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Χαιρετισμός
της Αλεξάνδρας Κ. Βοβολίνη,
εκδότριας και διευθύντριας
του Ομίλου economia

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Με ιδιαίτερη συγκίνηση και χαρά, όπως κάθε χρόνο, προλογίζω τον αναμνηστικό τόμο με τις βραβευμένες εργασίες του Φοιτητικού Διαγωνισμού του ομίλου
Economia.
Ένα ολόκληρο τέταρτο του αιώνα συμπληρώνει ο πρωτοποριακός αυτός Διαγωνισμός, που ξεκίνησε στον εορτασμό των 60 ετών αδιάκοπης κυκλοφορίας
της τότε Βιομηχανικής Επιθεωρήσεως, σήμερα Οικονομικής Επιθεώρησης, με σκοπό
το άνοιγμα διαύλων επικοινωνίας των φοιτητών με τον κόσμο των επιχειρήσεων. Κάτι που τότε ήταν σχεδόν αδιανόητο, ενώ ακόμη και σήμερα συναντά
αντιδράσεις.
Στα 25 χρόνια της διαδρομής του Διαγωνισμού μας, το επιχειρηματικό κλίμα
άλλαξε ριζικά. Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση φέρνει ραγδαίες αλλαγές
στην επαγγελματική μας καθημερινότητα. Οι συνθήκες στην εκπαίδευση και
στην απασχόληση έχουν επίσης αλλάξει ιδιαίτερα. Επομένως, η ανάγκη για μεγαλύτερη προσπάθεια εκ μέρους των νέων γίνεται πιο εμφανής και απαιτητική.
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Το θέμα μας φέτος ήταν και πάλι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή της ιστορίας. Η αβεβαιότητα
για το Brexit και η άνοδος του εθνικισμού σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες είναι,
δυστυχώς, μπροστά μας.
Θα ήθελα να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Γιώργο Παγουλάτο, Άκη Σκέρτσο, Μάρκο Βερέμη και Bασίλειο Κουτεντάκη για την προθυμία τους να συμμετάσχουν στη χρονοβόρα αυτή διαδικασία.
Επίσης, όπως κάθε χρόνο, να τονίσω την πολύτιμη συνεισφορά των παλαιών και
νέων χορηγών του Διαγωνισμού και να τους ευχαριστήσω εγκάρδια.
Ας ευχηθώ, λοιπόν, καλή δύναμη στους σημερινούς νέους, και να υποσχεθώ
ότι εδώ, στον όμιλο Economia, θα συνεχίσουμε να τους δίνουμε την ευκαιρία
έκφρασης των ιδεών τους μέσα από αυτή την ευγενική άμιλλα.
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Οι Προηγούμενοι Διαγωνισμοί

1994-2018
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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 Ευρυπίδης,
πρόεδρος Λέσχης Επιχειρηματικότητας, διευθύνων σύμβουλος Genesis Pharma

•

Eιδικός σύμβουλος: Αντώνης Δ. Παπαγιαννίδης,
δημοσιογράφος, διευθυντής περιοδικού Οικονομική Επιθεώρηση

Χώρος τελετής απονομής βραβείων: Αμφιθέατρο Αντώνης Τρίτσης του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ)
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2017-2018
ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Μsc INTERNATIONAL SHIPPING FINANCE & MANAGEMENT, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΠΕΡΔΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΑΜΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΕΛΛΙΝΙΑΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΨΥΧΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΡΑΒΕΙA ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΒΟΣΝΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΞΙΦΑΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΛΙΟΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΒΟΥΝΟΤΡΥΠΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ, ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΜΠΑΛΑΓΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
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Οι νικητές του 24ου economia Φοιτητικού Διαγωνισμού σε αναμνηστική φωτογραφία
με μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησσης και εκπροσώπους των Εταιριών-Χορηγών.

Επιτροπή Αξιολόγησης:
•

Κώστας Γραμμένος,
Πρόεδρος του Κέντρου Ναυτιλίας, Εμπορίου και Χρηματοπιστωτικών
στο Cass Business School, City, University of London, Πρόεδρος
του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη

•

Θανάσης Μαρτίνος,
Διευθύνων Σύμβουλος της Eastern Mediterranean Maritime Ltd.

•

Δανάη Μπεζαντάκου,
Διευθύνουσα Σύμβουλος της Navigator Shipping Consultants Ltd.

•

Γιώργος Ξηραδάκης,
Διευθύνων Σύμβουλος της XRTC Business Consultants Ltd., Γενικός Γραμματέας
της Ένωσης Τραπεζικών & Χρηματοοικονομικών Στελεχών Ελληνικής Ναυτιλίας, Πρόεδρος
του Propeller Club Πειραιά

•

Ειδικός Σύμβουλος: Αντώνης Δ. Παπαγιαννίδης,
Γενικός Διευθυντής Ομίλου economia

Xώρος τελετής απονομής βραβείων: Ιστορική Βιβλιοθήκη Αικατερίνης Λασκαρίδη
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ΧΟΡΗΓΟΙ
Πανελλήνιων Φοιτητικών Διαγωνισμών
1994 - 2018
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
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ
ΕΛΓΕΚΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
EΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ POLO
ΕΥΔΑΠ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ
ΙΔΡΥΜΑ Π. & ΑΛ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΔΡΥΜΑ ΑΙΚ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ
ΙΔΡΥΜΑ ΩΝΑΣΗ
ΙΟΒΕ
ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΪΙΑ
MOTOΔYNAMIKH
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ
ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
OIKONOMIKO ΠANEΠΙΣTHMIO ΑΘΗΝΩΝ
OIKONOMIKO ΠANEΠΙΣTHMIO ΑΘΗΝΩΝ - MBA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΕΒ
ΣEΠE
ΣT. ΔHMAΣ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)
ΤΙΤΑΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΧΑΛΥΨ
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΕΙΔΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΦΩΚΑΣ - ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ADIDAS
AEGEAN
AEGEAN BULK Co, Inc.
AIΕSEC
ΑΙΤ ATHENS INFORMATION TECHNOLOGY
ALBA GRADUATE BUSINESS SCHOOL, THE AMERICAN
COLLEGE OF GREECE
ALPHA BANK
ANEK LINES
ARIA HOTELS
ATTICA BANK
BALLANTINE’S
BAHAS, GRAMATIDIS & PARTNERS
BCA COLLEGE
BP HELLAS
CHIPITA
COCO-MAT
CRISTIAN DIOR
COMPUTER CENTER A.E.
DBS
EASTERN MEDITERRANEAN MARITIME
LIMITED
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
ΙNFOBANK HELLASTAT
INFO-QUEST TECHNOLOGIES
INTERAMERICAN ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
INTRACOM ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
INTRALOT
IST COLLEGE
JADE HELLAS
KEFI S.A.

KPMG
KRAFT JACOBS SUCHARD
LINGUAPHONE
LION HELLAS A.E.
MAD
MATILDA HOTEL
MEDITERRANEAN COLLEGE
MICROSOFT
MIND WORK
MINOAN LINES
MOTOROLA
NEW YORK COLLEGE
NAVIGATOR
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
WISTA HELLAS
YOU.GR
XIOSBANK

Χορηγοί Επικοινωνίας
ΑΘΗΝΑ 9,84
ΑΝΤΙ RADIO 97,5 (Θεσσαλονίκη)
ΕΚΦΡΑΣΗ 92,4 (Θεσσαλονίκη)
ΕΡΤ
ΕΡΤ3
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΗΧΟΣ 90,9 (Λάρισα)
KAΘHMEPINH εφημερίδα
KAPIEPA εφημερίδα
ΜΑΝΙΑΤΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
OIKONOMIKO ΠANEΠΙΣTHMIO ΑΘΗΝΩΝ - MBA
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 9,84 (Θεσσαλονίκη)
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΠΟΛΙΣ 88,6 FM
ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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)
CAPITAL LINK
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)
YES TO SHIPPING FORUM
YOUTH ENTREPRENEURSHIP CLUB
ZHTEITAI.GR
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Tα επόμενα βήματα
για ανάπτυξη, απασχόληση & εκπαίδευση

25ος Φοιτητικός
Διαγωνισμός

Χορηγοί

1ο Βραβείο
Ομαδικής
Εργασίας
50% απαλλαγή
διδάκτρων σ’ ένα
από τα μεταπτυχιακά
προγράμματα σπουδών

2ο Βραβείο
Ομαδικής
Εργασίας

Tαξίδι στις Βρυξέλλες
στο πλαίσιο
ενημερωτικής επίσκεψης
στα 2 μέλη της ομάδας

50% υποτροφία σ’ ένα
μεταπτυχιακό
πρόγραμμα σπουδών

50% υποτροφία σε εκπαιδευτικό
πρόγραμμα Management
στα δύο μέλη της ομάδας

2 εισιτήρια μετ’ επιστροφής
για Πεκίνο με ειδική έκπτωση

1.000 € χρηματικό έπαθλο
στα μέλη της ομάδας

2 ακτοπλοΪκά εισιτήρια μετ’ επιστροφής
για τη γραμμή Πειραιάς-Ηράκλειο
ή Πειραιάς-Χανιά

2 διπλά αεροπορικά εισιτήρια
για διαδρομές εξωτερικού

2 ακτοπλοΪκά εισιτήρια μετ’ επιστροφής
για τη γραμμή Πειραιάς-Ηράκλειο
ή Πειραιάς-Χανιά

3ο Βραβείο
Ομαδικής
Εργασίας

4ο Βραβείο
Ομαδικής
Εργασίας

5ο Βραβείο
Ομαδικής
Εργασίας
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2 δίκλινα δωμάτια για 3 διανυκτερέυσεις
στα ξενοδοχεία Κipi Suites (Ζαγοροχώρια)
& σε μια από τις επιλογές διαμονής
στη Σέριφο ή την Κίμωλο

1ο Βραβείο
Ατομικής
Εργασίας
Πλήρης υποτροφία
σ’ ένα μεταπτυχιακό
πρόγραμμα
αξίας 8000 €

Ταξίδι στις Βρυξέλλες
στο πλαίσιο
ενημερωτικής επίσκεψης

Συμμετοχή & φιλοξενία
στη Γενική Συνέλευση

2ο Βραβείο
Ατομικής
Εργασίας

3ο Βραβείο
Ατομικής
Εργασίας

Πλήρης υποτροφία
σ’ ένα από τα Premium Diplomas αξίας
2.500 €

2 εισιτήρια μετ’ επιστροφής
για Πεκίνο με ειδική έκπτωση

2 διπλά αεροπορικά εισιτήρια
για διαδρομές εξωτερικού

Μια θέση στον κύκλο σπουδών 360ο
Credit Risk Management Diploma

Ένας Η/Υ τελευταίας τεχνολογίας
αξίας 500 €

1 ακτοπλοΪκό εισιτήριο μετ’ επιστροφής
για τη γραμμή Πειραιάς-Ηράκλειο
ή Πειραιάς-Χανιά

4ο Βραβείο
Ατομικής
Εργασίας

5ο Βραβείο
Ατομικής
Εργασίας
1 δίκλινο δωμάτιο
για 3 διανυκτερέυσεις
στο ξενοδοχείο Cressa
Ghitonia Village (Κρήτη)

Φιλοξενία & συμμετοχή
στην εκδήλωση
«1994-2019, 25 χρόνια
από τη Σύνοδο Κορυφής
της Κέρκυρας»
στην Κέρκυρα

Κάλυψη μεταφορικών
εξόδων του βραβείου
του Συλλόγου
Albert Cohen

65

Σε όλους τους νικητές 10 πιστοποιήσεις, 5 ecdl & 5 LanguageCert
σύμφωνα με την επιλογή τους

Μια Ετήσια ηλεκτρονική συνδρομή στο περιοδικό Oικονομική Eπιθεώρηση
στα μέλη των νικητριών ομάδων

Το βιβλίο «Η μάχη των χαρτών» σε όλους τους νικητές

Μια ετήσια ηλεκτρονική συνδρομή στο περιοδικό Επιχείρηση
για τους νικητές των ατομικών εργασιών
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Διοργάνωση

Με την υποστήριξη

Σε συνεργασία

Υπό την αιγίδα

Υποστηρικτές Χορηγοί
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Κύριος Χορηγός Επικοινωνίας

Xoρηγοί Επικοινωνίας

Η Τελετή Απονομής πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη
του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το πολιτικά ανεξάρτητο εκτελεστικό όργανο της ΕΕ. Είναι
το μόνο αρμόδιο όργανο για την κατάρτιση προτάσεων για νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία,
και εφαρμόζει τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ.
Διαχειρίζεται τις πολιτικές της ΕΕ και κατανέμει τους χρηματοδοτικούς πόρους της ΕΕ,
επιβάλλει την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ και εκπροσωπεί την ΕΕ στη διεθνή σκηνή.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί αντιπροσωπείες και σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και περιφερειακά γραφεία στη Βαρκελώνη, το Μπέλφαστ, τη Βόννη, το Κάρντιφ, το
Εδιμβούργο, τη Μασσαλία, το Μιλάνο, το Μόναχο και το Βρότσλαβ. Οι αντιπροσωπείες
αποτελούν τα μάτια, τα αυτιά και τη φωνή της Επιτροπής επί τόπου σε όλα τα κράτη
μέλη της ΕΕ. Συνεργάζονται με τις εθνικές αρχές και τους ενδιαφερόμενους φορείς και
πληροφορούν τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό για τις πολιτικές της ΕΕ. Για να μάθετε
περισσότερα για τις δραστηριότητες της Αντιπροσωπείας στην Αθήνα επισκεφτείτε το
https://ec.europa.eu/greece/about-us_el
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ΣΕΒ
Ο ΣΕΒ υποστηρίζει και προωθεί με συνέπεια την ιδιωτική πρωτοβουλία στην Ελλάδα
από το 1907. Είναι η ανεξάρτητη φωνή των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην
Ελλάδα, εκπροσωπώντας το 50% της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα.
Ως κοινωνικός εταίρος, συμμετέχει στον εθνικό και ευρωπαϊκό κοινωνικό διάλογο, με
στόχο την οικονομική ανάπτυξη, την πρόοδο και την κοινωνική συνοχή. Σε αυτή την
κατεύθυνση, επιδιώκει σταθερά και με συνέπεια τη συνεργασία με την κυβέρνηση, τα
κόμματα, τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τους υπόλοιπους κοινωνικούς εταίρους για
την προώθηση και υλοποίηση των κατάλληλων πολιτικών.
Ο ΣΕΒ, ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, υποστηρίζεται αποκλειστικά από συνδρομές
και χορηγίες των μελών του. Τα μέλη του είναι δυναμικές επιχειρήσεις και αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 10% της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, το 41%
των εταιρικών κερδών και το 27% των εσόδων από φόρους νομικών προσώπων στην
Ελλάδα.
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ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ιδρύθηκε το 1977 με όραμα τη δημιουργία ενός πρότυπα
οργανωμένου εκδοτικού οίκου εξειδικευμένου στην πράξη της νομικής επιστήμης και
τις απαιτητικές ανάγκες ενημέρωσης των λειτουργών της δικαιοσύνης. Σήμερα με ανθρώπινο δυναμικό που ξεπερνάει τα 120 άτομα, καθετοποιημένη εκδοτική παραγωγή
και δυναμική παρουσία στον τομέα της διά βίου μάθησης και των νέων τεχνολογιών,
κατέχει ηγετική θέση στον χώρο των επιστημονικών εκδόσεων, της επαγγελματικής εκπαίδευσης, και της δημιουργίας πρωτοποριακών διαδικτυακών υπηρεσιών για τα νομικά
και οικονομικά επαγγέλματα, τις Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, Τράπεζες και Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η εταιρία διαθέτει πανελλαδικό δίκτυο πωλήσεων με σημεία πώλησης στην Αθήνα, Πειραιά, Πάτρα, Θεσσαλονίκη και Κύπρο. Τα
κεντρικά γραφεία στεγάζονται στο κέντρο της Αθήνας σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις με
σύγχρονες συνεδριακές υποδομές.
Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ εκδίδει σε ετήσια βάση περισσότερους από 150 τίτλους βιβλίων καθώς και 15 επιστημονικά περιοδικά που καλύπτουν όλους τους κλάδους του
δικαίου, της οικονομίας, λογιστικής και φορολογίας. Η καθετοποίηση της ετήσιας εκδοτικής παραγωγής, η επιμέλεια των εκδόσεων από εξειδικευμένο επιστημονικό τμήμα, η
υιοθέτηση τεχνολογικών καινοτομιών σε όλους τους τομείς της εκδοτικής δραστηριότητας καθώς και το κορυφαίο επίπεδο των ακαδημαϊκών και συγγραφέων που συνεργάζονται με τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, έχουν καταστήσει το εκδοτικό της έργο σημείο
αναφοράς, αξιοπιστίας και κύρους για τα δικαστήρια, την επιστήμη και την ακαδημαϊκή
και επιχειρηματική κοινότητα της χώρας.
Όσον αφορά στην Εκπαίδευση, η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ προσφέρει από το έτος 2000
πληθώρα επαγγελματικών σεμιναρίων, συνεδρίων και άλλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τα νομικά και οικονομικά επαγγέλματα και τις επιχειρήσεις. Το 2014 αδειοδοτήθηκε από τον ΕΟΠΠΕΠ και το Υπουργείο Παιδείας ως κέντρο Διά Βίου Μάθησης
το οποίο συνεργάζεται με καταξιωμένους διδάσκοντες και εκπαιδευτικά ιδρύματα της
χώρας και του εξωτερικού. Οι επίκαιρες θεματικές, το υψηλό επίπεδο των διδασκόντων
και η άρτια οργάνωση μέσω φυσικής παρουσίας στους σύγχρονους χώρους εκπαίδευσης ή εξ αποστάσεως, προσδίδουν προστιθέμενη αξία που ανοίγει νέους ορίζοντες
στην ατομική και επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευόμενων.
Η πιστοποίηση ISO 29990:2010 για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών Εκπαίδευσης, καθώς και τα βραβεία όπως το Silver Award στην κατηγορία “Διά Βίου Μάθηση”
και το Gold Award στην κατηγορία “Διασύνδεση με την αγορά εργασίας” για τα εκπαιδευτικά προγράμματα Certified Paralegal και Data Protection Officer στο πλαίσιο των
Education Business Awards, έρχονται να επισφραγίσουν τη σταθερή προσήλωση της
ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ στη διαρκή βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) ιδρύθηκε το 1920 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. Σήμερα,
την επιστημονική ταυτότητα του ΟΠΑ προσδιορίζουν οι τρεις του Σχολές: η Σχολή
Οικονομικών Επιστημών, η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων και η Σχολή Επιστημών και
Τεχνολογίας της Πληροφορίας, στις οποίες εντάσσονται τα 8 Προπτυχιακά του Τμήματα, 28 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. 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 τόσο για τα
προπτυχιακά όσο και για τα μεταπτυχιακά προγράμματά του.
Η εξαιρετική φήμη του αντανακλά το υψηλό επίπεδο του επιστημονικού προσωπικού,
του ερευνητικού και διδακτικού έργου, τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών καθώς
και τις υπηρεσίες διασύνδεσης με την αγορά εργασίας και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. Η κατάταξη του ΟΠΑ στις έγκυρες διεθνείς λίστες Πανεπιστημίων Shanghai,
QS, Times Higher Education και Eduniversal πιστοποιεί τη διεθνή του αναγνώριση. Αταλάντευτος στρατηγικός στόχος είναι η ενεργή συμμετοχή στο παγκόσμιο ακαδημαϊκό
περιβάλλον, η ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών υψηλού κύρους και η εν γένει ενδυνάμωση της διεθνούς απήχησης και αναγνωρισιμότητάς του ΟΠΑ μέσω της αριστείας στην
έρευνα και την εκπαίδευση.
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ΔIΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (www.ihu.edu.gr), με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
ιδρύθηκε το 2005 (Νόμος 3391) και αποτελεί το πρώτο και μόνο δημόσιο Ελληνικό
Πανεπιστήμιο, που προσφέρει προγράμματα σπουδών αποκλειστικά στην Αγγλική
γλώσσα. Βασικοί άξονες είναι η ακαδημαϊκή αριστεία, ο διεθνής προσανατολισμός
και η σύνδεση με την αγορά εργασίας για την προετοιμασία των επόμενων γενεών
επιστημόνων και στελεχών με υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης με την υποστήριξη διακεκριμένων ακαδημαϊκών από τα ελληνικά ΑΕΙ, και την αξιοποίηση επιφανών ομογενών και
αλλοδαπών πανεπιστημιακών από το εξωτερικό.
Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος αποτελείται από τρεις Σχολές και προσφέρει τα ακόλουθα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών: Executive MBA, MSc in
Management, MSc in Banking & Finance, MSc in International Accounting, Auditing, and
Financial Management, MSc in Hospitality and Tourism Management, MSc in Sustainable
Agriculture and Business, MSc in Bioeconomy: Biotechnology and Law, LLM in
Transnational and European Commercial Law, Banking Law, Arbitration/Mediation, MA
in Art Law and Arts Management, MSc in Energy Law, Business, Regulation and Policy, MA
in Black Sea & Eastern Mediterranean Studies, MA in the Classical Archaeology and the
Ancient History of Macedonia, Master in Orthodox Ecumenical Theology, MSc in Data
Science, MSc in Information & Communication Technology Systems, MSc in e-Business
and Digital Marketing, MSc in Mobile and Web Computing, MSc in Cybersecurity, MSc
in Smart Cities and Communities (EMJMD – Erasmus+), MSc in Energy Systems, MSc in
Energy and Finance, MSc in Energy Building Design, MSc in Environmental Management
and Sustainability, MSc in Strategic Product Design.
Το Διεθνές Πανεπιστήμιο με μια ματιά:
◗ Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο
◗ Μεταπτυχιακά προγράμματα αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα
◗ Περισσότεροι από 100 Διακεκριμένοι επισκέπτες καθηγητές από 15 χώρες
◗ Διεθνής φοιτητική κοινότητα από περισσότερες από 56 χώρες
◗ Full time (1 έτος) or part time (2 έτη) or Executive mode (Σάββατο - Κυριακή)
◗ Προγράμματα εξ αποστάσεως
◗ Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
◗ Πρόγραμμα Υποτροφιών Ακαδημαϊκής Αριστείας
◗ Διεθνές Γραφείο Καριέρας - Σύνδεση με την αγορά εργασίας

Στοιχεία επικοινωνίας: 14o χλμ Θες/κης-Μουδανιών, 57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη | Τ:
2310 807520 | E: admissions@ihu.edu.gr | W: www.ihu.edu.gr
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ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Το Πάντειο Πανεπιστήμιο έχει μια ιστορία δημιουργικής, ανοδικής πορείας που συνδέθηκε όχι μόνο με την πορεία της Ανωτάτης Παιδείας και την ανάπτυξη των Κοινωνικών Επιστημών στην Ελλάδα, αλλά και με τον ευρύτερα κοινωνικό μετασχηματισμό στη
χώρα μας. Αξίζει γι’ αυτό να δει κανείς από κοντά πώς δημιουργήθηκε αρχικά ως Σχολή
και πώς εξελίχθηκε ως σήμερα.
Δύο άνθρωποι συνέδεσαν το όνομα τους με τη σύλληψη της ιδέας, την ίδρυση και τα
πρώτα βήματα της Σχολής. Ο ένας ήταν ο Κύπριος Γεώργιος Σ. Φραγκούδης (18691939), που καταγόταν από ιστορική οικογένεια της Λεμεσού. Σπούδασε Νομικά στην
Αθήνα και Πολιτικές Επιστήμες στο Παρίσι. Ο δεύτερος ήταν ο Αλέξανδρος Ι. Πάντος
(1888-1930) από ευκατάστατη οικογένεια του Βόλου. Σπούδασε και αυτός Νομικά στην
Αθήνα και ύστερα Πολιτικές Επιστήμες στο Παρίσι. Ο Πάντος, πεθαίνοντας έδινε την
οικονομική δυνατότητα να ολοκληρωθεί το όραμα, αφού άφηνε ολόκληρη σχεδόν την
περιουσία του για την ίδρυση στην Ελλάδα «Σχολής Πολιτικών Επιστημών» κατά το
σύστημα της «Ελευθέρας Σχολής Πολιτικών Επιστημών των Παρισίων».
Στις 2 Ιανουαρίου 1927, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης έθετε τον θεμέλιο λίθο του κεντρικού κτιρίου, που βρίσκεται σήμερα στη λεωφόρο
Συγγρού. Δύο πρόεδροι της Ελληνικής Δημοκρατίας υπήρξαν διαπρεπείς καθηγητές της
Σχολής: ο Μ. Στασινόπουλος που διετέλεσε και πρώτος Πρύτανης της Σχολής (19521958) και ο Κ. Τσάτσος. Και άλλοι βέβαια καθηγητές της αναδείχθηκαν σε ακαδημαϊκούς, ενώ μια πλειάδα απ’ αυτούς κράτησαν κατά καιρούς ή κρατούν ακόμα σημαντικές
ηγετικές θέσεις στην πολιτική και γενικά διακρίνονται για τον σημαντικό ρόλο τους στη
δημόσια ζωή της χώρας.
Τα μαθήματα αρχίζουν επίσημα στις 18 Νοεμβρίου 1930 με την παρουσία του πρωθυπουργού Ελ. Βενιζέλου. Ο ίδιος φιλοδόξησε να είναι ο πρώτος καθηγητής της Σχολής
και υπήρξε ο πρώτος δωρητής της. Οι σκοποί της, όπως αναφέρονται συγκεκριμένα,
είναι:
1. Η παροχή ανωτέρας πολιτικής μορφώσεως και η εθνική και πνευματική συγκρότησης ηγετικών στελεχών, με επίγνωση της αποστολής και της ευθύνης αυτών, δια την
ευημερίαν και πρόοδον εν γένει της Πατρίδος.
2. Η παρασκευή δημοσίων υπαλλήλων, δια της αναπτύξεως πολιτικών, οικονομικών και
κοινωνικών επιστημονικών γνώσεων.
3. Η μετεκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων καθώς και των πτυχιούχων της Νομικής,
οι οποίοι πρόκειται να διδάξουν στα Γυμνάσια και τα Αστικά Σχολεία «τα Στοιχεία
του Δικαίου και της Πολιτικής Οικονομίας
4. Η δια εκλαϊκευτικών διαλέξεων, μελετών, συνεργείων έρευνας και άλλων μορφωτικών μέσων πολιτική του λαού διαπαιδαγώγησης και διαφώτισης επί των κρατι
κών σκοπών και επιδιώξεων, η συνειδητοποίηση της ανάγκης της πειθαρχίας, της
αλληλεγγύης και της συνεργασίας των διαφόρων κοινωνικών τάξεων, η καλλιέργεια
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του πνεύματος της θυσίας χάριν του γενικού καλού, η τόνωση του πατριωτικού
φρονήματος και η καταπολέμηση του κομματισμού και εν γένει των ατομιστικών και
εγωιστικών τάσεων και ιδεών...».
Το 1939 η Σχολή μετονομάζεται σε “Πάντειο Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Επιστημών και
Δημοσίων Υπαλλήλων”.
Δείγμα εξ άλλου των κοινωνικών της ευαισθησιών και του προοδευτικού της χαρακτήρα
υπήρξε και η καθιέρωση εξ αρχής απογευματινών και βραδινών ωρών μαθημάτων, ώστε
να μπορούν να τα παρακολουθούν οι εργαζόμενοι. Επίσης μπορούσαν να γραφτούν και
γυναίκες στη Σχολή, ενώ προβλεπόταν απ’ τον κανονισμό ακόμα και η οργάνωση των
σπουδαστών σε σύλλογο.
Το 1963 η φοίτηση ορίζεται τετραετής και τα Τμήματα της Σχολής ονομάζονται: Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης.
Από το 1989 μετονομάστηκε σε Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επι
στημών και περιλαμβάνει τα ακόλουθα Τμήματα:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης
Τμήμα Κοινωνιολογίας
Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής,
Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας,
Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού
Τμήμα Ψυχολογίας

