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Η Ελλάδα  
μετά τα μνημόνια

Μένουν στην Ελλάδα  
και ιδρύουν δικές τους επιχειρήσεις!

Ποιες προοπτικές ανοίγονται για τη χώρα μας 
μετά την οκταετή περίοδο οικονομικής κρίσης. 

Τα  μνημόνια οδήγησαν στην κρίση την οποία βίωσε και βιώνει η χώρα 
μας ή είναι η κρίση που οδήγησε στα μνημόνια;  
Μια επιστημονική ανάλυση της μεγαλύτερης κρίσης των τελευταίων 
δεκαετιών στην Ελλάδα.

Σχεδόν οι μισοί φοιτητές του ΟΠΑ βρίσκουν δουλειά πριν ακόμη τε-
λειώσουν τις σπουδές τους, ενώ 8 στους 10 απασχολούνται αμέσως 
μόλις αποφοιτήσουν, όπως δείχνει μεγάλη έρευνα για τα ποσοστά 
απορρόφησης αποφοίτων του Ιδρύματος στην αγορά εργασίας.

ΘΕΜΑ σελ. 8-9 ΕΡΕΥΝΑ σελ. 10-11

ΕΡΕΥΝΑ  σελ. 4-5

Συνολικές επενδύσεις άνω των $120 δισ. τα τελευταία τρία χρόνια  
σε έναν από τους πλέον αναπτυσσόμενους ψηφιακούς κλάδους διεθνώς.

Εταιρείες FinTech  
και προοπτικές για την Ελλάδα

ΔΙΕΘΝΗ σελ. 14 ΑΠΟΨΗ σελ. 6 Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ σελ. 18

Δύσκολες διαπραγματεύσεις, 
υψηλές προσδοκίες    

Ψηφιακές τεχνολογίες
Το τέλος της ανθρώπινης σκέψης; 

Όλο και πιο πολλοί φοιτητές 
του ΟΠΑ στηρίζουν τα 
Κοινωνικά Φροντιστήρια

Πολύπλοκες προβλέπονται οι συζητήσεις με-
ταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πριν 
ξεκινήσει να υλοποιείται το ένατο κατά σειρά 
Πρόγραμμα-Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την Έρευνα και την Καινοτομία.

Μας κάνουν εξυπνότερους τελικά οι ψηφιακές 
τεχνολογίες ή μήπως όχι;

Συνεχώς αυξανόμενος ο αριθμός των φοιτητών 
του ΟΠΑ που συμμετέχουν στις εθελοντικές δρά-
σεις του Ιδρύματος.



02 Editorial NEWS

Εφημερίδα  
του Οικονομικού  
Πανεπιστημίου Αθηνών
Free Press, Τεύχος 25 
Ιστοσελίδα: 
www.aueb.gr/opanews

Εκδότης 
Oικονομικό  
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διεύθυνση – Αρχισυνταξία 
Σταθακόπουλος Βλάσης

Επιμέλεια ύλης 
Εργαστήριο Επιχειρησιακής  
Επικοινωνίας (BCLab)

Συντακτική ομάδα  
Θεοδωροπούλου Ελευθερία 
Κακούρος Γιώργος 
Καραγιάννη Πετρούλα 
Λυμπερόπουλος Δημήτρης 
Σπανού Λιζέτα

Επιμέλεια κειμένων 
Κώτση Αντωνέτα

Γραφιστική επιμέλεια  
INCONCEPT LTD

Η ENTRUST έχει επιμεληθεί  
τη σχεδίαση λογοτύπου της 
«OΠA News».

Φωτογραφίες 
Φωτογραφική Oμάδα του ΟΠΑ 
Αρχείο του ΟΠΑ 
Image Βank

Εκτύπωση  
PressiousArvanitidis  
216 100 5100

Επικοινωνία 
opanews@aueb.gr

Ενυπόγραφα άρθρα και από-
ψεις δεσμεύουν μόνον τους 
συντάκτες τους. Επιτρέπεται η 
αναδημοσίευση οποιουδήποτε 
μέρους της ύλης της εφημερί-
δας, αρκεί να είναι ακριβής και 
να αναφέρεται η πηγή.

NEWS

Εμμανουήλ Γιακουμάκης
Πρύτανης του ΟΠΑ

Κ ορυφαίοι Έλληνες οικονομολόγοι, που έχουν διακριθεί στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό για το ερευνητικό τους έργο, αναλύουν ποιες αστοχίες στην οι-
κονομική πολιτική του παρελθόντος έκαναν τη χώρα μας ευάλωτη στην οι-

κονομική κρίση. Παράλληλα, διαμορφώνουν προτάσεις για στοχευμένες ριζικές 
αλλαγές.
Η παγκόσμια οικονομική κρίση, η οποία ξεκίνησε από τον χρηματοπιστωτικό τομέα 
το 2008 και σύντομα γενικεύτηκε, έπληξε την Ελλάδα με αναπάντεχη σφοδρότητα. 
Τα εισοδήματα κατέρρευσαν, η ανεργία εκτινάχθηκε στο 27%, ενώ τα μισά τραπεζι-
κά δάνεια σταμάτησαν να εξυπηρετούνται. Γιατί συνέβη αυτό και τι πρέπει να γίνει 
ώστε να μην επαναληφθεί; Είναι προτιμότερο να μείνουμε στο ευρώ ή να επιστρέ-
ψουμε στη δραχμή; Τι θα κάνουμε με το τεράστιο δημόσιο χρέος; Μπορεί να γίνει 
βιώσιμο το κοινωνικό κράτος; Πρέπει να συμβιβαστούμε με την ιδέα μιας ατέρμο-
νης λιτότητας;
Το βιβλίο ξεκινά με μία εμπεριστατωμένη ανάλυση της κατάστασης στην οποία 
βρισκόταν η ελληνική οικονομία πριν από την κρίση και της αντίδρασής της όταν 
αυτή ενέσκηψε. Στη συνέχεια εξετάζεται η σκοπιμότητα της προσχώρησης της 
χώρας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ).
Κατόπιν το βιβλίο επικεντρώνεται σε διαφορετικά πεδία πολιτικής. Όλα συνδέο-
νται, αμέσως ή εμμέσως, με τη σοβούσα οικονομική κρίση, αναλύονται στο πλαίσιο 
της τρέχουσας κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας και συνοδεύονται από ρε-
αλιστικές εναλλακτικές προτάσεις πολιτικής.
Τα θέματα που θίγονται ποικίλλουν: από μακροοικονομικά ζητήματα και προβλήμα-
τα εμπορικού ισοζυγίου έως τις αγορές εργασίας, προϊόντων και υπηρεσιών, τον 
χρηματοοικονομικό τομέα, τις ιδιωτικοποιήσεις ή τη φορολογία. Θίγονται επίσης 
θέματα εκπαίδευσης, υγείας και δικαιοσύνης, όπως και η μάστιγα της διαφθοράς 
και –σε δύο διαφορετικά κεφάλαια– η δημόσια διοίκηση.
Για τους συγγραφείς του τόμου, εκείνο που χρειάζεται η χώρα είναι διαρθρωτι-
κές μεταρρυθμίσεις, που θα της επιτρέψουν να εισέλθει σε σταθερή πορεία ανασυ-
γκρότησης, μακρόπνοης ανάπτυξης και ευημερίας.

Αξίζει να διαβάσετε
της Χριστίνας Δεληόγλου,  
Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης του ΟΠΑ

Πέρα από τη λιτότητα
Για μια νέα δυναμική στην ελληνική οικονομία
Επιστημονική επιμέλεια: Δημήτρης Βαγιανός, Νίκος Βέττας, Κώστας Μεγήρ, Χριστόφορος Πισσαρίδης |  
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2017 | 816 σελ.

Ο ι κοινωνίες που αισιοδοξούν για 
το μέλλον τους έχουν εμπιστο-
σύνη στη νέα γενιά και ιδιαίτερα 

στους νέους που σπουδάζουν στα πανε-
πιστήμια. Στα πανεπιστήμια οικοδομεί-
ται το μέλλον της κοινωνίας. Η γνώση 
που παράγεται στα πανεπιστήμια και οι 
καλά καταρτισμένοι νέοι επιστήμονες 
αποτελούν φάρους για μια πορεία σε 
ανοιχτό πέλαγος, όπου συχνά υπάρχουν 
φουρτούνες και ομίχλη.
Η Σύγκλητος του ΟΠΑ, με έμφαση και 
κατ’ επανάληψη, έχει υπερασπιστεί 
το δικαίωμα όλων των μελών της πα-
νεπιστημιακής κοινότητας να ζουν σε 
ένα περιβάλλον κατάλληλο για έρευνα 
και διδασκαλία, που εμπνέει για πρόο-
δο και δημιουργικότητα και ταιριάζει 
σε ένα κύτταρο πολιτισμού όπως είναι 
το πανεπιστήμιο. Ειδικότερα, η Σύγκλη-

τος έχει ζητήσει από τους αρμόδιους 
φορείς της Πολιτείας να δράσουν με-
λετημένα και συστηματικά για την άμε-
ση και μόνιμη απομάκρυνση διακινητών 
και χρηστών ναρκωτικών ουσιών από 
τους χώρους και δρόμους με τους οποί-
ους γειτνιάζει το πανεπιστήμιο. Μέχρι 
σήμερα λύση δεν έχει δοθεί.
Στο ενδεχόμενο που το παραπάνω πρό-
βλημα δεν επιλυθεί, τα μηνύματα θα εί-
ναι πολλά και ανησυχητικά. Ένα πρώτο 
μήνυμα θα είναι ότι η παραβατικότη-
τα κυριαρχεί έναντι της νομιμότητας 
και του δημοσίου συμφέροντος. Οφεί-
λουμε να έχουμε πάντα κατά νου ότι 
η όποια αποτυχία της δημοκρατίας να 
επιλύσει τα καθημερινά προβλήματα 
εκτρέφει αυταρχικές αντιλήψεις που 
εγκυμονούν κινδύνους. Μέρος της κοι-
νωνίας προσχωρεί σε απόψεις που υιο-

θετούν λογικές παλικαρισμών και βίας 
και εκτρέφουν εθνικισμούς και διχα-
σμούς. Σε μικροσκοπικό επίπεδο, η επι-
κράτηση της παραβατικότητας έναντι 
του νόμου κατά κανόνα ευνοεί τη σύ-
σταση ομάδων που παρέχουν προστα-
σία με το αζημίωτο. Και, όταν αυτά τα 
φαινόμενα παίρνουν έκταση, η κοινωνία 
καταλαμβάνεται από φόβο και τρόμο 
και σύρεται στη σιωπή και στην ιδιώ-
τευση.

Το συμφέρον ολόκληρης της κοινωνίας 
απαιτεί όπως το δημόσιο πανεπιστήμιο, 
σε συνθήκες ελευθερίας και ειρήνης, 
αφεθεί απερίσπαστο στο ακαδημαϊκό 
του έργο. Σεβασμός στο πανεπιστήμιο 
σημαίνει οικοδομούμε ένα καλύτερο 
μέλλον.

Το μέλλον οικοδομείται σήμερα
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Εικόνες γύρω από το κτήριο της οδού Πατησίων που δεν ταιριάζουν  
σε ένα ακαδημαϊκό  Ίδρυμα.

Να δοθεί λύση  
στο πρόβλημα της παρουσίας τοξικομανών  

έξω από το κτήριο του ΟΠΑ

η περιοχή γύρω από το ιστορικό κτή-
ριο του Ιδρύματος μπορεί να μεταβλη-
θεί σε οργανωμένο στέκι διακίνησης 
ναρκωτικών. Την περίοδο εκείνη η 
κοινότητα του ΟΠΑ είχε ζητήσει πάλι 
τη συνδρομή των αρμόδιων Αρχών 
για να επιλυθεί το πρόβλημα, χωρίς 
όμως αποτέλεσμα.
Σήμερα οι φοιτητές και φοιτήτριες 
του ΟΠΑ συναντούν καθημερινά έξω 
από το πανεπιστήμιό τους τοξικοε-
ξαρτημένα άτομα, αλλά και διακινη-
τές ναρκωτικών ουσιών, που κάποιες 
φορές επιχειρούν και να τους μιλή-
σουν ή να τους προτείνουν να τις αγο-
ράσουν...
Έτσι, στη σχετική ανακοίνωση που 
εκδόθηκε τον Οκτώβριο αναφερό-
ταν: «Η Σύγκλητος του ΟΠΑ, με αί-
σθημα ευθύνης και εκφράζοντας την 
αγωνία της πανεπιστημιακής κοι-
νότητας, πρωτίστως των χιλιάδων 
φοιτητών του Ιδρύματος, και με στό-
χο την υπεράσπιση του δικαιώματος 
ασφάλειας και συνθηκών υγιεινής, 
αποφάσισε συμβολικά την αναστολή 
της ακαδημαϊκής λειτουργίας των 
προπτυχιακών προγραμμάτων του 
Ιδρύματος, προκειμένου να ενεργο-
ποιηθούν οι αρμόδιοι φορείς της Πο-
λιτείας για την άμεση και μόνιμη απο-
μάκρυνση διακινητών και χρηστών 
ναρκωτικών ουσιών από τους χώ-
ρους και δρόμους με τους οποίους 
γειτνιάζει άμεσα το πανεπιστήμιο».
Τις ημέρες που ακολούθησαν το φετι-
νό συμβολικό κλείσιμο η Σύγκλητος 
παρέμεινε σε διαρκή συνεδρίαση, ζη-
τώντας παράλληλα από τους αρμό-
διους φορείς της Πολιτείας να πα-
ρέμβουν ώστε να δώσουν λύσεις στο 

Τ ην ενεργοποίηση της Πολι-
τείας για την απομάκρυν-
ση διακινητών και χρη-
στών ναρκωτικών ουσιών 

από τους χώρους με τους οποίους 
γειτνιάζει άμεσα το Οικονομικό Πανε-
πιστήμιο Αθηνών ζήτησε για μία ακό-
μη φορά η ακαδημαϊκή κοινότητα του 
Ιδρύματος, με την απόφασή της να 
σταματήσει συμβολικά για 24 ώρες 
το εκπαιδευτικό του έργο.
Για δεύτερη συνεχόμενη ακαδημαϊκή 
χρονιά, η Σύγκλητος του ΟΠΑ αποφά-
σισε τη συμβολική 24ωρη αναστολή 
της λειτουργίας του Ιδρύματος, εκ-
φράζοντας έτσι την ανησυχία της για 
τη σωματική ακεραιότητα των εργα-
ζομένων και των φοιτητών του πα-
νεπιστημίου, εξαιτίας της παρουσίας 
εμπόρων-διακινητών και χρηστών 
ναρκωτικών ουσιών γύρω από τις 
κτηριακές εγκαταστάσεις του.
Όπως, άλλωστε, διαπίστωσαν τα 
μέλη της Συγκλήτου με πρόσφατο ψή-
φισμά τους, η κατάσταση έξω από το 
πανεπιστήμιο δεν άλλαξε, παρά τις 
συνεχόμενες εκκλήσεις προς την Πο-
λιτεία για βοήθεια, ενώ οι συνθήκες 
γύρω από το κτήριο της οδού Πατη-
σίων «δημιουργούν πλέον μεγάλους 
κινδύνους για την ασφάλεια και την 
υγιεινή των φοιτητών και εργαζομέ-
νων στο Ίδρυμα, και προκαλούν φόβο 
και έντονη ανησυχία στους εργαζομέ-
νους και κυρίως στους φοιτητές, με 
αποτέλεσμα αυτοί να αποθαρρύνο-
νται να προσέρχονται στα μαθήματα».
Στην πραγματικότητα, φαίνεται ότι 
επαληθεύτηκαν με θλιβερό τρόπο οι 
φόβοι που εξέφρασε πριν από έναν 
χρόνο η Σύγκλητος, εκτιμώντας ότι 

οξύτατο πρόβλημα της παρουσίας το-
ξικοεξαρτημένων ατόμων περιφερει-
ακά του Ιδρύματος.
Τελικά αποφασίστηκε εκπρόσωποι 
του ΟΠΑ να πραγματοποιήσουν το 
επόμενο χρονικό διάστημα συναντή-
σεις με όλους τους θεσμικούς φορείς, 
σε μία ακόμα προσπάθεια να αναζητη-
θεί από κοινού λύση στο πρόβλημα.
Πάντως, παρόμοια με τη φετινή ήταν 
η απόφαση της κοινότητας του ΟΠΑ 
που είχε ληφθεί έναν χρόνο νωρίτε-
ρα.
Και πέρυσι η Σύγκλητος αποφάσισε 
να διακόψει συμβολικά τη λειτουρ-
γία του Ιδρύματος, «προκειμένου να 
ακουστεί από την Πολιτεία και την 
κοινωνία η κραυγή αγωνίας για την 
κατάσταση που αντιμετωπίζει το 
ΟΠΑ».
Στο ψήφισμα που είχε εκδοθεί τότε, 
η Σύγκλητος του Ιδρύματος αιτού-
νταν στους αρμόδιους φορείς να επι-
ληφθούν επειγόντως του σοβαρού 
αυτού προβλήματος. Και αναφερό-
ταν στις αρνητικές επιπτώσεις από 
την εικόνα αυτή, που πολλαπλασιά-
ζονται καθημερινά, προφητεύοντας 
μάλιστα ότι, «μόλις οι καιρικές συν-
θήκες επιδεινωθούν, η κατάσταση θα 
χειροτερέψει, καθώς θα αυξηθούν τα 
τοξικοεξαρτημένα άτομα που θα ανα-
ζητήσουν στέγη στους χώρους του 
Ιδρύματος». Ένας φόβος που, άλλω-
στε, υπάρχει και για τη φετινή χρονιά.
«Δεν νοείται λειτουργία πανεπιστημί-
ου υπό αυτές τις συνθήκες», κατέλη-
γε το περυσινό ψήφισμα του ΟΠΑ. Το 
ίδιο ακριβώς συμπέρασμα ισχύει και 
φέτος.

