23os 1-9.qxp_Layout 1 5/18/17 13:23 Page 2

23os 1-9.qxp_Layout 1 5/18/17 13:23 Page 3

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
&

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1. Πολιτιστικές βιομηχανίες, ανάπτυξη στα κέντρα και στην περιφέρεια
2. Η χρηματοδότηση του πολιτισμού από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα
3. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση ως μοχλός πολιτιστικο-οικονομικής ανάπτυξης

ΟΙ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η Τελετή Βράβευσης του 23ου economia Φοιτητικού Διαγωνισμού
πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Κοσμήματος Ηλία Λαλαούνη

Αθήνα 2017

23os 1-9.qxp_Layout 1 5/18/17 13:23 Page 4

ISBN: 978-960-9490-44-3
© Εκδόσεις ΚΕΡΚΥΡΑ Α.Ε. - Economia PUBLISHING, 2017
Παραγωγή: εκδόσεις ΚΕΡΚΥΡΑ – economia PUBLISHING
Συντονισμός - Επιμέλεια έκδοσης: Κατερίνα Κρητικού
Art & Design: Μαργαρίτα Χαλκιά
Εκδόσεις ΚΕΡΚΥΡΑ Α.Ε.
Βλαχάβα 6-8, 105 51 Αθήνα
Τηλ.: 210- 3314.714, fax: 210-3252.283

www.economia.gr, diagonismos@economia.gr

Like & Follow:
Eκδόσεις Κέρκυρα - Economia Publishing
economiagroup
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου, με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή σε άλλη διασκευή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη και του συγγραφέα.

23os 1-9.qxp_Layout 1 5/18/17 13:23 Page 5

περιεχόμενα
Χαιρετισμός της εκδότριας του περιοδικού Οικονομική Επιθεώρηση . . . . . . . . . . . . . . 7
Οι προηγούμενοι Διαγωνισμοί, 1994-2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
23ος Φοιτητικός Διαγωνισμός, Χορηγοί . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Προφίλ Χορηγών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Επιτροπή Αξιολόγησης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Βραβευμένες Εργασίες, Ομαδικές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Πρώτο βραβείο: Π.Μπάρκας, Μ. Βούλκου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Δεύτερο βραβείο: Ε.Πολύδερα, Ε.Σχίζα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Τρίτο βραβείο: Β. Νικολαΐδου, Γ.Πανοζάχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Τέταρτο βραβείο: Ε.Μπέκα, Β.Τσούτρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Πέμπτο βραβείο: Μ.Σπανίδη, Ι.Μπίρμπας, Σ.Ζαφειροπούλου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Βραβευμένες Εργασίες, Ατομικές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Πρώτο βραβείο: Δ.Γεωργιοπούλου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Δεύτερο βραβείο: Β.Νικηφόρος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Τρίτο βραβείο: Ε.Μαυρομμάτη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Τέταρτο βραβείο: Π.Πατεράκης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Πέμπτο βραβείο: Δ.Πάριος - Σαββάνης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που συμμετείχαν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

23os 1-9.qxp_Layout 1 5/18/17 13:23 Page 7

Χαιρετισμός
της Αλεξάνδρας Κ. Βοβολίνη,
προέδρου του Ομίλου Economia

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Όπως κάθε φορά εδώ και 23 ολόκληρα χρόνια, με μεγάλη συγκίνηση και χαρά
σάς απευθύνω το σύντομο χαιρετισμό μου.
Το θέμα μας ήταν και φέτος μέσα στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, δίνοντας την ευκαιρία να εκφράσετε τις σκέψεις και τις προτάσεις σας σ’ έναν τομέα της
ελληνικής οικονομίας που έχει να προσφέρει πολύ σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας στο μέλλον.
Η «πολιτιστική βιομηχανία» μας δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί όσο θα μπορούσε.
Είναι καιρός, λοιπόν, να ανταποκριθούμε στις μεγάλες προκλήσεις κι ευκαιρίες που
βρίσκονται μπροστά μας.
Η συνεχής συμμετοχή του φοιτητικού κόσμου από τον πρώτο Φοιτητικό Διαγωνισμό που οργανώσαμε το 1994 για τα 60 χρόνια της τότε «Βιομηχανικής Επιθεωρήσεως», μάς δίνουν «φτερά» να συνεχίσουμε και στην προκήρυξη του επόμενου,
24ου διαγωνισμού. Αισθανόμαστε δε εξαιρετικά υπερήφανοι να συναντούμε, με τους
συνεργάτες και τους χορηγούς μας, βραβευμένους του διαγωνισμού μας σε καίριες
θέσεις στον επαγγελματικό στίβο.
Καλή και δημιουργική σταδιοδρομία σε όλους σας!
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Οι Προηγούμενοι Διαγωνισμοί

1994-2016
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Χορηγοί
Πανελλήνιων Φοιτητικών Διαγωνισμών
1994-2016
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΣΤΗΡ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
AΣΦAΛEIAI MINETTA
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΔΙΗΝΕΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.
EΘNIKH AΣΦAΛIΣTIKH
ΕΕΔΕ
EΘNIKH ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑ
ΕΚΔΌΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ
ΕΛΓΕΚΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ POLO
ΕΥΔΑΠ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ
ΙΔΡΥΜΑ Π. & ΑΛ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΔΡΥΜΑ ΑΙΚ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ
ΙΟΒΕ
ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΪΙΑ
MOTOΔYNAMIKH
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ
ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
OIKONOMIKO ΠANEΠΙΣTHMIO ΑΘΗΝΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛ. ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΣEΠE
ΣT. ΔHMAΣ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΙΤΑΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ
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ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΧΑΛΥΨ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΦΩΚΑΣ - ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ADIDAS
ΑΙΤ ATHENS INFORMATION TECHNOLOGY
AIΕSEC
AEGEAN
AEGEAN BULK Co, Inc
ALBA GRADUATE BUSINESS SCHOOL AT THE
AMERICAN COLLEGE OF GREECE
ALPHA BANK
ANEK LINES
ATTICA BANK
BALLANTINE’S
BAHAS, GRAMATIDIS & PARTNERS
BP HELLAS
CHIPITA
COCO-MAT
CRISTIAN DIOR
COMPUTER CENTER A.E.
DBS
E-FOOD.GR
EUROBANK EFG
ERNST & YOUNG
ES-EUROSCIENCE
FAMAR
GATEWAY
CLORYBOOK
GOODY’S
HELLAS ON LINE
HELLENIC MOTORMUSEUM - CAPITOL ATHENIAN
HEWLETT PACKARD HELLAS
i-LEARN ACADEMY
INFO-QUEST TECHNOLOGIES
INTERAMERICAN ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
INTRACOM ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
INTRALOT
IST - INDEPENDENT STUDIES
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OF SCIENCE & TECHNOLOGY
JADE HELLAS
KRAFT JACOBS SUCHARD
LINGUAPHONE
LION HELLAS A.E.
MAD
MEDITERRANEAN COLLEGE
MICROSOFT
MIND WORK
MINOAN LINES
MOTOROLA
NEW YORK COLLEGE
NOVARTIS
PANAFON
PHARMATHEN
PIZZA HUT
QS ATHENS GRAD SCHOOL TOUR
RANK XEROX
REUTERS

S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.
SCOOTERISE
SETE
SI ENORASIS ADVERTISING
SIEMENS
SOCIETE GENERALE
SONY ERICSSON
STEDIMA
STIMOROL
STORAENSO
TASTY - KRAFT JACOBS SUCHARD
TITAN
THENAMARIS SHIPS MANAGEMENT INC
TUV SUDDEUTSCHLAND
UNIFON
VIRGIN ATLANTIC
VIVODI
YOU.GR
XIOSBANK

Χορηγοί Επικοινωνίας
ΑΘΗΝΑ 9,84
ΑΝΤΙ RADIO 97,5 (Θεσσαλονίκη)
ΕΚΦΡΑΣΗ 92,4 (Θεσσαλονίκη)
ΕΡΤ3
ΗΧΟΣ 90,9 (Λάρισα)
KAΘHMEPINH εφημερίδα
KAPIEPA εφημερίδα
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 9,84 (Θεσσαλονίκη)
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΠΟΛΙΣ 88,6 FM
ACTIONGLOBAL COMMUNICATIONS HELLAS
ALEXANDROUPOLIS RADIO DEE JAY 94,8
ALPHA NEWS 98,7 FM
ALPHA ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ASTRA RADIO 93,2 (Μυτιλήνη)
BLUE FM 92,6 (Τρίπολη)
CLASSIC FM 96,14 ((Θεσσαλονίκη)
COOL FM 106,8 (Ρέθυμνο, Κρήτη)
COSMOS FM 90,7 (Αγρίνιο)
E-SHOP.GR
EPIXEIRO.GR
FLY FM 95,9 (Ρέθυμνο, Κρήτη)
GREEKJUSTICE.GR
GREEKBOOKS.GR
HELLASTAT

JERONIMO GROOVY 88,9
KARIERA.GR
KISS FM 101,3 (Μυτιλήνη)
KISS FM 92,2 (Πάτρα)
MAD, WWW.MAD.TV, MAD RADIO 106,2
METRO 89,2 (Ηράκλειο, Κρήτη)
NEO ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 102,3 (Ηράκλειο, Κρήτη)
NITRO RADIO 102,5
NOVA ΣΠΟΡFM, SPORTDAY
POWER 100,2 (Βόλος)
RADIO DJ 105 (Αρκαδία)
RADIO IN 93,1 (Ιωάννινα)
RADIO1 FM 88 (Ρόδος)
SIN RADIO
SFERA 102,2
SFERA 96,6 (Πάτρα)
SKYWALKER.GR
STARTUP.GR
STEP UP
STUDIO 19 101,9 (Ηράκλειο, Κρήτη)
SUPER B TV (Πάτρα)
UNIVERSITY PRESS
THINK DIGITAL
TOP FM 105 (Άρτα)
TOP FM 98,9 (Χίος)
ZHTEITAI.GR
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1994 - 1995
ΠΡΩΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ.
ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

Οι βραβευθέντες του διαγωνισµού της ΟΒΕ µαζί µε τον ∆. Μαρινόπουλο, µετά την τελετή

Επιτροπή Αξιολόγησης:
• ∆ηµήτρης Μαρινόπουλος
πρόεδρος του Ιδρύµατος Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών
και πρώην πρόεδρος του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών
• Τάκης Αράπογλου
γενικός διευθυντής της American Express Bank
• ∆ιονύσης Σβορώνος
εντεταλµένος σύµβουλος της Α.Ε. ΒΙΟΣΩΛ
• Ιωάννης Χασσίδ
καθηγητής Βιοµηχανικής Οικονοµικής του Πανεπιστηµίου Πειραιώς
• ∆ηµήτρης Καραµάνος
διευθυντής σύνταξης της Οικονοµικής Επιθεώρησης
• Γιάννης Σιώτος
σύµβουλος έκδοσης της Οικονοµικής Βιοµηχανικής Επιθεώρησης
Χώρος τελετής απονοµής βραβείων: Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία
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1995 - 1996
∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: Η ∆ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Στιγµιότυπο από την τελετή βράβευσης του ∆εύτερου Πανελλήνιου Φοιτητικού ∆ιαγωνισµού.
Στο µέσον, ο τότε υπουργός Παιδείας Γ. Παπανδρέου

Επιτροπή Αξιολόγησης:
• Ανδρέας Κιντής
πρύτανης του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών
• Ελένη Βαράγκη
επιχειρηµατίας - µέλος του Γενικού Συµβουλίου του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών
• Νίκος Νανόπουλος
γενικός διευθυντής της Eurobank
• ∆ηµήτρης Καραµάνος
διευθυντής σύνταξης της Οικονοµικής Βιοµηχανικής Επιθεώρησης
• Γιάννης Σιώτος
σύµβουλος έκδοσης της Οικονοµικής Βιοµηχανικής Επιθεώρησης
Χώρος τελετής απονοµής βραβείων: Μέγαρο Athenaum

13

23os 10-55.qxp_Layout 1 5/18/17 13:30 Page 14

1996 - 1997
ΤΡΙΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√: √π∫√¡√ª√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™
∆ª∏ª∞ ∞™∆π∫∏™ ∫∞π ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∏™ ∞¡∞¶∆À•∏™, ¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√: ∫√ƒø¡∏™ ∂¶∞ª∂π¡ø¡¢∞™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: ¡π™Àƒπ√À ∂πƒ∏¡∏
¢π∞∆ª∏ª∞∆π∫√ ª∂∆∞¶∆ÀÃπ∞∫√ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ™∂ √¢∂ ∫∞π ∂∂ª
∆ª∏ª∞ ∞™∆π∫∏™ ∫∞π ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∏™ ∞¡∞¶∆À•∏™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: Ã∞∆∑πƒ∏™ ªπÃ∞§∏™
∆ª∏ª∞ MARKETING MANAGEMENT, DEREE COLLEGE

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√: µ∂∫ƒ∏ πø∞¡¡∞
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫√À∆™π√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√: ∞¡∞∆™ ¶∞™Ã∞§∏™
∆ª∏ª∞ Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∏™ ∫∞π ∆ƒ∞¶∂∑π∫∏™ ¢π√π∫∏∆π∫∏™, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√: °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™ Ãƒ∏™∆√™
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, ∆∂π ∞£∏¡ø¡

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ª¶√À§√Àª¶∞™∏™ °πøƒ°√™
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ (MBA), ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ¶∞¶∞¢√¶√À§∏™ Ã. °πøƒ°√™
∆ª∏ª∞ ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫, CBS STUDIES

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ª¶π™π∂§∞ ¶∞¡∞°πø∆∞
∆ª∏ª∞ ™∆∞∆π™∆π∫ø¡ ∫∞π ∞™º∞§π™∆π∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

¢ø¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ∞¡¢ƒπ∫√¶√À§√™ ∞¡¢ƒ∂∞™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡
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™ÙÈÁÌÈﬁÙ˘Ô ·ﬁ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ÙË˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ‚Ú·‚Â›ˆÓ. ™ÙËÓ ÚÒÙË ÛÂÈÚ¿ ·ﬁ ·ÚÈÛÙÂÚ¿: ¢. ª·ÚÈÓﬁÔ˘ÏÔ˜,
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ π√µ∂, §. ¶··‰‹ÌÔ˜, ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙË˜ ∆Ú¿Â˙·˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ∞. ∑ËÛÈÌﬁÔ˘ÏÔ˜ Á.Á. ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô˘ ¶·È‰Â›·˜,
∫. √ÈÎÔÓﬁÌÔ˘, ÚÒÙÔ˜ ÓÈÎËÙ‹˜ Î·È ∆. °È·ÓÓ›ÙÛË˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎﬁ˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ °È¿ÓÓË˜ ¶··ı·Ó·Û›Ô˘
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ EÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È BÈÔÌË¯·ÓÈÎÔ‡ EÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ AıËÓÒÓ
ñ °ÈÒÚÁÔ˜ AÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË˜
Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ OÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ
ñ M·Ú›ÓÔ˜ °È·ÓÓﬁÔ˘ÏÔ˜
·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÁÂÓÈÎﬁ˜ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙË˜ Alpha TÚ¿Â˙·˜ ¶›ÛÙÂˆ˜
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ K·Ú·Ì¿ÓÔ˜
‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ Û‡ÓÙ·ÍË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
ñ °È¿ÓÓË˜ ™ÈÒÙÔ˜
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: ª¤Á·ÚÔ Athenaeum, ·›ıÔ˘Û· ª·Ú›· ∫¿ÏÏ·˜
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1997 - 1998
ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ
ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√: Ã∞∆∑∏¢π∞∫√™ °∂øƒ°π√™
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏∆π∫ø¡ ∫∞π √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ™∆∂§∂Ãø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, π∂∫ øª∂°∞

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√: §∞ª¶ƒ√À Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™
∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫√ – ™Ã√§∏ ¡√ªπ∫ø¡ ∫∞π √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡,
∞ƒπ™∆√∆∂§∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: °∂øƒ°√À§√¶√À§√À ∞°°∂§π∫∏
∆ª∏ª∞ ∂º∞ƒª√™ª∂¡ø¡ √π∫√¡√ªπ∫ø¡, IST STUDIES

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: √π∫√¡√ª∞∫∏ ∂§∂¡∏
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫∞™ª∞ ∂§∂¡∞
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√: ¶∞¶∞∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ¢∏ª∏∆ƒπ√™
∆ª∏ª∞ Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∏™ ∫∞π ∆ƒ∞¶∂∑π∫∏™ ¢π√π∫∏∆π∫∏™, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√: ∆Àƒ∆∞π√À ™∆∞ª∞∆π¡∞
ª∂∆∞¶∆ÀÃπ∞∫√ ∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ (MBA), ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√: µ§∏™ª∞™ √ƒ∂™∆∏™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ¶∞¶∞µ§∞™√¶√À§√™ º. ∞£∞¡∞™π√™
∆ª∏ª∞ ¢∏ª√™π∞™ ¢π√π∫∏™∏™, ¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫√À∆™π√™ ™∆∞£∏™
∆ª∏ª∞ ∆ƒ∞¶∂∑π∫∏™ ∫∞π Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∏™ ¢π√π∫∏∆π∫∏™, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: °∞§π∞∆™√À ∫∞∆∂ƒπ¡∞
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∫∞π √π∫√¡√ªπ∞™, ∆∂π Ã∞§∫π¢√™
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√È ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜ ÛÂ ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎ‹ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÌÂ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁﬁ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ, ªÈÏÙÈ¿‰Ë ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘,
Î·È Ì¤ÏË ÙË˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ∆È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ °È¿ÓÓË˜ KÔ˘ÎÈ¿‰Ë˜
Î·ıËÁËÙ‹˜ ÛÙÔ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜ Î·È ÚﬁÂ‰ÚÔ˜
ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ Î·È KÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ EÈÙÚÔ‹˜
ñ N›ÎÔ˜ AÓ·Ï˘Ù‹˜
·ÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ EÏÏËÓÈÎÒÓ BÈÔÌË¯·ÓÈÒÓ
ñ XÚ‹ÛÙÔ˜ ¶ÔÏ˘˙ˆÁﬁÔ˘ÏÔ˜
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ EÚÁ·ÙÒÓ EÏÏ¿‰Ô˜
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ K·Ú·Ì¿ÓÔ˜
‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ Û‡ÓÙ·ÍË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
ñ °È¿ÓÓË˜ ™ÈÒÙÔ˜
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: ¶¿ÓÙÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ∞ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ™¿ÎË ∫·Ú¿ÁÈˆÚÁ·
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1998 - 1999
ΠΕΜΠΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√: µ∞ƒ§∞°∫∞ ¶∞¡∞°πø∆∞
¡√ªπ∫∏ ™Ã√§∏ ∞£∏¡ø¡

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√: ∆ƒπ∞¡∆∞ºÀ§§√À πø∞¡¡∏™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: ºπ§π¶¶∏ ª∞ƒπ∞
∆ª∏ª∞ ∆√Àƒπ™∆π∫ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, ™Ã√§∏ ¢π√π∫∏™∏™ ∫∞π √π∫√¡√ªπ∞™, ∆∂π §∞ƒπ™∞™

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: ¶∞ƒ√À∆∏™ ™ø∆∏ƒπ√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√: £∂√Ã∞ƒ∏™ πø∞¡¡∏™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√: ∞∆∆∞§√°§√À ∞¡¢ƒ∂∞™
∆ª∏ª∞ ¢∏ª√™π∞™ ¢π√π∫∏™∏™, ¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√: ƒ√∫∫∞™ ∞¶√™∆√§√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√: Ã∞§π∫π∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ªÀ§ø¡∞∫∏ ÃƒÀ™√À§∞
∆ª∏ª∞ ª∏Ã∞¡√°ƒ∞º∏ª∂¡√À §√°π™∆∏ƒπ√À, π∂∫ øª∂°∞

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ™∆∞Àƒ∞∫∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™
∆ª∏ª∞ ª∞£∏ª∞∆π∫ø¡ - ™Ã√§∏ £∂∆π∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: °ƒπ¶∞π√À ª∞ƒπ∞
∆ª∏ª∞ ª∏Ã∞¡√°ƒ∞º∏ª∂¡√À §√°π™∆∏ƒπ√À, π∂∫ øª∂°∞

¢ø¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ª√™Ã√¶√À§√™ ∂À£Àªπ√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂∫∞∆√ ∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫√¡∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡∞
∆ª∏ª∞ ºπ§√§√°π∞™ - ºπ§√™√ºπ∫∏ ™Ã√§∏, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ πø∞¡¡π¡ø¡

¢∂∫∞∆√ ∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: ¢∏ª∞∫π¢√À ∞¡∞™∆∞™π∞
∆ª∏ª∞ ª∏Ã∞¡√°ƒ∞º∏ª∂¡√À §√°π™∆∏ƒπ√À, π∂∫ øª∂°∞
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™ÙÈÁÌÈﬁÙ˘Ô ·ﬁ ÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹. ¢È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁﬁ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °. ¢Ú˘˜, Î·È Ô Ú‡Ù·ÓË˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡
¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, ∞. ∫ÈÓÙ‹˜

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ °È¿ÓÓË˜ M¿ÓÔ˜
ÁÂÓÈÎﬁ˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙË˜ EÓÒÛÂˆ˜ EÏÏËÓÈÎÒÓ TÚ·Â˙ÒÓ
ñ ¶·Ó·ÁÈÒÙË˜ AÏÂÍ¿ÎË˜
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ XÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ ¶·Ú·ÁÒÁˆÓ AıËÓÒÓ Î·È K·ıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ
ñ AﬁÛÙÔÏÔ˜ T·Ì‚·Î¿ÎË˜
˘Ô‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙË˜ EıÓÈÎ‹˜ TÚ¿Â˙·˜ ÙË˜ EÏÏ¿‰Ô˜
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ K·Ú·Ì¿ÓÔ˜
‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ Û‡ÓÙ·ÍË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
ñ °È¿ÓÓË˜ ™ÈÒÙÔ˜
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: Athenaeum Intercontinental, Ballroom II
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1999 - 2000
ΕΚΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√: ∞À°∂ƒπ¡√¶√À§√À ¢π√¡À™π∞-£∂√¢øƒ∞
™Ã√§∏ ¡√ªπ∫ø¡, √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∫∞π ¶√§π∆π∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√: °∫π√∫∞ ∆∂ƒæπÃ√ƒ∏
∆ª∏ª∞ ∫√π¡ø¡π∫∏™ £∂√§√°π∞™, £∂√§√°π∫∏ ™Ã√§∏, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: ª∂ƒ§∂ª∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: ª¶∞ƒª¶∞ ∞ºƒ√¢π∆∏
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, ™Ã√§∏ ¢π√π∫∏™∏™ ∫∞π √π∫√¡√ªπ∞™, ∆∂π §∞ƒπ™∞™

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫√¡∆√°π∞¡¡∏™ ¡π∫√§∞√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫√À∆√À¶∏™ ∞¡¢ƒ∂∞™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√: ª¶∞ƒ∫π∞™ °∂øƒ°π√™
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏∆π∫√À ∫∞π √π∫√¡√ªπ∫√À ™∆∂§∂Ã√À™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, π∂∫ øª∂°∞

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√: §∂´¡∞™ ¢∏ª∏∆ƒ∏™
∆ª∏ª∞ °∂ø¶√¡π∞™, ™Ã√§∏ °∂ø∆∂Ã¡π∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡,
∞ƒπ™∆√∆∂§∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ∑∂ƒµ∞ ∞¡∞™∆∞™π∞
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ∆™∂∫√™ Ãƒ∏™∆√™
∆ª∏ª∞ ºÀ™π∫ø¡ ¶√ƒø¡, ™Ã√§∏ ¢π∞Ã∂πƒI™∏™ ºÀ™π∫ø¡ ¶√ƒø¡ ∫∞π ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ πø∞¡¡π¡ø¡

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ™À§∞∫√À ∞¡¢ƒπ∞¡∏-∂À∞¡£π∞
∆ª∏ª∞ ª∞£∏ª∞∆π∫ø¡, ™Ã√§∏ £∂∆π∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∞∆ƒø¡

¢ø¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ™∞ƒ∞¡∆∏ ∞¡∞™∆∞™π∞
∆ª∏ª∞ ¢π∂£¡ø¡ ∫∞π ∂Àƒø¶∞´∫ø¡ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ™¶√À¢ø¡,
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡
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√È ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜ ÛÂ ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎ‹ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÌÂ ÙÔ˘˜: ¡›ÎË °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹, ÚﬁÂ‰ÚÔ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÂ›Ô˘ °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹ º˘ÛÈÎ‹˜ πÛÙÔÚ›·˜,
π¿ÛÔÓ· ™ÙÚ¿ÙÔ, ÚﬁÂ‰ÚÔ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ µÈÔÌË¯·ÓÈÒÓ Î·È µÏ¿ÛË ™Ê˘ÚﬁÂÚ·, ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹ ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜
∂ÈÙÚÔ‹˜

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ N›ÎË °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ MÔ˘ÛÂ›Ô˘ °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹ º˘ÛÈÎ‹˜ IÛÙÔÚ›·˜
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ¶··ÏÂÍﬁÔ˘ÏÔ˜
‰ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ A.E. TÛÈÌ¤ÓÙˆÓ TÈÙ¿Ó
ñ MÈ¯¿ÏË˜ ™ÎÔ‡ÏÏÔ˜
Î·ıËÁËÙ‹˜ XËÌÂ›·˜ & ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ,
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ EÏÏËÓÈÎ‹˜ EÙ·ÈÚ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ K·Ú·Ì¿ÓÔ˜
‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ Û‡ÓÙ·ÍË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
ñ °È¿ÓÓË˜ ™ÈÒÙÔ˜
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: ªÔ˘ÛÂ›Ô °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹ º˘ÛÈÎ‹˜ πÛÙÔÚ›·˜, ∫¤ÓÙÚÔ °·›·

21

23os 10-55.qxp_Layout 1 5/18/17 13:30 Page 22

2000 - 2001
ΕΒ∆ΟΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫√ƒƒ∂ ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏
¡√ªπ∫∏ ™Ã√§∏ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√: ∫√ª¡∞∫√™ °∂øƒ°π√™
∆ª∏ª∞ ¢π∂£¡ø¡ ∫∞π ∂Àƒø¶∞´∫ø¡ ™¶√À¢ø¡, ¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: ™Àª∂ø¡π¢∏™ £øª∞™
∆ª∏ª∞ ∞°ƒ√¡√ªø¡ ∫∞π ∆√¶√°ƒ∞ºø¡ ª∏Ã∞¡π∫ø¡,
¶√§À∆∂Ã¡π∫∏ ™Ã√§∏, ∞ƒπ™∆√∆∂§∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: ¶∞¡∞°∞∫∏™-¶∞¡∞°√¶√À§√™ ∫ø¡/¡√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√: µπ¢∞§∏ ∞°°∂§π¡∞
∆ª∏ª∞ ª∞£∏ª∞∆π∫ø¡, ∂£¡π∫√ ∫∞π ∫∞¶√¢π™∆ƒπ∞∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√: ª¶√À∫√Àµ∞§∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™
¶∆ÀÃπ√ÀÃ√™ ¢π∂£¡ø¡ ∫∞π ∂Àƒø¶∞´∫ø¡ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∫∞π ¶√§π∆π∫ø¡ ™¶√À¢ø¡,
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√: ¢∏ªπ∑∞ ª∞ƒπ∞-ª∂§π¡∞
∆ª∏ª∞ ¢∏ª√™π∞™ ¢π√π∫∏™∏™, ¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√: ¡∆∞∏™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™
∆ª∏ª∞ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ¶ƒ∞™√¶√À§√À ∂§¶π¢∞
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ™¢ƒ∞§π∞ ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, ™Ã√§∏ ¢π√π∫∏™∏™ ∫∞π √π∫√¡√ªπ∞™, ∆∂π §∞ƒπ™∞™

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ª∞Àƒ√À ∞§∂•∞¡¢ƒ∞
∆ª∏ª∞ √¢∂, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™

¢ø¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ™π∂∆∆√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™
∆ª∏ª∞ ∫√π¡ø¡π∫∏™ ¶√§π∆π∫∏™ KAI ∫√π¡ø¡π∫∏™ ∞¡£ƒø¶√§√°π∞™, ¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

¢∂∫∞∆√ ∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫∞∆™√À§∞∫√™ ¶. ∏§π∞™
∆ª∏ª∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™π∞∫∏™ ∂ƒ∂À¡∞™ ∫∞π ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂∫∞∆√ ∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: £∞¡√™ ¶∞ƒ∞™∫∂À∞™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™
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√È ‰ÂÎ·Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÛÂ ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎ‹ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÌÂ ÙÔ˘˜: °. ¢Ú˘, ˘Ê˘Ô˘ÚÁﬁ OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °. ™·ÎÂÏÏ›ˆÓ·,
ÁÂÓ. ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· N¤·˜ °ÂÓÈ¿˜, °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÂÈ‰ÈÎﬁ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô˘ EıÓÈÎ‹˜ OÈÎÔÓÔÌ›·˜-OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ,
°. ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘, ˘Ô˘ÚÁﬁ EıÓÈÎ‹˜ OÈÎÔÓÔÌ›·˜-OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, §. AÓÙˆÓ·ÎﬁÔ˘ÏÔ, ÚﬁÂ‰ÚÔ ÙÔ˘ ™EB, Î·È A. AÌ·ÚÈÒÙÔ˘,
·Ó·ÏËÚÒÙÚÈ· ‰ÈÂ˘ı‡ÓÙÚÈ· ÙË˜ E˘Úˆ·˚Î‹˜ EÈÙÚÔ‹˜

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ Ã·ÏÎÈ¿˜
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ EÈÙÚÔ‹˜, Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ªÂÙÛÔ‚›Ô˘ ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›Ô˘
ñ °ÚËÁﬁÚË˜ ¶Ú·ÛÙ¿ÎÔ˜
Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ OÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ
ñ ªÈ¯¿ÏË˜ ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ˜
‰ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ Siemens ∞.∂.
Î·È ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ OÌ›ÏÔ˘ EÙ·ÈÚÈÒÓ Siemens ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·
ñ £·Ó¿ÛË˜ ∞ı·Ó·ÛÔ‡ÏË˜
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ Altec ∞.∂.
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∫·Ú·Ì¿ÓÔ˜
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: ∑¿ÂÈÔ Μ¤Á·ÚÔ, Α›ıÔ˘Û· 13
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2001 - 2002
ΟΓ∆ΟΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ 2004
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ:
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√: ∞∫∆∂¡π∑√°§√À ∞¡∂™∆∏™
∆ª∏ª∞ ¡√ªπ∫∏™, ∞ƒπ™∆√∆∂§∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√: ¶∞¶∞∑∞Ã∞ƒπ√À π. ¡π∫√§∞√™
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: ∞°√ƒ√À µ∞™π§π∫∏
∆ª∏ª∞ ∆√Àƒπ™∆π∫ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, ∆∂π ∞£∏¡ø¡

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√¶√À§√™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√: ¡∞¡√À ™∆À§π∞¡∏
∆ª∏ª∞ •∂¡ø¡ °§ø™™ø¡, ª∂∆∞ºƒ∞™∏™ & ¢π∂ƒª∏¡∂π∞™, π√¡π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√: ∆∑∂∫∏™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™
¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√: ¶§∞´∆∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™
BA (HONS) IN BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES, THE HERAKLION SCHOOL OF MANAGEMENT

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√: ª√™Ã√À ∞¡∞™∆∞™π∞-∂§∂¡∏
∆ª∏ª∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™π∞∫∏™ ∂ƒ∂À¡∞™ ∫∞π ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ™Àƒπ°√™ ∂À∞°°∂§√™
∆ª∏ª∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™π∞∫∏™ ∂ƒ∂À¡∞™ ∫∞π ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫√´∆™∞¡√™ °π∞¡¡∏™
∆∂π ª∏Ã∞¡√§√°π∞™ ¶∂πƒ∞π∞

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ª¶∞ƒª¶∞ ™∆∞Àƒ√À§∞-ª∞ƒπ∞
∆ª∏ª∞ ºπ§√™√ºπ∞™ ∫∞π ¶∞π¢∞°ø°π∫∏™, ∞ƒπ™∆√∆∂§∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™

¢ø¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫∞∆∞∫∏™ £øª∞™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂∫∞∆√ ∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫∞∆™∞¢∏ª∞ ∞¡∆π°√¡∏
∆ª∏ª∞ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™ ∫∞π ª∂™ø¡ ª∞∑π∫∏™ ∂¡∏ª∂ƒø™∏™, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡
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™ÙÈÁÌÈﬁÙ˘Ô ·ﬁ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ·ÔÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ‚Ú·‚Â›ˆÓ. ∞ﬁ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È: Ô ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∞‚Ú·ÌﬁÔ˘ÏÔ˜,
ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ıËÓ·›ˆÓ, Î·È Ô ¡¿ÛÔ˜ ∞ÏÂ˘Ú¿˜, ÚÒËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁﬁ˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ì·˙› ÌÂ ÙÔ˘˜ ‰ÂÎ·ÙÚÂ›˜ ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∞‚Ú·ÌﬁÔ˘ÏÔ˜
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ EÈÙÚÔ‹˜, ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜
ñ ∆Ú‡ÊˆÓ·˜ ∫ÔÏÏ›ÓÙ˙·˜
Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ
ñ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∆ÛÔ˘Î·Ï¿˜
Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ
Î·È Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜ ¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË˜ ∂ıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡ AıήÓ· 2004
ñ ªËÓ¿˜ ∆¿ÓÂ˜
‰ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ ∞ıËÓ·˚Î‹˜ ∑˘ıÔÔÈ›·˜
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∫·Ú·Ì¿ÓÔ˜,
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: ¢ËÌ·Ú¯È·Îﬁ ª¤Á·ÚÔ ∞ıËÓÒÓ, Α›ıÔ˘Û· ΤÂÏÂÙÒÓ
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2002 - 2003
ΕΝΑΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ:
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΩΣ ΚΑΛΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫√Àµ∞ƒ∞™ ∞°°∂§√™, ¶∞¶∞¢√¶√À§√™ £∂√Ã∞ƒ∏™
∆ª∏ª∞ ¢π∂£¡ø¡ ∫∞π ∂Àƒø¶∞´∫ø¡ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ™¶√À¢ø¡,
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√: ∫√À™∫√À∆∏ ∞¡∆π°√¡∏
∆ª∏ª∞ ª√ƒπ∞∫∏™ µπ√§√°π∞™ ∫∞π µπ√´∞∆ƒπ∫∏™, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∫ƒ∏∆∏™

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫√ƒ¡∂§∞∫∏™ ∞¡¢ƒ∂∞™
∆ª∏ª∞ ∫√π¡ø¡π∫∏™ ¶√§π∆π∫∏™ ∫∞π ∫√π¡ø¡π∫∏™ ∞¡£ƒø¶√§√°π∞™, ¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: ¶∂´∆∑π∫∞ ∞°°∂§π∫∏
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√: ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√: ∞£∞¡∞™√¶√À§√À πø∞¡¡∞
∆ª∏ª∞ §√°π™∆π∫∏™ ∫∞π Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∏™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√: ¶∞¡∆π∂ƒ∞ ™√ºπ∞
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, ∆∂π Ã∞§∫π¢√™

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√: °∂ƒ∞™πª√À °πøƒ°√™
∆ª∏ª∞ ¡∞À∆π§π∞∫ø¡ ™¶√À¢ø¡, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ™π∞∫∞µ∂§∞™ ªπÃ∞§∏™
∆ª∏ª∞ ºπ§√§√°π∞™, ºπ§√™√ºπ∫∏ ™Ã√§∏, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∫ƒ∏∆∏™

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: §π√§π√À ∞ºƒ√¢π∆∏
∆ª∏ª∞ ∂ª¶√ƒπ∞™ ∫∞π ¢π∞º∏ªπ™∏™, ™Ã√§∏ √π∫√¡√ªπ∞™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™, ∆∂π £∂™™∞§√¡π∫∏™

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: §∞ª¶ƒ√À °∂øƒ°π√™
∆ª∏ª∞ ª∏Ã∞¡π∫ø¡ Ãøƒ√∆∞•π∞™, ¶√§∂√¢√ªπ∞™ ∫∞π ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∏™ ∞¡∞¶∆À•∏™,
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £∂™™∞§π∞™
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OÈ ‰Ò‰ÂÎ· ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜ Ì·˙› ÌÂ ÙÔ˘˜ (·ﬁ ·ÚÈÛÙÂÚ¿): ¢ËÌ‹ÙÚË ¢·ÓËÏ¿ÙÔ, ÚﬁÂ‰ÚÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ EÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ EÙ·ÈÚÈÎ‹ KÔÈÓˆÓÈÎ‹
E˘ı‡ÓË, ¢Ú·ÎÔ‡ÏË ºÔ˘ÓÙÔ˘Î¿ÎÔ, ÚﬁÂ‰ÚÔ EBEA, AÏÂÍ¿Ó‰Ú· K. BÔ‚ÔÏ›ÓË-§·ÛÎ·Ú›‰Ë, ÂÎ‰ﬁÙÚÈ· ÙË˜ OBE, ¢ËÌ‹ÙÚË K·Ú·Ì¿ÓÔ, Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙË˜ OBE,
¶·Ó·ÁÈÒÙË AÏÂÍ¿ÎË, ÚﬁÂ‰ÚÔ X.A., NÈÎﬁÏ·Ô B¤ÙÙ·, Î·ıËÁËÙ‹ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ EÈÛÙ‹ÌË˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ ¢Ú·ÎÔ‡ÏË˜ ºÔ˘ÓÙÔ˘Î¿ÎÔ˜
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ EBEA
ñ NÈÎﬁÏ·Ô˜ B¤ÙÙ·˜
Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ OÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ¢·ÛÎ·ÏﬁÔ˘ÏÔ˜
‰ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ ¢¤ÏÙ· ™˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ A.E.
ñ M·Ú›· AÏÂÍ›Ô˘
·ÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ¢.™. ÙÔ˘ EÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ EKE
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∫·Ú·Ì¿ÓÔ˜
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ, πÛÙÔÚÈÎ‹ Α›ıÔ˘Û· Σ˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ
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2003 - 2004
∆ΕΚΑΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√: Ã√À§π∞ƒ∞™ ∞¶√™∆√§√™
∆ª∏ª∞ ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫ ∫∞π ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√: ∫∞§§π¡∆∑∏™ ¶∞ƒ∞™∫∂À∞™
∆ª∏ª∞ ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫ ∫∞π ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: µ∞ƒ∆∑π∫√™ •∂¡√∫ƒ∞∆∏™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫ø™∆√À§∞ ∫∞∆∂ƒπ¡∞
∆ª∏ª∞ ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫ ∫∞π ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√: ª∂§π°∫√∆™π¢∏™ Ãƒ∏™∆√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√: §√Àªπø∆∏ ª∞ƒπ∞
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√: ∫∞ƒÀø∆∏ ª∞ƒπ∞
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√: ∫∞´∆∞∆∑∏ ÃƒÀ™√À§∞
ª∂∆∞¶∆ÀÃπ∞∫√ MBA, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ª∞Ã∞§πø∆∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™, √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∫∞π ∫√π¡ø¡π∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ∞À°∂ƒ∏™ Ãƒ∏™∆√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ∆∑∞µπ¢∞ Ã∞ƒπ∫§∂π∞
∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫∏™ ΚΑΙ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∏™ ∞¡∞¶∆À•∏™, ¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

¢ø¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ™∆À§√¶√À§√™ ∂¶∞ª∂π¡ø¡¢∞™
∆ª∏ª∞ ¡√ªπ∫∏™, ¡√ªπ∫∏ ™Ã√§∏ ∞£∏¡ø¡

¢∂∫∞∆√ ∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: Ã∞∆∑π∫√À ª∂§¶√ª∂¡∏
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏∆π∫∏™ ∂¶π™∆∏ª∏™ ∫∞π ∆∂Ã¡√§√°π∞™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡
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√È ‰ÂÎ·ÙÚÂ›˜ ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜ ÙÔ˘ 10Ô˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ºÔÈÙËÙÈÎÔ‡ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÙË˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜.
™ÙË ÌÂÛ·›· ÛÂÈÚ¿ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È (·ﬁ ·ÚÈÛÙÂÚ¿): Ô √‰˘ÛÛ¤·˜ ∫˘ÚÈ·ÎﬁÔ˘ÏÔ˜, ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂µ, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË˜,
˘Ô˘ÚÁﬁ˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ô ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ™ÈÔ‡Ê·˜, ˘Ô˘ÚÁﬁ˜ ∞Ó¿Ù˘ÍË˜, Ô ‰Ú. µ·Û›ÏË˜ £ÂÔ¯·Ú¿ÎË˜,
·Î·‰ËÌ·˚Îﬁ˜, ˘Â‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ MBA ÛÙÔ ALBA, Î·È Ë ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ∫. µÔ‚ÔÏ›ÓË-§·ÛÎ·Ú›‰Ë, ÂÎ‰ﬁÙÚÈ·
ÙË˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ ¡¿ÓÛ˘ ¶··ÏÂÍ·Ó‰Ú‹
·ÓÙÈÚ‡Ù·ÓË˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ
ñ √‰˘ÛÛ¤·˜ ∫˘ÚÈ·ÎﬁÔ˘ÏÔ˜
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ µÈÔÌË¯·ÓÈÒÓ
ñ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ªÔ˘Ù¿ÚË˜
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ Î·È ‰ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ π. ªÔ˘Ù¿ÚË˜ & ÀÈﬁ˜ Holding
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∫·Ú·Ì¿ÓÔ˜
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙË˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ BÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ AıËÓÒÓ, IÛÙÔÚÈÎ‹ Α›ıÔ˘Û· Σ˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ
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2004 - 2005
ΕΝ∆ΕΚΑΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

OÈ ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÛÂ ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎ‹ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÌÂ ÙÔ˘˜ (·ﬁ ·ÚÈÛÙÂÚ¿): °ÂÒÚÁÈÔ XÈÒÙË, Ú‡Ù·ÓË IST Studies,
P·Ê·‹Ï Mˆ˘Û‹, ÚﬁÂ‰ÚÔ ¢E¶A, MÈ¯·‹Ï XÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ, ÚﬁÂ‰ÚÔ Î·È ‰ÈÂ˘ı‡ÓÔÓÙ· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÙÔ˘ OÌ›ÏÔ˘ Siemens,
¢ËÌ‹ÙÚË K·Ú·Ì¿ÓÔ, Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ EÈıÂÒÚËÛË˜, Andrew Brooker, ÁÂÓÈÎﬁ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹ Μ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ÙË˜ Quacquarelli
Symonds, ™‡ÚÔ K·Ú¿ÏÔ, ÚﬁÂ‰ÚÔ X.A., £ÂÔ‰ﬁÛÈÔ ¶·Ï¿ÛÎ·, ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹ IOBE Î·È AÏÂÍ¿Ó‰Ú· K. BÔ‚ÔÏ›ÓË-§·ÛÎ·Ú›‰Ë,
ÂÎ‰ﬁÙÚÈ· ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ EÈıÂÒÚËÛË˜

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ £ÂÔ‰ﬁÛÈÔ˜ ¶·Ï¿ÛÎ·˜
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ EÈÙÚÔ‹˜, ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ IOBE Î·È Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶¿ÓÙÂÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
ñ °È¿ÓÓË˜ º›ÏË˜
Ú‡Ù·ÓË˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›Ô˘ ∫Ú‹ÙË˜
ñ ƒ·Ê·‹Ï ªˆ˘Û‹˜
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ¢ËÌﬁÛÈ·˜ ∂È¯Â›ÚËÛË˜ ∞ÂÚ›Ô˘ ∞.∂.
ñ ™‡ÚÔ˜ £ÂÔ‰ˆÚﬁÔ˘ÏÔ˜
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ Î·È ‰ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ Chipita International A.E.
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∫·Ú·Ì¿ÓÔ˜
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙË˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ AıËÓÒÓ, IÛÙÔÚÈÎ‹ Α›ıÔ˘Û· Σ˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ
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ΒΡΑΒΕΙΑ
1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√ & EI¢IKO ∂¶∞£§√: ª∏™π∞∫√À§∏ ∞¡¢ƒ√ª∞Ã∏
∆ª∏ª∞ ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫ ∫∞π ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√: ¶√¶∏ ∂À°∂¡π∞
∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫√, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: º∞∆√Àƒ√À ¶∞¡∞°πø∆∞
∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫√, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: •∞¡£√¶√À§√™ ¡π∫√§∞√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√: º∂§§√Àƒ∏™ °∂øƒ°π√™
∆ª∏ª∞ ª∞£∏ª∞∆π∫∏™ ¶ƒ√∆À¶√¶√π∏™∏™ ™∆∞ Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∞,
∂£¡π∫√ ª∂∆™√µπ√ ¶√§À∆∂Ã¡∂π√

