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1. ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ - ΣΕΝΑΡΙΑ 2021 
 
Αν συνδυάσουµε τους 2 drivers, που εντοπίσαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο, υποθέτοντας 
ότι ο καθε ένας τους µπορεί να πάρει µόνο δύο τιµές, «+» (συν) για την επίτευξη, και «-» 
(πλην) για τη µη επίτευξη του αντίστοιχου στόχου ως το έτος 2021, τότε προκύπτουν 4 
συνδυασµοί, που αντιστοιχούν σε 4 διαφορετικούς «δυνατούς κόσµους» για το πεδίο των 
βιοτεχνολογιών στην Ελλάδα του έτους αυτού.  
 
Χρησιµοποιώντας τους όρους της γεωγραφίας του πεδίου (βλπ. κεφάλαιο 2), µπορούµε να 
περιγράψουµε αναλυτικά τα 4 αυτά Σενάρια του 2021,1 στα οποία δίνουµε τα εξής 
παραστατικά ονόµατα: 2 
 

Driver #2: Επιστηµονική & Τεχνολογική Αριστεία Driver #1: Στήριξη από 
Κοινωνικούς Εταίρους (-) (+) 

(-) ΣΕΝΑΡΙΟ 1 
«Νησίδες Επιβίωσης» 

ΣΕΝΑΡΙΟ 3 
«Πόλοι Κρυστάλλωσης»  

(+) ΣΕΝΑΡΙΟ 4 
«Φιλόξενα Οροπέδια» 

ΣΕΝΑΡΙΟ 2 
«Εύφορες Κοιλάδες» 

 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά τα 4 Σενάρια, τα οποία επίσης απεικονίζονται 
παραστατικά στο Σχήµα 3. Σε ειδική ενότητα παρουσιάζεται η «αγκίστρωση» αυτών των 
µικρο-σεναρίων µε τα 4 µεγα-σενάρια του Έργου, ενώ στο τέλος του κεφαλαίου αυτού 
παρουσιάζονται οι δυνατές πορείες από το έτος εκκίνησης 2001 στο έτος-στόχο 2021, µέσα 
από διάφορα έτη-ορόσηµα. 
 
 
1.1. Νησίδες Επιβίωσης 
 
Η γεωγραφία του Σεναρίου αυτού είναι εκείνη των µικρών και αποµονωµένων κουκίδων-
θυλάκων επιστηµονικής και τεχνολογικής αριστείας, µέσα σε έναν “ωκεανό” low-tech 
λύσεων και εφαρµογών, στις 3 ηπείρους του πεδίου.  
 
Ακολουθούν µερικά χαρακτηριστικά του δυνατού αυτού κόσµου, που θυµίζει επίσης µερικές 
σηµερινές πλευρές της παθολογίας του πεδίου: 
 
• Η επιβίωση των θυλάκων αυτών είναι αρκετά δύσκολη, και εξασφαλισµένη µόνο αν 

συνδυαστούν µε πυρήνες οικονοµικής βιωσιµότητας, όπως π.χ. ένα Εργαστήριο R&D σε 
µια βιώσιµη επιχείρηση, ή µια µονάδα Ερευνητικού Κέντρου/ΑΕΙ µε διεθνώς γνωστά 
επιτεύγµατα.  

 
• Η απ’ ευθείας επικοινωνία και οι συνεργασίες των κουκίδων είναι επίσης δύσκολη, και 

κάποτε γίνονται µε τη µεσολάβηση κέντρων του εξωτερικού. 
 

                                                           
1 Τα Σενάρια περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτηµα (Ε) τηε Εισήγησης αυτής της ΟΕ. 
2 Πρόκειται για µεταφορές, κυρίως από τη γεωγραφία, που επιχειρούν να «περιγράψουν» στον επισκέπτη του 
έτους 2021 το «τοπίο» της βιοτεχνολογίας (βλπ. ορισµό, 2.1), σε ένα είδος «πτήσης από ελικόπτερο».  



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΛΛΑ∆Α – ΣΕΝΑΡΙΑ ΟΕ 2021 
 

 3

• Καθώς το πρόβληµα της κοινωνικής αποδοχής δεν λύνεται, οι εντάσεις συσσωρεύονται 
και οξύνονται, µε αποτέλεσµα το πεδίο των βιοτεχνολογιών να θυµίζει «πεδίο µάχης» 
µεταξύ των Κοινωνικών Εταίρων. Π.χ., ορισµένου τύπου έρευνες, που είναι 
απαγορευµένες, ίσως εκτελούνται σε καθεστώς «παρανοµίας». 

 
• Τέλος, καθώς η ενέργεια των κοινωνικών και επιστηµονικών πρωταγωνιστών 

απορροφάται στις εσωτερικές «τριβές» του πεδίου, ο χώρος µένει απροστάτευτος από 
εισροή βιοτεχνολογικών καινοτοµιών ενσωµατωµένων σε εισαγόµενα προϊόντα και 
υπηρεσίες, που κυριαρχούν στην αγορά. 

 
 
1.2. Εύφορες Κοιλάδες 
 
Η γεωγραφία του Σεναρίου αυτού, που βρίσκεται στον αντίποδα του προηγουµένου, είναι 
εκείνη της διασποράς πολλαπλών και διασυνδεδεµένων µικρών και µεγαλύτερων µονάδων 
επιστηµονικής και τεχνολογικής αριστείας, αλλά και – κυρίως – των µεταξύ τους “γεφυρών” 
(κοιλάδων), που τελικά σχηµατίζουν σχεδόν ένα continuum high-tech λύσεων και εφαρµογών 
και στις 3 ηπείρους του πεδίου.  
 
Ακολουθούν µερικά χαρακτηριστικά του δυνατού αυτού κόσµου, που θυµίζει – και όχι µόνο 
στο όνοµα – την Silicon Valley (κοιλάδα του πυριτίου) µε την ανάλογη δοµή για την 
περίπτωση της Πληροφορικής: 
 
• Οι βιοτεχνολογίες στο Σενάριο αυτό γίνονται πυρήνες διαµόρφωσης νέων συµβιωτικών 

σχέσεων και δράσεων µεταξύ Επιχειρήσεων (αγοράς) – Πολιτείας (ρυθµιστικό πλαίσιο) – 
Κοινωνίας (χρήστες/καταναλωτές/άλλοι εταίροι). 

 
• Οι τεχνολογικές εφαρµογές που αναδύονται έχουν την τάση της οµαλής και ισόρροπης 

εξάπλωσης, χωρίς προτίµηση για τις κορυφές (π.χ., τις ιδιαίτερα κερδοφόρες λύσεις), 
αλλά µε άπλωµα σε όλα τα υψόµετρα, και µε σαφή προτίµηση στις “κοιλάδες.” 

 
• Σε τέτοιες συνθήκες κοινωνικής αποδοχής και εύκολων συµµαχιών, οι βιοτεχνολογίες 

ανθούν, και η επαφή µε άλλες χώρες επιτρέπει την εκµετάλλευση συµπληρωµατικοτήτων 
και τη συνέργεια, ενισχύοντας την ευρύτερη ενδογενή αλλά και εξωγενή αναπτυξιακή 
δυναµική.  

 
• Προκύπτει τελικά, σχετικά αβίαστα, ένα εθνικό µοντέλο βιοτεχνολογικής ανάπτυξης µε 

σηµαίες τις προτεραιότητες του Εθνικού Βιοτεχνολογικού Προγράµµατος: περιβάλλον, 
“πράσινη” βιοµηχανία, βιοενέργεια, ποιοτική γεωργία, ορθολογική διαχείριση 
µεσογειακών οικοσυστηµάτων. 

 
 
1.3. Πόλοι Κρυστάλλωσης 
 
Η τοπογραφία του 3ου Σεναρίου, που µοιάζει να περιέχει στοιχεία και από τα δύο 
προηγούµενα, και περισσότερο από το πρώτο, χαρακτηρίζεται από µεγαλύτερης έκτασης 
βιοτεχνολογικές εφαρµογές, που αξιοποιούν τις σχετικά ευνοϊκότερες συνθήκες που 
βρίσκουν, περιορίζονται όµως στην ανάπτυξή τους από την έλλειψη της κοινωνικής στήριξης 
και ευρύτερης αποδοχής.  
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Ακολουθούν µερικά χαρακτηριστικά του δυνατού αυτού κόσµου, που θυµίζει επίσης µερικές 
σηµερινές πλευρές του σηµερινού πεδίου, εκεί όπου η έλλειψη στήριξης από τους 
Κοινωνικούς Εταίρους αποτελεί κύριο περιοριστικό παράγοντα (αγρο-βιοτεχνολογίες): 
 
• Οι πόλοι κατά κανόνα αναπτύσσονται όσο είναι δυνατόν καθε φορά αξιοποιώντας από τη 

µια πλευρά την επιστηµονική και τεχνολογική αριστεία, και από την άλλη πλευρά τις 
τυχόν ευνοϊκές κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες, συνήθως δε και τα δύο στοιχεία.  

 
• Η διασπορά τους, εκτός από τοµείς και κλάδους της οικονοµίας, µπορεί να αφορά και 

πραγµατικές γεωγραφικές περιφέρειες της χώρας, φθάνοντας ως την ειδίκευση κάποιων 
από αυτές, π.χ., όπως θα µπορούσε να θεωρηθεί σήµερα η Κρήτη. 

 
• Η περαιτέρω µεγέθυνσή τους, αλλά και η δυνατότητα συνεργασιών, άρα και συνεργειών 

βρίσκεται σε συνάρτηση µε την ενδεχόµενη εξισορρόπηση των αρνητικών συνεπειών από 
την έλλειψη κοινωνικής στήριξης, µε τις θετικές συνέπειες από την ανάπτυξη 
τεχνολογίας, αλλά και τις τυχόν ευνοϊκές οικονοµικές συνθήκες, π.χ., κίνητρα. 

 
• Ακόµα, ένα πεδίο σε µορφή «Πόλων Κρυστάλλωσης» είναι δυνατόν, εφόσον µεταβληθεί 

η κεντρική δυναµική των drivers, να εξελιχθεί είτε σε «Εύφορες Κοιλάδες» µετά από 
ευνοϊκή µεταστροφή της κοινωνικής αντίδρασης, π.χ. λόγω πολιτικής αλλαγής, είτε σε 
«Νησίδες Επιβίωσης», αν συµβεί να µείνει πίσω επιστηµονικά, π.χ., λόγω µείζονος 
κινδύνου (πολέµου, σεισµού).    

 
 
1.4. Φιλόξενα Οροπέδια 
 
Η τοπογραφία του 4ου Σεναρίου, που επίσης µοιάζει να περιέχει στοιχεία και από τα δύο 
πρώτα, και περισσότερο από το δεύτερο, χαρακτηρίζεται από µεγαλύτερης έντασης, αλλά και 
πάλι περιορισµένες στο χώρο βιοτεχνολογικές εφαρµογές, που αξιοποιούν τις σχετικά 
ευνοϊκότερες κοινωνικο-οικονοµικές συνθήκες που βρίσκουν, περιορίζονται όµως στην 
ανάπτυξή τους από την ουσιαστική υστέρηση σε επιστηµονικό και τεχνολογικό επίπεδο.  
 
Ακολουθούν µερικά χαρακτηριστικά του δυνατού αυτού κόσµου, που θυµίζει επίσης µερικές 
σηµερινές πλευρές του σηµερινού πεδίου, εκεί όπου ενώ δεν είναι πρόβληµα η στήριξη από 
τους Κοινωνικούς Εταίρους, ενώ υπάρχουν σοβαρές επιστηµονικο-τεχνικές ελλείψεις, που 
αποτελούν έτσι τον κύριο περιοριστικό παράγοντα (π.χ., µεταφορά ερευνητικών 
αποτελεσµάτων βιοτεχνολογιών υγείας από το Εργαστήριο στη Βιοµηχανία): 
 
• Οι βιοτεχνολογικές εφαρµογές αυτού του τύπου κατά κανόνα αναπτύσσονται όσο είναι 

δυνατόν καθε φορά, αξιοποιώντας τις ευνοϊκές κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες, και 
σε περιοχές όπου δεν απαιτείται έντονη επιστηµονική και τεχνολογική αριστεία και 
αντίστοιχη πολιτική.  