Εν αναμονή  

οριστικής επίλυσης 

του προβλήματος,  

αντί μιας 

περιστασιακής 

αντιμετώπισής του.
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Ο κλάδος εταιρειών χρημα-
τοοικονομικής τεχνολογί-
ας (FinTech) αποτελεί έναν 
από τους πιο ταχέως ανα-

πτυσσόμενους ψηφιακούς κλάδους 
διεθνώς, με τις συνολικές επενδύ-
σεις σε αυτές τις νέες επιχειρήσεις 
να έχουν ξεπεράσει τα $120 δισ. τα 
τελευταία τρία χρόνια. Αφορά εται-
ρείες παροχής χρηματοοικονομικών 
υπηρεσιών αποκλειστικά μέσω και-
νοτόμων τεχνολογιών πληροφορικής 
και επικοινωνιών.
Οι βασικές υπηρεσίες που παρέχουν 
οι FinTech καλύπτουν ένα ευρύ φά-
σμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, 
όπως πληρωμές (π.χ. ηλεκτρονικές 
πληρωμές και mobile wallets), υπη-
ρεσίες διαχείρισης επενδύσεων, υπη-
ρεσίες δανειοδότησης, κυρίως μέσω 
εναλλακτικών μορφών χρηματοδό-
τησης (π.χ. P2P lending), και υπηρεσί-
ες αυτοματοποιημένου ελέγχου χρη-
ματοοικονομικών συναλλαγών και 
επικοινωνίας με πελάτες (π.χ. robo-
advisors).
Η σημασία που αποδίδεται στις εται-

στην Ελλάδα, και της Revolut. Επίσης, 
υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον για 
δραστηριοποίηση στη χώρα μας από 
ιδρύματα ηλεκτρονικών πληρωμών 
και ηλεκτρονικού χρήματος με έδρα 
στο εξωτερικό. Σύμφωνα με στοιχεία 
της Τράπεζας της Ελλάδος, έχουν εκ-
δηλώσει ενδιαφέρον για παροχή υπη-
ρεσιών τύπου FinTech στην Ελλάδα 
περισσότερα από 375 ιδρύματα πλη-
ρωμών και πάνω από 170 ιδρύματα 
ηλεκτρονικού χρήματος κρατών-με-
λών του ΕΟΧ, εκ των οποίων τα πε-
ρισσότερα είναι αμιγώς ψηφιακά.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την 
εμβρυακή ανάπτυξη του κλάδου σε 
σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώ-
ρες σχετίζονται με το μικρό μέγεθος 
της αγοράς, το προβληματικό επι-
χειρηματικό και χρηματοοικονομικό 
περιβάλλον, το συντηρητικό κανονι-
στικό πλαίσιο και την έλλειψη κουλ-
τούρας ανάπτυξης της καινοτομίας 
από τη δημόσια διοίκηση. Παρ’ όλα 
τα προβλήματα, αρωγό στην ανάπτυ-
ξη του κλάδου αποτελούν οι αυξη-
τικές τάσεις που καταγράφονται τα 

ρείες FinTech για την Ευρώπη δια-
φαίνεται από το σχέδιο δράσης που 
εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον 
Μάρτιο του 2018 για τη διευκόλυνση 
παροχής τέτοιων υπηρεσιών στην ΕΕ. 
Παράλληλα, αρκετές ευρωπαϊκές χώ-
ρες δημιουργούν ένα ευνοϊκό πλαίσιο 
προσέλκυσης και ανάπτυξης καινοτό-
μων FinTech, στην προσπάθειά τους 
να αξιοποιηθεί πλήρως το όραμα της 
ανοικτής τραπεζικής (μέσω της οδη-
γίας PSD2), που επιταχύνει τον ψηφι-
ακό μετασχηματισμό των τραπεζών 
και την ανάπτυξη ανοικτών διεπα-
φών επικοινωνίας (APIs) με τα τρα-
πεζικά πληροφοριακά συστήματα.

Σε διεθνές επίπεδο, τα τραπεζικά 
στελέχη αντιλαμβάνονται τον αντα-
γωνισμό από τις FinTech, αλλά και 
την αναγκαιότητα συνεργασίας. Αρω-
γό σε αυτές τις αντιλήψεις αποτελεί 
η επιτάχυνση της ανοικτής τραπεζι-
κής. Η ανταπόκριση των τραπεζών δι-
εθνώς αποτυπώνεται σε δράσεις με-
γάλων τραπεζικών ιδρυμάτων (π.χ. 
Citi, BBVA, Santander, HSBC), που, εν-
δεικτικά, περιλαμβάνουν συνεργα-

σία με FinTech στο πλαίσιο δραστη-
ριοτήτων της τράπεζας, δημιουργία 
venture funds για τη χρηματοδότη-
ση FinTech, προγράμματα incubation 
ή acceleration για FinTech, όπως και 
εξαγορά ή απορρόφηση καινοτόμων 
FinTech.

Στην Ελλάδα ο κλάδος των FinTech 
βρίσκεται στα αρχικά στάδια διαμόρ-
φωσης, με την πλειονότητα των εται-
ρειών που δραστηριοποιούνται στο 
τοπικό οικοσύστημα να επικεντρώ-
νονται σε υπηρεσίες πληρωμών (9 
αδειοδοτημένα ιδρύματα πληρωμών 
και 2 αδειοδοτημένα ιδρύματα ηλε-
κτρονικού χρήματος). Η Viva αποτε-
λεί το πιο επιτυχημένο παράδειγμα 
παροχής τέτοιων υπηρεσιών, καθώς 
συναλλάσσεται με 60.000 επιχειρή-
σεις και 280.000 ιδιώτες, διπλασιάζο-
ντας τις συναλλαγές της στο επίπεδο 
των 30 εκατ. μεταξύ 2017 και 2018. 
Δεδομένης της έμφασης στην παρο-
χή καινοτόμων ψηφιακών χρηματοοι-
κονομικών υπηρεσιών, αξίζει να ανα-
φερθεί η δραστηριοποίηση της Praxia 
Bank, της μοναδικής challenger bank 

FinTech  
και προοπτικές για την Ελλάδα
Η χρηματοοικονομική τεχνολογία 
(financial technology ή FinTech)  
ήρθε για να αλλάξει δραστικά  
το τοπίο στον τομέα των 
 χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

του Γεωργίου Δουκίδη, Καθηγητή Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ,  

και του Παναγιώτη Κουρουθανάση,  Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου
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μηχανισμού μέσα από P2P πλατφόρ-
μες δανεισμού που δυνητικά μπορεί 
να καλύψει έως και €1,5 δισ. του χρη-
ματοδοτικού κενού, και
 ενίσχυση της απασχόλησης με 
5.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις ερ-
γασίας από τη δραστηριοποίηση και-
νοτόμων startups και την προσέλκυ-
ση τμημάτων έρευνας και ανάπτυξης 
FinTech του εξωτερικού στην Ελλά-
δα.
Σημειώνεται ότι η πραγματική συνει-
σφορά της ανάπτυξης του κλάδου 
των FinTech στην εθνική οικονομία 
και στην απασχόληση σχετίζεται και 
με ένα σύνθετο πλέγμα λοιπών παρα-
γόντων, που δεν είναι εφικτό να ποσο-
τικοποιηθούν, και λαμβάνει υπόψη τις 
συνθήκες λειτουργίας της οικονομί-
ας, το φορολογικό σύστημα, τη ζήτη-
ση σχετικών υπηρεσιών, τη λειτουρ-
γία του τραπεζικού συστήματος, τους 
περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαί-
ων κ.ο.κ. Ως εκ τούτου, τα παραπάνω 
μεγέθη αποτελούν μόνο πρώτες εν-
δείξεις για τη θετική επίδραση των 
FinTech στην Ελλάδα.
Η ανάπτυξη του κλάδου εξαρτάται 
από τη δημιουργία ενός ευρύτερου 
ευνοϊκού περιβάλλοντος στο οποίο 
μπορούν να δραστηριοποιηθούν και-
νοτόμες ψηφιακές επιχειρήσεις από 
την Ελλάδα και το εξωτερικό, διευ-
κολύνοντας την αξιοποίηση του εξει-
δικευμένου ανθρώπινου κεφαλαίου 
που είναι διαθέσιμο στη χώρα μας.
Οι στρατηγικές ανάπτυξης του κλά-
δου των FinTech αφορούν 4 άξονες:
(α) δημιουργία μιας στρατηγικής ψη-
φιακής χρηματοοικονομικής καινο-
τομίας για τη βελτίωση του διαλό-
γου μεταξύ των εμπλεκομένων στον 
κλάδο και την παροχή αποτελεσματι-
κότερης υποστήριξης από τις αρμόδι-
ες ρυθμιστικές και διοικητικές Αρχές 

τελευταία χρόνια σε τομείς όπως η 
διείσδυση της ηλεκτρονικής τραπε-
ζικής και των ηλεκτρονικών πληρω-
μών, καταδεικνύοντας ότι οι υπηρε-
σίες FinTech έχουν μια κρίσιμη μάζα 
από early adopters, καθώς και το αυ-
ξημένο ενδιαφέρον που αποδίδουν 
οι ελληνικές τράπεζες στις υπηρεσί-
ες αυτές μέσω διαφόρων πρωτοβου-
λιών (π.χ. προγράμματα incubation 
ή acceleration), υποστηρίζοντας την 
ανάπτυξη καινοτόμων FinTech επιχει-
ρηματικών μοντέλων.
Ο αναδυόμενος αυτός κλάδος μπορεί 
να συνεισφέρει ποικιλοτρόπως στην 
εθνική οικονομία, υποστηρίζοντας τε-
χνολογικούς παρόχους, διευκολύνο-
ντας τον μετασχηματισμό του τραπε-
ζικού τομέα με νέες ολοκληρωμένες 
πελατοκεντρικές υπηρεσίες και εισά-
γοντας παράπλευρες θετικές συνέρ-
γειες στην ανταγωνιστικότητα της 
χώρας και στη νέα εξωστρεφή επι-
χειρηματικότητα.
Οι θετικές μακροοικονομικά επιδρά-
σεις ενός πλήρως ανεπτυγμένου κλά-
δου FinTech έχουν υπολογιστεί ως 
εξής:
 ενίσχυση της εθνικής οικονομίας 
από την ανάπτυξη ενός νέου ψηφια-
κού κλάδου (μπορεί να οδηγήσει σε 
αύξηση του ΑΕΠ από 0,6% έως 1,8% 
σε περίπτωση που η χώρα εξελιχθεί 
σε έναν FinTech περιφερειακό πόλο 
καινοτομίας στη ΝΑ Ευρώπη) και προ-
σέλκυση ξένων επενδύσεων που μπο-
ρούν να ξεπεράσουν το €1 δισ.,
 μείωση της σκιώδους οικονομί-
ας μέσω αυξημένης χρήσης των ηλε-
κτρονικών μέσων πληρωμών και 
αντίστοιχης αύξησης των φορολογι-
κών εσόδων σε εύρος €1-2 δισ.,
	βελτίωση της χρηματοδότησης μι-
κρών και μικρομεσαίων επιχειρήσε-
ων, με δημιουργία ενός εναλλακτικού 

(π.χ. παραμετροποιημένη αδειοδό-
τηση βάσει της μορφής FinTech, με 
αποτέλεσμα την απλοποίηση και επι-
τάχυνση της διαδικασίας αδειοδότη-
σης) για την ανάπτυξη καινοτόμων 
υπηρεσιών,
(β) τόνωση της προσφοράς σχετι-
κών υπηρεσιών μέσω θέσπισης ενός 
sandbox περιβάλλοντος (όπως σε 
αρκετές άλλες χώρες), που παρέχει 
ελαστικούς ρυθμιστικούς περιορι-
σμούς σε καινοτόμες FinTech για να 
δοκιμάσουν και να βελτιώσουν νέα 
προϊόντα με μεγαλύτερη ασφάλεια 
και ευελιξία σε σχέση με τις κανονι-
κές συνθήκες της αγοράς, και ενός 
κοινού μηχανισμού υποστήριξης και-
νοτόμων FinTech (Innovation Hub) 
κατά τη διαδικασία αδειοδότησης και 
ψηφιακού μετασχηματισμού,
(γ) τόνωση της ζήτησης σχετικών 
υπηρεσιών μέσω ενός φιλικού τεχνο-
λογικού περιβάλλοντος βασισμένου 
σε ανοικτά πρότυπα, που διευκολύνει 
την επικοινωνία μεταξύ FinTech, τρα-
πεζών και εθνικών συστημάτων πλη-
ρωμών, αλλά και περαιτέρω μέτρων 
ενθάρρυνσης της καθολικής χρήσης 
ηλεκτρονικών πληρωμών και ηλε-
κτρονικής τιμολόγησης, και
(δ) ενίσχυση της ανάπτυξης ψηφια-
κών χρηματοοικονομικών δεξιοτή-
των στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
αλλά και της επανειδίκευσης εργαζο-
μένων στους κλάδους πληροφορικής 
και χρηματοοικονομικών.

Βλ. μελέτη Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού 
Εμπορίου και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν 
(ELTRUN) του ΟΠΑ & Εργαστηρίου Πλη-
ροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων 
Δεδομένων (ISDLab) του Ιονίου Πανεπι-
στημίου, eltrun.gr/fintech_and_greece_
prospect_2018_study, Σεπτέμβριος 2018.

Η ανάπτυξη του 

κλάδου εξαρτάται από 

τη δημιουργία ενός 

ευρύτερου ευνοϊκού 

περιβάλλοντος στο 

οποίο μπορούν να 

δραστηριοποιηθούν 

καινοτόμες ψηφιακές 

επιχειρήσεις από 

την Ελλάδα και το 

εξωτερικό.