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√: ¢∂§∞™√À¢∞™ ª∞ƒ∫√™
∆ª∏ª∞ ª∏Ã∞¡π∫ø¡ √π∫√¡√ªπ∞™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞π°∞π√À

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√: ∫∞§√°∏ƒ√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™
∆ª∏ª∞ ∂º∞ƒª√™ª∂¡ø¡ ª∞£∏ª∞∆π∫ø¡ ∫∞π ºÀ™π∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡
∂£¡π∫√ ª∂∆™√µπ√ ¶√§ÀT∂Ã¡∂π√

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√: Ã√¡¢ƒ∞∫∏™ °∂øƒ°π√™
ª∂∆∞¶∆ÀÃπ∞∫√ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ™¶√À¢ø¡ ™∆∏ ¢π√π∫∏∆π∫∏ ∆ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡,
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫√Àº√™ £øª∞™
∆ª∏ª∞ §√°π™∆π∫∏™ ∫∞π Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∏™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ∞¶√™∆√§√À ™√ºπ∞
∆ª∏ª∞ ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫ ∫∞π ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: Ãøƒπ∞¡√¶√À§√™ ∂ªª∞¡√À∏§
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, ∆∂π ∞£∏¡ø¡

¢ø¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ∞¡∆ø¡∞∫∞∫∏™ ∂§∂À£∂ƒπ√™
™Ã√§∏ ∫√π¡ø¡π∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡, ∂§§∏¡π∫√ ∞¡√π∫∆√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

¢∂∫∞∆√ ∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: ∆∞§πª∏ √§°∞
∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫√, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™

¢∂∫∞∆√ ∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: ™∫√Àƒ∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™
∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫√, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £∂™™∞§π∞™
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ΒΡΑΒΕΙΑ
2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
∆ª∏ª∞ ¢IOIKHTIKH™ E¶I™THMH™ ΚΑΙ TEXNO§O°IA™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√: KAKABA™ KøN™TANTINO™

¢EYTEPO µƒ∞µ∂π√: MOYPATI¢H™ ANTøNIO™
TMHMA A°PONOMøN KAI TO¶O°PAºøN MHXANIKøN, API™TOTE§EIO ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £E™™A§ONIKH™

TPITO µƒ∞µ∂π√: KAPAMANø§H™ A. °EøP°IO™
∆ª∏ª∞ ¶§HPOºOPIKH™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

TETAPTO µƒ∞µ∂π√: KAPANTANA ¢AºNH-MAPIA
∆ª∏ª∞ ºI§O™OºIA™, ¶AI¢A°ø°IKH™ KAI æYXO§O°IA™, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ IøANNINø¡

¶EM¶TO µƒ∞µ∂π√: °EøP°O¶OY§O™ ¶. TZANETO™
∆ª∏ª∞ MHXANIKøN META§§EIøN-META§§OYP°øN, E£NIKO MET™OBIO ¶O§YTEXNEIO

EKTO µƒ∞µ∂π√: T™AKANIKA E§I™ABET
∆ª∏ª∞ OP°ANø™H™ KAI ¢IOIKH™H™ E¶IXEIPH™EøN, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶EIPAIA

EB¢OMO µƒ∞µ∂π√: EPE™IO™ ¶ANA°IøTH™
∆ª∏ª∞ MHXANO§O°øN-MHXANIKøN, E£NIKO MET™OBIO ¶O§YTEXNEIO

O°¢OO µƒ∞µ∂π√: ™APPH™ NIKO§AO™
∆ª∏ª∞ §O°I™TIKH™ KAI XPHMATOOIKONOMIKH™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

ENATO µƒ∞µ∂π√: TIPIAKI¢OY °EøP°IA
∆ª∏ª∞ ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫ ∫∞π ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢EKATO µƒ∞µ∂π√: M¶E§T™IO™ ™TAMATH™
∆ª∏ª∞ OIKONOMIKO ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ MAKE¢ONIA™

EN¢EKATO µƒ∞µ∂π√: M¶OYKOYBA§A BA™I§IKH
∆ª∏ª∞ §O°I™TIKH™KAI XPHMATOOIKONOMIKH™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢ø¢EKATO µƒ∞µ∂π√: KPHTI¢OY A§E•AN¢PA
£EO§O°IKH ™XO§H, API™TOTE§EIO ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £E™™A§ONIKH™

¢EKATO TPITO µƒ∞µ∂π√: XATZH°IANNH MAPIA
∆ª∏ª∞ °Eø°PAºIA™, XAPOKO¶EIO ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢EKATO TETAPTO µƒ∞µ∂π√: MYTH EYA°°E§IA
NOMIKH ™XO§H, API™TOTE§EIO ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £E™™A§ONIKH™
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2005 - 2006
∆Ω∆ΕΚΑΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

√È ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÛÂ ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎ‹ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÌÂ ÙÔ˘˜ (·ﬁ ·ÚÈÛÙÂÚ¿): £Âﬁ‰ˆÚÔ º¤ÛÛ·, ·ÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ ÙÔ˘ ™µ∂
Î·È ‰ÈÂ˘ı‡ÓÔÓÙ· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Info-Quest AEBE, ª¿ÚÎÔ ¶Ï˘Ù¿, ˘Â‡ı˘ÓÔ ªÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Modular MSc
ÛÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË ÙˆÓ ÀÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Ist Studies, ŒÊË ∫Ô˘ÙÛÔ˘Ú¤ÏË, ·ÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ Info-Quest ∞∂µ∂, √‰˘ÛÛ¤· ∫˘ÚÈ·ÎﬁÔ˘ÏÔ,
ÚﬁÂ‰ÚÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ S&B µÈÔÌË¯·ÓÈÎ¿ √Ú˘ÎÙ¿, ¡·Ù·Ï›· ∫·Ú··Ó·ÁÈÒÙË, ‰ÈÂ˘ı‡ÓÙÚÈ· ™ÙÚ·ÙËÁÈÎ‹˜ & ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜
Siemens, ÕÓÓ· ª·ÓˆÏ¿, ˘Â‡ı˘ÓË ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛÂˆÓ ∂∂¢∂, ª·ÚÈ¿ÓÓ· ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓË, ‰ÈÂ˘ı‡ÓÙÚÈ· ∂ÛˆÙÂÚÈÎ‹˜ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜,
ÀÁÈÂÈÓ‹˜, AÛÊ¿ÏÂÈ·˜ & ∂È‰ÈÎÒÓ ∂ÚÁˆÓ EUROBANK, ∂ÏÂ˘ıÂÚ›· ¶·Ù·Î¿ÎË, ∆Ì‹Ì· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛÂˆÓ Alpha Bank,
ƒÔ‡Ï· ™·ÏÔ‡ÙÛË, ‰ÈÂ˘ı‡ÓÙÚÈ· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛÂˆÓ & ∆‡Ô˘ Aegean Airlines, ª·ÚÈÏ¤Ó· ¢ÔÁ¿ÓË, ˘Â‡ı˘ÓË ∂Ù·ÈÚÈÎ‹˜
∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛÂˆÓ ªÔÙÔ‰˘Ó·ÌÈÎ‹ ∞.∂., πˆ¿ÓÓË ªÔ˘ÚÌÔ‡Ú·, Î·ıËÁËÙ‹ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ª·ÎÂ‰ÔÓ›·˜, πˆ¿ÓÓË
ªÔ‡Ú·, ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹ ∞ÓıÚÒÈÓÔ˘ ¢˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Famar, ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∆ÛÔ˘›‰Ë, ÚﬁÂ‰ÚÔ ∆·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ∆·ÌÈÂ˘ÙËÚ›Ô˘,
∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ∫. µÔ‚ÔÏ›ÓË-§·ÛÎ·Ú›‰Ë, ÂÎ‰ﬁÙÚÈ· ÙË˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜, ¢ËÌ‹ÙÚË ™ÈÔ‡Ê·, ˘Ô˘ÚÁﬁ ∞Ó¿Ù˘ÍË˜,
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ °·Ï¿ÓË, ˘Â‡ı˘ÓÔ ˆÏ‹ÛÂˆÓ Coco-Mat, ™˘Ï‚¿Ó· ƒ¿ÙË, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ¶∞™√∫, £ÂÔ‰ﬁÛÈÔ ¶·Ï¿ÛÎ·,
‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È µÈÔÌË¯·ÓÈÎÒÓ ∂ÚÂ˘ÓÒÓ Î·È Î·ıËÁËÙ‹ ¶·ÓÙÂ›Ô˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ™ÔÊÔÎÏ‹ •˘Ó‹,
ÚﬁÂ‰ÚÔ Mediterranean College, °ÈÒÚÁÔ ¢Ú˘, Ì¤ÏÔ˜ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¶∞™√∫ Î·È ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁﬁ, ƒ·Ê·‹Ï ªˆ˘Û‹,
ÚÒËÓ ÚﬁÂ‰ÚÔ Î·È ‰ÈÂ˘ı‡ÓÔÓÙ· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ¢∂¶∞

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ πˆ¿ÓÓË˜ ªÔ˘ÚÌÔ‡Ú·˜
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ª·ÎÂ‰ÔÓ›·˜
ñ £Âﬁ‰ˆÚÔ˜ º¤ÛÛ·˜
·ÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂µ, ‰ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ Info-Quest AEBE
ñ ¶·Ó·ÁÈÒÙË˜ ∆ÛÔ˘›‰Ë˜
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∆·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ∆·ÌÈÂ˘ÙËÚ›Ô˘
ñ £ÂÔ‰ﬁÛÈÔ˜ ¶·Ï¿ÛÎ·˜
ÂÈ‰ÈÎﬁ˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ π√µ∂,
Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶¿ÓÙÂÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ AıËÓÒÓ, IÛÙÔÚÈÎ‹ Α›ıÔ˘Û· Σ˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ
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ΒΡΑΒΕΙΑ
1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ & ΕΙ∆ΙΚΟ ΕΠΑΘΛΟ: ΣΙΓΟΥΡΙΤΑ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

∆ΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΠΕΤΖΙΚΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΤΜΗΜΑ MARKETING & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΜΠΟΥΣ∆ΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΚΟΥΡ∆ΟΥΠΑΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΚΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΤΖΑΡΑΚΗ ΑΘΗΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΒ∆ΟΜΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΓ∆ΟΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΝΑΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ∆ΡΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

∆ΕΚΑΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΜΙΧΑΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΕΝ∆ΕΚΑΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

∆Ω∆ΕΚΑΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

∆ΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΠΑΠΠΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

∆ΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΣΑΡΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
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ΒΡΑΒΕΙΑ
2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΟΣΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

∆ΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΛΑΒΡΑΝΟΣ ΓΙΑΓΚΟΣ
ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ∆ΟΥΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΤΕΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΒΑΪΛΑΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΕΚΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΠΟΛΥΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒ∆ΟΜΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΑΦΕΝΤΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, IST STUDIES
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2006 - 2007
∆ΕΚΑΤΟΣ ΤΡΙΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

∆ΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΜΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΣΟΥΛΤΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ,
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΚΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΚΑΠΠΕ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΒ∆ΟΜΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΟΓ∆ΟΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΝΑΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΣΧΟΛΗ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

∆ΕΚΑΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΦΙΛΩΝ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ,
ΤΕΙ ΜΕΣΣΟΛΟΓΓΙΟΥ / ΣΧΟΛΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΝ∆ΕΚΑΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΡΑΠΤΗ ΑΝΘΗ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

∆Ω∆ΕΚΑΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

∆ΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΡΗΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

∆ΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΜΠΕΛΕΣΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΡΑ∆ΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
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Οι βρανευθέντες φοιτητές σε αναµνηστική φωτογραφία µε τους (από αριστερά): Γιώργο ∆ρυ, µέλος Εθνικού Συµβουλίου
ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργό, Σοφοκλή Ξυνή, πρόεδρο Mediterranean College, Σπύρο Ταλιαδούρο, υφυπουργό Παιδείας,
Μαριέττα Γιαννάκου, υπουργό Παιδείας, Αλεξάνδρα Κ. Βοβολίνη-Λασκαρίδη, εκδότρια της Οικονοµικής Επιθεώρησης,
Αναστάσιο Τσιώνο, πρύτανη του New York College, Λεωνίδα Γοτζέ, διευθυντή Μεταπτυχιακών New York College,
Χριστίνα Καλοκούβαρου, διεύθυνση ∆ηµοσίων Σχέσεων της Siemens A.E., Χριστίνα Τραϊτοράκη, υπεύθυνη Πληροφόρησης
Τεκµηρίωσης της S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. και Γεώργιο Χιώτη, πρύτανη του IST/University of Hertfordshire

Επιτροπή Αξιολόγησης:
• Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος
πρόεδρος της Επιτροπής, µέλος ∆.Σ. Τιτάν
• Αντιγόνη Λυµπεράκη
καθηγήτρια του Παντείου Πανεπιστηµίου
• Γιάννης ∆ενδρινός
σύµβουλος διοίκησης ΟΑΕ∆
• Γιάννης Παπαβασιλείου
οικονοµικός διευθυντής της Νεοχηµικής - Λ.Β. Λαυρεντιάδης ΑΒΕΕ
• Θεοδόσιος Παλάσκας
ειδικός σύµβουλος της Επιτροπής, διευθυντής του ΙΟΒΕ,
καθηγητής του Παντείου Πανεπιστηµίου
Χώρος τελετής απονοµής βραβείων: Χρηµατιστήριο Αθηνών, Ιστορική Αίθουσα Συναλλαγών
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2007 - 2008
∆ΕΚΑΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΠΑΠΑ∆ΟΥΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

∆ΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:: ΚΟΤΕΤΕ ΜΑΡΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

TPITO ΒΡΑΒΕΙΟ: ΖΗ∆ΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

TETAPTO ΒΡΑΒΕΙΟ: ΑΨΗΛΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΒΑΡΤΖΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΙΕΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

EKTO ΒΡΑΒΕΙΟ: ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

EB∆OMO ΒΡΑΒΕΙΟ: ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΟΓ∆ΟΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΡΑΛΛΗ ΜΑΡΟΥ∆ΙΑ- ΒΑΡΒΑΡΑ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ENATO ΒΡΑΒΕΙΟ: ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

∆EKATO ΒΡΑΒΕΙΟ: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

EN∆EKATO ΒΡΑΒΕΙΟ: ΒΟΡΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

∆Ω∆EKATO ΒΡΑΒΕΙΟ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
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Οι βραβευθέντες φοιτητές σε αναµνηστική φωτογραφία µε τους (από αριστερά): Ευάγγελο Μπαλτά,
γενικό γραµµατέα ΥΠΕΧΩ∆Ε, ∆ηµήτρη Πλατή, γενικό γραµµατέα του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Αλεξάνδρα Κ. Βοβολίνη-Λασκαρίδη, πρόεδρο του Οµίλου Εconomia, Νικόλαο Μουσιόπουλο, πρόεδρο της Επιτροπής
Αξιολόγησης

Επιτροπή Αξιολόγησης:
• Νικόλαος Μουσιόπουλος
π ρόεδρος της Επ ιτροπ ής, καθηγητής του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών
και κοσµήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπ ιστηµίου Θεσσαλονίκης
• Ανδρέας Παπανδρέου
αναπληρωτής καθηγητής στα Οικονοµικά του Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Αθηνών
• Θεόδωρος Πανταλάκης
αντιπρόεδρος ∆.Σ. και διευθύνων σύµβουλος Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.
• Κωνσταντίνος Κουκλέλης
διευθυντής παρακολούθησης Προόδου Εταιρειών Οµίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε.
• Θεοδόσιος Παλάσκας
ειδικός σύµβουλος Επιτροπής, καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου
Χώρος τελετής απονοµής βραβείων: Χρηµατιστήριο Αθηνών
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2008 - 2009
∆ΕΚΑΤΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ:
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΟΜΑ∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

∆ΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, ∆ΕΣΥΠΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ∆ΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΑ,
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΟΥΠΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ, ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΟΣ ΜΗΝΑΣ,
ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ, ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΦΟΥΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΧΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
NEW YORK COLLEGE

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΒΑΛΒΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΦΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

∆ΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΚΑΤΣΙΜΑΡ∆ΟΥ ΜΥΡΤΩ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΡΕΤΣΙΝΑΣ ΑΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ ΑΝΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΚΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΖΑΡΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
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Οι βραβευθέντες φοιτητές σε αναµνηστική φωτογραφία µε τους: Κωστή Χατζηδάκη, υπουργό Ανάπτυξης,
Αλεξάνδρα Κ. Βοβολίνη, πρόεδρο του Οµίλου economia, µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και εκπροσώπους
των Εταιριών-Χορηγών του ∆ιαγωνισµού

Επιτροπή Αξιολόγησης:
Πρόεδρος της Επιτροπής
• Θάνος Σκούρας
καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών
Μέλη
• Σοφία Κουνεκάκη-Εφραίµογλου
πρόεδρος & διευθύνουσα σύµβουλος της VIVODI ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
• Παύλος Μυλωνάς
γενικός διευθυντής και οικονοµικός σύµβουλος του Οµίλου της Εθνικής Τράπεζας
• Αλέξανδρος Σαµαράς
αρχιτέκτων και πρόεδρος του ∆.Σ. του Ελληνοαµερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος
• Στέλιος Σταυρίδης
διευθύνων σύµβουλος της PISCINES IDEALES A.E.
Χώρος τελετής απονοµής βραβείων: Ζάππειο Μέγαρο
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2009 - 2010
∆ΕΚΑΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ∆ΕΚΑΕΤΙΑ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΟΜΑ∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΡΑΝΙΚΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΟΥΚΛΙ∆ΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

∆ΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΛΑΗΣ, ΝΑΝΤΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
UNIVERSITY OF READING, BSc ECONOMICS & ACCOUNTING

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΑΣΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΡΙΑ ΠΙΚΛΑ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

∆ΗΜΗΤΡΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΒΙΒΙΑΝ ΣΠΑΗ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΑΗ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΑΥΡΙ∆ΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

∆ΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΓΚΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
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Οι βραβευθέντες φοιτητές σε αναµνηστική φωτογραφία µε µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και εκπροσώπους
των Εταιρειών-Χορηγών του ∆ιαγωνισµού

Επιτροπή Αξιολόγησης:
• Ελένη ∆ενδρινού-Λουρή
καθηγήτρια του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών,
υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος
• Νίκος Καραµούζης
αναπληρωτής διευθύνων σύµβουλος της EUROBANK EFG
• Λίτσα Παναγιωτοπούλου
διευθύνουσα σύµβουλος της OTEAcademy
• Ιωάννης Σωτηρόπουλος
γενικός διευθυντής ∆υτικών Βαλκανίων, VIVARTIA S.A.
Κλάδος Αρτοποιΐας & Ζαχαρωδών
• Ειδικός σύµβουλος: Αντώνης ∆. Παπαγιαννίδης
δηµοσιογράφος, γενικός διευθυντής του Οµίλου Economia
Χώρος τελετής απονοµής βραβείων: Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
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2010 - 2011
∆ΕΚΑΤΟΣ ΕΒ∆ΟΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΟΜΑ∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΚΙΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΛΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

∆ΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΦΙΛΙΣ ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΝΓΚΟΡ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΜΙΛ ΓΚΟΥΝΓΚΟΡ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΙΝΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΜΑΡΙΑ ΜΠΡΙΑΝΑ, ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ ΤΣΑΚΙΡΙ∆ΗΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ, ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΟΥΝΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ ΣΤΑΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

∆ΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΜΙΧΑΛΗΣ Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΟΛΓΑ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ - ΥΠΟΨΗΦΙΑ ∆Ι∆ΑΚΤΩΡ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΛΥΒΑ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
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Οι νικητές του 17ου economia Φοιτητικού ∆ιαγωνισµού σε αναµνηστική φωτογραφία µε µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης
και εκπροσώπους των Εταιρειών-Χορηγών του ∆ιαγωνισµού

Επιτροπή Αξιολόγησης:
• Σταύρος Μπένος
πρώην υπουργός Πολιτισµού και πρόεδρος του Σωµατείου «∆ιάζωµα»
• Νιόβη Παυλίδου
καθηγήτρια στο τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης,
• Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος
διευθύνων σύµβουλος της ΤΕΜΕΣ Α.Ε
• Κλεάνθης Παπαδόπουλος
πρόεδρος του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου
• Ειδικός σύµβουλος: Αντώνης ∆. Παπαγιαννίδης
δηµοσιογράφος, γενικός διευθυντής του Οµίλου Economia
Χώρος τελετής απονοµής βραβείων: Πολυχώρος Eco Zone του Οµίλου Economia
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2011-2012
∆ΕΚΑΤΟΣ OΓ∆OOΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΟΜΑ∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΝΤΑΝΤΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Κ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

∆ΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΜΕΡΖΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΛΑΤΟΚΟΥΤΗ ΣΟΦΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΡΑ∆ΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΑΜΠΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΣΑΡΑΦΙ∆ΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΣΑΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

∆ΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΣΤΑΜΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΠΑΣΤΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΆΝΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΟ KING'S COLLEGE LONDON

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΤΣΕΤΟΥΡΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-
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Οι νικητές του 18ου economia Φοιτητικού ∆ιαγωνισµού σε αναµνηστική φωτογραφία µε µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης
και εκπροσώπους των Εταιρειών-Χορηγών του ∆ιαγωνισµού.

Επιτροπή Αξιολόγησης:
• Βασίλειος Μακιός
καθηγητής και διευθυντής µονάδας της Ελληνικής Πρωτοβουλίας
Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηµατισµών Corallia.
• Τάσος Τζήκας
πρόεδρος ∆.Σ. του Συνδέσµου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας
και πρόεδρος της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ» Θεσσαλονίκης
• Λεωνίδας Θεόκλητος
αναπληρωτής διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας
• Mιχάλης Mπλέτσας
διευθυντής πληροφορικής του Media Lab MIT και µέλος ∆.Σ. του ΟΤΕ
• Ειδικός σύµβουλος: Αντώνης ∆. Παπαγιαννίδης
δηµοσιογράφος, γενικός διευθυντής του Οµίλου ECONOMIA
Χώρος τελετής απονοµής βραβείων: Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου, Athenian Capitol
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2012-2013
∆ΕΚΑΤΟΣ ΕΝΑΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΟΜΑ∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
∆ΑΓΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, ΚΕΠΑΠΤΣΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΜΙΜΗ ΙΡΙΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

∆ΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΖΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΤΣΙΛΙ∆ΟΥ ΑΝΝΑ-ΛΑΛΙ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΠΕΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΚΡΑΜΠΟΚΟΥΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΠΑΟΥΝΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

∆ΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΣΤΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, UNIVERSITY OF WARWICK
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Οι νικητές του 19ου economia Φοιτητικού ∆ιαγωνισµού σε αναµνηστική φωτογραφία µε µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και
εκπροσώπους των Εταιριών-Χορηγών.

Επιτροπή Αξιολόγησης:
• Χρήστος Γκόρτσος,
αναπληρωτής καθηγητής ∆ιεθνούς Οικονοµικού ∆ικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήµιο
και γενικός γραµµατέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών
• Χρύσανθος ∆ελλαρόκας,
καθηγητής Πληροφοριακών Συστηµάτων στο Boston University School of Management
• Χρήστος Κασκαβέλης,
αντιπρόεδρος ∆.Σ. της Velti Center for Innovation
• ∆ιονύσης Κολοκοτσάς,
Public Policy manager, Google
• Ειδικός σύµβουλος: Αντώνης ∆. Παπαγιαννίδης,
δηµοσιογράφος, γενικός διευθυντής του Οµίλου Economia
Χώρος τελετής απονοµής βραβείων: Πολυχώρος Eco Zone του Οµίλου Economia
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2013 - 2014
ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΟΜΑ∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΠΟΥΡΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

∆ΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ΑΝΕΖΙΝΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΥΡΤΩ, ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ,
ΧΑΛΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΚΟΛΛΙΑ ΣΟΦΙΑ
ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΧΑΓΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

∆ΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΚΑΡΙΕΝΤΙ∆ΟΥ ∆ΑΝΑΗ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΜΟΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ,
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
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Οι νικητές του 20ού economia Φοιτητικού ∆ιαγωνισµού σε αναµνηστική φωτογραφία µε µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και
εκπροσώπους των Εταιριών-Χορηγών.

Επιτροπή Αξιολόγησης:
• Τάκης Αθανασόπουλος,
πρόεδρος ΙΟΒΕ
• Νέλλη Κάτσου,
αντιπρόεδρος και διευθύνουσα σύµβουλος της Pharmathen
• Ελευθέριος Θ. Ιακώβου,
καθηγητής, πρόεδρος τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ.
• Ανδρέας Ζοµπανάκης,
πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος του Ταµείου Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας,
πρόεδρος της Vector Partners
• Ειδικός σύµβουλος: Αντώνης ∆. Παπαγιαννίδης,
δηµοσιογράφος, γενικός διευθυντής του Οµίλου Economia
Χώρος τελετής απονοµής βραβείων: Πολυχώρος Eco Zone του Οµίλου Economia
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2014 - 2015
ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΥΓΕΙΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΜΠΑΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΥΡΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ , ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΣΙΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΖΕΡΔΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΖΕΡΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
FACULTY OF BUSINESS ECONOMICS, METROPOLITAN COLLEGE OF ATHENS

ΡΟΝΤΟΥ ΕΛΕΝΑ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΡΟΝΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΓΕΩΠΩΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΑΓΓΕΛΗ ΣΟΥΖΑΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΑΡΜΠΟΜΠΙΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΟΥΛΗ ΑΓΛΑΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΜΑΔΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ,
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ&ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΨΥΧΑΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ,
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ,
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΒΑΪΤΣΑ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ,
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, DEREE
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Οι νικητές του 21ου economia Φοιτητικού Διαγωνισμού σε αναμνηστική φωτογραφία με μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και
εκπροσώπους των Εταιριών – Χορηγών.

Επιτροπή Αξιολόγησης:
• Κυριάκος Σουλιώτης,
επίκουρος καθηγητής Πολιτικής Υγείας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
• Λίνα Νικολοπούλου,
διευθύνουσα σύμβουλος της Mindwork
• Κωνσταντίνος Ευριπίδης,
καθηγητής, πρόεδρος τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ.
• Ανδρέας Ζομπανάκης,
πρόεδρος Λέσχης Επιχειρηματικότητας, διευθύνων σύμβουλος Genesis Pharma
• Ειδικός σύμβουλος: Αντώνης Δ. Παπαγιαννίδης,
δημοσιογράφος, διευθυντής του περιοδικού Οικονομική Επιθεώρηση
Χώρος τελετής απονομής βραβείων: Αμφιθέατρο Αντώνης Τρίτσης του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ)
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2015 - 2016
ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: RESTARTING GREECE
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:

ΒΕΛΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
SCHOOL OF LAW, UNIVERSITY OF WARWICK
ΛΕΤΣΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
DEPARTMENT OF GOVERNMENT, GEORGETOWN UNIVERSITY
ΠΕΤΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
DEPARTMENT OF MATHEMATICS, DAVIDSON COLLEGE
XAΛΚΙΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
DEPARTMENT OF BIOLOGY, POMONA COLLEGE

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:

ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΕΚΠΑ
ΠΑΣΤΡΑΣ Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΕΚΠΑ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΕΚΠΑ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:

ΚΑΛΟΤΕΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
IMPERIAL COLLEGE LONDON
KΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
IMPERIAL COLLEGE LONDON
ΛΕΠΙΔΑ ΜΑΡΙΑ
TΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΕΚΠΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
IMPERIAL COLLEGE LONDON

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΠΜΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΕΚΠΑ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ
ΔΠΜΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΕΚΠΑ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΒΙΖΙΡΙΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΑΛΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΒΡΑΒΟΣΙΝΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΔΕΠΑΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΜΠ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΘΕΡΜΟΥ ΥΠΑΠΑΝΤΗ
UNIVERSITY OF NICOSIA

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΖΑΪΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

54

23os 10-55.qxp_Layout 1 5/18/17 13:31 Page 55

Οι νικητές του 22ου economia Φοιτητικού Διαγωνισμού σε αναμνηστική φωτογραφία με μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και
εκπροσώπους των Εταιριών – Χορηγών.

Επιτροπή Αξιολόγησης:
• Γεώργιος Δουκίδης,
καθηγητής Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ΟΠΑ
• Νέλλη Τζάκου - Λαμπροπούλου,
γενική διευθύντρια λιανικής τραπεζικής, Εθνική Τράπεζα
• Δρ. Βασίλης Αποστολόπουλος,
πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών
• Ειδικός σύμβουλος: Αντώνης Δ. Παπαγιαννίδης,
δημοσιογράφος, γενικός διευθυντής του Ομίλου economia
Χώρος τελετής απονομής βραβείων: Ίδρυμα Αικ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ
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23ος Φοιτητικός
Διαγωνισμός

Χορηγοί
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1ο Βραβείο Ομαδικής Εργασίας

1 ετήσια ηλεκτρονική συνδρομή στο
περιοδικό Οικονομική Επιθεώρηση
50% Υποτροφία στα 2 μέλη της ομάδας

2ο Βραβείο Ομαδικής Εργασίας

2 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο εντός Αττικής
στα 2 μέλη της ομάδας

1 ετήσια ηλεκτρονική συνδρομή στο
περιοδικό Οικονομική Επιθεώρηση

3ο Βραβείο Ομαδικής Εργασίας

2 εισιτήρια εξωτερικού στα 2 μέλη της ομάδας

1 ετήσια ηλεκτρονική συνδρομή στο
περιοδικό Οικονομική Επιθεώρηση

4ο Βραβείο Ομαδικής Εργασίας

1 ετήσια ηλεκτρονική συνδρομή στο
περιοδικό Οικονομική Επιθεώρηση
4 εισιτήρια (με επιστροφή) σε καμπίνες κατηγορίας Α2 στη γραμμή Πειραιάς-Ηράκλειο
στα 2 μέλη της ομάδας

5ο Βραβείο Ομαδικής Εργασίας

1 ετήσια ηλεκτρονική συνδρομή στο
περιοδικό Οικονομική Επιθεώρηση
3 διανυκτερεύσεις στους προορισμούς: Μέτσοβο (Katogi
Averoff Hotel & Winery), Κρήτη (Cressa Ghitonia Village)
και Κυκλάδες (επιλογή ανάμεσα σε Σέριφο και Κίμωλο)
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1ο Βραβείο Ατομικής Εργασίας

1 ετήσια ηλεκτρονική συνδρομή
στο περιοδικό Επιχείρηση
Υποτροφία ΜΒΑ Full-time αξίας 6.500 ευρώ

2ο Βραβείο Ατομικής Εργασίας
1 ετήσια ηλεκτρονική συνδρομή
στο περιοδικό Επιχείρηση
Υποτροφία σε ένα εκπαιδευτικό
πρόγραμμα management

3ο Βραβείο Ατομικής Εργασίας

1 ετήσια ηλεκτρονική συνδρομή
στο περιοδικό Επιχείρηση
Ένας Η/Υ τελευταίας τεχνολογίας
ενδεικτικής αξίας 500 ευρώ

4ο Βραβείο Ατομικής Εργασίας

1 ετήσια ηλεκτρονική συνδρομή
στο περιοδικό Επιχείρηση
500 ευρώ χρηματικό έπαθλο

5ο Βραβείο Ατομικής Εργασίας
1 ετήσια ηλεκτρονική συνδρομή
στο περιοδικό Επιχείρηση
500 ευρώ χρηματικό έπαθλο
59
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Υποστηρικτές Χορηγοί

Υπό την Αιγίδα

Χορηγοί Επικοινωνίας

Διοργανωτής
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) ιδρύθηκε το 1920 ως Ανωτάτη
Σχολή Εμπορικών Σπουδών με πρωτοβουλία του Ελευθερίου Βενιζέλου και δωρεά του
εθνικού ευεργέτη Γρηγορίου Μαρασλή. Είναι κατά σειρά αρχαιότητας, το τρίτο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας και το πρώτο στον χώρο των Οικονομικών Επιστημών και της Διοίκησης των Επιχειρήσεων.
Αποστολή του είναι η παραγωγή και διάδοση γνώσης σε τομείς που υπηρετούν την
εθνική και τη διεθνή οικονομία και κοινωνία, καθώς επίσης και η διάπλαση υπεύθυνων πολιτών ικανών να δημιουργήσουν, να προσφέρουν, να συμμετέχουν και να
ηγούνται στο ευρύτερο διεθνές περιβάλλον. Χιλιάδες απόφοιτοί του είναι σήμερα υψηλόβαθμα στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, Καθηγητές σε ελληνικά και ξένα
πανεπιστήμια και μέλη διεθνών οργανισμών. Ταυτόχρονα, το ΟΠΑ συγκαταλέγεται
στα Πανεπιστήμια με την υψηλότερη ζήτηση μεταξύ των υποψηφίων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Την επιστημονική ταυτότητα του ΟΠΑ προσδιορίζουν οι τρεις του Σχολές: η Σχολή
Οικονομικών Επιστημών, η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, η Σχολή Επιστημών και
Τεχνολογίας της Πληροφορίας, στις οποίες εντάσσονται τα 8 Προπτυχιακά του Τμήματα. Προσφέρει 36 δημοφιλή Μεταπτυχιακά Προγράμματα Πλήρους και Μερικής
Φοίτησης καθώς και Διδακτορικά Προγράμματα με σημαντική ερευνητική δραστηριότητα. Με εφόδια το εξαιρετικό διδακτικό και φοιτητικό του δυναμικό, την προσήλωση στην καινοτομία και την κοινωνική προσφορά, την ακαδημαϊκή δεοντολογία
και την επιστημονική έρευνα, το ΟΠΑ επιδιώκει συνεχώς την εξωστρέφεια και την
αριστεία. Με υποδομές και εξοπλισμό που συνεχώς προσαρμόζονται στις απαιτήσεις
της εποχής και προσφέροντας ένα σύνολο υπηρεσιών διασύνδεσης και πολιτιστικών,
αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων, το ΟΠΑ προσφέρει στους φοιτητές του στέρεες
βάσεις για την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη.
Στις πρόσφατες διακρίσεις του ΟΠΑ συγκαταλέγονται κορυφαίες θέσεις σε διεθνείς
λίστες κατάταξης (QS, Times Higher Education, Eduniversal), διεθνείς πιστοποιήσεις
από οργανισμούς υψηλού κύρους όπως AMBA και CFA Institute, βραβεύσεις από την
Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της διασύνδεσης
με την αγορά, καθώς και συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα και οργανισμούς όπως το AACSB
και το United Nations Global Compact. Τέλος, στην πρόσφατη εξωτερική αξιολόγηση
από ομάδα διεθνών ακαδημαϊκών προσωπικοτήτων το ΟΠΑ διακρίθηκε ως "το κορυφαίο εκπαιδευτικό ίδρυμα" στη χώρα στα επιστημονικά πεδία που θεραπεύει και ως
αντάξιο κορυφαίων ιδρυμάτων του εξωτερικού.
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MBA OΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Μ.Π.Σ.) - MBA συμπληρώνει φέτος 32
χρόνια πρωτοποριακής εκπαίδευσης στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων υποστηριζόμενο από τα Τμήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Π.Μ.Σ. αποτελεί
ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, το οποίο είναι το πιο καταξιωμένο και αναγνωρισμένο MBA πρόγραμμα στην Ελλάδα και οι πτυχιούχοι τους
έχουν ιδιαίτερα υψηλό βαθμό απορροφητικότητας από μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις. Πρόσφατα η διεθνής λίστα κατάταξης Quacquarelli Symonds (QS)
έχει κατατάξει το ΜΒΑ μεταξύ των κορυφαίων 250 ΜΒΑ Πλήρους Φοίτησης στην Διοίκηση Επιχειρήσεων και κατατάσσεται στην κατηγορία "Superior". Επίσης σύμφωνα
με το Eduniversal Best Masters Rankings το ΜΒΑ Full Time κατατάχθηκε 17ο ΜΒΑ
στη Δυτική Ευρώπη για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.
Οι επιτυχίες αυτές αποτελούν αντανάκλαση της συναντίληψης του Διευθυντή του
ΜΠΣ Καθηγητή κ. Κουρέτα και των υπολοίπων διδασκόντων, οι οποίοι αναγνωρίζουν
ως αποστολή του ΜΒΑ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών την εκπαίδευση των
αυριανών ηγετών οι οποίοι θα δρουν ως συντελεστές αλλαγής και καινοτομίας, θα
συνεισφέρουν στη διαμόρφωση του κόσμου των επιχειρήσεων στο μέλλον και ταυτόχρονα θα διαμορφώνουν νέα γνώση και πρακτική στη διοίκηση επιχειρήσεων.
Εκτός της βασικής ιδιαιτερότητας του 24μηνου αυτού Μεταπτυχιακού προγράμματος, η οποία είναι οι 3 κατευθύνσεις που προσφέρει σε τομείς αιχμής, στο πρόγραμμα
πλήρους και μερικής φοίτησης, μια άλλη ιδιαιτερότητα που αξίζει να τονιστεί συνδέεται με την έμπρακτη σύνδεσή του με φορείς διεθνούς κύρους, με τους οποίους έχουν
θεσμοθετηθεί προγράμματα υποτροφιών και παροχών στους φοιτητές του. Συγκεκριμένα:
LIBRA GROUP FELLOWSHIP PROGRAMME
Το ΜΒΑ με την ευγενική χορηγία του Επιχειρηματικού Ομίλου Libra Group υλοποιεί ένα πρόγραμμα υποτροφιών για τους φοιτητές του προγράμματος πλήρους και
μερικής φοίτησης το οποίο χρησιμοποιείται στη μερική κάλυψη του κόστους συμμετοχής στο πρόγραμμα και το οποίο συνδέεται με αυστηρά αξιοκρατικά κριτήρια τα
οποία συνδέονται με τις επιδόσεις των φοιτητών κατά το πρώτο έτος.
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Τα Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. θα χορηγήσουν 2 πλήρεις υποτροφίες στους 2 καλύτερους φοιτητές που θα εισαχθούν το ακ. έτος 2017- 2018 στο ΜΒΑ Full Time. Τα κριτήρια για την επιλογή (εκτός των απαραίτητων δικαιολογητικών) συνδέονται με το
βαθμό Πτυχίου [βαθμό από 8,51 και άνω (άριστα)], επίδοση GMAT [σκορ από 700 και
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άνω] και επίδοση IELTS [σκορ από 7,5 και άνω].
Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ)
Η Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (Ε.Α.Σ.Ε.) θα χορηγήσει 1 υποτροφία 5.000 ευρώ σε 1 άριστο φοιτητή που θα εισαχθεί το ακ. έτος 2017- 2018 στο ΜΒΑ
Full Time. Ανάλογα, τα κριτήρια για την επιλογή (εκτός των απαραίτητων δικαιολογητικών) συνδέονται επίσης με το βαθμό πτυχίου [από 8,51 και άνω (άριστα)], επίδοση GMAT [σκορ από 700 και άνω] και επίδοση IELTS [σκορ από 7,5 και άνω]
Economia Φοιτητικός Διαγωνισμός
Το ΜΒΑ για το ακ. έτος εισαγωγής 2017- 2018 προσφέρει μία υποτροφία συνολικού ύψους 6,500 € για φοίτηση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών MBA Full
Time στον φοιτητή με την 1η καλύτερη ατομική εργασία στον 23o φοιτητικό διαγωνισμό Economia. http://economia.gr/el/article/entry/2243
•
Η εργασία υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω email, κατόπιν της εγγραφής του/ων φοιτητή/ων έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των εργασιών (31
Μαρτίου 2017) μαζί με ένα σύντομο βιογραφικό, καθώς και φωτοτυπία της φοιτητικής ταυτότητας ή βεβαίωση φοίτησης.
•
Τα κριτήρια (εκτός των απαραίτητων δικαιολογητικών) είναι τα εξής:
•
Πτυχίο με βαθμό από 8,5 και άνω (άριστα)
•
GMAT με σκορ από 700 και άνω
•
IELTS με σκορ από 7,5 και άνω
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ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΟΒΕ)
Το ΙΟΒΕ είναι ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικός, κοινωφελής, ερευνητικός οργανισμός. Ιδρύθηκε το 1975 με δύο σκοπούς: αφενός να προωθεί την επι-στημονική έρευνα για τα τρέχοντα και αναδυόμενα προβλήματα της
ελληνικήςοικονομίας και αφετέρου να παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση
και να διατυπώνει προτάσεις, οι οποίες είναι χρήσιμες στη διαμόρφωση πολιτικής.

Η δραστηριότητα του ΙΟΒΕ μέσα στην ελληνική κοινωνία χαρακτηρίζεται από μια μοναδικότητα, αφού είναι ανεξάρτητος και αδέσμευτος οργανισμός που ασχολείται με τα μείζονα ζητήματα της οικονομίας και έχει βασική επιδίωξη να παρεμβαίνει έγκαιρα, να επισημαίνει, δηλαδή, σήμερα τα
κρίσιμα ζητήματα του μέλλοντος και να προτείνει λύσεις.
Στα πλαίσια αυτά, σύμφωνα με το Καταστατικό του, το ΙΟΒΕ επιτελεί τις
ακόλουθες λειτουργίες:
• Διεξάγει εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα για βασικά διαρθρωτικα
και τομεακά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας καθώς και για γενικότερα
ζητήματα της οικονομικής πολιτικής.
• Παρακολουθεί και αναλύει τις βραχυπρόθεσμες οικονομικές τάσεις, καταγράφει το επιχειρηματικό κλίμα και διατυπώνει προβλέψεις για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
• Παρέχει αξιόπιστες και συνεχώς ενημερωμένες πληροφορίες για συγκεκριμένους τομείς και κλάδους της ελληνικής οικονομίας.
• Συνεργάζεται με ξένα ερευνητικά ινστιτούτα και διεθνείς οργανισμούς
σεθέματα κοινού ενδιαφέροντος και συμμετέχει σε διεθνείς έρευνες για οικονομικά θέματα και πολιτικές.
• Παρεμβαίνει και συμβάλλει στο δημόσιο διάλογο σε θέματα οικονομικής
πολιτικής.
• Αναθέτει και χρηματοδοτεί μελέτες.

