συγκεκριµένη στρατηγική µάρκετινγκ όσον αφορά
τον ιατρικό τουρισµό, οι επιχειρήσεις που ασχολούνται ενεργά µε τον ιατρικό τουρισµό είναι
ελάχιστες. Από την άλλη πλευρά, οι επιχειρήσεις που ασχολούνται σχετικά ενεργά µε τον
ιατρικό τουρισµό σηµειώνουν αρκετές ελλείψεις όσον αφορά τη διαδικτυακή τους παρουσία
και υπάρχει µεγάλος χώρος για βελτίωση.
Με βάση την οµαδοποίηση των τεσσάρων κριτηρίων που αναφέρθηκαν στην
µεθοδολογία, η έρευνα κατέληξε στα παρακάτω συµπεράσµατα:
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Ανάλυση των γενικών πληροφοριών που παρέχονται στην κάθε ιστοσελίδα
Πίνακας 2. Ανάλυση των γενικών πληροφοριών που παρέχονται στην κάθε ιστοσελίδα

Συχνότητα Ποσοστό
Ύπαρξη ενότητας Σχετικά µε εµάς
Ναι

75

70,1%

Όχι

32

29,9%

Σύνολο

107

100%

Ναι

41

38,3%

Όχι

66

61,7%

Σύνολο

107

100%

Ναι

71

66,4%

Όχι

36

33,6%

Σύνολο

107

100%

Ναι

29

27,1%

Όχι

78

72,9%

Σύνολο

107

100%

Ναι

79

73,8%

Όχι

28

26,2%

Σύνολο

107

100%

Ναι

5

4,7%

Όχι

102

95,3%

Σύνολο

107

100%

Ναι

70

65,4%

Όχι

37

34,6%

Σύνολο

107

100%

Ναι

1

0,9%

Όχι

106

99,1%

Σύνολο

107

100%

Ύπαρξη ενότητας Συχνών Ερωτήσεων

Ύπαρξη ενότητας φωτογραφικού υλικού

Ύπαρξη ενότητας υλικού προς λήψη

Ύπαρξη ενότητας γεωγραφικών χαρτών

Ύπαρξη ενότητας πληροφοριών για τον καιρό

Ύπαρξη συνδέσµων που κατευθύνουν τους ασθενείς σε
άλλες ενηµερωτικές ιστοσελίδες

Ηµεροµηνία τελευταίας ανανέωσης της ιστοσελίδας
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Συχνότητα Ποσοστό
Ύπαρξη χάρτη πλοήγησης της ιστοσελίδας
Ναι

20

18,7%

Όχι

87

81,3%

Σύνολο

107

100%

Ναι

97

90,7%

Όχι

10

9,3%

Σύνολο

107

100%

Ναι

107

100%

Όχι

0

0%

Σύνολο

107

100%

Ύπαρξη λογοτύπου

Μετάφραση ιστοσελίδας σε άλλες γλώσσες

Τα κριτήρια που αναφέρονται στη συγκεκριµένη οµάδα είναι πληροφορίες που είναι
διαθέσιµες σχεδόν σε όλες τις ιστοσελίδες που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Παρατηρούµε πως η
πλειοψηφία των παρόχων διαθέτει µια σελίδα η οποία είναι αφιερωµένη στην αποστολή τους
και στην παρουσίαση του προφίλ τους. Αυτό κρίνεται ως πολύ θετικό, καθώς δίνεται στον
πιθανό ιατρικό τουρίστα η ευκαιρία να γνωρίζει κάπως καλύτερα το τι πρεσβεύει και από
ποιους εκπροσωπείται η κάθε ιστοσελίδα.
Υψηλά ποσοστά σηµειώνονται και στην ύπαρξη φωτογραφικού υλικού και γεωγραφικών
χαρτών, στοιχεία που δίνουν τη δυνατότητα στον επισκέπτη της ιστοσελίδας, να µεταφερθεί
εικονικά στο εσωτερικό και γεωγραφικό χώρο των ιατρικών µονάδων.
Παρατηρείται επίσης έντονα η χρήση µοναδικών λογοτύπων τα οποία αποτυπώνονται στις
µνήµες των επισκεπτών και βοηθούν την ιστοσελίδα να δηµιουργήσει το προσωπικό της
brand name.
Ένα άλλο κριτήριο το οποίο υπάρχει σε ένα µεγάλο ποσοστό στις ιστοσελίδες του
ιατρικού τουρισµού είναι οι σύνδεσµοι (links) άλλων ιστοσελίδων. Αυτό είναι µια έξυπνη
τακτική εκ µέρους των διαχειριστών της ιστοσελίδας, καθώς εκτός του ότι κάνουν διαφήµιση
άλλων ιστοσελίδων – και ίσως πληρώνονται για αυτό, δίνουν στον επισκέπτη την ευκαιρία να
πάρει και άλλες πληροφορίες σχετικά µε τα ζητήµατα που τον απασχολούν.
Χαµηλά ποσοστά σηµειώνονται στην ύπαρξη συχνών ερωτήσεων, κατηγορία άκρως
απαραίτητη για κάθε ιστοσελίδα, καθώς χωρίς αυτή ο επισκέπτης θα πρέπει να στείλει µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου την ερώτηση του και να σπαταλήσει πολύ χρόνο για ένα θέµα
που θα έπρεπε να αναφέρεται εξαρχής στην ιστοσελίδα.
Ακόµα, ο χάρτης πλοήγησης είναι ένα τεχνικό και πολύ βοηθητικό στοιχείο που λείπει
συχνά από τους αναφερόµενους ιστότοπους όπως και η ηµεροµηνία της τελευταίας
τροποποίησης της ιστοσελίδας η οποία δεν αναφέρεται σε κανέναν. Τα δύο αυτά στοιχεία
ίσως θεωρηθούν ασήµαντα καθώς είναι κυρίως τεχνικά, αλλά κάνουν την κάθε ιστοσελίδα να
φαίνεται περισσότερο αξιόπιστη.
Σε πολύ χαµηλά ποσοστά κυµαίνονται επίσης και η ύπαρξη υλικού προς λήψη αλλά και οι
πληροφορίες για τις παρούσες καιρικές συνθήκες του κάθε προορισµού. Τα δύο στοιχεία
αυτά ίσως φαίνονται λεπτοµέρειες αλλά δίνουν τη δυνατότητα στους διαχειριστές της
ιστοσελίδας να την κάνουν να φαίνεται πολύ ενηµερωµένη και πλούσια.
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Ανάλυση των υπηρεσιών που προσφέρει στους καταναλωτές ο κάθε πάροχος

Πίνακας 3. Ανάλυση των υπηρεσιών που προσφέρει στους καταναλωτές ο κάθε πάροχος

Συχνότητα

Ποσοστό

Ναι

14

13,1%

Όχι

93

86,9%

Σύνολο

107

100%

Ναι

8

7,5

Όχι

99

92,5%

Σύνολο

107

100%

Ναι

29

27,1%

Όχι

78

72,9%

Σύνολο

107

100%

Ναι

12

11,2%

Όχι

95

88,8%

Σύνολο

107

100%

Ναι

44

41,10%

Όχι

63

58,9%

Σύνολο

107

100%

Ναι

5

4,7%

Όχι

102

95,3%

Σύνολο

107

100%

Ναι

29

27,1%

Όχι

78

72,9%

Σύνολο

107

100%

Έκδοση Αεροπορικών εισιτηρίων

Έκδοση βίζα

Μεταφορές εδάφους

Ασφάλεια

Κρατήσεις ξενοδοχείων

Απευθείας κράτηση ξενοδοχείων

Ξεναγήσεις
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Συχνότητα

Ποσοστό

Ναι

20

18,7%

Όχι

87

81,3%

Σύνολο

107

100%

Ναι

24

22,4%

Όχι

83

77,6%

Σύνολο

107

100%

Ναι

4

3,7%

Όχι

103

96,3%

Σύνολο

107

100%

Ναι

20

18,7%

Όχι

87

81,3%

Σύνολο

107

100%

Μεταφορά ιατρικών αρχείων

Περίθαλψη πριν και µετά τη θεραπεία των
ασθενών

Παροχή διεθνών κινητών τηλεφώνων

Υπηρεσίες µετάφρασης

Οι διαθέσιµες επιπλέον υπηρεσίες που είναι ικανός ο κάθε ελληνικός πάροχος ιατρικού
τουρισµού να προσφέρει, όπως προκύπτει από την παρούσα έρευνα είναι ελάχιστες.
Περιορίζονται κυρίως στις κρατήσεις δωµατίων αλλά και αυτό το ποσοστό δεν είναι όσο
υψηλό όσο θα έπρεπε. Ο ιατρικός τουρισµός παρουσιάζει µεγάλες ευκαιρίας συνεργασίας
µεταξύ του ιατρικού και τουριστικού κλάδου. Κανένας όµως από τους δύο κλάδους, όπως
φαίνεται, δεν έχει σκεφτεί ακόµα να αξιοποιήσει αυτές τις ευκαιρίες.
Υπηρεσίες, όπως η κράτηση αεροπορικών εισιτηρίων, η βοήθεια στην έκδοση βίζα, η
παροχή επιπλέον ιδιωτικής ασφάλισης και διεθνών κινητών τηλεφώνων, η µεταφορά
ιατρικών αρχείων από τη µια χώρα στην άλλη, η προσφορά περιηγήσεων, καθώς και η
φροντίδα πριν και µετά την εγχείρηση, παρέχονται σαν ολοκληρωµένα πακέτα σε άλλες
χώρες ιατρικού τουρισµού. Από τα πιο χαµηλά ποσοστά, η απευθείας κράτηση δωµατίων σε
ξενοδοχεία ξεχωρίζει. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγµα της έλλειψης
συνεργασίας µεταξύ των τουριστικών και ιατρικών επιχειρήσεων.
Ενώ ένα υψηλό ποσοστό των παρόχων ιατρικού τουρισµού προσφέρεται να κλείσει
δωµάτια για τους ασθενείς του ή τους παραπέµπει σε άλλες ιστοσελίδες για κράτηση
δωµατίων, σχεδόν κανένας δεν χρησιµοποιεί µια µικρή εφαρµογή (widget) στην ιστοσελίδα
του, η οποία επιτρέπει στο χρήστη την άµεση και γρήγορη κράτηση ενός δωµατίου, ύστερα
από την αγορά ενός ιατρικού πακέτου.
Τέλος, αξιοσηµείωτη είναι και η έλλειψη υπηρεσιών µετάφρασης. Οι περισσότεροι
πάροχοι αναφέρουν επικοινωνία στα αγγλικά αλλά δεν δίνουν δυνατότητα επιλογής άλλης
γλώσσας. Έτσι, µπορεί µια ιστοσελίδα να είναι µεταφρασµένη στη µητρική γλώσσα ενός
ιατρικού τουρίστα, αλλά όταν βρεθεί στην Ελλάδα να πρέπει να µιλάει είτε ελληνικά είτε
αγγλικά.
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Ανάλυση της διαδραστικότητας της ιστοσελίδας και των τρόπων επικοινωνίας

Πίνακας 4. Ανάλυση της διαδραστικότητας της ιστοσελίδας και των τρόπων επικοινωνίας της

Συχνότητα

Ποσοστό

Ναι

90

84,1%

Όχι

17

15,9%

Σύνολο

107

100%

Ναι

99

92,5%

Όχι

8

7,5%

Σύνολο

107

100%

Ναι

97

90,7%

Όχι

10

9,3%

Σύνολο

107

100%

Σύνδεσµοι που ανακατευθύνουν το χρήστη στις
σελίδες κοινωνικών δικτύων των χρηστών
Ναι

75

70,1%

Όχι

32

29,9%

Σύνολο

107

100%

Ναι

23

21,5%

Όχι

84

78,5%

Σύνολο

107

100%

Ναι

93

86,9%

Όχι

14

13,1%

Σύνολο

107

100%

Ναι

40

37,4%

Όχι

67

62,6%

Σύνολο

107

100%

Ύπαρξη ηλεκτρονικής διεύθυνσης

Ύπαρξη τηλεφωνικού αριθµού

Ύπαρξη ταχυδροµικής διεύθυνσης

Εγγραφή σε online ενηµερωτικά δελτία

Φόρµα αίτησης πληροφοριών

Μαρτυρίες ασθενών

Ίσως πρόκειται για την πιο σηµαντική από τις κατηγορίες καθώς αναφέρεται στο πως ο
ιατρικός τουρίστας µπορεί να επικοινωνήσει µε τον κάθε πάροχο.
Τα ποσοστά φαίνονται να είναι αρκετά θετικά, µε τους περισσότερους παρόχους να δίνουν
πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, δηλαδή το τηλέφωνο, το ηλεκτρονικό τους ταχυδροµείο,τη
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φυσική τους διεύθυνση καθώς και εµπεριέχουν στην ιστοσελίδα τους µια φόρµα άµεσης
επικοινωνίας µαζί τους.
Παρατηρούµε επίσης ένα υψηλό ποσοστό χρήσης των διαδικτυακών κοινωνικών δικτύων
(facebook, twitter, κτλ.). Το ποσοστό αυτό θα έπρεπε ίσως να είναι ακόµα µεγαλύτερο, καθώς
οι περισσότεροι άνθρωποι σήµερα ενηµερώνονται από τα κοινωνικά δίκτυα αλλά και οι
περισσότερες επιχειρήσεις τα χρησιµοποιούν πλέον ως εργαλεία διαφήµισης.
Χαµηλό είναι το ποσοστό των µαρτυριών άλλων ασθενών. Το κριτήριο αυτό είναι από τα
πιο σηµαντικά στοιχεία που πρέπει να έχει µια ιστοσελίδα ιατρικού τουρισµού, καθώς
αποτελεί απόδειξη για την επιτυχία και τη δηµοτικότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών.
Μικρό είναι και το ποσοστό της εγγραφής σε online ενηµερωτικά δελτία, τα
λεγόµενα newsletters, το οποίο είναι ακόµα ένα εργαλείο marketing και διαφήµισης που όπως
αποδεικνύεται οι περισσότεροι ιατρικοί πάροχοι της Ελλάδας αγνοούν.
4.

Ανάλυση των πληροφοριών που αφορούν αποκλειστικά τον ιατρικό τουρισµό

Πίνακας 5. Ανάλυση των πληροφοριών που αφορούν αποκλειστικά τον ιατρικό τουρισµό

Συχνότητα

Ποσοστό

Ναι

85

79,4%

Όχι

22

20,6%

Σύνολο

107

100%

Ναι

39

36,4%

Όχι

68

63,6%

Σύνολο

107

100%

Ναι

20

18,5%

Όχι

87

80,6%

Σύνολο

107

100%

Ναι

78

72,9%

Όχι

29

27,1%

Σύνολο

107

100%

Πόρταλ

10

9,3%

Ιατρικός Μεσάζοντας

11

10,3%

Κλινική

60

56,1%

Ιδιώτης γιατρός

26

24,3%

Σύνολο

107

100%

42

39,3%

∆ιαθέσιµα νοσοκοµεία

Πιστοποιήσεις νοσοκοµείων

Εκτίµηση κόστους

Βιογραφικά σηµειώµατα ιατρικού προσωπικού

Πάροχος

Πλαστική χειρουργική
Ναι
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Συχνότητα

Ποσοστό

Όχι

65

60,7%

Σύνολο

107

100%

Ναι

44

41,1%

Όχι

63

58,9%

Σύνολο

107

100%

Ναι

21

19,6%

Όχι

86

80,4%

Σύνολο

107

100%

Ναι

24

22,4%

Όχι

83

77,6%

Σύνολο

107

100%

Ναι

27

25,2%

Όχι

80

74,8%

Σύνολο

107

100%

Ναι

49

45,8%

Όχι

58

54,2%

Σύνολο

107

100%

Ναι

21

19,6%

Όχι

86

80,4%

Σύνολο

107

100%

Ναι

22

20,6%

Όχι

86

79,4%

Σύνολο

107

100%

Ναι

24

22,4%

Όχι

83

77,6%

Σύνολο

107

100%

Οδοντιατρική χειρουργική

Καρδιολογική χειρουργική

Βαριατρική χειρουργική

Ορθοπεδική χειρουργική

Εξωσωµατική γονιµοποίηση

Μεταµοσχεύσεις

Οφθαλµιατρική χειρουργική

Γενικές εξετάσεις
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Ακόµα και σε αυτήν την βασική κατηγορία κριτηρίων παρατηρούµε ελλείψεις. Έχει
ειπωθεί αρκετές φορές πως οι ιατρικοί τουρίστες επιλέγουν να εγχειριστούν σε µια άλλη
χώρα κυρίως λόγω του αρκετά µειωµένου κόστους. Ένα αρκετά χαµηλό ποσοστό των
ιστοσελίδων που ερευνήθηκαν, διαθέτουν πληροφορίες σχετικά µε το εκτιµώµενο συνολικό
κόστος των επεµβάσεων που προσφέρουν. Το κόστος είναι ένας πολύ ελκυστικός παράγοντας
για τους ασθενείς διεθνούς επιπέδου, αλλά δυστυχώς ελάχιστοι το αναφέρουν/ διαφηµίζουν
στην Ελλάδα.
Εκτός από το κόστος βέβαια ένας ακόµα περισσότερο ελκυστικός παράγοντας όσον
αφορά τις υπηρεσίες υγείας είναι και η ασφάλεια. Παρόλα αυτά, µόνο οι µισοί πάροχοι έχουν
ανεβάσει στις ιστοσελίδες τους ή έχουν έστω αναφέρει τα πιστοποιητικά ποιότητας που
διαθέτουν.
Από την άλλη, παρατηρούµε υψηλά ποσοστά στην αναφορά των ιατρικών µονάδων
και στην παρουσίαση βιογραφικών σηµειωµάτων του ιατρικού προσωπικού.
Επιπλέον, η εξωσωµατική γονιµοποίηση βρίσκεται µε διαφορά στην πρώτη θέση της
λίστας µε τις προσφερόµενες θεραπείες/ επεµβάσεις. Πρόκειται ίσως από τις λίγες
περιπτώσεις µεγάλης διαφήµισης του ιατρικού τουρισµού στην Ελλάδα. Αυτό ίσως να
οφείλεται στο γεγονός πως η Ελλάδα έχει ελαστικότερη νοµοθεσία σε θέµατα τεχνητής
γονιµοποίησης συγκριτικά µε άλλες χώρες.
Ακολουθούν, η αισθητική και η οδοντιατρική χειρουργική οι οποίες ίσως µπορούν να
συνδυαστούν ευκολότερα µε το προϊόν του τουρισµού, καθώς δεν πρόκειται για επεµβάσεις
από τις οποίες κρίνεται η ζωή του ατόµου.
Τέλος, στην πλειοψηφία τους οι πάροχοι ιατρικού τουρισµού που διαθέτουν ιστοσελίδες
είναι νοσοκοµεία ή κλινικές. Αυτό δικαιολογείται από το γεγονός πως πλέον υπάρχει µια
άνθιση στα ιδιωτικά νοσοκοµεία τα οποία θεωρούνται, επιχειρήσεις. Η κάθε επιχείρηση έχει
τµήµα µάρκετινγκ και όπως είναι αναµενόµενο διαφηµίζεται εκτενώς στο διαδίκτυο µε σκοπό
το άνοιγµα της και σε άλλες αγορές.
8. Συµπεράσµατα
Στο παρόν άρθρο, προσφέραµε µια συστηµατική βάση δεδοµένων για τους πάροχους
ιατρικού τουρισµού στην ελληνική επιστηµονική κοινότητα. Ύστερα, προτείναµε ένα
ολοκληρωµένο πλαίσιο αξιολόγησης για τις ιστοσελίδες τον παρόχων αυτών. Το πλαίσιο
αυτό αποτελείται από την αξιολόγηση των συγγραφέων και χωρίζεται σε τέσσερις κύριες
κατηγορίες. Κάθε κατηγορία αποτελείται από µια ποικιλία κριτηρίων που εξετάζονται
ξεχωριστά.
Το παραπάνω προτεινόµενο µοντέλο είναι γενικό, ανοιχτό και τυποποιηµένο καθώς
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αξιολόγηση ποικίλων ιστοσελίδων ιατρικού τουρισµού.
Οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν µπορούν να χρησιµοποιηθούν από στελέχη και
σχεδιαστές ιστοσελίδων για να βελτιώσουν την εικόνα τους, παίρνοντας υπόψιν τις ανάγκες
και τις προτιµήσεις των καταναλωτών όπως αναφέρθηκε από τους Law και Bai (2006).
Υπάρχουν αρκετοί περιορισµοί στην παρούσα έρευνα, καθώς αρκεστήκαµε σε
περιγραφικά κριτήρια. Η επέκταση και τροποποίηση του ερωτηµατολογίου (για παράδειγµα
χρησιµοποιώντας την κλίµακα Likert) θα βοηθήσει στην αξιολόγηση της απόδοσης των
ιστοσελίδων και στην ανάλυση συγκεκριµένων χαρακτηριστικών.
Σηµείωση
Η παρούσα έρευνα χρηµατοδοτήθηκε από το Υποέργο «Αξιολόγηση των Ελληνικών
Παρόχων Ιατρικού Τουρισµού µέσω της Ηλεκτρονικής τους Παρουσίας για Ανάπτυξη
Στρατηγικού Σχεδίου Marketing» (κωδικός Υποέργου 80239) του εσωτερικού προγράµµατος
«Ενίσχυση Ερευνητών του ΤΕΙ Αθήνας για το έτος 2015» (Επιστ. Υπεύθ.: Β. Κατσώνη).
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Περίληψη
Ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα στον σχεδιασµό και στην υλοποίηση της
οικονοµικής πολιτικής είναι η δηµιουργία δηµοσίων ελλειµµάτων που συνήθως οφείλεται
κυρίως στην µείωση της παραγωγής αλλά και στην κακή διαχείριση των οικονοµικών. Η
αύξηση των δηµοσίων ελλειµµάτων οδηγεί αντίστοιχα στην αύξηση των χρεών µιας χώρας
και ακολούθως τα µεγάλα χρέη οδηγούν συχνά στην µερική ή πλήρη αδυναµία πληρωµών
(χρεοκοπία). Η οικονοµική πολιτική, που υλοποιείται τόσο µέσα από το πλαίσιο της
δηµοσιονοµικής πολιτικής όσο και της νοµισµατικής πολιτικής, είναι οι βασικοί
προσδιοριστικοί παράγοντες που καθορίζουν την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη για
µια χώρα. Το συγκεκριµένο άρθρο επιχειρεί να εξετάσει και αναλύσει την εξέλιξη του
δηµοσίου χρέους σε σχέση µε την αναπτυξιακή διαδικασία και την αξιοποίηση του
ανθρώπινου δυναµικού για την ΕΕ µε έµφαση στην ελληνική οικονοµία.
Λέξεις Κλειδιά: ∆ηµόσιο Χρέος, ∆ηµόσιο Έλλειµµα, Εκπαίδευση, Ανάπτυξη
1. Εισαγωγή
Ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα στον σχεδιασµό και την υλοποίηση της οικονοµικής
πολιτικής είναι η δηµιουργία δηµοσίων ελλειµµάτων που συνήθως οφείλεται κυρίως στην
µείωση της παραγωγής αλλά και στην κακή και αναποτελεσµατική διαχείριση των
οικονοµικών, την αδυναµία του φοροεισπρακτικού µηχανισµού και την αύξηση της
παραοικονοµίας και της φοροδιαφυγής. Πιο συγκεκριµένα, η αύξηση των δηµοσίων
ελλειµµάτων οδηγεί αντίστοιχα στην αύξηση των χρεών µιας χώρας και ακολούθως τα
µεγάλα χρέη οδηγούν συχνά στην µερική ή πλήρη αδυναµία πληρωµών (χρεοκοπία). Η
αδυναµία πληρωµών των χρεών για µια χώρα οδηγεί στην προεπιλογή του εξωτερικού
χρέους, δηλαδή µια χώρα προκαθορίζει τις πληρωµές της στους κατόχους ξένου χρέους και
σε ορισµένες περιπτώσεις (όπως στην Αργεντινή, Μεξικό, Σοβιετική Ένωση) µπορεί να
οδηγήσει στην αποκήρυξη του χρέους και στην στάση πληρωµών, είτε εναλλακτικά στον
ανασχεδιασµό και επαναδιαπραγµάτευση του χρέους που σηµαίνει ότι συζητά µε τους
ξένους πιστωτές και διαπραγµατεύεται τακτοποίηση των χρεών, (Lapy, 2009). Συνήθως, οι
πιστωτές ενίοτε αναγκάζονται να δεχθούν απώλεια σε κάποια µερίδα του χρέους, γνωστή ως
«κούρεµα», µε παράλληλη επαναδιαπραγµάτευση των επιτοκίων.
Πολλές φορές για την αντιµετώπιση των δηµοσίων ελλειµµάτων και των κρατικών χρεών,
η κεντρική τράπεζα «εκτυπώνει» περισσότερο χρήµα, το οποίο όµως εάν δεν συνδέεται µε
την παραγωγική βάση, (δηλαδή την αύξηση της παραγωγής και εισοδήµατος), οδηγεί σε µια
άνοδο στον µη αναµενόµενο πληθωρισµό και εν συνεχεία οδηγεί στην οικονοµική
στασιµότητα- στασιµοπληθωρισµό.
Σήµερα, τα κράτη µέλη της Ευρωζώνης αντιµετωπίζουν µια σοβαρή κυρίαρχη κρίση
χρέους. Οι περισσότερες χώρες µέλη της Ευρωζώνης (ιδιαίτερα του Νότου) έχουν αρκετά
υψηλά και µη αποδεκτά επίπεδα δηµόσιου χρέους. Πιο συγκεκριµένα, οι τρεις χώρες -
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Ελλάδα, Ιρλανδία, και Πορτογαλία- έχουν δανειστεί από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και το
∆ΝΤ προκειµένου να αποφευχθεί η χρεοκοπία των χωρών αυτών. Με το µεγαλύτερο δηµόσιο
χρέος και ένα από τα µεγαλύτερα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα στην Ευρωζώνη, η Ελλάδα
αποτελεί το κέντρο της οικονοµικής κρίσης (Eichengreen, 2009).
Το άρθρο αυτό επιχειρεί να εξετάσει και αναλύσει την εξέλιξη του δηµοσίου χρέους σε
σχέση µε την αναπτυξιακή διαδικασία και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού
για την ελληνική οικονοµία. Το συγκεκριµένο άρθρο επίσης επιχειρεί µια ιστορική
επισκόπηση του χρέους µε βάση την οικονοµική θεωρία για την Ελληνική οικονοµία, καθώς
επίσης και την ανάλυση των επιπτώσεων και των προοπτικών για την αναπτυξιακή
διαδικασία και τη συνοχή της ΕΕ και της Ελληνικής οικονοµίας.
2. Το Πλαίσιο της Οικονοµικής Πολιτικής
Βασικός στόχος της οικονοµικής πολιτικής είναι η σταθεροποίηση της οικονοµίας µε την
επίτευξη του επιπέδου πλήρους απασχόλησης χωρίς να υπάρχει πληθωρισµός, έτσι ώστε
ταυτόχρονα να υπάρχει οικονοµική µεγέθυνση (economic growth) και κοινωνική ανάπτυξη
(social development). Με τον όρο «οικονοµική πολιτική» (economic policy) θεωρούνται τα
βασικά εργαλεία και οι βασικές πολιτικές που σχετίζονται µε τη δηµοσιονοµική πολιτική
(public fiscal policy) καθώς επίσης και µε τη νοµισµατική πολιτική (monetary policy)
(Κορρές & Χιόνης, 2003). Με την οικονοµική πολιτική επιδιώκεται, µέσα από τα βασικά
εργαλεία και τις βασικές πολιτικές της δηµοσιονοµικής πολιτικής και της νοµισµατικής
πολιτικής, να µπορέσει να εξισορροπηθεί η συνολική ζήτηση και η συνολική προσφορά της
οικονοµίας.
Ορισµένες από τις οικονοµικές θεωρίες, τονίζουν και δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στον
παράγοντα της συνολικής ζήτησης, όπως για παράδειγµα η σχολή του Keynes (demand side
economics), ενώ άλλες θεωρίες, όπως για παράδειγµα, η νεοκλασική (neoclassical) θεωρούν
ως βασικό παράγοντα τη συνολική προσφορά (supply side economics) που προσδιορίζουν
την οικονοµική σταθερότητα και την αναπτυξιακή διαδικασία. Πιο συγκεκριµένα, η σχολή
του Keynes (demand side economics) υποστηρίζει ότι η συνολική ζήτηση σε µια οικονοµία
µπορεί να επηρεαστεί µέσω της δηµοσιονοµικής πολιτικής, όπως για παράδειγµα, τις
δηµόσιες δαπάνες και τους φόρους, είτε µέσω της νοµισµατικής πολιτικής, δηλαδή την
προσφορά και τη ζήτηση χρήµατος. Αντίστοιχα, η νεοκλασική σχολή θεωρεί ότι η συνολική
προσφορά (supply side economics) καθορίζει τη σταθερότητα της οικονοµίας και την
αναπτυξιακή διαδικασία µε µέτρα που µετακινούν την καµπύλη της συνολικής προσφοράς
προς τα δεξιά, (Κορρές, Κουρλιούρος & Τσοµπάνογλου, 2015).
Η οικονοµική πολιτική (economic policy) αναφορικά µε την οικονοµική µεγέθυνση και
κοινωνική ανάπτυξη, στοχεύει στα ακόλουθα βασικά σηµεία (Κορρές & Χιόνης, 2003):
•
αξιοποίηση των πόρων και ιδιαίτερα του ανθρώπινου δυναµικού
•
ισοκατανοµή και αύξηση του εισοδήµατος
•
αύξηση της παραγωγής και των επενδύσεων
•
αύξηση απασχόλησης και µείωση ανεργίας
•
σταθερότητα του επιπέδου τιµών πληθωρισµού
•
υψηλούς ρυθµούς οικονοµικής ανάπτυξης και οικονοµική σταθερότητα
•
µείωση των ελλειµµάτων και ισοσκελισµός του ισοζυγίου πληρωµών
Η οικονοµική ευηµερία που προέρχεται από την καλή εφαρµογή της οικονοµικής
πολιτικής θεωρείται ως αναγκαία (αλλά όχι ικανή από µόνη της) συνθήκη για την κοινωνική
ευηµερία και την κοινωνική µεγέθυνση. Η κοινωνική πολιτική βοηθάει στην κοινωνική
µεγέθυνση και στοχεύει σε όλα τα παραπάνω σηµεία της οικονοµικής πολιτικής, και
επιπρόσθετα στα ακόλουθα βασικά σηµεία:
•
πλήρη απασχόληση
•
ισοκατανοµή και µείωση ανισοτήτων
•
κοινωνική ευηµερία.
2.1. Το Πλαίσιο της ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής
∆ηµοσιονοµική πολιτική καλούνται οι αποφάσεις της κυβέρνησης ως προς τους φόρους
(δηλαδή εάν θα αυξηθούν, µειωθούν, είτε παραµείνουν αµετάβλητοι οι υπάρχοντες φόροι,
είτε τέλος εάν θα θεσµοθετηθούν νέοι φόροι είτε καταργηθούν οι ήδη υπάρχοντες φόροι). Η
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∆ηµοσιονοµική πολιτική σχεδιάζεται και υλοποιείται από το κράτος µέσω του κρατικού
προϋπολογισµού. Η δηµοσιονοµική πολιτική αφορά τα κρατικά έσοδα (όπως για παράδειγµα,
τους άµεσους και έµµεσους φόρους και τις αποδόσεις των κρατικών επενδύσεων), καθώς
επίσης και τις κρατικές δαπάνες (όπως για παράδειγµα, τις δαπάνες για υγεία, εκπαίδευση,
ασφάλεια, κ.ά).
Η δηµοσιονοµική πολιτική πρέπει να παίζει πρωτεύοντα ρόλο στην σταθεροποιητική
προσπάθεια, στοχεύοντας στην συγκράτηση του ρυθµού αύξησης των δαπανών του τακτικού
προϋπολογισµού και την παράλληλη αύξηση των φορολογικών εσόδων από την πάταξη της
φοροδιαφυγής. Η µείωση των δαπανών συνήθως επιχειρείται µε το συστηµατικό έλεγχο των
δηµοσίων επιχειρήσεων και οργανισµών, µε σκοπό τον περιορισµό των ελλειµµάτων τους, µε
συµπίεση των δαπανών λειτουργίας τους και µε βαθµιαία αναπροσαρµογή των
τιµολογίων τους. Οι άµεσοι και οι έµµεσοι φόροι αποτελούν τα κύρια δηµόσια έσοδα του
προϋπολογισµού, ενώ οι πληρωµές για την αγορά των αγαθών και των υπηρεσιών καθώς
επίσης και οι µεταβιβαστικές πληρωµές αποτελούν τις κυριότερες δηµόσιες δαπάνες. Ως
δηµοσιονοµικό έλλειµµα καλείται η διαφορά (αρνητική) των εσόδων και των εξόδων του
κράτους. Η θετική διαφορά (που αποτελεί σπάνιο φαινόµενο) καλείται ∆ηµοσιονοµικό
Πλεόνασµα, (Κορρές, Κουρλιούρος & Τσοµπάνογλου, 2015).
2.2. Το Πλαίσιο της Νοµισµατικής Πολιτικής
Η νοµισµατική πολιτική σχεδιάζεται και υλοποιείται από την κεντρική τράπεζα και
σχετίζεται µε τον έλεγχο της προσφοράς και ζήτησης χρήµατος. Τα βασικά µέσα της
νοµισµατικής πολιτικής είναι τα ακόλουθα (Κορρές & Χιόνης, 2003):
•
Η πολιτική «ανοικτής αγοράς» που ρυθµίζει την αγορά και πώληση τίτλων,
οµολόγων και έντοκων γραµµατίων από την Κεντρική τράπεζα στις εµπορικές τράπεζες, µε
στόχο την ρύθµιση της προσφοράς χρήµατος.
•
Η πολιτική «προεξοφλητικού επιτοκίου» που ρυθµίζει το επιτόκιο που δανείζει η
Κεντρική τράπεζα τις εµπορικές τράπεζες, µε στόχο την ρύθµιση της ζήτησης χρήµατος.
•
Η πολιτική «υποχρεωτικών ρευστών διαθεσίµων» που ρυθµίζει τις υποχρεωτικές
καταθέσεις των εµπορικών τραπεζών στην Κεντρική τράπεζα, µε στόχο την ρύθµιση της
προσφοράς χρήµατος.
•
Η πολιτική των «ποιοτικών πιστωτικών ελέγχων» που ρυθµίζει κατά πόσο ισχύει η
νοµοθεσία, τηρείται ο ανταγωνισµός κλπ., µε στόχο την ρύθµιση της ζήτησης και προσφοράς
χρήµατος.
3. Η Ισορροπία στην Αγορά Αγαθών και την Αγορά Χρήµατος
Η ισορροπία στην οικονοµία εξαρτάται τόσο από την ισορροπία στην αγορά αγαθών όσο
και από την ισορροπία στην αγορά χρήµατος.
3.1. Ισορροπία στην Αγορά Αγαθών
Η ισορροπία στην αγορά αγαθών καθορίζεται από την δηµοσιονοµική πολιτική, ενώ η
ισορροπία στην αγορά χρήµατος καθορίζεται από την νοµισµατική πολιτική. Η ισορροπία
στην αγορά αγαθών διαµορφώνεται στο σηµείο όπου το συνολικό εθνικό εισόδηµα ισούται
(παραγωγή ή προσφορά) µε την συνολική δαπάνη (ζήτηση). Έστω µια οικονοµία όπου το
συνολικό εθνικό εισόδηµα (Υ) θα πρέπει να ισούται µε τη συνολική εθνική δαπάνη (C + I)
όπως αυτή εκφράζεται µέσα από την κατανάλωση και την επένδυση. Στο ακόλουθο
∆ιάγραµµα 1(α), η γραµµή των 450 αποτελεί την γραµµή του εισοδήµατος και εκεί όπου
τέµνει τις καµπύλες της κατανάλωσης και επένδυσης (C0 + I0). Το σηµείο ισορροπίας Ε0
παρουσιάζει την αρχική και σταθερή ισορροπία, όπου οι συντεταγµένες που προσδιορίζουν
το συνολικό εισόδηµα, (Υ0), ισούται µε τη συνολική δαπάνη (C0 + I0), και στο σηµείο
ισορροπίας αυτό δεν υπάρχει ούτε πληθωρισµός, δηλαδή αύξηση τιµών, ούτε
αντιπληθωρισµός, δηλαδή µείωση των τιµών.
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3.2. Η Ισορροπία στην Αγορά Χρήµατος
Η ισορροπία καθορίζεται µέσα από την Νοµισµατική πολιτική. Οι βασικοί παράγοντες
που προσδιορίζουν την ισορροπία στην αγορά χρήµατος είναι η ζήτηση και η προσφορά
χρήµατος. Σύµφωνα µε τη θεωρία του Keynes, όπως έχουµε ήδη αναλύσει, η ζήτηση και η
προσφορά του χρήµατος δίνονται από τις ακόλουθες σχέσεις, αντίστοιχα:
−

L = L(i ) και

M =M

Όπως παρουσιάζεται στο ∆ιάγραµµα 1(β) οι καµπύλες της ζήτησης και της προσφοράς
χρήµατος προσδιορίζουν το σηµείο ισορροπίας, µε ένα συγκεκριµένο επίπεδο επιτοκίου
που επιφέρει την «σταθερή ισορροπία» και την εξίσωση της ζήτησης και της προσφοράς
χρήµατος. Ιδιαίτερα, στο σηµείο Ε0 έχουµε την «σταθερή ισορροπία», όπου για ένα
συγκεκριµένο επίπεδο επιτοκίου, (i0), η προσφορά ισούται µε τη ζήτηση του χρήµατος, (ΜS
= ΜD), δηλαδή η ποσότητα των ρευστών διαθεσίµων που επιθυµούν να κρατούν οι
οικονοµικές µονάδες είναι ίση µε τη ποσότητα των ρευστών διαθεσίµων που πραγµατικά
κρατούν.
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Στη περίπτωση που το επιτόκιο αυξηθεί, έστω (i1), τότε η συνολική ζήτηση
χρήµατος για συναλλαγές-πρόνοια και κερδοσκοπία θα ήταν στο σηµείο της «ασταθούς
ισορροπίας» Ε1, δηλαδή 1, δηλαδή εκεί όπου ΜD = L1, ενώ ταυτόχρονα όµως η συνολική
ποσότητα χρήµατος θα ήταν στο σηµείο E ' , εκεί όπου ΜS =L' . Με το δεδοµένο ύψος
επιτοκίου (i1), οι οικονοµικές µονάδες θα έχουν ρευστά διαθέσιµα περισσότερα από ότι
πραγµατικά θα ήθελαν να έχουν, οπότε θα προσπαθούσαν να αγοράσουν είτε οµολογίες,
µετοχές, έντοκα γραµµάτια είτε ακίνητα κ.ά, που θα είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση της
ζήτησης, δηλαδή των οµολογιών, µετοχών, έντοκων γραµµατίων, ακινήτων κ.ά, και άρα
στην αύξηση της τιµής τους µε αποτέλεσµα να «ωθήσουν» τα επιτόκια να µειωθούν και
να συγκλίνουν στην αρχική σταθερή ισορροπία (i0), σύµφωνα µε την «ροή» του αγκίστρου
στο ∆ιάγραµµα 1.
Στη περίπτωση που το επιτόκιο µειωθεί, έστω (i2), τότε η συνολική ζήτηση χρήµατος για
συναλλαγές-πρόνοια και κερδοσκοπία θα ήταν στο σηµείο της «ασταθούς ισορροπίας» Ε2,
δηλαδή εκεί όπου ΜD = L2, ενώ ταυτόχρονα όµως η συνολική ποσότητα χρήµατος, θα ήταν
στο σηµείο E ' , εκεί όπου ΜS = L'. Συµπερασµατικά, µε το δεδοµένο ύψος επιτοκίου (i2), οι
οικονοµικές µονάδες επιθυµούν να κρατούν ρευστά διαθέσιµα (i2,Ε2), αλλά τελικά µπορούν
να κρατούν συνολική ποσότητα χρήµατος ίση µε (i2, E '). Επειδή λοιπόν τα νοικοκυριά έχουν
ελλειµµατικά ρευστά διαθέσιµα ίσα µε ( E ' Ε2), τότε θα προσπαθήσουν να προσφέρουν
αξιόγραφα για πώληση, όµως η υπερβάλλουσα αύξηση της προσφοράς των τίτλων και των
αξιόγραφων για πώληση θα έχει ως αποτέλεσµα την µείωση της τιµής τους που ακολούθως
συνεπάγεται αύξηση της απόδοσης των αξιόγραφων και τελικά αύξηση των επιτοκίων, ώστε
να συγκλίνουν στην αρχική σταθερή ισορροπία (i0), σύµφωνα µε την «ροή» του αγκίστρου,
(Κορρές, Κουρλιούρος & Τσοµπάνογλου, 2015).
Για την επίτευξη της γενικής ισορροπίας στην οικονοµία, που εν συνεχεία θα συµβάλουν
στην µείωση των ελλειµµάτων και στην εξάλειψη των χρεών αντίστοιχα, πρέπει να ισχύει
ταυτόχρονα η ισορροπία στην αγορά των αγαθών και η ισορροπία στην αγορά χρήµατος. Τα
µέσα και οι πολιτικές µέσω των οποίων µπορούν να επιτευχθεί η ισορροπία στην αγορά των
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αγαθών και η ισορροπία στην αγορά χρήµατος είναι η δηµοσιονοµική πολιτική και
περαιτέρω η νοµισµατική πολιτική, αντίστοιχα (Κορρές & Χιόνης, 2003).
∆ιάγραµµα 2: Καµπύλη Παραγωγικών ∆υνατοτήτων, Αποτελεσµατικότητα & Άριστη Λύση

Πηγή: Ίδια Επεξεργασία

Ένας από τους βασικούς στόχους της οικονοµικής πολιτικής είναι η επίτευξη της
οικονοµικής µεγέθυνσης µέσα από την ισορροπία τόσο στην αγορά χρήµατος (νοµισµατική
πολιτική) όσο και στην αγορά αγαθών (δηµοσιονοµική πολιτική) που από κοινού οριοθετούν
την καλύτερη δυνατή εφικτή λύση, δηλαδή το σηµείο εκείνο της οικονοµικής µεγέθυνσης,
είτε εναλλακτικά την επίτευξη της επιτάχυνσης της αναπτυξιακής διαδικασίας και την
επίτευξη της αποτελεσµατικότητας (Efficiency) ή της άριστης εκείνης λύσης που στηρίζεται
στην πλήρη αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πόρων, όπως για παράδειγµα του
ανθρώπινου δυναµικού. Η άριστη και αποτελεσµατική λύση µπορεί να παρουσιασθεί και
αντιστοιχεί στο σηµείο ∆ της καµπύλης των παραγωγικών δυνατοτήτων, (όπως φαίνεται στο
∆ιάγραµµα 2), και αντιστοιχεί στην καλύτερη δυνατή-εφικτή λύση που την δεδοµένη χρονική
στιγµή αντιστοιχεί στην καλύτερη και στην άριστη λύση (optimum Pareto solution). Η
επίτευξη της λύσης αυτής, δηλαδή το σηµείο ∆, µπορεί να γίνει µέσα από τον κατάλληλο
συνδυασµό της νοµισµατικής και δηµοσιονοµικής πολιτικής και σηµατοδοτεί την επιτυχία
της οικονοµικής πολιτικής (νοµισµατικής και δηµοσιονοµικής). Η νοµισµατική πολιτική
θα πρέπει να βοηθήσει σηµαντικά στην ρευστότητα του χρήµατος και της αγοράς, µέσα
από την ενίσχυση των επενδύσεων (ακόµη και των πληθωριστικών επενδύσεων), και
παράλληλα θα συµβάλλει σηµαντικά στην ενίσχυση και ενδυνάµωση της δηµοσιονοµικής
πολιτικής ώστε να πραγµατοποιηθεί η αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πόρων και
αύξηση της παραγωγικής δραστηριότητας και η επίτευξη της καλύτερης δυνατής-εφικτής
λύσης, δηλαδή του σηµείου ∆.
4. Η Εξέλιξη και οι Επιπτώσεις του Ελλείµµατος και Χρέους στην Ελλάδα
Με την διαχρονική ανάπτυξη της Ελληνικής οικονοµίας υπήρξε µια έντονη τάση για
αύξηση των εισαγωγών, ιδιαίτερα σε µη-διαρκή καταναλωτικά αγαθά. Ιδιαίτερα αυτό συνέβη
σε πιο έντονο ρυθµό µετά την απελευθέρωση του εµπορίου και των δασµών µε την
τελωνιακή ένωση µε την Ευρώπη. Οι εισαγωγές προϊόντων στις δεκαετίες του 1950,
1960 και 1970 αφορούν περισσότερο τα κεφαλαιουχικά προϊόντα (επενδυτικά προϊόντα
και προϊόντα τεχνολογίας), ενώ υπάρχει µία µεταστροφή από τα τέλη της δεκαετίας του 1970
και ιδιαίτερα την δεκαετία 2000-2010 όπου αυξάνεται η τάση για περισσότερα καταναλωτικά
προϊόντα (αποτελέσµατα του υπέρ-καταναλωτισµού, της εισαγωγής ξένων προτύπων και του
µιµητικού αποτελέσµατος) που υποκατέστησαν σε ένα βαθµό την παραγωγή εγχώριων
προϊόντων και επιδείνωσαν τα ελλείµµατα και τα χρέη των νοικοκυριών (Gros and Mayer,
2010). Στο ∆ιάγραµµα 2 παρατηρούµε σχηµατικά τα διάφορα επίπεδα και φάσεις ανάπτυξης
της Ελληνικής οικονοµίας και τα αρνητικά αποτελέσµατα στην ανάπτυξη της Ελληνικής
οικονοµίας εξαιτίας του µιµητικού αποτελέσµατος (δηλαδή της ραγδαίας αύξησης των
εισαγόµενων καταναλωτικών αγαθών) µε την µεγάλη επιδείνωση τόσο των δηµόσιων
ελλειµµάτων και χρεών, όσο και την µείωση του παραγωγικού ιστού της χώρας.
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Κατά τις δεκαετίες 1960 και 1970 τα σχετικά οικονοµικά µεγέθη δείχνουν µια σηµαντική
αύξηση και ανάκαµψη της Ελληνικής οικονοµίας (ΕΛΣΤΑΤ). Την ίδια χρονική περίοδο
παρατηρούµε µια σηµαντική αύξηση κατά πέντε περίπου φορές του Ακαθάριστου Εθνικού
Προϊόντος. Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου την περίοδο από το 1962 µέχρι το 1972
παρουσιάζει συνεχείς αυξήσεις, µε εξαίρεση την περίοδο του 1967 (Κορρές & Χιόνης).
Η σχέση των εξαγωγών προς τις εισαγωγές κυµαίνεται διαχρονικά µεταξύ 20%-80% για
ορισµένους κλάδους. ∆ιαχρονικά και ιδιαίτερα τις τρείς τελευταίες δεκαετίες η µεγάλη
αύξηση των εισαγωγών εντείνει την αποδυνάµωση του εγχώριου παραγωγικού συστήµατος
και οδηγεί σε υπερδιόγκωση των ελλειµµάτων και των χρεών. Η διάρθρωση και η
δραστηριότητα του δηµόσιου τοµέα επηρεάζει σηµαντικά τα οικονοµικά µεγέθη της
χώρας. Σήµερα περίπου το 60% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος οφείλεται στην
δραστηριότητα του δηµόσιου τοµέα, (Κορρές, Κουρλιούρος & Τσοµπάνογλου, 2015).
Σύµφωνα µε τα οικονοµικά δεδοµένα για την Ελληνική οικονοµία, το σύνολο των
κρατικών δαπανών για την Ελληνική οικονοµία ήταν κατά πολύ µεγαλύτερο του συνόλου
των εσόδων, µε συνέπεια την ελλειµµατικότητα του προϋπολογισµού και την αύξηση του
κρατικού χρέους. Σύµφωνα µε τις στατιστικές, από το σύνολο των δηµοσίων εσόδων, και πιο
συγκεκριµένα τους άµεσους φόρους, το µεγαλύτερο ποσοστό (περίπου 80%) προέρχεται από
την φορολόγηση των µισθωτών και συνταξιούχων και µόνο ένα µικρό ποσοστό (περίπου 20
%) από τις υπόλοιπες οµάδες επιτηδευµατιών (European Commission, 2009).
∆ιάγραµµα 3: Επίπεδα και Φάσεις Ανάπτυξης: Το Μιµητικό Αποτέλεσµα

Πηγή: Ίδια Επεξεργασία
∆ιάγραµµα 4: ∆ηµοσιονοµική προσαρµογή – αναθεωρηµένοι στόχοι: Σταδιακή βελτίωση του
πρωτογενούς πλεονάσµατος κατά 1,5% του ΑΕΠ/έτος ως 2016

Πηγή: Ίδια επεξεργασία
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Το δηµόσιο χρέος αυξήθηκε από 11,8% το 1960 σε 28,9% το 1980 και εκτινάχθηκε κατά
τη διάρκεια της τελευταίας δεκαπενταετίας, φθάνοντας το 1994 σε 114,0% και σε άνω του
142% το 2010. Ο υψηλός δηµόσιος δανεισµός παραδοσιακά «ωθεί» τα επιτόκια δανεισµού
προς τα άνω εκτοπίζοντας τις ιδιωτικές επενδύσεις, αφού αυξάνει το κόστος του χρήµατος. Η
διόγκωση των πληθωριστικών προσδοκιών ενισχύει την αβεβαιότητα για την πραγµατική
αξία των µελλοντικών αποδόσεων και αποθαρρύνει την ανάληψη επενδυτικών σχεδίων. Η
Ελλάδα παραβίασε το κριτήριο δηµοσιονοµικού ελλείµµατος της Ε.Ε. (που έθετε η συνθήκη
του Μάαστριχτ για λιγότερο από 3% του ΑΕΠ) στην χρονική περίοδο από το 2001 ως το
2006, αλλά τελικά ικανοποίησε το συγκεκριµένο κριτήριο στην χρονική περίοδο 2007-2008,
ενώ το συγκεκριµένο κριτήριο διαµορφώθηκε σε πολύ µεγάλα (αρνητικά) επίπεδα το 2009,
µε έλλειµµα που φθάνει στο 15,4% του ΑΕΠ. Τα µέτρα λιτότητας µείωσαν το έλλειµµα σε
9,4% του ΑΕΠ το 2010.
Το 2003 το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης ήταν 182 δισ. €, ενώ το 2008 διαµορφώθηκε
στα 262 δισ. €, µια αύξηση δηλαδή της τάξης των 80 δισ. €. Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως
από τα 50 δισ. € πήγαν για την πληρωµή τόκων, 10 δισ. € αφορούσαν την πληρωµή
αµυντικών εξοπλισµών, 2,5 δισ. € αφορούσαν χρέη Νοσοκοµείων και 7 δισ. € ήταν οι
υποχρεώσεις προς τα ασφαλιστικά ταµεία.
Να σηµειωθεί ότι το 2009, το ελληνικό χρέος ήταν 298 δισ. €, δηλαδή αυξηµένο κατά 116
δισ. €, σε σχέση µε το 2003. Στο διάστηµα 2003-2009 οι τόκοι που πληρώθηκαν ήταν 61 δισ.
€, 20 δισ. € ήταν οι δαπάνες για εξοπλισµούς, χρέη νοσοκοµείων και ασφαλιστικών ταµείων.
Αναφορικά µε την αναθεώρηση του χρέους το 2009 από την Eurostat, οφείλεται κυρίως
στο γεγονός ότι καταγράφηκαν στο χρέος τα γνωστά SWAP του 2001 της Goldman Sachs,
καθώς επίσης και σε συσσωρευµένες οφειλές των ∆ΕΚΟ, που όµως ήταν γνωστές εντός και
εκτός Ελλάδος από τους δηµοσιευµένους ισολογισµούς.
Η κακή διαχείριση που έγινε το 2009, επιτάχυνε την συνολική εικόνα επιβάρυνσης των
ελλειµµάτων και του χρέους. Πιο συγκεκριµένα, η κακή διαχείριση µε την δαπάνη 10 δισ. €
στο τελευταίο τρίµηνο του 2009 αλλά και τον υπολογισµό αµυντικών δαπανών και
νοσοκοµειακών δαπανών είχαν ως άµεσο αποτέλεσµα την µεγέθυνση ελλειµµάτων και
χρέους και επίσης να αυξηθεί το έλλειµµα στο 12,7% του ΑΕΠ.
Η προσπάθεια µείωσης των ελλειµµάτων και του χρέους δεν είχε ιδιαίτερα ικανοποιητικά
αποτελέσµατα, καθόσον δεν «συνδέθηκε» µε την αναπτυξιακή διαδικασία και την
παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανταγωνιστικότητα, (Βαγιανός, Βέττας και
Μεγήρ,2010). Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat, το δηµόσιο χρέος αυξάνεται στα 356 δις
€ και στα 371 δις € το 2012, ενώ εάν συνυπολογιστεί το ενδοκυβερνητικό χρέος, τότε το
χρέος της κεντρικής κυβέρνησης θα φτάσει τα 400,356 δις € το 2012. Ο δανεισµός της
τελευταίας δεκαετίας κατευθύνθηκε κυρίως σε καταναλωτικούς σκοπούς, παρά σε
επενδυτικούς σκοπούς. Παράλληλα, η Ελλάδα αντιµετώπισε προβλήµατα στην συνέχιση του
εξωτερικού δανεισµού και αναγκάσθηκε να καταφύγει στον δανεισµό από την Ε.Ε. και το
∆ΝΤ. Στο ∆ιάγραµµα 4 παρατηρούµε την δηµοσιονοµική προσαρµογή, σύµφωνα µε τους
αναθεωρηµένους στόχους του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος αναπροσαρµογής, όπου
βασικός στόχος είναι η σταδιακή βελτίωση του πρωτογενούς πλεονάσµατος κατά 1,5% του
ΑΕΠ/έτος ως 2016, µέσω της αύξησης της παραγωγής, των δηµοσίων εσόδων και της
µείωσης των δηµοσίων ελλειµµάτων.

Πίνακας 1: Κρατικά Χρέη στην Ευρωζώνη

2011 (δις. €)

2011 (ως % ΑΕΠ)

2020 (ως % ΑΕΠ)

Αυστρία

214

71,4

58,9

Βέλγιο

361

96,1

94,7

Φιλανδία

89

48,7

31,8

Γαλλία

1689

85,4

87,1

Γερµανία

2090

81,5

57,7
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2011 (δις. €)

2011 (ως % ΑΕΠ)

2020 (ως % ΑΕΠ)

Ελλάδα

347

161,9

123,2

Ιρλανδία

162

103,3

99,2

Ιταλία

1884

121,4

115,8

Ολλανδία

389

64,6

56,8

Πορτογαλία

190

105,6

122,5

Ισπανία

706

69,6

74,2

Πηγή: Deutsche Bank & European Commission

Σύµφωνα µε στοιχεία του Ο∆∆ΗΧ στα το δηµόσιο χρέος στα τέλη Ιουλίου του 2016
ανέρχεται στα 328,34 δισ. € έναντι 321,015 δισ. € στο τέλος Μαρτίου λόγω της εκταµίευσης
της δόσης των 7,5 δισ. ευρώ της πρώτης αξιολόγησης η οποία τον Ιούλιο ως επί το πλείστο
διατέθηκε για την αποπληρωµή των ελληνικών οµολόγων στην ΕΚΤ. Το διάγραµµα 5
παρουσιάζει την διάρθρωση και την δοµή του ελληνικού χρέους,
Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τα κρατικά χρέη στην Ευρωζώνη. Το δηµόσιο χρέος και το
δηµόσιο έλλειµµα της Ελλάδας παρουσιάζουν µια συνεχή αύξηση τις τελευταίες τρεις
δεκαετίες, που κυρίως οφείλεται στο «διεθνές µιµητικό αποτέλεσµα» (demonstration effect),
δηλαδή ταυτόχρονα στην µείωση της παραγωγικής δραστηριότητας της χώρας και
παράλληλα στην υπερβολική αύξηση της κατανάλωσης και των εισαγωγών. Επίσης το
συνολικό κρατικό χρέος δηµιουργείται και ενισχύεται από τα συνεχή κρατικά ελλείµµατα και
την αδυναµία των κυβερνήσεων να ασκήσουν αποτελεσµατική διοίκηση και διαχείριση, ώστε
να µπορέσουν να αξιοποιήσουν τους εγχώριους πόρους, τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της
χώρας, και να καταπολεµήσουν την φοροδιαφυγή.

∆ιάγραµµα 5: ∆ιάρθρωση του Ελληνικού Χρέους

Πηγή:Ο.∆.∆Η.Χ.(2016)

82

Κορρές Γ., Λαδιάς Χ., Κόκκινου Α., Κείµενα Περιφερειακής Επιστήµης, Τοµος VII, (1), 2016, pp. 73-87

∆ιάγραµµα 6: Φαύλος Κύκλος Πενίας

Πηγή: Ίδια Επεξεργασία

5. Ανθρώπινο ∆υναµικό και Ανάπτυξη
Το ανθρώπινο δυναµικό αποτελεί ένα από τους βασικούς πόρους και µια από τις πλέον
βασικές πλουτοπαραγωγικές πηγές για την ανάπτυξη µιας οικονοµίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
δίνει ιδιαίτερη σηµασία και βαρύτητα στον παράγοντα ανθρώπινο δυναµικό για την
αναπτυξιακή διαδικασία. Πιο συγκεκριµένα, η Ε.Ε. στην ατζέντα 20-20, µεταξύ άλλων,
θεωρεί τους ακόλουθους βασικούς
παράγοντες για την ανάπτυξη , (Κορρές, Κουρλιούρος & Τσοµπάνογλου, 2015):
•
(α). Την εκπαίδευση και το ανθρώπινο δυναµικό
•
(β). Την καινοτοµία
•
(γ). Την απασχόληση
•
(δ). Την κοινωνική ένταξη και
•
(ε). Το κλίµα και την ενέργεια
∆ιάγραµµα 7: ∆ηµόσιες ∆απάνες για την Εκπαίδευση στην Ε.Ε.

Πηγή: Eurostat (2016)
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∆ιάγραµµα 8: Συνολικές δαπάνες της εκπαίδευσης ως επί τοις % του ΑΕΠ στην Ε.Ε.