€
€

€



06 Άποψη NEWS

Ψηφιακές τεχνολογίες
Το τέλος της ανθρώπινης σκέψης;

Ο ι επιστήμονες που ασχο-
λούνται με τη μέτρηση του 
δείκτη νοημοσύνης (IQ) 
έχουν παρατηρήσει ότι, 

ενώ κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα 
αυτός διαρκώς αυξανόταν, τα τελευ-
ταία χρόνια η αύξηση αυτή έχει στα-
ματήσει ή και αναστραφεί. Οι λόγοι 
που έχουν προταθεί για να εξηγήσουν 
την αύξηση του δείκτη περιλαμβά-
νουν τη βελτίωση της εκπαίδευσης, 
την εξοικείωση με τον τύπο των ερω-
τήσεων, την καλύτερη διατροφή, κα-
θώς και την καταπολέμηση των λοι-
μώξεων. Από την άλλη, σύμφωνα με 
δύο ερευνητές, τον James Flynn, που 
πρώτος δημοσίευσε για το φαινόμενο 
της αύξησης, και τον Richard Gray, πι-
θανός ένοχος για τη μείωση των τε-
λευταίων ετών είναι οι ψηφιακές 
τεχνολογίες. Συγκεκριμένα, υποστη-
ρίζουν ότι η πτώση του δείκτη μπο-
ρεί να εξηγηθεί από την αυξημένη 

ενασχόληση των νέων με παιγνίδια 
υπολογιστή, σε συνδυασμό με τον λι-
γότερο χρόνο που αφιερώνουν σε διά-
βασμα και συζητήσεις.
Θα ατροφήσουν λοιπόν οι ψηφιακές 
τεχνολογίες την ανθρώπινη σκέψη;
Όχι! Οι ψηφιακές τεχνολογίες μάς κά-
νουν εξυπνότερους. 
Η ιστορία της εξέλιξης του ανθρώ-
που περιγράφει τη διαρκή κατάκτηση 
νέων ικανοτήτων και την ατροφία άλ-
λων. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν 
είμαστε πια ικανοί να κυνηγάμε άγρια 
ζώα στη σαβάνα, να καλλιεργούμε 
την τροφή μας ή να κατασκευάζουμε 
τη στέγη και τα εργαλεία μας. Χάρη 
όμως στην τεχνολογία κυριεύσαμε τη 
γη, περπατήσαμε στο φεγγάρι, εξαφα-
νίσαμε θανατηφόρες ασθένειες και 
αποκωδικοποιήσαμε νόμους της φύ-
σης.
Πνευματικά εξελιχθήκαμε με παρό-

μοιο τρόπο. Σχεδόν κανείς σήμερα 
δεν μπορεί να απαγγείλει απέξω την 
«Iλιάδα» και την «Οδύσσεια», αλλά θε-
αματικά περισσότεροι, τόσο σε από-
λυτους αριθμούς όσο και ως ποσοστό 
του πληθυσμού, γνωρίζουν ανάγνω-
ση, γραφή και αριθμητική. Οι μαθητές 
δεν μπορούν πια να υπολογίσουν την 
τετραγωνική ρίζα χωρίς αριθμομη-
χανή, αλλά μέσω του διαδικτύου κα-
θημερινά βρίσκουν αστραπιαία απα-
ντήσεις που δεν γνωρίζουν ούτε οι 
καθηγητές τους. Ίσως ο δείκτης νοη-
μοσύνης των νέων να μετριέται λίγο 
χαμηλότερα απ’ ό,τι παλιότερα. Όμως, 
ένας σημερινός νέος οπλισμένος με 
το ευρυζωνικά συνδεδεμένο κινητό 
του τηλέφωνο μπορεί να δώσει ασύ-
γκριτα περισσότερες και καλύτερες 
απαντήσεις απ’ ό,τι η πλειοψηφία των 
ανθρώπων που πάτησαν στη γη τους 
περασμένους αιώνες.

Οι ψηφιακές τεχνολογίες δεν είναι 
παρά ένας μοχλός του μυαλού μας. Οι 
εφαρμογές τους ενδυναμώνουν εντυ-
πωσιακά τις πνευματικές μας ικανό-
τητες. Χάρη σ’ αυτές, πατώντας λίγα 
κουμπιά μεταφράζουμε άγνωστες σε 
εμάς γλώσσες, χαϊδεύοντας το γυα-
λί του τηλεφώνου μας δημοσιεύουμε 
τις σκέψεις μας στην άλλη άκρη του 
πλανήτη, δίνοντας τον προορισμό μας 
πλοηγούμαστε με σιγουριά σε άγνω-
στα μέρη. Αναπόφευκτα, κάποιες δε-
ξιότητες και ικανότητες, όπως εδώ η 
ευρεία γλωσσομάθεια, η καλλιγραφία 
ή ο προσανατολισμός, καθίστανται 
λιγότερο σημαντικές και ατροφούν. 
Όμως ο ανθρώπινος εγκέφαλος εί-
ναι φτιαγμένος για να σκέφτεται, και 
αυτό θα συνεχίσει να κάνει· με τις ψη-
φιακές τεχνολογίες ως παραστάτη, θα 
σκέφτεται πιο αποδοτικά, δαμάζοντας 
όλο και πιο δύσκολα προβλήματα.

Κάθε τεχνολογική εξέλιξη, από την 
τυπογραφία και την αστρονομία μέ-
χρι τα τρένα και τους αυτόματους αρ-
γαλειούς, βρήκε απέναντί της πολέ-
μιους που περιέγραψαν τις ολέθριες 
επιπτώσεις της. Η αλήθεια είναι ότι 
σε κάθε βήμα προόδου κάποιοι θα 
βρεθούν να χάνουν δύναμη και προνό-
μια – στα αντίστοιχα παραδείγματα οι 
έχοντες το μονοπώλιο της αυθεντίας, 
η Καθολική Εκκλησία, οι γαιοκτήμο-
νες ή οι υφαντές. Η πρόοδος εμπερι-
έχει τη δημιουργική καταστροφή του 
παλιού. Τελικά, όμως, η ανθρωπότητα 
βγαίνει πάντα κερδισμένη: δυνατότε-
ρη, εξυπνότερη, σοφότερη.

Με τις ψηφιακές 

τεχνολογίες 

ως παραστάτη, 

ο ανθρώπινος 

εγκέφαλος δαμάζει 

όλο και πιο δύσκολα 

προβλήματα.

του Διομήδη Σπινέλλη, Καθηγητή και Προέδρου Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ



07NEWSΘέμα

Πώς η εταιρεία Πλαίσιο κατάφερε να ενισχύσει  
την κερδοφορία της εν μέσω κρίσης.

Από την «ενεργητική άμυνα»  
στη δυναμική επέκταση

σαφώς ανώτερη αυτής του ευρύτε-
ρου κλάδου των λιανικών πωλήσεων. 
Ιδιαίτερα ικανοποιητικά κυμάνθηκαν 
οι πωλήσεις του τομέα της κινητής 
τηλεφωνίας, ο οποίος μας εξέπληξε 
θετικά, καταγράφοντας δυναμική αύ-
ξηση εργασιών σε ποσοστό άνω του 
25%. Αν και το κόστος πωλήσεων και 
τα λοιπά λειτουργικά έξοδα παρου-
σίασαν επίσης ανοδικές τάσεις, ένα 
μέρος αυτών πρέπει να αποδοθεί σε 
δαπάνες για τη λειτουργία δύο νέων 
καταστημάτων μας. Η ωρίμανση των 
σχετικών επενδύσεων μας επιτρέ-
πει να επιδιώκουμε τη διατήρηση του 
ρυθμού αύξησης πωλήσεων που επι-
τεύχθηκε στο πρώτο εξάμηνο για το 
σύνολο του 2018».

«Ουσιαστικό ρόλο θα διαδραματίσει –
όπως κάθε χρόνο, άλλωστε– η σταθε-
ρότητα στο πολιτικό και οικονομικό 
επίπεδο, με ανάλογη επίδραση στην 
ψυχολογία των καταναλωτών», τόνι-
σε ο ίδιος.

Μόνο τη φετινή σχολική περίοδο, πά-
ντως, τα καταστήματα Πλαίσιο υπο-
δέχτηκαν περισσότερους από ένα 
εκατομμύριο επισκέπτες, επιστεγά-

κέρδη προ φόρων (ύψους 1,3 εκατ. 
ευρώ), ενώ ανάλογη πορεία ακολού-
θησαν και τα κέρδη μετά φόρων (0,8 
εκατ. ευρώ). Η ταμειακή ρευστότητα 
παρέμεινε στα υψηλά επίπεδα των 39 
εκατ. ευρώ, η καθαρή ρευστότητα δια-
μορφώθηκε στα 22,9 εκατ. ευρώ, και 
η εταιρεία διένειμε μέρισμα ύψους 
1,5 εκατ. ευρώ στους μετόχους. Οι 
υποχρεώσεις προς προμηθευτές συρ-
ρικνώθηκαν κατά τουλάχιστον 10 
εκατ. ευρώ, ενώ το ποσοστό ξένων 
κεφαλαίων προς το σύνολο του πα-
θητικού μειώθηκε κατά 280 μονάδες 
βάσης. Επιπλέον,  ο όμιλος εμφάνισε 
ισχυρή κεφαλαιακή βάση, με διατήρη-
ση των ιδίων κεφαλαίων σε επίπεδο 
άνω των 90 εκατ. ευρώ.
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα αυτά, 
ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβου-
λος της εταιρείας κ. Γιώργος Γε-
ράρδος ανέφερε μεταξύ άλλων: «Το 
πρώτο εξάμηνο κινήθηκε σε κλίμα συ-
γκρατημένης καταναλωτικής διάθε-
σης και σχετικά χαμηλών προσδοκιών 
για ανάκαμψη. Έτσι, είμαστε ιδιαίτερα 
ικανοποιημένοι από την ανάκαμψη 
του ενοποιημένου κύκλου εργασιών 
μας κατά τουλάχιστον 7%, επίδοση 

Κ άνοντας τα πρώτα βήμα-
τα το 1969, με εφαλτήριο 
το γνωστό κατάστημα της 
οδού Στουρνάρη, η εταιρεία 

Πλαίσιο έχει πλέον διανύσει 49 χρό-
νια ισχυρής παρουσίας στον χώρο της 
Πληροφορικής, με την ευρεία γκάμα 
προϊόντων της να περιλαμβάνει όλο 
το ψηφιακό οικοσύστημα. Μάλιστα, 
το Turbo-X, που ξεκίνησε το 1986 ως 
ο πρώτος στην ελληνική αγορά ηλε-
κτρονικός υπολογιστής στα μέτρα 
κάθε πελάτη, το 2014 αναδείχθηκε 
No1 Tablet Brand σε πωλήσεις στην 
Ελλάδα.
Παράλληλα, η εταιρεία έχει αποσπά-
σει σημαντικές διακρίσεις, μεταξύ 
των οποίων η ανάδειξή της από τους 
ίδιους τους εργαζομένους της ως μία 
από τις δέκα μεγάλες επιχειρήσεις με 
το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον 
στην Ελλάδα (Best Workplaces Greece 
2017).
Στα χρόνια της κρίσης o όμιλος, που 
σήμερα αριθμεί 24 καταστήματα, υιο-
θέτησε μια στρατηγική «ενεργητικής 
άμυνας», όπως τη χαρακτηρίζει ο κ. 
Κώστας Γεράρδος, αντιπρόεδρος και 
διευθύνων σύμβουλος της Πλαίσιο 
Computers ΑΕΒΕ. Μία συνετή στρα-
τηγική, όπως αποδείχθηκε, η οποία 
έβγαλε τον όμιλο πραγματικά κερδι-
σμένο.
Ως πρώτη προτεραιότητα εν μέσω 
κρίσης τέθηκε η ενίσχυση των ταμει-
ακών ροών (cash flow). Δεύτερο ζη-
τούμενο ήταν η κερδοφορία, με την 
αύξηση πωλήσεων να έρχεται σε τρί-
τη μοίρα. Πράγματι, η στρατηγική απέ-
δωσε καρπούς. Από το 2008 έως το 
2017 o  όμιλος υπήρξε κερδοφόρος, 
εμφάνισε πολύ μεγάλες ταμειακές 
ροές και κέρδισε μερίδια αγοράς. Πέ-
ρυσι έκανε τζίρο περίπου 290 εκατ. 
ευρώ, έχοντας τον καλύτερο δείκτη 
απόδοσης πωλήσεων ανά τετραγωνι-
κό μέτρο.
Η δυναμική αυτή συνεχίστηκε και 
κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, 
όπως αποτυπώνεται στα οικονομικά 
αποτελέσματα της εισηγμένης. Οι πω-
λήσεις σημείωσαν αύξηση 7,2% (στα 
137 εκατ. ευρώ, από 128 εκατ. ευρώ 
το πρώτο εξάμηνο του 2017). Το μει-
κτό κέρδος ήταν βελτιωμένο κατά 
2,7% (28,3 εκατ. ευρώ). Επίσης, σημα-
ντικά ενισχυμένα, κατά 37,3%, ήταν τα 

ζοντας τη διαφαινόμενη θετική πο-
ρεία της χρονιάς.
«Με ένα πολύ νοικοκυρεμένο δίκτυο 
καταστημάτων και με την οικονομι-
κή κατάσταση στη χώρα να φαίνεται 
ότι σταθεροποιείται, η εταιρεία είναι 
έτοιμη να περάσει από την “ενεργητι-
κή άμυνα” στη συγκριτικά πιο επιθετι-
κή, αλλά λελογισμένη επέκταση», συ-
μπλήρωσε ο κ. Κώστας Γεράρδος.
Στα σχέδια της εταιρείας είναι τα 
επόμενα δύο έτη να προχωρήσει σε 
επενδύσεις άνω των 10 εκατ. ευρώ 
–ήδη έχει ανοίξει δύο μεγάλα κα-
ταστήματα σε Χανιά και Αγία Παρα-
σκευή– και στη συνέχεια να προβεί 
σε ενέργειες για την επέκταση του 
brand «Πλαίσιο» σε διάφορα επίπε-
δα. Εξάλλου, με το plaisio.gr να έχει 
αναδειχθεί σε κορυφαίο διαδικτυακό 
προορισμό, ορόσημο της προηγούμε-
νης περιόδου υπήρξε ο επαναπροσδι-
ορισμός ταυτότητας του φυσικού της 
καταστήματος.
Σε μια εποχή όπου το διαδίκτυο και η 
διανομή λύνουν το θέμα της προσβασι-
μότητας, η εταιρεία αποφάσισε να δώ-
σει περισσότερη έμφαση στη διάθε-
ση που εμπνέουν τα καταστήματά της 
στον επισκέπτη, όπως και στην επιθυ-
μία πληθώρας πελατών να αφιερώ-
νουν παραπάνω χρόνο μέσα σε αυτά, 
ζώντας την εμπειρία των προϊόντων. 
Αυτή η καινούργια ταυτότητα εφαρ-
μόστηκε τόσο στο νέο υπερκατάστη-
μα στην Αγία Παρασκευή, έναν χώρο 
2.260 τ.μ. επί της λεωφόρου Μεσο-
γείων που ξεκίνησε τη λειτουργία 
του στις αρχές Ιουλίου, όσο και σε 
αυτό των Χανίων, τον ιστορικό κινη-
ματογράφο «Απόλλων» που ανακατα-
σκευάστηκε με έκταση 1.400 τ.μ. στο 
κέντρο της πόλης και εγκαινιάστηκε 
στα τέλη του ίδιου μήνα.

Επενδύσεις άνω των 10 εκατ. ευρώ σχεδιάζει  

η εταιρεία για τα επόμενα δύο έτη.
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Τ ην 21η Αυγούστου 2018 ολο-
κληρώθηκε η τρίτη κατά σει-
ρά δανειακή σύμβαση μεταξύ 
της ελληνικής κυβέρνησης 

και των επίσημων πιστωτών της. Το 
γεγονός αυτό σφράγισε μια περίοδο 
οκτώ και πλέον ετών κατά τη διάρ-
κεια της οποίας η ελληνική οικονομία 
βίωσε μια πρωτοφανή ύφεση, στε-
ρούμενη συνολικά περισσότερο από 
το 25% του εθνικού της εισοδήματος. 
Ως αποτέλεσμα αυτής της πρωτοφα-
νούς, σε καιρό ειρήνης, συρρίκνωσης 
του εθνικού προϊόντος, το δημόσιο 
χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ υπερέβη 
το 180%, ενώ η ανεργία ξεπέρασε το 
27% στην κορύφωσή της.

Σχετικά με το πρώτο ερώτημα, πρέ-
πει να γίνει σαφές ότι η κρίση οφεί-
λεται στις χρόνιες διαρθρωτικές 
αδυναμίες της ελληνικής οικονομί-
ας, καθώς επίσης στον υπερδανεισμό 
των προηγούμενων δεκαετιών, γεγο-
νότα που, σε συνδυασμό με τη διεθνή 
κρίση του 2008, οδήγησαν τελικά τη 
χώρα μας σε ουσιαστική –αν και όχι 
τυπική– πτώχευση. Η έννοια των δι-
αρθρωτικών αδυναμιών παραπέμπει 
στο στρεβλό, εσωστρεφές παραγω-
γικό πρότυπο της χώρας και στην 
αναποτελεσματική χρήση των δια-
θέσιμων πόρων για μια πολύ μεγάλη 
χρονική περίοδο.

