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Εισαγωγή 

 

Πρόσφατα μπήκαμε στο 2016, για να γράψουμε στο ημερολόγιο της Ιστορίας την έβδομη 

συνεχή χρονιά που η χώρα περνάει μέσα στη σφαίρα της ύφεσης, στη δίνη μιας κρίσης, που 

μόνο με κατάσταση πολεμικής σύγκρουσης θα μπορούσε να συγκριθεί. 

Αυτό το μήνα κλείνει και ένας χρόνος που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ επιχειρεί να 

διαρθρώσει τη δική της πρόταση για την επανεκκίνηση της οικονομίας και την επιστροφή σε 

ρυθμούς ανάπτυξης. Θα τα καταφέρει; Ή ισχύει αυτό που ισχυρίζονται σημαντικοί 

οικονομολόγοι, ότι μέσα από την ΟΝΕ και το Ευρώ δεν υπάρχει επιστροφή στην ανάπτυξη; 

Στην παρουσίαση αυτή, δεν θα ήθελα να εστιάσω τόσο στο ζήτημα του νομίσματος, αλλά να 

μεταφέρω τη συζήτηση σε ένα προγενέστερο χρονικό σημείο, αυτό που προηγείται της 

νομισματικής πολιτικής. Αναφέρομαι στο σημείο κατά το οποίο αξιολογείται ως «πιθανή» η 

αλλαγή του νομίσματος, σαν επιλογή της χώρας ή/και των εξωτερικών παραγόντων. Σε αυτή 

την περίπτωση, είναι απαραίτητο να διατυπωθεί με σαφήνεια το σενάριο αυτό και να 

διαμορφωθεί συστηματική στρατηγική προσαρμογής της χώρας στο ενδεχόμενο της 

υλοποίησής του. 

Αυτό άλλωστε δεν είναι και το βασικό δίδαγμα των γεγονότων του περσινού καλοκαιριού, 

όταν οι διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης -που προσωποποιήθηκαν στον Βαρουφάκη- 

έφτασαν σε οριακό σημείο σεναρίου-καταστροφής; Ακόμα και μετά το δημοψήφισμα του 

περήφανου «ΟΧΙ»; Η σημαντικότερη κριτική για το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων, που 

κατέληξαν στην υπογραφή ενός τρίτου μνημονίου, ανεξάρτητα με την άποψη που υποστήριζε 

κανείς, δεν αφορούσε τόσο το αποτέλεσμα ή τις δεξιότητες των διαπραγματευτών, όσο την 

αδυναμία της Ελληνικής κυβέρνησης, κατά τους προηγούμενους μήνες, να διατυπώσει και να 

προετοιμάσει ένα εναλλακτικό στρατηγικό σχέδιο διαχείρισης της πιθανότητας εξόδου από το 

Ευρώ. 



2 

 

Το πάθημα δεν έχει γίνει ακόμα μάθημα. Τους μήνες που ακολούθησαν δεν διαφάνηκαν 

σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση της επεξεργασίας –τουλάχιστον- ενός εναλλακτικού 

σχεδίου, που θα είναι η συνολική πρόταση της σημερινής κυβέρνησης για την έξοδο από την 

κρίση, εκτός από περιορισμένες στον αριθμό και στη θεματική εξαιρέσεις. 

Αυτό το εναλλακτικό σχέδιο δεν φαίνεται να το επεξεργάζεται -με τη συνέχεια που θα ήταν 

αναμενόμενο- ούτε καν ο πολιτικός χώρος που στάθηκε ευθαρσώς υπέρ της εξόδου από την 

ΟΝΕ, εκτός από λίγες και εδώ εξαιρέσεις. 

  

 

Για το Στρατηγικό Σχέδιο 

 

Η διατύπωση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού εξόδου από την κρίση είναι 

πράξη επιβεβλημένη, ακολουθεί αμέσως μετά τις αρχικές αναλύσεις-αξιολογήσεις των 

χαρακτηριστικών της κρίσης, λαμβάνει υπόψη της το σύνολο των δεδομένων, των 

μεθοδολογιών και των εργαλείων, αναφέρεται στο Εθνικό Επίπεδο, ενώ σαν στόχο της έχει μία 

δίκαιη, ρεαλιστική και βιώσιμη λύση. Οι διαφορετικές παράμετροι που θα το προσδιορίσουν, 

όπως είναι και το «νόμισμα», παρεμβαίνουν ουσιαστικά στη διατύπωση του Σχεδίου και των 

δυνητικών στρατηγικών, δεν πρέπει όμως να καθορίζουν και τη στοχοθεσία του, καθώς και τις 

αναγκαιότητες που αυτό εξυπηρετεί.  

Ο σχεδιασμός οφείλει να παρεμβαίνει δυναμικά και ουσιαστικά, αμέσως μετά τη 

συνειδητοποίηση των αδιεξόδων των προηγούμενων επιλογών, να διαμορφώνει 

στοχοθετήσεις, άξονες πολιτικής, στρατηγικές προτεραιότητες, χωρικές εξειδικεύσεις, 

χρηματοδοτικά εργαλεία. Στη διαδικασία αυτή, το νόμισμα θα λαμβάνεται ως «κρίσιμη 

μεταβλητή», που επηρεάζει σημαντικά τα εναλλακτικά σενάρια.  

Το βασικό ζητούμενο οποιουδήποτε στρατηγικού σχεδίου για την κρίση είναι ο τρόπος που 

θα επιτευχθεί η επανεκκίνηση των παραγωγικών τομέων της οικονομίας. Ένα από τα 

σημαντικότερα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας σήμερα είναι η αδυναμία της να σταθεί 

ανταγωνιστικά σε μία παγκοσμιοποιημένη αγορά, σε μία ενιαία Νομισματική Ένωση. 

Με απλά λόγια, την «ανθηρή» εποχή της ΟΝΕ τα ελληνικά προϊόντα δεν πουλούσαν, ούτε στο 

εξωτερικό, ούτε στην εσωτερική αγορά, καθώς παρέμεναν χαμηλότερης ποιότητας των 

αντίστοιχων προϊόντων του προηγμένου Βιομηχανικού Βορρά της Ένωσης και ακριβότερα από 

τα ανταγωνιστικά των αναδυόμενων οικονομιών. Τα χρόνια της κρίσης, το πρόβλημα αυτό 

επιδεινώθηκε από την περιορισμένη ζήτηση στη χώρα, ως αποτέλεσμα των εφαρμοζόμενων 

πολιτικών λιτότητας, της συρρίκνωσης του εισοδήματος και της υψηλής ανεργίας. 
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Αποτέλεσμα, η δημιουργία του υπερβολικά αρνητικού εμπορικού ισοζυγίου για τη χώρα, που 

καλύφθηκε από τον «εύκολο» δανεισμό, δυνατότητα που πρόσφερε πλουσιοπάροχα 

η  ευρωζώνη. Η συνέχεια είναι γνωστή σε όλους… 

Με την άποψη αυτή συμφωνούν τελικά όλοι. Με την ίδια βεβαιότητα, οι περισσότεροι 

υποστηρίζουν ότι το παραγωγικό μοντέλο που ακολούθησε η χώρα ήταν λανθασμένο, με τη 

μεταμόρφωσή της Ελλάδας σε αγορά  υπηρεσιών, τη σημαντική συρρίκνωση των 

παραγωγικών δυνατοτήτων και την απαξίωση παραδοσιακών παραγωγικών κλάδων. 

Υιοθετήθηκαν πολιτικές που οδήγησαν στη γιγάντωση του τομέα των υπηρεσιών, χωρίς ακόμα 

και αυτή η επιλογή να προωθηθεί συστηματικά, με πρακτικές ιεραρχημένες σε ένα 

συνολικότερο Σχέδιο. 

Στην τρέχουσα δύσκολη συγκυρία, εμφανίζεται επιτακτικότερη από ποτέ η αναγκαιότητα για 

την αλλαγή, εκ νέου, του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με έμφαση αυτή τη φορά στην 

επανεκκίνηση των παραγωγικών τομέων, κατεύθυνση που προτάσσεται και από τον επίσημο 

σχεδιασμό της Ε.Ε., ιδιαίτερα στο πλαίσιο προγραμματισμού 2014-2020. 

Και όταν γίνεται λόγος για τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας, το «βαρύ πυροβολικό» 

δεν είναι άλλο από τη Βιομηχανία, καθώς είναι ο στρατηγικός τομέας που παράγει 

πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στο σύνολο της οικονομίας, επηρεάζει αναπτυξιακά και 

τους άλλους τομείς, δημιουργεί σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας, υποστηρίζει ιδιαίτερα 

την καινοτομία και την εξωστρέφεια, τοποθετεί την παραγωγή της χώρας στα προχωρημένα 

στάδια των διεθνών αλυσίδων αξίας. 