Επίσης, λειτουργούν αντίστοιχα Μεταπτυχιακά Προγράμματα στο κάθε Ακαδημαϊκό
Τμήμα.
Στο Πάντειο λειτουργούν επίσης:
Τρία (3) Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.)
Α) Το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Β) Το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων
Γ) Το Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος & Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς επίσης
Ερευνητικά Κέντρα και αντίστοιχα Εργαστήρια, τα οποία συμβάλλουν στην καλύτερη
διεξαγωγή των μαθημάτων.
Το Πάντειο διαθέτει Μουσείο και φέρει το όνομα του ενός εκ των ιδρυτών του Παντείου Γεωργίου Φραγκούδη όπου εκτίθενται τεκμήρια από την Ιστορία του Πανεπιστημίου.
Επίσης λειτουργεί πλούσια Βιβλιοθήκη με πλήρως αυτοματοποιημένες τις λειτουργίες
της με ηλεκτρονικές και ψηφιακές συλλογές καθώς και διαδικτυακές υπηρεσίες. Ακόμη
διαθέτει έντυπο αναπήρων AMELib, της πρώτης ψηφιακής βιβλιοθήκης για φοιτητές με
προβλήματα όρασης.
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Πρύτανης:
Καθηγήτρια Ισμήνη Αρ. Κριάρη
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού:
Καθηγητής Βασίλειος Κουγέας
Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης:
Καθηγητής Νικόλαος Λέανδρος
Η τριμελής Πρυτανεία εκλέγεται με τετραετή θητεία. Συγκροτείται από Καθηγητές ή
Αναπληρωτές Καθηγητές, οι οποίοι εκλέγονται από ειδικό εκλεκτορικό σώμα.
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ΙΟΒΕ
To ΙΟΒΕ είναι ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικός, κοινωφελής, ερευνητικός οργανισμός. Ιδρύθηκε το 1975 με δύο σκοπούς: αφενός να προωθεί την επιστημονική έρευνα για τα τρέχοντα και αναδυόμενα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας 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 ο μόνος ανεξάρτητος, 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 διαρθρωτικά 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 σε θέματα 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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Όμιλος ΤΙΤΑΝ
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι μία διεθνής εταιρία δομικών υλικών, με μακροχρόνια δέσμευση
να υπηρετεί τις πιο θεμελιώδεις ανάγκες της κοινωνίας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη
βιώσιμη ανάπτυξη, με υπευθυνότητα και ακεραιότητα. Ο ΤΙΤΑΝ ιδρύθηκε το 1902, στην
Ελλάδα και έχει αναπτυχθεί σε μία διεθνή εταιρία με παρουσία σε 14 χώρες ενώ διαθέτει εργοστάσια τσιμέντου σε 10 από αυτές.
Είμαστε μεταξύ των πρώτων 500 που υπέγραψαν το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ
(UNGC), και αποτελούμε ενεργό μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου ΕΚΕ (CSR Europe), του
Παγκόσμιου Επιχειρηματικού Συμβουλίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (WBCSD) και της
Παγκόσμιας Ένωσης Τσιμέντου και Σκυροδέματος (GCCA).
Δημιουργία αξίας για όλους
Σε όλη τη διάρκεια της πορείας 117 ετών, αξιοποιούμε τις δικές μας δυνάμεις, πόρους
και συνεργασίες για να δημιουργήσουμε αξία μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών
μας, που εξυπηρετούν την ανάγκη για ασφαλή, ανθεκτικά, προσιτά και βιώσιμα έργα
στέγασης και υποδομών.
Εστιάζουμε όχι μόνο στο τι κάνουμε, αλλά και στο πώς το κάνουμε, διασφαλίζοντας την
ουσιαστική συμβολή μας προς όλους τους συμ-μετόχους στη βάση των τριών πυλώνων
της βιώσιμης ανάπτυξης: τον περιβαλλοντικό, τον κοινωνικό και τον οικονομικό.
Δημιουργία αξίας για τους νέους
Στον Τιτάνα, πιστεύουμε στη δύναμη των νέων, στην ανανεωτική σκέψη και τη διάθεσή
τους για αλλαγή. Βρισκόμαστε δίπλα τους, μοιραζόμαστε τις ανησυχίες τους και γινόμαστε αρωγός στην πραγματοποίηση των επιδιώξεων τους, παρέχοντας τα απαραίτητα
εργαλεία για την προσωπική τους εξέλιξη αλλά και την ανάπτυξη και την τελειοποίηση
των επαγγελματικών δεξιοτήτων τους.
Στην Ελλάδα, εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες, αξιοποιούμε την τεχνογνωσία
μας και υλοποιούμε σειρά προγραμμάτων και δράσεων που θέτουν τα θεμέλια διευρυμένων γνώσεων, συμβάλλουν στη διαμόρφωση στόχων και επιλογή επαγγελματικής κατεύθυνσης και παρέχουν στους νέους τη δυνατότητα πολύτιμης εργασιακής εμπειρίας.
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AEGEAN
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.
Το 2018 η AEGEAN και η θυγατρική της, Olympic Air μετέφεραν 14 εκ. επιβάτες, ενώ
το πρόγραμμα της εταιρείας το 2019, περιλαμβάνει ένα δίκτυο 151 προορισμών, 120
εξωτερικού και 31 εσωτερικού, σε 44 χώρες. Οι πτήσεις πραγματοποιούνται με έναν
από τους νεότερους στόλους στην Ευρώπη, που αποτελείται από 61 αεροσκάφη. Τον
Ιούνιο του 2018 η AEGEAN υπέγραψε με την Airbus μια συμφωνία για την παραγγελία
έως 42 αεροσκαφών της οικογένειας Airbus A320neo. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη
ιδιωτική επένδυση στην Ελλάδα, αξίας 5 δις. Δολλαρίων σε τιμές καταλόγου. Τα σχέδια
της εταιρείας για το μέλλον περιλαμβάνουν την αντικατάσταση σχεδόν ολόκληρου του
στόλου με καινούργια αεροσκάφη στο διάστημα 2020-2024 και την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου εξωτερικού.
Η AEGEAN συγκαταλέγεται σταθερά στις πιο επιτυχημένες αεροπορικές εταιρείες της
Ευρώπης και ψηφίζεται συνεχώς από τους επιβάτες ανάμεσα στις καλύτερες σε ό,τι
αφορά την εξυπηρέτηση και την άνεσή τους.
Το 2018, η AEGEAN βραβεύτηκε για όγδοη συνεχή χρονιά και ένατη φορά τα τελευταία 10 χρόνια ως «η καλύτερη περιφερειακή αεροπορική εταιρεία στην Ευρώπη», από
τα Skytrax World Airline Awards. Σημαντική διάκριση αποτέλεσε και η ανάδειξη της
AEGEAN στην 5η θέση στη λίστα με τις 20 καλύτερες αεροπορικές εταιρείες στον κόσμο (πλην των ΗΠΑ) του Conde Nast Traveler. Στην ψηφοφορία που έγινε στο πλαίσιο
των 2018 Readers’ Choice Awards, συμμετείχαν περισσότεροι από 429.000 ταξιδιώτες,
και το σχόλιο του Conde Nast Traveler επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι «Παρά το γεγονός
ότι δεν πραγματοποιεί ακόμη υπερατλαντικές πτήσεις, η συνεργασία της με την Star
Alliance, της προσφέρει μία ευρύτερη παγκόσμια εμβέλεια. Η AEGEAN είναι γνωστή για
τον επαγγελματισμό και τη φιλικότητα του προσωπικού της ενώ σχεδιάζει τα επόμενα
χρόνια επέκταση σε νέες αγορές.
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EASTREN MEDITERRANEAN MARITIME LIMITED
Η Eastern Mediterranean Maritime Limited (EASTMED) είναι μια εταιρεία διαχείρισης
πλοίων με έδρα στην Γλυφάδα (Αθήνα), Ελλάδα.
Επί του παρόντος, η εταιρεία έχει υπό διαχείριση 80 πλοία, απασχολεί 200 άτομα στα
κεντρικά της γραφεία και γύρω στους 3.300 ναυτικούς. Προσφέρει υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών στους τομείς της ενέργειας, βιομηχανίας και γεωργίας.
Ο στόλος αποτελείται από 32 δεξαμενόπλοια, 38 πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου και
10 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Τόσο τα δεξαμενόπλοια όσο και τα πλοία
ξηρού φορτίου ναυλώνονται κυρίως στην spot αγορά.
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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 17 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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IST College – Independent Studies
of Science and Technology
Το ΙST ιδρύθηκε το 1989 και φέτος συμπληρώνει 30 χρόνια από την ίδρυσή του. Από
ένα ίδρυμα που ξεκίνησε από μία ομάδα επιλεγμένων καθηγητών δημοσίων πανεπιστημίων, με το όραμα να είναι το πρώτο ιδιωτικό πανεπιστήμιο, σήμερα είναι ένα πολυδύναμο και πολυεπίπεδο εκπαιδευτικό ίδρυμα αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Υπουργείο
Παιδείας, με άδειες λειτουργίας για Κολλέγιο, Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης
(Ι.Ε.Κ.) και Κέντρο Δια Βίου Μάθησης. Παράλληλα, με τη μακροχρόνια πορεία του στα
εκπαιδευτικά δρώμενα αναπτύχθηκε στους κόλπους του μία δραστήρια και πολυσχιδής
κοινότητα από διακεκριμένους καθηγητές, καταξιωμένους επαγγελματίες και επιχειρηματίες με όραμα, φιλόδοξους start-uppers και ενθουσιώδεις φοιτητές.
Το IST σε συνεργασία με διακεκριμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, ευέλικτα προγράμματα Supported
Distance Learning, διετή προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης καθώς και προγράμματα Δια Βίου Μάθησης.
Σε συνεργασία με φορείς πιστοποίησης όπως η ACTA (Τεχνοβλαστός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης) προσφέρουμε ανοιχτά σεμινάρια, professional
diplomas και προγράμματα ενδοεταιρικής εκπαίδευσης, που καλύπτουν όλα τα σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα και δεξιότητες ώστε να αποτελούμε την ιδανική επιλογή
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης.
Οι βασικοί ακαδημαϊκοί τομείς-τμήματα στους οποίους δραστηριοποιείται το IST είναι:
• Διοίκηση Επιχειρήσεων και Τουρισμός
• Επιστήμη Υπολογιστών-Πληροφορική
• Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Στο IST College προωθούμε την επιχειρηματικότητα, ενθαρρύνουμε την καινοτομία και
καλλιεργούμε τις δεξιότητες των φοιτητών στοχεύοντας στη σύνδεση της εκπαίδευσης
με την αγορά εργασίας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Στο πλαίσιο αυτό το
IST συνεργάζεται, μεταξύ άλλων, με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
(EBEA), το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΒΕΠ), την Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αττικής (ΕΦΕΕΑ) και τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων (ΠΣΕ).
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ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Οι Μινωικές Γραμμές ιδρύθηκαν στις 25 Μαΐου 1972, στο Ηράκλειο Κρήτης. Τον Ιούλιο
1974 ξεκίνησε το ταξίδι της μεγάλης εταιρείας λαϊκής βάσης στο χώρο της Επιβατηγού
Ναυτιλίας και η δημιουργία του υπερσύγχρονου στόλου τους, με στόχο να προσφέρουν
στο επιβατικό κοινό, ασφαλή ταξίδια, σε συνδυασμό με υψηλής ποιότητας υπηρεσίες
εν πλω, μετατρέποντας έτσι το ταξίδι σε μία μοναδική, άνετη και ταξιδιωτική εμπειρία.
Το 2008 ήταν η χρονιά ορόσημο στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας, που γίνεται πλέον
μέλος του Ιταλικού Ομίλου Grimaldi, από τους μεγαλύτερους μεταφορείς οχημάτων
(roll-on/roll-off) στον κόσμο, με ένα στόλο που αποτελείται από περισσότερα των 120
πλοίων και 10.000 εργαζομένων. Από την ίδρυσή τους μέχρι και σήμερα, οι Μινωικές
Γραμμές κατέχουν περίοπτη θέση ανάμεσα στις ναυτιλιακές εταιρείες της Ευρώπης,
ενώ διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις γραμμές που δραστηριοποιούνται με τα
μεγαλύτερα και πολυτελέστερα Cruise Ferries και Catamaran που διαθέτουν.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Οι Μινωικές Γραμμές δραστηριοποιούνται στη γραμμή της Κρήτης, συνδέοντας την
Κρήτη (από το Ηράκλειο ή τα Χανιά) με τον Πειραιά, τη Μήλο με το Ηράκλειο και
τον Πειραιά (τους καλοκαιρινούς μήνες), το Ηράκλειο με τις Κυκλάδες (Σαντορίνη, Ίο,
Πάρο, Μύκονο, από Απρίλιο έως Οκτώβριο) ενώ παράλληλα με τις επιχειρηματικές
τους δραστηριότητες εξυπηρετούν ως General Sales Agent όλα τα πλοία του κορυφαίου
κύριου μετόχου τους Ομίλου Grimaldi που προσεγγίζουν τα λιμάνια της χώρας μας,
από και προς την Ιταλία (Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα-Αγκώνα-Βενετία) στην Αδριατική Θάλασσα, με τα μεγαλύτερα, πολυτελέστερα και τεχνολογικά προηγμένα πλοία της
Μεσογείου.
Ο ΣΤΟΛΟΣ
Αποτελείται από υπερσύγχρονα και τεχνολογικά προηγμένα High-speed Cruise Ferries
(H/S/F Knossos Palace, H/S/F Festos Palace, Cruise Europa, Cruise Olympia) και Catamaran
(H/S/C Santorini Palace), τα οποία συνδυάζουν την πολυτέλεια, την άνεση, την ποιότητα,
την ταχύτητα, την υψηλή τεχνολογία και την ασφάλεια εν πλω.
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ARIA HOTELS
Tα Aria Hotels αποτελούν μια οικογενειακή αλυσίδα boutique ξενοδοχείων και ανεξάρτητων κατοικιών, που πρεσβεύουν την Αυθεντική Ελληνική Φιλοξενία σε μοναδικούς
προορισμούς στην Ελλάδα: στην Αθήνα, στην Κρήτη, στις Κυκλάδες, στην Ήπειρο και
σύντομα και στην Πελοπόννησο.
Μετά την πρόσφατη επέκταση των Aria Hotels στην Ισπανία, οι επισκέπτες θα έχουν
σύντομα την ευκαιρία να δοκιμάσουν μια νέα διάσταση αυθεντικής φιλοξενίας και στην
Ιβηρική Χερσόνησο.
Η φιλοσοφία των Aria Hotels στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες: το Περιβάλλον, τον
Πολιτισμό και τον Άνθρωπο μέσα στα πλαίσια της σύγχρονης κοινωνίας. Προτεραιότητά μας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου με επίκεντρο τις αναζητήσεις του
σύγχρονου ταξιδιώτη και η προσφορά εμπειριών που, σε συνδυασμό με την αρχιτεκτονική, τον σεβασμό στα πρότυπα του τοπίου και την ιδιαίτερη τοποθεσία, να δημιουργούν την αίσθηση της μοναδικότητας. Στα Aria Hotels η πολυτέλεια γίνεται συνώνυμη
με την αυθεντικότητα.
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BCA College
Το BCA College ιδρύθηκε πριν από 49 χρόνια και αποτέλεσε τον πρωτοπόρο εκπαιδευτικό οργανισμό πάνω στις επιχειρησιακές σπουδές. Εκφράζοντας μία νέα αντίληψη για
την εποχή του, ήταν αυτό που προσέφερε πρώτο στην Ελλάδα προγράμματα σπουδών
σχετικά με το μάρκετινγκ, τα ναυτιλιακά, τη διαφήμιση και τον τουρισμό. Από την αρχή
της λειτουργίας του, καθιέρωσε μεθόδους διδασκαλίας στα πρότυπα των μεγάλων πανεπιστημίων του εξωτερικού.
Το BCA συμβαδίζει όλα αυτά τα χρόνια με τις εκπαιδευτικές εξελίξεις. Δεν είναι τυχαίο
που ανώτατα πανεπιστήμια της Αγγλίας αναγνωρίζουν το BCA ως τμήμα τους στην Ελλάδα, προσφέροντας στους αποφοίτους του τη δυνατότητα μίας ξεχωριστής σταδιοδρομίας. Το BCA πλέον έχει διευρύνει τις δραστηριότητές του και στους τομείς της μελέτης
και της έρευνας. Συμμετέχει σε κοινοτικά προγράμματα, με συνεργάτες οργανισμούς
και κρατικούς φορείς χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τώρα, καινοτομεί ακόμα μία φορά, δημιουργώντας ένα τεράστιο city-campus 4.100 τετραγωνικών μέτρων στους Αμπελόκηπους δίπλα από τον σταθμό του μετρό. Το γνωστό
μπλε κτήριο του Αλέξανδρου Τομπάζη, στο 205 της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, εξοπλίστηκε με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Οι σπουδαστές του BCA έχουν στη διάθεσή τους tech corners, 3d printers, VR sets, laser cutters, ενώ beacons στέλνουν στο
κινητό των σπουδαστών ενημέρωση σε real time για κάθε τι ενδιαφέρον που γίνεται
στο Κολέγιο. Κι επειδή οι σπουδές δεν είναι μόνο μάθηση αλλά και βίωμα, ένας πρωτοποριακός πολυχώρος – αμφιθέατρο μέσα στο κτήριο γίνεται κέντρο πολιτιστικής ζωής
και ψυχαγωγίας, μια τεράστια lounge area φιλοξενεί την κοινωνική ζωή του κολλεγίου,
ενώ μοντέρνες βιβλιοθήκες με ηλεκτρονική πρόσβαση σε άπειρες βάσεις ακαδημαϊκών
δεδομένων διασυνδέουν το BCA με το σύνολο της επιστημονικής γνώσης στους τομείς
των σπουδών που προσφέρει: ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά, διοίκηση επιχειρήσεων, ψηφιακό μάρκετινγκ, οικονομικά.
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AIR CHINA
Η Air China είναι ο εθνικός αερομεταφορέας της Κίνας και μέλος της Star Alliance από
το 2007. Έχει στόλο 684 αεροσκαφών Boeing και Airbus που συνεχως ανανεώνεται
ώστε να συμβαδίζει με τις ανάγκες της εποχής και να προσφέρει την καλύτερη δυνατή
ταξιδιωτική εμπειρία στους επιβάτες. Εκτελεί 754 τακτικά δρομολόγια, εκ των οποίων
138 είναι διεθνείς πτήσεις, 27 είναι περιφερειακές, και 589 είναι εσωτερικές. Πετά σε
42 χώρες και και 184 πόλεις, από τις οποίες 66 είναι διεθνείς προορισμοί, 3 είναι περιφερειακοί, και 115 είναι εγχώριοι (εντός Κίνας), ενώ μαζί με τις υπόλοιπες εταιρείες της
Star Alliance το δίκτυο της επεκτείνεται σε πάνω από 1300 αεροδρόμια σε 193 χώρες.
Στηρίζει την ενδυνάμωση των ελληνοκινεζικών σχέσεων για πάνω από 10 χρόνια με
τακτικές πτήσεις μεταξύ Αθήνας και Πεκίνου, αρχικά με ενδιάμεσες στάσεις και από το
Σεπτέμβριο του 2017 με απευθείας πτήσεις που διεξαγονται αυτό το διάστημα 3 φορές
την εβδομάδα(Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο).
Θέλει να φέρει πιο κοντά τους 2 αρχαιότερους πολιτισμούς του κόσμου και ειδικότερα
τη νέα γενιά, για αυτό και προσφέρει με χαρά σαν βραβείο εισιτήρια μετ’επιστροφης
για Πεκίνο σε 2 από τους νικητές του 25ου Εconomia Φοιτητικού Διαγωνισμού και ένα
συνοδό τους.
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ALBA Graduate Business School,
The American College of Greece
Με στόχο να εκπαιδεύσει τους οραματιστές ηγέτες του αύριο και να προωθήσει ενεργά
την επιστημονική έρευνα και τη δημιουργία νέας γνώσης, το Alba Graduate Business
School, The American College of Greece, λειτουργεί από το 1992 ως μη κρατικός, μη
κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός υπό την αιγίδα του ΣΕΒ, της ΕΕΔΕ και του
ΕΒΕΑ.
Το Alba προσφέρει 14 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και φέρει την επίσημη
αναγνώριση του New England Association of Schools and Colleges. Όλα τα ΜΒΑ προγράμματα είναι πιστοποιημένα από το The Association of MBAs, ενώ το MSc in Finance
και το MSc in SHRM από το EFMD Programme Accreditation System.
Μέσα σε ένα συναρπαστικό μαθησιακό περιβάλλον που συνδυάζει κορυφαίους καθηγητές, βραβευμένο πρόγραμμα σπουδών και διεθνή προοπτική, το Alba προσφέρει
επιλογές σε νέους απόφοιτους αλλά και στελέχη, που επιδιώκουν είτε να ξεκινήσουν
την καριέρα τους στον χώρο των επιχειρήσεων, να κάνουν στροφή στην καριέρα τους
ή να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση.
Επιφανείς Καθηγητές: Τόσο το μόνιμο διδακτικό προσωπικό, όσο και οι επισκέπτες
καθηγητές του Alba, είναι επιφανείς ακαδημαϊκοί με πλήθος δημοσιεύσεων αλλά και
επαγγελματίες με εκτενή διδακτική, ερευνητική και συμβουλευτική εμπειρία, και προέρχονται από καταξιωμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα του εξωτερικού.
Επαγγελματική αποκατάσταση αποφοίτων: Το Γραφείο Σταδιοδρομίας και Αποφοίτων του Alba παρέχει σε όλους τους φοιτητές και αποφοίτους συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα διαχείρισης σταδιοδρομίας και αναζήτησης εργασίας, συμβάλλοντας
σημαντικά στην επαγγελματική αποκατάστασή τους. Επιπλέον, το Alba Career Forum
προσελκύει κάθε χρόνο πάνω από 150 στελέχη μεγάλων εταιρειών που αναζητούν να
καλύψουν τις ανάγκες τους για υψηλού επιπέδου στελεχειακό δυναμικό.
Επιχειρηματικότητα στο Alba: Το Alba Hub for Enterpreunership and Development
(AHEAD) συνδέει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα
στο ALBA. Υποστηρίζουμε μαθητές και αποφοίτους επιχειρηματίες μέσω αποκλειστικών
υπηρεσιών, ενώ εργαζόμαστε στενά με το επιχειρηματικό οικοσύστημα της Ελλάδας για
την τόνωση κάθε μορφής επιχειρείν.
Διαθέσιμες Υποτροφίες και Εκπτώσεις διδάκτρων: Με την πεποίθηση πως η εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για την ανοικοδόμηση μιας νέας Κοινωνίας
Ίσων Ευκαιριών για όλους, τo Alba Graduate Business School, The American College
προσφέρει μερικές υποτροφίες σε υποψήφιους με κριτήριο την αριστεία, καθώς και
οικονομική ενίσχυση σε υποψήφιους με περιορισμένα οικονομικά μέσα.
Για να μάθετε ακόμη περισσότερα σχετικά επισκεφθείτε το www.alba.acg.edu
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (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 management. 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
management και τέσσερις τομείς που ασχολούνται με γενικότερα θέματα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος: το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ (ΕΙΜ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Οικονομικής Διοικήσεως (ΕΙΟΔ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικήσεως Παραγωγής
Προϊόντων & Υπηρεσιών (ΕΙΔΙΠ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής & Επικοινωνιών
(ΕΙΠ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΜΑΔ), o Τομέας
Ανάπτυξης Γυναικών Μάνατζερ & Επιχειρηματιών (ΤΟΓΜΕ), ο Τομέας Μάνατζμεντ Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΤΟΜΔΔΑ), ο Τομέας Ηγεσίας (ΤΗΓΕ) και ο Τομέας
Εταιρικών Υποθέσεων (ΤΕΥΠ).
Σήμερα η ΕΕΔΕ συγκαταλέγεται στα πέντε μεγαλύτερα Management Associations παγκοσμίως σε επίπεδο Μελών και Έργου. Οι δραστηριότητές της εκτείνονται σε όλη την Ελλάδα. Έχει εκπαιδεύσει εκατοντάδες χιλιάδες στελέχη, μέσω πληθώρας εκπαιδευτικών
προγραμμάτων που προσφέρει.
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,
την δικτύωση μέσω πληθώρας εκδηλώσεων και συνεδρίων, ενώ προωθεί την έννοια της
Αριστείας σε όλα τα επίπεδα.
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INFOBANK HELLASTAT
Ποιοι Είμαστε
H Infobank Hellastat ΑΕ (IB.HS) με 30ετή παρουσία στην ελληνική αγορά αποτελεί σήμερα έναν από τους σημαντικότερους παρόχους οικονομικής και εμπορικής πληροφόρησης με ειδίκευση στην Πιστοληπτική Αξιολόγηση (Credit Risk).
Μέλος του παγκόσμιου δικτύου επιχειρηματικής πληροφόρησης Credit Safe και με θυγατρικές εταιρίες σε Βουλγαρία και Κύπρο, η Infobank Hellastat ΑΕ (IB.HS) προσφέρει
ουσιαστική βοήθεια σε στελέχη και επιχειρηματίες που καθημερινά λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις για οικονομικά και εμπορικά ζητήματα, εντός και εκτός Ελλάδας.
Ανταποκρινόμενοι στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, επενδύσαμε συστηματικά
στην ταχύτητα και στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών μας (on-line πλατφόρμα)
με αποτέλεσμα να έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη του συνόλου της αγοράς από
μεγάλες, μεσαίες, μικρομεσαίες μέχρι και μικρές επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους
της οικονομίας.
Προσφέροντας ευέλικτες λύσεις σε αναλύσεις οικονομικών καταστάσεων, πιστοληπτικής ικανότητας προμηθευτών και πελατών, συναλλακτικής συμπεριφοράς, μελετών
κλάδων της οικονομίας καθώς και εργαλεία ανεύρεσης δυνητικών πελατών, η Infobank
Hellastat ΑΕ (IB.HS) είναι ο συνεργάτης που μπορείτε να εμπιστευθείτε για την χάραξη,
εφαρμογή και παρακολούθηση των οικονομικών και εμπορικών πολιτικών σας.
Η Αποστολή μας
Να επιδιώκουμε συνεχώς την άμεση και πληρέστερη ενημέρωση των πελατών μας σε
αναζητήσεις εταιρικών οικονομικών στοιχείων και μεγεθών αγοράς, για την Ελλάδα και το
εξωτερικό, με σύγχρονα εργαλεία, συνέπεια και απαράμιλλη εξυπηρέτηση. Με την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία μας στο Credit Risk να παρέχουμε υποστήριξη στη χάραξη
στρατηγικών και πολιτικών των πελατών μας, συμβάλλοντας στην υγιή τους ανάπτυξη.
Το Όραμά μας
Παρέχοντας ένα ιδανικό περιβάλλον εργασίας στους ανθρώπους μας, να αναπτύσσουμε
και να αξιοποιούμε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ώστε να αποτελούμε πρώτη επιλογή στην αγορά παροχών επιχειρησιακής πληροφόρησης και πιστοληπτικών αναλύσεων
στην Ελλάδα, επενδύοντας στην μακροχρόνια διατήρηση αλλά και ανάπτυξη του πελατολογίου μας και εξασφαλίζοντας κερδοφόρα αποτελέσματα για τους μετόχους μας.
Οι Πελάτες μας
Η Infobank Hellastat ΑΕ (IB.HS) με 30ετή παρουσία έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του
συνόλου της Ελληνικής αγοράς, με περισσότερους από 1400 πελάτες, και αποτελεί σή-
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μερα έναν από τους σημαντικότερους παρόχους οικονομικής και εμπορικής πληροφόρησης.
Ανταποκρινόμενη στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον προσφέρει στους πελάτες
της ευέλικτες λύσεις παροχής επιχειρηματικών πληροφοριών. Την IB.HS για την παροχή
επιχειρηματικής πληροφόρησης εμπιστεύονται όλες οι τράπεζες στην Ελλάδα, η πλειοψηφία των εισηγμένων στο Χ.Α. επιχειρήσεων, οι μεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρείες
καθώς και οι μεγαλύτερες εμπορικές επιχειρήσεις, πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας, πετρελαϊκές κλπ.
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INFO QUEST TECHNOLOGIES
Η Info Quest Technologies (www.infoquest.gr) μέλος του Ομίλου Quest, πρωταγωνιστεί
για περισσότερα από 38 χρόνια στην Ελληνική αγοράς Πληροφορικής & Επικοινωνιών,
συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό και ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων
και καταναλωτών. Η εταιρεία συνεχίζει δυναμικά την εξελικτική της πορεία επενδύοντας
σήμερα στο digital distribution προϊόντων και cloud υπηρεσιών, στο e-commerce και
στο mobility / IoT, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για τους μετόχους, τους συνεργάτες, τους πελάτες και τους προμηθευτές της.
Η Info Quest Technologies αποτελεί τη μεγαλύτερη πύλη διάχυσης των νέων τεχνολογιών ΙCT στην Ελληνική αγορά, συνδυάζοντας τη διάθεση μίας μεγάλης γκάμας προϊόντων,
λύσεων και υπηρεσιών, μέσω πολλαπλών εναλλακτικών καναλιών διάθεσης και εξυπηρέτησης. Συνεργάζεται με περισσότερους από 200 κορυφαίους οίκους τεχνολογίας,
μεταξύ αυτών τους Microsoft, Cisco, IBM, HP, Apple, DellEMC, Lenovo, Symantec και
Unify, ενώ διαθέτει και μια ευρεία γκάμα προϊόντων τεχνολογίας ιδιωτικής ετικέτας,
τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές Quest και τη σειρά προϊόντων Bitmore. Παράλληλα,
λειτουργεί, ως εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο των μεγαλύτερων κατασκευαστών, αποτελώντας, μεταξύ άλλων, και το μεγαλύτερο Apple Authorized Service Center
της χώρας.
Στον τομέα του e-commerce, η εταιρεία αναπτύσσει το ηλεκτρονικό κατάστημα you.gr.
Το You.gr συγκαταλέγεται σήμερα στα μεγαλύτερα και πλέον αξιόπιστα ηλεκτρονικά
καταστήματα στην Ελλάδα, με περισσότερα από 15.000 διαφορετικά προϊόντα τεχνολογίας, ηλεκτρικών συσκευών, προϊόντων καθημερινής χρήσης και φροντίδας και χιλιάδες
ικανοποιημένους πελάτες.
Στον τομέα του mobility και των έξυπνων - διασυνδεδεμένων συσκευών, η Info Quest
Technologies από το 2016 διαθέτει και υποστηρίζει στην Ελληνική αγορά τα προϊόντα
Xiaomi, ενός από τους μεγαλύτερους και πλέον καινοτόμους κατασκευαστές της διεθνούς
αγοράς. Το 2018 περισσότερα από 200 διαφορετικά προϊόντα/κωδικοί Smartphones και
προϊόντα IoT από το οικοσύστημα Xiaomi διατέθηκαν στην αγορά, κερδίζοντας σημαντικό μερίδιο στην κατηγορία τους και υψηλή θέση στις προτιμήσεις των Ελλήνων
καταναλωτών. Από το 2017 λειτουργεί στην Αθήνα και το πρώτο Mi Store, ένα πρότυπο
κατάστημα λιανικής αποκλειστικά με προϊόντα Xiaomi, όπου οι καταναλωτές έχουν την
ευκαιρία να γνωρίσουν όλο το οικοσύστημα των καινοτόμων προϊόντων της εταιρείας.
Τέλος, η εταιρεία επενδύει συστηματικά στην παροχή λύσεων και υπηρεσιών Cloud.
Έχει αναπτύξει την πλατφόρμα αυτοματισμού και διάθεσης Cloud Υπηρεσιών www.
QuestonCloud.com, συνεργάζεται με τη Microsoft, την ΙΒΜ και πλήθος cloud προμηθευτών, και αναπτύσσει υπηρεσίες αποτελώντας κύριο φορέα εξέλιξης της αγοράς στο
νέο τρόπο αξιοποίησης της τεχνολογίας ICT «as a Service».
Η Info Quest Technologies είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
για το σύστημα Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που εφαρμόζει και ο κύκλος εργασιών της για το 2018 ανήλθε σε περίπου €155 Μ.
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ΔΙΑΖΩΜΑ
Το 2008 ιδρύθηκε στην Ελλάδα η Κίνηση Πολιτών «ΔΙΑΖΩΜΑ», με κύριο στόχο του την
συμβολή στην έρευνα, προστασία, αναστήλωση, ανάδειξη, και προβολή των αρχαίων
θεάτρων.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο το «Διάζωμα» υλοποιεί προγράμματα χρηματοδότησης και
ολοκληρωμένης προστασίας των μνημείων, καθώς και ευαισθητοποίησης των πολιτών
προς την κατεύθυνση αυτή.
Όλοι εμείς στο Διάζωμα είμαστε αποφασισμένοι να εντάξουμε το κορυφαίο αυτό επίτευγμα της Αρχαίας Ελληνικής Αρχιτεκτονικής στη σύγχρονη ζωή και τέχνη, ως αναπόσπαστου τμήματος της Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Τα τελευταία έτη θεμελιώδες αξίωμα του σωματείου αποτέλεσε η ένταξη των μνημείων
στο κέντρο της ζωής και η σύνδεσή τους με την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Επιπλέον, ο πρωταρχικός σκοπός του Διαζώματος ήταν η εξασφάλιση της απόλυτης
συνέργειας μεταξύ όλων των αρμόδιων φορέων.
Σε αυτό το πλαίσιο σχεδιάζουμε και προτείνουμε την υλοποίηση νέων προγραμμάτων
ολοκληρωμένης διαχείρισης των μνημείων, τις Πολιτιστικές – Περιβαλλοντικές Διαδρομές και τα Αρχαιολογικά Πάρκα.
Στόχος των καινοτομικών αυτών προγραμμάτων είναι να αποτελέσουν κινητήριο μοχλό
για την οικονομική, κοινωνική, τουριστική και περιβαλλοντική ανάπτυξη μιας περιοχής,
συνδέοντας ταυτόχρονα τα μνημεία με την τοπική επιχειρηματικότητα και την παραγωγή του πρωτογενούς τομέα της περιοχής. Τα προγράμματα αυτά υλοποιούνται χάρη
στην ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού φορέα, αλλά και στην ενεργό
συμμετοχή των Εταιρικών Μελών του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».
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ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Ιδρύθηκε το 1998, είναι ο μεγαλύτερος βιομηχανικός και εμπορικός Όμιλος στην Ελλάδα και ένας από τους σημαντικότερους ενεργειακούς ομίλους στην Ν.Α. Ευρώπη.
Διαθέτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στον τομέα της ενέργειας και παρουσία σε
6 χώρες.
Κύριες δραστηριότητες του Ομίλου:
Διύλιση & Εμπορία πετρελαιοειδών, με 3 διυλιστήρια στην Ελλάδα, σε Ασπρόπυργο,
Ελευσίνα και Δυτική Θεσσαλονίκη και τις Εγκαταστάσεις ΟΚΤΑ στα Σκόπια.
Λιανική Εμπορία πετρελαιοειδών, με 1.700 πρατήρια στην Ελλάδα και 300 πρατήρια
στην Ν.Α. Ευρώπη.
Έρευνα & Παραγωγή υδρογονανθράκων στην Ελλάδα. Ο Όμιλος αναπτύσσει χαρτοφυλάκιο έρευνας σε χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές, είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με εταιρείες του κλάδου όπως οι Total, ExxonMobil, Repsol και Edison.
Παραγωγή & Εμπορία πετροχημικών/χημικών, με κύρια προϊόντα το πολυπροπυλένιο
και τα παράγωγά του και με σημαντικές εξαγωγές, που ανέρχονται σto 65% των πωλήσεων.
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με χαρτοφυλάκιο 17 MW σε λειτουργία και άνω των
200 MW σε διάφορα στάδια ανάπτυξης.
Παραγωγή & Εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω της κοινοπραξίας ELPEDISON, με
δύο μονάδες παραγωγής σε Θεσσαλονίκη και Θίσβη Βοιωτίας, συνολικής ισχύος 810
MW.
Ο Όμιλος απασχολεί περισσότερους από 3.000 εργαζόμενους.
Υλοποιεί ένα μεγάλο αριθμό δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, έχοντας ενσωματώσει στη στρατηγική του τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, με κύριους
άξονες την υποστήριξη της Νέας Γενιάς και των Ευπαθών κοινωνικά Ομάδων, την ανάδειξη και διαφύλαξη του Πολιτισμού/Αθλητισμού και τη βελτίωση του Περιβάλλοντος.
Website: www.helpe.gr – E-mail: info@helpe.gr

93

PEOPLECERT
Η PeopleCert είναι παγκόσμιος ηγέτης στην πιστοποίηση επαγγελματικών και γλωσσικών δεξιοτήτων. Συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς και κυβερνήσεις με στόχο την
ανάπτυξη και διάθεση κορυφαίων εξετάσεων πιστοποίησης. Η PeopleCert διενεργεί
εξετάσεις σε 200 χώρες και σε 25 γλώσσες, χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες,
και δίνει τη δυνατότητα σε επαγγελματίες να κάνουν τις φιλοδοξίες τους πραγματικότητα, μέσω της κατάρτισης.
Το portfolio της εταιρείας προσφέρει πιστοποιήσεις σε Business & IT, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, IT Governance & Service Management, Project / Programme &
Portfolio Management και Business Transformation.
Η PeopleCert, μέσω της LanguageCert, διαθέτει πιστοποιήσεις γλωσσομάθειας στα Αγγλικά, Ισπανικά και Τούρκικα. Επίσης, έχει συνάψει συνεργασία με το Ινστιτούτο ECDL,
για να προσφέρει κατ’ αποκλειστικότητα το ECDL στην Ελλάδα. Το ECDL είναι το Νο1
πρόγραμμα πιστοποίησης ψηφιακών δεξιοτήτων στον κόσμο.
Η PeopleCert επικεντρώνεται στη διάθεση απλών και χωρίς ταλαιπωρία, υπηρεσιών
εξετάσεων παγκοσμίως. Προσφέρει αξιόπιστη, ασφαλή και καινοτόμα τεχνολογία αξιολόγησης, υποστηρίζοντας Computer-based και Paper-based εξετάσεις, καθώς και εξετάσεις μέσω τηλε-επιτήρησης (Online Proctored exams). Η τεχνολογία αποτελεί τον
ακρογωνιαίο λίθο του συγκριτικού πλεονεκτήματος της PeopleCert. Χάρη στη βραβευμένη λύση για εξετάσεις μέσω τηλε-επιτήρησης, οι υποψήφιοι μπορούν να κάνουν τις
εξετάσεις τους από τον υπολογιστή τους, στο σπίτι ή στο γραφείο τους, 24 ώρες το
24ωρο, οποιαδήποτε μέρα του χρόνου.
Επιπλέον, η PeopleCert προσφέρει υπηρεσίες σχεδιασμού και διαχείρισης πιστοποιήσεων, ανάπτυξης εξετάσεων, διεξαγωγής εξετάσεων καθώς και υπηρεσίες μετά την
ολοκλήρωση αυτών, πάντα με γνώμονα τις βασικές αξίες της: Ποιότητα, Καινοτομία,
Πάθος και Ακεραιότητα.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.peoplecert.org
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ΣYΛΛΟΓΟΣ «ALBERT COHEN ΚΕΡΚΥΡΑ»
Ο Σύλλογος «Albert Cohen Κέρκυρα» είναι ένα πολυπολιτισμικό, πολιτιστικό σωματείο
στην όμορφη Κέρκυρα, το οποίο ιδρύθηκε το 2010 με γνώμονα τις αξίες και τις ιδέες
του, γεννημένου στην Κέρκυρα το 1895, ανθρωπιστή, διπλωμάτη και συγγραφέα Albert
Cohen.
Ο Σύλλογός μας είναι αμιγώς εθελοντικός και η δραστηριότητά του στηρίζεται στην
υποστήριξη των μελών και των φίλων του.
Οι δράσεις μας και οι εκδηλώσεις που διοργανώνουμε στοχεύουν στην ανάδειξη γεγονότων και προσωπικοτήτων που είχαν σχέση με την τοπική μας ιστορία, αλλά που
συγχρόνως έπαιξαν σημαντικό ρόλο και στα διεθνή δρώμενα.
Κάθε χρόνο διοργανώνουμε δύο με τρεις εκδηλώσεις οι οποίες προσελκύουν το ενδιαφέρον των συμπολιτών μας και των ξένων επισκεπτών του νησιού, παρευρίσκονται δε
πάντα σημαντικές προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τη δράση μας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.albertcohen.gr
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ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
Τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr είναι μια ιδέα που γεννήθηκε το 2013, μέσα σε ένα
δύσκολο διάστημα για τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Ιδρύματα, ως μια
συνολική και υπεύθυνη κίνηση για την έγκαιρη και αξιόπιστη εκπαιδευτική ενημέρωση
των φοιτητών. Μετά την υποστήριξη μεγάλου αριθμού φοιτητών που χαιρέτισαν την
κίνησή μας και έκριναν την πρωτοβουλία μας απαραίτητη, αποφασίσαμε να επεκταθούμε εισχωρώντας όσο το δυνατόν περισσότερες ενότητες που να αφορούν την πληροφόρησή τους για επίκαιρα φοιτητικά ζητήματα. Οι ενότητες αυτές ενημερώνονται σε
καθημερινή βάση, μέσω πολυάριθμων επικοινωνιών με τα εκάστοτε Ιδρύματα και τους
αντίστοιχους φορείς.
Τα «Φοιτητικά Νέα» θεωρούνται, σήμερα, το μεγαλύτερο ενημερωτικό site για την ενημέρωση «αποκλειστικά» των φοιτητών στην Ελλάδα. Αργά και σταθερά, ο αριθμός των
καθημερινών μοναδικών χρηστών πολλαπλασιάζεται μέχρι και σήμερα. Ενδεικτικά, οι
νέοι μοναδικοί χρήστες κατά τον τον τελευταίο χρόνο έφτασαν τα 4 εκατομμύρια. Οι
φοιτητές μας εμπιστεύθηκαν από την αρχή. Για το λόγο αυτό, πέρα από την ενημέρωση αυτή καθεαυτή, προχωρήσαμε σε περισσότερες δράσεις. Δεν είναι λίγες οι φορές
που κρίνεται απαραίτητο να συμβάλλουμε ως δίαυλοι επικοινωνίας των φοιτητών με τις
(Πανεπιστημιακές) Αρχές διαφόρων ειδών, αλλά και το Υπουργείο Παιδείας, ώστε να
επιλυθούν πολλά σημαντικά ζητήματά τους.
Συνεχίζουμε με συνέπεια και αποτελεσματικότητα στις ανάγκες των φοιτητών για
αξιόπιστη, εξειδικευμένη και πλούσια ειδησεογραφία. Η ιστοσελίδα του «Φοιτητικά
Νέα» www.foititikanea.gr
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skywalker.gr
Το skywalker.gr είναι το πρώτο site που δραστηριοποιήθηκε στην αναζήτηση εργασίας
στην Ελλάδα, από το 1999. Σήμερα, παραμένει η μοναδική ελληνική ιστοσελίδα στο
χώρο και η πρώτη επιλογή στην αναζήτηση εργασίας. Το skywalker.gr επισκέπτονται καθημερινά περισσότεροι από 40.000 υποψήφιοι, οι θέσεις εργασίας ξεπερνούν τις 7.000,
ενώ τον τελευταίο χρόνο το εμπιστεύτηκαν πάνω από 3.500 επιχειρήσεις. Επιπλέον, με
δράσεις όπως η διοργάνωση σεμιναρίων με δωρεάν είσοδο για το κοινό, προσφέρει
πληροφόρηση για θέματα της αγοράς εργασίας και της επιχειρηματικότητας. Από το
2008, είναι μέλος της The Network, προσφέροντας λύσεις στις εταιρείες για τις προσλήψεις προσωπικού σε οποιαδήποτε χώρα.