Το παρόν σημείωμα θα επιχειρήσει να 
πραγματευτεί τα ακόλουθα ζητήματα:
Πρώτον, είναι τα μνημόνια που οδήγη-
σαν στην κρίση την οποία βίωσε και 
βιώνει η χώρα μας ή είναι η κρίση που 
οδήγησε στα μνημόνια;
Δεύτερον, δεδομένης της απάντησης 
στο πρώτο ερώτημα, η υπαγωγή στα 
μνημόνια μπορούσε να αποφευχθεί;
Τρίτον, η ύφεση που βίωσε η ελληνική 
οικονομία μπορούσε να αποφευχθεί ή 
έστω να είναι μικρότερη;
Τέταρτον, ποιες είναι οι προοπτικές 
που ανοίγονται για την ελληνική οικο-
νομία μετά το πέρας των δανειακών 
συμβάσεων;

Συνεπώς, η υπαγωγή στα μνημόνια 
ήταν κατά κάποιον τρόπο αποτέλεσμα 
των παραπάνω συνθηκών, οι συνέπει-
ες των οποίων φαίνεται πως επιδει-
νώθηκαν καθοριστικά από τη χρημα-
τοπιστωτική κρίση του 2008.

Σχετικά με το δεύτερο ερώτημα, πρέ-
πει να αποσαφηνιστεί ότι οι συμφω-
νίες στήριξης ουσιαστικά πρόσφε-
ραν στη χώρα μας χρόνο, το στοιχείο 
δηλαδή εκείνο που δεν διέθετε έτσι 
όπως είχαν εξελιχθεί τα πράγματα το 
2010. Επιπρόσθετα, υποκατέστησαν 
την αδυναμία των παικτών του πολι-
τικού συστήματος να συνεννοηθούν 
και να διαμορφώσουν ένα εθνικό σχέ-

Η Ελλάδα 
μετά τα μνημόνια
Ποιες προοπτικές ανοίγονται για τη χώρα μας μετά 
την οκταετή περίοδο οικονομικής κρίσης.

του Γιώργου Οικονομίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του ΟΠΑ
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στήριξης, με τη μορφή των γνωστών 
μνημονίων, ήταν μάλλον μια αναπό-
φευκτη επιλογή.
Έτσι, περνάμε στο τρίτο ερώτημα – 
κατά πόσον η οικονομική ύφεση που 
βίωσε η χώρα μας, και ιδιαίτερα το 
μέγεθός της, ήταν αναπόφευκτη. Δε-
δομένων των υψηλών πρωτογενών 
δημοσιονομικών ελλειμμάτων που 
«έτρεχε» η χώρα μας το 2009, η υιο-
θέτηση συσταλτικών μέτρων δημο-
σιονομικής πολιτικής με τη μορφή 
αύξησης των φόρων ή/και μείωσης 
των δημοσίων δαπανών ήταν αναπό-
φευκτη. Είναι γνωστό ότι αυτού του 
τύπου οι πολιτικές έχουν υφεσιακές 
επιπτώσεις.
Συνεπώς, και δεδομένου του μεγέ-
θους της δημοσιονομικής διόρθωσης, 
ένας βαθμός ύφεσης ήταν επίσης ανα-
πόφευκτος.
Αυτό, ωστόσο, που δεν ήταν αναπό-
φευκτο ήταν η ένταση και η χρονι-
κή διάρκεια της ύφεσης. Η ύφεση θα 
μπορούσε να είναι ηπιότερη και χρο-
νικά βραχύτερη εφόσον, μεταξύ άλ-
λων, α) το μείγμα της δημοσιονομικής 
πολιτικής είχε σχεδιαστεί προσεκτι-
κότερα, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση 
στο σκέλος των δαπανών σε σχέση 
με το σκέλος των φόρων, β) το πρό-
γραμμα των διαρθρωτικών μεταρ-
ρυθμίσεων (π.χ. ιδιωτικοποιήσεις, 
παρεμβάσεις στις αγορές προϊόντων 
και εργασίας κ.ο.κ.) ήταν περισσότερο 
φιλόδοξο και καλύτερα σχεδιασμένο 
τόσο ως προς τον χρόνο όσο και ως 
προς τη σειρά υλοποίησης των μεταρ-
ρυθμίσεων, γ) το πολιτικό σύστημα 
αντιμετώπιζε την κρίση και το πρό-
βλημα με συναινετική διάθεση (όπως 
συνέβη σε όλες τις υπόλοιπες χώρες 
που βρέθηκαν σε μνημόνια), και δ) εάν 
δεν μεσολαβούσε το «καταστροφικό» 
πρώτο εξάμηνο του 2015, το οποίο 
όχι μόνο εξανέμισε σε μεγάλο βαθμό 
τα όποια κέρδη της ελληνικής οικονο-
μίας από την προσαρμογή του διαστή-
ματος 2010-2014, αλλά τελικά οδήγη-
σε σε μια νέα, μάλλον μη αναγκαία και 
επί τα χείρω οικονομική συμφωνία 
τον Αύγουστο του 2015.
Τέλος, όσον αφορά το τέταρτο και 
ίσως πιο σημαντικό ερώτημα, η απά-
ντηση εξαρτάται αποκλειστικά από 
τις επιλογές πολιτικής που θα γίνουν 
σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο 
τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσομα-
κροπρόθεσμα. Συγκεκριμένα:
Σε βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζο-
ντα, επιβάλλεται να διαφυλαχθεί ως 
κόρη οφθαλμού η όποια σταθεροποί-
ηση επετεύχθη σε μακροοικονομι-
κό επίπεδο, με παράλληλη οικοδό-
μηση ενός κλίματος αξιοπιστίας και 
εμπιστοσύνης, που όχι μόνο θα δια-
ψεύσει εκείνους που φοβούνται ότι 
η χώρα μας είναι έτοιμη να υιοθετή-
σει εκ νέου τις πρακτικές εκείνες 
που τη βύθισαν στην κρίση, αλλά θα 
θέσει και τις βάσεις για ουσιαστική 
και μόνιμη επιστροφή στην κανονικό-
τητα. Η τελευταία εξαρτάται κρίσιμα 
από τη δυνατότητα της χώρας μας 
να χρηματοδοτεί τις δραστηριότητές 

διο οικονομικής ανασυγκρότησης, στο 
οποίο θα είχαν την «ιδιοκτησία» των 
όποιων επιλογών οικονομικής πολιτι-
κής. Η αδυναμία αυτή, που οφειλόταν 
σε συνειδητές επιλογές πόλωσης, 
άνοιξε τον δρόμο σε λαϊκίστικες και 
ανεδαφικές ως προς τα οικονομικά 
πράγματα θέσεις, τις οποίες η χώρα 
μας πλήρωσε το 2015.

Συνεπώς, η επιλογή το 2010 ήταν με-
ταξύ της άτακτης χρεοκοπίας, με ό,τι 
αυτό συνεπαγόταν, και της «αγοράς» 
χρόνου, προκειμένου να υιοθετηθούν 
οι απαραίτητες αλλαγές ώστε να απο-
κτήσει η χώρα μας μία υγιή οικονο-
μία. Υπό αυτή την έννοια, η αναζήτηση 

της αντλώντας πόρους από τις αγο-
ρές, όπως συμβαίνει με όλες τις φυ-
σιολογικές οικονομίες. Πρακτικές ή 
επιλογές που θέτουν σε κίνδυνο αυτό 
το εγχείρημα όχι μόνο είναι μυωπι-
κές και καιροσκοπικές, αλλά κυρίως 
είναι αντεθνικές, υπό την έννοια ότι 
θέτουν πρόσκαιρα προσωπικά, πολι-
τικά ή συντεχνιακά οφέλη πάνω από 
την ευημερία της κοινωνίας και του 
έθνους μας.
Σε μεσομακροπρόθεσμο χρονικό ορί-
ζοντα, είναι αναγκαίο να συμφωνή-
σουμε προς τα πού θέλουμε να κατευ-
θυνθεί η χώρα μας. Κατά την άποψή 
μου, η Ελλάδα πρέπει να προσπαθή-
σει να προσεγγίσει εκείνες τις χώ-
ρες και οικονομίες που με βάση τους 
σχετικούς και σε διεθνές επίπεδο 
αποδεκτούς δείκτες θεωρούνται 
ανεπτυγμένες, δηλαδή εκείνες που 
χαρακτηρίζονται από υψηλό κατά κε-
φαλήν ΑΕΠ, εξασφαλίζουν στους πο-
λίτες τους υψηλό βιοτικό επίπεδο, 
ενώ ταυτόχρονα διαθέτουν –διότι 
μπορούν και χρηματοδοτούν– ισχυ-
ρό κράτος πρόνοιας. Η λειτουργία αυ-
τών των οικονομιών βασίζεται στην 
αυξημένη παραγωγικότητα, στην και-
νοτομία και στην εξωστρέφεια.
Προκειμένου η οικονομία μας να προ-
σεγγίσει το πρότυπο λειτουργίας των 
ανεπτυγμένων οικονομιών, επιβάλ-
λεται η υιοθέτηση και εφαρμογή δρα-
στικών μεταρρυθμίσεων που θα με-
ταβάλουν την αποδοτικότητά της. Οι 
μεταρρυθμίσεις αυτές θα πρέπει, με-
ταξύ άλλων, να αφορούν την ενίσχυση 
της ποιότητας των κρατικών θεσμών 
και τη στήριξη των ανεξάρτητων Αρ-
χών, την ενθάρρυνση της καινοτομί-
ας και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας 
μέσω πάταξης της γραφειοκρατίας 
και των εμποδίων στην επιχειρηματι-
κότητα, την ταχύτερη απονομή δικαι-
οσύνης, τον εκσυγχρονισμό της δημό-
σιας διοίκησης μέσω της ουσιαστικής 
αξιολόγησης, την ποιοτική αναβάθμι-
ση της παρεχόμενης παιδείας μέσω 
της ανάδειξης της αριστείας ως βα-
σικής αξίας, τη δημιουργία ενός ου-
σιαστικού κράτους πρόνοιας, με υι-
οθέτηση των καλύτερων δυνατών 
αντίστοιχων πρακτικών που υπάρ-
χουν στις ανεπτυγμένες οικονομίες, 
κ.ο.κ.
Συνεπώς, απαιτείται ένα πλέγμα πο-
λιτικών που θα είναι συμβατό τόσο 
με τις βραχυπρόθεσμες όσο και με 
τις μεσομακροπρόθεσμες επιδιώξεις 
που προαναφέρθηκαν. Η κοινωνία μας 
απαιτείται να συναινέσει σε αυτές τις 
πολιτικές. Διαφορετικά, δεν θα μπο-
ρεί να ατενίσει το μέλλον με αισιοδο-
ξία. Εάν, μάλιστα, κάποιος λάβει υπό-
ψη και τις δυσμενείς δημογραφικές 
εξελίξεις, η ταχύτατη υιοθέτηση δρα-
στικών μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο 
που πολύ συνοπτικά περιγράφηκε πα-
ραπάνω, με στόχο την τοποθέτηση 
και εδραίωση της χώρας μας στο κά-
δρο των ανεπτυγμένων οικονομιών, 
αποτελεί προϋπόθεση εθνικής επιβί-
ωσης.

Για να προσεγγίσει 

η χώρα μας το 

πρότυπο λειτουργίας 

των ανεπτυγμένων 

οικονομιών, 

επιβάλλεται η 

υιοθέτηση δραστικών 

μεταρρυθμίσεων.
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Υψηλή απορρόφηση  
αποφοίτων του ΟΠΑ στην αγορά εργασίας
Σχεδόν οι μισοί φοιτητές του ΟΠΑ βρίσκουν δουλειά 
πριν ακόμη τελειώσουν τις σπουδές τους, ενώ 8 στους 
10 απασχολούνται αμέσως μόλις αποφοιτήσουν.

Τ ην εικόνα μιας νέας γενιάς 
επιστημόνων που βρίσκουν 
εύκολα εργασία μετά την 
ολοκλήρωση των σπουδών 

τους, ή δραστηριοποιούνται γρήγορα 
στην αγορά εργασίας ιδρύοντας δικές 
τους επιχειρήσεις, αποκαλύπτει με-
γάλη έρευνα του ΟΠΑ σχετικά με την 
επαγγελματική πορεία των αποφοί-
των του.

Το ΟΠΑ διενέργησε την έρευνα αυτή 
μεταξύ των αποφοίτων του με σκοπό 

2018. Αφορούσε αποφοίτους όλων 
των Σχολών και Τμημάτων του πανε-
πιστημίου που κατέστησαν πτυχιού-
χοι από τον Ιανουάριο του 2012 έως 
και τον Φεβρουάριο του 2018.

Οι απόφοιτοι συμπλήρωσαν το ερω-
τηματολόγιο μέσω της πλατφόρμας 
onlinesurveys.aueb.gr. Συνολικά ελή-
φθησαν 1.462 απαντήσεις (1.329 ολο-
κληρωμένες), με το συνολικό ποσο-
στό ανταπόκρισης να ανέρχεται σε 
17,3%. Οι 736 απαντήσεις δόθηκαν 

τον προσδιορισμό της μετέπειτα πο-
ρείας τους τόσο από επαγγελματική 
όσο και από εκπαιδευτική οπτική. Συ-
γκεκριμένα, έγινε ανάλυση επαγγελ-
ματικών και εκπαιδευτικών ευκαιρι-
ών, αλλά διερευνήθηκε και η επίδραση 
του πανεπιστημίου στην εξέλιξη των 
αποφοίτων.

Η έρευνα, με επιστημονικό υπεύθυνο 
τον καθηγητή του ΟΠΑ Βλάση Σταθα-
κόπουλο, διεξήχθη ηλεκτρονικά από 
τον Μάιο μέχρι και τον Ιούνιο του 

από άντρες και οι 726 από γυναίκες, 
με ποσοστό συμμετοχής 50,3% και 
49,7%, αντίστοιχα. 

Mεταπτυχιακές σπουδές: Σχεδόν οι 
μισοί απόφοιτοι του ΟΠΑ, σε ποσο-
στό 47,5%, δήλωσαν ότι συνέχισαν τις 
σπουδές τους. Από αυτούς το 87,3% 
επέλεξαν μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
σπουδών, το οποίο σε ποσοστό 47% 
ήταν απόλυτα συναφές με τις προπτυ-
χιακές σπουδές τους. 

Απασχόληση: Τα ποσοστά απασχόλη-

του Δημήτρη Καρλή, Καθηγητή Τμήματος Στατιστικής του ΟΠΑ,  

και της Αγγελικής Παναγιωτίδου, στελέχους Μονάδας Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας του ΟΠΑ
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σης αποφοίτων όλων των Τμημάτων 
του πανεπιστημίου παρουσιάζονται 
ιδιαίτερα υψηλά, με το συνολικό πο-
σοστό να ανέρχεται σε 77%. Η συντρι-
πτική πλειονότητα των αποφοίτων 
απασχολείται σε καθεστώς πλήρους 
απασχόλησης. Μάλιστα, ένα 48% των 
αποφοίτων δηλώνει ότι έπιασε δου-
λειά πριν καν τελειώσει το πανεπι-
στήμιο. Το 33% δηλώνει απόλυτη συ-
νάφεια αντικειμένου εργασίας με το 
αντικείμενο σπουδών, ενώ οι τομείς 
των λογιστικών και χρηματοοικονο-
μικών, της πληροφορικής και του μάρ-
κετινγκ βρίσκονται στην πρώτη τριά-
δα των κλάδων απασχόλησης.
Ατομική επιχείρηση: Ένα 6% των απο-
φοίτων, κόντρα στις δυσκολίες του 
οικονομικού περιβάλλοντος, δήλω-
σαν ότι επέλεξαν τη δημιουργία δικής 
τους επιχείρησης – οι μισοί εξ αυτών 
σε διάστημα λιγότερο από ένα έτος 
από την αποφοίτησή τους.  Από αυτές 
τις επιχειρήσεις το 91% παρέμεναν 
ενεργές έως τον χρόνο διεξαγωγής 
της έρευνας.
Εργασιακά θέματα: Ως προς τους τρό-
πους αναζήτησης εργασίας, η έρευνα 
έδειξε ότι το διαδίκτυο κατέχει την 

πρώτη θέση, με ποσοστό 44%, και ακο-
λουθεί η επιλογή «γνωστοί» με ποσο-
στό 28%. Ταυτόχρονα, ο θεσμός της 
πρακτικής άσκησης είναι ιδιαίτερα 
δημοφιλής, με το 49% των φοιτητών 
να πραγματοποιεί πρακτική άσκηση.
Κατά τη σύγκριση των αποτελεσμά-
των της έρευνας του 2018 με την 
έρευνα η οποία διεξήχθη το 2012, 
υπήρχαν πολύ ενδιαφέροντα ευρήμα-
τα. Παρατηρήθηκε μείωση του ποσο-
στού αποφοίτων που συνέχισαν τις 
σπουδές του σε μεταπτυχιακό επίπε-
δο, από 46% σε 41%. Σημειώθηκε αύ-
ξηση στο ποσοστό απασχόλησης, από 
69% σε 77%, με αντίστοιχη αύξηση 
στην εργασία πλήρους απασχόλησης, 
από 89% σε 91%, και ταυτόχρονη μεί-
ωση στην εργασία μερικής απασχόλη-
σης, από 11% σε 9%. Αξιόλογη αύξηση 
καταγράφηκε στο ποσοστό συμμετο-
χής στο πρόγραμμα πρακτικής άσκη-
σης, από 38% σε 49%, καθώς και στο 
ποσοστό απασχόλησης πριν τη λήψη 
πτυχίου, από 41% σε 48%. Τέλος, ιδιαί-
τερη αύξηση παρατηρήθηκε στην ικα-
νοποίηση αποφοίτων από τις σπουδές 
τους στο ΟΠΑ, καθώς από 60% στην 
προηγούμενη έρευνα έφτασε στο 74%.