Το Ίδρυμα επιτελεί την αποστολή του διατηρώντας θέση επιστημονικής
και ακαδημαϊκής ουδετερότητας. Οι κρίσεις επί θεμάτων πολιτικής και προτάσεις, που περιέχονται στις εκδόσεις του, εκφράζουν τις απόψεις του ερευνητή/συγγραφέα και δεν αντανακλούν, κατ' ανάγκη, τη γνώμη των μελών του
ΙΟΒΕ, της Διοίκησης ή των χορηγών του.
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BAHAS, GRAMATIDIS & PARTNERS
Η δικηγορική εταιρία Μπαχάς, Γραμματίδης & Συνεταίροι έχει μια ιστορία 32 ετών
στην άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος στην Ελλάδα. Ανάμεσα στους πελάτες
της συγκαταλέγονται ελληνικές και ξένες εταιρείες και όμιλοι, τράπεζες, πρεσβείες,
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, οργανισμοί κοινής ωφέλειας, το
Ελληνικό Δημόσιο, ιδρύματα και ιδιώτες.
Ασκεί όλους τους κλάδους του δικαίου με έμφαση στο εμπορικό, αστικό, εργατικό
και διοικητικό δίκαιο, έχει έντονη δικαστηριακή και διαιτητική παρουσία, ενώ παράλληλα ασχολείται σε μεγάλο βαθμό με το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων και με το
νομοθετικό έργο της ελληνικής κυβέρνησης.
Με μία δύναμη 23 έμπειρων δικηγόρων, συνεπικουρούμενων από ασκούμενους
δικηγόρους και εξειδικευμένο διοικητικό προσωπικό και εκπαιδευμένων στο να αντιλαμβάνονται τις ανάγκες των πελατών τους και στο να ασκούν προληπτική δικηγορία, η δικηγορική εταιρεία Μπαχάς, Γραμματίδης & Συνεταίροι έχει τη δυνατότητα
να διεκπεραιώνει σύνθετες υποθέσεις, να ανοίγει δρόμους στην εξέλιξη του δικαίου
και να εισαγάγει καινοτόμες πρακτικές στην άσκηση της δικηγορίας, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα και πληρέστερα οι πελάτες της. Παράλληλα, μέσα από ένα δίκτυο αποτελούμενο από γνωστά και επιφανή δικηγορικά γραφεία σε 37 χώρες, έχει τη
δυνατότητα να διευκολύνει τις εξωστρεφείς δραστηριότητες των ελληνικών επιχειρήσεων.
Τέλος, η δικηγορική εταιρεία Μπαχάς, Γραμματίδης & Συνεταίροι έχει μια έντονη
κοινωνική παρουσία μέσα από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ενώ παράλληλα στηρίζει κι επιβραβεύει καινοτόμες επιχειρηματικές
προτάσεις ιδιαίτερα προερχόμενες από νέους ανθρώπους.
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ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι ένας πολύ-περιφερειακός, ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με 115 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας την
επιχειρησιακή βάση του στην Ελλάδα, όπου η μετοχή της μητρικής Εταιρίας είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από το 1912, αναπτύσσει σήμερα καθετοποιημένη δραστηριότητα, παραγωγική και εμπορική, σε 14 χώρες ενώ διαθέτει
εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε 10 χώρες.
Για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ, οι προσδοκίες οικονομικής και βιώσιμης ανάπτυξης είναι
αλληλένδετες και αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία κτίζεται ο σχεδιασμός του Ομίλου. Στη διάρκεια αρκετών ετών οικονομικής και κοινωνικής κρίσης σε βασικές αγορές, η στρατηγική μας μάς έδειξε το δρόμο και συνέβαλε στην ενίσχυση της
επιχειρηματικής μας θέσης, ενώ παράλληλα έθεσε γερά θεμέλια πάνω στα οποία μπορούμε να οικοδομήσουμε.
Για την επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων, δίνουμε προτεραιότηταστους ανθρώπους μας και προάγουμε τη συνεχή αυτο-βελτίωση και καινοτομία σε όλον τον
Όμιλο. Ο σεβασμός του φυσικού περιβάλλοντος και οι ισχυροί δεσμοί με τις τοπικές
κοινότητες στις περιοχές που δραστηριοποιούμαστε είναι καθοριστικής σημασίας στις
καθημερινές μας δραστηριότητες, μας βοηθούν να δημιουργούμε αξία για ένα ευρύ
φάσμα συμμετόχων και να ικανοποιούμε τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα σε όλους τους
τομείς.
Οι Αξίες μας στον πυρήνα της ύπαρξής μας. Μας καθοδηγούν σε ό,τι κάνουμε. Προερχόμενες από τις αρχές, τα «πιστεύω» και το όραμα των ιδρυτών του Τιτάνα, είναι
βαθιά ριζωμένες στην παράδοση μας και έχουν γαλουχήσει τους ανθρώπους μας για
περισσότερο από έναν αιώνα.
Ακεραιότητα
• Ακολουθούμε ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές
• Συμπεριφερόμαστε με διαφάνεια και αξιοπιστία
• Επικοινωνούμε με άμεσο και ανοιχτό τρόπο
Γνώση
• Εμπλουτίζουμε την εταιρική μας γνώση
• Αποκτούμε υψηλή κατάρτιση σε όλους τους τομείς
• Επιδιώκουμε την αριστεία στις βασικές μας ικανότητες
Αξία στον πελάτη
• Επιδιώκουμε να ικανοποιούμε τις ανάγκες των πελατών μας
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• Αναζητούμε πρωτοποριακές λύσεις
• Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες
Δέσμευση έναντι στόχων
• Προσθέτουμε αξία για τους μετόχους
• Θέτουμε ξεκάθαρους στόχους
• Επιδιώκουμε υψηλά πρότυπα
Συνεχής Βελτίωση
• Πιστεύουμε στην οργάνωση που μαθαίνει
• Ενθαρρύνουμε την πρωτοβουλία
• Ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
• Δίνουμε προτεραιότητα στην ασφάλεια της εργασίας
• Πρεσβεύουμε και στοχεύουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη
• Συμπράττουμε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη_
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) είναι ο φορέας εκπροσώπησης των ελληνικών και ξένων πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το
1928 και είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Εκφράζει τις θέσεις των τραπεζών-μελών της, παρεμβαίνει συμβουλευτικά στη ρυθμιστική διαδικασία, συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων σε νομοπαρασκευαστικές ή τεχνικές επιτροπές σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, προωθεί τον υγιή και
ελεύθερο ανταγωνισμό στον χρηματοπιστωτικό τομέα και συνεργάζεται με φορείς και
ενώσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα άλλων χωρών στο πλαίσιο διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας. Στόχος της είναι ο συλλογικός εκσυγχρονισμός των τραπεζώνμελών της και η συνολική ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού τομέα.
Η ΕΕΤ αριθμεί σήμερα 16 μέλη, επτά (7) τακτικά και εννέα (9) συνδεδεμένα, με:
• περισσότερους από 43.000 άμεσα απασχολούμενους
• 2.450 τραπεζικά καταστήματα
• 5.250 Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές (ΑΤΜ)
• δραστηριοποίηση σε 13 τραπεζικές αγορές του εξωτερικού μέσω θυγατρικών τραπεζών και υποκαταστημάτων, με περισσότερα από 2.200 τραπεζικά καταστήματα και σχεδόν 35.000 απασχολούμενο προσωπικό.
Σημειώνεται ότι η Ελληνική Ένωση Τραπεζών δεν είναι τράπεζα, δεν ασκεί οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση τραπεζική εργασία, ούτε διατηρεί κεφάλαια για λογαριασμό
των μελών της ή του κοινού. Επίσης, δεν αποτελεί εποπτική αρχή των τραπεζών, δεν
επιβάλλει κανόνες κανονιστικής συμμόρφωσης και δεν είναι εργοδοτική ένωση ούτε
συνάπτει συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
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AEGEAN AIRLINES
Η AEGEAN, η μεγαλύτερη ελληνική αεροπορική εταιρεία και μέλος της Star Alliance,
ξεκινώντας την πορεία της τον Μάιο του 1999 ως και σήμερα, προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας τόσο σε ανθρώπινο όσο και σε υλικό επίπεδο, σε πτήσεις μικρών και μεσαίων αποστάσεων. Σε συνέχεια της εξαγοράς της Olympic Air το 2013, η AEGEAN
σήμερα, ως η μεγαλύτερη ελληνική προσπάθεια που έχει υπάρξει ποτέ στον χώρο των αερομεταφορών, επενδύει σταθερά στην ανάπτυξη δικτύου εσωτερικού και εξωτερικού, ενισχύει τον τουρισμό με νέα δρομολόγια και αύξηση θέσεων και καλύπτει όλη την Ελλάδα,
με ιδιαίτερη μέριμνα για την ευαίσθητη ζώνη της άγονης γραμμής. Παράλληλα η εταιρεία συμβάλλει στην περαιτέρω αναβάθμιση του ελληνικού τουρισμού και της ελληνικής
οικονομίας.
Η AEGEAN και η θυγατρική της Olympic Air μετέφεραν το 2016 συνολικά 12.5 εκ.
επιβάτες ενώ το πρόγραμμα της εταιρείας το 2017, περιλαμβάνει ένα δίκτυο 145 προορισμών σε 40 χώρες. Οι πτήσεις πραγματοποιούνται με έναν από τους νεότερους στόλους
στην Ευρώπη, που αποτελείται από 58 αεροσκάφη.
Το 2016 η AEGEAN βραβεύτηκε ως «Καλύτερη περιφερειακή αεροπορική εταιρεία
στην Ευρώπη» σε έρευνα που έγινε σε περισσότερους από 18,8 εκατ. επιβάτες από τα Skytrax World Airline Awards. Το βραβείο αυτό – που απονέμεται στην AEGEAN για 6η φορά
από το 2009 έως σήμερα – αποτελεί ακόμη μια απόδειξη της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία στους επιβάτες της, οι οποίοι την εμπιστεύονται σταθερά και
την τοποθετούν στην κορυφή των επιλογών τους.
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ΙΔΡΥΜΑ ΩΝΑΣΗ
Το Ίδρυμα Ωνάση συστάθηκε το 1975 ακολουθώντας την εντολή του Αριστοτέλη Ωνάση,
όπως αυτή καταγράφηκε στη διαθήκη του, για να συνδράμει την ελληνική κοινωνία σε καίριους
τομείς: στην υγεία, την παιδεία, τον πολιτισμό και την κοινωνική αλληλεγγύη. Πάγια συνισταμένη των προσπαθειών και των δράσεων του Ιδρύματος ήταν - και παραμένει - η διασφάλιση της
πρόσβασης όσο το δυνατόν περισσότερων συνανθρώπων μας στα κρίσιμα για την κοινωνική ευημερία και συνοχή αυτά αγαθά. Απώτερος στόχος, η απελευθέρωση των δημιουργικών δυνάμεων της
κοινωνίας μας, για να διασφαλιστεί ένα καλύτερο παρόν και ένα πιο αισιόδοξο μέλλον.
Το πρώτο μεγάλο και εμβληματικό έργο από το Ίδρυμα Ωνάση πραγματοποιήθηκε στους τομείς της υγείας και της κοινωνικής αλληλεγγύης, όταν το 1992 δώρισε στο ελληνικό Δημόσιο και
κατ’ επέκταση στην ελληνική κοινωνία, το πρότυπο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (ΩΚΚ)
πλήρως εξοπλισμένο. Με δυναμικότητα 127 κλινών το ΩΚΚ ήταν το πρώτο πιστοποιημένο νοσοκομείο στην Ελλάδα για την ανάπτυξη και την παροχή υπηρεσιών υγείας στον τομέα της καρδιοχειρουργικής και της καρδιολογίας ενηλίκων και παίδων. Άλλα κοινωφελή έργα του Ιδρύματος
στον τομέα της υγείας, περιλαμβάνουν την παροχή οικονομικής υποστήριξης σε οργανισμούς όπως
η ΕΛΠΙΔΑ και η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων (ΕΛΕΠΑΠ), καθώς και χορηγίες σε υποδομές, ερευνητικά σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα
στον ευαίσθητο τομέα της υγείας.
Στο πλαίσιο των δράσεων του για τον πολιτισμό το Ίδρυμα δημιούργησε ένα νέο κτήριο επί της
Λεωφόρου Συγγρού στην Αθήνα, εξολοκλήρου αφιερωμένο στις τέχνες και τον πολιτισμό, τη Στέγη
Ιδρύματος Ωνάση. Αποστολή της Στέγης είναι η προβολή της σύγχρονης πολιτιστικής έκφρασης, η
υποστήριξη των Ελλήνων δημιουργών, η καλλιέργεια διεθνών συνεργασιών, η εκπαίδευση και η
διά βίου μάθηση, η συνύπαρξη και η συνομιλία των επιστημών και των ιδεών με τις τέχνες. Οι χώροι
τέχνης στην Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση δίνουν μια μοναδική ευκαιρία στους επισκέπτες να απολαύσουν θέατρο, διαλέξεις, μουσικές παραστάσεις, χορό και όπερα. Για πρώτη φορά λειτούργησε τον
Νοέμβριο του 2010 φιλοξενώντας το διεθνές συνέδριο “Οι Διάλογοι των Αθηνών”.
Στην ίδια κατεύθυνση, το 2012, το Ίδρυμα Ωνάση απέκτησε το Αρχείο Καβάφη. Εξασφαλίστηκε έτσι η παραμονή του Αρχείου στην Ελλάδα και αποφεύχθηκε ενδεχόμενος κατακερματισμός του. Αποστολή του Ιδρύματος Ωνάση σε σχέση με το Αρχείο Καβάφη είναι η προστασία του
φυσικού αρχείου, η δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών ώστε να είναι ανοιχτό και προσβάσιμο
σε ερευνητές και κοινό, και η διάδοση του έργου και του διεθνούς χαρακτήρα της ποίησης του
Κ.Π. Καβάφη. Το Αρχείο Καβάφη εντάσσεται στην Ωνάσειο Βιβλιοθήκη.
Η Ωνάσειος Βιβλιοθήκη στεγάζεται σε νεοκλασικό κτίριο στην Πλάκα και θησαυρίζει το Αρχείο Καβάφη, καθώς και δυο μεγάλες συλλογές βιβλίων: την Ελληνική Βιβλιοθήκη (πρώην συλλογή Κ. Στάικου) και την Περιηγητική Συλλογή.
Από την περίοδο 2016-17 οι πόρτες της Ωνασείου Βιβλιοθήκης άνοιξαν για το ευρύ κοινό,
καθώς πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά και ενήλικες, ερευνητές και
άτομα με αναπηρία, φέρνοντάς τους σε επαφή με τη νεότερη ελληνική ιστορία, την πνευματική
δραστηριότητα του ελληνικού γένους, αλλά και με το ίδιο το βιβλίο ως έργο τέχνης.
Η Ωνάσειος Βιβλιοθήκη διαθέτει 100.000 ψηφιοποιημένα τεκμήρια και δυο ψηφιακές εφαρ75
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μογές για web/tablet/smartphone που διατίθενται ελεύθερα. (περισσότερα στο www.onassislibrary.gr)
Το Ίδρυμα Ωνάση, παράλληλα, προβάλλει τον ελληνικό πολιτισμό και εκτός συνόρων. Πιο
συγκεκριμένα, το Ίδρυμα Ωνάση ΗΠΑ έχει σκοπό την ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού και
την προώθηση διαπολιτισμικών σχέσεων, σε συνεργασία με εκπαιδευτικά και πολιτιστικά ιδρύματα στην Ελλάδα και την Αμερική. Η αποστολή του Ιδρύματος Ωνάση ΗΠΑ γίνεται αντιληπτή
μέσα από δύο άξονες: τον πολιτιστικό και εκπαιδευτικό, για το ευρύ κοινό, μέσω του Ωνάσειου Πολιτιστικού Κέντρου Νέας Υόρκης, και τον ακαδημαϊκό μέσω του Προγράμματος Πανεπιστημιακών
Σεμιναρίων που προσκαλεί διακεκριμένους καθηγητές, από όλο τον κόσμο, για μαθήματα και διαλέξεις σχετικά με τον Ελληνικό πολιτισμό σε πανεπιστήμια στη Βόρεια και τη Νότια Αμερική.
Στο ίδιο πλαίσιο το Ίδρυμα Ωνάση στηρίζει οικονομικά πανεπιστημιακές έδρες, τμήματα ή
προγράμματα στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Νότια Αμερική, την Αφρική, την Αυστραλία και την Ασία, όπου διδάσκονται οι ελληνικές σπουδές. Εκτιμώντας την προσφορά τους και
γνωρίζοντας τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, στηρίζει θεσμοθετημένα πανεπιστημιακά προγράμματα ελληνικών σπουδών που παρουσιάζουν αξιόλογο και σταθερό έργο. Συνδράμει, επίσης, κλασικά σχολεία δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ,
όπου διδάσκεται η αρχαία ελληνική γλώσσα και ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός. Το Ίδρυμα έχει
ενισχύσει πάνω από 100 εκπαιδευτικά ιδρύματα σε 40 χώρες.
Με την ίδια στοχοπροσήλωση το Ίδρυμα Ωνάση ανέλαβε τη δημιουργία και κατασκευή της
Ωνασείου Βιβλιοθήκης Ελληνικής και Ρωμαϊκής Τέχνης στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της
Νέας Υόρκης, την ανάπλαση και τον εξοπλισμό των βιβλιοθηκών του Εθνικού Αρχαιολογικού
Μουσείου, του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου και του Μουσείου Μπενάκη στην Αθήνα,
την αρχιτεκτονική συντήρηση και αναστήλωση χώρων και κτιρίων ανά τον κόσμο, καθώς και πληθώρα άλλων έργων σχετικών με τις τέχνες και τον πολιτισμό.
Στον τομέα της παιδείας από το 1978 έως σήμερα, το Ίδρυμα Ωνάση έχει χορηγήσει περίπου
7000 υποτροφίες σε Έλληνες και αλλοδαπούς φοιτητές και επιστήμονες. Ετησίως, μέσω των
Προγραμμάτων Υποτροφιών του Ιδρύματος Ωνάση εγκρίνονται περισσότερες από 200 υποτροφίες. Πιο συγκεκριμένα, μέσω των προγραμμάτων του χορηγεί υποτροφίες σε Έλληνες για διδακτορικές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό και σε αλλοδαπούς για
μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα στην Ελλάδα.
Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση το Ίδρυμα Ωνάση, εδώ και δεκαετίες, χορηγεί παιδαγωγικό
υλικό και τεχνολογικό εξοπλισμό σε σχολεία ανά την Ελλάδα, από την Αγία Βαρβάρα μέχρι την
Αστυπάλαια και από τη Ραφήνα μέχρι την Κομοτηνή, σε σχολεία Ειδικής Αγωγής, καθώς και σε πολιτιστικά κέντρα της ομογένειας που χρειάζονται στήριξη. Επίσης, το Ίδρυμα Ωνάση, σταθερός
αρωγός στην προσπάθεια των Ελλήνων μαθητών να αριστεύσουν στο εξωτερικό, από το 2015 έχει
αναλάβει να καλύψει τις δαπάνες συμμετοχής των ελληνικών ομάδων σε Διεθνείς ή Βαλκανικές
Επιστημονικές Ολυμπιάδες.
Στον τομέα της Ειδικής Αγωγής, εδώ και δεκαετίες, το Ίδρυμα Ωνάση ενισχύει ειδικά σχολεία
και τμήματα ένταξης, με τη δωρεά βιβλίων, εξοπλισμού και εποπτικών μέσων προκειμένου να διευκολύνει την εκπαιδευτική προσπάθεια των παιδαγωγών. Επιπλέον, στο θεσμοθετημένο από το 1978
πρόγραμμα Υποτροφιών που λειτουργεί το Ίδρυμα, συμπεριλαμβάνεται ο κλάδος της Ειδικής Αγωγής για μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορική έρευνα σε ΑΕΙ της χώρας μας και του εξωτερικού.
76
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EASTERN MEDITERRANEAN MARITIME LIMITED
Η Eastern Mediterranean Maritime Limited με έδρα τη Γλυφάδα ιδρύθηκε το 1972.
Διαχειρίζεται στόλο φορτηγών Bulk Carriers, δεξαμενόπλοιων και πλοίων Containers.
Απασχολεί περίπου 300 Έλληνες Αξιωματικούς.
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ALBA GRADUATE BUSINESS SCHOOL
AT THE AMERICAN COLLEGE OF GREECE
Το ALBA Graduate Business School είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και ένα
από τα κορυφαία Ευρωπαϊκά Business Schools. Ιδρύθηκε και λειτουργεί υπό την αιγίδα της επιχειρηματικής κοινότητας του Σ.Ε.Β. της Ε.Ε.Δ.Ε. και του Ε.Β.Ε.Α.. Με
στόχο να εκπαιδεύσει τους οραματιστές ηγέτες του αύριο και να προωθήσει την επιστημονική έρευνα και τη δημιουργία νέας γνώσης, προσφέρει 14 μεταπτυχιακά προγράμματα. Όλα τα ΜΒΑ είναι τα πιστοποιημένα από το The Association of MBAs, ενώ
το MSc in Finance και το MSc in SHRM από το EFMD Programme Accreditation System. Το ALBA έχει επισήμως αναγνωριστεί και από το New England Association of
Schools and Colleges.ζητούν να καλύψουν τις ανάγκες τους για υψηλού επιπέδου στελεχιακό δυναμικό.
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COCO - MAT
Η COCO-MAT ιδρύθηκε το 1989 και είναι σήμερα από τις κορυφαίες
εταιρείες διεθνώς στην παραγωγή φυσικών στρωμάτων και προϊόντων ύπνου.

Ήταν ζήτημα χρόνου η καθιέρωση της εταιρείας στην αγορά του ύπνου
και η ραγδαία ανάπτυξή της με μια μονάδα παραγωγής στην Ξάνθη. Το
εργοστάσιο εκεί δεν ρυπαίνει το περιβάλλον, δεν έχει καμινάδα, ανακυκλώνει
το νερό που χρησιμοποιεί, δεν κάνει χρήση χημικών σε κανένα στάδιο επεξεργασίας, απαρνείται το πλαστικό και ξαναχρησιμοποιεί κάθε υλικό που περισσεύει.
Η εταιρεία είναι γνωστή για τη χρήση αποκλειστικά φυσικών υλικών και
φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων παραγωγής. Η ευρεία γκάμα των
προϊόντων της περιλαμβάνει αμέταλλα στρώματα, κρεβατοστρώματα, λευκά
είδη, μαξιλάρια και έπιπλα. Όλα τα προϊόντα φτιάχνονται από φυσικά υλικά
όπως κοκοφοίνικας, φυσικό καουτσούκ, μαλλί, βαμβάκι, ευκάλυπτο, φύκια,
ίνες κάκτου, αλογότριχα, λινό, μετάξι, πούπουλο χήνας και μασίφ ξύλο.
Το όραμα των ιδρυτών της COCO-MAT είναι η κατάκτηση της κορυφής,
σε παγκόσμιο επίπεδο, στην κατασκευή φυσικών προϊόντων ύπνου και η
συμμετοχή στη διαμόρφωση μιας αειφόρου παιδείας, που θα αγκαλιάζει
όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.
Μέσα από τη χρήση εξειδικευμένου, υψηλής τεχνολογίας μηχανολογικού
εξοπλισμού, την ύπαρξη άριστα εκπαιδευμένου προσωπικού και ικανών
συνεργατών, την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διοίκησης, την αξιοποίηση
των αποτελεσμάτων πρόσφατων ερευνών σχετικά με τις ανάγκες των πελατών
η COCO-MAT έχει αποκτήσει ένα δυναμικό προφίλ με άριστες προοπτικές,
σε ένα έντονα ανταγωνιστικό πεδίο.

Η COCO-MAT λειτουργεί σαν μια μεγάλη οικογένεια, όπου η
διαφορετικότητα και η ελευθερία έκφρασης χρησιμοποιούνται ως κινητήριοι
μοχλοί ανάπτυξης. Από την αρχή της λειτουργίας της η εταιρεία εφαρμόζει
τέτοια πολιτική διαχείρισης ως προς τον ανθρώπινο παράγοντα, ώστε προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους εργαζομένους της. Οι πολιτισμικές και
γλωσσικές διαφορές είναι αξιοσημείωτες στο περιβάλλον της COCO-MAT,
καθώς περισσότερο από το 46% του προσωπικού είναι πρόσφυγες, ενώ είναι
σημαντικό, επίσης, να σημειωθεί ότι, η COCO-MAT εφαρμόζει μια τέτοια εργασιακή πολιτική η οποία παρέχει ίσες ευκαιρίες σε άτομα με αναπηρία.
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Στην 27ετή της ιστορία η COCO-MAT έχει βραβευθεί από σημαντικούς
φορείς του επιχειρηματικού χώρου, και έχει διακριθεί για την ποιότητα των 86
προϊόντων της και τη δέσμευσή της στις αρχές της εταιρικής κοινωνικής
υπευθυνότητας, της φροντίδας του εργατικού δυναμικού και της προστασίας
του περιβάλλοντος.
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ΕΛΛHNIKH ΕTAIPΕIA
ΔIOIKHΣEΩΣ ΕΠIXEIPHΣEΩN (ΕΕΔΕ)
Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) ιδρύθηκε το 1962. Είναι
Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που σκοπό έχει τη διάδοση, ανάπτυξη και
προβολή των αρχών, των μεθόδων και της πρακτικής του σύγχρονου μάνατζμεντ. Τα
Μέλη της είναι νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και οργανισμοί του ιδιωτικού και του
δημόσιου τομέα, καθώς και φυσικά πρόσωπα, ανώτατα και ανώτερα διευθυντικά στελέχη, επιχειρηματίες, καθηγητές Πανεπιστημίων και φοιτητές.
Στο πλαίσιο της ΕΕΔΕ λειτουργούν πέντε Ινστιτούτα που δραστηριοποιούνται το
καθένα σε εξειδικευμένες λειτουργίες του μάνατζμεντ και τέσσερις τομείς που ασχολούνται με γενικότερα θέματα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος: Ελληνικό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ (ΕΙΜ), Ελληνικό Ινστιτούτο Οικονομικής Διοικήσεως (ΕΙΟΔ),
Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικήσεως Παραγωγής Προϊόντων & Υπηρεσιών (ΕΙΔΙΠ), Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΕΙΠ), Ελληνικό Ινστιτούτο Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΜΑΔ), Τομέας Ανάπτυξης Γυναικών Μάνατζερ&
Επιχειρηματιών (ΤΟΓΜΕ), Τομέας Μάνατζμεντ Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΤΟΜΔΔΑ), Τομέας Ηγεσίας (ΤΗΓΕ) και Τομέας Εταιρικών Υποθέσεων (ΤΕΥΠ).
Σήμερα η ΕΕΔΕ συγκαταλέγεται στα πέντε μεγαλύτερα Management Associations
παγκοσμίως σε επίπεδο Μελών και Έργου. Έχει εκπαιδεύσει, κατά τη διάρκεια των 55
χρόνων λειτουργίας της, περισσότερα από 500.000 στελέχη, έχει προσφέρει περισσότερες από 800.000 ώρες εκπαίδευσης μέσα από 17.500 εκπαιδευτικά προγράμματα,
ενώ το Μεταπτυχιακό της πρόγραμμα πραγματοποιείται σε 27 πόλεις της χώρας και
έχει περισσότερους από 4.500 αποφοίτους.
Η Στρατηγική και η Δράση της αναπτύσσονται στους ακόλουθους βασικούς πυλώνες: Εκπαίδευση, Ενημέρωση, Δικτύωση, Δημιουργία εργαλείων και υποδομών, Επικοινωνία, Ευρωπαϊκά Κοινοτικά Προγράμματα και υπηρεσίες Τελικού Δικαιούχου για
τη διαχείριση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων. Οι δραστηριότητές της
εκτείνονται σε όλη την Ελλάδα.
Τελικός στόχος της ΕΕΔΕ είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, μέσα από την ανάπτυξη των ανθρώπων τους. Παράλληλα στοχεύει στην προσφορά σύγχρονων ποιοτικών και
εξειδικευμένων υπηρεσιών, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του δύσκολου οικονομικού περιβάλλοντος, με ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη
ηγετικών ικανοτήτων, ενώ προωθεί την έννοια της Αριστείας σε όλα τα επίπεδα.
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MINOAN LINES
Οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, μία από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες
στην Ελλάδα, ιδρύθηκαν το 1972. Έχουν έδρα την πόλη του Ηρακλείου, πρωτεύουσα της Κρήτης. Από το 2008 αποτελούν μέρος του Ιταλικού Ομίλου
Grimaldi, ο οποίος είναι ένας από τους μεγαλύτερους μεταφορείς οχημάτων
(roll-on/roll off) στον κόσμο.
Οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ δραστηριοποιούνται στην εγχώρια και διεθνή
αγορά, προσφέροντας συνδέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία (Πάτρα
– Ηγουμενίτσα-Αγκώνα/Βενετία) στην Αδριατική Θάλασσα, καθώς και μεταξύ
της Κρήτης (Ηράκλειο) και Πειραιά. Κατέχουν και διαχειρίζονται ένα στόλο
από σύγχρονα, υψηλής ταχύτητας cruise ferries τα οποία είναι από τα πιο γρήγορα και πολυτελή στην Ευρώπη. Επίσης, συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της Hellenic Seaways με ποσοστό 48,53%.

Η εταιρεία ιδρύθηκε με στόχο την ικανοποίηση της ανάγκης του ναυτιλιακού κλάδου για μία υψηλής ποιότητας, αποτελεσματική και ασφαλή μεταφορά επιβατών και οχημάτων. Υπήρξε πρωτοπόρος στην παροχή
αξιόπιστων θαλάσσιων εμπορικών μεταφορών. Από τότε έχει αποκτήσει μία
σταθερή και αρκετά εκτενή φήμη στον κλάδο της ναυτιλίας για την εξαιρετική εξυπηρέτηση των πελατών της και την απόλυτη αξιοπιστία της, δεδομένο
που επιβεβαιώνεται με συνεχείς διακρίσεις της εταιρείας από έγκριτους πανελλαδικούς και διεθνείς φορείς. Μεταξύ άλλων, οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
κατέκτησαν το βραβείο Passenger Line of the Year για το 2016 από τη διεθνούς κύρους ναυτιλιακή εφημερίδα Lloyd’s List, στα πλαίσια των Greek Shipping Awards 2016. Επίσης, διακρίθηκαν ως η εταιρεία με την «κορυφαία
επωνυμία» στο χώρο της ακτοπλοΐας από το διεθνούς κύρους θεσμό Corporate
Superbrands για τα έτη 2016-2017 & 2011-2012, κατέκτησαν το Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία “Ηλεκτρονική παρουσία & επικοινωνία” για το Minoan
Lines ONLINE Σύστημα Κρατήσεων, στο πλαίσιο της διοργάνωσης Tourism
Awards 2017 και απέσπασαν για τέσσερεις συνεχείς διοργανώσεις (2008, 2009,
2011, 2012) το Χρυσό Μετάλλιο ως η ακτοπλοϊκή εταιρεία με την καλύτερη
φήμη στο πλαίσιο του θεσμού Famous Brands και της πανελλαδικής έρευνας
που διεξήγαγαν.

Πέρα από τις εμπορικές τους δραστηριότητες, οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
διακρίνονται για το αξιόλογο κοινωνικό τους πρόσωπο. Λαμβάνοντας υπόψη
την κοινωνικοοικονομική κατάσταση και τις σύγχρονες ανάγκες του επιβατικού τους κοινού, έχουν επιλέξει να στηρίζουν ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες
και τοπικές νησιωτικές κοινότητες που δοκιμάζονται από τις τρέχουσες οικο85
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νομικές συνθήκες. Για το πολύπλευρο κοινωνικό τους έργο, οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ αποκόμισαν Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία “Υποστήριξη τοπικών κοινοτήτων / Δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης” στο πλαίσιο της
διοργάνωσης Tourism Awards 2017.
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ARIA HOTELS
Τα Aria Hotels είναι μια μικρή οικογενειακή αλυσίδα boutique ξενοδοχείων και ανεξάρτητων κατοικιών που έχουν ως γνώμονα την προσφορά γνήσιας ελληνικής φιλοξενίας όλες τις εποχές του χρόνου.
Η φιλοσοφία μας στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες: το φυσικό περιβάλλον, τον πολιτισμό και τον άνθρωπο. Επιλέγουμε προορισμούς απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς -ενίοτε λιγότερο προβεβλημένους- και κτήρια
ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος, στοχεύοντας στη διατήρηση της
πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Με μονάδες σε Κρήτη (Χανιά – Ηράκλειο Λασίθι), Κυκλάδες (Κίμωλο – Μήλο – Σέριφο – Σαντορίνη) και Ήπειρο (Μέτσοβο και Ζαγόρι) και αστείρευτη διάθεση αναζήτησης νέων ανεξερεύνητων
«διαμαντιών» σε όλες τις γωνιές της Ελλάδας, τα Aria Hotels αποτελούν ένα
μωσαϊκό επιλογών για τους επισκέπτες όλων των ηλικιών και εθνικοτήτων.
Προτεραιότητά μας είναι πάντοτε η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου
με επίκεντρο τις αναζητήσεις του σύγχρονου ταξιδιώτη και η προσφορά εμπειριών που, σε συνδυασμό με την τοποθεσία και τις εγκαταστάσεις, θα δημιουργούν την αίσθηση της μοναδικότητας. Στα Aria Hotels η έννοια της
πολυτέλειας αποκτά ξεχωριστή διάσταση και γίνεται συνώνυμη με την αυθεντικότητα.

Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στη γαστρονομία, ως αναπόσπαστο
μέρος της πολιτιστικής μας ταυτότητας, αξιοποιώντας και προωθώντας τοπικές συνταγές και προϊόντα. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και ο οινοτουρισμός, με το κρασί να αποτελεί τον απόλυτο πρεσβευτή της ιστορίας και του
πολιτισμού μας και τις ετικέτες του ελληνικού αμπελώνα να αναδεικνύουν
ιδανικά τις τοπικές μας γεύσεις.
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INFO QUEST TECHNOLOGIES
Η Info Quest Technologies (www.infoquest.gr) μέλος του Ομίλου Quest,
ιδρύθηκε το 1981 και δραστηριοποιείται στη διάθεση προϊόντων, λύσεων και
υπηρεσιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, αποτελώντας για πολλά συναπτά
έτη τη μεγαλύτερη πύλη διάχυσης των νέων τεχνολογιών στην Ελληνική
αγορά.

Η εταιρεία συνεργάζεται στρατηγικά με περισσότερους από 100 κορυφαίους διεθνείς οίκους τεχνολογίας, μεταξύ αυτών τους IBM, HP, Apple, Dell,
Lenovo, Microsoft, Intel, Cisco, Symantec & Unify, παρέχοντας στους πελάτες της πρόσβαση σε όλο το φάσμα των εξελιγμένων προϊόντων, λύσεων και
υπηρεσιών, που απαιτεί η σημερινή εποχή του έντονου ψηφιακού μετασχηματισμού. Παράλληλα, από το 1991 κατασκευάζει τους υπολογιστές Quest,
διαθέτοντας μία ευρεία γκάμα από αξιόπιστα και οικονομικά συστήματα, για
χρήση στο σπίτι ή την επιχείρηση, ενώ από το 2012 σχεδιάζει και προωθεί μία
ευρεία γκάμα προϊόντων, όπως tablets, μικροπεριφερειακά και ηλεκτρολογικό υλικό, με την επωνυμία Bitmore. Το 2016 η Info Quest Technologies ξεκίνησε τη συνεργασία της με τη Xiaomi, προωθώντας & υποστηρίζοντας στην
Ελληνική αγορά, τα καινοτόμα προϊόντα ενός από τους κορυφαίους κατασκευαστές στον τομέα του mobility. Η εταιρεία διαθέτει, επίσης, ένα από τα
μεγαλύτερα επισκευαστικά κέντρα προϊόντων πληροφορικής στην Ελλάδα,
λειτουργώντας ως Εξουσιοδοτημένο Service Center των οίκων Apple, HP &
Lenovo.

Από το 2001 η εταιρεία επένδυσε στο ηλεκτρονικό εμπόριο, εισάγοντας
πρώτη, στο σύνολο των συνεργατών της τη δυνατότητα ηλεκτρονικής παραγγγελιοληψίας, μέσω μίας ολοκληρωμένης business to business (Β2Β) εφαρμογής ηλεκτρονικού εμπορίου, ενώ από το 2007 δημιούργησε το ιδιαίτερα
επιτυχημένο web shop προϊόντων τεχνολογίας και καθημερινής χρήσης
www.you.gr. Tα τελευταία χρόνια επενδύει συστηματικά στην παροχή λύσεων
και υπηρεσιών cloud, (IaaS, PaaS & SaaS) έχοντας δημιουργήσει το οικοσύστημα www.QuestonCloud.com, με στόχο να συμβάλλει στην πιο άμεση και
αποτελεσματική αφομοίωση των cloud υπηρεσιών σε όλο το εύρος της αγοράς,
ενώ πρόσφατα ξεκίνησε τη διάθεση στην αγορά της καινοτόμου cloud εφαρμογής εμπορικής διαχείρισης Q-Zone.
Αξιοποιώντας τη συνεργασία της με τους κορυφαίους διεθνείς οίκους Πληροφορικής και Επικοινωνιών, το ευρύ δίκτυο πιστοποιημένων συνεργατών, τη
συνεπή στρατηγική με έμφαση στην καινοτομία, τις συνεχείς επενδύσεις σε τεχνογνωσία και την πελατοκεντρική της φιλοσοφία, η εταιρεία είναι μοναδικά
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εστιασμένη στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, με στόχο τη δημιουργία
αξίας, ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και επιχειρηματικής επιτυχίας για
κάθε πελάτη της.
Η Info Quest Technologies είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 &
ISO 14001:2004 (για το σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που εφαρμόζει) και ο κύκλος εργασιών της για το 2015 ανήλθε σε €108,9M.
Η Info Quest Technologies είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 και
ο κύκλος εργασιών της για το 2015 ανήλθε σε 112,3M€ Μ€.
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ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Η Εκδοτική Δράση
Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ιδρύθηκε το 1977 με αντικείμενο την υποστήριξη των νομικών επαγγελμάτων με σύγχρονες εκδόσεις που καλύπτουν
όλο το φάσμα και τις ειδικότητες των κλάδων δικαίου. Είναι ο πρώτος εκδοτικός οίκος στην Ελλάδα που εισήγαγε τη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
στην τυπογραφία κατασκευάζοντας το πρώτο στην Ελλάδα εκδοτικό λογισμικό
σελιδοποίησης από τις αρχές της δεκαετίας του ’80.
Σήμερα κατέχει ηγετική θέση στο χώρο των επιστημονικών εκδόσεων, διάθεσης ψηφιακού περιεχομένου και παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών για
τα νομικά και οικονομικά επαγγέλματα, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα
και επιχειρήσεις τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα
και την Κύπρο.
Εδρεύει σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις υψηλής αισθητικής στο κέντρο της
Αθήνας, απασχολεί 100 άτομα και διαθέτει δικό της πανελλαδικό δίκτυο πωλήσεων.
Για την εταιρική της δράση βραβεύτηκε από την XXIII Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μία από τις 500 πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες Μικρομεσαίες (ΜΜΕ) επιχειρήσεις της Ευρώπης πετυχαίνοντας ανάπτυξη που
ξεπέρασε το 400% σε κύκλο εργασιών και ανθρώπινο δυναμικό. Η καθετοποίηση της ετήσιας εκδοτικής παραγωγής, η οποία φθάνει τους 150 τίτλους,
ανάμεσα στους οποίους και 15 επιστημονικά περιοδικά, η επιμέλεια των εκδόσεων από εξειδικευμένο επιστημονικό τμήμα, πολλοί εκ των μελών του
οποίου είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων, η υιοθέτηση
τεχνολογικών καινοτομιών σε όλους τους τομείς της εταιρικής δράσης και το
κορυφαίο επίπεδο των ακαδημαϊκών και συγγραφέων που συνεργάζονται με
τη Νομική Βιβλιοθήκη, έχουν καταστήσει τόσο τις εκδόσεις όσο και τις υπηρεσίες της σημείο αναφοράς, αξιοπιστίας και κύρους για την ακαδημαϊκή και
επιχειρηματική κοινότητα της χώρας.
Το 2010 η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ολοκλήρωσε επιτυχώς το πρόγραμμα Επιχειρηματικής Αριστείας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EFQM και
έλαβε την σχετική πιστοποίηση του οργανισμού «EFQM Committed to Excellence».
Εκπαίδευση
Η ΝΒ Εκπαιδευτική, η οποία προσφέρει από το έτος 2000 πληθώρα επαγγελματικών σεμιναρίων, συνεδρίων και κύκλων επαγγελματικής μετεκπαίδευσης, αδειοδοτήθηκε το 2014 ως κέντρο Διά Βίου Μάθησης το οποίο
συνεργάζεται με καταξιωμένους διδάσκοντες και εκπαιδευτικά ιδρύματα του
εσωτερικού και εξωτερικού προσφέροντας υψηλού επιπέδου επαγγελματική
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εκπαίδευση πάνω σε νέους και δυναμικά ανερχόμενους κλάδους του δικαίου
και της οικονομίας. Οι σύγχρονες θεματικές, το υψηλό επίπεδο των διδασκόντων και η άρτια οργάνωση στους χώρους εκπαίδευσης μέσω φυσικής παρουσίας ή εξ αποστάσεως, προσδίδουν προστιθέμενη αξία που ανοίγει νέους
ορίζοντες στην ατομική και επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευόμενων. Οργάνωση εκδηλώσεων - Διαιτησίες Στις σύγχρονες υλικοτεχνικές υποδομές της
Νομικής Βιβλιοθήκης φιλοξενείται σε ετήσια βάση μεγάλος αριθμός επιστημονικών και εταιρικών εκδηλώσεων ενώ σε τακτική βάση διοργανώνονται πολλές εθνικές(ΚΠολΔ) και διεθνείς (ICC) Διαιτησίες, προσφέροντας ειδικά
διαμορφωμένους χώρους ακρόασης και συνεδριάσεων, απομαγνητοφώνηση
πρακτικών, γραμματειακή και μεταφραστική υποστήριξη, οπτικοακουστικά
μέσα, πρόσβαση σε βιβλιοθήκη, φύλαξη αρχείων κ.ά.
Πληροφορική
Στο χώρο των νέων τεχνολογιών το καινοτόμο Λογισμικό ALMA Pro, προϊόν έρευνας και ανάπτυξης της ΝΒ Πληροφορικής, καθιέρωσε τη χρήση και
αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της τεχνολογίας στην καθημερινή νομική
πρακτική. Σήμερα τα νομικά τμήματα των μεγαλύτερων τραπεζών, επιχειρήσεων και οργανισμών, Δικηγορικές εταιρίες και χιλιάδες δικηγόροι σε όλη την
Ελλάδα χρησιμοποιούν την οικογένεια λογισμικού Alma για την καθημερινή
τους οργάνωση, τη διαχείριση της βιβλιοθήκης τους, την έκδοση των φορολογικών τους στοιχείων και τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας τους.
Εταιρική κοινωνική ευθύνη
Η Νομική Βιβλιοθήκη τιμά και στηρίζει τη νομική οικογένεια από την
οποία και προέρχεται, επειδή δε πιστεύει στη γενναιοδωρία της επιστροφής
προς όφελος του κοινού καλού, συμμετέχει ενεργά σε δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που περιλαμβάνουν υποτροφίες σε μεταδιδακτορικούς φοιτητές, δωρεάν διάθεση χιλιάδων ενεργών τίτλων σε φοιτητές ανά ακαδημαϊκό
εξάμηνο, πλήθος χορηγιών σε Επιστημονικές Ενώσεις, Δικηγορικούς Συλλόγους, Δικαστήρια, Σωφρονιστικά Ιδρύματα, Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες,
Αθλητικές Νομικές Ενώσεις κ.ά.

92

23os 56-112.qxp_Layout 1 5/18/17 19:32 Page 93

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ
Η Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος ιδρύθηκε το 1995 από
μια ομάδα επιχειρηματιών της Θεσσαλονίκης με σκοπό της τη διαμόρφωση μιας πλατφόρμας διαλόγου και προβληματισμού για τον πολιτισμό της καθημερινότητας και
την ποιότητα ζωής στην Θεσσαλονίκη και τον ευρύτερο χώρο της.
Επιμέρους στόχοι της είναι:
- Η ανάδειξη της ταυτότητας της Θεσσαλονίκης μέσα από την ιστορία και τον πολιτισμό της, παλαιότερο και νεότερο.
- Η παρουσίαση του έργου νέων δημιουργών από το χώρο του πολιτισμού και νέων
επιστημόνων από το χώρο της επιστήμης.
- Η προώθηση των συνεργιών στην κατεύθυνση της βελτίωσης των αναγκών της
πόλης και των κατοίκων της.
- Η ιστορική και κοινωνική ανάδειξη της επιχειρηματικότητας.
Σήμερα, οι βασικοί τομείς δραστηριοτήτων της Πολιτιστικής Εταιρείας είναι:
- H έκδοση και διάθεση προϊόντων επιστημονικής έρευνας, εντύπων, video και
multimedia, με ακρογωνιαίο λίθο την τριμηνιαία πολιτιστική επιθεώρηση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚέΩΝ ΠόΛΙΣ, ένα περιοδικό πολιτισμού για την Ιστορία, τα Γράμματα, τις Τέχνες
και τις Επιστήμες, που προβάλει πτυχές και πρόσωπα της ιστορικής και σύγχρονης
Θεσσαλονίκης.
- Η διοργάνωση επιστημονικών ομιλιών και πολιτιστικών εκδηλώσεων με αφετηρία τον καθιερωμένο πλέον και ιδιαίτερα επιτυχημένο ετήσιο θεσμό του Διεθνούς
Συμποσίου της Θεσσαλονίκης, ο οποίος συμβάλει στον προβληματισμό για το μέλλον
της ευρύτερης περιοχής μας σε θέματα γεωπολιτικά, οικονομικά, και δημοσίου ενδιαφέροντος.
- Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη, όπως
ο συστηματικός καθαρισμός μνημείων και έργων τέχνης από ρίπους και ζωγραφικούς
βανδαλισμούς, δράσεις φροντίδας και υιοθεσίας δημοσίων χώρων κ.ά.
- Η προώθηση συνεργιών με φορείς δημιουργικού προβληματισμού για την ενίσχυση ενός μοντέλου συνεργασίας μεταξύ φορέων, με στόχο την προώθηση του διαλόγου για την πρόκληση δημιουργικού προβληματισμού αλλά και την έμπρακτη
παρέμβαση σε ζητήματα πολιτισμού της καθημερινής ζωής που απασχολούν την Θεσσαλονίκη και τους πολίτες της.
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.
Η εταιρεία «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε» ιδρύθηκε το 1988. Από την
ίδρυσή της έως σήμερα έχει ακολουθήσει μια επιτυχημένη και δυναμική πορεία διευρύνοντας τις δραστηριότητές της στην ελληνική αγορά των μέσων.
Ηβασική δραστηριότητα είναι η έκδοση της εφημερίδας «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ».