stentoras.gr
Στον ιστότοπο stentoras.gr δημοσιεύεται καθημερινά ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις στην εργασία, την επιχειρηματότητα, την κοινωνία και την πολιτική, καθώς και για
την προσωπική ανάπτυξη, τις ερασιτεχνικές ασχολίες και την ευζωία.
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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. Η βασική 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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SAFIA
Η SAFIA (Student Association For International Affairs) αποτελεί έναν ανεξάρτητο, μη
κερδοσκοπικό, μη κυβερνητικό οργανισμό, αποτελούμενη από φοιτητές διαφόρων επιστημονικών πεδίων, το ενδιαφέρον των οποίων συγκλίνει στην προώθηση της μελέτης
των Διεθνών Σχέσεων. Απώτερος στόχος της είναι να υποστηρίξει την προσπάθεια των
νέων να κατανοήσουν το διαρκώς μεταβαλλόμενο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, ενώ
παράλληλα, μέσω της ενασχόλησής τους με τις δράσεις του οργανισμού, ευελπιστεί να
τους εξοπλίσει με εκείνα τα απαραίτητα εφόδια και εργαλεία προκειμένου να αποτελέσουν τη νέα γενιά Πολιτών του Κόσμου.
Ιδρύθηκε το 1994 και έχει πρωτοστατήσει σε φοιτητικές πρωτοβουλίες που έχουν να
κάνουν με την έρευνα και την προαγωγή αυτής. Στο πλαίσιο των στόχων και δραστηριοτήτων της, διοργανώνει αδιαλείπτως από το 1996, τη μακροβιότερη φοιτητική προσομοίωση στην Ελλάδα, το Πανελλήνιο Κοινοβούλιο Νέων, δίνοντας έτσι σε ετήσια
βάση το βήμα σε 150 νέους από όλη την Ελλάδα να ερευνήσουν, να συγγράψουν και
να παρουσιάσουν διαχρονικά και επίκαιρα ζητήματα Διεθνούς πολιτικής, οικονομίας,
κοινωνίας, άμυνας, περιβάλλοντος και τεχνολογίας.
Παράλληλα, στην 25χρονη πορεία της η SAFIA έχει διοργανώσει πληθώρα σεμιναρίων,
διαλέξεων, workshops, ημερίδων και ακαδημαϊκών εκδηλώσεων στην Αθήνα. Η Ερευνητική Ομάδα Μελέτης της διανύει τον τέταρτο χρόνο λειτουργίας της και αποτελείται
από 60 νέους και νέες διαφόρων σχολών, ενώ παράλληλα συγκροτεί ομάδες εργασίας
για προσομοιώσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και άλλων ευρωπαϊκών και μη
projects.
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epixeiro.gr
Tο epixeiro.gr είναι η μεγαλύτερη ηλεκτρονική πύλη για την επιχειρηματικότητα στην
Ελλάδα.
Μετά από οχτώ χρόνια παρουσίας, αποτελεί πλέον το μέσο μιας άμεσης, συνεχούς και
διαδραστικής επικοινωνίας της επιχειρηματικής κοινότητας, ενθαρρύνοντας και στηρίζοντας ενεργά επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και δράσεις που δημιουργούν προστιθέμενη αξία.
Αποτελεί επίσης έναν χώρο όπου νεοσύστατες και υφιστάμενες επιχειρήσεις -μικρές,
μεσαίες ή μεγάλες-, υποψήφιοι επενδυτές, ελεύθεροι επαγγελματίες, ιδιώτες, και φοιτητές θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις γνώσεις που τους δίνονται για να ενισχύσουν την
επιχειρηματική τους κουλτούρα.
Το epixeiro.gr επιδιώκει να προσφέρει γνώση και να δίνει έμπνευση μέσα από το πλούσιο περιεχόμενό του, προσφέροντας στο αναγνωστικό του κοινό το know-how πάνω
από 500 αρθρογράφων που αποτελούν ειδήμονες στον χώρο τους.
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
Οργανισμός με Ειδική Συμβουλευτική Ιδιότητα
στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του Ο.Η.Ε.
Ο Ελληνικός Οργανισμός Πολιτικών Επιστημόνων (ΕΟΠΕ) αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους και πιο δραστήριους επιστημονικούς φορείς της Χώρας. Ιδρύθηκε με
στόχο την ανάδειξη του ρόλου του πολιτικού επιστήμονα σε τοπικό, περιφερειακό και
διεθνές επίπεδο. Ο ΕΟΠΕ είναι ο πρώτος θεσμός που έθεσε στις ανώτατες πολιτικές
βαθμίδες το ζήτημα της αναγνώρισης και κατοχύρωσης επαγγελματικών δικαιωμάτων
και προσοντολογίου των Ελλήνων Πολιτικών Επιστημόνων. Ο Ελληνικός Οργανισμός
Πολιτικών Επιστημόνων μέσω της δραστηριοποίησής του, αποτέλεσε εξ αρχής μία σύγχρονη δεξαμενή σκέψης, διεπιστημονικής προσέγγισης και συνεργασίας επιστημόνων,
που προέρχονται από τους κλάδους της Νομικής επιστήμης, της Οικονομικής επιστήμης, των Διεθνών Σχέσεων και των Κοινωνικών επιστημών.
Ως αρωγός της συμμετοχικής Κοινωνίας των Πολιτών διατηρεί θεσμική συνεργασία με
διεθνείς και εθνικούς θεσμούς και αποσκοπεί αφενός, να εμφυσήσει στα μέλη του πνεύμα κριτικό, αφετέρου, να αναλάβει ενεργότερο ρόλο στη διαμόρφωση των πολιτικών
αποφάσεων για την προάσπιση του ρόλου των νέων στη σύγχρονη κοινωνία.
Ο Ελληνικός Οργανισμός Πολιτικών Επιστημόνων έχει Ειδικό Συμβουλευτικό Καθεστώς
στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ (UN - ECOSOC), είναι Μέλος του
United Nations Academic Impact και είναι συνδεδεμένος με το Department of Global
Communications του ΟΗΕ.
url: www.hapsc.org, e-mail: sec.president@hapsc.org tel., fax: +30 210 3645390
Offices - Mailing Address: 38 Voukourestiou st., Athens 10673
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YOUTH ENTREPRENEURSHIP CLUB
Ο Youth Entrepreneurship Club είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα την
Κρήτη, που ενημερώνει, εκπαιδεύει και υποστηρίζει νέους ώστε να μετατρέψουν τις
ιδέες τους σε επιχειρηματική δραστηριότητα. Όραμα του η δημιουργία τοπικών κοιτίδων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας που θα αποτελούν μέρος έμπνευσης και θα
υποστηρίζουν τους νέους, αποβλέποντας σε κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη από
την Ελλάδα για όλο τον κόσμο.
Βασικές αξίες που διέπουν τον οργανισμό είναι, η αφοσίωση στη διάδοση του επιχειρείν, η ομαδικότητα και η συνεργασία, η προαγωγή της γνώσης και η καινοτομία. Η
παραγωγή αξίας από το μηδέν χωρίς χρηματικό κεφάλαιο αλλά και η προσωπική εξέλιξη
και η υπέρβαση των εμποδίων για την υλοποίηση μιας ιδέας αποτελεί το στοίχημα του.
Η επικοινωνία και η εξωστρέφεια είναι τα μέσα για την επίτευξη των στόχων του.
Μέχρι σήμερα, ο οργανισμός έχει πραγματοποιήσει 100+ ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις με συμμετοχή 10.000+ νέων κάτω των 35, σε 8 πόλεις στην Ελλάδα, με
το δίκτυο των εθελοντών να ξεπερνάει τους 200. Oι υποστηριζόμενες startups έχουν
αντλήσει χρηματοδότηση 6+ εκατομμυρίων ευρώ, δημιουργώντας 40+ θέσεις εργασίας.
Στόχος του οργανισμού μέσα στα επόμενα 5 χρόνια είναι να έχει ευαισθητοποιήσει και
εκπαιδεύσει στον τομέα της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας πάνω από 25.000
ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα και να υποστηρίζει 100 εταιρείες-startups με ένα δίκτυο
100 ειδικών/μεντόρων.
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ΜΑΝΙΑΤΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ
Το Μανιατάκειον Ίδρυμα είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, κοινωφελούς, μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αυτοχρηματοδοτούμενο, με έδρα την Αθήνα. Συστάθηκε το 1995 από τον Δρ. Δημήτρη Λ. Μανιατάκη, οικονομολόγο και επιχειρηματία και τη
σύζυγό του Ελένη Ταγωνίδη-Μανιατάκη, λογοτέχνιδα.
Κύριος σκοπός του Ιδρύµατος είναι η συστηµατική ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής παρουσίας της Μεσσηνιακής Καστροπολιτείας της Κορώνης στη διαχρονική
πορεία του Ελληνισµού και ο εντοπισμός, η ανάδειξη και η διεθνοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ευρύτερης περιοχής της Μεσσηνίας μέσα από τρεις πυλώνες
δράσεων: πολιτιστικές, αναπτυξιακές και κοινωνικές.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μοναδικό άμεσα εκλεγμένο όργανο της ΕΕ. Αντιπροσωπεύει 500 εκατομμύρια ευρωπαίους πολίτες και αποτελεί μοναδικό παράδειγμα
ενεργού άσκησης υπερεθνικής και πολυπολιτισμικής δημοκρατίας. Διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην εκλογή του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μοιράζεται με το
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την εξουσία για την έγκριση του προϋπολογισμού,
καθώς και για τις κύριες πτυχές της κοινοτικής νομοθεσίας. Οι εκλεγμένοι βουλευτές
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ευρωβουλευτές), συμμετέχουν σε δημόσιες κοινοβουλευτικές συνόδους, διαδραματίζοντας καίριο ρόλο στη διαμόρφωση των πολιτικών της
ΕΕ. Τέλος, στα πλαίσια της δημοκρατικής λογοδοσίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιβλέπει και ελέγχει τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και των λοιπών
θεσμικών οργάνων
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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 Oμίλου είναι η διαχρονική παρακολούθηση της
πορείας της ελληνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας.
Συγκεκριμένα, στις δραστηριότητές του συγκαταλέγονται:
• Tα περιοδικά:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ. Είναι το μοναδικό μηνιαίο οικονομικό περιοδικό που
κυκλοφορεί αδιάλειπτα στην Ελλάδα από το 1934. Σταθερός προσανατολισμός του παραμένει η αντικειμενική και ανεξάρτητη καταγραφή της οικονομικής επικαιρότητας, η
αναζήτηση και ανάδειξη των δυναμικών στοιχείων της οικονομίας και η υποστήριξη παραγόντων που μπορούν να ενισχύσουν την υγιή μεγέθυνσή της σε βάθος χρόνου, όπως
η εξωστρέφεια (η ίδια η ΟΕ είναι ενεργό μέλος της European Business Press), η καινοτομία και η ανάπτυξη μιας διεθνώς ανταγωνιστικής παραγωγικής βάσης στην πραγματική
οικονομία. Στην καλλιέργεια της εξωστρέφειας συμβάλλει η ουσιαστική κατανόηση των
διεθνών εξελίξεων, μέσα και από την αναδημοσίευση άρθρων του “The Economist” (η
συνεργασία ξεκίνησε το 1976) και βέβαια η προβολή των επιδόσεων ελληνικών επιχειρήσεων σε κλάδους όπου αυτές πρωταγωνιστούν, όπως η ναυτιλία. Παράλληλα, η
υποστήριξη της καινοτομίας και της πραγματικής παραγωγής επιδιώκεται μέσα από συνεντεύξεις με εκπροσώπους του επιχειρηματικού και ακαδημαϊκού κόσμου, καθώς και
με την ανάδειξη επιτυχημένων επιχειρηματικών παραδειγμάτων, είτε πρόκειται για startups ή άλλα νέα εγχειρήματα, είτε για παραδοσιακούς ομίλους. Η διαδρομή των ελληνικών επιχειρήσεων προκύπτει ανάγλυφα και μέσα από τις σελίδες του αρχείου του
περιοδικού, που πλησιάζει να καλύψει τα γεγονότα ενός ολόκληρου αιώνα.
Greek BUSINESS FILE. To μοναδικό περιοδικό για την ελληνική οικονομία στην αγγλική
γλώσσα που κυκλοφορεί ανελειπώς από το 1991 και εκδίδεται πέντε φορές το χρόνο.
Το GreekBF περιλαμβάνει αναλύσεις και ρεπορτάζ σε οικονομικά, τραπεζικά, ναυτιλιακά και άλλα επιχειρηματικά θέματα, δίνοντας το στίγμα της χώρας στο εξωτερικό,
ενώ επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ευρωπαϊκά θέματα, μέσω αρθρογραφίας
επιφανών επιστημόνων. Παράλληλα, το GreekBF αποτελεί μια ζωντανή γέφυρα ανάμεσα
στην Ελλάδα και τους Έλληνες της διασποράς, προβάλλοντας το έργο τους, αλλά και το
ιδιαίτερο και έμπρακτο ενδιφέρον τους για την ιδιαίτερη πατρίδα τους.
Στην οικογένεια των συνδρομητών των παραπάνω περιοδικών συγκαταλέγονται εταιρείες, τράπεζες, ελεύθεροι επαγγελματίες, βιβλιοθήκες κ.α.. Παράλληλα, πωλούνται σε
επιλεγμένα σημεία πανελλαδικώς, σε μεγάλα εμπορικά καταστήματα όπως Golden Hall
και Athens Metro Mall, ενώ διανέμονται στις θέσεις Business Class της Aegean, στις Αίθουσες Διακεκριμένων Επιβατών του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος, στις σουίτες
και στα δωμάτια των ξενοδοχείων Grande Bretagne και King George, καθώς και στο
ξενοδοχείο Hyatt Regency στη Θεσσαλονίκη.
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• Τα βιβλία, τα οποία ασχολούνται με την ελληνική οικονομία, την επιχειρηματικότητα
και τον ελληνικό πολιτισμό στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.
• Η διοργάνωση συνεδρίων και ημερίδων για επίκαιρα οικονομικά και κοινωνικά θέματα.
• Η διοργάνωση τα τελευταία 25 χρόνια του economia Φοιτητικού Διαγωνισμού, στόχος του οποίου είναι η ανάδειξη νέων ατόμων με κριτική σκέψη, η δικτύωσή τους με
κορυφαίες επιχειρήσεις και η βράβευσή τους με πλούσια δώρα.
• Το Αρχείο Βοβολίνη, ένα από τα σημαντικότερα αρχεία για την οικονομική ιστορία
της Ελλάδας, πηγή έρευνας για μελετητές και ιστορικούς της οικονομίας και των επιχειρήσεων, σημαντικό μέρος του οποίου έχει δωρηθεί στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη.
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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 25 ετών από τη δημιουργία του πρώτου διαγωνισμού βραβεύτηκαν με
υποτροφίες και βραβεία αξίας πολλών χιλιάδων ευρώ περισσότεροι από 300 φοιτητές
και φοιτήτριες από διαφορετικά πανεπιστήμια από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
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Eπιτροπή Αξιολόγησης
Γιώργος Παγουλάτος
Καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Οικονομίας στο Τμήμα Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Άκης Σκέρτσος
Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ
Μάρκος Βερέμης
Συνιδρυτής και Πρόεδρος της Upstream, Εταίρος στην BigPi Venture Capital
Βασίλειος Κουτεντάκης
Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Retail Banking & Distribution Networks
της Τράπεζας Πειραιώς
Ειδικός Σύμβουλος
Αντώνης Δ. Παπαγιαννίδης
Γενικός Διευθυντής του Ομίλου economia

Ο Γιώργος Παγουλάτος είναι Καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Οικονομίας
στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Επισκέπτης Καθηγητής στο Κολέγιο
της Ευρώπης στη Μπρυζ. Είναι Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του European Policy Centre (EPC) στις Βρυξέλλες. Έχει διατελέσει μέλος
του Ανώτατου Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της
Φλωρεντίας (2010-13), Πρόεδρος της Ελληνικής Πανεπιστημιακής Ένωσης Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΕΠΕΕΣ), και μέλος διοικητικών συμβουλίων επιστημονικών
ενώσεων και οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών. Είναι πτυχιούχος της Νομικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, και κατέχει Μάστερ και Διδακτορικό Δίπλωμα Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (1997), όπου
φοίτησε ως Rhodes scholar. Διετέλεσε ερευνητικός υπότροφος στο Πανεπιστήμιο Princeton των ΗΠΑ (1998-99) με αντικείμενο τη Συγκριτική Οικονομική
Πολιτική. Έχει δημοσιεύσει πλήθος άρθρων σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά, και έχει συγγράψει, μόνος ή από κοινού, έξι βιβλία. Η μονογραφία του
Greece’s New Political Economy: State, Finance and Growth from Postwar to
EMU (Oxford St. Antony’s Series, Palgrave Macmillan, 2003) βραβεύτηκε από την
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Ακαδημία Αθηνών. Διετέλεσε Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Σύμβουλος των Πρωθυπουργών Λουκά Παπαδήμου και Παναγιώτη Πικραμμένου
(2011-2012). Αρθρογραφεί τακτικά από το 2007 στην κυριακάτικη έκδοση της
εφημερίδας Καθημερινή. Δηλώσεις και συνεντεύξεις του φιλοξενούνται συχνά
στα διεθνή ΜΜΕ.
Ο Άκης Σκέρτσος ανέλαβε τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών από τον Ιούνιο του 2014. Έχει υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης του Δημόσιου Τομέα κατά την πενταετία 2009-2014,
με πιο πρόσφατη αυτή του Διευθυντή του Γραφείου Υπουργού Οικονομικών κ.
Γιάννη Στουρνάρα (Ιούλιος 2012 - Ιούνιος 2014). Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού
τίτλου σπουδών (Master of Arts) στον τομέα του Political Management and
Lobbying από το Πανεπιστήμιο George Washington των ΗΠΑ και πτυχιούχος
της Σχολής Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1995-1999). Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά. Είναι, επίσης, μέλος του Δ.Σ.
του ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ, Γραμματέας του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων (ΣΕΝJunior Achievement) και Ταμίας του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
(ΒΙΑΝ). Είναι παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού.
Ο Μάρκος Βερέμης γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1973. Κατέχει πτυχίο BA από
το Πανεπιστήμιο του Warwick και MPhil από το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.
Ο Μάρκος ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 1996, ως σύμβουλος στρατηγικών μάρκετινγκ στους ομίλους Omnicom, WPP και IPG αναπτύσσοντας την διεθνή στρατηγική επικοινωνίας μαρκών όπως οι Nestlé, Smithkline
Beecham, Johnson & Johnson, και Sony Electronics. Το 2002, επέστρεψε στην
Ελλάδα και, μαζί με τον Αλέξιο Βρατσκίδη, συνίδρυσε την εταιρεία Upstream.
Έκτοτε, η Upstream έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω κινητών συσκευών
(m-commerce) παγκοσμίως με παρουσία σε πάνω από 45 χώρες. Ο Μάρκος
διετέλεσε CEO της Upstream έως τον Ιούνιο του 2017, και σήμερα είναι Πρόεδρός της, καθώς και εταίρος στην BigPi Venture Capital. Ο Μάρκος είναι
ενεργός επενδυτής και μέλος του Δ.Σ. εταιριών τεχνολογίας όπως οι Persado,
Workable και Hellas Direct. Ταυτόχρονα, ο Μάρκος είναι Πρόεδρος του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement (ΣΕΝ/JA) Greece και μέλος των Δ.Σ. του ΣΕΒ, του ΙΟΒΕ, της Endeavor και της διαΝΕΟσις. Έχει διακριθεί
με το Βραβείο της EY Έλληνας «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» για το 2013.
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Ο κύριος Βασίλης Κουτεντάκης είναι Ανώτερος Γενικός Διευθυντής στην Τράπεζα Πειραιώς, επικεφαλής της Διεύθυνσης Λιανικής Τραπεζικής και Δικτύου
Καταστημάτων και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής. Έχει υπηρετήσει σε διάφορες θέσεις και διευθύνσεις της Τράπεζας Πειραιώς από το 2004 και πριν από
αυτό, έχει εργαστεί σε μεγάλους ομίλους όπως η Citibank N.A, η S&E&A Metaxa
S.A. και η Procter & Gamble Hellas S.A. Αποφοίτησε από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και έλαβε τον μεταπτυχιακό του τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο INSEAD στο
Fontainebleau της Γαλλίας. Είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών και Πρόεδρος του συλλόγου αποφοίτων Ελλάδος του
Πανεπιστημίου INSEAD. Ζει στη Αθήνα και είναι παντρεμένος με τρία παιδιά.
Ο Αντώνης Παπαγιαννίδης είχε την απρονοησία να γεννηθεί το 1953. 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. Επεβίωσε δυο θητειών στις Βρυξέλλες 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 στη «Ναυτεμπορική», είναι διευθυντής της «Οικονομικής Επιθεώρησης» και γράφει ένα καθημερινό blog στο economia.gr. Εις τας δυσμάς
ανεκάλυψε και την τηλεοπτική διάσταση της ζωής στο ACTION 24. Συνεχίζει να
προσπαθεί να καταλάβει τι συμβαίνει - πάντα στην Ελλάδα, του 2019.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Tα επόμενα βήματα
για ανάπτυξη, απασχόληση & εκπαίδευση

Βραβευμένες Εργασίες

Ομαδικές
Στις εργασίες δεν συμπεριλαμβάνονται πίνακες, σχεδιαγράμματα, υποσημειώσεις και παραρτήματα

1o βραβείο
Παπουτσόγλου Ανδρονίκη

Κωτσόβολου Μαρία Μαγδαληνή

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Νομική Σχολή

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Νομική Σχολή

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

I. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η κρίση των τελευταίων ετών αποτέλεσε αιτία εξουδετέρωσης της οικονομικής
και κοινωνικής προόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ταυτόχρονα υπέδειξε διάφορες διαρθρωτικές αδυναμίες στις δομές της. Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε εκ του αποτελέσματος πως το νόμισμά της, το ευρώ, δεν αποτέλεσε ένα
ολοκληρωμένο οικοδόμημα και πως δεν υφίσταντο, ούτε υφίσταται έως σήμερα, ένας δημοσιονομικός αντίποδας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δεν
υπήρξε, με άλλα λόγια, κάποιος αξιόλογος τρόπος χρηματοπιστωτικής εποπτείας του συστήματος του ευρώ, αλλά παράλληλα και ένα σχέδιο διαχείρισης και
επαναφοράς της ισορροπίας του σε περιόδους κρίσεων. Αναμφίβολα, ένεκα
των ταχύρρυθμων εξελίξεων της εν όλω ευρωπαϊκής κοινότητας και των μακροπρόθεσμων προκλήσεων που ανακύπτουν, συν τω χρόνω λόγω της παγκοσμιοποίησης, της στενότητας των πόρων, της ανταγωνιστικότητας της παγκόσμιας
αγοράς και του φαινομένου της δημογραφικής γήρανσης, καθίσταται επιτακτική
η ανάγκη αναδιοργάνωσης των δομών της και θέσπιση αποτελεσματικών και
καινοτόμων στόχων για τη διασφάλιση του μέλλοντός της.
Ωστόσο, κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο για την ανάπτυξη, την απασχόληση και
την αναβάθμιση των εργασιακών συνθηκών, αλλά και ποιότητας ζωής εκατομμυρίων πολιτών της, κάποια στρατηγική για αντιστροφή των συσχετισμών που
προκάλεσε η κρίση στη ζώνη του ευρώ ή πρόθεση για εκ βάθρων αναθέσμιση
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της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, δε φαίνεται να έχει προγραμματιστεί έως σήμερα. Παρά μόνο η σύσφιξη της δημοσιονομικής πολιτικής, γνωστή στον Ελλαδικό χώρο με τον όρο «λιτότητα» εξακολουθεί να παραμένει
εδραιωμένη στη λογική της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Είναι πλέον ολοφάνερο ότι η Ευρώπη πιστεύει στη δημοσιονομική πειθαρχία. Επικρατεί στους
πλείστους οικονομικούς κύκλους η ιδεολογία του ορντολιμπεραλισμού ή έστω
του νεοφιλελευθερισμού, δηλαδή η σύνθεση μεταξύ της ατομοκεντρικής ηθικής (ατομικισμός) με την ιδέα του ισχυρού κράτους – νομοθέτη (κρατισμός).
Αναφορικά με αυτές τις σχολές σκέψης, η ανάπτυξη, η απασχόληση αλλά και η
εκπαίδευση προκύπτουν σταδιακά από την εξομάλυνση της οικονομίας στο νέο
ισοζύγιο θεσμών, κανόνων, δυναμικών που έχει ορίσει ο κρατικός μηχανισμός.
Σε αντιδιαστολή, λοιπόν, με την ιδέα του παρεμβατισμού, η Ευρώπη λαμβάνει
θέση έμμεσης σχέσης πολιτικής και αγοράς εργασίας, σε ό,τι αφορά την άμεση
δημιουργία θέσεων εργασίας.
Αναντίρρητα, για την κατανόηση και την εκ νέου δημιουργία των «επόμενων
βημάτων» της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα θέματα της ανάπτυξης και κυρίως της
οικονομικής, της εργασιακής απασχόλησης, καθώς και της εκπαίδευσης, αρκεί
να διερευνηθούν πολιτικές που έχουν προηγουμένως εφαρμοστεί, αλλά και να
γίνει αποδεκτή η νέα εποχή, αυτή των «έξυπνων εργοστασίων», επονομαζόμενη
και ως τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, η οποία βρίσκεται στο προσκήνιο και
εισχωρεί ολοένα και περισσότερο στον πυρήνα του επιχειρηματικού κλάδου.

II. ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ
Σκέψεις για την απασχόληση και την αναπτυξιακή πολιτική της Ένωσης
Αρχικά, όσον αφορά τις ήδη εφαρμοσμένες πολιτικές προσεγγίσεις της Ένωσης, η τελευταία οφείλει να επαναπροσδιορίσει πρακτικές που αποδείχθηκαν
αναποτελεσματικές και να εισάγει ένα νέο σύστημα, προκειμένου να τονώσει
την οικονομία της, εξασφαλίζοντας άμεση επίδραση, τόσο στον εργασιακό τομέα, όσο και στον τομέα της ανάπτυξης.
Ως εκ τούτου, σε πρώτο στάδιο ριζικές αλλαγές δύνανται να επέλθουν μονάχα
κατόπιν επικύρωσης νέας συνθήκης, με τελευταία εκείνη της Λισσαβώνας, η
οποία δεν έχει καταφέρει να αντιταχθεί έως τώρα επαρκώς στα βασικά ελλείματα που προέκυψαν με κυριότερα το δημοκρατικό και αυτό της εξωτερικής
πολιτικής. Με άλλα λόγια, δημιουργία νέων δεδομένων για ανανέωση του κύκλου προς την «Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση» θα προταθεί, όταν δοθεί η απαραίτητη σημασία στα θέματα που απασχολούν το ευρωπαϊκό «Zeitgeist»: άμυνα,
ασφάλεια, μετανάστευση από τρίτες χώρες, με προεκτάσεις στη διαφύλαξη των
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συνόρων, καθώς και στην ενάσκηση της εξωτερικής πολιτικής ανθρωπιστικού
χαρακτήρα. Ειδικότερα, με βάση το «Zeitgeist», δηλαδή το πνεύμα της εποχής,
η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να αξιοποιήσει την όποια ιστορική συγκυρία
για την επίτευξη των στόχων της, με αποτέλεσμα τη συνεχή συγκέντρωση αρμοδιοτήτων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο σημείο αυτό, εύλογη κρίνεται η επισήμανση των δυνατοτήτων της Ευρώπης, οι οποίες δύνανται να χαρακτηριστούν
ισχυρές και εκτεταμένες, εφόσον ενεργεί η ίδια συλλογικά, ως μία Ένωση. Η
περίοδος για υιοθέτηση μιας ισχυρής στρατηγικής ικανής για την έξοδο από
το κλίμα της «αδράνειας» από το οποίο πάσχει έχει καταφθάσει προ πολλού.
Η Ένωση οφείλει να προχωρήσει στο μετασχηματισμό της σε μία διατηρήσιμη
χωρίς αποκλεισμούς οικονομία με προηγμένα επίπεδα τεχνολογικής ανάπτυξης, θέσεων εργασιακής απασχόλησης, άρρηκτα συνδεδεμένες με τις ανάγκες
της βιομηχανίας, προκειμένου να επιτευχθούν στόχοι που έχουν ήδη τεθεί,
όπως η μείωση κόστους, η αύξηση της παραγωγικότητας και η κοινωνική συνοχή. Δίνοντας, λοιπόν, έμφαση στη δημιουργικότητα των πολιτών της, στη
βιομηχανική βάση, στον τομέα των υπηρεσιών, στο γεωργικό τομέα, στη ναυτιλιακή παράδοση ορισμένων εκ των ευρωπαϊκών χωρών, στην ενιαία εσωτερική
της αγορά, καθώς και στην εξόρυξη φυσικού πλούτου για ενεργειακή εκμετάλλευση, η προσέλκυση ξένων επενδύσεων στο ευρωπαϊκό έδαφος καθίσταται
δυνατή. Σύμφωνα με τον José Manuel Barroso, θα πρέπει να βασιστεί στη χωρίς
αποκλεισμούς ενίσχυση της οικονομίας, συμβάλλοντας στην καταπολέμηση της
ανέχειας και στον εκσυγχρονισμό της αγοράς εργασίας.
Σε δεύτερο στάδιο, ένα σημαντικό εγχείρημα, το οποίο δύναται να εφαρμόσει η Ένωση είναι η παραχώρηση αυξημένων αρμοδιοτήτων και εξουσιών στο
πρόσωπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο και αποτελείται από απευθείας εκλεγμένους ευρωβουλευτές των κρατών μελών, αποδυναμώνοντας έτσι
τον κατ’ αποκλειστικότητα ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής
ΕΚΤ). Ένα τέτοιο μέτρο θα προωθούσε ευνοϊκότερες οικονομικές ρυθμίσεις για
τις εκάστοτε ευρωπαϊκές κοινότητες με παράλληλο έλεγχο όλων των εφαρμοσμένων και εν δυνάμει εφαρμοστέων μοντέλων, σηματοδοτώντας την κατάργηση του μέχρι τώρα πανευρωπαϊκά κατοχυρωμένου «αυτοδιοίκητου» της οικονομικής διακυβέρνησης. Άλλωστε, η ανικανότητα της ενάσκησης εξουσίας από
την ΕΚΤ διαπιστώθηκε με την αδυναμία της να ξεπεράσει την οικονομική κρίση,
η οποία εδραιώθηκε στην ευρωπαϊκή ήπειρο σαν συνέπεια της κατάρρευσης
της Lehman’s Brothers στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής το 2008. Παρόλα
αυτά, όπως αποδείχθηκε η διαφορετική οικονομική προσέγγιση των Αμερικανών, συνετέλεσε στο να ξεπεραστεί το οικονομικό σοκ το οποίο και υπέστη η
χώρα. Ως αποτέλεσμα, η Ένωση οφείλει να παραδειγματιστεί και να εισάγει το
αποδεδειγμένα αποτελεσματικό αμερικανικό μοντέλο του «check and balances»,
το οποίο αυξάνει τον εποπτικό μηχανισμό και τις δικλείδες ασφαλείας προς
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αντιμετώπιση μιας ενδεχόμενης οικονομικής κατάρρευσης. Για την υλοποίηση
αυτού του σχεδίου είναι αναγκαία η σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Υπουργείου Οικονομικών, όπου τα μέλη του θα εκλέγουν τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών.
Ο τελευταίος θα μπορεί να έχει αυξημένο λόγο στις πολιτικές της ΕΚΤ, έτσι
ώστε η τελευταία να λαμβάνει τα κατάλληλα οικονομικά μέτρα για την τόνωση
της ανάπτυξης ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε ευρωπαϊκής περιφέρειας.
(ευρωπαϊκός βορράς, χώρες του νότου, χώρες ανατολικής Ευρώπης κτλ.)
Σαφώς, σε τρίτο στάδιο, στο επίκεντρο της προβληματικής εντάσσονται και τα
νέα δεδομένα που διάγουν την αγορά του παγκόσμιου γίγνεσθαι και κυρίως τον
ανταγωνισμό που υφίσταται ανάμεσα στην Κινέζικη, Αμερικανική και Ευρωπαϊκή αγορά, όσον αφορά την εδραίωση των ρομποτικών συστημάτων και αυτών
της τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγή των βιομηχανιών. Ήδη ένας μεγάλος
αριθμός ευρωπαϊκών επιχειρήσεων παραγωγής αυτοκινήτων, αλλά και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ελληνική βιομηχανική πραγματικότητα, έχει υιοθετήσει ρομποτικά συστήματα προκειμένου να μπορέσει να αντιπαλέψει το κόστος,
εκτοξεύοντας την παραγωγικότητα στα ύψη και προσφέροντας ποιότητα άνευ
προηγουμένου. Η τεχνολογική πρόοδος και η κοινωνία της πληροφορίας έχουν
προσχωρήσει σε τέτοιο βαθμό που παρουσιάζουν στην επονομαζόμενη και
ως «ψηφιακή επιχείρηση», τα νέας γενιάς ρομπότ τριτογενούς τομέα (service
robots), καταργώντας το παραδοσιακό μοντέλο εργασίας και δημιουργώντας
ακόμη μεγαλύτερο έρεισμα για επιβεβαίωση του ανακύπτοντος από την πρώτη
κιόλας βιομηχανική επανάσταση «φαντάσματος της τεχνολογικής ανεργίας». Το
γεγονός αυτό καταδεικνύει πόσο σημαντικό είναι η Ευρώπη να μπορέσει να
ανελιχθεί και να λάβει ισχυρή θέση στα παγκόσμια τεκταινόμενα. Για το λόγο
αυτό, θα πρέπει να δημιουργηθεί μία ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική διαχείρισης
της ρομποτικής εξέλιξης, με έμφαση στην εργασιακή απασχόληση, όπου και
αναμένεται πως το ένα τρίτο των εργασιών που τελούνται είτε από εργάτες
(blue-collars) είτε από ειδικευμένο υπαλληλικό προσωπικό (white- collars), όπου
και απαιτείται κατοχή πτυχίου, θα διεκπεραιώνονται από “έξυπνες” μηχανές με
ειδικά ενσωματωμένους αλγόριθμους, εξυπηρετώντας τις ανάγκες της εκάστοτε
επιχείρησης. Ορόσημο αποτέλεσε η πρώτη δικαιοπολιτική προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με κατευθυντήριες γραμμές προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφορικά με πιθανές αστικές ρυθμίσεις στον τομέα της ρομποτικής, αγγίζοντας φλεγόμενα ζητήματα, όπως αυτό της ευθύνης σε περίπτωση εμπλοκής
ανθρώπου και ρομπότ, τις προεκτάσεις της χρήσης των τελευταίων σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά και σε περιπτώσεις ιατρικής εφαρμογής, καθώς και
μια σειρά θεματικών που χρήζουν απαραίτητης δημιουργίας νομικού πλέγματος.
Εν συνεχεία, ιδιαίτερα από τη σκοπιά του εργασιακού τομέα, ένα δεύτερο εγχείρημα είναι να συσταθεί ένας Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ρομποτικής, ο οποίος

116

πρώτα απ’ όλα θα ασκεί εποπτικό έλεγχο σε όλα τα εφαρμοσμένα, αλλά και εν
δυνάμει εφαρμοστέα συστήματα αυτοματισμού και τεχνητής νοημοσύνης και
στα ανακύπτοντα εμπόδια που δύνανται να δημιουργηθούν από τη χρήση τους
στην εκάστοτε ευρωπαϊκή περιφέρεια. Φυσικά, ο εν λόγω Οργανισμός, αλλά
και οι αρμόδιοι Υπουργοί του θα εκλέγονται από τους πολίτες του κάθε κράτους-μέλους, προκειμένου να γνωστοποιούνται ενδεχόμενοι προβληματισμοί,
να κοινοποιείται η πρόοδος των επιχειρήσεων, τυχόν νέα ενσωμάτωση ρομποτικών μοντέλων και σε τομείς πέραν του εργασιακού, όπως στον εκπαιδευτικό
αλλά και να προωθούνται προτάσεις για βελτιστοποίηση της χρήσης των μηχανών. Εξάλλου, πέρα από το ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι αναγκαία και η συνεργασία
των εθνικών κυβερνήσεων με τις επιχειρήσεις τους, ώστε να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος. Ακολούθως, λόγω του συνεχούς ανταγωνισμού στον τομέα αυτό
θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί περισσότερο ο τομέα της Έρευνας, έτσι ώστε
να μπορέσουν ειδικοί επιστήμονες να κατασκευάσουν ικανότερα συστήματα
ασφαλείας για τις περιπτώσεις διαχείρισης μελλοντικών «ρομποτικών» κρίσεων.
Το περίφημο «kill switch» που προτάθηκε από διάφορες χώρες ως μηχανισμός
αποτροπής ενδεχόμενης θανάτωσης των ανθρώπων από ρομπότ δε φαίνεται
να έχει ιδιαίτερη απήχηση. Ανησυχητικό δε αποτελεί το γεγονός της ανυπαρξίας νομικού πλαισίου, αναγκάζοντας έτσι την κάθε επιχείρηση να λάβει μέτρα
πρόληψης με δικές τις πρωτοβουλίες. Επομένως, κρίνεται αναγκαία η ίδρυση
ενός αρμόδιου τμήματος «Διαχείρισης Ρομποτικής» σε κάθε επιχείρηση που
έχει ενσωματώσει ή επιθυμεί την ενσωμάτωση ρομποτικής τεχνολογίας με καταρτισμένους επιστήμονες κάθε τομέα, όπως μηχανικούς, χειριστές, οικονομολόγους, νομικούς συμβούλους, χημικούς, εργάτες μετεκπαιδευμένους στις
νέες τεχνολογίες. Οι τελευταίοι θα πρέπει να μετεκπαιδευτούν στα ιδιαίτερα
γνωρίσματα των μηχανών και με τη σειρά τους να μεταφέρουν την τεχνογνωσία
στο υπόλοιπο προσωπικό. Ειδικά για τον ρόλο των χειριστών, έχει προταθεί
η κατασκευή μιας μηχανής προσαρμοσμένης στις ανάγκες της παραγωγής για
αποτελεσματικότερη επίβλεψη. Είναι, άλλωστε, γνωστό πως κάθε βήμα προς
τη νέα «Πιο έξυπνη» γενιά είναι και ένα βήμα προς την πλήρη μετάλλαξη του
ανθρώπινου περιβάλλοντος, όπως το γνωρίζουμε σήμερα.

III. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Έχει έρθει η στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξει τρόπο δράσης και σκέψης.
Προτού όμως θιχθεί αυτό, η πολιτική και οικονομική της σκοπιά πρέπει να αλλάξουν γραμμή πλεύσης, βάζοντας πλώρη για ένα ασφαλέστερο περιβάλλον. Η
ρομποτική τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη είναι το μέλλον για το οποίο θα
πρέπει να ανησυχήσει και να χτίσει γερά θεμέλια. Οφείλει να ανασυνταχθεί και
να θέσει προτεραιότητες με γνώμονα τη διασύνδεση επιστημόνων τεχνικού και
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νομικού κλάδου, όπου καθένας τους θα πρέπει να κατανοήσει τα όρια του άλλου. Συνεπεία αυτού θα είναι η καλύτερη προετοιμασία και ομαλή μεταβολή της
εργασιακής πραγματικότητας. Αντιθέτως, η δεσμευτική τάση της Ευρώπης για
μία πορεία προς έναν «ηθικό» δρόμο ενδέχεται να αποβεί μοιραία. Κατά την
προσωπική μας άποψη, θα ήταν πιο σύμφορο να μη κατευθυνθεί άμεσα στην
κατοχύρωση νομικού πλέγματος, αλλά, πρωτίστως, να συμβάλλει στη γνωριμία
του ανθρώπου και των ρομπότ μέσω κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε κάθε κλάδο, ώστε επιτέλους να καταλαγιάσει ο φόβος των εργαζομένων
και να μπορέσει η Ένωση να καθοδηγήσει στο ορθό μονοπάτι τους ευρωπαίους
πολίτες, όπου άνθρωποι και ρομπότ θα συμπορεύονται. Γιατί είναι η μοναδική
λύση για μια μακροβιότερη Ευρωπαϊκή Ένωση.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

«Χρειάζεται να περάσουμε από την Ευρώπη των κανόνων,
σε μία Ευρώπη των θετικών πολιτικών αποφάσεων»
Sandro Gozi
(Πρώην Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων)

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μια ένωση είκοσι οκτώ πλέον κρατών-μελών και
είναι μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές και πολιτικές οντότητες στον κόσμο, συντελώντας το 6,9% του παγκόσμιου πληθυσμού. Με την ίδρυσή της, η
Ευρωπαϊκή Ένωση, εισήγαγε για πρώτη φορά την έννοια της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Αυτό σημαίνει πως οι πολίτες των κρατών μελών είναι παράλληλα και
πολίτες της Ένωσης, δηλαδή μπορούν, μεταξύ άλλων, να κυκλοφορούν και να
διαμένουν ελεύθερα στο έδαφός των κρατών μελών. Θεωρείται δικαίως ως η
ισχυρότερη ένωση κρατών μέχρι σήμερα στην παγκόσμια ιστορία, με επιδιώξεις οικονομικού, πολιτικού, κοινωνικού και πολιτιστικού περιεχομένου, καθώς
στοχεύει να αποτελέσει ένα Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης.
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Στον ολοένα και πολυπλοκότερο κόσμο στον οποίο ζούμε όμως, καλείται να
αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις· για την ασφάλεια, την ευημερία των λαών
αλλά και τον ίδιο το ρόλο της.
Σκοπό της παρακάτω έρευνας αποτελεί όχι μόνο η στενότερη εξέταση της
κατάστασης την οποία αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς ζωτικούς,
για εκείνη τομείς, αλλά και η επισήμανση ευκαιριών που δύναται να αδράξει,
ώστε να διασφαλίσει τη μελλοντική ανάπτυξη όσων κρατών εντάσσονται ήδη
σε εκείνη, αλλά και όσων έπεται να ενταχθούν μελλοντικά. Πιο συγκεκριμένα, η
πραγματεία αυτή εστιάζει στη μέλλουσα δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον
αφορά την ανάπτυξη, την απασχόληση και την εκπαίδευση.

2. Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη σήμερα δεν δείχνουν σημάδια υποχώρησης και σα να μην είναι επαρκές αυτό, προβλήματα τόσο εξωτερικού, όσο
και εσωτερικού χαρακτήρα πλήττουν το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση οφείλει να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις αυτές προκειμένου να διατηρήσει τη θέση της στη διεθνή σκηνή, εκμεταλλευόμενη θετικά τις εκάστοτε
συγκυρίες.
2.1 Προβλήματα και απειλές
Είναι φανερό, πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρχίσει να συνέρχεται από την
πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση, ωστόσο η ανάπτυξη στο εσωτερικό της
είναι άνισα κατανεμημένη στην κοινωνία και στις περιφέρειες. Η συνεχής βελτίωση της οικονομικής απόδοσης ορισμένων κρατών μελών έρχεται σε αντίθεση
με τις δυσμενείς καταστάσεις που άλλα κράτη αντιμετωπίζουν. Αυτό ισχύει ιδιαιτέρως για τις αγορές εργασίας των διαφορετικών κρατών-μελών.
Επιπροσθέτως, μείζονος σημαντικότητας προβλήματα, αποτελούν τόσο η αμφισβήτηση, από πλευράς των Ευρωπαίων πολιτών, του ρόλου της Ένωσης όσο
και η σημαντικά μειωμένη εμπιστοσύνη προς εκείνη. Ενώ κάποιοι θεωρούν ότι
η Ένωση είναι υπερβολικά απόμακρη, άλλοι δυσανασχετούν καθώς πιστεύουν
πως παρεμβαίνει υπερβολικά στην καθημερινή τους ζωή. Συχνά παρατηρείται
αμφισβήτηση της προστιθέμενης αξίας την οποία προσφέρει η Ένωση και αμφιλογία για το εάν βελτιώνει εν τέλη το βιοτικό επίπεδο. Σε συνδυασμό με τα
παραπάνω, η παραπληροφόρηση που παρατηρείται σε βάρος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, κάνει το φαινόμενο εντονότερο. Παράλληλα, η ταχεία παγκοσμιοποίηση συμβάλλει στη τόνωση του αισθήματος αυτού, καθώς αρκετοί πολίτες αισθάνονται ότι η παγκοσμιοποίηση απειλεί
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άμεσα την ταυτότητα και τις παραδόσεις τους. Για πάρα πολλούς Ευρωπαίους,
υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ των προσδοκιών τους και της ικανότητας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανταποκριθεί σ ’αυτές. Όλα αυτά έχουν οδηγήσει στο
μονοπάτι του προστατευτισμού και απομονωτισμού από ορισμένα κράτη-μέλη,
κάτι που αντιπαρατίθεται στην αιτία ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρανό
παράδειγμα αποτελεί το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο ψήφισε δύο χρόνια πριν
την αποχώρησή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια τέτοια πράξη, από ένα
ισχυρό κράτος όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, ενδεχομένως να συμπαρασύρει και
άλλα κράτη στο ερώτημα: «Αποτελεί όφελος για ένα κράτος να βρίσκεται υπό
την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη και
τη βιωσιμότητά του;»
Ιδιαίτερη πρόκληση για την Ευρώπη αποτελεί το γεγονός πως το μερίδιό της
στον κόσμο μειώνεται, ενώ παράλληλα άλλα μέρη αναδύονται. Η γήρανση του
πληθυσμού της Ευρώπης δείχνει πως έως το 2030 οι Ευρωπαίοι θα είναι οι πιο
ηλικιωμένοι στον κόσμο. Κάτι τέτοιο σαφώς δυσχεραίνει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημά της και αποδυναμώνει το ρόλο της στον παγκόσμιο χάρτη.
Επιπρόσθετα, η ανεργία απειλεί τους νεαρούς ενηλίκους της σημερινής γενιάς
να βρεθούν σε χειρότερη θέση απ’ ό,τι οι γονείς τους. Κάτι τέτοιο, εγείρει
αμφιβολίες για το αν η Ευρώπη δύναται να τηρήσει την υπόσχεσή της πως
κάθε γενιά θα διαβιώνει σε καλύτερες συνθήκες από την προηγούμενη. Ακόμη, ο συνδυασμός παγκοσμιοποίησης και τεχνολογικών αλλαγών έχει αυξήσει
τη ζήτηση για εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, αλλά μείωσε τον αριθμό των
θέσεων εργασίας για όσους διαθέτουν χαμηλότερο επίπεδο προσόντων. Οι
απολυμένοι εργαζόμενοι δυσκολεύονται να βρουν νέα απασχόληση, ιδίως όταν
αυτό συνεπάγεται απόκτηση νέων δεξιοτήτων, καθώς πολλές ευρωπαϊκές χώρες υπολείπονται σε δομές νέας κατάρτισης.
Ένα άλλο πολύ σημαντικό πρόβλημα, είναι η προσφυγική κρίση, που δείχνει να
είναι σε έξαρση λόγω της μετανάστευσης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η έξαρση αυτή, έχει αιτίες την αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού, τις εκτεταμένες εντάσεις και την αλλαγή του κλίματος. Έχει δημιουργηθεί έτσι μια διαμάχη σχετικά με την αλληλεγγύη και την ευθύνη μεταξύ των κρατών μελών και
σημειώνονται προβληματισμοί για το μέλλον της διαχείρισης των συνόρων και
της ελεύθερης κυκλοφορίας μέσα στην Ευρώπη. Στις περιπτώσεις που οι τοπικές υποδομές και οι προσπάθειες για ένταξη δεν συμβαδίζουν με τον αυξημένο
ρυθμό μετανάστευσης, παρατηρείται αυξημένη ανησυχία ως προς την πολιτισμική πολυμορφία και τη δυνατότητα να τους εξασφαλισθεί μια θέση εργασίας.
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2.2 Τα βήματα προς το μέλλον
Για να ανταγωνιστεί αποτελεσματικά σε διεθνές επίπεδο, η Ευρώπη καλείται
στο παρόν αλλά και στο εγγύς μέλλον να αντιμετωπίσει προκλήσεις που αφορούν στην ανάπτυξη, στην ανεργία των νέων, στη γήρανση του πληθυσμού και
στη μετανάστευση. Άποψή μας είναι πως, πλην των νεωτεριστικών αλλαγών που
θα κληθεί να πραγματοποιήσει, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εστιάσει στον
τρόπο μετατροπής των συγκυριών που δυσχεραίνουν τη θέση της σε ευκαιρίες
για εξέλιξη, πρόοδο και ανάπτυξη. Προκειμένου να διατηρηθεί το ευρωπαϊκό
κοινωνικό μοντέλο και η κοινωνική συνοχή, είναι αναγκαίο η Ευρωπαϊκή Ένωση
να εκσυγχρονίσει περαιτέρω τις μεθόδους της και να εξυγιάνει τους φορείς της.
Ουσιαστικά, θεωρούμε πως η Ένωση οφείλει να ακολουθήσει μια κατεύθυνση
επανασχεδιασμού των θέσεων, των θεσμών και των αρχών της.
Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να θέσει νέους στόχους για να εξαλείψει τις ανισότητες και όλα τα κράτη-μέλη να αναπτύσσονται εξίσου. Είναι αναγκαίο να
στρέψει το ενδιαφέρον της στη συνεχή πρόοδο της πολιτικής της ενοποίησης.
Τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε πρόοδος στον τομέα αυτό όμως δεν είναι
αρκετό, γιατί οι εξελίξεις, ιδίως οι τεχνολογικές, είναι ραγδαίες και εντείνουν τις
ανισότητες. Σκοπός είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, εντατικοποιώντας τις επενδύσεις
στις υποδομές για την ψηφιακή τεχνολογία, να προλαβαίνει τις εξελίξεις βοηθώντας τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες να ανταπεξέρχονται έγκαιρα στις αλλαγές και να είναι ανταγωνιστικές. Η βιώσιμη ανάπτυξη συνιστά μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που περιλαμβάνει οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές
πτυχές οι οποίες είναι απαραίτητο να αλληλοενισχύονται. Τα επόμενα βήματα
της Ένωσης προτείνουμε να αφορούν τη διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς
ανάπτυξη για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων καθώς και πρόσθετη χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και την
αντιμετώπιση των κραδασμών σε περιφερειακό, τομεακό και εθνικό επίπεδο.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει επίσης να προωθήσει τις εποικοδομητικές δημόσιες επενδύσεις, ενισχύοντας την υποστήριξη και τα κίνητρα προς τις κυβερνήσεις, έτσι ώστε οι ίδιες να στρέψουν τις δημόσιες δαπάνες τους προς επενδύσεις υψηλής ποιότητας και προς δαπάνες που να μπορούν να υποστηρίξουν
τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και να λειτουργήσουν καταλυτικά για ιδιωτικές
επενδύσεις στους τομείς της καινοτομίας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και του
ψηφιακού μετασχηματισμού. Είναι ανάγκη να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των
δημόσιων οικονομικών και η ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών για τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει επίσης
να στέψει το ενδιαφέρον της στις ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα εμπορίας
αγαθών των χωρών του Νότου, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο την ταχύτερη
ανοικοδόμηση των οικονομιών και την ενίσχυση της εξαγωγικής βάσης τους. Για
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την επίτευξη των παραπάνω, πρέπει ταυτόχρονα και οι κυβερνήσεις να καταλάβουν, πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προσπαθεί να επιβάλλει δημοσιονομικές
μεταρρυθμίσεις προς όφελος των δυνατών παικτών της, αλλά λειτουργεί σα
γιατρός που προσπαθεί να θεραπεύσει τους ασθενείς της, δίνοντάς τους το
κατάλληλο φάρμακο.
Άμεσα συναφής με τα παραπάνω είναι και η αμφισβήτηση του ρόλου της Ένωσης από μεριάς των Ευρωπαίων. Η Ευρώπη είναι αναγκαίο να κερδίσει πάλι την
εμπιστοσύνη των πολιτών της και το Brexit να αποτελέσει για την Ευρωπαϊκή
Ένωση τροφή για σκέψη ως προς το τι δεν πράττει σωστά. Ας μη ξεχνάμε
βέβαια ότι η Ευρώπη είναι αυτό που θέλησαν να γίνει τα κράτη μέλη της και
πως δεν μπορούμε να την κατηγορούμε για όσα δεν κάνει, αν δεν της δίνουμε
τη δυνατότητα να τα κάνει. Προτείνουμε λοιπόν, να δίνει το παρόν στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης με γοργότερους ρυθμούς δημιουργώντας μια πιο άμεση
σχέση με τους πολίτες της σε καθημερινή βάση, ενημερώνοντας τους για όλα
τα ευρωπαϊκά θέματα και τα οφέλη που αποκομίζουν, χωρίς να αφήνει περιθώρια διάδοσης ψεύτικων νέων και ημιτελούς πληροφόρησης. Παράλληλα, θα
πρέπει όλα τα κράτη μέλη από κοινού να λειτουργούν με πνεύμα εμπιστευτικό
προς την Ένωση στην οποία βρίσκονται, δεδομένου ότι έχει αποδυναμωθεί
δραματικά, και να αποφασίζουν με βάση το καλό αυτής, χωρίς να περιμένουν
να απολαύσουν οφέλη, χωρίς ιδιαίτερη συνεισφορά σε εκείνη. Όπως έλεγαν οι
αρχαίοι μας πρόγονοι, «Συν Αθηνά και χείρα κίνει».
Το moto λοιπόν της «νέας» Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι «Κάνουμε
μαζί πολύ περισσότερα». Επιθυμούμε, μια ομοιόμορφα διαμορφωμένη Ευρώπη,
όπου οι πολίτες θα έχουν περισσότερα δικαιώματα που θα τα αντλούν απευθείας
από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέτοια δικαιώματα θα διευκολύνουν την
απόλαυση κοινών εκπαιδευτικών και εργασιακών οφελών. Περισσότερος χρειάζεται να είναι και ο συντονισμός στα δημοσιονομικά, τα κοινωνικά και τα φορολογικά θέματα μεταξύ των κρατών της ζώνης του ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα
πρέπει να εστιάσει και στις εμπορικές συμφωνίες για το άνοιγμα των αγορών, την
επιβολή συνθηκών ισότιμου ανταγωνισμού, καθώς και στα μέτρα για την εξασφάλιση φορολογικής δικαιοσύνης και διαφάνειας. Σε ένα παγκοσμιοποιημένο εμπόριο, στο οποίο συνεχώς νέοι παίκτες αναδύονται, η Ευρώπη είναι απαραίτητο να
συνεργαστεί με περισσότερους στρατηγικούς εταίρους και να διευκολύνει τη
εμπορία αγαθών με τις Τρίτες Χώρες, προκειμένου να αποκτήσει ηγετικό ρόλο.
Δίνοντας έμφαση στα προϊόντα στα οποία έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, θα
διευκολύνει την εδραίωσή της, συντελώντας στην καθιέρωση των ίσων όρων
ανταγωνισμού, αλλά και την βελτίωση του εμπορικού της ισοζυγίου.
Παράλληλα, παρατηρείται πως η αυτοματοποίηση και η ψηφιοποίηση πρόκειται
να προκαλέσουν μεγάλες μεταβολές στο περιεχόμενο και τους ρόλους πολλών
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θέσεων εργασίας. Η ανάγκη για αύξηση του καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού, για περισσότερη εκπαίδευση και για περισσότερη κινητικότητα στην
αγορά εργασίας είναι ζωτικής σημασίας. Οι χώρες, συνεργατικά, θα πρέπει να
συνεισφέρουν σε ευκαιρίες διά βίου μάθησης, παρέχοντας τα σωστά κίνητρα
για αλλαγή καριέρας, επανεκπαίδευση και να ενθαρρύνουν την αύξηση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας. Πρόταση προς την ΕΕ αποτελεί για εμάς, η συνειδητοποίηση πως είναι αναγκαίο να επενδύσουμε στους νέους. Κάτι τέτοιο αποτελεί συχνά κλισέ λύση, εάν όμως το εξετάσουμε πιο προσεκτικά παρατηρούμε
πως αποτελεί κλειδί για την επιβίωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
«Αυτοί που μελέτησαν προσεκτικά
τον τρόπο διακυβέρνησης των ανθρώπων,
πρέπει να έχουν πεισθεί πως η τύχη των εθνών
εξαρτάται από την εκπαίδευση των νέων.»
Αριστοτέλης

Είναι γεγονός πως η ανεργία, ιδιαίτερα στους νέους αγγίζει το 18% σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντί να παρατηρεί τον δείκτη να ανεβαίνει
οφείλει να αδράξει την ευκαιρία και να πράξει έτσι ώστε να τον μειώσει αισθητά.
Ένα από τα επόμενα βήματά της, πρέπει να είναι η στροφή πραγματικών χρηματικών πόρων σε πρωτοβουλίες για την κατάρτιση των ανέργων νέων ώστε να
τους ενθαρρύνει να γίνουν πιο κινητικοί. Καθώς οι έρευνες αποκαλύπτουν πως
το μέλλον των επαγγελματιών βρίσκεται σε τομείς και εργασίες που δεν έχουν
ανακαλυφθεί ακόμη, η Ευρώπη πρέπει έγκαιρα να επενδύσει στην έρευνα και την
ανάπτυξη και κατ’ επέκταση στην εκπαίδευση και επανεκπαίδευση των πολιτών
της, ώστε να καταφέρει να εξελιχθεί. Είναι απαραίτητη, με λίγα λόγια, η «μετάβαση από την προσέγγιση της «μίας μόνο θέσης εργασίας εφ’ όρου ζωής» σε μια
προοπτική «απασχόλησης εφ’ όρου ζωής»». Οραματιζόμαστε, τη δημιουργία
ενός συστήματος σε κάθε χώρα, που θα επιβλέπει την εκπαιδευτική διαδικασία,
την οργάνωση και διοίκηση των εκπαιδευτικών οργανισμών και σχολείων και
θα επιλύει άμεσα τις ελλείψεις που μπορεί να αντιμετωπίζουν είτε είναι τεχνολογικές, είτε υλικές, είτε ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού, λειτουργώντας
ως μέντοράς τους. Επιπλέον, αναγνωρίζοντας πως η νόμιμη μετανάστευση έχει
συχνά τονώσει την οικονομία των χωρών υποδοχής, θεωρούμε πως μπορεί να
προσφέρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τις δεξιότητες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των ελλείψεων της αγοράς εργασίας. Καθώς απειλείται να μειωθεί το
μερίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κόσμο, προτείνουμε να «εκμεταλλευτεί»
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη εισροή των μυαλών που εισέρχονται στα
εδάφη της, αφομοιώνοντάς τους άμεσα στις κοινωνίες και τις αγορές της, αποσκοπώντας στην αύξηση του ανταγωνιστικού της πλεονεκτήματος.
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Εξίσου σημαντικό βήμα, είναι να επιδιώξει η Ένωση την περεταίρω έρευνα και
ανάπτυξη σε τομείς που δείχνουν πως θα «κυριαρχούν» στο μέλλον. Η προσέγγιση αυτή από μεριάς της, θα ανοίξει το δρόμο για δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας και επαγγελμάτων, αλλά και θα δώσει νέο νόημα στην εκπαίδευση.
Καθώς για παράδειγμα, το παγκόσμιο ενδιαφέρον ήδη έχει στραφεί προς το
διάστημα, προτείνουμε και η ΕΕ να δώσει μεγαλύτερη έμφαση προς αυτό τον
τομέα. Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, ριζικές είναι οι αλλαγές που θα πρέπει
να κάνει η Ευρώπη για να εξασφαλίσει την τεχνολογική εκπαίδευση, σε συνάρτηση με την τεχνητή νοημοσύνη και τις νέες δεξιότητες.

3. ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Συνοψίζοντας, η ΕΕ έχει δείξει διαχρονικά πως αποτελεί πόλο έλξης ιδεών, ανθρώπων και κρατών. Μπορούμε να τη θεωρήσουμε ως ένα «σπίτι» το οποίο βασίζεται στους σταθερούς πυλώνες της ελευθερίας, της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας. Ως κάτοικοι αυτού του οικοδομήματος πιστεύουμε πως πρέπει από
κοινού, όλοι, να συνεισφέρουμε στην ανακαίνισή του, παίρνοντας ορθότερες
αποφάσεις. Μόνο με αυτό τον τρόπο τα μελλοντικά μας βήματα θα οδηγούν σε
περισσότερη συνεργασία, ασφάλεια και ανάπτυξη και θα δώσουν μεγαλύτερη
έμφαση στην εκπαίδευση και την απασχόληση. Άλλωστε, η ιστορία έχει δείξει
πως ο δρόμος του απομονωτισμού και του προστατευτισμού έχει οδηγήσει
μόνο σε αδιέξοδο. Με γνώμονα, λοιπόν, τη βιώσιμη ανάπτυξη, η Ευρωπαϊκή
Ένωση θα δείξει έμπρακτα πως έχει τον έλεγχο και είναι σε θέση να διαχειριστεί τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης κατά τρόπο επωφελή για όλους.
Εξάλλου, μόνο μια Ευρώπη με όραμα, που γνωρίζει πού θέλει να φτάσει, θα
μπορέσει να βοηθήσει τον κόσμο να κινηθεί προς ένα καλύτερο μέλλον, προς
όφελος όλων.
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Fake news και παραπληροφόρηση: η ΕΕ ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την εχθρική προπαγάνδα. Από τη σελίδα: https://www.euractiv.gr/section/ekloges/news/fake-news-kaiparapliroforisi-i-ee-etoimazetai-na-antimetopisei-tin-echthriki-propaganda/
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3o βραβείο
Γκάτσου Αικατερίνη

Γκάτσου Θεοδώρα

Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιατρική Σχολή

Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών &
Πολιτικών Επιστημών
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

«Η Ευρώπη δεν θα δημιουργηθεί
ως διά μαγείας ούτε με βάση
ένα γενικό σχέδιο. Θα οικοδομείται
με συγκεκριμένα επιτεύγματα που
πρώτα θα δημιουργήσουν μια
πραγματική αλληλεγγύη».
Robert Schuman
στην διακήρυξη της 9ης Μαΐου 1950,
(που έθεσε σε εφαρμογή το σχέδιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης)

Περίληψη
Η σημερινή ιστορική συγκυρία βρίσκει την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, αντιμέτωπη με μία κρίσιμη κατάσταση, με σοβαρές κοινωνικές και πολιτικές παρενέργειες. Εξαιτίας του δημοψηφίσματος για το «Brexit», των τρομοκρατικών επιθέσεων, της συνεχιζόμενης υψηλής ανεργίας σε πολλά κράτη-μέλη μας και της
προσφυγικής κρίσης, η Ευρώπη τέθηκε υπό αμφισβήτησή (Ζαν Κλοντ Γιούνκερ,
2018). Τελικά όμως, ούτε η ύφεση σάρωσε την Ευρώπη, ούτε ο λαϊκισμός και η
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ακροδεξιά ρητορική γοήτευσαν την πλειοψηφία των πολιτών, ούτε η ΕΕ βαίνει
προς το ράφι των ιστορικών κειμηλίων (Γιαννάκου, 2018). Αντιθέτως, η Ένωση
φαίνεται να ακολουθεί μια νέα πορεία τόσο σε θέματα ανάπτυξης, όσο και σε
θέματα απασχόλησης και εκπαίδευσης.
Η βιώσιμη ανάπτυξη - η ανάπτυξη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των σημερινών γενεών χωρίς να υπονομεύει την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να
καλύψουν τις ανάγκες τους - είναι βαθιά ριζωμένη στο ευρωπαϊκό εγχείρημα.
Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και οι πολιτικές της ΕΕ έχουν συμβάλει στην αντιμετώπιση της μεταπολεμικής φτώχειας και πείνας, και έχουν δημιουργήσει έναν
χώρο ελευθερίας και δημοκρατίας όπου οι ευρωπαίοι πολίτες δύνανται να φτάσουν σε πρωτόγνωρα επίπεδα ευμάρειας και ευημερίας.

Εισαγωγή
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μια μοναδική οικονομική και πολιτική ένωση 28 ευρωπαϊκών χωρών, που όλες μαζί καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος της
ευρωπαϊκής ηπείρου. Εμείς οι Ευρωπαίοι μπορούμε να είμαστε περήφανοι για
το ιστορικό των επιδόσεών μας. Μέσω της ολοκλήρωσης και της στενής συνεργασίας, δημιουργήσαμε πρωτοφανή πλούτο, υψηλά κοινωνικά πρότυπα και
μεγάλες δυνατότητες για τους πολίτες μας.
Αυτοί οι στόχοι και αξίες αποτελούν τη βάση της ΕΕ και καθορίζονται στη Συνθήκη της Λισαβόνας (γνωστή και ως η Μεταρρυθμιστική Συνθήκη) και τον Χάρτη
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Το 2012, η ΕΕ έλαβε το βραβείο Νόμπελ
ειρήνης για το έργο της με σκοπό την προαγωγή της ειρήνης, της συμφιλίωσης,
της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη.
Τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν επιτύχει αξιοσημείωτη πρόοδο σε πολλούς τομείς
της Ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών και, ως εκ τούτου, η ΕΕ είναι ένα από
τα καλύτερα μέρη στον κόσμο, αν όχι το καλύτερο, για να ζει κανείς.
Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι διττός: αφενός να παρουσιάσει τη σπουδαιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφετέρου την συμβολή της στην ανάπτυξη, απασχόληση και εκπαίδευση όλων των πολιτών της ευρωπαϊκής ηπείρου.
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1. Τα Επόμενα Βήματα για την Ανάπτυξη
«Οι άνθρωποι δεν δέχονται την αλλαγή παρά μόνο όταν υπάρχει ανάγκη και
δεν βλέπουν την ανάγκη παρά μόνο όταν υπάρχει κρίση»
Jean Monnet, 1888 – 1979, Γάλλος οικονομολόγος, πατέρας της ΕΕ

Το 2015 υπήρξε ένα καθοριστικό έτος για την αειφόρο ανάπτυξη παγκοσμίως.
Οι παγκόσμιοι ηγέτες ενέκριναν στο πλαίσιο της 70ής Γενικής Συνέλευσης των
Ηνωμένων Εθνών, της 25ης Σεπτεμβρίου 2015, ένα νέο παγκόσμιο πλαίσιο για
τη βιώσιμη ανάπτυξη, δηλαδή, την ανάπτυξη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες
των σημερινών γενεών χωρίς να υπονομεύει την ικανότητα των μελλοντικών
γενεών να καλύψουν τις ανάγκες τους, είναι βαθιά ριζωμένη στο ευρωπαϊκό
εγχείρημα. Το θεματολόγιο 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, στο επίκεντρο του
οποίου βρίσκονται οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ). Το ίδιο έτος εγκρίθηκαν επίσης η Συμφωνία των Παρισίων για το κλίμα, το πρόγραμμα δράσης της
Αντίς Αμπέμπα, ως αναπόσπαστο μέρος του θεματολογίου 2030, και το πλαίσιο
Σεντάι για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών. Στην εικόνα 3 παρουσιάζεται
μια σύντομη διαδρομή μέχρι να φτάσουμε την ατζέντα του 2030.
Η αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην υλοποίηση
του θεματολογίου 2030. Ως ο μεγαλύτερος παράγοντας ανάπτυξης στον κόσμο, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην επίτευξη
των ΣΒΑ σε παγκόσμιο επίπεδο. Το σοβαρότερο έλλειμμα βιωσιμότητας και η
μεγαλύτερη πρόκληση για την ΕΕ είναι το οικολογικό χρέος, το οποίο δημιουργούμε με την αλόγιστη χρήση και την εξάντληση των φυσικών μας πόρων με
αποτέλεσμα να απειλείται η ικανότητά μας να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των
μελλοντικών γενεών εντός των ορίων του πλανήτη μας.
Η Ενεργειακή Ένωση προάγει την ενεργειακή συνεργασία και ενοποίηση για
την επίτευξη αυτού του στόχου. Στο επίκεντρο αυτής της στρατηγικής της ΕΕ
βρίσκονται ιδίως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η ενεργειακή απόδοση,
καθώς παίζουν ολοένα σημαντικότερο ρόλο στην αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής και παράλληλα βελτιώνουν την ενεργειακή ασφάλεια και ενισχύουν τη
βιομηχανική και τεχνολογική υπεροχή της ΕΕ.
Η εμπορική πολιτική της ΕΕ, όπως ορίζεται στην ανακοίνωση «Εμπόριο για όλους»
στηρίζει πλήρως τη βιώσιμη ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο, κυρίως εστιάζοντας
στη σχέση εμπορίου-ανάπτυξης. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη παίζει καθοριστικό παράγοντα, καθώς η δημιουργία κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνων
επιχειρήσεων μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερο βιώσιμα κέρδη και ανάπτυξη,
ευκαιρίες για νέες αγορές και μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους.
Τα φορολογικά συστήματα και η τιμολόγηση θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα
κατά τρόπο που αντικατοπτρίζει το πραγματικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό
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κόστος παραγωγής, και να διασφαλίζουν ότι τα βιώσιμα προϊόντα και οι βιώσιμες υπηρεσίες είναι τα πλέον οικονομικά προσιτά.
Η κυκλική οικονομία (ΣΒΑ 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15) προσφέρει ένα μεταρρυθμιστικό θεματολόγιο με σημαντικές προοπτικές νέων θέσεων εργασίας και ανάπτυξης και την ενθάρρυνση βιώσιμων μοντέλων κατανάλωσης και παραγωγής.
Η ανανεωμένη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοοικονομία, που παρουσιάστηκε το
2018, συμπληρώνει το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία, βελτιώνοντας
και επεκτείνοντας τη βιώσιμη χρήση των ανανεώσιμων πόρων και δίνοντας τη
δυνατότητα ανανεώσιμες πρώτες ύλες και βιομηχανικά υποπροϊόντα να μετατρέπονται σε προϊόντα βιολογικής προέλευσης, όπως καύσιμα, χημικά προϊόντα, σύνθετα υλικά, έπιπλα και λιπάσματα.
Η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη εξαρτάται από την αειφόρο διαχείριση των
φυσικών πόρων του πλανήτη μας. Συνεπώς, η Κοινότητα οφείλει να διατηρήσει
και να χρησιμοποιήσει βιώσιμα τους ωκεανούς και τις θάλασσες, τους πόρους
γλυκού νερού, καθώς και τα δάση, τα βουνά και τις ξηρές περιοχές και να προστατεύσει τη βιοποικιλότητα, τα οικοσυστήματα και την άγρια πανίδα να αντιμετωπίσει τη λειψυδρία και τη ρύπανση των υδάτων, να ενισχύσει τη συνεργασία
για την απερήμωση, τις καταιγίδες, την υποβάθμιση της γης και την ξηρασία και
να προωθήσει την ανθεκτικότητα και τη μείωση του κινδύνου καταστροφών.
Δεδομένου ότι τα κτίρια ευθύνονται σήμερα για το 40 % περίπου της κατανάλωσης ενέργειας, είναι ανάγκη να προωθηθεί η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων μέσω ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού.
Άλλη βασική κινητήρια δύναμη για τη μετάβαση προς ένα μέλλον καθαρό, αποδοτικό ως προς τη χρήση των πόρων και με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα είναι ο τομέας της κινητικότητας, από την αστική κινητικότητα έως τα διευρωπαϊκά δίκτυα,
τις οδικές μεταφορές, καθώς και τη ναυτιλία και τις αεροπορικές μεταφορές.
Η ΕΕ, καλείται έως το 2030, να σχεδιάσει και να εφαρμόσει πολιτικές για την
προώθηση του βιώσιμου τουρισμού που δημιουργεί θέσεις εργασίας και προωθεί τον τοπικό πολιτισμό και τα προϊόντα τοπικής προέλευσης.
Ο αθλητισμός αποτελεί επίσης, σημαντικό παράγοντα βιώσιμης ανάπτυξης. Η
Ευρωπαϊκή Κοινότητα αναγνωρίζει την αυξανόμενη συμβολή του αθλητισμού
στην υλοποίηση της ανάπτυξης και της ειρήνης στην προώθηση της ανεκτικότητας και του σεβασμού και τη συμβολή του στην ενδυνάμωση των γυναικών και
των νέων, των ατόμων και των κοινοτήτων, καθώς και στους στόχους υγείας,
εκπαίδευσης και κοινωνικής ένταξης.
Η μετανάστευση είναι ένα πολύπλοκο, παγκόσμιο και μακροχρόνιο φαινόμενο
που απαιτεί μια προσεκτικά σχεδιασμένη, ισορροπημένη και βιώσιμη πολιτική
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αντίδραση βάσει στοιχείων. Το θεματολόγιο του 2030 αναγνωρίζει σαφώς τη
θετική συμβολή της μετανάστευσης και της κινητικότητας στην οικονομική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και ανισότητες.
Η βιώσιμη ανάπτυξη δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς ειρήνη και ασφάλεια. και
η ειρήνη και η ασφάλεια θα διατρέχουν κίνδυνο χωρίς αειφόρο ανάπτυξη. Η
νέα Ατζέντα αναγνωρίζει την ανάγκη οικοδόμησης ειρηνικών, δίκαιων και χωρίς
αποκλεισμούς κοινωνιών που παρέχουν ισότιμη πρόσβαση στη δικαιοσύνη και
βασίζονται στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην αποτελεσματικότητα του κράτους δικαίου και τη χρηστή διακυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα και
διαφανείς, αποτελεσματικούς και υπεύθυνους θεσμούς.