Σε σχέση με την έρευνα που διεξήχθη το 2012

αυξήθηκε το ποσοστό όσων:

 απασχολούνται στη διάρκεια των σπουδών τους

  πραγματοποιούν πρακτική άσκηση

  απασχολούνται αμέσως μετά την αποφοίτησή τους

  θα επέλεγαν και πάλι το ΟΠΑ  
 για προπτυχιακές σπουδές

μειώθηκε το ποσοστό όσων:

πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές



Υ πάρχουν γύρω μας νέοι, 
φοιτητές και απόφοιτοι, 
που θέλουν να μείνουν 
στην Ελλάδα. Νέοι κου-

ρασμένοι από την ελληνική πραγμα-
τικότητα της κρίσης. Σε πείσμα των 
καιρών, αναζητούν μια κατάλληλη ευ-
καιρία για να καινοτομήσουν και να δη-
μιουργήσουν. Μια τέτοια ομάδα φοιτη-
τών από την Αθήνα είναι και αυτή της 
Jetk.
Τι κάνουμε; Αναβαθμιστική ανακύκλω-
ση πτερυγίων από κινητήρες μαχητι-
κών αεροσκαφών. «Τι είναι αυτό;» θα 
μου πείτε. Είναι μια προσπάθεια που, 
με μια λέξη, σημαίνει καινοτομία – στη 
χώρα μας και όχι κάπου στο εξωτερι-
κό.
Παίρνουμε πτερύγια από αεροκινητή-
ρες και, μέσω χάραξης με λέιζερ και 
μηχανουργικής κατεργασίας με CNC, 
τα μετασχηματίζουμε σε... μπρελόκ, 
ανοιχτήρια και διακοσμητικά γραφεί-
ου. Τα πτερύγια είναι φτιαγμένα από 
υπερκράματα τιτανίου και κουβαλούν 
ιστορίες από πραγματικές αποστολές, 
πτήσεις και αναχαιτίσεις πάνω από το 
Αιγαίο. Τα υλικά αυτά συνήθως κατα-
λήγουν σε χυτήρια του εξωτερικού 
για να ανακυκλωθούν και να επανεισα-
χθούν με διάφορους τρόπους στη βα-
ριά βιομηχανία της Ευρώπης.
Η αρχική ιδέα ανήκει στον συνιδρυτή 
της εταιρείας Βασίλη Σοφικίτη. Το κα-
λοκαίρι του 2015 περπατούσε με τον 
πατέρα του, που είναι πιλότος της Πο-
λεμικής Αεροπορίας, μέσα σε μία ελ-
ληνική αεροπορική βάση. Εκεί, ανά-
μεσα σε υπόστεγα αεροσκαφών και 
αντιαεροπορικά συστήματα, παρατή-
ρησε παλιά τμήματα αεροσκαφών, πα-
ραμερισμένα ως άχρηστο υλικό. Το 

περισσότερες από 25 χώρες και συ-
νεχίζουμε να εξυπηρετούμε παραγ-
γελίες μέσα από το ηλεκτρονικό μας 
κατάστημα (jetk.gr/shop). Ήδη σχεδι-
άζουμε νέα προϊόντα, όπως ένα πο-
λυεργαλείο και ένα μαχαίρι, πάντα με 
βάση το συγκεκριμένο υλικό, που θα 
μπορούν να χρησιμοποιούνται με πολ-
λούς, τόσο απλούς όσο και παράξε-
νους τρόπους και να μας εμπνέουν με 
το ένδοξο παρελθόν τους.

Ως φοιτητής του Οικονομικού Πανε-
πιστημίου Αθηνών είχα την ευκαιρία 
να πάρω τα πρώτα ερεθίσματα για τον 
κόσμο της επιχειρηματικότητας από 

ανθεκτικό τους μέταλλο γυάλιζε στον 
ήλιο, και τα περιεργάστηκε γεμάτος 
περιέργεια και δέος. Συνδυάζοντας 
στο μυαλό του τον ιδρώτα, το καθη-
μερινό ρίσκο και τις θυσίες του οικο-
γενειάρχη πιλότου με τις δικές του 
γνώσεις ως αποφοίτου της Ακαδημί-
ας Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου 
και πλέον φοιτητή στη Σχολή Ναυπη-
γών Μηχανολόγων Μηχανικών του 
ΕΜΠ, θεώρησε ότι το τέλος που τα 
περίμενε ήταν πολύ άδοξο. Τόσο πά-
θος, τόσες ιστορίες... να λιώσουν σε 
ένα χυτήριο της Γερμανίας και να χα-
θούν για πάντα;
Αφού λοιπόν αποχαρακτηρίστηκαν 
από στρατιωτικό υλικό, η ομάδα της 
Jetk. τα αγόρασε. Για δύο ολόκληρα 
χρόνια φτιάχναμε πρωτότυπα, παλεύ-
αμε με την καθημερινότητα της κρί-
σης και, ταυτόχρονα, προσπαθούσαμε 
να είμαστε συνεπείς και στις φοιτητι-
κές μας υποχρεώσεις. Αρχικά, μέχρι η 
ιδέα μας να ωριμάσει, δουλεύαμε στα 
γκαράζ των σπιτιών μας με συμβατικά 
εργαλεία και σχέδια σε χαρτοπετσέ-
τες. Όταν τα σχέδια τελειοποιήθηκαν, 
ξεκινήσαμε να αναζητούμε συνεργά-
τες για την κατασκευή των τελικών 
πρωτοτύπων και για τη δοκιμή της 
γραμμής παραγωγής που είχαμε σχε-
διάσει. Αρκετές φορές μπήκαμε στον 
πειρασμό να συνεργαστούμε με ξένες 
εταιρείες, αλλά θέλαμε να αποδείξου-
με στον εαυτό μας και στους φίλους 
μας ότι η χώρα μας έχει ακόμα ευκαι-
ρίες, και μάλιστα 100% ελληνικές!
Οι πρώτες πωλήσεις έγιναν στο 
Indiegogo, μια πλατφόρμα διαδικτυ-
ακής μικροχρηματοδότησης παγκό-
σμιου βεληνεκούς. Αυτήν τη στιγμή 
έχουμε διαθέσει τα προϊόντα μας σε 

τα πρώτα κιόλας έτη σπουδών μου. 
Διαπίστωσα πως, για όποιον θέλει να 
σπουδάσει Πληροφορική, αλλά και να 
αναπτύξει γνώσεις επιχειρηματικότη-
τας, το ΟΠΑ είναι η ιδανική επιλογή. 
Διαθέτει αξιολογότατη επιστημονική 
κοινότητα και, παράλληλα, πραγματο-
ποιεί πολύ σημαντικές δράσεις υπο-
στήριξης και προώθησης επιχειρημα-
τικών ιδεών. Κάθε ενδιαφερόμενος 
φοιτητής αξίζει να απευθυνθεί στην 
αρμόδια ομάδα του πανεπιστημίου. 
Πολλές μεγάλες ιδέες ξεκίνησαν στην 
πλάκα από μια παρέα φοιτητών. Τολ-
μήστε το!

Πώς μετασχηματίζεις  
μαχητικά αεροσκάφη σε... ανοιχτήρια;
Ένας φοιτητής του ΟΠΑ κατάφερε να βρει τον δρόμο του στη χώρα μας  
και, μαζί με συνεργάτες του, να φτιάξει μία startup.

του Πορφύριου Πελωριάδη, φοιτητή Τμήματος Πληροφορικής του ΟΠΑ και συνιδρυτή της Jetk.

Πολλά χρηστικά αντικείμενα της Jetk. 

κουβαλούν ιστορίες από πραγματικές 

αναχαιτίσεις πάνω από το Αιγαίο.
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Η οικοδόμηση ανθεκτικότητας στις επιπτώσεις 

της κλιματικής αλλαγής παρουσιάζει 

επενδυτικές ευκαιρίες για τις τράπεζες.
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Η Τράπεζα Πειραιώς συνδιαμορφώνει τις παγκόσμιες  
Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής.

Η αειφόρος τραπεζική  
μπροστά στην κλιματική αλλαγή

και προτεραιότητες που ενισχύουν τη 
χρηματοοικονομική της επίδοση και 
την ελληνική οικονομία.
	Άριστες εργασιακές πρακτικές
Ένας από τους μεγαλύτερους εργοδό-
τες στην Ελλάδα, η Τράπεζα Πειραιώς 
απασχολεί περίπου 12,5 χιλ. εργαζο-
μένους, σε θέσεις πλήρους απασχό-
λησης. Ο σεβασμός στα ανθρώπινα δι-
καιώματα διέπει όλες τις πρακτικές 
διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού 
του Ομίλου.
	Επιστροφή αξίας στην κοινωνία
Μόνο το 2017, η συνεισφορά σε δρά-
σεις, προγράμματα και πρωτοβουλί-
ες κοινωνικού, πολιτιστικού και περι-
βαλλοντικού χαρακτήρα αναλογούσε 
στο 1,4% του συνόλου των λειτουργι-
κών εξόδων του Ομίλου.
	Προαγωγή του πολιτισμού

κονομία, να τροφοδοτεί την ανάπτυξη 
και να στηρίζει την καινοτομία.

Στήριξη της ελληνικής κοι-
νωνίας και οικονομίας
Με όχημα τις αρχές εταιρικής υπευ-
θυνότητας που διέπουν τη λειτουρ-
γία της, η Τράπεζα Πειραιώς συμβάλ-
λει καθοριστικά στην ανάπτυξη της 
χώρας.
 Ισχυρή εταιρική διακυβέρνηση
Εφαρμόζει με αρτιότητα και διαφά-
νεια Σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνη-
σης και συμμορφώνεται απολύτως με 
το αυστηρό εθνικό και ευρωπαϊκό θε-
σμικό πλαίσιο.
	Υγιής επιχειρηματικότητα  
 με κουλτούρα επιδόσεων
Με το στρατηγικό σχέδιο «Agenda 
2020» θέτει συγκεκριμένους στόχους 

Π ιστή στις αξίες της, η Τρά-
πεζα Πειραιώς είναι η μο-
ναδική ελληνική τράπεζα 
που συμμετέχει ενεργά στη 

διαμόρφωση των παγκόσμιων Αρχών 
Υπεύθυνης Τραπεζικής (Principles 
for Responsible Banking), μαζί με άλ-
λες 27 τράπεζες από όλο τον κό-
σμο, στο πλαίσιο του United Nations 
Environment Programme – Finance 
Initiative (UNEP FI).
Οι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής του 
UNEP FI:
• Προσδιορίζουν τα κριτήρια για 
την αειφόρο τραπεζική (sustainable 
banking), θέτοντας ως προϋπόθεση 
την ολιστική εκτίμηση κινδύνων και 
ευκαιριών που προκύπτουν από δρα-
στηριότητες των τραπεζών.
• Παρακινούν τις τράπεζες να θέ-
σουν στόχους αειφορίας και να δη-
μοσιοποιούν πώς με τις χρηματοδο-
τήσεις τους έχουν θετικό αντίκτυπο 
στην κοινωνία και στο περιβάλλον.
• Τονίζουν τη σημασία της συνεργα-
σίας με πελάτες και ενδιαφερόμενα 
μέρη.
• Διασφαλίζουν ότι οι τράπεζες θα 
υλοποιήσουν δεσμεύσεις τους με 
αποτελεσματικά πρότυπα διακυβέρ-
νησης και κουλτούρα υπευθυνότη-
τας.

Στην πρώτη γραμμή  
της αειφορίας
Από το 2004 η Τράπεζα Πειραιώς έχει 
υπογράψει το Οικουμενικό Σύμφω-
νο του ΟΗΕ, προωθώντας έμπρακτα 
τις δέκα αρχές του, που αφορούν τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώμα-
τα εργασίας, την προστασία του περι-
βάλλοντος και την καταπολέμηση της 
διαφθοράς, ενώ ήδη από το 2007 είναι 
μέλος του UNEP FI. Υποστηρίζει τους 
17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του 
ΟΗΕ και συμβάλλει ουσιαστικά στην 
επίτευξή τους, επικεντρώνοντας τις 
προσπάθειές της σε 11 εξ αυτών, εκεί 
δηλαδή όπου μπορεί να έχει μεγαλύ-
τερη θετική επίπτωση.
Με βάση τις αρχές υπευθυνότητας, 
αξιοκρατίας και διαφάνειας, η Τράπε-
ζα δημιουργεί ομοιόμορφη και σταθε-
ρή εταιρική κουλτούρα σε ολόκληρο 
τον οργανισμό.
Σκοπός της είναι να αποτελεί πυλώ-
να σταθερότητας για την ελληνική οι-

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραι-
ώς (ΠΙΟΠ) καταγράφει, αναδεικνύει 
και προωθεί την υλική και άυλη πολι-
τιστική κληρονομιά της χώρας μέσω 
ενός δικτύου 9 θεματικών μουσείων.

	Περιβάλλον  
 και αειφόρος τραπεζική

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Δια-
χείρισης (ΣΠΔ) της Τράπεζας είναι 
πιστοποιημένο βάσει του νέου ΙSO 
14001:2015 και του αυστηρότερου κα-
νονισμού περιβαλλοντικής διαχείρι-
σης στην Ευρώπη, του EMAS. Μέσω 
του ΣΠΔ εφαρμόζονται περιβαλλοντι-
κά προγράμματα με τα οποία εξοικονο-
μούνται 5 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

Συνεισφέροντας έμπρακτα στην επί-
τευξη των ευρύτερων εγχώριων 
στόχων για την παραγωγή ενέργει-
ας από καθαρές μορφές ενέργειας, η 
συνολική ισχύς των χρηματοδοτημέ-
νων έργων ΑΠΕ ανήλθε σε 1.134 GW, 
κατέχοντας 20,5% επί της συνολικής 
εγκατεστημένης ισχύος στο τέλος 
του 2017.

Επίσης, για τη χρηματοδότηση ελληνι-
κών επιχειρήσεων η Τράπεζα συνυπο-
λογίζει περιβαλλοντικά και κοινωνι-
κά κριτήρια, πλέον των οικονομικών.

ΕΝΑΡΜΌΝΙΣΗ
Εναρμόνιση τραπε-
ζών με στόχους της 
κοινωνίας, όπως 
αυτοί εκφράζονται 
στους 17 Στόχους του 
ΟΗΕ και στη Συμφω-
νία του Παρισιού περί 
κλιματικής αλλαγής.

ΕΠΙΔΡΑΣΗ
Μεγιστοποίηση του 
θετικού αντίκτυπου 
που επιδιώκουν οι 
τράπεζες με ταυτό-
χρονη μείωση των 
αρνητικών τους επι-
πτώσεων.

ΠΕΛΑΤΕΣ
Υπεύθυνη συνερ-
γασία με πελά-
τες για τη δημι-
ουργία κοινής 
ευημερίας, τώρα 
και στο μέλλον.

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΚΑΙ ΚΑΘΌΡΙΣΜΌΣ 
ΣΤΌΧΩΝ
Αποτελεσματική 
διακυβέρνηση και 
θέσπιση στόχων ως 
προς τις σημαντικό-
τερες επιπτώσεις.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ 
ΛΌΓΌΔΌΣΙΑ
Δέσμευση για δια-
φάνεια και λογοδο-
σία αναφορικά με τις 
επιπτώσεις και τον 
βαθμό συνεισφοράς 
στην επίτευξη στό-
χων της κοινωνίας.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΌΜΕΝΑ 
ΜΕΡΗ
Συνεργασία με  
ενδιαφερόμενα 
μέρη για την επί-
τευξη στόχων της 
κοινωνίας.