Πηγή: Eurostat

Οι χώρες της Ε.Ε. δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στον παράγοντα ανθρώπινο δυναµικό,
εκπαίδευση και εξειδίκευση, όπως φαίνονται από το ∆ιάγραµµα-χάρτη 7 και το ∆ιάγραµµα 8.
Η Ελλάδα διαθέτει ένα σηµαντικό και αξιόλογο ανθρώπινο δυναµικό. Όµως την τελευταία
δεκαετία, η συνεχής και εντεινόµενη φυγή στο εξωτερικό και η αφαίµαξη του ανθρώπινου
δυναµικού (γνωστό ως «brain drain»), που συµβαίνει ιδιαίτερα λόγω της οικονοµικής ύφεσης
και της οικονοµικής κρίσης, αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα και τις «ανοιχτές
πληγές» για την ελληνική οικονοµία. Να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε στοιχεία της Τραπέζης
της Ελλάδος, το χρονικό διάστηµα από το 2008-2015, υπολογίζεται ότι έχουν εγκαταλείψει
την Ελλάδα πάνω από 427.000 άτοµα που στην πλειοψηφία τους είναι εξειδικευµένο
ανθρώπινο δυναµικό και όχι πλέον ανειδίκευτοι εργάτες, όπως συνέβαινε στο παρελθόν και
στις δεκαετίες του 1950 και 1960, ενώ υπολογίζεται ότι το ελληνικό κράτος δαπάνησε για την
εκπαίδευση των ανθρώπων αυτών ποσό περί τα 8 δισ. €.
Βασική αιτία για το «brain drain», δηλαδή της µετακίνησης και της µετανάστευσης του
ανθρώπινου δυναµικού από την Ελλάδα στο εξωτερικό είναι η πολύ µεγάλη ανεργία,
ιδιαίτερα στους νέους που εγγίζει και το 60 % και οι πολύ χαµηλοί µισθοί καθώς επίσης και η
ολοένα εντεινόµενη οικονοµική κρίση που οδηγεί στο φαινόµενο του «φαύλου κύκλου» της
ανάπτυξης και βυθίζει την χώρα ολοένα σε µεγαλύτερη δίνη οικονοµικής καχεξίας και υποανάπτυξης, όπως µπορούµε να παρατηρήσουµε στο ακόλουθο διάγραµµα.
∆ιάγραµµα 9: Ανθρώπινο ∆υναµικό και Ανάπτυξη

Πηγή: Ίδια Επεξεργασία
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Η ελληνική οικονοµία ενώ επωµίζεται το κόστος της µόρφωσης και ανάπτυξης του
ανθρώπινου δυναµικού της, εν’ συνεχεία η ελληνική οικονοµία µε την µετακίνηση και την
µετανάστευση του ανθρώπινου δυναµικού στο εξωτερικό, χάνει µια από τις βασικές
πλουτοπαραγωγικές-πηγές που θα µπορούσαν να αλλάξουν το τοπίο και να οδηγήσουν την
χώρα στην ανάπτυξη και στην έξοδο από την οικονοµική κρίση. Σύµφωνα µε στοιχεία από
µια πρόσφατη έρευνα της Endeavor Greece υπολογίζεται ότι από το 2008 έως το 2016, η
µετακίνηση και η µετανάστευση του ανθρώπινου δυναµικού στο εξωτερικό έχει βοηθήσει
σηµαντικά στην οικονοµική ανάπτυξη των χωρών υποδοχής, ενώ αντίστοιχα η Ελλάδα χάνει
ένα πολύτιµο πλουτοπαραγωγικό πόρο που θα µπορούσε να συµβάλλει στην ανάπτυξη και
φυσικά το αντίστοιχο παραγόµενο εισόδηµα που πλέον δεν συγκεντρώνεται στην Ελλάδα.
Πιο συγκεκριµένα, το µετακινούµενο ανθρώπινο δυναµικό που προέρχεται από την
Ελλάδα έχει συµβάλλει στην παραγωγή πάνω από 50 δισ. € για το ΑΕΠ στις χώρες υποδοχής,
ενώ επίσης έχουν συµβάλλει στα φορολογικά έσοδα µε το ποσό των 9,1 δισ. € ετησίως
αντίστοιχα. Σύµφωνα µε στοιχεία από την έρευνα αυτή, το µετακινούµενο ανθρώπινο
δυναµικό που προέρχεται από την Ελλάδα έχει συµβάλλει στο ΑΕΠ των χωρών της Αγγλίας
και της Γερµανίας περίπου 12,9 δισ. €.
Η Ε.Ε. θα πρέπει να επενδύσει περισσότερο στην διαδικασία της οικονοµικής µεγέθυνσης
και της ανάπτυξης, ιδιαίτερα µέσα από την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού. Το
«Στοίχηµα» της ανάπτυξης εξαρτάται από τους ακόλουθους τρείς βασικούς ρυθµιστικούς
παράγοντες:
•
Το ανθρώπινο δυναµικό και την εκπαίδευση
•
Την αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πόρων
•
Την ανάπτυξη και της διαχείρισης καινοτοµίας
Για να µπορέσει να επιτευχθεί η άριστη λύση που συνδέεται µε το άριστο σηµείο της
αναπτυξιακής διαδικασίας (σηµείο ∆ του διαγράµµατος 2) θα πρέπει να γίνει ένας νέος
σχεδιασµός της οικονοµικής πολιτικής µε γνώµονα περισσότερο την ανάπτυξη και λιγότερο
την πολιτική ανάπτυξης. Η αναπτυξιακή διαδικασία µπορεί να βασισθεί στο ανθρώπινο
κεφάλαιο που θεωρείται ως βασικός και κεντρικός παράγοντας για την αναπτυξιακή
διαδικασία. Η σωστή διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού σε συνδυασµό µε την
καινοτοµία και τους υπάρχοντες πλουτοπαραγωγικούς πόρους θεωρούνται ως βασικοί
παράγοντες για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη και περαιτέρω για την επίτευξη της
κοινωνικής συνοχής και σταθερότητας.
6. Συµπεράσµατα, Προτάσεις & Προοπτικές
Ο βασικός προβληµατισµός στην Ευρωζώνη την τελευταία πενταετία είναι η κρίση
χρέους, ιδιαίτερα των χωρών του Νότου. Βασικός παράγοντας για την αντιµετώπιση της
κρίσης των ελλειµµάτων και του χρέους στην Ευρωζώνη είναι η ανάπτυξη των παραγωγικών
δραστηριοτήτων, της ανταγωνιστικότητας και η αξιοποίηση των συγκριτικών
πλεονεκτηµάτων της κάθε χώρας.
Σύµφωνα µε την οικονοµική θεωρία, οι βασικοί παράγοντες και συντελεστές για την
ανάπτυξη µιας χώρας θεωρούνται οι φυσικοί πόροι και οι πρώτες ύλες, ο ανθρώπινος
παράγοντας, η προσέλκυση κεφαλαιουχικών και η δηµιουργία νέων τεχνολογικών αγαθών
(δηλαδή κεφαλαίου και τεχνολογίας) και τέλος το µέγεθος της αγοράς που καθορίζει την
ζήτηση και την παραγωγή αγαθών.
Η οικονοµική πολιτική, µέσα από την νοµισµατική και δηµοσιονοµική πολιτική,
προσδιορίζει σε µεγάλο βαθµό την αναπτυξιακή διαδικασία και τους ρυθµούς ανάπτυξης. Η
ανάπτυξη «συνδέεται» άµεσα τόσο µε την οικονοµική µεγέθυνση όσο και µε την κοινωνική
ανάπτυξη. Επίσης η ανάπτυξη (ΑΕΠ) «συνδέεται» άµεσα και µε το χρέος που υπολογίζεται
πάντοτε ως ποσοστό του ΑΕΠ, σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο. Όσο αυξάνεται ο ρυθµός
ανάπτυξης και το ΑΕΠ, τόσο µειώνεται το ποσοστό του χρέους, οπότε ο βασικός παράγοντας
για την µείωση του χρέους είναι η αύξηση του ΑΕΠ. Πιο συγκεκριµένα, για να µπορέσει να
επιτευχθεί η άριστη λύση που συνδέεται µε το άριστο σηµείο της αναπτυξιακής διαδικασίας
(σηµείο ∆ του διαγράµµατος) θα πρέπει να γίνει ένας νέος σχεδιασµός της οικονοµικής
πολιτικής µε γνώµονα περισσότερο την ανάπτυξη και λιγότερο την πολιτική ανάπτυξης.
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Αναγκαία συνθήκη για την οικονοµική σταθερότητα και ανάπτυξη θεωρείται η επίτευξη
της γενικής ισορροπίας στην οικονοµία, που εν συνεχεία θα οδηγήσουν στην µείωση των
ελλειµµάτων και την εξάλειψη των χρεών, να ισχύουν ταυτόχρονα η ισορροπία στην αγορά
αγαθών και στην αγορά χρήµατος. Η σηµερινή κατάσταση στην Ευρωζώνη έχει εξασφαλίσει
την ισορροπία στην αγορά χρήµατος µέσα από τον έλεγχο της νοµισµατικής πολιτικής, αλλά
εξακολουθεί να υπάρχει ανισορροπία στην αγορά των αγαθών όπου η δηµοσιονοµική
πολιτική δεν έχει καταφέρει την επίτευξη της σχετικής ισορροπίας και σταθερότητας στην
οικονοµία. Η επιτυχία της οικονοµικής πολιτικής σηµατοδοτεί και την επιτυχία και την
βιωσιµότητα της Ευρωζώνης και εξαρτάται άµεσα από την επίτευξη του ρυθµού ανάπτυξης
και του ΑΕΠ. Η Ευρωπαϊκή οικονοµική πολιτική θα πρέπει να δώσει έµφαση και ιδιαίτερη
βαρύτητα περισσότερο στην πολιτική ανάπτυξης και οικονοµικής µεγέθυνσης του ΑΕΠ,
παρά στην πολιτική λιτότητας. Η πολιτική ανάπτυξης µπορεί εύκολα να αντιµετωπίσει το
πρόβληµα του χρέους και αφενός να ενισχύσει την σταθερότητα του νοµίσµατος- ευρώ και
αφετέρου την βιωσιµότητα της Ευρωζώνης.
Προκειµένου να µειωθεί η αναλογία χρέος-ΑΕΠ, το ονοµαστικό ΑΕΠ (δηλαδή η
παραγωγή µια χώρας) πρέπει να αυξηθεί γρηγορότερα από το κυβερνητικό χρέος. Για να
συµβεί αυτό, η οικονοµία πρέπει να αυξήσει την παραγωγή (πραγµατικό ΑΕΠ) και
παράλληλα να µειώσει τις δηµόσιες δαπάνες και τα δηµόσια ελλείµµατα. Η Ευρωζώνη
σήµερα αντιµετωπίζει µια ιδιαίτερα σκληρή µάχη ενάντια στην κρίση χρέους. Η αβεβαιότητα
είναι ιδιαίτερα µεγάλη για τις ευρωπαϊκές αγορές. Η εµπιστοσύνη των αγορών στην
δανειοδότηση και στις επενδύσεις των ευρωπαϊκών χωρών δεν έχει ανακτηθεί πλήρως και οι
προσδοκίες για έξοδο από την οικονοµική κρίση και ανάπτυξη δεν είναι ορατές στο
βραχυπρόθεσµο µέλλον. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.)
αποδεικνύεται ιδιαίτερα σηµαντικός για την εδραίωση της νοµισµατικής και δηµοσιονοµικής
ισορροπίας στην Ευρωζώνη καθώς επίσης και για την εδραίωση της εµπιστοσύνης και την
επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας ώστε να επιτευχθεί η οικονοµική και νοµισµατική
σύγκλιση στα κράτη µέλη της Ευρωζώνης.
Στο άνω τµήµα του διαγράµµατος 10 παρουσιάζεται µέσω της ανάλυσης χάσµατος,
δηλαδή της κάλυψης των αναγκαίων βηµάτων, για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής
διαδικασίας στην Ελληνική οικονοµία. Στο διάγραµµα 10 παρουσιάζονται ορισµένες από τις
κυριότερες δραστηριότητες, όπως για παράδειγµα, η επένδυση στις νέες δραστηριότητες της
πληροφορικής που ωθούν την οικονοµία στην µετάβαση από την κοινωνία της πληροφορίας
στην οικονοµία της γνώσης και εν συνεχεία στην ανταγωνιστική κοινωνία και περαιτέρω
στην αναπτυξιακή πορεία. Επίσης τα βασικά χαρακτηριστικά σηµεία για τις προτάσεις στην
Ελληνική οικονοµία που µπορούν να συµβάλουν προς την κατεύθυνση αυτή είναι η
επιχειρηµατικότητα, η καινοτοµία, η εκπαίδευση και η ανάπτυξη των κλαδικών συγκριτικών
πλεονεκτηµάτων όπως παρουσιάζονται στο κάτω µέρος του διαγράµµατος 10.
Συµπερασµατικά, τα προβλήµατα του δηµόσιου χρέους και των ελλειµµάτων που
αντιµετωπίζουν οι χώρες του Νότου, όπως για παράδειγµα η Ελλάδα, η Ιταλία, η
Πορτογαλία, η Ισπανία αλλά και οι υπόλοιπες χώρες όπως το Βέλγιο και η Ιρλανδία, σε
συνδυασµό µε τις δυσκολίες χρηµατοδότησης και πρόσβασης στις αγορές είναι ιδιαίτερα
κρίσιµα για την αναπτυξιακή τους διαδικασία αλλά και την σταθερότητα και την συµµετοχή
τους στο πλαίσιο της Ευρωζώνης. Βασική προϋπόθεση για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής
διαδικασίας που θα συµβάλει σηµαντικά στην µείωση των δηµοσίων ελλειµµάτων και του
δηµοσίου χρέους είναι η αύξηση της παραγωγής και η καλή διαχείριση των πόρων
(οικονοµικών και ανθρώπινων).
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∆ιάγραµµα 10: Ανάλυση Χάσµατος για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονοµίας και την Έξοδο
από την Οικονοµική Κρίση

Πηγή: Ίδια Επεξεργασία
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Περίληψη
Η παρούσα εργασία εστιάζει στην επικρατούσα κατάσταση στο πεδίο της εκπαίδευσης και
γενικότερα του ανθρώπινου κεφαλαίου, µε την παρουσίαση στατιστικών στοιχείων της
Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat), καλύπτοντας τη χρονική περίοδο από το
2010 έως το 2015.
Το ερώτηµα που τίθεται στη συγκεκριµένη εργασία είναι ποια είναι η κατάσταση που
επικρατεί στο πεδίο της εκπαίδευσης, στα πλαίσια της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», αλλά
και ποια η συσχέτιση της εκπαίδευσης µε την επικινδυνότητα παρουσίασης της ανεργίας. Ένα
ερώτηµα εξαιρετικά κρίσιµο και επίκαιρο, µία ιδιαίτερα κρίσιµη χρονική περίοδο για την
Ελλάδα στα πλαίσια της οικονοµικής κρίσης και της επιβολής φορολογικών µέτρων. Η
κατανόηση της σηµασίας της εκπαίδευσης και οι σχετικές µε αυτήν προκλήσεις είναι
θεµελιώδους σηµασίας, τόσο βραχυπρόθεσµα, όσο και µακροπρόθεσµα για την ανάπτυξη και
την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας, δεδοµένου ότι το σηµείο κλειδί για το µέλλον είναι η
επένδυση σε ατοµικές δεξιότητες και ικανότητες.
Λέξεις Κλειδιά: Εκπαίδευση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο, Ανεργία, Ελλάδα, «Ευρώπη 2020».
1. Εισαγωγή
Στο πλαίσιο της χρηµατοπιστωτικής κρίσης, η οποία είναι πλέον αισθητή σε όλη την
Ευρωζώνη, και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, η όποια οικονοµική και κοινωνική πρόοδος των
προηγούµενων ετών έχει σε µεγάλο βαθµό εξαλειφθεί (European Commission, 2013: p. 3).
Μετά από τη συνεχιζόµενη οικονοµική αναταραχή, η ανεργία έχει σταθεροποιηθεί,
παραµένοντας όµως σε υψηλά επίπεδα σε πολλά κράτη-µέλη, µε έντονες διαφορές σε
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (Eurofound, 2014). Όλα τα παραπάνω έχουν διαµορφώσει
µία νέα πραγµατικότητα για τις εθνικές οικονοµίες και την αγορά εργασίας των κρατώνµελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε στόχο τη δηµιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας και
την επίτευξη βιώσιµης ανάπτυξης (OECD, 2014a; Ostry, Berg & Tsangarides, 2014; Pickett,
Wilkinson & de Vogli, 2014), µε την παράλληλη σηµασία που πρέπει να δίνεται στην
εκπαίδευση (European Commission, 2015).
Οι µεταρρυθµίσεις έχουν µέχρι στιγµής επικεντρωθεί σε οικονοµικά ζητήµατα, αλλά είναι
επίσης σηµαντικό να επικεντρωθούν στην ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου και
γενικότερα της εκπαίδευσης, καίρια χαρακτηριστικά, που µπορούν να δώσουν απαντήσεις
στις οικονοµικές και κοινωνικές προκλήσεις. Η κατανόηση του ανθρώπινου κεφαλαίου και οι
σχετικές µε αυτό προκλήσεις είναι θεµελιώδους σηµασίας, τόσο βραχυπρόθεσµα, όσο και
µακροπρόθεσµα για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των χωρών, δεδοµένου ότι το
κλειδί για το µέλλον είναι η επένδυση σε ατοµικές δεξιότητες και ικανότητες. Στα πλαίσια
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ανθρώπινο κεφάλαιο, µαζί µε τη βασική έκφρασή του, την
εκπαίδευση, έχει τοποθετηθεί υψηλά στην πολιτική ατζέντα. Πρώτον, για την περίοδο 20002010, σύµφωνα µε τη Στρατηγική της Λισαβόνας, ο βασικός στόχος είναι η Ευρώπη να
καταστεί «πιο ανταγωνιστική, βασιζόµενη στην οικονοµία της γνώσης». ∆εύτερον, για την
περίοδο 2010-2020, ορίστηκε η «Ευρώπη 2020» ως αναπτυξιακή στρατηγική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε σκοπό την επίτευξη µιας «έξυπνης, βιώσιµης και χωρίς
αποκλεισµούς οικονοµίας» (European Commission, 2010).
Η παρούσα εργασία στοχεύει να διευκολύνει τον αναγνώστη στην προσπάθεια
εξοικείωσής του µε τη σηµασία και το ρόλο της εκπαίδευσης και γενικότερα του ανθρώπινου
κεφαλαίου στην αγορά εργασίας. Ειδικότερα, παρουσιάζεται αρχικά η έννοια του κεφαλαίου
ως όρου, για να καταλήξουµε στον ορισµό του ανθρώπινου κεφαλαίου και το σηµαντικό
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ρόλο που διαδραµατίζει η εκπαίδευση στη διαµόρφωσή του. Παράλληλα, η εργασία
προσπαθεί να αναλύσει το ανθρώπινο κεφάλαιο στην Ελλάδα, προκειµένου να παρέχει µια
ολοκληρωµένη εικόνα για το πόσο καλά αξιοποιεί το ανθρώπινο δυναµικό της, σύµφωνα µε
τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020», στα πλαίσια του πεδίου της εκπαίδευσης και των σχετικών
στόχων. Η Ελλάδα είναι µια ιδανική µελέτη περίπτωσης, δεδοµένου ότι η κρίση
µετασχηµάτισε την αγορά εργασίας (Christopoulou & Monastiriotis, 2014; Matsaganis &
Leventi, 2014; Papadopoulou, 2013, 2015; Ward-Warmedinger & Macchiarelli, 2013). Τέλος,
παρουσιάζονται τα σχετικά συµπεράσµατα και προτάσεις.
2. Το Ανθρώπινο Κεφάλαιο
Αρχικά στη µελέτη του κεφαλαίου, σηµαντική είναι η συνεισφορά του οικονοµολόγου
Adam Smith, ο οποίος εισήγαγε τον οικονοµικό όρο «κεφάλαιο» το 18ο αιώνα. Ο ίδιος
υποστήριζε ότι η οικονοµική δραστηριότητα δεν τροφοδοτείται µόνο από το εργατικό
δυναµικό, αλλά από τις ικανότητες και ιδιότητες όλων των µελών της κοινωνίας.
Η ανάδειξη του κεφαλαίου ως σηµαντικής οικονοµικής έννοιας έλαβε χώρα στα τέλη της
δεκαετίας του 1950 και του 1960. Εκείνη την εποχή, οικονοµολόγοι όπως ο Theodor Schultz
άρχισαν να χρησιµοποιούν τον όρο «κεφάλαιο», για την ερµηνεία του ρόλου της εκπαίδευσης
και της εξειδικευµένης γνώσης στην προαγωγή της ευηµερίας και της ανάπτυξης.
Υποστηρίζεται ότι τα άτοµα επενδύουν στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση για να
συγκεντρώσουν ένα απόθεµα δεξιοτήτων και ικανοτήτων, δηλαδή το κεφάλαιο που µπορεί να
τους αποφέρει µακροπρόθεσµες αποδόσεις. Η συγκεκριµένη επένδυση µπορεί επίσης να
ωφελήσει τις εθνικές οικονοµίες και να βοηθήσει στην ενίσχυση της οικονοµικής ανάπτυξης
(OECD, 2007).
Ο Gary Becker ήταν από τους πρώτους που χρησιµοποίησε τον όρο «ανθρώπινο
κεφάλαιο» θεωρώντας την εκπαίδευση ως βασικό στοιχείο, µε επιπτώσεις στην ανάπτυξη και
τα εισοδήµατα, µέσω της παραγωγικότητας και της ικανότητας της µάθησης (Becker, 1993:
p. 54-55; Howitt, 2005). Γενικά, το ανθρώπινο κεφάλαιο περιλαµβάνει το σύνολο από
ατοµικά χαρίσµατα και ικανότητες, έµφυτες ή επίκτητες, όπως οι φυσικές ικανότητες, το
ταλέντο, οι γνώσεις και οι ειδικεύσεις. Ουσιαστικά, το ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί µια
πολυδιάστατη έννοια (Bloom, Canning & Sevilla, 2004). Επιπλέον, η εκπαίδευση
διαδραµατίζει καίριο ρόλο στη διαδικασία παραγωγής του ανθρώπινου κεφαλαίου και
συγχρόνως στον καθορισµό των αποδοχών (Becker, 1964) και την παραγωγικότητα του
ατόµου (Borjas, 2003; OECD, 2007; Goldin, 2016). Όσο διαρκεί η εκπαίδευση, το άτοµο
εργάζεται χωρίς να έχει άµεσα οφέλη, αλλά µελλοντικά αναµένει να αυξήσει τα κέρδη του,
γιατί οι µελλοντικές αποδοχές αναµένονται να είναι υψηλότερες µετά την εκπαίδευση.
Συνεπώς, η εκπαίδευση, η µαθητεία, η εξάσκηση και η επανεκπαίδευση και η δια βίου
µάθηση αποτελούν µορφές επενδύσεων µε µελλοντική απόδοση που αιτιολογούν την
ανάπτυξη. Επιπλέον, είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι µία παρατηρούµενη αύξηση στην ηλικία
συµβάλλει στην αύξηση των αποδόσεων που προέρχονται από την εκπαίδευση, αφού είναι
ακριβώς αυτές οι αποδόσεις που αναδεικνύονται σε µεγαλύτερες ηλικίες (Becker, 1993;
Ehrlich, 2000).
2.1. Η Θεωρία Ανθρώπινου Κεφαλαίου
Το ζήτηµα της εξέλιξης του ατόµου έχει µελετηθεί σε πολλούς επιστηµονικούς κλάδους.
Όµως, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, η οικονοµική πλευρά της ατοµικής
εξέλιξης στην αγορά εργασίας ερευνήθηκε µέσω της Θεωρίας του Ανθρώπινου Κεφαλαίου
(Human Capital Theory).
Μεταξύ των πρωτεργατών της συγκεκριµένης θεωρίας συγκαταλέγονται οι Mincer (1958;
1974), Schultz (1961), Becker (1964), καθώς και ο Sweetland (1996).
Η Θεωρία του Ανθρώπινου Κεφαλαίου διόρθωσε σηµαντικά τις ανεπάρκειες των
κλασικών θεωριών οικονοµικής µεγέθυνσης, ανάπτυξης και διανοµής του εισοδήµατος. Στη
συγκεκριµένη θεωρία, οι διαφορές στις ατοµικές απολαβές από την εργασία οφείλονται στο
διαφορετικό απόθεµα ανθρώπινου κεφαλαίου. Ως εκ τούτου η Θεωρία Ανθρώπινου
Κεφαλαίου απαντά σε ερωτήµατα που σχετίζονται µε την εκπαίδευση, αφού η εκπαίδευση
θεωρείται από τους σηµαντικότερους παράγοντες για την επίτευξη ατοµικής και συνολικής
ευηµερίας (Humphreys, 2013). Παράλληλα, η συγκεκριµένη θεωρία συνδέεται µε την άνιση
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ανάπτυξη των εθνικών οικονοµιών, µέσω ερωτηµάτων που βρίσκονται στο επίκεντρο του
ερευνητικού ενδιαφέροντος της οικονοµικής επιστήµης και είναι αυτός ακριβώς ο λόγος που
η οικονοµική επιστήµη βρίσκεται µε τη σειρά της στο επίκεντρο της καθηµερινότητας.
Σύµφωνα µε τη Θεωρία Ανθρώπινου Κεφαλαίου (Mincer, 1958; 1974), ο ρόλος της
εκπαίδευσης και των εργασιακών διαδροµών είναι ζωτικός στη διαδικασία παραγωγής και
στη συµπεριφορά των ατόµων στην αγορά εργασίας. Οποιαδήποτε δραστηριότητα, η οποία
αυξάνει την ποιότητα της ανθρώπινης εργασίας και άρα την παραγωγικότητα µπορεί να
θεωρηθεί ως επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο. Συνεπώς, η επένδυση σε ανθρώπινο
κεφάλαιο περιλαµβάνει όχι µόνο τις δαπάνες για εκπαίδευση και ειδίκευση, αλλά και τις
δαπάνες για αναζήτηση εργασίας και για γενικότερη ενηµέρωση στο τοµέα της απασχόλησης.
Ειδικότερα, οι επενδύσεις σε δεξιότητες και γνώση προσδιορίζουν τα µελλοντικά κέρδη από
τις δραστηριότητες στην αγορά εργασίας (Mincer & Polachek, 1974). Ενώ διαφοροποιήσεις
ως προς το φύλο αλλά και την εθνικότητα, όσον αφορά τις προσδοκίες για τα αποτελέσµατα
των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο, είναι αυτές που πιθανόν να οδηγήσουν σε
ανισότητες ως προς το εισόδηµα και τη συµµετοχή στην αγορά εργασίας (Raijman &
Semyonov, 1997).
Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι η επένδυση στην εκπαίδευση είναι µια
δραστηριότητα µε κόστος στο παρόν και απόδοση στο µέλλον, αφού βελτιστοποιεί τις
γνώσεις και τις ικανότητες του ατόµου. Το κόστος της επένδυσης στην εκπαίδευση είναι
χρηµατικό και µη χρηµατικό, άµεσο και έµµεσο. Το άµεσο κόστος περιλαµβάνει για
παράδειγµα τα δίδακτρα, τη διαφορά του κόστους διαβίωσης του εκπαιδευόµενου ατόµου αν
χρειάζεται να µετακινηθεί σε άλλη πόλη ή χώρα για λόγους εκπαίδευσης. Το έµµεσο
χρηµατικό κόστος περιλαµβάνει τη χρηµατική διαφορά που θα εισέπραττε το άτοµο, εάν αντί
να αφιερώνει τον προσωπικό χρόνο του σπουδάζοντας, τον αφιέρωνε σε δραστηριότητες µε
χρηµατική απόδοση, όπως την εργασία. Ως εκ τούτου, η βασική συµβολή της θεωρίας του
ανθρώπινου κεφαλαίου είναι ο προσδιορισµός των αµοιβών από την εργασία, όσο και η
αιτιολόγηση της ύπαρξης και διαιώνισης των διαφορών στις αµοιβές µεταξύ των
εργαζοµένων (Chiswick, 1978).
Συµπερασµατικά, µπορούµε πούµε ότι υπάρχει θετική συσχέτιση µεταξύ του επιπέδου
εκπαίδευσης, άρα γενικότερα του ανθρώπινου κεφαλαίου και της συµµετοχής στην αγορά
εργασίας και των αντίστοιχων αµοιβών/αποδοχών. Το ανθρώπινο κεφάλαιο, µαζί µε την
εκπαίδευση, αποτελεί σηµαντική ερµηνευτική µεταβλητή του εισοδήµατος.
2.2. Η Επίδραση του Ανθρώπινου Κεφαλαίου στην Ανάπτυξη
Κατά την περίοδο της οικονοµικής κρίσης, το ανθρώπινο κεφάλαιο καταδεικνύεται ως
σηµαντικός παράγοντας. Ειδικότερα, οι Chtouris & Miller (2014) υποστηρίζουν τη σηµασία
του ανθρώπινου κεφαλαίου και των συσχετίσεων του στη δηµιουργία ή ακόµη και στην
επίλυση της οικονοµικής κρίσης.
Επιπλέον, το ανθρώπινο κεφάλαιο, άρα η εκπαίδευση, επιδρά άµεσα στην ανάπτυξη
(Korres, 2010; Kokkinou, Korres, Papanis & Giavrimis, 2013) και ειδικότερα στην
περιφερειακή οικονοµική ανάπτυξη (Korres, Kourliouros, Marmaras & Tsobanoglou, 2006;
Frenkel & Leck, 2015). Όµως µιλώντας για ανάπτυξη θα πρέπει να υπερβαίνουµε την
κλασική εκδοχή του όρου που επικεντρώνεται στην οικονοµική πλευρά και να
επικεντρωθούµε περισσότερο στην ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου ως βασικού
στοιχείου για την επίτευξη και τη διασφάλιση µιας ανάπτυξης χωρίς αποκλεισµούς.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε αυτή τη νέα προσέγγιση, η ανάπτυξη θα αποσκοπεί στη βελτίωση
του βιοτικού επιπέδου, άρα στην εύρυθµη λειτουργία της αγοράς εργασίας (∆ιάγραµµα 1)
(OECD, 2014a; Ostry, Berg & Tsangarides, 2014; Pickett, Wilkinson & de Vogli, 2014).
∆ιάγραµµα 1. Σχέση µεταξύ Ανθρώπινου Κεφαλαίου, Ανάπτυξης και Αγοράς Εργασίας.

Πηγή: Papadopoulou, (2015)
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Ως εκ τούτου, η εκπαίδευση (η διάρκεια και η ποιότητα της εκπαίδευσης) αποτελεί
βασικό παράγοντα στη διαδικασία παραγωγής του ανθρώπινου κεφαλαίου, µαζί µε την
κατάρτιση εντός του χώρου εργασίας, τη µάθηση και τις γνωστικές δεξιότητες (∆ιάγραµµα
2). Η εκπαίδευση επηρεάζει την οικονοµική ανάπτυξη, τόσο άµεσα όσο και έµµεσα,
επηρεάζοντας τους άλλους παραγωγικούς συντελεστές, όσο και τη συνολική
παραγωγικότητα. Επίσης, αυτό σηµαίνει διαφορετικά αποτελέσµατα σε ατοµικό και σε
εθνικό επίπεδο (εθνική οικονοµία) (∆ιάγραµµα 2). Σύµφωνα µε την Έκθεση Ανθρώπινου
Κεφαλαίου (World Economic Forum, 2013: p. 3), «στον επιχειρηµατικό κόσµο, το ανθρώπινο
κεφάλαιο αποτελεί την οικονοµική αξία που απορρέει από το σύνολο των δεξιοτήτων του
απασχολούµενου». Από την άλλη, µε όρους πολιτικής, το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι η
ικανότητα του πληθυσµού να επηρεάζει θετικά την οικονοµική ανάπτυξη».
∆ιάγραµµα 2: Αλληλεπιδράσεις του Ανθρώπινου Κεφαλαίου.

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

3. Αξιολόγηση των Στόχων της Εκπαίδευσης στα Πλαίσια της Στρατηγικής «Ευρώπη
2020»
Το ζήτηµα του ανθρώπινου κεφαλαίου και της εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι αρκετά
περίπλοκο, διότι ο κοινωνικός αντίκτυπος της κρίσης είναι µεγάλος, µε την αυξανόµενη
κοινωνική ανισότητα να απειλεί την κοινωνική συνοχή της χώρας. Σύµφωνα µε πρόσφατη
µελέτη (Mitrakos, 2013), το µεγαλύτερο µερίδιο της ανισότητας οφείλεται στην εκπαίδευση
και στην απασχόληση. Στα πλαίσια λοιπόν της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (European
Commission, 2010), οι πρωταρχικοί στόχοι στον τοµέα της εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή
Ένωση διαµορφώνονται ως εξής:
1) Το ποσοστό των ατόµων ηλικίας 30-34 ετών µε πτυχίο τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης (π.χ. πανεπιστηµίου ή τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύµατος), θα πρέπει να
είναι τουλάχιστον 40% (32% για την Ελλάδα).
2) Το ποσοστό των ατόµων ηλικίας 18-24 ετών, που εγκαταλείπουν πρόωρα την
εκπαίδευση και την κατάρτιση θα πρέπει να είναι µικρότερο από 10% (οµοίως <10%, για την
Ελλάδα).
Ειδικότερα όσον αφορά την Ελλάδα, για τα έτη 2013, 2014 και 2015 ο πρώτος στόχος
επιτυγχάνεται, αφού το ποσοστό των ατόµων ηλικίας 30-34 ετών µε πτυχίο τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης καταµετρήθηκε αντίστοιχα 34.9%, 37.2% και 40.4%, παρουσιάζοντας αυξητική
τάση (Πίνακας 1) (Eurostat, 2016a).
Πίνακας 1. Ποσοστά ατόµων 30-34 ετών στην Ελλάδα, µε πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.

Έτη
Ποσοστά

2010
28.6

2011
29.1

2012
31.2

2013
34.9

2014
37.2

2015
40.4

Πηγή: Eurostat, (2016a) (online data code: t2020_41)

Όσον αφορά τα ποσοστά µεταξύ των φύλων, τα οποία παρουσιάζουν συνολικά αυξητική
τάση την τελευταία πενταετία, τα ποσοστά των γυναικών πτυχιούχων τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης είναι σαφώς υψηλότερα, συγκριτικά µε τα αντίστοιχα των ανδρών. Ως εκ
τούτου, η παραπάνω τάση, σαφώς υποδηλώνει την υπεροχή των γυναικών στη τριτοβάθµια
εκπαίδευση (Πίνακας 2) (Eurostat, 2016a).
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Πίνακας 2. Ποσοστά ατόµων 30 -34 ετών στην Ελλάδα, ανά φύλο µε πτυχίο τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης.

Έτη
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Άνδρες 26.2 26.8 28.1 30.8 32.9 35.3
Γυναίκες 31.1 31.5 34.2 39.0 41.6 45.5
Πηγή: Eurostat, (2016a) (online data code: t2020_41)

Συµπερασµατικά, αν και η Ελλάδα παρουσιάζει ποσοστό ατόµων µε πτυχίο τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης αρκετά υψηλό, και ειδικά για το 2015 ελαφρώς υψηλότερο από 40% (40.4%),
επιβάλλεται να υπογραµµίσουµε τη σηµαντική βελτίωση των σχετικών ποσοστών. Χαµηλά
ποσοστά φοίτησης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µπορούν να δηµιουργήσουν κενά σε
οικονοµικούς τοµείς που χαρακτηρίζονται από ένταση γνώσης και να επηρεάσουν την
παραγωγικότητα της οικονοµίας. Ως εκ τούτου, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ένα από
τα κύρια µελήµατα της συγκεκριµένης δράσης είναι η τριτοβάθµια εκπαίδευση, η οποία έχει
χαρακτηριστεί ως κύριο πεδίο δράσης για την επίτευξη «έξυπνης ανάπτυξης».
Όσον αφορά το δεύτερο στόχο, που αφορά άτοµα ηλικίας από 18 έως 24 ετών µε
κατώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και τα οποία δεν ήταν σε πρόγραµµα περαιτέρω
εκπαίδευσης ή κατάρτισης κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων εβδοµάδων, που
προηγήθηκαν της συλλογής των στοιχείων από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία
(Eurostat), για τα έτη από το 2010 έως το 2013, τα σχετικά ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης
της εκπαίδευσης καταγράφηκαν υψηλότερα από 10%, παρουσιάζοντας όµως µειωµένη τάση,
ανά έτος (Πίνακας 3). Ειδικά για το 2013, η επίτευξη ποσοστού µικρότερο από 10% δεν
επιτυγχάνεται οριακά (το αντίστοιχο ποσοστό υπολογίστηκε στο 10.1%). Ενώ για τα έτη
2014 και 2015, επιτυγχάνεται ο συγκεκριµένος στόχος µε ποσοστά 9.0% και 7.9% αντίστοιχα
(Πίνακας 3) (Eurostat, 2016b).
Πίνακας 3. Ποσοστά ατόµων 18-24 ετών, που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την
κατάρτιση στην Ελλάδα.

Έτη
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ποσοστά 13.5 12.9 11.3 10.1 9.0 7.9
Πηγή: Eurostat, (2016b) (online data code: t2020_40).

Για τα ποσοστά µεταξύ των φύλων, το σχετικό ποσοστό εγκατάλειψης παρουσιάζεται
υψηλότερο για τους άνδρες συγκριτικά µε τις γυναίκες, για όλη τη διάρκεια της χρονικής
περιόδου από 2010 έως 2015. Όµως, και στα δύο φύλα το σχετικό ποσοστό µειώνεται
σηµαντικά µε την πάροδο των ετών (Πίνακας 4) (Eurostat, 2016b).
Πίνακας 4. Ποσοστά ατόµων 18 -24 ετών, ανά φύλο που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση
και την κατάρτιση στην Ελλάδα.

Έτη
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Άνδρες 16.4 15.9 13.7 12.7 11.5 9.4
Γυναίκες 10.6 10.0 8.9 7.5 6.6 6.4
Πηγή: Eurostat, (2016b) (online data code: t2020_40).

Συµπερασµατικά, µπορούµε να καταλήξουµε ότι η Ελλάδα παρουσιάζει σηµαντική
πρόοδο για το δεύτερο στόχο, γεγονός που υποδηλώνει τη θετική επίδραση των πολιτικών.
∆εν θα πρέπει όµως να µειωθούν οι προσπάθειες για περαιτέρω µείωση των ποσοστών
εγκατάλειψης από την εκπαιδευτική διαδικασία, αφού η πρόωρη εγκατάλειψη αποτελεί
εµπόδιο στα πεδία της απασχόλησης και της οικονοµικής ανάπτυξης. Ειδικότερα, υψηλά
ποσοστά επηρεάζουν αρνητικά, µέσω της έλλειψης δεξιοτήτων και προσόντων, τόσο την
παραγωγικότητα όσο και την ανταγωνιστικότητα.
Ένα άλλο ερώτηµα που προκύπτει είναι ποια η συσχέτιση µεταξύ ανεργίας και
εκπαίδευσης; Ειδικότερα ποιο το µέτρο των δυσκολιών που τα άτοµα µε διαφορετικά επίπεδα
εκπαίδευσης έχουν να αντιµετωπίσουν στην αγορά εργασίας και ποια η επίδραση της
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εκπαίδευσης στη µείωση των πιθανοτήτων, ώστε το άτοµο να µην περιέλθει σε κατάσταση
ανεργίας;
Ο Πίνακας 5 παρουσιάζει ακριβώς την πιθανότητα άτοµα ηλικίας 25-64 ετών να είναι
άνεργα, ανάλογα µε το επίπεδο εκπαίδευσης, στην ελληνική αγορά εργασίας. Παρά το
γεγονός ότι υψηλά επίπεδα εκπαίδευσης συνδέονται µε µείωση της ανεργίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, για την Ελλάδα τα ποσοστά επικινδυνότητας παραµένουν ιδιαίτερα υψηλά.
Επιπλέον, στη χώρα καταγράφονται οι υψηλότερες τιµές ανά επίπεδα εκπαίδευσης,
συγκριτικά µε τα υπόλοιπα κράτη που ανήκουν στον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας
και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α) (OECD, 2014b).
Πιο συγκεκριµένα, για την περίοδο 2010-2013, η επικινδυνότητα ή οι πιθανότητες το
άτοµο να είναι άνεργο στην Ελλάδα, κατέγραφαν αυξητική τάση, παρουσιάζοντας τη µέγιστη
τιµή το έτος 2013, για όλες τις εκπαιδευτικές κατηγορίες (ISCED 0-2, ISCED 3 & 4 και
ISCED 5-8). Η συγκεκριµένη αυξητική τάση δικαιολογείται από το γεγονός της έναρξης της
οικονοµικής κρίσης στη χώρα, καθώς και της υπογραφής των µνηµονίων, µαζί µε την
επιβολή µέτρων που σχετίζονταν µε τον τοµέα της απασχόλησης και της αγοράς εργασίας.
Επιπλέον, σε µία περίοδο που διακρίνεται από την ένταση της γνώσης και του ανθρώπινου
κεφαλαίου, παρατηρούµε ότι τα άτοµα µε επίπεδο εκπαίδευσης: λιγότερο από πρωτοβάθµια
εκπαίδευση ή πρωτοβάθµια ή κατώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση παρουσιάζει την
υψηλότερη επικινδυνότητα συγκριτικά µε τις υπόλοιπες εκπαιδευτικές κατηγορίες (ανώτερη
δευτεροβάθµια και µεταδευτεροβάθµια ή τριτοβάθµια εκπαίδευση) (Πίνακας 5). Αντίθετα,
για τα έτη 2014 και 2015, η επικινδυνότητα ανεργίας µειώνεται και στις τρεις κατηγορίες,
αντικατοπτρίζοντας τη βελτίωση της οικονοµίας. Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι την
καλύτερη απόδοση παρουσιάζουν οι απόφοιτοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, µη
παραβλέποντας όµως το γεγονός ότι από το 2010 έως το 2015 κατέγραψαν σηµαντική
αύξηση +10.2 (Πίνακας, 5) (Eurostat, 2016c).
Πίνακας 5: Επικινδυνότητα ανεργίας (εκφρασµένη σε πιθανότητες) ανά επίπεδο εκπαίδευσης, για
άτοµα ηλικίας 25-64 ετών στην Ελλάδα.

Πηγή: Eurostat, (2016c) (online data code: tps00066)

4. Συµπεράσµατα -Προτάσεις
Αν και υποστηρίζεται ότι η οικονοµική κρίση είναι χρήσιµη και κατά κανόνα οδηγεί σε
αναδιαµορφώσεις και νέα αναπτυξιακά µοντέλα (Harvey, 2010: σ. 23), η κρίση είναι ακόµα
σε εξέλιξη. Αυτό σηµαίνει ότι η ανίχνευση των συνεπειών της κρίσης στον ελληνικό χώρο
και ιδιαίτερα στο τοµέα της απασχόλησης και γενικά στην αγορά εργασίας, άρα και όλη η
ανάλυση θα πρέπει να παραµείνει ένα έργο σε εξέλιξη. Πάρα ταύτα θα προχωρήσουµε σε µια
σειρά προτάσεων για τη διατύπωση των ανάλογων πολιτικών, η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για τους εµπλεκόµενους σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων.
Αρχικά, η ελληνική πολιτεία θα πρέπει να εστιάσει στη συστηµατική βελτίωση της
ποιότητας της εκπαίδευσης, µέσω των εκπαιδευτικών πολιτικών, προκειµένου να βελτιωθεί η
συµβολή της εκπαίδευσης και συνακόλουθα του ανθρώπινου κεφαλαίου στη µεγέθυνση της
οικονοµίας. Συγχρόνως επειδή εκπαίδευση και ανθρώπινο κεφάλαιο ταυτίζονται, επιβάλλεται
η παράλληλη βελτίωση της ποιότητας και έντασης του ανθρώπινου κεφαλαίου, αλλά και των
επενδύσεων που σχετίζονται µε αυτό. Αν και έχουν εντοπιστεί θετικές επιπτώσεις των
πολιτικών, εντούτοις πρέπει να γίνουν περαιτέρω ενέργειες, ώστε να µειωθεί ακόµη
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περισσότερο το ποσοστό της πρόωρης εγκατάλειψης από την εκπαίδευση και το σχολείο.
Από την άλλη όµως παρατηρείται υψηλό ποσοστό φοιτητών που ξεπερνούν την επίσηµη
διάρκεια των σπουδών τους. Όλα τα παραπάνω υπογραµµίζουν την αναποτελεσµατικότητα
του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος, αλλά και την αναποτελεσµα- τικότητα των
δηµόσιων επενδύσεων στην εκπαίδευση. Οι βασικές δράσεις θα πρέπει να περιλαµβάνουν την
καθοδήγηση και την παροχή συµβουλευτικής για την υποστήριξη µαθητών και φοιτητών, σε
όλα τα στάδια της σχολικής ζωής, ώστε να εξαλειφθεί το ποσοστό της πρόωρης
εγκατάλειψης του σχολείου αλλά και της στασιµότητας στο πανεπιστήµιο.
Επιπλέον, η ποιότητα της εκπαίδευσης θα πρέπει να βελτιωθεί και να καταστεί πιο άµεση
η σχέση µεταξύ της αγοράς εργασίας και της εκπαίδευσης (κυρίως µε τα πανεπιστήµια).
Στόχος όλων των κρατικών πολιτικών είναι η παροχή εκπαίδευσης, η οποία όµως θα µπορεί
να προσφέρει µελλοντική απασχόληση για όλους, µειώνοντας τις µεταναστευτικές κινήσεις
στο εξωτερικό και περιορίζοντας µε αυτόν τον τρόπο «τη διαρροή εγκεφάλων». Ωστόσο,
υπάρχει ένα µεγάλο χάσµα µεταξύ ζήτησης και προσφοράς. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό
του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος είναι επίσης η έλλειψη ελκυστικότητας της
Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Vocational Education and Training
- VET), που πρέπει να προσαρµοστεί καλύτερα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας (European
Commission, 2015).
Με την ύπαρξη αυξηµένων ποσοστών ανεργίας, θα πρέπει να αναπτυχθούν πολιτικές που
οδηγούν σε αύξηση των θέσεων απασχόλησης, έτσι ώστε να µειωθεί η φτώχεια. Στις
συγκεκριµένες όµως πολιτικές πρέπει να διευκρινίζονται οι συνθήκες απασχόλησης και το
ύψος των αποδοχών των θέσεων εργασίας που ενδεχοµένως θα δηµιουργηθούν. Και αυτό
γιατί συνήθως οι εργαζόµενοι που υπάγονται στις κατηγορίες µερικής απασχόλησης και
ελάχιστης εγγυηµένης απασχόλησης εµφανίζουν παρόµοια ποσοστά φτώχειας µε αυτά των
ανέργων, γεγονός το οποίο θέτει υπό αµφισβήτηση την αποτελεσµατικότητα των µέτρων που
προωθούν τις ευέλικτες σχέσεις εργασίας και τη µερική απασχόληση. Ναι µεν πρέπει να
επιτευχθούν επίπεδα πλήρους απασχόλησης, αλλά όχι επισφαλούς απασχόλησης, χωρίς τη
διατάραξη και την απελευθέρωση των εργασιακών σχέσεων.
Ειδικά σε περιόδους οικονοµικής κρίσης, η αναγκαιότητα για µια ριζική αλλαγή των
εφαρµοζόµενων κοινωνικών πολιτικών είναι αρκετά αυξανόµενη. Είναι απαραίτητο η
οικονοµική πολιτική να περιλαµβάνει έναν πυλώνα κοινωνικής πολιτικής, ο οποίος να
βασίζεται σε ένα «ενεργό κράτος πρόνοιας» µε την παροχή εξατοµικευµένων δράσεων
προώθησης της απασχόλησης, εξασφαλίζοντας για εκείνους που δεν µπορούν να εργαστούν,
τη δυνατότητα να ζήσουν αξιοπρεπώς και να συµβάλλουν όσο το δυνατόν περισσότερο στην
κοινωνία.
Σε κάθε περίπτωση, η πολιτική απασχόλησης της Ελλάδας θα πρέπει να ακολουθήσει νέα
πρότυπα στον τοµέα της απασχόλησης, προκειµένου να ακολουθήσει το νέο σύνθηµα «Νέες
δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας» του Προγράµµατος «Ευρώπη 2020». Συνεπώς, η
Ελλάδα ως κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να συµπορευθεί µε τη γραµµή
της ευρωπαϊκής πολιτικής, δεδοµένου ότι χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη όχι µόνο
αυξηµένης ανεργίας αλλά και την ύπαρξη άτυπης οικονοµίας. Η κατάσταση στον τοµέα της
απασχόλησης και στον ευρύτερο εργασιακό τοµέα απαιτεί συνδυασµό πολλαπλών
προσεγγίσεων και µεθόδων που θα αντιµετωπίζουν ολιστικά το πρόβληµα επειδή
παρουσιάζει όχι µόνο οικονοµικές συνέπειες, αλλά κοινωνικές και ψυχολογικές συνέπειες σε
κάθε άτοµο ξεχωριστά.
Χωρίς καµία αµφιβολία η χώρα βρίσκεται σε ένα ιστορικό σταυροδρόµι. Αλλά το
ερώτηµα παραµένει αν η Ελλάδα θα κάνει πλήρη χρήση όλων των ενδιαφεροµένων και των
ευκαιριών, προκειµένου να επιτευχθεί η οικονοµική και κοινωνική σταθερότητα, µαζί µε την
παράλληλη χρήση της κινητήριας δύναµης του ανθρώπινου κεφαλαίου και της εκπαίδευσης.
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Περίληψη
Η διαρκής οικονοµική ύφεση και τα αποτελέσµατά της επιτάσσουν την θεσµική και
συνταγµατική ενδυνάµωση της Περιφέρειας, όχι µόνο ως αυτοδιοικούµενης µονάδας
διοίκησης, αλλά και ως φορέα άσκησης της περιφερειακής πολιτικής της Ε.Ε. Η ενδυνάµωση
των περιφερειακών δοµών διοίκησης θα λάβει χώρα µέσα από τη θεσµική ενίσχυσή τους µε
περισσότερες αρµοδιότητες, αλλά και από την υιοθέτηση ενός σαφούς στρατηγικού
«αποκεντρωτικού» σχεδιασµού µε απο-πολιτικοποιηµένες δοµές αποκεντρωτικής διοίκησης,
και σταθερή συνεργασία µε όλες τις βαθµίδες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μέσα από την
συνεργασία αυτή θ’ αναπτυχθεί µία έντονη διαλεκτική σχέση µεταξύ των δύο θεσµών
διοικητικής οργάνωσης του Κράτους, ήτοι της διοικητικής αποκέντρωσης και της τοπικής
αυτοδιοίκησης, µε σκοπό την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη των παραµεθορίων,
ορεινών και νησιωτικών περιοχών, µέσα και από ένα πλέγµα κανόνων που θα διέπει την
πειθαρχηµένη διαχείριση των οικονοµικών πόρων, βάσει και των σύγχρονων κανόνων της
δηµόσιας ελεγκτικής, αλλά και της δράσης των ειδικών ελεγκτικών µηχανισµών του
Κράτους.
Λέξεις-κλειδιά: Περιφερειακή ανάπτυξη, Τοπική αυτοδιοίκηση, ∆ιοικητική
αποκέντρωση, Τοπική Αυτοδιοίκηση (α’ και β’ βαθµού), Συντονιστής Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης, Τοπικές υποθέσεις, Σύνταγµα 1975/86/2001/2008.
1. Εισαγωγή – Η συνταγµατική κατοχύρωση της περιφερειακής ανάπτυξης
Η έννοια της περιφερειακής ανάπτυξης2 στο σύγχρονο θεσµικό πλαίσιο, αποτελεί µία
µεγάλη πρόκληση για τον συνταγµατικό νοµοθέτη, ο οποίος καλείται να οριοθετήσει τη
νοµική της διάσταση, χωρίς να παρεκκλίνει από τον πυρήνα της σύγχρονης οικονοµίας,
καθώς και των βασικών αρχών διοίκησης και ελεγκτικής. Το φλέγον ζήτηµα της νοµικής
οριοθέτησης της περιφερειακής ανάπτυξης στη Χώρα, αποτελεί αρχικά µία πρόνοια της
πολιτικής και πολιτειακής εξουσίας, η οποία καλείται να προσδώσει στην συνταγµατική
1

Το παρόν άρθρο αποτελεί εξέλιξη εισηγήσεως των συγγραφέων (υπό τον ίδιο τίτλο), στα πλαίσια
του 19ου Επιστηµονικού Συνεδρίου του Συνδέσµου Ελλήνων Περιφερειολόγων, που διεξήχθη στη
Λαµία 12-13 Μαῒου 2016. Βλ. σχετικά, 19ο Επιστηµονικό Συνέδριο του Συνδέσµου Ελλήνων
Περιφερειολόγων «Οι περιφερειακές επιπτώσεις της ύφεσης της ελληνικής οικονοµίας και οι συνέπειές
τους», Λαµία 12-13 Μαῒου 2016, Κείµενα Επιστηµονικών Εισηγήσεων, σελ. 40 επ.
2
Σε σχέση µε τους αντικειµενικούς σκοπούς, βλ. Κόνσολας, Ν., 1997, Σύγχρονη Περιφερειακή
Οικονοµική Πολιτική, εκδ. Παπαζήσης, σελ. 187 επ.
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επιταγή έναν έντονα άµεσο και επιτακτικό και όχι κατευθυντήριο χαρακτήρα, µε ιδιαίτερη
έµφαση στο υφιστάµενο οικονοµικό σύστηµα3 και τον προγραµµατισµό που ακολουθείται,
είτε φιλελεύθερο, είτε ολοκληρωτικό4.
Το ισχύον Σύνταγµα της Χώρας στο άρθρο 106 παρ. 1 ορίζει ρητά ότι, «Για την εδραίωση
της κοινωνικής ειρήνης και την προστασία του κοινωνικού συµφέροντος το Κράτος
προγραµµατίζει και συντονίζει την οικονοµική δραστηριότητα στη Χώρα, επιδιώκοντας
να εξασφαλίσει την οικονοµική ανάπτυξη όλων των τοµέων της εθνικής οικονοµίας.
Λαµβάνει τα επιβαλλόµενα µέτρα για την αξιοποίηση των πηγών του εθνικού πλούτου, από
την ατµόσφαιρα και τα υπόγεια ή υποθαλάσσια κοιτάσµατα, για την προώθηση της
περιφερειακής ανάπτυξης και την προαγωγή ιδίως της οικονοµίας των ορεινών, νησιωτικών
και παραµεθόριων περιοχών»5.
Εκ της ανωτέρω σαφούς συνταγµατικής διατάξεως, η έννοια της περιφερειακής
ανάπτυξης συνδέεται άµεσα µε την προαγωγή της τοπικής οικονοµίας, κάθε περιοχής της
Χώρας, ανεξαρτήτως της γεω-µορφολογικής ιδιοµορφίας, µε κύριο άξονα την αξιοποίηση
όλων των πλουτοπαραγωγικών πηγών και την ενίσχυση των βασικών οικονοµικών
ελευθεριών. Εποµένως, η ανωτέρω έννοια έχει ήδη λάβει έναν πολυδιάστατο χαρακτήρα, τον
οποίο οφείλει να έχει υπόψη του, τόσο ο κοινός νοµοθέτης, όσο και η κανονιστικώς δρώσα
διοίκηση, ιδίως όταν προβαίνει στη διαίρεση της Χώρας σε διοικητικές περιφέρειες6, αλλά
και σε ευρύτερες Περιφέρειες για την πρακτική εφαρµογή της πολιτικής της Ε.Ε. για την
οικονοµική και κοινωνική συνοχή, µε την σύσταση των 5 Χωρικών Ενοτήτων7 (στα πλαίσια
του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013), αλλά και των Αναπτυξιακών Περιφερειών µε τον Ν. 1262/19828,
καθώς και µε τους λοιπούς Νόµους που επακολούθησαν9.
Η επίτευξη της περιφερειακής ανάπτυξης εξαρτάται άµεσα από την αποκεντρωµένη
οργανωτική δοµή της Χώρας10, καθώς και από το status της τοπικής αυτοδιοίκησης,
αναπτύσσοντας κατά τον τρόπο αυτό µία έντονα διαλεκτική σχέση µε τους θεσµούς της
διοικητικής αποκέντρωσης και της τοπικής αυτοδιοίκησης11, στο πλαίσιο της απαιτούµενης
συνεργασίας και αλληλεπίδρασής τους.
Το σύγχρονο µεταρρυθµιστικό πλαίσιο των νοµοθετικών ρυθµίσεων οφείλει, µέσα από τις
ρυθµίσεις που εισάγει, να λάβει υπ’ όψιν τη διοικητική αρχή της γενικότητας, µε βασική
υποχρέωση την εισαγωγή νοµοθετικών ρυθµίσεων στο σύνολο των Τοµέων που
επηρεάζονται άµεσα και όχι µονοσήµαντα στον ειδικότερο κλάδο του οποίου επιχειρείται
νοµοθετικά η αναµόρφωση-µεταρρύθµιση12, αλλά και το δηµοσιονοµικό συµφέρον της

3

Βλ. σχετικά, Τάχος, Αναστ., ∆ιοικητικό Οικονοµικό ∆ίκαιο, 7η εκδ., 1992, εκδ. Σάκκουλας,
Αθήνα- Θεσσαλονίκη, σελ. 177 επ.
4
Βλ. σχετικά, Βαβούρας, Ιωάν., 1991, Οικονοµική Πολιτική, Μέρος β΄, 2η εκδ., σελ. 17 επ.
5
Βλ. Μπαµπαλιούτας, Λ., 2007, Το σύγχρονο θεσµικό πλαίσιο της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης,
Τόµος Α’, εκδ. Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 59.
6
Βλ. σχετικά, το π.δ. 51/1987, µε το οποίο θεσπίσθηκαν οι τέως 13 (κρατικές) Περιφέρειες,
κατ’επιταγήν του άρθρου 61 παρ. 1 του Ν. 1622/1986.
7
Βλ. ενδεικτικά αντί άλλων, Μπαµπαλιούτας, Λ., 2007, Το σύγχρονο θεσµικό πλαίσιο της
ελληνικής δηµόσιας διοίκησης, Τόµος Α΄, ο.π., σελ. 476 επ. καθώς και Μπαµπαλιούτας, Λ. Μητσόπουλος, Κ.,
8
Βλ. και Μπαµπαλιούτας, Λ., - Μητσόπουλος, Κ., 2013, Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και
Περιφερειακή Πολιτική της Ε.Ε., εκδ. Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 191.
9
Βλ. εντελώς ενδεικτικά τους Ν. 1892/1990, 2234/1994, 2324/1995, 2601/1998, 2860/2000,
2874/2000, 3016/2002, 329/2004, 3614/2007 και 4314/2014.
10
Βλ. Μπαµπαλιούτας, Λ., Τόµος Α’, 2007, ο.π., σελ. 20 επ., 35 επ.
11
Για το θεσµό της τοπικής αυτοδιοίκησης και τα βασικά χαρακτηριστικά του, βλ. ενδεικτικά αντί
άλλων, Μπέσιλα-Βήκα, Ευρ., 2010, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Τόµος Ι, εκδ. Σάκκουλας, ΑθήναΘεσσαλονίκη, σελ. 1 επ.
12
Βλ. Τάχος, Αναστ., 1985, ∆ιοικητική Επιστήµη, Συµβολή στην οντολογική έρευνα της
ελληνικής δηµόσιας διοίκησης, 2η εκδ., σελ. 93
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Χώρας, σε συνδυασµό µε σαφείς και οριοθετηµένους στόχους, κατά τις διατάξεις του Ν.
3230/200413.
Εποµένως µέσα από την έντονα διαλεκτική σχέση µεταξύ των θεσµών της διοικητικής
αποκέντρωσης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, µε εκείνου της περιφερειακής ανάπτυξης στο
θεσµικό της επίπεδο, κάθε σύγχρονη διοικητική µεταρρύθµιση για την επίτευξη του
βέλτιστου αποτελέσµατος, απαιτεί την ύπαρξη πληροφόρησης των αναγκών (Reporting),
προγραµµατισµού (Planification) (τόσο από διοικητική άποψη, όσο και από οικονοµική
άποψη, µε την χάραξη αναπτυξιακών προγραµµάτων σε συνδυασµό µε τα χρησιµοποιούµενα
µέσα), οργάνωσης (Organization) (µε βάση τις πραγµατικές ανάγκες της περιφερειακής
διοίκησης και των αυτοδιοικούµενων οργανισµών), διεύθυνσης (Directing) (µε σαφή
στρατηγικό πλαίσιο και προσανατολισµό), συντονισµού (Coordination) (µε την ανάπτυξη των
διοικητικών ικανοτήτων των στελεχών), πρόσληψης ικανού προσωπικού (Staffing) (µε
ενίσχυση των υπηρεσιών της περιφέρειας), οικονοµικά µέσα (Budgeting) (µε ενίσχυση της
οικονοµικής αυτοτέλειας και διεύρυνση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας) και εντατικό
έλεγχο (Control) (µε σαφείς αποκλειστικές προθεσµίες, αλλά και διαδικασίες δηµόσιας
ελεγκτικής, που θα τονώνουν το αίσθηµα εµπιστοσύνης των διοικουµένων και την αρχή της
νοµιµότητας της διοικητικής δράσης)14.
Το βασικό ζήτηµα σε µία διοικητική µεταρρύθµιση, µε σαφή αναπτυξιακό χαρακτήρα
απαιτεί την ύπαρξη πολιτικής ουδετερότητας και την έλλειψη κοµµατικών παρεµβάσεων στο
έργο των φορέων της διοίκησης, µε ύπαρξη συµπαγούς κεντρικής διοίκησης, που θα
διαφυλάσσει την ενότητα Κράτους και λαού, µε αποτελεσµατική διαίρεση του Κράτους σε
επιµέρους διοικητικές γεωγραφικές ενότητες, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανωτέρω ενότητά
του, µε βάση τον ουσιώδη άξονα της διοικητικής αποκέντρωσης κατ’ άρθρο 101 του
Συντάγµατος15, καθώς και ενίσχυση των ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού, µε µεταβίβαση
αρµοδιοτήτων και οικονοµικών πόρων, όπως επιτάσσει το άρθρο 102 του Συντάγµατος16 17,
13

Βλ. σχετικά, Μπαµπαλιούτας, Λ., 2004, Ο Ν. 3230/2004 και η εισαγωγή της διοίκησης µε
στόχους στην ελληνική έννοµη τάξη. Οι σύγχρονες πρακτικές του management και η ένταξή τους στην
ελληνική δηµόσια διοίκηση, ΕπιστΕπετΑρµενόπουλου, Τόµος 25ος , σελ. 172 επ.
14
Βλ. Μπαµπαλιούτας, Λ., 2007, Το σύγχρονο θεσµικό πλαίσιο της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης,
Τόµος Α’, ο.π., σελ. 2 επ.
15
Σύµφωνα µε το οποίο, «1. Η διοίκηση του Κράτους οργανώνεται σύµφωνα µε το αποκεντρωτικό
σύστηµα. 2. Η διοικητική διαίρεση της Χώρας διαµορφώνεται µε βάση τις γεωοικονοµικές, κοινωνικές
και συγκοινωνιακές συνθήκες. 3. Τα περιφερειακά όργανα του Κράτους έχουν γενική αποφασιστική
αρµοδιότητα για τις υποθέσεις της περιφέρειάς τους. Τα κεντρικά όργανα του Κράτους, εκτός από
ειδικές αρµοδιότητες, έχουν τη γενική κατεύθυνση, το συντονισµό και τον έλεγχο νοµιµότητας των
πράξεων των περιφερειακών οργάνων, όπως νόµος ορίζει.4. Ο κοινός νοµοθέτης και η ∆ιοίκηση, όταν
δρουν κανονιστικά, υποχρεούνται να λαµβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών και
ορεινών περιοχών, µεριµνώντας για την ανάπτυξή τους.».
16
Σύµφωνα µε το οποίο, «1. Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισµούς
τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού. Υπέρ των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης
συντρέχει τεκµήριο αρµοδιότητας για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων. Νόµος καθορίζει το εύρος
και τις κατηγορίες των τοπικών υποθέσεων, καθώς και την κατανοµή τους στους επί µέρους βαθµούς.
Με νόµο µπορεί να ανατίθεται στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης η άσκηση αρµοδιοτήτων
που συνιστούν αποστολή του Κράτους. 2. Οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν διοικητική και
οικονοµική αυτοτέλεια. Οι αρχές τους εκλέγονται µε καθολική και µυστική ψηφοφορία, όπως νόµος
ορίζει. 3. Με νόµο µπορεί να προβλέπονται για την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών ή την
άσκηση αρµοδιοτήτων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης αναγκαστικοί ή εκούσιοι σύνδεσµοι
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης που διοικούνται από αιρετά όργανα. 4. Το Κράτος ασκεί στους
οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης εποπτεία που συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νοµιµότητας
και δεν επιτρέπεται να εµποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους. Ο έλεγχος
νοµιµότητας ασκείται, όπως νόµος ορίζει. Πειθαρχικές ποινές στα αιρετά όργανα της τοπικής
αυτοδιοίκησης, εκτός από τις περιπτώσεις που συνεπάγονται αυτοδικαίως έκπτωση ή αργία,
επιβάλλονται µόνο ύστερα από σύµφωνη γνώµη συµβουλίου που αποτελείται κατά πλειοψηφία από
τακτικούς δικαστές, όπως νόµος ορίζει. 5. Το Κράτος λαµβάνει τα νοµοθετικά, κανονιστικά και
δηµοσιονοµικά µέτρα που απαιτούνται για την εξασφάλιση της οικονοµικής αυτοτέλειας και των
πόρων που είναι αναγκαίοι για την εκπλήρωση της αποστολής και την άσκηση των αρµοδιοτήτων των
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εγκατάσταση στις ανωτέρω διοικητικές περιοχές δηµοσίων υπηρεσιών και ικανού
προσωπικού, τόσο σε ποσότητα, όσο και σε ποιότητα, µε διαδικασίες που θα διέπονται από
τις αρχές της ισότητας, της διαφάνειας και της αξιοκρατίας, υπό τον έλεγχο ανεξάρτητης
αρχής, θέσπιση του κατάλληλου µεταρρυθµιστικού θεσµικού πλαισίου άσκησης της
δηµόσιας διοίκησης.
2. Η µεταρρύθµιση στην αποκεντρωµένη διοίκηση (η απο-πολιτικοποίηση της
διοικητικής αποκέντρωσης)
Η άσκηση της αποκεντρωµένης κρατικής διοίκησης για πολλά έτη είχε έντονα πολιτικό
χαρακτήρα µε την θέσπιση του τέως-κρατικού Νοµάρχη (Ν. 3200/1955), του τέως Γενικού
Γραµµατέα Περιφέρειας (Ν. 2503/1997), του τέως Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης (Ν. 3852/2010)18 και τούτο διότι κατείχε θέση εκπροσώπου της κεντρικής
διοίκησης στην εδαφική Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, µε status µετακλητού υπαλλήλου 1ου
βαθµού των ειδικών θέσεων και µε αρµοδιότητα –εκτός των άλλων- της άσκησης εποπτείας
νοµιµότητας επί των αποφάσεων των ΟΤΑ. Κατ’ ουσίαν η ανωτέρω εποπτεία είχε και
στοιχεία πολιτικής εποπτείας νοµιµότητας, από «ουσιαστικά» πολιτικά-διοικητικά πρόσωπα,
µε βάση ένα status το οποίο διακρινόταν από έλλειψη χρονικών και ουσιαστικών θεσµικών
εγγυήσεων ως προς την άσκηση του έργου του.
Η απο-πολιτικοποίηση της άσκησης αποκεντρωµένης διοίκησης19 επήλθε µε τη θέσπιση
του µη κοµµατικού –πλέον- Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (άρθρο 28 Ν.
4325/2015). Η συνιστώµενη θέση είναι αντίστοιχη µε εκείνη του Προϊσταµένου Γενικής
∆ιεύθυνσης Υπουργείου και οι αποδοχές του Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης είναι
αυτές που προβλέπονται για τη θέση του Γενικού ∆ιευθυντή Υπουργείου. Ο Συντονιστής
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης διορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης για πενταετή θητεία, η οποία µπορεί να ανανεωθεί για µία
ακόµη φορά, αποκτώντας κατά τον τρόπο αυτό χρονικές εγγυήσεις. Ο Συντονιστής της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης επιλέγεται, από το Συµβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης
Προϊσταµένων Γενικών ∆ιευθύνσεων του άρθρου 160 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α’ 26), όπως
ισχύει20 και µπορεί να είναι, είτε δηµόσιος υπάλληλος, είτε υπάλληλος Νοµικού Προσώπου
∆ηµοσίου ∆ικαίου της κατηγορίας ΠΕ, ή ΤΕ, εφόσον :
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης µε ταυτόχρονη διασφάλιση της διαφάνειας κατά τη διαχείριση των
πόρων αυτών. Νόµος ορίζει τα σχετικά µε την απόδοση και κατανοµή, µεταξύ των οργανισµών
τοπικής αυτοδιοίκησης, των φόρων ή τελών που καθορίζονται υπέρ αυτών και εισπράττονται από το
Κράτος. Κάθε µεταβίβαση αρµοδιοτήτων από κεντρικά ή περιφερειακά όργανα του Κράτους προς την
τοπική αυτοδιοίκηση συνεπάγεται και τη µεταφορά των αντίστοιχων πόρων. Νόµος ορίζει τα σχετικά
µε τον καθορισµό και την είσπραξη τοπικών εσόδων απευθείας από τους οργανισµούς τοπικής
αυτοδιοίκησης.».
17
17 Βλ. Ράϊκος, Αθ., 2011, Συνταγµατικό ∆ίκαιο, Οργανωτικό Μέρος ΙΙ, 4η εκδ., εκδ. Νοµική
Βιβλιοθήκη, σελ. 252.
18
Βλ. Μπαµπαλιούτας, Λ., 2013, Το σύγχρονο θεσµικό πλαίσιο της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης,
Τόµος Β΄, εκδ. Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 15 επ., Πικραµένος, Μιχ., 2012, Όψεις της
διοικητικής οργάνωσης του Κράτους µετά τον Καλλικράτη, εκδ., Νοµική Βιβλιοθήκη, σελ. 18 επ.
19
Η ανάγκη για πολιτικά ουδέτερη δηµόσια διοίκηση αναφέρεται και στο εδάφιο 5.1 του Ν.
4336/2015 (ΦΕΚ Α’ 94), σύµφωνα µε το οποίο, «Οι αρχές προτίθενται να εκσυγχρονίσουν και να
ενισχύσουν σηµαντικά την ελληνική διοίκηση και να εφαρµόσουν, σε στενή συνεργασία µε την της
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένα πρόγραµµα οικοδόµησης ικανοτήτων και αποπολιτικοποίησης της
ελληνικής διοίκησης….».
20
Βλ. το ανωτέρω άρθρο (όπως ισχύει µετά τ’ άρθρα 2 του Ν. 4275/2014 (ΦΕΚ Α’ 149/15.7.2014)
και 43 παρ. 1 του Ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α’ 251/24.11.2014) ),κατά το οποίο, «1. Συνιστάται στο
Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης Συµβούλιο Υπηρεσιακής
Κατάστασης Προϊσταµένων Γενικών ∆ιευθύνσεων. Το Συµβούλιο αυτό είναι αρµόδιο για την εν γένει
υπηρεσιακή κατάσταση, εκτός των θεµάτων πειθαρχικού δικαίου και επιλογής, των Προϊσταµένων
επιπέδου Γενικής ∆ιεύθυνσης των δηµόσιων υπηρεσιών, µε την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων
διατάξεων και µε εξαίρεση την Ακαδηµία Αθηνών, τα Πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ, καθώς επίσης και για
τη συµµόρφωση προς δικαστικές αποφάσεις που αφορούν σε επιλογές Προϊσταµένων Γενικών
∆ιευθύνσεων που πραγµατοποιήθηκαν από το εκάστοτε αρµόδιο όργανο για την επιλογή
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α. έχει ασκήσει καθήκοντα Προϊσταµένου Γενικής ∆ιεύθυνσης για ένα έτος τουλάχιστον ή
β. έχει 15 τουλάχιστον έτη συνολικής πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας και έχει ασκήσει
καθήκοντα Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης για 3 τουλάχιστον έτη, και
γ. η επιλογή του στη θέση του Προϊσταµένου Γενικής ∆ιεύθυνσης και στη θέση
Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης να προέκυψε από Υπηρεσιακό Συµβούλιο, εκτός εάν δεν
πραγµατοποιήθηκαν κρίσεις από το αρµόδιο κατά τις οικείες διατάξεις Υπηρεσιακό
Συµβούλιο κατά την τελευταία διετία.
Για την επιλογή των επτά (7) Συντονιστών Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης εκδίδεται
Απόφαση - Προκήρυξη του Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης21, η
οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του προγράµµατος «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» (Ν.3861/2012, ΦΕΚ Α’
112), στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και
δηµοσιεύεται σε µία ηµερήσια εφηµερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας. Οι αιτήσεις των
υποψηφίων, οι οποίες πρέπει να αφορούν συγκεκριµένη Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση,
υποβάλλονται, µε σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα, στην υπηρεσία που ορίζεται στην
προκήρυξη, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, η οποία και αρχίζει από την εποµένη της
δηµοσίευσής της στην ηµερησία εφηµερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας.
Η επιλογή πραγµατοποιείται βάσει αντικειµενικών κριτηρίων, που αξιολογούνται, όπως :

Προϊσταµένων Γενικών ∆ιευθύνσεων σύµφωνα µε τις προϊσχύουσες διατάξεις περί επιλογής
Προϊσταµένων Γενικών ∆ιευθύνσεων. 2. Το Συµβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταµένων
Γενικής ∆ιεύθυνσης συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, είναι πενταµελές
και αποτελείται από έναν Αντιπρόεδρο του ΑΣΕΠ, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος, δύο λειτουργούς του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους µε βαθµό Νοµικού Συµβούλου ή Παρέδρου, ένα µέλος του ΑΣΕΠ
και έναν Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη, οι οποίοι υποδεικνύονται αρµοδίως. Γραµµατέας του
Συµβουλίου ορίζεται υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Με την ως άνω απόφαση ορίζονται ο Πρόεδρος, τα µέλη και ο
Γραµµατέας του Συµβουλίου µε ισάριθµους αναπληρωτές, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν την ίδια
ιδιότητα µε τα τακτικά µέλη. Εισηγητές στο Συµβούλιο ορίζονται τα µέλη του από τον Πρόεδρο. 3. Η
θητεία του Συµβουλίου Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταµένων Γενικών ∆ιευθύνσεων είναι
τετραετής και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου του έτους λήξης της θητείας τους. 4. Κατά την πρώτη
εφαρµογή του παρόντος η θητεία των µελών του Συµβουλίου αρχίζει από την ηµεροµηνία ορισµού
τους και λήγει στις 31.12.2018.».
21
Βλ. σχετικά, την υπ’ αριθµ. πρωτ. 44.466/17-12-2015 Απόφαση – Προκήρυξη αριθµ. 1ΣΑ∆/2015
του Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης για την επιλογή των επτά (7)
Συντονιστών Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων (Α∆Α : 6ΕΡΚ465ΦΘΕ-ΡΙΦ), κατόπιν της υπ’ αριθµ.
27.524/18.10.2015 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης «Επιλογή
των Συντονιστών των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων» (ΦΕΚ Β’ 2364 - Α∆Α: 6ΙΤ4465ΦΘΕ-ΘΤΟ).
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α. τα επαγγελµατικά προσόντα22, β. η εργασιακή - διοικητική εµπειρία23, γ. οι ικανότητεςδεξιότητες24 των υποψηφίων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο εισάγονται αντικειµενικά και µη
πολιτικά κριτήρια για την επιλογή των Προϊσταµένων των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων
σηµατοδοτώντας µία νέα από-πολιτικοποιηµένη τάση του κοινού νοµοθέτη, βασιζόµενη σε
σταθερά αξιοκρατικά κριτήρια, µε βάση τον λόγο της προσωπικής αξίας κάθε υποψηφίου
κατ’ εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 4 παρ. 1, 5 παρ. 1 και 103 παρ. 7 του
Συντάγµατος25.
Ρητώς ορίζεται ότι δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος, για την επιλογή, υπάλληλος, που
αποχωρεί, αυτοδικαίως, από την υπηρεσία εντός 3 ετών από τη λήξη της προθεσµίας
υποβολής της υποψηφιότητάς του. Ο ως άνω περιορισµός δεν ισχύει στην περίπτωση, κατά
την οποία, ο υπάλληλος περιλαµβάνει στην αίτησή του ρητή δέσµευση, ό,τι σε περίπτωση
που επιλεγεί, παραµένει στην υπηρεσία του µέχρι τη λήξη της θητείας και πάντως όχι πέραν
του 67ου έτους της ηλικίας του.
Επίσης, ρητώς αναφέρεται ότι δεν µπορεί να επιλεγεί εκείνος κατά του οποίου έχει
επιβληθεί τελεσίδικα πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίµου των αποδοχών του, καθώς
και εκείνος, που έχει παραπεµφθεί µε αµετάκλητο βούλευµα, ή µε απευθείας κλήση, στο
ακροατήριο, για κακούργηµα ή για πληµµέληµα της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του άρθρου 8
22

Ο βαθµός του βασικού τίτλου σπουδών πολλαπλασιάζεται µε τον συντελεστή 25. Ο βαθµός του
δεύτερου τίτλου σπουδών, εφόσον είναι της ίδιας εκπαιδευτικής βαθµίδας µε τον βασικό τίτλο
σπουδών, πολλαπλασιάζεται µε τον συντελεστή 7. Για το διδακτορικό δίπλωµα προστίθενται 200
µόρια. Για τον µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, προστίθενται 80 µόρια.
Για την επιτυχή αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης
προστίθενται 140 µόρια. Για την άριστη γνώση γλώσσας της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης προστίθενται 80
µόρια και για την πολύ καλή γνώση 50 µόρια. Για την άριστη γνώση γλώσσας άλλων χωρών, εκτός
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, προστίθενται 50 µόρια, για τη δε πολύ καλή γνώση 30 µόρια. Για την
πιστοποιηµένη επιµόρφωση προστίθενται, ανά ηµέρα, ένα µόριο επιµόρφωσης µε ανώτατο όριο τα 50
µόρια.
23
Ο χρόνος υπηρεσίας: µέχρι 300 µόρια (για κάθε έτος υπηρεσίας 10 µόρια µε ανώτατο όριο τα 30
έτη). Χρόνος υπηρεσίας µεγαλύτερος του εξαµήνου λογίζεται ως πλήρες έτος. Ο χρόνος υπηρεσίας σε
θέση Προϊσταµένου Γενικής ∆ιεύθυνσης: µέχρι 154 µόρια (για κάθε συµπληρωµένο µήνα 2,11 µόρια
µε ανώτατο όριο τους 73 µήνες). Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ή
ενδιάµεσου (µεταξύ ∆ιεύθυνσης και Τµήµατος) επιπέδου: µέχρι 300 µόρια (για κάθε συµπληρωµένο
µήνα 1,67 µόρια µε ανώτατο όριο τους 180 µήνες). Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση Προϊσταµένου
Τµήµατος ή αυτοτελούς γραφείου: µέχρι 200 µόρια (για κάθε συµπληρωµένο µήνα 1,11 µόρια µε
ανώτατο όριο τους 180 µήνες). Το σύνολο των µορίων που µπορεί να λάβει υποψήφιος από το χρόνο
υπηρεσίας σε θέση Προϊσταµένου Γενικής ∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης και Προϊσταµένου
Τµήµατος υπολογίζονται µε ανώτατο όριο τους 180 µήνες και δεν µπορεί να υπερβεί τα 380 µόρια.
24
(1) Υπηρεσιακή αξιολόγηση: µέχρι 200 µόρια. Τα κριτήρια της έκθεσης αξιολόγησης
αξιολογούνται βάσει της βαθµολόγησής τους στις εκθέσεις αξιολόγησης και λαµβάνεται υπόψη ο
µέσος όρος αυτής για κάθε κριτήριο µε συντελεστή βαρύτητας 6.
(2) Ειδικές δραστηριότητες, µέχρι 80 µόρια συνολικά, όπως: - συγγραφικό έργο (άρθρα, µελέτες,
προτάσεις) που σχετίζεται µε αντικείµενο της δηµόσιας διοίκησης γενικότερα, - εισηγήσεις,
ανακοινώσεις σε συνέδρια, ηµερίδες κ.λπ. συναφείς µε το αντικείµενο της δηµόσιας διοίκησης,
γενικότερα, καθώς και η διενέργεια Ε.∆.Ε. ή ανάκρισης που ανατίθενται στον υπάλληλο από την
υπηρεσία του, στο πλαίσιο του πειθαρχικού ελέγχου, - εκπροσώπηση σε Συµβούλια, Επιτροπές ή
Οµάδες Εργασίας, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό, ουσιαστικού περιεχοµένου, - µέλη
∆.Σ., Πρόεδροι, ∆ιοικητές και λοιπά όργανα διοίκησης Νοµικών Προσώπων του ∆ηµοσίου Τοµέα.
(3) Η ηθική αµοιβή του επαίνου ή το µετάλλιο διακεκριµένων πράξεων, εφόσον σχετίζονται µε το
αντικείµενο της υπηρεσίας: 70 µόρια.
(4) Συνέντευξη: µέχρι 350 µόρια.
Ο βαθµός του υποψηφίου προκύπτει από την ορθότητα και την πληρότητα των απαντήσεων µε
τυχαίες ερωτήσεις µέσα από τράπεζα ερωτήσεων. Σκοπός της συνέντευξης είναι να µορφώσει το
Συµβούλιο γνώµη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για
την άσκηση των καθηκόντων της θέσης για την οποία κρίνεται. Η συνέντευξη διενεργείται από το
Συµβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταµένων Γενικών ∆ιευθύνσεων.
25
Για την αρχή της αξιοκρατίας, βλ. σχετικά, Κοϊµτζόγλου, Ιωάν., 2003, Η αρχή της αξιοκρατίας
στο δηµόσιο δίκαιο, εκδ. Αντ. Σάκκουλας, σελ. 17 επ.