2.Τα επόμενα Βήματα για την Απασχόληση
«Η εργασία δεν είναι εμπόρευμα»
Διάσκεψη της Φιλαδέλφειας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (1944)

Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης
η ΕΕ εμφανίζει τα τελευταία χρόνια σημάδια ανάκαμψης της οικονομίας. Το
ποσοστό απασχόλησης έχει αυξηθεί, τα ποσοστά της μακροχρόνιας ανεργίας
έχουν αισθητή μείωση από το 2013, χωρίς όμως να φτάνουν στα επίπεδα του
2008. Ωστόσο, πηγή προβληματισμού παρουσιάζει το φαινόμενο «in work at –
risk – of poverty rate», το ποσοστό δηλαδή των ανθρώπων που παρ’ όλο που
εργάζονται βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας. Σε μια γηράσκουσα κοινωνία όπου
σύμφωνα με τη σημερινή αναλογία δύο ενεργά άτομα συντηρούν ένα ανενεργό
άτομο κατά μέσο όρο ανά την ΕΕ17, οι συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις πολλών
κρατών μελών θα αυξηθούν σημαντικά
Η αξιοπρεπής απασχόληση για όλους, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών,
των ατόμων με αναπηρία, της νεολαίας, των ηλικιωμένων και των μεταναστών,
αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και είναι
ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της ευημερίας της κοινωνίας στο σύνολό της.
Με τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία, υπολογίζεται να δημιουργηθούν πάνω
από 1 εκατομμύριο νέες θέσεις εργασίας σε όλη την ΕΕ έως το 2030. Επιπλέον,
ένα παγκόσμιο σύστημα διατροφής και γεωργίας θα μπορούσε να δημιουργήσει
νέα οικονομική αξία και δημιουργία 200 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας έως το
2050, να εξασφαλίσει θρεπτική σίτιση για τον ολοένα αυξανόμενο παγκόσμιο
πληθυσμό. υψηλότερα εισοδήματα, αποκατάσταση των φυσικών πόρων και μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Το σχέδιο δράσης για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών, που παρουσιάστηκε από την Επιτροπή το 2016, και οι
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προτάσεις για την «Ευρώπη σε κίνηση» που ακολούθησαν, προβλέπουν πολυάριθμα μέτρα για την ενίσχυση της βιωσιμότητας του συστήματος μεταφορών
μας. Αυτό αναμένεται να συμβάλει στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

3 Τα επόμενα βήματα για την εκπαίδευση
«Τίποτα δεν είναι δυνατόν χωρίς ανθρώπους,
τίποτα δεν διαρκεί χωρίς θεσμούς»
Jean Monnet, 1888 – 1979

Βρισκόμαστε εν μέσω της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης και οι αλλαγές
θα επηρεάσουν τους πάντες. Το ερώτημα είναι κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση
είναι σε θέση να κατευθύνει και να καθοδηγήσει την απόκριση σύμφωνα με τις
αξίες της και τα συμφέροντά της;;
Η Εκπαίδευση, η κατάρτιση, η επιστήμη, η τεχνολογία, η έρευνα, η καινοτομία και η ψηφιοποίηση αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη
βιώσιμης οικονομίας της ΕΕ που ανταποκρίνεται στους ΣΒΑ. Η βελτίωση των
δεξιοτήτων Τεχνολογίας της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς
και των βασικών ψηφιακών ικανοτήτων, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης της ΕΕ
για την ψηφιακή εκπαίδευση, και η εστίαση στην τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει
να συγκαταλέγονται στις προτεραιότητες για να σημειωθεί πρόοδος.
Η μεγαλύτερη επένδυση στην καινοτομία και στην τεχνολογική ανάπτυξη σήμερα θα μας βοηθήσει σε βάθος χρόνου να μειώσουμε το κόστος επίτευξης
των μακροπρόθεσμων στόχων πολιτικής μας, όπως οι στόχοι στον τομέα του
κλίματος και του περιβάλλοντος. Η Ευρώπη διαθέτει τα μυαλά, τις δεξιότητες
και την έμφυτη δημιουργικότητα. Ωστόσο, προκειμένου να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να αυξήσουν τις δαπάνες τους για
την έρευνα.
Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα πρέπει επίσης να προωθήσουν ισχυρότερους
δεσμούς μεταξύ ερευνητών και επιχειρήσεων. Για την υποστήριξη της βιώσιμης
ανάπτυξης, είναι σημαντικό η ΕΕ να διαθέτει κόμβους και φυτώρια έρευνας,
ανάπτυξης και καινοτομίας, ώστε οι ερευνητές και οι επιχειρήσεις να μπορούν
να συναντώνται, να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές και να τονώνουν την
καινοτομία. Ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις ενδέχεται να έχουν τη δυνατότητα να
αναπτύξουν εσωτερικά τις δραστηριότητές τους, αυτό συχνά δεν ισχύει για τις
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η δημιουργία ισχυρότερων και αμεσότερων
δεσμών με την ερευνητική κοινότητα θα μπορούσε ενδεχομένως να γεφυρώσει
αυτό το κενό.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι επιτυχημένες επιδόσεις της Ευρώπης τα τελευταία 60 χρόνια στον τομέα της
κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης πρέπει να συνεχιστούν μέσω της δημιουργίας
βιώσιμης απασχόλησης που θα παρέχει ευκαιρίες στις μελλοντικές γενιές και θα
βελτιώσει τα αποτελέσματα στον κοινωνικό τομέα από την άποψη της μείωσης
της φτώχειας και των ανισοτήτων.
Ένας Οργανισμός και μια διαδικασία που βρίσκονται σε κατάσταση συνεχούς
εξέλιξης δεν μπορεί ποτέ να είναι τέλειοι. Μπορούν μόνο να βελτιώνονται συνεχώς. Το «σύνδρομο συνεχούς εξέλιξης» είναι το δυνατό στοιχείο αλλά και η
διαρκής πρόκληση του Ευρωπαϊκού μοντέλου ολοκλήρωσης (Μούσης, 2018).
Τέλος, η Ευρώπη πρέπει να ρίξει όλο το βάρος της στις διεθνείς υποθέσεις. Ένα
από τα ισχυρά πλεονεκτήματα της ΕΕ είναι η ικανότητά της να διαδίδει τις ευρωπαϊκές αξίες πέρα από τα σύνορά της. Αξίες όπως ο σεβασμός των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, η προάσπιση του κράτους δικαίου, η προστασία του περιβάλλοντος και η διατήρηση των κοινωνικών προτύπων στην κοινωνική οικονομία της
αγοράς. Εάν μπορέσει να τα επιτύχει αυτά, η Ευρώπη θα εξακολουθήσει να έχει
τον σεβασμό και να αποτελεί πηγή έμπνευσης για τον υπόλοιπο κόσμο.
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Introduction
The European Union (EU) is an international political and economic organization
of 28 European countries, whose goal has been the provision of public goods
and common policies for the member states. Since the 1990s, the EU has substantially broadened its scope of action to include (in addition to a common
trade policy and a single internal market) a monetary union as well as coordinated fiscal policies (Alesina, Alberto, Ignazio Angeloni, and Federico Etro, 2005).
EU policy focuses on improving employment and boosting economic growth by
making efficient use of financial resources, removing obstacles to investment and
providing visibility and technical assistance to investment projects. Moreover,
education has been at the heart of the European project as it plays a pivotal role
in promoting common values and providing every child with a fair chance and
equal opportunities to become active and critically aware citizens. The objective
of this paper is to explore ideas regarding the next steps that the EU should undertake in respect to boosting economic growth, maximizing employment and
ensuring high quality education among its citizens and increasing understanding
of the European identity.
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Education
Education plays a vital role in shaping successful people and has an immense impact on human society. Equal access to quality education is one of the primary
goals of the European Union. EU member states are responsible for developing,
implementing and monitoring their education and training systems: education
and culture are part of what is considered the national integrity and identity. EU
policy is designed to support national action and help address common challenges, such as skills deficits in the workforce, technological developments and global
competition. The European Commission has developed initiatives to help and
enable all young people to receive the best education and training. According to
the EU (The European Pillar of Social Rights in 20 principles, 2017) the main goals
that ought to be achieved are:
a) lifelong learning
b) knowing two languages in addition to one’s mother tongue
c) digital and technological competence
d) helping migrants and refugees integrate in their new country
One extra issue that we should mention is that European universities need to
catch up with those of the US and the UK.
The European commission has a package of measures with several steps to fulfil
the above issues mentioned. First and foremost, lifelong learning is one of the
main objectives as people need the right set of skills and competences to sustain
current standards of living, support high rates of employment and foster social
cohesion in the light of tomorrow’s society and world of work. To reassure this,
the EU has certain frameworks including, mathematical and scientifical competence in order to solve a range of problems in everyday situations, identify questions and to draw conclusions based on evidence. As Europe is striving to protect its rich linguistic and cultural diversity there is a strong need for multilingual
competence and increased cultural awareness, aiming to respect each person’s
individual linguistic profile and enabling its citizens to fully participate in civic and
social life. Another point worth mentioning, is that we live in an era where technology revolutionizes the way people interact and do business. As a result, embracing digital education would enable EU citizens understand how technology
can support communication, innovation as well as the basic function and use of
different devices, software, and networks. Furthermore, education plays an important role in helping migrants and refugees settle in new countries. One of the
main challenges the EU faces is improving educational outcomes of young people,
in particular those from migrant backgrounds with low socioeconomical status.
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A great example, would be that of Sweden, where they provide migrant children
with mother tongue lessons and study guidance while a mother tongue teacher
is present in the class, acting as a link between the teacher and the student. An
ordinary teacher is provided to do everyday lessons plus a qualified teacher who
can provide guidance to the migrant students between the Swedish culture and
their mother tongue.
As discussed above, we live in an era where digital technologies dominate and as
a result innovation is a primary growth driver. However, top- level innovation
requires world- class universities, which are largely located in the United States
and the United Kingdom (see figure 5). That means that the EU needs to improve
competitiveness in order to bring their institutions more up to date. To begin
with, top universities in the EU need more independence from the state. American and British universities have substantial revenues from high tuition fees. The
same should apply to Europe.
Universities need to abandon strict salary regulation and pay top professors according to merit. Universities also need to attract talented students who are
going to add and improve the reputation of their institutions. To sum up, this
should be a long term goal, as it takes time to build up reputation, as well as to
find the right combination of flexibility and stimulus from the state.

Development
Since the foundation of the EU, growth has been on the forefront of its priorities.
However, recent data show that this would be a challenge in the years to come.
2018 has been a sluggish year, given that EU growth rate stood at 1.9%, down
from 2.4% a year earlier. This decline in the growth figures is expected to continue in 2019 (1.3% expected down from 2.1% in 2018, (source European Commission), with the ECB revising its 2019 figure for the Eurozone to 1.1% down
from 1.7% (source ECB, see figure 4). Downside risks to global growth have
risen in the past six months and the potential for upside surprises has receded.
As a result decisive action should be considered, to ensure economic prosperity,
long term sustainability and socially- inclusive development, by conducting major
reforms. The two major reforms that are going to be discussed are:
a) removing the barriers from services and digital trade
b) developing a single energy market.
Services dominate the European economy, accounting for over 70 percent of
the total economic activity in Europe. In 2010, the former prime minister of Italy
and for the time being president at the Bocconi University Mario Monti, submit-
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ted a report at the commission stating restrictions in the services market. The
commission then initiated an evaluation exercise, finding that the benefits from
opening up the services market would boost the GDP by 0.8% per year across
the EU (As° lund, A., & Djankov, S., 2017). In order to achieve this, a significant
productivity boost could be achieved by minimizing the number of the regulated
professions. For example, 800 different professions are regulated across the EU
and 25% of them are regulated in just one country, meaning that some regulation
might not be necessary. Moreover, it is of primary importance to open up digital
services trade across the EU. This can happen by simplifying and making the process of licensing, granting copyrights and online payments more efficient, as well
as amending the EU framework of digital signatures.
Energy is a major issue in the EU, as there is a heavy dependence on imports,
accounting for 53% of the total energy consumed (see figure 1). At the same
time, a handful of European countries like Finland, Estonia, Bulgaria and Slovakia
are 100% dependent on Russian gas. As a result, it is of primary importance to
focus on new techniques (for example, in the US hydraulic fracking is now the
norm on extracting oil and gas) that will boost energy production inside the EU
and minimize its dependence on imports. One important reform that should be
made is that access on natural resources should be open to private enterprises.
For example in the US, natural resources are mostly privately owned and whoever owns the land, also owns the resources beneath, whereas in the EU, the
state owns all resources underground, meaning that there are limited incentives
for individuals to produce energy. Finally, the model of big national and vertically
integrated companies should be abandoned (this is mostly the case in countries
like France, Germany, Italy and Scandinavia, where a few national companies
dominate the market, whereas in the Eastern Europe both production and distribution is mostly privately operated). As a result big national monopolies should
be broken up and privatized, so that competition increases resulting in higher
economic efficiency.

Employment
The issue of employment is a significant challenge that EU faces especially after
the Great Recession of 2008 which resulted in a period of dramatic job decline.
EU-28 unemployment rate was at 6.5% in January 2019 (source Eurostat), lower
since the start of the EU monthly unemployment series in January 2000.While
unemployment is declining overall nowadays, levels still differ substantially across
the euro area (see figure 2 & 3). A major objective of the European Union is to
find policies so that besides economic growth, lower unemployment rates and
better living conditions will be ensured.
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One of the main goals of the EU is to promote greater geographical mobility
among European workers and businesses. To support mobile citizen businesses
and national administrations the EU is planning to create a European Labour
Authority (ELA).
Although, ELA was announced in September 2017 by President Juncker, the
Commission, the Parliament and the Council, they finally reached a provisional
agreement on the proposal in February 2019 (Employment, Social Affairs & Inclusion. (n.d.)). The aim is to improve access to information on rights and obligations in cases of cross-border mobility and to make the EU rules about labour
mobility and social security easier to apply. The Commission wants to make sure
that everyone who works has access to social protection across the EU based
on personal social security contributions paid. This new commission initiative
promotes equal access to social protection to all workers and self-employed in
similar situations. Moreover, it provides for better information on someone’s
security protection rights and an easier transfer of his rights when changing jobs.
These initiatives are part of the European Pillar of Social Rights delivering new
and more effective rights for citizens to build a fairer and more social Europe.
Marianne Thyssen, Commissioner for Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility, added: “Our aim is to ensure that people have access to adequate
benefits no matter how the new world of work evolves.»
Another key point to reassure higher participation on the labour market and
lower unemployment in the EU is Vocational Education and Training (VET). VET
contributes to social stratification by giving access to work opportunities, also
supporting the social reproduction of fields of economic activity. It boosts the
adaptability of workers with new skills, competences and attitudes required by
and future employers, allowing workers to cover the requirements of their given
workplace. For some countries, vocational education and training and skilled
work requiring skills at intermediate, nontertiary level, is perceived as being integral to the respective national innovation system (Cedefop (2017)). Most importantly VΕΤ provides more opportunities to people who suffer from social stigma
and are more difficult to integrate into the labour market. Immigrants for example could benefit from vocational training as it would contribute to the adoption
of work skills, who may need to receive new qualifications. With the upsurge of
asylum seekers across Europe, traditional education would be hard- pressed to
create the necessary skills in time for immigrants to join the workforce. That
is the reason why Europe 2020 strategy aims to reinforce the attractiveness of
vocational education and training (VET) across all the EU countries.
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Conclusion
In conclusion, since its formation in 1993, the European Union has served to
address various crucial matters. Summing up the ideas of this paper, the EU is
working towards implementing, the next steps that will reassure high levels of
education, sustained growth and high levels of employment. Nonetheless, institutions, professors and research institutes are concerned with the next steps
of the EU and are actively working towards making suggestions. Regarding education, since we live in a fast paced era where knowledge has a dynamic form,
lifelong learning, digital competence and globally competitive universities should
be on the forefront of the EU’s agenda. Concerning growth, opening up the
services market and integrating the energy market, will boost growth as well as
economic stability will be ensured in the long run. Finally, as far as employment is
concerned, the execution of the European Labour Authority and the reinforcement of the Vocational Education Training are important policies which could
combat high unemployment rates. According to Europa.eu the European Union
in brief is a unique union which delivers stability, single currency, mobility and
growth and at the same time promotes common values and goals towards each
member state. As it was mentioned at The Five Presidents’ Report, 22 June 2015
“A complete Economic and Monetary Union is not an end in itself. It is a means
to create a better and fairer life for all citizens, to prepare the Union for future
global challenges and to enable each of its members to prosper”.

Bibliography
°
Aslund,
A., & Djankov, S. (2017). Europes growth challenge. New York, NY: Oxford
University Press.
Alesina, Alberto, Ignazio Angeloni, and Federico Etro. 2005. «International Unions.»
American Economic Review, 95 (3): 602-615.
Castro, V. M. (2011). The Impact of the European Union Fiscal Rules on Economic
Growth. Journal of Macroeconomics, 33(2), 313-326.
Volante, L., & Ritzen, J. (2016). The European Union, education governance and international education surveys. Policy Futures in Education, 14(7), 988-1004
Cedefop (2017). The changing nature and role of vocational education and training in
Europe. Volume 1: conceptions of vocational education and training: an analytical framework. Luxembourg: Publications Office. Cedefop research paper; No 63.
World Bank. 2019. World Development Report 2019: The Changing Nature of Work.
Washington, DC: World Bank. doi:10.1596/978-1-4648-1328-3. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO
European Union GDP Annual Growth Rate. (n.d.). Retrieved from https://tradingeconomics.com/european-union/gdp-annual-growth-rate

141

Euro Area Unemployment Rate. (n.d.). Retrieved from https://tradingeconomics.com/
euro-area/unemployment-rate
More than half the energy the EU uses comes from imports. (n.d.). Retrieved from https://
ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20170220-1
Hodgson, C. (2019, March 07) Financial Times. ECB revises growth projections down
‘substantially’ for 2019. Retrieved from https://www.ft.com/content/f652b41a- 40da11e9-b896-fe36ec32aece
The European Pillar of Social Rights in 20 principles. (2017, April 04). Retrieved from
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20- principles_en
IMF. (n.d.). GLOBAL PROSPECTS AND POLICIES (Rep.).
doi:https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2018/09/24/world-economic- outlook-october-2018
Anghelache C., & Anghel M. (2017) The strategy for reducing unemployment. Employment in the European Union. Theoretical and Applied Economics, 4(463),25- 32.
Volante L., Ritzen J. (2016) The European Union education governance and international
education surveys. Policy Futures in Education,0(0), 1-17.
Doi: 10.1177/1478210316652009
Employment, Social Affairs & Inclusion. (n.d.). Retrieved from https://ec.europa.eu/social/
main.jsp?catId=1414&langId=en
European Central Bank. (n.d.). Macroeconomic projections. Retrieved from https://www.
ecb.europa.eu/pub/projections/html/index.en.html
Economic forecasts. (2019, February 07). Retrieved from https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and- forecasts/economic-forecasts_en
QS Have Released the World University Rankings 2019. (2018, July 25). Retrieved from

https://www.qs.com/qs-have-released-the-world-university-rankings-2019/

142

5o βραβείο
Σταμούλης Δημήτριος

Σκόρδου Αρετή

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης
Επιχειρήσεων

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Τμήμα Γεωγραφίας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ευρωπαϊκή Ένωση & Παγκόσμια Οικονομία
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα ο ανεπτυγμένος κόσμος βιώνουν τα τελευταία χρόνια μια κατάσταση έξω από το συνηθισμένο, που έρχεται να αντιταχθεί
στο αφήγημα της διαρκούς ευημερίας, των υψηλών επιπέδων απασχόλησης και
της οικονομικής σταθερότητας. Παρόλο που ο δυτικός κόσμος έχει έρθει ξανά
αντιμέτωπος με τέτοιου είδους προκλήσεις, σήμερα το αφήγημα είναι λίγο διαφορετικό.
Τις τελευταίες δεκαετίες, αρκετές από τις χώρες της ΕΕ έχουν εδραιωθεί ανάμεσα στις ισχυρότερες οικονομίες του πλανήτη, έχουν βρεθεί στο κέντρο των
οικονομικών εξελίξεων έχοντας ισχυρή πολιτική και οικονομική επιρροή και
έχουν αποτελέσει μαζί με χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, ο Καναδάς και η Αυστραλία τους ηγέτες της παγκόσμιας οικονομίας. Σήμερα, η ηγετική θέση των
ευρωπαϊκών οικονομιών αμφισβητείται έντονα από τις αναδυόμενες οικονομίες, κάτι που αποτυπώνεται μεταξύ άλλων και στους ρυθμούς ανάπτυξης, όπως
φαίνεται παρακάτω.
Μολονότι έχουν επενδυθεί κεφάλαια για την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας, τα αποτελέσματα δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Η συνεισφορά
των ανεπτυγμένων οικονομιών στην παγκόσμια οικονομία, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αποτελεί πλέον ένα πολύ μικρότερο κομμάτι της πί-
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τας και αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω μέχρι το 2023, με χώρες όπως η Κίνα
και η Ινδία να παίζουν πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο στην παγκόσμια ανάπτυξη.
Με την πάροδο του χρόνου, ο αναπτυσσόμενος κόσμος παίζει ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στην παγκόσμια οικονομία, κερδίζοντας διαρκώς έδαφος
έναντι των παραδοσιακών παικτών. Είναι ξεκάθαρο πως αυτό που ο ευρωπαϊκός
κόσμος αντιλαμβάνεται ως απειλή, στην αντίπερα όχθη μοιάζει ως μια μοναδική ευκαιρία, μια προοπτική εξόδου από τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης και το
χαμηλό βιοτικό επίπεδο, καθώς επίσης και την πρόσβαση ολοένα και μεγαλύτερων τμημάτων του πληθυσμού σε βασικά υλικά και κοινωνικά αγαθά, όπως
πόσιμο νερό, τροφή, στέγη, περίθαλψη και εκπαίδευση. Προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα για την πιθανή μελλοντική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στον παγκόσμιο στίβο της ανάπτυξης, του ανταγωνισμού και της απασχόλησης,
θα πρέπει να αναζητήσουμε τι προκαλεί αυτά τα φαινόμενα και γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν παρουσιάζει τις επιδόσεις του παρελθόντος.

Ανάπτυξη & Καινοτομία
Από πού προέρχεται η ανάπτυξη;
Προσπαθώντας να δώσουμε μια απάντηση στο πολύ περίπλοκο αυτό ερώτημα
επιχειρούμε μία απλή προσέγγιση, θεωρώντας πως στο υπάρχον οικονομικό
σύστημα η ανάπτυξη-ευημερία μιας οικονομίας προκαλείται από εκείνη των
επιχειρήσεων της. Με σημείο εκκίνησης την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξετάζουμε τα επιμέρους στοιχεία από τα οποία αποτελείται, δηλαδή τις
εθνικές οικονομίες των Ευρωπαϊκών χωρών. Στην συνέχεια, στα πλαίσια της
εκάστοτε εθνικής οικονομίας, συναντάμε τους επιμέρους κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας εντός των οποίων βρίσκουμε τον πυρήνα της οικονομικής δραστηριότητας, τις επιχειρήσεις.
Η ανάπτυξη και η ευημερία των επιχειρήσεων οδηγούν σε ανάπτυξη τις εθνικές
οικονομίες, οι οποίες με την σειρά τους συντάσσουν την συνολική εικόνα της
Ευρωπαϊκής οικονομίας. Το μέγεθος με το οποίο μετράμε την οικονομική αυτή
ανάπτυξη είναι το ΑΕΠ το οποίο υπολογίζει την αξία των παραγόμενων αγαθών και υπηρεσιών σε μια οικονομία. Όμως, το ΑΕΠ ως μέγεθος είναι άρρηκτα
συνδεδεμένο με την εκάστοτε χώρα και όχι με τις παραγωγικές μονάδες. Έτσι,
οι συνιστώσες οι οποίες το αποτελούν και οδηγούν στην μεγέθυνση του είναι
στοιχεία του μάκρο-περιβάλλοντος (επιτόκια, υποδομές, κρατικές δαπάνες κ.α)
όπου αν και πολύ σημαντικά, δεν μπορούν να θεωρηθούν αρωγοί της οικονομικής ευημερίας. Δηλαδή, αν και υπάρχει υψηλή συσχέτιση μεταξύ των στοιχείων
αυτών και της οικονομικής ανάπτυξης, δεν υπάρχει η σχέση αιτίας-αιτιατού η
οποία να εξηγεί τι την προκαλεί και γιατί. Υπό αυτό το πρίσμα, θεωρούμε πως
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η ανάπτυξη στον πυρήνα της έχει τις επιχειρήσεις. Το φαινόμενο όπου οδηγεί
τις επιχειρήσεις σε ανάπτυξη και ευημερία, το οποίο θα εξετάσουμε παρακάτω,
είναι η καινοτομία.
Τι είναι η καινοτομία;
Χρησιμοποιούμε τον όρο καινοτομία όταν θέλουμε να εκφράσουμε μία αλλαγή
στην διαδικασία κατά την οποία ένας οργανισμός μετατρέπει εργασία, κεφάλαιο, υλικά ή πληροφορία σε προϊόντα και υπηρεσίες μεγαλύτερης αξίας. Στην
ουσία, η καινοτομία δεν είναι απαραιτήτως υψηλής τεχνολογίας, υπερβολικά
ανεπτυγμένη ή ακόμη και κάτι ολοκληρωτικά καινούργιο, με αποτέλεσμα να διαφοροποιείται από την εφεύρεση. Οι καινοτομίες διακρίνονται σε εκείνες που
βελτιώνουν την αποδοτικότητα (efficiency innovations), βελτιώνουν προϊόντα
(sustaining innovations), ή δημιουργούν αγορές (market-creating innovations).
Efficiency innovations
Τα efficiency innovations δίνουν την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να παράγουν
περισσότερο με λιγότερους πόρους. Ειδικότερα, καθώς οι εταιρείες συμπιέζουν
διαρκώς υπάρχοντες και νεοαποκτηθέντες πόρους, το επιχειρηματικό μοντέλο
και η πελατειακή βάση στην οποία στοχεύουν παραμένουν ίδια. Επομένως, καθώς τα τμήματα της αγοράς γίνονται ανταγωνιστικότερα και πολυπληθέστερα,
οι καινοτομίες αποδοτικότητας είναι ζωτικής σημασίας για τη βιωσιμότητα των
επιχειρήσεων. Οι προαναφερθείσες καινοτομίες, αφορούν συνήθως διαδικασίες που επικεντρώνονται στο πώς φτιάχνεται ένα προϊόν και όχι απαραίτητα σε
ποιον πωλείται, κάνοντας μια επιχείρηση να αποδεσμεύσει χρηματικές ροές και
να αυξήσει την κερδοφορία της. Τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η διαδικασία κατά
την οποία ένας οργανισμός χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να μειώσει τα κόστη λειτουργίας του. Οι καινοτομίες αποδοτικότητας έχουν αρνητική επίδραση
στην απασχόληση.
Sustaining innovations
Τα sustaining innovations αφορούν την βελτίωση λύσεων που ήδη υπάρχουν
στην αγορά. Τυπικά στοχεύουν σε καταναλωτές οι οποίοι απαιτούν καλύτερη
επίδοση από ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. Τέτοιου είδους καινοτομίες είναι συνεχείς και αποτελούν μια πολύ σημαντική συνιστώσα της εκάστοτε οικονομίας,
παγκοσμίως. Παρέχουν την δυνατότητα στις επιχειρήσεις και τις χώρες προέλευσής τους να παραμένουν ανταγωνιστικές στο διεθνές περιβάλλον, αλλά δεν
έχουν ιδιαίτερη επίδραση στην ανάπτυξη της οικονομίας ούσες αναπληρώσιμες
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στον χαρακτήρα τους. Πιο συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις σπάνια δημιουργούν
νέα συστήματα πωλήσεων, διανομής, marketing ή παραγωγής όταν αναπτύσσουν μία τέτοιου είδους καινοτομία σε μια ώριμη αγορά, καθώς χρησιμοποιούν
τα καθιερωμένα. Παραδείγματα τέτοιων καινοτομιών αποτελούν νέα μοντέλα
αυτοκινήτων, ένα νέο απορρυπαντικό πλυντηρίου ή μια νέα γεύση παγωτού σε
ένα τοπικό γαλακτοπωλείο. Ενώ τα sustaining innovations κρατούν τις οικονομίες ζωηρές και συναρπαστικές, έχουν περιορισμένη επίδραση στην αλλαγή του
οικονομικού κλίματος.
Market-creating innovations
Τα market-creating innovations, δημιουργούν αγορές οι οποίες εξυπηρετούν
ανθρώπους για τους οποίους δεν υπήρχαν τα κατάλληλα προϊόντα, ή τα υπάρχοντα προϊόντα δεν ήταν προσβάσιμα για ποικίλους λόγους, όπως το κόστος
τους ή η απαιτούμενη εξειδίκευση για την χρήση τους. Οι συγκεκριμένη μορφή
καινοτομίας μετασχηματίζει περίπλοκα και ακριβά προϊόντα σε πιο προσβάσιμα
οικονομικά και ευκολίας στην χρήση σε έναν αυξημένο αριθμό καταναλωτών.
Εκάστοτε, νέες κατηγορίες προϊόντων προέρχονται από τέτοιες καινοτομίες.
Παραπάνω, παρουσιάζονται 3 ομόκεντροι κύκλοι σύμφωνα με τους οποίους
μπορεί να περιγραφεί η ιστορία των περισσότερων αγορών. Ο εσωτερικός κύκλος αναπαριστά τους καταναλωτές οι οποίοι έχουν τα μεγαλύτερα εισοδήματα
και την καλύτερη πρόσβαση σε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. Καθώς μετακινούμαστε προς τα έξω, οι κύκλοι που συναντάμε αναπαριστούν μεγαλύτερους
πληθυσμούς καταναλωτών οι οποίοι προοδευτικά έχουν χαμηλότερα εισοδήματα και δυσκολότερη πρόσβαση στο προϊόν ή την υπηρεσία. Συνήθως οι νέες
αγορές ξεκινούν από το κέντρο, διότι τα αρχικά προϊόντα έχουν υψηλό κόστος
και πολυπλοκότητα με αποτέλεσμα μόνο καταναλωτές υψηλών εισοδημάτων
να μπορούν να τα αγοράσουν και να τα χρησιμοποιήσουν. Η διαδικασία αυτή
γίνεται πιο ξεκάθαρη εάν δούμε το παράδειγμα της αγοράς υπολογιστών.
Από την δεκαετία του 1950 μέχρι και αυτήν του 1970 η αγορά των υπολογιστών
αποτελούταν από mainframe υπολογιστές, το κόστος των οποίων ξεπερνούσε
το 1.000.000 $ και χρησιμοποιούταν από μεγάλες επιχειρήσεις και πανεπιστήμια. Στην συνέχεια, εμφανίστηκαν τα minicomputers οι οποίοι κόστιζαν κάτω
από 100.000 $ και φτάνουμε στα μέσα της δεκαετίας του 70’ για να κάνει την
είσοδό του στην αγορά ο πρώτος προσωπικός υπολογιστής, ο οποίος κόστιζε
2.638 $. Η τεχνολογία και οι δυνατότητες του προσωπικού υπολογιστή ήταν
πολύ μικρότερες σε σχέση με τους προκάτοχούς του την στιγμή που εισήχθη
στην αγορά, όμως η μεγάλη διαφορά στην τιμή και η ευκολία στην χρήση τον
έκανε αρκετά πιο δημοφιλή και τον έβαλε στα σπίτια και στην ζωή των ανθρώ-

146

πων παγκοσμίως. Αργότερα, κάνουν την εμφάνισή τους οι φορητοί υπολογιστές
και τέλος τα smartphones, με κόστος πολύ χαμηλότερο από αυτό των προσωπικών υπολογιστών όταν μπήκαν στην αγορά, έρχονται να τους αντικαταστήσουν
σε μια πληθώρα εφαρμογών στην καθημερινή μας ζωή.
Αυτού του είδους οι καινοτομίες έχουν θετική επίδραση στην ανάπτυξη επειδή
στοχεύουν την μη-κατανάλωση (non-consumption) και την εκμηδενίζουν, ενώ
επιπλέον δημιουργούν αγορές, δίκτυα και θέσεις εργασίας.
Γίνεται αντιληπτό ότι η ότι η επίδραση της τεχνολογίας σε τέτοιου είδους καινοτομίες είναι ιδιαίτερα σημαντική. Επιχειρήσεις οι οποίες έχουν υψηλό βαθμό
εξειδίκευσης και τεχνογνωσίας μπορούν πιο εύκολα να καινοτομήσουν σχεδιάζοντας προϊόντα τα οποία είναι πιο λειτουργικά, αξιοποιώντας τις ικανότητες
και την εμπειρία τους. Επιπλέον, σε έναν κόσμο που αλλάζει και μετατοπίζεται
ολοένα και περισσότερο προς την ψηφιοποίηση, παρατηρούμε ότι η τεχνολογία
αποτελεί σημαντικό πυλώνα σε οποιαδήποτε επιχείρηση ανεξαρτήτως κλάδου
δραστηριοποίησης, μέσα από τάσεις όπως direct to consumer επιχειρηματικά
μοντέλα, αυτοματοποίηση διαδικασιών, data analytics, blockchain κ.α. Συμπεραίνεται ότι μελλοντικά, χώρες και οικονομίες με υψηλά επίπεδα τεχνολογικής
γνώσης και εξειδίκευσης, οι οποίες επενδύουν στην παραγωγή προϊόντων και
υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας, είναι πιθανό να βρεθούν σε πλεονεκτική θέση
έναντι εκείνων που απλά τα χρησιμοποιούν.