Τα κονδύλια Έρευνας 

και Καινοτομίας 

προσφέρουν 

ασύγκριτες ευκαιρίες 

σύμπραξης ερευνητών 

με «σφραγίδα 

αριστείας» από ένα 

σύστημα αξιολόγησης 

ομοτίμων.
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Π ολύπλοκες προβλέπονται 
οι συζητήσεις μεταξύ Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πριν ξε-
κινήσει να υλοποιείται το ένατο κατά 
σειρά Πρόγραμμα-Πλαίσιο της Ευρω-
παϊκής Ένωσης για την Έρευνα και 
την Καινοτομία. Μάλιστα, στην περί-
πτωση του νέου προγράμματος, με 
ονομασία «Horizon Europe», τα διακυ-
βεύματα είναι υψηλότερα από ποτέ. 
Η έκθεση του Pascal Lamy ανέφερε 
ότι μόνον ένας προϋπολογισμός του-
λάχιστον 160 δισ. ευρώ για το επόμε-
νο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
(2021-2027) θα επαρκούσε προκειμέ-
νου να διατηρηθεί η παγκόσμια αντα-
γωνιστικότητα της ΕΕ. Πάντως, το πιο 
αισιόδοξο σενάριο μέχρι στιγμής εί-
ναι αυτό που προωθεί το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, προτείνοντας προϋπο-
λογισμό ύψους 120 δισ. ευρώ. Βέβαια, 
ένα πιθανό «σκληρό» Brexit θα αλλάξει 
δραστικά τα δεδομένα.
Ένα πράγμα παραμένει αδιαμφισβή-
τητο: η αριστεία της χρηματοδοτού-
μενης από την ΕΕ έρευνας μέσω του 
Προγράμματος-Πλαισίου. Ωστόσο, 
«αγκάθι» στις πολιτικές διεργασίες, 
όσο και στην ίδια την επιστημονική 
κοινότητα, παραμένουν μακροχρόνια 
ανεπίλυτα ζητήματα. Ένα από αυτά εί-
ναι η υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώ-
ρου Έρευνας (ΕΧΕ). Οι στόχοι του ΕΧΕ 
καθορίστηκαν στις αρχές της δεκαε-
τίας του 2000 και αναδιαρθρώθηκαν 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2012. 
Τότε είχαν τεθεί πέντε κεντρικές προ-
τεραιότητες: αποτελεσματικά εθνικά 
συστήματα, πρόσβαση σε ερευνητικές 
υποδομές, ανοικτή πρόσβαση σε ερευ-
νητικά αποτελέσματα, ανοικτή αγορά 
εργασίας για ερευνητές, ισορροπία 
μεταξύ των φύλων. Η εφαρμογή των 
στόχων του ΕΧΕ δεν προχώρησε στον 
ίδιο βαθμό σε όλη την Ευρώπη, αλλά 
αφέθηκε να «αιωρείται» ανάμεσα στα 
κράτη-μέλη και στα ενδιαφερόμενα 
μέρη (πανεπιστήμια, φορείς χρηματο-
δότησης έρευνας, οργανισμοί καινοτο-
μίας, ερευνητικές υποδομές κ.ά.). Σή-
μερα λοιπόν η ΕΕ εν συνόλω μακράν 
απέχει από την επίτευξη πραγματικά 
αποτελεσματικών εθνικών συστημά-
των, ανοικτής πρόσβασης, ανοικτής 
αγοράς εργασίας ή ισόρροπης εκπρο-
σώπησης των φύλων στον τομέα 
Έρευνας και Καινοτομίας. Γι’ αυτό, εί-
ναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρο το γεγονός 
ότι το νέο Πρόγραμμα-Πλαίσιο, για 
πρώτη φορά, περιλαμβάνει την ενί-
σχυση του ΕΧΕ ως οριζόντιο πυλώνα.

Η διεύρυνση της συμμετοχής πανευ-
ρωπαϊκά εξακολουθεί επίσης να απο-
τελεί πρόκληση. Στοιχεία της Ένωσης 
Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων κατα-
δεικνύουν ότι υπάρχει συσχέτιση με-
ταξύ εθνικής επένδυσης στην τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση και επιτυχούς 
συμμετοχής στο Πρόγραμμα-Πλαίσιο. 
Με άλλα λόγια, οι χώρες που επενδύ-
ουν περισσότερο στην εκπαίδευση συ-
γκεντρώνουν και το μεγαλύτερο μέ-
ρος της κοινοτικής χρηματοδότησης. 
Τα κονδύλια Έρευνας και Καινοτομί-
ας προσφέρουν ασύγκριτες ευκαιρίες 
σύμπραξης ερευνητών και ερευνητι-
κών ομάδων από όλη την Ευρώπη με 
«σφραγίδα αριστείας», που παρέχεται 
από ένα σύστημα αξιολόγησης ομοτί-
μων ευρέως αναγνωρισμένο από τους 
εμπλεκόμενους φορείς. Αυτά τα δεδο-
μένα, σε συνδυασμό με την προσέγγιση 

αντιμετώπισης παγκόσμιων προκλή-
σεων η οποία διατρέχει όλο το πρό-
γραμμα Horizon Europe (πρωτίστως 
μέσω Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινο-
τομίας και έρευνας προσανατολισμέ-
νης σε συγκεκριμένες αποστολές), 
ευνοούν μια διευρυμένη συμμετοχή 
φορέων Έρευνας και Καινοτομίας ανά 
την Ευρώπη. Για να συμβεί όμως αυτό, 
θα πρέπει τα εθνικά συστήματα να 
στηρίξουν τις ερευνητικές και επιχει-
ρηματικές κοινότητες για την οικοδό-
μηση συνεργασιών με κύριο γνώμονα 
την αριστεία στην έρευνα.
Άλλη βασική πτυχή των σχετικών δια-
βουλεύσεων είναι η συνέργεια του 
προγράμματος Horizon Europe και των 
διαρθρωτικών ταμείων. Ποιες επιλο-
γές εξετάζονται; Από εγγυημένα κον-
δύλια, που θα δαπανηθούν μόνο για 
τους σκοπούς Έρευνας και Καινοτομί-
ας, μέχρι τη δυνατότητα χρήσης των 
διαρθρωτικών ταμείων για χρηματο-
δότηση έργων στα οποία κατόπιν αξι-
ολόγησης χορηγείται «σφραγίδα αρι-
στείας». Ανεξαρτήτως της έκβασης 
των διαπραγματεύσεων, τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ χρειάζεται να καταβά-
λουν εντατικότερες προσπάθειες για 
την απλούστευση των διοικητικών 
διαδικασιών. Σημαντική πρόοδος θα 
ήταν η αναγνώριση όσων εθνικών δη-
μόσιων λογιστικών συστημάτων συμ-
μορφώνονται με ορισμένους κοινούς 
κανόνες της ΕΕ.
Όλες αυτές οι προκλήσεις πρέπει να 
επιλυθούν το γρηγορότερο δυνατόν. 
Σε αυτούς τους αβέβαιους καιρούς, 
με την ανησυχητική αύξηση κινημά-
των εναντίον της ΕΕ και τις εν εξε-
λίξει διαπραγματεύσεις για το Brexit, 
τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα οφεί-
λουν να καταλήξουν σε συμφωνία για 
το νέο Πρόγραμμα-Πλαίσιο πριν τη 
λήξη της τρέχουσας νομοθετικής πε-
ριόδου. Για τον σκοπό αυτόν, η Ένωση 
Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και δε-
κατρείς άλλες ενώσεις πανεπιστημί-
ων δημοσίευσαν τον Ιούνιο του 2018 
κοινή θέση επί του ζητήματος, προ-
τείνοντας κάποιες τροπολογίες στον 
κανονισμό του προγράμματος Horizon 
Europe, με κυριότερες αιχμές την κα-
λύτερη διασύνδεση μεταξύ έρευνας, 
καινοτομίας και εκπαίδευσης και τη 
συμπερίληψη της θεμελιώδους έρευ-
νας στις θεματικές προτεραιότητες 
(clusters) και αποστολές, αλλά και πε-
ρισσότερων ανθρωποκεντρικών και 
κοινωνικών κριτηρίων. Πρόκειται για 
ουσιώδεις αξίες που η Ευρώπη χρειά-
ζεται να προωθήσει περαιτέρω προς 
όφελος των κοινωνιών μας.

Horizon Europe   
και Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας
Δύσκολες διαπραγματεύσεις, υψηλές προσδοκίες
της Δρος Lidia Borrell-Damián, Διευθύντριας Έρευνας και Καινοτομίας στη European University Association (EUA)

	

 Η Δρ Lidia Borrell-Damián
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κάλυψη πάνω από 98% και 94%, αντί-
στοιχα. Μάλιστα, το δίκτυο COSMOTE 
πρόσφατα βραβεύτηκε ως το πιο 
γρήγορο δίκτυο Mobile Internet στην 
Ελλάδα από τον ανεξάρτητο φορέα 
Ookla.  Συγκεκριμένα, ο φοιτητής έχει 
ένα αποκλειστικό πακέτο με 1.000’ 
προς όλους και 600MB μόνο με €6, 
μαζί με πολλά άλλα δώρα επικοινω-

να τον ανακαλύψει, αρκεί να μπει στην 
παρέα του WHAT’S UP Student.

Με την εγγραφή του στη φοιτητική 
προσφορά WHAT’S UP Student Καρτο-
κινητό, ο φοιτητής έχει στη διάθεσή 
του πολλά λεπτά ομιλίας και MB για 
πρόσβαση στο Internet από το κινητό 
του, μέσα από το μεγαλύτερο δίκτυο 
4G/4G+ στην Ελλάδα, με πληθυσμιακή 

Ε ίναι σημαντικό για τους φοι-
τητές να απολαμβάνουν την 
κάθε στιγμή; Είναι. Και υπάρ-
χει τρόπος να «απογειωθεί» 

η φοιτητική ζωή; Υπάρχει. Η γρήγο-
ρη και αξιόπιστη επικοινωνία είναι 
μια δυνατότητα που μπορεί να μετα-
τρέψει τα φοιτητικά χρόνια σε ανε-
πανάληπτη εμπειρία ζωής. Γι’ αυτό, 
για άλλη μια φορά, ο μεγαλύτερος τη-
λεπικοινωνιακός πάροχος στη χώρα 
μας έρχεται να καλύψει τις απαιτή-
σεις των νέων για απρόσκοπτη επι-
κοινωνία με μοναδικές φοιτητικές 
προσφορές τηλεφωνίας και Internet.
Διαλέξεις, σημειώσεις, ξενύχτια, εξε-
ταστικές, ανταλλαγή απόψεων, πα-
ρουσιάσεις, εθελοντικές δράσεις, 
πλάκες, παρέες, ταξίδια, νέες δεξιό-
τητες, νέες κουλτούρες αποτελούν 
αναπόσπαστο κομμάτι της φοιτη-
τικής ζωής. Ωστόσο, η ανάγκη των 
φοιτητών για νέες επαφές και και-
νούργιες καταστάσεις πρέπει να συν-
δυάζεται με προνόμια και ολοκληρω-
μένες υπηρεσίες επικοινωνίας στις 
πιο προσιτές τιμές.
Με αυτό το κριτήριο σχεδιάστηκε 
ένας ολοκληρωμένος κόσμος επικοι-
νωνίας και ψυχαγωγίας ειδικά για 
την καθημερινότητα του φοιτητή. Για 

νίας, όπως 600ΜΒ και 600’ προς κινη-
τά WHAT’S UP αυτόματα, κάθε πρώτη 
του μηνός, 500ΜΒ με κάθε ανανέω-
ση από €10 και άνω, αλλά και κωδικό 
Reloadit, για επιπλέον δωρεάν ΜΒ ή 
λεπτά ομιλίας.
Για το φοιτητικό σπίτι, το WHAT’S 
UP Student Double Play προσφέρει 
σταθερό τηλέφωνο και απεριόριστο 
Internet με ταχύτητες έως 50Mbps 
στο COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο 
δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα.
«Στεκόμαστε δίπλα στους φοιτητές, 
ακούμε τις ανάγκες τους και τους 
στηρίζουμε στην πιο δημιουργική 
φάση της ζωής τους. Με το WHAT’S 
UP Student οι φοιτητές έχουν πλέον 
όλα όσα χρειάζονται, δηλαδή και προ-
ηγμένες υπηρεσίες σε ιδιαίτερα προ-
σιτές τιμές, και πρόσβαση στο διαδί-
κτυο μέσα από τα κορυφαία δίκτυα 
σταθερής και κινητής στην Ελλάδα. 
Έτσι, μπορούν να σερφάρουν απίστευ-
τα γρήγορα στο διαδίκτυο, να επικοι-
νωνούν ξέγνοιαστα με τους φίλους 
και την οικογένειά τους, να έχουν 
πρόσβαση σε προϊόντα τεχνολογίας 
πολύ οικονομικά, αλλά και να απολαμ-
βάνουν μοναδικές εμπειρίες ψυχα-
γωγίας», αναφέρει ο κ. Παναγιώτης 
Γαβριηλίδης, διευθυντής Consumer 
Marketing του Ομίλου ΟΤΕ.
Στα καταστήματα COSMOTE και ΓΕΡ-
ΜΑΝΟΣ οι φοιτητές θα βρουν μια με-
γάλη γκάμα προϊόντων τεχνολογίας 
σε ειδικές τιμές, ενώ μέσω του προ-
γράμματος DEALS for YOU, το οποίο 
εμπλουτίζεται διαρκώς, οι φοιτητές 
απολαμβάνουν αποκλειστικές προ-
σφορές αγορών (π.χ. έκπτωση 10% 
στα καταστήματα ΙΚΕΑ, έκπτωση 15% 
στα καταστήματα INTERSPORT, The 
Athlete’s Foot, Color Skates, προνομια-
κή τιμή στα Goody’s Burger House, 1+1 
καφέ σε επιλεγμένα κυλικεία Σχολών 
κ.ά.) και πολλές άλλες ευκαιρίες για 
ψυχαγωγία, ταξίδια, φαγητό και εκ-
παίδευση.

Χρήσιμες πληροφορίες:  
www.whatsup.gr/student

Σταθερή,  κινητή και Internet από... άλλον πλανήτη!