Λιγωµένου Α., Παπάζογλου-Μητροπούλου Α., Μπαµπαλιούτας Λ.,
Κείµενα Περιφερειακής Επιστήµης, Τοµος VII, (1), 2016, pp. 99-110

105

του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α’ 26), ήτοι για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία),
απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την
υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήµηση, καθώς και για
οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας
ή έγκληµα οικονοµικής
εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
Η ως άνω ρύθµιση καθίσταται ατελής, διότι θα πρέπει, λόγω και της φύσεως της
συγκεκριµένης θέσεως στην ιεραρχική κλίµακα, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητώς στην
οικεία νοµοθετική ρύθµιση, ν’ αποκλεισθεί και η περίπτωση επιλογής ως Συντονιστή του
προσώπου που έχει παραπεµφθεί, ως υπόδικος, µε τελεσίδικο βούλευµα για τ’ ανωτέρω
κακουργήµατα ή/και πληµµελήµατα, έστω και αν το αδίκηµα έχει παραγραφεί, του
προσώπου όπου, λόγω καταδίκης, έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώµατα και για όσο
χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, καθώς και του προσώπου όπου τελεί υπό στερητική
δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική), υπό επικουρική δικαστική συµπαράσταση
(πλήρη ή µερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
Οι αρµοδιότητες του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης έχουν έναν
σηµαντικό και επιτελικό χαρακτήρα για την ανάπτυξη της Περιφέρειας και αφορούν σχεδόν
όλους τους Τοµείς των ∆ηµοσίων Πολιτικών, όπως αυτές προβλέπονται από το ισχύον
Σύνταγµα και προωθούν την ανάπτυξη και των επιµέρους τοπικών κοινωνιών.
3. Η µεταρρύθµιση στο θεσµικό πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης και το ζητούµενο
της τοπικής ανάπτυξης - Η ενίσχυση του συνταγµατικού ρόλου της τοπικής
αυτοδιοίκησης
Το θεσµικό πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης, από το 2010 µε την ψήφιση του Ν.
3852/201026 (Πρόγραµµα Καλλικράτης) έως και την τρέχουσα χρονική περίοδο έχει υποστεί
αρκετές σηµαντικές αλλαγές, οι οποίες επηρέασαν την άσκηση διοίκησης επί των τοπικών
υποθέσεων, λόγω και της υφιστάµενης οικονοµικής κρίσεως στην οποία έχει περιέλθει η
Χώρα ειδικότερα στα πλαίσια αναµόρφωσης των οργανωτικών δοµών της τοπικής
αυτοδιοίκησης.
Η αδήριτη ανάγκη για αναθεώρηση του άρθρου 102 του ισχύοντος Συντάγµατος, αποτελεί
µία επιτακτική συνταγµατική ανάγκη, στο πλαίσιο της ενίσχυσης του δηµοκρατικού και
αναπτυξιακού ρόλου που καλούνται να διαδραµατίσουν οι ΟΤΑ, µέσα από την κατοχύρωση
θεσµών άµεσης δηµοκρατίας27, αλλά και το κυριότερο, µέσα και από την συνταγµατική
οριοθέτηση κανόνων συνεργασίας, τόσο µε την κεντρική και την αποκεντρωµένη κρατική
διοίκηση, όσο και µε την σαφή οριοθέτηση κανόνων διαχείρισης των οικονοµικών των ΟΤΑ
προς την κατεύθυνση της πλήρους εφαρµογής της αρχής της χρηστής δηµοσιονοµικής
διαχείρισης28και των επιµέρους συνιστωσών της, όπως οι αρχές της αποδοτικότητας, της
26

26 Βλ. Μπαµπαλιούτας, Λ., 2013, ο.π., σελ. 21 επ., Κτιστάκη, Στ., 2014, Εισαγωγή στη δηµόσια
διοίκηση, εκδ. Παπαζήσης, σελ. 69, Λαδιάς, Χρ., 2014, Ειδικά Θέµατα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκδ.
Παπαζήσης, σελ. 34 επ.
27
Βλ. Νικολόπουλος, Ηλ., 2016, Η πληρέστερη συνταγµατική κατοχύρωση των εννοιολογικών
στοιχείων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως στόχος της συνταγµατικής αναθεώρησης του άρθρου 102, σε
19ο Επιστηµονικό Συνέδριο του Συνδέσµου Ελλήνων Περιφερειολόγων «Οι περιφερειακές επιπτώσεις
της ύφεσης της ελληνικής οικονοµίας και οι συνέπειές τους», Λαµία 12-13 Μαῒου 2016, Κείµενα
Επιστηµονικών Εισηγήσεων, σελ. 46 επ.
28
Για την αρχή της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης (βλ. άρθρο 1 του Ν. 3871/2010).
Σύµφωνα µε την αρχή της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης, η διαχείριση της περιουσίας και των
υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, περιλαµβανοµένων των φυσικών
πόρων και των δηµοσιονοµικών κινδύνων της χώρας, πρέπει να διενεργείται µε σωφροσύνη και µε
γνώµονα την εξασφάλιση της δηµοσιονοµικής βιωσιµότητας.
Ειδικότερα, η αρχή αυτή εξειδικεύεται: α) στην αρχή της οικονοµικότητας,
β) στην αρχή της
αποδοτικότητας και γ) στην αρχή της αποτελεσµατικότητας.
α) Η αρχή της οικονοµικότητας :
Η αρχή της οικονοµικότητας, διέπει τη δράση και λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ηµοσίου, των
Ν.Π.∆.∆. και των Ο.Τ.Α. και επιβάλλει, ως ειδικότερη εκδήλωση της γενικής αρχής της χρηστής
δηµοσιονοµικής διαχείρισης, την εκπλήρωση των σκοπών τους µε την κατά το δυνατόν ελάχιστη
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οικονοµικότητας, της εύρυθµης λειτουργίας κ.ο.κ. Το ζητούµενο της συνταγµατικής
αναθεώρησης του άρθρου 102 του Συντάγµατος δεν αποτελεί απλά µία τυποποιηµένη
συνταγµατική διαδικασία, αλλά αποτελεί το βασικό στοιχείο ενίσχυσης, τόσο των
διοικητικών δοµών της τοπικής δηµοκρατίας, όσο και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της
ελληνικής Περιφέρειας, µέσα από ένα υγιές οικονοµικό περιβάλλον29, µε σταθερούς
ελεγκτικούς µηχανισµούς3030 µε ενδυνάµωση του ρόλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των
ελεγκτικών και διαχειριστικών αρχών των προγραµµάτων που εντάσσονται στην πολιτική της
Ε.Ε. για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή31.
Η θεσµική µεταρρύθµιση του «Καλλικράτη» µε τη δηµιουργία της Περιφέρειας ως ΟΤΑ
β’ βαθµού στη θέση της τέως Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης32, αλλά και η θεσµική µεταβολή
της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ βαθµού µε τη δηµιουργία ορεινών και νησιωτικών ∆ήµων,
συνέβαλλε σηµαντικά στην προσπάθεια ενίσχυσης της περιφερειοποίησης της ελληνικής
πολιτικής. Η προσπάθεια για εναρµόνιση µε τα ευρωπαϊκά δεδοµένα και πρότυπα, βρίσκει
εφαρµογή στον ρυθµιστικό ρόλο που διαδραµατίζει η αιρετή Περιφέρεια στην ανάπτυξη των

επιβάρυνση του προϋπολογισµού τους (βλ. σχετικά και Πράξεις Ι Τµ. Ε.Σ. 263/2009, 259/2010,
IV Τµ. 74/2004, 50/2005, 110/2007, VII Τµ. 54, 139/2006, 4, 263/2008). Άµεση συνέπεια των
ανωτέρω είναι το γεγονός ότι το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆. δεν επιτρέπεται να προβαίνουν σε δαπάνες
που δεν προβλέπονται από διάταξη Νόµου, εκτός εάν αυτές εξυπηρετούν τις λειτουργικές τους
ανάγκες, ή συµβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών τους (λειτουργικές δαπάνες). (Βλ. Πράξεις Ι Τµ.
Ελ.Σ. 263/2009, 252/2006, 18/2004, 74/2003 κ.λ.π.). Κατά τη διάταξη του άρθρου 1 του Ν. 3871/2010,
η αρχή της οικονοµικότητας επιβάλλει τα µέσα που χρησιµοποιούνται για την υλοποίηση των
κυβερνητικών πολιτικών πρέπει να διατίθενται έγκαιρα, στην ενδεδειγµένη ποιότητα και ποσότητα και
στην καλύτερη τιµή µε την χρήση των αναγκαίων µόνο διοικητικών πόρων.
β) Η αρχή της αποδοτικότητας :
Σύµφωνα µε την αρχή της αποδοτικότητας, οφείλεται η τήρηση της βέλτιστης δυνατής σχέσης
µεταξύ των χρησιµοποιούµενων µέσων και των αποτελεσµάτων που επιτυγχάνονται.
γ) Η αρχή της αποτελεσµατικότητας :
Κατά την αρχή της αποτελεσµατικότητας, ελέγχεται η επίτευξη των συγκεκριµένων αντικειµενικών
στόχων και των αποτελεσµάτων που έχουν εκ των προτέρων οριστεί. (Πρβλ. σχετικά και το Ν.
3230/2044 σχετικά µε την εισαγωγή της «διοίκησης µέσω στόχων» στην ελληνική δηµόσια διοίκηση).
29
Με ενδυνάµωση των υφισταµένων υποδοµών, βλ. Πετράκος, Γ. - Ψυχάρης, Γ., 2004,
Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα, εκδ. Κριτική, σελ. 224 επ.
30
Βλ. και σχετικά, Λιγωµένου, Άννα, 2008, Αρχές Ελεγκτικής ∆ιαδικασίας στο ∆ηµόσιο τοµέα,
σε Πρακτικά Ηµερίδας «Ελεγκτικό Συνέδριο και ΑΕΙ» (14 Απριλίου 2008), σελ. 13 επ., Πουλής, Στ.,
2016, Νέες µορφές ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο : Το Ετήσιο Πρόγραµµα Ελέγχου, σε «Η
∆ηµοσιονοµική Μεταρρύθµιση στην Ελλάδα», Πρακτικά ΙΘ’ Επιστηµονικού Συµποσίου Αφιερωµένου
στον Πρόεδρο ε.τ. του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ιωάννη Καραβοκύρη (Πέµπτη 12 και Παρασκευή 13
Μαρτίου 2015), Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστηµίου Πειραιώς (Τοµέας
Νοµικής Επιστήµης) – Ελεγκτικό Συνέδριο – ∆ικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς, σελ. 93 επ., Ζαχαράκη,
Ελ.-Βεν., 2016, Η συµβολή της ενιαίας αρχής πληρωµών σε µια ορθολογική, ελεγχόµενη και ταχεία
καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών των υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, στα ανωτέρω Πρακτικά, σελ.
105 επ., Ρακιντζής, Λέανδρ. – Σωκρ. και Ράπτη, Νικ., 2016, Ο οικονοµικός έλεγχος των ΟΤΑ από τον
Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, στα ανωτέρω Πρακτικά, σελ. 119 επ., Βενετσανοπούλου, Μ.
και Μπαµπαλιούτας, Λ., 2016, Οι ειδικοί µηχανισµοί του Κράτους στο πλαίσιο της δηµοσιονοµικής
µεταρρύθµισης, στα ανωτέρω Πρακτικά, σελ. 137 επ., Τσιάντη, Βασ., 2016, Ο έλεγχος των εσόδων
Ο.Τ.Α. Α’ βαθµού, Μια αναγκαία και επίκαιρη µεταρρύθµιση Ν. 3852/2010, στα ανωτέρω Πρακτικά,
σελ. 191 επ., Σώρος, Ιωάν., 2016, Η συµβολή της λογιστικής και του ελέγχου στη δηµοσιονοµική
διαχείριση, (Τυπική και Ουσιστική Εφαρµογή), στα ανωτέρω Πρακτικά, σελ. 209 επ. Πρβλ. και
Βενετσανοπούλου, Μ., 2014, Κακοδιοίκηση και διαφθορά στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, εκδ., Σάκκουλας,
Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 32 επ.
31
Πρβλ. Μπαµπαλιούτας, Λ. - Μητσόπουλος, Κ., Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, ο.π., σελ. 246 επ., 308
επ.
32
Βλ. Χλέπας, Ν. - Πάσχος, Λ., 2010, Οι αρµοδιότητες των νέων δευτεροβάθµιων Ο.Τ.Α.,
σε Σωτηρέλης, Γ. - Ξηρός, Θ. (επιµ.), Από τη Νοµαρχιακή στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση,
Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκδ. Παπαζήσης, σελ. 63 επ.
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έργων που εντάσσονταν αρχικά στο Ε.Σ.Π.Α. Ι (2007-2013)33 και που θ’ αναπτυχθούν στα
πλαίσια του νέου Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου (2014-2020)34, της πολιτικής της Ε.Ε. για
την οικονοµική και κοινωνική συνοχή35.
Η διαλεκτική σχέση που καλείται να λάβει χώρα, δεν έχει µόνο έναν έντονο θεσµικό
χαρακτήρα. Η απαιτούµενη συνεργασία όλων των µορφών και βαθµίδων διοίκησης, θα
πρέπει να έχει έναν έντονα απο-πολιτικοποιηµένο ρόλο, µε βάση τις αρχές του σχεδιασµού
της διοικητικής δράσης, της τεχνοκρατίας, της συνεργασίας και του «πνεύµατος
συνεργασίας», βασιζόµενη στις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας που
διέπουν το θεσµικό γίγνεσθαι της Ε.Ε., στην πορεία της διοικητικής σύγκλισης µεταξύ των
Κρατών-µελών36. Η ανωτέρω σχέση θα πρέπει να ενισχυθεί από τη δηµιουργία σταθερού
θεσµικού δηµοσιονοµικού πλαισίου, µε ποιοτικά στοιχεία και µε έµφαση στην ενδυνάµωση
των Ελεγκτικών Αρχών και την δηµιουργία µιας σταθερής ελεγκτικής διαδικασίας, χωρίς
γραφειοκρατική δοµή και καθυστέρηση στην παραγωγή ελεγκτικού έργου, αλλά πάντοτε µε
γνώµονα τον έλεγχο της νοµιµότητας και κανονικότητας των δαπανών37.
4. Επίλογος
Η επίτευξη της περιφερειακής ανάπτυξης στη Χώρα µας, απαιτεί γενναίες αποφάσεις σε
επίπεδο κεντρικής εξουσίας και απο-πολιτικοποιηµένη διοίκηση. Αποφάσεις πού θα δώσουν
την ευκαιρία για διαρθρωτικές αλλαγές, τόσο στο επίπεδο της άσκησης της κρατικής
αποκεντρωµένης διοίκησης και στο αυτοδιοικούµενο επίπεδο, µε ενίσχυση του αναπτυξιακού
ρόλου (ιδίως) των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού, όσο και στο επίπεδο των ελεγκτικών µηχανισµών
του Κράτους.
Μία διαλεκτική σχέση µεταξύ διοικητικής αποκέντρωσης και τοπικής αυτοδιοίκησης
απαιτεί σταθερό οικονοµικό και πολιτικό περιβάλλον, µε σταθερή προσήλωση στις
ευρωπαϊκές αρχές, σταθερούς και ενισχυµένους ελεγκτικούς µηχανισµούς38 (ως ελέχθη και
ανωτέρω), µε εµπιστοσύνη στο έργο τους, ειλικρινή, σαφή και ακριβή προϋπολογισµό, µε
προσήλωση στις βασικές αρχές του ∆ηµοσίου Λογιστικού, αλλά και βούληση για
ενδυνάµωση του «τοπικού γίγνεσθαι» µε θεσµούς άµεσης δηµοκρατίας39.
Η περιφερειακή ανάπτυξη, θεσµικά, αφορά όλα τα δηµόσια αγαθά, όπως για παράδειγµα η
υγεία, η παιδεία, η δικαιοσύνη κ.ο.κ. Αφορά όµως και το εργασιακό και επιχειρηµατικό
περιβάλλον (ιδίως στους τοµείς όπου υστερεί και µε έµφαση στην επιχειρηµατική
δραστηριότητα των αυτοδιοικούµενων οργανισµών για την οικονοµική ενδυνάµωσή τους40),
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Βλ. Μπαµπαλιούτας, Λ. - Μητσόπουλος, Κ., 2014, Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και περιφερειακή
πολιτική της Ε.Ε., εκδ. Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 188 επ., Λαδιάς, Χρ., 2013, Το
σύγχρονο θεσµικό πλαίσιο της περιφερειακής ανάπτυξης στην Ελλάδα, εκδ., Παπαζήσης, σελ. 157 επ.
34
Βλ. Μπαµπαλιούτας, Λ. - Μητσόπουλος, Κ., 2014, ο.π., σελ. 294 επ., Λαδιάς, Χρ., 2013, ο.π.,
σελ. 174 επ., Λαδιάς, Χρ., 2015, Οι ευρωπαϊκές περιφέρειες σήµερα, εκδ. Παπαζήσης, σελ. 364 επ.
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Αναφορικά µε την περιφερειακή σύγκλιση στην Ε.Ε., βλ. σχετικά, Λώλος, Σαρ., 2009, Οι
Ελληνικές Περιφέρειες, Οικονοµική σύγκλιση και συνοχή, εκδ. Gutenberg, σελ. 29 επ.
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Βλ. Σπανού, Καλλιόπη, 2001, Ελληνική ∆ιοίκηση και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, εκδ.
Παπαζήσης, σελ. 27 επ.
37
Για τον ασκούµενο έλεγχο νοµιµότητας και κανονικότητας των δαπανών, βλ. ενδεικτικά,
Κοκκίδου, Αλεξ., 2004, Οι αρµοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά το αναθεωρηµένο
άρθρο 98 του Συντάγµατος, εκδ. Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 11 επ.
38
Βλ. Βενετσανοπούλου, Μ., 2014, Κακοδιοίκηση και διαφθορά στη δηµόσια διοίκηση,
εκδ. Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 1-4.
39
Βλ. ενδεικτικά, Νικολόπουλος, Ηλ., 2016, Η πληρέστερη συνταγµατική κατοχύρωση των
εννοιολογικών στοιχείων της τοπικής αυτοδιοίκησης, ως στόχος της συνταγµατικής αναθεώρησης του
άρθρου 102, σε 19ο Επιστηµονικό Συνέδριο του Συνδέσµου Ελλήνων Περιφερειολόγων «Οι
περιφερειακές επιπτώσεις της ύφεσης της ελληνικής οικονοµίας και οι συνέπειές τους», Λαµία 12-13
Μαῒου 2016, Κείµενα Επιστηµονικών Εισηγήσεων, σελ. 46 επ.
40
Βλ. ενδεικτικά αντί άλλων, Λαδιάς, Χρ. - Παπάζογλου, Αιµ. - Μπαµπαλιούτας, Λ., 2014,
Η εφαρµογή του Προγράµµατος «Καλλικράτης» για τη Νέα Αρχιτεκτονική ∆οµή της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ως παράγων της Περιφερειακής εξειδίκευσης. Το ζήτηµα
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το οποίο δεν θα πρέπει να επηρεάζεται από πολιτικές σκοπιµότητες και νοµοθετήµατα που
εξελίσσονται ως ανεφάρµοστα στην πράξη.
Η ορθή-χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση και ο έλεγχος των δηµοσίων οικονοµικών µέσα
από τους θεσµούς της δηµόσιας ελεγκτικής41 θα µπορέσει να δώσει τις βάσεις για ανάπτυξη
της περιφέρειας, ενισχύοντας το αίσθηµα εµπιστοσύνης των πολιτών και εγκαθιδρύοντας µία
νέα σχέση τους µε τους αποκεντρωµένους φορείς.
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Περίληψη
Ο ρόλος του πολιτισµού ως ενός σηµαντικού πυλώνα στην αναπτυξιακή προσπάθεια των
τοπικών κοινωνιών κερδίζει σήµερα ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον των σχεδιαστών
και των κέντρων λήψης αποφάσεων, ως εργαλείο για την επιδίωξη στόχων τοπικής
ανάπτυξης. Η ολοκληρωµένη διαχείριση των πολιτιστικών πόρων ενός τόπου, µέσα από την
πρακτική του στρατηγικού πολιτιστικού σχεδιασµού για τη βιώσιµη αξιοποίησή τους και τη
διαµόρφωση της ταυτότητάς του, αποτελεί ζητούµενο, ενώ έµφαση δίνεται πλέον στην
προσέγγιση του συµµετοχικού πολιτιστικού σχεδιασµού, που επιχειρεί να αναδείξει τη
συµµετοχή των τοπικών κοινωνιών στη διαχείριση πόρων ιδιαίτερης, για αυτές, αξίας. Η
παρούσα εργασία εστιάζει στην παρουσίαση της εµπειρίας που αποκτήθηκε από την
υλοποίηση ενός καινοτόµου συµµετοχικού εγχειρήµατος στον ∆ήµο Κορυδαλλού, µέσα από
την υλοποίηση του έργου ‘DemoCU’ (Democratic Culture). Πιο συγκεκριµένα, η εργασία
εστιάζει στην παρουσίαση της µεθοδολογικής προσέγγισης που δοµείται και των εργαλείων
και τεχνικών που αξιοποιούνται µε σκοπό τη συµµετοχική διατύπωση των στόχων για την
ανάπτυξη ενός Ολοκληρωµένου Σχεδίου ∆ιαχείρισης Πολιτιστικών ∆οµών και Υποδοµών
της περιοχής µελέτης.
Λέξεις κλειδιά: πολιτιστικοί πόροι, πολιτιστικές δοµές/υποδοµές, τοπική ανάπτυξη,
στρατηγικός συµµετοχικός πολιτιστικός σχεδιασµός
1. Εισαγωγή
Είναι σήµερα ευρέως παραδεκτό ότι η ανάπτυξη του πολιτισµού, ως προϊόν κατάλληλου
σχεδιασµού, δηµιουργεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την οικονοµική ανάπτυξη, την κοινωνική
συνοχή, αλλά και την επικοινωνία και αλληλεπίδραση των κοινωνικών οµάδων. Σηµαντικό
ρόλο στην ανάπτυξη του πολιτιστικού τοµέα διαδραµατίζουν σήµερα οι φορείς τοπικής
αυτοδιοίκησης, µε την ανάληψη σειράς αρµοδιοτήτων από αυτό το επίπεδο λήψης
αποφάσεων και χάραξης πολιτιστικής πολιτικής. Οι δράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης στον
τοµέα του πολιτισµού συνιστούν «εργαλεία» µε πολλαπλά θετικά αποτελέσµατα για τις
τοπικές κοινωνίες, συµβάλλοντας στην κοινωνική/πολιτιστική αναβάθµιση των πολιτών,
στην ενεργοποίησή τους σε δηµιουργικούς τοµείς, στην αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου
των διαφορετικών κοινωνικών οµάδων και κυρίως των νέων, ενώ ακόµα µπορεί να
αποτελέσει κινητήριο δύναµη για την τοπική οικονοµική ανάπτυξη. Σηµαντική παράµετρο
για την ανάπτυξη αυτών των δράσεων αποτελεί η ανάπτυξη/υποστήριξη κατάλληλων
υποδοµών άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων και η διασφάλιση ίσης πρόσβασης σε
1

Υπεύθυνη για την επικοινωνία

112

Μαραβά Ν., Αλεξόπουλος Α., Στρατηγέα Α.,
Κείµενα Περιφερειακής Επιστήµης, Τοµος VII, (1), 2016, pp. 111-128

αυτές όλων των κοινωνικών οµάδων. Κυρίαρχο ρόλο επίσης διαδραµατίζουν οι δοµές της
τοπικής αυτοδιοίκησης που έχουν ως πεδίο ενασχόλησης την παροχή υπηρεσιών πολιτισµού,
καθώς και κάθε άλλου είδους δοµές του ιδιωτικού τοµέα (συλλογικότητες), τυπικές ή
άτυπες, που συνεισφέρουν στην ανάπτυξη του πολιτιστικού γίγνεσθαι µιας περιοχής.
Οι δυνατότητες προώθησης της πολιτιστικής ανάπτυξης µέσω των δοµών της τοπικής
αυτοδιοίκησης στηρίζονται, µεταξύ άλλων, στην ορθολογική χρήση των πόρων, στην
ανταποδοτικότητα των πολιτιστικών αγαθών, στον θεσµό της χορηγίας, στην ανάπτυξη
διαδηµοτικών συνεργασιών, στον αποτελεσµατικό συντονισµό των παρεµβάσεων, στα
στελέχη του πολιτισµού και το τοπικό καλλιτεχνικό δυναµικό, στην άοκνη συνεργασία της
τοπικής αυτοδιοίκησης µε τους φορείς πολιτισµού, στον σχεδιασµό της κατάλληλης
πολιτιστικής πολιτικής, στην αναζήτηση πόρων από ευρωπαϊκά και άλλα προγράµµατα
(Καραµπέκου και άλλοι 2012). Η αναβάθµιση του πολιτιστικού περιβάλλοντος καθιστά τις
τοπικές κοινότητες κέντρα δηµιουργικότητας και καινοτοµίας, µε πολλαπλασιαστικά
αποτελέσµατα για την κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη και συνοχή.
Η παρούσα εργασία εστιάζει το ενδιαφέρον της στην παρουσίαση της εµπειρίας που
αποκτήθηκε από την υλοποίηση ενός καινοτόµου συµµετοχικού εγχειρήµατος για την
ανάπτυξη ενός Ολοκληρωµένου Στρατηγικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης (ΟΣΣ∆) των Πολιτιστικών
∆οµών και Υποδοµών του ∆ήµου Κορυδαλλού. Πιο συγκεκριµένα, παρουσιάζει τη
µεθοδολογική προσέγγιση και τις µεθόδους/εργαλεία που αξιοποιήθηκαν για τη συµµετοχική
διατύπωση των στόχων του εν λόγω σχεδίου, καθώς και τα αποτελέσµατα της εφαρµογής της
στη συγκεκριµένη µελέτη περίπτωσης. Έµφαση δίνεται στη συµµετοχική διάσταση και την
προσπάθεια κινητοποίησης φορέων και πολιτών να εµπλακούν δηµιουργικά και να
συµβάλλουν στη διατύπωση στόχων, οι οποίοι αποτυπώνουν το όραµά τους για τον
πολιτισµό στην πόλη τους και µπορούν να αποτελέσουν εφαλτήριο για µια
αποτελεσµατικότερη διαχείριση των δυσµενών επιπτώσεων της τρέχουσας οικονοµικής
συγκυρίας µε «όχηµα» τον πολιτισµό.
2. Συµµετοχικός Πολιτιστικός Σχεδιασµός
Η παρούσα ενότητα εστιάζει αρχικά στον ρόλο του πολιτισµού ως ενός τοµέα που
διατρέχει οριζόντια τους τρεις πυλώνες της βιώσιµης ανάπτυξης, ενώ από πολλούς
θεωρείται ο τέταρτος πυλώνας της. Στη συνέχεια επικεντρώνεται στη σκιαγράφηση
της έννοιας του συµµετοχικού σχεδιασµού, ενώ τέλος αναδεικνύει τη διασύνδεση του
πολιτισµού και των συµµετοχικών διαδικασιών µέσα από την προσέγγιση του
συµµετοχικού πολιτιστικού σχεδιασµού.
Ο πολιτιστικός σχεδιασµός ως πυλώνας της βιώσιµης ανάπτυξης
Η αντίληψη για τη σηµασία του πολιτισµού ως κρίσιµου πυλώνα στην επιδίωξη
του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης (∆ιάγραµµα 1) αποκτά ολοένα και περισσότερους
υποστηρικτές. Μια κρίσιµη µάζα της διεθνούς επιστηµονικής κοινότητας είναι
πεπεισµένη ότι η ενσωµάτωση του πολιτισµού στην αναπτυξιακή στρατηγική είναι ζωτικής
σηµασίας για την αποτελεσµατική και βιώσιµη διαχείριση ενός µεγάλου αριθµού
τοπικών προκλήσεων. ∆εν είναι τυχαίο µάλιστα ότι σήµερα, σε συνθήκες κρίσης, η
οικονοµία του πολιτισµού και της δηµιουργίας βρίσκεται στην καρδιά της χάραξης
αναπτυξιακών στρατηγικών σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο (Λαζαρέτου 2014,
Stratigea και Katsoni 2015), επιδεικνύοντας µάλιστα αξιοπρόσεκτη ανθεκτικότητα.
Ο πολιτισµός, ως το σύνολο των δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην παραγωγή
πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών χρησιµοποιώντας σπάνιους συντελεστές παραγωγής,
είναι δυνατόν να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο, ακόµη και σε µικρές τοπικές οικονοµίες,
αφού (Παχάκη και άλλοι 2000):
•
Στηρίζεται σε πόρους που µπορούν να καταγραφούν σε οποιαδήποτε κοινωνία και
επίπεδο ανάπτυξης, αξιοποιώντας την ιδιοµορφία και µοναδικότητα των
χαρακτηριστικών κάθε τόπου.
•
Είναι εντάσεως ανθρώπινου κεφαλαίου και τοπικών πόρων, µπορεί δηλαδή να
λειτουργήσει και σε µικρή χωρική κλίµακα.
•
Χαρακτηρίζεται από έντονη ευελιξία κατά την οργάνωση και προβολή του, στοιχείο
που του προσδίδει αντοχή σε δύσκολες οικονοµικά περιόδους.
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Μπορεί να προσφέρει αισθητικές και πνευµατικές εµπειρίες τόσο στον τοπικό
πληθυσµό όσο και στους επισκέπτες του, δηµιουργώντας έτσι προστιθέµενη αξία σε µια
περιοχή.
•
Επηρεάζει το γενικότερο επίπεδο της δηµόσιας ζωής, ως παραγωγός δηµόσιων
αγαθών, ενώ παράλληλα συµβάλλει στη βελτίωση της αισθητικής µιας κοινωνίας.
•
Η αισθητική ανάπτυξη που τον χαρακτηρίζει επηρεάζει την ποιότητα και
εµπορευσιµότητα των περισσότερων αγαθών της αγοράς.
•
Ως πολιτιστικό - καλλιτεχνικό κεφάλαιο, αποκτά όλο και µεγαλύτερη αξία µε το
πέρασµα του χρόνου
•

∆ιάγραµµα 1: Ο πολιτισµός ως ο τέταρτος πυλώνας της βιώσιµης ανάπτυξης

Πηγή: New Zealand Ministry for Culture and Heritage, 2006

Η άνθιση του πολιτισµού δηµιουργεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την οικονοµική
ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την επικοινωνία/αλληλεπίδραση των κοινωνικών
οµάδων. Ο πολιτισµός αποτελεί πυλώνα για την ενηµέρωση, την επιµόρφωση, την
ευαισθητοποίηση, και την εν γένει κινητοποίηση των τοπικών πληθυσµών προς ευγενή
ιδανικά και αξίες. Οι ζυµώσεις που λαµβάνουν χώρα µέσα από δράσεις πολιτισµού
συµβάλουν στην ωρίµανση των κοινωνικών οµάδων και τη δηµιουργία υπεύθυνων και
ενεργών πολιτών.
∆ιαφαίνεται λοιπόν η ανάγκη κατανόησης των δεσµών και δυναµικών που αναπτύσσονται
µεταξύ των πολιτιστικών, περιβαλλοντικών, οικονοµικών και κοινωνικών µεταβλητών στην
επιδίωξη της βιώσιµης τοπικής ανάπτυξης, διαµορφώνοντας ένα συµµετοχικό πολιτιστικό
σχέδιο το οποίο, όπως διατυπώνει ο Hawkes (2001), πρέπει να είναι ένα πλάνο αρχών, να
αποτελεί τη βάση των τοπικών σχεδιασµών και να εµπνέει όλες τις τοµεακές πολιτικές. Η
άποψη αυτή διατυπώνεται επίσης στο πλαίσιο του έργου INHERIT (2007), όπου σηµειώνεται
ότι ο πολιτισµός µπορεί να αποτελέσει τον θεµέλιο λίθο για µια βιώσιµη και διαρκή
ανάπτυξη, οδηγώντας σε πολλαπλά ποιοτικά και ποσοτικά οφέλη για την οικονοµία και την
κοινωνία, µε την προϋπόθεση ότι ενσωµατώνει στόχους βιωσιµότητας. Στη βάση αυτή, ο
πολιτισµός αποτελεί ολοένα και περισσότερο το αντικείµενο ενδιαφέροντος των σχεδιαστών
και των κέντρων λήψης αποφάσεων ως µοχλός τοπικής ανάπτυξης (Stratigea και Katsoni
2015).
Η έννοια του συµµετοχικού σχεδιασµού
Η διαδικασία του σχεδιασµού και ο ρόλος του σχεδιαστή σε αυτή, έχουν δεχτεί
καταλυτικού χαρακτήρα επιρροές από τις σηµαντικές πολιτικές, οικονοµικές, κοινωνικές και
τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών, που καθόρισαν σε σηµαντικό βαθµό και
την εξέλιξη των θεωρητικών προσεγγίσεων του σχεδιασµού (Forester 1993, Creighton 2005).
Οι σύγχρονες θεωρήσεις αντιλαµβάνονται τον σχεδιασµό µε µια περισσότερο
ανθρωποκεντρική προσέγγιση (Ποζουκίδου 2000), οδηγώντας σε ένα νέο υπόδειγµα, όπου η
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εµπειρική γνώση των αποδεκτών του σχεδιασµού –της κοινωνίας δηλαδή– αποκτά ιδιαίτερη
αξία, αλληλεπιδρά και λειτουργεί συµπληρωµατικά µε την επιστηµονική γνώση των
σχεδιαστών, υπό το πλέγµα των περιορισµών του γενικότερου πλαισίου πολιτικής, εντός του
οποίου ο σχεδιασµός ασκείται (Στρατηγέα 2015). Η διαδικασία του σχεδιασµού έτσι αποκτά
νέο περιεχόµενο, θεωρητική και πρακτική βάση και περνά σε µια επόµενη φάση, µε τη
µετεξέλιξή της στο πλαίσιο του συµµετοχικού σχεδιασµού, ο οποίος αποτελεί σήµερα την
κυρίαρχη πρακτική για τη βελτίωση τόσο της ίδιας της διαδικασίας όσο και του
αποτελέσµατος του σχεδιασµού. Ο συµµετοχικός σχεδιασµός, όπως επισηµαίνεται και από
τον Καµχή (2007), συµβάλει στη δηµιουργία µιας πλατφόρµα επικοινωνίας µεταξύ των
κέντρων λήψης αποφάσεων και των σχεδιαστών από τη µία πλευρά και της κοινωνίας από
την άλλη, στην οποία επιχειρείται η τοποθέτηση σε ισότιµη βάση της επιστηµονικής γνώσης,
αλλά και κάθε συστήµατος κατανόησης της πραγµατικότητας που απορρέει από την
κοινωνία, όπως ηθικές αξίες, πολιτισµικές παραδόσεις, κ.ά. Μέσα από την πλατφόρµα αυτή
επιδιώκεται η διαβούλευση µεταξύ διαφορετικών οµάδων ενδιαφερόντων, αποτελώντας
ταυτόχρονα πεδίο αναζήτησης συναινετικών λύσεων σε προβλήµατα του σχεδιασµού, αλλά
και πλατφόρµα κοινωνικής µάθησης. Όπως επισηµαίνει ο Forester (1989), ο συµµετοχικός
σχεδιασµός επιχειρεί, µέσα από τη διαπραγµάτευση µεταξύ των διαφόρων οµάδων, να
οδηγήσει σε µια κατάσταση ισορροπίας, όπου όλοι οι εµπλεκόµενοι στη διαδικασία του
σχεδιασµού κατανοούν την αµοιβαία αλληλεξάρτησή τους εντός του κοινωνικού και
οικονοµικού πλαισίου στο οποίο δραστηριοποιούνται και, µέσα από αυτή τη θεώρηση,
διαµορφώνουν νέες αντιλήψεις και αξίες.
Ένα σηµαντικό στοιχείο της προσέγγισης του συµµετοχικού σχεδιασµού είναι η
προσπάθεια διασφάλισης κοινωνικής δικαιοσύνης στη λήψη απόφασης και τις τελικές
επιλογές µέσα από τη δηµιουργία, από τον σχεδιαστή, βήµατος έκφρασης των απόψεων όλων
των κοινωνικών οµάδων. Στο πλαίσιο αυτό, η προσέγγιση του συµµετοχικού σχεδιασµού
µπορεί να αποτελέσει επίσης µια διαδικασία ανακατανοµής δύναµης µεταξύ των
διαφορετικών κοινωνικών οµάδων (McGuirk 2001), µε αποτέλεσµα τον µετασχηµατισµό
κοινωνικών δοµών και σχέσεων και την ισότιµη πρόσβαση όλων των οµάδων σε πόρους
(Kanji και Greenwood 2001). Ταυτόχρονα, ο συµµετοχικός σχεδιασµός –κρινόµενος εκ του
αποτελέσµατος– αποτελεί µηχανισµό διασφάλισης κοινωνικής ειρήνης (Steyaert και Lisoir
2005), καθώς µπορεί να διασφαλίσει την εξοµάλυνση των συγκρούσεων, τη δηµιουργία
συναινετικού κλίµατος και τη δέσµευση των συµµετεχόντων στο τελικό προϊόν του
σχεδιασµού, στοιχεία που διασφαλίζουν την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή των αποφάσεων
που απορρέουν από αυτόν.
Η εφαρµογή της προσέγγισης του συµµετοχικού σχεδιασµού καθοδηγείται σήµερα σε
σηµαντικό βαθµό και από τις εξελίξεις στα θέµατα της χάραξης πολιτικής και τις
ακολουθούµενες από τους φορείς διοίκησης πρακτικές, που µπορούν να ιδωθούν υπό το
πρίσµα ενός νέου µοντέλου διακυβέρνησης (Pereira και Quintana 2002), το οποίο
διαµορφώνεται από τα µέσα της δεκαετίας του ’90 έως σήµερα. Στο νέο αυτό µοντέλο τα
ζητήµατα της συµµετοχής του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και η συνεργασία
µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων µερών για τη χάραξη πολιτικής αποκτούν εξέχουσα
σηµασία.
Η συµµετοχική προσέγγιση του πολιτιστικού σχεδιασµού
Στις ενότητες που προηγήθηκαν επιχειρήθηκε να αναδειχθεί η σηµασία τόσο του
πολιτισµού ως βασικού πυλώνα στις σύγχρονες αναπτυξιακές στρατηγικές, µε απώτερο στόχο
την επίτευξη της βιώσιµης ανάπτυξης, όσο και της συµµετοχικής προσέγγισης στη διαδικασία
του σχεδιασµού. Η ενσωµάτωση της συµµετοχικής σχεδιαστικής προσέγγισης στη
διαχείριση του τοµέα του πολιτισµού αποτελεί σήµερα µια πρακτική που κερδίζει διαρκώς
έδαφος, αναδεικνύοντας την ανάγκη αλλά και την προστιθέµενη αξία του συµµετοχικού
πολιτιστικού σχεδιασµού.
Ο συµµετοχικός πολιτιστικός σχεδιασµός µιας πόλης ως εργαλείο για την ολοκληρωµένη
και βιώσιµη τοπική ανάπτυξη αποτελεί αντικείµενο διαβούλευσης µεταξύ των τοπικών αρχών
διοίκησης, των φορέων και των πολιτών. Η συµµετοχική σχεδιαστική προσέγγιση στη
διαχείριση τοπικών πολιτιστικών πόρων βοηθά τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης:
•
στην αναγνώριση και καλύτερη κατανόηση των πολιτιστικών πόρων και της αξίας
τους για την τοπική κοινωνία,
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•
στη δόµηση ενός στρατηγικού σχεδίου αξιοποίησης αυτών, σύµφωνα µε τις επιλογές
όλων των τοπικών παραγόντων, διασφαλίζοντας έτσι την απαραίτητη συναίνεση στη χάραξη
πολιτικής, και
•
στην ολοκλήρωση των πολιτιστικών πολιτικών µε πολιτικές που ασκούνται σε άλλα
πεδία (π.χ. οικονοµικές, κοινωνικές), µε τον τοµέα του πολιτισµού και τις σχετικές µε αυτόν
πολιτικές να αποτελούν τη βάση για την οικοδόµηση µιας ολοκληρωµένης αναπτυξιακής
πολιτικής, εναρµονισµένης µε τις αξίες και τα οράµατα των τοπικών κοινωνιών, ως απόρροια
της πολιτιστικής ταυτότητας και διαδροµής τους. Η αναπτυξιακή αυτή πολιτική έχει στη
βάση της ως δεδοµένο ότι όλες οι πτυχές της πολιτιστικής ζωής µιας περιοχής µπορεί να
αποτελέσουν εν δυνάµει ανεκτίµητους πόρους δηµιουργίας και προόδου.
Μέσα από τον συµµετοχικό πολιτιστικό σχεδιασµό προβάλλονται τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά κάθε περιοχής, καθώς και νέες ευκαιρίες πολιτιστικής δράσης, που
στηρίζονται στην ορθολογική αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων, αλλά και των
πολιτιστικών δοµών και υποδοµών µιας περιοχής. Αναδεικνύονται επίσης δυνατότητες
εξειδίκευσης του ανθρώπινου δυναµικού, µέσω της προσπάθειας διατήρησης και ανάδειξης
της πολιτιστικής ταυτότητάς της, καθώς και ανάπτυξης της οικονοµίας του πολιτισµού και
της δηµιουργίας σε τοπικό επίπεδο, µε θετική συµβολή στην οικονοµική ευηµερία, στην
κοινωνική δικαιοσύνη, στην περιβαλλοντική υπευθυνότητα και στην πολιτιστική άνθηση.
Αξίζει να σηµειωθεί εδώ ο καταλυτικός ρόλος των κέντρων λήψης αποφάσεων, έτσι ώστε τα
αποτελέσµατα του συµµετοχικού πολιτιστικού σχεδιασµού και οι σχετικές κατευθύνσεις
πολιτικής που απορρέουν από αυτόν να ενσωµατώνονται σε όλες τις διαστάσεις των τοπικών
πολιτικών.
3. Η Συµµετοχική Προσέγγιση του 'DemoCU' στο Στάδιο της ∆ιατύπωσης
Σχεδιαστικών Στόχων
Στη σύγχρονη βιβλιογραφία τονίζεται ιδιαίτερα ο ρόλος της συµµετοχής του κοινού σε
όλα τα στάδια της διαδικασίας του σχεδιασµού για την αντιµετώπιση ενός παρόντος ή
µελλοντικού σχεδιαστικού προβλήµατος (Στρατηγέα 2015). Το στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα
σηµαντικό στο πλαίσιο του συµµετοχικού σχεδιασµού, καθώς αυτός αποτελεί στην ουσία του
µια προσέγγιση που δίνει έµφαση στη διαδικασία µε την οποία παράγεται το τελικό
αποτέλεσµα του σχεδιασµού, κάθε στάδιο της οποίας αποτελεί ένα πεδίο διαβούλευσης,
διαπραγµάτευσης, αλληλεπίδρασης, αναζήτησης του κοινού τόπου και λήψης των
αντίστοιχων αποφάσεων. Για την υλοποίηση της συµµετοχικής διαδικασίας σε κάθε στάδιο
του σχεδιασµού τίθενται οι στόχοι του εν λόγω σταδίου, ορίζονται οι συµµετέχοντες σε αυτό,
σχεδιάζονται τα βήµατα της διαδικασίας που ακολουθείται, επιλέγονται οι κατάλληλες
µέθοδοι συµµετοχής, κ.λ.π. Η παρούσα ενότητα εστιάζει στην παρουσίαση της προσέγγισης
που σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράµµατος ‘DemoCU’2 και των µεθόδων
που αξιοποιήθηκαν για την ουσιαστική εµπλοκή των διαφορετικών κοινωνικών οµάδων στο
στάδιο της διατύπωσης των στόχων του εν λόγω έργου, ένα ιδιαίτερα σηµαντικό στάδιο,
καθώς θέτει το πλαίσιο υλοποίησης όλων των επόµενων σταδίων της διαδικασίας
σχεδιασµού.
3.1. .Στάδια και Συµµετέχοντες
Ο στόχος του ‘DemoCU’ αφορά στην υλοποίηση µιας πολυεπίπεδης συµµετοχικής
προσέγγισης για την ευαισθητοποίηση, ενεργοποίηση και προώθηση της συµµετοχής φορέων
και πολιτών στη διαµόρφωση ενός Ολοκληρωµένου Στρατηγικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης των
Πολιτιστικών ∆οµών και Υποδοµών του ∆ήµου Κορυδαλλού. Η πολυεπίπεδη συµµετοχική
αυτή προσέγγιση ακολουθείται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας του συµµετοχικού
2

Tο έργο ‘DemoCU’ ή µε τον πλήρη τίτλο του «Ανάπτυξη Συµµετοχικής Μεθοδολογίας και eΠλατφόρµας για τη Xάραξη Ολοκληρωµένης Πολιτιστικής Πολιτικής σε Τοπικό Επίπεδο – Πιλοτική
Εφαρµογή στον ∆ήµο Κορυδαλλού», χρηµατοδοτήθηκε από το Πρόγραµµα «Είµαστε όλοι Πολίτες»
2009-2014, µε Φορέα Επιχορήγησης τον Χρηµατοδοτικό Μηχανισµό του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου (ΕΟΧ) (EEA Grants) για τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) στην Ελλάδα και Φορέα
∆ιαχείρισης της Επιχορήγησης το Ίδρυµα Μποδοσάκη.
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πολιτιστικού σχεδιασµού, συνιστώντας µια θεώρηση που αποσκοπεί στην κοινωνική
ωρίµανση, τη συνεργασία και δικτύωση στο επίπεδο της περιοχής µελέτης µε την εµπλοκή
των πολιτών, των φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το όλο εγχείρηµα έχει ως απώτερο
σκοπό του την αξιοποίηση του τοµέα του πολιτισµού ως «όχηµα» για την τοπική ανάπτυξη
και την κοινωνική συνοχή. Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειωθεί ότι παρά το γεγονός ότι δεν
υφίσταται ένα ιδεατό µοντέλο για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασµού (Joyce 2015),
µια λογική αλληλουχία της διαδικασίας αυτού σε συγκεκριµένα βήµατα και στάδια
υλοποίησης ακολουθείται συνήθως στη διεθνή πρακτική (Creative City 2010, Μεταξάς και
Λαλένης 2006).
Η συγκεκριµένη αλληλουχία απαντάει στα εξής βασικά ερωτήµατα (∆εκλέρης 1989):
•
Πού είµαστε σήµερα;
•
Πού θέλουµε να είµαστε;
•
Πώς θα πάµε;
Στην περίπτωση του συµµετοχικού πολιτιστικού σχεδιασµού, τα παραπάνω
εµπλουτίζονται µε δύο ακόµη βασικά ερωτήµατα (Στρατηγέα και άλλοι 2016β; Ψαρρού
2013):
•
Πώς θα ενισχυθεί η συµµετοχή των πολιτών και των πολιτιστικών φορέων;
•
Πώς θα ενσωµατωθεί η πολιτιστική διάσταση στον σχεδιασµό της περιοχής;
Σε κάθε στάδιο της παραπάνω λογικής αλληλουχίας, σχεδιάζονται και υλοποιούνται
συγκεκριµένες δράσεις, µε συγκεκριµένες µεθόδους συµµετοχής και συµµετέχοντες,
επιχειρώντας να απαντήσουν αποτελεσµατικά στα βασικά αυτά ερωτήµατα.
Η απάντηση στο ερώτηµα ‘Που ΕΙΜΑΣΤΕ;’ αποτελεί το πρώτο στάδιο του πολιτιστικού
σχεδιασµού ή/και του στρατηγικού σχεδιασµού γενικότερα (Μεταξάς και Λαλένης 2006) και
περιλαµβάνει την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, τον προσδιορισµό του πολιτιστικού
προφίλ της περιοχής, τη χαρτογράφηση / οπτικοποίηση των πολιτιστικών πόρων, δοµών και
υποδοµών και τέλος την αξιολόγηση της περιοχής µελέτης και του πολιτιστικού προφίλ
αυτής (Στρατηγέα και άλλοι 2015α; Ψαρρού, 2013).
Η απάντηση στο ερώτηµα ‘Που θέλουµε να ΕΙΜΑΣΤΕ;’ αποτελεί το δεύτερο στάδιο του
στρατηγικού σχεδιασµού, άρρηκτα συνδεδεµένο µε το πρώτο. Στο στάδιο αυτό επιδιώκεται,
µέσω της αξιολογικής αποτύπωσης των αποτελεσµάτων του πρώτου σταδίου, η διαµόρφωση
κοινών στόχων και συγκεκριµένων στρατηγικών προτεραιοτήτων και κατευθύνσεων
πολιτιστικής πολιτικής της υπό µελέτης περιοχής.
Στο έργο ‘DemoCU’, η παραπάνω διαδικασία υλοποιείται µέσα από σειρά σταδίων, στα
οποία επιδιώκεται η συµµετοχή πολιτών και τοπικών οµάδων που έχουν ενδιαφέρον,
επηρεάζονται ή µπορούν να συνεισφέρουν στη βελτίωση του επιδιωκόµενου αποτελέσµατος.
Οι εµπλεκόµενοι στη συµµετοχική διαδικασία διατύπωσης των στόχων παρουσιάζονται στο
∆ιάγραµµα 2. Πιο συγκεκριµένα αυτοί είναι:
∆ιάγραµµα 2: Η έκφραση της έννοιας της συµµετοχής στο έργο ‘DemoCU’

Πηγή: Στρατηγέα και άλλοι, 2016α
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α) Η Πολιτιστική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης (ΠΕ∆), άτυπη επιτροπή που δηµιουργείται στο
πλαίσιο του ‘DemoCU’ και συνίσταται από εκπροσώπους πολιτιστικών φορέων της περιοχής
µελέτης. Ο ρόλος της ΠΕ∆ είναι να επικουρεί την προσπάθεια της ερευνητικής οµάδας, να
συµβάλλει στην ανάπτυξη του τελικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Πολιτιστικών ∆οµών και
Υποδοµών του ∆ήµου Κορυδαλλού, καθώς επίσης να συµβάλλει στην επεξεργασία της
πληροφορίας που συλλέγεται από τις ακολουθούµενες συµµετοχικές διαδικασίες και τη
σταδιακή ενσωµάτωσή της στο τελικό σχέδιο.
β) Η ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης (∆Ε∆) του ∆ήµου Κορυδαλλού, επιτροπή µε
θεσµικό ρόλο στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση (Ν. 3852/2010,
Άρθρο 76), που συνεισφέρει στη συµµετοχική διαδικασία, εκφράζοντας τις ανάγκες, επιλογές
και προτεραιότητες των λοιπών οµάδων της τοπικής κοινωνίας, όπως αυτές εκπροσωπούνται
στην εν λόγω επιτροπή.
γ) Οι πολίτες και οι φορείς πολιτισµού του ∆ήµου Κορυδαλλού, η παρουσία των οποίων
αποσκοπεί στη συλλογή πληροφορίας σχετικής µε τις απόψεις και τις προσδοκίες τους από
την ανάπτυξη του πολιτιστικού τοµέα στην περιοχή τους. Η πληροφορία αυτή διευρύνει τον
ορίζοντα της ερευνητικής οµάδας σχετικά µε τα χαρακτηριστικά, τις διαστάσεις και το
περιεχόµενο του Ολοκληρωµένου Σχεδίου ∆ιαχείρισης των Πολιτιστικών ∆οµών και
Υποδοµών.
Η αξιοποίηση των παραπάνω οµάδων στη συµµετοχική διαδικασία διασφαλίζει τη
διατύπωση/συλλογή των διαφορετικών απόψεων γύρω από τον τοµέα του πολιτισµού για τη
βελτίωση του τελικού παραγόµενου προϊόντος του πολιτιστικού σχεδιασµού. Η εµπλοκή ενός
σηµαντικού πλήθους πολιτών µε διαφορετική προέλευση, υπόβαθρο, γνώση, κοινωνική και
οικονοµική κατάσταση, φύλο, κοινωνικές ιδιαιτερότητες, κ.λπ. διασφαλίζει την ίση
δυνατότητα συµµετοχής όλων των κοινωνικών οµάδων στο συµµετοχικό σχεδιαστικό
εγχείρηµα του ‘DemoCU’, ικανοποιώντας µια βασική αρχή κάθε συµµετοχικής διαδικασίας.
Η µεθοδολογική προσέγγιση που δοµήθηκε για τη συµµετοχική διατύπωση των στόχων του
Ολοκληρωµένου Στρατηγικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης των Πολιτιστικών ∆οµών και Υποδοµών
του ∆ήµου Κορυδαλλού περιλαµβάνει τρία διακριτά στάδια (∆ιάγραµµα 3):
•
Το πρώτο στάδιο επικεντρώνεται στην εµβάθυνση στο εξωτερικό περιβάλλον της
περιοχής µελέτης, επιχειρώντας να αποκωδικοποιήσει τις εξελίξεις αυτού σχετικά µε τον
τοµέα του πολιτισµού και τις επιπτώσεις τους τόσο στην περιοχή µελέτης όσο και στον τοµέα
του πολιτισµού ειδικότερα.
•
Το δεύτερο στάδιο στοχεύει στην ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος της
περιοχής µελέτης, µε σκοπό να εµβαθύνει στα κοινωνικο-οικονοµικά και άλλα
χαρακτηριστικά της, αλλά και τα χαρακτηριστικά του πολιτιστικού τοµέα σε αυτή,
επιχειρώντας ακόµη τη συµµετοχική αξιολόγηση του εν λόγω τοµέα. Από την ανάλυση αυτή
απορρέει ένα σύνολο από σηµαντικές διαπιστώσεις.
•
Το τρίτο στάδιο επιχειρεί την κριτική αξιολόγηση της πληροφορίας που προκύπτει
από τα δύο παραπάνω στάδια και, αξιοποιώντας τη συµµετοχική προσέγγιση, οριοθετεί τα
κρίσιµα ζητήµατα του τοµέα του πολιτισµού στην περιοχή µελέτης, µε σκοπό την
αποτελεσµατικότερη διατύπωση των στόχων του Ολοκληρωµένου Στρατηγικού Σχεδίου
∆ιαχείρισης των Πολιτιστικών ∆οµών και Υποδοµών.
Η υλοποίηση των παραπάνω σταδίων στηρίζεται στην αξιοποίηση κατάλληλων
σχεδιαστικών εργαλείων που δίνουν τη δυνατότητα µιας πιο συστηµατικής εµβάθυνσης στα
ζητήµατα που εµπλέκονται και µιας περισσότερο συστηµατικής οργάνωσης της
συµµετοχικής διαδικασίας. Πιο συγκεκριµένα αξιοποιούνται:
•
Η προσέγγιση PEST (Political, Economic, Societal and Technological) για την
ανάλυση των εξελίξεων του εξωτερικού περιβάλλοντος. Η καταγραφή των εξελίξεων αυτών
αποτελεί αντικείµενο µελέτης από την ερευνητική οµάδα. Η εκτίµηση των επιπτώσεών τους
στην ανάπτυξη του πολιτιστικού τοµέα στην περιοχή µελέτης αποτελεί αντικείµενο της
συµµετοχικής διαδικασίας που ακολουθείται, µε σκοπό την ενηµέρωση των συµµετεχόντων
σχετικά µε το περιβάλλον λήψης απόφασης, που οι εξελίξεις αυτές αναµένεται να
διαµορφώσουν, και τη συµµετοχική αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεων από αυτό στην
εξέλιξη του τοµέα του πολιτισµού στην περιοχή µελέτης (∆ιάγραµµα 3 – Ενότητα 1).
•
Η ποιοτική µέθοδος αξιολόγησης SWOT (Strengths, Weakenesses, Opportunities and
Threats), η οποία αξιοποιείται για την αξιολόγηση του πολιτιστικού τοµέα στην περιοχή
µελέτης (εσωτερικό περιβάλλον).