Ευρωπαϊκή Ένωση: Τεχνολογία και Καινοτομία
Η σχέση που αναλύθηκε μεταξύ τεχνολογίας και καινοτομίας μας οδηγεί στο να
εξετάσουμε την σχέση και των 2 με την ΕΕ για να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα αναφορικά με την μελλοντική της θέση στο παγκόσμιο στερέωμα.
Τεχνολογία & Κόστος
Τις προηγούμενες δεκαετίες στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης δραστηριοποιούνταν κάποιες από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις τεχνολογίας οι οποίες
ηγούνταν στον κλάδο τους, με χαρακτηριστικά παραδείγματα την Nokia και την
Ericsson, δυο κολοσσούς των τηλεπικοινωνιών προερχόμενους από την Σκανδιναβία. Εν αντιθέσει, στις μέρες μας, σύμφωνα με την λίστα Forbes Top 100
Digital Companies 2018, από τις 100 εταιρείες της λίστας μόνο 14 προέρχονται
από χώρες της ΕΕ. Επιπλέον, από την the unicorn list του Fortune 500, μια λίστα η οποία συμπεριλαμβάνει τις μη εισηγμένες τεχνολογικές εταιρείες με την
μεγαλύτερη αποτίμηση, στις πρώτες 100 ανήκουν μόνο 12 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Αξίζει να σημειωθεί πως οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις όπου ανήκουν στις
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2 αυτές λίστες προέρχονται μόνο από χώρες του ευρωπαϊκού βορρά, όπως η
Γερμανία, η Ολλανδία, η Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη έχει παίξει το outsourcing. Οι εταιρείες
του δυτικού κόσμου, στην προσπάθειά τους να εξοικονομήσουν κεφάλαια, να
ελαχιστοποιήσουν τα κόστη τους και να αυξήσουν τους δείκτες αποδοτικότητας τους στράφηκαν σε επιχειρήσεις του αναπτυσσόμενου κόσμου και τους
ανέθεσαν εξ ολοκλήρου λειτουργίες οι οποίες μπορεί να αποτελούσαν ακόμα
και πηγές ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τις ίδιες. Δηλαδή, δραστηριότητες των οποίων η εξωτερική ανάθεση θεωρούνταν απαγορευτική, άρχισαν να
εκχωρούνται ευρύτατα. Το προαναφερθέν φαινόμενο απεικονίζεται σε έρευνα
της Booz Allen Hamilton (2007), παρακάτω.
Χαρακτηριστικά αναφέρει: ‘Οι “καυτοί’’ τομείς στην εξωτερική ανάθεση αυτές
τις μέρες είναι η ανάπτυξη και σχεδίαση νέων προϊόντων, μηχανικές υπηρεσίες,
έρευνα και ανάπτυξη και υπηρεσίες αναλυτικών γνώσεων συμπεριλαμβανομένων νομικών υπηρεσιών. Στην πραγματικότητα, οι υπηρεσίες καινοτομίας είναι
πλέον η δεύτερη πιο επικρατούσα ομάδα υπηρεσιών που προσφέρονται από
τους φορείς παροχής υπηρεσιών (μετά το IT) και μεταξύ των πιο ταχέως αναπτυσσόμενων γραμμών υπηρεσιών.’
Η τάση αυτή οδήγησε στο μεγαλύτερο κύμα outsourcing που έζησε ποτέ ο
κόσμος μας, γεγονός με το οποίο οι δυτικές επιχειρήσεις ήταν ικανοποιημένες, αφού με την μείωση του κόστους κατάφερναν να διατηρούν ψηλά την
κερδοφορία τους. Στον αντίποδα, αρκετές επιχειρήσεις στον αναπτυσσόμενο κόσμο αποδείχτηκαν ιδιαίτερα ικανές να αξιοποιούν την τεχνολογία και να
ανταποκρίνονται στην μείωση του κόστους και στην δημιουργία καινοτομικών
προϊόντων. Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργήθηκαν εταιρείες κολοσσοί με χιλιάδες ερευνητές σε τεχνολογίες αιχμής όπως η Compal (Taiwan), Flextronics
(Singapore), HTC (Taiwan), Wipro(India), Foxconn (Taiwan), Huawei (China)
κ.α. Επιπροσθέτως, αρκετά σημαντικό είναι το γεγονός πως εκτός από εταιρείες
τεχνολογίας, υπήρξαν ακόμη αρκετές βιομηχανίες οι οποίες έδρασαν ανάλογα,
μεταφέροντας μονάδες παραγωγής στον αναπτυσσόμενο κόσμο, μειώνοντας
τις θέσεις εργασίας στις χώρες προέλευσής τους.
Προσπάθειες αντιμετώπισης
Αυτή η πραγματικότητα φαίνεται να έχει προκαλέσει ανησυχία όχι μόνο στην
Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε ολόκληρο τον δυτικό κόσμο. Στην προσπάθεια
ανατροπής της κατάστασης, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια τάση επιστροφής από τις επιχειρήσεις στα εδάφη τους με σκοπό της εσωτερική ανάπτυξη ικανοτήτων που θα τις καταστήσουν πιο ανταγωνιστικές στις διεθνείς αγο-
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ρές. Αυτό αποτυπώνεται και στην μείωση της παγκόσμιας αγοράς outsourcing,
σύμφωνα με στοιχεία του statista.com.
Η ΕΕ στην προσπάθειά της να ανακτήσει το χαμένο έδαφος επενδύει κεφάλαια
σε έρευνα και ανάπτυξη, καινοτομία και τεχνολογία. Υπό αυτό το πλαίσιο, η
κομισιόν ξεκίνησε στις 19 Απριλίου του 2016 το project Digital Single Market,
την πρώτη πρωτοβουλία σχετικά με την ψηφιοποίηση και ενοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, στην οποία αναμένεται να επενδύσει περισσότερα από 50
δισεκατομμύρια ευρώ για την ανάπτυξη της. Η προσπάθεια αυτή φαίνεται να
έχει ενθαρρυντικά αποτελέσματα: οι εξαγωγές της ΕΕ σε προϊόντα μεσαίας και
υψηλής τεχνολογίας έχουν αυξηθεί για την συντριπτική πλειοψηφία των χωρών
της, με την μεγαλύτερη αλλαγή να παρατηρείται στις Σερβία, Κύπρο & Π.Γ.Δ.Μ.
Παρά τη βελτίωση, το φαινόμενο που ανακύπτει είναι ότι συνεχίζουμε να πορευόμαστε με μια Ευρώπη 2 ταχυτήτων, με τον βορρά να βγαίνει κερδισμένος
σε σχέση με τον νότο σε θέματα απασχόλησης στους αναδυόμενους αυτούς
κλάδους.
Όσον αφορά την συμπεριφορά του ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με το 2018
Industrial R&D Investment Scoreboard, οι επιχειρήσεις στην ΕΕ αύξησαν τις
επενδύσεις τους σε έρευνα και ανάπτυξη για όγδοη συνεχή χρονιά. Το 2017,
επένδυσαν 5.5% περισσότερο σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης σε
σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Αυτή η αύξηση προκαλείται κυρίως από
τους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας, της υγείας και της πληροφορικής και
τηλεπικοινωνιών.
Τοιουτοτρόπως, συμπεραίνεται πως η τεχνολογική ανάπτυξη στα πλαίσια της ΕΕ
έχει αποκτήσει μια σταθερά ανοδική πορεία η οποία οφείλεται σε μια συνολική
πρωτοβουλία θεσμών, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η οποία όμως δεν φαίνεται να παραμένει ανεπηρέαστη από την πόλωση των τελευταίων ετών μεταξύ
βορρά και νότου, με το γεγονός αυτό να επηρεάζει και τις αναδυόμενες οικονομίες της Ευρώπης, των οποίων οι ρυθμοί ανάπτυξης αναμένεται να επιβραδυνθούν το 2019, σύμφωνα με το World Economic Outlook για το 2018 του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
Καινοτομία
Όπως αναφέρθηκε, ίσως ο σημαντικότερος αρωγός ανάπτυξης μιας οικονομίας
είναι η ικανότητά της να καινοτομεί δημιουργικά. Η προσπάθεια τεχνολογικής
αναβάθμισης της ΕΕ φαίνεται να έχει αποτελέσματα όσον αφορά την τεχνολογική ανάπτυξη και εξοικείωση των επιχειρήσεων εντός της ευρωπαϊκής οικονομίας, αλλά πρέπει να εξετάσουμε την επίδραση που έχει στην καινοτομία για να
μπορέσουμε να την αξιολογήσουμε ορθά.
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Αρχικά, οι δαπάνες των κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture
Capital) είναι ένα μέτρο εκτίμησης του σχετικού δυναμισμού δημιουργίας νεοφυών επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, επιχειρήσεις οι οποίες αναπτύσσουν νέες
(με ρίσκο) τεχνολογίες, τα VCs συχνά αποτελούν το μόνο μέσο χρηματοδότησής τους.
Η εικόνα δεν φαίνεται να έχει αλλάξει, κάτι που ίσως οφείλεται και στην περίοδο της οικονομικής ύφεσης και αβεβαιότητας που βίωσε η Ευρωζώνη την
τελευταία δεκαετία, αποτρέποντας αρκετούς επενδυτές από την χρηματοδότηση επικίνδυνων επιχειρηματικών σχεδίων. Στάσιμη είναι επίσης η εικόνα, όσον
αφορά καινοτομίες σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, κάτι που δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, δεδομένου ότι αυτές αποτελούν τις περισσότερες φορές
τις κινητήριες δυνάμεις της αλλαγής και από αυτές προέρχονται ιστορικά τα
περισσότερα market-creating innovations.
Τέλος, ίσως ο πιο σημαντικός δείκτης είναι οι πωλήσεις που καταφέρνουν νέες
καινοτομίες. Ο δείκτης αυτός υπολογίζει τα έσοδα νέων ή σημαντικά βελτιωμένων προϊόντων και περιλαμβάνει όχι μόνο προϊόντα τα οποία είναι νέα όσον
αφορά την επιχείρηση, αλλά και εκείνα που είναι νέα όσον αφορά την αγορά.
Ουσιαστικά, μας δείχνει την δημιουργία προϊόντων τελευταίας τεχνολογίας
(new-to-market-products) και την διάχυση αυτών των τεχνολογιών (new-tofirm-products).
Με εξαίρεση το Ηνωμένο Βασίλειο, η πλειοψηφία των χωρών της ΕΕ έχει αρκετά φθίνουσα πορεία, γεγονός που υποδεικνύει πως βρισκόμαστε ακόμη σε
μια περίοδο όπου οι προσπάθειες για ενίσχυση της καινοτομίας δεν έχουν
αποδώσει τα αναμενόμενα, διότι τα κεφάλαια που έχουν επενδυθεί δεν έχουν
μεταφραστεί ακόμα σε καινοτομικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Εν κατακλείδι
Συνοψίζοντας, η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο καμπής, επειδή καλείται να αντιμετωπίσει προκλήσεις που έρχονται να αμφισβητήσουν τον κυρίαρχο ρόλο που διατηρούσε έως τώρα στην
παγκόσμια οικονομία. Για να καταφέρει να βγει από την δυσμενή αυτή θέση,
πρέπει να επανακτήσει την ικανότητά της να καινοτομεί δημιουργικά. Η απώλεια του συγκεκριμένου χαρακτηριστικού οφείλεται εν μέρει ότι στο παρελθόν,
οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να αναπτυχθούν, να ελαχιστοποιήσουν κόστη και να διεθνοποιηθούν, οδηγήθηκαν σε μια σειρά από αναθέσεις δραστηριοτήτων, οι οποίες βραχυχρόνια απέδωσαν αλλά μακροχρόνια
έχουν συμβάλλει στην ανάπτυξη δυνάμεων οι οποίες αναδύονται ταχύτατα και
έρχονται να ανταγωνιστούν στον παγκόσμιο στίβο τις παραδοσιακές οικονο-
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μίες του πλανήτη. Τα τελευταία χρόνια ο ευρωπαϊκός κόσμος προσπαθεί να
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αυτές επενδύοντας σε τεχνολογία και καινοτομία,
όμως προς το παρόν δεν έχει καταφέρει να μετασχηματίσει τις παραγωγικές
δομές του και να τις αξιοποιήσει με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργήσει ή να
εκμεταλλευτεί νέες ευκαιρίες και αγορές στον βαθμό που θα του επιτρέψει να
εδραιωθεί στην θέση που είχε μέχρι και πριν την οικονομική κρίση.
Επιπλέον, η ανάθεση δραστηριοτήτων οδήγησε σε ένα γεωγραφικό διαχωρισμό παραγωγής και κατανάλωσης, με αποτέλεσμα η μορφή της απασχόλησης
στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μετασχηματιστεί, προκαλώντας ραγδαία αύξηση των
εργαζομένων σε knowledge-intensive υπηρεσίες, με ταυτόχρονη μείωση της
απασχόλησης στις βιομηχανίες. Η τάση αυτή δεν αναμένεται να αλλάξει διότι
με την αυτοματοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διαδικασιών οι
ανάγκες για ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό ελαχιστοποιείται, ενώ η ζήτηση για
εξειδικευμένο προσωπικό αυξάνεται συνεχώς. Επίσης, η γήρανση του πληθυσμού στις αναπτυγμένες οικονομίες αλλά και η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού στον αναπτυσσόμενο κόσμο επιδρούν θετικά στα επίπεδα απασχόλησης
των Ευρωπαίων πολιτών.
Κινητήριος δύναμη της αλλαγής που χρειάζεται η ΕΕ δύναται να αποτελέσει η
εκπαίδευση, δίνοντας έμφαση στην ουσιαστική παιδεία που επενδύει και ενθαρρύνει τη δημιουργική σκέψη, τη βιωματική μάθηση, το “thinking out of the box”
και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της εξειδικευμένης γνώσης που κατέχει το
μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού της, διότι η εξέλιξη της οικονομίας ενός
κοινωνικού συνόλου έπεται της εξέλιξης των ανθρώπων που το απαρτίζουν.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Tα επόμενα βήματα
για ανάπτυξη, απασχόληση & εκπαίδευση

Βραβευμένες Εργασίες

Ατομικές
Στις εργασίες δεν συμπεριλαμβάνονται πίνακες, σχεδιαγράμματα, υποσημειώσεις και παραρτήματα

1o βραβείο
Σκοτώρης Μανώλης
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Περίληψη
Σε αυτή την εργασία θα προσεγγίσω την ανάπτυξη της Ευρώπης από την σκοπιά
των θεσμών και της Νέο-Θεσμικής Σχολής οικονομικής σκέψης. Στην πρώτη
ενότητα θα μιλήσω για την αδυναμία των θεσμών να ωθήσουν τις οικονομίες της
Ένωσης στην σύγκλιση και στην δεύτερη για τον ρόλο της επιχειρηματικότητας και του εμπορίου, καθώς και στο πως διαμορφώνεται η σχέση τους με την
Ευρώπη. Στην τρίτη ενότητα θα δείξω τις στρεβλώσεις που προκύπτουν στην
εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας μέσα από την επιρροή των νόμων και των
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Έπειτα στην επόμενη ενότητα θα αναλύσω με βάση
κάποια στατιστικά στοιχεία και με μια οικονομετρική ανάλυση την συσχέτιση των
θεσμών και της εκπαίδευσης στο ποσοστό απασχόλησης στην Ευρώπη, ενώ στην
πέμπτη, προτείνω κάποιες πολιτικές προσανατολισμένες στην σύγκλιση των οικονομιών. Τέλος, στην αρχή και στο τέλος αυτής της εργασίας, παρομοιάζω την
δημιουργία, εξέλιξη και το μέλλον της Ευρώπης με ένα μέρος από την Ηλιάδα
του Ομήρου, βάζοντας τον αναγνώστη να φανταστεί την ζωή της Ευρώπης τα
επόμενα χρόνια, καθώς και την ανάγκη για δράση με στόχο την επιβίωση της.

Εισαγωγή
Τον Μάιο του 1950 ο Ρόμπερτ Σουμάν, ο αρχιτέκτονας του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, σε συνεργασία με τον Ζαν Μονέ, συνέταξαν το παγκοσμίως

155

γνωστό «σχέδιο Σουμάν», το οποίο αποτέλεσε σταθμό στην δημιουργία της
Ενωμένης Ευρώπης. Οι πρωταγωνιστές της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, που αποτελεί το πρώτο όνομα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ενέργησαν σαν την Θέτιδα στην Ηλιάδα. Η Θέτιδα ήταν θεά και είχε
γιο τον Αχιλλέα, για τον οποίο ανησυχούσε πολύ καθώς ο πατέρας του ο ήταν
ο Πηλέας ο οποίος ήταν θνητός. Έτσι η Θέτιδα αποφάσισε να κάνει τον γιο της
τον Αχιλλέα αθάνατο, πηγαίνοντας τον στον κάτω κόσμο, και βουτώντας τον
στα «άδυτα της Θυγός». (Όμηρος) Στην ιστορία μας ο Αχιλλέας είναι η Ευρώπη, την Θέτιδα εκπροσωπούν πρωτεργάτες της δημιουργίας της Ένωσης, και η
«αθανασία» που κέρδισε μετά την δημιουργία της είναι σημαντικές αξίες όπως
η ειρήνη, η δημοκρατία, αλληλεγγύη, η ελευθερία και ευημερία.
Ο εχθρός του Αχιλλέα, ήταν ο αρχηγός των Τρώων ο Έκτορας, ο οποίος για
την σημερινή Ευρώπη αποτελεί ο λαϊκισμός, η έλλειψη δημοκρατικών θεσμών
και κοινωνικής και οικονομικής αυτονομίας. Η αρχή του τρωικού πολέμου ήταν
η αρπαγή της «Ωραίας Ελένης» από τον αδερφό του Έκτορα, τον Πάρη. Στην
δικιά μας ιστορία ο Πάρης συμβολίζει τον φασισμό που στιγμάτισε την Ευρώπη
με τους δύο Παγκόσμιους Πολέμους. Η άνοδος του λαϊκισμού και των ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια απειλεί τους δημοκρατικούς
θεσμούς, επηρεάζοντας την αυτονομία και ελευθερία των πολιτών για την συμμετοχή τους στην εκπαίδευση και στην εργασία.

1. Οι θεσμοί της Ε.Ε. ως «αχίλλειος πτέρνα»
στην ανάπτυξη των οικονομιών της
Η τιμή και η ανδρεία, καθώς και η υπακοή στον αρχηγό του ελληνικού στρατού
Αγαμέμνονα αποτελούν τους κανόνες ή τους θεσμούς που μας παρουσιάζει ο
Όμηρος στην Ηλιάδα. Οι θεσμοί είχαν πολύ μεγάλη σημασία από την Αρχαία
Αθήνα για την εξέλιξη των κοινωνιών.
Ωστόσο, η πολιτισμική διαφορετικότητα αποτελεί ένα από τα βασικότερα εμπόδια στην «μη σύγκλιση» των οικονομιών της Ένωσης. Οι θεσμοί που διέπουν
την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τυπικοί θεσμοί, δηλαδή οι νόμοι, τα καταστατικά,
το κοινό δίκαιο και οι κυβερνητικοί κανονισμοί των χωρών-μελών, αλλά και
οι άτυποι θεσμοί, όπως η θρησκεία, τα έθιμα και οι παραδόσεις. Επομένως οι
θεσμοί είναι επίσημοι ή ανεπίσημοι περιορισμοί/κίνητρα που διαμορφώνονται
από τα μέλη μιας κοινωνίας, και καθορίζουν τις συμπεριφορές και τις ενέργειες
των ατόμων. Οι θεσμοί μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο τα
άτομα σκέπτονται και κατ’ επέκταση το πολιτισμικό τους υπόβαθρο. Το πολιτισμικό υπόβαθρο και οι θεσμοί αλληλεπιδρούν και εξελίσσονται με συμπληρωματικό τρόπο και αμοιβαία ανατροφοδότηση. (Πετράκης Ε.Π., 2017)
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Οι θεσμοί δημιουργούν κίνητρα για επενδύσεις σε φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο, βοηθώντας επίσης στην αποτελεσματική κατανομή των πόρων, των
κερδών και των δικαιωμάτων ελέγχου. Χώρες με καλύτερους θεσμούς επιτυγχάνουν πιο ασφαλή δικαιώματα ιδιοκτησίας και λιγότερο διασπασμένες πολιτικές, επενδύουν περισσότερο σε φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο με αποτέλεσμα να επιτύχουν υψηλότερο εισόδημα και μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη.
(Acemoglou D. & Robinson J.A., 2012) Η διαφορετική διάρθρωση των τυπικών
και άτυπων θεσμών δεν συμβάλει στην ευρωπαϊκή οικονομική ενοποίηση και
η σύγκλιση των οικονομιών μοιάζει το τρωτό σημείο της Ενωμένης Ευρώπης.
Στον παραπάνω πίνακα βλέπουμε τον δείκτη «Rule of Law», ο οποίος συλλαμβάνει αντιλήψεις για το βαθμό που οι χώρες τηρούν τους κανόνες της κοινωνίας των πολιτών και ιδίως την ποιότητα της εκτέλεσης των συμβάσεων, τα
δικαιώματα ιδιοκτησίας, την αστυνομία και τα δικαστήρια, καθώς επίσης και την
πιθανότητα της εγκληματικότητας και της βίας. Στο διάγραμμα παρατηρούμε
χώρες του Νότου και χώρες του Βορρά που ανήκουν στην ευρωζώνη, όπως η
Ελλάδα και η Γερμανία αντίστοιχα, κάποιες που δεν ανήκουν όπως η Σουηδία
και η Βουλγαρία και η Τουρκία που επιθυμεί τα τελευταία χρόνια να γίνει μέλος
της Ένωσης.
Οι θεσμοί επιδρούν στην κατανομή πόρων δίνοντας ισχύ στο πολιτικό σύστημα με τέτοιον τρόπο ώστε να δίνουν σε ορισμένα πρόσωπα και φορείς εκπροσώπησης κοινωνικών συμφερόντων περισσότερη δύναμη από ότι σε άλλους.
(Παγουλάτος Γ., 1999) Συμπεραίνουμε ότι χώρες με ισχυρότερους θεσμούς,
πραγματοποιούν καλύτερα επίπεδα ανάπτυξης. Ακόμα αυτή η μη σύγκλιση που
προκύπτει για τις οικονομίες τόσο σε παγκόσμιο αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παρουσιάστηκε από τον οικονομολόγο Lucas, ως το «παράδοξο του Lucas»,
δίνοντας μια βασική ερμηνεία στο γεγονός ότι οι πόροι δεν κατευθύνονται από
τις πλουσιότερες στις φτωχότερες χώρες, αλλά επενδύονται κυρίως στις πλουσιότερες χώρες. (Lucas R.E, Jr, 1988) Ουσιαστικά την «αχίλλειος πτέρνα» της
Ευρώπης αποτελεί το «παράδοξο του Lucas» σε συνδυασμό με την ανομοιομορφία των θεσμών που διέπουν τις κοινωνίες της ένωσης, και ο τρόπος που
αυτοί οι θεσμοί διαμορφώνουν την εκπαίδευση και την αγορά εργασίας.

2. Το δίκαιο και οι πολιτικές
του ελεύθερου ανταγωνισμού στην ΕΕ
Η οργάνωση των κοινωνιών της Ευρώπης διέπεται από νόμους, οι οποίοι είναι
οι κύριοι παράγοντες δημιουργίας κινήτρων για οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα. Βασική διαρθρωτική μεταρρύθμιση, που αποτελεί αναγκαία
συνθήκη για την βελτίωση των ρυθμών μεγέθυνσης των χωρών της Ευρωπαϊκής
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Ένωσης και κυρίως των χωρών του Νότου, αποτελεί η προσαρμογή των νόμων
στους «κανόνες» του αυξανόμενου διεθνούς εμπορίου. Συγκεκριμένα μετά την
πετρελαϊκή κρίση και την κατάρρευση των σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών του Bretton Woods είχαμε την «είσοδο» των διεθνών οικονομιών σε ένα
νέο θεσμικό πλαίσιο που διαμόρφωσε το πολιτισμικό υπόβαθρο (και αντίστροφα) και τις οικονομικές συμπεριφορές των δρώντων της οικονομίας. (Βαΐτσος
Κ., 2009)
Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης το ελεύθερο εμπόριο κατέχει σημαντική
θέση στην ανάπτυξη και μεγέθυνση των οικονομιών της Ευρώπης και ο ελεύθερος ανταγωνισμός θεωρήθηκε ο ακρογωνιαίος λίθος της κοινοτικής οικονομικής φιλοσοφίας. Ο ελεύθερος ανταγωνισμός μεταξύ επιχειρήσεων ανεξάρτητα
από την εθνικότητά τους αποτελεί βασική αρχή της ΕΕ. Τόσο η Συνθήκη του
Παρισιού, όσο και η Συνθήκη της Ρώμης προβλέπουν κοινοτικά πρόστιμα στις
επιχειρήσεις που παραβαίνουν τους κανόνες αυτούς και προχωρούν σε καρτέλ,
πρακτική dumping ή κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης που έχουν στην αγορά. (Τσιπούρη Λ., 2015)
Οι πολιτικές και οι νόμοι που υποστηρίζουν την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα είναι απαραίτητοι για την ενίσχυση της οικονομικής μεγέθυνσης
των χωρών της Ευρώπης. Ωστόσο σε αρκετές από τις χώρες-μέλη οι νόμοι και
οι θεσμοί δεν ευνοούν την επιχειρηματική ανάπτυξη. Η Ελλάδα είναι μία από
αυτές τις χώρες που η καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης και η νομοθεσία για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης, σε συνδυασμό με την υψηλή
φορολογία στις επιχειρήσεις, αποτελεί εμπόδιο στην επενδυτική δραστηριότητα. Γίνεται τροχοπέδη στην ανάπτυξη και την απασχόληση, δημιουργώντας
δυσπραγία στην κίνηση κεφαλαίων, εργασίας και γνώσης στο εσωτερικό της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Οι στρεβλώσεις & οι διαφορές στις «αγορές» της Ευρώπης
Η ελεύθερη μετακίνηση ιδεών και εργασίας ήταν από τα βασικά θεμέλια της
δημιουργίας της ένωσης. Ακόμα και η δημιουργία της ευρωζώνης που αποτελεί
της «καρδιά» της ευρωπαϊκής κοινότητας δημιουργήθηκε στην βάση μιας «άριστης νομισματικής περιοχής» σύμφωνα με τον Mundell, προϋπόθεση της οποίας είναι η ελεύθερη μετακίνηση της εργασίας και του κεφαλαίου και την άρση
των θεσμικών περιορισμών, για να φτάνουν οι οικονομίες σε έναν ομοιογενή
οικονομικό κύκλο. (Mundell R.A., 1961) Ένας από τους λόγους της ανομοιομορφίας στους οικονομικούς κύκλους των χωρών-μελών της Ευρώπης προέρχεται από την διαφορετική διάρθρωση της αγοράς εργασίας στην κάθε χώρα.
Η διαφορετική κατανομή των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας αλλά και οι εκάστοτε
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εργασιακές νομοθεσίες έχουν δημιουργήσει ανόμοια παραγωγικά μοντέλα και
διαφορετικά «ποσοστά πλήρους απασχόλησης» στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι στρεβλώσεις που δημιουργούνται στην αγορά εργασίας και η
εργασιακή κουλτούρα που απορρέει από τις διάφορες παραγωγικές δομές στις
χώρες της Ευρώπης, εμποδίζει την μετακίνηση της εργασίας. Στον παρακάτω
πίνακα παρατηρούμε τα διαφορετικά ποσοστά απασχόλησης στις διάφορες
χώρες τις Ευρώπης:
Για παράδειγμα ένας εργαζόμενος που μείνει άνεργος στο Λεβάντε της Ισπανίας, ίσως να δυσκολευτεί να δεχθεί να εργαστεί στο Triech της Αυστρίας λόγω
των κοινωνικών και πολιτισμικών διαφορών. Η θεσμική ανομοιομορφία μεταφέρεται και στην αγορά εργασίας, επικυρώνοντας την «αχίλλειος πτέρνα» της
ένωσης. Η απουσία μιας ενιαίας αγοράς εργασίας αποτελεί το μείζον ζήτημα
για το μέλλον της Ευρώπης, καθώς δημιουργεί ανισορροπίες και στις άλλες
αγορές, οδηγώντας της οικονομίες σε διαφορετικές επιδόσεις. Οι οικονομίες
του Βορρά έχουν ένα πολιτισμικό υπόβαθρο προσανατολισμένο προς την επιχειρηματικότητα και την αποταμίευση, κάτι που οδηγεί σε υψηλότερα ποσοστά
μεγέθυνσης σε σχέση με τις χώρες του Νότου που έχουν ανάπτυξη μία αντίληψη προσανατολισμένη περισσότερο προς την κατανάλωση.
Αυτή η δυσανάλογη μεγέθυνση μεταξύ των χωρών-μελών είναι αποτέλεσμα
κυρίως της αγοράς εργασίας, της οποίας βάση αποτελεί η εκπαίδευση. Ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης υπήρξαν οι πρώτοι που συνέλαβαν την πολυδιάστατη
σημασία της γνώσης. Ο Πλάτωνας επισημαίνει ότι ο Προμηθέας “κλέψας την τε
έμπυρον τέχνην την του Ηφαίστου και την άλλην την της Αθηνάς (την σοφίαν)
δίδωσιν ανθρώπω και ως εκ τούτου ευπορία μεν ανθρώπωτου βίου γίγνεται”.
(ΠΛΑΤΩΝ) Έτσι φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι βασικός παράγοντας για την
μεγέθυνση και ανάπτυξη των οικονομιών είναι η συσσώρευση ανθρώπινου κεφαλαίου και η δυνατότητα αύξησης της απόδοσης του εργατικού δυναμικού
μέσω της εκπαίδευσης.
Η διαφορετικότητα που εντοπίζεται στην κουλτούρα μεταξύ των ευρωπαίων
εργαζομένων συσχετίζεται άμεσα με τις ανόμοιες και πολυποίκιλες μορφές
εκπαίδευσης που διέπουν τα εκπαιδευτικά συστήματα ανά την Ευρώπη. Συγκεκριμένα, τα προγράμματα εκπαίδευσης στις διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης περιέχουν διαφορετικό περιεχόμενο στα μαθήματα της ιστορίας. Η
κάθε χώρα προσαρμόζει την εκπαίδευση που παρέχει στην απόκτηση γνώσης
της ιστορίας της χώρας της, χωρίς να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην Ευρωπαϊκή
ιστορία. Επίσης, μαθήματα για την λειτουργία του πολιτικού και οικονομικού ευρωσυστήματος απουσιάζουν στις περισσότερες χώρες, όπως και στην Ελλάδα.
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4. Η συσχέτιση θεσμών, εκπαίδευσης
στην αύξηση της απασχόλησης
Η αλληλένδετη σχέση εργασίας και εκπαίδευσης, προσαρμόζει την εργασιακή
κουλτούρα στα σχολικά προγράμματα και προγράμματα σπουδών, ούτως ώστε
η γνώση που αποκομίζουν οι μαθητές και φοιτητές σε κάποιες χώρες της Ευρώπης να μην υπόκεινται σε μία κουλτούρα προσανατολισμένη στην καινοτομία
και την επιχειρηματικότητα. Παρακάτω θα αναλύσουμε την σημασία της εκπαίδευσης και των θεσμών στην επίτευξη υψηλών ποσοστών απασχόλησης στην
Ευρώπη. Η ανάλυση γίνεται με τους παρακάτω δείκτες, οι οποίοι αναγράφονται
στον παρακάτω πίνακα, και αφορούν το σύνολο των χωρών της Ευρώπης για
την χρονική περίοδο 2010-2017:
Οι παραπάνω μεταβλητές συμπεραίνουμε, με βάση τον παρακάτω πίνακα, ότι
συσχετίζονται, καθώς οι θεσμοί δημιουργούν τα κίνητρα για επενδύσεις, οι
οποίες δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, αλλά και πηγές για νέα έρευνα. Σημαντική είναι η συσχέτιση μεταξύ «ποσοστού απασχόλησης πρόσφατων πτυχιούχων» με το «μερίδιο επενδύσεων GDP ανάλογα με την ποιότητα των θεσμών». Δεν πρέπει να παραλειφθεί η πολύ μεγάλη συσχέτιση που παρατηρείται
μεταξύ όλων των δεικτών με το συνολικό ποσοστό απασχόλησης.
4.1 Οικονομετρική ανάλυση για το ποσοστό απασχόλησης
Συγκεκριμένα η σχέση που συνδέει το ευρωπαϊκό ποσοστό απασχόλησης με
την εκπαίδευση αλλά και την αποτελεσματικότητα των θεσμών μπορεί να μετρηθεί και οικονομετρικά όπως θα δούμε παρακάτω. Θα χρησιμοποιήσουμε
ως εξαρτημένη μεταβλητή το «ποσοστό απασχόλησης» και σαν ανεξάρτητες
μεταβλητές την «συμμετοχή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» και το «μερίδιο
επενδύσεων GDP ανάλογα με την ποιότητα των θεσμών». Επομένως:
Y = Ποσοστό Απασχόλησης
Χ1 = Συμμετοχή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Χ2 = Μερίδιο επενδύσεων GDP ανάλογα με την ποιότητα των θεσμών
Άρα το γραμμικό υπόδειγμα θα είναι το εξής:

Y = β0 + β1*Χ1 + β2*Χ2
Με βάση την παραπάνω εξίσωση και μετά από την παλινδρόμηση, τα αποτελέσματα είναι τα παρακάτω:
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Παρατηρούμε ότι ο «Συντελεστής Προσδιορισμού» είναι 0,9644. Το γραμμικό
υπόδειγμα είναι το εξής:

Y = 6.38026 + 0.53096*X1 + 2.14023*X2
Το β0 είναι στατιστικά ασήμαντο, αλλά και η τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και
το μερίδιο των επενδύσεων GDP ανάλογα με τους θεσμούς «εξηγούν» σε μεγάλο βαθμό το ποσοστό απασχόλησης και είναι στατιστικά σημαντικές.
Ωστόσο παρόλο την μεγάλη συσχέτιση των παραπάνω παραγόντων τα ποσοστά απασχόλησης διαφέρουν από χώρα σε χώρα δημιουργώντας έφορο έδαφος για τον άνοδο του μίσους και του εθνικισμού μεταξύ των κρατών. Η αδυναμία κάποιων χωρών-μελών να καινοτομούν και να δημιουργούν μεγέθυνση
μέσω επιχειρηματικών ενεργειών αποτελεί βασικό παράγοντα της μη σύγκλισης
των οικονομιών και τροχοπέδη για την Ευρωπαϊκή εξέλιξη στο «παγκόσμιο οικονομικό παιχνίδι».

5. Προτάσεις για το μέλλον της Ευρώπης
Συνδέοντας την παραπάνω αλληλένδετη σχέση των θεσμών με την απασχόληση
και την εργασία, καθώς και την μη σύγκλιση των οικονομιών της Ευρώπης, γεννούνται ιδέες για το πως θα μπορούσαν να οδηγήσουν κάποιες πολιτικές στην
ανάπτυξη όλων των χωρών μελών της Ένωσης. Οι ιδέες αυτές είναι οι εξής:
1. Μεγαλύτερη σύγκλιση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ως προς την ευρωπαϊκή ιστορία και ευρωπαϊκή πολιτική και οικονομία, ίσως να βοηθούσε
στην δημιουργία μιας ομοιόμορφης κουλτούρας μεταξύ των πολιτών των
κρατών μελών της Ευρώπης, ενισχύοντας την κινητικότητα της εργασίας,
αλλά και εκτοπίζοντας τα φαινόμενα ρατσισμού που πλήττουν την Ένωση.
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2. Προγράμματα σπουδών προσανατολισμένα στην επιχειρηματικότητα και τις
νέες τεχνολογίες, και στη στην διασύνδεση τους με την αγορά εργασίας,
ούτως ώστε να αποτραπεί η δημιουργία κενού μεταξύ εκπαίδευσης και εύρεσης εργασίας. Έτσι μπορεί να δημιουργηθεί ένα πολιτισμικό υπόβαθρο
που αναδεικνύει την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, συμβάλλοντας
στην δημιουργία οικονομιών κλίμακας.
3. Η δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού δικτύου επαγγελματικής κατάρτισης,
συνδεδεμένο με τα πανεπιστήμια, ούτως ώστε να διαχέονται οι γνώσεις και
οι επαγγελματικές δεξιότητες σε όλα τα κράτη της ΕΕ.
4. Η δημιουργία μιας πλατφόρμας ενημέρωσης για όλους τους νέους που εισέρχονται στην αγορά εργασίας, για τον περιορισμό της «ασύμμετρης πληροφόρησης» και των «ψεύτικων ειδήσεων»(fake news), ενισχύοντας την μετακίνηση των εργαζομένων μεταξύ των χωρών της Ευρώπης
Οι παραπάνω ιδέες, μπορούν να οδηγήσουν στην σύγκλιση των οικονομιών,
εφόσον ενισχύονται από τους κατάλληλους τυπικούς θεσμούς, δηλαδή νόμους
που να επιτρέπουν την βέλτιστη κατανομή των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, με
στόχο την αύξηση της ποιότητας αλλά και του ποσοστού απασχόλησης. Οι
κυβερνητικές αρχές επιβάλλουν επίσημους κανόνες μέσω κυρώσεων όπως
πρόστιμα και φυλάκιση. Επομένως, οι τυπικοί κανόνες είναι μια μεταβλητή πολιτικής, και θα πρέπει να λειτουργεί με τρόπο που να ενισχύει την οικονομική και
κοινωνική αποτελεσματικότητα. (Pejovich S., 1999)

Συμπεράσματα
Είδαμε πως η ανάπτυξη σχετίζεται με το ανθρώπινο κεφάλαιο και την γνώση
και πως η εκπαίδευση και η εργασία είναι αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης θεσμών
στην διάρκεια πολλών ετών. Ωστόσο αποτελούν τροχοπέδη στην σύνθεση του
πολιτισμικού υποβάθρου των πολιτών της Ευρώπης κάτι που δεν πρέπει να περιορίσει την δράση για σύγκλιση των οικονομιών. Σύμφωνα με την φράση του
Αριστοτέλη στα Ηθικά Νικομάχεια “ἐν μὲν ταῖς κοινωνίαις ταῖς ἀλλακτικαῖς συνέχει
τὸ τοιοῦτον δίκαιον, τὸ ἀντιπεπονθὸς κατ᾽ ἀναλογίαν καὶ μὴ κατ᾽ ἰσότητα. τῷ ἀντιποιεῖν
γὰρ ἀνάλογον συμμένει ἡ πόλις. ἢ γὰρ τὸ κακῶς ζητοῦσιν·“ (Αριστοτέλης) πηγάζει