 
• Εχουν λοιπόν την τάση προς το low-tech άκρο του φάσµατος, εποµένως τείνουν να 

περιορίσουν την ενδογενή ανάπτυξη και να παγιδεύσουν το όλο πεδίο σε αυξανόµενη 
υπανάπτυξη, παρά µια ενδεχόµενη µεταβατική εικόνα ειδίκευσης. Πρόκειται γαι σοβαρό 
περιορισµό, καθώς η χώρα δεν µπορεί έτσι να αξιοποιήσει σοβαρές ευκαιρίες, π.χ. από  
ευνοϊκές διεθνείς συγκυρίες.   
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• Όπως και στο Σενάριο 3, η διασπορά των εφαρµογών, εκτός από τοµείς και κλάδους της 
οικονοµίας, µπορεί να αφορά και πραγµατικές γεωγραφικές περιφέρειες της χώρας, 
φθάνοντας ως την προσωρινή ειδίκευση κάποιων από αυτές.  

 
• Η περαιτέρω µεγέθυνσή τους, αλλά και η δυνατότητα συνεργασιών, άρα και συνεργειών 

βρίσκεται σε συνάρτηση µε την ενδεχόµενη εξισορρόπηση των αρνητικών συνεπειών από 
την έλλειψη ολοκληρωµένης πολιτικής Ε&Α, µε τις θετικές από ανάπτυξη θετικής στάσης 
της κοινωνίας, αλλά και ευνοϊκές οικονοµικές συνθήκες, π.χ., κίνητρα. 

 
• Τέλος, ένα πεδίο σε µορφή «Φιλόξενων Οροπεδίων» είναι δυνατόν, εφόσον µεταβληθεί η 

κεντρική δυναµική των drivers, να εξελιχθεί είτε σε «Εύφορες Κοιλάδες» µετά από 
ευνοϊκή µεταστροφή της τεχνολογίας, π.χ. µια τεχνολογική ασυνέχεια (breakthrough) ή 
επιτάχυνση λόγω πολιτικής αλλαγής, είτε σε «Νησίδες Επιβίωσης», αν συµβεί να χάσει 
την εύνοια της κοινωνίας, π.χ., λόγω µείζονος κινδύνου (πολέµου, σεισµού).    

 
 
 
 
 

 
ΣΧΗΜΑ: Παραστατική απεικόνιση των 4 Σεναρίων 2021 της ΟΕ Βιοτεχνολογίες. 
 

+
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1.5.  Αγκίστρωση των Μικρο- στα Μακρο-Σενάρια 
 
Τα 4 Σενάρια που προτείνονται στην Έκθεση αυτή συσχετίζονται µε εκείνα που έχουν ήδη 
προταθεί (2002) για την Ελληνική Οικονοµία και Κοινωνία του 2021, µε τη βοήθεια του 
επόµενου Πίνακα, όπου ο βαθµός “αγκίστρωσης” δηλώνεται ως εξης:  
 
*** = έντονη, ** = µέτρια, * = περιορισµένη, 0 = όχι συσχέτιση. 
 
 

Μεγα-Σενάρια Χώρας Μικρο-Σενάρια 
Βιοτεχνολογιών “Κήπος” Φιλελεύθερο ∆ύο Ταχυτήτων Μείζονος Κινδύνου 

Νησίδες 
Επιβίωσης 0 * ** *** 

Εύφορες 
Κοιλάδες *** ** 0 * 

Πόλοι 
Κρυστάλλωσης * *** ** 0 

Φιλόξενα 
Οροπέδια * 0 *** ** 

 
 

Παρατηρούµε ότι κάθε µικρο-σενάριο ταιριάζει περισσότερο (***) µόνο µε ένα απο τα 4 
µακρο-σενάρια, ενώ το ίδιο ισχύει για την απόλυτη έλλειψη αγκίστρωσης, µε ενδιάµεση 
συσχέτιση στις υπόλοιπες δύο περιπτώσεις.   
 
Μια πρακτική ανάγνωση του ανωτέρω Πίνακα είναι αυτή της δυνατότητας “µετάπτωσης” 
από ένα µικρο-σενάριο σε άλλο, µε την αλλαγή του συνολικού κλίµατος (που συνδέεται µε τα 
µακρο-σενάρια). Έτσι, για παράδειγµα, µια κατάσταση τύπου “Εύφορων Κοιλάδων” που 
αναπτύσσεται απρόσκοπτα σε συνθήκες “Κήπου”, µπορεί να µεταπέσει σε “Νησίδες 
Επιβίωσης” µε την αλλαγή του µεγα-σεναρίου σε “Μείζονος Κινδύνου”. Το ίδιο, ισχύει για 
τη µετάπτωση από τα “Φιλόξενα Οροπέδια” σε “Πόλους Κρυσταλλωσης”, εφόσον 
περάσουµε από Οικονοµία “∆ύο ταχυτήτων” σε επικράτηση ”Φιλελευθερου” µοντέλου.   
 
 
1.6. ∆ιαδροµές (2001-2021) 
 
Η ιχνογράφηση των δυνατών διαδροµών από το έτος εκκίνησης (2001) προς το έτος-στόχο 
(2021) και τα 4 µικρο-σενάρια που περιγράφουν τους δυνατούς κόσµους των βιοτεχνολογιών 
κατά το έτος αυτό, βασίζεται σε 3 ενδιάµεσα έτη-ορόσηµα της πορείας αυτής, που για λόγους 
απλότητας, αλλά και προγραµµατισµού, ταυτίζουµε εδώ µε οµαλά (ανά πενταετία, +/- 1 έτος) 
βήµατα. Συγκεκριµένα,  
 
• 2005: Το ορόσηµο αυτό αντιστοιχεί στη διαµόρφωση ενός µακροχρόνιου (10-15ετούς) 

Εθνικού Στρατηγικού Προγράµµατος Βιοτεχνολογιών, που θα αξιοποιεί τόσο την 
πρόσφατη σχετική εµπειρία της ΕΕ (βλπ. ανωτέρω), όσο και την παρούσα Έκθεση. Το 
πρόγραµµα αυτό, που θα περιλαµβάνει 5ετές Σχέδιο ∆ράσης (2005-2010), θα αποτελέσει 
την έναρξη της νέας ιστορικής περιόδου των βιοτεχνολογιών στη χώρα µας, και την 
οργανωµένη απάντηση της Ελληνικής Οικονοµίας και Κοινωνίας στις προκλήσεις του 
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πεδίου. Η έµφασή του θα πρέπει να δοθεί στον 1ο σε σηµασία Driver που ήδη εντοπίσαµε 
(κοινωνική στήριξη).  

 
Αδυναµία συγκρότησης του Προγράµµατος αυτού ως το 2005 θα σηµάνει απώλεια 
πολύτιµου χρόνου και ευκαιριών, που πολύ δύσκολα µπορούν να καλυφθούν στη 
συνέχεια (βλπ. Πίνακα δυνατών διαδροµών). 

 
 
• 2010: Το έτος αυτό αποτελεί ορόσηµο και για τη Στρατηγική της ΕΕ, µε την οποίαν 

επιδιώκουµε να συγκλίνουµε. Το “κριτήριο διάβασης” όµως του έτους αυτού για τις 
βιοτεχνολογίες συνδέεται στενά µε τον 2ο Driver του πεδίου, δηλαδή την Επιστηµονική 
και Τεχνολογική Αριστεία, µε παράλληλη διατηρηση και ενίσχυση της κοινωνικής 
στήριξης.  

 
Αποτυχία της “διάβασης” αυτού του ορόσηµου συνεπάγεται υψηλό κίνδυνο 
περιθωριοποίησης του Ελληνικού βιοτεχνολογικού πεδίου στην Ευρωπαϊκή και τη διεθνή 
σκηνή. ∆ιπλή αποτυχία και στα δύο ορόσηµα (2005, 2010) σχεδόν καθηλώνει το πεδίο 
στο µοντέλο των Νησίδων.  

 
 
• 2015: Πρόκειται αφενός για το ορόσηµο της επίτευξης ουσιαστικής σύγκλισης µε τα 

µέσα επίπεδα των σχετικών δεικτών της ΕΕ. Αφετέρου για την τελευταία ευκαιρία 
ουσιαστικής διαφοροποίησης – ή καλύτερης στήριξης - από πλευράς βιοτεχνολογικών 
σεναρίων. Η “διάβασή” του συνδέεται στενά µε την τρίτη οµάδα παραγόντων, αυτήν της 
Οικονοµίας, που έρχεται να συγκαθορίσει – σε συνδυασµό µε τους 2 Drivers – τη 
βιωσιµότητα και πραγµατική αειφορία των βιοτεχνολογικών εφαρµογών.  

 
Με τη διάβαση του έτους αυτού, η άσκησή µας τίθεται εκτός του χρονικού ορίζοντα των 
διαθέσιµων στρατηγικών µελετών, οπότε κατά τεκµήριο πρόκειται για το ορόσηµο που 
συµπυκνώνει τις κάθε είδους ασυνέχειες στη θεώρησή µας του µέλλοντος, π.χ., σε ό,τι 
αφορά τις γεωργικές επιδοτήσεις ή τις απροσδόκητες τεχνολογικές επιτυχίες 
(breakthroughs).  

 
 
• 2021: Πρόκειται για το τελικό ορόσηµο της πορείας, και για την τελευταία ευκαιρία 

µικρής µόνο διαφοροποίησης από πλευράς βιοτεχνολογικών σεναρίων. Με βάση την 
επίτευξη ή όχι των κριτηρίων “διάβασης” των τριών προηγουµένων οροσήµων, φθάνουµε 
σε έναν από τους 4 δυνατούς κόσµους των Σεναρίων, κατά κανόα µε τεθλασµένη 
διαδροµή.  

 
Σύµφωνα µε τον Πίνακα που ακολουθεί, η πορεία 2001-2021 µπορεί να γίνει µε 16 
διαφορετικές διαδροµές, 3 από τις οποίες οδηγούν σε κατάστασεις “Εύφορων Κοιλάδων”, 
από 3-4 διαδροµές οδηγούν σε “Πόλους Κρυστάλλωσης” ή σε “Φιλόξενα Οροπέδια”, και 
οι υπόλοιπες 6 διαδροµές φθάνουν σε διαφόρων µεγεθών ”Νησίδες Επιβίωσης.” Φυσικά, 
η ακριβής πορεία της διαδροµής επηρεάζει σηµαντικά τη µορφή του τελικού κόσµου.  
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ΕΤΗ – ΟΡΟΣΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 
Με τα αντίστοιχα “κριτήρια διάβασης”* ∆ΥΝΑΤΕΣ 

∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 
2005 2010 2015 2021 ΣΕΝΑΡΙΟ 

1 + + + + Εύφορες Κοιλάδες 
(µεγάλες) 

2 + + + - Εύφορες Κοιλάδες 
(µικρές) 

3 + + - + Μετάπτωση Κοιλάδων σε 
Πόλους 

4 + + - - Μετάπτωση Κοιλάδων σε 
Οροπέδια 

5 + - + + Φιλόξενα Οροπέδια 
(υψηλά) 

6 + - + - Φιλόξενα Οροπέδια 
(χαµηλά) 

7 + - - + Μετάπτωση Οροπεδίων 
σε µεγάλες Νησίδες 

8 + - - - Μετάπτωση Οροπεδίων 
σε µικρές Νησίδες 

9 - + + + Πόλοι Κρυστάλλωσης 
(µεγάλοι) 

10 - + + - Πόλοι Κρυστάλλωσης 
(µικροί) 

11 - + - + Μετάπτωση Πόλων σε 
µεγάλες Νησίδες  

12 - + - - Μετάπτωση Πόλων σε 
µικρές Νησίδες  

13 - - + + Μετάπτωση Νησίδων σε 
µικρές Κοιλάδες 

14 - - + - Μετάπτωση Νησίδων σε 
Πόλους/Οροπέδια 

15 - - - + Νησίδες Επιβίωσης 
(µεγάλες) 

16 - - - - Νησίδες Επιβίωσης 
(µικρές) 

 
* (+) = ικανοποίηση κριτηρίου του έτους ορόσηµου, (-) = αποτυχία ικανοποίησης. 
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2. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΠΟΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 
 
 
2.1. ∆ιαµόρφωση Σεναρίων 
 
Κατά τις εργασίες της Οµάδας Εργασίας, αρκετά µέλη διετύπωσαν, τόσο γραπτά – στις 
εισηγήσεις τους – όσο και προφορικά – στη διάρκεια των συζητήσεων, και ορισµένες 
παρατηρήσεις που αφορούν στις προοπτικές και το µέλλον των διαφόρων κλάδων του 
Αγροτικού Τοµέα.  
 