Νέα εποχή 
στη φοιτητική επικοινωνία με το WHAT’S UP

Αποκλειστικές προσφορές για φοιτητές  

σε κινητό, σταθερό, προϊόντα τεχνολογίας  

και ψυχαγωγία.
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Σ ήμερα το μεγαλύτερο κρουα-
ζιερόπλοιο στον κόσμο είναι 
το «Symphony of the Seas», 
με μήκος 362 μέτρων, 3.000 

καμπίνες, 40 εστιατόρια και 23 πισίνες.
Η Διεθνής Ένωση Κρουαζιερόπλοιων 
(CLIA) σε πρόσφατη έκθεσή της ανέ-
φερε ότι ο κλάδος ξεπέρασε τις προ-
βλέψεις του 2017, φτάνοντας τους 
26,7 εκατ. επιβάτες, ενώ για το 2018 
η πρόβλεψη ανέρχεται στους 28 εκατ. 
επιβάτες. Η Ασία, που αντιπροσωπεύ-
ει το 15% του συνόλου θαλάσσιων 
επιβατών, το 2017 σημείωσε αύξηση 
20,5% σε σύγκριση με το 2016. Οι ΗΠΑ 
και ο Καναδάς σημείωσαν εντυπωσια-
κή αύξηση επιβατών, κατά 5%, φτάνο-
ντας στο 49% του συνολικού αριθμού 
θαλάσσιων επιβατών, ενώ η Ευρώπη 
παραμένει ισχυρή και καταγράφει συ-
νολική αύξηση επιβατών κατά 2,5%, 
φτάνοντας στο 26%. Η ίδια μελέτη 
επισημαίνει πως ο κλάδος της κρου-
αζιέρας αντιπροσωπεύει στην Ευρώ-
πη μία οικονομία αξίας 47 δισ. ευρώ 
με 403.000 εργαζομένους.
Πέρυσι οι άμεσες δαπάνες που προέ-
κυψαν από την κρουαζιέρα έφτασαν 
τα 19,70 δισ. ευρώ. Η Ελλάδα όμως 
μπόρεσε να απορροφήσει μόλις το 
0,6% αυτών των ποσών, παρ’ ότι απο-
τελεί τον τρίτο μεγαλύτερο προορι-
σμό κρουαζιέρας στη Μεσόγειο. Δύο 
από τις σοβαρότερες αιτίες είναι η 
αδυναμία ανάπτυξης νέων προορι-
σμών και η απουσία παροχής υπηρε-
σιών προστιθέμενης αξίας. Σύμφωνα 
με τη CLIA, το 2017 οι άμεσες δαπάνες 
που πραγματοποίησαν οι ταξιδιώτες 
κρουαζιέρας στην Ελλάδα ανήλθαν 
σε 546 εκατ. ευρώ, ενώ η Ιταλία και η 
Ισπανία εισέπραξαν 5,4 δισ. ευρώ και 
1,4 δισ. ευρώ, αντίστοιχα.
Πώς ξεκίνησαν όμως όλα; Οι κρουα-
ζιέρες στην Ελλάδα ξεκίνησαν τη δε-

καετία του 1950. Μερικές ναυτιλια-
κές εταιρείες του Πειραιά πάνω στα 
τακτικά δρομολόγιά τους (από Πει-
ραιά προς Ηράκλειο, Ρόδο, Μύκονο 
κ.λπ.) πρότειναν ένα είδος κρουαζιέ-
ρας. Τα πλοία της εποχής, χωρίς κλι-
ματισμό, διαθέτοντας λίγες καμπίνες 
με δικό τους μπάνιο, πρόσφεραν πολύ 
χαμηλό επίπεδο υπηρεσιών. Κι όμως, 
υπήρχαν πελάτες. Κάποια πλοία πή-
γαιναν μέχρι το Κουσάντασι στην 
Τουρκία για επίσκεψη στην Έφεσο και 
στην Παναγία Καπουλού.
Από τις αρχές της δεκαετίας του 
1960 οι ναυτιλιακές του Πειραιά άρ-
χισαν να προσφέρουν περισσότε-

ρες υπηρεσίες και ανέσεις. Αγόρα-
ζαν ξένα πλοία (γαλλικά, αμερικανικά 
κ.ά.), πρώην πλοία γραμμής ή κρουαζι-
ερόπλοια, τα μετασκεύαζαν στο Πέρα-
μα, τα τελειοποιούσαν. Τα δρομολόγια 
έγιναν πολύ οργανωμένα, με 7ήμερες 
ή 15ήμερες κρουαζιέρες από Βενετία 
προς Ανατολική Μεσόγειο και 2, 3 ή 4 
μέρες από Πειραιά προς νησιά του Αι-
γαίου και Τουρκία. Ο αριθμός επιβα-
τών κρουαζιέρας άρχισε να αυξάνε-
ται κυρίως λόγω ζήτησης από ΗΠΑ, 
Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία. Τα 
κρουαζιερόπλοια με ελληνική σημαία 
κυριαρχούσαν στη Μεσόγειο, και τον 
χειμώνα (Οκτώβριος-Μάρτιος) πήγαι-
ναν στην Καραϊβική. Σιγά σιγά, όπως 
γίνεται πάντα, και επειδή τα περιθώ-
ρια κέρδους ήταν μεγάλα, οι επενδύ-
σεις στράφηκαν προς τα κρουαζιε-
ρόπλοια, κι έτσι άρχισαν να κτίζονται 
καινούργια. Τα ναυπηγεία γέμισαν από 
παραγγελίες.
Η κρουαζιέρα έχει πλέον «δημοκρατι-
κοποιηθεί». Δεν είναι πια είδος πολυ-
τελείας για τους λίγους.
Σήμερα, δυστυχώς, η εικόνα δεν είναι 
ιδιαίτερα θετική. Το 2016 είχαμε μία 
έκτακτη βελτίωση στους περισσότε-
ρους προορισμούς, με αφίξεις της τε-
λευταίας στιγμής εξαιτίας της από-
πειρας πραξικοπήματος στην Τουρκία 
μετά την έναρξη της σεζόν, με αποτέ-
λεσμα οι εταιρείες να ακυρώνουν τα 
τουρκικά λιμάνια και να αναζητούν ελ-
ληνικούς προορισμούς, συμπεριλαμ-
βανομένου homeporting, δηλαδή τα 
κρουαζιερόπλοια να έχουν βάση ελ-
ληνικά νησιά και όχι απλά  να  διέρχο-
νται από αυτά, με χρήση του Πειραιά. 
Το 2017, ωστόσο, σημειώθηκε μία από 
τις σημαντικότερες μειώσεις των τε-
λευταίων ετών. Όσο για το 2018, αν 
και αρχικά προβλέπαμε μικρή διόρθω-
ση της τάξης του +2%, τα τελευταία 
προγνωστικά δείχνουν περαιτέρω 
μείωση των αφίξεων (-2%). Οι λόγοι 
παραμένουν οι ίδιοι, αλλά εδώ πρέ-
πει να προσθέσουμε την επιδοτική πο-
λιτική των γειτόνων μας για να πεί-
σουν την κρουαζιέρα να επιστρέψει 
στα τουρκικά λιμάνια. Βασικές μακρο-
χρόνιες εκκρεμότητες έλλειψης υπο-
δομών και δυσχερείς διεκπεραιώσεις 
διαφόρων υπηρεσιών είναι ακόμη 
στην πρώτη γραμμή. Τέλος, αξίζει να 
σημειωθεί η ανάπτυξη νέων αγορών 
στην Ασία, που έχουν συμβάλει στην 
απομάκρυνση πλοίων από την περιο-
χή μας προς την Ανατολή.
Ελπίδα μας είναι σύντομα να ηρεμήσει 
ολόκληρη η περιοχή της Ανατολικής 
Μεσογείου και να γίνει και πάλι πό-
λος έλξης της κρουαζιέρας και γενι-
κά του θαλάσσιου τουρισμού.

Ο Άγγελος Μάριος Λιναρδάτος γεννή-
θηκε το 1933 στο Ληξούρι της Κεφαλο-
νιάς. Αποφοίτησε από το ΟΠΑ το 1961, 
ήταν ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ το διά-
στημα 1952-1957 και το 1971 ίδρυσε 
τη ναυτιλιακή-τουριστική επιχείρηση 
Navifrance, με έδρα το Παρίσι.

Η βιομηχανία κρουαζιερόπλοιων  
ως πυλώνας ανάπτυξης  
της ελληνικής οικονομίας

«Ελεύθερε άνθρωπε,
πάντα θα αγαπάς τη θάλασσα!»
Σαρλ Μπωντλαίρ

Ο μέσος επιβάτης 

κρουαζιέρας είναι 47 

ετών και, κατά μέσο 

όρο, ταξιδεύει για  

7,2 ημέρες.

του Άγγελου Μάριου Λιναρδάτου, ιδιοκτήτη της Navifrance
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της Ιωάννας Σαπφούς Πεπελάση, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ

Το σήμερα
Από το υλικό που έχουμε συγκεντρώ-
σει προκύπτει ότι, παρά το αντίξοο 
περιβάλλον που διαμορφώθηκε μέσα 
στην κρίση, έχει αναδυθεί ένα νέο οι-
κοσύστημα, το οποίο είναι ακόμα μι-
κρό από την άποψη του αριθμού εται-
ρειών, αλλά είναι ρηξικέλευθο, σε 
αντιδιαστολή µε το κυρίαρχο μοντέλο 
του επιχειρείν, που επικράτησε κατά 
τις τελευταίες δεκαετίες του 20ού 
αιώνα και έως την κρίση του 2008 και 
ήταν ουσιαστικά συνυφασμένο µε τον 
προσοδοθηρικό πλουτισμό και τη µη 
παραγωγική επιχειρηματικότητα.

Το αναδυόμενο μοντέλο του επιχει-
ρείν είναι καινοτόμο, «αυτοχρηματο-

µε τη μικρομεσαία επιχείρηση, διότι 
αναπτύχθηκε εκτενώς η στρατηγική 
του να επεκτείνει ένας επιχειρημα-
τίας ή μια οικογένεια τη δράση τους 
συγκροτώντας πολλαπλές επιχειρή-
σεις που διασυνδέονται μεταξύ τους 
και όχι µέσω δημιουργίας μιας ενιαί-
ας μονάδας μεγάλης κλίμακας.

3 Η εισαγωγή στην Ελλάδα τον 19ο 
αιώνα του θεσμού της Α.Ε., ενός 

καινοτόμου δυτικού θεσμού, βοήθησε 
στη δημιουργία μεγάλων υποδομών 
σε µία εποχή όπου το κράτος δεν είχε 
ακόμα τη δυνατότητα να δημιουργήσει 
αυτό που γνωρίζουμε σήμερα ως δημό-
σιες επιχειρήσεις. Συνεπώς, «αγορά» 
και «κράτος» δεν ήταν αντίθετες δυνά-
μεις ή οικονομικοί χώροι, αλλά εξελί-
χθηκαν αλληλοεπιδρώμενοι.

4 Οι αλλαγές και ο εκσυγχρονι-
σμός του θεσμού των Α.Ε. προήλ-

θαν ιστορικά από τις ίδιες τις Α.Ε. και 
μετά (και πάντα µε σημαντική χρονική 
υστέρηση) επικυρώθηκαν διά του νό-
μου.

5 Στη διάρκεια του ιστορικού χρό-
νου μεγάλο τμήμα του πληθυσμού 

των Α.Ε. «μεταλλάχθηκε», προσαρμό-
στηκε στα δεδομένα του ελληνικού 
περιβάλλοντος και, στην πλειοψηφία 
του, απέκτησε κατά βάση οικογενεια-
κό χαρακτήρα και σχετικά μικρό μέ-
γεθος.

Σ τη διαχρονική εξέλιξη της 
παγκόσμιας οικονομίας έχει 
διαπιστωθεί ότι η πρόοδος 
στο επιχειρείν άλλοτε ακο-

λουθεί τους ρυθμούς οικονομικής ανά-
πτυξης και άλλοτε ή υστερεί ή προη-
γείται της οικονομικής ανάπτυξης.
Στην περίπτωση της Ελλάδας, κατά 
την τελευταία δεκαετία το επιχειρείν 
βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι, 
καθώς αντιπαρατίθενται οι παθογέ-
νειες του παρελθόντος και η «γέννη-
ση» του νεωτερικού.
Η μεγάλη πρόκληση έγκειται στο να 
διακρίνουμε αφενός την πορεία της 
επιχειρηματικότητας στο παρελθόν, 
μέσα στο πλήθος των πολυάριθμων 
συγκεχυμένων πληροφοριών, αντλώ-
ντας χρήσιμα διδάγματα από αυτή, και 
αφετέρου να καταγράψουμε την εν 
εξελίξει αλλαγή και πρόοδο της επι-
χειρηματικότητας με την προοπτική 
της μακράς διάρκειας.
Η μελέτη των δύο αυτών θεμάτων 
αποτελεί κεντρικό άξονα του προ-
γράμματος «Ιστορία της επιχειρη-
ματικότητας και των θεσμών» στο 
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
όπου συμμετέχουν ως συν-συγγρα-
φείς ερευνητές από ελληνικά και διε-
θνή ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύ-
ματα.

Το παρελθόν
Σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος, τη με-
λέτη του παρελθόντος, το πρόγραμμα 
έχει πρωτίστως δημιουργήσει μία 
στην Ελλάδα μοναδική βάση δεδομέ-
νων από: καταστατικά ίδρυσης Ανω-
νύμων Εταιρειών (Α.Ε.) μεταξύ των 
ετών 1830 και 1929/1940, καταλό-
γους ίδρυσης Α.Ε. μέχρι το 1957, και 
ισολογισμούς των μεγαλύτερων ελ-
ληνικών βιομηχανιών μεταξύ 1927 
και 1936. Επιχειρείται επίσης, για 
πρώτη φορά, η ιστορική σύγκριση µε 
αντίστοιχες βάσεις δεδομένων για 
τις Α.Ε. σε Ιταλία και Κύπρο.
Τα πέντε βασικά διδάγματα από αυτή 
την ιστορική μελέτη είναι:

1 Γενικά ως προς την επιχειρηματι-
κή δράση των Ελλήνων παρατη-

ρείται ότι η αυτοχρηματοδότηση, η 
ευελιξία και η δημιουργία ισχυρών δι-
κτύων ήταν βασική εγγύηση για τη μα-
κροβιότητα των επιχειρήσεων.

2 Η μεγάλη επιχειρηματικότητα 
στην Ελλάδα είναι συνδεδεμένη 

δοτούμενο», εξωστρεφές και απευθύ-
νεται βασικά στην παγκόσμια αγορά. 
Κατά κανόνα, οι επιχειρήσεις σε αυτό 
το νέο οικοσύστημα ιδρύονται από 
ομάδες ατόμων υψηλής παιδείας 
και κατάρτισης. Επιπλέον, κυριαρχεί 
η χρήση νέων τεχνολογιών σε συν-
δυασμό µε παραδοσιακές τεχνικές, 
όπως και η δημιουργία μεγάλης ποι-
κιλίας, σε σχέση µε το παρελθόν των 
«branded προϊόντων».
Σε αυτή την... αθόρυβη επανάσταση 
στο ελληνικό τοπίο σημαντικό ρόλο 
έχει παίξει η σημερινή διασύνδεση 
των πανεπιστημίων µε την παραγωγή 
και την αγορά, και εδώ η ερευνητική 
κοινότητα του ΟΠΑ έχει διαδραματί-
σει ηγετικό ρόλο.

Στο μικροσκόπιο του ΟΠΑ

Η επιχειρηματικότητα  
των Ελλήνων μέσα στον χρόνο

Το αναδυόμενο μοντέλο του επιχειρείν 

είναι καινοτόμο, «αυτοχρηματοδοτούμενο», 

εξωστρεφές και απευθύνεται βασικά στην 

παγκόσμια αγορά. 

	

Η Ιωάννα  Σαπφώ Πεπελάση με φοιτητές συν-συγγραφείς της: τις υποψήφιες Διδάκτορες του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ  
Μάρα Βιδάλη (δεξιά της) , Άννα Κομποθέκρα (αριστερά της) και τον απόφοιτο του ίδιου Τμήματος Γιάννη Μπέση
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«Στο Κοινωνικό Φροντιστήριο αξιοποίησα 

δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο μου, κάνοντας 

κάτι που αγαπώ», ανέφερε η εθελόντρια 

φοιτήτρια Χριστίνα Καλαμάκη.

	

Αναμνηστική φωτογραφία εθελοντών φοιτητών των Κοινωνικών Φροντιστηρίων με τον Πρύτανη του ΟΠΑ, τον Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών  
Υποθέσεων και Προσωπικού και υπευθύνους της δράσης

Ε κατοντάδες φοιτητές του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών συμμετείχαν την πε-
ρασμένη χρονιά σε εθελοντι-

κές δράσεις του Ιδρύματος, μέσω του 
Προγράμματος Εθελοντισμού του. 
Μάλιστα, σε σύγκριση με το προηγού-
μενο ακαδημαϊκό έτος, αυξήθηκε θεα-
ματικά ο αριθμός των εθελοντών φοι-
τητών σε εκπαιδευτικές δράσεις για 
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. 
Συμπληρώνοντας φέτος 6 χρόνια συ-
νεχούς και επιτυχούς λειτουργίας, 
φοιτητές του Ιδρύματος εκδήλωσαν 
και κατά το έτος 2017-2018 ενδιαφέ-
ρον για στελέχωση των Κοινωνικών 
Φροντιστηρίων που λειτουργούν ο 
Δήμος Αθηναίων και η Βιβλιοθήκη 
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
(ΙΑΑ). Τρεις φοιτητές και τέσσερις 
απόφοιτοι του πανεπιστημίου εξυ-
πηρέτησαν τις εκπαιδευτικές ανά-
γκες τους, καθώς ασχολήθηκαν με 
τη διδασκαλία σχολικών μαθημάτων 
επιπέδου γυμνασίου και λυκείου, 
προσφέροντας εθελοντικά έργο σε 
εβδομαδιαία βάση, καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του χρόνου.
Στη φετινή ευχαριστήρια επιστολή 
που έλαβε το Ίδρυμα από τον Δήμο 
Αθηναίων, το μήνυμα ήταν σαφές: «Ο 
Δήμος Αθηναίων, αντιλαμβανόμενος 
την ανάγκη και το δικαίωμα στην προ-
σφορά ίσων ευκαιριών για μάθηση 
σε όλους, ξεκίνησε από το 2012 τον 
θεσμό του Κοινωνικού Φροντιστηρί-
ου. Σκοπός του είναι η στήριξη μαθη-
τών γυμνασίου και λυκείου, καθώς 
και αποφοίτων των οποίων οι οικο-
γένειες δεν έχουν την οικονομική δυ-
νατότητα να απευθυνθούν σε ιδιωτι-
κά φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, 
αλλά, παρά τις δυσκολίες που αντι-
μετωπίζουν, κυνηγούν το όνειρο για 
την πρόσβασή τους στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση. Το εκπαιδευτικό έργο 
έχουν αναλάβει αποκλειστικά εθελο-
ντές εκπαιδευτές, που σε καθημερι-
νή βάση συνδράμουν τους μαθητές. 
Σημαντική είναι η συμβολή των εθε-
λοντών από το ΟΠΑ, οι οποίοι τα τε-
λευταία τρία χρόνια συστηματικά 
υποστηρίζουν το έργο μας».
Οι εθελοντές εκπαιδευτές μιλούν 
για μία εμπειρία ζωής που απευθύ-
νεται στον φιλομαθή συνάνθρωπο, ο 
οποίος χρειάζεται πάνω απ’ όλα εμ-
ψύχωση και όραμα. Η Χριστίνα Καλα-
μάκη, φοιτήτρια του Τμήματος Στα-
τιστικής της Σχολής Επιστημών και 
Τεχνολογίας της Πληροφορίας, μετά 