η ιδέα ότι δεν είναι απαραίτητο οι χώρες να έχουν την απόλυτη ισότητα για να
επιτευχθεί η σύγκλιση, (δηλαδή η Ελλάδα να φτάσει τα παραγωγικά επίπεδα της
Γερμανίας) αλλά την αμοιβαιότητα αυτή που θα την οδηγήσει στην επιβίωση της
και κατ’επέκταση στην ανάπτυξη της.
Η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια κατάφερε να νικήσει όπως ο Αχιλλέας τον Έκτορα, τις εθνικιστικές οργανώσεις, ωστόσο η αδυναμία να δημιουργήσει μια κοινή
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αγορά εργασίας, βάζει προ των πυλών το βέλος του Πάρη, που μεταφράζεται
ως η δράση των αντιδημοκρατικών οργανώσεων και απειλεί «αθανασία» της
Ένωσης.
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Λούβαρης Γιώργος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η «ΓΑΛΑΖΙΑ» ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
Η ευρωπαϊκή ήπειρος σαν γεωγραφική οντότητα αποτελείται από πληθώρα
υδάτινων πόρων μια και περιτριγυρίζεται από θάλασσες και ωκεανούς, ενώ μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού της ασχολείται με ανάλογα επαγγέλματα.
Υπό αυτές τις συνθήκες, ένα ζήτημα τόσο για κάθε κράτος ξεχωριστά όσο και
για την ευρωπαϊκή ένωση ευρύτερα είναι η αποτελεσματική διαχείριση αυτών
των πηγών με βασικούς σκοπούς το μέγιστο όφελος και τη μικρότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Οι παράλληλοι στόχοι κέρδος-βιωσιμότητα από την
εκμετάλλευση των υδάτινων πόρων οδηγεί στην ανάγκη συντονισμένης δράσης
και αποφάσεων των κρατών της Ευρώπης. Μια τέτοια συνεργασία θεσπίζει πρακτικές και κανόνες για την ομαλή λειτουργία και αποδοτικότητα των οργανισμών
που ασχολούνται με τη θάλασσα ή τους ωκεανούς, ελαχιστοποιώντας τα κοινωνικά κόστη. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, η πληθυσμιακή αύξηση και οι τεχνολογικές εξελίξεις, όσον αφορά τις συγκεκριμένες βιομηχανίες-οργανισμούς, απαιτεί
τη διαμόρφωση κοινών πολιτικών θέσεων και γραμμών υπέρ της αειφορίας των
υδάτινων πηγών και της έμμετρης χρησιμοποίησης τους, δηλαδή τη «γαλάζια»
ανάπτυξη.
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«Γαλάζια» οικονομία και μέτρα
ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής
Η «γαλάζια» οικονομία, για την ευρωπαϊκή ένωση, αποτελεί μακροπρόθεσμη
στρατηγική με σκοπό την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων σε τομείς
που αφορούν θάλασσα και ναυτιλία. Πυλώνες αυτής της στρατηγικής είναι η
αέναη, βιώσιμη ανάπτυξη που με λογική χρήση αξιοποιεί και αναγνωρίζει τους
υδάτινους πόρους ως βασικούς μοχλούς της δυναμικής της ευρωπαϊκής οικονομίας. Συγκεκριμένα, αντιπροσωπεύει 5.4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, 500
δις ετησίως ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, εκτέλεση 75% του εξωτερικού ευρωπαϊκού εμπορίου και 37% του εσωτερικού δια θαλάσσης, ενώ με υπολογισμούς του 2016 αποτελεί περίπου το 1.3% του ΑΕΠ της ΕΕ.
Οι κλάδοι που αφορούν τη θάλασσα και τη ναυτιλία είναι εν πολλοίς αλληλοεξαρτώμενοι και η ομαλή λειτουργία τους απαιτεί συντονισμένες δράσεις και
πολιτικές. Το γεγονός αυτό, παράλληλα με την σημασία της θάλασσας στην
ευρωπαϊκή οικονομική ανάπτυξη, δημιουργεί την αναγκαιότητα για εις βάθος
προσέγγιση των θαλάσσιων ζητημάτων, η οποία θεμελιώνει την ολοκληρωμένη
θαλάσσια πολιτική της ΕΕ. Τα βασικά μέτρα τα οποία διαμορφώνουν τη συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση είναι:
1. Γνώσεις για τη θάλασσα (Marine Knowledge)
Η «γαλάζια» ανάπτυξη για να αποφέρει οφέλη πρέπει, σε πρώτο στάδιο, να
πλαισιώνεται από κατάλληλες γνώσεις διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Υπό
αυτό το πρίσμα, η εκπλήρωση των ευρωπαϊκών αναπτυξιακών στόχων βιωσιμότητας απαιτεί την μετάδοση της γνώσης και των μηχανισμών από την ευρωπαϊκή επιτροπή στα κράτη-μέλη και σε ιδιωτικούς φορείς, ώστε οι επενδύσεις
τους στο θαλάσσιο και ναυτιλιακό κλάδο να είναι αποδοτικές και φιλικές προς
το υδάτινο περιβάλλον. Πρακτικά, αυτό επιτυγχάνεται μέσα από ιστοσελίδες
όπως η EMODNET, με την οποία μηχανικοί, επιστήμονες και δημόσιες αρχές
επεξεργάζονται ευρωπαϊκές πληροφορίες και δεδομένα για τις θάλασσες και το
περιβάλλον που δεν θα ήταν δυνατόν να ληφθούν σε εθνικό επίπεδο. Με αυτή
τη πολιτική στην ατζέντα της «γαλάζιας» οικονομίας τονώνεται η βιομηχανία, η
γνώση για τη συμπεριφορά των θαλασσών και ενθαρρύνεται η ανάπτυξη νέων
προϊόντων και υπηρεσιών.
2. Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός (Maritime spatial planning)
Η εκμετάλλευση των θαλάσσιων περιοχών και η ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων στα ευρωπαϊκά ύδατα συνεπάγονται ανταγωνισμούς και διεκδική-
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σεις όσον αφορά ακαθόριστα όρια και κανόνες για τα σύνορα τέτοιων εργασιών. Παράλληλα, η ύπαρξη εύθραυστων οικοσυστημάτων και ο κίνδυνος της
ρύπανσης δημιουργούν προκλήσεις για τις οποίες η συντονισμένη δράση είναι
απαραίτητη. Σε αυτό το πλαίσιο, βασική συνιστώσα της «γαλάζιας» οικονομικής στρατηγικής είναι ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός από την ΕΕ και τα
κράτη-μέλη σύμφωνα με τον οποίο θα εκτιμώνται σαφή όρια των θαλάσσιων
οικονομικών δράσεων, η αλληλεπίδραση ξηράς-θάλασσας, θέματα ασφαλείας
και η συνεργασία ανάμεσα σε χώρες με συνοριακά θαλάσσια ύδατα. Μέσω
της συγκεκριμένης επικοινωνιακής πολιτικής διασφαλίζεται η συνεκτικότητα
αυτών των σχεδιασμών, αφού θεσπίζονται αυστηροί κανόνες και όροι για την
ορθολογική και δίκαιη αξιοποίηση των υδάτινων πόρων. Οι κοινές ευρωπαϊκές
γραμμές στην εκπόνηση θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων στοχεύουν στην
μείωση του ανταγωνισμού από τους διαφορετικούς θαλάσσιους κλάδους, ενθάρρυνση των επενδύσεων, διακρατική ναυτιλιακή συνεργασία και τη μείωση
της ρύπανσης.
3. Ολοκληρωμένη θαλάσσια επιτήρηση (Integrated maritime surveillance)
Οι οικονομικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται σε θάλασσες και ωκεανούς γύρω από την ευρωπαϊκή ήπειρο αλληλεπικαλύπτονται προκαλώντας έντονο ανταγωνισμό, ενώ συχνά είναι τα θαλάσσια γεγονότα πραγματικού χρόνου
όπως ατυχήματα, συμβάντα ρύπανσης, εγκλήματα ή απειλές για την ασφάλεια.
Η θαλάσσια επιτήρηση και ανταπόκριση σε τέτοιου είδους φαινόμενα καθίσταται αποτελεσματική, όταν η συγκέντρωση δεδομένων και η λήψη αποφάσεων
σχετικά με αυτά πραγματοποιείται από κεντρικό σχεδιασμό της ΕΕ και εφαρμόζεται συνεργατικά από τα κράτη-μέλη. Η επιδίωξη, αυτή, θέσπισε το κοινό περιβάλλον ανταλλαγής πληροφοριών για τον θαλάσσιο τομέα (CISE) το οποίο, αξιοποιώντας πλατφόρμες και συστήματα μετάδοσης δεδομένων, αποσκοπεί στην
αποδοτική επικοινωνία των θαλάσσιων αρχών επιτήρησης και στην εκπλήρωση
της στρατηγικής για την ασφάλεια και τη προστασία στη θάλασσα. Η δεδομένη
πολιτική γραμμή ενθαρρύνει τον ουσιαστικό συντονισμό των κρατών μεταξύ
τους και την βαθύτερη επίγνωση της κατάστασης σε θαλάσσιο και ναυτιλιακό
τομέα, ώστε η αντιμετώπιση των προβλημάτων να είναι η καλύτερη δυνατή.

Ευρωπαϊκή ανάπτυξη
από «γαλάζιες» οικονομικές δραστηριότητες
Τα μέτρα ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής, που έχει θεσπίσει η ευρωπαϊκή
ένωση, στοχεύουν στην διασφάλιση των δραστηριοτήτων της «γαλάζιας» ανάπτυξης, ώστε οι επενδύσεις στους θαλάσσιους τομείς να αποφέρουν οικονομι-
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κά οφέλη παράλληλα με τη προστασία του περιβάλλοντος. Οι μηχανισμοί αυτοί
εφαρμόζονται και ρυθμίζουν τους κλάδους που ασχολούνται με την θάλασσα
σχεδιάζοντας μια στρατηγική, ώστε τόσο η απασχόληση εργαζομένων όσο και
η βιώσιμη παραγωγή να έχουν συνεχή ανάπτυξη. Αναλυτικά, οι τομείς ανάπτυξης είναι:
1. Υδατοκαλλιέργεια (Aquaculture)
Οι υδατοκαλλιέργειες αφορούν εκτροφές ψαριών, οστρακοειδών και υδρόβιων
φυτών και αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της βιομηχανίας τροφίμων κατέχοντας το 20% της εκτροφής ψαριών. Ως ένας από τους ανερχόμενους κλάδους, απασχολεί 85.000 εργαζομένους με συνεχή ετήσια άνοδο 7%. Η συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα, παράλληλα, είναι βασικός πυλώνας τοπικής
και παράκτιας επιχειρηματικότητας μια και το μεγαλύτερο μέρος του κλάδου
αποτελείται από μικρές επιχειρήσεις. Ωστόσο την ίδια στιγμή, η Ευρώπη οργανώνει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο κανόνων, ώστε να περιοριστεί η υπερεκμετάλλευση της αλιείας και να αποκτήσει βιώσιμο χαρακτήρα. Οι όροι αυτοί περιλαμβάνουν βραχυπρόθεσμες αλιευτικές απαγορεύσεις, περιορισμούς στους αλιείς για
ψυχαγωγία και μηνιαίο όριο αλιευμάτων. Με αυτόν τον τρόπο, σε ταυτόχρονη
βάση ενισχύεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των διαφορετικών επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας και η συνεχής ποιοτική βελτιστοποίηση μαζί με την προστασία
των υδάτινων πόρων.
2. Παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός (Coastal and maritime tourism)
Ο παράκτιος τουρισμός περιλαμβάνει ασχολίες που λαμβάνουν χώρα σε ακτές
και θάλασσες όπως κολύμβηση, κρουαζιέρες, surfing και άλλες θαλάσσιες δραστηριότητες. Η ποικιλομορφία των παράκτιων περιοχών της ευρωπαϊκής ηπείρου μαζί με τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά και τις βέλτιστες υπηρεσίες ψυχαγωγίας και διαμονής που προσφέρουν, οδηγούν σε αυξανόμενη τάση τον τουριστικό τομέα της Ευρώπης. Ο τουριστικός κλάδος, ο οποίος αποτελεί το 1/3 της
«γαλάζιας» οικονομίας, είναι βασικός πυλώνας της «γαλάζιας» στρατηγικής μια
και συντελεί τόσο στην αξιοποίηση μεγάλου αριθμού ανθρώπινου δυναμικού
όσο και στην ανάπτυξη των υπηρεσιών, ενώ παράλληλα, απαιτεί βιώσιμες λύσεις. Συγκεκριμένα, ο τομέας αυτός απασχολεί 3.2 εκατομμύρια εργαζόμενους
και δημιουργεί 183 δις εκατομμύρια ακαθάριστη προστιθέμενη αξία με συνεχείς ετήσιους ανοδικούς ρυθμούς. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΕ έχει την ευθύνη να
διατηρήσει την αυξανόμενη κερδοφορία του κλάδου και να εφαρμόσει αναπτυξιακές πολιτικές φιλικές προς το περιβάλλον. Βασικές θέσεις στην ατζέντα
αυτή είναι ο περιορισμός των αποβλήτων και των σκουπιδιών που η τουριστική
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κίνηση προκαλεί μέσω στρατηγικών διαρκούς επικοινωνίας των κρατών-μελών
με τις επιχειρήσεις του κλάδου για τη προώθηση της οικοτουριστικής λογικής.
3. Γαλάζια Βιοτεχνολογία (Blue biotechnology)
Η ανάπτυξη των τεχνολογικών μεθόδων για εξερεύνηση και δημιουργία νέων
προϊόντων, έχει φέρει στο προσκήνιο στρατηγικές όπως αυτή της «γαλάζιας»
βιοτεχνολογίας. Οι ακραίες συνθήκες και η βιοποικιλότητα που χαρακτηρίζει
τις θάλασσες δίνει μεγάλη οικονομική αξία στην εξερεύνηση θαλάσσιων οργανισμών μια και συνεπάγεται σε ανακάλυψη «επαναστατικών», τεχνολογικά, προϊόντων. Πιο αναλυτικά, η ανάλυση γενετικού υλικού από τέτοιους οργανισμούς
δίνει τη δυνατότητα για ανάπτυξη φαρμάκων και βιομηχανικών ενζύμων, ενώ
μακροσκοπικά ο συγκεκριμένος τομέας αποτελεί πόλο έλξης για επενδύσεις
και αύξηση των θέσεων εργασίας. Στο πλαίσιο της βιοοικονομικής ανάπτυξης,
η «γαλάζια» βιοτεχνολογία είναι ένας από τους βασικούς βιώσιμους μοχλούς
έρευνας και δημιουργίας. Παράλληλα, λοιπόν, με την προσφορά γνώσης για τις
θάλασσες, άρα και τη μεγαλύτερη προστασία τους, που επιτυγχάνει η συγκεκριμένη μέθοδος, βοηθά στην ανάπτυξη κλάδων όπως η βιομηχανία τροφίμων και
φαρμάκων, αφού συνεπάγεται εξερεύνηση αποδοτικών πηγών και ουσιών που
δύνανται να αποτελέσουν καινοτομικές λύσεις.
4. Ωκεάνια ενέργεια (Ocean energy)
Βασικό χαρακτηριστικό των θαλασσών και ωκεανών που περιβάλλουν την ευρωπαϊκή ήπειρο είναι η ανανεωσιμότητα τους ως πηγές ενέργειας. Υπό αυτό
το πρίσμα, η παραγωγή ενέργειας μέσω των θαλασσών αναπτύσσει τεράστιες
δυναμικές καθώς στηρίζεται από την εξέλιξη των τεχνολογικών μεθόδων. Συγκεκριμένα, η αξιοποίηση αυτών των πηγών για ενεργειακή παραγωγή μπορεί
να επιτευχθεί μέσω της δυναμικής των κυμάτων, των παλιρροιακών ρευμάτων,
της αιολοικής ενέργειας ανοιχτής θαλάσσης και της μετατροπής των διαφορών
θερμοκρασίας και αλατότητας σε ηλεκτρική ενέργεια. Η καινοτομική προσέγγιση της παραγωγής ενέργειας από ωκεάνιες πηγές αποτελεί βασική πολιτική
της ευρωπαϊκής ατζέντας της «γαλάζιας» ανάπτυξης και η ΕΕ τη στηρίζει μακροπρόθεσμα με στοχευμένες πολιτικές. Αναλυτικά, για να αντιμετωπιστεί η
δυσκολία πρόσβασης σε χρηματοδότηση και το υψηλό κόστος της έρευνας και
της τεχνολογίας, η ΕΕ οδηγείται στην ανάπτυξη ενός φόρουμ γύρω από αναπτυξιακά ζητήματα της ωκεάνιας ενέργειας και στο στρατηγικό χάρτη πορείας
με χρονικά καθορισμένα σχέδια δράσης. Η μέθοδος, αυτή, αποσκοπεί στην
ανάπτυξη του ωκεάνιου ενεργειακού κλάδου και συνεπώς στην δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης καθώς και στην ανάπτυξη βιώσιμων λύσε-
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ων με στόχο την κατά 80-95% μείωση των εκπομπών αέριων του θερμοκηπίου
μέχρι το 2050.
5. Εκμετάλλευση κοιτασμάτων του θαλάσσιου βυθού (Seabed mining)
Η εξερεύνηση του βυθού έχει οδηγήσει στην ανακάλυψη μεγάλων ποσοτήτων
υποθαλάσσιων ορυκτών σε μια περίοδο που ο ενεργειακός εφοδιασμός γίνεται
ολοένα και πιο αναγκαίος. Η λειτουργικότητα των ισχυρότερων κλάδων της
ευρωπαϊκής βιομηχανίας εξαρτάται από την πρόσβαση τους σε πρώτες ύλες.
Τομείς, λοιπόν, όπως οι αυτοκινητοβιομηχανίες, οι κατασκευές ή η μηχανική,
οι οποίες στηρίζουν την ευρωπαϊκή οικονομία με 1,324 δις προστιθέμενη αξία
και 30 εκατομμύρια εργαζόμενους, χρειάζονται πρώτες ύλες για να πετύχουν
τους αναπτυξιακούς τους στόχους. Παράλληλα, η ποικιλομορφία του βυθού
σε ορυκτό πλούτο, ικανό να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες αυτών των εταιρειών, αναδεικνύει νέους οργανισμούς που ασχολούνται με την εκμετάλλευση
των κοιτασμάτων του θαλάσσιου βυθού, καλύπτοντας τα κενά της αγοράς. Σε
αυτό το πλαίσιο, η ΕΕ διαμορφώνει «γαλάζιες» πολιτικές, χρηματοδοτήσεις και
προγράμματα ενίσχυσης τέτοιων προσπαθειών, με σκοπό την προώθηση της
καινοτομίας στην βιώσιμη αξιοποίηση των θαλάσσιων κοιτασμάτων.

Μέλλον της «γαλάζιας» ανάπτυξης και Ευρώπη 2020
Οι στρατηγικές εξέλιξης της «γαλάζιας» οικονομίας εντάσσονται στο πλαίσιο
του αναπτυξιακού σχεδίου της ΕΕ, «Ευρώπη 2020», που στόχο έχει τη συλλογική δράση των κρατών-μελών της για την αντιμετώπιση της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης και των δομικών αδυναμιών της ένωσης.
Πρώτος πυλώνας της ευρωπαϊκής, αυτής, ατζέντας είναι η έξυπνη ανάπτυξη
στηριζόμενη στην εκπαίδευση, τη γνώση και τις δεξιότητες καινοτομίας και
έρευνας. Οι θαλάσσιες οικονομικές δραστηριότητες δίνουν τη δυνατότητα
στην οικονομία να απορροφήσει ολοένα και περισσότερους εργαζόμενους
υψηλής εξειδίκευσης αλλά και να υιοθετήσει τεχνολογικές πρακτικές που απαιτούν ισχυρό ανθρώπινο κεφάλαιο. Με αυτόν τον τρόπο η ΕΕ θέτει τις βάσεις
ώστε να πετύχει, έως το 2020, επενδύσεις έρευνας και ανάπτυξης 3% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ και δίνει κίνητρο αύξησης σε 40% των Ευρωπαίων ηλικίας 30-34
με υψηλής βαθμίδας εκπαίδευση.
Δεύτερος πυλώνας της ευρωπαϊκής γραμμής «Ευρώπη 2020» είναι η βιώσιμη
ανάπτυξη προωθώντας την αποδοτική χρήση των πόρων σε μια «πράσινη»
ανταγωνιστική οικονομία. Δυναμικές της «γαλάζιας» οικονομίας, όπως η γαλάζια βιοτεχνολογία, η ωκεάνια ενέργεια και τα κοιτάσματα του θαλάσσιου βυθού,
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δύνανται να ενισχύσουν τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη μείωση
της ρύπανσης με τη ύπαρξη φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών παραγωγής. Έτσι, στοχεύει στη μείωση κατά 60 δις των εισαγωγών πετρελαίου και
αερίου, 20% ενεργειακή παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σταδιακή μείωση των αέριων του θερμοκηπίου 20% χαμηλότερα από τα επίπεδα
του 1990.
Τέλος, τρίτος πυλώνας της ευρωπαϊκής στρατηγικής είναι η ανάπτυξη χωρίς
αποκλεισμούς στηριζόμενη σε υψηλά επίπεδα εργασίας και κοινωνικής συνοχής. Η συμμετοχής της «γαλάζιας» ανάπτυξης στην επίτευξη τέτοιων στόχων
είναι μεγάλη μια και οι θετικές προοπτικές των θαλάσσιων κλάδων συνεπάγεται ραγδαία αύξηση στις θέσεις εργασίας τόσο αυξημένων εκπαιδευτικών
απαιτήσεων όσο και χαμηλότερων. Συνεπώς, η δράση σε αυτούς τους τομείς
σηματοδοτεί για την Ευρώπη επένδυση στην αύξηση της απασχολησιμότητας
σε επίπεδο 75% παράλληλα με την συνοχή, τη μείωση της φτώχειας και την
αξιοποίηση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού.
Συμπερασματικά, τα επόμενα βήματα για μια πετυχημένη αναπτυξιακή ατζέντα
της Ευρώπης του μέλλοντος απαιτούν εμβάθυνση στην σημασία της εργασίας,
της παραγωγικότητας και του περιβάλλοντος. Τα δεδομένα στοιχεία φανερώνουν πως οι κλάδοι που απαρτίζουν τη «γαλάζια» οικονομία έχουν δυναμικές
προοπτικές και δύνανται να στηρίξουν την ευρωπαϊκή θέση στο παγκόσμιο
γίγνεσθαι.
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1o βραβείο
3o
Σφακιανούδης Κυριάκος – Νεκτάριος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Παρουσίαση Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μια οικονομική και πολιτική ένωση είκοσι οκτώ
ευρωπαϊκών κρατών-μελών. Ιδρύθηκε την 1η Νοεμβρίου 1993 με τη θέση σε
ισχύ της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, βασισμένη στις αρχικές Ευρωπαϊκές Κοινότητες, οι οποίες αντικαταστάθηκαν. Θεωρείτε ως η ισχυρότερη
ένωση κρατών μέχρι σήμερα παγκοσμίως, με επιδιώξεις οικονομικού, πολιτικού, κοινωνικού και πολιτισμικού περιεχομένου. Η ΕΕ απεικονίζει το τρέχον
στάδιο μιας ανοιχτής διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσής και ενοποίησης. Η
οικονομική και πολιτική, οντότητα της ΕΕ με πληθυσμό περισσότερους από 511
εκατομμύρια κατοίκους (7,4% του παγκόσμιου πληθυσμού) έχει δημιουργήσει
μια εσωτερική αγορά με ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, προσώπων,
υπηρεσιών και κεφαλαίων, διαθέτοντας κοινή αγροτική και αλιευτική πολιτική,
κοινή εμπορική πολιτική προς τις τρίτες χώρες, καθώς επίσης και περιφερειακή πολιτική για την υποστήριξη των φτωχότερων περιφερειών. Αποτελεί έναν
χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, μέσα στον οποίο τα κράτη μέλη της, συνεργάζονται στενά, σχετικά με τις γενικές πολιτικές, τους ελέγχους
στα σύνορα, το άσυλο, την μετανάστευση, τη δικαστική συνεργασία σε αστικές
και ποινικές υποθέσεις και την αστυνομική συνεργασία. Τέλος, στο πλαίσιο της
Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης εισήγαγε ενιαίο νόμισμα, το ευρώ, τα
οποίο έχει υιοθετηθεί από 19 κράτη μέλη, μέχρι σήμερα.
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Η Εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρμόδιες για τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, τους, με στόχο την συνεχή βελτίωση της ποιότητα της
εκπαίδευσης μέσω ανταλλαγή ορθών πρακτικών.
Ο ευρωπαϊκός χώρος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διευκολύνει τη μετακίνηση
μεταξύ εκπαιδευτικών συστημάτων εντός της Ευρώπης, προάγοντας την αμοιβαία αναγνώριση των περιόδων σπουδών, τα συγκρίσιμα προσόντα και τις ομοιόμορφες προδιαγραφές ποιότητας. Μια καλή εκπαίδευση αποτελεί θεμέλιο για
την ανάπτυξη του ατόμου και την ενεργό συμμετοχή του στην κοινωνία. Αποτελεί σημείο αφετηρίας για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία και την
καλύτερη δυνατή προστασία, κατά της ανεργίας και της φτώχειας
Τα κράτη-μέλη πρέπει να παρέχουν υψηλή ποιότητα και χωρίς αποκλεισμούς
εκπαίδευση σε όλους τους νέους μέσω μιας σειράς συγκεκριμένων δράσεων.
Έτσι, οι νέοι θα αποκτούν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζονται για να
συνεχίσουν πλήρως την κοινωνία, θα είναι σε θέση να ανταποκρίνονται σε νέες
ευκαιρίες και προκλήσεις που τους προσφέρουν, για παράδειγμα, η παγκοσμιοποίηση και οι τεχνολογικές αλλαγές, και θα μπορούν να προσαρμόζουν τις
σπουδές τους στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Το ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί το μόνο διαρκές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ευρώπης. Η παροχή εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας, προσβάσιμης από όλους, έχει κομβική σημασία
για το μέλλον της Ευρώπης. Ο ρόλος της εκπαίδευσης είναι σημαντικός, ώστε η
νεολαία να λάβει τα εφόδια που θα τους επιτρέψουν να σταθούν στη ζωή τους.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, εφαρμόζοντας διάφορες πολιτικές, επιδιώκει να προσφέρει στους νέους περισσότερες ευκαιρίες στους τομείς της εκπαίδευσης και την
αγορά εργασίας, καθώς και τη δυνατότητα να συμμετέχουν πλήρως σε όλους
τους τομείς της κοινωνίας, Αυτό επιτυγχάνεται με διάφορους τρόπους, αλλά
κυρίως μέσω του διαλόγου με τους νέους και του προγράμματος Erasmus+.
Το Erasmus+ είναι ένα νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό. Στοχεύει στην ανάδειξη
των δεξιοτήτων, της απασχολησιμότητας, καθώς και στον εκσυγχρονισμό των
συστημάτων εκπαίδευσης και νεολαίας σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης. Επίσης, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Erasmus+ συμβάλει στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και βελτιώνει τις εργασιακές προοπτικές και την
προσωπική εξέλιξη των νέων, παρέχοντας τους τις δεξιότητες που χρειάζονται
στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία στο μέλλον. Το πρόγραμμα Erasmus+
στηρίζει τις συμπράξεις μεταξύ οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας σε ολόκληρο τον κόσμο.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου,
ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ κρατών-μελών και αν αυτό απαιτείται,
υποστηρίζοντας και συμπληρώνοντας τη δράση τους, σεβόμενη ταυτόχρονα
πλήρως την αρμοδιότητα αυτών των κρατών για το περιεχόμενο της διδασκαλίας και την οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς και την πολιτιστική
και γλωσσική τους πολυμορφία.
Η εκπαιδευτική πολιτική είναι διακριτή, δηλαδή κάθε κράτος - μέλος είναι υπεύθυνο για το δικό του σύστημα εκπαίδευσης και μάθησης. Ο σημερινός μαθητής
είναι ο πολίτης του αύριο, ο μελλοντικός εργάτης, ο οποίος έχει κάθε δικαίωμα
να εργάζεται και να ζει όπου επιθυμεί, αλλά χωρίς να έχει την ίδια εκπαιδευτική
κατάρτιση, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ανισότητες ως προς την απόλαυση των υπαρχόντων δικαιωμάτων που έχει εξασφαλίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Επομένως, είναι σημαντικό να δίνονται στους νέους, οι ίδιες ευκαιρίες για να
προετοιμαστούν για ένα κοινό οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρεται στην ευρωπαϊκή Ιθαγένεια και στους ευρωπαϊκούς πολίτες. Η κοινή ευρωπαϊκή εκπαίδευση αποτελεί έναν πολύ σημαντικό παράγοντα για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και την ανάδειξη
της αξίας του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Επιπλέον, η εκπαίδευση στην Ευρώπη
κατέχει έναν ιδιαίτερο ρόλο για να διευρυνθούν οι ιστορικές, πολιτισμικές,
οικονομικές και κοινωνικές γνώσεις των νέων. Επομένως, μέσα από διάφορα
ευρωπαϊκά προγράμματα εκπαίδευσης, οι νέοι μπορούν να μάθουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, να προβληματιστούν, να ενημερωθούν και να δημιουργήσουν
προοπτικές για το μέλλον τους.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αναπτύσσει την ευρωπαϊκή διάσταση της παιδείας, μέσω ιδίως της εκμάθησης και της διάδοσης των γλωσσών των κρατών
μελών, να ευνοεί την κινητικότητα φοιτητών και εκπαιδευτικών, μεταξύ άλλων
και μέσω της ακαδημαϊκής αναγνώρισης διπλωμάτων και περιόδων σπουδών,
να προωθεί τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και να ενθαρρύνει
την ανάπτυξη της εκπαίδευσης εξ αποστάσεως.
Η ΕΕ θα πρέπει να συμβάλλει στην βελτίωση, στην ποιότητα και στην αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, καθώς και στην ενίσχυση της
δημιουργικότητας και της καινοτομίας, συμπεριλαμβανόμενου του επιχειρηματικού πνεύματος, σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Τέλος, οι πρωτοβουλίες που παρουσιάζονται σήμερα και η αδιάλειπτη στήριξη
της ΕΕ θα βοηθήσει τα κράτη-μέλη και τους φορείς παροχής εκπαίδευσης να
κάνουν τα αναγκαία βήματα, ώστε να βελτιωθούν οι ευκαιρίες για όλους τους
νέους στην Ευρώπη, συμβάλλοντας έτσι στην οικοδόμηση δίκαιων και ανθεκτικών κοινωνιών.
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Η Επαγγελματική Αποκατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Πρώτη στην ανεργία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, παραμένει η Ελλάδα
με ποσοστό 18,6%, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat για το 2019.
Η Ελλάδα διατηρεί τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με
δεύτερη την Ισπανία, με ποσοστό ανεργίας 14,7%.
Σύμφωνα με τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα, τον Ιανουάριο του 2019, η
ανεργία της ΕΕ παραμένει σταθερή στο 6,5%, καταγράφοντας το χαμηλότερο
επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2000. Συνολικά καταγράφονται 16,491 εκατομμύρια άνεργοι στην ΕΕ και 13,040 εκατομμύρια άνεργοι στην ευρωζώνη.
Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Eurostat σχετικά με την ανεργία της ΕΕ,
εργάζονται μόνο το 44% των νέων, ηλικίας 18-24 ετών, που έχουν ολοκληρώσει
την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στο γενικό πληθυσμό ηλικίας μεταξύ
15 και 64 ετών, το ποσοστό ανεργίας είναι επίσης πολύ υψηλότερο για τα άτομα
που έχουν ολοκληρώσει μόνο τη βασική εκπαίδευση, απ’ ότι για τους απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (16,6% έναντι 5,1%).
Η διεθνής οικονομική κρίση έφερε στο προσκήνιο τις αδυναμίες της Ευρωζώνης, προτρέποντας τους ευρωπαίους ηγέτες να συνεργαστούν για την μελλοντική προοπτική της, επιδεικνύοντας και τα όρια κοινοτικής αλληλεγγύης. Η Ελλάδα αποτελεί τον καταλύτη για να δρομολογηθούν οι εξελίξεις στην Ευρωζώνη
και η εξελισσόμενη κρίση χρέους στις χώρες της περιφέρειας ελπίζεται ότι θα
οδηγηθεί σε αλλαγές προς μια πιο ουσιαστική Ένωση.
Η μετανάστευση αποτελεί ένα πολυδιάστατο φαινόμενο που επηρεάζει όλες τις
διαστάσεις της ζωής και της κοινωνίας. Ιδιαίτερα, σε περιόδους κρίσης, όπως
αυτή που διανύει η Ελλάδα, η μελέτη του φαινομένου αποκτά καίρια σημασία,
καθώς η πολιτική της μετανάστευσης αποτελεί μέρος της συνολικής πολιτικής
για την οικονομία και την κοινωνική συνοχή. Η ΕΕ δεν έχει καταφέρει ακόμα να
επιτύχει μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική, καθώς προσκρούει στα εθνικά συμφέροντα των κρατών-μελών. Η διαχείριση της μετανάστευσης είναι μείζονος σημασίας, όχι μόνο για τις επιπτώσεις, θετικές ή αρνητικές, στις χώρες αποστολής και υποδοχής, αλλά επειδή κρίνεται η δυνατότητα
συνύπαρξης διαφορετικών φυλετικών και ενθετικών ομάδων.
Η έρευνα και η καινοτομία είναι καίριας σημασίας για την ευρωστία της οικονομίας και της κοινωνίας. Οι ενωσιακές πολιτικές στοχεύουν στην τόνωση της
απασχόλησης, της ανάπτυξης και των επενδύσεων.
Επίσης, η κατάρτιση συνιστά εργαλείο πολιτικής απασχόλησης και κατά συνέπεια μέσο αντιμετώπισης σημαντικών οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων, όπου αντιμετωπίζουν τα περισσότερα κράτη-μέλη σήμερα. Αν θεωρήσου-
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με την ένωση ως οικονομική ένωση, λαμβάνοντας υπόψιν το καλό καταρτισμένο
εργατικό δυναμικό, συνιστά βασικό παράγοντα ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας, επομένως εξασφαλίζονται περισσότερα οικονομικά οφέλη.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χρέος να αναπτύσσει την ανταλλαγή πληροφοριών
και εμπειριών για τα κοινά προβλήματα των συστημάτων κατάρτισης των κρατών-μελών και να βελτιώσει την αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και τη συνεχή κατάρτιση, για να διευκολύνεται η επαγγελματική ένταξη στην αγορά της
εργασίας. Επιπλέον, η διευκόλυνση της εισαγωγής στην επαγγελματική εκπαίδευση, η ενίσχυση της κινητικότητας των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευόμενων και η τόνωση της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων στον τομέα της κατάρτισης, αποτελούν σημαντικοί στόχοι που πρέπει
να επιτευχθούν από τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την επαγγελματική αποκατάσταση
των πολιτών. Η ΕΕ οφείλει να διευκολύνει την προσαρμογή στις μεταλλαγές της
βιομηχανίας, ιδίως μέσω της επαγγελματικής εκπαίδευσης και του επαγγελματικού αναπροσανατολισμού.
Τόσο οι επιχειρήσεις, όσο και η βιομηχανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σκέφτονται με όρους υπερεθνικών και όχι εθνικών αλυσίδων εφοδιασμού. Οι συμμαχίες δεξιοτήτων σε συγκεκριμένους τομείς προσαρμόζουν το πρόγραμμα διδασκαλίας με βάση αυτήν την πραγματικότητα και συμβάλλουν στην προετοιμασία
των νέων που μετέχουν στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για μια
ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Οι συμμαχίες αυτές αποσκοπούν στον εφοδιασμό
των νέων με τις δεξιότητες που απαιτούνται για το συγκεκριμένο επάγγελμα,
μέσα από πολλές ενέργειες και δράσεις. Μια από αυτές τις ενέργειες είναι η
αντιμετώπιση της έλλειψης δεξιοτήτων χάρη στην προσαρμογή των συστημάτων αρχικής και συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης στις συγκεκριμένες
ανάγκες των κλάδων της αγοράς εργασίας. Επίσης, μια άλλη σημαντική ενέργεια
είναι ο σχεδιασμός και η παροχή προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης
και μεθόδων διδασκαλίας και επιμόρφωσης με διεθνή χαρακτήρα. Η τελευταία
ενέργεια που απαιτείται είναι η ανάπτυξη προγραμμάτων εργοστασιοκεντρικής
μάθησης (σε σχολεία ή επιχειρήσεις) και μαθητείας, με στόχο να διευκολυνθεί
η μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία.
Η κοινωνική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να εστιάσει στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής, η οποία θα έχει τις ρίζες της στη δημιουργία
θέσεων εργασίας και την ενεργή συμμετοχή στην κοινωνία, με ιδιαίτερη έμφαση στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και της μακροχρόνιας ανεργίας.
Τέλος, η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερες θέσεις εργασίας, όχι περισσότερα
νομοθετικά μέτρα που υπονομεύουν τη δημιουργία τέτοιων θέσεων. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη πρέπει να γίνει πιο αποδοτική και να κάνει λιγότερα πράγ-
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ματα σε ό,τι αφορά την κοινωνική νομοθεσία. Τέλος, οι μεταρρυθμίσεις της
αγοράς εργασίας μπορούν να προσδιοριστούν μόνο σε εθνικό επίπεδο, ενώ η
δύσκαμπτη ευρωπαϊκή νομοθεσία μπορεί να υπονομεύσει τις μεταρρυθμίσεις
για την ενίσχυση της απασχόλησης.

Η Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Στόχος της βιώσιμης ανάπτυξης είναι να καλύπτονται οι ανάγκες των σημερινών γενεών, χωρίς όμως να τίθεται σε κίνδυνο η δυνατότητα των μελλοντικών
γενεών να καλύπτουν τις δικές τους ανάγκες. Η βιώσιμη ανάπτυξη συνιστά μια
ολοκληρωμένη προσέγγιση που περιλαμβάνει οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές, οι οποίες αλληλοενισχύονται.
Η Ευρώπη κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στην ανάπτυξη, δεδομένου ότι
είναι ο μεγαλύτερος χορηγός επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας. Όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατηρούν μια νέα Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη
για την Ανάπτυξη, ώστε να εξαλειφθεί εντελώς η φτώχεια και να επιτευχθεί
βιώσιμη ανάπτυξη. Η αντίληψη αυτή αποτελεί ένα σχέδιο στρατηγικής που σκιαγραφεί το μέλλον της ευρωπαϊκής αναπτυξιακής πολιτικής και αντιπροσωπεύει
ένα συλλογικό όραμα από όλες της χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενσωματώνοντας πλήρως την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση της
βιώσιμης ανάπτυξης.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στην κορυφή στην διαδικασία της παγκοσμιοποίησης, ενισχύοντας την ικανότητα των εταιρειών, να αντιμετωπίσουν τον διεθνή ανταγωνισμό με φιλόδοξες εμπορικές συμφωνίες, οι οποίες θα μπορέσουν
να διαμορφώσουν την παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με τα υψηλού επιπέδου κριτήρια της Ευρώπης.
Όσον αφορά τη συνολική αξία των παραγόμενων αγαθών και υπηρεσιών, η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μεγαλύτερη από την οικονομία των ΗΠΑ
με το ΑΕΠ να φτάνει στα 15,3 τρισεκατομμύρια ευρώ για την ΕΕ.
Μια αυθεντική οικονομία είναι απαραίτητη για να αμβλυνθούν οι ανησυχίες των
πολιτών σχετικά με το μέλλον. Με την πάροδο του χρόνου, διακρίνεται μια
βελτίωση στην οικονομική απόδοση των κρατών-μελών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα τελευταία χρόνια, η ΕΕ παρουσιάζει ρυθμό ανάπτυξης 2,3%, ενώ στην
Ευρωζώνη καταγράφεται ρυθμός ανάπτυξης 2,2%. Η οικονομική ανάπτυξη της
ΕΕ συνοδεύτηκε από την εντατική δημιουργία θέσεων απασχόλησης, με 9 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας.
Επομένως, η ΕΕ πρέπει να καθορίσει κάποιους στόχους, ώστε να υπάρχει βιώσιμη ανάπτυξη. Οι στόχοι αυτοί αφορούν τη εξάλειψη της φτώχειας σε όλες τις
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μορφές και της πείνας και την εξασφάλιση υγιούς ζωής και προώθηση της ευημερίας για όλους και σε όλες τις ηλικίες, χωρίς αποκλεισμούς. Επιπλέον, ένας
άλλος στόχος που θα πρέπει να επιτευχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η
διαμόρφωση ισότητας των φύλων και η χειραφέτηση όλων των γυναικών και
κοριτσιών. Η ενίσχυση των μέσων εφαρμογής και η αναζωογόνηση της παγκόσμιας σύμπραξης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, θα πρέπει να αποτελούν σημαντικοί
στόχοι για την ΕΕ. Τέλος, είναι απαραίτητο να υπάρχει προστασία, αποκατάσταση και προαγωγή της αειφόρου χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων, βιώσιμη διαχείριση των δασών, καταπολέμηση της απερήμωσης, και ανάσχεση της
απώλειας της βιοποικιλότητας.