Μαραβά Ν., Αλεξόπουλος Α., Στρατηγέα Α.,
Κείµενα Περιφερειακής Επιστήµης, Τοµος VII, (1), 2016, pp. 111-128

118

•
Η µέθοδος της δηµόσιας διαβούλευσης, µε τη βοήθεια της οποίας µέσα από µια
οργανωµένη συζήτηση και αλληλεπίδραση µεταξύ της σχεδιαστικής οµάδας, της τοπικής
αρχής και φορέων και πολιτών από την τοπική κοινωνία στο πλαίσιο ηµερίδας διαβούλευσης,
επικοινωνούνται οι σηµαντικές διαπιστώσεις από την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης
της περιοχής µελέτης και του τοµέα του πολιτισµού, µε σκοπό τη συλλογή της εµπειρικής
γνώσης και αντίληψης γύρω από αυτές και την περαιτέρω βελτίωση και οριστικοποίησή τους
(∆ιάγραµµα 3-Ενότητα 2). Η οριστικοποίηση των διαπιστώσεων, σε συνδυασµό µε την
πληροφορία που απορρέει από τα υπόλοιπα στάδια της συµµετοχικής διαδικασίας για τη
διατύπωση των στόχων, οριοθετεί το πλαίσιο για την κωδικοποίηση των κρίσιµων ζητηµάτων
που πρέπει να αντιµετωπιστούν από το Ολοκληρωµένο Στρατηγικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης των
Πολιτιστικών ∆οµών και Υποδοµών.
∆ιάγραµµα 3: Στάδια διατύπωσης στόχων στο πλαίσιο της συµµετοχικής προσέγγισης του
‘DemoCU’

*

ΟΑΠ: Οργανισµός Άθλησης & Πολιτισµού ∆ήµου Κορυδαλλού

•
Η µέθοδος των Οµάδων Εστίασης –Focus Groups–, η οποία αξιοποιείται για: (α) τη
συµµετοχική αξιολόγηση των επιπτώσεων στον τοµέα του πολιτισµού από τις εξελίξεις του
εξωτερικού περιβάλλοντος, µε τη συµµετοχή των µελών της ΠΕ∆ (∆ιάγραµµα 3 – Ενότητα
1), (β) τη συµµετοχική αξιολόγηση του τοµέα του πολιτισµού στον ∆ήµο Κορυδαλλού µε τη
συµµετοχή των µελών της ΠΕ∆ (∆ιάγραµµα 3 – Ενότητα 2), και (γ) την οριστικοποίηση της
αρχικής διατύπωσης των κρίσιµων ζητηµάτων του πολιτισµού στην περιοχή µελέτης, µε τη
συµµετοχή των µελών της ∆Ε∆ (∆ιάγραµµα 3 – Ενότητα 3), που προσδίδει νοµιµοποίηση
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στην τελική διατύπωση των ζητηµάτων αυτών προς περαιτέρω αξιοποίηση στο έργο, ενώ
ταυτόχρονα διασφαλίζει την αποδοχή σε πολιτικό επίπεδο, καθώς η συγκεκριµένη επιτροπή
αποτελεί συµβουλευτικό όργανο της δηµοτικής αρχής.
•
Τα βιωµατικά εργαστήρια, που αποσκοπούν στην προσέγγιση συγκεκριµένων
οµάδων-στόχων (π.χ. νέοι, ηλικιωµένοι) και τη διερεύνηση των ιδιαίτερων αναγκών τους στο
πεδίου του πολιτισµού. Υλοποιήθηκαν 4 βιωµατικά εργαστήρια µε θέµατα: «Ο πολιτισµός
µας ενώνει», «Ο πολιτισµός αφορά και στην τρίτη ηλικία», «Πολυπολιτισµικός πολιτιστικός
διάλογος» και «Οι νέοι δηµιουργούν».
Η παραπάνω πολυεπίπεδη συµµετοχική διαδικασία οδηγεί στη συλλογή ποιοτικής
πληροφορίας, η οποία επεξεργαζόµενη κατάλληλα από την ερευνητική οµάδα συµβάλλει στη
συµµετοχική διατύπωση/οριστικοποίηση των τελικών στόχων του Ολοκληρωµένου
Στρατηγικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης των Πολιτιστικών ∆οµών και Υποδοµών του ∆ήµου
Κορυδαλλού.
3.2. Η Συµµετοχική Προσέγγιση στην Ανάλυση του Εσωτερικού Περιβάλλοντος
Η συµµετοχική προσέγγιση στο στάδιο αυτό του συµµετοχικού πολιτιστικού σχεδιασµού
στοχεύει τόσο στην ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος –περιοχή µελέτης–, µέσα από
τον προσδιορισµό και τη χαρτογράφηση των πολιτιστικών φορέων, όσο και στη διερεύνηση
των αναγκών της τοπικής κοινωνίας, λαµβάνοντας υπόψιν και τις νέες συνθήκες που
διαµορφώνονται σε µια περίοδο πολυεπίπεδης κρίσης.
Η διαθέσιµη πληροφορία των τεχνοκρατών και της πολιτικής ηγεσίας είναι δεδοµένη,
συνήθως ποσοτική οπότε δεν αποτυπώνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της υπάρχουσας
πραγµατικότητας, ενώ πολλές φορές παρουσιάζει την πραγµατικότητα αυτή µε έναν
µεροληπτικό τρόπο. Ακόµη, η τεχνοκρατική ανάλυση των διαθέσιµων δεδοµένων δεν µπορεί
πάντοτε να καλύψει τις ανάγκες σε πληροφορία, ποιοτική και ποσοτική. Στο συγκεκριµένο
έργο, παρά το γεγονός της τεκµηριωµένης ανάλυσης της υπάρχουσας κατάστασης της
περιοχής µελέτης από την ερευνητική οµάδα, το έλλειµµα γνώσης σε σχέση µε τον αριθµό, το
εύρος αλλά και τις αδυναµίες/δυνατότητες των πολιτιστικών φορέων της περιοχής ήταν
πρόδηλο από την αρχή του έργου.
Ειδικότερα για τον προσδιορισµό του πολιτιστικού προφίλ της πόλης, ήταν εξ αρχής
κατανοητό ότι µια ολοκληρωµένη αντίληψη, πέραν της καταγραφής των δοµών/υποδοµών
πολιτισµού του ∆ήµου Κορυδαλλού, που αποτελούν τον βασικό πυρήνα πολιτιστικής
δραστηριότητας στην πόλη, απαιτούσε τον προσδιορι- σµό/χαρτογράφηση όλων των
πολιτιστικών πόρων της περιοχής, µέσα από την ενεργοποίηση σειράς παραγόντων, όπως
της δηµοτικής αρχής, της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της, των φορέων πολιτισµού
κ.λπ. Η ενεργοποίηση των παραπάνω παραγόντων στηρίχθηκε µεθοδολογικά σε δύο βασικές
τεχνικές (βλ. Στρατηγέα και άλλοι 2015β):
•
στην ανάλυση συµµετεχόντων και τον εντοπισµό των οµάδων που είναι κρίσιµο να
εµπλακούν στη συµµετοχική διαδικασία, και
•
στην κατάρτιση µιας στρατηγικής για την ενεργοποίηση των οµάδων αυτών, µε την
παράλληλη συστηµατική παρακολούθηση της υλοποίησης της στρατηγικής αυτής από την
ερευνητική οµάδα.
Έτσι η ανάληψη µιας σειράς δράσεων επικοινωνίας και η οργάνωση των αντίστοιχων
συµµετοχικών διαδικασιών ήταν κρίσιµη για την επιτυχή υλοποίηση των στόχων του σταδίου
της ανάλυσης του εσωτερικού περιβάλλοντος και συνέβαλε ουσιαστικά στην
ενεργοποίηση/δέσµευση των συµµετεχόντων, στην παροχή προς την ερευνητική οµάδα της
απαιτούµενης πληροφορίας για την πληρέστερη εικόνα των µελετώµενων προβληµάτων και
στη δηµιουργία «πρεσβευτών» του έργου στην τοπική κοινωνία.
Οι δράσεις εµπλοκής φορέων και πολιτών στο στάδιο ανάλυσης της υπάρχουσας
κατάστασης περιλαµβάνουν (Πίνακας 1):
•
Την εναρκτήρια συνάντηση του ‘DemoCU’, µια δράση επικοινωνιακού κυρίως
χαρακτήρα, που αποσκοπούσε στην ενηµέρωση της τοπικής κοινωνίας σχετικά µε το έργο και
την αποκατάσταση επικοινωνίας µε µια σηµαντική για αυτό οµάδα, και συγκεκριµένα τους
πολιτιστικούς φορείς µε δράση στην περιοχή µελέτης. Η συνάντηση συνέβαλε στη
δηµιουργία ενός καταλόγου φορέων και ατόµων µε σηµαντική δράση, γνώση και βαθµό
επιρροής στα πολιτιστικά δρώµενα. Από την πληροφορία αυτή δηµιουργήθηκε, µέσα από
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συγκεκριµένη διαδικασία επιλογής, η ΠΕ∆, ως άτυπο συντονιστικό και συµβουλευτικό
όργανο διαβούλευσης µε σηµαντικό ρόλο σε όλη τη συµµετοχική µεθοδολογική προσέγγιση
του ‘DemoCU’.
•
∆ιαβουλεύσεις µε την ΠΕ∆, αξιοποιώντας τη συµµετοχική µέθοδο των Focus
Groups, σε συγκεκριµένα στάδια της ανάλυσης της υπάρχουσας κατάστασης.
•
Συλλογή πληροφορίας µέσω ερωτηµατολογίων για σειρά ζητηµάτων του
συγκεκριµένου σταδίου προς εµπλουτισµό του γνωσιακού υπόβαθρου της ερευνητικής
οµάδας. Η σχετική πληροφορία συλλέγεται από 70 πολιτιστικούς φορείς, που
δραστηριοποιούνται στην περιοχή µελέτης σε ποικίλους τοµείς της τοπικής πολιτιστικής
δηµιουργίας,.
•
∆ιενέργεια βιωµατικών εργαστηρίων σε συγκεκριµένες οµάδες-στόχους για τη
διερεύνηση των αναγκών τους και των τρόπων µε τους οποίους µπορούν αυτές να εµπλακούν
δηµιουργικά σε δράσεις πολιτισµού.
Πίνακας 1: Σύνοψη πλαισίου συµµετοχικής διαδικασίας κατά την ανάλυση της υφιστάµενης
κατάστασης

Στην πρώτη συνεδρία της ερευνητικής οµάδας µε την ΠΕ∆, συζητήθηκαν οι βασικές
διαπιστώσεις της έκθεσης της υπάρχουσας κατάστασης του ∆ήµου, ενώ παράλληλα
διερευνήθηκε η δυνατότητα συλλογής πληροφορίας µέσω δοµηµένων ερωτηµατολογίων, τα
οποία καταρτίστηκαν σε συνεργασία µε αυτήν και συµπληρώθηκαν κατ’ αρχάς από τα µέλη
της.
Η συµµετοχική διαδικασία για την εµπλοκή των πολιτιστικών φορέων ξεκίνησε µε
τη διεξαγωγή µιας πρωτογενούς έρευνας προσδιορισµού του πολιτιστικού προφίλ της πόλης
που διεξήχθη µέσω:
(α) τηλεφωνικής προσωπικής επικοινωνίας µε τους φορείς, µε τη βοήθεια των στελεχών
του ∆ήµου, για την επικαιροποίηση του καταλόγου και τη δηµιουργία µιας βάσης δεδοµένων
των πολιτιστικών φορέων της περιοχής µελέτης, και
(β) συµπλήρωσης δοµηµένων ερωτηµατολογίων από τους πολιτιστικούς φορείς της
πόλης
που
στόχευε, ανάµεσα σε άλλα, στον προσδιορισµό των βασικών
πλεονεκτηµάτων/µειονεκτηµάτων της πολιτιστικής δραστηριότητας στην περιοχή µελέτης,
των σχετικών µε τους φορείς, τις υποδοµές, την πολιτιστική πολιτική του ∆ήµου κ.ά.
Η µέθοδος συλλογής πληροφορίας µε τη βοήθεια ερωτηµατολογίων αν και δεν θεωρείται
ότι εντάσσεται στις συµµετοχικές διαδικασίες (Στρατηγέα 2015), στο παρόν έργο αποτέλεσε
ένα αρχικό στάδιο συµβουλευτικής της ερευνητικής οµάδας από τους τοπικούς φορείς,
καθώς:
•
οδήγησε στην αποτύπωση και αξιολόγηση των πολιτιστικών πόρων της περιοχής,
•
αποτέλεσε το έναυσµα για µια συνεχή και αµφίδροµη επικοινωνία µε τους φορείς,
•
εν µέρει συµπληρώθηκε µε διάλογο και προσωπική επικοινωνία των στελεχών του
ΟΤΑ µε τους φορείς, στο πλαίσιο προσωπικών συναντήσεων.
Ουσιαστικά οι φορείς κλήθηκαν να αξιολογήσουν, µέσα από την προσωπική τους γνώση
και εµπειρία, την υφιστάµενη κατάσταση της πολιτιστικής δραστηριότητας της περιοχής,
παρέχοντας πληροφορία που αξιοποιείται για την ανάλυση SWOT του τοµέα του πολιτισµού.
Με τον τρόπο αυτό, η ανάλυση SWOT παίρνει τη µορφή µιας συµµετοχικής αξιολόγησης
από τους ίδιους τους ενδιαφερόµενους. Η αξιολόγηση του τοµέα του πολιτισµού από τους
πολιτιστικούς φορείς και τα µέλη της ΠΕ∆ οδήγησε στη διατύπωση και ιεράρχηση:
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•
των πλεονεκτηµάτων/αδυναµιών της πολιτιστικής πολιτικής του ∆ήµου, όπως
αυτή ασκείται µέσω του θεσµοθετηµένου οργάνου του (ΟΑΠ), και
•
των πλεονεκτηµάτων/αδυναµιών των πολιτιστικών φορέων/υποδοµών της περιοχής
µελέτης.
Τα ερωτηµατολόγια συνέβαλλαν παράλληλα στη συλλογή ποιοτικής πληροφορίας σχετικά
µε τις δράσεις των εν λόγω φορέων, την αντίληψή τους για τις επιπτώσεις της κρίσης στη
δράση τους και στην τοπική κοινωνία, αλλά και το όραµα και τον σχεδιασµό των δράσεών
τους για τα επόµενα χρόνια, στοιχείο που αναµένεται να επηρεάσει σηµαντικά τη µελλοντική
εικόνα του πολιτισµού στην περιοχή µελέτης.
3.3. Η Συµµετοχική Προσέγγιση στην Ανάλυση του Εξωτερικού Περιβάλλοντος
Ένα σηµαντικό στάδιο για την υλοποίηση του πολιτιστικού στρατηγικού σχεδιασµού είναι
η διερεύνηση των εξελίξεων του εξωτερικού περιβάλλοντος, εντός του οποίου θα ληφθούν οι
όποιες αποφάσεις για την ανάπτυξη του τοµέα του πολιτισµού στην περιοχή µελέτης. Η
διερεύνηση αυτή απαιτεί την εµβάθυνση σε µια σειρά από κυρίαρχες µεταβλητές, οι εξελίξεις
των οποίων αναµένεται να οριοθετήσουν σειρά κρίσιµων ζητηµάτων που πρέπει να ληφθούν
υπόψη στη χάραξη της στρατηγικής.
Ένα χρήσιµο εργαλείο για την ανάλυση των τάσεων του εξωτερικού περιβάλλοντος που
µπορούν δυνητικά να επηρεάσουν είτε θετικά είτε αρνητικά µια επιχείρηση, έναν φορέα ή
έναν τοµέα (στη συγκεκριµένη περίπτωση τον τοµέα του πολιτισµού), είναι η ανάλυση PEST
(Political, Economic, Socio-cultural, Technological). Οσο µεγαλύτερη είναι η αβεβαιότητα
και η πολυπλοκότητα του θέµατος που µελετάται, τόσο µεγαλύτερη είναι η συµβολή της
PEST.
Στο ‘DemoCU’, η αξιοποίηση της ανάλυσης PEST συνέβαλε ουσιαστικά στη µελέτη
αρκετών τάσεων και εξελίξεων του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος –πολιτικό/ρυθµιστικό
περιβάλλον, οικονοµικό, τεχνολογικό και κοινωνικό. Η συµµετοχική εφαρµογή της ανέδειξε
τάσεις εξέλιξης των παραπάνω περιβαλλόντων και τον βαθµό επιρροής τους στο υπό εξέταση
πρόβληµα, που η αρχική διερεύνηση από την ερευνητική οµάδα δεν είχε εντοπίσει.
Ειδικότερα, η συµµετοχική προσέγγιση της ανάλυσης του εξωτερικού περιβάλλοντος
διεξήχθη ως εξής:
•
Αναλύθηκαν από την ερευνητική οµάδα σειρά κειµένων πολιτικής και, σε
συνεργασία µε εµπειρογνώµονες, επιχειρήθηκε µια πρώτη ανάγνωση των θεµελιωδών
τάσεων των παραπάνω περιβαλλόντων, που αναµένεται να επηρεάσουν τον τοµέα του
πολιτισµού της περιοχής µελέτης.
•
∆ιεξήχθη η συµµετοχική διαδικασία υλοποιώντας (Πίνακας 2):
α) µια ανοικτή συζήτηση µε φορείς, πολίτες και ακαδηµαϊκούς, όπου επιδιώχθηκε η
αποτύπωση των
διαφορετικών απόψεων (συµφωνία ή µη) µε τις τάσεις που είχε καταγράψει η ερευνητική
οµάδα, καθώς και ο περαιτέρω εµπλουτισµός τους, και
β) ένα Focus Group µε τα µέλη της ΠΕ∆, όπου παρουσιάστηκαν τα επεξεργασµένα
αποτελέσµατα του προηγούµενου σταδίου, ιεραρχήθηκαν οι τάσεις αυτές µε βάση την
πιθανότητα εµφάνισής τους και αναγνωρίστηκαν οι τρεις σηµαντικότερες για κάθε ένα από
τα περιβάλλοντα της ανάλυσης PEST. Ταυτόχρονα διατυπώθηκε η πιθανή επίδραση αυτών
[θετική (+) ή αρνητική (-)] και η σχετική επεξήγησή της στην ανάπτυξη του πολιτισµού στην
περιοχή µελέτης (Πίνακας 3).
3.4. Συνθετική Συµµετοχική Αξιολόγηση-∆ιατύπωση Κρίσιµων Ζητηµάτων
Σε περίοδο οικονοµικής και δηµοσιονοµικής ύφεσης, ο στρατηγικός σχεδιασµός της
πολιτιστικής ανάπτυξης µιας περιοχής θα πρέπει να είναι εστιασµένος, αξιοποιώντας µε
σύνεση ανθρώπινους και οικονοµικούς πόρους που βρίσκονται σε στενότητα. Η συµµετοχική
διαδικασία, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της ανοικτής διαβούλευσης για τις βασικές
διαπιστώσεις από την υφιστάµενη κατάσταση της περιοχής, ανέδειξε µια σειρά από
ανάγκες/προβλήµατα/απόψεις/οράµατα πολιτών και φορέων, που δεν είναι εύκολο και
εφικτό να αντιµετωπιστούν ούτε καν σε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα.
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Πίνακας 2: Σύνοψη πλαισίου συµµετοχικής διαδικασίας κατά την ανάλυση του εξωτερικού
περιβάλλοντος

Πίνακας 3: Τάσεις εξωτερικού περιβάλλοντος που διερευνήθηκαν στο ‘DemoCU’και η επίπτωσή
τους στον τοµέα πολιτισµού στον ∆ήµο Κορυδαλλού

Πηγή: Στρατηγέα και άλλοι, 2016α

Για την αντικειµενικότερη διαµόρφωση των στρατηγικών προτεραιοτήτων, µε έµφαση σε
τοµείς που ενδεχοµένως να έχουν σηµαντικά πολλαπλασιαστικά οφέλη για την κοινωνία,
επιλέχθηκε η αξιοποίηση του µεθοδολογικού εργαλείου της ανάλυσης SWOT. Απώτερος
στόχος της χρήσης του συγκεκριµένου εργαλείου ήταν να αποτελέσει ένα συνεκτικό πλαίσιο
λήψης στρατηγικών αποφάσεων και ανάληψης στρατηγικών δράσεων (Βαγιαννή και άλλοι
2003), που θα συµβάλει στην προσπάθεια ιεράρχησης και συσχετισµού των αποτελεσµάτων
των προηγουµένων σταδίων, δηλαδή της ανάλυσης του εξωτερικού και εσωτερικού
περιβάλλοντος (βλ. ∆ιάγραµµα 3 – Ενότητες 1 και 2).
Απαντώντας στα ακόλουθα ερωτήµατα:
•
Πώς µπορούν να αξιοποιηθούν τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα;
•
Πώς µπορούν να περιοριστούν ή παρακαµφθούν τα κυριότερα µειονεκτήµατα;
•
Πώς µπορούν να αξιοποιηθούν οι, πιθανότερες να παρουσιαστούν, ευκαιρίες;
•
Πώς µπορούν να αντιµετωπιστούν οι, πιθανότερες να συµβούν, απειλές;
και ιεραρχώντας τη σηµασία τους, επιχειρείται µια πρώτη προσέγγιση στην
οριοθέτηση των στρατηγικών επιλογών στο πλαίσιο του σχεδιασµού που υλοποιείται στο
‘DemoCU’.
Μια συστηµατικά οργανωµένη και συνεχώς ανατροφοδοτούµενη –δυναµική– SWOT
ανάλυση (Dealtry 2001) καθ’ όλη τη διάρκεια του στρατηγικού σχεδιασµού συντελεί στην
αποτελεσµατική ανάδειξη στρατηγικών στόχων. Ο λόγος για αυτό έγκειται στο ότι η
εφαρµογή της δεν αποτελεί έναν στατικό κατάλογο πλεονεκτηµάτων, µειονεκτηµάτων,
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ευκαιριών ή απειλών, αλλά στηρίζεται σε µια ιεραρχική και τεκµηριωµένη παράθεση
παραγόντων, ο συνδυασµός των οποίων φωτίζει τα ζητήµατα στρατηγικής σηµασίας, καθώς
και πιθανές δράσεις για την αντιµετώπισή τους (Πίνακας 4).
Πίνακας 4: Βασικές διαστάσεις της µήτρας της ανάλυσης SWOT ως εργαλείο λήψης αποφάσεων

Πηγή: Ιδία επεξεργασία από Weihrich (1982)

Το συγκεκριµένο εργαλείο βέβαια σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως
µέθοδος «χωρίς προβλήµατα και αδυναµίες» (Βαγιαννή και άλλοι 2003:121), καθώς η χρήση
του µέχρι σήµερα έχει αναδείξει αρκετές από αυτές. Για παράδειγµα, «... σε πολλές
περιπτώσεις η τεχνική περιορίζεται στην κατάρτιση εκτεταµένων καταλόγων παραγόντων,
δίχως να τεκµηριώνεται η βαρύτητά τους ή να αξιολογείται η κρισιµότητά τους. Με τον τρόπο
αυτό, η τεχνική µετατρέπεται σε καθαρά περιγραφική, γεγονός που καταλήγει στην αδυναµία
δηµιουργικής χρήσης της στα µετέπειτα στάδια της λήψης αποφάσεων ή της ανάληψης
συγκεκριµένων δράσεων και µέτρων» (Βαγιαννή και άλλοι 2003:121). Παράλληλα, µια άλλη
σηµαντική βασική αδυναµία της είναι η υποκειµενικότητα στην αξιολόγηση των
διαφορετικών παραγόντων από τους συµµετέχοντες στην κατάρτιση του Πίνακα 4. Η πρώτη
αδυναµία αντιµετωπίζεται µε την οργανωµένη διεξαγωγή της µεθόδου από τεχνοκράτες
διαφορετικών επιστηµονικών ειδικοτήτων και τη συνεχή ανατροφοδότησή της κατά τη
διάρκεια του σχεδιασµού. Η δεύτερη αντιµετωπίζεται µε τη συµµετοχική εφαρµογή της
µεθόδου, όπου οι συµµετέχοντες εκπροσωπούν διαφορετικές οµάδες ενδιαφερόντων. Όσο πιο
πολυπληθής είναι η συµµετοχή, τόσο η υποκειµενικότητα της µεθόδου περιορίζεται και
κυριαρχούν οι παράγοντες που θεωρούνται σηµαντικοί.
Στο έργο ‘DemoCU’, η συµµετοχική διαδικασία για τη συνθετική αξιολόγηση του τοµέα
του πολιτισµού (βλ. ∆ιάγραµµα 3 – Ενότητα 3) όντως διεξήχθη µε πολλαπλές οµάδες
ενδιαφερόντων, σε διαφορετικές φάσεις του έργου, ενώ κορυφώθηκε µε τη διεξαγωγή δύο
Focus Groups, στα οποία συµµετείχαν (Πίνακας 5):
•
στο πρώτο τα µέλη της ΠΕ∆, και
•
στο δεύτερο τα µέλη της ∆Ε∆.
Τόσο η πρώτη όσο και δεύτερη από τις παραπάνω συνεδρίες ήταν αρκετά διευρυµένη,
προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα εκπροσώπησης διαφορετικών οµάδων της τοπικής
κοινωνίας.
Ειδικότερα, η πρώτη –Focus Groups µε ΠΕ∆– στόχευε παράλληλα στην ανάλυση της
βαρύτητας των εξελίξεων του εξωτερικού περιβάλλοντος και στην αξιολόγηση των
επιπτώσεων από αυτές στον τοµέα του πολιτισµού στην περιοχή µελέτης, καθώς και στον
εντοπισµό των διαφορετικών στρατηγικών προτεραιοτήτων που προέκυπταν από τον
συνδυασµό τους µε τα θετικά ή τα αρνητικά σηµεία του εσωτερικού περιβάλλοντος.
Ουσιαστικά, στον δοµηµένο διάλογο που πραγµατοποιήθηκε σε δύο συνεδρίες, οι
συµµετέχοντες συνέβαλλαν στην τεκµηριωµένη και αξιολογική πρόταση συγκεκριµένων
στρατηγικών ζητηµάτων. Οι κρίσιµες προτεραιότητες που προέκυψαν ιεραρχήθηκαν, µε
στόχο την επίτευξη συµφωνίας στη διατύπωση συγκεκριµένων στρατηγικών στόχων. Η
διασφάλιση συναίνεσης πέρασε από διεργασίες και εντάσεις, µε εµφανείς τις συγκρούσεις σε
όλη τη διάρκεια των συνεδριών. Ο συντονιστής διαδραµάτισε καίριο ρόλο στη διαχείριση
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των συγκρούσεων ως µέρος της δηµιουργικής συµµετοχικής διαδικασίας, στοιχείο που
συνέβαλε στην ενίσχυση του εποικοδοµητικού διαλόγου.
Πίνακας 5: Σύνοψη πλαισίου συνθετικής συµµετοχικής αξιολόγησης

Παρά τις αντιθέσεις των, εµπλεκοµένων στη συνεδρία, στελεχών, φορέων, πολιτών και
πολιτικών στελεχών, ο προσεκτικός σχεδιασµός, η προσωπική επαφή και η επικοινωνία της
ερευνητικής οµάδας πριν και µετά την διεξαγωγή του Focus Group συνέβαλε στη σηµαντική
εµβάθυνση στα κρίσιµα ζητήµατα της πολιτιστικής ανάπτυξης (∆ιάγραµµα 3 – ενότητα 3) και
στη διατύπωση, σχετικά οµόφωνων, στρατηγικών στόχων - προτεραιοτήτων.
Η διαβούλευση µε τη θεσµοθετηµένη οµάδα της ∆Ε∆ ουσιαστικά συνέβαλε στην
περαιτέρω αντικειµενικοποίηση και νοµιµοποίηση των αποτελεσµάτων, δεδοµένου ότι η
συνθετική αξιολόγηση διεξήχθη από τα µέλη της ∆Ε∆ ως εκπροσώπων διαφορετικών
θεσµικών φορέων της πόλης, λειτουργώντας έτσι ως «ένα δεύτερο «φίλτρο» (µετά από αυτό
της ΠΕ∆) στον τρόπο που η ερευνητική οµάδα του ‘DemoCU’ είχε προσεγγίσει και
διατυπώσει τους βασικούς στρατηγικούς στόχους - άξονες προτεραιότητας του σχεδίου. Οι
προτάσεις της ∆Ε∆, µέσα από τη συµµετοχική αυτή διαδικασία, οδήγησαν στη βελτίωση και
την καλύτερη προσαρµογή των στρατηγικών στόχων που διατυπώνονται στις ανάγκες και τα
δεδοµένα της συγκεκριµένης τοπικής κοινωνίας.
4. Συµπεράσµατα
Τις τελευταίες δύο δεκαετίες καταγράφεται διεθνώς µια σηµαντική στροφή των κέντρων
λήψης αποφάσεων προς τη διεύρυνση της συµµετοχής του κοινού στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων, µε στόχο τη συµπερίληψη διαφορετικών οπτικών και προτεραιοτήτων στη
χάραξη πολιτικής και την ανάπτυξη και εφαρµογή σχεδίων, προγραµµάτων κ.λπ. Ο
συγκεκριµένος προσανατολισµός επηρεάζεται από µια σειρά παράγοντες όπως: (α) η
αβεβαιότητα και οι προκλήσεις, ιδιαίτερα των αστικών περιοχών, που απαιτούν την
αξιοποίηση κατανεµηµένης γνώσης, (β) η αλλαγή στο µοντέλο λήψης αποφάσεων από ένα
συγκεντρωτικό σε ένα αποκεντρωτικό µοντέλο λήψης αποφάσεων, (γ) οι ραγδαίες εξελίξεις
των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και η σηµαντική επιρροή τους τόσο
στο επίπεδο της πρόσβασης των πολιτών σε πληροφορία, όσο και σε αυτό της
αλληλεπίδρασης µεταξύ ατόµων και οµάδων, (δ) η ωρίµανση των τοπικών κοινωνιών, και η
αναγνώριση της αλληλεξάρτησης των διαφορετικών οµάδων του κοινωνικού συνόλου
(Στρατηγέα 2015). Παράλληλα, µια σειρά από διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισµοί και
πρωτοβουλίες αναδεικνύουν τη σηµασία της συµµετοχής και της δυνατότητας που αυτή
παρέχει για παρέµβαση της κοινωνίας των πολιτών στον σχεδιασµό των τοπικών πολιτικών
(βλ. Ατζέντα 21 για τον πολιτισµό και τη συµµετοχική διαδικασία).
Η περίπτωση του ερευνητικού έργου του ‘DemoCU’, η εµπειρία του οποίου
παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία, υιοθέτησε τη συµµετοχική διαδικασία για τη
διαµόρφωση ενός συµµετοχικού πολιτιστικού στρατηγικού σχεδίου. Ο πολιτιστικός
σχεδιασµός, όπως υποστηρίζεται από τη σχετική βιβλιογραφία, θα πρέπει κατά βάσει να είναι
ένας συµµετοχικός σχεδιασµός σε όλα τα στάδια κατάρτισης ενός στρατηγικού σχεδίου, από
την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, την αξιολόγησή του, τη
διατύπωση κρίσιµων ζητηµάτων και στρατηγικών προτεραιοτήτων έως τη διαµόρφωση ενός
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πλαισίου πολιτικής για την υλοποίησή του. Η ανάλυση που προηγήθηκε ανάδειξε τη σηµασία
της συγκεκριµένης συµµετοχικής διαδικασίας και τα πλεονεκτήµατά της έναντι µιας απλά
τεχνοκρατικής αντίληψης για την εκπόνηση ενός στρατηγικού σχεδίου.
Ειδικότερα, η υιοθέτηση και υλοποίηση των συµµετοχικών διαδικασιών που
περιγράφονται παραπάνω συνέβαλε καθοριστικά στη διατύπωση των στόχων µε µια «από
κάτω προς τα πάνω προσέγγιση» (bottom-up), αξιοποιώντας κλασσικά σχεδιαστικά εργαλεία
και µεθόδους συµµετοχής, όπως η ανάλυση PEST, η ανάλυση SWOT, η µέθοδος των Focus
Groups, η δηµόσια διαβούλευση, τα βιωµατικά εργαστήρια κ.λπ. Το κυριότερο αποτέλεσµα
της συµµετοχικής προσέγγισης του ‘DemoCU’ στο στάδιο της διατύπωσης των στόχων ενός
στρατηγικού πολιτιστικού σχεδίου, που εξετάζει η παρούσα εργασία, ήταν σαφώς η βελτίωση
της ποιότητας των αποφάσεων που ελήφθησαν σχετικά µε τη διατύπωση των στόχων αυτών.
Η πολυεπίπεδη συµµετοχή διαφόρων κοινωνικών οµάδων, καθώς και οµάδων ενδιαφερόντων
που δραστηριοποιούνται στην πόλη του Κορυδαλλού, συνέβαλε στην αναγνώριση των
κρίσιµων ζητηµάτων, όπως τα αντιλαµβάνεται η τοπική κοινωνία, µε συνέπεια οι στόχοι που
τέθηκαν να είναι ρεαλιστικότεροι ως προς την αντιµετώπιση των ζητηµάτων αυτών και
προσαρµοσµένοι καλύτερα στην τοπική πραγµατικότητα. Παράλληλα, δεδοµένης της
δυσµενούς οικονοµικής συγκυρίας, επιδιώχθηκε µια συναινετική ιεράρχηση των
επιδιωκόµενων προτεραιοτήτων στο µεσοπρόθεσµο διάστηµα.
Η συγκεκριµένη συµµετοχική διαδικασία απαιτούσε τη συστηµατική και οργανωµένη
αλληλεπίδραση µεταξύ των κέντρων λήψης αποφάσεων και των εµπλεκόµενων οµάδων καθ’
όλη τη διάρκεια των σταδίων της σχεδιαστικής προσέγγισης που σχεδιάστηκε. Η προσέγγιση
αυτή απαιτούσε χρόνο και δέσµευση των τεχνοκρατών και της πολιτικής ηγεσίας, στοιχεία
σηµαντικά για την αποτελεσµατικότητα της συµµετοχικής διαδικασίας και κυρίως τη
δέσµευση της δεύτερης για υλοποίηση των στόχων που διατυπώθηκαν.
Κύριο χαρακτηριστικό της µεθοδολογικής προσέγγισης είναι η κατανόηση των
αλληλοσυνδέσεων και αλληλοεπιδράσεων των σταδίων σχεδιασµού και των σχετικών
συµµετοχικών διαδικασιών, καθώς και ο δυναµικός χαρακτήρας των εργαλείων που
χρησιµοποιήθηκαν. Για παράδειγµα, το κλασσικό εργαλείο της SWOT ανάλυσης δεν
υιοθετήθηκε απλά ως ένας τρόπος σύνοψης των βασικών συµπερασµάτων των δύο
αναλύσεων που είχαν προηγηθεί, αλλά ως δυναµικό εργαλείο διάγνωσης, αξιολόγησης της
κατάστασης και διατύπωσης στρατηγικών στόχων. Η κατανόηση βέβαια της συγκεκριµένης
αλληλοσύνδεσης και δυναµικής δεν είναι µια απλή διαδικασία, για αυτό και συνήθως δεν
επιτυγχάνεται ή/και δεν υιοθετείται.
Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι η υλοποίηση της µεθοδολογικής προσέγγισης που
υιοθετείται, εκτός της τεχνοκρατικής αντίληψης και γνώσης, απαιτεί και έναν προσεκτικό
σχεδιασµό για την ενεργοποίηση αλλά και την εκπαίδευση των συµµετεχόντων σε νέες
πρακτικές µάθησης και συνεργασίας, καθώς και τη συστηµατική παρακολούθηση της
εφαρµογής του σχεδιασµού αυτού. Στο συγκεκριµένο έργο, η ενεργοποίηση και η
κινητοποίηση της τοπικής κοινότητας διασφαλίστηκε από τα πρώτα στάδια, µέσα από την
ενεργή πολιτική στήριξη που παρείχε ο ∆ήµος, δίνοντας πρόσβαση στην ερευνητική οµάδα
σε ήδη υφιστάµενα δίκτυα πολιτισµού, παραχωρώντας τις υποδοµές του για τη διενέργεια
των συµµετοχικών διαδικασιών, διαθέτοντας το στελεχιακό δυναµικό του, συµµετέχοντας
ενεργά στην υλοποίηση του επικοινωνιακού σχεδίου και µεσολαβώντας στην επικοινωνία του
έργου µε τους φορείς της τοπικής κοινωνίας.
Η ανάπτυξη επίσης της εµπιστοσύνης των συµµετεχόντων στο πρόσωπο της ερευνητικής
οµάδας αποτέλεσε µια ιδιαίτερα επίπονη διαδικασία, η οποία απαίτησε από τα µέλη της
οµάδας αυτής δέσµευση, αξιοπιστία, διάθεση χρόνου και ενέργειας, κατάλληλη επιλογή και
αξιοποίηση µεθόδων και τεχνικών επικοινωνίας και σχεδιασµού, προσωπικές επαφές,
διαφάνεια και ανοικτές διαβουλεύσεις, ικανότητα αποτελεσµατικής διαχείρισης
συγκρούσεων, κ.λπ. Μέσω των διαδικασιών αυτών αποκαταστάθηκε η καλή επικοινωνία
µεταξύ όλων των εµπλεκοµένων µερών, στοιχείο που συνετέλεσε στη σταδιακή ωρίµανση
της συµµετοχικής διαδικασίας και την εξ αυτής παραγωγή χρήσιµων για την τοπική κοινωνία
αποτελεσµάτων, µέσα σε ένα κλίµα που χαρακτηρίζεται ταυτόχρονα από δηµιουργική
αντιπαράθεση και συναίνεση. Η άσκηση συµµετοχικού σχεδιασµού του ‘DemoCU’
αποτέλεσε σίγουρα µια πολύτιµη εµπειρία για όλους τους εµπλεκοµένους και ένα ζωντανό
παράδειγµα της ολοκλήρωσης της πολιτικής, της επιστηµονικής και της εµπειρικής γνώσης
στο τοπικό επίπεδο. Ένα παράδειγµα που προσθέτει αξία στην πεποίηθηση για εµπλοκή
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των τοπικών κοινωνιών στη διαχείριση των δηµόσιων θεµάτων, ενσωµατώνοντας στο
προϊόν του σχεδιασµού τις ανησυχίες, τις προτεραιότητες και τις λύσεις που είναι ανεκτές.
Με τον τρόπο αυτό, η όλη διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασµού σε ένα αντικείµενο
υψίστης προτεραιότητας, ένα βασικό αγαθό όπως είναι ο πολιτισµός, µπορεί να συντελέσει
στην ουσιαστική τοποθέτηση αυτού ως του τέταρτου πυλώνα της βιώσιµης ανάπτυξης,
κινητοποιώντας δηµιουργικά τις δυνάµεις της κοινωνίας σε µια εποχή που αυτό είναι
πραγµατικά κρίσιµο.
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Περίληψη
Ο πολιτισµός θεωρείται σήµερα ως ο τέταρτος πυλώνας της βιώσιµης ανάπτυξης (UCLG
2009, Hawkes 2001), διαδραµατίζοντας έναν οριζόντιο ρόλο στην υποστήριξη των λοιπών
τριών πυλώνων, δηλαδή της κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής
προστασίας, και αποτελώντας µε αυτόν τον τρόπο ένα συνεκτικό στοιχείο οριζόντιου
χαρακτήρα, που διατρέχει τους προαναφερόµενους τρεις πυλώνες. Έτσι η αξιοποίηση της
πολιτιστικής κληρονοµιάς στηρίζεται στη θεώρηση ότι ο πολιτισµός αποτελεί έναν τοµέα που
λειτουργεί ενωτικά, δηµιουργικά και πολλαπλασιαστικά για την πολυεπίπεδη και
πολυδιάστατη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, ενώ µπορεί να αποτελέσει πυρήνα
κοινωνικής ενσωµάτωσης και ενδυνάµωσης της κοινωνικής ευθύνης. Στο πλαίσιο αυτό, οι
πολιτικές αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονοµιάς, µέσα από µια ολοκληρωµένη
προσέγγισή της, βρίσκονται σήµερα στην καρδιά των στρατηγικών για την τοπική ανάπτυξη.
Η παρούσα εργασία εστιάζει το ενδιαφέρον της στη βιώσιµη αξιοποίηση της πολιτιστικής
κληρονοµιάς της οικιστικής ενότητας Κισσάµου Χανίων, µιας διακριτής χωρικής οντότητας
του ελλαδικού χώρου ως προς την πολιτιστική της ιδιοµορφία και ταυτότητα. Η εργασία
ενσωµατώνει σε όλα τα στάδια της σχεδιαστικής προσέγγισης τη συµµετοχική θεώρηση, µε
σκοπό: (α) την καταγραφή / χαρτογραφική αποτύπωση των υλικών και κυρίως των άυλων
πολιτιστικών πόρων της περιοχής µελέτης, (β) την κατανόηση της αξίας των πόρων αυτών
για την τοπική κοινωνία, για µια αποτελεσµατικότερη και προσαρµοσµένη στις τοπικές
ιδιαιτερότητες σχεδιαστική προσπάθεια, (γ) τον σχεδιασµό ενός προτύπου αξιοποίησής τους πολιτιστικές διαδροµές και πόλοι πολιτιστικής ανάπτυξης- µε την αρωγή της τοπικής
κοινωνίας. Έτσι επιδιώκει να υλοποιήσει στην πράξη τη ρήση του Kaufmann (2011), «ό,τι
ρυθµίζεται τοπικά πρέπει και να αποφασίζεται τοπικά, µε τη συµµετοχή των κοινωνικών
οµάδων».
Λέξεις κλειδιά: πολιτιστικοί πόροι, τοπική ανάπτυξη, συµµετοχικός πολιτιστικός
σχεδιασµός
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1. Εισαγωγή
Η προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς και πολυµορφίας αξιολογείται σήµερα ως
«τόσο απαραίτητη για την ανθρωπότητα, όσο και η βιοποικιλότητα για τη φύση». Σύµφωνα µε
την «Οικουµενική ∆ιακήρυξη της UNESCO για την Πολιτιστική Πολυµορφία» (No.
Φ09222/5772), που υιοθετήθηκε από τη Γενική ∆ιάσκεψη του 2001, η ανάδειξη και
προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς και της πολιτιστικής πολυµορφίας αποτελεί «ηθική
επιταγή, άρρηκτα συνδεδεµένη µε τον σεβασµό για την αξιοπρέπεια του ατόµου». Όπως
εξάλλου έχει επανειληµµένως τονίσει και ο σύγχρονος Ευρωπαίος διανοητής Edgar Morin,
σήµερα «µια πολιτική για την ανθρωπότητα, είναι µια πολιτική που σέβεται το άτοµο στην
ολότητά του, την ανάγκη για αλληλεγγύη και την ανθρώπινη πολυµορφία» (Γενική Γραµµατεία
Πολιτισµού, 2013).
Η βιώσιµη αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς, σε συνδυασµό µε τη σύγχρονη
πολιτιστική δηµιουργία, καλούνται σήµερα να διαδραµατίσουν έναν καίριο ρόλο στην
εφαρµογή της Στρατηγικής για την Ευρώπη 2020 για µια «έξυπνη, διατηρήσιµη και δίχως
αποκλεισµούς ανάπτυξη», θέτοντας έτσι την πολιτιστική ανάπτυξη στην καρδιά του
ευρωπαϊκού αναπτυξιακού εγχειρήµατος. Η αντίληψη ότι ο πολιτισµός αποτελεί έναν τοµέα
που λειτουργεί ενωτικά, δηµιουργικά και πολλαπλασιαστικά για την ανάπτυξη των τοπικών
κοινωνιών και της Ευρώπης στο σύνολό της αποτελεί πλέον συνείδηση και καταγράφεται σε
σηµαντικά σχετικά κείµενα πολιτικής. Ταυτόχρονα, η αντίληψη αυτή ορίζει κατευθύνσεις για
την ενδυνάµωση του ρόλου του πολιτισµού και την αξιοποίησή του, µέσα από µια
ολοκληρωµένη προσέγγιση που συνεκτιµά τις διαφορετικές του διαστάσεις και λειτουργεί ως
µοχλός ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες (Duxbury και άλλοι 2015).
Τα παραπάνω αποκτούν ιδιαίτερη αξία για την Περιφέρεια Κρήτης, µια περιφέρεια της
ελληνικής επικράτειας, η διαδροµή και ανάπτυξη της οποίας είναι αιώνες τώρα στενά
συνυφασµένη µε την έννοια του πολιτισµού. Οι διαφορετικές πτυχές της έννοιας του
πολιτισµού έχουν αποτυπωθεί µε την παρουσία σηµαντικών πόρων, τόσο πολιτιστικού
ενδιαφέροντος – υλικούς και άυλους – (αρχαιολογικοί χώροι, µνηµεία, έθιµα και παραδόσεις
της τοπικής κοινωνίας, µουσική παράδοση, χορός, πρότυπο Κρητικής διατροφής, κ.ά.), όσο
και φυσικού ενδιαφέροντος, όπως η διαµόρφωση φυσικών τοπίων και σχηµατισµών ως
προϊόν της µακρόχρονης παράδοσης του πρωτογενούς τοµέα.
Ταυτόχρονα, η Περιφέρεια Κρήτης αποτελεί έναν υψηλής προτεραιότητας τουριστικό
προορισµό σε παγκόσµιο επίπεδο, κυρίαρχο στοιχείο της ελκυστικότητας του οποίου
αποτελεί ακριβώς η µεγάλη αυτή ποικιλία των πολιτιστικών πόρων, σε συνδυασµό µε το
µεσογειακό κλίµα, την Κρητική διατροφή κ.λπ. ∆εδοµένης της σηµαντικότητας των πόρων
αυτών για την περιφερειακή οικονοµία, αλλά και της δυνατότητας που παρέχουν για τη
δηµιουργία ενός περισσότερο ποιοτικού και εναλλακτικού προτύπου τουριστικής ανάπτυξης,
η ανάγκη βιώσιµης αξιοποίησής τους αποτελεί ένα µέληµα υψίστης σηµασίας, στενά
συνδεδεµένο µε τα ενδιαφέροντα των τοπικών κοινωνιών και µε σηµαντικά οφέλη τόσο για
τον τοπικό πληθυσµό, όσο και για τους επισκέπτες της. Άλλωστε, η έννοια της βιώσιµης
τουριστικής ανάπτυξης αποτελεί σήµερα µια στρατηγική επιλογή σε παγκόσµιο επίπεδο
[COM(2007) 621 final], µε την ποιότητα και τη διαφοροποίηση του «προϊόντος» των
τουριστικών προορισµών να αποτελούν τον πυρήνα της ανάπτυξης αυτής (Reever 2002,
Stratigea και Katsoni 2015).
Η παρούσα εργασία εστιάζει το ενδιαφέρον της σε µια συγκεκριµένη χωρική ενότητα της
Περιφέρειας Κρήτης, την πρώην Επαρχία Κισσάµου. Η περιοχή µελέτης περιλαµβάνει
σήµερα τον νέο Καλλικρατικό ∆ήµο της Κισσάµου και ένα µέρος του ∆ήµου Πλατανιά.
Αποτελεί δε µια διακριτή χωρική οντότητα του ελλαδικού χώρου στη βάση της πολιτιστικής
της ιδιοµορφίας και ταυτότητας, που έχει διαµορφωθεί µέσα από την αγροτική παράδοση,
την ιστορική διαδροµή, τα ήθη και τα έθιµα, την ιδιαίτερη µορφολογία της, την αφθονία των
πολιτιστικών της πόρων κ.λπ. Ο στόχος της εργασίας είναι η αξιοποίηση της πολιτιστικής
κληρονοµιάς της περιοχής αυτής ως όχηµα για την ισόρροπη ανάπτυξή της, επιχειρώντας την
επιτυχή διασύνδεση του πολιτιστικού αποθέµατος µε την τουριστική δραστηριότητα, σε
αρµονία και µε σεβασµό στην ιδιαίτερη ταυτότητα της περιοχής. Ο συγκεκριµένος στόχος
επιτυγχάνεται µέσα από µια πολυεπίπεδη συµµετοχική σχεδιαστική προσέγγιση για την
αξιοποίηση των πολιτιστικών της πόρων, µια «από κάτω προς τα πάνω» (bottom-up) δηλαδή
προσέγγιση, που στηρίζεται στην εµπλοκή των κέντρων λήψης αποφάσεων, των πολιτών,
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αλλά και των οµάδων ενδιαφερόντων (stakeholders) στα διαφορετικά στάδια της διαδικασίας
του εν λόγω σχεδιαστικού εγχειρήµατος.
2. Μεθοδολογική Προσέγγιση
Η σχεδιαστική προσέγγιση που δοµείται στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται στο Σχήµα
1. Αποτελείται από τρεις ενότητες και συγκεκριµένα:
• Την πρώτη ενότητα που εξετάζει την έννοια του πολιτισµού υπό το πρίσµα τόσο του
πλαισίου πολιτικής σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, όσο και της σχέσης του
πολιτισµού µε άλλους τοµείς, π.χ. τον τουρισµό, τον αγροδιατροφικό τοµέα, αλλά και
αυτόν των Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), µια σχέση η οποία
αποτυπώνεται από τη δυναµική εµφάνιση του τοµέα της ∆ηµιουργικής Πολιτιστικής
Βιοµηχανίας (Cultural Creative Industry – CCI) (Throsby 2001, Miller 2009, WIFO
2010, UNCTAD 2010, Λαζαρέτου 2014, Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2014 κ.ά.). Η
επισκόπηση αυτή αποσκοπεί στην κατανόηση των δεδοµένων του εξωτερικού
περιβάλλοντος, εντός του οποίου το αποτέλεσµα του σχεδιαστικού εγχειρήµατος θα
υλοποιηθεί, αξιοποιώντας και τη σχέση του µε λοιπούς τοµείς δραστηριότητας.
• Τη δεύτερη ενότητα, η οποία επιχειρεί την εµβάθυνση στο φυσικό, πολιτιστικό και
κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον της περιοχής µελέτης, µε έµφαση στην καταγραφή και
οπτικοποίηση των πολιτιστικών της πόρων. Ταυτόχρονα επιχειρεί την αξιολόγηση των
δύο αυτών ενοτήτων (υπάρχουσα κατάσταση και πολιτιστικοί πόροι) µε τη βοήθεια της
ποιοτικής µεθόδου SWOT και τη συµµετοχή τοπικών παραγόντων – συµµετοχική
αξιολόγηση.
• Την τρίτη ενότητα, στην οποία δοµούνται δύο διακριτά σενάρια βιώσιµης αξιοποίησης
των πολιτιστικών πόρων, η διατύπωση των οποίων οριστικοποιείται µέσα από τις
υιοθετούµενες συµµετοχικές διαδικασίες.
Στο Σχήµα 1 αποτυπώνεται επίσης η πολυεπίπεδη συµµετοχική προσέγγιση που υιοθετείται
και η οποία επιχειρεί να εµπλέξει τις διαφορετικές οµάδες της τοπικής κοινωνίας (κέντρα
λήψης αποφάσεων, οµάδες ενδιαφερόντων, φορείς αρχαιολογικού ενδιαφέροντος,
πολιτιστικούς φορείς, πολίτες κ.λπ.) σε όλα τα επιµέρους στάδια της διαδικασίας του χωρικού
σχεδιασµού. Για τον σκοπό αυτό αξιοποιείται τόσο η διαπροσωπική επικοινωνία, µέσα από
την οργάνωση σειράς workshops στα διάφορα στάδια της διαδικασίας, όσο και η διαδικτυακή
επικοινωνία, µέσα από:
(α) τη συλλογή πληροφορίας µέσω διαδικτύου σχετικά µε τους υλικούς και άυλους
πολιτιστικούς πόρους της περιοχής µελέτης (ερωτηµατολόγιο προς τους φορείς, σε
συνεργασία µε την Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Επαρχίας Κισάµου – ΕΠΟΦΕΚ), και
(β) τη διαδικτυακή διαβούλευση των σεναρίων που δοµούνται στο πλαίσιο του πολιτιστικού
σχεδιασµού, µέσα από τις διαδικτυακές πλατφόρµες των εµπλεκόµενων ∆ήµων.
Με βάση τη µεθοδολογική προσέγγιση που απεικονίζεται στο Σχήµα 1, η συµµετοχική
διαδικασία επιχειρεί να εµπλέξει τους συµµετέχοντες:


στη διατύπωση του στόχου και των υποστόχων / αξόνων προτεραιότητας για
την επιδίωξη του στόχου,



στην ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης της περιοχής, επιχειρώντας τη
συλλογή πρόσθετης πληροφορίας σχετικής µε τα προβλήµατα και τις
αδυναµίες της περιοχής, αλλά και τα στοιχεία µε θετικό πρόσηµο που
διαθέτει,



στην αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης της περιοχής, µέσα από την
αξιοποίηση της εµπειρικής γνώσης των συµµετεχόντων και την
αποκωδικοποίηση της ποιοτικής πληροφορίας από σειρά workshops που
πραγµατοποιήθηκαν σε διάφορες οικιστικές ενότητες της περιοχής µελέτης,



στην πλήρη καταγραφή των πολιτιστικών πόρων, µε τη συλλογή
πληροφορίας σχετικά µε τους υλικούς, και κυρίως τους άυλους
πολιτιστικούς πόρους και την αξία αυτών για την τοπική κοινωνία
(αξιοποίηση σχετικού ερωτηµατολογίου προς τους πολιτιστικούς φορείς)
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3. Εξωτερικό Περιβάλλον
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο τοµέας του πολιτισµού νοείται σήµερα ως ένας «στρατηγικός
πόρος» (∆ιαδικτυακός Τόπος Υπ. Εξωτερικών - http://www.mfa.gr/exoteriki-politiki/), µε την
πολιτιστική κληρονοµιά να αποτελεί ένα σηµαντικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων
της στρατηγικής της ΕΕ για το 2020. Οι συνέργειες του πολιτιστικού και του δηµιουργικού
τοµέα µε άλλους τοµείς αναµένεται να προωθήσουν την καινοτοµία, την οικονοµική
βιωσιµότητα και την κοινωνική ενσωµάτωση. Σηµαντικό ρόλο προς την κατεύθυνση της
αξιοποίησης του στρατηγικού αυτού πόρου αναµένεται να διαδραµατίσει το φάσµα των
κατευθύνσεων πολιτικής και των χρηµατοδοτικών εργαλείων, που θα υποστηρίξουν την
προσπάθεια ανάδειξης του πολιτισµού των διαφορετικών περιοχών της ΕΕ, προβάλλοντας
την αξία του µέσα από την ανάδειξη της πολυµορφίας του. Μια σηµαντική παρέµβαση προς
την κατεύθυνση αυτή αποτελεί το νέο µεγάλο πρόγραµµα για τον πολιτισµό «∆ηµιουργική
Ευρώπη 2014-2020», που συνεχίζει τις δράσεις παλαιότερων προγραµµάτων και
εµπλουτίζεται µε νέες. Στόχος του είναι η επιβράβευση των επιδόσεων, η ανάδειξη της
αριστείας και η προβολή του πολιτισµού και της πολιτιστικής κληρονοµιάς της Ευρώπης.
Ακόµη, µε το πρόσφατο ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Σεπτεµβρίου
2015 για µια ολοκληρωµένη προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονοµιάς της Ευρώπης
[2014/2149(INI)] τίθενται οι βάσεις για µια νέα προσέγγιση του τοµέα του πολιτισµού, η
οποία εµβαθύνει στις πολιτιστικές, οικονοµικές, κοινωνικές, ιστορικές, εκπαιδευτικές,
περιβαλλοντικές και επιστηµονικές του διαστάσεις και δίνει έµφαση:
•
στη διάδοση του πολιτιστικού αποθέµατος και των αξιών που αυτό µεταφέρει προς
διάφορες οµάδες αποδεκτών, και
•
στην αύξηση της ευαισθητοποίησης και τη διάδοση του αποθέµατος γνώσης γύρω
από τα θέµατα του πολιτισµού προς τις µελλοντικές γενεές, για τη συνέχιση της πολιτιστικής
διαδροµής στον χρόνο κάθε επιµέρους χωρικής οντότητας.
Σε εθνικό επίπεδο, η στρατηγική της χώρας για την ανάπτυξη των πολιτιστικών
πόρων, όπως αυτή έχει διατυπωθεί διαχρονικά, κωδικοποιείται στον Πίνακα 1 και οριοθετεί
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το περιβάλλον εντός του οποίου επιχειρείται η διατύπωση των στόχων του παρόντος
σχεδιαστικού εγχειρήµατος, µε σκοπό τη χάραξη πολιτιστικής πολιτικής της Οικιστικής
Ενότητας Κισσάµου.
Ο πολιτισµός κατέχει µια σηµαντική θέση στους τοµείς που υποστηρίζονται στο πλαίσιο
της στρατηγικής της χώρας για την Έξυπνη Εξειδίκευση, αποτελώντας έναν από τους οκτώ
τοµείς προτεραιότητας [Προτεραιότητα 8 − Πολιτισµός − Τουρισµός και Πολιτιστικές &
∆ηµιουργικές Βιοµηχανίες (Π∆Β)]. Στο πλαίσιο αυτό, βασική επιδίωξη είναι η ανάδειξη του
«διπόλου πολιτισµού-τουρισµού» ως κινητήριας δύναµης της ψηφιακής επιχειρηµατικότητας
της χώρας για την ανάπτυξη διεθνώς ανταγωνιστικών, προηγµένων προϊόντων και υπηρεσιών
στον χώρο του πολιτισµού και του τουρισµού, βασισµένων σε νέες τεχνολογίες αιχµής
(Αριθµ. 82193/ΕΥΣΣΑ 1810, Έγκριση Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2014−2020,
ΦΕΚ 1862 / 27 Αυγούστου 2015).
Η εξειδίκευση της παραπάνω τοµεακής προτεραιότητας στο επίπεδο της Περιφέρειας
Κρήτης, όπως αυτή διατυπώνεται στη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της εν λόγω
Περιφέρειας (Αστική ∆ιαχείριση Α.Ε., 2014), αναγνωρίζει την Κρήτη ως έναν επώνυµο, µε
διεθνή αίγλη, τουριστικό προορισµό, µε ισχυρή επιχειρηµατική βάση στον τοµέα αυτό, µε
διασυνδέσεις και επενδύσεις σηµαντικής κλίµακας. Η ισχυρή της θέση στην τουριστική
αγορά στηρίζεται στον πλούτο των πολιτιστικών της πόρων, καθιστώντας το πολιτιστικό
απόθεµα ως το συγκριτικό της πλεονέκτηµα. Κεντρικός στόχος σε επίπεδο περιφέρειας
είναι η περαιτέρω ανάδειξη του «διπόλου πολιτισµού-τουρισµού» και η διεύρυνση, αλλά
και ποιοτική αναβάθµιση των τουριστικών ροών, η άρση της εποχικότητας και η διάχυση της
τουριστικής δραστηριότητας προς περιοχές της ενδοχώρας, µέσα από την αξιοποίηση και
ανάδειξη των ιδιαίτερων πολιτιστικών τους χαρακτηριστικών και των ποιοτικών
«προϊόντων» που αυτά µπορούν να συνθέσουν. Οι εν λόγω κατευθύνσεις έχουν ήδη
αποτυπωθεί και στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ΠΕΠ) Κρήτης την περίοδο
2007-13, ενώ αποτελούν κατευθυντήριους αναπτυξιακούς άξονες και στο ΠΕΠ 2014-2020.

134

Σωµαράκης Γ., Παναγιωτοπούλου Μ., Λάµπρου Μ., Στρατηγέα Α.,
Κείµενα Περιφερειακής Επιστήµης, Τοµος VII, (1), 2016, pp. 129-147

Πίνακας 1: Πλαίσια Χάραξης Πολιτιστικής Πολιτικής – Στρατηγικές Κατευθύνσεις σε Εθνικό
Επίπεδο

Πηγή: Στρατηγέα και άλλοι, 2015

Το όραµα του αναπτυξιακού σχεδίου για την Κρήτη, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020,
είναι: «∆υναµική και Βιώσιµη Κρήτη» (Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιφέρειας Κρήτης 201420, 2014).
Ο όρος «∆υναµική» αναφέρεται στην ύπαρξη µιας ολοκληρωµένης στρατηγικής εξόδου
από την κρίση, µε επενδύσεις και ενίσχυση των διασυνδέσεων και του εξαγωγικού
χαρακτήρα των «∆υναµικών Τοµέων: αγροδιατροφή, πολιτισµός, τουρισµός, περιβάλλον,
οικονοµία της γνώσης».
Ο χαρακτηρισµός «Βιώσιµη» αφορά σε όρους οικονοµικούς (ανάπτυξη που στηρίζεται σε
χαρακτηριστικά της Περιφέρειας σταθερής διαχρονικής αξίας όπως «πολιτισµός – Κρητική
διατροφή», όπου υπάρχει ισχυρό υπόβαθρο για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της
ανταγωνιστικότητας), περιβαλλοντικούς (προστασία και ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων)
και κοινωνικούς (ανάπτυξη χωρίς αποκλεισµούς, µε παράλληλη αντιµετώπιση των
φαινοµένων φτώχειας και ενίσχυση των ασθενέστερων κοινωνικών οµάδων).
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4. Εσωτερικό Περιβάλλον
4.1. Η Περιοχή Μελέτης
Η περιοχή µελέτης αποτελείται από τους Καλλικρατικούς ∆ήµους Κισσάµου και
Πλατανιά (µέρος του δεύτερου) (Χάρτης 1). Οι εν λόγω ∆ήµοι, σύµφωνα µε την απογραφή
του 2011, έχουν πληθυσµό 10.790 και 16.874 κατοίκους αντίστοιχα.
Η εµβάθυνση στα κοινωνικοοικονοµικά και άλλα χαρακτηριστικά των επιµέρους
χωρικών ενοτήτων της περιοχής µελέτης οδηγεί σε µια σειρά από συµπεράσµατα σχετικά µε
το εσωτερικό περιβάλλον της, τα οποία συνοψίζονται ως ακολούθως (Στρατηγέα και άλλοι
2015):
•
Η περιοχή αποτελεί µια ξεχωριστή οντότητα στη βάση της πολιτιστικής της
ταυτότητας και παράδοσης.
•
Στην τοπική οικονοµία κυριαρχεί ο τριτογενής τοµέας, µε σηµαντική παρουσία
επίσης του πρωτογενούς τοµέα παραγωγής, ενώ ο δευτερογενής υπολείπεται σηµαντικά.
Χάρτης 1: Η Περιοχή Μελέτης

•
Τα διαχρονικά πληθυσµιακά µεγέθη της περιοχής καταδεικνύουν έναν πληθυσµό που
γηράσκει, ενώ ανανεώνεται (φυσική αύξηση – γεννήσεις) µε όλο και πιο βραδείς ρυθµούς.
•
Η µείωση της φυσικής αύξησης του πληθυσµού και τα φαινόµενα αστικοποίησης
οδηγούν, µεταξύ άλλων, σε πληθυσµιακή αποδυνάµωση των οικισµών της ενδοχώρας των
εµπλεκόµενων ∆ήµων.
•
Το παράκτιο τµήµα της περιοχής εµφανίζει, σε αρκετά σηµεία του, σηµαντικές
τάσεις ανάπτυξης µαζικού τουρισµού, ξεπερνώντας, σε κάποιες περιπτώσεις, τη φέρουσα
ικανότητα των περιοχών στις οποίες αναπτύσσεται. Αντίθετα, η ενδοχώρα της περιοχής
βρίσκεται, σε σχέση µε το παράκτιο τµήµα, σε κάποιας µορφής αναπτυξιακή υστέρηση, µε
κυρίαρχη δραστηριότητα αυτήν του πρωτογενούς τοµέα.
•
Η πρόσβαση στο βόρειο µέτωπο της περιοχής είναι σχετικά καλή µέσα από τον
Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ). Στο δυτικό της τµήµα η ποιότητα της πρόσβασης
υποβαθµίζεται µέσα από ένα µάλλον ανεπαρκές (για τον φόρτο που έχει, ιδιαίτερα κατά την
θερινή περίοδο) δίκτυο. Τέλος, η ενδοχώρα, ιδιαίτερα στο ορεινό τµήµα της, εµφανίζει
σηµαντικό έλλειµµα ως προς την πρόσβαση (επάρκεια και ποιότητα οδικού δικτύου).
•
Οι σε αφθονία πολιτιστικοί πόροι της περιοχής και τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που
απορρέουν από αυτούς δεν είναι επαρκώς αξιοποιηµένα και συνδεδεµένα µε την τουριστική
δραστηριότητα, µε την περιοχή να αναπτύσσεται (στο παράκτιο τµήµα της) ως πόλος µαζικού
τουρισµού, µε τις όποιες πιέσεις αυτό συνεπάγεται στους φυσικούς της πόρους (νερό,
ενέργεια, ρύπανση θαλάσσιου χώρου κ.λπ.), αλλά και στο κοινωνικό πρότυπο και τις
αλλοιώσεις που επέρχονται σε αυτό από ένα τέτοιο πρότυπο ανάπτυξης.
•
Ο πολιτισµός και η πολιτιστική ταυτότητα διαδραµατίζουν έναν σηµαντικό ρόλο
στα κοινωνικά πρότυπα και την κοινωνική ανάπτυξη, ιδιαίτερα στην ενδοχώρα της περιοχής,
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που βρίσκεται σε κάποια «απόσταση» από τις επιρροές της τουριστικής ανάπτυξης και του
µαζικού προτύπου που αυτή ακολουθεί.
•
Ο πολιτιστικός σχεδιασµός δεν είναι πλήρως ενσωµατωµένος στον στρατηγικό
σχεδιασµό των δύο εµπλεκόµενων ∆ήµων, ενώ δεν έχει αξιοποιηθεί επαρκώς, στο επίπεδο
των τοπικών διοικήσεων, το συγκριτικό πλεονέκτηµα του πλούσιου πολιτιστικού
αποθέµατος.
•
Σηµαντικό ρόλο για τη διατήρηση και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέµατος
διαδραµατίζουν οι τοπικοί πολιτιστικοί φορείς, όπου καταγράφεται ένας σηµαντικός αριθµός
που δραστηριοποιείται στις διαφορετικές οικιστικές ενότητες, ενώ σηµαντικός είναι και ο
ρόλος της Ένωσης Πολιτιστικών Φορέων Επαρχίας Κισσάµου (ΕΠΟΦΕΚ) για την οργάνωση
και τον συντονισµό των δράσεων των τοπικών φορέων και την προσπάθεια ενσωµάτωσης
των δράσεων αυτών σε ένα ολοκληρωµένο σχέδιο για την ανάδειξη και διατήρηση του
Κισσαµίτικου πολιτισµού και ταυτότητας.
4.2. Καταγραφή – Χαρτογραφική Αποτύπωση Πολιτιστικών Πόρων
Στην περιοχή καταγράφεται ένας σηµαντικός αριθµός πολιτιστικών πόρων. Οι υλικοί
πολιτιστικοί πόροι φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος (περιοχές NATURA 2000,
φαράγγια, µνηµεία της φύσης, αρχαιολογικοί χώροι, παραδοσιακοί οικισµοί, εκκλησίες,
κάστρα, νερόµυλοι, ανεµόµυλοι, γεφύρια κ.ά.), η θέση και τα χαρακτηριστικά τους
καταγράφονται και οπτικοποιούνται για τη δηµιουργία του Χάρτη Πολιτιστικών Πόρων της
περιοχής (βλ. Χάρτη 2). Επίσης καταγράφονται οι άυλοι πολιτιστικοί πόροι της (βλ.
Στρατηγέα και άλλοι 2015). Η καταγραφή και αξιολόγηση των πολιτιστικών πόρων, υλικών
και άυλων, µε τη συµµετοχή της τοπικής κοινωνίας, αποτελεί τη βάση για τη δόµηση των
σεναρίων βιώσιµης πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής.
4.3. H Συµµετοχική Προσέγγιση
Αναπόσπαστο µέρος του πολιτισµού ενός τόπου αποτελεί η τοπική κοινωνία, η παρουσία
και δραστηριότητα της οποίας συντελεί σε µεγάλο βαθµό στη δηµιουργία, διατήρηση και
διάδοση των πολιτιστικών χαρακτηριστικών και της πολιτιστικής του ταυτότητας (Πούλιος
κ.ά. 2015). Έτσι «κάθε διαδικασία πολιτιστικού σχεδιασµού δεν µπορεί παρά να είναι µια
συµµετοχική διαδικασία» (Στρατηγέα και άλλοι 2016α), µια διαδικασία διαβούλευσης µεταξύ
όλων των οµάδων της τοπικής κοινωνίας (κέντρων λήψης αποφάσεων, οµάδων
ενδιαφερόντων και πολιτών), που αποσκοπεί στην ολοκληρωµένη και βιώσιµη διαχείριση
των πολιτιστικών πόρων και στη δηµιουργία αµοιβαίων ωφελειών για όλους (Irvin και
Stansbury 2004, Duxbury και άλλοι 2015).
Η παρούσα εργασία υιοθετεί τη συµµετοχική προσέγγιση και εµπλέκει σε αυτή ένα
σηµαντικό εύρος οµάδων και έναν αριθµό ατόµων από την τοπική κοινωνία σε όλα τα στάδια
λήψης απόφασης. Πρωταγωνιστικό ρόλο στη συµµετοχική διαδικασία και την επικοινωνία /
αλληλεπίδραση µε την τοπική κοινωνία στο παρόν σχεδιαστικό εγχείρηµα διαδραµάτισε η
Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Κισσάµου (ΕΠΟΦΕΚ) (πρωτοβουλία της οποίας απετέλεσε
και η όλη προσπάθεια) και η τοπική διοίκηση. Αυτοί αποτέλεσαν τη «γέφυρα» της
επικοινωνίας της ερευνητικής οµάδας µε τις λοιπές οµάδες συµµετεχόντων και ειδικότερα µε
εκπροσώπους του αγροτικού τοµέα και της µεταποίησης, του εµπορικού κόσµου, του
τουρισµού, της αρχαιολογικής υπηρεσίας, των πολιτιστικών συλλόγων, των γυναικείων
συλλόγων, των τοπικών συµβουλίων κ.λπ. Η διαρκής αρωγή της ΕΠΟΦΕΚ ήταν ιδιαίτερα
καθοριστική καθ’ όλη τη διάρκεια του συµµετοχικού πολιτιστικού σχεδιασµού για τη
διάδραση µε την τοπική κοινωνία.
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Χάρτης 2: Οπτικοποίηση σε ΣΓΠ των Πολιτιστικών Πόρων της Περιοχής Μελέτης

Πηγή: Στρατηγέα και άλλοι, 2015
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Σχήµα 2: Στάδια Συµµετοχικής Προσέγγισης στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Σχεδιασµού