Η εφημερίδα «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» είναι μια από τις πιο ιστορικές εφημερίδες στην Ελλάδα, καθώς εκδίδεται από το 1919. Αποτελεί μια εφημερίδα με
μεγάλη επιρροή και ισχυρή παρουσία στα πολιτικά πράγματα και στον ελληνικό οικονομικό χώρο, καλύπτοντας ένα εύρος τοπικών αλλά και διεθνών ειδήσεων και θεμάτων.

Από το 1998 έχει επιδείξει έντονη εκδοτική δραστηριότητα σε συνεργασία
με φορείς, πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα αλλά και μεγάλους εκδοτικούς οίκους όπως DK, BBC, History Channel κ.α., στο πλαίσιο των προσφερόμενων εκδοτικών σειρών προς τους αναγνώστες της.
Ταυτόχρονα, το portfolio της εταιρείας περιλαμβάνει πλήθος σημαντικών
περιοδικών εκδόσεων στο περίπτερο αλλά και ενθέτων στην εφημερίδα (Κ,
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΟΣ, ΤΑΞΙΔΙΑ, κ.α.) καθώς και τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες
ενημέρωσης www.kathimerini.gr και το ekathimerini.com
Από το 1998 έως σήμερα έχει αποκλειστική εκδοτική συνεργασία με την International New York Times, με σκοπό την καθημερινή κυκλοφορία της αγγλικής έκδοσης Kathimerini English Edition.
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Skywalker.gr
Το skywalker.gr είναι το πρώτο site που δραστηριοποιήθηκε στην αναζήτηση εργασίας από το 1999. Σήμερα, παραμένει το 1ο site στην Ελλάδα και είναι η δική σου,
πρώτη επιλογή στην αναζήτηση εργασίας. Το skywalker.gr διατηρεί ελληνική προσέγγιση, ταυτότητα και κουλτούρα.
Τι θα βρεις στο site;
Στο skywalker.gr έχεις πρόσβαση σε αγγελίες, προκηρύξεις, ανακοινώσεις θέσεων
και εργαλεία διαχείρισης καριέρας, καθώς και τη δυνατότητα να προσθέσεις στο βιογραφικό σου σημείωμα σε πανελλαδική βάση δεδομένων, από όπου μπορούν να το
αντλήσουν εταιρείες παντού στην Ελλάδα.
Το skywalker.gr με αριθμούς
1999 έτος ίδρυσης
6.000 + θέσεις εργασίας σε ισχύ
2.000 + οι εταιρίες που το προτιμούν
40.000+ καθημερινοί επισκέπτες
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Startup.gr
“Εάν εμείς οι νέοι επιχειρηματίες θέλουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα της δουλειάς μας και της ζωής μας κατ’ επέκταση, τότε ας βοηθήσουμε οι ίδιοι τους εαυτούς
μας και ας ενισχύσουμε την προσπάθειά μας, ώστε να μεγαλώσουμε και να δυναμώσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται και να προσφέρουμε στην αγορά ποιοτικές υπηρεσίες
και προϊόντα. Εάν εμείς οι νέοι επιχειρηματίες “γκρινιάζουμε” γιατί ζούμε σε ένα τόπο
που δε μας βοηθάει, τότε ας βοηθηθούμε μεταξύ μας! Αν δεν βοηθούν οι θεσμοί τότε
τα ηνία πρέπει να αναλαμβάνει η κοινωνία και η κοινωνία είμαστε εμείς."
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STEPUP.gr
"Η πλατφόρμα StepUp.gr δίνει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε να έχει δωρεάν
πρόσβαση στο σύνολο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που έχουν προγραμματιστεί
στην Ελλάδα. Θεματικές ενότητες: Σεμινάρια, Συνέδρια, Πτυχία, Μεταπτυχιακά, Διδακτορικά & Events.
Φιλοσοφία του Step Up είναι να δώσει σε όλους τους νέους τη δυνατότητα για γρήγορη, εύκολα προσβάσιμη και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα που τους ενδιαφέρουν και ολοκληρώνουν το πλαίσιο της εκπαίδευσης τους.
Σε δεύτερο στάδιο το StepUp.gr φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν έγκυρο εκπαιδευτικό οδηγό παρέχοντας τη δυνατότητα στους χρήστες για εξατομικευμένη ενημέρωση
ανάλογη των ενδιαφερόντων τους μέσα από τη δημιουργία προσωπικών profiles. Ο
καθένας θα έχει τη δυνατότητα επιλέγοντας πεδία ενδιαφέροντος, σπουδές κλπ να ενημερώνεται για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που μπορούν να ενισχύσουν τις γνώσεις
του, δημιουργώντας παράλληλα την απαραίτητη σύνδεση ανάμεσα σε όλες τις κατηγορίες και τα εκπαιδευτικά επίπεδα.
Το StepUp.gr έχει ως στόχο να αποτελέσει την αναγκαία γέφυρα στα εκπαιδευτικά
επίπεδα παρέχοντας δωρεάν ενημέρωση σε όλους για όλες τις εξελίξεις είτε μέσω της
πλατφόρμας, η οποία περιέχει τα εκπαιδευτικά προγράμματα, είτε μέσω του blog στο
οποίο θα περιλαμβάνονται καίρια άρθρα για εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση,
τεχνολογία κλπ καθιστώντας την ως την πιο καινοτόμα εκπαιδευτική πλατφόρμα που
καλύπτει ένα τεράστιο κενό στο εκπαιδευτικό μας σύστημα.
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EPIXEIRO.gr
Γνώση, έμπνευση, ενημέρωση, λύσεις, είναι οι λέξεις που αποτελούν τον
πυρήνα του επιχειρώ. Σαν σύγχρονο επιχειρηματικό portal θέλει να προσφέρει την καλύτερη ενημέρωση, την καλύτερη εμπειρία και τις περισσότερες
ιδέες και λύσεις.

Είναι πάντα κοντά στο κοινό του που αναζητά ευκαιρίες, ερεθίσματα και
προτάσεις, προσπαθώντας να είναι μπροστά από τις εξελίξεις. Στόχος του είναι
να εμπνεύσει και να κινητοποιήσει, να αποτελέσει μία πηγή άντλησης γνώσεων και ιδεών, για νέους και μεστούς επιχειρηματίες, για ελεύθερους επαγγελματίες, ιδιώτες και φοιτητές. Σκοπός του είναι να μπορεί να αποτελέσει
εργαλείο στα χέρια κάθε ανθρώπου που είναι ενεργός στην επιχειρηματική
σκηνή του σήμερα.
Το epixeiro.gr βραβεύτηκε δύο φορές σαν Best Business Site στα Digital
Media Awards, τον Ιούνιο του 2015 και του 2016.
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ΜΑΝΙΑΤΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ
Το ΜΑΝΙΑΤΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου,
κοινωφελούς, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα την Αθήνα. Συστάθηκε
το 1995 από τον Δημήτρη – Αντώνη Μανιατάκη, οικονομολόγο – επιχειρηματία και τη σύζυγό του Ελένη Ταγωνίδη Μανιατάκη, λογοτέχνιδα.
Σκοπός του Ιδρύματος είναι ο εντοπισμός, η ανάδειξη και η διεθνοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου Πύλου-Νέστορος και της
ευρύτερης Μεσσηνίας μέσα από τρεις πυλώνες δράσεων: πολιτιστικές, αναπτυξιακές και κοινωνικές.

Το Ίδρυμα διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το έργο του
οποίου στηρίζει 40μελής Συμβουλευτική Επιτροπή, από τον ακαδημαϊκό, επιχειρηματικό και τραπεζικό χώρο.

Με γνώμονα την εξωστρέφεια διοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις και συνέδρια υψηλού επιπέδου, συνεργάζεται με διάφορους φορείς με σκοπό την
τοπική και περιφερειακή βιώσιμη ανάπτυξη, το πάντρεμα του αγροτικού
τομέα με τον πολιτισμό, τον τουρισμό και την γαστρονομία, διεθνοποιεί τα
συγκριτικά πλεονεκτήματα της Μεσσηνίας και προάγει την καινοτομία συμμετέχοντας σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα συμβάλλοντας, έτσι, στην οικοδόμηση μιας «έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομίας» με υψηλά
επίπεδα απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής.

Επίσης, από την εγγραφή της Μεσογειακής Διατροφής στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας
και την ανακήρυξη της Κορώνης σε Εμβληματική Κοινότητα (σύμφωνα με
την από 16 Νοεμβρίου 2010 απόφαση της Unesco) το Μανιατάκειον Ίδρυμα
πρωτοστατεί σε επίπεδο πρωτοβουλιών και δράσεων, σε συνεργασία με τον
Δήμο Πύλου- Νέστορος και προκειμένου να αξιοποιηθεί η απόφαση της Unesco έχει ορισθεί τεχνικός σύμβουλος του εν λόγω δήμου για την υλοποίηση
των κοινών δράσεων στο πλαίσιο του δικτύου των χωρών και των Εμβληματικών Κοινοτήτων για την προώθηση της πολιτιστικής και αναπτυξιακής διάστασης της Μεσογειακής Διατροφής.
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ΟΜΙΛΟΣ ECONOMIA
Ο Όμιλος economia ασχολείται με την έκδοση οικονομικών περιοδικών, βιβλίων
και λευκωμάτων στα ελληνικά και στα αγγλικά, και διοργανώνει σχετικά συνέδρια, σεμινάρια και ημερίδες. Βασικό αντικείμενο του ομίλου είναι η διαχρονική μελέτη της
πορείας της ελληνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ είναι το μοναδικό μηνιαίο οικονομικό περιοδικό
που κυκλοφορεί αδιάλειπτα στην Ελλάδα από το 1934, έτος κατά το οποίο ιδρύθηκε
από το δημοσιογράφο Σπύρο Βοβολίνη. Από το 1976 διαθέτει την αποκλειστικότητα
για τη δημοσίευση άρθρων του “The Economist” στον περιοδικό Τύπο στην Ελλάδα.
Στόχος του περιοδικού είναι η έγκυρη και ανεξάρτητη ενημέρωση του αναγνώστη μέσα
από την εις βάθος ανάλυση επίκαιρων οικονομικών, τραπεζικών, και άλλων επιχειρηματικών θεμάτων, παρουσιάζοντας παράλληλα, συνεντεύξεις διακεκριμένων ανθρώπων του επιχειρηματικού και του ακαδημαϊκού κόσμου, και αφιερώματα σε νεοφυείς
και επιτυχημένες επιχειρήσεις.
Το BUSINESS FILE είναι το μοναδικό αγγλόφωνο περιοδικό για την ελληνική οικονομία που κυκλοφορεί από το 1991. Εκδίδεται πέντε φορές το χρόνο, και περιλαμβάνει ποικίλες αναλύσεις πάνω σε οικονομικά, τραπεζικά, ναυτιλιακά και
επιχειρηματικά θέματα. Στόχος του περιοδικού είναι η έγκυρη και ανεξάρτητη ενημέρωση του αγγλόφωνου αναγνώστη και των Ελλήνων της διασποράς για τις εξελίξεις
στην ελληνική οικονομία.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ-ECONOMIA PUBLISHING
Οι Εκδόσεις Κέρκυρα-Economia Publishing εκδίδουν βιβλία στα ελληνικά και τα
αγγλικά:
1. οικονομικά, επιχειρηματικά, management και HR
2. εκδόσεις βασισμένες σε αρχειακό υλικό
3. βιογραφίες
4. λευκώματα επιχειρήσεων
5. εκδόσεις του "The Economist" (μεταφρασμένα στα ελληνικά)
6. διηγήματα
8. συλλεκτικά ημερολόγια
9. λογοτεχνία
Εconomia Φοιτητικός Διαγωνισμός
Από το 1994, ο Όμιλος Economia διοργανώνει τον Εconomia Φοιτητικό Διαγωνισμό, έναν διαγωνισμό, που έχει εξελιχθεί σε έναν θεσμό τόσο για τον ίδιο τον Όμιλο,
όσο και για τους φοιτητές όλων των δημόσιων και ιδιωτικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας
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εκπαίδευσης. Παροτρύνουμε τους φοιτητές να συμμετέχουν στο διαγωνισμό μας με
νέες ιδέες για τα εκάστοτε θέματα και προτάσεις για θετικές αλλαγές σε καίρια ζητήματα
της ελληνικής οικονομίας, και βραβεύουμε τις αξιέπαινες ιδέες με πλούσια δώρα, έχοντας βέβαια τη στήριξη σπουδαίων χορηγών.
Όραμα μας είναι ο economia φοιτητικός διαγωνισμός να αποτελεί μια διαχρονική
πλατφόρμα εξέλιξης νέων ατόμων και έκφρασης ιδεών, προσαρμοζόμενος στις προκλήσεις της εποχής μας. Στόχοι μας είναι α) η κινητοποίηση των νέων να αξιοποιήσουν εμπράκτως την ακαδημαϊκή θεωρητική γνώση σε επίκαιρα θέματα, β) η
ενίσχυση της δικτύωσης τους με κορυφαίες επιχειρήσεις, γ) η ανάδειξη των νέων ατόμων με κριτική σκέψη και η ευκαιρία να κερδίσουν σημαντικά βραβεία.
ΕCOZONE
Στο ισόγειο του κτηρίου του Ομίλου economia βρίσκεται ο πολυχώρος EcoZone,
230τ.μ. με υπόγειο και πατάρι, χωριτικότητας 50-100 ατόμων, ο οποίος είναι διαθέσιμος για τη διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, ομιλιών, παρουσιάσεων, εκθέσεων
και εκδηλώσεων σε σχέση με την οικονομική, πολιτιστική και κοινωνική ζωή της Ελλάδας, αλλά και του εξωτερικού.
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Economia Winners Alumni
Όλοι οι νικητές των διαγωνισμών από το 1994 έως σήμερα ανήκουν στην ομάδα
economia winners alumni, στόχος της οποίας είναι η δικτύωση των μελών μεταξύ τους,
η δικτύωση των μελών με τον επιχειρηματικό κόσμο, καθώς επίσης η πραγματοποίηση δράσεων συνεισφοράς (σύσταση ομάδων σκέψης, debates, φιλανθρωπικές και οικολογικές πρωτοβουλίες) με σκοπό το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο να επωφεληθεί
από τις γνώσεις και την εμπειρία νέων φοιτητών, επιστημόνων και επαγγελματιών.
Σε διάστημα 22 ετών από τη δημιουργία του πρώτου διαγωνισμού βραβεύτηκαν με
υποτροφίες και βραβεία αξίας 100.00 ευρώ περισσότεροι από 300 φοιτητές και φοιτήτριες από διαφορετικά πανεπιστήμια από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Το economia winners alumni αποτελεί την προσπάθεια νέων ανθρώπων να αφήσουν τον κόσμο λίγο καλύτερο από ό,τι τον παρέλαβαν.
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Επιτροπή Αξιολόγησης

Σταύρος Μπένος, πρόεδρος του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»
Ματούλα Σκαλτσά, καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης και Μουσειολογίας στο
τμήμα Αρχιτεκτόνων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Ολίβια Κυριακίδου, επίκουρη καθηγήτρια Οργανωσιακής Συμπεριφοράς στο
τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικ. Πανεπ. Αθηνών
Μάκης Πανταζάτος, CFO της εταιρείας Aria Hotels & Tourism S.A.
Ειδικός Σύμβουλος: Αντώνης Δ. Παπαγιαννίδης, γενικός διευθ. Ομίλου economia

Ο Σταύρος Μπένος είναι Πρόεδρος του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», μιας Κίνησης Πολιτών
από όλη την Ελλάδα με σκοπό τη διάσωση και ανάδειξη των αρχαίων μνημείων. Γεννήθηκε
στην Καλαμάτα στις 30 Δεκεμβρίου 1947 και είναι τοπογράφος-μηχανικός. Υπηρέτησε το
δημόσιο βίο της χώρας ως Δήμαρχος Καλαμάτας (1979-1990), Βουλευτής (Μεσσηνίας 19902004, Β΄ Αθήνας 2004-2007), Υφυπουργός Πολιτισμού στη τελευταία κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου, Υπουργός Πολιτισμού, Υπουργός Αιγαίου και Υφυπουργός Δημόσιας
Διοίκησης στις κυβερνήσεις Κώστα Σημίτη. Οι σημαντικότεροι σταθμοί στη διαδρομή του
στη δημόσια σφαίρα είναι η ανασυγκρότηση της Καλαμάτας μετά τους καταστρεπτικούς
σεισμούς του Σεπτεμβρίου του 1986 που βραβεύθηκε τόσο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Πολεοδόμων (πρότυπη και ανθρωποκεντρική πολεοδομική ανάταξη της Καλαμάτας) όσο
και από την Europa Nostra (Διάσωση και ανάδειξη των μνημείων της πόλης), η ίδρυση και
λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και η ίδρυση και λειτουργία του
σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».
Η Ματούλα Σκαλτσά είναι καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης και Μουσειολογίας στο Τμήμα
Αρχιτεκτόνων του Α.Π.Θ., Διευθύντρια του Διαπανεπιστημιακού Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού», του Α.Π.Θ. και του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας και Αναπληρώτρια Πρόεδρος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Α.Π.Θ.
Έχει κάνει σπουδές ιστορίας και αρχαιολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεταπτυχιακές σπουδές Μουσειολογίας και Πολιτιστικής Διαχείρισης στο
πανεπιστήμιο City του Λονδίνου και εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Α.Π.Θ.
Έχει συγγράψει βιβλία και έχει επιμεληθεί εκδόσεις για την τέχνη, τη μουσειολογία και τη
διαχείριση πολιτισμού, έχει δημοσιεύσει σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά για θεωρητικά
ζητήματα των παραπάνω πεδίων, αρθρογραφεί για την τέχνη, τα μουσεία και τον πολιτισμό
στα Νέα και το Βήμα, έχει εισηγηθεί το πρόγραμμα της ‘Διαχείρισης Πολιτιστικών Μονάδων’ του Ελλ. Ανοιχτού Πανεπιστημίου και επιμεληθεί τα σχετικά διδακτικά εγχειρίδια.
Αρκετά από τα βιβλία της και τις εκδόσεις που έχει επιμεληθεί διανέμονται ως διδακτικά
συγγράμματα σε αρκετά πανεπιστημιακά τμήματα.
Έχει οργανώσει εκθέσεις τέχνης και ιστορικών τεκμηρίων σε μεγάλα μουσεία στην Ελλάδα,
ενώ είχε την ευθύνη του μουσειολογικού νοηματικού σχεδιασμού πολλών μόνιμων συλλο111
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γών μουσείων, ορισμένες από τις οποίες έχουν παρουσιαστεί σε ειδικά διεθνή μουσειολογικά
περιοδικά.
Την εφαρμοσμένη Διαχείριση του Πολιτισμού άσκησε σε μεγάλους πολιτιστικούς φορείς
και ιδρύματα (‘Θεσσαλονίκη-Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης ‘97’, Εθνική Τράπεζα
της Ελλάδος, Υπ. Πολιτισμού, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Α.Π.Θ., κλπ). Είναι
μέλος διεθνών οργανισμών για την τέχνη και τα μουσεία (ICOM-Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων, AICA-Διεθνής Ένωση Κριτικών Τέχνης, Museums Association-UK, ‘’Ενωση Ελλήνων
Ιστορικών Τέχνης, Εταιρεία Ελλήνων Μουσειολόγων, NEMO-Network for European Museums).
Η Ολίβια Κυριακίδου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α). Είναι πτυχιούχος του
Τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος από το London School of Economics και PhD από το University of
Surrey, στο οποίο και εργάστηκε ως Λέκτορας Ωργανωσιακής Συμπεριφοράς μετά τη λήψη
του διδακτορικού της (2001-2004). Εργάστηκε επίσης στο χώρος της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε μία από τις μεγαλύτερες συμβουλευτικές εταιρείες παγκοσμίως. Τα
ερευνητικά ενδιαφέροντα της κας Κυριακίδου επικεντρώνονται στη μελέτη ζητημάτων ισότητας και ποικιλομορφίας στις οργανώσεις αλλά και το σχεδιασμό οργανωσιακών αλλαγών
στον τομέα της διαχείρισης ποικιλομορφίας. Τέλος, δραστηριοποιείται ενεργά στο χώρο
της κοινωνικής επιχειρηματικότητας έχοντας δημιουργήσει μαζί με συνεργάτες τη Μονάδα
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
O Mάκης Πανταζάτος γεννήθηκε το 1976. Αποφοίτησε από το Πρώτο Πειραματικό Λύκειο της Πλάκας. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικ. Επιστήμης του Παν. Πειραιώς.
Από το 2011 κατέχει τη θέση του CFO των Aria Hotels, ενώ κατά το παρελθόν έχει διατελέσει Chief Accountant της εταιρείας Sparta Hotels & Tourism και Senior Accountant στην
ναυτιλιακή εταιρεία Lagoa Shipping Corp.N.89/67. Η επαγγελματική του πορεία ξεκίνησε
από την εταιρεία Alexander Young & Horwath Consulting.
Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα σεμινάρια και συνέδρια, όπως του Hellenic Management
Centre και της PriceWaterHouse Coopers.
Ο Αντώνης Παπαγιαννίδης είχε την απρονοησία να γεννηθεί το 1953 - άρα βρίσκεται σε
δράση ακόμη και θα συνεχίζει να βρίσκεται, αν μη τι άλλο αφού το PROSPECT μας καλεί
όλους να πάρουμε σύνταξη στα ΄70. Νομικός, με εκείνο που λέγεται εξειδίκευση στα Ευρωπαϊκά και στα θέματα Τύπου άρα με δυσάρεστη "από μέσα" θέαση των ακόμη πιο δυσάρεστων όψεων της πραγματικότητας στην Ελλάδα του 2015, αυτοφυγαδεύθηκε προς την
δημοσιογραφία απο τα 17 του. Το κουσούρι των έμεινε. Επεβίωσε δυο θητειών στις Βρυξέλλες ("στους θεσμούς" που θάλεγε κι ο Βαρουφάκης) και μιας στο Λονδίνο.
Περπάτησε από τον παλιό "Οικονομικό Ταχυδρόμο" και "Το Βήμα" μέχρι την αλήστου μνήμης "Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία", την "Ημερησία" και την προς στιγμήν απόπειρα επαναστόχευσης του "Ελεύθερου Τύπου". Σήμερα φιλοξενείται στην "Ναυτεμπορική" και την
"Οικονομική Επιθεώρηση"/το economia.gr, αλλά τώρα εις τας δυσμάς ανεκάλυψε και την
τηλεοπτική διάσταση της ζωής στο ACTION 24. Συνεχίζει να προσπαθεί να καταλάβει τι
συμβαίνει - πάντα στην Ελλάδα, του 2015.
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Cultural and Creative Industries
Economic Impact, Central and Peripheral Development

Introduction
Cultural and creative industries (CCI) comprise economic activities pertaining to printing and publishing, architecture, design, TV and radio, music and cinematography
productions, visual arts, advertisements, museums, libraries, photography, and software production. According to the European Commission methodological approach
of including quality developmental goals to the usual measurement of economic
growth, they all fall in the scope of the economic study of smart growth industries. The
development of internet and social networks has rendered a wide range of those products easily accessible to a broad public, while the consequent open economy competition, the technological innovation and lowering of transaction costs has transformed
their means and costs of production.
Europe is not only aiming at achieving progress in its member countries at a national
level, but it also sets ambitious objectives in integrating and harmonising the policies
across countries. In accordance with Article 167 of the Lisbon Treaty, the EU ‘shall
contribute to the flowering of the cultures of the Member States, while respecting their
national and regional diversity and at the same time bringing the common heritage
to the fore’. The EU supports these objectives through the Creative Europe programme,
as well as a number of policy actions set out in the Work Plan for Culture for 20152018. This work plan, adopted by EU culture ministers in December 2014, sets out the
main priorities for European cooperation in cultural policymaking: inclusive and accessible culture, the promotion of cultural heritage, support to the flowering of the cultural and creative sectors, and promotion of cultural diversity and of culture in EU
external relations (Eurostat, 2016).
As a relatively small, yet important, niche of the Smart Growth Pillar of the EU long
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term strategy, the dimension of Culture and Creative Sectors has recently come to play
an increasingly crucial role in the promotion of the competitive advantages of EU
economies. Its main scope consists in further developing and strengthening culture as
a source of innovation and knowledge-driven growth in the continent. In national and
regional policy levels, the advanced nature of these sectors, along with the historically
and politically related development obstacles that many periphery countries have encountered, have constituted a serious impediment in the adoption of consolidated cultural strategies which would optimally contribute to economic growth.
Following the definitions of the Green Paper “Unlocking the potential of culture and
creative industries” of the European Commission (2010, pp. 5-6), the use of terms cultural and creative industries is hereby based on the definitions:
‘Cultural industries’ are those industries producing and distributing goods or services
which at the time they are developed are considered to have a specific attribute, use
or purpose which embodies or conveys cultural expressions, irrespective of the commercial value they may have. Besides the traditional arts sectors (performing arts, visual arts, cultural heritage – including the public sector), they include film, DVD and
video, television and radio, video games, new media, music, books and press. This
concept is defined in relation to cultural expressions in the context of the 2005 UNESCO Convention on the protection and promotion of the diversity of cultural expressions.
‘Creative industries’ are those industries which use culture as an input and have a cultural dimension, although their outputs are mainly functional. They include architecture and design, which integrate creative elements into wider processes, as well as
subsectors such as graphic design, fashion design or advertising.
Culture as a driving factor of economic development
It was John Kenneth Galbraith who first analysed the relationship between economics
and culture in 1959. In his book "The Liberal Hour", Galbraith published a lecture for
the connection between economics and culture. He looked at the economic situation
of the artist and the potential for good design to promote exports of American manufactures (Giannadaki, 2013). At around the same time across the Atlantic, Lionel
Robbins was the first British economist of modern times to analyse in 1963 the economic role of the state in support for the arts and in financing public museums and galleries. Soon after, it was Peacock's work in 1969 which paved the way for the
interpretation of arts subsidies within the framework of traditional welfare economics
(Throsby, 1994, p. 2).
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The relation between the progress in the cultural and creative sectors and the overall
economic competitiveness of an economy has been a topic of limited research both in
the policy and the academic environment. Traditionally considered as matters of ‘enlightenment and entertainment’, whose small economic contribution justified public intervention, these sectors started being perceived as drivers of economic development
only in the past few decades (KEA European Affairs, 2006, p. 1). Given that cultural
goods are produced by restricted resources, have a specific utility and are exchanged
just like any other good, they are subject to economic activity and adhere to market
mechanisms. The channels through which these sectors induce broader benefit in an
economy include, among others, the total output, the increased employment, the revenues from cultural tourism, the FDI attraction in related industries and the cooperation potentials with mutual gains in national and regional scale.
Culture and creative sectors constitute a potential source of substantial profit. This can
be achieved through a harmonised regional approach which would promote the astonishingly rich cultural heritage and people’s talent and creativity. Studies find a positive correlation between the household expenditure on recreation and culture and the
income per capita in OECD countries (OECD, 2007). According to UNESCO (Van der
Pol, 2007), culture should ultimately constitute not only a means for economic growth,
but also it should be counted as a crucial factor helping to achieve social cohesion and
human development. The translation of the advancement of these sectors into prosperity
and local development is bound to be achieved in three different ways (OECD, 2005,
pp. 157-158). Firstly, the direct impact can be seen in the added value, employment
and investments in these sectors due to the attraction of tourists and visitors, which, in
their turn raise local incomes and stimulate the economy. Secondly, the innovative
characteristics of new goods and services which cultural sectors are able to create can
bring new revenues from abroad. Thirdly, looking at culture as an enabler of communication among different groups of people within a territory, development can be
fostered by the acknowledgement of the benefits of cooperation against common territorial problems. The last one, which constitutes mainly an anthropological perspective, extends the analysis of the role of collective behaviour to development and
recognises the interference between the territory’s culture and the culture of businesses
and players located there.
As culture has been historically considered to encompass many areas of collective
work which transcend political borders, such as film co-productions, tourism, various
forms of artistic cooperation etc., it is bound to have the potential to nurture international trade and support partnerships. Their importance is arguably elicited from the
fact that cultural and creative sectors are progressively supporting new areas of eco117
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nomic activity and fostering competitiveness. One of the main channels of this stimulus is identified in the attractiveness increase of touristic destinations which are rich in
cultural heritage. In this process of stimulus, the development of tangible and intangible cultural assets is a means of differentiating the product and creating competitive
advantages in a globalised tourism marketplace (OECD, 2009). Moreover, the inclusion of this dimension in the 2020 Strategy emphasises the acknowledgment of the potential of culture and creative sectors to foster tourism and entrepreneurship, while
their commercialisation has led to “radical transformations in the way people create,
consume and enjoy cultural products” (Van der Pol, 2007, p. 2).
Their importance also stems from the fact that they are positively correlated with the
overall performance of the economy. An increase in the total spending on cultural
goods and services, apart from boosting the GDP, also fosters employment in these sectors. This is achieved by attracting investments, creative talents and tourism, while enabling socio-economic development through social integration and territorial cohesion
(KEA European Affairs, 2006).
Global trade in creative goods and services over-performed the economic growth and
grew annually by an astonishing 8.8% between 2002 and 2011, while the broad
spectrum of positive externalities related to the development of creative industries are
argued to diversify national economies, develop intellectual property, strengthen cultural identity, stimulate innovation and address market failures through the production
of public goods (OECD, 2014). Meanwhile, creative industries accounted in 2011 for
6.8% of the GDP and 6.5% of the jobs in the 27 countries of the European Union. This
translates into approximately €860 billion and 14 million job positions, with a strikingly increasing weight in ICT related activities (TERA Consulting, 2014).
While culture and creative sectors accounted for about 3.8% of the total EU employment in 2008, the labour participation in these sectors in the SEE region remains at
significantly lower levels. On the other hand, their contribution to national outputs
stood on average at 4.5% of the GDP (TERA Consulting, 2010). However, the limited
data available data and the empirical studies do not find a significant relationship
between the size of an economy and the importance of creative industries (OECD,
2014), which can be encouraging for the economies of South East Europe and Greece.
Culture and creative industries have long been recognized as contributors of creativity and ideas. Moreover, they also constitute important generators of employment and
wealth. The following figure displays the number of people employed in culture and
creative industries as a share of total employment, comprising all enterprises and selfemployed individuals whose economic activities focus on the production, dissemina118
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tion and intermediation of artistic and cultural products or services.
European exports to the rest of the world of the sectors falling under the definitions of
culture and creative industries experienced a continuous growth in the first decade of
the 2000s. Their average annual growth rate between 2002 and 2011 stood at 6.3%
(Bank of Greece, 2014, p. 8). The impact and the importance of European production and export of cultural products and services is also evidenced by the fact that it
accounts for approximately 70% of the global market, making European culture a real
market dominant power. (European Commission, 2012).
Measuring and comparing cultural and creative sectors
The contribution and added value of culture in social and economic growth cannot be
solely measured by means of indices and numbers. A plethora of qualitative and quantitative factors have to be taken into account in order to estimate the impingement of
creative and cultural industries in social and economic level (Van der Pol, 2007).
Seven are the indices quantifying the importance of creativity for economic development at central or peripheral levels most commonly featured in the literature:
1.The Global Creativity Index (Martin Prosperity Institute, 2011) is the extension of
the first creativity measurement concept that was launched by R. Florida in 2002. The
index leans on the creative class theory and stresses the particular impact of creativity on the economic performance outcomes. This index is made up of three composite
indicators aimed at measuring the “T” creativity: talent, tolerance and technology.
2.The European Creativity Index (KEA European Affairs, 2009) encompasses various
factors that make a contribution to the economic and creative development of the European Union. In particular, the index amalgamates the indicators of creativity, innovation and the economic impact, and highlights the cultural importance of involving
the arts and culture
3.The Hong Kong Creativity Index (Hui, 2004) produced by the Centre for Cultural Policy Research of the University of Hong Kong aims to carefully measure the factors
which have an impact on creativity and to evaluate the incidence of the creativity
growth of each region. This index is based on the 5 “C” concepts: human capital,
structural or institutional capital, cultural capital, social capital and the creativity outcome impacted by the given forms of capital.
4.The Composite Index of the Creative Economy (Bowen, Moesen, & Sleuwaegen,
2008) was designed to carry out an analysis of the local creative potential. This index
was deployed to evaluate the creative and cultural dimension of regions like Catalonia (Spain), Flanders (Belgium), Lombardy (Italy) and others, based on three main
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components: innovation, entrepreneurship and openness.
5.The Creative Outcome sub-index of the Global Innovation Index (Cornell University,
INSEAD, and WIPO, 2014) stresses the importance of innovation and ingenuity for
economic growth, social development and social welfare. Although the index is too
broad to be used for an analytical evaluation of creativity, the creative result can be
reviewed as one of the component parts of the index.
6.The Creative City Index (Charles Landry, 2016) assesses the creative abilities and
potential of cultural cities globally. The index is based on 72 indicators classified into
eight categories: the scale of creative industries, micro productivity, cultural infrastructure and the economy of experiences, consumer participation in cultural life and
expenses on culture, state support, human capital, global integration, openness and
tolerance.
7.The Creative Space Index (Correia & Costa, 2014) is based upon 37 indicators
grouped into nine dimensions: talent, openness, cultural environment and tourism,
technology and innovation, creative industries, government regulation, entrepreneurship, accessibility and viability.
A broader assessment of the economic impact of cultural sectors and products is key
to providing a more complete picture of the real impact of culture. A thorough spillover
analysis of CCI finds them to be associated with several aspects of social and economic growth (Tom Fleming Creative Consultancy, 2015). These spillovers mostly refer
to the effect on knowledge, industry and networks.
•Knowledge spillovers refer to those which concern new ideas, inventions and innovative processes developed and enhanced within cultural and creative industries.
•Industry spillovers relate to outcomes on economic performance, where activities in
one sector influence the performance in another one or across a value chain between
or within sectors.
•Network spillovers capture the impact and outcome of CCI to the economy and society that spill over from the presence of a high density of arts and/or creative industries in a specific location (such as a cluster or a cultural quarter). The observed effects
seen are those associated with clustering (such as the spread of tacit knowledge) and
agglomeration, while the benefits are particularly evident in a number of fields, including economic growth and regional attractiveness and identity.
Ceteris paribus, the regional creative and cultural specialisation factor accounts for
60% of the variance in GDP per capita.
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Europe’s wealthiest regions are home to disproportionate levels of CCI concentration. Among the most important regions which rank in the top 25 either by population or CCI employment, the following cities host an over-representation of the creative
and cultural sector: Athens, Berlin, Budapest, Denmark, Frankfurt, Helsinki, Ireland,
Inner London, Outer London, Maastricht, Madrid, Munich, Nijmegen, Oxford, Rome,
Stockholm and Stuttgart. Of the regions with 25 largest populations the following have
a far lower than expected representation of creative and cultural industries: Antwerp,
Bari, Bologna, Düsseldorf, Katowice, Lyon, Marseille, Naples, Palermo, Seville, Valencia, Venice, Warszawa (EY, 2014).
Concluding remarks
The most critical point that can be inferred by the qualitative and quantitative analysis is that the consumption of cultural goods and services and the creation of employment opportunities is a crucial precondition to economic and social welfare. There
seems to be a strong statistical relationship between the presence of cultural and creative industries and social and economic prosperity. Figure 4 shows that European regions with above average accumulation of employees in cultural and creative industries
are generally associated with higher economic and social welfare (Power & Nielsen,
2010), a fact that is proved by figure 3 above, which shows the geographical concentration of employees in CCI across Europe.
One of the main challenges encountered by researchers studying these sectors, particularly in developing countries, consists in the lack, inconsistency or incompleteness
of statistical data. Despite recent efforts and data collection projects currently implemented by UNESCO, which come to complement the already existent approaches of
the European Economic and Social Committee (2004), the OECD (2007), and WIPO
(2003), most economies often lack a commonly agreed upon definition or data collection methodological approach when it comes to the measurement of the economic
impact of culture and creative industries and their contribution to national economies.
One thing is for certain: the conceptual gap between economic growth and development will largely rely on the consumption of products of these industries and all the positive externalities that they induce to economies and societies.
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Πολιτιστικές βιομηχανίες, ανάπτυξη
στα κέντρα και στην περιφέρεια