Στο κεφάλαιο αυτό τηε Έκθεσης θα επιχειρηθεί η εξειδίκευση διαφόρων εναλλακτικών 
σεναρίων για το µέλλον τόσο του Ελληνικού Αγροτικού Τοµέα, συνολικά, όσο και της 
ελληνικής υπαίθρου, καθώς το τελευταίο εξαρτάται άµεσα από τη θέση του αγροτικού 
τοµέα σε αυτή. 
 
Με άλλα λόγια, η εξειδίκευση των σεναρίων εξέλιξης του Αγροτικού Τοµέα αφορά σε 
µεγάλο βαθµό και την εξέλιξη της ελληνικής υπαίθρου, δεδοµένου ότι - όπως έχει ήδη 
αναφερθεί και στην Εισαγωγή - οι όποιες ανακατατάξεις στον Αγροτικό Τοµέα συνδέονται 
άρρηκτα µε τη πορεία εξέλιξης της ελληνικής υπαίθρου δηλαδή, γενικότερα, της αγροτικής 
ανάπτυξης της χώρας µας. 
 
Η εξειδίκευση των εναλλακτικών σεναρίων για το µέλλον του Αγροτικού Τοµέα και της 
αγροτικής ανάπτυξης λαµβάνει σοβαρά υπ’ όψη τις επεξεργασίες που έχουν γίνει από τη 
Συντονιστική Οµάδα του Έργου, σχετικά µε τα σενάρια εξέλιξης της Ελληνικής Οικονοµίας 
και Κοινωνίας, στο πλαίσιο του Προγράµµατος της Ελληνικής Τεχνολογικής Προοπτικής 
∆ιερεύνησης (ΤΠ∆).  
 
Από την άλλη πλευρά όµως, οι ιδιαιτερότητες του Αγροτικού Τοµέα και της αγροτικής 
ανάπτυξης γενικότερα, επιβάλουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση µε τα «γενικά» 
σενάρια εξέλιξης της ελληνικής οικονοµίας. Για παράδειγµα, η εξέλιξη του αγροτικού τοµέα 
είναι – περισσότερο σχεδόν από όλους τους τοµείς - συνδεδεµένη µε την εξέλιξη της 
δηµοσιονοµικής στήριξης την οποία παραδοσιακά δέχεται, είτε από το Ελληνικό κράτος, είτε 
(κατά τη τελευταία εικοσαετία) από τη Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) της ΕΕ. Συνεπώς, οι 
εξελίξεις στη ΚΑΠ θα προσδιορίσουν µακροχρόνια και τις όποιες εξελίξεις στον Ελληνικό 
Αγροτικό Τοµέα, από τις οποίες σε σηµαντικό βαθµό εξαρτάται και η εξέλιξη της αγροτικής 
ανάπτυξης στην Ελλάδα.  
 
Έτσι, στην εξειδίκευση των παρακάτω σεναρίων, κεντρικό ρόλο (ο κύριος driver, στην 
ορολογία της ΤΠ∆) καταλαµβάνουν οι πιθανές εξελίξεις στην ΚΑΠ.  
 
Βεβαίως, και άλλοι παράγοντες αναµένεται να επιδράσουν σε σηµαντικό βαθµό (άρα και να 
παίξουν ρόλο συµπληρωµατικών drivers). Αυτοί είναι οι εξής:  
 
- η εξέλιξη του ανθρώπινου δυναµικού και της εκπαίδευσής του,  
- η ανάπτυξη και διάχυση των καινοτοµιών (κοινωνικών, οργανωτικών και τεχνολογικών), 

καθώς και 
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- η εξέλιξη και εξειδίκευση των προτιµήσεων των καταναλωτών, σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο. 

 
Προφανώς, η εξέλιξη των διαφόρων µεγεθών της Ελληνικής, Ευρωπαϊκής και διεθνούς 
οικονοµίας, καθώς και οι εξελίξεις στο επίπεδο της αποτελεσµατικότητας της ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης σε όλα τα επίπεδα, αποτελούν στοιχεία που θα συνδιαµορφώσουν τις εξελίξεις στο 
αγροτικό τοµέα, και συνεπώς θα ληφθούν υπ’ όψη κατά την εξειδίκευση των σεναρίων. 
 
 
 
2.2. Σενάριο 1: Συρρίκνωση και Κρίση 
 
Οι κυριότερες παράµετροι που θα προσδιορίσουν το µάλλον απαισιόδοξο αυτό Σενάριο έχουν 
ως εξής: 
 
• Η ΚΑΠ συνεχίζει να επιδοτεί τον αγροτικό τοµέα µέχρι το 2013 (Συµφωνία 

Λουξεµβούργου – Ιούνιος 2003), µε φθίνουσα πορεία, ενώ από το 2014 και µετά, η 
ευθύνη της στήριξης µεταφέρεται στα Κράτη-Μέλη (επανεθνικοποίηση της ΚΑΠ). 

 
• Το ελληνικό κράτος, λόγω έλλειψης πόρων µειώνει δραστικά τη στήριξη του Αγροτικού 

Τοµέα. 
 
• Οι ρυθµοί ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονοµίας µετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες 

επιβραδύνονται σηµαντικά (σε ποσοστό 1-2% ετησίως, έναντι του υφιστάµενου 3-4%). Η 
ανεργία ξεπερνά κατά πολύ το 10%. Η ελληνική οικονοµία χάνει το σηµερινό δυναµισµό 
της και εισέρχεται σε µία περίοδο στασιµοπληθωρισµού. 

 
• Ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης αποτυγχάνει και η αποκέντρωση των 

αρµοδιοτήτων καθίσταται ολοένα και περισσότερο προβληµατική. Το Υπουργείο 
Γεωργίας δεν µπορεί να ασκήσει µια σύγχρονη επιτελική λειτουργία. 

 
• Το ανθρώπινο δυναµικό στη γεωργία παραµένει ανεκπαίδευτο και η ηλικιακή πυραµίδα 

επιδεινώνεται, ενώ οι διάδοχοι στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις είναι όλο και περισσότερο 
σπάνιοι. 

 
• Οι, κοινωνικές, οργανωτικές και τεχνολογικές καινοτοµίες καθυστερούν λόγω της 

ανεπάρκειας του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα να εφαρµόσουν νέες µεθόδους. 
Παράλληλα, ακόµα και στην περίπτωση θετικών αλλαγών, η διάχυση των καινοτοµιών 
παραµένει έντονα προβληµατική. 

 
• Τα καταναλωτικά πρότυπα δεν συµβάλλουν προς τη κατεύθυνση της ζήτησης προϊόντων 

ποιότητας, λόγω οικονοµικής καχεξίας των ευρύτερων κοινωνικών στρωµάτων του 
αστικού και του αγροτικού χώρου. 

 
Αποτελέσµατα των παραπάνω εξελίξεων είναι  
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- η ραγδαία φθίνουσα πορεία του ελληνικού αγροτικού τοµέα, και 
- η συρρίκνωση της συµβολής του στην αγροτική ανάπτυξη, µε συνέπεια  
- την οικονοµική και κοινωνική κρίση σε ολόκληρο τον αγροτικό χώρο: πληθυσµιακή 

αποδυνάµωση, ερήµωση, αποδιοργάνωση του παραγωγικού ιστού, περιβαλλοντική 
υποβάθµιση, ραγδαία επιδείνωση ελλείµµατος εµπορικού ισοζυγίου, κ.α., 

- χωρίς παράλληλα να αναπτύσσονται άλλες οικονοµικές δραστηριότητες στις αγροτικές 
περιοχές. 

 
 
2.3. Σενάριο 2: Εκσυγχρονισµός και Ανταγωνιστικότητα 
 
Οι κυριότερες παράµετροι που θα προσδιορίσουν το αισιόδοξο αυτό Σενάριο έχουν ως εξής: 
 
• Η ΚΑΠ συνεχίζει να επιδοτεί τον αγροτικό τοµέα µέχρι το 2013 (Συµφωνία 

Λουξεµβούργου – Ιούνιος 2003), µε φθίνουσα πορεία, ενώ από το 2014 και µετά, η 
στήριξη από την ΚΑΠ συνεχίζεται υπό προϋποθέσεις. Η µείωση των εισροών από την 
ΚΑΠ πιθανότατα αναπληρώνεται από επαρκείς εθνικούς πόρους. 

 
• Το ελληνικό κράτος, διαθέτει επαρκείς πόρους, οι οποίοι εκτός των άλλων κατευθύνονται 

και σε δράσεις που προωθούν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής παραγωγής και την 
ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου.  

 
• Οι ρυθµοί ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας µετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες δεν 

επιβραδύνονται και παραµένουν υψηλότεροι από τους αντίστοιχους στην ΕΕ. Η ανεργία 
αποκλιµακώνεται σε σηµαντικό βαθµό. Η ελληνική οικονοµία συνεχίζει όλο και 
περισσότερο τη δυναµική της πορεία, ενώ παράλληλα, προωθούνται οι απαραίτητες 
διαρθρωτικές µεταβολές. 

 
• Ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης επιτυγχάνει και η αποκέντρωση των 

αρµοδιοτήτων καθίσταται ολοένα και περισσότερο αποτελεσµατική. Το Υπουργείο 
Γεωργίας ασκεί µια σύγχρονη επιτελική λειτουργία, συντονίζοντας τη δηµόσια 
παρέµβαση σε όλα τα επίπεδα της αγροτικής ανάπτυξης. 

 
• Το ανθρώπινο δυναµικό στη γεωργία εκπαιδεύεται και καταρτίζεται ταχύτατα, ενώ η 

ηλικιακή πυραµίδα βελτιώνεται δραστικά. Παράλληλα υπάρχουν αρκετοί διάδοχοι στις 
αγροτικές εκµεταλλεύσεις, οι οποίες διευρύνονται και γίνονται όλο και περισσότερο 
ανταγωνιστικές και αποτελεσµατικές. 

 
• Οι κοινωνικές, οργανωτικές και τεχνολογικές καινοτοµίες παράγονται και διαχέονται µε 

ταχείς ρυθµούς, τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από το δηµόσιο τοµέα. Ως αποτέλεσµα, η 
γεωργική παραγωγή  αξιοποιεί τις συγκεκριµένες καινοτοµίες, µε επίπτωση στη βελτίωση 
της ποιότητας και στην αναβάθµιση της ανταγωνιστικότητάς της στις διεθνείς αγορές. 