μου, ανέπτυξα το αίσθημα της ευθύ-
νης και αξιοποίησα δημιουργικά τον 
ελεύθερο χρόνο μου, κάνοντας κάτι 
που αγαπώ».
Στο ίδιο πνεύμα, σε συνάντηση που 
οργανώθηκε με τις Πρυτανικές Αρ-
χές του ΟΠΑ προκειμένου να ευχα-
ριστήσουν τους εθελοντές φοιτητές 
και αποφοίτους, ο ακαδημαϊκός συ-
ντονιστής της εκπαιδευτικής δρά-

την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής 
περιόδου, δήλωσε χαρακτηριστικά: 
«Τα χαρούμενα πρόσωπα των μαθη-
τών μου, τα ευχαριστώ και το συναί-
σθημα του να προσφέρω είναι κάποια 
από τα πράγματα που κέρδισα τον τε-
λευταίο χρόνο στο πλαίσιο του εθελο-
ντισμού στο Κοινωνικό Φροντιστήριο 
της ΙΑΑ. Μέσα από τα μαθήματα ενί-
σχυσα καλές πλευρές του χαρακτήρα 

σης, αναπληρωτής καθηγητής Σπύρος 
Μπλαβούκος, τόνισε: «Το ΟΠΑ ανέ-
καθεν αποτελούσε ένα εξωστρεφές 
Ίδρυμα, τόσο στο σκέλος της ακαδη-
μαϊκής παρουσίας του όσο και στο 
κομμάτι της διάδρασής του με την ευ-
ρύτερη κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, 
το ανθρώπινο δυναμικό του πανεπι-
στημίου –καθηγητές, φοιτητές και 
διοικητικό προσωπικό– συνεισφέρει 
σε μια σειρά κοινωνικών δράσεων, 
ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζουν τα 
Κοινωνικά Φροντιστήρια του Δήμου 
Αθηναίων και της Βιβλιοθήκης της 
ΙΑΑ. Η συμμετοχή των μελών της κοι-
νότητας του ΟΠΑ στις δράσεις αυτές 
έχει άμεσο αντίκτυπο στη ζωή πολ-
λών νέων παιδιών, καταδεικνύοντας 
την ευαισθητοποίησή μας σε θέματα 
ισότητας ευκαιριών για εκπαιδευτική 
και κοινωνική ανέλιξη. Αξίζουν πολ-
λά συγχαρητήρια στους φοιτητές μας 
που δραστηριοποιούνται στα Φροντι-
στήρια αυτά, στηρίζοντας και παρέ-
χοντας γνώσεις στους μαθητές τους, 
αλλά και μεταδίδοντάς τους τις βασι-
κές αρχές και αξίες που διέπουν τη 
λειτουργία του ΟΠΑ».

Όλο και πιο πολλοί φοιτητές του ΟΠΑ στηρίζουν τα 
Κοινωνικά Φροντιστήρια
6 χρόνια εκπαιδευτικής υποστήριξης σε εφήβους ευπαθών κοινωνικών ομάδων
της Αλίσιας Αργυροπούλου
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aueb volunteers

νονται έχουν σκοπό να βοηθήσουν τον 
κόσμο μας να φτάσει πιο κοντά στους 
στόχους αυτούς. Συγκεκριμένα, ο 
αγώνας ποδοσφαίρου με την Εθνική 
Αστέγων συνεισέφερε στον στόχο υπ' 
αριθμόν 10: Λιγότερες Ανισότητες.

Άλλος ένας από τους 17 Στόχους του 
ΟΗΕ, που αφορά άμεσα το ΟΠΑ ως εκ-
παιδευτικό ίδρυμα, είναι ο στόχος υπ’ 
αριθμόν 4: Ποιοτική Εκπαίδευση. Γι’ 
αυτό, το Πρόγραμμα Εθελοντισμού 
του Ιδρύματος, θέλοντας να συνδρά-
μει ώστε όλα τα παιδιά να λαμβάνουν 
ίσες ευκαιρίες ποιοτικής εκπαίδευ-
σης, κάλεσε την κοινότητα του ΟΠΑ 
να βοηθήσει να συγκεντρωθούν σχο-
λικά είδη για παιδιά που τα χρειάζο-
νται – συγκεκριμένα, για 5.000 παιδιά 
των οποίων οι οικογένειες στηρίζο-
νται από τις κοινωνικές δομές του 
Δήμου Αθηναίων.

Κάπως έτσι, στις 11 και 12 Οκτωβρίου 
πραγματοποιήθηκε συλλογή σχολικών 
ειδών, όπου η προσέλευση ήταν σημα-
ντική, τόσο από φοιτητές όσο και από 
διδακτικό και διοικητικό προσωπικό. 

Σ τις 16 Οκτωβρίου η Εθνι-
κή Ομάδα Αστέγων έδωσε 
ξανά... πάσα στο Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το 

Πρόγραμμα Εθελοντισμού του Ιδρύ-
ματος, με την υποστήριξη του περιο-
δικού «σχεδία», διοργάνωσε για δεύ-
τερη χρονιά ποδοσφαιρικό αγώνα 5x5 
με την ελληνική ποδοσφαιρική ομάδα 
αστέγων.
Η ελληνική ποδοσφαιρική ομάδα 
αστέγων είναι μία κοινωνική πρω-
τοβουλία, με τίτλο «Γκολ στη Φτώ-
χεια», που αξιοποιεί το άθλημα για 
την ενεργοποίηση και την κοινωνική 
επανένταξη συμπολιτών μας που βι-
ώνουν τη φτώχεια και τον κοινωνι-
κό αποκλεισμό στις πιο ακραίες τους 
μορφές, ενώ υποστηρίζεται από το 
περιοδικό δρόμου «σχεδία». Αξίζει 
να σημειωθεί ότι η ομάδα συμμετέ-
χει κάθε χρόνο στο Παγκόσμιο Κύπελ-
λο Αστέγων (Homeless World Cup), το 
οποίο φέτος θα διεξαχθεί στο Μεξικό.
Ο αγώνας έλαβε χώρα στον Πανελ-
λήνιο Γυμναστικό Σύλλογο, και η ομά-
δα του ΟΠΑ κέρδισε με 9-4. Το σκορ, 
βέβαια, δεν έχει καμία σημασία, αφού 
και οι δύο ομάδες, αλλά και όσοι είχαν 
την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 
τον αγώνα βγήκαν κερδισμένοι. Κερ-
δισμένοι διότι είχαν την τύχη να βι-
ώσουν ένα υπέροχο, φιλικό, αλλά και 
πολυπολιτισμικό κλίμα.
Συγκεκριμένα, η Εθνική Αστέγων είχε 
στην αποστολή της κατά κύριο λόγο 
νεαρούς πρόσφυγες που αγαπούν τον 
αθλητισμό, και αυτό το έδειξαν με την 
εξαιρετική τους επίδοση στο παιχνί-
δι και το ομαδικό τους πνεύμα. Η ομά-
δα του ΟΠΑ, αποτελούμενη από φοιτη-
τές και διοικητικό προσωπικό, φάνηκε 
πολύ «δυνατή» στο παιχνίδι και διατρά-
νωσε τον ζήλο των μελών του πανε-
πιστημίου για διοργάνωση κι άλλων 
παρόμοιων δραστηριοτήτων.
Στον χώρο  ο κ. Στάθης, πωλητής του 
περιοδικού δρόμου «σχεδία», έδωσε 
τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε ήθε-
λε να αγοράσει το περιοδικό, ενισχύ-
οντας έτσι οικονομικά τόσο τον ίδιο 
όσο και το έργο της «σχεδίας» .
Το έργο του AUEB Volunteers βασίζε-
ται στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανά-
πτυξης που έχει θέσει ο ΟΗΕ μέχρι το 
2030. Όλες οι δράσεις που διοργανώ-

Με τη συμβολή όσων προσέφεραν συ-
γκεντρώθηκαν: 25 τσάντες και κασε-
τίνες, 110 τετράδια, 150 μαρκαδόροι, 
200 ξυλομπογιές, 180 μολύβια, 250 
στυλό, 36 γόμες, 20 ξύστρες, 18 φά-
κελοι, 15 γεωμετρικά όργανα, 18 είδη 
ζωγραφικής και χειροτεχνίας.
Ό,τι συλλέχθηκε παραδόθηκε στο Κέ-
ντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του 
Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.). Ευχαρι-
στούμε πολύ όλους όσοι συνέβαλαν 
σε αυτή την προσπάθεια. Όταν κινητο-
ποιούμαστε ως κοινότητα, μπορούμε 
να καταφέρουμε πολλά!

Συλλογή σχολικών ειδών και ποδοσφαιρικός αγώνας ΟΠΑ-Εθνικής Αστέγων

«Τέρμα» στις ανισότητες,  
λένε οι AUEB Volunteers

Δύο δράσεις με κοινό σκοπό

της Ειρήνης Γενναράκη, φοιτήτριας Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ,  

και του Δημήτρη Αγγελιδάκη, φοιτητή Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ, μελών Ομάδας Συντονισμού του AUEB Volunteers

Το έργο του AUEB 

Volunteers βασίζεται 

στους 17 Στόχους 

Βιώσιμης Ανάπτυξης 

που έχει θέσει ο ΟΗΕ 

μέχρι το 2030. 

	

Πάνω: Στιγμιότυπο από τον αγώνα 
Δεξιά: Σχολικά είδη που συγκεντρώθηκαν από φοιτητές και προσωπικό του ΟΠΑ



Με την υποστήριξη

Ξέρατε ότι...
Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε

20 NEWS

Τι είναι το φαινόμενο  
της ομαδικής σκέψης  
(groupthink);

Μ πορείτε να εξηγήσετε για-
τί ομάδες με πολύ σημαντι-
κή ευθύνη στα χέρια τους, 

όπως η χάραξη στρατηγικής, η κυ-
βερνητική πολιτική κ.ά., παίρνουν 
τόσο κακές αποφάσεις; Ή μπορείτε 
να φέρετε στο μυαλό σας κάποιες 
στιγμές που είχατε αποφασίσει να 
πείτε τη γνώμη σας στην ομάδα, 
αλλά αποφασίσατε να μην το κάνε-
τε, και ο λόγος δεν είναι επειδή είστε 
ντροπαλός/ή;
Σύμφωνα με τον I. Janis (1972), το 
groupthink συμβαίνει όταν η διά-
θεση των μελών για συμφωνία με-
ταξύ τους ξεπερνά τη διάθεση για 
προσεκτική αξιολόγηση των εναλ-
λακτικών λύσεων. Έτσι, τα μέλη μιας 
ομάδας πιέζουν για συμφωνία μετα-
ξύ των μελών, απομακρύνοντας την 
ομάδα από την αξιολόγηση ασυνήθι-
στων, μη δημοφιλών προτάσεων ή 
προτάσεων που προέρχονται από τη 
μειοψηφία. Επίσης, κάποιες ομάδες 
που έχουν ως έργο τη λήψη αποφά-
σεων μπορεί να αποκτήσουν τέτοιο 
«δέσιμο», ώστε οι αρχηγοί τους να 
εξασφαλίζουν ομοφωνία ακόμα και 
για κακές αποφάσεις.
Ας περιγράψουμε κάποια συμπτώμα-
τα του groupthink (Janis, 1982):
 Τα μέλη της ομάδας πιέζουν αμέ-
σως όσους εκφράζουν στιγμιαία ανη-
συχίες ή αμφιβολίες για την άποψη 
που έχει εκφραστεί από την πλειο-
ψηφία.
	Τα μέλη που έχουν αμφιβολίες ή 
διαφωνούν, σιωπούν ή και υποβαθμί-

ζουν στον εαυτό τους τη σημασία αυ-
τής της αμφιβολίας.
	Εάν κάποιος δεν εκφράζεται, θε-
ωρείται ότι υποστηρίζει αυτό που 
ακούγεται, οπότε η αποχή εκλαμβά-
νεται ως συμφωνία με την πλειοψη-
φία.
	Αμφισβητείται η αφοσίωση στην 
ομάδα όσων διαφωνούν.
	Στην ομάδα υπάρχει υπερβολική 
αισιοδοξία και υπερβολικός προσα-
νατολισμός στην ανάληψη ρίσκου.
Έρευνες στις ΗΠΑ κατέδειξαν ότι η 
έλλειψη ετοιμότητας στο Περλ Χάρ-
μπορ το 1941, όπου οι Αμερικανοί 
είχαν τεράστιες απώλειες από την 
επίθεση των Ιαπώνων, καθώς και 

οι καταστροφές στα διαστημόπλοια 
Challenger και Columbia συνδέθη-
καν με διαδικασίες λήψης απόφασης 
όπου το groupthink ήταν κυρίαρχο 
(Janis, 1982).
Μπορεί να αποφευχθεί το groupthink; 
Η απάντηση είναι πως ναι, υπό κά-
ποιες προϋποθέσεις. Οι αρχηγοί των 
ομάδων πρέπει ενεργά να αναζητούν 
και να εξασφαλίζουν τη συνεισφορά 
όλων των μελών. Μία ακόμα επιτυ-
χημένη στρατηγική είναι να δοθεί 
ο ρόλος του «δικηγόρου του διαβό-
λου» σε κάποιο μέλος, με την ευθύ-
νη να αμφισβητεί ή να προκαλεί τις 
θέσεις της πλειοψηφίας και να προ-
σφέρει εναλλακτικές λύσεις ή άλλες 
προσεγγίσεις.

της Μαρίας Βακόλα, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του ΟΠΑ

μπορείτε να  
ανακαλύψετε τον  
κινεζικό πολιτισμό 
στο BCI του ΟΠΑ;
Το Ινστιτούτο Κομφούκιος Αθη-
νών (Business Confucius Institute 
– BCI) λειτουργεί από το 2009 με 
έδρα το ΟΠΑ. Είναι το πρώτο Ιν-
στιτούτο Κομφούκιος στην Ελλά-
δα και ένα από τα 500 και πλέον 
Ινστιτούτα Κομφούκιος που έχουν 
ιδρυθεί σε επιλεγμένα πανεπιστή-
μια 142 χωρών. Προωθεί τις σχέ-
σεις μεταξύ ελληνικού και κινε-
ζικού λαού μέσα από μια σειρά 
πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και 
ερευνητικών συνεργασιών.

Κάθε ακαδημαϊκό έτος πραγμα-
τοποιούνται μαθήματα κινεζικής 
γλώσσας και ποικίλα μαθήματα 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων, 
όπως κινεζική μαγειρική, πολεμι-
κές τέχνες, ζωγραφική και καλλι-
γραφία. Όσον αφορά την εκμάθηση 
της κινεζικής γλώσσας, λειτουρ-
γούν προγράμματα πλήρους φοίτη-
σης (ενός ακαδημαϊκού έτους) για 
παιδιά, ενήλικες και στελέχη επι-
χειρήσεων, τα οποία οδηγούν στην 
απόκτηση πιστοποιητικού γλωσ-
σομάθειας (HSK). Παράλληλα, προ-
ωθούνται προγράμματα ανταλλα-
γής φοιτητών και ακαδημαϊκού 
προσωπικού, η θέσπιση υποτρο-
φιών, η ανταλλαγή ερευνητικού 
προσωπικού και η διοργάνωση 
συνεδρίων και ημερίδων κοινού 
ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος. Επι-
πλέον, παρέχονται καλοκαιρινά ή 
χειμερινά εκπαιδευτικά και πολιτι-
στικά προγράμματα στην Κίνα διάρ-
κειας 15 ημερών.

Ευελπίδων 29, 5ος όροφος 
www.confucius.aueb.gr