–Στην παρούσα εργασία, ασχολούμαστε με τις πολιτιστικές βιομηχανίες διερευνώντας πως αναπτύσσονται στα κέντρα και στην περιφέρεια. Ειδικότερα, μελετάμε τη
συμβολή των πολιτιστικών βιομηχανιών στη διαμόρφωση της παγκόσμιας αλλά και
της εγχώριας αγοράς, καθώς και τις δυνατότητες και προκλήσεις που παρουσιάζονται με την ανάπτυξη των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας. Αρχικά, αναλύουμε τις έννοιες του πολιτισμού, της μαζικής κουλτούρας και της μαζικής
κοινωνίας. Στη συνέχεια, παραθέτουμε τον ορισμό των πολιτιστικών βιομηχανιών επισημαίνοντας τις διαφορές με τις δημιουργικές βιομηχανίες. Επιπροσθέτως παρουσιάζουμε στατιστικά στοιχεία για τις πολιτιστικές βιομηχανίες, τα οποία βοηθούν στην
παρακολούθηση της πορείας των πολιτιστικών βιομηχανιών σε διάφορες χρονικές
περιόδους. Καταλήγοντας, αναφερόμαστε στην οικονομία του πολιτισμού και στο πως
ο τουρισμός και οι νέες τεχνολογίες μπορούν να συνεισφέρουν στην ενίσχυση των
πολιτιστικών βιομηχανιών στα κέντρα και στην περιφέρεια με απώτερο στόχο την οικονομική, κοινωνική και πολιτική ανάπτυξη για την επίτευξη κοινωνικής ευημερίας.
Για αυτό το λόγο παραθέτουμε σχετικά παραδείγματα αλλά και μέσα προώθησης που
είναι βασικά συστατικά για την προβολή των πολιτιστικών βιομηχανιών.
Ο Αδαμάντιος Κοραής, κατά τη δεκαετία 1894, για να αποδώσει στα ελληνικά
το γαλλικό όρο civilization πρότεινε τη λέξη πολιτισμός. Μέχρι εκείνη την περίοδο είχε
διαπιστωθεί ότι δεν υπήρχε ακριβής ορολογία που να προσδιορίζει τα υλικά, πνευματικά και ηθικά επιτεύγματα μιας κοινωνίας, δηλαδή τον πολιτισμό της, Συγκεκριμένα
με τον όρο πολιτισμός αναφερόμαστε συνήθως «στο σύνολο των υλικών και πνευματικών αξιών και επιτευγμάτων που κληροδοτούνται από γενιά σε γενιά στο πέρασμα των χρόνων διαμορφώνοντας μια κοινή μνήμη-εικόνα σε ένα σύνολο ατόμων και
δημιουργώντας κατ’ επέκταση το αίσθημα μιας κοινής αφετηρίας, κοινών αναφορών
και βιωμάτων, παραπέμποντας σε μια πορεία σταθερής προόδου, κοινωνικής και οικονομικής» (Μπιτσάνη, 2004).
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Η έννοια του πολιτισμού έχει διττή διάσταση: αποτελεί ταυτόχρονα κατάσταση
και στάση. Ο πολιτισμός εκφράζει την κατάσταση του καθημερινού βίου μιας εποχής
και μιας κοινωνίας αντανακλώντας το μέσο επίπεδο τεχνολογίας και αισθητικής. Ταυτόχρονα, ο πολιτισμός εκφράζει τη στάση μιας εποχής και μιας κοινωνίας μέσω της
πνευματικής καλλιέργειας, του ιδιαίτερου δηλαδή ενδιαφέροντος για τα γράμματα, τις
τέχνες και την ιστορία (Βενιζέλος, 1999). Εστιάζοντας στο ότι ο πολιτισμός αντανακλά την κοινωνική πραγματικότητα μιας εποχής, επικεντρωνόμαστε στο χρονικό πλαίσιο από τα μέσα του 19ου αιώνα έως σήμερα κατά το οποίο η ανάπτυξη της
τεχνολογίας έχει επιφέρει ραγδαίες αλλαγές στην κοινωνία και στον πολιτισμό. Τα
φαινόμενα αυτά, στη σύγχρονη βιβλιογραφία, αναφέρονται ως μαζική κοινωνία και
μαζική κουλτούρα, αντίστοιχα. Ο όρος μαζική κουλτούρα εμφανίστηκε για πρώτη
φορά το 19ο αιώνα αλλά διαδόθηκε τον 20ο αιώνα περιγράφοντας την προώθηση
της κουλτούρας στο ευρύ κοινό. Ο όρος μαζική κοινωνία περιγράφει το φαινόμενο
της αυξανόμενης συγκέντρωσης πληθυσμού στα αστικά κέντρα. Από τον ορισμό τους
μέχρι σήμερα οι δύο έννοιες, μαζική κουλτούρα και μαζική κοινωνία, παρουσιάζουν
σημαντική σύγκλιση. Κοινό παρονομαστή αποτελεί η έννοια της πολιτιστικής βιομηχανίας.
Ο όρος πολιτιστική βιομηχανία (cultural industry) εισήχθη στη βιβλιογραφία το
1947 από τους Γερμανούς κοινωνιολόγους Μax Horkheimer και Theodor Adorno στο
έργο τους «Διαλεκτική του Διαφωτισμού». Στο έργο αυτό οι συγγραφείς στηλίτευσαν
τη διάβρωση των τεχνών εξαιτίας της «μαζικής κουλτούρας» μέσω της διαφαινόμενης ισχυρής ανάπτυξης της εκκολαπτόμενης τότε βιομηχανίας του κινηματογράφου
στις Η.Π.Α. Σύμφωνα με την UNESCO, ως πολιτιστικές ορίζονται «οι βιομηχανίες
που παράγουν και διανέμουν πολιτιστικά αγαθά ή υπηρεσίες». Ως πολιτιστικά αγαθά,
σύμφωνα με την ταξινόμηση της UNESCO θεωρούνται: η πολιτιστική κληρονομία,
τα έντυπα και η λογοτεχνία, η μουσική και οι τέχνες του θεάματος, τα οπτικοακουστικά μέσα, οι κοινωνικοπολιτιστικές δραστηριότητες, τα αθλήματα και ο τουρισμός.
Τα πολιτιστικά αγαθά ή υπηρεσίες έχουν σκοπό να διαβιβάζουν πολιτιστικές εκφράσεις ανεξάρτητα από την εμπορική αξία που μπορεί να έχουν.
Στο πεδίο δραστηριοποίησης των πολιτιστικών βιομηχανιών περιλαμβάνονται:
οι δέκα καλές τέχνες (όπως εικαστικές τέχνες και κινηματογράφος), γενικότερες μορφές πολιτισμικής και λαογραφικής κληρονομιάς (όπως μουσεία και αρχαιολογικοί
χώροι), οι τεχνολογίες παιγνίων και δημιουργικού περιεχομένου (Gaming), και τα
μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό σημαίνει ότι οι πολιτιστικές βιομηχανίες ουσιαστικά δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς που συνδυάζουν τη δημιουργία, την παραγωγή και την εμπορία αγαθών και υπηρεσιών των οποίων
η ιδιαιτερότητα βασίζεται στον πολιτιστικό χαρακτήρα των περιεχομένων τους, που
γενικώς προστατεύονται από το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. Άρα, κατά μία
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έννοια, οι πολιτιστικές βιομηχανίες είναι αυτές που προάγουν το μοχλό του πολιτισμού.
Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι στη δεκαετία του 1960 εμφανίστηκε και ο όρος
«δημιουργική βιομηχανία» (creative industry), ο οποίος δεν παρουσιάζει ουσιώδη εννοιολογική διαφοροποίηση από την πολιτιστική βιομηχανία, απλώς αποτελεί ορολογία που εντάσσεται στη Βρετανική βιβλιογραφία. Στην ουσία, πρόκειται για
εμπλουτισμό του όρου πολιτιστική βιομηχανία, αφού η δημιουργική βιομηχανία δεν
δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην παραγωγή πολιτιστικών αγαθών αλλά, επιπλέον, στοχεύει στην επέκταση της διαδικασίας αυτής μέσω της εμπλοκής και ενσωμάτωσης νέων τομέων δραστηριοτήτων διαμορφώνοντας έτσι μια νέα πολιτιστική
πραγματικότητα.
Στη σημερινή εποχή, σύμφωνα με έρευνες, η ευρωπαϊκή βιομηχανία πολιτισμού και
δημιουργίας κατέχει εξαιρετική θέση στην παγκόσμια αγορά, αποτελώντας τον καλύτερο πρεσβευτή της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, της εθνικής ταυτότητας και πολιτιστικής κληρονομιάς όσον αφορά το εξαγωγικό εμπόριο, χρησιμοποιώντας ως βασικό
συντελεστή παραγωγής τη γνώση, την τεχνογνωσία, τον πολιτισμό και την καινοτομία. Ωστόσο, στην συνέχεια θα εστιάσουμε στη θέση των πολιτιστικών βιομηχανιών
στην Ελλάδα, χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία. Μεταξύ 2002 και
2011 η αξία του διεθνούς εμπορίου της Ελλάδος σε προϊόντα και υπηρεσίες πολιτισμού και δημιουργίας αυξήθηκε ραγδαία αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για εκείνη την
περίοδο. Επιπροσθέτως να σημειωθεί ότι οι πολιτιστικές βιομηχανίες στην χώρα μας
φάνηκαν ιδιαίτερα ανθεκτικές στην παρούσα κρίση όσον αφορά τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης και ενίσχυσης της απασχόλησης, ιδιαίτερα των νέων (Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, Σύνοδος Κορυφής του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου, 7-8 Φεβρουαρίου 2013). Τέλος από το 2010 και μετά ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης των βιομηχανιών αυτών αυξάνεται, με αποτέλεσμα το υψηλό ποσοστό να παραμείνει και τις επόμενες χρονιές (Power, 2011).
Στο βιβλίο “The Cultural and Creative Industries in Greece” (Αυδίκος, 2014) επισημαίνεται η συγκέντρωση εταιρειών διαφόρων τομέων των πολιτιστικών βιομηχανιών σε περιφέρειες του Ελλαδικού χώρου. Πιο αναλυτικά, η μεγαλύτερη γεωγραφική
συγκέντρωση παρουσιάζεται στην περιφέρεια Αττικής, ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία ενώ τελευταίο έρχεται το Β. Αιγαίο. Οι τομείς των πολιτιστικών
βιομηχανιών που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη δυναμική είναι η διαφήμιση, το σχέδιο και η αρχιτεκτονική, η ψυχαγωγία, οι εκδόσεις και ο κινηματογράφος.
Η ανάπτυξη της πολιτιστικής βιομηχανίας συνοδεύεται από σημαντικά, θετικά,
αποτελέσματα. Πρωταρχικής σημασίας είναι ο ρόλος που διαδραματίζει στον τομέα
της οικονομίας. Δημιουργούνται θέσεις εργασίας, με αποτέλεσμα να καταπολεμάται
το φαινόμενο της ανεργίας αλλά και της μετανάστευσης, επίκαιρα θέματα που συν127
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τελούν σημαντικά στη διαμόρφωση της καθημερινότητας πολλών ανθρώπων. Η οικονομία του πολιτισμού και της δημιουργίας αποτελεί μείζον θέμα μελέτης στην ανάπτυξη της οικονομίας και παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη στρατηγικού πλάνου
τόσο για τις πιο αναπτυγμένες περιοχές (κέντρο) όσο και για τις λιγότερο ανεπτυγμένες (περιφέρεια). Για τη βελτίωση της οικονομίας απαραίτητο στοιχείο είναι η ανάπτυξη του τουρισμού, ο οποίος ευνοείται από τις πολιτιστικές βιομηχανίες και
επιπλέον, αποτελεί ίσως την πιο νευραλγική βιομηχανία στην Ελλάδα. Ο πολιτισμός
είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον τουρισμό, προσφέροντας πλούσια στοιχεία προς
αξιοποίηση, όπως αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, έργα τέχνης, παραδοσιακούς
οικισμούς, ιστορικά και αρχιτεκτονικά δημιουργήματα κτλ, με απότοκο ο πολιτισμός
να αποτελεί ένα εμπορεύσιμο και εξαγώγιμο προϊόν. Προβάλλοντας πολιτιστικά
αγαθά και υπηρεσίες δίνεται η ευκαιρία σε πολλούς ανθρώπους να τα γνωρίσουν, με
απότοκο την εισροή συναλλάγματος που μπορεί να συντελέσει στην πρόοδο και ανάπτυξη του εμπορίου και γενικότερα της οικονομίας. Εν κατακλείδι, ο τουρισμός αποτελεί ζωτικό παράγοντα για την οικονομική ανάπτυξη και ευημερία ενός τόπου.
Από τις θετικές επιρροές των πολιτιστικών βιομηχανιών δεν θα μπορούσε να
λείπει ο κλάδος της τεχνολογίας. Με την πρόοδο της τεχνολογίας και τα νέα επιτεύγματα οι πολιτιστικές βιομηχανίες δραστηριοποιούνται συνεχώς με διαφορετικές
και σύγχρονες μεθόδους, παράγοντας αγαθά που προσελκύουν μεγαλύτερο κοινό.
Δημιουργείται, έτσι, ένας κύκλος, στο πλαίσιο του οποίου νέες τεχνολογίες, τουρισμός, εμπόριο και απορρέουσα οικονομική ανάπτυξη αλληλοεξαρτώνται και συνδέονται άμεσα με τις πολιτιστικές βιομηχανίες.
Οι πολιτιστικές βιομηχανίες αξιοποιούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως βασικό μέσο προώθησης και ανάδειξης των δραστηριοτήτων και προϊόντων τους. Τα
μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν ως αντικειμενικό στόχο να ενημερώνουν το ευρύ
κοινό. Προς το στόχο αυτό λειτουργεί και η διαφήμιση, η οποία δίνει τη δυνατότητα
γνωστοποίησης, παρουσίασης και προβολής προϊόντων και υπηρεσιών μέσω γραπτών ή οπτικοακουστικών μηνυμάτων. Άλλα μέσα προώθησης είναι τα δελτία τύπου,
τα ενημερωτικά έντυπα και οι αφίσες. Η δημιουργία ενός απλού μηνύματος, όπως το
δελτίο τύπου, είναι κομβικής σημασίας και χρησιμεύει για την ενημέρωση του κοινού
για εκδηλώσεις προσδοκώντας στη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή. Τα ενημερωτικά
έντυπα προωθούν τη σύσφιξη των σχέσεων ενός οργανισμού με τις διαφορετικές κατηγορίες κοινού. Τέλος οι αφίσες αποτελούν ελκυστικές επιλογές διαφήμισης λόγω της
μεγάλης προβολής, του χαμηλού κόστους και της ευκολίας δημιουργίας του μηνύματος.
Στις μέρες μας, η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας παρέχει εύκολους και άμεσους τρόπους προώθησης, περιορίζοντας τις παραπάνω παραδοσιακές μεθόδους. Οι
νέες τεχνολογίες και ειδικότερα οι Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (In128
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formation and Communication Technologies - ICT) σε συνδυασμό με την ιλιγγιώδη
ανάπτυξη του Διαδικτύου μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην ανάδειξη των πολιτιστικών βιομηχανιών. Ένας τρόπος προβολής των πολιτιστικών βιομηχανιών είναι
η δημιουργία ιστοσελίδων και blogs, καθώς προσφέρουν εξαιρετικές ευκαιρίες ανάδρασης από το κοινό. Εξίσου σημαντικό ρόλο στην προώθηση των πολιτιστικών βιομηχανιών διαδραματίζει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), το οποίο αποτελεί
πραγματική επανάσταση στην αλληλογραφία μεταξύ των ανθρώπων, καθώς είναι οικονομικό, στοχευμένο και παρέχει σημαντική ευελιξία στους χρήστες του. Ρόλο διόλου ευκαταφρόνητο στην προώθηση των πολιτιστικών βιομηχανιών παίζουν τα
σύγχρονα κοινωνικά δίκτυα, γνωστά και ως social media όπως Facebook, Twitter κτλ,
τα οποία αποτελούν πλατφόρμα πρόσβασης όπου οι χρήστες μετατρέπονται σε δρώντες σε ένα νέο, αναδυόμενο πολιτιστικό περιβάλλον και ενημερώνονται συνεχώς. Τα
κοινωνικά δίκτυα αξιοποιούν με εξαιρετικά δυναμικό τρόπο το Διαδίκτυο και τον Παγκόσμιο Ιστό με εμφανή επιρροή σε εκατομμύρια ανθρώπους, όλων των ηλικιών.
Δεδομένου του έντονου ρόλου που διαδραματίζουν τα κοινωνικά δίκτυα στη ζωή των
ανθρώπων αποτελούν μέσο που μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στην προώθηση
αγαθών και υπηρεσιών των πολιτιστικών βιομηχανιών. Ως ενδεικτικό παράδειγμα
αξιοποίησης των σύγχρονων κοινωνικών δικτύων που βασίζονται στο Διαδίκτυο για
τον εντοπισμό και τη διάχυση πληροφορίας πολιτιστικού χαρακτήρα προτείνουμε την
εφαρμογή Cultural Miner. Πρόκειται για διαδικτυακή κινητή εφαρμογή που εντοπίζει
πληροφορία πολιτιστικού περιεχομένου που διακινείται από απλούς χρήστες ή ομάδες χρηστών στο κοινωνικό δίκτυο Facebook και την αξιοποιεί για την άμεση ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού (π.χ., τουριστών) με χρήση κατάλληλου
συστήματος διαχείρισης περιεχομένου (Content Management System – CMS). Ο Cultural Miner που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε στο τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού
Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών χρησιμοποιήθηκε
για την πολιτιστική προβολή της Σαντορίνης και εκτελείται στο διαδικτυακό τόπο του
Τμήματος (http://culturalminer.culture.upatras.gr/).
Στόχος της χρήσης της εφαρμογής Cultural Miner για την περίπτωση της Σαντορίνης
είναι η προβολή του ιδιαίτερου, πλούσιου πολιτιστικού της περιβάλλοντος και η ενίσχυση του εμπλουτισμού των τουριστικών δραστηριοτήτων με σχετικές βιωματικές
εμπειρίες αμιγούς πολιτιστικού χαρακτήρα. Η προβολή των ιδιαίτερων πολιτιστικών
στοιχείων ενός τόπου ισχυροποιεί τα θεμέλια της διαδικασίας προσέλκυσης και διατήρησης τουριστικής κίνησης ενδυναμώνοντας την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη
του τόπου αυτού. Επιπροσθέτως, ο Cultural Miner αποτελεί συσσώρευση πολιτιστικής πληροφορίας στο Διαδίκτυο που είναι άμεση αξιοποιήσιμη από τους χρήστες του.
Η συμβατότητα με τον Κινητό Ιστό λαμβάνει πρόσθετη σημασία δεδομένου ότι η πλειοψηφία των επισκεπτών έχει πρόσβαση στον Παγκόσμιο Ιστό κυρίως μέσω φορητών,
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ασύρματων συσκευών όπως tablets ή smartphones και δευτερευόντως μέσω laptop ή
υπολογιστών γραφείου. Η εφαρμογή χρησιμοποιεί εκτενώς τους χάρτες της Google
προκειμένου να παρουσιαστούν σημεία με πολιτιστικό ενδιαφέρον, όπως αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, παραδοσιακά οινοποιεία, εστιατόρια. Για τον περιορισμό των
συνεπειών που απορρέουν από γλωσσικούς περιορισμούς, χρησιμοποιείται η πρόσθετη εφαρμογή Google Language Translator προκειμένου να παρέχεται αυτόματη
online μετάφραση για δημοσιεύματα και πληροφορίες που συντάχθηκαν αρχικά σε κάποια συγκεκριμένη γλώσσα.
Οι πολιτιστικές βιομηχανίες, μέσω της ανάπτυξης και διάθεσης πολιτιστικών αγαθών
και υπηρεσιών, αποτελούν νευραλγικό παράγοντα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης τόσα στα κέντρα όσο και στις περιφέρειες. Η χρήση νέων τεχνολογιών και η
αξιοποίηση του Διαδικτύου και του Παγκόσμιου Ιστού συνεισφέρει σημαντικά στην
άμεση διακίνηση και προβολή πολιτιστικής πληροφορίας. Ειδικότερα, η αξιοποίηση
των εξαιρετικά δημοφιλών σύγχρονων κοινωνικών δικτύων που βασίζονται στο Διαδίκτυο (όπως Facebook, Twitter) και της δυνατότητας πρόσβασης σε αυτά από την
συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού κάνουν εφικτή την εύκολη και ταχύτατη διάχυση των δραστηριοτήτων και προϊόντων των πολιτιστικών βιομηχανιών. Εφαρμογές,
όπως ο Cultural Miner που αναπτύξαμε και χρησιμοποιούμε για την περίπτωση της
Σαντορίνης, μπορούν να αναδείξουν στην πράξη πως η χρήση νέων τεχνολογιών μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση των πολιτιστικών βιομηχανιών και στην ανάδειξη των
δραστηριοτήτων τους, τόσο στα κέντρα όσο και στις περιφέρειες, με αποτέλεσμα την
προσέλκυση τουρισμού και την αξιοποίησή του προς όφελος της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και ευημερίας.
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1. INTRODUCTION
The idea of cultural industries and the interaction between the private and public sector for their growth has been in the epicenter of financial and social attention over the
last decades, although in Greece the infiltration of private sector in some industrial
areas, such as arts and intellectual property is mainly executed via donations and not
as a form of business activity. The public sector, defined as all the governmental services from all public operators, occupies simultaneously the majority of business actions related with the growth and the expansion of the creative industries.
For the purposes of this report we consider that the definition given by UK DMCS
(1998) for creative industries responds to our focus on the intellectual creation, so
we’ll investigate financing options in ‘those activities which have their origin in individual creativity, skill and talent and which have the potential for wealth and job creation through the generation and exploitation of intellectual property’. As Potts and
Cunningham (2008) cite, four are the main models of these industries, which are:
1. the welfare model
2. the competition model
3. the growth model
4. the innovation model
The welfare model treats creative industries as consumers and their dynamic viability
is only achieved through the transfer of resources from other sectors of the economy
(Baumol and Bowen, 1966). The second model considers this sector ‘just as another
industry’, so standard micro-macroeconomics analysis is applied for this occasion and
the growth model is neutral (Potts and Cunnigham, 2008). On the other hand, growth
model assumes a positive impact of creative industries in terms of growth of these industries and the economy, whilst the last model categorizes them as an innovator of
the whole economy.
133

23os 113-204.qxp_Layout 1 5/18/17 19:34 Page 134

This industry consists of corporations, which are called ‘cultural enterprises’, with a categorization between initiatives driven by private market participants and those with
more traditional traits, which are mainly related to the public sector (Hartley et al
2008). Bearing in mind the dual role of these industries, as both a source of income
for each society and innovation via the creation of intellectual property, the creativity
is defined as a strategic business process linked both with public and business community (Jeffcut and Pratt, 2002). In our report we pinpoint the necessity of a harmonic
cooperation between the public and the private sector and how it could function financially.
2. PUBLIC SECTOR
As a country, Greece was based up to a significant extent in public financing, the development of major aspects of culture industry was driven by the governmental initiatives over the last years and the public contribution is dominant in terms of ownership
and execution of operations. According to Lazaretou (2014) public policy in this issue
should focus on the creation of a powerful and flexible regulatory legal framework, ensuring the multifarious culture choices for consumers, the enhancement of a competitive environment for this industry and a general encouragement to emphasise on
research and development in this area. Instability in the legal environment over the last
years and lack of financial security in Greece have recreated the operational frame
in this industry over the last years. This phenomenon combined with the absence of a
common European motivation and policy have reposed the priorities of Greek governments and have negative consequences in the financial support of creative industry.
Cunningham (2002), while comparing economic and policy trends between the prototypical industries and the creative industry, pinpoints that the main direction of the
policies implemented should be towards the distribution of these products and the involvement of higher-value inputs in this sector. Although complete liberalization of this
industry, such as in Australia in 1980’s, has been successful in some cases, the uniqueness of the Greek structure requires public involvement. As Evans (2001) underlines,
a national culture industry should be treated as a form of competitiveness into a globalized environment, so this aspect of creative industries should guide the public policy. The role of the government should not be only escalated in the economic policy,
but also in a general cultural agenda and its issues, such as a distinct clarification between culture and non-culture forms of activity (Galloway and Dunlop, 2007), although this issue extends the purposes of this report.
The alternatives of the public services in an unstable and restricted financially environment should mostly focus on alternatives and proposals, characterized by their immediate applicability and control of the expenses in order to be harmonized with the
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collective effort of the transformation of the public sector in Greece. First of all, government should focus on the absorption of the National Strategic Reference Framework
(NSRF) funds for culture and creative industries, as our rates of absorption over the last
years are below the European average. These funds, working as a financial boost for
the small and medium enterprises, should be allocated as soon as possible to the real
economy, which is also in the jurisdiction of the public sector. Moreover, the decentralization of funds for culture to regions and municipalities, instead of the central administration, will enhance flexibility and proper distribution to more business activities.
Delays and dysfunctions are a common issue in ministerial administration, which needs
to be resolved. This rational approach could also be expanded to taxation. Developing a more friendly tax environment for entities in the creative industry serves actually
as an indirect form of financing, as tax allowances will be re-invested, magnifying the
level of activity and reinforcing job creation.
One alternative idea, which could be considered, is the funding of culture clusters,
even with the form of financial leasing from the public sector. As most businesses in
Greece have significantly small size, the idea of these clusters would combine cost-efficiency and the creation of competitive advantage. Leveraging capital from the public sector would allow the entrepreneurs to fund their ideas and cooperate with
affiliated businesses. At the same time, the state has the opportunity to choose which
areas should be promoted financially, receive a constant income from the leasing activity and reduce its operational costs, by handing over the operation and management to individuals and clusters.
3. PRIVATE SECTOR
The second pillar of development of the culture industry is the private sector. It is argued that the private contribution in Greece, but also in Europe generally, is undermined, due to the fact that culture is defined as a form of public good (IMO, Copic et
al 2011). This distinction in the case of the United States has been overcome, as in their
approach privatization should be enforced and be the major source of financing these
activities. The financial incapacity of Greece over the last years, due to restrictions imposed by the reforming measures, should be resolved with a more active participation
of private investors in this sector. Givenicius and Cirba (2009) link market concentration with the necessity to broaden the scope of production of services and goods and
constantly unstable market conditions. This connection has direct implication in our
examined case as in the current market situation the enlargement of the participants’
pool in the culture industry market is essential to flourish this market’s results. Broadening the horizontality of the “approved” market industries in which private parties can
undertake major projects could be the decisive factor for the revival of culture industries in Greece.
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A general concept such as the tripolar economy, as applied to the United Kingdom,
could be implemented in the case of Greece as obtained profits and private investments
have the dynamic to regenerate and boost the potentiality of this sector. This involvement could contain both institutional investors, such as banks and hedge funds, but also
non-institutional contributors, such as small private investors. Especially small and
medium sized businesses in Greece are the majority of market participants both in
terms of number of corporations and volume of operations, so this growth model
should be prioritized in culture industry too. Their contribution combined with new
managerial models, specialized for the needs of new creative industries (Hotho, Champion, 2011) could restate our position as a culture goods’ producer and exporter.
As far as the private sector is referred, the development of this industry requires both
entrepreneurial initiatives and the attraction of foreign investments. The hesitation of
private institutional investors, such as banks, could be overcome by new forms of business activity or new ways of sourcing. The most applicable business form suited for creative industry is the development of social cooperative ventures. The low initial capital
required, the few obligatory legal disclosures and the affordable cost of operating are
critical advantages. Links to other communities’ organizations and clear business
agenda (Kanter, 1999) are key competencies and eventually success and growth drivers for this idea. At the same time collective financing can also be achieved through
crowdsourcing or crowd funding. This idea is relatively new to Greek standards, although the accessibility of sources and labor outside the firm combined with cost-efficiency (Whitla, 2009) could facilitate the whole process and maximize the success
opportunities for a project.
The project of cultural tourism should also be promoted, as Greece, although a main
tourist destination, has not utilized its culture financially in an efficient way. Silbelberg
(1995) mentions the economic beneficial perspective for cultural institutions if they operate in a more managerial way, focused on profitability and connectivity with local
communities. This way of operation will make more appealing the idea of cultural investment in Greece for foreign investors combined with a flexible legal framework
and, therefore, these funds will be invented in culture related activities. This growth vision also includes the preparation of strategic business plans by local communities
and municipalities, so that the full potential of creative industries even in smaller communities is revealed and attracts foreign investors. This action, although is not directly
related to financing, could be very effective as a marketing tool and enhance the
chances of cooperation between local individuals and foreign corporations for the undertaking of major concepts and businesses actions in the near future.
4. CONCLUSION
All these proposed reformations and ideas in the financing of culture industry have to
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respect some morality issues, due to the special nature of this industry. Banks et al
(2000) cite the symbolic resonance of culture products and the importance of trust between all the participants. In Greece, where this interaction between public and private sector has never been occurred in the culture industry, it is of crucial importance
to be implemented in a frame of trust, which respects the intellectual property and its
special meaning for society and their creators. Morality and honesty in all these actions should be our primary concern, when transforming the existing business environment, as underlying illegal or unethical actions in this industry could not be easily
tolerated by the communities in Greece and, therefore, have to be avoided. Even from
marketing aspect, the consequent production and promotion of intellectual goods with
falsified standards or copies of other’s initial creations could damage the reputation
of Greece and its sufficiency in the exportation of these products.
A comparison between the advantages and the disadvantages of both sectors and a
state of preference between them would not be suited to our special case. The dominant role of the public sector over the previous years and the legal, tax and bureaucratic obstacles for the participation of private corporations are warning signs.
Nowadays due to the incapability of the public sector to further pursue some financing actions, the effective utilization of the private investors should be prioritized.
A reformation policy on the practices and the legislation of the public sector is, therefore, required combined with an alternative approach on behalf of the private sector.
The public sector is expected to maintain its role, as a coordinator and maybe a controller in some cases, but the majority of the initiatives should be carried out by private investors. The ideas mentioned in this report expand the traditional and
anachronistic, in our opinion, approach of this industry in Greece. Their core concept
is the driving force offered by the private market participants and how all the public
services and the communities could be benefited. Although some ideas such as indirect financing via taxation, donations and the allocation of NSRF programs have been
discussed publicly over the last years, we believe that a breakthrough could happen
if other alternatives such as cultural clusters or a growth model based on cooperative
forms of activity is promoted. Now the momentum and the current circumstances are
in favor of rapidly reshaping the perspectives of the industry benefiting both sectors
and leading to economic sustainability.
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Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ως μοχλός
πολιτιστικο-οικονομικής ανάπτυξης

«Συχνά η σχέση ανάμεσα στην οικονομία και τον πολιτισμό θεωρείται διαμετρικά αντίθετη.
Ωστόσο, η μεταξύ τους σχέση συχνά είναι τόσο στενή που το νόμισμα αποτελεί μία από τις
πιο εκπληκτικές δημιουργίες και των δύο.»
Φελίπε Μπουιτράγκο Ρεστρέπο
Ιβάν Ντούκε Μάρκες

Εισαγωγή
Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατέχει δεσπόζουσα θέση στο χώρο της μετά-υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Ο πανεπιστημιακός τομέας είναι ο μόνος που επιτελεί δύο βασικές λειτουργίες του εκπαιδευτικού συστήματος, της κοινωνικοποίησης με τη
διδασκαλία και την άσκηση, καθώς και τη λειτουργία της παραγωγής νέας γνώσης
μέσω της ερευνητικής δραστηριότητας (Τσαούσης, 1994). Ωστόσο, στις μέρες μας
τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα στην χώρα μας βρίσκονται σε μία μεταβατική κατάσταση με συνεχείς αλλαγές και επιπλέον αντιμετωπίζουν την απειλή της αποξένωσης
από το διεθνές περιβάλλον και τον κίνδυνο μείωσης των ακαδημαϊκών επιδόσεων
λόγω της οικονομικής κρίσης που επικρατεί στο εξωτερικό περιβάλλον. Ως συνέπεια
υπάρχει ένα ντόμινο επιδείνωσης και στις αξίες καθώς πλήττονται κι άλλοι τομείς της
χώρας όπως ο πολιτισμός. Μέχρι σήμερα στην Ελλάδα εύκολα κανείς θα διαπιστώσει ότι υπάρχει μια στατική προσέγγιση του πολιτισμού, δηλαδή η συντήρηση της αρχαίας κληρονομιάς. Για την ανάπτυξη της χώρας χρειάζεται να στραφούμε προς μια
πιο δυναμική θεώρηση του πολιτισμού και να δημιουργήσουμε νέες μορφές παραγωγής πολιτισμού και τέχνης με σκοπό τόσο την πολιτισμική όσο και την οικονομική
ανάπτυξη της χώρας.
Η έννοια της «Δημιουργικής Οικονομίας»
Η δημιουργική οικονομία, όπως ορίστηκε από τον Τζον Χώκινς (Buitrago Restrepo P.F.
and Duque M rquez I., 2013), περιλαμβάνει όλους τους τομείς των οποίων τα αγαθά
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και οι υπηρεσίες βασίζονται στην πνευματική ιδιοκτησία: τη διαφήμιση, την αρχιτεκτονική, τη χειροτεχνία, το σχεδιασμό, τη μόδα, τον κινηματογράφο, τα παίγνια και
τα παιχνίδια, τη μουσική, τις εκδόσεις, την έρευνα και την ανάπτυξη, το λογισμικό, την
τηλεόραση και το ραδιόφωνο, αλλά και τα βιντεοπαιχνίδια, τα εικαστικά και τις παραστατικές τέχνες. Για την ανάδειξη αυτού του τομέα της Δημιουργικής Οικονομίας,
σύμφωνα με μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος (Λαζαρέτου, 2014), ως προαπαιτούμενα θεωρούνται η τεχνολογία, το ταλέντο, η ανεκτικότητα, η επιλογή του χώρου
εγκατάστασης και ο πειραματισμός. Ωστόσο για να δημιουργηθούν πολλά από αυτά
είναι αναγκαία η δημιουργία κάποιων πρόσθετων ικανοτήτων με τη βοήθεια των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Όσον αφορά τη χώρα μας, οι έλληνες απόφοιτοι είναι άριστοι στο γνωστικό επίπεδο κατά την ακαδημαϊκή τους ζωή όμως, δεν αναπτύσσουν
απαραίτητες δεξιότητες, όπως η ανάληψη πρωτοβουλίας, η ηγετικότητα, η ενδυνάμωση της συναισθηματικής νοημοσύνης, η ομαλή ομαδική συνεργασία, και η ανάγκη
να είναι ευέλικτοι στην αλλαγή. Η τελευταία θέση, της αλλαγής αποτελεί πρόκληση
για τη χώρα μας η οποία συχνά δεν συμβαδίζει με τις παγκόσμιες εξελίξεις. Για την
επιτυχημένη προσέγγιση των παραπάνω και την κατάλληλη σύμπτυξή τους είναι απαραίτητος ο ρόλος της εκπαίδευσης όπως θα αναλύσουμε παρακάτω.
Η συμβολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Κριτική σκέψη
Σύμφωνα με τη συνάρτηση του Mincer (1974), αποδεικνύεται ότι το μέσο επίπεδο
εκπαίδευσης μιας χώρας επηρεάζει την εισοδηματική της ανάπτυξή, δηλαδή υπάρχει
θετική συσχέτιση μεταξύ της εκπαίδευσης και της οικονομικής ανάπτυξης. Αυτό γίνεται εύκολα κατανοητό καθώς η συμβολή της εκπαίδευσης στο ανθρώπινο κεφάλαιο είναι καθοριστική. Ένα από τα σημαντικότερα αγαθά που μπορεί να προσφέρει
η εκπαίδευση στον άνθρωπο είναι η μετάδοση μίας ιδιαίτερης ικανότητας, της κριτικής σκέψης. Ο καθένας από εμάς πρέπει να διδαχτεί πως είναι σημαντικό να αξιολογεί αντικειμενικά τα συμβάντα γύρω του και να διαμορφώνει μία άποψη όσο το
δυνατόν ανεπηρέαστος. Εντούτοις, πολλοί πιστεύουν πως το εκπαιδευτικό σύστημα
παροτρύνει τα παιδιά στην αποστήθιση και δεν τους αφήνει περιθώρια πρωτοβουλίας.
Στο βαθμό που η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση επιτυγχάνει την καλλιέργεια της κριτικής
ικανότητας, ο νέος είναι σε θέση να αφομοιώσει τη νέα γνώση και να παράγει μέσω
αυτής εκ νέου άλλη διαφορετική γνώση που θα συμβάλλει στις επιλογές που αφορούν
το μέλλον του, στις αξίες του και στην ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης.
Δημιουργικότητα
Η δημιουργική σκέψη, το δημιουργικό προϊόν, το δημιουργικό άτομο και το δημιουργικό περιβάλλον αποτελούν τις συνιστώσες της δημιουργικότητας. Είναι φανερό
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ότι για την οικονομική και πολιτισμική ανάπτυξη μιας χώρας είναι αναγκαίο να υπάρχει η δημιουργική σκέψη και η καινοτομία. Εκεί όπου όλοι εστιάζουν στο πρόβλημα,
θα ξεχωρίσει αυτός ο οποίος είναι επινοητικός, θα το αναλύσει από μια διαφορετική
οπτική γωνία και θα ενεργήσει εναλλακτικά για την επίλυσή του. Πολλοί φοιτητές
υποστηρίζουν ότι ενώ επιθυμούν να ασχοληθούν με διάφορες δημιουργικές δραστηριότητες, το εκπαιδευτικό σύστημα δεν τους αφήνει περιθώρια δημιουργικής απασχόλησης. Εντρυφούν στο γνωστικό αντικείμενο κάθε σχολής με αποτέλεσμα να
περιορίζεται ο σημαντικός ρόλος της δημιουργικής απασχόλησης σε πληθώρα διαφορετικών κλάδων με την υποστήριξη των Ιδρυμάτων. Γι’ αυτό το λόγο, είναι αναγκαία η οργάνωση τους με σκοπό την προώθηση της δημιουργικότητας και η
συνεργασία τους με άλλους φορείς που εδραιώνονται στον τομέα του πολιτισμού και
της δια βίου μάθησης.
Δια βίου μάθηση
Είναι καθήκον της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να προωθεί και να τονίζει τη σημασία
της δια βίου μάθησης. Όλες οι γνώσεις που λαμβάνουμε από τα εκπαιδευτικά Ιδρύματα είναι ο κεντρικός πυλώνας για την επαγγελματική πορεία των νέων, ωστόσο δεν
είναι αρκετές ώστε να οδηγήσουν σε μακροχρόνια επιτυχία. Το περιβάλλον και οι
συνθήκες γύρω μας συνεχώς μεταβάλλονται, ο όγκος πληροφοριών είναι τεράστιος
και η ανταγωνιστικότητα αυξάνεται με μεγάλους ρυθμούς. Υπάρχει μια διαρκής γνωστική μάχη από την οποία αλώβητος ίσως βγει μονάχα αυτός ο οποίος δεν σταμάτησε
να ενδιαφέρεται για την εκπαίδευσή του και την αναζήτηση πληροφοριών που θα του
προσφέρουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Τόσο για την προσωπική ανάπτυξη του
καθενός όσο και για την πολιτιστικό-οικονομική ανάπτυξη της χώρας η συνεχής εκπαίδευση είναι αναγκαία. Τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα μπορούν να συμβάλλουν τονίζοντας τη σημασία της γνώσης και ενημερώνοντας για τον εθελοντισμό, τις διεθνείς
δράσεις –χρηματοδοτούμενες και μη- που προωθούν τη διαπολιτισμική κατανόηση και
εκπαίδευση, στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν όχι μόνο τα χρόνια της φοίτησής
τους μέσω του πανεπιστημίου αλλά και μετέπειτα. Σκοπός τους αργότερα σαν εργαζόμενοι, πρέπει να είναι η προσωπική τους ενδυνάμωση και η ανταγωνιστικότητά
τους στον εργασιακό χώρο που θα συνεισφέρει στην οικονομική και πολιτισμική ανάπτυξη της χώρας.
Τεχνολογία
Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τη σύγχρονη πραγματικότητα και τις ανάγκες της
θα πρέπει αρχικά να κατανοήσουμε την τεχνολογία καθώς οι ευκαιρίες που συνδέονται
με την ανάπτυξη της είναι γιγαντιαίες. Η έγκαιρη κατανόηση της τεχνολογίας βελτιώνει την κατανόηση της νέας γνώσης και της αγοράς. Παρόλο τη μεγάλη πρόοδο
που έχει σημειώσει η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για την ένταξη των νέων τεχνολογιών
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στην εκπαιδευτική διαδικασία, παρατηρείται εμφανής έλλειψη τεχνικών-ψηφιακών
μέσων. Οι πενιχρές υποδομές και η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού εμποδίζουν
την ομαλή εισαγωγή τους με αποτέλεσμα την εσωστρέφεια των Ιδρυμάτων στην ιλιγγιώδη τεχνολογική εξέλιξη. Για να αντιμετωπίσει αυτή την απειλή, η Τριτοβάθμια εκπαίδευση οφείλει να αλλάζει συνεχώς την παροχή της γνώσης σύμφωνα με τα νέα
δεδομένα και να ψηφιοποιεί πολλές από τις διαδικασίες ώστε να βοηθάει τους νέους
στην παράλληλη εκμάθηση της ακαδημαϊκής γνώσης και στην αλληλεπίδραση με την
τεχνολογία· διότι η παγκοσμιοποίηση και η τεχνολογία παρέχουν πολλές φορές τις λύσεις στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της σύγχρονης οικονομίας και ενισχύουν τη
δημιουργία διαφορετικών μορφών πολιτισμού.
Εξειδίκευση
Σε αυτό το μεταβατικό στάδιο, το πανεπιστήμιο παρέχει στους νέους τα θεωρητικά
εφόδια για την αγορά εργασίας· πολλές φορές όμως, η θεωρητική γνώση διαφέρει
από την πρακτική εφαρμογή της. Είναι αναγκαία η εκμάθηση της θεωρίας για να εφαρμοστεί ένα γνωστικό αντικείμενο, αλλά τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα παρέχουν αρκετές
φορές πληθώρα γνώσεων για πολλούς τομείς. Εντούτοις, ο νέος χρειάζεται κάποιες
εμπειρίες για να κατασταλάξει και να εξειδικευτεί στον τομέα που επιδιώκει να απασχοληθεί στην επαγγελματική του ζωή. Γι’ αυτό το λόγο , τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα
μπορούν να επενδύσουν περισσότερο στο μελλοντικό ανθρώπινο δυναμικό, παρέχοντας εξειδίκευση σε τομείς της οικονομίας που παρατηρείται έλλειψη προσωπικού,
αλλά και στον τομέα του πολιτισμού ο οποίος συχνά υποβαθμίζεται, προκειμένου να
υπάρξει μελλοντική εθνική οικοδόμηση. Σε ότι αφορά την Τριτοβάθμια εκπαίδευση,
λόγω του μαζικού χαρακτήρα που έχει προσλάβει τα τελευταία χρόνια έχει υπογραμμιστεί ιδιαίτερα ο διδακτικός της χαρακτήρας και έχει υποβαθμιστεί ο ερευνητικός (Τσαούσης, 1994). Με τον προσανατολισμό όμως στην έρευνα μπορεί να υπάρξει
προοπτική χρηματοδότησης από διεθνή ερευνητικά προγράμματα και επομένως να
καθίσταται δυνατό να πραγματοποιηθούν περισσότερες δράσεις. Έτσι, τα πανεπιστήμια, μπορούν να οργανώσουν αποδοτικότερα τις ευκαιρίες πρακτικής άσκησης
που προσφέρουν στους νέους, προκειμένου ταλαντούχοι και νέοι άνθρωποι να δράττουν την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρίες ώστε να κατασταλάξουν και
να κάνουν το πρώτο βήμα στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Επίσης, τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα μπορούν να οργανώσουν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης με άλλους φορείς, οργανισμούς αλλά και διεθνή προγράμματα προκειμένου να
δώσουν στους νέους τη δυνατότητα επαγγελματικής εμπειρίας σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον και μέσω της εξειδίκευσης να γίνονται ανταγωνιστικότεροι οικοδομώντας μελλοντικά την Ελλάδα με τις γνώσεις τους.
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Επιχειρηματικότητα
Παράλληλα με την εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες στα πανεπιστήμια ως μοχλού
ανάπτυξης, προτείνεται η λύση της επαφής με την επιχειρηματικότητα. Η ελληνική
οικονομία έχει ανάγκη από νέες καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες που θα καλύψουν
τις τάσεις ή τις ανάγκες της οικονομίας, ειδικά σε μία εποχή που η τεχνολογία έχει μειώσει τα εμπόδια της εισόδου στην αγορά. Η Τριτοβάθμια εκπαίδευση οφείλει να είναι
χώρος για δοκιμή νέων ιδεών και να δίνει το περιθώριο και για να αποτύχουν αυτές
οι ιδέες · διότι η επιτυχία μίας καινοτόμας ιδέας δεν έρχεται εν μία νυκτί, ο εν δυνάμει επιχειρηματίας χρειάζεται να δοκιμάσει την ιδέα του σε ένα ασφαλές περιβάλλον.
Επιπλέον, οφείλει να ενημερώνει τους φοιτητές για τους τρέχοντες τομείς ανάπτυξης. Ένας από αυτούς είναι ο τουρισμός, ο οποίος εμφανίζει ανάκαμψη και παρέμεινε
επικερδής τα τελευταία χρόνια της ύφεσης. Παρ’ όλα αυτά, ο τουρισμός στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, με την κατάλληλη αξιοποίηση των επιχειρηματικών
ιδεών οι οποίες θα συνδυάζουν τα πολιτιστικά και οικονομικά οφέλη μπορεί να γίνει
κινητήριος δύναμη της ανάπτυξης στη χώρα μας. Τέλος, με την εφαρμογή των παραπάνω προτάσεων, η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μπορεί να παρέχει τη συνεργασία με
ιδρύματα για την αξιοποίηση, τη χρηματοδότηση νέων δραστηριοτήτων και τα κατάλληλα εργαλεία για να αναπτυχθεί περαιτέρω μία ιδέα στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών και πρόσθετων δραστηριοτήτων που μπορούν να οργανωθούν.
Συμπεράσματα
Με βάση όλα αυτά που αναλύθηκαν παραπάνω, γίνεται κατανοητή η σημασία της
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και η συμβολή της στην πορεία της ανάπτυξης για την
χώρα μας. Το θεωρητικό και ερευνητικό υπόβαθρο της γνώσης που παρέχει στους
φοιτητές, δεν φαίνεται να είναι αρκετό από μόνο του για την ενεργοποίηση του μοχλού ανάπτυξης, καθώς είναι απαραίτητη η προβολή και η διδασκαλία περισσότερων πνευματικών δεξιοτήτων. Αν θέλουμε να αλλάξουμε την πορεία της χώρας μας
και να την εντάξουμε στις διεθνείς εξελίξεις οφείλουμε να καλλιεργήσουμε ανάλογες
νοοτροπίες στα πανεπιστήμια που αποτελούν φορείς της αλλαγής, ειδικά σε έναν
κόσμο που η ανταγωνιστικότητα την απαιτεί. Η σημασία του πολιτισμού πρέπει να ενταχθεί με έναν διαφορετικό τρόπο στην εκπαίδευση ώστε να δημιουργηθούν νέες
πρωτοποριακές και καινοτόμες μορφές παραγωγής του. Επίσης, ιδιαίτερη βαρύτητα
πρέπει να δοθεί στην έννοια της «Δημιουργικής Οικονομίας» που συνδέει τον πολιτισμό με την οικονομία και είναι ένας ικανός τρόπος ανοικοδόμησης της εγχώριας
ανάπτυξης. Όλα αυτά θα επιτευχθούν με την κατάλληλη εκπαίδευση και ενημέρωση
του ανθρώπινου δυναμικού. Είναι σίγουρο πως αν η χώρα μας επένδυε περισσότερο
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και αξιοποιούσε περισσότερο τους ακαδημαϊκούς πολίτες ως προς τις τρέχουσες ανάγκες της κοινωνίας, τότε θα είχε εμφανή απόδοση της
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εν λόγω επένδυσης της. Η κίνηση αυτή θα ήταν μία ευκαιρία για βιώσιμη ανάπτυξη
αν ληφθεί υπόψη η έλλειψη κεφαλαίου της χώρας.
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ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικ. Σπουδών