Συμπέρασμα
Σύμφωνα με όλα τα δεδομένα παραπάνω, προκύπτει το συμπέρασμα ότι η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν την
έσχατη λύση για πολλά προβλήματα. Αν συνδυαστούν όλες αυτές οι πτυχές
τις Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούν να αντιμετωπιστούν σημαντικά θέματα που
πλήττουν όλα τα κράτη-μέλη της, όπως η ανεργία, η μετανάστευση, η οικονομική κρίση και η έλλειψη ποιοτικής εκπαίδευσης. Τα κράτη-μέλη της ΕΕ οφείλουν
να έχουν κοινούς στόχους και όραμα, με στόχο να δημιουργήσουν ένα αισιόδοξο μέλλον για όλους τους πολίτες της Ευρώπης.

Βιβλιογραφικές Παραπομπές
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/economy_el
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment_el
http://europedirect.eliamep.gr/i-proseggisi-tis-eyropaikis-enosis-gia-ti-viosimi-anaptyxi/
http://www.oaed.gr/documents/10195/1210167/proslipsi+ergazomenwn+sthn+evrwph+
%28el%29.pdf/67e0f191-61c4-4ff4-80ed-98f21e8d103c
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8
A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
https://ec.europa.eu/info/education_el
http://erasmus.uop.gr/index.php/----erasmus
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/development.html?locale=el&root_
default=SUM_1_CODED%3D11
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/6669/1/%CE%9C.%CE%95%20%CE
%A3%CE%A5%CE%A1%CE%9C%CE%91%CE%9A%CE%95%CE%A3%CE%97%CE%A3.
pdf
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1o βραβείο
4o
Αλεξόπουλος Κωνσταντίνος
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

«Θα έλθει μια μέρα που όλα τα έθνη αυτής της ηπείρου,
χωρίς να χάσουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους
ή την ένδοξη ατομικότητα τους,
θα συνενωθούν σε μια ανώτερη οντότητα και
θα συναποτελέσουν την ευρωπαϊκή αδελφότητα»,
Βίκτωρ Ουγκώ

Κεφάλαιο 1
Τρεις έννοιες για το μέλλον
Ανάπτυξη, Απασχόληση, Εκπαίδευση. Σε αυτές τις τρεις έννοιες είναι που κατά
την γνώμη μου πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση κάνοντας τη συζήτησή
μας για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταναλώνουμε αρκετή ώρα θέτοντας αποκλειστικά και μόνο ζητήματα της οικονομίας. Δεν αναρωτιόμαστε
όμως, πώς θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε ουσιαστικά και μακροπρόθεσμα
την ευρωπαϊκή οικονομία. Οι τρεις παραπάνω έννοιες εάν τις ενώσουμε σωστά
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δημιουργούμε ένα «puzzle» πιο ολοκληρωμένο. Η συνολική ανάπτυξη της Ένωσης, τεχνολογικά- επιστημονικά- βιομηχανικά- περιβαλλοντικά, θα φέρει μια αύξηση των νέων θέσεων εργασίας, ενισχύοντας έτσι την απασχόληση κυρίως για
τους νέους Ευρωπαίους πολίτες που θέλουν να καινοτομήσουν και να αφήσουν
το αποτύπωμά τους. Ωστόσο, για να δημιουργηθούν νέοι άνθρωποι υψηλού
μορφωτικού και κοινωνικού επιπέδου απαραίτητη είναι η ύπαρξη μιας «κερδοφόρας» εκπαίδευσης, που θα δίνει τόσο τις ευκαιρίες που χρειάζονται οι νέοι
για να εκτοξεύσουν τις δυνατότητές τους όσο και τις γνώσεις για να γίνουν οι
Ευρωπαίοι του μέλλοντος…

Ήρθε η ώρα για το επόμενο βήμα;
Ο κόμης Coudenhove-Καλλέργης στο διάσημο βιβλίο του «Pan Europa» που
εκδόθηκε το 1922 είχε προτείνει τη δημιουργία των «Ηνωμένων Πολιτειών της
Ευρώπης», με στόχο να ανταγωνιστεί στα «ίσια» τις ΗΠΑ, την ΕΣΣΔ και την
Βρετανική Αυτοκρατορία. Πυρήνας της συνεργασίας θα ήταν η τοποθέτηση
των πόρων – του γερμανικού άνθρακα και του γαλλικού χάλυβα- κάτω από
μια ενιαία διεθνική αρχή, ελπίζοντας να αποτραπεί ένας ακόμα πόλεμος. Ο
Coudenhove-Καλλέργης πρότεινε την δημιουργία των ΗΠΕ με στόχο να εξαλείψει τους εκδικητικούς εθνικισμούς, κάτι που όμως δεν το κατάφερε. Αρκέστηκε στη δημιουργία της Πανευρωπαϊκής Ένωσης που στόχευε στην ειρηνική
συνεργασία μεταξύ των κρατών.
Λίγα χρόνια αργότερα, τη δεκαετία του `30, έχουμε τη συνέχεια του σχεδίου
από δυο μεγάλους Γάλλους πολιτικούς που ανέλαβαν αρκετές φορές το αξίωμα
του Πρωθυπουργού, τον Aristide Briand και τον Edouard Marie Herriot. Κάλεσαν είκοσι έξι κράτη να συνδεθούν κάτω από την «ομπρέλα» της Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδιακής Ένωσης. Ωστόσο οι ενέργειες αυτές δεν μπόρεσαν να ανθήσουν λόγω της οικονομικής έκρηξης που σημειώθηκε στο χρηματιστήριο της
Wall Street το 1929 προκαλώντας ένα «ντόμινο» πτωχεύσεων σε όλα τα μήκη
και πλάτη του παγκόσμιου χάρτη. Έτσι το σχέδιο της ΕΟΕ τοποθετήθηκε στο
καλάθι της ανακύκλωσης. Η Ευρώπη είχε να αντιμετωπίσει μια κρίση, την άνοδο
του φασισμού και του ναζισμού με αποκορύφωμα τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ο άνθρωπος που έσωσε την Ευρώπη στο παρά πέντε έμελλε να βγάλει το σχέδιο για τις ΗΠΕ από την ανακύκλωση στη πρώτη επέτειο της συνθηκολόγησης
του Ράιχ, στις 8 Μαΐου 1946. Δεν είναι άλλος από τον ένα από τους εφτά χαρισματικούς ηγέτες του Β΄ ΠΠ, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Winston Churchill.
Το 1957 με τη Συνθήκη της Ρώμης τέθηκαν και επίσημα τα θεμέλια της Ένωσης
που εμείς γνωρίζουμε και απολαμβάνουμε σήμερα. Μήπως όμως ήρθε η ώρα το
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σχέδιο των «Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης» να πάρει σάρκα και οστά; Μήπως η πρόσφατη οικονομική κρίση είναι ένας προάγγελος, που θα μας οδηγήσει
στην τελική πράξη της Ένωσης; Ή μήπως για ακόμα μια φορά θα αφήσουμε την
ευκαιρία ανεκμετάλλευτη, βαδίζοντας σε επικίνδυνα μονοπάτια;
Ορίζοντας τις «Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης»
Ο όρος «Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης» είναι το θεωρητικό σχέδιο για την
περαιτέρω ενοποίηση της Ευρώπης με τη δημιουργία ομόσπονδων κρατών στα
πρότυπα της λειτουργίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ο Τζορτζ
Ουάσιγκτον (1732-1799) και ο Βίκτωρ Ουγκώ (1802-1885) ήταν από τους πρώτους που έθεσαν επί τάπητος την ιδέα των ΗΠΕ, ενώ εν συνεχεία την ενστερνίστηκαν πολιτικοί, πολιτικοί επιστήμονες, γεωγράφοι και ιστορικοί.
Οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Πολιτική
Ασφάλειας και Άμυνας, το ανώτατο ευρωπαϊκό δικαστήριο και φυσικά το ευρώ,
παρομοιάζουν σε μεγάλο βαθμό το τρόπο λειτουργίας των ΗΠΑ. Δηλαδή η ΕΕ
έχει φτιάξει ένα σύνολο θεσμών που καθορίζουν την κοινή πολιτική των κρατών-μελών της. Μάλιστα το ευρώ χρησιμοποιείται από 19 κράτη, ενώ πολλές
χώρες έχουν εκφράσει την επιθυμία τους να εισέλθουν στην οικογένεια του
«κοινού Ευρωπαϊκού νομίσματος». Τί λείπει όμως από την Ένωση για να γίνει
ομοσπονδία;
◗ Κοινή Κυβέρνηση
◗ Κοινή Εξωτερική Πολιτική που να καθορίζεται από την Κοινή Κυβέρνηση της
Ένωσης
◗ Κοινό Σύστημα Φορολογίας
Τα αποτελέσματα που έλαβα στη συγκεκριμένη ερώτηση αποδεικνύουν ότι ένα
μέρος των Ελλήνων, κυρίως φοιτητών, διστάζει η ΕΕ να προχωρήσει στην πλήρη
ενοποίησή της. Ο φόβος για ενδεχόμενη κατάρρευση ενός τέτοιου σχεδίου
είναι πάνα στο μυαλό μας. Αντέχει η Ευρώπη μια ακόμα αποτυχία; Ωστόσο ένα
μικρό ποσοστό, 16% των ερωτηθέντων, είναι αισιόδοξο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση
είναι έτοιμη να προχωρήσει στη τελική ολοκλήρωσή της, δηλαδή τη δημιουργία
των «Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης.
Θετικά VS Αρνητικά για το μέλλον της Ευρώπης!
Ο διάλογος για το μέλλον της Ευρώπης βρίσκεται στη κορύφωσή του, λόγω του
επικείμενου «Brexit». Τι Ευρώπη θέλουμε; Μια Ευρώπη ισχυρή ή αδύναμη να
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ανταπεξέλθει και να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων; Θέλουμε μια Ενωμένη
ή μια διχασμένη Ευρώπη; «Δυστυχώς», οι σύγχρονοι Ευρωπαίοι οφείλουμε να
απαντήσουμε σε αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα. Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει
εν συντομία τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία στη περίπτωση της δημιουργίας
των «ΗΠΕ». Ωστόσο τα ενδεχόμενα αρνητικά που θα μπορούσαν να προκύψουν δεν θα πρέπει να μας φοβίζουν, αντιθέτως θα πρέπει να κρατούν σε
επαγρύπνηση τους ηγέτες μας και να τους βοηθήσουν στη δημιουργία ενός
αποτελεσματικού σχεδίου για την είσοδο της Ένωσης στο επόμενο «σπίτι» της.
Η Εκπαίδευση στην Ενωμένη Ευρώπη
Ο Σωκράτης είχε πει: «Η παιδεία, καθάπερ ευδαίμων χώρα, πάντα τ’ αγαθά
φέρει.», που σημαίνει «Η μόρφωση, όπως ακριβώς μια εύφορη γη, φέρνει όλα
τα καλά.» Η ΕΕ – ή οι «ΗΠΕ»- θα πρέπει να επενδύσει στους νέους και στη μόρφωσή τους, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα και η ανάπτυξη της
Ευρώπης σε όλους τους τομείς (ιατρική, οικονομία, επιστήμη, εμπόριο, εργασία, βιολογία, νομική) μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον. Επομένως, κρίνεται αναγκαίο να 1) εκσυγχρονιστεί η εκπαίδευση στις απαιτήσεις μιας κοινωνίας που
αλλάζει και εξελίσσεται ραγδαία και 2) η στενή παρακολούθηση και στήριξη των
πτυχιούχων για τις μελλοντικές, επαγγελματικές τους επιλογές. Η Ευρώπη έχει
μόνο να κερδίσει από τους νέους της!
Το «Erasmus+» είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοχεύει στη
ανάδειξη των δεξιοτήτων που χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο του 21ου αιώνα, και
που θα τον βοηθήσουν στην επαγγελματική του αποκατάσταση. Οι φοιτητές,
λοιπόν, που είναι εγγεγραμμένοι στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και βρίσκονται στο 2ο έτος των σπουδών τους έχουν την δυνατότητα να μετακινηθούν
για ένα διάστημα 3-12 μηνών σε μια άλλη χώρα για να συνεχίσουν τις σπουδές
τους σε αντίστοιχο Ίδρυμα. Επίσης, το πρόγραμμα «Erasmus+» δίνει ακόμα τη
δυνατότητα στους φοιτητές να κάνουν Πρακτική Άσκηση με πλήρη αναγνωσιμότητα.
Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου έδειξαν ότι οι Έλληνες φοιτητές,
που κατ` εξοχήν συμμετείχαν, είναι ενημερωμένοι σχετικά με το πρόγραμμα
«Erasmus+», ενώ το 66% επιθυμεί να ζήσει την εμπειρία του «Erasmus+». Την
ίδια στιγμή ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων, το 75%, πιστεύει
ότι το πρόγραμμα αυτό της Ένωσης προσφέρει πλήθος δυνατοτήτων στους
φοιτητές. Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι το πρόγραμμα «Erasmus+» φέρνει
την ευρωπαϊκή νεολαία πιο κοντά, καθώς έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν
νέους πολιτισμούς, να αναπτύξουν νέες φιλίες και γνωριμίες και να βελτιώσουν
τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους.
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30 Μαρτίου 2019: Μια διαφορετική μέρα για την Ένωση
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει ριζοσπαστικές αλλαγές! Την ανάγκη αυτή φανέρωσε
η επιλογή των Βρετανών να ψηφίσουν υπέρ της υποχώρησης της χώρας τους
από την Ένωση της Ευρώπης. Συνοπτικά, θα λέγαμε, ότι το αποτέλεσμα αυτό
οφείλεται στους εξής παράγοντες:1) Η Γεωγραφία, το Λονδίνο και οι υπόλοιπες μητροπόλεις της χώρας ψήφισαν «Remain», ενώ την ίδια στάση κράτησαν
η Σκωτία, η Β. Ιρλανδία, και μέρος της Ουαλίας. Αντιθέτως, μικρές πόλεις στην
ύπαιθρο ψήφισαν «Leave». 2) Η Ηλικία, οι νέοι Βρετανοί κάτω των 25 ετών
υποστήριξαν την παραμονή, ενώ οι άνω των 65 ετών την αποχώρηση. 3)Τιμωρία
Φιλελευθερισμού, οι Βρετανοί τιμώρησαν την Ένωση που κατά κοινή ομολογία
έχει ενστερνιστεί πολλές φιλελεύθερες βρετανικές ιδέες, εξαιτίας των αναποτελεσματικών επιλογών της όχι μόνο στην οικονομία αλλά ιδιαιτέρως στη μετανάστευση. Η ξενοφοβία, επομένως, έπαιξε καθοριστικό παράγοντα στην επιλογή
των Βρετανών ψηφοφόρων.
Ωστόσο, το «Brexit» μας δίνει την ευκαιρία -έστω και αργά- να συνειδητοποιήσουμε ότι λόγω της παγκοσμιοποίησης, καμία χώρα δεν μπορεί να εφαρμόσει
την μέθοδο του απομονωτισμού. Μετά την κατάρρευση της Αγγλικής Λίρας και
παρά την μικρή επάνοδό της, η αγγλική οικονομία παραμένει ασταθής. Ακόμα
πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που είχαν επιλέξει ως βάση την Βρετανία ίσως
τώρα να σκέφτονται την μετατόπισή τους. Επίσης, οι Βρετανοί θα αναγκαστούν
να πληρώνουν περισσότερους φόρους για τα προϊόντα που εισάγουν από την
ΕΕ (φάρμακα, τρόφιμα, αυτοκίνητα κλπ.). Μάλιστα, πολλοί αναλυτές ισχυρίζονται ότι πολλοί Ευρωπαίοι πλέον δεν θα επιλέγουν την Βρετανία για εργασία,
με αποτέλεσμα οι εργοδότες να πληρώνουν περισσότερα αφού ο ανεφοδιασμός των εργατών μειώνεται. Τέλος, η Βρετανική Κυβέρνηση αποφάσισε το
«πάγωμα» των διδάκτρων για τους σπουδαστές δίνοντας τους παράταση ζωής
τουλάχιστον για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
Σίγουρα η 30η Μαρτίου θα είναι μια διαφορετική μέρα για την Ένωση. Είναι
όμως έτοιμη η ΕΕ, όπως και η Μ. Βρετανία, για ένα «βελούδινο» διαζύγιο;
Απασχόληση σε μια Ενωμένη Ευρώπη
Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η εύκολη
μετακίνηση των πολιτών από το ένα κράτος-μέλος στο άλλο. Αυτό πέρα από
τους φοιτητές έχει διευκολύνει και πολλούς εργαζόμενους, οι οποίοι πλέον
διαθέτουν πλήθος επιλογών για την επαγγελματική τους αποκατάσταση και δεν
περιορίζονται εντός των συνόρων της χώρας τους. Μάλιστα το θέμα της απασχόλησης ήταν ένα από τα κεντρικά ζητήματα που έθεσε η Σύνοδος Κορυφής
του 2017, στην οποία αναζητήθηκαν κοινές λύσεις έτσι ώστε να δοθούν περισ-
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σότερες ευκαιρίες εργασίας. Η Ένωση μέσω προγραμμάτων χρηματοδότησης
βοηθά δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με σκοπό να βελτιώσουν την πολιτική
τους πάνω σε ζητήματα απασχόλησης και εργασίας, ενώ μέσω διαφόρων προγραμμάτων η Ένωση επιδιώκει να επιμορφώσει τους πολίτες της κάνοντας τους
πιο ανταγωνιστικούς στη παγκόσμια αγορά.
Η ΕΕ στα πλαίσια της κοινωνικής της πολιτικής επιδιώκει: 1)Ίσες ευκαιρίες και
πρόσβαση στην αγορά εργασίας, 2) Δίκαιοι όροι εργασίας 3) Κοινωνική προστασία και ένταξη. Ωστόσο, η ΕΕ έχει να αντιμετωπίσει ένα θεμελιώδες πρόβλημα, καθώς σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες πάνω από 70.000.000 Ευρωπαίοι
δεν διαθέτουν τις βασικές γνώσεις, έτσι ώστε να μπορούν να στελεχώνουν
εταιρίες και επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να στερείται οικονομικής και τεχνολογικής ανάπτυξης.
Σμικρός εν σμικροίς, μέγας εν μεγάλοις έσομαι ~Πίνδαρος~

(Μτφ: Μικρός ανάμεσα σε μικρούς, θα γίνω μεγάλος ανάμεσα σε μεγάλους)
Η Ευρώπη από τον 19ο αιώνα έχει χάσει το κύρος της ως ρυθμιστής των παγκόσμιων εξελίξεων. Το Γερμανικό ζήτημα, οι δυο Παγκόσμιοι Πόλεμοι και η πτώση των αυτοκρατοριών την αποδυνάμωσαν. Την θέση της την πήραν οι ΗΠΑ, οι
οποίες εδραιώθηκαν ως παγκόσμια υπερδύναμη μετά από την επικράτηση τους
έναντι της Σοβιετικής Ένωσης μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου.
Παρόλα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση, σήμερα, είναι μια από τις τρεις μεγαλύτερες
δυνάμεις στις εμπορικές δραστηριότητες παγκοσμίως. Αυτό το στοιχείο μπορεί να αποτελέσει το θεμέλιο για την μεγάλη αλλαγή της. Βέβαια, η ανάπτυξη θα
πρέπει να είναι βιώσιμη, έτσι ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος για τις μελλοντικές
γενιές της ηπείρου μας.
Η ΕΕ για να πετύχει μια αναπτυξιακή πορεία έχει εφαρμόσει τους στόχους της
«Ατζέντας 2030» του ΟΗΕ, οι οποίοι επιδιώκουν την οικονομική, κοινωνική
και περιβαλλοντική ανάπτυξη. Ιδιαιτέρως, η Επιτροπή Ανάπτυξης της Ένωσης
επιδιώκει μια μακροπρόθεσμη αειφόρο ανάπτυξη με κοινή αντιμετώπιση των
προκλήσεων, ένα πλάνο μεταρρυθμίσεων που θα «διασώσουν» την δημοσιονομική της πολιτική, ένα αποτελεσματικό σύστημα υγείας και την έκδοση νόμων
για την προστασία του περιβάλλοντος βασισμένη στη κλιματική αλλαγή. Όλα
τα παραπάνω, εάν εφαρμοστούν, θα προκαλέσουν θετικές νέες ευκαιρίες και
συνακόλουθα νέες επιχειρήσεις αναπτύσσοντας την έρευνα, την καινοτομία και
την τεχνολογία της ΕΕ.
Μάλιστα, ο πρόεδρος Juncker σε μια ομιλία του το 2015 είχε αναφέρει χαρακτηριστικά, ότι παρότι η Ένωση βασανίζεται από την κρίση, έχει μεγαλύτερη ανάπτυ-
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ξη από τις ΗΠΑ, ενώ η ανεργία μειώνεται διαρκώς και δημιουργούνται νέες θέσεις
εργασίας. Βέβαια, η αυτή θετική εικόνα που έχει φτιάξει η Ένωση θα πρέπει να
αξιοποιηθεί, καθώς δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Πρόεδρος της Κομισιόν. Με λίγα λόγια, πρέπει να χτιστεί μια Ευρώπη πιο
ενωμένη, πιο ισχυρή, και πιο δημοκρατική μέχρι το 2025. Μπορούμε, λοιπόν, να
κάνουμε το μεγάλο βήμα; Σίγουρα η Ευρωεκλογές του 2019 μας δίνουν την δυνατότητα να αλλάξουμε την Ένωση, γι` αυτό είναι απαραίτητη η συμμετοχή μας!!
Συμπέρασμα: Μια Ευρώπη των Λαών
Η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008 προκάλεσε ένα «τσουνάμι» από αλυσιδωτές αντιδράσεις στην οικονομική, κοινωνική αλλά και ηθική ζωή της ΕΕ. Με
λίγα λόγια, μας έκανε να χάσουμε την πίστη μας στις αξίες πάνω στις οποίες
στηρίχθηκε και στηρίζεται όλο το οικοδόμημα της Ένωσης. Η δυσπιστία αυτή
απέναντι στην Ένωση διαρκώς οξύνεται. Ακούγονται στις μέρες μας διάφορες
απόψεις περί διάλυσης της ΕΕ, ότι τα κράτη θα πρέπει να ξανακλειστούν στο
«καβούκι» τους, ακόμα και διάφορα εθνολαϊκιστικά κινήματα αυξάνουν συνεχώς την δυναμική τους.
Κατά την άποψή μου ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το μεγαλύτερο
επίτευγμα του σύγχρονου ανθρώπου. Η ΕΕ δεν είναι μια απλή ένωση κρατών,
αλλά μια οικογένεια κρατών που έχει συμπεριλάβει πάνω από 500 εκατομμύρια
κατοίκους. Και ναι, όπως κάθε οικογένεια περνά κρίσεις, έτσι και η Ένωση θα
περνά διάφορες κρίσεις. Το ζητούμενο ωστόσο είναι, να μην αφήσει κανένας
Ευρωπαίος πολίτης τις κρίσεις αυτές να οδηγήσουν στο «τέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης». Αντιθέτως, θα πρέπει με ψυχραιμία να αξιοποιούμε κάθε κρίση που
προκύπτει, με στόχο να ενδυναμώσουμε και να ισχυροποιήσουμε την Ένωση,
με όποια μορφή θα έχει στο μέλλον!

Κοινωνική Επισκόπηση
Η κοινωνική επισκόπηση είναι μια μέθοδος κοινωνιολογικής έρευνας που
περιλαμβάνει την υποβολή ερωτηματολογίων στο μελετώμενο πληθυσμό
(A.Giddens). Έχοντας γνώση ότι τα στοιχεία που μπορεί κάποιος να αντλήσει από τα ερωτηματολόγια είναι λιγότερο λεπτομερείς, προχώρησα στη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου (χρησιμοποιώντας το «Google
Forms») με στόχο να καλύψω μια μεγάλη περιοχή πάνω σε διάφορα θέματα
που αφορούν τόσο τους νέους όσο και τους μεγαλύτερους Έλληνες. Ωστόσο,
όπως φαίνεται από την Ερώτηση 2 το 83,3% των ερωτηθέντων ήταν ηλικίας 1821. Βέβαια το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο αποτέλεσε ένα εργαλείο σύγκρι-
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σης μεταξύ των απαντήσεων των ερωτηθέντων προσφέροντάς μου ουσιαστικές
απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα που βασανίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ωστόσο, οφείλω να τονίσω και τους πιθανούς κινδύνους στους οποίους μπορεί
να κατέπεσα. Τέτοιου είδους ερωτηματολόγια ενδέχεται να παράγουν υλικό το
οποίο είναι επιφανειακό ή οι απαντήσεις των ερωτηθέντων να διαφέρουν από αυτό
που πραγματικά πιστεύουν. Σίγουρα, όμως αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη για την
ουσιαστικότατα που είχε το ερωτηματολόγιο στην διεπιστημονική έρευνά μου.
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I. INTRODUCTION
The aftermath of the global financial crisis has unveiled the unstable foundations
of the euro area as a fully functional currency union and has demystified the deficiencies in the eurozone’s original institutional architecture at multiple levels.
First, the recent financial crisis has showcased to a great extent two major issues that needed to be addressed swiftly; the notable fiscal cost of bank bailouts
and the two-way link between the sovereign states and the financial risks in the
banking sectors. Second, the crisis has highlighted as an issue of paramount importance the financial trilemma, that financial stability, financial integration and
national financial policies are incompatible. This chronic regulatory deadlock has
been an unsurpassable obstacle to the process of European integration.
One of Europe’s responses to the combination of the financial and public debt
crises was the formation of the Banking Union (EBU) with the vision of addressing
these two crucial pathogenicities of the European project by also implementing
the long-awaited rule-making centralization of bank supervision and resolution
within the euro area, despite chronic political trammels to that endeavor. In
parallel, the short-term objective would be to regain the market credence of the
Eurozone’s banking sector.
This colossal integration project should hence be construed as a comprehensive response to the financial crisis, and concurrently as a major step forward
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towards the latest stage of the evolution of the single financial market through a
potential higher level of supervisory convergence.

II. INTEGRATION VIA THE SINGLE SUPERVISORY MECHANISM
The Single Supervisory Mechanism (SSM) constitutes a considerable step towards
deeper European integration. Nevertheless, the ongoing structure of the SSM
confines its performance and efficiency regarding the enhancement of financial
integration and private-sector risk sharing for two preeminent reasons.
First, a common framework with harmonized supervisory standards facilitates
the financial market integration. Accordingly, the supervisory standards at the
national and the European level may diverge, in cases where the estrangement by
the significance criterion is too scrupulous. Historically, it has been consistently
demonstrated that the standards which are set on a broader level are customarily more rigorous than the ones at the state level. The inability or even the
unwillingness of some Member States to comply with those standards, may lead
the European financial integration project to a potential impasse.
Additionally, a highly disputed issue remains the classification of the banks, which
thereafter will be characterized as systemically important. Since, empirical evidence has shown that a banking crisis may break out at less “significant” banks,
it is worth keeping the relevant distinction provisions open for revision. The
systemic status of a bank is floating and may fluctuate depending on the economic
conditions. Given that, and by also considering the potential risk of diverging implementation of supervisory standards, that a permanent distinction would cause,
it is reasonable to advocate a centralized supervision of “less significant” banking
institutions. This practice significantly counters conceivable systemic risk in the
banking sector derived from common exposures to macroeconomic shocks.
Second, in its current form, the SSM contains a clear distinction between the
eurozone members and non-Euro-area member states. The Banking Union’s
beneficiary functions however, cannot be curtailed to an exclusive union within
the union. Dealing with pivotal cross-border issues such as private-sector risk
sharing is a desiteratum for the entire Single Market and principally for countries
with a high share of foreign banks. Seemingly, the consolidation of the ECB’s
Governing Council as the supreme decision-making institution body entails finite
inducements for participation in the SSM and the will of the participators to assert the retention of the numerous opt-out options. Hence, a distinct segregation
between banking supervision and monetary policy should be promoted among
the EU authorities with purposeful and pitched adjustments to the relevant EU
treaties. The objective of those rules would be to set a fine line between the

187

two bodies and to further assuage concerns that might emerge about potential
conflicts of interest between these tasks.

III. INTEGRATION VIA THE SINGLE RESOLUTION MECHANISM
The Single Resolution Mechanism (SRM) contains plethora of legislative provisions, among which a common resolution fund and bail-in tools which transfer
part of the risk of a debt obligation to the creditors and thus tackle key aspects
that led to the swelling of the recent crisis. Taking these into account, the provisions of the SRM can be a valuable tool to effectively allocate risk.
On the contrary, a resolution regime should be able to operate swiftly in a crisis
scenario to be effectual. Apart from the structural problems that have already
been highlighted, the complicated and composite decision-making procedure
for placing a bank under resolution is concerning. Ideally, the Single Resolution
Board will adopt a resolution scheme, which may come into effect only if the European Commission or the Council of the European Union do not object within a twenty-four-hour period. This scenario is considered highly unlikely, since
recent practice has shown that the final resolution draft usually goes through
several amendments and modifications by the authorities, many times due to the
interventions by representatives of member states throughout the process. All
this procrastination and bureaucracy of the decision-making procedure, generates uncertainty among the market stakeholders and provide opportunities for
governmental interference.
Although the bail-in tool seems a better alternative than the previous bail-out
approach, there are still valid concerns about its functioning, namely the resolution authorities’ high level of discretion over the efficient use of the framework.
The Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD) and the SRM framework
aspired to associate the bail-in tool usage to the granting of state aid and the use
of the Single Resolution Fund hence restricting the exercise of discretion. The
first step in any bank restructuring case, is the authorities’ preliminary decision
pinpointing the most optimal way to allocate losses, since if these losses are not
covered by the private sector, the authorities need to call on the taxpayers for
coverage. The BRRD provides a relatively broad scope in order for most cases to
fall within the ambit of the bail-in regime. Τhe scope of discretion conferred on
both the BRRD and the SRM framework entail a willingness from the authorities
to be more flexible to confer exceptions upon cases that bail-in is applicable.
That conclusion is corroborated by the fact that mechanisms for liquidity support during a bank restructuring process are exceptionally equivocal. Meanwhile,
the absence of a provision that makes the creditor involvement dependent on a
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definitive mechanism, that provides public funding may have as a result a delay in
the restructuring process. This is because, in case the resolution authority has
notice that the resolution process financing is not guaranteed, it may forbear
from commencing resolution, before any action is undertaken.
In a manner which reflects this concern, governments of some member states
are examining the possibility of initiating a future bail-out of domestic bank creditors since the current legislative framework does not rule out the feasibility of
public instruments of stabilization and preventive recapitalization. In order to
avoid a potential by-passing of the resolution framework, which would result
into creating the belief of an inefficient crisis management and harming the ex-ante soundness of the bail-in model, any public financial assistance would call for
compliance with state aid rules.

IV. THE MISSING PIECE OF FINANCIAL INTEGRATION
In July 2010, as part of its legislative proposal to amend the Deposit Guarantees Schemes directive, the Commission called for the establishment of a broader package of measures as a first step towards a European Deposit Insurance
Scheme (EDIS) to provide “a more uniform degree of insurance cover for all
retail depositors” and complete the architecture of Banking Union. The missing
pillar of the Banking Union seems to contain both the elements that were sought
initially from the outlining of the EBU; a way to adequately dwindle the bank-sovereign nexus at the national level plus to diminish the possibility that the cost
of reimbursing the depositors of troubled banks is eventually paid by taxpayers.
The main function of EDIS would be that of pooling the resources secured through
the contributions paid by banks to subsidize the deposit insurance. Therefore,
since the pooling will be conducted from contributions across different member
states, it would weaken the susceptibility of national Deposit Guarantee Schemes
to considerable local shocks. Furthermore, it would ensure that the degree of
the depositor’s assurance in a bank would not rest on the enterprise’s place of
residence ultimately making the deposit guarantee more credible, more resilient
and less dependent from the solvency of the national governments. Moreover,
the European Central Bank is strongly in favor of enacting “a fiscally neutral common public backstop for the EDIS at the latest as of the full insurance phase”. The
aim in that case is to unequivocally provide, under any conditions, a high degree
of credence in deposit protection amongst the member states and to further
break the vicious cycle between banks and sovereigns.
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V. CONCLUDING REMARKS
Following the aftermath of the crisis, the European financial regulation has made
important leaps forward. It has overcome a number of institutional, regulatory
and political obstacles in the way of an admirable overhaul of prudential regulation and supervision with a view of a deeper financial integration.
Many of the already implemented substantial regulatory changes, including those
which have still to be enforced and those which are still being enacted, accurately reflect the scope of the Banking Union. Each one of the three pillars that are
buttressing the edifice symbolize a unique stage of action. The three levels are
categorized as crisis prevention (safer banks), early intervention (banks supervision both at a micro and macro level), and crisis management (banks resolutions
and depositors protection). Furthermore, it was promoted as the tool to crack
and gradually shatter the vicious cycle between the banks and sovereigns and to
further safeguard the banking sector.
On the other side, the existence of some weak points within the EBU’s emerging and incomplete architecture is unassailable. Firstly, the high level of political
involvement undermines the union’s stability. Additionally, the legal conflicts between the European legislation acts and a number of Treaty provisions hamper
the process of reinforcing the EBU structure. Those peculiar controversies call
for heavy bureaucratic interference which in turn, may temporize decisions that
need swiftness to address critical situations. Likewise, the SRM is a mechanism,
which is meant for abnormal situations and its main function is to handle major
crises. It is evidently expected to function well and is likely to handle the occasional failure of smaller institutions efficiently and effectively in normal times.
Therefore, stress tests and other simulations cannot test the mechanism to its
limits and speculate its reaction to a potential crisis. The vulnerabilities from the
deficient union and the untested tools will persist. The anticipated outcome will
hence repeatedly be debatable. Lastly, historically, the issue with these heavy
regulatory edifices is their excessive rigidity of procedures. In an ever-changing
world, the pillars underpinning the EBU’s structure are required to be responsive
and adaptable to the overall needs of tomorrow.
So far, even though its handicaps, political sensitivities and the legal complexities, that surrounded its difficult birth and shaped its intricate architecture, the
institutional apparatus of the EBU is adequately robust, satisfactorily flexible and
has sufficient authority and credibility to contribute to defragmentation. What
the EBU has achieved in such a short notice, in terms of supervision, resolution
mechanisms and overall improved regulation, is admirable and, if it manages to
address its imperfections, its goal to make European banking more transparent,
unified and safer might as well be accomplished.
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ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚHΣ ΕΠΙΣΤHΜΗΣ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
TMHMA ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

TEI ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

ALBA GRADUATE BUSINESS SCHOOL, THE AMERICAN COLLEGE OF GREECE
INTERNATIONAL BUSINESS & MANAGEMENT

BCA COLLEGE
BUSINESS MANAGEMENT

EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS
ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

MEDITERRANEAN COLLEGE
INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT

UNIVERSITY OF EDINBURGH
SCHOOL OF LAW
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Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που συμμετείχαν
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
TEI ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ALBA GRADUATE BUSINESS SCHOOL, THE AMERICAN COLLEGE OF GREECE
BCA COLLEGE
EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS
MEDITERRANEAN COLLEGE
UNIVERSITY OF EDINBURGH

www.economia.gr | economia.diagonismos@gmail.com
Facebook: Economia Student Contest