 
• Τα καταναλωτικά πρότυπα συµβάλλουν προς τη κατεύθυνση της ζήτησης προϊόντων 

ποιότητας, λόγω της οικονοµικής ευµάρειας ευρύτερων κοινωνικών στρωµάτων του 
αστικού και αγροτικού χώρου. 
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Αποτέλεσµα των παραπάνω εξελίξεων είναι  
 
- η ραγδαία βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού αγροτικού τοµέα, και  
- η διεύρυνση της συµβολής του στην αγροτική ανάπτυξη, µε συνέπεια 
- την οικονοµική και κοινωνική ευηµερία σε ολόκληρο τον αγροτικό χώρο: πληθυσµιακή 

ενδυνάµωση, αναδιοργάνωση του παραγωγικού ιστού, περιβαλλοντική αναβάθµιση, 
σηµαντική βελτίωση εµπορικού ισοζυγίου, κ.α.  

- Παράλληλα µάλιστα αναπτύσσονται και άλλες οικονοµικές δραστηριότητες στον 
αγροτικό χώρο και συµβάλλουν στην περισσότερο ισόρροπη ανάπτυξη των αγροτικών 
περιοχών. 

 
 
2.4. Σενάριο 3: Κοινωνικές & Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες 
 
Οι κυριότερες παράµετροι που θα προσδιορίσουν το ενδιάµεσο αυτό Σενάριο έχουν ως εξής: 
 
• Η ΚΑΠ συνεχίζει να επιδοτεί τον αγροτικό τοµέα µέχρι το 2013 (Συµφωνία 

Λουξεµβούργου – Ιούνιος 2003), µε φθίνουσα πορεία, ενώ από το 2014 και µετά, η 
ευθύνη της στήριξης µεταφέρεται στα Κράτη-Μέλη (επανεθνικοποίηση της ΚΑΠ). 

 
• Το ελληνικό κράτος, λόγω έλλειψης πόρων µειώνει δραστικά τη στήριξη του αγροτικού 

τοµέα. 
 
• Οι ρυθµοί ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας µετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες 

επιβραδύνονται σηµαντικά (σε ποσοστό 1-2% ετησίως, έναντι του υφιστάµενου 3-4%). Η 
ανεργία ξεπερνά κατά πολύ το 10%. Η ελληνική οικονοµία χάνει το σηµερινό δυναµισµό 
της και εισέρχεται σε µία περίοδο στασιµοπληθωρισµού. 

 
• Ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης αποτυγχάνει και η αποκέντρωση των 

αρµοδιοτήτων καθίσταται ολοένα και περισσότερο προβληµατική. Το Υπουργείο 
Γεωργίας δεν µπορεί να ασκήσει µια σύγχρονη επιτελική λειτουργία. 

 
• Αντίθετα το ανθρώπινο δυναµικό στη γεωργία εκπαιδεύεται και καταρτίζεται ταχύτατα, 

ενώ η ηλικιακή πυραµίδα βελτιώνεται δραστικά. Παράλληλα υπάρχουν αρκετοί διάδοχοι 
στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις, οι οποίες διευρύνονται και γίνονται όλο και περισσότερο 
ανταγωνιστικές και αποτελεσµατικές αλλά µειώνονται σε αριθµό. 

 
• Επίσης οι κοινωνικές, οργανωτικές και τεχνολογικές καινοτοµίες παράγονται και 

διαχέονται µε ταχείς ρυθµούς, τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από το δηµόσιο τοµέα. Ως 
αποτέλεσµα, η γεωργική παραγωγή  αξιοποιεί τις συγκεκριµένες καινοτοµίες, µε 
επίπτωση στη βελτίωση της ποιότητας και την αναβάθµιση της ανταγωνιστικότητάς της 
στις διεθνείς αγορές. 
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• Ακόµη τα καταναλωτικά πρότυπα συµβάλλουν προς τη κατεύθυνση της ζήτησης 
προϊόντων ποιότητας µόνο από τα ευηµερούντα κοινωνικά στρώµατα, λόγω της έντονης 
οικονοµικής ανισότητας µεταξύ των διαφόρων στρωµάτων της ελληνικής κοινωνίας.  

 
Αποτελέσµατα των παραπάνω εξελίξεων είναι 
 
- η συρρίκνωση του όγκου της αγροτικής παραγωγής, όµως 
- µε σηµαντικές βελτιώσεις στα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του ελληνικού αγροτικού 

τοµέα και  
- έντονη διαφοροποίηση της συµβολής του στην αγροτική ανάπτυξη, ανάλογα µε τα 

κοινωνικο-οικονοµικά δεδοµένα κάθε περιοχής (πεδινές, ορεινές, τουριστικές, 
περιαστικές, κλπ., περιοχές). 

- Ταυτόχρονα αναπτύσσονται και άλλες οικονοµικές δραστηριότητες στον αγροτικό χώρο 
µε έντονη όµως ανισορροπία µεταξύ των αγροτικών περιοχών.  

 
 
 
2.5. Η «Νέα Γεωργία» 
 
Από την προσεκτική εξέταση, τόσο των τάσεων και προτάσεων µε ερευνητικό/τεχνολογικό 
χαρακτήρα των διαφόρων κλάδων του Ελληνικού Αγροτικού Τοµέα που προηγήθηκαν, όσο 
και των αντίστοιχων διεθνών συζητήσεων και προοπτικών, η Συντονιστική Οµάδα του Έργου 
της ΤΠ∆ διατυπώνει προς την Οµάδα Εργασίας τα εξής σηµεία:  
 

 Το τεχνολογικό µοντέλο αγροτικής παραγωγής που κυριαρχεί σήµερα στη Ελλάδα ανήκει 
σε αυτό που µπορούµε να χαρακτηρίσουµε ως «Βιοµηχανική Γεωργία». Το υπόδειγµα 
αυτό, που κάνει την εµφάνισή του στη χώρα µας στην αρχή της δεκαετίας του ’60, 
βασίζεται, π.χ. στην περίπτωση της Φυτικής Παραγωγής, στη χρήση νέων, βελτιωµένων 
ποικιλιών και υβριδίων, χηµικών λιπασµάτων, φυτοφαρµάκων, γεωργικών µηχανηµάτων, 
άρδευσης, και άλλων τεχνικών µέσων. Κεντρικός τεχνολογικός στόχος στο µοντέλο αυτό 
είναι η µεγιστοποίηση των στρεµµατικών αποδόσεων, µε εξασφάλιση ελάχιστων 
ποιοτικών κριτηρίων για τα προϊόντα (κυρίως τρόφιµα), και απουσία περιβαλλοντικών 
και άλλων συστηµικών κριτηρίων (π.χ., διαχείριση/εξοικονόµηση πόρων, ανάπτυξη 
υπαίθρου κ.α.). 

 
 Για τις επόµενες δεκαετίες θα πρέπει να διερευνηθεί η «ανάδυση» ενός νέου µοντέλου 
αγροτικής παραγωγής, που µπορούµε προσωρινά να αποκαλέσουµε «Νέα Γεωργία». Το 
υπόδειγµα αυτό µιας «Μετα-Βιοµηχανικής Γεωργίας» θεωρούµε ότι ήδη έχει κάνει την 
εµφάνισή του µε διάφορες µορφές τα τελευταία 10-15 χρόνια – βλπ., π.χ., τις συζητήσεις 
για την αναθεώρηση της Κ.Α.Π., καθώς και τα διαδοχικά µεγάλα Ερευνητικά 
Προγράµµατα της ΕΕ, ήδη από τη δεκαετία του ’80 (ECLAIR, FLAIR, AIR, …). Αν και 
είναι νωρίς για ολοκληρωµένο χαρακτηρισµό της, η “Νέα Γεωργία” φαίνεται να περιέχει 
στοιχεία, όπως τα ακόλουθα: 

 
- Η ορθολογική διαχείριση των πόρων (φυσικών, ενεργειακών, νερού κτλ.), 
- Η προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος (αγροτικά και φυσικά οικοσυστήµατα), 
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- Η παραγωγή υψηλής ποιότητας – και κοινωνικά αποδεκτών – τροφίµων, 
- Η ανάπτυξη νέων, µη-διατροφικών (non food) εφαρµογών: ενεργειακά (βιοενέργεια) και 

βιοµηχανικά φυτά, που αυξάνουν την προστιθέµενη αξία του αγροτικού προϊόντος,  
- Η πλήρης αξιοποίηση της τεχνολογικής «επανάστασης» στους χώρους της Πληροφορικής 

και των Επικοινωνιών («Ψηφιακή Γεωργία»), 
- Η εφαρµογή Βιοτεχνολογιών σε όλα τα επίπεδα («Βιο-Γεωργία» - βλπ. Έκθεση ΟΕ 

Βιοτεχνολογιών ΤΠ∆), 
- Η συστηµατική εφαρµογή άλλων νέων τεχνολογιών (Υλικά, Ενέργεια, …), και 

καινοτοµιών (οργανωτικών, χρηµατο-οικονοµικών κ.α.),   
- Η ολοκληρωµένη κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη της υπαίθρου, µε βάση την 

εµφάνιση του «Νέου Αγρότη», µε σαφείς ιστορικές (πολιτιστικές) και αναδυόµενες 
(γνώσεις, δεξιότητες) συνιστώσες.  

 
 Η ανάδυση της «Νέας Γεωργίας» συνδυάζεται ως φαινόµενο και µε τα 3 Σενάρια που 
παρουσιάστηκαν ανωτέρω, και µάλιστα δίνει υπόσταση στον παράγοντα (driver) της 
τεχνολογίας. Φυσικά, υπάρχουν σηµαντικές διαφορές ανάλογα µε το Σενάριο: 

 
ΣΕΝΑΡΙΑ 2021 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1. Συρρίκνωση και 
Κρίση 

2. Εκσυγχρονισµός- 
Ανταγωνιστικότητα 

3. Τεχνολογικές & Κοι- 
ωνικές Πρωτοβουλίες 

Βιοµηχανική Γεωργία Επιβίωση των πιο 
ανταγωνιστικών 
τεχνολογιών και 
συστηµάτων 

Ενίσχυση της 
επιβίωσης του 
µοντέλου σε 
ανανεωµένη µορφή 

Επιβίωση των πιο 
βιώσιµων και κοινωνικά 
αποδεκτών τεχνολογιών 
και συστηµάτων 

Νέα Γεωργία Αυξανόµενη 
εµφάνιση νέων 
τεχνολογιών, π.χ. µε 
µορφή «νησίδων» ή 
πειραµάτων 

Σηµαντική παρουσία 
σε µορφή «πόλων» 
ανάπτυξης, σε συνύ-
παρξη µε συµβατικές 
λύσεις (δυαδικότητα) 

Ανάδειξη σε κυρίαρχο 
στοιχείο, χαρακτηριστικό 
της Ελληνικής Γεωργίας, 
εµφάνιση νέων κλάδων - 
τοµέων (π.χ. non-food?) 

 
 



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΛΛΑ∆Α – ΣΕΝΑΡΙΑ ΟΕ 2021 
 

 15

 
3. ΠΙΘΑΝΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 
3.1. ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
 Όπως προκύπτει και από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων οι παράγοντες οι οποίοι 
θα επηρεάσουν τον πολιτισµό τα επόµενα χρόνια (drivers) είναι οι ακόλουθοι : 

 Η εισβολή ξένων πολιτιστικών προτύπων και το φαινόµενο της παγκοσµιοποίησης 
 Η εξέλιξη των νέων τεχνολογιών στο χώρο του πολιτισµού και ο ρόλος του 
διαδικτύου 

 Η κρατική πολιτική στο χώρο του πολιτισµού 
 Η κοινωνία της γνώσης και ο ρόλος του ατόµου σε αυτή – διαχείριση του ελεύθερου 
χρόνου 

 Η σύνδεση του πολιτισµού µε τον τουρισµό 
 

Είναι δεδοµένες ως ένα βαθµό οι τεχνολογικές εξελίξεις και η παγκοσµιοποίηση και η 
εισβολή ξένων πολιτιστικών προτύπων. Οι τεχνολογικές εξελίξεις αφορούν αυτόν καθ’ 
εαυτόν τον τοµέα του πολιτισµού (π.χ. ψηφιακός πολιτισµός, εικονική πραγµατικότητα, 
τεχνολογίες για την αναπαλαίωση αρχαιολογικών µνηµείων, οπτικοακουστικά µέσα κλπ) και 
το διαδίκτυο που µπορεί να επενεργήσει σηµαντικά στην επικοινωνία (µεταξύ πολιτισµών και 
µεταξύ χρήστη – καταναλωτή και πολιτιστικού προϊόντος), στη διανοµή των πολιτιστικών 
προϊόντων και στη διάχυση του πολιτισµού.  