Διευκόλυνση του επιχειρείν από το δημόσιο τομέα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Ελλάδα του σήμερα βιώνει αβεβαιότητα η οποία οφείλεται στη συσσώρευση πλούτου στα χέρια λίγων, την καθοδηγούμενη τεχνητή διαίρεση των λαών αλλά και των
κοινωνιών στο όνομα του ακατάσχετου ανταγωνισμού και στην ακολουθούμενη οικονομική
πολιτική. Ο προβληματισμός που καλούμαστε να αναλύσουμε είναι πώς η εκπαίδευση και συγκεκριμένα η Τριτοβάθμια, είναι ικανή να δημιουργήσει ένα αξιοπρεπές υπόβαθρο για την έξοδο της χώρας από την βαθιά κρίση μέσω προώθησης του πολιτισμού και της οικονομίας της προς την πρόοδο.
Η εκπαίδευση αποτελούσε ανέκαθεν πυλώνα στήριξης και θεμέλιο ανάπτυξης για τις
κοινωνίες. Η επένδυση στην Παιδεία είναι ουσιαστικά επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο και προκαλεί επομένως ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων
το οποίο είναι η βάση της παραγωγής. Η καλύτερη συνεννόηση και συνεργασία μεταξύ εργαζομένων αλλά και μεταξύ εργαζομένων εργοδοτών, το ομαδικό πνεύμα και
η αίσθηση της συνοχής πηγάζουν από την Παιδεία. Αυτή αποτελεί πηγή επιτάχυνσης
της εξέλιξης και ανάπτυξης.
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η γνωστή συγγραφέας Χρυσηίδα Δημουλίδου σε
έργο της:
“ Γυμνάζοντας το μυαλό μας με ένα βιβλίο,είναι σαν να χτίζουμε ένα φρούριο για να
προστατεύσουμε έναν λαό (τον εαυτό μας) από επιθέσεις. (...) Η έλλειψη παιδείας δημιουργεί αγενείς και άξεστους πολίτες και η έλλειψη βιβλίων στο σπίτι δημιουργεί αδιάφορους ανθρώπους. ”
2. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η ανώτερη τριτοβάθμια εκπαίδευση παρέχεται από τα Πανεπιστήμια και τα Πολυτεχνεία, τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις Ακαδημίες. Εκεί εντείνεται ο
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συνδυασμός εκπαίδευσης, έρευνας και Τεχνολογίας, ένα σύμπλεγμα το οποίο παράγει διαδραστικά γνώση, ιδέες και πειραματικές προσπάθειες οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε μεγάλα επιτεύγματα. Το αντικείμενο των ακαδημαϊκών πολιτών πατώντας
στα θεμέλια της πρώτερης εκπαίδευσης εξειδικεύεται πια περισσότερο και στοχεύει
στην ανάλυση και αντιμετώπιση προβλημάτων μέσω σφαιρικής προσέγγισης από διαφορετικούς τομείς, αλλά και σωστής ενημέρωσης και πληροφόρησης. Βασική παράμετρος για ανάπτυξη, είτε κοινωνική είτε οικονομική, αποδεικνύεται η επιτυχημένη σύνδεση ανάμεσα στην παραγωγή υψηλού επιπέδου επιστημονικού δυναμικού και τεχνολογίας
από την μία πλευρά και στη λήψη αποφάσεων σωστής βιομηχανικής αξιοποίησης και
εμπορικής εκμετάλλευσης του τελικού προϊόντος από την άλλη.
Η δημιουργία και η αξιοποίηση υψηλής κατάρτισης και εξειδικευμένου ανθρώπινου
δυναμικού αποτελεί αναγκαιότητα και προβάλλει σήμερα ως προϋπόθεση επιβίωσης
των μεγάλων και μικρών μονάδων της παραγωγικής Βιομηχανίας και Βιοτεχνίας στο
οικονομικό, ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε τις
παγκοσμίου εμβέλειας ανατροπές που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια υπέρ των
Ασιατικών χωρών στα πλαίσια της διεθνοποιημένης φιλελεύθερης καπιταλιστικής οικονομίας. Χώρες φτωχές - ελκυστικές στην αρχή για το φτωχό εργατικό δυναμικό τους
- αναδεικνύονται και αναπτύσσονται ραγδαία σε παγκόσμιες δυνάμεις, όταν επενδύουν
στην Παιδεία και την Καινοτομία και αφομοιώνουν τάχιστα τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Το περιβάλλον στο οποίο καλείται να επιβιώσει ο σημερινός άνθρωπος είναι άκρως ανταγωνιστικό αναδεικνύοντας την ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση.
Ακόμα και οι οικονομίες που στηρίζονταν πλήρως σε αγροτική παραγωγή αντιλαμβάνονται
τη σημασία της εκβιομηχάνισης τους η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για
την περαιτέρω ανάπτυξη. Μέσα από την εκπαίδευση ενισχύεται η κοινωνία με ένα υψηλό εργατικό δυναμικό το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας και της καινοτομίας οι οποίες θα οδηγήσουν σε βελτίωση της ανταγωνιστικότητας ενώ με την κατάλληλη συνεργασία των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων
αλλά και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στο σύνολο τους με την αγορά εργασίας, προωθείται η επιχειρηματικότητα και η δημιουργία νέων επιχειρήσεων ενισχύοντας έτσι
το επενδυμένο κεφάλαιο της χώρας το οποίο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση της
οικονομικής ανάπτυξης.
Ένα ακόμα κανάλι μέσα από το οποίο επιδρά η εκπαίδευση στην οικονομία είναι η
μείωση των μεγάλων ανισοτήτων αφού υπό την προϋπόθεση της παροχής ίσων ευκαιριών
και της δίκαιης κατανομής του αρχικού αποθέματος δημιουργείται μια πιο δίκαιη κοινωνία (αποτελεσματική κατά Pareto αλλά χωρίς να είναι άνιση). Πέραν όμως από την
αρκετά ξεκάθαρη επίδραση της εκπαίδευσης στην οικονομία, η αλληλεπίδραση η οποία
παρουσιάζεται μεταξύ πολιτισμού οικονομίας και εκπαίδευσης είναι πιο έμμεση.
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Συμπεραίνουμε ότι, η συμβολή της εκπαίδευσης στην προώθηση της πολιτιστικής και
έπειτα οικονομικής ανάπτυξης μπορεί να πραγματοποιηθεί με την προώθηση της ανταγωνιστικότητας της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας ώστε να υπάρξει σωστή , αποτελεσματική και αποδοτική παροχή πολιτιστικών αγαθών στο κοινό τα οποία
θα είναι ελκυστικά ενώ καινοτόμες ιδέες με σκοπό την εκμετάλλευση του τουρισμού
μπορούν να βελτιώσουν απομονωμένες περιφέρειες, όπως νησιωτικές και ορεινές περιοχές, και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη τους και στη μείωση της ανεργίας με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον τομέα του πολιτισμού που εν συνεχεία θα οδηγήσει στη μείωση των οικονομικών ανισοτήτων μεταξύ περιφερειών.
Από την κατανομή των βασικών δεικτών για την ετήσια εκπαίδευση του 2014 η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση καταγράφεται να βιώνει τη σημαντικότερη στην ιστορία λειτουργική κρίση, αφού παρά την αυξητική πορεία των λειτουργικών δεικτών της
την περίοδο 2002-2008, η πορεία αυτή από το 2008-2009 αντιστρέφεται με την πλειονότητα των δεικτών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (όπως και του συνόλου της εκπαίδευσης) να μειώνεται σημαντικά.
Παρατηρούμε ότι μεταξύ οικονομίας και εκπαίδευσης υπάρχει σχέση αλληλεξάρτησης. Η εκπαίδευση αποτελεί μοχλό ανάπτυξης αλλά κ η οικονομία η ίδια με την πορεία της μπορεί να επηρεάσει την εκπαίδευση όχι μόνο όσον αφορά τη λειτουργικότητα των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και την ποιότητα και αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων σπουδών διδασκαλίας.
3. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
Η έννοια πολιτισμός δεν έχει μία ερμηνεία καθώς προσαρμόζεται κατά την πάροδο
των χρόνων στις ανάγκες κάθε εποχής όντας βασισμένη στην ιστορία κάθε λαού. Ο
Αδαμάντιος Κοραής την ταυτίζει με τα ανώτερα προϊόντα του τρόπου ζωής μιας κοινότητας και έχουν να κάνουν με την υψηλή τέχνη, τη φιλοσοφία και τις επιστήμες. Ως
τέχνες μπορούν να θεωρηθούν η αρχιτεκτονική, η γλυπτική, η ζωγραφική, η λογοτεχνία, η ποίηση, η μουσική, το θέατρο, ο κινηματογράφος. Μέσα από τον πολιτισμό
τα άτομα τείνουν να εκφράζουν συναισθήματα, προβληματισμούς αλλά και στοιχεία
που αντικατοπτρίζουν την εκάστοτε κοινωνία, τα ήθη και τα έθιμα της αλλά και τις μεταβολές που υφίστανται.
Η σημασία του πολιτισμού είναι τόσο εμφανής ώστε πολλά άτομα την χαρακτηρίζουν ως την «οικονομία του ελεύθερου χρόνου». Ο πολιτισμός χρησιμοποιείται τόσο
για την αναβίωση του παρελθόντος και τη δημιουργία και προώθηση ενός συναισθήματος συνοχής και ομαδικότητας, όσο και για την ψυχαγωγία και την έκφραση των καλλιτεχνών αλλά και την εκδήλωση και τη δημιουργία συναισθημάτων στο κοινό. Η ζήτηση για πολιτιστικά προϊόντα ωστόσο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να αναπτυχθούν πολιτιστικές βιομηχανίες οι οποίες θα μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες
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του κοινού. Αυτή η ζήτηση μπορεί να υπάρχει ήδη ή μπορεί να καλλιεργηθεί μέσα από
την προώθηση πολιτιστικών προγραμμάτων και την ενημέρωση του πληθυσμού.
Η φύση των πολιτιστικών προϊόντων είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει την εμπορευματοποίηση τους σε πλαίσια ωστόσο που να είναι επιτρεπτά ώστε να μην αλλοιώνεται η σπουδαιότητα και η συμβολή τους στην ανάπτυξη του πνεύματος. Γεγονός είναι
πως μια επένδυση σε πολιτιστικές υποδομές που μπορεί να κοστίσει 1 εκατομμύριο
ευρώ, μπορεί συνήθως να αποφέρει έσοδα της τάξης των 3,44 εκατομμυρίων ευρώ,
παράδειγμα που αποτελεί απόδειξη της συμβολής και του πολιτισμού στην οικονομία
(πέρα από την εκπαίδευση της οποίας την συμβολή είδαμε πιο πάνω). Η εκμετάλλευση
των πολιτιστικών προϊόντων αλλά και η διαφοροποίηση τους τόσο ανάλογα με το είδος όσο και αναφορικά με τη χώρα, μπορούν να αποτελέσουν πόλο έλξης ατόμων ενισχύοντας έτσι την οικονομία. Βάση αυτού του επιχειρήματος αποτελεί η ύπαρξη Παιδείας προκειμένου να εκτιμηθεί ο πολιτισμός και η οποία σε μαγάλο βαθμό εξελίσσεται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τέλος, χαρακτηριστικό παράδειγμα διαφοροποιημένου προϊόντος είναι ο τουρισμός.
4. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Η διασπορά των ελληνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ ανά την περιφέρεια της χώρας (βλέπε χάρτη) μπορεί να συνεισφέρει στην αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομίας της χώρας
μας σε συνδυασμό με μια στοχευμένη πολιτική που θα επιτρέψει την ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού και την ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών. Κάποιες προτάσεις προς
πραγματοποίηση είναι οι εξής:
4.1 Συνεργασίες των ιδρυμάτων για πρακτική άσκηση
Στην πατρίδα μας υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός αρχαιολογικών μνημείων τα οποία
μπορούν να αποτελέσουν μιας πρώτης τάξης ευκαιρία για τους Έλληνες και ξένους
φοιτητές αρχαιολογίας να χρησιμοποιήσουν εμπράκτως τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει. Σε αυτό το πλαίσιο, τα ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ μπορούν να συνάψουν συνεργασίες με δήμους και εφορίες αρχαιοτήτων για πρακτική άσκηση φοιτητών. Μια τέτοια
κίνηση θα επέτρεπε την γνωριμία των φοιτητών με την πολιτιστική κληρονομία της χώρας, την απόκτηση εμπειρίας πάνω στο αντικείμενο τους και την τόνωση της τοπικής
οικονομίας από τους φοιτητές οι οποίοι θα αυξήσουν την καταναλωτική της κίνηση.
Η αυξημένη κατανάλωση θα οδηγήσει σε αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον με πολλαπλά οφέλη για την τοπική κοινωνία. Ορισμένα από αυτά θα είναι η αύξηση του τουρισμού, η ίδρυση νέων επιχειρήσεων, κυρίως στον χώρο της εστίασης, κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων και αυξημένα έσοδα από τα δημοτικά τέλη. Μια ανάλογη πολιτική μπορεί να εφαρμοστεί με φοιτητές γεωπονίας και δασοπονίας καθώς η χώρας
μας διαθέτει μέρη με πλούσιο φυσικό πλούτο που μπορεί να αποτελέσει εξίσου πηγή
τουρισμού και ανάπτυξης των τοπικών οικονομιών με τον τρόπο που περιγράφηκε παραπάνω.
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4.2 Αξιοποίηση του προγράμματος Erasmus
Το πρόγραμμα Erasmus προσελκύει χιλιάδες φοιτητές ετησίως. Τα πανεπιστήμια τα
οποία δέχονται τους ξένους φοιτητές μπορούν να αναλάβουν τη διοργάνωση οργανωμένων εκδρομών και ξεναγήσεων των φοιτητών σε περιοχές της χώρας με πλούσια πολιτιστική κληρονομιά ή φυσική ομορφιά. Οι οργανωμένες εκδρομές θα οφελήσουν
τις τοπικές οικονομίες καθώς θα αυξηθούν τα έσοδα των ντόπιων επιχειρήσεων, οι ξένοι φοιτητές θα γνωρίσουν από κοντά τις ομορφιές της πατρίδας μας και θα μπορούσαν
να γίνουν πρεσβευτές της στο εξωτερικό, κάτι το οποίο μακροχρόνια θα έχει θετικές
επιδράσεις στον τουρισμό. Με άλλα λόγια, η περαιτέρω αξιοποίηση των φοιτητών που
επισκέπτονται τη χώρα μας με το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus, μπορεί
να αποτελέσει μια διαφήμιση του πολιτισμού και του φυσικού πλούτου της Ελλάδας
με μηδενικό κόστος καθώς θα είναι μια «έμμεση διαφήμιση». Σε περίπτωση επιτυχίας
αυτής της πρότασης, μακροχρόνια θα έχει ωφεληθεί και το Ελληνικό Κράτος, αφενός γιατί τα έσοδα από τον τουρισμό θα έχουν αυξηθεί όσο αυξάνεται η επισκεψιμότητα, αφετέρου θα έχει γλιτώσει ένα μέρος των χρημάτων που δαπανά ετησίως για
διαφημιστικές καμπάνιες στο εξωτερικό και το οποίο χρηματοδοτείται από την φορολογία.
4.3 Πρόγραμμα ‘ Erasmus- Εσωτερικού’
Η ιδέα βασίζεται στο πανευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus. Θα
μπορούσε να δημιουργεί ένα αντίστοιχο πρόγραμμα το οποίο όμως θα έχει ως επίκεντρο την ανταλλαγή φοιτητών ίδιων ειδικοτήτων εντός Ελλάδας και μεταξύ ελληνικών πανεπιστημίων. Η ανταλλαγή θα επέτρεπε στους φοιτητές να συνδυάσουν τις
σπουδές τους με την παραμονή σε ένα νέο μέρος για αρκετό διάστημα, δίνοντας τους
την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα το μέρος αυτό, τα έθιμα και τις παραδόσεις του,
τον φυσικό του πλούτο ή την πολιτιστική του κληρονομιά. Οι τοπικοί φορείς, όπως
ο δήμος και οι πολιτιστικοί σύλλογοι, θα μπορούσαν να οργανώσουν εκδηλώσεις ενημέρωσης των νέων φοιτητών για τα αξιοθέατα της περιοχής τους μέσα στο χώρο του
Πανεπιστημίου. Η πρόταση αυτή έχει ως στόχο να παρακινήσει τους φοιτητές που δεν
έχουν την δυνατότητα να επισκεφτούν μια ξένη χώρα, να επισκεφτούν ένα μέρος στο
εσωτερικό της χώρας μας και να γνωρίσουν καλύτερα τον πολιτισμό του. Τα οφέλη
μπορούν να είναι πολλαπλά για τις ντόπιες οικονομίες. Η κατανάλωση θα αυξηθεί, η
επισκεψιμότητα των πολιτιστικών χώρων θα αυξηθεί επίσης και περαιτέρω επενδύσεις θα οδηγήσουν σε τόνωση της απασχόλησης και του εισοδήματος των τοπικών κατοίκων καθώς και σε αυξημένα έσοδα για τις τοπικές αρχές. Παράλληλα, οι φοιτητές
επιστρέφοντας στη γενέτειρα τους και περιγράφοντας στον κύκλο τους τις εμπειρίες
τους και τα αξιοθέατα με τα οποία ήρθαν σε επαφή, διαφημίζουν έτσι και παρακινούν
για το μέρος το οποίο επισκέφτηκαν.
4.4 Ενημέρωση Φοιτητών
Οι διοικητικές δομές του Πανεπιστημίου όπως για παράδειγμα οι γραμματείες θα μπο151
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ρούσαν να αναλάβουν την προσωπική ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
ή πολιτιστικής σελίδας στην κεντρική ιστοσελίδα του κάθε Πανεπιστημίου σχετικά με
πολιτιστικά δρώμενα (ενδο-πανεπιστημιακά αλλά και έξω-πανεπιστημιακά). Έτσι οι φοιτητές θα μπορούσαν να παρακινηθούν για συμμετοχή και επίσκεψη σε πολιτιστικές εκδηλώσεις (χορός, θέατρο, συναυλίες, εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας) προκειμένου να διευρύνουν τους ορίζοντες τους και ως ενεργοί και καλλιεργημένοι πολίτες να μπορέσουν να συμβάλλουν πιο αποτελεσματικά στην οικονομία και τον πολιτισμό της χώρας μέσα από το κανάλι της «κατανάλωσης πολιτιστικών προϊόντων».
4.5 Διοργάνωση εκδρομών
Διοργάνωση από ιδιωτικούς φορείς και προώθηση μέσα από το Πανεπιστήμιο νεανικών και καινοτόμων εκδρομών όπως για παράδειγμα υπαίθριες κατασκηνώσεις οι οποίες θα έχουν στόχο την προώθηση διάφορων επιστημών όπως για παράδειγμα αστρονομία, ή ακόμα και την ψυχαγωγία μέσα από μουσικές ή θεατρικές εκδηλώσεις χωρίς ωστόσο να περιορίζουν την ελεύθερη επιλογή τρόπου ψυχαγωγίας των φοιτητών.
Με αυτό τον τρόπο θα ενισχύεται η οικονομία των περιφερειών στις οποίες θα πραγματοποιούνται οι εκδρομές ενώ θα καλλιεργείται και το ενδιαφέρον των φοιτητών για
πολιτιστικά προϊόντα όπως η μουσική και το θέατρο αλλά και μια επιπρόσθετη γνώση πάνω σε διάφορες επιστήμες.
4.6 Διαλέξεις πολιτισμικού προσανατολισμού
Μια ακόμη πρόταση θα μπορούσε να είναι η ιδέα μίας επιπρόσθετης στοχευμένης
διάλεξης για κάθε προπτυχιακό ή και μεταπτυχιακό μάθημα η οποία κάθε χρόνο θα
επικεντρωνόταν στην ανάδειξη των ενδιαφερόντων, ταλέντων και ιδεών των φοιτητών. Σκοπός θα είναι η παρακίνηση των νέων για ενασχόληση με δημιουργικά αντικείμενα που όχι μόνο συμβάλλουν στην ενίσχυση και την πρόοδο του πολιτισμού, αλλά
ταυτόχρονα συμβάλλουν στην εξέλιξη της προσωπικότητας των νέων. Μέσα από ειδικά διαμορφωμένα ερωτηματολόγια και συλλογική συζήτηση θα δίνεται στους φοιτητές η δυνατότητα να ανακαλύψουν τον εαυτό τους και τις δυνατότητες τους σε τομείς πέρα από αυτόν των σπουδών τους εμπλουτίζοντας την ίδια στιγμή και το βιογραφικό τους.
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ένας καλλιεργημένος άνθρωπος έχει γνώσεις, ευαισθησίες και ανησυχίες. Προβληματίζεται και προσπαθεί να βελτιώσει τον κόσμο γύρω του. Ακόμη, είναι συνειδητοποιημένος και ενημερωμένος, με διευρυμένους ορίζοντες και αντίληψη. Τέτοιοι
πολίτες είναι ικανοί να δημιουργήσουν, να χτίσουν νέους κόσμους και να συμβάλλουν
στην Τέχνη, την Οικονομία, την Ιστορία του πολιτισμού μας. Επενδύοντας σε αυτούς
η χώρα επενδύει στο μέλλον της.
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6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
• Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ)
Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος,
Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2014,
Τα βασικά μεγέθη της εκπαίδευσης
• Μυθιστόρημα : Οι δαίμονες δεν έχουν όνομα, Χρυσηίδα Δημουλίδου, εκδόσεις Ψυχογιός, 2016
• Αρκάς, εικόνες Google
• Εκπαίδευση, νέες τεχνολογίες, καινοτομία ως μοχλός ανάπτυξης
Νασιόπουλος, Αθανάσιος Α.
http://hypatia.teiath.gr/xmlui/handle/11400/7236
• http://www.naftemporiki.gr/story/1086950/i-tritobathmia-ekpaideusi-os-moxlos-anaptuksis-tis-xoras
• http://www.idkaramanlis.gr/arthro/pos-ginetai-i-paideia-moxlos-anaptyksis
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Βραβευμένες Εργασίες

Ατομικές
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Στις εργασίες δεν συμπεριλαμβάνονται πίνακες, σχεδιαγράμματα και παραρτήματα
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1o βραβείο
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Οικονομικής Επιστήμης

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

«Όταν βασιλεύει ο πολιτισμός σε μια χώρα, μια ευρύτερη και λιγότερο ταραγμένη
ζωή παρέχεται στις λαϊκές μάζες.»
Ουίνστον Τσώρτσιλ, Βρετανός Πρωθυπουργός
1. Εισαγωγή
Ο 21ος αιώνας είναι ο αιώνας στον οποίο παρατηρείται έντονη τεχνολογική ανάπτυξη.
Σημαντικές τεχνολογικές αλλαγές έχουν σημειωθεί, όπως η εμφάνιση του διαδικτύου
(Internet), νέες μορφές ψηφιοποίησης (digitization) και διασκευής (remix) οι οποίες έχουν
προάγει τον τρόπο ψυχαγωγίας των ανθρώπων και έχουν συμβάλλει στην εξέλιξη του
πολιτισμού και της δημιουργίας. Στις σημερινές συνθήκες οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης που βρίσκεται η Ελλάδα, λίγες είναι οι πληροφορίες που έχουμε σχετικά με τον τομέα των πολιτιστικών βιομηχανιών, δηλαδή τη συμβολή τους στο ΑΕΠ
και στις εξαγωγές, τις μορφές απασχόλησης, τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες τους.
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αναλυθούν τρόποι με τους οποίους οι πολιτιστικές βιομηχανίες μπορούν να συμβάλλουν στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, με διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.
2. Ορισμός
Ο όρος πολιτιστικές βιομηχανίες (Mato 2009, Miller 2009, UNICTAD 2010) περιλαμβάνει
συνήθως όλες τις επιχειρήσεις παραγωγής εμπορεύσιμων αγαθών υψηλού αισθητικού
ή συμβολικού χαρακτήρα που η χρήση τους αποσκοπεί στον ερεθισμό των βιωματικών αντιδράσεων του καταναλωτή. To τελικό προϊόν είναι προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας και υπάγεται στη νομοθεσία περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων.
Σε αυτό το σημείο πρέπει να δοθεί ο ορισμός των δημιουργικών βιομηχανιών έτσι ώστε
να κατανοηθεί η διαφορά μεταξύ των δύο εννοιών. Ο όρος δημιουργικές βιομηχανίες
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(Thorsby 2001) περιλαμβάνει όλες τις επιχειρήσεις που έχουν ως πυρήνα δραστηριότητάς
τους την «ικανότητα για δημιουργία» (creation) , με την έννοια της διανοητικής και κοινωνικής διεργασίας για την παραγωγή νέων ιδεών, εννοιών, σχεδίων , συνδέσμων, διαδικασιών και clusters. Δηλαδή, οι δημιουργικές βιομηχανίες καλύπτουν ένα ευρύτερο φάσμα από ό,τι οι πολιτιστικές βιομηχανίες έτσι ώστε να αναδεικνύονται νέες δυναμικές που δεν είχαν είχαν γίνει άμεσα αντιληπτές στο χώρο της πολιτικής για τον
πολιτισμό, την απασχόληση και την εκπαίδευση.
2.1Οι πολιτιστικές βιομηχανίες στην Ευρώπη
Στην Ευρώπη ο τομέας των πολιτιστικών βιομηχανιών συμβάλλει περίπου 3% στο ΑΕΠ
της ΕΕ-27 –μη συμπεριλαμβανομένου του χρηματοπιστωτικού τομέα- και προσφέρει
απασχόληση σε ποσοστό 2.9% της συνολικής απασχόλησης (EUROSTAT,2015).
Οι εξαγωγές και οι εισαγωγές πολιτιστικών αγαθών αφορούν το εμπόριο των ακόλουθων ομάδων αγαθών:
• Αντίκες και κομμάτια από συλλογές (πίνακες ζωγραφικής, έργα γλυπτικής κτλ)
• Φωτογραφία
• Μουσικά όργανα
• Υφάσματα (χαλιά, κεντήματα κτλ)
• Βιβλία, εφημερίδες, επιστημονικά περιοδικά, χάρτες
• Αναπτυγμένες ταινίες και βιντεοπαιχνίδια, μαγνητοφωνημένα μέσα (CDs, DVDs, δίσκοι γραμμοφώνου κτλ)
• Αρχιτεκτονικά σχέδια και ζωγραφιές
Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό των εξαγωγών αυξήθηκε με ρυθμό 6.3% μεταξύ 2002 και 2011.
2.1.1 Πολιτικές της Ε.Ε. για τις πολιτιστικές βιομηχανίες
Στην Ευρώπη έχουν εφαρμοστεί αρκετές πολιτικές ενίσχυσης των πολιτιστικών βιομηχανιών. Συγκεκριμένα, παρατηρούμε στη Μεγάλη Βρετανία το 1990 τη σημαντική
συμβολή των πολιτιστικών βιομηχανιών στην ανάπτυξη της χώρας και η οποία οδήγησε στην δημιουργία συνεργειών μεταξύ πολιτιστικών βιομηχανιών, τουρισμού, εκπαίδευσης, κοινωνικής συνοχής και κοινωνικής πολιτικής.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη από την αρχή της χιλιετηρίδας έχουν τεθεί σε εφαρμογή αρκετές πολιτικές που αφορούν στην ανάδειξη των πολιτιστικών βιομηχανιών ως
μοχλό οικονομικής ανάπτυξης των κρατών. Την περίοδο 2000-2013 τίθενται σε εφαρμογή διάφορα προγράμματα ενίσχυσης του πολιτισμού (Jessica,Jeremie,Jaspers). Το
πρόγραμμα που αφορά την τρέχουσα χρονική περίοδο και έχει τεθεί σε εφαρμογή ήδη
από το 2014 και ολοκληρώνεται το 2020 φέρει τον τίτλο «Ευρώπη 2020». Οι κα158
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τευθύνσεις αυτού του προγράμματος είχαν αρχίσει να σχεδιάζονται ήδη από το 2010,
όταν η ευρωπαϊκή επιτροπή παρουσίασε την Πράσινη Βίβλο, προσχέδιο της πολιτιστικής πολιτικής για την περίοδο 2014-2020. Οι κατευθύνσεις αυτές είναι οι εξής: α)η
ψηφιακή ατζέντα για την Ευρώπη, β)η περαιτέρω σύνδεση των Κλάδων Πολιτισμού
και Δημιουργίας (ΚΠΔ) με την καινοτομία, μέσα από δράσεις που θα ενισχύουν τον
ρόλο των ΚΠΔ ως καταλύτη καινοτομίας για την ευρωπαϊκή οικονομία και γ)η ανάπτυξη και η ολοκλήρωση μιας βελτιωμένης στρατηγικής και ενός καλύτερου ρυθμιστικού πλαισίου για την πνευματική ιδιοκτησία. Οι παραπάνω ευρείες περιοχές πολιτικής εξειδικεύονται ακόμα περισσότερο σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις πολιτικής με
συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία μέσα από τον προγραμματισμό της Δημιουργικής Ευρώπης.
Κεντρικοί στόχοι του νέου προγραμματισμού είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων μέσω
της κατάρτισης των καλλιτεχνών, η κάλυψη των αυξημένων αναγκών για χρηματοδότηση, η σύνδεση των στρατηγικών τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης με τους
ΚΠΔ μέσω της συμβολής τους στην καινοτομία, η κινητικότητα των δημιουργών και
η διακίνηση των δημιουργικών και πολιτιστικών έργων και οι πολιτιστικές ανταλλαγές.
3. Η Ελλάδα στα πλαίσια της πολιτικής για τις πολιτιστικές βιομηχανίες
Στην Ελλάδα ο τομέας των Κλάδων Πολιτισμού και Δημιουργίας (ΚΠΔ) είναι λιγότερο αναπτυγμένος σε σχέση με τις χώρες της Ευρώπης και έχει επηρεαστεί βαθιά από
την οικονομική κρίση, από το 2008 και ύστερα.
3.1 Γιατί πολιτιστικές βιομηχανίες;
Η σημασία της ανάπτυξης των πολιτιστικών βιομηχανιών στην Ελλάδα είναι πολύ σημαντική. Η ελληνική οικονομία και κοινωνία παρουσιάζει αρκετές ιδιαιτερότητες που
αποτελούν θετική παράμετρο στην ανάπτυξη αυτού του τομέα. Μερικές από αυτές είναι:
• Το μέγεθος των επιχειρήσεων είναι μεσαίο έως μικρό
• Η έμφαση στην καινοτομία
• Η πλεονεκτική γεωγραφική θέση της χώρας και οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες
• Η μοναδικότητα της γλώσσας
• Το απόθεμα τεχνογνωσίας και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού
Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως η ευρωπαϊκή εμπειρία μέχρι τώρα έχει δείξει θετικά αποτελέσματα στην οικονομία και κατ’ επέκταση στην κοινωνία σαν σύνολο. Πρώτον, το επιχειρηματικό μοντέλο που χρησιμοποιείται στον τομέα του πολιτισμού και
της δημιουργίας κρίνεται ιδιαίτερα επιτυχημένο. Βασίζεται στην ονομασία προέλευσης και του εμπορικού σήματος και στη συμβολική αξία του προϊόντος και έτσι επιτρέπεται η χρέωση υψηλότερης τιμής. Η υψηλή τιμή του προϊόντος συνεπάγεται το
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γεγονός ότι το αγαθό θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο με πρώτες ύλες εξαιρετικής ποιότητας, να διαφέρει από άλλα ομοιογενή και να παρέχει στον καταναλωτή την
μέγιστη δυνατή ικανοποίηση από την χρήση του. Έτσι, δίνεται μεγάλη έμφαση στην
καινοτομία, τη δεξιοτεχνία και την έμπνευση του δημιουργού καθώς και από τη συγκίνηση που προκαλείται στον καταναλωτή από την χρήση του. Δεύτερον, η δεξιοτεχνία και το ταλέντο αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή παραγωγή του
προϊόντος. Συνεπώς, ο τομέας των πολιτιστικών βιομηχανιών απαιτεί υψηλή εξειδίκευση και διαρκή εκμάθηση. Τρίτον, η παραγωγή και η διανομή των προϊόντων και υπηρεσιών πολιτισμού καθιστούν επιτακτική την ανάγκη ύπαρξης ενός πλέγματος επιχειρήσεων, προμηθευτών και διανομών που θα βρίσκονται σε πολλές γεωγραφικές περιοχές έτσι ώστε να φτάνουν παντού τα πολιτιστικά προϊόντα. Επομένως, η ανάπτυξη αυτού του τομέα συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομίας και στη δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας τόσο στο κέντρο όσο και στην περιφέρεια. Τέταρτον, καθώς η παραγωγή πολιτιστικών προϊόντων βασίζεται στην δεξιοτεχνία και την ευρεσιτεχνία καθίσταται αναγκαία η ανάπτυξη ισχυρών μέσων προστασίας των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας και πνευματικής ιδιοκτησίας.
3.2
Πρακτικές ανάπτυξης των πολιτιστικών βιομηχανιών
Ο ρόλος του κράτους είναι καθοριστικής σημασίας στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή μιας βιώσιμης πολιτιστικής πολιτικής που θα τονώσει την ελληνική οικονομία. Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως ο τομέας των πολιτιστικών βιομηχανιών δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως οι υπόλοιποι τομείς της οικονομίας καθώς διαθέτει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τον κάνουν να διαφέρει. Πιο συγκεκριμένα, το κράτος θα
πρέπει να συνεχίσει να παρέχει τις αναγκαίες υποδομές (εγκαταστάσεις, μεταφορά και
διανομή των προϊόντων, πρόσβαση στην γνώση και την τεχνολογία) που είναι απαραίτητες
για τη λειτουργία του τομέα. Επιπλέον, θα πρέπει να διαθέτει ετησίως ένα χρηματικό κεφάλαιο που αποτελεί πρωταρχική εισροή παραγωγής πολιτιστικών προϊόντων.
Επιπρόσθετα, η στρατηγική που θα σχεδιαστεί θα πρέπει να έχει τόσο μεσοπρόθεσμο
όσο και μακροπρόθεσμο προσανατολισμό. Ακόμη, το αρμόδιο υπουργείο θα πρέπει
να έχει εποπτικό ρόλο έτσι ώστε να εφαρμόζεται πλήρως και αποτελεσματικά η πολιτική για τον πολιτισμό που θα συμβάλλει στην οικονομική άνθιση των περιοχών που
εφαρμόζεται και κατά συνέπεια όλης της χώρας. Τούτο μπορεί να επιτευχθεί με την
έναρξη και διατήρηση ενός διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών. Κάθε μέρος θα συντάσσει μια έκθεση απολογισμού των δράσεων που πραγματοποίησε για ένα
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (εξάμηνο ή 1 έτος). Τέλος, θα μπορούσε να δημιουργηθεί
μια ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου θα έχουν πρόσβαση όλοι –ενδιαφερόμενοι και μηστην επικοινωνία και πληροφόρηση. Η συγκεκριμένη ενέργεια θα βοηθήσει στην εξάλειψη των ανισοτήτων μεταξύ των πολιτών καθώς θα έχουν πρόσβαση σε αυτή και
άτομα που ζουν σε απομακρυσμένες γεωγραφικές περιοχές ή έχουν χαμηλό εισόδη160
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μα. Καθοριστικής σημασίας είναι, επίσης, η παροχή κινήτρων σε επενδυτές που θα τονώσουν τον τομέα του πολιτισμού με τα κεφάλαιά τους καθώς και η παροχή κινήτρων
για την ανάδειξη του επιχειρηματικού μοντέλου μέσω της εκπαίδευσης και της κοινωνικής
αναγνώρισης του επιχειρείν (οι παλαιότερες γενιές θεωρούν υποδεέστερης σημασίας
το επάγγελμα του επιχειρηματία). Μια άλλη πρακτική που θα συντελέσει στην ανάπτυξη του τομέα των πολιτιστικών βιομηχανιών είναι η ομαδοποίηση (clustering) και
συστέγαση (co-location) σε συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο με σκοπό την εκμετάλλευση
των ωφελειών που προκύπτουν από τη συνύπαρξη, συνεργασία, αλληλεξάρτηση, εξειδίκευση και ανταγωνισμό μεταξύ των δημιουργών – παραγωγών. Με άλλα λόγια, τα
clusters λειτουργούν ως τόπος συνάντησης μεταξύ δημιουργών, καλλιτεχνών, παραγωγών, επιχειρηματιών, εργαζομένων και καταναλωτών και ως τόπος ανταλλαγής εμπειριών, συναισθημάτων και τεχνογνωσίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η
Αθήνα. Τέλος, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συντελούν στην ανάπτυξη και μεγέθυνση
του τομέα, αφού φέρνει σε επαφή τον καλλιτέχνη-δημιουργό με τον επιχειρηματία,
τον καταναλωτή και ενημερώνει και προβάλλει το εμπορικό σήμα.
Πέρα απ’ το κράτος, ο ιδιωτικός τομέας έχει τη δυνατότητα ανάδειξης των πολιτιστικών
βιομηχανιών σε κύριο εργαλείο οικονομικής άνθισης. Για παράδειγμα, υπάρχουν αρκετά ιδρύματα που προάγουν τον πολιτισμό και συμβάλλουν στην απόκτηση πολιτιστικής παιδείας των πολιτών. Τέτοια είναι, το ίδρυμα Θεοχαράκη, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ, το οποίο πρόσφατα παραχωρήθηκε στο δημόσιο). Μέσω των δράσεων τους, θα πρέπει να δίνουν κίνητρα τα οποία θα ενθαρρύνουν την καινοτομία και θα προσφέρουν την απαραίτητη πληροφόρηση και τεχνολογία στους ενδιαφερόμενους. Επίσης, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις μπορούν να αναλάβουν το ρόλο του επενδυτή όπου με τα κεφάλαιά τους θα βοηθήσουν ώστε ο τομέας να εξελιχθεί σε σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο.
3.2.1 Γιατί στην περιφέρεια;
Η ανάπτυξη των πολιτιστικών βιομηχανιών στην περιφέρεια και όχι μόνο στο κέντρο
της χώρας (Αθήνα) είναι επιτακτική ανάγκη. Παρόλο που ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού της χώρας έχει συγκεντρωθεί στην Αττική, οι υπόλοιποι Έλληνες ζουν διασκορπισμένοι στον ελλαδικό χώρο. Επομένως, είναι δίκαιο να φτάνουν και σε αυτούς
τους ανθρώπους τα προϊόντα πολιτισμού ή ακόμα καλύτερα να παράγονται σε αυτές
τις περιοχές. Πολλές είναι οι δράσεις που γίνονται σε πόλεις της Ελλάδας και αναδεικνύουν νέους καλλιτέχνες και δημιουργούς νέων πολιτιστικών αγαθών. Λόγου χάρη,
το Φεστιβάλ Κινηματογράφου στην Θεσσαλονίκη, το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ
AegeanDocs στα νησιά του Αιγαίου, το Φεστιβάλ Μουσικής στον Μόλυβο κτλ. Κάθε
τοπική αυτοδιοίκηση προσπαθεί και διοργανώνει κάθε χρόνο (κυρίως το καλοκαίρι)
πολιτιστικές δράσεις. Ωστόσο οι δράσεις αυτές θα ήταν ωφέλιμο να αλλάξουν μορφή και να εστιάζουν εξίσου στην συμβολή του πολιτισμού στην οικονομική ανάπτυξη
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της τοπικής αλλά και όλης της ελληνικής κοινωνίας.
3.3
Εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν
Είναι ο πολιτισμός εμπόρευμα;
Από τη μία πλευρά ο πολιτισμός αποτελεί εμπόρευμα διότι για την παραγωγή του χρησιμοποιούνται παραγωγικοί συντελεστές και πόροι που αποτελούν εμπορεύματα. Ωστόσο, το βασικό θέμα είναι κατά πόσο ο πολιτισμός και η δημιουργία αφήνεται στις δυνάμεις της αγοράς και κατά πόσο η πολιτική που ακολουθείται από την κυβέρνηση προστατεύει τα δικαιώματα των δημιουργών.
Προγονολατρεία πολιτιστική ανάπτυξη
Στόχος των πολιτιστικών βιομηχανιών δεν είναι η προβολή των ήδη υπαρχόντων πολιτιστικών αγαθών (π.χ. αρχαία μνημεία, ποιήματα, πίνακες ζωγραφικής των προηγούμενων χρόνων). Η πολιτιστική ανάπτυξη αποσκοπεί στη δημιουργία νέων προϊόντων
πολιτισμού που θα αναβαθμίσουν τον πολιτισμό της χώρας, θα τονώσουν την οικονομία προσελκύοντας επισκέπτες από όλο τον κόσμο και θα μείνουν στην ιστορία. Ωστόσο, οι ενέργειες παραγωγής αυτών των αγαθών θα πρέπει να γίνονται με σεβασμό στα
ήδη υπάρχοντα πολιτιστικά προϊόντα, χωρίς να παρατηρηθεί ο παραγκωνισμός τους.
Εργασιακή ανασφάλεια των δημιουργικών επαγγελματιών
Το ύφος της εργασίας του καλλιτέχνη είναι αυτό που γεννά την ανασφάλεια, διότι δεν
είναι μια σταθερή μισθωτή εργασία αλλά μια εργασία που βασίζεται στη λήψη έργων
(projects). Επίσης, πολλοί είναι αυτοί που υποαπασχολούνται στους τομείς της τέχνης
ή που εργάζονται ανασφάλιστοι.
Η πιθανότητα αποτυχίας είναι πολύ μεγάλη
Όταν βγαίνει ένα νέο προϊόν στην αγορά δύσκολα γίνεται αποδεκτό από τον καταναλωτή,
διότι οι άνθρωποι δεν αντιμετωπίζουν, συνήθως, θετικά το νέο. Έτσι η στιγμή κυκλοφορίας του νέου προϊόντος θα πρέπει να είναι η κατάλληλη. Με άλλα λόγια θα
πρέπει το κοινό να είναι έτοιμο να δεχτεί το προϊόν και να το έχει ανάγκη.
4. Επίλογος
Στη σημερινή εποχή, που η οικονομία της Ελλάδας βρίσκεται υπό κατάρρευση και συμπαρασύρει στην παρακμή και άλλους θεμελιώδεις θεσμούς της κοινωνίας, η πολιτιστική ανάπτυξη μπορεί να σημάνει την έναρξη μιας εποχής που θα οδηγήσει στην αναγέννηση της κοινωνίας και στον επαναπροσδιορισμό των ιδανικών που την διέπουν.
Πολιτιστικά αγαθά υψηλού επιπέδου μπορούν να παραχθούν στην χώρα μας παρόλο που είναι κατακερματισμένη από τα οικονομικά, κυρίως, προβλήματα που αντιμετωπίζει. Η ανάπτυξη των πολιτιστικών βιομηχανιών θα αποτελέσει το εναρκτήριο βήμα
για την αξιοπρεπή συνέχιση του πολιτισμού που βρήκαμε από τους προγόνους μας και
θα δώσει στον ελληνικό λαό την αισιοδοξία και την ελπίδα που έχει χάσει λόγω των
δυσχερειών που βιώνει τα τελευταία χρόνια.
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2o βραβείο
Βασίλης Δ. Νικηφόρος
Οικονομικό Πανεπιστημίο Αθηνας
τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

1. Εισαγωγή
Για πολλά χρόνια ο πολιτισμός αποτελούσε μέρος της κοινωνικής πολιτικής, αλλά δεν
συνδεόταν με την οικονομία. Στις μέρες μας, όμως, οι στρατηγικές οικονομικής ανάπτυξης αναγνωρίζουν τον πολιτισμό ως νευραλγικό τομέα ανάπτυξης των οικονομιών,
ενώ οι σχετικές έρευνες αποδεικνύουν ότι οι επενδύσεις σε αυτόν έχουν τη δυνατότητα να αναζωογονούν τον χαρακτήρα αλλά και την οικονομία ενός τόπου (Ψαρρού,
2010).
Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι το 2003 ο τζίρος του πολιτιστικού τομέα ξεπέρασε
τα €654 δισ., ενώ του τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ICft)
ήταν €541 δισ. και της Αυτοκινητοβιομηχανίας €271 δισ. (Λουρή - Δενδρινού,
2007).
Ενώ, όμως, είναι πλέον εμφανής και ευρέως αποδεκτή η οικονομική πλευρά του πολιτισμού, διατυπώνονται σοβαρές επιφυλάξεις για τον ρόλο του ιδιωτικού τομέα στο
πολιτιστικό γίγνεσθαι. Και μάλιστα σήμερα που η τελευταία οικονομική κρίση απέδειξε
ότι η πολιτιστική πολιτική δεν μπορεί να είναι αποκλειστική υπόθεση των κρατών.
Η παρούσα εργασία φιλοδοξεί να αποτελέσει μικρή συμβολή στο σημαντικό, κατά τα
παραπάνω, θέμα της χρηματοδότησης του πολιτισμού, που νοείται εδώ ως διατήρηση
και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά και ως σύγχρονη πνευματική και καλλιτεχνική δημιουργία.
Στην αρχή διερευνάται ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα σε θέματα πολιτισμού και στη συνέχεια αναλύονται συνοπτικά τα μοντέλα χρηματοδότησης των Η.Π.Α., της Ευρώπης
και ειδικότερα της Ελλάδας. Ακολούθως περιγράφονται οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στη χρηματοδότηση του πολιτισμού, με έμφαση στη χώρα μας. Τέλος κα165
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ταγράφονται συνοπτικά συμπεράσματα και προτάσεις.
2. Ένα θεμελιακό ζήτημα
Στις συζητήσεις για τη χρηματοδότηση του πολιτισμού προέχουσα θέση κατέχει η
σχέση πολιτισμού και αγοράς. Οι απόψεις που διατυπώνονται είναι συχνά διιστάμενες, ωστόσο οι περισσότερες συγκλίνουν στο ότι, ιδιαίτερα σήμερα, το ζήτημα αυτό
δεν επιδέχεται μονοσήμαντη και οριστική απάντηση.
Όπως παρατηρεί ο Μπουζέλης (2004), στις «παγκοσμιοποιημένες» κοινωνίες δεν είναι ούτε εφικτή ούτε και επιθυμητή η απομόνωση της τέχνης από την αγορά. Κάθε καλλιτεχνική εκδήλωση έχει πάντοτε μια εμπορική/οικονομική διάσταση, ενώ πολλές οικονομικές δραστηριότητες, όπως π.χ. ο σχεδιασμός αυτοκινήτων, κοσμημάτων ή
ρούχων, έχουν και αισθητική/καλλιτεχνική πλευρά.
Ζητούμενο, λοιπόν, δεν είναι η απομόνωση της τέχνης από την αγορά αλλά η «ισορροπία» του «καλλιτεχνικού» και του «οικονομικού» στοιχείου, ώστε το ένα να μην κυριαρχεί πάνω στο άλλο. Με την έννοια αυτή, ο μεν «κρατικοδίαιτος» πολιτισμός δημιουργεί τις γνωστές πελατειακές σχέσεις, ο δε «αγοραίος» οδηγεί σε καταστάσεις
όπου δεν πραγματοποιούνται σημαντικά έργα και τείνουν να κυριαρχούν τα λεγόμενα
«σκουπίδια».
Από τη μεριά του ο Χατζηεμμανουλήλ (2007) θεωρεί ότι ο ρόλος του κράτους είναι
εμφανέστερος σε πολιτιστικές δράσεις με χαρακτήρα «δημόσιου αγαθού», όπως είναι αυτές που αφορούν σε υποδομές πολιτισμού, στη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς και στην παροχή οργανωμένου πλαισίου για την πραγματοποίηση φεστιβάλ,
εκθέσεων κ.ά. Αντίθετα, ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα είναι κυρίαρχος στη χρηματοδότηση αυτών καθ’ εαυτών των δράσεων, ιδίως εκείνων που δεν έχουν καθιερωθεί
και, επομένως, είναι αμφίβολης ποιότητας και βιωσιμότητας.
3. Μοντέλα χρηματοδότησης του πολιτισμού
3.1. Το μοντέλο των Η.Π.Α.
Το χρηματοδοτικό μοντέλο των Η.Π.Α. είναι βασικά προσανατολισμένο στην προσέλκυση πόρων του ιδιωτικού τομέα. Ένας μέσος πολιτισμικός οργανισμός αντλεί το
24,4% των πόρων του από το δημόσιο, το 36.5% από τον ιδιωτικό τομέα, το 27,6%
από ίδιους πόρους και το 11,5% από την απόδοση του χαρτοφυλακίου του.
Σε αυτό φαίνεται να οφείλεται η θεαματική πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, από τα
μέσα της δεκαετίας του 1990 έως τα πρόθυρα της οικονομικής κρίσης του 2007, αλλά
και ο περιορισμός της έντασης και της διάρκειας των αρνητικών συνεπειών της κρίσης (Πασχαλίδης, 2014).
3.2. Το ευρωπαϊκό μοντέλο
Το ευρωπαϊκό μοντέλο, αντίθετα, είναι προσανατολισμένο στο κράτος. Η οικονομική
συμμετοχή ιδιωτών εξαρτάται από τις δημόσιες πολιτικές και από την πολιτική βούληση.
166