Τα στάδια και το χρονοδιάγραµµα των συµµετοχικών διαδικασιών, έως και το στάδιο της
δόµησης των σεναρίων πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής µελέτης, παρουσιάζονται στο
Σχήµα 2. Η υλοποίηση των συµµετοχικών διαδικασιών συνέβαλε αποφασιστικά:
•
Στην κατανόηση της αξίας των τοπικών πολιτιστικών πόρων για την τοπική κοινωνία
και κουλτούρα, στοιχείο καθοριστικό για την αξιοποίηση των πόρων αυτών µε σεβασµό και
ιδιαίτερη ευαισθησία για την προστασία τους και τη διατήρησή τους για τις επόµενες γενιές.
•
Στη συλλογή πληροφορίας σχετικά µε τις πολιτικές προτεραιότητες µέσα από τη
διαβούλευση µε τα κέντρα λήψης αποφάσεων (Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και
εµπλεκόµενοι ∆ήµοι).
•
Στη συλλογή πληροφορίας σχετικής µε την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης
(τοπική οικονοµία, παραδοσιακές δραστηριότητες και η σχέση τους µε το πολιτιστικό
προφίλ της περιοχής, το κοινωνικό προφίλ, το αξιακό σύστηµα, κ.λπ.).
•
Στην αξιολόγηση των πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων της περιοχής µελέτης,
καθώς και στην καταγραφή των προβληµάτων της υπάρχουσας κατάστασης, πληροφορία που
συµβάλλει στη συµµετοχική αξιολόγηση µε τη βοήθεια της ανάλυσης SWOT.
•
Στη συλλογή πληροφορίας σχετικής µε τους πολιτιστικούς πόρους, η οποία
εµπλουτίζει τόσο το µέρος των υλικών όσο, και κυρίως, το µέρος των άυλων πολιτιστικών
πόρων.
•
Στην αξιολόγηση των πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων και του βαθµού
αξιοποίησης των διαθέσιµων πολιτιστικών πόρων, πληροφορία που συµβάλλει στη
συµµετοχική αξιολόγησή τους µε τη βοήθεια της ανάλυσης SWOT.
•
Στη διαβούλευση µε τα κέντρα λήψης αποφάσεων, τους φορείς και τους πολίτες για
τον εµπλουτισµό και την τελική διατύπωση των σεναρίων πολιτιστικής ανάπτυξης.
Η επικοινωνία / αλληλεπίδραση στο πλαίσιο της συµµετοχικής διαδικασίας έλαβε χώρα
µέσα από:
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•
∆ιαβούλευση µε φορείς της τοπικής και περιφερειακής διοίκησης, στα αρχικά στάδια
του σχεδιασµού, για την αποσαφήνιση και ενσωµάτωση των πολιτικών προτεραιοτήτων στα
επιµέρους στάδια του σχεδιασµού και τη διασφάλιση συναίνεσης σχετικά µε τον στόχο και
τους άξονες προτεραιότητας για την επίτευξή του.
•
Ερωτηµατολόγια για την απόκτηση πληροφορίας σχετικής µε το πολιτιστικό
απόθεµα της περιοχής από τους πολιτιστικούς συλλόγους, µε τη συνεργασία της ΕΠΟΦΕΚ.
•
∆ιαπροσωπική επικοινωνία της ερευνητικής οµάδας µε οµάδες της τοπικής
κοινωνίας, στο πλαίσιο σειράς workshops, που οργανώθηκαν µε την αρωγή της ΕΠΟΦΕΚ
και της τοπικής διοίκησης σε διάφορες τοπικές κοινότητες της περιοχής µελέτης (Έλος,
Κίσσαµος, Παλαιά Ρούµατα, Βούβες, Πλάτανος, Κολένη και Κολυµβάρι). Οι συναντήσεις
απευθύνονταν είτε συνολικά στις διάφορες εµπλεκόµενες στον σχεδιασµό οµάδες, είτε
στοχευµένα σε συγκεκριµένες οµάδες (π.χ. Νέος Εµπορικός Σύλλογος Κισσάµου, Σύλλογος
Ξενοδόχων Κισσάµου κ.λπ.).
•
Συνεργασία µε οµάδες ειδικών σε θέµατα πολιτισµού και διαχείρισης πολιτιστικών
πόρων. Η συνεργασία αυτή είχε τη µορφή τόσο διαπροσωπικής (Εφορεία Αρχαιοτήτων
Χανίων) όσο και διαδικτυακής επικοινωνίας (Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας –
Σπηλαιολογίας Νότιας Ελλάδος, Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων και Υπηρεσία Νεωτέρων
Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης) και αποσκοπούσε στη συλλογή πληροφορίας και
εξειδικευµένης γνώσης σε συγκεκριµένα ερωτήµατα της ερευνητικής οµάδας σχετικά µε την
αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων της περιοχή µελέτης. Οι εν λόγω φορείς συνέδραµαν
ουσιαστικά την όλη προσπάθεια, µελετώντας τις προτεινόµενες λύσεις και επισηµαίνοντας σε
αυτές τους πολιτιστικούς πόρους εκείνους που µπορούσαν να αξιοποιηθούν στην περιοχή
µελέτης, καθώς και εκείνους που, για µια σειρά από λόγους που συνδέονταν κυρίως µε την
προστασία τους, δεν ήταν εφικτή η αξιοποίησή τους.
Η πληροφορία που συγκεντρώθηκε στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης συµµετοχικής
προσέγγισης εµπλούτισε τα αντίστοιχα στάδια της διαδικασίας σχεδιασµού (βλ. Σχήµα 1) και
οριστικοποίησε εν γένει το γνωσιακό υπόβαθρο στο οποίο στηρίχτηκε το επόµενο στάδιο,
αυτό δηλαδή της δόµησης σεναρίων πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής µελέτης.
5. ∆όµηση Σεναρίων Βιώσιµης Αξιοποίησης Πολιτιστικών Πόρων
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η διαδικασία δόµησης εναλλακτικών σεναρίων που
ακολουθείται στην παρούσα εργασία, καθώς και τα δύο εναλλακτικά σενάρια που δοµούνται
για την επιδίωξη του στόχου της βιώσιµης πολιτιστικής ανάπτυξης στην περιοχή µελέτης.
Ακόµη περιγράφεται συνοπτικά η συµµετοχική διαδικασία που ακολουθήθηκε για την
οριστικοποίηση των προτεινόµενων σεναρίων.
5.1. Στάδιο δόµησης σεναρίων
Η διαδικασία της δόµησης εναλλακτικών σεναρίων παρουσιάζεται στο Σχήµα 3 και
απεικονίζει τη λογική δόµησης τεσσάρων σεναρίων µε βάση δύο άξονες αβεβαιότητας
(Slocum 2005, GEO Resource Book 2007) που στην προκειµένη περίπτωση αναφέρονται:
•
Στο βαθµό ολοκλήρωσης των πολιτιστικών πόρων, όπου γίνεται η διάκριση σε
χαµηλό και υψηλό βαθµό ολοκλήρωσης.
•
Στο χωρικό πρότυπο που κάθε σενάριο υιοθετεί, όπου γίνεται η διάκριση µεταξύ ενός
συγκεντρωτικού και ενός αποκεντρωτικού προτύπου αξιοποίησης των πολιτιστικών πόρων.
Η παραπάνω θεώρηση απορρέει από την αξιοποίηση δύο βασικών αξόνων
προτεραιότητας, όπως αυτοί περιγράφηκαν στην προηγούµενη ενότητα, και συγκεκριµένα:
•
του άξονα προτεραιότητας 2, που αποσκοπεί στην ολοκλήρωση φυσικών και
πολιτιστικών πόρων, και
• του άξονα προτεραιότητας 3, που επιδιώκει την ισόρροπη ανάπτυξη πολιτιστικών
«προϊόντων» στη βάση των διαθέσιµων πόρων κάθε επιµέρους υποενότητας της περιοχής
µελέτης.
Οι δύο παραπάνω άξονες αβεβαιότητας συνδέονται κυρίως µε πολιτικές προτεραιότητες
και πιο συγκεκριµένα µε τις επιλογές της περιφερειακής αρχής σε σχέση µε την αξιοποίηση
των πολιτιστικών πόρων γενικότερα της Περιφέρειας Κρήτης και την αντίστοιχη κατανοµή
των σχετικών πόρων.
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Με βάση τη λογική αυτή ανάπτυξης των σεναρίων, δοµούνται τέσσερα διακριτά σενάρια,
τα οποία έχουν ως ακολούθως (Σχήµα 3):
•
Σενάριο Ι: επιδιώκει έναν υψηλό βαθµό ολοκλήρωσης των πολιτιστικών πόρων
φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, που αξιοποιούνται στη βάση ενός συγκεντρωτικού
χωρικού προτύπου αξιοποίησης των πολιτιστικών πόρων της περιοχής συνολικά.
•
Σενάριο ΙΙ: εµπεριέχει έναν υψηλό βαθµό ολοκλήρωσης των πολιτιστικών πόρων, η
θεώρηση της αξιοποίησης των οποίων εστιάζει, από χωρική άποψη, σε ένα αποκεντρωτικό
πρότυπο, το οποίο επιδιώκει την ανάπτυξη πιο περιορισµένων χωρικά «πολιτιστικών
πόλων/πυρήνων», που αποκτούν µια ιδιαίτερη ταυτότητα στη βάση των συγκεκριµένων
πολιτιστικών πόρων προς αξιοποίηση που διαθέτουν.
•
Σενάριο ΙΙΙ: το σενάριο αυτό, ως προς τη χωρική του ανάπτυξη, ακολουθεί τη λογική
δόµησης του Σεναρίου Ι –συγκεντρωτικό πρότυπο χωρικής ανάπτυξης– επιδιώκοντας όµως
έναν χαµηλότερο βαθµό ολοκλήρωσης των πολιτιστικών πόρων.
•
Σενάριο IV: το σενάριο αυτό ακολουθεί το αποκεντρωτικό πρότυπο του Σεναρίου ΙΙ,
επιδιώκοντας έναν επίσης χαµηλότερο βαθµό ολοκλήρωσης των πολιτιστικών πόρων κάθε
περιοχής.
Σχήµα 3: Πλαίσιο ∆όµησης Εναλλακτικών Σεναρίων

Πηγή: Στρατηγέα και άλλοι, 2016β

Μια πρώτη ποιοτική αξιολόγηση των παραπάνω τεσσάρων σεναρίων, καθοδηγούµενη
από:
•
την εµβάθυνση στο εσωτερικό περιβάλλον –περιοχή µελέτης–, µέσα από την οποία
έχει διαµορφωθεί η εικόνα ότι οι πολιτιστικοί πόροι φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος
είναι στενά συνδεδεµένοι µεταξύ τους στη συγκεκριµένη περιοχή, µε τους φυσικούς πόρους
να διαµορφώνουν σε σηµαντικό βαθµό την άυλη πολιτιστική κληρονοµιά της περιοχής
(παραδόσεις, έθιµα, τρόπος ζωής, καλλιεργητικό πρότυπο κ.λπ.), αλλά και να
διαµορφώνονται από αυτή (π.χ. τοπία ως προϊόν της ανθρώπινης καλλιεργητικής
δραστηριότητας),
•
τη χωρική κατανοµή των πόρων αυτών και την εναλλαγή ή χωρική συνύπαρξη
υλικών πολιτιστικών πόρων φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος,
•
τη δυνατότητα ανάπτυξης συνεργειών µέσα από την ολοκληρωµένη θεώρηση
πολιτιστικών πόρων φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος και την αξιοποίηση αυτών για
τη δηµιουργία ποικίλων πολιτιστικών συµπλεγµάτων,
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•
τις σύγχρονες εξελίξεις του εξωτερικού περιβάλλοντος και τις κατευθύνσεις που
αυτές θέτουν σχετικά µε την ολοκληρωµένη βιώσιµη αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων,
λαµβάνοντας υπόψη πόρους τόσο του φυσικού όσο και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος,
•
τις εξελίξεις στον τοµέα του τουρισµού σε παγκόσµια κλίµακα και την ανάγκη
δηµιουργίας σύνθετων και ποιοτικών πολιτιστικών προϊόντων, µέσα από την ήπια αξιοποίηση
των πολιτιστικών πόρων φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, για την προσφορά στους
επισκέπτες πολιτιστικών εµπειριών σε συνδυασµό µε την αναψυχή, και τέλος
•
τις σύγχρονες απόψεις για την ολοκληρωµένη προσέγγιση στην αξιοποίηση των
πολιτιστικών πόρων, λαµβάνοντας υπόψη τις φυσικές, κοινωνικές, πολιτιστικές, οικονοµικές,
πολιτικές, τεχνολογικές και λοιπές διαστάσεις, οδηγεί στην απόρριψη των Σεναρίων ΙΙΙ και
IV, τα οποία επιδιώκουν έναν χαµηλότερο βαθµό ολοκλήρωσης των πολιτιστικών πόρων και
την επιλογή, προς παραπέρα διερεύνηση, των εναλλακτικών Σεναρίων Ι και ΙΙ.
Τα σενάρια που επιλέγονται προς περαιτέρω εµβάθυνση έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό
τον υψηλό βαθµό ολοκλήρωσης των πολιτιστικών πόρων, ενώ η ειδοποιός διαφορά τους είναι
το χωρικό πρότυπο αξιοποίησης των πολιτιστικών πόρων. Έτσι το Σενάριο Ι υιοθετεί ένα
συγκεντρωτικό χωρικό πρότυπο, ενώ το Σενάριο ΙΙ ένα αποκεντρωτικό χωρικό πρότυπο.
Επιπλέον, αξίζει να σηµειωθεί ότι και τα δύο σενάρια αντιµετωπίζουν την περιοχή µελέτης
ως µια ενιαία πολιτιστική οντότητα (ενιαία πολιτιστική κληρονοµιά) και περιλαµβάνουν
εκτός από την υλική (χωρικό πρότυπο κατανοµής πολιτιστικών πόρων) και την άυλη
πολιτιστική κληρονοµιά.
Σενάριο Ι – Ανάπτυξη Θεµατικών Πολιτιστικών ∆ικτύων
Το σενάριο αυτό, συνδυάζοντας έναν υψηλό βαθµό ολοκλήρωσης και ένα συγκεντρωτικό
πρότυπο αξιοποίησης των πολιτιστικών πόρων, συνιστά µια συνολική θεώρηση της περιοχής
και την προοπτική πολιτιστικής και εν γένει ανάπτυξής της µέσα από ένα σύνολο θεµατικών
πολιτιστικών δικτύων/διαδροµών. Τα θεµατικά αυτά δίκτυα διατρέχουν τους
σηµαντικότερους πολιτιστικούς πόρους και είναι τα κάτωθι (βλ. Χάρτη 1):
•
∆ίκτυο αρχαιολογικού ενδιαφέροντος – αξιοποιεί τους σηµαντικούς αρχαιολογικούς
πόρους και αποτελείται από τρεις επιµέρους διαδροµές. Αποτελεί πόλο έλξης επισκεπτών µε
ιστορικά και πολιτιστικά ενδιαφέροντα.
•
∆ίκτυο αγροτικής παράδοσης – αξιοποιεί την πλούσια αγροτική παράδοση της
περιοχής, διασυνδέοντας σχετικούς µουσειακούς χώρους (π.χ. Μουσείο Ελιάς Βουβών) και
χώρους παραδοσιακών µεταποιητικών δραστηριοτήτων (π.χ. τοπικά οινοποιεία) που
αναδεικνύουν την παράδοση αυτή. Συµβάλλει στην προστασία, διατήρηση και ανάδειξη
της αγροτικής ταυτότητας και της επίδρασής της στα πολιτιστικά δρώµενα της περιοχής.
•
∆ίκτυο φυσικών πόρων / φυσικής κληρονοµιάς – διασυνδέει αξιόλογους φυσικούς
πόρους (σπήλαια, φαράγγια, µνηµεία της φύσης κ.ά.) και επιχειρεί να προσελκύσει
επισκέπτες µε οικολογικά ενδιαφέροντα. Αποτελείται από δύο διαδροµές, ενώ επιπρόσθετα
περιλαµβάνει τµήµα του ευρωπαϊκού µονοπατιού Ε4, καθώς και τον «Κύκλο των
Φαραγγιών» (υφιστάµενη διαδροµή περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος).
•
∆ίκτυο Πόρων Θρησκευτικού Ενδιαφέροντος – διασυνδέει πόρους θρησκευτικού
ενδιαφέροντος (εκκλησίες και µονές ιδιαίτερης πολιτιστικής αξίας), προβάλλοντας ένα
ιδιαίτερο στοιχείο της τοπικής παράδοσης, το θρησκευτικό. Το δίκτυο επιχειρεί να τονώσει
τον θρησκευτικό τουρισµό στην περιοχή, δεδοµένων των αξιόλογων σχετικών πόρων.
∆εσπόζουσα θέση στο δίκτυο αυτό κατέχει η Ορθόδοξη Ακαδηµία Κρήτης.
Συµπληρωµατικό ρόλο στο Σενάριο Ι κατέχουν οι κόµβοι διασύνδεσης των
θεµατικών δικτύων και οι πολιτιστικοί πόλοι (βλ. Χάρτη 3).
•
Οι εννέα κόµβοι διασύνδεσης (Κίσσαµος, Ρόκκα, Άνω Βούβες, Γλώσσα, Κεφάλιον,
Νωπήγεια, Πολυρρήνια, Πλάτανος, Ορθόδοξος Ακαδηµία Κρήτης) επιτρέπουν την
ολοκλήρωση των θεµατικών δικτύων και των επιµέρους διαδροµών τους σε ένα
πολυθεµατικό σύµπλεγµα, το οποίο εκτείνεται σε ολόκληρη την περιοχή µελέτης και
προσφέρει ποικιλία εναλλακτικών πολιτιστικών επιλογών για τον τοπικό πληθυσµό και τους
επισκέπτες.
•
Οι πολιτιστικοί πόλοι έχουν διακριτή ταυτότητα και ρόλο στο πολιτιστικό
περιβάλλον της περιοχής και τις απαραίτητες υποδοµές για την εξυπηρέτηση του ρόλου
αυτού. Οι πόλοι αυτοί είναι οι ακόλουθοι:

142

Σωµαράκης Γ., Παναγιωτοπούλου Μ., Λάµπρου Μ., Στρατηγέα Α.,
Κείµενα Περιφερειακής Επιστήµης, Τοµος VII, (1), 2016, pp. 129-147

Κίσσαµος – δυναµικός οικισµός µε σηµαντικό πληθυσµό και πλήθος πολιτιστικών
πόρων, υποδοµών και
δραστηριοτήτων κυρίως αρχαιολογικού ενδιαφέροντος (π.χ. Αρχαιολογικό Μουσείο).
Χάρτης 3: Σενάριο Ι – Ανάπτυξη Θεµατικών Πολιτιστικών ∆ικτύων/∆ιαδροµών

Πηγή: Στρατηγέα και άλλοι, 2016β

Ευρωµεσογεϊακό Κέντρο Νεότητας – διατήρηση και διάδοση τοπικών παραδοσιακών
καλλιεργητικών πρακτικών σε νέες ηλικιακές οµάδες, µε δυνατότητες φιλοξενίας ατόµων και
πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
Κολυµβάρι – οικισµός µε τουριστική ανάπτυξη, συγκέντρωση µουσειακών και
θρησκευτικών χώρων ιδιαίτερης σηµασίας (πχ. Ορθόδοξος Ακαδηµία Κρήτης) και
δυνατότητες διοργάνωσης πολιτιστικών και άλλων δραστηριοτήτων υπερτοπικού χαρακτήρα
(π.χ. συνεδρίων).
Βουκολιές – χώρος πολλαπλών χρήσεων για τη φιλοξενία πολιτιστικών
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, µε έµφαση στην αγροτική παραγωγή, στη (γυναικεία)
επιχειρηµατικότητα και στις νέες τεχνολογίες.
Σενάριο ΙΙ – Πολυκεντρικό Μοντέλο Αξιοποίησης Πολιτιστικών Πόρων
Το δεύτερο σενάριο αποσκοπεί στην ισόρροπη πολυκεντρική αξιοποίηση των
πολιτιστικών πόρων µε έµφαση στην τοπική ανάπτυξη. Για τον σκοπό αυτό περιφερειοποιεί
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την περιοχή σε εννέα επιµέρους υποπεριοχές, µε βάση τη χωρική διάρθρωση και ταυτότητα
των πολιτιστικών πόρων που εµπεριέχουν, τη µορφολογία του εδάφους και την ισόρροπη
ανάπτυξη, αποσκοπώντας στη δηµιουργία χωρικών ενοτήτων που εµφανίζουν στοιχεία
συµπληρωµατικότητας ως προς την πολιτιστική φυσιογνωµία που τους αποδίδεται στο
Σενάριο ΙΙ.
Χάρτης 4: Σενάριο ΙΙ – Ανάπτυξη Πολυκεντρικού Προτύπου Αξιοποίησης Πολιτιστικών Πόρων

Πηγή: Στρατηγέα και άλλοι, 2016β

Κάθε µια από τις υποπεριοχές αυτές περιλαµβάνει έναν πυρήνα (κέντρο υποπεριοχής) και
µικρότερης εµβέλειας πολυθεµατικές πολιτιστικές διαδροµές (διασύνδεση υλικών
πολιτιστικών πόρων), οι οποίες έχουν εµπλουτιστεί µε στοιχεία άυλης πολιτιστικής
κληρονοµιάς (έθιµα, παραδόσεις, πανηγύρια κ.ά.). Πιο συγκεκριµένα οι περιοχές αυτές είναι
(βλ. Χάρτη 4):
•
Περιοχή 1 – αρχαιολογική και οικολογική ταυτότητα (αρχαιολογικοί χώροι, περιοχές
Natura 2000, βιότοποι CORINE, Τοπία Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους – ΤΙΦΚ, κ.ά.).
•
Περιοχή 2 – ταυτότητα πεδινής αγροτικής περιοχής, µε σηµαντική παρουσία
πολιτιστικών πόρων (αρχαιολογικοί χώροι, µνηµεία, ΤΙΦΚ, Τµήµα ευρωπαϊκού µονοπατιού
Ε4 κ.ά.)
•
Περιοχή 3 – ταυτότητα παραθαλάσσιας περιοχής, µε οικολογικό ενδιαφέρον (τµήµα
ευρωπαϊκού µονοπατιού Ε4, βιότοποι Corine κ.ά.) και ενδιαφέροντες οικισµούς.
•
Περιοχή 4 – οικολογική ταυτότητα (περιοχές Natura 2000, βιότοποι Corine,
ΤΙΦΚ κ.ά.), µε πληθώρα αρχαιολογικών χώρων, θρησκευτικών και ιστορικών µνηµείων.
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•
Περιοχή 5 – ταυτότητα ηµιορεινής περιοχής οικολογικού / γεωλογικού
ενδιαφέροντος (φαράγγια, σπήλαιο, περιοχή Natura 2000 κ.ά.).
•
Περιοχή 6 – ταυτότητα πεδινής-ηµιορεινής αγροτικής περιοχής, µε παρουσία
σηµαντικών πολιτιστικών πόρων (αρχαιολογικοί χώροι, αξιόλογες εκκλησίες, πολιτιστικές
υποδοµές κ.ά.).
•
Περιοχή 7 – ταυτότητα ορεινής / ηµιορεινής περιοχής, µε συγκεντρώσεις
πολιτιστικών πόρων (φαράγγια, πολιτιστικές υποδοµές κ.ά.).
•
Περιοχή 8 – ταυτότητα πεδινής αγροτικής περιοχής, µε ποικίλους πολιτιστικούς
πόρους (σπήλαιο, µουσείο, αρχαιολογικοί χώροι, κ.ά.).
•
Περιοχή 9 – οικολογική και θρησκευτική ταυτότητα (περιοχές Natura 2000, ΤΙΦΚ
Καταφύγιο Άγριας Ζωής, αξιόλογες εκκλησίες και µονές κ.ά.).
5.2. Συµµετοχική διαδικασία στο πλαίσιο των σεναρίων
Για τα προτεινόµενα σενάρια έγινε σειρά διαβουλεύσεων µε την τοπική κοινωνία, έτσι
ώστε να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν αποτελεσµατικότερη επικοινωνία τους, καθώς και να
συλλεχθεί πληροφορία σχετικά µε τις απόψεις, τις προτάσεις, τα οράµατα κ.λπ. των τοπικών
παραγόντων και της τοπικής κοινωνίας. Πιο συγκεκριµένα υλοποιήθηκε:
•
∆ιαβούλευση µε φορείς της τοπικής διοίκησης (παρουσιάσεις σε ∆ηµοτικά
Συµβούλια και στελέχη
των εµπλεκόµενων ∆ήµων).
•
∆ιαβούλευση µε πολιτιστικούς φορείς και την τοπική κοινωνία σε διαφορετικές
οικιστικές ενότητες της περιοχής µελέτης.
•
∆ιαβούλευση, στο πλαίσιο ηµερίδας, µε φορείς της τοπικής και περιφερειακής
διοίκησης, επαγγελµατικούς φορείς, πολιτιστικούς συλλόγους, πολίτες, κ.λπ.
•
∆ιαδικτυακή διαβούλευση, µε την αξιοποίηση των διαδικτυακών τόπων των
εµπλεκόµενων ∆ήµων (βλ.Σχήµα 2), όπου αναρτήθηκαν τα σχετικά κείµενα και οι χάρτες
των σεναρίων για την ενηµέρωση φορέων και πολιτών και τη συλλογή των
απόψεων/προτάσεών τους σχετικά µε αυτά.
Η ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων σχετικά µε τα σενάρια πολιτιστικής ανάπτυξης της
περιοχής µελέτης οδήγησε στη συλλογή ποιοτικής πληροφορίας. Η πληροφορία αυτή
αποκωδικοποιήθηκε και, στον ένα ή τον άλλο βαθµό, ενσωµατώθηκε στην τελική διατύπωση
των δύο σεναρίων. Επόµενο στάδιο της διαδικασίας είναι η αξιολόγηση των σεναρίων, η
διατύπωση του πλαισίου πολιτικής που θα το υλοποιήσει, καθώς και η διαβούλευση του
πλαισίου αυτού µε την τοπική κοινωνία.
6. Συµπεράσµατα
Οι πολιτιστικοί πόροι αποτελούν ένα σηµαντικό κεφάλαιο για κάθε τοπική κοινωνία,
καθώς αποτυπώνουν τις µνήµες, την ιστορική της διαδροµή, την παράδοση, τις κοινωνικές
αξίες, το πρότυπο οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης κ.λπ. Ταυτόχρονα, η ιδιαίτερη
πολιτιστική κληρονοµιά και η συλλογική µνήµη κάθε περιοχής ή κοινωνικού συνόλου
αποτελεί αναντικατάστατο και σηµαντικό υπόβαθρο για τη σύγχρονη και µελλοντική
ανάπτυξή του.
Στην εποχή της παγκοσµιοποίησης, η προστασία, η διατήρηση, η ερµηνεία και η ανάδειξη
της πολιτιστικής κληρονοµιάς και της πολιτιστικής πολυµορφίας κάθε περιοχής αποτελεί µια
σηµαντική σχεδιαστική πρόκληση (Duxbury και άλλοι 2015, Stratigea και Katsoni 2015). Η
διαχείριση της κληρονοµιάς αυτής, µέσα στα πλαίσια των διεθνώς αναγνωρισµένων και
κατάλληλα εφαρµοζόµενων κανόνων, ανήκει ή πρέπει να ανήκει στην ευθύνη της κοινότητας
όπου αυτή βρίσκεται ή της οµάδας που τη διαφυλάττει. Η προστασία, ανάδειξη και
αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων πρέπει να αποτελεί όχι µόνο µέληµα αλλά και δικαίωµα
των τοπικών κοινωνιών. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε σχετική άσκηση πολιτιστικού σχεδιασµού
απαιτεί µια «από κάτω προς τα πάνω» προσέγγιση, µε στόχο να αφουγκραστεί και να
ενσωµατώσει τις απόψεις όλων των διαφορετικών οµάδων (κέντρα λήψης αποφάσεων,
οµάδες ενδιαφερόντων και πολίτες) στον τρόπο αξιοποίησης των πόρων αυτών και στη
διαµόρφωση, µε βάση αυτούς, µιας ταυτότητας του τόπου που να συνάδει µε την τοπική
πραγµατικότητα και ταυτόχρονα να διασφαλίζει την προστασία των πόρων αυτών και τη
συνέχιση της πολιτιστικής διαδροµής κάθε περιοχής στον χρόνο.
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Στη δύσκολη οικονοµική συγκυρία που διανύει η χώρα, η ανάληψη πρωτοβουλιών προς
την κατεύθυνση, µεταξύ άλλων, µιας καινοτόµου και βιώσιµης αξιοποίησης των διαθέσιµων
πολιτιστικών πόρων της θεωρείται από πολλούς ως βασικός πυλώνας για την επανεκκίνηση
της αναπτυξιακής διαδικασίας και την έξοδο από την κρίση. Συγκριτικό πλεονέκτηµα για το
σκοπό αυτό αποτελεί το ιδιαίτερα αξιόλογο και πλούσιο πολιτιστικό αλλά και φυσικό
απόθεµα που διαθέτει, προϊόν του αποτυπώµατος της µακρόχρονης ιστορικής διαδροµής της.
Το απόθεµα αυτό αποτελεί έναν σηµαντικό πόρο προς αξιοποίηση. Η ανάδειξη και προβολή
του µπορεί να ανοίξει ένα παράθυρο προς νέες ευκαιρίες δράσης, συµβάλλοντας (Στρατηγέα
και άλλοι 2015):
•
στη στήριξη των τοπικών οικονοµιών και τη δηµιουργία προστιθέµενης αξίας,
•
στη διατήρηση της ποιότητας του αποθέµατος αυτού,
•
στην οικονοµική και κοινωνική συνοχή και την περιφερειακή ανάπτυξη,
•
στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των τοπικών πληθυσµών.
Η παρούσα εργασία επιχειρεί, ως µια άσκηση συµµετοχικού πολιτιστικού /
αναπτυξιακού
σχεδιασµού,
να αναδείξει τα παραπάνω, αξιοποιώντας σύγχρονες
µεθοδολογικές σχεδιαστικές προσεγγίσεις και εργαλεία του συµµετοχικού σχεδιασµού. Για
τον σκοπό αυτό, εµβαθύνει στα βήµατα της µεθοδολογικής προσέγγισης που απαιτούνται για
τη σκιαγράφηση του περιβάλλοντος, εντός του οποίου λύσεις αξιοποίησης του πολιτιστικού
κεφαλαίου της περιοχής µελέτης πρέπει να αναζητηθούν. Η γνώση αυτή οριοθετεί τις
επιλογές που είναι διαθέσιµες για την επιδίωξη του στόχου. Ταυτόχρονα, η συµµετοχική
προσέγγιση αποτελεί το «φίλτρο» µέσα από το οποίο περνούν οι επιλογές αυτές, έτσι ώστε η
σχεδιαζόµενες λύσεις (σενάρια, πολιτικές υλοποίησής τους) να διασφαλίζουν την ευρύτερη
δυνατή συναίνεση και να επιτυγχάνουν, µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, το «πάντρεµα»
της επιστηµονικής και της εµπειρικής γνώσης µε τις πολιτικές επιλογές των κέντρων λήψης
αποφάσεων και τις εξελίξεις του ευρύτερου περιβάλλοντος, εντός του οποίου οι όποιες
κατευθύνσεις πολιτιστικής πολιτικής θα υλοποιηθούν.
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Περίληψη
Η πρόσφατη µεταρρύθµιση της κοινής γεωργικής πολιτικής της ΕΕ έχει σαφή
περιβαλλοντικό προσανατολισµό µέσω της προώθησης της βιώσιµης γεωργίας µε παράλληλη
επιδίωξη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τοµέα. Ένας από τους στόχους
της είναι η ενίσχυση των περιβαλλοντικών επιδόσεων που επιδιώκεται να πραγµατοποιηθεί
µέσω µιας υποχρεωτικής συνι¬στώσας των αµέσων ενισχύσεων για οικολογική µέριµνα.
Η τελική επιτυχία µιας πολιτικής ωστόσο, δεν κρίνεται τόσο από την καλή ή όχι πρόθεση
που καταγράφεται κατά την κατάρτισή της, αλλά από την πραγµατική αποδοχή της από
όσους καλούνται να την εφαρµόσουν. Εν προκειµένω, ζητούµενο δεν είναι απλώς η ένταξη
των ευρωπαίων συνολικά και των Ελλήνων αγροτών ειδικότερα στις προβλέψεις
χρηµατοδότησης από την νέα ΚΓΠ αλλά η ουσιαστική της εφαρµογή η οποία αναβαθµίζει
τους αγρότες σε παρόχους δηµοσίων υπηρεσιών. Σε προηγούµενες περιόδους η εφαρµογή
σύµφωνα µε το γράµµα αλλά όχι µε το πνεύµα της ΚΓΠ είχε ως αποτέλεσµα την
εξολοκλήρου προσαρµογή των καλλιεργειών προς επιδοτούµενα είδη χωρίς πρόβλεψη για
άλλου τύπου επιπτώσεις.
Στην Ελλάδα η οικονοµική κρίση και η ανεργία είχαν ως αποτέλεσµα να αρχίσει να
διαφαίνεται µια στροφή ενός αριθµού νέων ατόµων που προσβλέπουν στην αγροτική
παραγωγή ως διέξοδο. Εάν ο πρωτογενής τοµέας αντιµετωπιστεί ως ένας από τους πυλώνες
εξόδου από την κρίση, αυτό θα πρέπει να συµβεί κατά τρόπο ικανό να αναδείξει το
συγκριτικό του πλεονέκτηµα, το οποίο δεν µπορεί να αναζητηθεί στην ποσότητα αλλά την
ποιότητα και που µπορεί να συνδυαστεί µε τον µικρό κλήρο. Η µεταρρύθµιση της ΚΓΠ
µπορεί να αποτελέσει µια νέα ευκαιρία καθώς η παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων
µε αξιοποίηση τόσο των νέων τεχνολογιών όσο και του συγκριτικού πλεονεκτήµατος της
ελληνικής υπαίθρου που δίνει την δυνατότητα παραγωγής διαφορετικών προϊόντων, µπορεί
να αναδειχθεί σε ευκαιρία αντιµετώπισης της κρίσης.
Στην εργασία αυτή επιδιώκεται να αναζητηθεί το επίπεδο ενηµέρωσης των αγροτών σε
σχέση µε την µεταρρύθµιση της ΚΓΠ, η δυνατότητα και η διάθεσή τους να την
ενστερνιστούν και να την στηρίξουν κατά τρόπο που θα επιφέρει αποτελέσµατα που δεν θα
αποσκοπούν µόνον στην εκταµίευση των προβλεπόµενων επιδοτήσεων, αλλά και στην
συνολική επιτυχία της πολιτικής που έχει υιοθετηθεί. Τα συµπεράσµατα από µια ερεύνα
αυτού του περιεχοµένου µπορούν να αποτελέσουν εισροές για την ευθυγράµµιση της χώρας
προς την πολιτική αυτή.
Προκειµένου να απαντηθούν τα σχετικά ερωτήµατα πραγµατοποιείται έρευνα µέσω
τυποποιηµένων ερωτηµατολογίων και διερευνητικών συνεντεύξεων στους γεωργούς στην
περιφέρεια Θεσσαλίας (η οποία αποτελεί την κατεξοχήν αγροτική περιφέρεια της χώρας)
αναφορικά µε την ένταξη τους στα περιβαλλοντικά µέτρα της νέας Προγραµµατικής
περιόδου και την πραγµατοποίηση ή µη ελέγχων κατά τη διάρκεια του προγράµµατος. Η
έρευνα εστιάζει επίσης στην εµπειρία από προηγούµενα προγράµµατα και διερευνά τον
τρόπο πραγµατοποίησης των ελέγχων. Ακόµη εξετάζεται η δυνατότητα επίδρασης της
αγροτικής ανάπτυξης στην άµβλυνση της οικονοµικής κρίσης και τις επιπτώσεις της σε
περιφερειακό επίπεδο, αξιολογούνται τα αποτελέσµατα σε σύγκριση µε την προηγούµενη
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Προγραµµατική περίοδο και επιδιώκεται η αποτύπωση τρόπων ελέγχου, η ανθεκτικότητα του
γεωργικού χώρου και οι τρόποι αντιµετώπισης της ύφεσης µέσω προγραµµάτων και µέτρων
αντιµετώπισης της διαφθοράς τόσο κατά την διαδικασία του ελέγχου όσο και ως προς την
λήψη προληπτικών µέτρων για την αντιµετώπιση τέτοιων φαινοµένων.
Τέλος παρατίθενται τα συµπεράσµατα µε έµφαση στους αναπτυξιακούς παράγοντες της
Περιφέρειας και προτάσεις αναφορικά µε την επίλυση των δυσκολιών στη διαδικασία
ελέγχου και αξιολόγησης των γεωργών που εντάσσονται στα µέτρα µείωσης της
νιτρορρύπανσης και τις βιολογικές καλλιέργειες όπως και προτάσεις για τη διαδικασία
ανακατανοµής φορέων και µέσων του τρόπου χρηµατοδότησης, ενώ αξιολογείται ο βαθµός
επίδρασης της διαδικασίας ελέγχου στην εξέλιξη και ανάπτυξη του γεωργικού χώρου.
Λέξεις-κλειδιά: Κοινή Γεωργική πολιτική, Περιφέρεια Θεσσαλίας, περιβαλλοντικός
προσανατολισµός γεωργίας.
1. Εισαγωγή
Η µισή έκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αποτελεί αντικείµενο γεωργικής
εκµετάλλευσης. Το γεγονός αυτό και µόνο προβάλλει τη σηµασία της γεωργίας για το φυσικό
περιβάλλον της ΕΕ. Η γεωργία και η φύση αλληλεπιδρούν σε βάθος. οι πολιτικές της ΕΕ και
ιδιαίτερα η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) στοχεύουν ολοένα περισσότερο στην αποτροπή
των κινδύνων υποβάθµισης του περιβάλλοντος, ενθαρρύνοντας ταυτόχρονα τους γεωργούς
να συνεχίσουν να παίζουν θετικό ρόλο στη διατήρηση της υπαίθρου και του περιβάλλοντος
µε στοχοθετηµένα µέτρα αγροτικής ανάπτυξης και µε συµβολή στη διασφάλιση της
κερδοφορίας της γεωργίας στις διάφορες περιφέρειες της ΕΕ. Όσον αφορά τους Νέους
Αγρότες, η ποιότητα των αγροτικών προϊόντων, η ασφάλεια του καταναλωτή και η
περιβαλλοντική µέριµνα είναι παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγή των καλλιεργειών.
Τα τελευταία χρόνια και λόγω της οικονοµικής συγκυρίας της χώρας πραγµατοποιείται
στροφή των νέων στην γεωργία. Μάλιστα η στροφή αυτή εστιάζεται προς τις λεγόµενες νέες
καλλιέργειες ή καινοτόµες εκτροφές. Έρευνες και µελέτες υποδεικνύουν και τη θέληση των
γονιών να γίνουν τα παιδιά τους αγρότες.
Επειδή σήµερα όσο ποτέ άλλοτε το ζητούµενο στην Ελληνική γεωργία είναι η ποιότητα
και η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της, η γεωργική παραγωγή είναι απαραίτητο να
ασκηθεί κάτω από ένα τρίπτυχο: Ποιότητα προϊόντων - Ασφάλεια καταναλωτή –
Περιβαλλοντική µέριµνα.
Βασικός στόχος του νέου Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 είναι η
µεταστροφή από τη συµβατικού τύπου γεωργία στη γεωργία ποιότητας µε στόχο η χώρα να
µπορέσει να γίνει πιο ανταγωνιστική.
Έξι είναι οι βασικές προτεραιότητες των δράσεων του νέου ΠΑΑ (ποσά κοινοτικών
πόρων):
1. Προώθηση της µεταφοράς γνώσεων και της καινοτοµίας στον γεωργικό τοµέα µε
κατανοµή 292 εκατ. ευρώ (6,2% της κοινοτικής συµµετοχής).
2. Ενίσχυση της βιωσιµότητας των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και της
ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας, προώθηση καινοτόµων γεωργικών
τεχνολογιών και βιώσιµη διαχείριση των δασών µε κατανοµή 713 εκατ. ευρώ (15,11%).
3. Προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίµων µε κατανοµή 347,7 εκατ. ευρώ
(7,4%).
4. Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστηµάτων που συνδέονται µε τη
γεωργία και τη δασοπονία µε κατανοµή 1.825 εκατ. ευρώ (38,7%).
5. Προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων, στήριξη του προσανατολισµού προς µια
οικονοµία χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτικότητα των τοµέων της
γεωργίας, των τροφίµων και των δασών στην κλιµατική αλλαγή µε κατανοµή 897 εκατ. ευρώ
(19,01%).
6. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της µείωσης της φτώχειας και της οικονοµικής
ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές µε κατανοµή 584,3 εκατ. ευρώ (12,4%).
Η Γεωργική Οικονοµία µπορεί να γίνει µια παραγωγική και αποδοτική διαδικασία, προς
όφελος των αγροτών και Ελληνικής Οικονοµίας.
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2. Μεθοδολογία
Η έρευνα στηρίχτηκε σε πρωτογενή στοιχεία τα οποία συγκεντρώθηκαν από δείγµα 50
αγροτών της Θεσσαλίας. Χρησιµοποιήθηκε τυποποιηµένο ερωτηµατολόγιο. Η περιοχή
επελέγη λόγω του ιδιαίτερα έντονου αγροτικού χαρακτήρα όσο και της ένταξης της στα
προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης (µέτρα νιτρορύπανσης και βιολογικών καλλιεργειών).
Επιπλέον, οι τέσσερις µεγάλες πόλεις της περιφέρειας (Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα,
Βόλος), αποτελούν σηµαντικά κέντρα εµπορίου ή επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων. Το
δείγµα δεν είναι τυχαίο αλλά κρίσεως διότι δεν διενεργούµε περιγραφική αλλά αναλυτική
στατιστική και ως εκ τούτου χρειάζεται να διασφαλιστεί η µέγιστη παραλλακτικότητα στις
τιµές των διαφόρων µεταβλητών.
Για την επεξεργασία των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS 19.
Αναλυτικότερα, πραγµατοποιήθηκε έλεγχος κανονικότητας των µεταβλητών µε τεστ
Kolmogorov – Smirnov και Shapiro- Wilk πραγµατοποιήθηκε τεστ διµεταβλητής συσχέτισης
Pearson r σε επίπεδο σηµαντικότητας 1% (**) και 5% (*). Ο συντελεστής συσχέτισης
Pearson r καταδεικνύει την ύπαρξη ή όχι σχέσης µεταξύ δύο µεταβλητών και υπολογίζει τη
µορφή αυτής της σχέσης (θετική ή αρνητική) αλλά και την έντασή της (επίπεδο στατιστικής
σηµαντικότητας). Στη συνέχεια εφαρµόστηκε ανάλυση παραγόντων. Σκοπός της ανάλυσης
παραγόντων (ΑΠ) είναι να συνοψίσει τις σχέσεις ανάµεσα σε ένα µεγάλο αριθµό µεταβλητών
µε έναν περιεκτικό και ακριβή τρόπο, ώστε να βοηθήσει να γίνει αντιληπτή µια έννοια ή
ιδιότητα. Στη συγκεκριµένη περίπτωση τη χρησιµοποιούµε για να φτιάξουµε διακριτά προφίλ
(αγροτών).
3. Αποτελέσµατα
Σύµφωνα µε τα διαγράµµατα ποσοστών παρατηρούµε ότι, στο σύνολο των ερωτηθέντων
αγροτών το 58% δεν ελέγχθηκε ούτε µία φορά στην διάρκεια ενός έτους, το 38% ελέγχθηκε
µία φορά και το 4% δύο φορές. Από το σύνολο των ελεγχθέντων αγροτών µόλις το 29%
θεωρεί δίκαιους τους ελέγχους και το 38% σοβαρούς. Η πλειοψηφία το 71% και το 62%
αντίστοιχα θεωρεί τους ελέγχους άδικους και µη σοβαρούς. Αναφορικά µε την προσφυγή
στους ανωτέρους για την επίλυση προβληµάτων µόλις το 22% κατέφυγε θεωρώντας τις
υπηρεσίες µη έγκυρες. Το 65% των ερωτηθέντων έχει συγκρουστεί ή διαφωνήσει κατά την
διάρκεια των ελέγχων και το 84% θεωρεί πως υπάρχουν συνάδελφοι που εκµεταλλεύονται ή
εξαπατούν κατά τη διάρκεια ενός προγράµµατος χρηµατοδότησης.
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∆ιαγράµµατα Ποσοστών

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων αγροτών θεωρεί ελλιπή την ενηµέρωση από τους
αρµόδιους φορείς καθιστώντας την πρώτη προτεραιότητα για τις υπηρεσίες και αναφέρουν
προβλήµατα στους τοµείς των χρηµατοδοτήσεων και σηµαντικές καθυστερήσεις που
δυσχεραίνουν την εργασία τους και την παραµονή τους στο πρόγραµµα.
Πίνακας 1: Συσχετίσεις
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0,347

1,000**

,880**

1,000**

1

-0,136

0,108

-,623**

0,432

19

19

19

19

19

19

19

19

19

,422**

-0,369

-0,23

-0,369

-0,136

1

-0,114

-0,014

0,15
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Προσφυγή
στους
Ανωτέρους
Εκµετάλλευση
/
Απάτη

Συχνότητα
Ελέγχων
ανά Έτος

Σοβαρο
ί ή Όχι

∆ίκαι
οι ή
Όχι

Υποκειµενικ
οί ή
Αντικειµενικ
οί

Εύστοχ
οι ή
Όχι

Συγκρούσε
ις/∆ιαφωνί
ες

Προσφυγ
ή στους
Ανωτέρο
υς

Εκµετάλλευ
ση/Απάτη

Επίπεδο
Μόρφωσ
ης

50

21

21

21

19

50

50

50

50

-0,157

0,155

0,067

0,155

0,108

-0,114

1

-0,19

0,085

50

21

21

21

19

50

50

50

50

-0,013

-,589**

-,533*

-,589**

-,623**

-0,014

-0,19

1

0,042

50

21

21

21

19

50

50

50

50

-0,054

0,292

,444*

0,292

0,432

0,15

0,085

0,042

1

50

21

21

21

19

50

50

50

50

-0,035

0,208

0,106

0,208

0,351

-0,08

0,102

-0,042

-0,239

N

50

21

21

21

19

50

50

50

50

Pearson
Correlati
on

-0,268

0,123

-0,066

0,123

0

-0,144

,296*

-0,068

0,23

N

48

20

20

20

18

48

48

48

48

N
Pearson
Correlati
on
N
Pearson
Correlati
on

Επίπεδο
Μόρφωσης

N
Pearson
Correlati
on

Κύρια
Απασχόληση

N
Pearson
Correlati
on

Αποδοχή
Ύπαρξης
Περιβαλλοντι
κών
Προβληµάτων

153

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία (SPSS)

Ερµηνεύοντας τον πίνακα συσχετίσεων παρατηρούµε πως οι αγρότες που έχουν δεχτεί
τους περισσότερους ελέγχους ανά έτος είτε αυτοί που έχουν διαφωνήσει ή διαπληκτιστεί
κατά το παρελθόν περισσότερο µε ελεγκτές των προγραµµάτων. Όσοι θεωρούν τους
ελέγχους που πραγµατοποιηθήκαν σοβαρούς, δίκαιους, αντικειµενικούς και εύστοχους είναι
αυτοί επίσης που δεν έχουν αντιληφθεί κάποια µορφή εξαπάτησης ή εκµετάλλευσης από
συναδέλφους τους κατά τη διάρκεια προγραµµάτων χρηµατοδότησης. Οι αγρότες που
θεωρούν ή γνωρίζουν πως υπάρχουν συνάδερφοι τους πους έχουν εκµεταλλευτεί ή
εξαπατήσει κατά τη διάρκεια προγραµµάτων είναι και αυτοί που θεωρούν τους ελέγχους που
έχουν πραγµατοποιηθεί στους ίδιους ως άδικους, µη σοβαρούς, υποκειµενικούς και
άστοχους. Το υψηλό επίπεδο µόρφωσης συνδέεται µε αγρότες που θεωρούν τους ελέγχους
που πρέπει να πραγµατοποιούνται δίκαιους. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι η γεωργία ως
κύρια απασχόληση δε συνδέεται αποκλειστικά µε κάποια άλλη µεταβλητή και είναι πλήρως
ανεξάρτητη. Επιπρόσθετα, οι αγρότες που αναγνωρίζουν την ύπαρξη περιβαλλοντικών
προβληµάτων είναι και αυτοί που σε περιπτώσεις διαφωνιών καταφεύγουν στους ανωτέρους
των υπηρεσιών γεωργίας.
Πίνακας 2: Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών

Επίπεδο Μόρφωσης
Συχνότητα Ελέγχων ανά Έτος
Σοβαροί ή Όχι
∆ίκαιοι ή Όχι
Υποκειµενικοί ή Αντικειµενικοί
Εύστοχοι ή Όχι
Συγκρούσεις/∆ιαφωνίες
Προσφυγή στους Ανωτέρους
Εκµετάλλευση/Απάτη
Αγρότης από Επιλογή
Κύρια Απασχόληση

1
,490
,456
,965
,942
,965
,965
-,418
,102
-,713
-,007
,428

Συνιστώσα
2
,415
-,122
,072
-,066
,072
,072
,431
,618
,453
,730
,452

3
,310
,638
-,039
,002
-,039
-,039
,565
-,146
-,159
-,255
-,395
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Αποδοχή Ύπαρξης
Περιβαλλοντικών Προβληµάτων

-,067

,632

,381

Extraction Method: Principal Component Analysis.
a. 3 components extracted.
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία (SPSS)

Σύµφωνα µε την ανάλυση κυρίων συνιστωσών παρατηρούµε τρία προφίλ αγροτών.
Αρχικά τους αγρότες µε υψηλό επίπεδο µόρφωσης που έχουν την γεωργία ως κύρια
απασχόληση και θεωρούν τους ελέγχους σοβαρούς, δίκαιους, αντικειµενικούς και εύστοχους
χωρίς να έχουν διαπληκτιστεί κατά το παρελθόν µε τους ελεγκτές ούτε να έχουν
παρατηρήσει κάποια εκµετάλλευση ή απάτη από άλλον συνάδερφο κατά τη διάρκεια ενός
προγράµµατος χρηµατοδότησης. Εµφανίζουν θετική στάση προς το όλο σύστηµα. ∆είχνουν
καθολικότητα της εµπιστοσύνης δηλαδή και προς συναδέλφους και προς ελεγκτές.
Παρατηρούνται επίσης αγρότες που έχουν τη γεωργία ως κύρια απασχόληση και το
επάγγελµα το ακολούθησαν από επιλογή, υψηλό επίπεδο µόρφωσης και κατά το παρελθόν
έχουν διαπληκτιστεί/διαφωνήσει µε ελεγκτές κατά τη διαδικασία ελέγχου. Αυτή η κατηγορία
αγροτών είναι που αποδέχεται την ύπαρξη περιβαλλοντικών προβληµάτων και σε
περιπτώσεις διαφωνιών έχουν καταφύγει σε ανωτέρους στα τµήµατα υπηρεσιών της
∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής. Στην τελευταία κατηγορία
εµφανίζονται οι αγρότες που δεν έχουν τη γεωργία ως κύρια απασχόληση, παρουσιάζουν τη
µεγαλύτερη συχνότητα ελέγχων ανά έτος έχουν διαπληκτιστεί/διαφωνήσει µε
υπαλλήλους/ελεγκτές κατά τη διάρκεια ενός προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης και είναι
στην κατηγορία που αποδέχονται την ύπαρξη περιβαλλοντικών προβληµάτων.
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Περίληψη
Στην εργασία αυτή µελετήσαµε τους εµφιλοχωρούντες ηθικούς κινδύνους κατά την
παροχή Εγγυήσεων στη δανειοδότηση των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
(ΜΠΜΕ) και προβήκαµε σε µια εµπειρική διερεύνησή τους, στην εφαρµογή του
προγράµµατος του Ταµείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
(ΤΕΜΠΜΕ), µε εστίαση στους Σερραίους επιχειρηµατίες που έλαβαν τα συγκεκριµένα
δάνεια.
Στόχος µας ήταν η ενδελεχής εξέταση της διαφορετικής συµπεριφοράς όσον αφορά τη
διαχείριση- αποπληρωµή των εγγυηµένων, από ∆ηµόσιους φορείς, δανείων, τόσο από τα
Πιστωτικά Ιδρύµατα, όσο και από τους δανειολήπτες. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην
ανάδειξη του σοβαρού προβλήµατος των αναφυόµενων σχετικών ηθικών κινδύνων και
συνακόλουθα στην κατάθεση προτάσεων για την άµβλυνσή τους. Το γεγονός ότι τα
εκατοµµύρια ευρώ που δόθηκαν µέσω του ΤΕΜΠΜΕ σε επιχειρηµατίες στην πλειονότητά
τους προστέθηκαν στο ∆ηµόσιο Χρέος της χώρας -όπως σαφώς καταδεικνύεται στην
παρούσα µελέτη µας- καθιστά την έρευνά µας άκρως επίκαιρη.
Στο πλαίσιο αυτό οι αναφορές στους ηθικούς κινδύνους και στην έννοια της
εποικοδοµητικής ασάφειας στον τραπεζικό χώρο που απαντώνται στα συγγράµµατα κύρια
των Campbell Andrew & Lastra Rosa, του P. Krugman, του Wood Geoffrey, των Ρόκα &
Γκόρτσου, του N. Κόνσολα και της X. Μπαλωµένου συνιστούν τον πυρήνα της
χρησιµοποιηθείσας βιβλιογραφίας στην παρούσα εισήγηση. Πέραν της στοχευµένης αυτής
βιβλιογραφίας και µε δεδοµένο ότι µετά από 7 συνεχή έτη ύφεσης το χρέος της Ελλάδας
απασχολεί το σύνολο της διεθνούς οικονοµικής επιστηµονικής κοινότητας, σε συνδυασµό µε
το γεγονός ότι η παρούσα χρηµατοοικονοµική κρίση έχει στιγµατίσει τη ραχοκοκαλιά της
Ελληνικής οικονοµίας ήτοι τις ΜΠΜΕ- στο literature review µας παρουσιάζονται, µεταξύ
άλλων και εκτενείς αναφορές, για τη χώρα µας, των βραβευµένων µε Νόµπελ
οικονοµολόγων J. Stiglitz και P. Krugman. Τις εν γένει βιβλιογραφικές αναφορές
συµπληρώνουν παλαιότερες δικές µας, συναφούς αντικειµένου, δηµοσιεύσεις.
Η παρούσα µελέτη συνιστά συνέχεια παλαιότερων ερευνών µας και αποτελείται από το
ανωτέρω, συνοπτικώς περιγραφέν, θεωρητικό και εµπειρικό τµήµα, µε έµφαση τώρα στην
διάκριση σε επιχειρηµατίες ορεινών, ηµιορεινών και πεδινών περιοχών. Ειδικότερα, στην εν
λόγω εµπειρική έρευνα συµµετείχαν 188 Σερραίοι επιχειρηµατίες. Το σύνολο των
ερωτηθέντων έλαβε δάνειο από το ΤΕΜΠΜΕ. Η επεξεργασία των στοιχείων έγινε µε τη
χρήση µεθόδων τόσο περιγραφικής στατιστικής, όπου υπολογίζουµε το µέσο όρο, την
τυπική απόκλιση, το συντελεστή µεταβλητότητας όσο και επαγωγικής στατιστικής όπου
υπολογίζουµε το συντελεστή συσχέτισης.
Τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας, συνάδουν, σε µεγάλο βαθµό, µε τη σχετική
χρησιµοποιηθείσα βιβλιογραφία.
Λέξεις κλειδιά: Ηθικός Κίνδυνος, Επιχειρηµατικότητα, Ύφεση, ΤΕΜΠΜΕ, Ελλάδα
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1. Εισαγωγή
Πεδίο έρευνας της εργασίας µας αποτελεί η διερεύνηση σε υφεσιακό µακροοικονοµικό
περιβάλλον της ύπαρξης µετρήσιµων ηθικών κινδύνων κατά την αποπληρωµή από τους
έλληνες επιχειρηµατίες εγγυηµένων από το Ελληνικό ∆ηµόσιο (ή άλλους αντίστοιχους
φορείς) δανείων. Συγκεκριµένα, µελετήσαµε τα προγράµµατα του Ταµείου Εγγυοδοσίας
Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) στην περιφερειακή Ενότητα Σερρών.
Με την Ευρώπη σε «βαθιά ύφεση» (Krugman 2012, σελ. 33) όπως προαναφέραµε, η
στρόφιγγα της χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων έκλεισε όχι µόνο στη χώρα µας αλλά και
στο υπόλοιπο ευρωπαϊκό νότο. Ο βραβευµένος µε Νόµπελ Οικονοµίας κ. Stiglitz αναφέρει
χαρακτηριστικά σε πρόσφατη συνέντευξή του σε Γερµανικό επιστηµονικό περιοδικό: «Η
χρηµατοδότηση των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων δεν λειτουργεί σε καµία από τις
χώρες του ευρωπαϊκού νότου.» (Tagesspiegel 2015). Ο ίδιος συνεχίζει: «Αυτό που σκοτώνει
την Ελλάδα δεν είναι µόνο η έλλειψη αποδοτικότητας στον δηµόσιο τοµέα, αλλά και στον
ιδιωτικό. Όταν το τραπεζικό σύστηµα είναι τόσο κατεστραµµένο στην Ελλάδα τόσο δεν
µπορεί να κάνει πολλά για τις µικρές και τις µεσαίες επιχειρήσεις, και η Ελλάδα είναι µια
χώρα των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να ξεκινήσει
και πάλι η χρηµατοδότησή τους» (Tagesspiegel 2015).
Το ΤΕΜΠΜΕ στην έναρξη της ύφεσης προσπάθησε να βοηθήσει την παροχή ρευστότητας
παρέχοντας την εγγύησή του για τη δανειοδότηση των Μικρών και Πολύ Μικτών
Επιχειρήσεων µε κεφάλαια κίνησης.
Είναι κοινός τόπος ότι τα κόκκινα δάνεια στη χώρα µας αυξήθηκαν µε γεωµετρική πρόοδο
τα τελευταία χρόνια. Έχοντας ως δεδοµένο ότι κάποια δάνεια αποπληρώνονται θέλαµε να
εξετάσουµε αν οι δανειολήπτες έχουν την ίδια συµπεριφορά απέναντι στα δάνειά τους.
Είδαµε -όπως θα αναλύσουµε στην εµπειρική έρευνα- ότι οι ίδιοι δανειολήπτες είναι
ενήµεροι στις υποχρεώσεις τους απέναντι στα πιστωτικά ιδρύµατα ενώ δεν καλύπτουν τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από εγγυηµένα από το Ελληνικό ∆ηµόσιο δάνεια όπως το
δάνεια ΤΕΜΠΜΕ. Και σε αυτό το σηµείο προέκυψε από τη µελέτη η ύπαρξη µετρήσιµων
ηθικών κινδύνων στη δανειοδότηση των επιχειρήσεων.
Η σχέση των πιστωτικών ιδρυµάτων µε τους ηθικούς κινδύνους έχει µελετηθεί µέχρι τώρα
κυρίως στον τοµέα των καταθέσεων. Ειδικά στον δανειστή Έσχατης Προσφυγής, η ύπαρξη
ηθεληµένης εποικοδοµητικής ασάφειας (constructive ambiguity) µε στόχο τη µείωση των
ηθικών κινδύνων έχει αναλυθεί τόσο από τους Campbell Andrew & Lastra Rosa, (2009) όσο
και από τους Ρόκα Ν. & Γκόρτσο Χ., (2012). Με δεδοµένη την εγγύηση των καταθέσεων από
το Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων, κάποιες τράπεζες προσέφεραν υψηλά επιτόκια µε τις
γνωστές συνέπειες στις κυπριακές τράπεζες την άνοιξη του 2013.
Τα αποτελέσµατα της εµπειρικής έρευνας σε 188 Σερραίους επιχειρηµατίες που έλαβαν
άτοκα ή χαµηλότοκα δάνεια από το ΤΕΜΠΜΕ, καταλήγουν ότι υφίστανται µετρήσιµοι
ηθικοί κίνδυνοι στην παροχή εγγυήσεων αναφορικά µε την δανειοδότηση επιχειρήσεων. Η
χρονική επιλογή της έρευνας (Ιούνιος 2013) έδινε χρονικό περιθώριο ενός έτους από τη λήξη
της τελευταίας δόσης των δανείων ΤΕΜΠΜΕ για την εξέταση της πορείας αποπληρωµής
τους.
Η εργασία αποτελείται από δύο τµήµατα, το θεωρητικό και το εµπειρικό. Στο θεωρητικό
µέρος που διαιρείται σε τρία υποκεφάλαια, στο πρώτο αναφερόµαστε στην ύφεση στην
Ελλάδα και στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, στο δεύτερο στο πρόγραµµα ΤΕΜΠΜΕ &
και στο τρίτο στους ηθικούς κινδύνους. Στο τέλος του πρώτου τµήµατος ακολουθεί η
παράθεση των ερευνητικών ερωτήσεων. Στο δεύτερο εµπειρικό τµήµα, παρουσιάζεται η
έρευνά µας σε Σερραίους δανειοδοτηθέντες από το ΤΕΜΠΜΕ επιχειρηµατίες. Τα
συµπεράσµατα της έρευνας συνάδουν τόσο µε τα αναφερόµενα στη σχετική βιβλιογραφία.
1α. Ύφεση στην Ελλάδα και επιπτώσεις στην επιχειρηµατικότητα της Π.Ε. Σερρών
Για την εξέταση του θέµατος των ηθικών κινδύνων µε δεδοµένο ότι συνδέονται άρρηκτα
µε το γενικότερο µακροοικονοµικό περιβάλλον αρχικά µελετήσαµε τα σύγχρονα
συγγράµµατα αναγνωρισµένων οικονοµολόγων. Έχοντας ως δεδοµένο ότι η ύφεση επηρεάζει
τα πάντα στην ελληνική οικονοµία και φυσικά και την αποπληρωµή δανείων κρίναµε
σκόπιµο να ξεκινήσουµε µε την ύφεση. Σύµφωνα µε τον P. Krugman «η Ευρώπη µοιάζει να
παίρνει ελαφρύ προβάδισµα (από τις ΗΠΑ) στην κούρσα για την καταστροφή» (Krugman
2012, σελ. 193) Ο ίδιος για την Ελλάδα για την Ελλάδα αναφέρει «κι ύστερα ήρθε η

Μπαλωµένου X., Μαλιάρη M., Κείµενα Περιφερειακής Επιστήµης, Τοµος VII, (1), 2016, pp. 157-173

159

Ελληνική κρίση… Η κατάρρευση ερµηνεύτηκε ως αλληγορία για τους κινδύνους της
δηµοσιονοµικής ασωτίας. Τα κράτη που βρίσκονταν αντιµέτωπα µε σοβαρές δηµοσιονοµικές
δυσκολίες απειλούνταν µε κατάρρευση εµπιστοσύνης στις αγορές και ενδεχοµένως µε
απόλυτη καταστροφή.» (Krugman 2012, σελ. 218)
Η εµπειρική έρευνα έλαβε χώρα στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, οπότε κρίθηκε
σκόπιµη η παρουσίαση στοιχείων τόσο από την ΕΛΣΤΑΤ όσο και από αναγνωρισµένους
θεσµικούς τοπικούς φορείς. Στον παρακάτω πίνακα (Μπαλωµένου & Μαλιάρη 2016, σελ.
125) παρουσιάζουµε την πορεία του τοπικού ΑΕΠ και του αριθµού των Σερραϊκών
επιχειρήσεων, µέχρι το 2013 που υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ.
Πίνακας 1: ΑΕΠ και αριθµός των επιχειρήσεων στην Π.Ε. Σερρών

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ(http://www.statistics.gr/) α) ΑΕΠ όλα τα έτη, β) αριθµός επιχειρήσεων έτη 2000-2010
Πηγή:Επιµελητήριο Σερρών(http://www.serreschamber.gr)για τις επιχειρήσεις µέλη του έτη 2011-2013

Είναι δεδοµένο ότι τόσο το Α.Ε.Π. όσο και ο αριθµός των Επιχειρήσεων βαίνουν
µειούµενα από το 2008 και µετά. Το Επιµελητήριο Σερρών µας παρείχε πιο πρόσφατα
στοιχεία τα οποία παρουσιάζουµε στον παρακάτω πίνακα 2.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζουµε τον αριθµό ανά κλάδο των Σερραϊκών
επιχειρήσεων οι οποίες είναι µέλη του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Σερρών.
Πίνακας 2: Αριθµός επιχειρήσεων- µελών του Επιµελητηρίου Σερρών στην Π. Ε. Σερρών

Πηγή: Επιµελητήριο Σερρών (http://www.serreschamber.gr ) – Ιανουάριος 2016

Όπως βλέπουµε ο αριθµός των επιχειρήσεων σε όλους τους κλάδους βαίνει µειούµενος
µετά από 6 συνεχή έτη ύφεσης. Συνεπώς οι τοπικές επιχειρήσεις πλήττονται από την
εµβάθυνση της ύφεσης. Εδώ επισηµαίνουµε ότι η µεγάλη µείωση του αριθµού των
µεταποιητικών επιχειρήσεων οφείλεται στα πιο αυστηρά κριτήρια που τέθηκαν για το
χαρακτηρισµό µιας επιχείρησης ως µεταποιητικής το 2011 και πολλές επιχειρήσεις άλλαξαν
κλάδο. Η περαιτέρω µείωση του αριθµού των επιχειρήσεων δηλώνει και ότι δεν είµαστε
ακόµη στον «πάτο του βαρελιού». Η ανάκαµψη της τοπικής οικονοµίας δεν είναι άµεσα
ορατή.
1β. Ταµείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ)
Το Ταµείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) χορήγησε
τα τέλη της περασµένης δεκαετίας άτοκα ή χαµηλότοκα δάνεια σε επιχειρήσεις. Με την
πρώτη φάση του προγράµµατος ΤΕΜΠΜΕ –Α΄ φάσης που ξεκίνησε την 1-1-2009 και
ολοκληρώθηκε την 8-4-2009 χορηγήθηκαν συνολικά 3.234.968.175,48€
σε 27069
επιχειρήσεις µε τη µορφή άτοκου δανείου και µε την δεύτερη φάση του προγράµµατος
ΤΕΜΠΜΕ –Β΄ φάσης που ξεκίνησε την 9-4-2009 και ολοκληρώθηκε την 31-12-2010
χορηγήθηκαν συνολικά 2.043.512.795,03€ σε 30308 επιχειρήσεις µε τη µορφή χαµηλότοκου
δανείου. Εκτός από το επιτόκιο (άτοκο/χαµηλότοκο), η βασική διαφορά των δύο φάσεων
ήταν ότι για την ένταξη στην πρώτη φάση ήταν απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη τριών
συνεχόµενων κερδοφόρων χρήσεων την προηγούµενη τριετία ενώ στη δεύτερη φάση τα
κριτήρια ελαστικοποιήθηκαν και αρκούσε να εµφάνιζε κερδοφορία ο µέσος όρος των τριών
τελευταίων χρήσεων. Μία άλλη βασική διαφορά ήταν το µέγιστο ύψος χρηµατοδότησης στην
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πρώτη φάση ήταν 350000€ ενώ στη δεύτερη ήταν κατά πολύ µικρότερο στις 125000€. Το αν
το ΤΕΜΠΜΕ εκπλήρωσε τον κύριο σκοπό του που ήταν η παροχή ρευστότητας στην
πραγµατική οικονοµία τίθεται σε αµφιβολία σύµφωνα και µε προηγούµενες έρευνές µας.
Χαρακτηριστικά είχαµε αναφέρει (C. Balomenou –M. Maliari
UDDEVALLA
SYMPOSIUM, BERGAMO 2011) “Η χρήση των ατόκων δανείων από επιχειρηµατίες
που δεν έλαβαν ποτέ άλλο δάνειο δεν βοήθησε τη µεταφορά ρευστότητας στην πραγµατική
οικονοµία».
Με το Νόµο 3912/2011 το ΤΕΜΠΜΕ υποκαταστάθηκε από το Εθνικό Ταµείο
Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ). Μέχρι τον χειµώνα του 2015 οπότε και
εξαντλήθηκαν τα κονδύλια σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδος (η κατανοµή έγινε ανά
περιφέρεια -NUTS2 level), η ΕΤΕΑΝ παρείχε εγγυηµένα δάνεια κυρίως µέσω του Ταµείου
Επιχειρηµατικότητας (ΤΕΠΙΧ). Βλέποντας τόσο οι ελληνικές τράπεζες όσο και οι αρµόδιες
αρχές την κακή χρήση των άτοκων κεφαλαίων εφαρµόζουν στο ΤΕΠΙΧ αυστηρότατους
ελέγχους. Από το ένα άκρο που ήταν η παροχή µέσω ΤΕΜΠΜΕ εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ
χωρίς την προσκόµιση οπουδήποτε δικαιολογητικού-τιµολογίου, το ΤΕΠΙΧ κατέληξε στο
άλλο άκρο της παροχής κεφαλαίων µετά από εξονυχιστικούς ελέγχους, όπου περικόπτεται
ακόµη και δαπάνη ενός ευρώ αν δεν είναι συµβατή µε το επιχειρηµατικό σχέδιο. Βέβαια οι
ηθικοί κίνδυνοι στο ΤΕΠΙΧ εκτιµούµε ότι θα είναι µειωµένοι.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα δάνεια ΤΕΜΠΜΕ όπως και όλα τα εγγυηµένα από το
Ελληνικό ∆ηµόσιο δάνεια που δεν εξοφλούνται από τους δανειολήπτες οφείλονται µετά την
κατάπτωση της εγγύησης στις κατά τόπους ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.) και
τελικά στην συντριπτική τους πλειοψηφία προστίθενται στο ∆ηµόσιο χρέος. Το γεγονός ότι
οι έλληνες συνεπείς φορολογούµενοι καλούνται να υποστούν υπέρµετρη φορολογία και
µεγάλες περικοπές µισθών για να πληρώσουν τελικά τις δαπάνες κοινωνικής επίδειξης
κάποιων «επιχειρηµατιών» θέτει επιτακτικά το θέµα του ελέγχου των παρεχόµενων
εγγυήσεων. Για αυτό και ακριβώς το λόγο οι παρασχεθείσες εγγυήσεις ενέχουν και σοβαρούς
ηθικούς κινδύνους.
1γ.Ηθικοί κίνδυνοι
Για πολλούς η έννοια της ηθικής είναι ούτως ή άλλως ασύµβατη µε την
επιχειρηµατικότητα. Στις παραδόσεις που κουβαλάµε εδώ και χιλιάδες χρόνια σε αυτόν τον
τόπο, ο θεός του εµπορίου Ερµής είναι ταυτόχρονα και ο θεός της κλεψιάς. Όταν ξεκινήσαµε
αυτό τον κύκλο µελετών -παραβλέποντας σκοπίµως τους ψυχολογικούς παράγοντεςδιαβλέπαµε τη διαφορετική αντιµετώπιση τόσο των τραπεζικών ιδρυµάτων όσο και των
δανειοληπτών στα δάνεια που διασφαλίζονταν µε κρατικές εγγυήσεις. Από την πολύχρονη
εµπειρία και των δύο συγγραφέων σε τραπεζικά ιδρύµατα είχαµε τη βεβαιότητα ότι οι
δανειολήπτες εξοφλούν πρώτα τα δάνεια για τα οποία δεν υπάρχει εγγύηση. Χαρακτηριστικό
παράδειγµα που απασχόλησε τον τύπο τα χρόνια της οικονοµικής επέκτασης ήταν τα
εγγυηµένα από το Ελληνικό ∆ηµόσιο στεγαστικά δάνεια προς κοινωνικές µειονότητες όπως
οι ΡΟΜΑ ή οι παλιννοστούντες οµογενείς από της χώρες της πρώην ΕΣΣ∆ τα οποία
ουσιαστικά δεν αποπληρώνονται από τους δανειολήπτες αλλά εξοφλούνται στις τράπεζες από
τον Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και προστίθενται στο δηµόσιο χρέος της Ελλάδος.
Στον τραπεζικό χώρο έχουν µελετηθεί εκτενώς οι ηθικοί κίνδυνοι κατά την παροχή
εγγυήσεων τόσο στον τοµέα των καταθέσεων/επενδύσεων µε το Ταµείο Εγγύησης
Καταθέσεων –Επενδυτών ΤΕΚΕ) όσο και κατά την άσκηση από πλευράς κεντρικών
τραπεζών του ρόλου δανειστή έσχατης προσφυγής που θα αναλύσουµε παρακάτω.
Το ΤΕΚΕ εγγυάται αποζηµίωση 100.000€ ανά ίδρυµα και ανά καταθέτη και 30.000 ανά
ίδρυµα και ανά επενδυτή. Η χρησιµότητα του Συστήµατος Εγγύησης Καταθέσεων και
Επενδύσεων είναι µεγάλη, καθόσον αποτελεί έναν από τους πλέον σηµαντικούς µηχανισµούς
πρόληψης / ανακοπής κρίσεων που συνθέτουν το <<Προστατευτικό ∆ίχτυ>> του τραπεζικού
συστήµατος, µέσω της ακόλουθης διττής λειτουργίας του:
-Αδρανοποίηση του κινήτρου των καταθετών για εσπευσµένη ανάληψη των καταθέσεών
τους από τις τράπεζες που φηµολογείται ή είναι πράγµατι προβληµατικές.
-∆ιατήρηση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήµατος, µε την ανακοπή της εξέλιξης
συνθηκών πανικού στο σύνολο του τραπεζικού συστήµατος (δηλ. οµαδική ανάληψη
καταθέσεων από τις εµπορικές τράπεζες), κάτι που θα επέφερε βαρύ πλήγµα στη ρευστότητά
τους και εξαντλεί την καθαρή τους θέση (Ρόκας Ν., Γκόρτσος Χ. , 2012)