Μόνο που αυτή τη φορά η επιτακτική ανάγκη για τη μεταστροφή του παραγωγικού μοντέλου 

της χώρας είναι να γίνει στη βάση ενός συστηματικού, ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού 

σχεδίου, με σαφώς διατυπωμένες θέσεις, ιεραρχημένες αξιολογήσεις και διαρθρωμένες 

προτάσεις. Όχι με τον τυχαίο τρόπο που χαρακτήριζε τις επιλογές της χώρας, ιδιαίτερα τα 

τελευταία χρόνια. 

Δεν πιστεύω ότι είναι τυχαία επιλογή αυτή η σημαντική έλλειψη Στρατηγικού Σχεδιασμού, 

καθώς στη διατύπωση της πολιτικής δεν παρουσιάζονται κομβικά «κενά». Την απουσία 

Σχεδιασμού θα την καλύψει –με αξιοθαύμαστο αυτοματισμό- το παραπάνω χωρικό επίπεδο ή 

τα ισχυρότερα οργανωμένα συμφέροντα. Ή και τα δύο μαζί. Αν δεν φροντίζει για το Εθνικό 

Σχέδιο για τη Βιομηχανία η αρμόδια ηγεσία του Υπουργείου, τότε περιμένεις να «σχεδιάσει» 

στη θέση του η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) ή/και ο καλύτερα οργανωμένος Σύνδεσμος των 

Βιομηχάνων, ενεργώντας σε βάρος των υπόλοιπων  συντελεστών της οικονομίας και της 

κοινωνίας, αφού τα συμφέροντα συνήθως είναι διαφορετικά και αντικρουόμενα. Αντίστοιχα 

θα είναι τα αναμενόμενα αποτελέσματα του ελλείμματος Σχεδιασμού στις Περιφέρειες και 

τους Δήμους. 
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Με τον τρόπο αυτόν επιβάλλονται ευκολότερα και ταχύτερα τα σχέδια των ισχυρών της 

Ευρωζώνης, σε βάρος μίας ανεξάρτητης εθνικής ανάπτυξης. Μέσω αυτής της υστέρησης, 

μπορεί να μετατραπεί η χώρα στο μεγάλο φασονατζίδικο των βιομηχανιών του Κέντρου, η 

εθνική κυριαρχία συρρικνώνεται, οι μισθοί «εξαφανίζονται», γινόμαστε «Κίνα» στη θέση της 

επισφαλούς και μακρινής για τα Ευρωπαϊκά συμφέροντα Κίνας. 

 Η καθυστέρηση στην προώθηση ενός στρατηγικού σχεδίου ενισχύεται και από την 

«αδράνεια» που χαρακτηρίζει την Διοίκηση, ως προς την άσκηση και την 

αποτελεσματικότητά της.  Η Διοίκηση ως τώρα είναι ένας μηχανισμός που για δεκαετίες έχει 

συνηθίσει να λειτουργεί με το προηγούμενο αποτυχημένο μοντέλο, σε όλα τα χωρικά επίπεδά 

της. Αντιδρά σε οτιδήποτε νέο και πρωτοποριακό, καθώς μόνο νέα και πρωτοποριακή θα 

μπορούσε να είναι οποιαδήποτε βιώσιμη πρόταση εξόδου από την κρίση. Δεν έχουμε κάποιο 

μοντέλο ή πρότυπο να ακολουθήσουμε, αφού είναι η πρώτη ιστορικά στιγμή που κρατική 

οντότητα σε Ένωση χωρών, με ενιαίο νόμισμα, βρίσκεται με τόσο υψηλό εξωτερικό χρέος, με 

«πληγωμένη» παραγωγική μηχανή, στα όρια εστιών πολεμικών συγκρούσεων, στο 

σταυροδρόμι ροών προσφύγων και μεταναστών. 
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Στόχοι και προτεραιότητες του Σχεδιασμού 

Σε πρώτη προτεραιότητα, οποιαδήποτε απόπειρα για ένα αποτελεσματικό στρατηγικό σχέδιο 

θα αξιοποιήσει τα σύγχρονα δεδομένα του αναπτυξιακού σχεδιασμού, αναδεικνύοντας τα 

κατάλληλα εργαλεία και τον τρόπο που αυτά θα εφαρμοστούν, είτε λαμβάνοντας υπόψη τις 

κατευθύνσεις και τους περιορισμούς των Ευρωπαϊκών πολιτικών, είτε διαμορφώνοντας το νέο 

πλαίσιο των συμμαχιών και συνεργασιών της, τις καινούριες προτεραιότητές της, εφόσον 

επιλέξει τη ρήξη. 

Το Στρατηγικό Σχέδιο για τη Βιομηχανική Πολιτική οφείλει να θέτει ως πρωταρχικό της στόχο 

την επανεκκίνηση του Τομέα της Βιομηχανίας, ως βασικό παράγοντα για την παραγωγική 

ανασυγκρότηση της χώρας, την εξασφάλιση της βιωσιμότητά της με την ταχύτατη 

προσαρμογή της στα σύγχρονα δεδομένα της οικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ 

παράλληλα να αξιοποιηθεί για την αντιμετώπιση της ανεργίας, με τη δημιουργία σημαντικού 

αριθμού νέων θέσεων εργασίας, είτε άμεσα στην παραγωγική δραστηριότητα, είτε έμμεσα 

στις δραστηριότητες που επηρεάζει. 

Για το σκοπό αυτό, ο Σχεδιασμός οφείλει, σε πρώτο στάδιο: 

 Να ενεργοποιήσει το σύνολο των παραγόντων που εμπλέκονται στη Βιομηχανική 

Δραστηριότητα, δημιουργώντας το περιβάλλον και τα αναγκαία δίκτυα για την 

αποτελεσματικότερη και λειτουργικότερη διασύνδεση και λειτουργία τους, χωρίς 

διακρίσεις και προνομιακές σχέσεις: Εργαζόμενοι, Φορείς της Έρευνας, Επιχειρηματίες, 

Δημόσιος Τομέας, Τοπικές Κοινωνίες κ.α., θα συνεργαστούν δημιουργικά για την επίτευξη 

πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων. 

 Να αξιοποιήσει τον αδρανή εξοπλισμό και το εξειδικευμένο ανενεργό εργατικό 

δυναμικό επιχειρήσεων που βρίσκονται σε πτώχευση ή υπολειτουργούν εξαιτίας της 

πολυετούς οικονομικής κρίσης και των αποτυχημένων πολιτικών. 

 Να διατυπώσει το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο και τις κατάλληλες παρεμβάσεις που θα 

υποστηρίξουν αποτελεσματικά και ανεμπόδιστα την υλοποίηση των κρίσιμων πολιτικών 

και τη βιωσιμότητά τους σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο: πτωχευτικός 

κώδικας, συνεργατικά σχήματα, πατέντες, ανοικτές διαδικασίες πνευματικής δημιουργίας, 

χωρικά σχέδια κλπ 

 Να διαμορφώσει τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία, που θα υποστηρίξουν την 

απρόσκοπτη λειτουργία των παραγωγικών μονάδων: εκκίνηση, κεφάλαιο κίνησης, 

εξωστρέφεια, υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας κ.α. 

 Να  σχεδιάσει σύγχρονα στρατηγικά σχέδια και εργαλεία, με κλαδική και χωρική 

εξειδίκευση, καθώς και την κατάλληλη μεθοδολογία διάχυσής τους στους τελικούς 

χρήστες. 
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 Να προβλέψει και να διαχειριστεί ορθολογικότερα τις χωρο-κοινωνικές, οικονομικές και 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις των επιλογών σε ευρύτερες περιοχές, προς όφελος του 

περιβάλλοντος, των τοπικών κοινωνιών και οικονομιών, των αναπτυσσόμενων δικτυώσεων 

και –τελικά- της ίδιας της βιομηχανικής παραγωγικότητας. 

 Να ξαναμπούν στο επίκεντρο του σχεδιασμού ο κόσμος της εργασίας, το τοπικό επίπεδο, 

η αειφόρος ανάπτυξη, η επιστημονική τεκμηρίωση των επιλογών κ.α. δεδομένα που θα 

προσδιορίσουν ορθολογικά και σε όλα τα επίπεδα τη σημασία και το εύρος των επιλογών 

και των πραγματικών επιπτώσεων τους, στο γεωγραφικό και το χρονικό επίπεδο. 

 

Για τη διατύπωση και την υποστήριξη του Στρατηγικού Σχεδίου για τη Βιομηχανία, σημαντική 

είναι η διαμόρφωση και η εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών που θα εξυπηρετούν 

αξιολογημένους – εξειδικευμένους άξονες στρατηγικής. Οι άξονες αυτοί θα είναι το 

αποτέλεσμα μίας ευρύτερης και δομημένης ερευνητικής διαδικασίας, η οποία θα 

συγκεντρώσει εναλλακτικές πολιτικές, θα τις ταξινομήσει, θα τις ιεραρχήσει και θα τις 

αξιολογήσει, σύμφωνα με τις κεντρικές πολιτικές επιλογές, το πρόγραμμα της Κυβέρνησης και 

των αρμόδιων Αρχών για τη Βιομηχανία, τους Στόχους που ζητούνται να επιτευχθούν και την 

κοινωνική συναίνεση όλων των εμπλεκόμενων. Στη συνέχεια, θα θέσει τα δεδομένα που θα 

προκύψουν σε δημόσια διαβούλευση και στο τέλος θα αποσαφηνίσει τους βασικούς άξονες 

που θα αναδειχθούν στις κεντρικές προτεραιότητες της νέας πολιτικής, στα σημαντικότερα 

δεδομένα της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, για να εξειδικευτούν σε 

συγκεκριμένες δράσεις και πολιτικές. 