Το φαινόµενο της παγκοσµιοποίησης επιβάλλει της ιδέας της εµπορευµατοποίησης 
του πολιτισµού, της έντασης του ανταγωνισµού ανάµεσα στις επιχειρήσεις και στην 
απελευθέρωση των αγορών. 

Η εισβολή ξένων πολιτιστικών προτύπων / προϊόντων είναι πλέον γεγονός. Βέβαια ο 
βαθµός εισβολής και επικράτησης αυτών των προτύπων διαφέρει από χώρα σε χώρα.  

Στη βάση ανάπτυξης σεναρίων θεωρούµε ότι οι προαναφερόµενοι παράγοντες ως ένα 
βαθµό είναι δεδοµένοι. Η διαµόρφωση / διαφοροποίηση των σεναρίων θα γίνει στη βάση του 
πως οι άλλοι καθοριστικοί παράγοντες (drivers) στον τοµέα του πολιτισµού προσδιορίζονται / 
διαµορφώνονται µέσα στο προαναφερόµενο πεδίο. 
 
3.2. ΠΡΩΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: ΣΕΝΑΡΙΟ ΒΑΣΗΣ 
 Στο σενάριο βάσης θεωρούµε ότι τα επόµενα χρόνια (2015 και 2021) η κατάσταση 
στο χώρο του πολιτισµού δεν έχει σηµαντικά αλλάξει. Συνεχίζεται η εισβολή ξένων 
πολιτιστικών προτύπων και προϊόντων. Ο γλωσσικός περιορισµός παραµένει ιδιαίτερα 
σηµαντικός. Το φαινόµενο της παγκοσµιοποίησης εντείνει τον ανταγωνισµό µεταξύ 
επιχειρήσεων του ιδίου εθνικού χώρου, αλλά και µεταξύ των επιχειρήσεων διαφορετικής 
εθνικής προέλευσης. 
 Η ανάγκη τήρησης του συµφώνου σταθερότητας επηρεάζει τη ροή πόρων προς τον 
τοµέα του πολιτισµού. Εξαιτίας της διεύρυνσης της Ε.Ε. η χρηµατοδότηση πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων περιορίζεται αισθητά. Ο περιορισµός  των χρηµατικών ροών µέσω 
ευρωπαϊκών προγραµµάτων προς τον τοµέα του πολιτισµού έχει άµεσες επιπτώσεις τόσο στο 
µέγεθος όσο και στην ποιότητα του παραγόµενου πολιτιστικού προϊόντος.  
 Οι εξωτερικοί και εσωτερικοί περιορισµοί που υφίστανται, όπως ο γλωσσικός 
περιορισµός, το µικρό µέγεθος της αγοράς, η ανυπαρξία ολοκληρωµένης στρατηγικής στον 
τοµέα του πολιτισµού οδηγεί στη συρρίκνωση και µαράζωση του ελληνικού πολιτιστικού 
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στοιχείου. Η ελληνική πολιτιστική παράδοση υποχωρεί. ∆εν επικρατεί κάποιο συγκεκριµένο 
πολιτιστικό πρότυπο. Βέβαια το αµερικάνικο πολιτιστικό πρότυπο έχει σχετικά µεγάλη 
επιρροή στη χώρα µας.  

Η δηµόσια διοίκηση στο χώρο του πολιτισµού συνεχίζει να κακοδιοικεί, να έχει 
προβλήµατα συνετής και διάφανης πολιτικής πρακτικής, είναι µη παραγωγική και 
αποθαρρύνει την ανάπτυξη νέων πρωτοβουλιών στον τοµέα του πολιτισµού.  Το επίπεδο 
εκπαίδευσης των στελεχών είναι ιδιαίτερα χαµηλό. Οι υποδοµές είναι ελλιπείς και 
ανεπαρκείς.  

Η εισροή µεταναστών από χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης αλλά κυρίως από χώρες 
εκτός ευρωπαϊκής ένωσης δηµιουργεί σωρεία προβληµάτων που η ελληνική κοινωνία δεν 
µπορεί να τα αντιµετωπίσει. Οι µειονότητες δεν έχουν καµία κρατική ενίσχυση στην 
ανάπτυξη του δικού τους πολιτιστικού προτύπου, δεν υπάγονται σε καµία διαδικασία ένταξης 
µέσα στην ελληνική κοινωνία. Η διαφορετικότητα των πολιτισµών δηµιουργεί αξεπέραστα 
εµπόδια στην ελληνική κοινωνία. ∆εν υπάρχει ολοκληρωµένη ένταξη όλων αυτών των 
µειονοτήτων στην ελληνική κοινωνία. 

Η απουσία οργανωµένης κρατικής πολιτικής στον τοµέα του πολιτισµού έχει ως 
άµεση επίπτωση την άναρχη ανάπτυξή του. Παραµένει η παρουσία τους κράτους σε αρκετές 
πτυχές της πολιτιστικής δραστηριότητας, ενώ παράλληλα δεν ενισχύεται και δεν θωρακίζεται 
η ανταγωνιστική δοµή της πολιτιστικής αγοράς. Το µικρό µέγεθός της σε συνδυασµό µε τους 
εξωτερικούς και εσωτερικούς περιορισµούς δεν την καθιστούν ελκυστική για τη δηµιουργία 
νέων επιχειρήσεων. Οι υπάρχουσες επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν προβλήµατα εξαιτίας του 
έντονου ανταγωνισµού µε ξένες επιχειρήσεις – πολυεθνικές. Αρκετές επιχειρήσεις 
απορροφώνται από τις ξένες επιχειρήσεις – πολυεθνικές, ενώ κάποιες άλλες που δεν είναι 
βιώσιµες κλείνουν. Οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν δραστηριοποιούνται στο χώρο της 
διατήρησης, ανάπτυξης και προώθησης της ελληνικής παράδοσης. Η ανάγκη να 
ανταγωνιστούν τις ξένες επιχειρήσεις από µία σχετικά δυσµενή θέση τους ωθεί στην εµπλοκή 
τους σε πολιτιστικές δραστηριότητες που σχετίζονται µε διεθνή πολιτιστικά πρότυπα όχι 
ιδιαίτερα καλής ποιότητας. Η αντιµετώπιση οικονοµικών προβληµάτων δεν βοηθάει τις 
επιχειρήσεις στον τεχνολογικό τους εκσυγχρονισµό. Εµπλέκονται σε δραστηριότητες που δεν 
απαιτούν υψηλής ποιότητας παροχής υπηρεσιών που συνδέονται µε τη χρήση των νέων 
τεχνολογιών στο χώρο του πολιτισµού. Αποφεύγουν την πολυδάπανη παραγωγή του 
πολιτιστικού προϊόντος, που πιθανόν να επισύρει η χρήση των νέων τεχνολογιών σε αυτό το 
χώρο. Στοχεύουν σ’ ένα σχετικά περιορισµένο καταναλωτικό κοινό και οποιεσδήποτε 
κινήσεις τους είναι ιδιαίτερα διστακτικές. 

Η απουσία ουσιαστικής παρέµβασης του κράτους στο εκπαιδευτικό σύστηµα και στον 
τοµέα του πολιτισµού επηρεάζει σηµαντικά και τη διάθεση της ίδιας της κοινωνίας απέναντι 
στο πολιτιστικό προϊόν. Σε µεγάλο βαθµό έλκεται από ξένα πολιτιστικά προϊόντα και 
ασχολείται αρκετά επιφανειακά µε τα αντίστοιχα ελληνικά πολιτιστικά προϊόντα. Ως ένα 
βαθµό εξηγείται όχι µόνο από το ρόλο του κράτους στον πολιτιστικό τοµέα αλλά και από την 
υπάρχουσα προσφορά, από πλευράς κράτους και επιχειρήσεων, η οποία είναι περιορισµένη. 
Η αδιαφορία του κράτους να αναβαθµίσει τις υπάρχουσες προσφερόµενες πολιτιστικές 
υπηρεσίες (π.χ. αρχαιολογικοί χώροι, µουσεία κλπ) δηµιουργεί και ανάλογα συναισθήµατα – 
αξίες – πρότυπα και συµπεριφορές στο ελληνικό κοινό.  Η ελληνική πολιτιστική παράδοση 
παραπαίει ενώ δηµιουργείται ένα κλίµα αποδοχής προϊόντων υποκουλτούρας κλπ. Τέτοια 
προϊόντα – υπηρεσίες µπορεί να απολαύσει ο πολίτης από το σπίτι του χάρη στην πρόοδο των 
νέων τεχνολογιών.  Ο βαθµός δραστηριοποίησης επιχειρήσεων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
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είναι ιδιαίτερα µικρός και η κοινωνία δε θεωρεί ότι ο πολιτιστικός τοµέας µπορεί να 
αποτελέσει ένα τοµέα ένταξης συγκεκριµένων ατόµων – οµάδων µέσα στην κοινωνία. Τηρεί 
µάλλον αδιάφορη στάση απέναντι στους µετανάστες και στα πολιτιστικά τους πρότυπα στο 
βαθµό που θεωρεί ότι δεν την ενοχλούν. Σε κάθε περίπτωση η πλειοψηφία της ελληνικής 
κοινωνίας θεωρεί ότι οι µετανάστες είναι τµήµα που δεν µπορεί να ενταχθεί στην ελληνική 
κοινωνία και ο πολιτισµός τους δεν µπορεί να αποτελέσει µέσο διαλόγου των λαών. 

Η σχετικά µικρή δυναµική της αγοράς στον πολιτιστικό τοµέα δεν επιτρέπει στις 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτόν να αναπτύξουν ερευνητική δραστηριότητα. Η 
πλειοψηφία των επιχειρήσεων λειτουργεί ως πωλητής και όχι ως παραγωγός του εν λόγω 
πολιτιστικού προϊόντος. Ακόµη και στις περιπτώσεις που λειτουργεί ως παραγωγός δεν 
επενδύει σηµαντικά ποσά σε έρευνα και τεχνολογία επειδή ακριβώς το µέγεθος της αγοράς 
είναι µικρό, δεν έχει κρατική ενίσχυση και ο διεθνής ανταγωνισµός είναι ιδιαίτερα έντονος. Η 
έρευνα και η τεχνολογία  στα πλαίσια αυτού του σεναρίου είναι εστιασµένες κυρίως στο 
µάρκετιγκ των πολιτιστικών προϊόντων που δεν είναι κατ’ ανάγκη ελληνικά και ειδικότερα 
αναπτύσσεται στον τοµέα των οπτικοακουστικών µέσων, του ήχου και του θεάµατος. 
 