Μπαλωµένου X., Μαλιάρη M., Κείµενα Περιφερειακής Επιστήµης, Τοµος VII, (1), 2016, pp. 157-173

161

Ο εµφιλοχωρών εδώ ηθικός κίνδυνος (moral hazard), εστιάζει στον εφησυχασµό
/αδρανοποίηση του κινήτρου των καταθετών να παρακολουθούν και να ελέγχουν τη
φερεγγυότητα των τραπεζών και εν γένει πιστωτικών ιδρυµάτων, στα οποία εµπιστεύονται τις
καταθέσεις τους (Μπαλωµένου Χ. 2015). Ο Κrugman αναφέρει: «Η Class-Steagall (act)
περιόριζε το µέγεθος του ρίσκου που µπορούσαν να αναλάβουν οι τράπεζες, πράγµα
απολύτως απαραίτητο µε δεδοµένη την καθιέρωση της ασφάλισης καταθέσεων, που θα
µπορούσε να δηµιουργήσει τεράστιο «ηθικό κίνδυνο». ∆ηλαδή µπορούσε να δηµιουργήσει
µια κατάσταση όπου οι τραπεζίτες θα είχαν δυνατότητα να συγκεντρώνουν ένα σωρό
χρήµατα χωρίς να δίνουν λογαριασµό σε κανέναν- µα αφού είναι όλα ασφαλισµένα στην
κυβέρνηση- , και µετά να δεσµεύουν αυτά τα χρήµατα σε επενδύσεις υψηλών κερδών και
υψηλού ρίσκου, υπολογίζοντας ότι αν το νόµισµα ερχόταν κορώνα θα κέρδιζαν και αν
ερχόταν γράµµατα θα έχαναν οι φορολογούµενοι.» (Krugman 2013, σελ. 78), και συνεχίζει:
Αλλά «Η απορύθµιση -που επήλθε µε την ψήφιση της Gramm-Leach-Bliley act (1999)δηµιούργησε µια κλασσική περίπτωση ηθικού κινδύνου, όπου οι ιδιοκτήτες οργανισµών
αποταµιεύσεων και δανείων είχαν κάθε κίνητρο να υιοθετήσουν εξαιρετικά ριψοκίνδυνη
συµπεριφορά. Εξάλλου, τους καταθέτες δεν τους ενδιέφερε τι έκανε η τράπεζά τους, ήταν
ασφαλισµένοι έναντι των απωλειών. Έτσι η έξυπνη κίνηση για έναν τραπεζίτη ήταν να
χορηγήσει υψηλότοκα δάνεια σε δανειολήπτες αµφιβόλου πιστοληπτικής ικανότητας,
συνήθως εργολάβους ακινήτων. Αν όλα πήγαιναν καλά η τράπεζα θα αποκόµιζε µεγάλα
κέρδη, στην αντίθετη περίπτωση ο τραπεζίτης απλώς γύριζε την πλάτη του.» (Krugman
2013, σελ. 88). Οι αρνητικές συνέπειες τόσο στη λειτουργία των τραπεζικών ιδρυµάτων όσο
και στην κοινωνία µε βασική συνέπεια την αύξηση του κόστους χρήµατος είναι δεδοµένες. Η
ύπαρξη εγγύησης για το ποσό των 100.000€ συνετέλεσε στη δηµιουργία αθέµιτου
ανταγωνισµού στις τράπεζες και τελικά ίσως να επιτάχυνε την κρίση στην Κύπρο την άνοιξη
του 2013. Τέλος ο χρόνος θα δείξει αν θα επέλθει περιορισµός των προαναφερθέντων ηθικών
κινδύνων µε την εφαρµογή των διατάξεων της Dodd-Frank Wall street reform act (2010)
δυνάµει της οποίας επιχειρείται µια λιγότερο αυστηρή επαναπροσέγγιση των διατάξεων της
Class-Steagall υπό την έννοια ότι η εν λόγω πράξη θέτει περιορισµούς στη δυνατότητα των
τραπεζών να χρησιµοποιούν τα κεφάλαια των καταθετών τους για risky επενδύσεις χωρίς
όµως να τους επιβάλλεται η αλλαγή της οργανωτικής τους δοµής (ήτοι, διενέργεια εργασιών
– παροχή προϊόντων Universal Banking). Προτεινόµενα µέτρα
αποτελεσµατικής
αντιµετώπισης του προαναφερόµενου κινδύνου είναι: α) Η ενίσχυση της κεφαλαιακής
επάρκειας των πιστωτικών ιδρυµάτων, η οποία µάλιστα, σύµφωνα µε τις επιταγές του
Συµφώνου της Βασιλείας, θα πρέπει να είναι ανάλογη των αναλαµβανοµένων κινδύνων και
β) Σε περιόδους οικονοµικής ευηµερίας, η δυνατότητα ύπαρξης περιορισµού της κάλυψης,
από πλευράς Ταµείου Εγγύησης Καταθέσεων, προς αποφυγή ολοσχερούς αδρανοποίησης του
κινήτρου των καταθετών να παρακολουθούν και να ελέγχουν τη φερεγγυότητα των τραπεζών
και εν γένει πιστωτικών ιδρυµάτων, στα οποία εµπιστεύονται τις καταθέσεις τους
(Μπαλωµένου Χ. 2015). Για παράδειγµα το ποσό των 20.000€ που κάλυπτε προ δεκαετίας το
ΤΕΚ ήταν στην κατεύθυνση της διατήρησης της ψυχολογίας των µικροκαταθετών αλλά
απέτρεπε την αύξηση των ηθικών κινδύνων.
Μελέτη των ηθικών κινδύνων έχει γίνει και στο δανειστή έσχατης προσφυγής (Lender of
Last Resort). Οι Κεντρικές Τράπεζες των επιµέρους Κρατών-Μελών της Ε.Ε., υπό οµαλές
οικονοµικές συνθήκες, δρουν ως ∆ανειστές Έσχατης Ανάγκης/Προσφυγής που αποτελεί έναν
εκ των προστατευτικών µέσων-µηχανισµών που συνθέτουν το “∆ίχτυ Ασφαλείας” του
Τραπεζικού Συστήµατος, αλλά όχι ανεξαρτήτως διαπιστωµένων προβληµάτων ρευστότητας ή
φερεγγυότητας. Συγκεκριµένα, υπάρχει αναγκαιότητα παρέµβασης µιας Κεντρικής Τράπεζας,
µε την ιδιότητα του ∆ανειστή έσχατης Προσφυγής όταν οι εµπορικές τράπεζες εµφανίζουν
προβλήµατα ρευστότητας, προσωρινού χαρακτήρα (µε διαπιστωµένη αδυναµία άντλησης
ρευστότητας, από άλλη πηγή), προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος µετατροπής τους σε
προβλήµατα φερεγγυότητας. Αξίζει να επισηµάνουµε τη διαφορά στην έννοια των
προβληµάτων ρευστότητας που παρατηρούνται όταν µια τράπεζα δεν έχει την ικανότητα να
ανταποκριθεί χωρίς απώλειες σε απρόσµενη ζήτηση ρευστού (αναντιστοιχία ληκτότητας
στοιχείων παθητικού και ενεργητικού, αλλά θετική καθαρή θέση της τράπεζας), σε
αντιδιαστολή µε το πρόβληµα φερεγγυότητας, που προκύπτει όταν η αξία των στοιχείων του
παθητικού υπερβαίνει εκείνη των στοιχείων του ενεργητικού. Ο κίνδυνος που ελλοχεύει, το
πρόβληµα ρευστότητας να µεταλλαχθεί σε αφερεγγυότητα, σε περίπτωση που τα
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αναληφθέντα χρήµατα παραµείνουν υπό τη µορφή ρευστών έξω από το τραπεζικό σύστηµα
είναι µεγάλος (Μπαλωµένου Χ. 2015).
∆εν είναι επισήµως θεσµοθετηµένη, ως µη έχουσα ούτε σε εθνικό αλλά ούτε και σε
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταστατική βάση, ωστόσο είναι επιθυµητή η ύπαρξη
ηθεληµένης εποικοδοµητικής ασάφειας (constructive ambiguity), όσον αφορά την άσκηση
του ρόλου του ∆ανειστή Έσχατης Προσφυγής από τις Κεντρικές Τράπεζες, προς
αντιµετώπιση – περιορισµό του αναφυόµενου ηθικού κινδύνου (Moral Hazard) για µείωση
της πειθαρχίας της αγοράς, που προκύπτει από το γεγονός ότι όταν οι εµπορικές τράπεζες
γνωρίζουν, apriori και είναι βέβαιες ότι θα αναχρηµατοδοτηθούν την επαύριον µιας κρίσης,
εφησυχάζουν και κατ’ αυτό τον τρόπο, µειώνεται το κίνητρό τους για συνετή διαχείριση
(Ρόκας Ν., Γκόρτσος Χ. , 2012).
Υπό µη οµαλές συνθήκες, µπορεί να µην υφίσταται δυνατότητα τήρησης της αρχής της
ηθεληµένης εποικοδοµητικής ασάφειας. Η ασκούσα το ρόλο του ∆ανειστή Έσχατης
Προσφυγής, αρχή, πρέπει γενικώς να απευθύνεται και να δανείζει, τράπεζες, προσφέρουσες
καλές εγγυήσεις/εξασφαλίσεις, σε αυτή την περίπτωση, ο ρόλος των κεντρικών τραπεζών, θα
επικεντρώνεται όχι στο να αποφασίζουν αν θα στηρίξουν ή όχι µια τράπεζα που τους ζητά
βοήθεια, αλλά απλά στο να αξιολογούν την ποιότητα των προσφεροµένων εξασφαλίσεων και
κατόπιν να παρέχουν τη βοήθειά τους.
Συνεπώς, η ύπαρξη, υπό κανονικάς συνθήκας, της αρχής της ηθεληµένης εποικοδοµητικής
ασάφειας που εστιάζει στο ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των Κεντρικών
Τραπεζών, να ασκήσουν ή όχι το ρόλο τους, ως ∆ανειστές Έσχατης Ανάγκης/Προσφυγής
(LOLR), προς αποφυγήν του εµφιλοχωρούντος ηθικού κινδύνου (moral hazard) στο πλαίσιο
της παρούσας παγκόσµιας χρηµατοοικονοµικής κρίσης, όπου η αβεβαιότητα και η ταχύτητα
µεταβολής των οικονοµικών συνθηκών είναι µεγάλη, τείνει να αλλάξει. Στην
πραγµατικότητα, έχει αλλοιωθεί η έννοια, δοθέντος ότι οι συµµετέχοντες στην τραπεζική
και εν γένει οικονοµική αγορά, επιθυµούν την ύπαρξη µικρής ασάφειας, από πλευράς
των κεντρικών τραπεζών της χώρας τους. Επιπροσθέτως, δέον να επισηµανθεί, ότι σε επίπεδο
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), η αρχή /έννοια της ηθεληµένης εποικοδοµητικής
ασάφειας, κατ΄ουσίαν, αδρανοποιείται, καθόσον η ΕΚΤ, είναι, εκ της φύσεώς της, πάντοτε ο
αυστηρός ρυθµιστής (Campbell Andrew & Lastra Rosa, 2009).
Συνοψίζοντας λοιπόν, µπορούµε να πούµε ότι κατά τη διάρκεια µεγάλων – σοβαρών
χρηµατοοικονοµικών κρίσεων, όπως η τρέχουσα, οι Κεντρικές Τράπεζες, πρέπει να
δανείζουν, σε λογικά πλαίσια, φθηνά (µε χαµηλά επιτόκια). Επίσης θα πρέπει να
αποδέχονται, σε ορισµένες, έκτακτες περιπτώσεις και µη επαρκείς εξασφαλίσεις και υπό
τοιαύτας συνθήκες, να διασώζουν τις συστηµικές τράπεζες, ακόµη και αν αντιµετωπίζουν
προβλήµατα φερεγγυότητας, χωρίς όµως η εν λόγω διάσωση να περιλαµβάνει και τους
ιδιοκτήτες τους. Σε κάθε περίπτωση, οι παραταθείσες, ανωτέρω, αλλαγές στον κλασικό ρόλο
του ∆ανειστή Έσχατης Ανάγκης, εκτιµάται ότι θα καταστήσουν αποτελεσµατικότερη τη
λειτουργία του, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνδυασθούν µε στρατηγικές αναµόρφωσης του
Τραπεζικού Συστήµατος, καθόσον µια σύγχρονη οικονοµία, δεν µπορεί να αναπτυχθεί, αν και
το Τραπεζικό και εν γένει Χρηµατοπιστωτικό της Σύστηµα δεν λειτουργεί αποτελεσµατικάαποδοτικά.
Παραλληλίζοντας τον εµφυλοχωρούντα ηθικό κίνδυνο στο ΤΕΚΕ και στο δανειστή
έσχατης προσφυγής καταλήγουµε ότι κοινό σηµείο των εγγυήσεων είναι η αύξηση των
ηθικών κινδύνων.
∆εν έχουν µελετηθεί επαρκώς οι ηθικοί κίνδυνοι στην παροχή εγγυήσεων στα δάνεια που
χορηγούν οι Τράπεζες. Τι ωθεί µια τράπεζα να «επαναπαύεται» στην εγγύηση και να µην
καταβάλλει ουσιαστικές προσπάθειες για την είσπραξη αυτών των οφειλών; Είναι µόνο οι
τράπεζες υπεύθυνες ή µήπως το δηµόσιο που παρείχε στην εγγύησή του σε µη αξιόχρεους
δανειολήπτες φέρει το µέγιστο µερίδιο ευθύνης; Η κρίση είναι η αιτία ή η αφορµή για την
µετατροπή σε µη αξιόχρεων κάποιων κατηγοριών δανειοληπτών; Σε αυτά και σε άλλα
ερωτήµατα θα προσπαθήσουµε να συνεισφέρουµε στη βιβλιογραφία αποδεικνύοντας πέρα
από την ηθική διάσταση µε στατιστικά δεδοµένα την ισχυρή ύπαρξη ηθικών κινδύνων.
1δ. Ερευνητικές ερωτήσεις
Σε προγενέστερες µελέτες µας είχαµε ασχοληθεί µε τα προγράµµατα του Ταµείου
Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) και είχαµε αναλύσει το

Μπαλωµένου X., Μαλιάρη M., Κείµενα Περιφερειακής Επιστήµης, Τοµος VII, (1), 2016, pp. 157-173

163

profile των δανειοληπτών Το κύριο ερώτηµά µας σε αυτή την έρευνα εστίασε στην
πιθανότητα ύπαρξης διαφορετικής συµπεριφοράς των δανειοληπτών απέναντι στα εγγυηµένα
και µη δάνειά τους. Η δηµιουργία ηθικών κινδύνων ανάλογα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
των δανειοληπτών ήταν το πεδίο διερεύνησης. Θέλαµε να συνδέσουµε την δηµιουργία
ηθικών κινδύνων µε τον κλάδο –υπήρχε σύνδεση, µε το υψόµετρο- υπήρχε πάλι σχέση, ενώ
δεν υπήρχε ισχυρή συσχέτιση ανάλογα µε το επίπεδο αστικοποίησης όπως θα δούµε στο
αµέσως επόµενο µέρος της έρευνας.
2. Εµπειρική έρευνα σε Σερραίους επιχειρηµατίες
2.1. Τα δεδοµένα
Η παρούσα έρευνα συνιστά συνέχεια προηγούµενων ερευνών που δηµοσιεύτηκαν στο
SPATIUM REVIEW, Beograd, July 2013 & RSI, Ελληνική έκδοση, ∆εκέµβριος 2013. Ένα
άλλο τµήµα της έρευνας παρουσιάστηκε στο συνέδριο ERSA Greece, Αθήνα 2015. Σε αυτή
τη φάση συµµετείχαν 188 (οι µισές περίπου από τις συνολικές) επιχειρήσεις της
Περιφερειακής Ενότητας Σερρών που έλαβαν δάνεια από το ΤΕΜΠΜΕ. Η υποβολή των
ερωτηµατολογίων έλαβε χώρα σε τρεις φάσεις. Η πρώτη 1- 6-2012 έως 30-6-2012, η δεύτερη
από την 25-5-2013 έως την 20-6-2013 και η τρίτη από την 4-7-2014 έως την 20-7-2014 µόνο
στους επιχειρηµατίες που είχαν υπερήµερες οφειλές στη δεύτερη φάση της έρευνας για να
εξετάσουµε αν υπάρχουν κάποιοι που εξόφλησαν. Στην τελική φάση είχαν παρέλθει δύο
χρόνια από τη λήξη της τελευταίας δόσης των δανείων ΤΕΜΠΜΕ και το σύνολο των
υπολοίπων δανείων ΤΕΜΠΜΕ ήταν υπερήµερα. Για να εξετάσουµε τους ηθικούς κινδύνους,
θέλαµε να δούµε για πρώτη φορά τη συνολική συµπεριφορά των δανειοληπτών απέναντι στις
δανειακές τους υποχρεώσεις και να συγκρίνουµε την αποπληρωµή των εγγυηµένων και των
υπολοίπων δανείων. Επίσης εξετάσαµε αν υπάρχουν διαφορές των επιχειρηµατιών ανάλογα
µε τον τόπο δραστηριοποίησης ορεινή-ηµιορεινή- πεδινή περιοχή και αστική –ηµιαστική –
αγροτική περιοχή ή κατά κλάδο.
Ο διαχωρισµός σε ορεινή –ηµιορεινή –πεδινή περιοχή βασίστηκε στο χαρακτηρισµό
περιοχών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Ο διαχωρισµός σε αστικήηµιαστική και αγροτική περιοχη΄έγινε µε βάση τις έδρες των δήµων, όπου αστική περιοχή
θεωρείται η πόλη των Σερρών, ηµιαστικές θεωρούνται οι έδρες τόσο οι έδρες των
Καλλικρατικών δήµων όσο και οι έδρες των πρώην Καποδιστριακών ∆ήµων και τέλος
αγροτική θεωρούνται τα χωριά. Οι επιχειρήσεις που εδρεύουν στις Εθνικές οδούς και οι
ελάχιστε εναποµείνασες στη ΒΙΠΕ Σερρών είναι η τέταρτη κατηγορία και τέλος
συµπεριλάβαµε τους Σερραίους επιχειρηµατίες που έλαβαν δάνεια από τραπεζικά
καταστήµατα των Σερρών αλλά δραστηριοποιούνται εκτός Σερρών κυρίως στη γειτονική
Θεσσαλονίκη (core region). Η διάκριση κατά κλάδο έγινε µε συνδυασµό κριτήριων στα οποία
συµπεριλάβαµε και ποιοτικά. Για παράδειγµα διαχωρίσαµε τους ελεύθερους επαγγελµατίες
στη γενική κατηγορία και στους επιστήµονες ήτοι, φαρµακοποιούς, ιατρούς, δικηγόρους,
οικονοµολόγους λογιστές, καθηγητές, ιδιοκτήτες φροντιστηρίων κτλ. Οι κατασκευαστές
αποτελούν ειδική κατηγορία γιατί ο κλάδος τους επλήγη όσο κανένας άλλος από την κρίση.
Ο κλάδος των βιοτεχνών –βιοµηχάνων (δευτερογενής τοµέας) και οι έµποροι συµπληρώνουν
τις πέντε κατηγορίες.
Τέλος, στη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων κάναµε την παραδοχή ότι οι
συµµετέχοντες ήταν απόλυτα ειλικρινείς αναφορικά µε την σχέση τους µε το Τραπεζικό
σύστηµα.
2.2. Περιγραφική στατιστική και συσχετίσεις
Θα αναλύσουµε τα αποτελέσµατα χρησιµοποιώντας τις µεταβλητές 1 για τις επιχειρήσεις
µε εξοφληµένα δάνεια ΤΕΜΠΜΕ και 2 για τις επιχειρήσεις µε υπερήµερα δάνεια ΤΕΜΠΜΕ,
ή τις µεταβλητές 1 για τις επιχειρήσεις µε εξοφληµένα τα µη εγγυηµένα δάνεια και 2 για τις
επιχειρήσεις µε υπερήµερα µη εγγυηµένα δάνεια. Κατόπιν θα υπολογίσουµε τα κύρια µεγέθη
της περιγραφικής στατιστικής, το µέσο όρο και την τυπική απόκλιση και ο συντελεστή
µεταβλητότητας. Επίσης θα υπολογίσουµε το πιο κοινό µέγεθος της επαγωγικής στατιστικής,
τον συντελεστή συσχέτισης.
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2.3. Αποτελέσµατα
Στο σχήµα 1 παρουσιάζουµε την αποπληρωµή των δανείων ΤΕΜΠΜΕ.
Επαναλαµβάνουµε ότι το υπόλοιπο των δανείων ΤΕΜΠΜΕ τη χρονική στιγµή της έρευνας
(6/2013) ήταν υπερήµερο και εξοφλείται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους µέσω της
ενεργοποίησης της παρασχεθείσας εγγύησης του Ελληνικού ∆ηµοσίου.
Σχήµα 1: Οφειλόµενα δάνεια του ΤΕΜΠΜΕ

Είναι δεδοµένο ότι οι δανειολήπτες ανταποκρίνονται µε τελείως διαφορετικό τρόπο στις
υποχρεώσεις που απορρέουν από εγγυηµένα δάνεια. Ο µέσος δανειολήπτης εξοφλά κατά
προτεραιότητα τα µη εγγυηµένα δάνεια. Ο ένας και µοναδικός επιχειρηµατίας που πράττει
διαφορετικά (εξόφλησε το εγγυηµένο δάνειο και οφείλει το τραπεζικό) αποτελεί την εξαίρεση
που επιβεβαιώνει τον κανόνα.
Όπως αναφέραµε ήδη στα δεδοµένα, στόχος µας ήταν η εξέταση της συµπεριφοράς των
επιχειρηµατιών ανάλογα µε τον τόπο δραστηριοποίησης ορεινή-ηµιορεινή-πεδινή περιοχή.
Στο παρακάτω σχήµα 2 παρουσιάζουµε την κατανοµή του δείγµατος.
Σχήµα 2: Κατανοµή δανείων ΤΕΠΜΠΕ σε Ορεινές, Ηµιορεινές και πεδινές περιοχές

Το δείγµα στις ορεινές περιοχές είναι µικρό , αλλά µικρό είναι το ποσοστό του πληθυσµού
των Σερρών που κατοικεί ή δραστηριοποιείται στους ορεινούς όγκους. Άλλωστε η Π.Ε.
Σερρών είναι κατ’ εξοχή πεδινή περιοχή. Στη συνέχεια θέλαµε να εξετάσουµε αν υπάρχει
στατιστικά µετρήσιµη διαφορά στους δανειολήπτες στην αποπληρωµή των εγγυηµένων από
το δηµόσιο και των υπολοίπων δανείων.
Παρακάτω στο σχήµα 3 παρουσιάζουµε πόσοι από τους επιχειρηµατίες που είναι συνεπείς
στις υπόλοιπες υποχρεώσεις τους οφείλουν το ΤΕΜΠΜΕ, ενώ και στο σχήµα 4 το ποσοστό
αυτών των επιχειρηµατιών ανάλογα µε τη θέση της επιχείρησης Ορεινή- Ηµιορεινή-Πεδινή.
Στον πίνακα 4 παρουσιάζουµε αντίστοιχα τα στατιστικά µεγέθη.
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Σχήµα 3: Επιχειρηµατίες µε ενήµερα µη ενήµερα εγγυηµένα δάνεια και υπερήµερο εγγυηµένο
ηµιορεινές δάνειο στις ορεινές, ηµιορεινές και πεδινές περιοχές

Σχήµα 4: Ποσοστό Επιχειρηµατιών µε ενήµερα µη εγγυηµένα δάνεια στις ορεινές, ηµιορεινές και
πεδινές περιοχές

Πίνακας 3: Στατιστικά µεγέθη - Ενήµερα µη εγγυηµένα δάνεια στις ορεινές, ηµιορεινές και
πεδινές περιοχές

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΛΙΣΗ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΕΙΝΕΣ ΗΜΙΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕ∆ΙΝΕΣ
4
1,25
1,527525
0,40408

28
1,428571
15,30795
0,993538

114
1,473684
64,95383
0,999121

1,22202

10,71557

44,07581

Μελετώντας στα άνω σχήµατα 3 και 4 τους επιχειρηµατίες που είναι συνεπείς στα µη
εγγυηµένα (τραπεζικά) δάνειά τους, βλέπουµε ότι οι επιχειρηµατίες των ορεινών περιοχών
(αν και το δείγµα είναι µικρό) είναι αυτοί που εξοφλούν πρώτα τα µη εγγυηµένα δάνεια ενώ
οφείλουν τα εγγυηµένα από το Ελληνικό δηµόσιο ΤΕΜΠΜΕ σε µεγαλύτερο ποσοστό, άρα
έχουν περισσότερες πιθανότητες εµφάνισης εµφιλοχωρούντων ηθικών κινδύνων σε σύσκριση
µε αυτούς των ηµιορεινών και πεδινών περιοχών. Αυτό ίσως εξηγείται εν µέρει από το
γεγονός ότι οι επιχειρηµατίες ορεινών περιοχών λαµβάνουν µεγαλύτερες ενισχύσεις. Για
παράδειγµα από τους ενταγµένους στο πρόγραµµα 1.1.2 του ΥΠΑΑΝ το 2014, οι νέοι
αγρότες των ορεινών περιοχών έλαβαν επιδότηση µέχρι 20.000€ ενώ των πεδινών περιοχών
µέχρι 17.500€. Με δεδοµένο ότι µε σύµφωνα την προηγούµενη µελέτη (Μπαλωµένου &
Μαλιάρη, ERSA Greece 2015) «Συνάγεται ότι οι διαφορές δεν είναι ιδιαίτερα υψηλές ανά
επίπεδο αστικοποίησης», (ανάλυση κατά επίπεδο αστικοποίησης και παρακάτω),
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συµπεραίνουµε ότι ενώ οι ηθικού κίνδυνοι δεν διαφέρουν ανάλογα µε το επίπεδο
αστικοποίησης, υφίστανται µετρήσιµες διαφορές ανάλογα µε το υψόµετρο.
Στο παρακάτω σχήµα 5 παρουσιάζουµε πόσοι από τους επιχειρηµατίες που είναι
ασυνεπείς στις υπόλοιπες υποχρεώσεις τους οφείλουν το ΤΕΜΠΜΕ, και στο σχήµα 6 το
ποσοστό αυτών των επιχειρηµατιών. Όπως προαναφέραµε, µόνο ένας επιχειρηµατίας πεδινής
περιοχής εξόφλησε το εγγυηµένο δάνειο και οφείλει τα υπόλοιπα. Στον πίνακα 6
παρουσιάζουµε αντίστοιχα τα στατιστικά µεγέθη.
Σχήµα 5:Επιχειρηµατίες µε υπερήµερα µη εγγυηµένα δάνεια και υπερήµερο εγγυηµένο δάνειο
στις ορεινές, ηµιορεινές και πεδινές περιοχές

Σχήµα 4: Ποσοστό Επιχειρηµατιών µε υπερήµερα µη εγγυηµένα δάνεια στις ορεινές, ηµιορεινές
και πεδινές περιοχές

Πίνακας 4: Στατιστικά µεγέθη – Υπερήµερα µη εγγυηµένα δάνεια στις ορεινές, ηµιορεινές και
πεδινές περιοχές

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΛΙΣΗ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΕΙΝΕΣ ΗΜΙΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕ∆ΙΝΕΣ
1
12
29
1
1
1,034483
0,57735
6,082763
15,885
0,020578
0,991902
0,999933
0,57735

6,082763

15,3555

Μελετώντας τους επιχειρηµατίες που είναι ασυνεπείς στα µη εγγυηµένα (τραπεζικά)
δάνειά τους βλέπουµε ότι δεν υφίστανται στατιστικά µετρήσιµες διαφορές ανάλογα µε το
υψόµετρο.
Στόχος ήταν η εξέταση και κατά κλάδο των ηθικών κινδύνων. ∆εν χρησιµοποιήσαµε τη
διάκριση σε παροχή υπηρεσιών, εµπόριο, µεταποίηση, αλλά θέλαµε να δούµε και
συµπεριφορά κάποιων οµάδων. Όπως αναφέρθηκε στα δεδοµένα, ο κατασκευαστικός κλάδος
που είχε άνθηση την προηγούµενη δεκαετία, θέλαµε να εξεταστεί χωριστά, γιατί θεωρούµε
ότι υπέστη και τη µεγαλύτερη κρίση. Στους ελεύθερους επαγγελµατίες διακρίναµε αφ’ ενός
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τους επιστήµονες, στους οποίους συµπεριλάβαµε τους γιατρούς, φαρµακοποιούς, δικηγόρους,
λογιστές και εκπαιδευτικούς και αφ’ ετέρου τους υπόλοιπους. Ο κλάδος του εµπορίου είναι
ένας, και η βιοµηχανία µε τη βιοτεχνία επίσης ένας κλάδος.
Στο σχήµα 7 παρουσιάζεται η κατανοµή κατά κλάδο µε την ως άνω περιγραφή του δείγµατος.

Παρακάτω στο σχήµα 7 παρουσιάζουµε κατά κλάδο πόσοι από τους επιχειρηµατίες που
είναι συνεπείς στις υπόλοιπες υποχρεώσεις τους οφείλουν το ΤΕΜΠΜΕ, ενώ και στο σχήµα
8 φαίνεται το ποσοστό αυτών των επιχειρηµατιών. Στον πίνακα 5 παρουσιάζουµε τα
αντίστοιχα στατιστικά µεγέθη.
Σχήµα 7:Επιχειρηµατίες µε ενήµερα µη εγγυηµένα δάνεια και υπερήµερο εγγυηµένο κατά κλάδο

Σχήµα 8: Ποσοστό Επιχειρηµατιών µε ενήµερα µη εγγυηµένα δάνεια κατά κλάδο
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Πίνακας 5: Στατιστικά µεγέθη - Ενήµερα µη εγγυηµένα δάνεια κατά κλάδο

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΛΙΣΗ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙΒΙΟΤΕΧΝΕΣ

ΕΜΠΟΡΟΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ
ΕΠΑΓΓ/ΤΙΕΣ

17
1,705882
8,962886

20
1,45
10,69268

51
1,411765
28,58321

3
1,333333
1

55
1,436364
30,89229

0,741025

0,996316

0,989896

0,090271

0,997409

5,254106

7,37426

20,24644

0,75

21,50729

Μελετώντας στα άνω σχήµατα 5 και 6 τους επιχειρηµατίες που είναι συνεπείς στα µη
εγγυηµένα (τραπεζικά) δάνειά τους, Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες επιστήµονες έχουν τη
µικρότερη διαφορά ποσοστών εξόφλησης εγγυηµένων και µη δανείων. Η µόρφωση ίσως
επιδρά και στη γενικότερη συµπεριφορά του επιχειρηµατία. Οι κατασκευαστές επηρεασµένοι
όσο κανένας άλλος από την κρίση παρουσιάζουν το µεγαλύτερο ποσοστό επιχειρηµατιών µε
ενήµερα µη εγγυηµένα δάνεια και υπερήµερο εγγυηµένο δάνειο. Το γεγονός ότι η
προσκόµιση φορολογικής, ασφαλιστικής και τραπεζικής ενηµερότητας είναι απαραίτητη για
τη λήψη χρηµάτων από το δηµόσιο, άρα και για τη συµµετοχή σε δηµόσια έργα, ώθησε τους
κατασκευαστές να δώσουν απόλυτη προτεραιότητα στα µη εγγυηµένα από το Ελληνικό
∆ηµόσιο δάνεια, µε δεδοµένη την εξαιρετικά χρονοβόρα διαδικασία κατάπτωσης της
εγγύησης του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Οι υπόλοιποι, ήτοι, οι λοιποί ελεύθεροι επαγγελµατίες,
οι έµποροι και οι βιοµήχανοι-βιοτέχνες εµφανίζουν κοινή συµπεριφορά.
Σχήµα 9:Επιχειρηµατίες µε υπερήµερα µη δάνεια και υπερήµερο εγγυηµένο κατά κλάδο

Σχήµα 10: Ποσοστό Επιχειρηµατιών µε εγγυηµένα υπερήµερα µη εγγυηµένα δάνεια κατά κλάδο
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Πίνακας 6: Στατιστικά µεγέθη - Υπερήµερα µη εγγυηµένα δάνεια κατά κλάδο

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΛΙΣΗ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙΒΙΟΤΕΧΝΕΣ

ΕΜΠΟΡΟΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ
ΕΠΑΓΓ/ΤΙΕΣ

4
1
1,527525

3
1
1

15
1
7,81025

3
1
1,290994

17
1,058824
8,041559

0,8879

0,787393

0,99537

0,787393

0,999183

1,527525

1

7,81025

1,290994

7,594805

Μελετώντας τους επιχειρηµατίες που είναι ασυνεπείς στα µη εγγυηµένα (τραπεζικά)
δάνειά τους συνάγουµε ότι δεν υφίστανται στατιστικά µετρήσιµες διαφορές ανάλογα µε τον
κλάδο.
Παρακάτω εξετάζουµε τον ηθικό κίνδυνο κατά επίπεδο αστικοποίησης. Επιλέξαµε
συνειδητά να περιλάβουµε στο δείγµα τους Σερραίους επιχειρηµατίες που έλαβαν δάνεια από
τραπεζικά καταστήµατα των Σερρών αλλά οι επιχειρήσεις τους εδρεύουν σε core regions
όπως η γειτονική Θεσσαλονίκη. Παρότι το δείγµα είναι πολύ µικρό στις core regions
αποτελεί ένδειξη για την συµπεριφορά επιχειρηµατιών που δραστηριοποιούνται στις
µεγαλουπόλεις.

Σχήµα 11: Κατανοµή δανείων ΤΕΠΜΠΕ κατά επίπεδο αστικοποίησης

Παρακάτω στα σχήµατα 12,13 και στον πίνακα 7 παρουσιάζονται τα δεδοµένα
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Σχήµα 12:Επιχειρηµατίες µε ενήµερα µη µε ενήµερα εγγυηµένα δάνεια και υπερήµερο εγγυηµένο
επίπεδο αστικοποίησης

Σχήµα 13: Ποσοστό Επιχειρηµατιών µη εγγυηµένα δάνεια κατά επίπεδο αστικοποίησης

Πίνακας 7: Στατιστικά µεγέθη - Ενήµερα µη εγγυηµένα δάνεια κατά επίπεδο αστικοποίησης

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

ΣΕΡΡΕΣ

∆ΗΜΟΙ

ΚΟΝΟΤΗΤΕΣ

ΒΙΠΕ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΛΙΣΗ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ

81
1,444444
45,90207
0,999016

7
1,428571
3,21455
0,928522

37
1,432432
20,50203
0,995751

18
1,5
9,539392
0,989521

ΕΚΤΟΣ
ΣΕΡΡΩΝ
3
2
1
-0,10869

31,77836

2,250185

14,31274

6,359595

0,5

Με εξαίρεση τις Σέρρες, οι συσχετίσεις είναι είτε µικρές είτε αρνητικές. Έχουµε κοινή
συµπεριφορά των «αστών» και των «αγροτών» -και οι δύο κατηγορίες οφείλουν και τα µη
εγγυηµένα δάνεια περίπου στο ίδιο υψηλό ποσοστό, ενώ ο «ηµιαστοί» ανταποκρίνονται

Μπαλωµένου X., Μαλιάρη M., Κείµενα Περιφερειακής Επιστήµης, Τοµος VII, (1), 2016, pp. 157-173

171

καλύτερα στις υποχρεώσεις τους. Γενικά όµως το επίπεδο αστικοποίησης δεν εµφανίζει
ιδιαίτερες διαφορές στην πιθανότητα εµφάνισης εµφιλοχωρούντων ηθικών κινδύνων
Σχήµα 14:Επιχειρηµατίες µε υπερήµερα µη εγγυηµένα δάνεια και υπερήµερο εγγυηµένο επίπεδο
αστικοποίησης

Σχήµα 15: Ποσοστό Επιχειρηµατιών µε υπερήµερα µη εγγυηµένα δάνεια κατά επίπεδο
αστικοποίησης

3. Συµπεράσµατα
Το κύριο ερώτηµα που τέθηκε στην παρούσα έρευνα ήταν η απόδειξη της δηµιουργίας
ηθικών κινδύνων και οι στατιστικά µετρήσιµες διαφορές στη συµπεριφορά των
συµµετεχόντων στην έρευνα.
Τα αποτελέσµατα αποδεικνύουν τόσο την ύπαρξη µετρήσιµων ηθικών κινδύνων όσο και
σηµαντικές διαφορές στις υπό µελέτη κατηγορίες επιχειρηµατιών. Από τη µελέτη της ύφεσης
σε τοπικό επίπεδο στον τοµέα της επιχειρηµατικότητας καταλήξαµε ότι η βαθιά ύφεση στην
Ελλάδα συνεχίζεται και επηρεάζει όλες τις πτυχές της οικονοµικής και όχι µόνο ζωής των
κατοίκων αυτής της χώρας.
Σε αυτό το περιβάλλον οι ελάχιστοι διαθέσιµοι πόροι πρέπει να διανέµονται µε τρόπο
ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη αξιοποίησή τους. Η παροχή εγγυήσεων κυρίως από το
Ελληνικό ∆ηµόσιο προς τις Τράπεζες πρέπει να λαµβάνει υπ’ όψη τη δεδοµένη ισχυρή
ύπαρξη ηθικών κινδύνων που είναι και το κύριο συµπέρασµά µας. Από τη δειγµατοληπτική
έρευνά µας προέκυψε ότι ούτε οι τράπεζες, ούτε οι δανειολήπτες αντιµετωπίζουν µε τον ίδιο
τρόπο τα εγγυηµένα δάνεια. Οι τράπεζες δεν εξαντλούν τη δυνατότητα είσπραξης από τους
πιστούχους και οι πιστούχοι εξοφλούν πρώτα τις οφειλές προς τα πιστωτικά ιδρύµατα.
Γεγονός που έχει ως αποτέλεσµα την ύπαρξη πολλών δανειοληπτών µε τακτοποιηµένες
οφειλές στα πιστωτικά ιδρύµατα και υπερήµερα δάνεια ΤΕΜΠΜΕ, µε εξαίρεση µόνον ένα να
οφείλει µόνο σε τράπεζα και όχι στο ΤΕΜΠΜΕ. ∆ηλαδή όλες οι κατηγορίες δανειοληπτών,
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παρά τις επιµέρους διαφορές, εξόφλησαν, κατά απόλυτη προτεραιότητα, τα µη εγγυηµένα
δάνειά τους.
Εξετάζοντας τη χωρική δραστηριότητα των Σερραίων Επιχειρηµατιών διαπιστώσαµε ότι
επικεντρώθηκε στην πόλη των Σερρών (πεδινή περιοχή), ενώ ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτη
στους ορεινούς όγκους της Περιφερειακής ενότητας Σερρών.
Παρά το µικρό µέγεθος του δείγµατος στις ορεινές περιοχές, καταλήξαµε ότι υπάρχουν
στατιστικά µετρήσιµες διαφορές των επιχειρηµατιών ανάλογα µε το θέση της επιχείρησης
(ορεινή, ηµιορεινή, πεδινή περιοχή). Οι επιχειρηµατίες των ορεινών περιοχών έχουν
περισσότερες πιθανότητες ανάπτυξης ηθικών κινδύνων.
Το επίπεδο αστικοποίησης (αστική-ηµιαστική και αγροτική περιοχή) δεν εµφανίζει
ιδιαίτερες διαφορές στην πιθανότητα εµφάνισης εµφιλοχωρούντων ηθικών κινδύνων.
Από την ανάλυσή µας συνάγουµε ότι η παροχή εγγύησης προς επιστήµονες έχει τις
µικρότερες πιθανότητες εµφάνισης ηθικών κινδύνων.
Έχοντας ως δεδοµένο ότι η έλλειψη ελέγχων κατά την εκταµίευση συνετέλεσε στην
αύξηση των ηθικών κινδύνων, προτείνουµε οι παροχές εγγυήσεων να συνοδεύονται από
σταδιακές εκταµιεύσεις µε αυστηρότατους ελέγχους. Επίσης θα προτείναµε ένα συνδυασµό
της παροχής εγγύησης µε λήψη επιδότησης όπως για παράδειγµα έγινε µε το εγγυηµένο
Ταµείο Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας (ΤΑΕ) τα δάνεια του οποίου δόθηκαν µόνο σε
αγρότες που είχαν ήδη ενταχθεί σε Σχέδιο Βελτίωσης και θα έλαβαν επιδότηση το 40% έως
60% της καθαρής αξίας της επένδυσης.
Η εργασία αυτή προσφέρει το έναυσµα για τη συστηµατική µελέτη των ηθικών κινδύνων
και συνιστά την απαρχή µιας προσπάθειας των συγγραφέων στην περαιτέρω ανάλυσή τους.
Αποτελεί βασικό µας στόχο η διαπεριφερειακή διερεύνηση των εµφιλοχωρούντων ηθικών
κινδύνων σε επίπεδο αστικών, ηµιαστικών και αγροτικών περιοχών. Η έρευνα συνεχίζεται…
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Περίληψη
Η παρούσα ερευνητική εργασία πραγµατοποιήθηκε µε στόχο την παρουσίαση, ανάλυση
και αξιολόγηση του νέου θεσµού του Γ.Ε.ΜΗ και της Υπηρεσίας Μιας Στάσης ορίζοντας σαν
περιοχή µελέτης το Νοµό Λάρισας. Καταγράφονται οι υποδοµές που υποστηρίζουν την
ΥΜΣ, οι κατηγορίες επιχειρήσεων που υπάγονται-εξαιρούνται, οι διάφορες καινοτοµίες που
εισάγει η λειτουργία της ΥΜΣ στον τρόπο λειτουργίας του κράτους και τα οφέλη. Στη
συνέχεια, περιγράφεται η περιοχή µελέτης, που είναι ο Νοµός Λάρισας. Αρχικά
παρουσιάζονται γενικά στοιχεία του Νοµού, όπως χωροταξικά, κοινωνικά αλλά και
οικονοµικά στοιχεία, αποτυπώνοντας την έκταση, τον πληθυσµό, την απασχόληση και το
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της περιοχής. Το ερευνητικό της µέρος ολοκληρώνεται µε δείγµα
το σύνολο των εταιρειών (υφιστάµενων, νεοϊδρυθέντων, διαγραφέντων) µετά τη λειτουργία
και του νέου θεσµού και για την περίοδο 2012-2016. Πραγµατοποιείται ανάλυση και
επεξεργασία των δεδοµένων µε σκοπό την εξαγωγή συµπερασµάτων αναφορικά µε τις
νοµικές µορφές που επιλέγονται διαχρονικά και ακολουθεί µια συγκριτική µελέτη των
ευρηµάτων. Η έρευνα ολοκληρώνεται µε την αξιολόγηση της λειτουργίας του θεσµού και την
παράθεση συµπερασµάτων και προτεινόµενων λύσεων.
Λέξεις κλειδιά: Γενικό Εµπορικό Μητρώο, Υπηρεσία Μιας Στάσης, Νέος Θεσµός, Νοµός
Λάρισας, Εταιρείες.
1. Εισαγωγή
Αρχικά γίνεται παρουσίαση των βασικών εννοιών Γενικού Εµπορικού Μητρώου
(Γ.Ε.ΜΗ.) και της Υπηρεσίας µιας Στάσης (ΥΜΣ). ∆ίνεται το θεσµικό πλαίσιο εφαρµογής
καθώς και οι υποδοµές στήριξης της ΥΜΣ. Στην συνέχεια ξεκαθαρίζεται η σύνδεση µεταξύ
ΥΜΣ και Γ.Ε.ΜΗ καθώς και οι στόχοι και τα βήµατα αυτών. Τέλος, και πριν την
παρουσίαση του ερευνητικού κεφαλαίου αποσαφηνίζονται οι διαδικασίες εγγραφής στο
σύστηµα.
Το Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)
Η ανάγκη συγκρότησης ενός ενιαίου πλαισίου οργάνωσης, ενηµέρωσης και χρήσης των
µητρώων της δηµόσιας διοίκησης αποτελούσε ανέκαθεν πάγια απαίτηση των
συναλλασσόµενων µε τους φορείς του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Ιδιαίτερα
για την επιχειρηµατική κοινότητα, οι επικαλύψεις στοιχείων, τα προβλήµατα στην
ονοµατολογία, οι διαφορετικές κωδικοποιήσεις, η αποσπασµατική συγκέντρωση στοιχείων
από φορείς, η έλλειψη στοιχείων ιστορικότητας επιχειρήσεων κ.λπ., αποτελούσαν µερικά
µόνο από τα προβλήµατα τα οποία αντιµετώπιζε, µε αποτέλεσµα να παρατηρούνται
προβλήµατα στις διαδικασίες του γενικότερου επιχειρείν.
Για όλους αυτούς τους λόγους, ήταν πάγιο αίτηµα του εµπορικού κόσµου της χώρας εδώ
και πολλά χρόνια η δηµιουργία ενός ενιαίου εµπορικού µητρώου. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι
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η δηµιουργία ενός Γενικού Εµπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) όλων των νοµικών µορφών
επιχειρήσεων στην Ελλάδα θα βοηθήσει στην παρακολούθηση των εµπορικών επιχειρήσεων
από την πολιτεία και την καλύτερη εξυπηρέτηση των ίδιων των επιχειρήσεων από την
κεντρική διοίκηση και τους αρµόδιους φορείς της. Εξάλλου, πολλές χώρες διεθνώς έχουν
υλοποιήσει παρόµοια µητρώα όπως το HOUSE OF COMPANIES (Αγγλία), PUBLIC
REGISTER (Αµερική, Σιγκαπούρη), και άλλες. Για τις χώρες αυτές, το ηλεκτρονικό
εµπορικό µητρώο επιχειρήσεων αποτελεί παράγοντα διαφάνειας, εξασφάλισης των
συναλλαγών (ασφάλεια και αξιοπιστία) και επιτάχυνσης διαδικασιών και λήψης αποφάσεων
σε επιχειρησιακό αλλά και πολιτειακό επίπεδο.
Έτσι και στην Ελλάδα, η θεσµοθέτηση του Γενικού Εµπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), σε
συνδυασµό µε την αναβάθµιση του ρόλου των Επιµελητηριακών Φορέων µέσω της
µετεξέλιξης τους σε «καταστήµατα µίας στάσης» (one-stop-shop), αποτελούν καθοριστικές
αλλαγές στον άξονα της απλοποίησης των γενικότερων διαδικασιών του επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος, οι οποίες στοχεύουν τόσο στην κάλυψη αναγκών και απαιτήσεων των πάσης
φύσεως εµπλεκοµένων, όσο και στην ουσιαστική χρήση και αξιοποίηση των πληροφοριών
που συλλέγονται. Η λειτουργία µιας σύγχρονης και ενηµερωµένης κεντρικής βάσης µητρώου
επιχειρήσεων διευκολύνει απεριόριστα στη µείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών
δηµιουργίας ή µεταβολής µιας επιχείρησης, αλλά και έκδοσης και υποβολής πιστοποιητικών
«εταιρικής ενηµερότητας» για όλες σχεδόν τις συναλλαγές µιας εταιρείας. Παράλληλα, ένα
γενικό και ενιαίο µητρώο επιχειρήσεων, δηµιουργεί ευρύτερες προϋποθέσεις πληροφόρησης
και εκµετάλλευσης της πληροφορίας για ολόκληρο τον δηµόσιο τοµέα. Χάρη σ’ αυτό, γίνεται
εφικτή η αποτελεσµατικότερη στατιστική παρακολούθηση των στοιχείων των επιχειρήσεων,
η ακριβέστερη άσκηση πολιτικής, νοµοθετικής ή και ελεγκτικής εξουσίας προς τις
επιχειρήσεις αλλά και σε σχέση µε αυτές.
Το έργο του Γ.Ε.ΜΗ. στοχεύει στη ριζική αναµόρφωση της λειτουργίας των επιµέρους
(κατακερµατισµένων) µητρώων επιχειρήσεων πάσης νοµικής µορφής, το πέρασµα δηλαδή
από το σηµερινό χειρόγραφο-κατά κύριο λόγο-τρόπο επεξεργασίας πληροφοριών και τη
σηµερινή διαχείριση εργασίας, σε ένα ενιαίο περιβάλλον αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας
και υψηλής αποδοτικότητας ενός Γενικού Εµπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.).
Το Γ.Ε.ΜΗ. αποτελεί-µεταξύ των άλλων-όργανο δηµοσιότητας, στατιστικής ανάλυσης σε
εθνικό επίπεδο και µέσο προστασίας των τρίτων τόσο για την ΓΓΕ και για το τµήµα του
ΓΕΜΗ που την αφορά όσο και για τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα όταν ολοκληρωθεί το σύνολο
του έργου
Η Υπηρεσία Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.)
Η Υπηρεσία µίας στάσης φιλοδοξεί να απλοποιήσει και να επιταχύνει τις διαδικασίες
σύστασης και λειτουργίας για κάθε µορφής εµπορική εταιρία στη χώρα µας:


µειώνοντας δραστικά τα εµπόδια που δυσχεραίνουν την έναρξη της
επιχειρηµατικής δραστηριότητας και αποτρέπουν ένα νέο, κυρίως,
επιχειρηµατία να συστήσει τη δική του επιχείρηση,



εξοικονοµώντας χρόνο και χρήµα για το νέο επιχειρηµατία, απαλλάσσοντας
τη δηµόσια διοίκηση από σηµαντικό διοικητικό κόστος,



καταπολεµώντας φαινόµενα
πολυπλοκότητα του



διοικητικού µηχανισµού,



δηµιουργώντας ένα ηλεκτρονικό δίκτυο συνεργασίας µεταξύ πολλών
υπηρεσιών που θα επιτρέπει στο εξής τη εξυπηρέτηση πολιτών και
επιχειρήσεων.

διαφθοράς

που

πηγάζουν

από

την

Ως «Υπηρεσία Μιας Στάσης» για τη σύσταση οµορρύθµων και ετερορρύθµων εταιριών
(κάθε µορφής) ορίζονται οι αρµόδιες Υπηρεσίες του Γενικού Εµπορικού Μητρώου
(Γ.Ε.ΜΗ.) του άρθρου 2 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α΄), όπως αυτός τροποποιείται µε το
άρθρο 13 του παρόντος νόµου, καθώς και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που
λαµβάνουν την «πιστοποίηση παροχής υπηρεσιών µιας στάσης».
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Ως «Υπηρεσία Μιας Στάσης» για τη σύσταση εταιριών περιορισµένης ευθύνης, ανωνύµων
εταιριών, καθώς και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που για τη σύσταση συντάσσεται
συµβολαιογραφικό έγγραφο, ορίζεται ο συµβολαιογράφος που συντάσσει το
συµβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης.


Ειδικότερα η Υπηρεσία µιας Στάσης :



Παραλαµβάνει και ελέγχει, όλα τα απαιτούµενα να προσκοµισθούν
έγγραφα και δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στην Κ.Υ.Α. και την
Κ1-1084/24-5-12



Προβαίνει σε προέλεγχο επωνυµίας και διακριτικού τίτλου της Ι.Κ.Ε.



Προβαίνει στην χορήγηση ΑΦΜ στους εταίρους (νοµικά πρόσωπα) /
ιδρυτές της Ι.Κ.Ε., αν αυτοί δεν διαθέτουν.



Εισπράττει όλα τα ποσά που αποτελούν το Γραµµάτιο Ενιαίου Κόστους
Σύστασης. Καταχωρεί τα στοιχεία της εταιρείας στη βάση δεδοµένων του
Γ.Ε.ΜΗ.



Προβαίνει στην χορήγηση ΑΦΜ της Ι.Κ.Ε. (αφού διαβιβάζει ηλεκτρονικά
στο Υπουργείο Οικονοµικών τα απαραίτητα στοιχεία/ έντυπα).



Χορηγεί βεβαίωση για τη καταχώρηση της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.



∆ιαβιβάζει τον πλήρη φάκελο (µε όλα τα δικαιολογητικά) στην αρµόδια
Υπηρεσία στο Γ.Ε.ΜΗ. του Επιµελητηρίου.

Συνοπτικά, ως Υπηρεσίες Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) για τη σύσταση των εταιρειών αυτών
ορίζονται: α) για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.) τα επιµελητήρια και τα πιστοποιηµένα
Κ.Ε.Π. και β) για τις κεφαλαιουχικές (Ε.Π.Ε., Α.Ε.) και τις προσωπικές εταιρείες που
συστήνονται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο, οι συµβολαιογράφοι.
Οι διατάξεις των άρθρων ορίζουν, µεταξύ άλλων και τη διαδικασία που ακολουθείται από
τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) :
για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. στις συσταθείσες εταιρείες µε τη µορφή Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε.
και Α.Ε.
για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. στα µέλη που συµµετέχουν σε αυτές, εφόσον δε διαθέτουν.
Υποδοµές -Σχεδιασµός και Λειτουργία της Υ.Μ.Σ.
Για την αποτελεσµατική λειτουργία του νέου θεσµού, έχει σχεδιαστεί και συγκροτηθεί ένα
ευρύ δίκτυο σηµείων επαφής για τις επιχειρήσεις: 59 καταστήµατα εµπορικών
επιµελητηρίων, 3.200 συµβολαιογραφικά γραφεία και 52 επιλεγµένα Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών θα δραστηριοποιηθούν για να διεκπεραιώνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες που
απαιτούνται για να αποκτήσουν οι εµπορικές εταιρείες νοµική προσωπικότητα και να
ξεκινήσουν την οικονοµική τους δραστηριότητα.
Με τον τρόπο αυτό, από τις 4/4/2011 η ίδρυση, για παράδειγµα, µιας εταιρείας
περιορισµένης ευθύνης, ΕΠΕ, γίνεται: σε ένα µόνο σηµείο αντί για οκτώ, µε µία και µοναδική
διαδικασία αντί για έντεκα, σε µία µέρα αντί για τριάντα οκτώ. Μοναδική προϋπόθεση για
την απρόσκοπτη ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι ιδρυτές της εταιρίας να µην έχουν
εκκρεµότητες µε το ελληνικό δηµόσιο (π.χ. να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι).
Υπάρχουν όµως ειδικές κατηγορίες επιχειρήσεων που εξαιρούνται από τις ΥΜΣ. όπου
ειδικότερα ισχύουν τα εξής :
α) Οι επιχειρήσεις που προέρχονται από µετασχηµατισµό (π.χ. που προχωρούν σε αλλαγή
νοµικής µορφής, από ΕΠΕ σε ΑΕ), καθώς οι πράξεις αυτές δεν αποτελούν πρωτότυπη
σύσταση
β) Οι επιχειρήσεις που συστήνονται για την πραγµατοποίηση µεγάλων επενδύσεων και
απαιτούν ειδικό καθεστώς έγκρισης (π.χ. Υπουργική Απόφαση κοκ.)
γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που επιθυµούν να προχωρήσουν σε απλή εγκατάσταση στη
χώρα µας, χωρίς την άσκηση εµπορικής δραστηριότητας.
δ) Οι ατοµικές επιχειρήσεις, καθώς, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία δεν συνιστούν
εταιρίες.
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Η σύσταση εταιρίας σε µία ηµέρα και ένα σηµείο από την Υπηρεσία µίας Στάσης,
αποτελεί µία καινοτοµική πρωτοβουλία για τα ελληνικά και διεθνή δεδοµένα, και αυτό γιατί:


Η δηµόσια διοίκηση συνεργάζεται και διαλειτουργεί για την ίδρυση µιας
επιχείρησης µέσω αυτοµατοποιηµένων διαδικασιών, χωρίς εµπλοκή του
ανθρώπινου παράγοντα, παρά µόνο στο τελικό σηµείο µίας στάσης.



∆ιευρύνεται ο αριθµός των δηµόσιων λειτουργών που αποκτούν
πρόσβαση σε επίσηµες και ανοιχτές πλέον βάσεις δεδοµένων.



Όλα τα τέλη µπορούν να αποπληρώνονται για πρώτη φορά µέσω του
τραπεζικού συστήµατος. Απλοποιούνται οι διοικητικές διαδικασίες µέσω
της µοναδικής υποβολής αιτήµατος και των απαραίτητων στοιχείων σε ένα
µόνο σηµείο, αναρτώνται ηλεκτρονικά και τελικά,



γίνονται διαθέσιµες στον κάθε αρµόδιο δηµόσιο λειτουργό.

Για την ανάπτυξη του ΓΕΜΗ και της Υπηρεσίας Μίας Στάσης, συνεργάστηκαν συνολικά
71 φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και νοµικά πρόσωπα, Συγκεκριµένα οι ακόλουθοι:


Το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και ιδίως
η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και η ΜΟ∆ Α.Ε,



Η Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδας



Το Υπουργείο Οικονοµικών, και ιδίως η Γενική Γραµµατεία
Πληροφοριακών Συστηµάτων και η Γενική Γραµµατεία Τελωνειακών και
Φορολογικών Θεµάτων



Το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης µε τη Γενική Γραµµατεία Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
(εκπροσωπώντας παράλληλα και τα ΚΕΠ) και το Εθνικό Τυπογραφείο,



Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µε τους
εποπτευόµενους από αυτό φορείς: o Οργανισµός Ασφάλισης Ελευθέρων
Επαγγελµατιών (Ο.Α.Ε.Ε.), o Ίδρυµα



Κοινωνικών Ασφαλίσεων



Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων Τα
59 Επιµελητήρια της χώρας.

Τα οφέλη που προκύπτον απ’ τη λειτουργία του νέου αυτού θεσµού σύµφωνα µε τους
δηµιουργούς του µπορούν να συνοψιστούν ως εξής :


Μειώνεται η γραφειοκρατία και οι διοικητικές επιβαρύνσεις: η σύσταση
µιας εταιρείας, µέχρι σήµερα ήταν µια χρονοβόρα διαδικασία που
απαιτούσε πλήθος συναλλαγών από τον πολίτη µε το κράτος, σε πολλαπλά
σηµεία εξυπηρέτησης. Για παράδειγµα, για τη σύσταση µιας απλής
οµόρρυθµης εταιρίας τα βήµατα που απαιτούνται για έναν επιχειρηµατία
µειώνονται από 9 σε 1, χωρίς να απαιτείται σε κανένα από αυτά απευθείας



επαφή µε το ∆ηµόσιο, παρά µόνο στο τελικό σηµείο µίας στάσης.



Μειώνεται το κόστος σύστασης για τις επιχειρήσεις. Συγκεκριµένα
καταργείται το τέλος προελέγχου επωνυµίας και τα τέλη δηµοσίευσης στο
ΦΕΚ για τις ΑΕ και ΕΠΕ. Για παράδειγµα, το τέλος προελέγχου επωνυµίας
στο ΕΒΕΑ ανέρχεται στα 75 € ενώ τα τέλη δηµοσίευσης στο ΦΕΚ φτάνουν
για τις ΑΕ τα 544€ και για τις ΕΠΕ τα 285€. Αναδιοργανώνεται
ο
δηµόσιος
τοµέας
και
περιορίζονται
τα
διοικητικά
κόστη:
διασυνδέεται ο δηµόσιος τοµέας µέσω ολοκληρωµένων πληροφοριακών
συστηµάτων που επιτρέπουν τον καλύτερο συντονισµό, τη µείωση και
απλοποίηση διαδικασιών, τη διαλειτουργικότητα µεταξύ των υπηρεσιών,
την εξοικονόµηση χρόνου και ανθρωπίνων πόρων και βεβαίως την
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καλύτερη
εξυπηρέτηση
των
πολιτών.
Οι
υπάλληλοι
που
απελευθερώνονται από τα µέχρι σήµερα πολλαπλά σηµεία εξυπηρέτησης
για τη σύσταση επιχειρήσεων στο ∆ηµόσιο, µπορούν πλέον να διατεθούν σε
άλλες δραστηριότητες και υπηρεσίες. Με τις ΥΜΣ ενισχύεται και
βελτιώνεται άµεσα και η παραγωγικότητα του δηµόσιου τοµέα.


Περιορίζεται η διαφθορά και η κακοδιοίκηση που ταλαιπωρούν τους
πολίτες λόγω των πολύπλοκων και αδιαφανών διαδικασιών.



Ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα της εθνικής µας οικονοµίας.
Απελευθερώνεται η επιχειρηµατικότητα µε την εισαγωγή νέων πρακτικών
στο ∆ηµόσιο τοµέα µε έµφαση στην εξυπηρέτηση του πολίτη.