Η μεθοδολογία αυτή, όπως γίνεται φανερό, είναι αρκετά σύνθετη και πολύπλοκη, απαιτεί 

διεπιστημονική προσέγγιση, πολύ καλή προετοιμασία, μεθοδολογική συνέπεια, καθώς και 

χρόνο συστηματικής παρατήρησης και καταγραφής, ωστόσο είναι αναγκαία για τη 

διαμόρφωση ενός βιώσιμου, αποτελεσματικού και λειτουργικού Αναπτυξιακού Σχεδίου. Η 

Γενική Γραμματεία (Γ.Γ.) Βιομηχανίας επιχείρησε να ακολουθήσει αυτή την ερευνητική 

διαδικασία, με σκοπό να διαμορφώσει ένα σύγχρονο ολοκληρωμένο Σχέδιο για τη 

Βιομηχανία, το διάστημα Απρίλιος – Αύγουστος 2015, κατά το οποίο καταστρώθηκαν οι 

διεργασίες για την κατάρτιση του Σχεδίου, ενεργοποιήθηκαν οι περισσότεροι ενδιαφερόμενοι 

φορείς, συγκεντρώθηκε το αρχικό αναγκαίο υλικό, δραστηριοποιήθηκαν σχετικά οι αρμόδιες 

Υπηρεσίες της Γ.Γ., πραγματοποιήθηκε μια σειρά πρώτων συναντήσεων, καταγράφηκαν με 

συστηματικό τρόπο τα δεδομένα που μας κατάθεταν τα «υποκείμενα» του σχεδιασμού. 

Δυστυχώς, η μεθοδολογική αυτή προσέγγιση και η προσπάθεια για τη διατύπωση ενός 

σύγχρονου, ολοκληρωμένου Σχεδίου δεν προχώρησε παραπέρα, λόγω της διαφορετικής 

θεώρησης, ως προς το ζήτημα αυτό, από την ηγεσία του Υφυπουργείου Βιομηχανίας, από 

τον Οκτώβριο του 2015 και μετά. 
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Ωστόσο, με βάση το αρχικό υλικό και την απόπειρα για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου 

Σχεδίου, το διάστημα που προανέφερα, θα τολμήσω να κάνω για πρώτη φορά μια αναφορά 

στους βασικούς άξονες που εγώ θα αξιολογούσα ως σημαντικότερες επιλογές σε ένα Εθνικό 

Σχέδιο και να σας τους παρουσιάσω σήμερα, στη συνέχεια της εισήγησής μου στο Συνέδριο 

του ΜΑΧΩΜΕ, αν και δεν κατέστη δυνατό τελικά να είναι το αποτέλεσμα μίας πλήρους και 

ολοκληρωμένης ερευνητικής διαδικασίας. 

 

 

   

  



8 

 

Οι Δεκατρείς (13) Βασικοί Άξονες – Προτεραιότητες ενός Συνολικού Σχεδίου για τη 

Βιομηχανία 

 

Σύμφωνα με την προηγούμενη ενότητα, ένα συνολικό Σχέδιο για τη Βιομηχανία, που θα είναι 

αποτελεσματικό για την άμεση επανεκκίνηση της Βιομηχανίας και την αξιοποίησή της ως 

πολλαπλασιαστικού παράγοντα για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, την 

αντιμετώπιση της κρίσης και την υποστήριξη της απασχόλησης, θα μπορούσε να υποστηριχτεί 

σημαντικά από τους δεκατρείς (13) Κρίσιμους Άξονες που ακολουθούν: 

 

1. Επιστημονική διατύπωση και ορθολογική τεκμηρίωση ως βασική διαδικασία 

διάρθρωσης του σχεδιασμού. 

2. Τομεακή - Κλαδική Εξειδίκευση του Σχεδιασμού. 

3. Χωρική εξειδίκευση των πολιτικών και των στρατηγικών. Πρόβλεψη αποφυγής 

μονοκαλλιεργειών. 

4. Επαναλειτουργία των κλειστών βιομηχανικών μονάδων, με προτεραιότητα στα 

συνεργατικά σχήματα. 

5. Έμφαση του παραγωγικού μοντέλου της χώρας στα τελευταία στάδια των Διεθνών 

Αλυσίδων Αξίας. 

6. Ενίσχυση της διάχυσης καινοτομίας και υψηλής τεχνολογίας στις παραγωγικές 

μονάδες. 

7. Ενίσχυση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

8. Πρόβλεψη για την εξοικονόμηση των ήδη περιορισμένων πόρων του Δημοσίου. 

9. Έμφαση στην Ευελιξία, σε όλα τα στάδια λειτουργίας των μονάδων. 

10. Αναβάθμιση των άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων σε ΒΙΠΕ – Χωροθέτηση της 

Βιομηχανίας σε οργανωμένους χώρους 

11.  Προστασία του περιβάλλοντος, σχεδιασμός στις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και 

της Κυκλικής Οικονομίας. 

12.  Ανάπτυξη της απασχόλησης, συνεργατικών σχημάτων και εγχειρημάτων 

κοινωνικής οικονομίας στο βιομηχανικό τομέα. 

13.  Οι πατέντες και η παραγωγή νέας γνώσης ως κοινωνικά αγαθά (Commons) 
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Στη συνέχεια της παρουσίασης, θα αναφερθώ αναλυτικότερα στους άξονες αυτούς, 

αναφέροντας και τις πιθανές επιδράσεις από το σενάριο εξόδου της χώρας από την ΟΝΕ, που 

είναι και το βασικό αντικείμενο του παρόντος Συνεδρίου. 

 

 

ΑΞΟΝΑΣ 1: Επιστημονική διατύπωση και ορθολογική τεκμηρίωση ως βασική διαδικασία 

διάρθρωσης του σχεδιασμού. 

 

Αξιοποίηση εκ νέου των σχετικών επιστημών για την ανάπτυξη των παραγωγικών τομέων της 

οικονομίας συνολικότερα, καθώς και της μεταποίησης ειδικότερα. Αξίζει στο σημείο αυτό να 

τονιστεί το γεγονός ότι η επιστημονική θεώρηση είναι μία από τις βασικές αλλαγές που έφερε 

η μαρξιστική ανάλυση στην πολιτική σκέψη. 

Με διεπιστημονικό τρόπο, ο σχεδιασμός οφείλει να διατυπώσει την κατάλληλη και 

ολοκληρωμένη μεθοδολογία, που θα παράγει συγκεκριμένα και δεσμευτικά 

στρατηγικά  σχέδια, εξειδικεύοντας στα διαφορετικά χωρικά επίπεδα, τις διαφορετικές 

ενότητες διαδικασιών – προϊόντων και τις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας. Να δημιουργηθεί η 

βάση στην οποία θα υλοποιηθεί η επανεκκίνηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων σε 

συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, συνυπολογίζοντας και ενισχύοντας αναμενόμενες 

διασυνδέσεις - επιδράσεις – θετικές επιπτώσεις, ενώ συγχρόνως να υποστηριχτεί 

αποτελεσματικά η επίτευξη πολλαπλασιαστικών ωφελημάτων στους κρίσιμους παράγοντες. 

Παράλληλα, να αναπτυχθούν οι κατάλληλες διεργασίες και τα εργαλεία που θα υποστηρίξουν 

τη διάχυση της νέας γνώσης και της έρευνας στην κοινωνία και την οικονομία, θα 

δημιουργηθούν προσβάσιμες για όλους υπηρεσίες που θα ενισχύουν την καινοτομία και την 

επίτευξη προστιθέμενης αξίας, θα υλοποιηθούν κατάλληλες δομές και διαδικασίες ενίσχυσης 

της παραγωγής της νέας γνώσης και της διάχυσης αυτής κ.α. 

 

ΕΞΟΔΟΣ: Ο άξονας αυτός αποτελεί στρατηγική επιλογή σε περίπτωση αλλαγής νομίσματος. Η 

επιστημονική-ορθολογική τεκμηρίωση θα οδηγήσει στην ασφαλέστερη προσαρμογή στο 

καινούριο νόμισμα, θα περιορίσει σημαντικά τα φαινόμενα αισχροκέρδειας κατά το 

μεταβατικό στάδιο, θα καταστήσει αποτελεσματικότερη τη στόχευση στην εθνική οικονομία 

και τον κόσμο της εργασίας. 