3.3. ∆ΕΥΤΕΡΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΑΝ∆ΑΙΣΙΑ 
 Οι παράγοντες που επηρεάζουν σηµαντικά τον πολιτισµό (drivers), στο σενάριο αυτό,  
είναι η παγκοσµιοποίηση και η πολιτική του κράτους στον τοµέα του πολιτισµού. 
 Στα πλαίσια της Ενωµένης Ευρώπης το ελληνικό κράτος υπόκειται στους περιορισµούς 
εφαρµογής της δηµοσιονοµικής πολιτικής. Η ανάγκη τήρησης του συµφώνου σταθερότητας 
επηρεάζει τη ροή πόρων προς τον τοµέα του πολιτισµού. Η χρηµατοδότηση πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων από κοινοτικά προγράµµατα τύπου κοινοτικό πλαίσιο στήριξης περιορίζεται 
αισθητά. Εντείνεται η συνεργασία των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
διαµόρφωση ευρωπαϊκού πολιτιστικού προτύπου και ευρωπαϊκής πολιτιστικής  πολιτικής. Το 
ελληνικό κράτος ασκεί εθνική πολιτιστική πολιτική η οποία ταιριάζει στα πολιτιστικά 
πρότυπα της ελληνικής κοινωνίας. Κύριος µοχλός αυτής της πολιτιστικής πολιτικής είναι η 
διατήρηση, ανάπτυξη και διάδοση της ελληνικής παράδοσης. Στα πλαίσια της 
παγκοσµιοποίησης οι αντικειµενικοί περιορισµοί, όπως ο γλωσσικός περιορισµός – η 
ελληνική γλώσσα οµιλείται από µικρό αριθµό ανθρώπων - το µικρό µέγεθος της αγοράς, 
ωθούν το ελληνικό κράτος να εντάξει την εθνική πολιτιστική πολιτική µέσα στην ευρύτερη 
πολιτιστική πολιτική. ∆ιαµορφώνεται το ευρωπαϊκό πολιτιστικό πρότυπο ως µωσαϊκό των 
επιµέρους εθνικών πολιτιστικών προτύπων των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 
προβολή του ελληνικού πολιτισµικού στοιχείου επιχειρείται τόσο αυτόνοµα όσο και µέσα 
από την ανάπτυξη και διάδοση του ευρωπαϊκού πολιτισµού. Σ’ εθνικό επίπεδο η δηµόσια 
διοίκηση αρµόδια για θέµατα πολιτισµού έχει εκσυγχρονιστεί πλήρως και ακολουθεί µία 
ολοκληρωµένη πολιτική πρακτική σε θέµατα πολιτισµού. Η πολιτική αυτή αγγίζει πολλές 
διαφορετικές πτυχές του πολιτισµού. Συγκεκριµένα αφορά τον τοµέα της εκπαίδευσης – 
επιµόρφωσης των στελεχών, τον τοµέα διαχείρισης, τον τοµέα προώθησης του ελληνικού 
πολιτισµού στο σύνολό του, την προώθηση συνεργασίας µε ξένους φορείς και διεθνή δίκτυα, 
την ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς, τη στήριξη των ΜΚΟ στον τοµέα του πολιτισµού, την 
επένδυση σε υποδοµές στον τοµέα του πολιτισµού που θα δηµιουργήσουν σηµαντικά 
εξωτερικά οφέλη τα οποία θα διαχυθούν προς όλη την κοινωνία. Ο ρόλος του κράτους είναι 
περισσότερο παρεµβατικός σε επίπεδο θεσµών, είναι περισσότερο ρυθµιστικός. Ο ρόλος του 
ως παραγωγός στον τοµέα του πολιτισµού περιορίζεται σηµαντικά. Η εισροή µεταναστών 
από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά κυρίως από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης µε 
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εντελώς διαφορετικά, σε σχέση πολιτιστικά πρότυπα, δηµιουργεί νέες προκλήσεις για το 
ελληνικό κράτος. Το ελληνικό κράτος έχει δηµιουργήσει και δηµιουργεί θεσµούς που δίνουν 
τη δυνατότητα στις µειονότητες να διατηρούν το πολιτιστικό τους πρότυπο και να 
εντάσσονται αρµονικά στην ελληνική κοινωνία. Η πολιτική του ελληνικού κράτους στοχεύει 
στο να καταστήσει τα ελληνικά πολιτιστικά προϊόντα ανταγωνιστικά στηριζόµενοι στη 
µοναδικότητα του ελληνικού πολιτιστικού προϊόντος που δεν είναι άλλο από την ελληνική 
πολιτιστική παράδοση και τη σύνδεσή της µε τον αρχαίο ελληνικό πολιτισµό. Ταυτόχρονα το 
κράτος συνδέει τον πολιτισµό µε άλλες πτυχές της οικονοµικής δραστηριότητας όπως είναι ο 
τουρισµός εκµεταλλευόµενο το συγκριτικό πλεονέκτηµα που διαθέτει η χώρα µας αναφορικά 
µε το τουριστικό προϊόν. Η σχέση ανάµεσα στον τουρισµό και στον πολιτισµό καθίσταται 
πολύπλοκη. Ο ελληνικός πολιτισµός ευνοείται από την ύπαρξη ξένων τουριστών στη χώρα 
µας αλλά και ο τουρισµός χρησιµοποιεί τον ελληνικό πολιτισµό ως µέσο έλξης τουριστών. 

Το κράτος, όπως ήδη αναφέρθηκε, αποσύρεται από το ρόλο του παραγωγού και 
διατηρεί ή καλλίτερα ενισχύει το ρόλο του ρυθµιστή. Αυτό στην ουσία σηµαίνει ότι το 
κράτος δηµιουργεί το ρυθµιστικό πλαίσιο που είναι απαραίτητο για να λειτουργήσει 
ικανοποιητικά η αγορά. Ταυτόχρονα το κράτος έχει επενδύσει σε υποδοµές, απαραίτητες για 
την ανάπτυξη του πολιτιστικού τοµέα, οι οποίες δηµιουργούν σηµαντικές εξωτερικές 
οικονοµίες οι οποίες διαχέονται προς όλους. Η δοµή της αγοράς είναι ανταγωνιστική. 
∆ραστηριοποιούνται πλήθος επιχειρήσεις είτε είναι κερδοσκοπικές είτε είναι µη 
κερδοσκοπικές (κοινωνικές επιχειρήσεις, Μη Κυβερνητικοί Οργανισµοί). ∆ηµιουργούνται 
δίκτυα (εθνικά ή και διεθνή) στα οποία δραστηριοποιούνται πλήθος ελληνικών επιχειρήσεων. 
Μέσα από τα δίκτυα δίνεται η δυνατότητα και σε µικρού µεγέθους επιχειρήσεις να παρέχουν 
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. ∆ιατηρείται ο δηµόσιος χαρακτήρας των µουσείων, 
βιβλιοθηκών, αρχαιολογικών χώρων κλπ, ταυτόχρονα δίνεται και η δυνατότητα και 
παρέχονται και οι ευκολίες της περαιτέρω εδραίωσης του ιδιωτικού τοµέα και σε αυτούς τους 
χώρους (ιδιωτικά µουσεία, βιβλιοθήκες κλπ). Η χρήση των νέων τεχνολογιών και του 
διαδικτύου επιδρά καθοριστικά στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και στην ανάπτυξη και 
σηµαντικών κλάδων του τοµέα του πολιτισµού. Ο τρόπος προβολής και διάθεσης του 
πολιτιστικού προϊόντος στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό στο διαδίκτυο και στη χρήση των νέων 
τεχνολογιών στο χώρο του πολιτισµού (ψηφιακός πολιτισµός, εικονική πραγµατικότητα κλπ). 
Ολοένα και περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο του 
πολιτισµού εκσυγχρονίζονται τεχνολογικά, στηρίζουν τη λειτουργία τους σε αυτές τις νέες 
τεχνολογίες.  Η ποιότητα παροχής των πολιτιστικών υπηρεσιών και γενικότερα του 
πολιτιστικού προϊόντος έχει αναβαθµιστεί σηµαντικά. Υπάρχει µία ισορροπία ανάµεσα στο 
χώρο του θεάµατος και στο χώρο του βιβλίου, των αρχαιολογικών τόπων κλπ.  

Η παγκοσµιοποίηση, η χρήση του διαδικτύου και γενικότερα η ανάπτυξη των νέων 
τεχνολογιών στο χώρο του πολιτισµού δηµιουργεί νέες αξίες, πρότυπα και συµπεριφορές. Η 
αλλαγή που έχει επέλθει στους κύκλους ζωής (δηλαδή η «εξαφάνιση» του ορίου µεταξύ του 
πρώτου κύκλου – εκπαίδευση – και του δεύτερου κύκλου – εργασία -) και στις 
καταναλωτικές συνθήκες και  στις συνθήκες διαβίωσης, καθώς και η ανάγκη παραγωγικής 
αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου φέρνουν πιο κοντά σε επαφή τον πολίτη µε τον 
πολιτισµό. Ο πολίτης απολαµβάνει πλήθος πολιτιστικών υπηρεσιών από το σπίτι του χάρη 
στην πρόοδο των νέων τεχνολογιών. Η συγχώνευση της τηλεόρασης και του ηλεκτρονικού 
υπολογιστή προκαλεί τεράστιες πολιτιστικές επιπτώσεις. Το σύνολο των ελλήνων πολιτών 
έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε πολιτιστικά αγαθά. Έχει τη δυνατότητα επιλογής µεταξύ 
διαφορετικών επιπέδου πολιτιστικών προϊόντων. Ωθείται, µέσα από την ίδια την 
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αναµόρφωση του εκπαιδευτικού συστήµατος και γενικότερα την άσκηση πολιτικής, προς τη 
διατήρηση, ανάπτυξη και προώθηση της ελληνικής παράδοσης. Συµµετέχει ενεργά στο 
ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και συνδιαµορφώνει το ευρωπαϊκό πολιτιστικό πρότυπο διατηρώντας 
την ελληνική πολιτιστική του ταυτότητα. Ο ρόλος των µη κερδοσκοπικών εταιρειών είναι 
ιδιαίτερα σηµαντικός και µεγάλο τµήµα της ελληνικής κοινωνίας αποδέχεται µία άλλη 
κουλτούρα επιχείρησης. Ο πολιτισµός είναι ο χώρος µέσα από τον οποίο αναπτύσσεται µία 
σηµαντική οικονοµική δραστηριότητα αλλά ταυτόχρονα είναι και ο χώρος επικοινωνίας των 
λαών, των διαφορετικών µειονοτήτων. Το εκπαιδευτικό σύστηµα είναι πλέον 
προσαρµοσµένο στο να καλλιεργήσει στο µαθητή την αγάπη, το ενδιαφέρον αλλά και την 
ενασχόληση µε τον πολιτισµό. Σηµαντικές κοινωνικές αξίες αναπτύσσονται και διαχέονται 
µέσα από τις ίδιες τις πολιτιστικές δραστηριότητες. Η ελληνική κοινωνία δεν φοβάται τα ξένα 
πολιτιστικά πρότυπα. Τα αποδέχεται, δέχεται επιρροές από αυτά, αλλά ταυτόχρονα και τα 
επηρεάζει. Η αυξανόµενη είσοδος των µεταναστών στην ελληνική κοινωνία δηµιουργεί νέα 
δεδοµένα. Η ελληνική κοινωνία µετεξελίσσεται σε µία ελληνοκεντρική πολυπολιτισµική 
κοινωνία, όπου διαφορετικοί πολιτισµοί συνυπάρχουν και δεν αντιστρατεύεται ο ένας τον 
άλλον, δίνοντας όµως ιδιαίτερο βάρος στην ελληνική πολιτιστική παράδοση.  