Γενικά Στοιχεία Νοµού Λάρισας
O νοµός Λάρισας έχει έκταση 5.555km2 και πληθυσµό 279.305 κατοίκους. Εντάσσεται
στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και συνορεύει στα Βόρεια µε τους νοµούς Πιερίας και Κοζάνης,
στα ∆υτικά
µε τους νοµούς Γρεβενών, Τρικάλων και Καρδίτσας, στα Νότια µε τους νοµούς
Φθιώτιδος και Μαγνησίας, ενώ στα Ανατολικά βρέχεται από το Αιγαίο πέλαγος.
Πρωτεύουσα του νοµού είναι η Λάρισα. Γεωµρφολογικά, ο Νοµός Λάρισας ανήκει στην
ανατολική λεκάνη της θεσσαλικής πεδιάδας, η οποία έχει ως δυτικό όριο µια λοφοσειρά µε
κατεύθυνση από τα Νότια προς τα Β∆. Το υδατικό διαµέρισµα της Θεσσαλίας συµπίπτει
σχεδόν µε το αντίστοιχο γεωγραφικό διαµέρισµα. Μικρά µόνο τµήµατα του γεωγραφικού
διαµερίσµατος, κυρίως στα δυτικά και στα νοτιοδυτικά, ανήκουν σε γειτονικά υδατικά
διαµερίσµατα. Το υδατικό διαµέρισµα περιλαµβάνει το νοµό Λάρισας σχεδόν στο σύνολό
του, πολύ µεγάλο µέρος των νοµών Μαγνησίας, Καρδίτσας και Τρικάλων και µικρά τµήµατα
των νοµών Πιερίας, Γρεβενών (στα βόρεια) και Φθιώτιδας (στα νότια).
Ο µόνιµος πληθυσµός του Ν. Λάρισας φθάνει µε την απογραφή του 2001 τους 282.156
κατοίκους. Η µεταβολή του πληθυσµού µε την απογραφή των 1981, 1991 και 2001φαίνονται
στον πίνακα 1 που ακολουθεί, σε σχέση µε στοιχεία από την Ελλάδα και την Περιφέρεια
Θεσσαλίας για να µπορεί να γίνει σύγκριση.
Πίνακας 1: Μόνιµος πληθυσµός κατά την απογραφή 1981, 1991 και 2001
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Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)
Ο Ν. Λάρισας (95,2%) παρουσίασε ρυθµούς αύξησης µικρότερους της Θεσσαλίας, µε
µεταβολή 96,9% του κατά κεφαλή ΑΕΠ την περίοδο 1984-94. Στην από το 1995 και µετά
περίοδο και ειδικά το έτος 2003 η Περιφέρεια Θεσσαλίας παράγει 6% του Ακαθάριστου
Εγχώριου Προϊόντος της χώρας το 2003, ενώ την ίδια χρονική περίοδο ο Ν. Λάρισας παράγει
το 2,4%. Στον πίνακα 2 που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη του ΑΕΠ την περίοδο 19972003, όπου η Περιφέρεια Θεσσαλίας κατατάσσεται στην Ελλάδα στην 9η θέση, γεγονός που
υποδηλώνει αναπτυξιακή υστέρηση έναντι των άλλων περιφερειών. Η Θεσσαλία και άλλες 4
περιφέρειες αναπτύχθηκαν µε ρυθµό ΑΕΠ κάτω από τον αντίστοιχο ρυθµό της Χώρας.
Η Θεσσαλία διατήρησε τη συµµετοχή της στη διαµόρφωση του ΑΕΠ της Ελλάδας στη
περίοδο 1995-2003 στο 6% περίπου. Χαµηλός ρυθµός ανάπτυξης και διατήρηση της
συµµετοχής της στη διαµόρφωση του συνολικού ΑΕΠ της χώρας οδηγούν στο συµπέρασµα
ότι η Θεσσαλία δεν µπόρεσε να επιτύχει ικανοποιητικούς ρυθµούς ανάπτυξης κατά την
εξεταζόµενη περίοδο.
Πίνακας 2: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 1997-2003 (εκ. ευρώ, τρέχουσες τιµές)

Όσον αφορά στο Ν. Λάρισας την περίοδο από το 1995 µέχρι το 2003 βελτίωσε τη
συµµετοχή της στη διαµόρφωση του περιφερειακού ΑΕΠ. Περίπου το 70% και άνω του ΑΕΠ
της περιφέρειας διαµορφώνεται από τις ΝΑ Λάρισας και Μαγνησίας. Την περίοδο 1995-2003
ο Ν. Λάρισας αύξησε το ΑΕΠ της κατά 99,7%, δηλ. πάνω από το ρυθµό αύξησης του
συνολικού ΑΕΠ της χώρας. Το 2003 ο Ν. Λάρισας παρουσίασε κατά κεφαλή προϊόν τα
10.000€, ενώ από το 1995έως το 2003 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ έπεσε από το 89,4 στο 87,3. Για
το 2002 που υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία σε επίπεδο ΝΑ, όλες οι ΝΑ της Θεσσαλίας
µείωσαν το ποσοστό τους σε σχέση µε το ΑΕΠ της χώρας. Τα στοιχεία για το Ν. Λάρισας
φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.
Πίνακας 3: Ποσοστιαία % συµµετοχή των κλάδων στη διαµόρφωση ου ΑΕΠ στο Ν. Λάρισας για
την περίοδο 1995-2003

Η ποσοστιαία συµµετοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας διατηρήθηκε, όπως προαναφέρθηκε
περίπου στο 6% από το 1995 µέχρι το 2003 ενώ µειώθηκε η αναλογία του κατά κεφαλή ΑΕΠ
της περιφέρειας στο αντίστοιχο της χώρας από 88,2% το 1995 σε82,4% το 2003, εξέλιξη η
οποία αποτυπώνει αναπτυξιακή υστέρηση της Θεσσαλίας σε σχέση µε το σύνολο χώρας.
Όσον αφορά στην συµµετοχή του ΑΕΠ κάθε Τοµέα Παραγωγής στη διαµόρφωση του
συνολικού ΑΕΠ η Ελλάδα µείωσε τη συµµετοχή του πρωτογενή τοµέα (ποσοστό µείωσης
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32,3%) και αύξησε τη συµµετοχή του δευτερογενή (αύξηση 0,4%) και σηµαντικά του
τριτογενή (αύξηση 4,6%).
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας µείωσε τη συµµετοχή του πρωτογενή τοµέα (ποσοστό µείωσης
30,5%) σε µικρότερο ποσοστό από ότι η χώρα, µείωσε τη συµµετοχή του δευτερογενή
(µείωση 10,9%) και αύξησε σηµαντικά τη συµµετοχή του τριτογενή(αύξηση 16,6%). Η τάση
στην Περιφέρεια Θεσσαλίας διαφαίνεται ότι είναι να στρέφει την οικονοµική της
δραστηριότητα προς τον τριτογενή τοµέα, να µειώνει τη δραστηριότητά της στον
δευτερογενή και στον πρωτογενή µε µικρότερη όµως ένταση από ότι η χώρα. Σηµειώνεται
όµως, ότι ο πρωτογενής τοµέας εξακολουθεί να συνεισφέρει σηµαντικά στην διαµόρφωση
του ΑΕΠ της Θεσσαλίας (υπερδιπλάσια σε σχέση µε τη συνεισφορά του πρωτογενή σε
επίπεδο χώρας) ενώ ο τριτογενής τείνει σταδιακά να πλησιάσει αυτόν της χώρας. Στον πίνακα
4 παρουσιάζεται η Ακαθάριστη προστιθέµενη Αξία (ΑΠΑ) ανά κλάδο το 2003. Είναι
ενδεικτική η συµµετοχή του πρωτογενή τοµέα στη διαµόρφωση της συνολικής ΑΠΑ. Στο
σύνολο χώρας ο τοµέας συµµετέχει µε 6,2% και στη χώρα µε14,4% , ποσοστό υπερδιπλάσιο.
Πίνακας 4: Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία ανά κλάδο το 2003 (εκ. ευρώ)

Γ.Ε.ΜΗ και Υ.Μ.Σ. – Η Περίπτωση του Νοµού Λάρισας
Τα δεδοµένα αντλήθηκαν κυρίως απ’ την βάση δεδοµένων και τις αναλύσεις της
διεύθυνση Γ.Ε.ΜΗ. του Νοµού Λάρισας. Στην συνέχεια και αφού αφαιρέθηκαν
ελλείπεις τιµές έγινε η στατιστική επεξεργασία τους µε την βοήθεια του πακέτου MSOffice.
Στόχος ήταν να προκύψουν οµαδοποιηµένες πληροφορίες και ανάλυση κατά νοµική µορφή
όσον αφορά τον συνολικό αριθµό των επιχειρήσεων που απογράφησαν υποχρεωτικά, µε
βάση την σχετική νοµοθεσία, καθώς και το ισοζύγιο που προκύπτει από την ίδρυση –
διαγραφή νέων επιχειρήσεων στο εξεταζόµενο χρονικό διάστηµα.
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Πίνακας 5:Συγκεντρωτικά ∆εδοµένα από το ΓΕΜΗ Ν. Λάρισας
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Στο σύνολο των ιδρυθέντων εταιρειών του Νοµού Λάρισας για την περίοδο 01/01/2012 –
11/04/2016 καταγράφηκαν 2453 Ατοµικές Εταιρείες, 301 Οµόρρυθµες Εταιρείες, 166
Ανώνυµες Εταιρείες, 153 Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες, 129 Ετερόρρυθµες
Εταιρείες, 70 Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης, 38 Μονοπρόσωπες Εταιρείες
Περιορισµένης Ευθύνης, 6 Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες και 3 Συνεταιρισµοί.

Το σύνολο των εγγεγραµµένων εταιρειών για το Νοµό Λάρισας κατά την περίοδο
01/01/02012 – 11/04/2016 όπως δόθηκαν απ’ το ΓΕΜΗ είναι κατά φθίνουσα σειρά: 3698
Ατοµικές Εταιρείες, 995 Ανώνυµες Εταιρείες, 504 Οµόρρυθµες Εταιρείες, 247 Ετερόρρυθµες
Εταιρείες, 192 Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες, 158 Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης,
72 Μονοπρόσωπες Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης, 10 Συνεταιρισµοί και 8 Αστικές Μη
Κερδοσκοπικές Εταιρείες.
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Το σύνολο των διαγραφέντων εταιρειών όπως καταγράφηκαν από το ΓΕΜΗ Νοµού
Λάρισας είναι: 4.383 Ατοµικές Εταιρείες, 648 Οµόρρυθµες Εταιρείες, 197 Ανώνυµες
Εταιρείες, 170 Ετερόρρυθµες Εταιρείες, 59 Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης, 25
Μονοπρόσωπες Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης, 22 Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες,
µία Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία και ένας Συνεταιρισµός.
Σύνοψη ∆ιαχρονικής και Νοµικής Μορφής του Εµπορικού Μητρώου
Την ανάλυση και στα διαγράµµατα που ακολουθούν παρουσιάζονται συνοπτικά και
συγκεντρωτικά οι Συστάσεις, οι Εγγραφές και ∆ιαγραφές από το µητρώο στην εξεταζόµενη
περίοδο.
Στο Νοµό Λάρισας την περίοδο 01/01/2012 – 11/04/2016 ιδρύθηκαν 3.319 εταιρείες,
εγράφησαν συνολικά 5.8841εταιρείες και διαγράφησαν5.506 εταιρείες. Παρατηρούµε ότι η
µείωση ήταν ιδιαίτερα µεγάλη γεγονός που συσχετίζεται κυρίως µε την οικονοµική κρίση που
διέπει τη χώρα τα τελευταία χρόνια.

1

Οι εταιρείες που ιδρύθηκαν στο διάστηµα αυτό σηµαίνει ότι έκαναν έναρξη στο εν λόγω
διάστηµα. Αυτές που έκαναν εγγραφή (απογραφή) στο διάστηµα αυτό σηµαίνει:
1. Ότι υπήρχαν από πριν (ίδρυση πριν το 2012) και τότε απογράφτηκαν στο Επιµελητήριο και
πήραν και Αρ. ΓΕΜΗ (µε την διαδικασία δια της απογραφής)
2. Ή, έκαναν έναρξη (ίδρυση από το 2012 και µετά) και ταυτόχρονα καταγράφηκαν στο
µητρώο
(Επιµελητήριο) και πήραν και Αρ. ΓΕΜΗ (µε την διαδικασία δια της απογραφής)
Ουσιαστικά οι 3.319 που ιδρύθηκαν στο διάστηµα αυτό ανήκουν και στις 5.884 που έκαναν
εγγραφή. Οπότε αν θέλουµε να δούµε πόσες υπήρχαν πριν το ΓΕΜΗ και πήραν Αρ. ΓΕΜΗ έχουµε
5.884 – 3.319 (2.565).
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Σχήµα 5: Σύνολο εταιρειών

Σύµφωνα µε το παρακάτω διάγραµµα παρατηρούµε ότι οι περισσότερες εταιρείες για το
Νοµό Λάρισας συστάθηκαν τις περιόδους 01/01/2012-31/12/2012 και 01/01/201331/12/2013.
Σχήµα 6: Σύνολο ιδρυθέντων εταιρειών ανά έτος
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Πίνακας 6: Νέων Ιδρύσεων – Εγγράφων και ∆ιαγράφων από το Μητρώο2

Συνοψίζοντας ,
0ι νοµικές µορφές εταιρειών που συστήνονται περισσότερο σε όλα τα έτη είναι οι
Ατοµικές Εταιρείες και οι Οµόρρυθµες Εταιρείες, ακολουθούν οι Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές
Εταιρείες και οι Ετερόρρυθµες Εταιρείες, οι Ανώνυµες Εταιρείες, οι Εταιρείες Περιορισµένης
Ευθύνης και οι Μονοπρόσωπες Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης και τέλος οι Αστικές Μη
Κερδοσκοπικές Εταιρείες και οι Συνεταιρισµοί.


Οι εταιρείες που εγγράφηκαν στο µητρώο εταιρείες στον Νοµό για την
περίοδο (2012-11/04/2016) ανέρχονται συνολικά στις 5.884 από τις οποίες
το 62.8% είναι Ατοµικές επιχειρήσεις (3.698) ενώ ακολουθούν µε ποσοστό
16.9% οι Ανώνυµες Εταιρείες (995) και οι Οµόρρυθµες µε ποσοστό 8.6%
(504).



Όσον αφορά τις νεοϊδρυθείσες εταιρείες που απογράφηκαν µετά την έναρξη
του νέου συστήµατος (01/01/2012-11/04/2016) επί συνόλου 3.319
επιχειρήσεων, το µεγαλύτερο µέρος ποσοστό (73.9%) αφορά ατοµικές
επιχειρήσεις (2.453) και ακολουθούν οι ΟΕ µε 9.1% (301) και οι ΙΚΕ µε
4.6% (153).



Αντίστοιχα όσον αφορά τις διαγραφές από το Μητρώο από τις 5.506
συνολικά το 79.6% (4.383) πρόκειται για ατοµικές επιχειρήσεις,
ακολουθούν οι ΟΕ µε ποσοστό 11.7% (648) και την τρίτη θέση
καταλαµβάνουν οι ΑΕ µε 3.6% (197).

Αξιολόγηση του Θεσµού
Σύµφωνα µε την έρευνα που πραγµατοποιήθηκε και την επεξεργασία των
δεδοµένων που συλλέχθηκαν από το Γ.Ε.ΜΗ Λάρισας προκύπτουν κυρίως τα εξής:
Η σύσταση εταιρείας σε µία ηµέρα και σε ένα σηµείο (Υπηρεσία µίας Στάσης), αποτελεί
µία καινοτοµική πρωτοβουλία για τα ελληνικά και διεθνή δεδοµένα γιατί:

2



Η δηµόσια διοίκηση συνεργάζεται και διαλειτουργεί για την ίδρυση µιας
επιχείρησης µέσω αυτοµατοποιηµένων διαδικασιών, χωρίς εµπλοκή
του ανθρώπινου παράγοντα, παρά µόνο στο τελικό σηµείο µίας στάσης.



Αυξάνεται ο αριθµός των δηµόσιων λειτουργών που αποκτούν πρόσβαση
σε επίσηµες και ανοιχτές πλέον βάσεις δεδοµένων.

Στις ιδρυθέντες εταιρείες καταγράφονται οι εταιρείες που δηµιουργήθηκαν µε την νέα Υπηρεσία
Μιας Στάσης για την περίοδο 2012-2016. Στις Εγγεγραµµένες παρουσιάζονται όσες εταιρείες
ιδρύθηκαν µε την ΥΜΣ καθώς και ορισµένες που προϋπήρχαν και πήραν αριθµό ΓΕΜΗ. Οι
διαγραµµένες εταιρείες εµπεριέχουν τόσο εταιρείες που ιδρύθηκαν µε την ΥΜΣ καθώς και µερικές
προϋπάρχουσες.
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Όλα τα τέλη µπορούν να αποπληρώνονται µέσω του τραπεζικού
συστήµατος.



Απλοποιούνται οι διοικητικές διαδικασίες µέσω της µοναδικής υποβολής
αιτήµατος και των απαραίτητων στοιχείων σε ένα µόνο σηµείο, αναρτώνται
ηλεκτρονικά και τελικά γίνονται διαθέσιµες στον κάθε αρµόδιο δηµόσιο
λειτουργό.
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Οι λειτουργίες του κράτους για τη σύσταση εταιρειών πλέον απλοποιούνται χωρίς να
χάνετε σηµαντικός χρόνος από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και διευκολύνονται οι
διαδικασίες καταχώρησης και εύρεσης των εταιρειών.
Καινοτοµία κατά τη Λειτουργία της Υ.Μ.Σ.
Η σύσταση εταιρείας σε µία ηµέρα και σε ένα σηµείο (Υπηρεσία µίας Στάσης), αποτελεί
µία καινοτοµική πρωτοβουλία για τα ελληνικά και διεθνή δεδοµένα γιατί:


Η δηµόσια διοίκηση συνεργάζεται και διαλειτουργεί για την ίδρυση µιας
επιχείρησης µέσω αυτοµατοποιηµένων διαδικασιών, χωρίς εµπλοκή του
ανθρώπινου παράγοντα, παρά µόνο στο τελικό σηµείο µίας στάσης.



Αυξάνεται ο αριθµός των δηµόσιων λειτουργών που αποκτούν πρόσβαση
σε επίσηµες και ανοιχτές πλέον βάσεις δεδοµένων.



Όλα τα τέλη µπορούν να αποπληρώνονται µέσω του τραπεζικού
συστήµατος.



Απλοποιούνται οι διοικητικές διαδικασίες µέσω της µοναδικής υποβολής
αιτήµατος και των απαραίτητων στοιχείων σε ένα µόνο σηµείο, αναρτώνται
ηλεκτρονικά και τελικά γίνονται διαθέσιµες στον κάθε αρµόδιο δηµόσιο
λειτουργό.

Οι λειτουργίες του κράτους για τη σύσταση εταιρειών πλέον απλοποιούνται χωρίς να
χάνετε σηµαντικός χρόνος από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και διευκολύνονται οι
διαδικασίες καταχώρησης και εύρεσης των εταιρειών.
Οφέλη από την Λειτουργία του Νέου Θεσµού
Πέρα απ’ την απλοποίηση και επιτάχυνση όλων των διαδικασιών σύστασης και
λειτουργίας των εµπορικών εταιρειών επιτυγχάνεται σε σηµαντικό βαθµό η µείωση της
διαφθοράς στη διοίκηση δεδοµένου ότι κατά το παρελθόν η επιτάχυνση των διαδικασιών
σύστασης των εµπορικών εταιρειών καθώς και η παράκαµψη κάποιων εµποδίων, αποτελούσε
συχνότατα και λόγο για το χρηµατισµό των εµπλεκοµένων υπαλλήλων.
Τα πλεονεκτήµατα του νέου θεσµού σύµφωνα µε την διοίκηση (Υπουργείο) είναι τ’
ακόλουθα:


Εγκαθιδρύει καθεστώς διαφάνειας στην
δραστηριότητας σε όλες της τις µορφές.



Εµπεδώνει την ασφάλεια όλων των συναλλαγών.



Εξυπηρετεί τη δηµοσιότητα της εµπορικής δραστηριότητας κατά το
πλέον πρόσφορο και επιθυµητό τρόπο.



Εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις άσκησης και προστασίας της νόµιµης
εµπορικής δραστηριότητας.



Καταπολεµά τη γραφειοκρατία µε την εισαγωγή σύγχρονων τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών.



Εξασφαλίζει τη δυνατότητα ταχείας εξυπηρέτησης επιχειρήσεων και
πολιτών µε διαδικασίες «µιας στάσης» και την υλοποίηση των επιταγών του
άρθρου 6 ν. 3242/2004.



Καθιερώνει απλοποιηµένο και ελκυστικό πλαίσιο υποδοχής οργανωµένων
εµπορικών δραστηριοτήτων από Κράτη - µέλη της Ε.Ε. και τρίτες χώρες.

άσκηση

της

εµπορικής
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Πραγµατοποιεί γρήγορη και ευέλικτη παρακολούθηση των εµπορικών
επιχειρήσεων καταγράφοντας και αυτοµάτως ενηµερώνοντας για τις
συστάσεις και τις µεταβολές όλων των εταιρικών µορφών µε αποτέλεσµα
τη δηµιουργία της ιστορικότητας της επιχείρησης.



Συντελεί στην άµεση και ταχύτατη έκδοση εγγράφων που αφορούν την
εταιρεία ( βεβαιώσεων ) µε αποτέλεσµα την άµεση πληροφόρηση των
φορέων σε σχέση µε τα στοιχεία που ζητούνται απ' τα Υπουργεία κι άλλους
φορείς της ∆ιοίκησης.



Παρακολουθείται απ’ την αρµόδια υπηρεσία η αξιοπιστία των στοιχείων
των ανωνύµων εταιρειών σε σχέση µε τη τήρηση των υποχρεώσεών τους
που απορρέουν από τη κάθε φορά ισχύουσα νοµοθεσία. Η παρακολούθηση
της αξιοπιστίας των στοιχείων σε συνδυασµό µε την ολοκληρωµένη εικόνα
των Ανωνύµων Εταιρειών αλλά και των υπολοίπων µορφών επιχειρήσεων
(Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., ατοµικές, κα) διευκολύνει σηµαντικά τη διαδικασία
λήψης αποφάσεων σχετικών µε τις επιχειρήσεις αυτές.



Ασκείται πλήρης και ενδελεχής έλεγχος των αποφάσεων για κάθε
επιχείρηση δεδοµένου ότι υφίσταται και χρησιµοποιείται ενιαία τράπεζα
δεδοµένων (DataBank), η οποία εκτός των άλλων χρησιµεύει και για την
ανταλλαγή συνολικής πληροφόρησης στους αντίστοιχους φορείς και
ενδιαφερόµενους.



Υποβοηθείται η έκδοση στατιστικών στοιχείων, τα οποία δείχνουν
επακριβώς τη συνολική πορεία των επιχειρήσεων σε συγκεκριµένους τοµείς
και τα οποία προσδιορίζουν σηµαντικά το καθορισµό της πολιτικής που θα
ακολουθήσει το Κράτος αναφορικά µε τη µεθοδολογία κατανοµής παροχών
στο τοµέα των Ανωνύµων Εταιρειών.



Με την ουσιαστικότερη αξιοποίηση των πληροφοριών µεταξύ διαφόρων
δηµόσιων υπηρεσιών επιτυγχάνεται η ενεργοποίηση και αξιοποίηση των
υποδοµών του ∆ηµοσίου
για την επίτευξη οικονοµιών κλίµακας αλλά
και καλύτερης εξυπηρέτησης του πολίτη.

Παρόλα τα πλεονεκτήµατα που παρουσιάζει η εφαρµογή του νέου θεσµού της Υπηρεσίας
Μιας Στάσης παρατηρούνται και ορισµένα µειονεκτήµατα που αναφέρονται κυρίως στο
ανθρώπινο δυναµικό που σχετίζεται µε τη δηµιουργία µιας εταιρείας και την πληροφόρηση
που παρέχουν.
Συµπεράσµατα και Προτάσεις για Βελτίωση του Θεσµού
Η ανάγκη συγκρότησης ενός ενιαίου πλαισίου οργάνωσης, ενηµέρωσης και χρήσης των
µητρώων της δηµόσιας διοίκησης αποτελούσε, πάντα πάγιο αίτηµα των εµπλεκοµένων
επιχειρηµατικά µε τους φορείς του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Ιδιαίτερα για
τον εµπορικό κόσµο, οι επικαλύψεις στοιχείων, τα προβλήµατα στην ονοµατολογία, οι
διαφορετικές κωδικοποιήσεις, η αποσπασµατική συγκέντρωση στοιχείων από φορείς, η
έλλειψη ιστορικών στοιχείων, κ.λπ. αποτελούσαν µερικά µόνο απ’ τα προβλήµατα στις
διαδικασίες του επιχειρείν. Για όλους αυτούς τους λόγους ήταν πάγιο αίτηµα του εµπορικού
κόσµου της χώρας, εδώ και πολλά χρόνια, η δηµιουργία ενός ενιαίου, ασφαλούς και
διαφανούς εµπορικού µητρώου.
Επιπλέον ακόµη κι αυτούς που απλώς συναλλάσσονται καταναλωτικά (µη εµπορικά), η
δηµιουργία ενός Γενικού Εµπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) όλων των νοµικών µορφών
επιχειρήσεων στην Ελλάδα βοηθάει στη παρακολούθηση των επιχειρήσεων από τη Πολιτεία
και τη καλύτερη εξυπηρέτηση των ίδιων των επιχειρήσεων απ’ τη Κεντρική ∆ιοίκηση και
τους αρµόδιους φορείς της. Πολλές χώρες διεθνώς έχουν υλοποιήσει παρόµοια µητρώα, όπως
το HOUSE OF COMPANIES (Αγγλία), PUBLIC REGISTER (Αµερική, Σιγκαπούρη), κ.λπ..
Για τις χώρες αυτές εδώ και αρκετά χρόνια το ηλεκτρονικό εµπορικό µητρώο επιχειρήσεων
αποτελεί παράγοντα διαφάνειας, εξασφάλισης των συναλλαγών (ασφάλεια και αξιοπιστία)
και επιτάχυνσης διαδικασιών και λήψης αποφάσεων σε επιχειρησιακό αλλά και πολιτειακό
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επίπεδο. Είναι λοιπόν προφανές ότι η καθιέρωση της υπηρεσία µιας στάσης (onestopshop)
για τη σύσταση των εµπορικών εταιρειών προσέφερε σηµαντική βοήθεια στη διευκόλυνση
των συναλλασσοµένων και την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας καταπολεµώντας
συγχρόνως την γραφειοκρατία και τη διαφθορά.
Προφανώς και καταγράφονται πολλές ακόµα αδυναµίες κατά την εφαρµογή του νέου
θεσµού , η µεγαλύτερη των οποίων είναι η έλλειψη κατάρτισης των αρµοδίων φορέων λόγω
κυρίως µη επαρκούς και διαρκούς ενηµέρωσης. Ήδη η Πολιτεία σε συνεργασία και µε
άλλους φορείς που εµπλέκονται στη διαδικασία σύστασης εταιρειών (Επιµελητήρια,
Συµβολαιογραφικός Σύλλογος, ∆ικηγορικός Σύλλογος, Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ., κ.λπ.) έχει
βελτιώσει σε σηµαντικότατο βαθµό τις αρχικές
αδυναµίες. Η καθιέρωση του
προτυποποιηµένου καταστατικού, ο ορισµός 3.200 Συµβολαιογράφων σαν Υπηρεσία Μιας
Στάσης για τη σύσταση κεφαλαιουχικών εταιρειών, η καθιέρωση 59 Επιµελητηρίων και 52
Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) σαν Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση
Προσωπικών Εταιρειών αποτελούν σηµαντικά βήµατα βελτίωσης του ν. 3853/2010.
Από τα ευρήµατα της έρευνας µας και από την συνέντευξη µε την προϊσταµένη του
τµήµατος µητρώου του Γ.Ε.ΜΗ. του νοµού Λάρισας, προκύπτουν και καταγράφονται µια
σειρά νοµικών και διαδικαστικών προβληµάτων, η επίλυση των οποίων θα µπορούσε να
πραγµατοποιηθεί µε τις παρακάτω προτάσεις:
1) Συνεχής επιµόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού των Επιµελητηρίων διότι
παρά την τεχνογνωσία την οποία διαθέτει το υφιστάµενο επιµελητηριακό στελεχιακό
δυναµικό, ο περιορισµένος αριθµός του καθιστά επιβεβληµένη την εξειδίκευσή του σε νέες
βελτιούµενες διαδικασίες.
2) Καθιέρωση ενιαίων εντύπων για το σύνολο των λειτουργιών των Επιµελητηρίων µε
βαρύτητα στην εισαγωγή κάθε δυνατής απλοποίησης των διαδικασιών καταχωρήσεων
προκειµένου να περιοριστεί η φυσική παρουσία των συναλλασσόµενων στα Επιµελητήρια
(θεσµοθέτηση της ηλεκτρονικής υπογραφής).
3) Τροποποίηση του κανονιστικού πλαισίου ΓΕΜΗ και ιδιαίτερα αυτών που αφορούν
στις Α.Ε., προκειµένου να επιτευχθεί ο περιορισµός των υποβαλλόµενων εγγράφων,
δηλώσεων,
εξουσιοδοτήσεων και η απλοποίηση των κειµένων τους (πέραν των
προτυποποιηµένων
καταστατικών) σε συνδυασµό µε την καθιέρωση της πλήρους δυνατότητας ηλεκτρονικής
υποβολής και διαβίβασης στους αρµόδιους φορείς.
4) Εξορθολογισµός του τρόπου διαχείρισης της λειτουργίας του ΓΕΜΗ µε
µηχανογραφική διασύνδεση Μητρώων Επιµελητηρίων- ΓΕΜΗ.
5) ∆υνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας όλων των εµπλεκόµενων φορέων µε τα
µηχανογραφικά συστήµατα των επιµελητηρίων π.χ. ∆ΟΥ, περιφέρεια, κλπ.
6) Ασυµβατότητα ύπαρξης προστίµων σε σχέση µε τις ασφυκτικές προθεσµίες των
∆ΟΥ σε περιπτώσεις εκπρόθεσµης υποβολής των σχετικών στοιχείων.
7) Προετοιµασία ΓΕΜΗ να δεχθεί µεγαλύτερο όγκο δεδοµένων ώστε οι επιχειρήσεις να
προχωρήσουν σταδιακά στην ανάρτηση των οικονοµικών τους καταστάσεων (ισολογισµών)
χωρίς
προβλήµατα.
8) Νοµοθετικό κενό στην µετατροπή διαφόρων µορφών εταιρειών ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ & ΑΕ
σε ΙΚΕ, καθώς και εγγραφής πολυεθνικών επιχειρήσεων χωρίς ελληνικό ΑΦΜ & φυσική
έδρα στην Ελλάδα.
Όπως γίνεται αντιληπτό τέτοιου είδους παρεµβάσεις δεν είναι δυνατόν να
πραγµατοποιηθούν χωρίς τη συνεργασία των εµπλεκόµενων φορέων καθώς και του
κατάλληλου σχεδιασµού και παρακολούθησης της υλοποίησης. Η έννοια των
µεταρρυθµίσεων δεν είναι άγνωστη στο ελληνικό πολιτικο-διοικητικό σύστηµα. Παρά τα
διαδοχικά κύµατα µεταρρυθµίσεων που αφορούσαν και στην ελληνική διοίκηση, τα
επιθυµητά αποτελέσµατα δεν επήλθαν εξαιτίας του χάσµατος που παρατηρείται ανάµεσα στη
διαµόρφωση των µεταρρυθµιστικών προτάσεων και την υλοποίησή τους.
Η παρακολούθηση και ο έλεγχος του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα από την κεντρική
διοίκηση αποδεικνύεται ανεπαρκής. Την ανεπάρκεια επιτείνει η διαµόρφωση µιας
διοικητικής κουλτούρας που στηρίζεται περισσότερο στην παραγωγή νόµων και λιγότερο
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στην υλοποίησή τους. Απαραίτητη κρίνεται η δηµιουργία µηχανισµού για την
παρακολούθηση και τον συντονισµό των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων.
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Περίληψη
Ο θαλάσσιος κρίκος της αλυσίδας των µεταφορών, που περιλαµβάνει τις θαλάσσιες
µεταφορές προσώπων, εµπορευµάτων και τις λιµενικές περιοχές, αναγνωρίσθηκε ότι είναι ο
πλέον αδύναµος κρίκος για να προσβληθεί από διάφορες τροµοκρατικές ενέργειες.1
Επίσης η ενίσχυση της ασφάλειας(security) όλων των υπόλοιπων κρίκων της
εφοδιαστικής αλυσίδας, εκτός των µεταφορών, κρίθηκε , κατά τα τελευταία χρόνια,
επιτακτική.2
Η επέλευση των τροµοκρατικών ή σκόπιµων παράνοµων ενεργειών προσβάλλει το
διεθνές, ευρωπαικό και εθνικό εµπόριο µε αρνητικές συνέπειες στην διεθνή, στην ευρωπαική
και στην εθνική κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη, στην ευηµερία των λαών καθώς και στην
προστασία της ζωής στη θάλασσα και στα λιµάνια.
Οι λιµενικές υποδοµές αποτελούν τµήµα των εθνικών αναπτυξιακών πολιτικών σύµφωνα
µε το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού Αειφόρου Ανάπτυξης του 2008.3
Η ασφάλεια(security) πλοίου, λιµενικών εγκαταστάσεων και λιµένων διέπεται ήδη από
το 2002 από ένα σύνολο ειδικών κανόνων και διαδικασιών, διεθνών, ευρωπαικών και
εθνικών για την ενίσχυση της . Παράλληλα έχει θεσπιστεί συνδυασµένη εφαρµογή αυτού του
νέου συστήµατος δικαίου για την ασφάλεια (security) πλοίου και λιµενικών περιοχών µε
αναθεωρηµένα εφαρµοστέα ελάχιστα διεθνή και ευρωπαικά πρότυπα για την
ασφάλεια(safety) της ναυσιπλοίας και την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος.
Το παρόν άρθρο έχει ως σκοπό να αναλύσει τα αίτια θέσπισης και την ευθύνη του κάθε
συµβαλλοµένου κράτους, όπως του ελληνικού κράτους, για την εφαρµογή των κυριωτέρων
ειδικών διεθνών, κοινοτικών και εθνικών κανόνων για τα εφαρµοστέα µέτρα και τις
εφαρµοστέες διαδικασίες ενίσχυσης της ασφάλειας (security) στις λιµενικές εγκαταστάσεις
και στα λιµάνια στην ελληνική επικράτεια. Όλα αυτά τα µέτρα επιδιώκουν την µείωση των
υφισταµένων ή πιθανών απειλών τροµοκρατικών ή σκόπιµων παρανόµων πράξεων κατά της
ασφάλειας των διεθνών θαλάσσιων µεταφορών και των λιµενικών υποδοµών.
Λέξεις-Κλειδιά: Ασφάλεια των µεταφορών, Ασφάλεια στις θαλάσσιες µεταφορές,
Ασφάλεια στις λιµενικές εγκαταστάσεις και στα λιµάνια, Ασφάλεια εφοδιαστικής αλυσίδας,
Παράνοµες πράξεις κατά της ασφαλείας ναυσιπλοίας, Οργανωµένο έγκληµα στη θάλασσα.
1. Τα αίτια και το ιστορικό υιοθετήσεως του ειδικού νοµοθετικού πλαισίου για την
ασφάλεια των Λιµενικών εγκαταστάσεων και των Λιµένων
Μετά τη πτώση των δίδυµων πύργων στις 11 Σεπτεµβρίου 2001, τα αρµόδια όργανα του
∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού εκτίµησαν ότι οι ισχύοντες και εφαρµοστέοι διεθνείς
κανόνες ασφαλείας των θαλασσίων µεταφορών δεν µπορούν να αντιµετωπίσουν
αποτελεσµατικά τις πράξεις ή τις απειλές τροµοκρατίας εναντίον της ασφάλειας στη θάλασσα
και στις λιµενικές εγκαταστάσεις.

1

Βλ.EE, Communication on maritime security (COM(2003) 229 final
Βλ. Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαικό Κοινοβούλιο, στην
Ευρωπαική Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή Περιφερειών για την ενίσχυση
της ασφάλειας της εφοδιαστικής αλυσίδας.COM(2006) 79τελικό της 27.2.2006 σ.2
3
λ. Χ. Λαδιάς, Το σύγχρονο θεσµικό πλαίσιο περιφερειακής ανάπτυξης στην Ελλάδα,
σ.193,εκδ.Παπαζήση, 2013
2
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Ο αρµόδιος διεθνής οργανισµός, δηλαδή ο ∆ιεθνής Ναυτιλιακός Οργανισµός, αποφάσισε4
την αναθεώρηση των µέτρων και των διαδικασιών για τον περιορισµό των πράξεων
τροµοκρατίας, που απειλούν την ασφάλεια των πλοίων, των φορτίων, των επιβατών, των
πληρωµάτων και των λιµενικών εγκαταστάσεων καθώς και του προσωπικού των λιµένων
τόσο όταν επιβιβάζονται στα πλοία όσο και όταν εργάζονται στις διάφορες λιµενικές
περιοχές. Επίσης αποφάσισε να υιοθετηθούν,νέα ειδικά µέτρα από τη ∆ιπλωµατική ∆ιάσκεψη
για την αναθεώρηση της ∆ιεθνούς Σύµβασης του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού για την
ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα(SOLAS).
Η ∆ιπλωµατική ∆ιάσκεψη, κατά τη σύνοδο της, στις 9-13 ∆εκεµβρίου 2002, αποφάσισε
τη τροποποιήσει του Κεφάλαιο V για την ασφάλεια της ναυσιπλοίας (Safety of Navigation)
και του Κεφάλαιο XI της ανωτέρω ∆ιεθνούς Σύµβασης( SOLAS1974). Το τελευταίο
περιλαµβάνεται πλέον σε αυτή τη ∆Σ ως Κεφάλαιο XI –1 µε τον τίτλο «Ειδικά µέτρα για τη
βελτίωση της ασφάλειας στη θάλασσα» (Special measures to enhance maritime security)5.
Αυτό το νέο Κεφάλαιο XI –1 ρητά αναφέρεται, µεταξύ των άλλων,(α) στην υποχρεωτική
εφαρµογή του ∆ιεθνούς Κώδικα για την Ασφάλεια των Πλοίων και των Λιµενικών
Εγκαταστάσεων(International Ship and Port Facility Security Cοde/ISPS Code) σε πλοία και
σε λιµενικές εγκαταστάσεις, και (β) στις απαιτήσεις εξοπλισµού ασφαλείας για τα πλοία 6 και
για τις λιµενικές εγκαταστάσεις.
Ο ανωτέρω ∆ιεθνής Κώδικας για την Ασφάλεια των Πλοίων και των Λιµενικών
Εγκαταστάσεων (ISPS Code) υιοθετήθηκε µε µία δεύτερη Απόφαση 7 της ανωτέρω
∆ιπλωµατικής ∆ιάσκεψης του ∆ΝΟ και συµπεριελήφθηκε στο Παράρτηµα της ∆ιεθνούς
Σύµβασης SOLAS 1974. Ο ανωτέρω Κώδικας περιέλαβε τη ρητή υποχρέωση των
συµβαλλοµένων κρατών, των εταιρειών και των πλοίων να εφαρµόσουν τις διατάξεις του
Πρώτου Μέρους (Part A), που περιλαµβάνει υποχρεωτικής ισχύος διατάξεις (mandatory
requirements) και να λάβουν υπόψη τις κατευθυντήριες Οδηγίες του ∆ευτέρου Μέρους (Part
B) αυτού του ∆ιεθνούς Κώδικα8 (ISPS Code).
Οι σκοποί θέσπισης του ανωτέρω διεθνούς Κώδικα είναι:
Α) η εδραίωση ενός διεθνούς πλαισίου συνεργασίας µεταξύ των συµβαλλοµένων κρατών
και όλων των ενδιαφεροµένων µερών, δηλαδή των κυβερνητικών και των βιοµηχανικών
φορέων καθώς και προσωπικού του πλοίου και των λιµενικών εγκαταστάσεων σχετικά µε την
αποτροπή των απειλών ασφαλείας και την υιοθέτηση των κατάλληλων προληπτικών µέτρων
εναντίον της επέλευσης συµβάντων ασφαλείας, που προσβάλουν τα πλοία και τις λιµενικές
εγκαταστάσεις του διεθνούς εµπορίου.
Β) η θέσπιση της ευθύνης των συµβαλλοµένων κρατών, κυβερνητικών και βιοµηχανικών
φορέων της ναυτιλίας και των λιµένων καθώς και των τοπικών διοικήσεων για την ασφάλεια
στη θάλασσα, για τον συνδυασµό ή τον συντονισµό των θεσπιζοµένων και εφαρµοστέων
προληπτικών και κατασταλτικών µέτρων σε εθνικό και διεθνές πεδίο κατά των απειλών
διάπραξης σκόπιµων παράνοµων ενεργειών.
Γ) η υιοθέτηση µεθοδολογίας για τα σχέδια αξιολόγησης της ασφάλειας και την αλλαγή
των επιπέδων ασφαλείας

4

Βλ.∆ΝΟ, Resolution A.924(22) on review of measures and procedures to prevent acts of
terrorism which threaten the security of passengers and crew and the safety of ships, 20-11-2001, η
οποία αναθεώρησε τη Resolution A.584(14)
5
Βλ.∆ΝΟ, Conference Resolution 1, Adoption of to the Annex to the International Convention
on the Safety of Life at Sea, 1974, 12-12-2002
6
Βλ. ∆ΝΟ, ∆Σ SOLAS Regulations XI-I/3-I/5< IMO Ship Identification Number>, Chapter V,
Automatic Identification System (AIS) IMO Ψήφισµα Α.917(22) µε τίτλο “Κατευθυντήριες γραµµές
για την επί του πλοίου χρήση των AIS”, όπως τροποποιήθηκε µε το ψήφισµα Α.956(23) του ∆ΝΟ
7
Βλ.∆ΝΟ, Conference Resolution 2, Adoption of the International Code for the Security of
Ships and the Port facilities,12-12-2002
8
Βλ.∆ΝΟ, ∆ιεθνής Κώδικας για την Ασφάλεια Πλοίου και Λιµενικής Εγκατάστασης, Μέρος Α
και Μέρος Β [International Ship Port Facility Security Code (ISPS Code)] (Part A “Mandatory
requirements regarding the provisions of Chapter XI-2 of the Annex to the International Convention for
the safety of life at sea, 1974 as amended”, Part Β “Guidance regarding to provisions of Chapter XI-2
of the Annex to the International Convention for the safety of life at sea, 1974 as amended”

Μαυροµµάτη Κ., Κείµενα Περιφερειακής Επιστήµης, Τοµος VII, (1), 2016 pp.193-213

195

Η εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων αυτής της διεθνούς Σύµβασης SOLAS
1974 αποφασίσθηκε να αφορά µόνον τη διασύνδεση πλοίου-λιµένα (ship/port interface)
µε την παράλληλη πρόβλεψη εφαρµογής στις περιοχές των λιµένων (port areas) κατόπιν
συνεργασίας των διεθνών οργανισµών ∆ΝΟ και ∆ΟΕ, στο πλαίσιο ειδικά συσταθείσης
κοινής Οµάδος εργασίας (IMO-ILO Working Group)9.Η συνεργασία αυτή είχε ως
αποτέλεσµα την υιοθέτηση (α) ενός Κώδικα για την ασφάλεια στα λιµάνια και (β) ένός
Κώδικα για την ασφάλεια και την υγεία στα λιµάνια10
Επίσης η ανωτέρω Συνδιάσκεψη υιοθέτησε ένα σύνολο πρόσθετων αποφάσεων, µεταξύ
των άλλων, όπως για την απαιτούµενη συνεργασία του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού
Οργανισµού(∆ΝΟ) µε τον ∆ιεθνή Οργανισµό Εργασίας (∆ΟΕ) και τον Παγκόσµιο
Οργανισµό ∆ασµών για την αναθεώρηση των ισχυόντων διατάξεων και για τη θέσπιση των
κατάλληλων απαιτήσεων ειδικά για την ασφάλεια του φορτίου (closed cargo transport units,
closed CTU), διότι αυτές οι απαιτήσεις θα βελτιώσουν περαιτέρω την ασφάλεια στη
θαλάσσια µεταφορά. Περαιτέρω συµφωνήθηκε να θεσπιστούν µέτρα για τη θαλάσσια
µεταφορά των ανωτέρω φορτίων µετά την αναγκαία τροποποίηση των διατάξεων της
∆ιεθνούς Σύµβασης για τη ∆ιευκόλυνση της Θαλάσσιας Κυκλοφορίας(ΙΜΟ/FAL
Convention). Είναι προφανές ότι αυτές οι νέες διατάξεις της ανωτέρω διεθνούς Σύµβασης
περιέχουν µια σηµαντική αλλαγή στην προσέγγιση του προβλήµατος της ασφάλειας στη
διεθνή θαλάσσια µεταφορά, διότι επεκτείνεται η εφαρµογή τους και σε λιµενικές
εγκαταστάσεις, που δέχονται πλοία διεθνών πλόων, µε σκοπό να διέπουν την ισχύ των
αναγκαίων άµεσης εφαρµογής µέτρων ασφαλείας.
Η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, µετά την υιοθέτηση τόσο των νέων διατάξεων
στη ∆ιεθνή Σύµβαση του 1974 για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα
(Σύµβαση SOLAS) όσο και του ∆ιεθνούς Κώδικα για την Ασφάλεια στα Πλοία και στις
Λιµενικές Εγκαταστάσεις (Κώδικας ISPS), πρότεινε στα αρµόδια όργανα της ΕΕ ένα νέο
Κανονισµό για
-να ενσωµατώσει στην κοινοτική νοµοθεσία τα ανωτέρω προβλεπόµενα διεθνή µέτρα
ενίσχυσης της ασφάλειας των πλοίων διεθνών πλόων και των λιµενικών εγκαταστάσεων, που
τα εξυπηρετούν και
- να αποσαφηνίσει το πεδίο και τον ενιαίο τρόπο εφαρµογής των ανωτέρω διεθνών
διατάξεων από όλα τα κράτη-µέλη, µε την επιφύλαξη των εθνικών κανόνων στον τοµέα της
εθνικής ασφάλειας και των µέτρων, που µπορούν να ληφθούν βάσει του τίτλου VI της
συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο απώτερος στόχος ήταν η ενίσχυση της ασφάλειας των θαλάσσιων µεταφορών της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των πολιτών, που τις χρησιµοποιούν, καθώς και η προστασία
του θαλασσίου περιβάλλοντος από κάθε απειλή διάπραξης σκόπιµων παράνοµων ενεργειών,
όπως είναι οι τροµοκρατικές ενέργειες κατά του πλοίου, ιδιαίτερα του επιβατηγού πλοίου,
των φορτίων, ιδιαίτερα αυτών που περιέχουν κυρίως επικίνδυνες ουσίες, και κατά των
λιµενικών περιοχών, που προσεγγίζουν τα πλοία. Οι δυνητικές συνέπειες αυτών των
σκόπιµων παράνοµων ενεργειών κατά της ασφαλείας των ανωτέρω είναι πολύ σοβαρές για
τους πολίτες και τις λιµενικές υποδοµές της Ένωσης καθώς και για το περιβάλλον,
Έτσι, για όλους τους ανωτέρω λόγους, η ανωτέρω Πρόταση Κανονισµού έγινε δεκτή και
υιοθετήθηκε από τα αρµόδια ευρωπαϊκά όργανα ως ο Κανονισµός ΕΚ/725/2004, που τέθηκε
σε ισχύ από 19-5-2004.11
Μεταγενέστερα, το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο εξέδωσαν , µετά από
πρόταση της Επιτροπής, την Οδηγία 2005/65/ΕΚ της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την
ενίσχυση της ασφάλειας των λιµένων12 .
9

Βλ.∆ΝΟ, Conference Resolution 8, Enhancement of security in cooperation with ILO, 12-12-

2002.
10

Βλ ILO and IMO Code of Practice, Security in ports, 2004,ILO Code of practice, Safety and
Health in ports, 2005 βλ.Κ.Μαυροµµάτη, Ασφάλεια λιµενικών εγκαταστάσεων και λιµένων,εκδόσεις
Α. Σταµούλη, 2013, σ.176
11
Βλ Κανονισµός (ΕΚ) 725/2004/ 31-3-2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και τις λιµενικές εγκαταστάσεις ΕΕΕ L 129/6,
29.4.2004
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Η Επιτροπή αναγνώρισε ότι τα λιµάνια ευρίσκονται σε κίνδυνο, διότι είναι ένας
σηµαντικός σύνδεσµος σε ολόκληρη την αλυσίδα των µεταφορών, συνδέοντας το χερσαίο µε
το θαλάσσιο εµπόριο και εξυπηρετώντας τη διακίνηση των επιβατών13. Επίσης η ασφάλεια
όλων των λιµενικών περιοχών, ιδιαίτερα τα εργαζόµενα πρόσωπα και οι λιµενικές υποδοµές
δεν προστατεύονται από τα προβλεπόµενα µέτρα στον Κανονισµό ΕΚ/ 725/2004.
Περαιτέρω η προστασία αυτή είναι προς όφελος των χρηστών των µεταφορών, των
επαγγελµατικών κλάδων των σχετικών µε τη ναυτιλία και τους λιµένες καθώς και της
οικονοµίας και της κοινωνίας. Παράλληλα θεώρησαν ότι έτσι διασφαλίζεται ότι τα αυξηµένα
µέτρα ασφαλείας, που λαµβάνονται κατ' εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 725/2004,
ωφελούν όλες τις ζώνες της λιµενικής δραστηριότητας σε κάθε λιµένα εντός των ορίων, που
καθορίζει το οικείο κράτος µέλος.
Συνεπώς η έκδοση της Οδηγίας ΕΚ/2005/65, για όλους τους ανωτέρω λόγους, κρίθηκε
αναγκαία και έχει διπλό σκοπό:


- Πρώτον, την ισόρροπη εισαγωγή κατάλληλων κοινοτικών µέτρων
ασφαλείας, προληπτικών και επανορθωτικών, για την ενίσχυση της
ασφαλείας όλων των περιοχών και υποπεριοχών εντός των ορίων των
λιµένων των κρατών –µελών.



Η θέσπιση και η εφαρµογή ενιαίων συνδυασµένων µέτρων ασφαλείας και
συνδυασµένων τελωνειακών κριτηρίων ελέγχου αποτρέπει τον αθέµιτο
ανταγωνισµό µεταξύ των λιµένων των κρατών µελών και ενισχύει την
ασφάλεια των εξωτερικών ευρωπαικών θαλασσίων συνόρων από
επικίνδυνα ανασφαλή πλοία και από την παράνοµη µετανάστευση
προσώπων14.



-∆εύτερον, τη διασφάλιση της ωφέλειας των ζωνών των λιµένων από τα
µέτρα ασφαλείας, που λαµβάνονται κατ’ εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 725/2004 λόγω της επιδιωκοµένης αυξηµένης ασφάλειας. .

Όµως περιελήφθη ρήτρα επιφύλαξης σχετικά µε τη διακριτική ευχέρεια κάθε κράτους
µέλους για την υιοθέτηση αυστηρότερων µέτρων ασφαλείας κατ εφαρµογή εθνικών κανόνων
για την εθνική ασφάλεια και κατά τις διατάξεις του τίτλου VI Συνθ ΕΕ.
Η συµβαλλοµένη ελληνική κυβέρνηση εξέδωσε ένα σύνολο εθνικών νοµοθετικών µέτρων,
µεταξύ των οποίων, ο Ν. 3622/2007 και το Π∆ 56/04, για την υποχρεωτική εφαρµογή τόσον
των ανωτέρω διεθνών διατάξεων όσον και των ανωτέρω κοινοτικών διατάξεων15.
2. Πεδίο εφαρµογής των κανόνων για την ασφάλεια
Το πεδίο εφαρµογής των εθνικών κανόνων για την ενίσχυση της ασφάλειας των πλοίων,
των λιµενικών εγκαταστάσεων και των λιµένων, που υιοθέτησε η ελληνική πολιτεία, κατ
εφαρµογή των αντίστοιχων διεθνών και κοινοτικών κανόνων , εκτείνεται, µεταξύ των άλλων
(α) σε πλοία διεθνών πλόων, δηλαδή σε φορτηγά πλοία, 500 κόρων ολικής χωρητικότητας
και άνω συµπεριλαµβανοµένων και των ταχύπλοων σκαφών,
σε επιβατηγά πλοία, συµπεριλαµβανοµένων και των επιβατηγών ταχύπλοων σκαφών, β)
σε πλοιοκτήτριες ή διαχειρίστριες εταιρείες των ως άνω κατηγοριών πλοίων διεθνών πλόων
γ) σε επιβατηγά πλοία, τα οποία εξυπηρετούν την εθνική κυκλοφορία και εµπίπτουν στην
κατηγορία Α, υπό την έννοια του άρθρου 4 της Οδηγίας 98/18/ΕΚ του Συµβουλίου, όπως
αυτή έχει τροποποιηθεί, και στις αντίστοιχες πλοιοκτήτριες ή διαχειρίστριες εταιρίες αυτών
12

. Βλ. Οδηγία 2005/65/ΕΚ, Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 310/29-25.11.2005
. Βλ.ΕΕ,Proposal for a directive of the EP and of the Council on enhancing port security,
COM(2004) 76 final, 10-2-2004,explanatory memorandum.
14
. Βλ.EE, Communication on maritime security (COM(2003) 229 final.
15
. Βλ. Π∆ 56/04 “Κύρωση του Κεφαλαίου Κεφ. ΧΙ-2 της ∆Σ SOLAS 1974 και του Κώδικα
(ISPS Code) για την ασφάλεια πλοίων και λιµενικών εγκαταστάσεων”, ΦΕΚ 47Α΄, 26/2004 (ΦΕΚ
23Α΄) µε το οποίο καθορίζεται η διαχείριση των θεµάτων ασφάλειας από τις αρµόδιες διευθύνσεις του
ΥΕΝ, Ν. 3622/2007 (ΦΕΚ 28Α/20-12-2007), Υπουργικές Αποφάσεις του ΥΕΝ, Εγκύκλιοι του
ΥΕΝ/∆Ε∆ΑΠΛΕ.
13
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των πλοίων, κατά τις διατάξεις του κανόνα 1 του Κεφαλαίου ΙΧ της ∆ιεθνούς Σύµβασης
SOLAS16.


στις λιµενικές εγκαταστάσεις, της ελληνικής επικράτειας, που εξυπηρετούν



τα πλοία των διεθνών και των εθνικών πλόων17. Επίσης εφαρµόζονται σε
λιµενικές εγκαταστάσεις περιστασιακής εξυπηρέτησης πλοίων διεθνών
πλόων στα ναυπηγεία κατασκευής, µετασκευής πλοίου και στις
επισκευαστικές βάσεις από ελληνικά πλοία18. Ως «λιµενική εγκατάσταση
»,νοείται ο χώρος όπου λαµβάνει χώρα η διεπαφή πλοίου /λιµένα. Η λιµενική
εγκατάσταση καθορίζεται από την συµβαλλόµενη κυβέρνηση και ενδεικτικά
περιλαµβάνονται περιοχές, όπως τα αγκυροβόλια, οι προβλήτες αναµονής και
οι ζώνες προσέγγισης από θάλασσα, ανάλογα µε την περίπτωση.19



σε όλους τους θαλάσσιους λιµένες ενός κράτους µέλους, στους οποίους
ευρίσκονται µία ή περισσότερες λιµενικές εγκαταστάσεις, που εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής του Κανονισµού ΕΚ/725/2004 και σε περιοχές, που
συνδέονται µε τους λιµένες, όπως αυτές καθορίζονται από τη σχετική µελέτη
αξιολόγησης της ασφάλειας της λιµενικής εγκατάστασης.20

Ως λιµένας ορίζεται οποιαδήποτε προσδιορισµένη περιοχή ξηράς και νερού, η
οποία περιλαµβάνει έργα και εξοπλισµό, που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των
εργασιών των εµπορικών θαλάσσιων µεταφορών.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/65/ΕΚ τα κράτη-µέλη έχουν τη διακριτική
ευχέρεια να καθορίζουν τα όρια εντός των οποίων κείται ο λιµένας, που εφαρµόζονται τα
µέτρα ασφαλείας.
Κατά τις εθνικές διατάξεις του Ν. 3622/2007 τα όρια της ανωτέρω περιοχής του λιµένα
δεν συµπίπτουν κατ’ ανάγκη µε τα όρια της ζώνης λιµένα.21 Μία περιοχή ορίζεται ως
λιµένας µε πράξη της ∆ιοίκησης.
Γενικά ο λιµένας εντάσσεται στη περιοχή των εσωτερικών υδάτων22 ενός κράτους και
περιλαµβάνει τη θαλάσσια περιοχή και τη περιοχή της ξηράς, που αποκαλείται χερσαία
ζώνη23. Η τελευταία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 131Κ∆Ν∆, καλύπτει ολόκληρο το µήκος
του λιµένα και περιλαµβάνει τα λιµενικά τεχνικά έργα ,τους χώρους και τις εγκαταστάσεις,
που εξυπηρετούν τις λειτουργικές του ανάγκες, όπως προβλήτες, αποβάθρες, παραλιακά
πεζοδρόµια, ναυπηγεία, χώρους επιβατών, φορτοεκφορτώσεως εµπορευµάτων και
εναποθέσεως φορτίων, ιχθυόσκαλες, ναυταθλητικές εγκαταστάσεις καθώς και εγκαταστάσεις
εξυπηρετήσεως των θαλασσίων συγκοινωνιών και µεταφορών από τη ξηρά προς τη θάλασσα
και αντίστροφα.
Κατά τις διεθνείς διατάξεις του άρθρου 11 της Συµβ∆ικΘ του 1982 εντάσσονται στις
περιοχές του λιµένα τόσο η θαλάσσια περιοχή, που ευρίσκονται οί εξωτερικές εγκαταστάσεις
του λιµένα και θεωρούνται τµήµα της ακτής, όσο και η χερσαία περιοχή του λιµένα, που
ευρίσκονται οι εσωτερικές εγκαταστάσεις του λιµένα, όπως είναι τα αγκυροβόλια, δηλαδή οι
•

16

. Βλ. άρθρο 4 της Οδηγίας 98/18/ΕΚ του Συµβουλίου, της 17ης Μαρτίου 1998, για τους
κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία, κανόνα ΙΧ/1 της ∆ιεθνούς Σύµβασης
SOLAS 1974 Κεφ. ΙΧ “Management of the safe operation of ships”, Κανονισµός. 1 έννοια εταιρειών
17
. Βλ.Ν. 3622/2007 άρθρ. 3 περ. (δ) σε συνδ. µε την περίπτωση α΄ και γ
18
Βλ.Εγκύκλιος αρ. 34, Εφαρµογή του Κώδικα σε Ναυπηγεία Κατασκευής, Μετασκευής πλοίου
και στις Επισκευαστικές Βάσεις από ελληνικά πλοία, 4-7-2005,
βλ .ο.π Κ. Μαυροµµάτη σ.37-38
19
Βλ. ∆ιεθνής Σύµβαση SOLAS 1974 Κεφ. ΙΧ-1,Καν.1
20
Βλ.Ν. 3622/2007, άρθρ. 3 περιπτ. δ΄ ε και (ζ) και άρθρ. 7.2,Οδηγία 2005/65/ΕΚ,άρθρο2
21
Βλ. άρθρο 10 του Ν. 3622/2007 και Ν. 2971/2001<αιγιαλός,παραλία και άλλες διατάξεις> αρθρ.
1, όπως ισχύει µετά την τροποποίηση του από τον Ν.3978/2011 ΦΕΚ 137Α/16-6-2011)
22
Βλ. Ε. Ρούκουνας, ∆ιεθνές ∆ίκαιο, 2006,Τεύχος δεύτερο, σ.95 και Σύµβαση και
Καταστατικό για το διεθνές καθεστώς των λιµένων, άρθρο 1
ό΄π.,σ.93-94, Κ.Ιωάννου- Ε. Στρατή, δίκαιο της θάλασσας,2000, σ.67
23
Βλ. Κ∆Ν∆ άρθρο 131
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περιοχές, που χρησιµοποιούνται για την φόρτωση και την εκφόρτωση του πλοίου και για να
αγκυροβολήσει το πλοίο.
Από τα ανωτέρω αναπτυχθέντα προκύπτει ότι το πεδίο εφαρµογής των κοινοτικών και των
εθνικών µέτρων ασφαλείας για τα πλοία, τις λιµενικές εγκαταστάσεις και λιµάνια είναι
περισσότερο εκτεταµένο από αυτό των διεθνών µέτρων για την ενίσχυση της ασφάλειας στη
θάλασσα, που υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο του ∆ΝΟ.
Όσον αφορά µεν τα πλοία, κατά τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις για την ασφάλεια,
δηλαδή κατά τον Κανονισµό(ΕΚ) 725/2004, η απαίτηση εφαρµογής των µέτρων ασφαλείας
περιλαµβάνει, τόσο τα πλοία, τα οποία χρησιµοποιούνται στη διεθνή θαλάσσια κυκλοφορία,
και τις λιµενικές εγκαταστάσεις, που τα εξυπηρετούν, όσο και στα πλοία, τα οποία εκτελούν
εθνικά δροµολόγια εντός της Κοινότητας, καθώς και των συναφών λιµενικών
εγκαταστάσεων, ιδίως για τα επιβατηγά πλοία, κατά τις διατάξεις της οδηγίας
1999/35/ΕΚ,λόγω του αριθµού των ανθρώπινων ζωών, που εκτίθενται σε κίνδυνο. Επίσης
όλοι οι ανωτέρω κοινοτικοί κανόνες ασφαλείας, εφαρµόζονται και σε λιµενικές
εγκαταστάσεις, οι οποίες βρίσκονται σε λιµένες, που εξυπηρετούν µόνον εκτάκτως τη διεθνή
θαλάσσια κυκλοφορία.
Το πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας ΕΚ/2005/65, εκτείνεται σε όλες τις περιοχές, χερσαία
και θαλάσσια, του λιµένα και ρητά προβλέπεται ευρεία διακριτική ευχέρεια των κρατών
µελών να καθορίσουν τα όρια του λιµένα για τα εφαρµοστέα µέτρα ασφαλείας. Έτσι
επεκτείνεται το περιορισµένο πεδίο εφαρµογής των
µέτρων ασφαλείας, κατά τον
Κανονισµού(ΕΚ) 725/2004, ούτως ώστε να επιδιώκεται η επίτευξη κατά το δυνατόν
επαρκούς επιπέδου ασφαλείας στους λιµένες και στις συναφείς µε τη ναυτιλία αλυσίδες
µεταφορών καθ’ όλη την έκτασή τους. Επίσης οι διεθνείς διατάξεις του Κώδικα ∆ΝΟ και
∆ΟΕ για την ασφάλεια των λιµένων επεκτείνει το πεδίο εφαρµογής των προβλεποµένων
µέτρων ασφάλειας σε ολόκληρο το λιµένα, συµπεριλαµβανοµένων και των λιµενικών
εγκαταστάσεων, κατά τον διεθνή Κώδικα ISPS.
Παράλληλα οι εθνικές διατάξεις, κατά τον ανωτέρω Ν.3622/2007, κατ εφαρµογή των
σχετικών διεθνών και κοινοτικών διατάξεων, προβλέπουν τη διακριτική ευχέρεια κάθε
κράτους –µέλους να επεκτείνει την εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας, µε Απόφαση του
αρµόδιου Υπουργού σε πρόσθετες κατηγορίες πλοίων, πλωτών ναυπηγηµάτων, λοιπών σκαφών
και στις εταιρείες τους, καθώς και στις λιµενικές εγκαταστάσεις και λιµένες, που τα
εξυπηρετούν, µετά την υποβολή της σχετικής µελέτης αξιολόγησης της ασφάλειας.
Κοινό χαρακτηριστικό γνώρισµα των διεθνών και κοινοτικών διατάξεων είναι η
προβλεπόµενη διακριτική ευχέρεια ενός συµβαλλόµενου κράτους να επεκτείνει την εξουσία
του, όσον αφορά τη θέσπιση και την εφαρµογή εθνικών κανόνων ασφαλείας , ιδιαίτερα σε
σχέση µε τον τοµέα της εθνικής ασφαλείας, µε τον περιορισµό σεβασµού των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Οι διεθνείς διατάξεις για την ενίσχυση της ασφάλειας αναγνωρίζουν τα κυριαρχικά
δικαιώµατα του παράκτιου κράτους για την ασφάλεια των λιµενικών εγκαταστάσεωνλιµένων και για τη προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος.
3.

Οι υποχρεώσεις του συµβαλλοµένου κράτους

Σύµφωνα µε τις διεθνείς και τις κοινοτικές διατάξεις, το ελληνικό κράτος, ως κράτοςµέλος του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού και της ΕΕ, έχει ορισµένες ρητά
προβλεπόµενες υποχρεώσεις για να διασφαλίσει την ασφάλεια των λιµενικών εγκαταστάσεων
και των λιµένων εντός της επικράτειας του24. Οι υποχρεώσεις αυτές είναι οι ακόλουθες:
3.1. Ο καθορισµός των αρµόδιων εθνικών Αρχών και Οργανισµών
Ως αρµόδιες εθνικές Αρχές, κατά τις σχετικές διατάξεις, νοούνται οι Αρχές ή οι
Οργανισµοί, που αναγνωρίζονται εντός του συµβαλλοµένου κράτους ως υπεύθυνες για τη

24

. Βλ.∆.Σύµβαση SOLAS, Κεφάλαιο ΧΙ- 2 Κανόνας 3, 7, 9, 11, 12 και 13, ISPS Code/Μέρος Α
και Β, Κανονισµός 725/2004/ΕΚ άρθρο 5, Οδηγία 2005/65/ΕΚ
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διασφάλιση της εφαρµογής των κανόνων ασφάλειας των πλοίων, των λιµενικών
εγκαταστάσεων και των λιµένων25.
Αυτές, κατά την ελληνική νοµοθεσία, είναι
Η Ενιαία Αρµόδια Αρχή(3.1.1), η Αρχή Ασφάλειας Λιµένα (3.1.2), η Συµβουλευτική
Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας (Σ.Ε.Ν.Α.)(3.1.3), το Συντονιστικό Κέντρο(3.1.4), το Κέντρο
Αναφορών Ασφάλειας των πλοίων, λιµένων και λιµενικών εγκαταστάσεων (3.1.5), οι
Ανεγνωρισµένοι Οργανισµοί Ασφαλείας(3.1.6)
3.1.1.

Η Ενιαία Αρµόδια Αρχή

Οι διεθνείς και οι κοινοτικές διατάξεις περιλαµβάνουν ότι πρέπει η συµβαλλόµενη
κυβέρνηση να όρίσει µία µόνο Εθνική Αρχή αρµόδια για την ασφάλεια των πλοίων και των
λιµενικών εγκαταστάσεων.
Αυτή είναι το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
(YENΑΝΠ), που ορίζεται ως η Ενιαία Αρµόδια Αρχή και έχει ως καθήκοντα να συντονίζει,
εποπτεύει και ελέγχει την τήρηση των διαδικασιών και την εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας,
σύµφωνα µε τον Νόµο 3622/2007.
Η Αρµόδια Εθνική Αρχή εγκρίνει τον Υπεύθυνο ασφαλείας της κάθε υπόχρεης Λιµενικής
Εγκατάστασης (ΥΑΛΕ)26και κάθε υπόχρεου Λιµένα. Κάθε λιµένας διαθέτει, εάν είναι εφικτό,
διαφορετικό Υπεύθυνο Ασφαλείας Λιµένα.
Η Γενική Γραµµατεία Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής (ΓΓΛΛΠ) του Υπουργείου
Θαλασσίων Υποθέσεων, µεριµνά για τον συντονισµό των ενεργειών για την εξασφάλιση των
χρηµατοδοτήσεων σχετικά µε την εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη συντήρηση, βελτίωση,
εκπόνηση των αναγκαίων µελετών των συστηµάτων ασφάλειας από τις σκόπιµες
παράνοµες ενέργειες στους δηµόσιους λιµένες της χώρας.
Παράλληλα διάφορα υπουργεία παρέχουν τη συνδροµή τους για την αντιµετώπιση των
απειλών εκνόµων ενεργειών σε πλοία, λιµένες και λιµενικές εγκαταστάσεις, όταν αυτή
ζητηθεί αρµοδίως
3.1.2.

Αρχή Ασφάλειας Λιµένα

Η Αρχή Ασφαλείας του Λιµένα είναι αρµόδια για τα θέµατα ασφαλείας σε συγκεκριµένο
λιµένα. Ειδικότερα καταρτίζει και εφαρµόζει σχέδιο ασφάλειας λιµένα ή λιµένων, βάσει των
πορισµάτων των αξιολογήσεων ασφάλειάς τους, που εκπονούνται σύµφωνα µε τις σχετικές
κοινοτικές και εθνικές διατάξεις27. Επίσης, εισηγείται τον ορισµό από τα µέλη της του
Υπεύθυνου Ασφάλειας Λιµένα και του αναπληρωτή αυτού.
Αυτή συγκροτείται µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού κατά περιοχή ευθύνης της κάθε
Λιµενικής Αρχής (ως «Λιµενική Αρχή» νοούνται τα κατά τόπον αρµόδια Κεντρικά
Λιµεναρχεία, Λιµεναρχεία και Υπολιµεναρχεία), ανεξαρτήτως του αριθµού των υπόχρεων
λιµένων αρµοδιότητάς της.
Επίσης ο Προϊστάµενος της Λιµενικής Αρχής είναι υπεύθυνος για την εφαρµογή των ρητά
καθοριζοµένων µέτρων ασφαλείας.
3.1.3.

Συµβουλευτική Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας

Η Συµβουλευτική Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας (ΣΕΝΑ) εισηγείται στον αρµόδιο
Υπουργό ,την αναγκαιότητα µεταβολής του ισχύοντος επιπέδου ασφάλειας και τη λήψη
πρόσθετων µέτρων ασφάλειας σε πλοία, σε λιµενικές εγκαταστάσεις και σε λιµένες.
3.1.4.

Συντονιστικό Κέντρο

Ως Συντονιστικό Κέντρο έχει ορισθεί η ∆ιεύθυνση Ελέγχου ∆ιαχείρισης Ασφάλειας
Πλοίων και Λιµενικών Εγκαταστάσεων (∆Ε∆ΑΠΛΕ) του Υπουργείου Θαλασσίων
Υποθέσεων , που λειτουργεί ως σηµείο επαφής για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για τα
25

.
.
27
.
26

Βλ.άρθρο 2 του N. 3622/2007, Π∆ 26/2004
Βλ. Καν. ΕΚ/725/2004, Παράρτηµα ΙΙΙ
Βλ. Άρθρο 6 της Οδηγίας 2005/65/ΕΚ και άρθρο 7 του Ν. 3622/2007
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κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για τα συµβεβληµένα κράτη στη ∆ιεθνή
Σύµβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS ’74),τα οποία
έχουν κυρώσει τις τροποποιήσεις της ∆ιεθνούς αυτής Σύµβασης28. Οι αρµοδιότητες της
ανωτέρω ∆ιεύθυνσης είναι η διευκρίνιση, η παρακολούθηση, η λήψη, η διαχείριση και η
παροχή πληροφοριών για την εφαρµογή των µέτρων ενίσχυσης της ασφάλειας των πλοίων,
των λιµενικών εγκαταστάσεων και των λιµένων.
3.1.5.