 

 

ΑΞΟΝΑΣ 2: Τομεακή - Κλαδική Εξειδίκευση του Σχεδιασμού 
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Τα προηγούμενα χρόνια, σε επίπεδο Ε.Ε. ακολουθήθηκαν οριζόντιες στρατηγικές και 

παρεμβάσεις, οι οποίες αποδείχθηκε ότι είχαν πολύ κατώτερες του αναμενόμενου επιδράσεις 

στις εφαρμογές που ήθελαν να επηρεάσουν, με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να 

ανατρέψουν τη διαφαινόμενη αποβιομηχάνιση σε επίπεδο Ένωσης. 

Αναγνωρίζοντας τη λανθασμένη αυτή προσέγγιση, η Ε.Ε. χαράζει τις πολιτικές για το 2014-

2020 ζητώντας εξειδικευμένες δράσεις σε διάφορους τομείς της μεταποίησης, ανάλογα με τις 

ιδιαιτερότητές τους, τη δυναμική τους και τη συμβολή τους στο εισόδημα και την 

απασχόληση. 

Η κλαδική και η τομεακή εξειδίκευση πρέπει να αποτελεί κρίσιμο παράγοντα του Στρατηγικού 

Σχεδιασμού, προτείνοντας στοχευμένες πολιτικές για κρίσιμους τομείς της Βιομηχανίας, 

υποστηρίζοντάς τους αποτελεσματικότερα στην επαναδραστηριοποίηση των μονάδων τους, 

τη λειτουργία νέων εργοστασίων, την παραγωγή προϊόντων μεγαλύτερης προστιθέμενης 

αξίας, το συστηματικότερο εξαγωγικό τους προσανατολισμό, τη δικτύωσή τους, την ανάπτυξη 

«πιάτσας» σε επιλεγμένους χώρους, καθώς και σε άλλες ενέργειες που θα μπορούσαν να 

ενισχύσουν τη λειτουργία τους στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον. 

Χρήσιμο θα ήταν, η εξειδίκευση αυτή να συμπεριλάβει όσο γίνεται περισσότερους κλάδους 

της μεταποίησης, ώστε οι επιλογές να οδηγήσουν τελικά σε μία ισόρροπη ανάπτυξη. Έμφαση 

προτείνεται να δοθεί στις παρακάτω ενότητες: 

1. Παραδοσιακοί Τομείς της Ελληνικής Οικονομίας. Πρόκειται για δραστηριότητες με 

σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας, υψηλή συνολική τεχνογνωσία, σημαντικό 

μηχανολογικό εξοπλισμό των εργοστασίων και διάθεση εξειδικευμένου εργατικού 

δυναμικού. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν ο ναυπηγο-επισκευαστικός τομέας, 

η κλωστοϋφαντουργία, ο κλάδος μετάλλου, κλπ. Με εστιασμένες πολιτικές μπορούν να 

εξυγιανθούν οι τομείς αυτοί, να αλλάξει ο στρατηγικός τους προσανατολισμός, να 

προσαρμοστούν στα σύγχρονα παγκόσμια δεδομένα, να υιοθετήσουν καινοτόμες 

διεργασίες - πρακτικές και να αποτελέσουν ξανά σημαντικό θετικό παράγοντα στην 

αναπτυξιακή προοπτική. 

2. Καινοτόμοι τομείς. Είναι οι νέοι κυρίως τομείς της Μεταποίησης, που παρουσιάζουν 

παγκόσμια ταχύτατους ρυθμούς ανάπτυξης, καθώς και αυτοί που έχουν να επιδείξουν 

σημαντικά τεχνολογικά επιτεύγματα τα τελευταία χρόνια. Στους τομείς αυτούς εξειδικεύει 

η Στρατηγική για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) και είναι ο Αγροτοδιατροφικός τομέας, ο 

τομέας της Υγείας, των Δημιουργικών Βιομηχανιών, του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας, των 

Τεχνολογιών Πληροφορικής – Επικοινωνιών, της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Υλικών. 

Με στοχευμένες πολιτικές και συστηματική ενίσχυσή τους, οι δραστηριότητες αυτές 

μπορούν να λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά στην οικονομία, συμβάλλοντας σημαντικά 

στην ανάκαμψή της και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. 

3. Νέοι κλάδοι της μεταποίησης που προσδίδουν προστιθέμενη αξία στο τελικό προϊόν. 

Υποστήριξη των παραγωγών Πρώτων Υλών ή/και ενδιάμεσων προϊόντων, με σκοπό τη 
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περαιτέρω επεξεργασία των προϊόντων τους, κυρίως μέσα από τη συνεργασία και τη 

δικτύωση παραγωγών ομοίων προϊόντων ή με την υποστήριξη υφιστάμενων παραγωγικών 

μονάδων, ώστε το προϊόν τους να διατίθεται στην αγορά σε προχωρημένο στάδιο της 

Αλυσίδας Αξίας. Παραδείγματα σχετικών κλάδων: Τυποποίηση - Διάθεση Ελαιόλαδου, 

Εμφιάλωση Οίνου – Τσίπουρου, Συσκευασμένα Φρέσκα και Αποξηραμένα 

Οπωροκηπευτικά Προϊόντα, Επώνυμα Ρούχα, Ολοκληρωμένα Συστήματα Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών, κ.α. 

Ιδιαίτερη μέριμνα απαιτείται ώστε να μην προσκρούουν οι τομεακές και οι κλαδικές πολιτικές 

στους περιορισμούς που θέτει η Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ε.Ε. καθώς και εξειδικευμένες 

διεθνείς συμβάσεις. 

 

ΕΞΟΔΟΣ: Πιθανή έξοδος από το Ευρώ θα διευκολύνει της ανάπτυξη ανεξάρτητων εθνικών 

πολιτικών που θα εστιάζουν στους τομείς που θα επιλέγει η Ελληνική Κυβέρνηση, καθώς και 

στη χρηματοδότησή τους.  

Αρνητική θα είναι η εξέλιξη αυτή για τις δραστηριότητες που εντάσσονται στον τομέα της 

καινοτομίας, όπου προβλέπεται  σημαντική χρηματοδότηση τους από τα ΕΣΠΑ. Συνολικότερα 

προβλήματα θα παρουσιαστούν στο διάστημα προσαρμογής, με διαφορετικές συνέπειες σε 

κάθε τομέα, οι οποίες θα πρέπει να διερευνηθούν ξεχωριστά.  

 

 

Άξονας 3: Χωρική εξειδίκευση των πολιτικών και των στρατηγικών. Πρόβλεψη αποφυγής 

μονοκαλλιεργειών 

 

Κυρίαρχο επίπεδο του σχεδιασμού θα γίνει το μικρο-επίπεδο, στο οποίο θα αναζητηθούν και 

θα αναγνωριστούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που εμπεριέχει, θα διατυπωθούν οι 

προτεραιότητες των κοινωνιών και των οικονομιών, θα αναδειχθούν οι ιδιαίτερες δυναμικές 

και οι διασυνδέσεις του, θα διερευνηθεί η αναπτυξιακή προοπτική για την ισόρροπη ανάπτυξη 

οικονομιών, κοινωνιών και περιβάλλοντος, μέσα από συνεργατικά σχήματα, διαδικασίες 

διαβούλευσης και διεργασίες κυκλικής οικονομίας, αποφεύγοντας την ανάπτυξη 

περιορισμένων δραστηριοτήτων ή ευρύτερων τομέων σε μονοκαλλιέργεια για μία περιοχή. 

Ο σχεδιασμός από το τοπικό επίπεδο να «συνθέτει» στο Περιφερειακό, καθώς βασικές 

μονάδες αναφοράς κατά ΕΕ είναι οι Περιφέρειες, εξειδικεύοντας συνολικές στρατηγικές και 

προτεραιότητες στο Περιφερειακό Επίπεδο, όπου θα συνθέτονται σε ένα Στρατηγικό 

Περιφερειακό Σχέδιο, το οποίο με τη σειρά του θα ιεραρχεί και θα υποστηρίζει 

αποτελεσματικά το Εθνικό Σχέδιο. 
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ΕΞΟΔΟΣ: Δεν αναμένονται σημαντικές διαφοροποιήσεις. 

 

 

Άξονας 4: Επαναλειτουργία των κλειστών βιομηχανικών μονάδων, με προτεραιότητα στα 

συνεργατικά σχήματα 

 

Στην αναζήτηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των οικονομιών, δεν είναι δυνατό να μην 

μπει σε πρώτη προτεραιότητα η αξιοποίηση του αδρανούς μηχανολογικού εξοπλισμού, των 

κλειστών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, της υψηλής τεχνογνωσίας των ανέργων σήμερα τέως 

εργαζομένων στους κλάδους της μεταποίησης, ο πραγματικός «πλούτος» της ελληνικής 

οικονομίας. 