Η δυναµική της ελληνικής οικονοµίας, οι ανάγκες που δηµιουργούνται στα πλαίσια 
της παγκοσµιοποίησης και των αλλαγών στους κύκλους ζωής και στις καταναλωτικές 
συνθήκες και στις συνθήκες διαβίωσης, προκαλούν και νέα δεδοµένα στο χώρο της έρευνας – 
τεχνολογίας – καινοτοµίας. Η ανάγκη του κόσµου για νέου τύπου πολιτιστικά προϊόντα, για 
πολιτιστικά προϊόντα υψηλής ποιότητας αφενός και η δυνατότητα χρήσης των νέων 
τεχνολογιών από το µεγαλύτερο µέρος της κοινωνίας, οδηγούν στην ανάπτυξη της έρευνας, 
στην παραγωγή νέας τεχνολογίας και στη δηµιουργία νέων καινοτοµικών προϊόντων. Το 
κράτος, µε δεδοµένους τους δηµοσιονοµικούς περιορισµούς όπως περιγράψαµε 
προηγουµένως, σχεδιάζει και ενισχύει την έρευνα στον τοµέα του πολιτισµού. Η έρευνα 
γίνεται είτε σε πανεπιστήµια και σε άλλους δηµόσιους φορείς (π.χ. Ινστιτούτα) είτε σε 
ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες θα ωφεληθούν από τη χρησιµοποίηση του εν λόγω προϊόντος. Η 
τεχνολογία κατευθύνεται κυρίως στην παραγωγή ήχου, εικόνας και έντυπου υλικού. 
∆ηµιουργούνται καινοτοµικά προϊόντα στο χώρο του οπτικοακουστικού υλικού, του 
θεάµατος και γενικότερα της εικόνας. ∆ηµιουργούνται επίσης καινοτοµικά προϊόντα τα οποία 
έχουν σχέση µε την παράδοση, την ανάπτυξη και τη διάδοση της ελληνικής παράδοσης. Ως 
εκ τούτου η έρευνα και τεχνολογία είναι εστιασµένη στη διατήρηση της ελληνικής 
πολιτιστικής παράδοσης, στην τελειοποίηση των νέων τεχνολογιών στο χώρο του πολιτισµού 
για την παραγωγή πολιτιστικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και αξίας, στην διανοµή και 
διάχυση των ελληνικών πολιτιστικών προϊόντων. 
 
3.4. ΤΡΙΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ : ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 
 Οι καθοριστικοί παράγοντες του πολιτισµού σε αυτό το σενάριο είναι η παγκοσµιοποίηση, 
η εµπορευµατοποίηση του πολιτισµού, το άνοιγµα των αγορών και ο ρόλος του κράτους. 
 Στα πλαίσια αυτού του σεναρίου το φαινόµενο της παγκοσµιοποίησης, της 
γενικότερης εµπορευµατοποίησης και της εισβολής του αµερικάνικου, κυρίως, πολιτιστικού 
προτύπου, επηρεάζουν σηµαντικά τις σχέσεις ανάµεσα στο δηµόσιο και στο ιδιωτικό και 
ειδικότερα το ρόλο του κράτους. 
 Το κράτος διαθέτει ξεκάθαρη εθνική πολιτιστική πολιτική η οποία επικεντρώνεται 
στην απόσυρση του κράτους από τον πολιτιστικό τοµέα, στην ιδιωτικοποίηση των 
υπαρχόντων δηµόσιων δοµών στον εν λόγω τοµέα, στην αποκλειστική παραγωγή 
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πολιτιστικών προϊόντων και υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τοµέα. Περιορίζεται σηµαντικά το 
µέγεθος της εθνικής δηµόσιας διοίκησης στον τοµέα του πολιτισµού και διευρύνεται το 
φάσµα των παρεµβάσεων του κράτους στο νοµοθετικό πλαίσιο. Η απόσυρση του κράτους 
από τον πολιτιστικό τοµέα (είτε µε τη µορφή του παραγωγού είτε µε τη µορφή του 
χρηµατοδότη) δηµιουργεί νέα δεδοµένα. Οι όποιες αλλαγές γίνονται στο εκπαιδευτικό 
σύστηµα αναφορικά µε τη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε τον πολιτισµό 
υπαγορεύονται από τις ίδιες τις ανάγκες της αγοράς. 

Στα πλαίσια αυτού του σεναρίου ενισχύεται σηµαντικά ο ρόλος του ιδιωτικού τοµέα 
τόσο στο θέµα της παραγωγής όσο και στο θέµα της χρηµατοδότησης πολιτιστικών 
υπηρεσιών και προϊόντων. Η αγορά τείνει να λάβει τη µορφή του µονοπωλιακού 
ανταγωνισµού (ή και του ολιγοπωλίου) παρόλο που το κράτος προσπαθεί να ενισχύσει τον 
ανταγωνισµό. Η τάση αυτή συνεπάγεται σε µεγάλο βαθµό από το µικρό µέγεθος της αγοράς 
που δίνει τη δυνατότητα σε κάποιες µεγάλες επιχειρήσεις να γίνουν ακόµη µεγαλύτερες. Οι 
επιχειρήσεις προσδιορίζουν το τι θα παραχθεί και σε ποια τιµή θα πωληθεί το εν λόγω 
πολιτιστικό προϊόν. Στα πλαίσια µιας τέτοιας αγοράς µπορεί να συναντήσουµε τόσο 
κερδοσκοπικές όσο και µη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις η δύναµη των οποίων µάλλον πρέπει 
να θεωρείται περιορισµένη. 

Η ιδιωτικοποίηση του πολιτισµού επηρεάζει σηµαντικά και την κοινωνία 
δηµιουργώντας ανισότητες στην πρόσβαση σε πολιτιστικά προϊόντα και υπηρεσίες. Ο 
πολιτισµός «γίνεται» υπόθεση των λίγων. Επικρατεί η λογική της αγοράς που καθορίζει τι θα 
παραχθεί. Ως αντίδραση απέναντι στην ιδιωτικοποίηση των παρεχόµενων πολιτιστικών 
υπηρεσιών και προϊόντων δηµιουργείται ένα κίνηµα παραγωγής και διάδοσης πολιτισµού στη 
βάση µη κερδοσκοπικών κινήτρων. Στα πλαίσια αυτά εντάσσονται και µειονότητες και οι 
µετανάστες για τη διάδοση του δικού τους πολιτισµού. 

Επικρατεί µία δυαδικότητα ανάµεσα σε ξένα πολιτιστικά πρότυπα (κυρίως 
αµερικάνικο πολιτιστικό πρότυπο) και την ελληνική πολιτιστική παράδοση. Οι προτιµήσεις 
των καταναλωτών προς ποιοτικά ή προς πολιτιστικά προϊόντα υποδεέστερης ποιότητας, προς 
ξένα πολιτιστικά πρότυπα  ή προς την ελληνική πολιτιστική παράδοση καθορίζουν το χώρο 
στον οποίο δραστηριοποιούνται οι εταιρείες στο χώρο του πολιτισµού. ∆ηλαδή αν θα 
ασχοληθούν µε την παραγωγή – διανοµή και διάχυση ελληνικών πολιτιστικών προϊόντων ή 
µε τη διανοµή των ξένων πολιτιστικών προϊόντων. Η πρόοδος στις νέες τεχνολογίες στο χώρο 
του διαδικτύου καθιστούν εύκολη και δυνατή την γρήγορη διάχυση των ξένων πολιτιστικών 
προτύπων στη χώρα µας. 

Η έρευνα προσδιορίζεται από τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Γίνεται είτε στα 
πανεπιστήµια – ινστιτούτα για λογαριασµό των επιχειρήσεων είτε απευθείας στις ίδιες τις 
επιχειρήσεις. Ο χώρος δραστηριοποίησης της έρευνας και τεχνολογίας είναι κυρίως ο χώρος 
των οπτικοακουστικών µέσων, του θεάµατος και της µουσικής και του µάρκετιγκ των 
πολιτιστικών προϊόντων. 
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4. ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ – ΣΕΝΑΡΙΑ 
 
4.1. Σενάριο «Ηλύσια Πεδία» 
 Η δοµή του διεθνούς συστήµατος βασίζεται σε ένα συνεργασιακό µοντέλο (είτε 
µονοπολικό, είτε πολυπολικό). Η Παγκόσµια ∆ιακυβέρνηση, ωστόσο, δεν θεωρείται πιθανό 
σενάριο. Ο ρόλος και η επιρροή διεθνών θεσµών, οργανισµών και η τήρηση των κανόνων 
διεθνούς δικαίου είναι σε αρκετά υψηλό επίπεδο. Οι διατλαντικές σχέσεις είναι σε γενικές 
γραµµές οµαλές και έχει επιτευχθεί µια άτυπη συµφωνία για κατανοµή ρόλων µεταξύ ΗΠΑ 
& ΕΕ. Η δοµή της ΕΕ είναι πλέον πολύ κοντά στο µοντέλο της οµοσπονδιακής Ευρώπης. 
Όσον αφορά στην ΚΕΠΑΑ και την ευρωπαϊκή αµυντική βιοµηχανία, έχει επιτευχθεί 
ουσιαστική πρόοδος και γοργή πορεία προς µια κοινή ευρωπαϊκή αµυντική ικανότητα.  
 Παρατηρείται σαφής βελτίωση όσον αφορά στο οικονοµικό χάσµα Βορρά-Νότου, τα 
προβλήµατα «Γκρίζας Περιοχής» (υπερπληθυσµός, θρησκευτικός εξτρεµισµός, 
µετανάστευση, κλπ.), ενώ η αντιµετώπιση των “Ασύµµετρων απειλών» (τροµοκρατία, 
οργανωµένο έγκληµα) είναι επιτυχηµένη. Η διαχείριση των παγκόσµιων 
περιβαλλοντολογικών προβληµάτων εξελίσσεται οµαλά, ενώ στον τοµέα της ενέργειας 
υπάρχουν σηµαντικές εξελίξεις µε την εκµετάλλευση νέων, φιλικών προς το περιβάλλον, 
µορφών ενέργειας (απεξάρτηση από πετρέλαιο θα έχει επιπτώσεις στους διεθνείς 
συσχετισµούς ισχύος). Η µετανάστευση είναι οµαλή, ελεγχόµενη και ωφελεί και τις δυο 
πλευρές.  

Όσον αφορά στις περιφερειακές τάσεις, τα Βαλκάνια χαρακτηρίζονται από επίλυση 
των προβληµάτων, ανάπτυξη, ένταξη στην ΕΕ, ενώ στην Τουρκία παρατηρείται υλοποίηση 
των µεταρρυθµίσεων, πλήρης εκδηµοκρατισµός, ένταξη στην ΕΕ και ειρηνική επίλυση των 
προβληµάτων µε Ελλάδα (καθώς και Κυπριακού). Στη Μέση Ανατολή έχουµε επίλυση του 
Παλαιστινιακού, σταθεροποίηση και εκδηµοκρατισµό του Ιράκ, δηµοκρατικές 
µεταρρυθµίσεις και οικονοµική ανάπτυξη στα περισσότερα αραβικά κράτη και γενικότερη 
µεταµόρφωση της ευρύτερης περιοχής. 