23os 113-204.qxp_Layout 1 5/18/17 19:34 Page 167

Σε κάποιες χώρες (Ιταλία, Γαλλία κ.ά.) εφαρμόζεται κρατικο-κεντρικό σύστημα κατανομής των κονδυλίων, ενώ στη Μ. Βρετανία η κατανομή γίνεται από τον υπουργό σε
επιχορηγούμενους αλλά αυτόνομους οργανισμούς, προκειμένου αυτοί να τα διανείμουν με δικά τους αντικειμενικά κριτήρια. Σε άλλες χώρες λειτουργούν ανεξάρτητα
συμβούλια εμπειρογνωμόνων, τα οποία, όμως, έχουν ρόλο κατά βάση συμβουλευτικό
(European Parliament, 2006).
Η κρατική χρηματοδότηση (επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, φοροαπαλλαγές κ.ά.) παρέχεται σε άτομα, ομάδες ή οργανισμούς με χαρακτήρα κατά βάση μη κερδοσκοπικό και
με αντικείμενό τους την πολιτιστική κληρονομιά και τη σύγχρονη δημιουργία.
3.3. Το ελληνικό μοντέλο
Στη χώρα μας είχε επικρατήσει, για πολλές δεκαετίες, το μοντέλο του «κράτους–αρχιτέκτονα», που δεν άφηνε περιθώρια για εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης. Κάθε
άλλη πρόταση στιγματιζόταν αυτόματα ως άνευ όρων παράδοση στις δυνάμεις της
αγοράς (Πασχαλίδης, 2014) . Κυρίαρχα χαρακτηριστικά αυτού του μοντέλου η εμμονή στην πολιτιστική κληρονομιά, η εξάρτηση από τα κονδύλια της Ε.Ε. (Αυδίκος,
2014), η παρεμβατικότητα, ο εσφαλμένος προσανατολισμός, η κακοδιαχείριση των
κονδυλίων κ.ά.
Όπως παρατηρεί ο Χατζηεμμανουήλ (2007), το ελληνικό δημόσιο έχει φανεί αρκετά
συντηρητικό στις επιλογές του ως προς τη χρηματοδότηση και στήριξη σύγχρονων
δραστηριοτήτων πολιτισμού αλλά εξαιρετικά πλημμελές στη στήριξη της σύγχρονης
πολιτιστικής κληρονομιάς. Πράγματι, στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι:
α) Τα ευρωπαϊκά κονδύλια που κατευθύνθηκαν στον πολιτισμό μέσω Κ.Π.Σ. χρηματοδότησαν κατά 75% περίπου έργα πολιτιστικής κληρονομιάς, που αναφέρεται ως «βαριά βιομηχανία» της χώρας, και κατά 25% τον σύγχρονο πολιτισμό (Αυδίκος, 2014).
β) Η Ελλάδα αντλεί από τον ευρύτερο πολιτιστικό/δημιουργικό τομέα μόλις το 1%
του Α.Ε.Π. της (Πίνακας 1). Βάσει αυτού του στοιχείου, κατατάσσεται στην τρίτη χειρότερη θέση μεταξύ 15 Ευρωπαϊκών χωρών, ως προς τη μετατροπή του πολιτισμικού αγαθού σε οικονομικό προϊόν. Η Γαλλία, στο άλλο άκρο, αντλεί από τον ίδιο τομέα το 3,4% του Α.Ε.Π. της (Σιώψης, 2007).
γ) Η Πολιτιστική Ολυμπιάδα του 2004 κόστισε €146 εκατ. και είχε έσοδα μόνο €4
εκατ., ενώ ο Ο.Π.Ε.Π., που ιδρύθηκε για την οργάνωσή της, έκλεισε με έλλειμμα €14
εκατ. (Χαρδαβέλας, 2012). Εντωμεταξύ, το πολιτιστικό μέρισμα για τον πολίτη ήταν
ελάχιστο και η ποιότητα του συνολικού προϊόντος αμφίβολη (Χατζηεμμανουήλ,
2007).
Περαιτέρω, σύμφωνα με μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2006), ο ελληνικός
πολιτισμός ενισχύθηκε το 2001 από κονδύλια της Ε.Ε. (€119,5 εκατ.), από κρατικά
λαχεία (€85,5 εκατ.) και από εισόδημα του Τ.Α.Π. (€11,5 εκατ.). Επίσης, την περίοδο
2000-2006 ενισχυόταν από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα της Ε.Ε με
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€90 εκατ. ετησίως, κατά μέσο όρο.
Σε σχέση, τέλος με την πολιτιστική χορηγία, Ζούνης (2016) αναφέρει ότι την περίοδο
Οκτώβριος 2007-Μάιος 2009 υπογράφτηκαν 101 χορηγικές συμβάσεις χρηματικής
αξίας €11,8 εκατ., που κατανεμήθηκαν στο ΥΠ.ΠΟ. (21,23%), σε Νομικά Πρόσωπα
ΥΠ.ΠΟ. (20,19%), σε δημοτικούς φορείς (4,06%) και σε μη κερδοσκοπικούς ιδιωτικούς φορείς (54,52%).
Γενικότερα, η δραστηριοποίηση του ιδιωτικού τομέα φαίνεται να περιορίζεται δραστικά
λόγω απουσίας σχετικής κουλτούρας και έλλειψης ουσιαστικών κινήτρων (Πασχαλίδης. 2014). Περιπτώσεις, ωστόσο, όπως το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» δείχνουν ότι
ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να αναλάβει αξιόλογες πρωτοβουλίες και, σε συνεργασία
με το δημόσιο, να επιλύσει χρόνια προβλήματα.
3.4. Προς ένα μεικτό σύστημα χρηματοδότησης
Στην Ευρώπη είναι πλέον διάχυτη η εκτίμηση ότι το μοντέλο χρηματοδότησης πρέπει να κινηθεί πιο κοντά σε αυτό των Η.Π.Α.. Ως εκ τούτου, οι πολιτισμικοί οργανισμοί στρέφονται ολοένα και περισσότερο στην εφαρμογή συστήματος μεικτής οικονομίας, που θα εξασφαλίζει πολλαπλές και αλληλοσυμπληρούμενες πηγές
χρηματοδότησης (Κουρή, 2008).
Στο πλαίσιο αυτό, εκτός από τις πολιτιστικές χορηγίες, τις δωρεές και τη φιλανθρωπία, αναπτύσσονται άλλες εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης, όπως η συμμετοχική χρηματοδότηση ή μικροχρηματοδότηση από το πλήθος (Crowdfunding) και ένας
νέου τύπου πολιτισμικός ακτιβισμός είτε από την κοινωνία των πολιτών (εθελοντικές,
μη κερδοσκοπικές οργανώσεις) είτε από την καλλιτεχνική κοινότητα (αυτοδιαχειριζόμενα σχήματα) (Πασχαλίδης, 2014).
Στη χώρα μας π.χ. το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» παρέδωσε ήδη, με αποκλειστική
δωρεά του στο ελληνικό δημόσιο, νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις για την Εθνική Λυρική Σκηνή και την Εθνική Βιβλιοθήκη, διαψεύδοντας έτσι την όποια καχυποψία για
τη σύμβαση που υπογράφηκε τον Μάρτιο του 2009 (Φαλίδα, 2017).
Επίσης, το Σωματείο «Διάζωμα» δημιούργησε μεταξύ των άλλων και έθεσε σε λειτουργία την πρώτη παγκοσμίως εφαρμογή για ξεναγήσεις με κινητό τηλέφωνο, ενώ
εξασφαλίζει μικροχρηματοδοτήσεις για τα μνημεία μέσω Crowdfunding (Μπένος,
2014).
4. Επιπτώσεις της κρίσης στη χρηματοδότηση του πολιτισμού
H τελευταία οικονομική κρίση οδήγησε αρκετούς πολιτισμικούς οργανισμούς σε συρρίκνωση προσωπικού και δράσεων ή και στο κλείσιμό τους, ως αποτέλεσμα της περικοπής των δημόσιων επιχορηγήσεων, του περιορισμού της γενναιοδωρίας των δωρητών ή των χορηγών και της μειωμένης κατανάλωσης πολιτισμικών προϊόντων
(Πασχαλίδης, 2014).
Η Λούβη (2014) παρατηρεί σχετικά ότι το κράτος δεν είναι δυνατό να προτάσσει τη
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χρηματοδότηση του πολιτισμού όταν οι πολιτικές και κοινωνικές ανάγκες είναι εξαιρετικά πιεστικές. Σε τέτοιες περιόδους οι χορηγοί του πολιτισμού μειώνονται εκ των
πραγμάτων ή και εξαφανίζονται.
4.1. Οι επιπτώσεις στις Η.Π.Α.
Η μείωση της δημόσιας αλλά και της ιδιωτικής χρηματοδότησης προκάλεσε και στις
Η.Π.Α απολύσεις προσωπικού, περιορισμό δραστηριοτήτων ή κλείσιμο πολιτιστικών
οργανισμών. Στα τέλη του 2011, για παράδειγμα, η Opera Boston, η δεύτερη μεγαλύτερη λυρική σκηνή της Βοστώνης, αναγκάστηκε να κλείσει λόγω απόσυρσης του βασικού χορηγού, που κάλυπτε πάνω από το 15% των εσόδων της.
Η διαφορά έγκειται στο ότι εδώ οι επιπτώσεις δεν είχαν μεγάλη διάρκεια, κυρίως λόγω
της δραστηριότητας του ιδιωτικού τομέα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2012, τέσσερα
χρόνια μετά την έναρξη της κρίσης, τα περισσότερα μουσεία ανέφεραν αύξηση των
ετήσιων εσόδων τους, η οποία οφειλόταν στη βελτίωση των ιδιωτικών πηγών χρηματοδότησής τους (Πασχαλίδης, 2014).
4.2. Οι επιπτώσεις στην Ευρώπη
Έρευνα για τα έτη 2009–2011 δείχνει ότι οι περικοπές των δημόσιων δαπανών για
τον πολιτισμό ήταν σημαντικές αλλά λιγότερο ομοιογενείς απ’ ό τι αναμενόταν. Από
τις 21 ευρωπαϊκές χώρες που παρείχαν στοιχεία, οι 9 ανέφεραν απώλειες από 4% (Αυστρία) μέχρι και 26% (Ελλάδα), άλλες 9 εμφάνιζαν αύξηση από 5% (Βέλγιο, Γαλλική
Κοινότητα) μέχρι 38% (Ουκρανία), ενώ στις υπόλοιπες 3 οι τακτικοί προϋπολογισμοί
παρέμειναν στα ίδια περίπου επίπεδα (Wiesand, 2011).
Πιο δραματικές ήταν οι περικοπές στις χώρες που έπληξε περισσότερο η κρίση. Έτσι,
η Πορτογαλία προέβη σε μειώσεις της τάξης του 30%, η Ισπανία περιόρισε το 2012
τις δαπάνες των πολιτισμικών οργανισμών στο μισό αυτών του 2009, ενώ η Ιταλία
το 2011-2014 τις μείωσε κατά το 1/3 (€1.42 δισ.). Αλλά και στη Μ. Βρετανία η μείωση των κονδυλίων του κρατικού προϋπολογισμού ήταν για το 2014-2015 της τάξης του 31%, ενώ στην Ολλανδία και στη Γαλλία ήταν 25% και 4,5%, αντίστοιχα, για
το 2013. Αντίθετα, η Γερμανία ανακοίνωσε, για όγδοη συνεχή χρονιά, αύξηση κατά
8%, αν και στη συνέχεια επιχείρησε εξορθολογισμό των δαπανών (Πασχαλίδης,
2014).
4.3. Οι επιπτώσεις στη χώρα μας
Στην Ελλάδα οι επιπτώσεις της κρίσης είναι μεγαλύτερης έντασης αλλά και διάρκειας.
Ενδεικτικά, στη σχετική βιβλιογραφία αναφέρεται ότι:
α) Οι επιχειρήσεις του ευρύτερου δημιουργικού/πολιτιστικού τομέα, από 54.000 που
ήταν το 2008 περιορίστηκαν στις 39.500 το 2013, δηλαδή μειώθηκαν κατά 27,5%.
Και αυτό παρόλο που στην Ευρώπη συνολικά ο αριθμός των επιχειρήσεων του ίδιου
τομέα σημείωνε αύξηση της τάξης του 31%. Την ίδια περίοδο ο κύκλος εργασιών υποδιπλασιάστηκε (από €12,5 δισ. σε €5,2 δισ.), ενώ η απασχόληση μειώθηκε κατά 28%.
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(Αδόσογλου, 2015). Οι παραπάνω διακυμάνσεις αποδίδονται με το Διάγραμμα 2.
β) Τα κονδύλια του κρατικού προϋπολογισμού για το ΥΠ.ΠΟ. ακολουθούν συνεχή πτωτική πορεία (Διαγράμματα 3 και 4). Το 2009 ήταν €819 εκατ., το 2010 μειώθηκαν
σε €732 εκατ., το 2011 είχαν προϋπολογισθεί €647 εκατ. αλλά τελικά δόθηκαν
€534 εκατ. και για το 2012 προβλέπονταν €573 εκατ. (Καρούτα, 2012). Επίσης,
το 2001 τα ίδια κονδύλια αντιπροσώπευαν το 0,35% του ελληνικού Α.Ε.Π. (European
Parliament, 2006), ενώ το 2011 μόλις το 0,23% (ASFE, 2015). Βάσει του τελευταίου
ποσοστού, η Ελλάδα κατατάσσεται προτελευταία μεταξύ 20 ευρωπαϊκών χωρών. Τέλος, στον Πίνακα 5, φαίνεται ότι οι κρατικές πολιτιστικές επιχορηγήσεις από €20,086
εκατ. που ήταν το 2009 μειώθηκαν σε €5,492 εκατ. το 2012 (Τροχόπουλος, 2016).
γ) Το 2012 τα μουσεία μείωσαν ωράριο λειτουργίας και τιμή εισιτηρίων, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πτώση της επισκεψιμότητάς τους κατά 30% (Αδαμοπούλου, 2012). Όμως, το πρώτο τρίμηνο του 2013 μετρήθηκε αύξηση της επισκεψιμότητας κατά 19% και των εσόδων κατά 32,2%, κυρίως λόγω μεγαλύτερου αριθμού
τουριστικών αφίξεων. Βάσει αυτού του στοιχείου η Θερμού (2013) συμπεραίνει ότι
ο εξωτερικός τουρισμός μπορεί να αποτελέσει τη βασικότερη ελπίδα επιβίωσης πολλών πολιτισμικών οργανισμών.
5. Επίλογος
Ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής κρίσης, ο πολιτισμός δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πολυτέλεια αλλά ως αναγκαία προϋπόθεση για την επιστροφή στην ανάπτυξη.
Στην κατεύθυνση αυτή, εκτός από το δημόσιο, που ο ρόλος του είναι ουσιαστικός και
αναμφισβήτητος, μπορεί και ο ιδιωτικός τομέας να αναλάβει με επιτυχία σημαντικές
πρωτοβουλίες. Με μια βασική προϋπόθεση. Ότι η πολιτεία θα έχει πάρει όλα εκείνα
τα μέτρα που θα προστατεύουν την καλλιτεχνική δημιουργία από τον μονοπωλιακό
έλεγχο και την επιρροή του ιδιωτών χρηματοδοτών. Έτσι μπορεί να υπάρξει και η αναγκαία σταδιακή υπέρβαση των αντιλήψεων για το ασυμβίβαστο πολιτισμού και αγοράς.
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3o βραβείο
ΕΛΙΝΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Δημιουργικές - Πολιτιστικές Bιομηχανίες
Μια θεωρητική προσέγγιση στη δημιουργική οικονομία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η σύνδεση μεταξύ πολιτισμού, δημιουργικότητας και οικονομικής δραστηριότητας είναι ένα θέμα που απασχολεί έντονα τις τελευταίες δεκαετίες, τόσο την ακαδημαϊκή έρευνα όσο και τους φορείς χάραξης αναπτυξιακής πολιτικής. Στη σύγχρονη
βιβλιογραφία έννοιες όπως «δημιουργική οικονομία», «δημιουργική πόλη», «δημιουργική τάξη», «δημιουργικές και πολιτιστικές βιομηχανίες» θεωρούνται κυρίαρχες
για την ανάπτυξη πόλεων, περιφερειών και κρατών παγκοσμίως. Η παρούσα εργασία
μελετά τους όρους «Δημιουργικές Βιομηχανίες» (Creative Industries) και «Πολιτιστικές Βιομηχανίες» (Cultural Industries) -αν και δεν χαρακτηρίζονται από την κλασική έννοια της βιομηχανικής παραγωγής- ως μια συνεχώς αναπτυσσόμενη και ιδιαίτερα
δυναμική συνιστώσα της οικονομίας των πόλεων και των κρατών καθώς τα τελευταία
χρόνια βρίσκονται στο επίκεντρο των διεθνών και ευρωπαϊκών στρατηγικών ανάπτυξης.
Η παρούσα εργασία αποτελεί μέρος της εργασίας που εκπονήθηκε κατά το α' εξαμήνο σπουδών στο Δ.Π.Μ.Σ. Μουσειολογίας-Διαχείρισης Πολιτισμού και διαρθρώνεται σε τρία κεφάλαια: Στο πρώτο επιχειρείται ο προσδιορισμός των εννοιών της
δημιουργικότητας καθώς και των συναφών όρων “δημιουργική οικονομία”, “δημιουργική τάξη”, “δημιουργική πόλη”. Στο δεύτερο παρουσιάζεται η ταξινόμηση των πολιτιστικών βιομηχανιών. Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο καταγράφονται κάποια βασικά
οφέλη τους σε επίπεδο οικονομίας, κοινωνίας και βιωσιμότητας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
1.1 δημιουργικότητα
Τις τελευταίες δεκαετίες η έννοια της δημιουργικότητας δεν θεωρείται μόνο χαρακτηριστικό στοιχείο των καλλιτεχνών, αλλά έχει βρεθεί στο κέντρο των συζητήσεων γύρω από τη χάραξη πολιτικών τοπικής και αστικής ανάπτυξης ως ένα βασικό
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συστατικό για τη βελτίωση και τη τόνωση της οικονομίας καθώς και για τη συμβολή
της στην αειφόρο ανάπτυξη (KEA and European Affairs 2009, Florida 2002, Landry
και Bianchini 1995). Mε σκοπό να γίνει περισσότερο κατανοητός ο ρόλος της δημιουργικότητας σε σχέση με την νέα τάξη πραγμάτων στις πόλεις, η UNCTAD (2010:4)
πρότεινε τέσσερις τύπους δημιουργικότητας:
• καλλιτεχνική δημιουργικότητα: προϋποθέτει την φαντασία και την ικανότητα παραγωγής πρωτότυπων ιδεών και νέων τρόπων ερμηνείας του κόσμου μέσα από κείμενα, ήχους, εικόνες
• επιστημονική δημιουργικότητα: περιλαμβάνει την περιέργεια και την επιθυμία για
πειραματισμούς και νέες πρακτικές στην επίλυση προβλημάτων
• οικονομική δημιουργικότητα: αποτελεί μια δυναμική διαδικασία, η οποία οδηγεί
στην καινοτομία στον κλάδο της τεχνολογίας, της επιχειρηματικής πρακτικής, του
μάρκετινγκ κι έτσι συνδέεται στενά με την απόκτηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων
στην οικονομία
• τεχνολογική δημιουργικότητα: συμπεριλαμβάνεται, περισσότερο ή λιγότερο, και
στους τρεις παραπάνω τύπους δημιουργικότητας.
Ανεξάρτητα όμως από τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύεται, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η δημιουργικότητα αποτελεί βασικό στοιχείο για τον καθορισμό του πεδίου
εφαρμογής των δημιουργικών βιομηχανιών και της δημιουργικής οικονομίας. (UNCTAD, 2008: 9)
1.2 δημιουργική οικονομία
Η έννοια της δημιουργικής οικονομίας είναι μια πολυδιάστατη κι υπό διαμόρφωση
έννοια που κερδίζει έδαφος στη σύγχρονη σκέψη της οικονομικής ανάπτυξης (UNCTAD, 2010). Αποτελεί μια μετατόπιση από τα συμβατικά μοντέλα προς μια διεπιστημονική προσέγγιση που αναπτύσσεται στο χώρο μεταξύ οικονομίας, πολιτισμού και
τεχνολογίας και ασχολείται με την αλληλεπίδραση τους. Επικεντρώνεται στην επικράτηση των υπηρεσιών «δημιουργικού» περιεχομένου και προτείνει την υιοθέτηση
αποτελεσματικών διατομεακών μηχανισμών και καινοτόμων πολιτικών δράσεων. Έχει
τη δυνατότητα να παράγει εισόδημα και θέσεις εργασίας και να συμβάλλει στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της πολιτιστικής πολυμορφίας και της ανθρώπινης
ανάπτυξης (UNCTAD, 2010:10). Στις εκδόσεις της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών
για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (2008 και 2010) υπό τον όρο “δημιουργική οικονομία” εννοούνται όλες οι δραστηριότητες και πρακτικές που βασίζονται στην δημιουργικότητα και στην καινοτομία και βρίσκονται στην καρδιά αυτών που ονομάζονται
με μία φράση «πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες.
1.3 δημιουργική τάξη
Η έννοια της “δημιουργικής τάξης” (creative class) αναπτύχθηκε πρόσφατα από
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τον αμερικανό οικονομολόγο Richard Florida (2002, 2005). Για τον Florida (2005) η
δημιουργική τάξη συνιστά μια νέα οικονομική δύναμη, το λεγόμενο δημιουργικό κεφάλαιο της κοινωνίας, το οποίο όπως υποστηρίζει ο ίδιος μπορεί να αποτελέσει το
βασικό κεφάλαιο για την οικονομική ανάπτυξη των πόλεων ή και ολόκληρων περιοχών. Τονίζει, επιπλέον, την ανάγκη να κατανοήσουν οι τοπικές αρχές των πόλεων τη
σημασία προσέλκυσης και διατήρησης αυτών των ανθρώπων, ώστε να δημιουργήσουν
το «δημιουργικό» δυναμικό που είναι απαραίτητο για την οικονομική τους ανάπτυξη
στη σύγχρονη διεθνοποιημένη οικονομία.
Ο ορισμός που δίνει ο Florida για τη δημιουργική τάξη αναφέρεται στο ολοένα
αυξανόμενο μέρος του ανθρώπινου δυναμικό, το οποίο χαρακτηρίζεται από υψηλό
επίπεδο μόρφωσης, έχει αναπτύξει γνώσεις και δεξιότητες και εργάζεται σε ανώτερες
και υψηλά αμειβόμενες θέσεις. Αυτό που, κατά τον Florida, χαρακτηρίζει τα μέλη
της δημιουργικής τάξης είναι ότι είναι σε θέση να παράγουν καινούρια και πρωτότυπα
πράγματα: ιδέες, γνώση, προϊόντα, σχέδια. Η τάξη αυτή μετακινείται προς τόπους με
υψηλές συγκεντρώσεις ανάπτυξης καινοτομιών και παραγωγής «δημιουργικών προϊόντων», σε μέρη όπου ανατρέφεται και ευδοκιμεί η δημιουργικότητά τους, τις δημιουργικές πόλεις (Florida, 2002).
1.4 δημιουργική πόλη
Η δημιουργικότητα ήταν παρούσα σε πολλές πόλεις ανά τους αιώνες, απλώς είχε
ίσως διαφορετικό όνομα: ευστροφία, ικανότητα ή ευρηματικότητα. Ιστορικά, οι πόλεις χρειάζονταν τη δημιουργικότητα για να λειτουργήσουν (Landry and Bianchini,
1995), σήμερα όμως γίνεται ιδιαίτερος λόγος γύρω από τη δημιουργικότητα και τη
δημιουργική πόλη. Ο οικονομικός ρόλος των πόλεων στην μεταβιομηχανική εποχή,
γίνεται όλο και πιο σημαντικός για τη διαμόρφωση των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης ενώ έννοιες όπως η δημιουργικότητα και η δημιουργική οικονομία εντοπίζονται και αναφέρονται κυρίως στην οικονομία των πόλεων (UNCTAD 2010). Ο
πολιτισμός και η δημιουργικότητα διαδραματίζουν σε αρκετές περιπτώσεις σπουδαίο
ρόλο στις οικονομικές δραστηριότητες των πόλεων, αποκτούν ιδιαίτερο βάρος και σημασία στην ατζέντα του αστικού σχεδιασμού και αποτελούν κρίσιμα ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα των πόλεων (Γοσποδίνη και Μπεριάτος, 2006). Ο Florida (2002,
2005) τάσσεται υπέρ αυτής της άποψης και προτείνει την έννοια της δημιουργικής
πόλης, η οποία περιγράφει ένα αστικό σύνολο, όπου ποικίλες πολιτιστικές δραστηριότητες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της οικονομικής και κοινωνικής λειτουργίας του. Οι πόλεις αυτές έχουν την τάση να αναπτύσσονται πάνω σε μία ισχυρή
κοινωνική και πολιτιστική υποδομή, να συγκεντρώνουν υψηλά ποσοστά δημιουργικής
απασχόλησης και να είναι ιδιαίτερα ελκυστικές στις ξένες επενδύσεις, λόγω των καθιερωμένων πολιτιστικών εγκαταστάσεων τους (UNCTAD 2010).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
2.1 Η ανάδυση των δημιουργικών και πολιτιστικών βιομηχανιών
Στην καρδιά της δημιουργικής οικονομίας, της δημιουργικής τάξης και της δημιουργικής πόλης συναντάμε τις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες.
Οι κοινωνικές, πολιτικές, πολιτισμικές και οικονομικές αλλαγές που σημειώθηκαν
τις τελευταίες δεκαετίες οδήγησαν τις δημόσιες πολιτικές και τις θεωρητικές προσεγγίσεις να στραφούν προς τις δημιουργικές βιομηχανίες. Μετά το 1980, η παραγωγή στους κλάδους της μεταποίησης και του πρωτογενούς τομέα αντικαταστάθηκε
απο τους κλάδους των υπηρεσιών, οι οποίοι ανέβασαν εξαιρετικά τα επίπεδα παραγωγής και απασχόλησης. Μέσα από αυτήν την διαρθρωτική αλλαγή στις σύγχρονες
δυτικές οικονομίες αναδύθηκε μια νέα μεσαία ταξη με υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα και ανώτατη μόρφωση. Αυτά τα χαρακτηριστικά της νέας τάξης άσκησαν πιέσεις για μεγαλύτερη κατανάλωση συμβολικών αγαθών και για ένα καλύτερο επίπεδο
διαβίωσης στις πόλεις, πράγμα που συνδέεται άρρηκτα με την πολιτιστική παραγωγή.
(Αυδίκος, 2014:23)
Σύμφωνα με την Λαζαρέτου (2014), “η ύπαρξη ενός καταναλωτικού κοινού πρόθυμου να καταναλώσει πολιτιστικά αγαθά, η διάθεση επαρκών χρηματικών κεφαλαίων είτε με τη μορφή επιχορηγήσεων είτε με τη μορφή επενδύσεων-δανείων, το
διαθέσιμο ανθρώπινο κεφάλαιο και η προσφορά δημιουργών συνετέλεσαν στη «συνάντηση» της παραδοσιακής βιομηχανίας και εν γένει της οικονομίας με τον πολιτισμό και τη δημιουργικότητα”.
2.2 Ταξινόμηση πολιτιστικών βιομηχανιών
Σύμφωνα με τον ορισμό που προτείνει η UNESCO, “πολιτιστική” χαρακτηρίζεται
η βιομηχανία η οποία συνδυάζει τη δημιουργία, την παραγωγή και την εμπορευματοποίηση άυλης εργασίας, πολιτιστικής φύσης, το αντικείμενο της οποίας συνήθως
προστατεύεται από κανόνες πνευματικών δικαιωμάτων και μπορεί να πάρει τη μορφή
αγαθού ή υπηρεσίας. Η έννοια της «πολιτιστικής βιομηχανίας» αναφέρεται στις βιομηχανίες των οποίων η έμπνευση προέρχεται από την κληρονομιά, την γνώση της παράδοσης και τα καλλιτεχνικά στοιχεία της δημιουργικότητας ενώ η έννοια της
«δημιουργικής βιομηχανίας» δίνει έμφαση στο άτομο και τη δημιουργικότητά του,
την καινοτομία, την ικανότητα και το ταλέντο της εκμετάλλευσης της πνευματικής
ιδιοκτησίας (UNESCO, 2009).
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ενιαίος ορισμός ή μια κοινώς αποδεκτή μεθοδολογία
για την ταξινόμηση των δημιουργικών και πολιτιστικών βιομηχανιών. Οι δυσκολίες
στην διατύπωση ενός ενιαίου ορισμού των πολιτιστικών βιομηχανιών οδήγησαν στην
ανάγκη σύνταξης ενός ολοκληρωμένου πλαισίου συλλογής στατιστικών για τον πολιτισμό, το οποίο διατυπώθηκε το 1972 από την σύνοδο πολιτισμού της UNESCO.
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Η ταξινόμηση των δέκα κατηγοριών του πολιτισμού, όπως διαμορφώθηκε στην περίοδο 1979-1996 έχει ως εξής (Βερνίκος 2005:23-37):
Πολιτισμική Κληρονομιά Έντυπα/Λογοτεχνία Μουσική Παραστατικές τέχνες Παραγωγή, προβολή και έκθεση εικονικών και πλαστικών τεχνών Κινηματογράφος, Βίντεο και Φωτογραφία Ραδιοτηλεόραση Κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες
Αθλήματα (σπορ) παιχνίδια Φύση, περιβάλλον
Ιστορικά μνημεία Λογοτεχνική και συγγραφική δημιουργία Μουσική δημιουργία
Δημιουργία έργων παραστατικών τεχνών,Ζωγραφική Γλυπτική Γραφικές τέχνες Κινηματογραφική παραγωγή Ράδιο Σύλλογοι, σωματεία και ενώσεις Αθλητικές δραστηριότητες, αγώνες και αθλητικά σωματεία
Αρχαιολογική κληρονομία Βιβλία, φυλλάδια και συναφή έντυπα συναυλίες, ρεσιτάλ,
χορωδίες, παραστάσεις Δραματικές παραστάσεις Βιοτεχνίες τέχνης Βιντεογραφία
και ψηφιακή DVD κινηματογραφία Τηλεόραση Πολυκέντρα, πολιτιστικές πρωτοβουλίες, ερασιτεχνικές δραστηριότητες, εθελοντισμός Παραγωγή και χρήση αθλητικού εξοπλισμού, κατασκευή και διαχείριση χώρων άθλησης και αγώνων
Αρχιτεκτονική κληρονομιάΕφημερίδες και περιοδικά Έντυπη δημοσίευση μουσικών
έργων Χορογραφικές παραστάσεις Άλλες μορφές εικονικών και πλαστικών τεχνών
Διάθεση κινηματογραφικών έργων, βίντεο και DVD Δορυφορικές και διαδικτυακές
εκπομπές Κοινωνικές και πολιτισμικές πρακτικές και δρώμενα Προβολή αγωνιστιών
θεαμάτων, Μουσεία Διάθεση, κυκλοφορία και εμπορία βιβλίων και εντύπων
όπερα, οπερέτα τσίρκο, μιούζικ χολ, καμπαρέ, θεάματα, θέατρο σκιών
Προβολή, απεικόνιση και έκθεση έργων εικονικών και πλαστικών τεχνών
Προβολή κινηματογραφικών έργων, βίντεο και DVD Παραγωγή ραδιοτηλεοπτικών
προγραμμάτων Οικογενειακή ζωή και εορτές
Παιχνίδια (δημιουργία, παραγωγή, διάθεση, χρήση κ.ά.)
Αρχεία Υπηρεσίες βιβλιοθηκών δίσκοι, κασέτες, CD Οπτικοακουστική καταγραφή
παραστάσεων και δρώμενων Διάθεση και εμπορία έργων εικονικών και πλαστικών
τεχνών Φωτογραφία (λήψη, εκτύπωση, ψηφιοποίη
ση, έκθεση) Εκπαίδευση προσωπικού Κοινοτική ζωή και εορτές Αθλητική εκπαίδευση
Άυλη κληρονομίαΒοηθητικές υπηρεσίες για την παραγωγή εντύπων και λογοτεχνικών
έργων Διάθεση και εμπορία καταγεγραμμένης οπτικοακουστικής και έντυπης μουσικής Εκπαίδευση (εκτός της επίσημης σχολικής) Εκπαίδευση (εκτός της επίσημης σχολικής) Καλλιτεχνική φωτογραφία (φιλμ και ψηφιακή) Ατομικές πρακτικές
Άλλες δράσεις, ενέργειες και εξοπλισμοί σχετικοί με τα σπορ και τα παιχνίδια.
Παραγωγή και εμπορία μουσικών οργάνων Βοηθητικές δραστηριότητες απαραίτητες για την παρουσίαση παραστάσεων Εκπαίδευση κινηματογράφου και φωτογραφίας
Άλλα κοινωνικά και πολιτισμικά δρώμενα Μουσική εκπαίδευση (εκτός της επίσημης
σχολικής)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
Ο Ηesmondhalgh θεωρεί ότι η σπουδαιότητα των πολιτιστικών βιομηχανιών συνίσταται στα εξής:
α) Οι πολιτιστικές βιομηχανίες κατασκευάζουν και διακινούν σύνθετα κι αμφιλεγόμενα νοήματα, τα οποία επηρρεάζουν την αντίληψή μας για τον κόσμο, β) διαχειρίζονται την δημιουργικότητα και την γνώση και γ) είναι φορείς οικονομικής, κοινωνικής
και πολιτιστικής αλλαγής (Hesmondhalgh, 2013). Αν και θεωρείται δύσκολο να μετρηθούν με ακρίβεια οι επιπτώσεις της δημιουργικής οικονομίας και των συναφών
δραστηριοτήτων, θα γίνει εδώ μια προσπάθεια να ανιχνευτούν τα οφέλη που προκύπτουν από τις δημιουργικές-πολιτιστικές βιομηχανίες σε επίπεδο οικονομίας, κοινωνίας και βιώσιμης ανάπτυξης .
3.1 Οικονομικές επιπτώσεις
Σύμφωνα με τους Γοσπόνδινη και Μπεριάτο (2006) οι πολιτιστικές δραστηριότητες θεωρούνται πλέον ο σημαντικότερος μοχλός μεγέθυνσης της αστικής οικονομίας, ενώ όλο και πιο πολλές πόλεις ανά το κόσμο χρησιμοποιούν την έννοια
δημιουργική πόλη για να αναζωογονήσουν την κοινωνικό-οικονομική τους ανάπτυξη,
ενθαρρύνοντας τις δημιουργικές δραστηριότητες και προσελκύοντας δημιουργικούς
εργαζομένους (UNCTAD 2010).
Τα διεθνή δεδομένα του UNCTAD δείχνουν ότι το διεθνές εμπόριο σε πολιτιστικά
αγαθά κι υπηρεσίες άγγιξε τα US$624 δις το 2011, από US$ 559.5 δις το 2010. Το
διεθνές, δηλαδή, εμπόριο στα πολιτιστικά προιόντα υπερδιπλασιάστηκε από το 2002
ως το 2011 -η τελευταία χρονιά για την οποία έχουμε διαθέσιμα στοιχεία. Ο μέσος
όρος δηλαδή ανάπτυξης σε αυτην την περίοδο είναι 8.8 τα εκατό. Τα παρακάτω διαγράμματα καταδεικνύουν ακριβώς αυτό: ο τομέας των δημιουργικών-πολιτιστικών
βιομηχανιών επεκτείνεται με σταθερούς ρυθμούς και η αξία του (οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική) αυξάνεται συνεχώς (Creative Economy Report,2013).
3.2 Κοινωνικές επιπτώσεις
Σε κοινωνικό επίπεδο το σπουδαιότερο όφελος των δημιουργικών βιομηχανιών
είναι η συμβολή τους στην απασχόληση. Σύμφωνα με την έκθεση του UNCTAD (2010)
υπολογίζεται πως ένα ποσοστό 2% – 8% του εργατικού δυναμικού παγκοσμίως απασχολείται στον τομέα των δημιουργικών βιομηχανιών. Το συγκεκριμένο ανθρώπινο
δυναμικό χαρακτηρίζεται από ειδικές δεξιότητες, προσόντα υψηλού επιπέδου και συνήθως υψηλότερες απολαβές, ιδιαίτερα στις βιομηχανίες με υψηλή συγκέντρωση δημιουργικών συντελεστών παραγωγής όπως το θέατρο ή η παραγωγή ταινιών. Αυτό
είναι πολύ σημαντικό για μια κοινωνία μιας και οι άνθρωποι αυτοί έχουν τη δυνατότητα να «κινητοποιούν» την τοπική οικονομία και να διαχέουν γνώσεις και δεξιότητες
μέσω της προσωπικής τους εξέλιξης.
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Επιπλέον, οι δημιουργικές βιομηχανίες συντελούν στην συρρίκνωση του χάσματος των δύο φύλων στα ποσοστά απασχόλησης, άρα προάγουν μια κοινωνία ίσων
ευκαιριών. Δεδομένου ότι πολλές γυναίκες εργάζονται στην παραγωγή έργων τέχνης,
κοσμημάτων, χώρους σχετικούς με τη μόδα και τη διοργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων, η δημιουργική οικονομία μπορεί να συμβάλλει καταλυτικά στην προώθηση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στο δημιουργικό εργατικό δυναμικό.
Τέλος, οι δημιουργικές-πολιτιστικές βιομηχανίες συμβάλλουν στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής. Σε τοπικό επίπεδο, η δημιουργική οικονομία περιλαμβάνει πολιτιστικές δραστηριότητες, οι οποίες οδηγούν σε σύνδεση των κοινωνικών
ομάδων και σε κοινωνική ένταξη. Για παράδειγμα, πρωτοβουλίες που σχετίζονται με
κοινοτικά προγράμματα τεχνών υποστηρίζουν την οικοδόμηση ενός τοπικού κοινωνικού κεφαλαίου και ενισχύουν τα κίνητρα των ανθρώπων να απασχοληθούν στη ζωή
μιας κοινότητας, παρέχοντας δεξιότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν επωφελώς
σε τοπικές δημιουργικές βιομηχανίες. Επιπλέον, η δημιουργική δραστηριότητα μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι σημαντική για την ατομική υγεία και την ψυχική ευεξία.
(Μαλισιόβα, 2014)
3.3 Αειφορία
Οι δημιουργικές βιομηχανίες συμβάλλουν επίσης στην αειφόρο ανάπτυξη. Πέρα
από την εφαρμογή της στο φυσικό περιβάλλον, η έννοια της «βιωσιμότητας» έχει ευρύτερο πεδίο εφαρμογών. Το υλικό και άυλο πολιτιστικό κεφάλαιο μιας κοινότητας,
ενός έθνους ή μιας περιοχής είναι κάτι που πρέπει να διατηρηθεί για τις επόμενες γενιές όπως ακριβώς οι φυσικοί πόροι και τα οικοσυστήματα θα πρέπει να διαφυλαχθούν για να εξασφαλισθεί η συνέχιση της ανθρώπινης ζωής στον πλανήτη (Arts
Council England, 2013). Η πολιτιστική βιωσιμότητα αποτελεί μια διαδικασία ανάπτυξης, η οποία υποστηρίζει όλους τους τύπους των πολιτιστικών περιουσιακών στοιχείων, που προέρχονται από μειονοτικές γλώσσες και παραδοσιακές τελετουργίες,
έργα τέχνης και τέλος, παραδοσιακά κτίρια και χώρους.
Ο κύριος πόρος για τις δημιουργικές δραστηριότητες είναι η δημιουργικότητα,
ένας φυσικός πόρος σε αφθονία στον κόσμο, “ο ύστατος οικονομικός πόρος” (Florida,
2002:13). Η παραγωγή δημιουργικών βιομηχανιών είναι συνήθως λιγότερο εξαρτημένη από τη βαριά βιομηχανική υποδομή και μπορεί εύκολα να ακολουθήσει τους
κανόνες και τους στόχους που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος και
στη διατήρησή του. Επιπλέον, υπάρχει μια πρόσφατη τάση προς τον ηθικό καταναλωτισμό. Τόσο οι παραγωγοί όσο και οι καταναλωτές των δημιουργικών προϊόντων
κάνουν προσπάθειες να προωθήσουν την υπεύθυνη χρήση της βιοποικιλότητας του
πλανήτη, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν την αναπτυξιακή διάσταση της δημιουργικής
οικονομίας. (UNCTAD, 2010).
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, βιώνουμε μια εποχή όπου οι νέες οικονομικές
πραγματικότητες και οι νέοι τρόποι παραγωγής διαμορφώνουν νέα δεδομένα. Η δημιουργικότητα αναδεικνύεται σε κορυφαίο παράγοντα δημιουργίας ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος για την προσωπική, κοινωνική και οικονομική πρόοδο. Ως βασική
πτυχή της ανθρώπινης φύσης, υπήρχε και συνεχίζει να αποτελεί άυλο περιουσιακό
στοιχείο με αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων, καινοτόμων και παραγωγικών διαδικασιών. Η νέα «δημιουργική» οικονομία επικεντρώνεται στην επικράτηση των υπηρεσιών
«δημιουργικού» περιεχομένου και έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί εισόδημα, θέσεις
εργασίας και να συμβάλλει στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της πολιτιστικής
πολυμορφίας και της οικονομικής ανάπτυξης. Οι δημιουργικές βιομηχανίες που βασίζονται στη γνώση, την πρωτοτυπία, τη φαντασία και την καινοτομία, αναδεικνύονται σε κορυφαίο παράγοντα διαμόρφωσης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε τοπικό
και περιφερειακό επίπεδο.
Πολλές πόλεις και περιοχές, διεθνώς, έχουν αξιοποιήσει το ανθρώπινο δημιουργικό τους κεφάλαιο επενδύοντας σε στρατηγικές και πολιτικές που προάγουν ισχυρές
ταυτότητες στα διάφορα μεγάλα πεδία της δημιουργικής οικονομίας: μουσική, κινηματογράφος, λογοτεχνία, εφαρμοσμένες και καλές τέχνες. Στην Ελλάδα, δυστυχώς,
δεν έχει ανοίξει ένας ουσιαστικός διάλογος γύρω από την αξιοποίηση του σημαντικού
αυτού κεφαλαίου που διαθέτουν οι πόλεις και οι περιοχές της και ως συνέπεια δεν
έχουν ενεργοποιηθεί αντίστοιχες πολιτικές. Εν μέσω της πρόσφατης οικονομικής κρίσης η επένδυση στο χώρο του πολιτισμού και της δημιουργικότητας φαντάζει πιο
αναγκαία από ποτέ, καθώς δεν απαιτεί μεγάλα χρηματικά κεφάλαια. Απαιτεί όμως ευστροφία, φαντασία, δημιουργική αντίληψη, ποιότητα έκφρασης, εξωστρέφεια, δεξιοτεχνία, ικανοποιητικό βαθμό προσαρμοστικότητας στις μεταβαλλόμενες συνθήκες,
συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση.
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4o βραβείο
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