Για την επαναλειτουργία τους να προωθηθούν –εφόσον αυτό είναι δυνατό- συνεργατικά 

σχήματα, με τη συμμετοχή των παλιών εργαζόμενων των επιχειρήσεων αυτών. Η νέα 

επιχείρηση δεν θα μεταφέρει τα οικονομικά βάρη και τις υποχρεώσεις του παρελθόντος, ενώ 

η λειτουργία τους θα βασίζεται σε ένα βιώσιμο επιχειρηματικό σχέδιο και στα νέα δεδομένα 

του σχεδιασμού. 

Η συνολική διαδικασία να προχωρήσει αποκλειστικά με την ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου 

και να ενταχθούν στον αναπτυξιακό σχεδιασμό των Περιφερειών. 

Η μεθοδολογία να υλοποιήσει ταχύτατα την πλήρη καταγραφή των πτωχευμένων και υπο-

πτώχευση βιομηχανιών και να προχωρήσει στην αρχική τυπολογία τους. 

 

ΕΞΟΔΟΣ: Θα διευκολύνει σημαντικά τη συνολική διαδικασία, αλλά και επιμέρους περιπτώσεις, 

καθώς το Δημόσιο θα μπορεί να προχωρήσει χωρίς εμπόδια κανονιστικού χαρακτήρα στη 

ρύθμιση των χρεών και στην υλοποίηση των βιώσιμων σχεδίων αναδιάρθρωσης των 

επιχειρήσεων, καθώς και στην αλλαγή προς όφελος του Δημόσιου Συμφέροντος του σχετικού 

θεσμικού πλαισίου. Τα εμπόδια αυτά ήδη ορθώνονται από τις Τράπεζες, οι οποίες φαίνεται να 

έχουν στην περίπτωση της χώρας μας τον κυρίαρχο ρόλο στον αναπτυξιακό σχεδιασμό, πέρα 

από κάθε συνήθη διεθνή πρακτική και εμπειρία. Δυσκολίες μπορούν να δημιουργήσουν και 

διαδικασίες της ΟΝΕ και της ΕΕ, καθώς και οι Θεσμοί. 

 

 

Άξονας 5: Έμφαση του παραγωγικού μοντέλου της χώρας στα τελευταία στάδια των 

Διεθνών Αλυσίδων Αξίας 
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Βασικό ζητούμενο πρέπει να γίνει η δραστηριοποίηση των Ελληνικών επιχειρήσεων στα 

περισσότερο προηγμένα στάδια των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας, στοχεύοντας σε τελικό 

προϊόν ποιότητας, στη δημιουργία ελληνικού brand name και στην επίτευξη προστιθέμενης 

αξίας εντός της χώρας. Σε αντίθεση με το όραμα του νεοφιλελευθερισμού για πολύ φτηνή 

εργασία και δραστηριότητες φασόν, το δικό μας όραμα να εστιάζει στον κόσμο της εργασίας 

και στην πραγματική ανάπτυξη της οικονομίας μας, που δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με 

την ανάπτυξη της κοινωνίας συνολικότερα. 

Οι πολιτικές που αφορούν τις Αλυσίδες Αξίας δεν μπορούν να είναι μόνο Εθνικές, εξαιτίας 

της παγκόσμιας διασυνδεσιμότητάς τους. Απαιτούν την ανάπτυξη εξειδικευμένης 

μεθοδολογίας, που θα ξεκινά από τη χαρτογράφηση των Αλυσίδων Αξίας στο Εθνικό Επίπεδο, 

θα αναγνωρίζει τις πιθανές κατατμήσεις τους, θα διαπιστώνει τις διασυνδέσεις του εντός 

δομημένων τυπικών ή άτυπων δικτύων, θα προχωρά σε ανάλυση ως προς τη σχέση Εθνικό – 

Παγκόσμιο, ώστε να περνά σε συγκεκριμένες πολιτικές που αφορούν τόσο το επίπεδο της 

εθνικής πολιτικής, όσο και τη συνέπεια άσκησης της πολιτικής της χώρας σε παγκόσμιο 

επίπεδο, μέσα από τη συμμετοχή της σε παγκόσμιους οργανισμούς, διακρατικές συνεργασίες 

και φόρουμ. 

Στα σύγχρονα δεδομένα, η βέλτιστη προσέγγιση των Αλυσίδων Αξίας είναι η ανάλυση και η 

αποτύπωσή τους στην μορφή δικτύων, με δομημένες αλληλεπιδράσεις μεταξύ όλων των 

διαφορετικών εταίρων, σε ένα ενιαίο βιομηχανικό σύστημα. Οι νέες τάσεις αναδεικνύουν την 

επικράτηση των clusters, την ανεπάρκεια της αγοράς να ρυθμίσει από μόνη της τη λειτουργία 

τους, την κατεύθυνση στην ταχύτατη ενσωμάτωση των υπηρεσιών –ιδιαίτερα αυτές που 

αφορούν το στάδιο «μετά την πώληση» στη λογική της «Κυκλικής Οικονομίας»- τον ιδιαίτερο 

ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε αυτές, την τάση για μετάθεση της 

παραγωγικής διαδικασίας πλησιέστερα στα κέντρα ζήτησης, την ανάδειξη της Έρευνας και 

Τεχνολογίας ως κρίσιμου παράγοντα ανάπτυξης των Αλυσίδων Αξίας. 

 

ΕΞΟΔΟΣ: Θεωρητικά θα περιορίσει τη μεταφορά τεχνογνωσίας που ενισχύει τη στρατηγική 

αυτή επιλογή, στην πραγματικότητα όμως η διαδικασία αυτή ουδέποτε αναπτύχθηκε στη 

χώρα μας, καθώς η επιλογή των προηγμένων χωρών του Βορρά στην Ε.Ε. μας θέλει στα αρχικά 

στάδια των Αλυσίδων Αξίας, για να παραμένουν σε αυτές οι παραγόμενες υπεραξίες.  

Σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται ιδιαίτερη προετοιμασία και διασύνδεση των πολιτικών που θα 

διαμορφωθούν σχετικά με τις Διεθνείς Αλυσίδες Αξίας με την ασκούμενη Νομισματική 

Πολιτική και τον τρόπο που αλληλεπιδρούν, τομέα που ήδη υστερούν σημαντικά η πολιτικές 

προσεγγίσεις στη χώρα μας. 

 

 

Άξονας 6: Ενίσχυση της διάχυσης καινοτομίας και υψηλής τεχνολογίας στις παραγωγικές 

μονάδες 
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Στην κατεύθυνση της καινοτομίας το πρώτο βήμα έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια: η  Ελλάδα 

διέθετε το υψηλότερης ειδίκευσης εργατικό δυναμικό σε όλο τον πλανήτη. Δεν μένει παρά να 

το φέρουμε πίσω στη χώρα, να του δώσουμε εργασία και να οργανώσουμε τον τρόπο που θα 

μπορεί να αξιοποιήσει τις γνώσεις του, δημιουργώντας τις κατάλληλες υποδομές, τις 

διαδικασίες, τα κίνητρα και τα χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε να γίνει αποτελεσματική και 

αποδοτική η εργασία του. 

Η στόχευση άλλωστε του σχεδιασμού σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλάζει από την 

περίοδο 2014-2020. Προτεραιότητα γίνεται η ανάπτυξη της βιομηχανίας, με έμφαση στα 

προχωρημένα στάδια των αλυσίδων αξίας, προαπαιτούμενο την ανάπτυξη της καινοτομίας και 

εργαλείο τα συνεργατικά σχήματα. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται κυρίως μέσω της «Στρατηγικής για 

την Έξυπνη Εξειδίκευση» (RIS3), στην οποία έχουν επιλεγεί –με λίγο αυθαίρετο τρόπο κατά την 

άποψή μου- οι οκτώ (8) τομείς της οικονομίας, οι οποίοι κρίνονται ότι πρέπει να 

«προηγηθούν» στην αναπτυξιακή στρατηγική και να ενισχυθούν ιδιαίτερα. Επίσης, θέτει 

όρους, δομές και διαδικασίες υλοποίησης της στρατηγικής αυτής, στα διαφορετικά χωρικά 

επίπεδα, στη σωστή κατά τη γνώμη μου κατεύθυνση, εφόσον τηρηθούν και υλοποιηθούν.  

 

ΕΞΟΔΟΣ: Μπορεί να επηρεαστεί η χρηματοδότηση δημιουργίας σχετικών δομών. Στην 

περίπτωση αυτή θα επιλεγούν οικονομικότερες, αλλά εξίσου αποτελεσματικές εναλλακτικές 

αντίστοιχες δομές, όπως π.χ. αυτές που αναπτύσσονται στη φιλοσοφία των Commons και 

πετυχαίνουν εξοικονόμηση ακόμα και 90% του συνολικού κόστους υλοποίησης και 

λειτουργίας. 

Οι σχετικές στρατηγικές θα διευρυνθούν και σε άλλους τομείς της οικονομίας, μετά από 

πληρέστερη επανεξέταση των «Κρίσιμων» Τομέων για την καινοτομία, στα νέα δεδομένα που 

θα διαμορφωθούν. 