Κέντρο Αναφορών Ασφάλειας των πλοίων, των λιµένων και των
λιµενικών εγκαταστάσεων

Το Κέντρο Αναφορών Ασφάλειας πλοίων, λιµένων και λιµενικών εγκαταστάσεων είναι η
Υπηρεσία του αρµόδιου Υπουργείου , που λαµβάνει τους συναγερµούς ασφάλειας των
πλοίων (ship security alert) και όλες τις σχετικές αναφορές προβληµάτων ασφαλείας από τα
πλοία, τις λιµενικές εγκαταστάσεις, τους λιµένες και τις εταιρείες.
3.1.6.

Αναγνωρισµένοι Οργανισµοί Ασφαλείας

Κάθε συµβαλλόµενο κράτος µπορεί να εξουσιοδοτήσει έναν αναγνωρισµένο Οργανισµό
ασφαλείας(ΑΟΑ) να αναλάβει ορισµένες δραστηριότητες σχετικά µε την εφαρµογή των
µέτρων ασφαλείας σε πλοίο, λιµενική εγκατάσταση29.
Οι δραστηριότητες αυτές µεταξύ των άλλων είναι
-η εκπόνηση ή αναθεώρηση µελετών Αξιολόγησης της ασφάλειας ή στην αξιολόγηση της
ασφάλειας µίας η περισσότερων λιµενικών εγκαταστάσεων ή λιµένων30. Επίσης ο ΑΟΑ
µπορεί να προσφέρει τις συµβουλευτικές υπηρεσίες του για εκπόνηση του Σχεδίου
Ασφαλείας του Λιµένα ή του Πλοίου ή για την Αξιολόγηση της Ασφαλείας του Πλοίου.
Ένας Αναγνωρισµένος Οργανισµός Ασφάλειας (ΑΟΑ) θα πρέπει να αποδεικνύει ότι έχει
τα απαιτούµενα επαγγελµατικά προσόντα, όπως αυτά καθορίζονται ρητά στις αντίστοιχες
διατάξεις του κοινοτικού και του διεθνούς δικαίου31.
3.2. Υπόχρεες Λιµενικές Εγκαταστάσεις και Λιµένες
Η ανωτέρω εθνική Αρχή έχει καθορίσει µε σχετικά έγγραφά της τις Υπόχρεες για την
εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας ∆ηµόσιες32 και τις Ιδιωτικές Λιµενικές Εγκαταστάσεις,
δηλαδή (α) τις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, (β) τις ναυπηγοεπισκευαστικές βάσεις και (γ) τις
µαρίνες33.
3.3. Επίπεδα ασφαλείας
Η Ενιαία Αρµοδία Αρχή αξιολογώντας τις πληροφορίες για πιθανή γενική ή ειδική απειλή
ασφαλείας, καθορίζει τα επίπεδα ασφαλείας του πλοίου ή της λιµενικής εγκατάστασης ή του
λιµένα ή ενός τµήµατος του λιµένα34.
Έπίσης µπορεί να καθορίσει και να εφαρµόσει το ίδιο ή διαφορετικό επίπεδο ασφαλείας
στα υπόχρεα πλοία, στα λιµάνια και στις υπόχρεες λιµενικές εγκαταστάσεις της επικράτειάς
του καθώς και για όλα τα χωρικά του ύδατα ή διαφορετικά επίπεδα ασφαλείας σε διάφορες
28

. Βλ.∆ιάσκεψη των Συµβαλλόµενων Κυβερνήσεων της ∆ιεθνούς Σύµβασης SOLAS στις 12
∆εκεµβρίου 2002, Κεφ. ΧΙ-2 SOLAS
29
. Βλ. Κώδικας ISPS, Β/4.3 Έγγραφο ΥΕΝ, Εφαρµογή Κώδικα ISPS στα λιµάνια, 4-3-2004,Ν.
3622/2007
30
. Βλ.Εγκύκλιος ∆Ε∆ΑΠΛΕ αρ. 56, Υποχρεώσεις ΑΟΑ, Π∆ 56/2004 (ΦΕΚ 47Α΄) µε το οποίο
κυρώνεται το Κεφάλαιο ΧΙ-2 της ∆Σ SOLAS, Κώδικα ISPS A/4.3 και Κώδικα B/4.3-4.4, Κανονισµό
725/2004/ΕΚ, Παράρτηµα ΙΙΙ, παρ. 4.3, Οδηγία ΕΚ/2005/65.
31
. Βλ. Οδηγία 65/2005/ΕΚ, Παράρτηµα IV, η οποία µε Απόφαση του Υπουργού Εµπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ενσωµατώθηκε στο εθνικό δίκαιο. Επίσης βλ. Καν.
725/2004/ΕΚ, Παράρτ. ΙΙΙ, παρ. 4.5 και ISPS B/4.5.
32
. Βλ.ΥΕΝ, Έγγραφο AΠ 3733.1/106/06/12.7.2006 ∆/ΓΗΣ ΥΕΝ/∆Ε∆ΑΠΛΕ, Πίνακας
Υποχρέων ∆ηµόσιων Λιµενικών Εγκαταστάσεων
33
. Βλ.Έγγραφο ΥΕΝ µε αρ. Πρωτ. 8114.1/11/04-4/3/2004, Εφαρµογή ISPS Κώδικα.
34
. Βλ.∆Σ SOLAS Κεφάλαιο XI-2/3 και XI-2/7 και Οδηγία 2005/65, άρθ. 8
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περιοχές των χωρικών του υδάτων. Η µεταβολή του επιπέδου ασφάλειας και η λήψη
πρόσθετων µέτρων ασφάλειας σε πλοία και λιµενικές περιοχές λαµβάνει χώρα µε απόφαση
της Αρµόδιας εθνικής Αρχής .
Τα επίπεδα ασφαλείας είναι τρία, δηλαδή το κανονικό, το αυξηµένο και το εξαιρετικό
επίπεδο, ανάλογα µε τη αξιολόγηση του βαθµού του κινδύνου της επέλευσης του συµβάντος
κατά της ασφάλειας, ο οποίος είναι διαφορετικής έντασης σε κάθε χρονική περίοδο και
εξαρτάται από τους ενδεικτικά καθοριζόµενους παράγοντες. Κάθε επίπεδο ασφαλείας
περιλαµβάνει τα απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας, δηλαδή ελάχιστα µέτρα στο κανονικό
επίπεδο και πρόσθετα µέτρα στα άλλα δύο επίπεδα για ορισµένη χρονική περίοδο, όση
απαιτείται για την αντιµετώπιση του κινδύνου επέλευσης συµβάντος κατά της ασφάλειας του
πλοίου ή της λιµενικής εγκατάστασης ή του λιµένα.
Αυτά τα µέτρα ασφαλείας για κάθε επίπεδο περιλαµβάνονται αναλυτικά στο αντίστοιχο
Σχέδιο Ασφαλείας του πλοίου ή της λιµενικής εγκατάστασης ή του λιµένα.
Όσον αφορά την εφαρµογή των επιπέδων ασφαλείας είναι υποχρεωτική σε ένα πλοίο, που
σκοπεύει να προσεγγίσει συγκεκριµένη λιµενική εγκατάσταση ή λιµάνι, δηλαδή εκεί όπου
λαµβάνει χώρα η διασύνδεση πλοίου-λιµένα, ή πριν από τον κατάπλου του ή κατά την
παραµονή του σε ένα λιµάνι, το οποίο βρίσκεται στα χωρικά ύδατα ενός συµβαλλόµενου
κράτους35.
Οι αρµόδιες Αρχές του κάθε συµβαλλόµενου κράτους οφείλουν να διασφαλίζουν την
ενηµέρωση των λιµενικών εγκαταστάσεων και των πλοίων προ του κατάπλου στο λιµάνι του
οικείου κράτους ή ενόσω ευρίσκονται στο λιµάνι για τα ισχύοντα επίπεδα ασφαλείας του
οικείου λιµένα.
Επίσης αυτές έχουν την ευθύνη συνεργασίας µε τους υπεύθυνους Ασφαλείας του
πλοίου, της εταιρείας του πλοίου, κατά περίπτωση, και του Υπεύθυνου Ασφαλείας Λιµενικής
Εγκατάστασης ή του Λιµένα.
3.4. Η διασφάλιση ανάπτυξης, αναθεώρησης και έγκρισης της Aξιολόγησης της
Ασφάλειας της Λιµενικής Εγκατάστασης και του Λιµένα καθώς και του
Σχεδίου Ασφαλείας της Λιµενικής Εγκατάστασης και του Λιµένα
3.4.1.

. Η Αξιολόγηση της Ασφάλειας

Η Αξιολόγηση της Ασφάλειας των Λιµενικών Εγκαταστάσεων (ΑΑΛΕ) και του
Λιµένα(ΑΑΛ) είναι ένα έγγραφο, το οποίο, βασίζεται στη συλλογή και την ανάλυση των
πληροφοριών σχετικά µε τους δυνητικούς κινδύνους προσβολής της ασφάλειας της υλικής
και της ανθρώπινης υποδοµής καθώς και όλων των πτυχών της λειτουργίας µιας
συγκεκριµένης λιµενικής εγκατάστασης και ενός συγκεκριµένου λιµένα ή υποπεριοχών του
λιµένα, από την οποία προκύπτουν τα απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας για τη µείωση αυτών
των κινδύνων. Η αξιολόγηση της Ασφαλείας αντανακλά όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της
κάθε λιµενικής εγκατάστασης και του λιµένα.
Η ανωτέρω αξιολόγηση χρησιµοποιεί ή βασίζεται στη συστηµατική µεθοδολογία
ανάλυσης και αξιολόγησης των δυνητικών κινδύνων(risk assessment methodology).
Μια µελέτη Αξιολόγησης θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία36, που
αναφέρονται σε:
Α)Προσδιορισµό και εκτίµηση των σηµαντικών περιουσιακών στοιχείων και υποδοµών η
προστασία των οποίων είναι σηµαντική. Β)Προσδιορισµό και αξιολόγηση των πιθανών
απειλών για τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποδοµές , Γ) Προσδιορισµό των αδυναµιών,
συµπεριλαµβανοµένου του ανθρώπινου παράγοντα, στην υποδοµή, στις πολιτικές και στις
διαδικασίες και ∆) Προσδιορισµό, επιλογή και κατάταξη κατά σειρά προτεραιότητας των
αντισταθµιστικών µέτρων και διαδικαστικών αλλαγών, καθώς και του βαθµού
αποτελεσµατικότητάς τους όσον αφορά τη µείωση της ευπάθειας
Ειδικότερα

35

.
.

36

Βλ. ∆Σ SOLAS Κεφ. ΧΙ-2/Καν. 4.3
Βλ.Κώδικας ISPS Α/15.5καιB/15.5έωςΒ-15.16, ΕΚ/725/2004,Παράρτηµα ΙΙΙ,15.5-15.16.
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Α)Προσδιορισµός και εκτίµηση των σηµαντικών στοιχείων, πάγιων και υποδοµών, η
προστασία των οποίων είναι σηµαντική.37
Ο προσδιορισµός και η εκτίµηση των σηµαντικών παγίων στοιχείων και των υποδοµών
αποτελεί µια διαδικασία, µέσω της οποίας µπορεί να υπολογίζεται η σχετική σηµασία των
κατασκευών και των εγκαταστάσεων για τη λειτουργία της λιµενικής εγκατάστασης. Επίσης
οι απαιτήσεις προσδιορισµού συγκεκριµένων στοιχείων και παραγόντων 38 προβλέπονται
ρητά κατά την Αξιολόγηση κάθε υπόχρεου Λιµένα.
Αυτή η διαδικασία είναι σηµαντική, διότι παρέχει µία βάση επικέντρωσης των
στρατηγικών µετριασµού σε εκείνα τα πάγια υλικά και κατασκευαστικά στοιχεία καθώς και
τα στοιχεία υποδοµών, τα οποία πρέπει να προστατεύονται κατά προτεραιότητα από τα
συµβάντα, που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια.
Τα πάγια στοιχεία και οι υποδοµές είναι δυνατόν να περιλαµβάνουν:
Τους χώρους πρόσβασης, εισόδου, προσέγγισης και αγκυροβολίας, ελιγµών,
προσόρµισης. Ο προσδιορισµός των χώρων, που θέτουν σε κίνδυνο τα πρόσωπα, τα
περιουσιακά στοιχεία ή τις λειτουργίες της λιµενικής εγκατάστασης απαιτείται να
είναι σαφής.
Παράλληλα είναι απαραίτητος ο προσδιορισµός των ειδικών χαρακτηριστικών της
κάθε λιµενικής εγκατάστασης και του κάθε λιµένα, όλων των περιοχών, οι οποίες
έχουν σχέση µε την ασφάλεια του λιµένα, µε τον καθορισµό ταυτοχρόνως των ορίων
του λιµένα39.

•

•

Τις εγκαταστάσεις υποδοχής των φορτίων, τους τερµατικούς σταθµούς, τους
χώρους της αποθήκευσης και τον εξοπλισµό µεταφοράς του φορτίου,

•

Τα συστήµατα, όπως διανοµής ηλεκτρικού ρεύµατος, ραδιοεπικοινωνιών και
τηλεπικοινωνιών καθώς και τα υπολογιστικά συστήµατα και δίκτυα,

•

Τα συστήµατα διαχείρισης της κυκλοφορίας των πλοίων στο λιµένα και τα
βοηθήµατα ασφαλούς ναυσιπλοΐας,

•

Τα συστήµατα ατοµικής προστασίας

•

Τις µονάδες ισχύος, σωληνώσεις µεταφοράς φορτίου και οι παροχές νερού,

•

Τίς γέφυρες, τους σιδηρόδροµους και τους δρόµους,

•

Τα πλοία εξυπηρέτησης του λιµένα, συµπεριλαµβανοµένων των πλοηγίδων, των
ρυµουλκών, των φορτηγίδων κ.λπ.,

•

Τον εξοπλισµό και τα συστήµατα ασφάλειας και επιτήρησης,

•

Τα ύδατα, που συνορεύουν µε τη λιµενική εγκατάσταση

Το ανθρώπινο δυναµικό και ιδιαίτερα το προσωπικό ασφαλείας της κάθε λιµενικής
εγκατάστασης και του κάθε λιµένα`.
Ό σαφής προσδιορισµός του προσωπικού και της οργάνωσης των καθηκόντων
ασφαλείας και γενικά η λεπτοµερής αναφορά της οργάνωσης της ασφαλείας αποτελεί
απαραίτητο στοιχείο του περιεχοµένου της Αξιολόγησης..
Β)Προσδιορισµός και αξιολόγηση των πιθανών απειλών για τα περιουσιακά στοιχεία
και τις υποδοµές
Κατά τον προσδιορισµό και την αξιολόγηση των πιθανών απειλών, θα πρέπει να
εξετάζονται όλες οι πιθανές απειλές(possible threats), που αναφέρονται σε περιστατικά
κατά της ασφάλειας, των οποίων η εκδήλωση µπορεί να διαφαίνεται ως λιγότερο πιθανή
αλλά δεν µπορεί να αποκλειστεί.
•

37
38

.

39

Βλ. Κώδικας ISPS Β/15.5 Έως B/15.8 ΕΚ/725/2004,Παράρτηµα ΙΙΙ,15.5-15.8
Βλ. Άρθρο 6 της Οδηγίας 2005/65/ΕΚ της 25.11.2005 και Παράρτηµα Ι
Βλ. Οδηγία 2005/65/ΕΚ, κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 725/2004, Ν. 3622/2007, άρθρ. 10
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Ή έννοια της πιθανής απειλής ορίζεται στις διεθνείς διατάξεις του Κώδικα της ∆ΟΕ για
την ασφάλεια στα λιµάνια, ως η πιθανότητα επέλευσης παράνοµης πράξης κατά ενός στόχου,
που βασίζεται στη πρόθεση και ικανότητα του δράστη. Επίσης η έννοια του συµβάντος
κατά της ασφάλειας < Security incident> ορίζεται στο Κεφ.ΧΙ-2,καν.1 της ∆ιεθνούς
Σύµβασης
Τα είδη των εκ προθέσεως παρανόµων πράξεων, που συνιστούν πιθανές απειλές κατά της
ασφάλειας, αναφέρονται ενδεικτικά σε ειδικές Α) διεθνείς και κοινοτικές διατάξεις και Β)
σε εθνικές διατάξεις.
Ειδικότερα
α)Κατά τις σχετικές διατάξεις του διεθνούς Κώδικα ISPS 40 και του Κανονισµού
ΕΚ/725/2004 πιθανές απειλές (possible threats) συνιστούν τα εξής είδη συµβάντων κατά της
ασφάλειας (security incidents41)

40



πειρατεία ή κατάληψη του πλοίου ή των ατόµων επί του πλοίου,



ζηµιά ή καταστροφή του πλοίου ή της λιµενικής εγκατάστασης,



π.χ. από εκρηκτικούς µηχανισµούς, εµπρησµό, δολιοφθορά ή βανδαλισµό



χρήση του πλοίου για τη µεταφορά ατόµων, τα οποία επιδιώκουν την
πρόκληση συµβάντος που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ιδίων ή του
εξοπλισµού τους,



χρήση του πλοίου ως όπλου ή ως µέσου πρόκλησης ζηµιάς ή καταστροφής,



παραβίαση φορτίου, βασικού εξοπλισµού ή βασικών συστηµάτων του
πλοίου ή εφοδίων του πλοίου,



µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση ή χρήση, συµπεριλαµβανοµένης της
παρουσίας λαθρεπιβατών,



λαθρεµπόριο όπλων ή εξοπλισµού, συµπεριλαµβανοµένων όπλων µαζικής
καταστροφής,



αποκλεισµός των εισόδων, των ανυψωτικών δεξαµενών, των σηµείων
προσέγγισης του λιµένα κ.λπ.



οι προσπάθειες απόκτησης πληροφοριών από αγνώστους για τα
ελλιµενισµένα πλοία, την υποδοµή και τη λειτουργία της λιµενικής
εγκατάστασης από το προσωπικό ασφαλείας, η απόπειρα πώλησης εφοδίων
ή προσφοράς εργασιών και υπηρεσιών επισκευής – εγκατάστασης
εξοπλισµού εντός της λιµενικής εγκατάστασης Επιπρόσθετα απειλές κατά
της ασφαλείας του πλοίου και όλων των λιµενικών περιοχών αποτελούν και
άλλες µορφές σκόπιµων παράνοµων πράξεων κατά της ασφαλείας
ναυσιπλοίας, όπως η δολιοφθορά πλοίου, η λαθρεπιβίβαση, η ένοπλη
ληστεία, η παράνοµη µεταφορά φορτίων και προσώπων, ιδιαίτερα η
παράνοµη διακίνηση ή µεταφορά δια θαλάσσης παράνοµων µεταναστών, η
µεταφορά επί του πλοίου βιολογικών, χηµικών όπλων και εκρηκτικών
υλών, προσβολή δηµόσιας χρήσης εγκαταστάσεων των υποδοµών του
συστήµατος µεταφορών. Αυτές προβλέπονται ειδικά στις διατάξεις της ∆Σ
για το δίκαιο της θάλασσας 1982, στις διεθνείς συµβάσεις του ∆ΝΟ ,όπως η
∆Σ για τη διευκόλυνση της θαλάσσιας κυκλοφορίας(FAL 1965) και ∆Σ για
τη καταστολή παράνοµων πράξεων κατά της ασφαλείας ναυσιπλοίας (SUA
1988), όπως αντίστοιχα έχουν τροποποιηθεί. Η εγκληµατική ενέργεια της
µεταφοράς ή διακίνησης δια θαλάσσης µεταναστών ή παράνοµων
µεταναστών χωρίς τα απαιτούµενα ταξιδιωτικά έγγραφα42 µε ανασφαλή

Βλ. Κώδικα ISPS,Β-15.11 και Καν. ΕΚ/725/2004, Παράρτηµα ΙΙΙ, 15.11
Βλ Η έννοια του < Security incident> ορίζεται στο Κεφ.ΧΙ-2,καν.1 της ∆Σ SOLAS
42
Βλ. ΟΗΕ, Πρωτόκολλο του 2000 κατά της λαθραίας εισαγωγής µεταναστών δια ξηράς, αέρος
και θαλάσσης (UN General Assembly on 15 November 2000 Protocol against the Smuggling of
41
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πλοία
από οµάδες του διεθνούς οργανωµένου εγκλήµατος έχει
απασχολήσει ιδιαίτερα τα όργανα του ∆ΝΟ και της ΕΕ ήδη από το 2000.Η
βελτίωση των µέτρων έλέγχου και επιτήρησης των θαλασσίων συνόρων
από τα παράκτια κράτη –µέλη αποτελεί βασικό µέτρο αντιµετώπισης αυτού
του κινδύνου ασφαλείας
β) Κατά την εθνική νοµοθεσία, πιθανές απειλές συνιστούν ενδεικτικά µια σειρά από
περιστατικά, όπως η κατάσταση οµηρίας στην λιµενική εγκατάσταση, η κατάληψη της λιµενικής
εγκατάστασης ή µέρους αυτής, ∆ολιοφθορά σε πάγια στοιχεία ή / και σε υποδοµές της λιµενικής
εγκατάστασης, η προστασία των οποίων θα πρέπει να θεωρείται σηµαντική. Απειλή από
ένοπλο άτοµο στην λιµενική εγκατάσταση ή σε σηµείο πρόσβασης αυτή. Αυτά εκτιµάται ότι
µπορούν ενδεχοµένως να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια µιας λιµενικής εγκατάστασης και
ενός λιµένα, εφόσον λάβουν χώρα σ’ αυτούς τους χώρους, προκειµένου να αξιοποιηθούν
κατά περίπτωση από τους Υπευθύνους της Ασφαλείας της Λιµενικής Εγκατάστασης και του
Λιµένα κατά τη διενέργεια των προβλεπόµενων ασκήσεων και γυµνασίων.43Βασικός σκοπός
του προσδιορισµού και της αξιολόγησης των πιθανών απειλών είναι να θεσπίζονται και να
κατατάσσονται κατά σειρά προτεραιότητας τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας
Γ) Προσδιορισµός των αδυναµιών, συµπεριλαµβανοµένου του ανθρώπινου παράγοντα,
στην υποδοµή, στις πολιτικές και στις διαδικασίες ασφαλείας.
Ο προσδιορισµός των αδυναµιών σχετικά, µεταξύ των άλλων , της πρόσβασης στη
λιµενική εγκατάσταση ή στο λιµένα, τα προσορµισµένα πλοία στην εγκατάσταση, την
ακεραιότητα των κατασκευών, τη προστασία του εξοπλισµού, των γειτονικών ζωνών, των
υφιστάµενων διαδικασιών και των µέτρων ασφάλειας των λιµενικών υπηρεσιών και των
βοηθητικών παροχών οποιωνδήποτε ελλείψεων εκπαίδευσης- γυµνασίων και των
αντικρουόµενων αναθέσεων του προσωπικού ασφαλείας. Επιπροσθέτως, κατά τον Κώδικα44
∆ΝΟ και ∆ΟΕ, το Σχέδιο Αξιολόγησης Λιµένα θα µπορούσε να συµπεριλάβει τον
προσδιορισµό της περιµέτρου ασφαλείας της πρόσβασης στον λιµένα σε κάθε επίπεδο
ασφαλείας, των απαιτήσεων αναγνώρισης για τις περιοχές περιορισµένης πρόσβασης και της
φύσης αναµενόµενης κυκλοφορίας (π.χ. επιβάτες, φορτία, πλήρωµα, πλοία) εντός και εκτός
λιµένα
∆)Προσδιορισµός, επιλογή και κατάταξη κατά σειρά προτεραιότητας των
αντισταθµιστικών µέτρων και των διαδικαστικών αλλαγών, καθώς και του βαθµού
αποτελεσµατικότητάς τους όσον αφορά τη µείωση της ευπάθειας45.
Ο προσδιορισµός και η κατάταξη των αντισταθµιστικών µέτρων κατά σειρά
προτεραιότητας αποσκοπούν στη διασφάλιση της χρήσης των αποτελεσµατικότερων δυνατών
µέτρων ασφάλειας για τη µείωση της ευπάθειας µιας λιµενικής εγκατάστασης ή διασύνδεσης
πλοίου/λιµένα σε δυνητικές απειλές
Μετά την ολοκλήρωση της Μελέτης Αξιολόγησης Ασφάλειας Λιµενικής Εγκατάστασης
(ΑΑΛΕ) και Λιµένα ετοιµάζεται αναφορά εµπιστευτική, η οποία αποτελείται από µια
σύνοψη του τρόπου µε τον οποίο διενεργήθηκε η αξιολόγηση, µια περιγραφή κάθε σηµείου
ευπάθειας το οποίο εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης και µια περιγραφή των
αντισταθµιστικών µέτρων, που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για την αντιµετώπιση
κάθε σηµείου ευπάθειας.
Η Aξιολόγηση της Ασφάλειας. υποβάλλεται για Έγκριση στην αρµόδια εθνική Αρχή,
που έχει καθορίσει τις κατάλληλες διαδικασίες έγκρισης της Αξιολόγησης Ασφάλειας
Λιµενικών Εγκαταστάσεων και Λιµένα, τόσον αρχικά όσο και µεταγενέστερα, όταν είναι
απαραίτητες οι τροποποιήσεις ή οι αναθεωρήσεις
Επίσης υποβάλλεται για Έγκριση το Σχέδιο Ασφαλείας της Λιµενικής Εγκατάστασης
(ΣΑΛΕ) και του Λιµένα (ΣΑΛ). Αυτά, γενικά, ενσωµατώνουν τα πορίσµατα της
Migrants by Land, Air and Sea, chapter II on "Smuggling of Migrants by Sea", Αυτό το Πρωτόκολλο
συµπληρώνει την Σύµβαση ΗΕ κατά του οργανωµένου διεθνούς εγκλήµατος(United Nations
Convention against Transnational Organized Crime,2000), ∆ιεθνή Σύµβαση FAL 1965, όπως
τροποποιήθηκε από Απόφαση FAL 8(32)
43
. Βλ. ΥΕΝ/∆Ε∆ΑΠΛΕ/Εγκύκλιος αρ. 57
44
Βλ. ILO and IMO Code of Practice. Security of ports, ILO 2004
45
. Bλ Κώδικα ISPS,Β/15.13-15.14
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Αξιολόγησης Ασφαλείας των λιµενικών εγκαταστάσεων(ΑΑΛΕ) και των λιµένων(ΑΑΛ) της
επικράτειας ενός συµβαλλόµενου κράτους.
3.5. Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης της Λιµενικής Εγκατάστασης (ΠΣΛΕ)
Κάθε συµβαλλόµενο κράτος, στην επικράτεια του οποίου βρίσκεται η λιµενική
εγκατάσταση, δύναται46 να εκδίδει κατάλληλο Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης της
συγκεκριµένης Λιµενικής Εγκατάστασης/ΠΣΛΕ (Statement of compliance of a Port Facility)
µε τις σχετικές διεθνείς διατάξεις του Κεφαλαίου XI-και του Μέρους A του Κώδικα ISPS
και τη χρονική περίοδο ισχύος του.
3.6. Μέτρα συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις ασφαλείας
Το συµβαλλόµενο ελληνικό κράτος-µέλος έχει την υποχρέωση να εκτελεί τα διοικητικά,
νοµοθετικά και ελεγκτικά καθήκοντα, δηλαδή την άσκηση Τακτικών επιθεωρήσεων των
λιµενικών εγκαταστάσεων και των λιµένων και την επιβολή κυρώσεων, διοικητικών και
ποινικών, που προβλέπονται στις διατάξεις της ∆ιεθνούς Σύµβασης SOLAS, του Κώδικα
ISPS, των σχετικών κοινοτικών διατάξεων του Κανονισµού και της Οδηγίας47. Αυτές
επιβάλλονται, ανεξάρτητα εάν συντρέχει περίπτωση ποινικής ή πειθαρχικής ευθύνης, δυνάµει
του N.3622/2007 ή άλλου εθνικού νόµου. 48
3.7. Εναλλακτικές συµφωνίες ή ισοδύναµες ρυθµίσεις ασφαλείας
Τα συµβαλλόµενα κράτη της διεθνούς Σύµβασης SOLAS έχουν υποχρέωση να
συνοµολογούν διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε τα άλλα συµβαλλόµενα κράτη για
εναλλακτικά µέτρα ασφαλείας (alternative security agreements) για σύντοµα ταξίδια ανά την
υφήλιο (short international voyages) ή για καθορισµένες οδούς- καθορισµένα δροµολόγια
(fixed routes) µεταξύ των λιµενικών εγκαταστάσεων της επικράτειας του κάθε
συµβαλλόµενου κράτους49 και µε συγκεκριµένο πεδίο εφαρµογής. Τα συµβληθέντα κράτη θα
πρέπει να συµβουλεύονται και τα άλλα συµβαλλόµενα κράτη, τα οποία επηρεάζονται από τη
συνοµολόγηση αυτών των συµφωνιών.
Επίσης µια συµβαλλόµενη κυβέρνηση έχει δικαίωµα να επιτρέψει σε µία λιµενική
εγκατάσταση ή σε οµάδα λιµενικών εγκαταστάσεων της επικράτειας, οι οποίες είναι
διαφορετικές από αυτές που καλύπτονται από το πεδίο εφαρµογής µιας ενναλλακτικής
συµφωνίας, κατά τις διατάξεις του Κεφαλαίου XI-2. 11 της ∆.Σ SOLAS, να θεσπίσουν
ισοδύναµες ρυθµίσεις ασφαλείας (equivalent security arrangements) σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις του Μέρους Α’ του Κώδικα ISPS. Αυτές οι ισοδύναµες ρυθµίσεις είναι δυνατόν
να θεσπισθούν για «συγκεκριµένες λιµενικές εγκαταστάσεις µε περιορισµένες ή ειδικές
λειτουργίες ,η κυκλοφορία των οποίων, όµως, δεν είναι περιστασιακή». Αυτή η δυνατότητα
της κάθε συµβαλλόµενης κυβέρνησης είναι δυνατόν ασκηθεί ιδιαιτέρως για τερµατικούς
σταθµούς, όπως και σταθµούς σε εργοστάσια ή αποβάθρες που δεν παρουσιάζουν έντονη
κίνηση50.
Η επίτευξη του αναγνωρισµένου και αναγκαίου στόχου της προώθησης της
ενδοκοινοτικής θαλάσσιας κυκλοφορίας µικρών αποστάσεων (short sea shipping) επιτάσσει
να κληθούν τα κράτη-µέλη να συνάψουν συµφωνίες για θέµατα ασφάλειας όσον αφορά την
τακτική ενδοκοινοτική θαλάσσια κυκλοφορία, βάσει προκαθορισµένων δροµολογίων, η
οποία χρησιµοποιεί συγκεκριµένες λιµενικές εγκαταστάσεις, και χωρίς αυτό να επηρεάζει επ’
ουδενί το γενικά επιδιωκόµενο επίπεδο ασφαλείας

46

.
.
48
.
49
.
50
.
47

Βλ.Κώδικας ISPS Β/16.62
Βλ.Κανον. ΕΚ/725/2004, άρθρο 9 και Oδηγία ΕΚ/2005/65/ΕΚ, Άρθρ. 13, 17 και 18
Βλ.Ν. 3622/2007, Άρθρο 17
Βλ.∆ΣSOLAS, CH XI-2 Reg. 11 και, Κώδικα ISPS Β-4.26
Βλ.∆ΣSOLAS 74, ΚΕΦ ΧΙ-2.12, Κώδικα ISPS Β.4.27

Μαυροµµάτη Κ., Κείµενα Περιφερειακής Επιστήµης, Τοµος VII, (1), 2016 pp.193-213

206

3.8. Ο έλεγχος των πλοίων στα λιµάνια ,
Η κάθε συµβαλλόµενη κυβέρνηση καθορίζει και εφαρµόζει µέτρα ελέγχου ασφαλείας και
συµµόρφωσης στα πλοία συµβαλλοµένου και µη συµβαλλοµένου κράτους που 1)έχουν
καταπλεύσει ήδη στο λιµάνι του συµβαλλοµένου κράτους, και 2) στα πλοία, που σκοπεύουν
να καταπλεύσουν στο λιµάνι άλλου συµβαλλόµενου κράτους τις σχετικές πρόσθετες
υποχρεώσεις, κατά την επιβολή µέτρων ελέγχου, οι οποίες εφαρµόζονται και στις δύο
ανωτέρω περιπτώσεις.
Επίσης, ή εφαρµογή µέτρων ελέγχου προβλέπεται και για πλοία µικρότερης
χωρητικότητας από την οριζοµένη στη ∆Σ SOLAS 1974.
Όσον αφορά µεν τα µέτρα ελέγχου για τα πλοία, που έχουν καταπλεύσει ήδη στο λιµάνι
του συµβαλλοµένου κράτους, περιλαµβάνουν Οι έλεγχοι ασφαλείας περιλαµβάνουν, µεταξύ
των άλλων, τους έλεγχους σχετικά µε την ασφαλή επιχειρησιακή κατάσταση των πλοίων, τη
λειτουργία του κατάλληλου εξοπλισµού ασφαλείας του πλοίου, τις ώρες εργασίας/
ανάπαυσης των µελών του πληρώµατος, την ύπαρξη επί του πλοίου έγκυρου ∆ιεθνούς
Πιστοποιητικού Ασφάλειας Πλοίου (International ship security certificate), ή έγκυρου
Προσωρινού Πιστοποιητικού Ασφάλειας Πλοίου (Interim International ship security
certificate), που έχει εκδοθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα ISPS (Πιστοποιητικό)51.

51

.



Όσον αφορά δε τα µέτρα ελέγχου για τα πλοία, που σκοπεύουν να
καταπλεύσουν στο λιµάνι, ο υπεύθυνος ασφαλείας του πλοίου έχει
υποχρέωση να παρέχει στα αρµόδια κρατικά όργανα ένα σύνολο
πληροφοριών, όπως (ι) ότι το πλοίο διαθέτει έγκυρο διεθνές Πιστοποιητικό
Ασφαλείας Πλοίου και το όνοµα της Αρχής έκδοσης, το επίπεδο ασφάλειας
στο οποίο δραστηριοποιείται το πλοίο και στο οποίο δραστηριοποιούταν το
πλοίο σε οποιονδήποτε προηγούµενο λιµένα, όπου πραγµατοποίησε
διασύνδεση πλοίου/λιµένα εντός του χρονικού πλαισίου των τελευταίων
δέκα προσεγγίσεων, (ιι) την εφαρµογή κάθε ειδικού ή πρόσθετου µέτρου
ασφάλειας, το οποίο εφαρµόσθηκε από το πλοίο σε οποιονδήποτε
προηγούµενο λιµένα, όπου πραγµατοποίησε διασύνδεση πλοίου/λιµένα
εντός του χρονικού πλαισίου των τελευταίων δέκα προσεγγίσεων (ιιι) τις
κατάλληλες διαδικασίες ασφάλειας του πλοίου,που εφαρµόσθηκαν, κατά τη
διάρκεια οποιασδήποτε δραστηριότητας µεταφόρτωσης από πλοίο σε πλοίο
εντός του χρονικού πλαισίου των τελευταίων δέκα προσεγγίσεων.



Επιπρόσθετα τα αρµόδια κρατικά όργανα έχουν τη διακριτική ευχέρεια να
ζητήσουν ένα σύνολο πρόσθετων πληροφοριών, στο πλαίσιο της εξουσίας
επιβεβαίωσης ειδικών ή πρόσθετων µέτρων ασφαλείας του πλοίου, για να
του επιτραπεί ο κατάπλους σε συγκεκριµένο λιµένα. Τέτοιες πληροφορίες
είναι, στη περίπτωση διάσωσης προσώπων ή αγαθών, σχετικά µε τα
διασωθέντα πρόσωπα ή αγαθά , προκειµένου να εκτιµηθεί το καθεστώς
της ασφάλειας(security status) των διασωθέντων προσώπων ή
εµπορευµάτων στη θάλασσα. Ο σκοπός εφαρµογής αυτών των διατάξεων
στη περίπτωση διάσωσης προσώπων ή αγαθών δεν είναι να καθυστερήσει
να παράσχει ένα ασφαλή χώρο στα ανωτέρω, όταν το πλοίο ευρίσκεται
στην αποκαλουµένη δυσχερή κατάσταση στη θάλασσα(<distress at
sea>)52,αλλά να διατηρήσει την ασφάλεια τους (maintain their security
integrity) 53 µε επαρκείς πληροφορίες. Άλλωστε σύµφωνα µε τις διατάξεις
της διεθνούς σύµβασης για την έρευνα και τη διάσωση απαιτούνται
πληροφορίες, µεταξύ των άλλων, για φορτίο, για τον κατάλογο των
επιβατών και των µελών του πληρώµατος, τον υπεύθυνο για τη πρόσληψη
των µελών του πληρώµατος ή όσων απασχολούνται στο πλοίο, τα

Βλ. Κώδικας ISPS, Μέρος Α, παρ. 19.4.
Βλ. σχετικές διατάξεις για τη δυσχερή κατάσταση προσώπων και πλοίων στη θάλασσα στη
διεθνή σύµβαση SAR 1979 όπως τροποποιήθηκε, Παράρτηµα Κεφ.Ι-5, στα ψηφίσµατα A.949(23)
και A.950(23) του ∆ΝΟ καθώς και στην Οδηγία EK /2009/17
53
Βλ. Κώδικας ISPS, B-4.38
52
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συµβαλλόµενα µέρη µίας σύµβασης ναύλωσης, εφόσον το πλοίο είναι
ναυλωµένο.54
Εάν οι ανωτέρω απαιτούµενες πληροφορίες ζητηθούν από τα αρµόδια εξουσιοδοτηµένα
όργανα του κράτους του λιµένα, πρέπει το πλοίο ή η εταιρεία να τις επιβεβαιώνουν κατά
τρόπο αποδεκτό.
Περαιτέρω, τα αρµόδια κρατικά όργανα, έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν και ένα άλλο
σύνολο πληροφοριών, εκτός των παραπάνω, στο πλαίσιο της εφαρµογής του προβλεποµένου
πρόσθετου συστήµατος ελέγχου συµµόρφωσης πλοίου κατά τις διεθνείς απαιτήσεις
ασφαλείας πλοίου, πρίν να καταπλεύσει καθώς και σε ελλιµενισµένο πλοίο. Αυτό το
πρόσθετο σύστηµα ελέγχου αποκαλείται σύστηµα των βάσιµων υποψιών. Ως βάσιµες
υποψίες ότι το πλοίο δεν συµµορφώνεται νοούνται τα αποδεικτικά στοιχεία ή οι αξιόπιστες
πληροφορίες, σύµφωνα µε τις οποίες το πλοίο δεν πληροί τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου XI-2
της ∆ιεθνούς Σύµβασης SOLAS ή του Μέρους Α του Κώδικα ISPS, λαµβανοµένων υπόψη
των διατάξεων του Μέρους Β του ιδίου διεθνούς Κώδικα 55.
Τα αρµόδια όργανα µπορούν (may) να απαιτήσουν την αποκατάσταση της µη
συµµόρφωσης του ή και την άρνηση κατάπλου του πλοίου στον λιµένα.
Τα συµβαλλόµενα κράτη, κατά την επιβολή των πρόσθετων µέτρων ελέγχου στις δύο
ανωτέρω περιπτώσεις, που το πλοίο είτε έχει ήδη καταπλεύσει56 σε λιµάνι συµβαλλοµένου
κράτους είτε έχει τη πρόθεση57 να καταπλεύσει στο λιµάνι άλλου συµβαλλόµενου κράτους
έχουν πρόσθετες υποχρεώσεις58 ,όπως η έγγραφη άµεση ενηµέρωση της Αρχής του
Αναγνωρισµένου Οργανισµού Ασφάλειας, η καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας για την
αποφυγή αδικαιολόγητης κράτησης ή καθυστέρησης του πλοίου, η εξάλειψη εµποδίου για
την αναγκαία πρόσβαση στο πλοίο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή για ανθρωπιστικούς
λόγους και για λόγους ασφάλειας.
Ως δικλείδες ασφαλείας, κατά την εφαρµογή των µέτρων ελέγχου και συµµόρφωσης
του πλοίου, θεωρείται η προβλεποµένη υποχρέωση των αρµοδίων υπαλλήλων να
διασφαλίζουν ότι τα επιβαλλόµενα µέτρα ή οι πράξεις τους είναι αναλογικές
3.9. Ο προσδιορισµός των απαιτήσεων της ∆ήλωσης Ασφαλείας
Η ∆ήλωση ασφάλειας (∆Α <Declaration of Security – DOS>) είναι µια συµφωνία µεταξύ
του πλοίου και της υπόχρεης λιµενικής εγκατάστασης ή άλλου πλοίου µε το οποίο
διασυνδέεται, που καθορίζει τα εφαρµοστέα µέτρα ασφαλείας59.
H κάθε συµβαλλόµενη κυβέρνηση καθορίζει τις περιπτώσεις, που απαιτείται η
συµπλήρωση ∆ήλωσης Ασφάλειας αξιολογώντας τον κίνδυνο, που παρουσιάζει η
διασύνδεση πλοίου/λιµένα ή η δραστηριότητα του πλοίου για τα πρόσωπα, για την περιουσία
και για το περιβάλλον60.
3.10.
Ο καθορισµός των απαιτήσεων εκπαίδευσης και ασκήσεων του
προσωπικού της λιµενικής εγκατάστασης και του λιµένα
Η ευθύνη και οι απαιτήσεις κατάλληλης εκπαίδευσης και κατάρτισης του Υπευθύνου
Ασφαλείας και του προσωπικού ασφαλείας των λιµενικών εγκαταστάσεων και των λιµένων
καθορίζονται ενδεικτικά στη σχετική διεθνή, και κοινοτική νοµοθεσία. Κατ εφαρµογή αυτών
των διατάξεων η αρµόδια εθνική αρχή έχει καθορίσει τις γενικές και τις ειδικές απαιτήσεις
της κατάλληλης εκπαίδευσης , των γυµνασίων και των ασκήσεων σχετικά µε τα καθήκοντα
(Α) τού Υπεύθυνου ασφάλειας της λιµενικής εγκατάστασης και του λιµένα,
54

.

55
56

.
.
58
.
59
.
60
.
57

Βλ ∆Σ.SOLAS, Κεφ. XI-2/5 και ISM Code
Βλ. Κώδικας ISPS, Β-4.32
Βλ.∆.Σ SOLAS XI-2/9.1.3
Βλ.∆.Σ SOLAS XI-2/9.2.5
Βλ. ∆.Σ SOLAS Κεφ. XI-2/9.3
Βλ.∆ΝΟ, ∆.Σ. SOLAS Κεφάλαιο ΧΙ-2
Βλ.Κανονισµός ΕΚ/725/2004 ΕΕ, παρ. 5 και Ν. 3622/2007, άρθρ. 11∆

Μαυροµµάτη Κ., Κείµενα Περιφερειακής Επιστήµης, Τοµος VII, (1), 2016 pp.193-213

208

(Β) των µελών του προσωπικού της λιµενικής εγκατάστασης και του λιµένα, που ασκούν
ειδικά καθήκοντα ασφαλείας, όπως αυτά αναφέρονται στο Σχέδιο Ασφαλείας Λιµενικής
Εγκατάστασης και Σχέδιο Ασφαλείας Λιµένα , καθώς και (Γ) των λοιπών µελών του
προσωπικού της λιµενικής εγκατάστασης61.
Ο σκοπός αυτής της εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι η µεγιστοποίηση των ικανοτήτων
του προσωπικού ασφαλείας για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση, την έρευνα ή την
ανάλυση και την αναφορά των κινδύνων και συµβάντων ασφαλείας στα αρµόδια εθνικά,
κοινοτικά και διεθνή όργανα.
Ειδικότερα οι απαιτήσεις της διαρκούς εκπαίδευσης και κατάρτισης
(Α) τού Υπεύθυνου ασφάλειας της λιµενικής εγκατάστασης και του λιµένα, που έχει την
ευθύνη διασφάλισης αποτελεσµατικής εφαρµογής του Σχεδίου Ασφαλείας και της
εκπαίδευσης του προσωπικού ασφαλείας, περιλαµβάνουν , καταρχή την απόκτηση και την
διαρκή επικαιροποίηση των γνώσεων του σε σχέση µε τις εξελίξεις στο διεθνές και εθνικό
νοµοθετικό πλαίσιο για την ασφάλεια καθώς και τη συµµετοχή του κατά τακτά χρονικά
διαστήµατα σε διάφορους τύπους ασκήσεων εκπαίδευσης για τα καθήκοντα σε όλα τα
επίπεδα ασφαλείας από κοινού µε τους υπευθύνους ασφαλείας πλοίου ή εταιρίας πλοίων.


Επιπρόσθετα απαιτείται η απόκτηση ειδικών γνώσεων σχετικά, µεταξύ των
άλλων,



για την ασφαλή διαχείριση της λιµενικής εγκατάστασης και λιµένα,



για τα µέτρα ασφάλειας πλοίων και λιµενικών εγκαταστάσεων



για τις υφιστάµενες απειλές για την ασφάλεια και των µοντέλων που
ακολουθούνται. Κατά την ελληνική νοµοθεσία, ο ΥΑΛΕ, κατά την
διενέργεια των προβλεπόµενων ασκήσεων και γυµνασίων, θα πρέπει να
λάβει υπόψη του και να αξιοποιήσει ανάλογα τον πίνακα µε τα
προτεινόµενα ενδεικτικά περιστατικά, τα οποία εκτιµάται ότι δύνανται
ενδεχοµένως να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια µιας λιµενικής
εγκατάστασης, εφόσον συµβούν62, πλέον αυτών, που αναφέρονται στο
Μέρος Β΄ του Κώδικα ISPS63,



για τις τεχνικές, οι οποίες χρησιµοποιούνται για την παράκαµψη των
µέτρων ασφάλειας,



για τον εξοπλισµό και τα συστήµατα ασφάλειας, καθώς και τους
περιορισµούς όσον αφορά τη λειτουργία τους,



για τις µεθόδους εξέτασης, επιθεώρησης, ελέγχου και παρακολούθησης,
προσώπων ,πλοίων, πραγµάτων,



για τον χειρισµό κρίσιµων για την ασφάλεια πληροφοριών και της σχετικής
µε την ασφάλεια επικοινωνίας. Ο υπεύθυνος ασφαλείας και το προσωπικό
ασφαλείας έχουν καθήκον εµπιστευτικότητας κάθε στοιχείου ή
πληροφορίας για την ασφάλεια της λιµενικής εγκατάστασης και του λιµένα,

(Β) Τα µέλη του προσωπικού ασφαλείας της λιµενικής εγκατάστασης και του λιµένα, θα
πρέπει να έχουν επαρκείς γνώσεις σχετικά µε κάποια από τα ανωτέρω θέµατα κατά
περίπτωση.
Ειδικά για τα µέλη του προσωπικού ασφαλείας του λιµένα, οι διεθνείς διατάξεις
προβλέπουν , µεταξύ των ανωτέρω κατά περίπτωση, την επαρκή γνώση για


61

την προετοιµασία και διαχείριση ενός σχεδίου διαχείρισης κινδύνου και
ενός σχεδίου έκτακτης ανάγκης ,

. Βλ.ΙΜΟ-ISPS Code, Α/17, Α/18, Β/18.1, 18.2, ΙΜΟ Μodel course 3.21, ΙΜΟ-ILO Code of
practice on security of ports, 2004, Κανον. ΕΚ/725/2004, Παραρτ. ΙΙΙ/18, Oδηγία 2005/65, Παραρτ. ΙΙΙ,
Ν. 3622/2007, άρθρο 11, ∆Ε∆ΑΠΛΕ/ΥΕΝ Εγκύκλ. αρ. 49 και αρ. 57
62
. βλ.ΥΕΝ/∆Ε∆ΑΠΛΕ/Εγκύκλιος 57
63
. Βλ.Κώδικας ISPS Β/ 15.11
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τη στοιβασία, φόρτωση φορτίων



την ισχύουσα νοµοθεσία σχετικά µε τα διεθνή πρότυπα, που υιοθετήθηκαν
στο πλαίσιο των αρµοδίων διεθνών οργανισµών ∆ΟΕ, ∆ΝΟ και ΙSO, για
την ασφάλεια της εργασίας και την υγεία του προσωπικού στα λιµάνια.
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Τα µέλη του προσωπικού ασφαλείας έχουν έγγραφα αναγνώρισης
Συµπερασµατικές παρατηρήσεις
Από όλα όσα αναπτύχθηκαν παραπάνω συνάγονται συνοπτικά τα ακόλουθα
συµπεράσµατα:
Τα συµβαλλόµενα κράτη αναλαµβάνουν την συµβατική ευθύνη της αποτελεσµατικής
ένταξης στο εσωτερικό δίκαιο και της συντονισµένης εφαρµογής των θεσπισθέντων διεθνών
και των κοινοτικών ελαχίστων απαιτήσεων για την ενίσχυση της ασφάλειας στις λιµενικές
εγκαταστάσεις και στους λιµένες αντίστοιχα κατά των απειλών διάπραξης σκόπιµων
παράνοµων ενεργειών. Όµως αυτή η ευθύνη ή ο σκοπός συντονισµού των θεσπιζοµένων και
εφαρµοστέων προληπτικών και κατασταλτικών µέτρων σε εθνικό, ευρωπαικό και διεθνές
πεδίο δεν µπορεί να εκπληρωθεί µε πλήρη και µε ενιαίο τρόπο από όλες τις συµβαλλόµενες
κυβερνήσεις διότι


1.Οι διεθνείς και οι κοινοτικές διατάξεις, που διέπουν τις συµβατικές
υποχρεώσεις της συµβαλλόµενης κυβέρνησης, έχουν γενικό και ελαστικό
χαρακτήρα επιτρέποντας στη κάθε συµβαλλόµενη κυβέρνηση να
αποφασίσει, κατά την προβλεπόµενη ευρεία διακριτική της ευχέρεια, ως
κυρίαρχο κράτος να επεκτείνει την εξουσία του, όσον αφορά το πεδίο
εφαρµογής, τη θέσπιση, την εφαρµογή και τον έλεγχο εφαρµογής των
απαιτουµένων ειδικών µέτρων ενίσχυσης της ασφαλείας. Επιτρέπεται η
υιοθέτηση εθνικών αυστηρότερων µέτρων ασφαλείας για την εθνική
ασφάλεια, τη δηµόσια υγεία και τη δηµόσια τάξη. Παράλληλα τα
συµβαλλόµενα κράτη έχουν ευθύνη να λάβουν υπόψη τους ότι οι διεθνείς
διατάξεις για την ενίσχυση της ασφάλειας αναγνωρίζουν τα κυριαρχικά
δικαιώµατα του παράκτιου κράτους για την ασφάλεια των λιµενικών
εγκαταστάσεων, των λιµένων και για τη προστασία του θαλασσίου
περιβάλλοντος κατά το δίκαιο της θάλασσας ( Σ∆ικΘ 1982). Την
εφαρµογή των κανόνων για τα ανθρώπινα δικαιώµατα καθώς και ένός
συνόλου εφαρµοστέων ειδικών διεθνών και κοινοτικών κανόνων της
ασφαλείας της ναυσιπλοίας του ∆ΝΟ , της ∆ΟΕ και της ΕΕ.



2. Η αποτελεσµατική ενιαία εφαρµογή των ειδικών µέτρων ενίσχυσης της
ασφάλειας, προληπτικού και των κατασταλτικού χαρακτήρα,
των
λιµενικών εγκαταστάσεων και των λιµένων απαιτεί υψηλό κόστος. Απαιτεί
κυρίως εκτεταµένη κρατική χρηµατοδότηση, που είναι γνωστό ότι όλες οι
συµβαλλόµενες κυβερνήσεις δεν έχουν τους απαιτούµενους εθνικούς
πόρους, οικονοµικούς και ανθρώπινους, αλλά ούτε έχουν και όλοι οι
οργανισµοί των εθνικών λιµένων.



3. Ό έλεγχος της
αποτελεσµατικής συµµόρφωσης των
συµβαλλοµένων κρατών µε τις απαιτήσεις του Κανονισµού
ΕΚ/725/2004 για τα µέτρα ασφαλείας πλοίου και άµεσης διεπαφής πλοίουλιµένα επιδιώκεται µε την διεξαγωγή περιοδικών επιθεωρήσεων από
αρµόδιους Επιθεωρητές της Ευρωπαικής Επιτροπής, οι οποίοι
συνεργάζονται µε τους εθνικούς επιθεωρητές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κανονισµού
ΕΚ/884/2005. Αντίστοιχος έλεγχος συµµόρφωσης δεν
διεξάγεται από όργανα των αρµοδίων Οργανισµών ∆ΝΟ και ∆ΟΕ, διότι
απαιτείται µόνον η υποβολή σχετικών Αναφορών για την θέσπιση, την
εφαρµογή και τον έλεγχο εφαρµογής των εθνικών νοµοθετικών και
διοικητικών µέτρων ασφαλείας, κατά τις διεθνείς απαιτήσεις ασφάλειας
(security and safety) και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
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Συνεπώς εµφιλοχωρεί ο κίνδυνος συντήρησης ορισµένων εθνικών λιµένων, ως λιµένων
ευκαιρίας , είτε στο πλαίσιο της διεθνούς είτε της ευρωπαικής κοινότητας. Επίσης δεν έχει
αποδειχθεί ακόµη το όφελος έναντι του µεγάλου κόστους της θέσπισης και της εφαρµογής
κοινοτικών και εθνικών κανόνων ασφάλειας σε σχέση µε τους αντίστοιχους διεθνείς, διότι
δεν είναι αποτελεσµατική η µείωση των δυνητικών κινδύνων ασφάλειας, όπως είναι η
λαθρεπιβίβαση και η παράνοµη θαλάσσια µεταφορά ανθρώπων και φορτίων στα κράτη-µέλη,
Η κοινοτική ή διεθνής χρηµατοδότηση των απαιτούµενων πόρων για την ενιαία εφαρµογή
τους από όλες τις συµβαλλόµενες κυβερνήσεις, θα ήταν ένα αποτελεσµατικό µέτρο.
Παράλληλα η συνεχής παροχή τεχνικής βοήθειας στο προσωπικό από τα αρµόδια διεθνή
όργανα, όπως του ∆ΝΟ, θα ήταν ένα πρόσθετο µέτρο βελτίωσης των ουσιαστικών
προσόντων του προσωπικού.
Ιδιαίτερα δε αποτελεσµατικό µέτρο θα ήταν οι κυβερνήσεις, τα αρµόδια διεθνή, κοινοτικά
και εθνικά όργανα αποφάσιζαν να θεσπίσουν (ι)την απαιτούµενη ουσιαστική διαφάνεια
της πλοιοκτήτριας , της διαχειρίστριας και ναυλώτριας εταιρίας του πλοίου καθώς και της
κυριότητας του φορτίου και (ιι) να αναγνωρίσουν, να αποδεχθούν και να περιορίσουν τα
ουσιαστικά αίτια της τροµοκρατίας ή των σκόπιµων παράνοµων πράξεων κατά της
ασφάλειας των θαλασσίων µεταφορών και των λιµενικών υποδοµών, παρά να στοχεύουν
στην ελαχιστοποίηση των καταστρεπτικών συνεπειών της εκδήλωσης τους.
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Τίτλος βιβλίου: «Παράµετροι αµυντικού και στρατηγικού
σχεδιασµού»
Συγγραφέας: Γιώργος Βοσκόπουλος
Εκδόσεις: Επίκεντρο, 2016
Με το παρόν βιβλίο ο συγγραφέας παρουσιάζει µία σειρά
ποιοτικών και στρατηγικών παραµέτρων πολιτικής υφής και το
στρατηγικό τους ρόλο σε ζητήµατα που αφορούν την Ανάλυση
Άµυνας, τη χάραξη στρατηγικής, την προµήθεια οπλικών
συστηµάτων και το οργανωτικό, στρατηγικό περίγραµµα της
αµυντικής πολιτικής. Η αµυντική πολιτική, προτεραιότητα και
αποκλειστική αρµοδιότητα των κρατών, απαιτεί και επιβάλλει
τη βέλτιστη χρήση των διαθέσιµων µέσων και την ορθή
αξιολόγηση των παραµέτρων που αφορούν την ισχύ µίας
χώρας, το διεθνή της περίγυρο, την κατανοµή ισχύος στο
διεθνές σύστηµα και την αξιολόγηση της υφής και έντασης
των απειλών που αντιµετωπίζει.
Ο συγγραφέας αναλύει τα θεµελιώδη πεδία δράσης των
κρατικών δρώντων, καταγράφοντας παράλληλα µία σειρά
παραµέτρων που συνδέονται µε όλο το φάσµα των άµεσα ή
έµµεσα εµπλεκοµένων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε
πολιτικό και στρατιωτικό πεδίο. Οι επιλογές που συνδέονται
µε το τρίπτυχο εξωτερική πολιτική - στρατηγική - άµυνα
καθορίζουν αντικειµενικές και επιχειρησιακές παραµέτρους
της διεθνούς δράσης µίας χώρας και προσδιορίζονται σε
σηµαντικό βαθµό από την πολυεπίπεδη ισχύ της αλλά και την
ικανότητα της να λειτουργήσει αποτελεσµατικά. Οι
παράµετροι που αναλύονται ουσιαστικά οριοθετούν την
διαχωριστική γραµµή µεταξύ εξάρτησης και αυτονοµίας,
ασφάλειας και ανασφάλειας, επωφελούς ή µη χάραξης
στρατηγικής.

Από τον ∆ρ. Χρήστο Γενιτσαρόπουλο
Μέλος της συντακτικής οµάδας,
RSI Journal
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Τίτλος βιβλίου: «Κίνα 1978 – 2008: Η αναγέννηση του
δράκου»
Συγγραφείς: Σωτήρης Μ. Χατζηγάκης, Μιχάλης Σ.
Χατζηγάκης
Kastaniotis Editions/ ISBN: 978-960-03-5423-2
Αυτό το βιβλίο είναι ένα ντοκουµέντο πραγµατικών
γεγονότων, µια περιγραφή ταξιδιών η οποία βασίζεται στη
«ζωντανή µετάδοση» της Κίνας του 1978, του 2006 και του
2008 και της ανάπτυξης της. Όταν ο Σωτήρης Χατζηγάκης
έκανε το πρώτο του ταξίδι στην Κίνα το 1978,
δηµιουργούνταν η νέα εποχή του Deng Xiaoping (1905-1977).
Το δεύτερο του ταξίδι ήταν είκοσι οκτώ χρόνια αργότερα το
2006, και το τρίτο του ταξίδι, το 2008 ολοκλήρωσε µια
διάρκεια τριών δεκαετιών. Στα τελευταία δύο ταξίδια,
συνοδευόταν από το γιο του Μιχάλη, ο οποίος έλαβε ενεργό
µέρος στην συγγραφή του παρόντος βιβλίου.
Τα κύρια θέµατα του βιβλίου είναι η κλιµακούµενη
δηµοκρατία της Κίνας, πως η Κίνα αντιµετωπίζει τις πολιτικές
ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώµατα, η γεωγραφική
σηµασία της Ευρασίας, ο ηγετικός ρόλος της κίνας στις
αναπτυσσόµενες χώρες, ο ρόλος του Κοµφούκιου, οι
οµοιότητες και οι διαφορές των οικονοµιών σε άνοδο, η
ανάπτυξη της Σαγκάης και της Κουανγκτσόου και τις
επενδύσεις στην εκπαίδευση και στην τεχνολογία. Ως εκ
τούτου, αυτό δεν είναι το ηµερολόγιο ενός ταξιδιώτη, αλλά µια
απεικόνιση της κατεύθυνσης προς το αύριο. Όπως σηµειώνει ο
Σωτήρης Χατζηγάκης, κεντρικό στοιχείο στην κινεζική
πολιτική είναι µια αίσθηση προορισµού: «αίσθηµα
προορισµού», µου απάντησε αµέσως, κοιτάζοντας την θέα του
Πεκίνου. «Σε σύγκριση µε την Κίνα, η Αµερική φαίνεται να
λειτουργεί σε αυτόµατο πιλότο. Η Κίνα έχει προορισµό, η
Αµερική, αν όχι η δύση ως σύνολο, απαντά στα σκιρτήµατα».
Από τον Νικηφόρο Χατζηγάκη
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ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Οδηγίες προς τους συγγραφείς
∆ιαδικασία αξιολόγησης
Κάθε επιστηµονικό άρθρο που κατατίθεται σύµφωνα
µε τις καθορισµένες προδιαγραφές, αξιολογείται
εµπιστευτι-κά από δύο µέλη της επιστηµονικής
επιτροπής. Στη συνέχεια υποβάλλεται εισήγηση στον
υπεύθυνο της έκδοσης.
Η τελική απόφαση λαµβάνεται από τον υπεύθυνο της
έκδοσης.
Εάν
συστήνεται
αναθεώρηση,
το
αναθεωρηµένο άρθρο αποστέλλεται για τελική έγκριση
σε έναν από τους εκδότες. Το περιοδικό διατηρεί τα
πνευµατικά δικαιώµατα σε όλο το υλικό που
δηµοσιεύεται σε αυτό. Εντούτοις, οι συγγραφείς µπορούν
να χρησιµοποιήσουν την εργασία τους αλλού µετά από
τη δηµοσίευση, χωρίς προγενέστερη άδεια, υπό τον όρο
ότι πραγµατοποιείται αναφορά στο περιοδικό, καθώς και
γνωστοποίηση µιας τέτοιας δράσης.
Οποιεσδήποτε απόψεις που εκφράζονται στο
περιοδικό αποτελούν απόψεις των συγγραφέων και όχι
απόψεις του περιοδικού. Άδεια αναπαραγωγής
οποιουδήποτε υλικού από τρίτους, καθώς και το
δικαίωµα για τη χρήση του, αποτελεί ευθύνη των
συγγραφέων.

Οδηγίες συγγραφής
Προκειµένου ένα επιστηµονικό άρθρο να υποβληθεί
για δηµοσίευση στο επιστηµονικό περιοδικό ‘ΚΕΙΜΕΝΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ’, πρέπει να πληροί τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Όλα τα επιστηµονικά άρθρα πρέπει να αποτελούν
πρωτότυπη εργασία, η οποία δεν έχει προηγουµένως
δηµοσιευθεί και δεν υπόκειται σε αξιολόγηση για άλλη
δηµοσίευση, αναθεώρηση και έκδοση.
2. Τα άρθρα πρέπει να είναι γραµµένα στην ελληνική
γλώσσα και η έκτασή τους να κυµαίνεται µεταξύ 6.500 –
8.000 λέξεων, ενώ όλα τα υπόλοιπα συµπληρωµατικά
κείµενα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 2.500 λέξεις,
εκτός από τις αναφορές, τους πίνακες και τα
διαγράµµατα.
3. Η πρώτη σελίδα του άρθρου πρέπει να περιέχει τον
τίτλο του άρθρου, το όνοµα και το φορέα των
συγγραφέων µε επαρκή στοιχεία επικοινωνίας (µε τον
κατάλληλο προσδιορισµό του υπεύθυνου για την
επικοινωνία του συγγραφέα).
4. Τα άρθρα πρέπει να περιλαµβάνουν ένα σύνολο
λέξεων – κλειδιών (µέχρι 7) και µια περίληψη (µέχρι 250
λέξεις, εκτός των αναφορών), που ακολουθούνται από
την εισαγωγή, τη µεθοδολογία και τα στατιστικά
δεδοµένα, τα αποτελέσµατα, την ανάλυση, τα
συµπεράσµατα και τις αναφορές.

5. Τα χειρόγραφα πρέπει να υποβάλλονται σε ένα
ενιαίο ηλεκτρονικό αρχείο, αρχείο MS Word, στην
καταχωρηµένη ηλεκτρονική διεύθυνση των εκδοτών.
Είναι επίσης δυνατό, µόνο στην περίπτωση υποβολής
προς σχολιασµό να υποβληθεί το χειρόγραφο ως αρχείο
PDF (ή άλλη παρόµοια µορφή). Τα βιβλία προς
σχολιασµό αποστέλλονται σε δύο αντίγραφα στον
πρόεδρο του Περιοδικού.
6. Τα χειρόγραφα πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένα
µε περιθώρια 2,5cm x 2,5cm σε χαρτί µεγέθους Α4. Τα
περιθώρια πρέπει να είναι συνεπή σε όλες τις σελίδες.
7. Όλες οι σελίδες πρέπει να αριθµηθούν µε
συνέπεια.
8. Οι τίτλοι και οι υπότιτλοι πρέπει να είναι
σύντοµοι.
9. Το κείµενο πρέπει να είναι σε γραµµατοσειρά
TIMES NEW ROMAN, µέγεθος 11pt, κανονικό, σε µία
ενιαία στήλη. Τα κείµενα που δεν συµµορφώνονται µε
τις συγκεκριµένες προδιαγραφές θα επιστρέφονται στους
συγγραφείς για τις απαραίτητες ρυθµίσεις.
10. Οι πίνακες και τα διαγράµµατα πρέπει να έχουν
τίτλους, ενιαία και συνεχή αρίθµηση, να είναι
ενσωµατωµένα στο κύριο κείµενο του άρθρου σε ένα
ενιαίο ηλεκτρονικό αρχείο. Οι πίνακες να ακολουθούν
διαφορετική αρίθµηση από τα διαγράµµατα. Σε
περίπτωση πρωτότυπων φωτογραφιών ή σχεδίων, αυτά
πρέπει να
σκαναριστούν και να ενσωµατωθούν στο άρθρο
σύµφωνα µε τα ανωτέρω. Οι πίνακες και τα διαγράµµατα
δεν πρέπει να εµφανίζονται στην αρχική σελίδα (πρώτη
σελίδα) ούτε µετά από τις αναφορές και πρέπει να είναι
προσαρµοσµένα µέσα στα περιθώρια των σελίδων.
11. Τα έγχρωµα κείµενα ή διαγράµµατα γίνονται
αποδεκτά για on-line δηµοσίευση, εντούτοις τα έντυπα
αντίγραφα πρέπει να είναι µόνο σε άσπρο και µαύρο
χρώµα.
12. Οι υποσηµειώσεις πρέπει να περιοριστούν στο
ελάχιστο, µε συνεχή αρίθµηση σε όλο το κείµενο και να
εµφανίζονται στο τέλος κάθε σελίδας.
13. Οι συγγραφείς µπορούν να συµπεριλάβουν µια
συνοπτική έρευνα βιβλιογραφίας. Οι αναφορές σε
δηµοσιευµένη βιβλιογραφία µέσα στο κείµενο πρέπει να
αναφερθούν µε το όνοµα του συγγραφέα, µε τον
αντίστοιχο αριθµό της βιβλιογραφίας σε τετράγωνη
παρένθεση και πρέπει να παρουσιαστούν σε έναν
αριθµητικό κατάλογο στο τέλος του κειµένου.
14. Οι πλήρεις αναφορές πρέπει να δοθούν στην
ακόλουθη µορφή:
Συγγραφέας (όνοµα και αρχικά), τίτλος του άρθρου,
τίτλος του βιβλίου ή τίτλος του περιοδικού ή τίτλος του
συνεδρίου, εκδότης (όνοµα και αρχικά), τόµος, αριθµός
τεύχους, εκδοτικός οίκος, έτος, σελίδες (σελ.).