Όσοι αγαπούν την ελευθερίαν, την λογικήν και το κάλλος θα βλέπουν την Ελλάδα
ως την λαμπράν πρωίαν τού Δυτικού πολιτισμού, ο οποίος, παρ’ όλα του τα ελαττώματα, είναι η τροφή και η ζωή μας.
Will Durant, 1885-1981,
Αμερικανός ιστορικός & φιλόσοφος
Εισαγωγή
Τα τελευταία 8 χρόνια η ελληνική οικονομία μαστίζεται από αλλεπάλληλα δημοσιονομικά ελλείμματα. Ο δείκτης ανεργίας των νέων είναι ο υψηλότερος της Ευρώπης των 28, ενώ πολλοί απ’ αυτούς καλούνται να αναζητήσουν την επαγγελματική
τους αποκατάσταση στο εξωτερικό. Με αυτά τα δεδομένα, καθίσταται αναγκαία η
υιοθέτηση δημοσιονομικής πολιτικής που θα ενισχύει κλάδους με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, που μπορούν να απορροφήσουν μεγάλο όγκο εργατικού δυναμικού. Ένας
απ’ αυτούς είναι και ο κλάδος του πολιτισμού, ο οποίος αποτελεί βασική διέξοδο της
χώρας απ’ την κρίση (Vesela & Klimova, 2014, Boccella & Salerno, 2016).
Ο τομέας των πολιτιστικών βιομηχανιών βρίσκεται υψηλά στην ατζέντα προτεραιοτήτων και της ΕΕ με την εκκίνηση του επταετούς αναπτυξιακού προγράμματος
«Δημιουργική Ευρώπη» (Europa.eu). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέχει χρηματοδότηση σε τουλάχιστον 2500 καλλιτέχνες και επαγγελματίες του χώρου, ενώ θα δοθούν στις μικρές επιχειρήσεις εγγυημένα τραπεζικά δάνεια ύψους μέχρι και 750 εκ.
€ (Europa.eu). Με αυτόν τον τρόπο, η ΕΕ αποσκοπεί στην ανάδειξη της πολιτιστικής
κληρονομιάς της Ευρώπης, η οποία δεν περιορίζεται μόνο στα ιστορικά της μνημεία,
αλλά αναδεικνύει ζωντανές εκφράσεις και παραδόσεις τοπικών κοινωνιών (Efentaki
& Dimitropoulos, 2015). Ταυτόχρονα, στοχεύει στην ενίσχυση των νέων καλλιτεχνών
που δημιουργούν καινοτόμα προϊόντα κουλτούρας και πολιτισμού πραγματοποιώντας
τεχνολογικές παρεμβάσεις σε παραδοσιακές μορφές τέχνης, καθώς όπως είχε πει και
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ο Arnold J. Toynbee: «Ο πολιτισμός είναι μία κίνηση, όχι μία κατάσταση. Είναι ένα ταξίδι, όχι ένα λιμάνι».
Στα πλαίσια της αναγκαιότητας ανάπτυξης του κλάδου του πολιτισμού στη χώρα
και της έντονης ενασχόλησης της διεθνούς κοινότητας με αυτόν, η παρούσα εργασία
επικεντρώνεται στην ανάδειξη του ζητήματος. Πιο συγκεκριμένα, θα αναλυθεί ο όρος
«πολιτιστικές βιομηχανίες» και θα τονιστεί η επιρροή της πορείας τους από την κρίση
χρέους της χώρας. Στη συνέχεια, θα γίνει μία σύγκριση του κλάδου στην πρωτεύουσα
και την περιφέρεια, ενώ θα δοθούν κίνητρα για την περαιτέρω ανάπτυξή του.
Ορισμός-Εννοιολογικό περιεχόμενο
Ο όρος πολιτιστικές βιομηχανίες-βιομηχανίες πολιτισμού πρωτοδιατυπώθηκε απ’
τον Theodor W. Adorno το 1944 αντικαθιστώντας τον όρο κουλτούρα της μάζας. Με
αυτή την έννοια ήθελε να διευκρινίσει ότι η κουλτούρα της μάζας δεν προέρχεται
από αυτή, αλλά προορίζεται για αυτή (Μπαρμπούτη, 2015). Έτσι, δίνει αρνητική
χροιά στον όρο, κατακρίνοντας τις εταιρείες που εμπορεύονται την τέχνη για να ασκήσουν έλεγχο στους πολίτες. Ο όρος επανεμφανίστηκε στο προσκήνιο την τελευταία
δεκαετία του 20ου αιώνα. Μέχρι τότε ο συγκεκριμένος τομέας ήταν παντελώς άγνωστος στους οικονομολόγους, ενώ το συγκεκριμένο πεδίο χαρακτηριζόταν ως χαμηλού
ερευνητικού ενδιαφέροντος απ’ την επιστημονική κοινότητα. Ο όρος κατοχυρώθηκε
στη Βρετανία για να μελετηθεί η συμβολή του συγκεκριμένου τομέα στο ΑΕΠ της
χώρας και η γενικότερη συνεισφορά του στη βρετανική οικονομία (Λαζαρέτου, 2014).
Παρά την αρχική εκδοχή του όρου, στην εποχή μας χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του πολιτισμού με τη βιομηχανία. Ουσιαστικά, περιγράφει την έννοια της παραγωγής πολιτισμού σε μία καπιταλιστική κοινωνία (Moore, 2014). Ως πολιτιστικές
βιομηχανίες ορίζονται εκείνες που έχουν βιομηχανική-εταιρική οργάνωση με σκοπό
την παραγωγή και διάδοση συμβόλων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν τα
ΜΜΕ και κυρίως τα ψηφιακά μέσα ενημέρωσης, οι βιομηχανίες εκδόσεων και εκτυπώσεων, οι αναπαραστατικές (θεατρικές παραγωγές κλπ.) και εικαστικές τέχνες, η
αρχιτεκτονική η παραγωγή διαφημίσεων, η παραγωγή λογισμικού κλπ. Πρόκειται στην
ουσία για ένα τομέα, που περιλαμβάνει πέρα από πολιτιστικά αγαθά και αγαθά, τα
οποία είναι προϊόντα μίας ευρύτερης δημιουργικής διαδικασίας (Αυδίκος, 2014).
Σύμφωνα με τον ορισμό της UNESCO: « Πολιτιστικές βιομηχανίες, είναι οι βιομηχανίες που παράγουν και διανέμουν πολιτιστικά αγαθά ή υπηρεσίες». Τα αγαθά
αυτά μπορεί να είναι τελικά ή/και ενδιάμεσα (UNESCO, 2009). Ωστόσο, σύμφωνα
με τους Power και Nielsen πολιτιστικές βιομηχανίες θεωρούνται όσες παράγουν εμπορεύσιμα αγαθά και υπηρεσίες, στις οποίες χρησιμοποιούνται ως εισροές η δημιουργία και ο πολιτισμός. Επομένως, αποκλείονται απ’ αυτές οργανισμοί οι οποίοι δεν
έχουν εμπορικό χαρακτήρα , όπως είναι τα Μουσεία και οι βιβλιοθήκες (Power &
Nielsen, 2010). Συμπεραίνουμε λοιπόν, ότι δεν υπάρχει ένας διεθνώς αποδεκτός όρος
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που να διευκρινίζει ποιες είναι οι πολιτιστικές βιομηχανίες και ποια είναι τα κριτήρια
ένταξής τους.
Τα 2 βασικά χαρακτηριστικά των κλάδων πολιτισμού και δημιουργικότητας (ΚΠΔ)
είναι τα εξής: α) Τα αγαθά και οι υπηρεσίες που παράγουν αποτελούν σύμβολα, β) ενώ
τα αγαθά αυτά προστατεύονται από το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλες οι
πολιτιστικές βιομηχανίες έχουν κοινά τη χρήση δημιουργικότητας, πολιτιστικής γνώσης και πνευματικής ιδιοκτησίας για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών έντονου
κοινωνικού και πολιτιστικού περιεχομένου (epthinktank.eu, 2013).
Τέλος, ο όρος έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις για το κατά πόσο ο πολιτισμός
μπορεί να θεωρηθεί εμπόρευμα. Ωστόσο, ο πολιτισμός στην εποχή μας χρησιμοποιεί
συντελεστές παραγωγής που είναι περιορισμένοι, ενώ υπόκειται στους νόμους της
προσφοράς και της ζήτησης. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες των ΚΠΔ έχουν οικονομική
αξία (πχ η τιμή του εισιτηρίου στο θέατρο), ενώ εμμέσως παράγουν διάφορες αξίες που
είναι δύσκολο να εκφραστούν με οικονομικούς όρους, όπως η δημιουργία ενός μουσείου συμβάλλει στην ανάδειξη της αξίας του τουριστικού προϊόντος (KEA, 2006).
Μεταβολή των πολιτιστικών βιομηχανιών στις απαρχές της κρίσης χρέους.
Με βάση στοιχεία που διαθέτουμε από την ΕΛΣΤΑΤ οι ΚΠΔ παρουσίασαν ραγδαία
ανάπτυξη στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, η οποία περιορίστηκε με την ένταση της οικονομικής κρίσης. Αναλυτικότερα, το 2006 ο συνολικός κύκλος εργασιών
των ΚΠΔ αυξήθηκε κατά 69,1% έναντι της αρχής της χιλιετίας (έτος 2000: 6,96 δις
€, έτος 2006: 11,77 δις €). Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι την ίδια περίοδο η αύξηση
του πραγματικού ΑΕΠ άγγιξε το 23%. Αυτό σημαίνει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης των
ΚΠΔ ήταν μεγαλύτερος απ’ τον αντίστοιχο της εθνικής οικονομίας για την περίοδο
2000-2006. Ομοίως, ο κύκλος εργασιών των ΚΠΔ, τη συγκεκριμένη περίοδο, ξεπερνά τον κύκλο εργασιών παραδοσιακών κλάδων της ελληνικής οικονομίας με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Πιο συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών στις ΚΠΔ για το έτος
2006 ήταν 11,77 δις €, ενώ στον κλάδο των τροφίμων 10,5 δις € και της αλιείας
και ιχθυοκαλλιέργειας μόλις 0,8 δις €. Έτσι, αναδεικνύεται η σημαντική συνεισφορά
τους στην ελληνική οικονομία την συγκεκριμένη περίοδο.
Ανάλογη πορεία ακολούθησαν οι ΚΠΔ μέχρι και το 2009, όπου τα πρώτα σημάδια της κρίσης άρχισαν να φαίνονται στην ελληνική οικονομία. Η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) του κλάδου άγγιξε την υψηλότερη τιμή της το 2009 (5,9 δις
€), ενώ η ελληνική οικονομία είχε ήδη εισέλθει σε περίοδο ύφεσης. Ωστόσο, τα έτη
2010 και 2011 μειώθηκε σε 5,3 δις € και 4,6 δις € αντίστοιχα, μία μείωση της τάξεως του 27% απ’ το 2009, ενώ το ΑΕΠ της χώρας την ίδια περίοδο μειώθηκε περίπου 10%. Παρατηρούμε ότι ενώ η κρίση καθυστέρησε να επηρεάσει την πορεία των
ΚΠΔ, η ένταση αυτής ήταν σαφώς μεγαλύτερη σε σύγκριση με το σύνολο της ελληνικής οικονομίας.
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Όσον αφορά τον αριθμό των απασχολούμενων στις δημιουργικές βιομηχανίες μειώθηκε αισθητά στο διάστημα 2008-2014. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρείται μία μείωση της τάξεως του 30,4%, η οποία κατατάσσει την Ελλάδα στην τελευταία θέση
της σχετικής λίστας για την απασχόληση στην ΕΕ των 28 (Avdikos & Kalogeresis,
2014). Ενώ σε επίπεδο ΑΠΑ η κρίση έγινε αισθητή στους κλάδους του πολιτισμού απ’
το 2010 και μετά, σε επίπεδο απασχόλησης ο αριθμός των εργαζόμενων μειώθηκε
δραστικά απ’ το 2009. Παράλληλα, οφείλουμε να αναφερθούμε στην μεγάλη άνοδο
των αυτοαπασχολούμενων την περίοδο της κρίσης, οι οποίοι δημιουργούν μικρές γκαλερί, ανεξάρτητες ημι-επαγγελματικές θεατρικές ομάδες κλπ. Σύμφωνα με δημογραφικά στοιχεία οι περισσότεροι εξ αυτών είναι νέοι κάτω των 40 ετών, οι οποίοι έχουν
απολυθεί απ’ την προηγούμενη εργασία τους. Επιπροσθέτως, προτιμούν να εργάζονται στην ‘σκιώδη’ οικονομία, χωρίς να είναι ασφαλισμένοι, καθώς αδυνατούν να ανταποκριθούν στην έμμεση φορολογία.
Ανάπτυξη στο κέντρο και στην περιφέρεια-Χαρτογράφηση ΚΠΔ.
Μία ολοκληρωμένη χαρτογράφηση της συνεισφοράς των ΚΠΔ στην οικονομία πρέπει να περιλαμβάνει μία αποτύπωση της λειτουργίας τους σε περιφερειακό επίπεδο.
Έτσι, θα εκφέρουμε ασφαλή συμπεράσματα για χωρικές συγκεντρώσεις και ανισότητες στη χώρα. Σύμφωνα με έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ το 85% των αγαθών και υπηρεσιών
των ΚΠΔ παράγονται στην περιφέρεια Αττικής, ενώ εκεί συγκεντρώνεται το 59% των
απασχολούμενων σε αυτούς τους κλάδους. Υπάρχουν δε κλάδοι που το ποσοστό παραγωγής τους στην Αθήνα επί της συνολικής εγχώριας παραγωγής ξεπερνά το 90%.
Παραδείγματος χάριν, ο κλάδος της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου και της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών με ποσοστό 94% και 95% αντίστοιχα και των μουσείων-βιβλιοθηκών με 93%. Παρατηρούμε μία έντονη συσπείρωση των κοιτίδων
πολιτισμού στην πρωτεύουσα, το οποίο αντικατοπτρίζει το άνισο τοπίο της παραγωγής πολιτιστικών αγαθών στη χώρα. Ωστόσο, στην υπόλοιπη Ευρώπη δεν παρατηρείται το συγκεκριμένο φαινόμενο. Στη Στοκχόλμη συγκεντρώνονται το 34% των ΚΠΔ
της Σουηδίας, ενώ στο Όσλο το 41% των ΚΠΔ της Νορβηγίας (Power, 2003). Η
υψηλή συσπείρωση στην Αθήνα θεωρείται απόρροια της ιστορικής εξέλιξης του κέντρου και της περιφέρειας, καθώς οι περισσότεροι κλάδοι των υπηρεσιών και της μεταποίησης έχουν την τάση να συγκεντρώνονται στην Αθήνα κάνοντας εντονότερο το
πρόβλημα της αστικοποίησης και της ερημοποίησης της υπαίθρου.
Ωστόσο, για μία επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον κλάδο των ΚΠΔ αποτελεί σχεδόν μονόδρομο η εγκατάστασή της στην πρωτεύουσα, λόγω των ισχυρών πλεονεκτημάτων που αυτή παρέχει. Πρώτ’ απ’ όλα, στην Αττική είναι συγκεντρωμένο
πάνω από το 1/3 του πληθυσμού, το οποίο συνεπάγεται μεγάλη τοπική ζήτηση και
κατανάλωση. Ταυτόχρονα, υπάρχει πληθώρα ενδιάμεσων αγαθών, τα οποία λόγω
του υψηλού ανταγωνισμού είναι αρκετές φορές φθηνότερα απ’ ότι στην περιφέρεια.
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Υπάρχει υψηλή συγκέντρωση εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, ενώ λόγω των
ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διαχέονται άμεσα στην αγορά καινοτόμες ιδέες.
Επίσης, ο μεγάλος αριθμός των επιχειρήσεων δημιουργεί έφορο έδαφος για ενδοκλαδικές και διακλαδικές συνέργειες. Με αυτό τον τρόπο, αντιμετωπίζονται οι ‘αβεβαιότητες’ που προκαλούνται από τη ρευστότητα της αγοράς. Τέλος, δεν πρέπει να
παραλείψουμε ότι τα προϊόντα που παράγονται στην Αθήνα , κυρίως στις παραστατικές τέχνες, χαρακτηρίζονται από εθνική εμβέλεια, δίνοντας έτσι στο κοινό τη δυνατότητα να τα παρακολουθήσει από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας.
Εκτός από τα παραπάνω, αξίζει να αναφερθούμε και στη συνεισφορά της εθνικής
και ευρωπαϊκής πολιτικής στην ένταση της υπάρχουσας κατάστασης. Όσον αφορά το
ΕΣΠΑ που προορίζεται για τον πολιτισμό, παρατηρείται άνιση απορρόφηση προς
όφελος των 2 πολυπληθέστερων περιφερειών της χώρας. Ειδικότερα, οι περιφέρειες
Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας συγκέντρωσαν το 75% των ενισχύσεων του Β’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (για τα έτη: 1994-1999) και το 58% του Γ’ Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης (για τα έτη: 2000-2006). Παράλληλα, δεν υπήρξε ποτέ συνεκτικό
σχέδιο αποκέντρωσης και ενίσχυσης των ΚΠΔ στην περιφέρεια, καθώς δεν περιλαμβάνονταν στα Περιφερειακά Επενδυτικά Προγράμματα. Οι κρατικές επιχορηγήσεις
χαρακτηρίζονταν ισχνές στην περίπτωση των ΔΗΠΕΘΕ και κάποιων φεστιβάλ τοπικής εμβέλειας.
Κίνητρα για τη στήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη των ΚΠΔ στη χώρα.
Για να επιτευχθεί η άνθηση των ΚΠΔ χρειάζεται η άσκηση καίριας «πολιτικής πολιτισμού» από τη μεριά της κυβέρνησης. Με τον όρο εννοούμε ένα σύνολο πρωτοβουλιών νομοθετικού, οργανωτικού και πολιτικού περιεχομένου, που θα
διασφαλίζουν πολιτιστικό πλουραλισμό και ελευθερία της έκφρασης, με σκοπό την
ανάδειξη του πολιτισμού στην κοινωνία. Απώτερο στόχο αποτελεί η συγκρότηση ενιαίας εθνικής στρατηγικής αναπτυξιακού χαρακτήρα για τον πολιτισμό.
Σύμφωνα με την έρευνα των Hsueh, Hsu και Liu (2012), τα κριτήρια που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα αποτελούν τους παράγοντες κλειδιά για την ανάπτυξη
των πολιτιστικών βιομηχανιών. Απαιτείται ένας βαθμός ικανοποίησης όλων των παρακάτω κριτηρίων, ούτως ώστε οι ΚΠΔ να παρουσιάσουν ένα υψηλό ρυθμό ανάπτυξης.
Παρακάτω αναλύεται μία πολιτική-πρακτική για την ικανοποίηση κάθε ενός από
τα παραπάνω κριτήρια:
α) Επικρατεί γενικώς η άποψη, ότι υπάρχουν διασυνδέσεις μεταξύ μερικών κλάδων των ΚΠΔ. Για παράδειγμα, το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, η διαφήμιση συνυπάρχουν στην ίδια αλυσίδα παραγωγής (Bassett, Griffiths & Smith, 2002). Οι παραπάνω
κλάδοι αν συγκεντρωθούν χωρικά στις ίδιες περιοχές, ακόμα και στην ίδια γειτονιά
και δημιουργήσουν clusters, μπορούν να πετύχουν μεγαλύτερους δείκτες ανταγωνι187
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στικότητας και παραγωγικότητας (Chuluunbaatar et al., 2014). Σε αυτή την κίνηση
μπορούν να συνεισφέρουν το κράτος και η περιφέρεια με την παροχή εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών κτιρίων για τη δημιουργία ‘θερμοκοιτίδων’ δημιουργικών επιχειρήσεων (Sasaki, 2010). Με αυτή τη μορφή στρατηγικής διακυβέρνησης
επιτυγχάνεται εκτός απ’ την παροχή υποδομής, η δικτύωση και η συνέργεια των καλλιτεχνών (Pratt, 2010). Παράλληλα, στα συγκεκριμένα κτίρια μπορούν να εγκατασταθούν κοινότητες πρακτικής εξάσκησης (Communities of Practice CoP). Με τον όρο
CoP χαρακτηρίζονται ομάδες επαγγελματιών, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους με
κοινό στόχο, να μοιραστούν τις ξεχωριστές τους ικανότητες για να πετύχουν την επίλυση οργανωτικών προβλημάτων και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των πελατών
τους (Bettiol & Sedita, 2011). Στους χώρους αυτούς, εκτός από τη συνεύρεση των καλλιτεχνών παρέχεται δωρεάν εξοπλισμός καθώς και συμβουλευτική υποστήριξη-καθοδήγηση των νέων επιχειρηματιών (d’ Ovidio & Pradel, 2013).
β) Η Ελλάδα κατέχει διεθνώς χαμηλή θέση στους πίνακες μετρήσεων καινοτομίας.
Ένα σημαντικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας είναι οι χαλαροί δεσμοί πανεπιστημίων και αγοράς. Αυτό το φαινόμενο θα αλλάξει με την παροχή κινήτρων για τη
δημιουργία spin-off εταιρειών. Η στροφή των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων σε εμπορικές δραστηριότητες σε συνδυασμό με τους κυβερνητικούς και πανεπιστημιακούς
μηχανισμούς στήριξης δημιουργούν ένα έφορο έδαφος για την ίδρυση spin-off εταιρειών (Szopa, Marek & Fafrowicz, 2015). Το εγχείρημα των spin-off μεταφράζεται
στη μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας για την παραγωγή και διανομή έρευνας και καινοτομίας. Αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της νέας οικονομίας, καθώς θεωρούνται οι
δημιουργοί της νέας τεχνολογίας, ενώ παρέχουν μία γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ πανεπιστημίων και τοπικών επιχειρήσεων. Με την παραγωγή καινοτόμων ιδεών που προέρχονται απ’ την πανεπιστημιακή κοινότητα θα θωρακιστεί η εθνική οικονομία, διότι
θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και θα αυξηθεί το ΑΕΠ.
γ) Για να γίνει ο κλάδος ανταγωνιστικός οφείλει να προσαρμοστεί στις προσταγές
της σύγχρονης παγκοσμιοποιημένης αγοράς. Οι καλλιτέχνες-επιχειρηματίες πρέπει
να εξοικειωθούν με τα ψηφιακά μέσα, που τους παρέχουν εργαλεία που διευκολύνουν
και δίνουν νέα προοπτική στην εργασία τους. Καθίσταται απαραίτητη, η διοργάνωση
συνεδρίων-forum από κρατικά και διασυλλογικά όργανα για την ενημέρωση και κατάρτιση σε προγράμματα software. Τέλος, γίνεται επιτακτική η ανάγκη εκμετάλλευσης
της νέας ψηφιακής αγοράς που συνεχώς εδραιώνεται, για την ανάταση των εξαγωγών των προϊόντων των πολιτιστικών βιομηχανιών ( Shuguang & Yunpeng, 2011).
Επίλογος
Οι πολιτιστικές βιομηχανίες έχουν αδιαμφισβήτητα σημαντική συνεισφορά στην
σύγχρονη ελληνική οικονομία. Παρότι επικρατεί διχογνωμία, όσον αφορά τους κλάδους που περιλαμβάνονται σε αυτές, αναμφίβολα το σύνολο αυτών έχει υποστεί
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ζημία από την κρίση, τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών, όσο και σε επίπεδο ανεργίας.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η υψηλή συσπείρωση πολιτιστικών βιομηχανιών στην
Αθήνα, λόγω της πληθώρας πλεονεκτημάτων που παρέχει η πρωτεύουσα. Τέλος, τονίζεται η κρισιμότητα δημιουργίας cluster και spin-off εταιρειών, καθώς και η διεξαγωγή σεμιναρίων κατάρτισης σε προγράμματα software, ούτως ώστε να επιτευχθεί
περαιτέρω ενδοκλαδική και διακλαδική ανάπτυξη.
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5o βραβείο
ΠΑΡΙΟΣ - ΣΑΒΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Πάντειο Πανεπιστήμιο
τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

1. Η ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Η έννοια της λέξης «πολιτισμός» αποτελεί το σύνολο των υλικών και πνευματικών
προϊόντων της δράσης ενός ή συνόλου ανθρώπων σε ορισμένη ή μη περίοδο. Χρησιμοποιείται στην περιγραφή της σύνθεσης μιας κοινωνίας, την αναβάθμιση των θεσμών, την επιστημονική πρόοδο, το επίπεδο διαβίωσης και των επιτευγμάτων του κοινωνικού συνόλου. Η ύπαρξη «πολιτισμού» είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και κινείται
παράλληλα αλλά δεν ταυτίζεται με την έννοια της «κουλτούρας» που αφορά την πνευματική καλλιέργεια και τη διάχυση της γνώσης, με στόχο τη βελτίωση της κοινωνίας.
Η δόμηση της σύγχρονης οικονομίας αποτελείται από κανόνες και θεσμούς. Οι βασικές αρχές του σημερινού οικονομικού συστήματος είναι η ατομική ιδιοκτησία, η κατανομή των μέσων παραγωγής, η διανομή του προϊόντος και του εισοδήματος. Για
την επίτευξη της ανάπτυξης σήμερα απαιτείται η διεύρυνση της οικονομίας στο ανοιχτό παγκοσμιοποιημένο σύστημα το οποίο αποτελεί το βασικό εργαλείο οργάνωσης
των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων, δηλαδή της κοινωνίας. Παγκοσμιοποίηση είναι
η αυτονόμηση όλων εκείνων των παραμέτρων οι οποίες μέχρι πρόσφατα είχαν σύνορα
πραγματικά ή πνευματικά σε ένα κράτος και πλέον τείνουν να ελευθεροποιηθούν. Οι
παράμετροι αυτοί είναι ο πολιτισμός, το εμπόριο, η οικονομία, η γνώση, η κουλτούρα,
το πολιτικό σύστημα, η πληροφορία, η επικοινωνία, η τεχνολογία, καθώς και οτιδήποτε συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου, σεβόμενο τις αρχές
και τις αξίες της ανθρώπινης ύπαρξης. Προϋπόθεση για μια άρτια δομημένη κοινωνία είναι η πρόοδος και η δημοκρατία, όπου «η πρόοδος δεν κληρονομείται αλλά κερδίζεται από κάθε γενιά» (B. Obama 2016).
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2. Η ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η οικονομία αξιοποιεί τον πολιτισμό ως εμπορεύσιμο αγαθό. Για να επιτευχθεί όμως
ισορροπία, ο πολιτισμός πρέπει να συμβάλει στην πνευματική καλλιέργεια του ατόμου, που οδηγεί στην αύξηση του ανθρώπινου κεφαλαίου και της παραγωγικότητας
με στόχο την αύξηση του βιοτικού επιπέδου και την πρόοδο της κοινωνίας.
Ο πολιτισμός κατέχει σημαντική θέση στη χάραξη αναπτυξιακής στρατηγικής ανεπτυγμένων και αναδυόμενων οικονομιών. Η οικονομία και ο πολιτισμός στο πέρασμα
των ετών εμφανίστηκε ως μέσο ανάπτυξης με τον όρο «Πολιτιστική Βιομηχανία». Η
λέξη “Πολιτιστική” αναφέρεται σε αυτόν που προάγει τον πολιτισμό, ενώ η λέξη “Βιομηχανία” λόγω της δόμησης της αστικής οικονομικής σχεδίασης παραπέμπει σε μια
μορφή παραγωγής του δευτερογενούς τομέα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιείται ώστε να δείξει τη δυναμική που αποκτά ο πολιτισμός μέσα από την εντατική
παράγωγη προϊόντων και υπηρεσιών ως βασικός πυλώνας ανάπτυξης της οικονομίας.
Ο όρος «Πολιτιστικές Βιομηχανίες» περιλαμβάνει όλους τους οργανισμούς, φορείς,
άτομα ή επιχειρήσεις που λειτουργούν από κοινού ή χωριστά και έχουν ως πυρήνα
δραστηριότητάς την «ικανότητα για δημιουργία», για παραγωγή νέων ιδεών, εννοιών, αγαθών, σχεδίων ή διαδικασιών. Δημιουργία δεν σημαίνει μόνο παραγωγή νέων
πολιτιστικών προϊόντων αλλά και ικανότητα σύνθεσης διαφορετικών προϊόντων,
προβολή και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς ή δημιουργία συνδυασμών των
διαδικασιών παραγωγής.
Η νέα τάση της οικονομίας είναι η διασύνδεση της αγοράς με τη δημιουργικότητα του
ατόμου ως μέσο ανάπτυξης και εμφανίζεται με τον όρο «Δημιουργική Βιομηχανία»
όπου είναι η ικανότητα σύλληψης μιας πρωτότυπης εκφραστικής ιδέας ή ενός διαφορετικού τρόπου αισθητικής ερμηνείας της κοινωνίας.
Για την ολοκληρωμένη μελέτη είναι σημαντικό να αναφερθεί ο αντίλογος της ανάπτυξης
μέσα από το εργαλείο της Πολιτιστικής Βιομηχανίας. Η βασική λογική της άποψης αυτής θεωρεί ότι η εντατικοποίηση της παραγωγής των συγκεκριμένων προϊόντων και
υπηρεσιών θα οδηγήσει στην υποβάθμιση της ποιότητας τους και έτσι θα χαθεί η πραγματική αξία της έννοιας “πολιτισμός”. Η αξιοποίηση μπορεί να αποφέρει βραχυχρόνια κέρδος αλλά δεν θα συμβάλει πλέον ως πνευματική τροφή, με αποτέλεσμα μακροχρόνια να αποτελέσει τροχοπέδη στην ανάπτυξη της οικονομίας και την πρόοδο
της κοινωνίας.
3. Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η παραγωγή πολιτιστικών προϊόντων αποτελείται από ένα ποικιλόμορφο σύνολο δραστηριοτήτων. Με την χάραξη στοχευόμενης αναπτυξιακής στρατηγικής αποτελούμενη
από δομές, το παραγόμενο προϊόν μπορεί να αποκτήσει υψηλή προστιθέμενη αξία και
να γίνει εξαγώγιμο. Εισροές για την παραγωγική διαδικασία είναι η δημιουργικότητα
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του ατόμου, η καινοτομία, η γνώση και ο πολιτισμός. Βασικό στοιχείο ώστε το προϊόν να αποκτήσει ανταλλακτική αξία, δηλαδή να συμμετέχει στην οικονομική δραστηριότητα, είναι ο σεβασμός στις δομές οργάνωσης της κοινωνίας. Αυτό σημαίνει ότι
πρέπει να επιτυγχάνεται προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει διαχρονικά μεγάλη σημασία στην ανάδειξη του πολιτισμού
των μελών και με το νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα Ευρώπη 2020 θέτει μέσα στους βασικούς στόχους της την ενίσχυση της εκπαίδευσης, της γνώσης, την καταπολέμηση
της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, με σκοπό την αύξηση του ανθρώπινου κεφαλαίου, τη διάχυση της γνώσης και την πρόοδο της τεχνολογίας για την αύξηση του βιοτικού επιπέδου, παράλληλα με την μεταστροφή του οικονομικοκοινωνικού συστήματος στα πλαίσια της «βιώσιμης ανάπτυξης» . Η κοινή πολιτιστική πολιτική
δεν επιδιώκει την εναρμόνιση των πολιτισμικών ταυτοτήτων των κρατών μελών. Αντίθετα, επιδιώκει τη διατήρηση της ποικιλομορφίας.
Σε μια οικονομία που συνεχώς διευρύνεται και οι εισροές εναλλάσσονται με μεγάλη
ταχύτητα η παραγωγή ενός πολιτιστικού προϊόντος αλληλοεξαρτάται και αλληλοεπιδρά με την οικονομική, τεχνολογική και επιστημονική δημιουργία. «Οικονομική δημιουργία είναι η ικανότητα αξιοποίησης του πολιτιστικού προϊόντος προς όφελος της
οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της ενισχυμένης συμμετοχής της χώρας
στο διεθνές εμπόριο. Επιτυγχάνεται από τις δημιουργικές επιχειρήσεις ή άτομα του κλάδου με το ελάχιστο κόστος και με υψηλό συντελεστή απόδοσης. Τεχνολογική δημιουργία είναι η δυνατότητα υιοθέτησης νέων τρόπων παραγωγής, διανομής και διάδοσης. Και τέλος, επιστημονική δημιουργία είναι η επιθυμία για μελέτη και
πειραματισμό με στόχο την απόκτηση συστηματικής γνώσης και την εξεύρεση νέων τρόπων επίλυσης προβλημάτων.» (Λαζαρέτου Σ. 2014)
4. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η Ελλάδα πορεύεται επί δεκαετίες με την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της
Αρχαιότητας και του Βυζαντίου, με το βάρος του ενδιαφέροντος να επικεντρώνεται
στην προστασία, στη διαχείριση και στην προβολή αυτής. Σαφώς και η αξία των κληροδοτημάτων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας του τόπου και αρμόζει ο
απαραίτητος σεβασμός, η εμμονή όμως στη στατική προσέγγιση μετατρέπει την κοινωνία σε παθητικό καταναλωτή προϊόντων πολιτισμού, που κατά κανόνα εισάγονται.
Αντίθετα, πρέπει να στοχεύει σε μια μεταστροφή προς μια δυναμική προσέγγιση που
καθιστά την κοινωνία δημιουργική, με θετικές συνέπειες για το σύνολο της οικονομίας.
Το πολιτιστικό προϊόν για να αποκτήσει ανταλλακτική αξία πρέπει να ανταποκρίνεται
στις ανάγκες της εποχής ή να τις προβλέπει. Επίσης πρέπει να κατηγοριοποιηθεί, να
πιστοποιηθεί και να προστατευτεί η πνευματική ιδιοκτησία. Η διαδικασία αυτή απαιτεί τη συνεργασία και δράσεις του κράτους, δημόσιων φορέων, οργανισμών, ιδρυ193
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μάτων και επιχειρήσεων που να προάγουν, να στηρίζουν, να καθοδηγούν και να αναδεικνύουν κάθε δυνατή προσπάθεια που συνδέεται με την πολιτιστική δημιουργία.
5. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ
Ως κέντρο νοείται η πόλη. Οι πόλεις υπάρχουν γιατί οι άνθρωποι δεν είναι αυτάρκεις. Αν κάθε άτομο μπορούσε να δημιουργήσει όλα όσα καταναλώνει δεν θα υπήρχαν. Επειδή λοιπόν το άτομο δεν μπορεί να παράγει όλα όσα καταναλώνει, εξειδικεύεται ώστε να προσφέρει το προϊόν που παράγει καλύτερα, έναντι αμοιβής. Με τα
έσοδα αυτά καταναλώνει αγαθά που παράγει κάποιο άλλο άτομο (εμπόριο). Η εξέλιξη της εξειδίκευσης και του εμπορίου είναι η πόλη.
Η σημερινή κοινωνία αλλά και η τάση του άμεσου μέλλοντος χαρακτηρίζονται από
υψηλό βαθμό αστικοποίησης. Η πόλη εμφανίζει υψηλότερη παραγωγικότητα και αυτό
οφείλεται στις δομές σχηματισμού και οργάνωσης της. Οι άνθρωποι επιλέγουν τα κέντρα για να αποκτούν περισσότερες επιλογές και οι επιχειρήσεις επιλέγουν τα κέντρα
γιατί εκεί βρίσκεται μεγαλύτερη αποθήκη ανθρώπινου κεφαλαίου, κοινές εισροές, επιτυγχάνεται βέλτιστη αντιστοίχιση προσόντων και θέσεων εργασίας και υπάρχει διάχυση της γνώσης. Όλα τα παραπάνω δημιουργούν μεγαλύτερη παραγωγικότητα και
χαμηλότερο κόστος παραγωγής.
Η ανάπτυξη της πόλης θα πρέπει να στηριχτεί λοιπόν σε πολιτιστικές ή δημιουργικές
“βιομηχανίες” που αξιοποιούν τα πλεονεκτήματα του αστικού “μεγέθους”.
Ως βασικοί πυλώνες ανάπτυξης στα κέντρα προτίθενται οι εξής:
• Δημιουργία φορέων – οργανισμών με σκοπό την ενημέρωση, συμβούλευση, δημιουργία κινήτρων, ιδεών που θα δώσουν την σπίθα σε άτομα, επιχειρήσεις, οργανισμούς για την παραγωγή πολιτιστικών προϊόντων. Εν συνεχεία θα λειτουργούν επικουρικά ώστε να κατευθύνουν, να χρηματοδοτούν και να επιλύουν ζητήματα που θα
προκύψουν. Τα προϊόντα αυτά μπορεί να είναι η ανάδειξη νέων ποιητών, συγγραφέων,
μουσικών, κινηματογραφιστών, ζωγράφων, γλυπτών και γενικά ιδέες ατόμων που δημιουργούν – παράγουν.
• Κίνητρα για τη δημιουργία Start Up τεχνολογικών επιχειρήσεων που μπορούν να
εκμεταλλευτούν την γνώση και ως εργαλείο τη νέα τεχνολογία να παράγουν εξαγώγιμα δημιουργικά προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας.
Οι επιχειρήσεις αυτές μπορεί να έχουν αντικείμενο δραστηριότητας την φωτογραφία,
τη μουσική, τα ψηφιακά παιχνίδια, κινούμενα σχέδια, κινηματογραφικά εφέ, εικονική
πραγματικότητα, τη διαφήμιση, το desing, το 3d printing , τις εφαρμογές κινητών τηλεφώνων και τα διαδικτυακά μέσα μαζικής ενημέρωσης με επίκεντρο τα διαδικτυακά
τηλεοπτικά κανάλια (π.χ. Netflix, YouTube TV, Facebook Live). Ένας ακόμα αναδυόμενος κλάδος είναι η υψηλή τεχνολογία στην παραγωγή “μηχανών” με τεχνητή νοημοσύνη που θα αντικαθιστούν τον άνθρωπο σε καθημερινές εργασίες, όχι μόνο σε
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γραμμή προαγωγής όπως συμβαίνει σήμερα. Τα ρομπότ αυτά είναι σε θέση να παράγουν ακόμα και προϊόντα τέχνης που καταναλώνει ο άνθρωπος.
• Εκμετάλλευση Ωδείου Ηρώδου του Αττικού, τις αίθουσες του Εθνικού Θεάτρου,
της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης
σε συνεργασία με τοπικές και ξένες επιχειρήσεις χρηματοδότης παραγωγών για το ανέβασμα θεατρικών, μουσικών και χορευτικών παραστάσεων σε μια διεθνή γλώσσα (π.χ.
αγγλικά) που θα προβάλλονται ζωντανά σε επιλεγμένες τοποθεσίες. Όπως λειτούργει σήμερα η συνεργασία του Μεγάρου Μουσικής με την Metropolitan Opera της Νέας
Υόρκης μέσα από το πρόγραμμα ζωντανών μεταδόσεων του προγράμματος «The Met
Live» . Το ίδιο μπορεί να πραγματοποιηθεί αντιστρόφως ώστε να προβληθεί η πολιτιστική κληρονομία της Ελλάδας και παράλληλα να δημιουργηθεί εξαγώγιμο προϊόν
που θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη.
• Αξιοποίηση θέσης και κλίματος των μεγάλων αστικών κέντρων, σε συνδυασμό με
την ιστορία, την αισθητική και την τέχνη τους, με σκοπό την παραγωγή δημιουργικών
προϊόντων και υπηρεσιών, όπως η ανάπλαση και η μετατροπή της πόλης με οικογειτονιές που συμβάλουν στην αειφορία . Αυτό το εργαλείο σχεδιασμού θα αποτελεί
πολιτιστικής κληρονομιάς των επόμενων γενεών και ισχυρή δημιουργική παραγωγική
μονάδα σήμερα, καθώς η γνώση που θα προκύψει από το νέο μοντέλο αστικής ανάπτυξης θα αποτελεί εξαγώγιμο προϊόν υψηλής αξίας (green value) .
• Εκμετάλλευση μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, όχι μόνο παρουσιάζοντας τον αρχαίο πολιτισμό αποκομίζοντας τα έσοδα του τουρισμού αλλά με τη
δημιουργία νέων εξαγώγιμων προϊόντων ή υπηρεσιών που βασίζονται στην ιστορία,
την τέχνη, την αισθητική, την γνώση και την αρχιτεκτονική των μνημείων. Ακόμα και
ένα ισχυρό κτίσιμο «city branding» , ώστε η πόλη από μόνη της να λειτουργεί σε νόρμα
που θα αποτελεί αυτοτελή εμπορεύσιμο αγαθό.
6. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Η περιφέρεια μπορεί να μην συγκεντρώνει τα θετικά στοιχεία της πόλης και σκόπιμο
κρίνεται να μην προσπαθήσει να τα συναγωνιστεί. Στόχος είναι η αξιοποίηση των τοπικών πλεονεκτημάτων που κατέχει ώστε οι πολιτιστικές και δημιουργικές δραστηριότητες που θα ασκεί να συμβάλουν στην οικονομική της ανάπτυξη και στο περιορισμό της ανισοκατανομής των εισοδημάτων μεταξύ των κέντρων και περιφερειών στο
σύνολο της χώρας.
Ως βασικοί πυλώνες ανάπτυξης στην περιφέρεια προτίθενται οι εξής:
• Εκμετάλλευση αρχαίων θεάτρων με ενοικίαση ή κάθε είδους παραχώρηση που να
αποφέρει βραχυχρόνια ή μακροχρόνια έσοδα για την παραγωγή παραστάσεων σε διεθνείς γλώσσες, ώστε να προσελκύσει τους τουρίστες που έχουν σίγουρο στόχο να επισκεφτούν την Ελλάδα και να δημιουργήσει το κίνητρο να παραμείνουν περισσότερες
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ημέρες. Η ακόμα και να αποκτήσει μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά του τουρισμού,
προσελκύοντας νέους τουρίστες.
• Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε τόπου και ενίσχυση αυτής. Όπως για παράδειγμα η Κέρκυρα που έχει μια βαθιά παράδοση που συνεχώς εξελίσσει στη μουσική και την προβάλει στο εξωτερικό με συναυλίες συλλόγων. Αυτό αποτελεί δημιουργική και εξαγώγιμη βιομηχανία. Παράλληλα κάθε τόπος της Ελλάδας έχει να
αναδείξει άτομα που φώτισαν τον παγκόσμιο πολιτισμό. Η προώθηση όλων αυτών των
στοιχείων ενισχύουν την παρουσία της ελληνικής περιφέρειας και την καθιστούν σημαντικό παίκτη στην παγκόσμια πολιτιστική βιομηχανία.
• Φορολογικά κίνητρα και βελτίωση νομοθετικού πλαισίου για την προσέλκυση πολυεθνικών εταιριών παραγωγής κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών, καθώς
η ελληνική περιφέρεια συγκεντρώνει πλούσιο φυσικό τοπίο που συνδυάζει σε πολλές
περιπτώσεις βουνό και θάλασσα.
• Κίνητρα προς τις επιχειρήσεις να μελετήσουν, να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν
πλήρως την ανάπτυξη ενός από τους πλέον δυναμικούς κλάδους του μέλλοντος του
«silver economy».
7. ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η ανάπτυξη μέσα από την πολιτιστική και δημιουργική “βιομηχανία” βασίζεται στην
ικανότητα δημιουργικής σκέψης και στη διάχυση της γνώσης με στόχο τη δημιουργία
εισοδήματος και την ενίσχυση της απασχόλησης μέσα από βιώσιμες επιχειρήσεις. Αποτελεί ένα στοίχημα χρόνων της ελληνικής οικονομίας, όμως σήμερα αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς η παρατεταμένη οικονομική κρίση καταστρέφει σταδιακά όσες
από τις παλαιές παραδοσιακές βιομηχανίες υπάρχουν. Ο μοναδικός δρόμος ανάπτυξης της χώρας μέσα στην Ε.Ε. είναι πλέον η παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και ποιότητας. Το ανθρώπινο κεφάλαιο, η πληροφορία και
η διάχυση της γνώσης υπάρχει, το μοναδικό εμπόδιο που κρατάει πίσω την άνθιση της
ελληνικής οικονομίας που πρέπει να εκλείψει και θα συμβεί σύντομα, είναι η νοοτροπία
σε ένα παλιό παραγωγικό και μη βιώσιμο οικονομικό σύστημα με βάση το οποίο δομήθηκε η κοινωνία.
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ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Ι.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

LONDON BUSINESS SCHOOL, UK

ST. JOHN’S COLLEGE, UK

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, UK

UNIVERSITY OF STRATHCLYDE, GLASGOW, UK
School of Business, Department of Finance & Accounting
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