  

 

Άξονας 7: Ενίσχυση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

 

Στο νέο αυτό σκηνικό που διαμορφώνεται, η Τοπική Αυτοδιοίκηση φαίνεται να μπορεί να 

παίξει ένα σημαντικό ρόλο και να αναδειχθεί στον κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχία του 

εγχειρήματος. Όπως ανέφερα νωρίτερα, ο νέος σχεδιασμός οφείλει να δίνει έμφαση στο 

τοπικό επίπεδο, στα πλεονεκτήματα που αυτό θα αναδείξει, στις συνεργασίες που μπορεί να 

αναπτύξει, στις δικτυώσεις που θα διαρθρώσει στα παραπάνω χωρικά επίπεδα. Η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, ως η θεσμική έκφραση του τοπικού, μπορεί να υποστηρίξει αποτελεσματικά τη 

διάχυση της γνώσης, την ενίσχυση των συνεργασιών, την οργανωτική στήριξη, την ισόρροπη 
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ανάπτυξη των διαφορετικών δραστηριοτήτων, τη διευκόλυνση των διασυνδέσεων, την 

αποφυγή των μονοκαλλιεργειών, την εξωστρέφεια. 

Συγκεκριμένα μπορεί να γίνει  ο παράγοντας-κλειδί για την παραγωγική ανασυγκρότηση της 

χώρας, παρεμβαίνοντας ουσιαστικά και αποτελεσματικά σε τομείς-κλειδιά του σχετικού 

σχεδιασμού στο εθνικό και το περιφερειακό επίπεδο, συντονίζοντας, υποστηρίζοντας και 

διαμορφώνοντας: 

 Ειδικό χωρικό σχεδιασμό, με στοχευμένες αστικές παρεμβάσεις και εξειδικευμένη 

στρατηγική στην κατεύθυνση της ανάδειξης και της αξιοποίησης των συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων της περιοχής και των κατοίκων της, ως το βασικό «περιουσιακό» της 

στοιχείο. 

 Ταυτότητα πόλης, αποδίδοντας πληρέστερα συγκεκριμένη χωρική ταυτότητα, ώστε να 

διαμορφωθεί μια κεντρική ιδέα για τα χαρακτηριστικά και τη χωρική ιδιαιτερότητα της 

περιοχής, ενώ παράλληλα να βελτιώσει την αναγνωρισιμότητά της στο υπερτοπικό 

επίπεδο. 

  Όραμα για την πόλη, που θα το συνδιαμορφώσουν από κοινού κάτοικοι, 

δραστηριότητες, φορείς κ.α., μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες. 

 Διαδικασίες που θα εκπαιδεύσουν τους διαφόρους εμπλεκόμενους στη δημιουργία 

συνεργατικής συνείδησης και θα υποστηρίξουν τη δημιουργία και τη λειτουργία 

κοινών σχημάτων. 

 Δομές καινοτομίας και υποστηρικτικές δομές, για τη δημιουργία νέας γνώσης και την 

αποτελεσματική διάχυσή της. 

 Υπηρεσίες υψηλής τεχνογνωσίας, για την αποτελεσματική υποστήριξη των μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων. 

 Γραφεία πληροφόρησης πολιτών και επιχειρήσεων, σχετικά με τα διαθέσιμα (κατά 

περίπτωση) χρηματοδοτικά εργαλεία. 

Οι δραστηριότητες αυτές θα αλλάξουν τη δομή και τη συνολική φιλοσοφία του τρόπου 

λειτουργίας της Διοίκησης στο τοπικό επίπεδο, ωστόσο αξιολογούνται ως ιδιαίτερα 

υποστηρικτικές και στην κατεύθυνση της επανεκκίνησης της οικονομίας συνολικά. Την ίδια 

στιγμή, εκτιμάται ότι θα δημιουργήσουν ιδιαίτερες συνθήκες ανάπτυξης στις περιοχές που θα 

οργανωθούν καλύτερα, βελτιώνοντας σημαντικά τα οικονομικά Δήμων, επιχειρήσεων της 

περιοχής και πολιτών, αξιοποιώντας στο μέγιστο  τις δυνατότητες για την επίτευξη 

πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων. 

 

ΕΞΟΔΟΣ: Δεν αναμένονται σημαντικές διαφοροποιήσεις. 
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Άξονας 8: Πρόβλεψη για την εξοικονόμηση των ήδη περιορισμένων πόρων του Δημοσίου 

 

Τα διαθέσιμα κονδύλια θα είναι ιδιαίτερα περιορισμένα, κάτι που έχει ήδη γίνει ευρύτερα 

γνωστό. Στη δεδομένη μικρή διαθεσιμότητα οφείλει να βασιστεί ένα ρεαλιστικό σχέδιο. Στην 

κατεύθυνση αυτή, υποστηρικτικά θα λειτουργήσουν: 

 Η αξιοποίηση διαθέσιμων κλειστών –ακόμα και άδειων- βιομηχανικών εγκαταστάσεων και 

εξοπλισμού. 

 Η χρήση κεφαλαίων αναμόχλευσης για τη χρηματοδότηση της έναρξης. 

 Η αποφυγή της επιβάρυνσης του προϋπολογισμού με συστηματικά λάθη, με την αρχική 

εφαρμογή ελεγχόμενων «Πιλότων», ώστε να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν έγκαιρα 

πιθανές δυσχέρειες και αστοχίες του σχεδίου. 

 Εφαρμογή διαδικασιών Commons για την καινοτομία και την πατέντα. 

 

ΕΞΟΔΟΣ: Θα περιορίσει περαιτέρω τα διαθέσιμα κεφάλαια του Δημοσίου και θα αυξήσει το 

κόστος των εισαγωγών. Από την άλλη η δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης νομισματικής 

πολιτικής, θα επιλύσει το ιδιαίτερα οξυμένο σήμερα πρόβλημα ρευστότητας που εμφανίζει η 

αγορά. Το γεγονός αυτό θα ενεργήσει ιδιαίτερα θετικά στην απρόσκοπτη λειτουργία των 

βιομηχανικών μονάδων..  

Θα αλλάξει σημαντικά τον τρόπο και το ύψος  χρηματοδότησης από τα ΕΣΠΑ, μειώνοντας 

σημαντικά τα διαθέσιμα κεφάλαια, μέχρι και το ενδεχόμενο μηδενισμού τους.  

Κυρίαρχο χρηματοδοτικό εργαλείο θα γίνει ξανά ο Επενδυτικός – Αναπτυξιακός Νόμος, οπότε 

θα υπάρχει μεγαλύτερη στόχευση στην ανάπτυξη της οικονομίας και όχι στην άτυπη 

χρηματοδότηση των βιομηχανικών προϊόντων των προηγμένων χωρών της Ε.Ε., όπως 

προκύπτει σήμερα από σειρά έγκυρων σχετικών αξιολογήσεων. 
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Άξονας 9: Έμφαση στην Ευελιξία, σε όλα τα στάδια λειτουργίας των μονάδων. 

 

Το νέο παραγωγικό μοντέλο θα δίνει έμφαση στην ευέλικτη παραγωγή και στη διάθεση στην 

αγορά μικρότερων ποσοτήτων τελικού προϊόντος, ανάλογα με τη ζήτηση που θα υπάρχει στην 

αγορά. Με την επιλογή αυτή θα διευκολυνθεί η διάθεση ελληνικού προϊόντος στο εμπόριο, 

αρχικά στην εσωτερική αγορά, καθώς και η διαφοροποίηση του προϊόντος στην εσωτερική και 

τη διεθνή αγορά. 

Την ίδια στιγμή, θα δοθεί έμφαση στη δημιουργία καταξιωμένων Ελληνικών brand names. 

Βασική προτεραιότητα η δυνατότητα για αξιόπιστη και συνεχή τροφοδότηση στις ποσότητες 

που θα ζητούνται (ακόμα και περιορισμένες) προς τα εμπορικά καταστήματα και τους άλλους 

τόπους διάθεσης των προϊόντων. 

 

ΕΞΟΔΟΣ: Σε περίπτωση εξόδου της χώρας από το ευρώ, αναμένεται –όπως έχει ήδη 

σημειωθεί- βελτίωση της ρευστότητας, γεγονός που θα λειτουργήσει θετικά και στον άξονα 

αυτό.  

Αντίθετα, η αρχική έλλειψη συναλλάγματος θα έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις. 

 

 

Άξονας 10: Αναβάθμιση των άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων σε ΒΙΠΕ - Χωροθέτηση 

της Βιομηχανίας σε οργανωμένους χώρους 

 

Ο σχεδιασμός οφείλει να καθορίσει, οριοθετήσει, πολεοδομήσει και οργανώσει ειδικούς 

χώρους, μέσα στους οποίους θα δραστηριοποιούνται οι βιομηχανίες και οι βιοτεχνίες 

ευχερέστερα, λειτουργικότερα, φιλικότερα προς το περιβάλλον και τις άλλες χρήσεις, ενώ 

παράλληλα θα αναπτύσσουν αποτελεσματικότερα τις παραγωγικές τους δικτυώσεις με τις 

άλλες συμβουλευτικές επιχειρήσεις, την έρευνα-τεχνολογία, τους πελάτες τους, τους φορείς 

κ.α. 

Οι περιοχές αυτές οργανώνονται από τον Φορέα Ανάπτυξής τους, στη βάση ενός ρυθμιστικού 

σχεδίου, εφοδιάζονται με το σύνολο των δικτύων υποδομής και διατίθενται σε μορφή 

γηπέδων για την εγκατάσταση των επιχειρήσεων, στις οποίες και παρέχονται σημαντικές 

πρόσθετες υπηρεσίες και κίνητρα. 

Η νομοθεσία εξειδικεύει σε: 

 Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙ.ΠΕ.), για όλες τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες 

 Βιομηχανικά Πάρκα (ΒΙ.ΠΑ.), χώροι που μπορούν να φιλοξενήσουν τις βιομηχανικές και 

βιοτεχνικές δραστηριότητες μέσης και χαμηλής όχλησης 
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 Βιοτεχνικά Πάρκα (ΒΙΟ.ΠΑ.), χώροι για δραστηριότητες βιομηχανικού και βιοτεχνικού 

χαρακτήρα αποκλειστικά χαμηλής όχλησης, καθώς και επαγγελματικών εργαστηρίων 

 Τεχνοπόλεις για βιομηχανίες νέας και υψηλής τεχνολογίας, ερευνητικές και εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες καθώς και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Οι χώροι αυτοί 

χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα περιβάλλοντος και δύνανται να περιλαμβάνουν 

οικιστικά συγκροτήματα, στα οποία ενσωματώνονται οι αναγκαίες αστικές λειτουργίες. 

Ωστόσο, όλες τις προηγούμενες δεκαετίες λίγο λειτούργησαν οι κανόνες μίας συστηματικής 

και ορθολογικής χωροθέτησης των επιχειρήσεων, υιοθετώντας πρότυπα μίας άναρχης και 

εχθρικής προς το περιβάλλον, και –τελικά- για τις επιχειρήσεις, γεωγραφικής ανάπτυξης.  

Έτσι, δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα οι περισσότερες βιομηχανίες συγκεντρώνονται σε άτυπες – 

μη θεσμοθετημένες βιομηχανικές συγκεντρώσεις, με αποτέλεσμα να μην απολαμβάνουν μία 

σειρά από υπηρεσίες και να στερούνται σύγχρονων – αξιόπιστων υποδομών. Οι περιοχές των 

Οινοφύτων και του Κορωπίου είναι δύο χαρακτηριστικές από τις συγκεντρώσεις αυτές. 

Ο σχεδιασμός οφείλει άμεσα να διορθώσει την παρέκκλιση αυτή και να προχωρήσει ταχύτατα 

σε παρεμβάσεις χωρικού, θεσμικού, ρυθμιστικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα, αξιοποιώντας 

τις ήδη υπάρχουσες υποδομές –για να περιορίσει το κόστος τους, διοχετεύοντας το 

μεγαλύτερο μέρος των διαθέσιμων κονδυλίων σε καθαρά αναπτυξιακές επιλογές- με την 

στρατηγική της αναβάθμισης των ήδη διαθέσιμων άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων σε 

«Οργανωμένους Χώρους» Υποδοχής Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών και λοιπών σχετικών 

Επιχειρήσεων, οργανώνοντας και αναπτύσσοντας το σύνολο των αναγκαίων για το σκοπό αυτό 

παρεμβάσεων. 

Η στρατηγική αυτή θα είναι και το προαπαιτούμενο και πρώτο στάδιο για τη «βελτίωση του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος των βιομηχανικών δραστηριοτήτων», βασικό αίτημα των 

συνδέσμων των βιομηχάνων, παράλληλα με τον εξορθολογισμό των αδειοδοτήσεων, εφόσον 

οι χωροθετήσεις λαμβάνουν χώρα εντός των οργανωμένων υποδοχέων. 

Το μέτρο αυτό θα οδηγήσει και σε σημαντικό περιορισμό των επιπτώσεων της μεταποίησης 

στο περιβάλλον, καθώς το σύνθετο ζήτημα της διαχείρισης των επικινδύνων αποβλήτων που 

παράγει θα διαχειρίζεται με τον άριστο και ορθολογικότερο τρόπο, αντίθετα από τη συνήθη 

πρακτική –μέχρι και σήμερα- της ανεξέλεγκτης διάθεσής τους σε φυσικούς υποδοχείς (πχ. 

Αισωπός). 

Η επιλογή αυτή προτείνεται να προχωρήσει παράλληλα με την μη χωροθέτηση νέων ΒΙΠΕ για 

2 τουλάχιστον χρόνια στην ελληνική επικράτεια, ώστε να εξοικονομηθούν πόροι και να 

αποφευχθούν κερδοσκοπικά παιχνίδια real estate. 

 

ΕΞΟΔΟΣ: Δεν αναμένονται σημαντικές διαφοροποιήσεις. 
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Άξονας 11: Προστασία του περιβάλλοντος, σχεδιασμός στις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης 

και της Κυκλικής Οικονομίας. 

 

Η μεταποιητική δραστηριότητα μπορεί να αναπτυχθεί προβλέποντας τις λιγότερες δυνατές 

επιπτώσεις προς το περιβάλλον, ακολουθώντας τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της 

κυκλικής οικονομίας.  

Για το σκοπό αυτό, μπορούν να προταθούν: 

 Χωροθέτηση των παραγωγικών μονάδων αποκλειστικά εντός ειδικά οργανωμένων 

περιοχών, όπως αναπτύχθηκε στον προηγούμενο άξονα. 

 Αλλαγή του συνολικού μοντέλου ανάπτυξης των παραγωγικών δραστηριοτήτων στις αρχές 

της «Κυκλικής Οικονομίας», με την αλλαγή της εστίασης στην επαναχρησιμοποίηση, 

επισκευή, ανανέωση και ανακύκλωση υφιστάμενων υλικών και προϊόντων. 

 Παρεμβάσεις στο σχεδιασμό των προϊόντων: Στροφή στο επώνυμο προϊόν, με παράταση 

της διάρκειας ζωής του, σχεδιασμό με γνώμονα την ανθεκτικότητα, την 

επαναχρησιμοποίηση, την επισκευή, την ανακατασκευή και την ανακύκλωση. 

 Εφαρμογή αξιόπιστων διαδικασιών διαχείρισης των βιομηχανιών λυμάτων, ιδιαίτερα των 

τοξικών. 

 Επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων 

 Συστηματικοί έλεγχοι σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, από κατάλληλα 

στελεχωμένο φορέα του Δημοσίου, με σαφέστατες αρμοδιότητες και ευθύνες. 

 Ενεργειακή πολιτική για την υιοθέτηση και την εφαρμογή εξειδικευμένων πολιτικών, με 

σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας, με έμφαση την ενεργοβόρα βιομηχανία, καθώς και την 

ευρύτερη υιοθέτηση της χρήσης ΑΠΕ. 

 Συστηματική ανάπτυξη υπηρεσιών υποστήριξης του πελάτη, μετά την πώληση του 

προϊόντος 

 

ΕΞΟΔΟΣ: Θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα ο άξονας αυτός, σε περίπτωση εξόδου της χώρας 

από το ευρώ, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος να οδηγηθεί ο σχεδιασμός σε αναγκαστικές 

«εκπτώσεις» εναντίον του περιβάλλοντος και των μικρο-κοινωνιών, με το πρόσχημα της 

έντονης κρίσης της αγοράς, ιδιαίτερα κατά το αρχικό στάδιο. Είναι σημαντικό να επισημάνω 

ότι οι σχετικές επιπτώσεις είναι μη αντιστρεπτές και παρεμποδίζουν ιδιαίτερα την 

αναπτυξιακή προοπτική σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα.  

Παράλληλα, να τονιστεί ότι το μοντέλο της Κυκλικής Οικονομίας είναι περισσότερο 

προσαρμοσμένο σε συνθήκες συνολικής κρίσης, έλλειψης πόρων και παραγωγικής 

ανασυγκρότησης. 
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ΑΞΟΝΑΣ 12: Ανάπτυξη της απασχόλησης, συνεργατικών σχημάτων και εγχειρημάτων 

Κοινωνικής Οικονομίας στο βιομηχανικό τομέα. 

 

Τα εγχειρήματα της Κοινωνικής Οικονομίας, αν και αποτελούν εδώ και χρόνια βασική 

προτεραιότητα των πολιτικών στις άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, με ιδιαίτερα θετικά  

αποτελέσματα, στην Ελλάδα βρίσκονται ακόμα σε «εμβρυακό» στάδιο. Ιδιαίτερα στον τομέα 

της μεταποίησης, θα τολμήσω να τα χαρακτηρίσω κυριολεκτικά ανύπαρκτα, ενώ θα 

μπορούσαν να προσφέρουν σημαντικές λύσεις, τόσο ως προς τη διάθεση προϊόντων σε 

προχωρημένα στάδια των αλυσίδων αξίας και τη βελτίωση του εισοδήματος των παραγωγών, 

όσο και στην επανεκκίνηση αργουσών και πτωχευμένων βιομηχανικών μονάδων, όπως έχει 

ήδη αναφερθεί νωρίτερα.  

Μόνο κατά τους τελευταίους μήνες παρατηρείται μία ιδιαίτερη κινητικότητα, στην 

κατεύθυνση της δημιουργίας ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος που θα επιτρέψει την ανάπτυξη 

και την ενδυνάμωση των εγχειρημάτων της κοινωνικής οικονομίας. Δεν μένει παρά να δούμε 

και αποτελέσματα, τα οποία μπορεί να είναι ιδιαίτερα κρίσιμα για την επανεκκίνηση της 

βιομηχανίας, με σημαντικές επιπτώσεις στην αναπτυξιακή προοπτική, την καταπολέμηση της 

ανεργίας και την εμβάθυνση της δημοκρατίας στην παραγωγή και την εργασία. 

Στην κατεύθυνση αυτή, κομβικά κρίνονται: 

 οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στο –ανύπαρκτο σήμερα και δυσλειτουργικό- 

θεσμικό πλαίσιο,  

 η συστηματική επικοινωνία των σχετικών πρωτοβουλιών, με την παράλληλη εκπαίδευση 

των κοινωνιών και των επιχειρήσεων στον καινούριο αυτό τύπο οικονομικής 

δραστηριότητας,  

 η δημιουργία των αναγκαίων δομών και εργαλείων για την αποτελεσματική υποστήριξή 

του σε τεχνικο-οικονομικές υποδομές και υπηρεσίες στήριξης υψηλής τεχνογνωσίας, 

 η ανάδειξη των μηχανισμών που θα ενισχύσουν τη δικτύωση των σχετικών εγχειρημάτων 

μεταξύ τους και μέσα από αλυσίδες αξίας, βελτιστοποιώντας τα αναμενόμενα  

πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα 

 η διασύνδεσή τους με τη συνολική αναπτυξιακή στρατηγική, σε όλα τα επίπεδα της 

διοίκησης, καθώς και η κλαδική – τομεακή και χωρική εξειδίκευσή τους 

 

ΕΞΟΔΟΣ: Τα σχήματα αυτά μπορούν να γίνουν ο παράγοντας-κλειδί για την επανεκκίνηση της 

οικονομίας και την τόνωση της απασχόλησης σε περιόδους κρίσης της οικονομίας. Ειδικότερα, 

σε περίπτωση αλλαγής νομίσματος, θα είναι ακόμα σημαντικότερη η αξιοποίησή τους για την 

επανεκκίνηση της οικονομίας. 
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ΑΞΟΝΑΣ 13: Οι πατέντες και η παραγωγή νέας γνώσης ως κοινωνικά αγαθά (Commons) 

 

Η ανάδειξη της «πατέντας» σε «κοινό αγαθό» (Common) είναι μία σύγχρονη στρατηγική, που 

ταχύτατα υιοθετούν οι προηγμένες χώρες του Κέντρου του παγκόσμιου οικονομικού 

συστήματος, καθώς διευκολύνει σημαντικά την ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας και 

επιταχύνει σημαντικά τη αποτελεσματική διάχυσή της στις επιχειρήσεις, λειτουργώντας ως 

κρίσιμος παράγοντας για την οικονομική ανάπτυξη. 

Η λογική του σχεδιασμού που βασίζεται στην αρχή των Commons περιλαμβάνει 

συγκεκριμένες διαδικασίες, πρωτοβουλίες, πρακτικές, μηχανισμούς και εργαλεία, που με 

ιδιαίτερα χαμηλό κόστος μπορούν να υποστηρίξουν αποτελεσματικά μία διαφορετική 

στρατηγική για την ανάπτυξη της βιομηχανίας. 

Τα οφέλη είναι σημαντικά και μετρήσιμα, σε μια σειρά παραγόντων, όπως την εξοικονόμηση 

του κόστους, τη βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, την ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας, την προώθηση της καινοτομίας, την εξωστρέφεια, τη δημιουργία 

θέσεων απασχόλησης και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. 

Σύμφωνα με σχετική μελέτη του ΙΟΒΕ, μόνο στην περίπτωση υλοποίησης πολιτικών για την 

αξιοποίηση εφαρμογών «Ανοικτών Δεδομένων» από τον Δημόσιο Τομέα, αυτή η επιλογή θα 

επιφέρει σημαντική βελτίωση της κατάταξης της χώρας σε όρους ανταγωνιστικότητας κατά 25 

θέσεις, θα βελτιώσει σημαντικά την κατάταξή της σε όρους διαφάνειας κατά 33 θέσεις και θα 

δημιουργήσει πάνω από 6.000 νέες επιχειρήσεις. 

 

ΕΞΟΔΟΣ: Παράγοντας κλειδί για την ανάπτυξη της καινοτομίας εκτός ΟΝΕ. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: 

 

Ολοκληρώνοντας την παρουσίασή μου για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό στην Βιομηχανία σε νέα 

δεδομένα που διαμορφώνονται, θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένα αρχικά συμπεράσματα, 

με σκοπό τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητά του, στην προοπτική μία βιώσιμης 

επανεκκίνησης της βιομηχανίας, ως κρίσιμο παράγοντα για την παραγωγική ανασυγκρότηση 

της χώρας και την τόνωση της απασχόλησης. 

 

1. Είναι πρωταρχική αναγκαιότητα η άμεση διατύπωση και η ταχύτατη υλοποίηση ενός 

στρατηγικού σχεδίου για την επανεκκίνηση της βιομηχανίας, με ευθύνη των αρμόδιων για 

τη βιομηχανία Αρχών στο Υπουργείο Ανάπτυξης, μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες, στις 

οποίες θα συμμετέχει το σύνολο των εμπλεκομένων (Δημόσιο, Επιχειρήσεις, Εργαζόμενοι, 

Φορείς της Έρευνας, Τοπικές Κοινωνίες), χωρίς ιδιαίτερα προνόμια και διακρίσεις. 

2. Το τελικό Σχέδιο να έχει συγκεκριμένες δεσμεύσεις και στοχεύσεις που θα εφαρμοστούν 

άμεσα από την Κεντρική Διοίκηση, η οποία και θα αξιολογηθεί ως προς την υλοποίηση 

αυτή, μέσω συγκεκριμένων δομών και διαδικασιών. 

3. Οι στρατηγικές να εξειδικεύουν κλαδικά-τομεακά και χωρικά. 

4. Το Σχέδιο θα περιλαμβάνει Εναλλακτικά Σενάρια και θα εξειδικεύει σε αυτά, λαμβάνοντας 

υπόψη και το πιθανό ενδεχόμενο εξόδου της χώρας από την ΟΝΕ, με ή χωρίς τη θέλησή 

μας. 

5. Είναι σημαντικό το εντοπισμό του βαθμού ελευθερίας που θα έχει η κεντρική διοίκηση για 

την εφαρμογή του Σχεδίου, στα πλαίσια της ΟΝΕ, των ελέγχων από τους Θεσμούς, τον 

ιδιαίτερο ρόλο του Τραπεζικού Συστήματος, το ντόπιο κατεστημένο, τη διαπλοκή. 

6. Η εφαρμογή των επιλογών θα ξεκινά δίνοντας έμφαση το Τοπικό Επίπεδο, ενώ θα συνθέτει 

στα Περιφερειακά Σχέδια, με ευθύνη των Περιφερειών. 

7. Ο κοινωνικός έλεγχος, η κυκλική οικονομία, η επανεκκίνηση των κλειστών σήμερα 

πτωχευμένων βιομηχανιών, τα εγχειρήματα κοινωνικής οικονομίας, οι στοχευμένες 

πολιτικές, η διάχυση της τεχνογνωσίας, η ορθολογική τεκμηρίωση, η εξοικονόμηση πόρων, 

η προστασία του περιβάλλοντος, η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε 

τόπου και τα commons θα αποτελούν βασικές προτεραιότητες του νέου σχεδίου.  

8. Για να υλοποιηθούν οι απαραίτητες αλλαγές, πρέπει να δρομολογηθούν άμεσα δυναμικές 

και ουσιαστικές παρεμβάσεις στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, την ίδια στιγμή που θα 

διαμορφωθούν νέες σημαντικές δομές, με χαμηλό συγκριτικά κόστος, οι οποίες θα 

αναπτύξουν την καινοτομία και τα συνεργατικά σχήματα, βασικούς παράγοντες επίτευξης 

των προτεινόμενων μετασχηματισμών. 
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