Οι συνέπειες των εξελίξεων αυτών για την ελληνική ασφάλεια είναι σηµαντικές. Η 
Ελλάδα είναι ασφαλής στο πλαίσιο ΕΕ-ΝΑΤΟ. Όσον αφορά στο δηµογραφικό ζήτηµα, 
παρατηρείται οριακή αύξηση του πληθυσµού και ευρεία ενσωµάτωση των µεταναστών στην 
ελληνική κοινωνία. Για την κάλυψη των αναγκών των ελληνικών ενόπλων δυνάµεων 
υλοποιείται πλήρως η σχεδιασµένη µεταρρύθµιση µε τη δηµιουργία ηµι-επαγγελµατικού 
στρατού, µε βασικές αποστολές τη συµµετοχή στον ευρωπαϊκό στρατό, τις ειρηνευτικές 
επιχειρήσεις και την αντιµετώπιση των λεγόµενων «ασύµµετρων απειλών». Για τις υπηρεσίες 
ασφαλείας υπάρχει ανάγκη αυξανόµενων επενδύσεων στην εκπαίδευση και εξοπλισµό µε 
στόχο την αντιµετώπιση των λεγόµενων «ασύµµετρων απειλών» (τροµοκρατία, διεθνικό 
οργανωµένο έγκληµα, αλλά και λαθροµετανάστευση). Επίσης, είναι σαφής η ανάγκη 
αναβάθµισης των δυνατοτήτων του µηχανισµού διαχείρισης καταστροφών. Ως αποτέλεσµα 
ενός τέτοιου διεθνούς περιβάλλοντος θα επέλθει σταδιακά σηµαντική µείωση των ελληνικών 
στρατιωτικών δαπανών. Ως ποσοστό του ΑΕΠ αυτές εν πολλοίς θα κυµανθούν περίπου στον 
µέσο όρο της ΕΕ. Ταυτόχρονα, θα υπάρξει εξορθολογισµός και αναδιάρθρωση 
προϋπολογισµού άµυνας προς όφελος συστηµάτων υψηλής τεχνολογίας και µονάδων για την 
αντιµετώπιση ασύµµετρων απειλών. Στα πλαίσια µίας συνεχώς αυξανόµενης εµβάθυνσης της 
ευρωπαϊκής αµυντικής ολοκλήρωσης (ΚΕΠΑΑ) θα δηµιουργηθεί η υποχρέωση, στη βάση 
κάποιων κριτηρίων, συµµετοχής στον κοινό προϋπολογισµό άµυνας της ΕΕ καθώς σταδιακά 
ενισχύεται ο ευρωπαϊκός αµυντικός πυλώνας.  Τούτων δοθέντων, και δεδοµένης της πορείας 
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ευρωπαϊκής αµυντικής ολοκλήρωσης αναµένεται η πλήρης και οργανική ένταξη της 
ελληνικής αµυντικής βιοµηχανίας στον Ευρωπαϊκό καταµερισµό εργασίας στην παραγωγή 
στρατιωτικού υλικού και συστηµάτων µε βάση καθαρά κριτήρια αποτελεσµατικότητας και 
ανταγωνιστικότητας καθώς και συµµετοχή σε κοινά ερευνητικά προγράµµατα. Η οργανική 
αυτή ένταξη και διασύνδεση θα επιφέρει εκτεταµένη αναδιάρθρωση του κλάδου και 
οργάνωση της ελληνικής αµυντικής βιοµηχανίας σε επίπεδο πολλών µικρών και ευέλικτων 
εταιρειών υψηλής τεχνολογίας µε εξειδίκευση σε προϊόντα εντάσεως υψηλής τεχνολογίας 
(π.χ. τηλεπικοινωνίες) και έµφαση σε εξειδικευµένα συστήµατα ειδικών επιχειρήσεων (tailor 
made products). Ως αποτέλεσµα αυτής της αναδιάρθρωσης του κλάδου, οι µικρές εταιρίες 
χαµηλής έντασης κεφαλαίου και γνώσης αποχωρούν από τον κλάδο ενώ παραµένουν σε 
λειτουργία τεχνολογικά ικανές εταιρίες, και εταιρίες µε συµβάσεις τύπου single – source. Το 
διαµορφούµενο περιβάλλον ασφάλειας επιτρέπει την χάραξη µακρόπνοης στρατηγικής 
(10ετή) σε θέµατα επιστηµονικής και τεχνολογικής πολιτικής µε αύξηση της χρηµατοδότησης 
σε στρατηγικού τύπου έρευνα.    
 
4.2. Σενάριο «Ιανός» 
 Η δοµή του διεθνούς συστήµατος βασίζεται σε ένα µονοπολικό-ηγεµονικό ή 
πολυπολικό-συγκρουσιακό µοντέλο (µε την Κίνα ως το πιθανότερο αντίπαλο δέος για τις 
ΗΠΑ). Ο ρόλος και η επιρροή διεθνών θεσµών, οργανισµών και η τήρηση των κανόνων 
διεθνούς δικαίου είναι σχετικά περιορισµένοι. Οι διατλαντικές σχέσεις χαρακτηρίζονται από 
περιοδικές αναταράξεις. Η δοµή του σκληρού πυρήνα της ΕΕ είναι πλέον πολύ κοντά στο 
µοντέλο της οµοσπονδιακής Ευρώπης, ενώ για άλλα κράτη-µέλη η επιλογή είναι η χαλαρή 
Ένωση (Κοινή Αγορά). Όσον αφορά στην ΚΕΠΑΑ και την ευρωπαϊκή αµυντική βιοµηχανία, 
ο ρυθµός προόδου είναι µάλλον αργός.  
 Παρατηρείται στασιµότητα ή ελαφρά αλλαγή (µικρή επιδείνωση ή βελτίωση) στο 
οικονοµικό χάσµα Βορρά-Νότου, καθώς και στη διαχείριση των προβληµάτων «Γκρίζας 
Περιοχής» (υπερπληθυσµός, θρησκευτικός εξτρεµισµός, µετανάστευση, κλπ.), ενώ οι 
λεγόµενες «ασύµµετρες απειλές» (τροµοκρατία, οργανωµένο έγκληµα) τίθενται µεν υπό 
σχετικό έλεγχο, αλλά παραµένουν σοβαρές απειλές. Η διαχείριση των περισσοτέρων 
παγκόσµιων περιβαλλοντολογικών προβληµάτων εξελίσσεται οµαλά, ενώ στον τοµέα της 
ενέργειας συνεχίζεται η εξάρτηση από πετρέλαιο και άνθρακα. Μεταναστευτικά ρεύµατα 
προκαλούν τοπικά-περιφερειακά προβλήµατα και εντάσεις. 
 Όσον αφορά στις περιφερειακές τάσεις, τα Βαλκάνια χαρακτηρίζονται από τη 
διατήρηση σχετικής σταθερότητας χωρίς επίλυση προβληµάτων, ενώ στην Τουρκία 
σηµειώνεται περιορισµένη υλοποίηση µεταρρυθµίσεων, επίτευξη ειδικής σχέσης µε ΕΕ (όχι 
πλήρους ένταξης) και µη-επίλυση προβληµάτων µε Ελλάδα. Στη Μέση Ανατολή 
επιτυγχάνεται η επίλυση του Παλαιστινιακού και η σταθεροποίηση του Ιράκ, αλλά η 
γενικότερη περιφερειακή αστάθεια διατηρείται σε αρκετά υψηλά επίπεδα.  
 Οι συνέπειες των εξελίξεων αυτών για την ελληνική ασφάλεια είναι σηµαντικές. Η 
Ελλάδα είναι σχετικά ασφαλής στο πλαίσιο µιας χαλαρής ΕΕ (ή σε ατλαντικό-ηγεµονικό 
περιβάλλον). Όσον αφορά στο δηµογραφικό ζήτηµα, παρατηρείται οριακή αύξηση του 
πληθυσµού και ενσωµάτωση των µεταναστών κατά περίπτωση ή σύµφωνα µε τους κανόνες 
της αγοράς. Για την κάλυψη των αναγκών των ελληνικών ενόπλων δυνάµεων υλοποιείται 
πλήρως η σχεδιασµένη µεταρρύθµιση µε τη δηµιουργία ηµι-επαγγελµατικού, ευέλικτου 
στρατού Ταχείας Αντίδρασης, µε βασικές αποστολές τόσο την αποτροπή της Τουρκίας, όσο 
και τη συµµετοχή στον ευρωπαϊκό στρατό, τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις και την 
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αντιµετώπιση των λεγόµενων «ασύµµετρων απειλών». Για τις υπηρεσίες ασφαλείας υπάρχει 
ανάγκη αυξανόµενων επενδύσεων στην εκπαίδευση και εξοπλισµό µε στόχο την 
αντιµετώπιση των λεγόµενων «ασύµµετρων απειλών» (τροµοκρατία, διεθνικό οργανωµένο 
έγκληµα, αλλά και λαθροµετανάστευση). Επίσης, είναι σαφής η ανάγκη αναβάθµισης των 
δυνατοτήτων του µηχανισµού διαχείρισης καταστροφών. Ανάλογα µε το φάσµα στο οποίο 
κινείται το σενάριο αναµένεται µικρή έως αρκετά σηµαντική µείωση των ελληνικών 
στρατιωτικών δαπανών µε ταυτόχρονη αναδιάρθρωση και εξορθολογισµό του 
προϋπολογισµού εθνικής άµυνας µε στόχο την αύξηση της αποτελεσµατικότητας των 
επενδυόµενων πόρων. Στα πλαίσια αυτά θα επέλθει µερική ή και εκτεταµένη αναδιάρθρωση 
του κλάδου της ελληνικής αµυντικής βιοµηχανίας όπου αυτοδύναµα ανταγωνιστικές θα είναι 
µόνον οι εταιρίες έντασης κεφαλαίου και γνώσης. Οι λοιπές επιχειρήσεις του κλάδου θα 
υποστηρίζονται κατά περίπτωση από το δηµόσιο ανάλογα µε τη σηµασία τους στο ελληνικό 
αµυντικό σχεδιασµό αλλά και στην ελληνική οικονοµία ή, κατά περίπτωση θα κλείνουν. 
Παραδείγµατος χάρη, κάποιες κρίσιµης σηµασίας δηµόσιες εταιρίες (στη βάση διαφόρων 
κριτηρίων) συνεχίζουν να λειτουργούν υποστηριζόµενες. Ουσιαστικά επέρχεται µία 
αριθµητική συρρίκνωση στον κλάδο και είναι πιθανή η ανάδυση Εθνικών Πρωταθλητών. Οι 
ελληνικές επιχειρήσεις που απαρτίζουν τον αναδιαρθρωµένο κλάδο αυξάνουν τις 
υπεργολαβίες και την συµµετοχή τους στην κατασκευή δευτερευόντων µερών οπλικών 
συστηµάτων ευρωπαίων και / ή αµερικανών κατασκευαστών, ως θετική συνάρτηση του 
ρυθµού αύξησης του ποσοστού των εξοπλισµών επί του συνόλου αµυντικών δαπανών. Η 
προώθηση των τεχνολογικών συνεργασιών στηρίζεται σε κριτήρια συµµαχιών µονόδροµης 
(one-way) επιρροής (δηλ. ΗΠΑ/ΕΕ→Ελλάδα), συνέπεια του οποίου είναι η µεταφορά 
τεχνογνωσίας και τεχνολογίας.   

 
4.3. Σενάριο «Αρµαγεδδών» 
 Η δοµή του διεθνούς συστήµατος είναι χαοτική, είτε λόγω ανατροπής της ηγεµονικής 
θέσης των ΗΠΑ, είτε λόγω επικράτησης τάσης αποµονωτισµού στη χώρα αυτή. Ο ρόλος και 
η επιρροή διεθνών θεσµών, οργανισµών και η τήρηση των κανόνων διεθνούς δικαίου είναι 
σχεδόν ανύπαρκτοι. Έχει σηµειωθεί ρήγµα στις διατλαντικές σχέσεις, ενώ η ΕΕ 
χαρακτηρίζεται από έλλειψη συνοχής και κίνδυνος διάλυσής της. Η δοµή του σκληρού 
πυρήνα της ΕΕ είναι πλέον πολύ κοντά στο µοντέλο της οµοσπονδιακής Ευρώπης, ενώ για 
άλλα κράτη-µέλη η επιλογή είναι η χαλαρή Ένωση (Κοινή Αγορά). Όσον αφορά στην 
ΚΕΠΑΑ και την ευρωπαϊκή αµυντική βιοµηχανία, δεν υπάρχει καµία πρόοδος.  
 Παρατηρείται επιδείνωση στο οικονοµικό χάσµα Βορρά-Νότου, καθώς και στη 
διαχείριση των προβληµάτων «Γκρίζας Περιοχής» (υπερπληθυσµός, θρησκευτικός 
εξτρεµισµός, µετανάστευση, κλπ.), ενώ οι λεγόµενες «ασύµµετρες απειλές» (τροµοκρατία, 
οργανωµένο έγκληµα) είναι πλέον εκτός ελέγχου. Ένα ή περισσότερα παγκόσµια 
περιβαλλοντολογικά προβλήµατα είναι εκτός ελέγχου µε σοβαρές τοπικές ή παγκόσµιες 
συνέπειες, ενώ παρατηρείται και έλλειψη ενέργειας. Τα µαζικά µεταναστευτικά ρεύµατα 
προκαλούν σοβαρά προβλήµατα και εντάσεις. 
 Όσον αφορά στις περιφερειακές τάσεις, τα Βαλκάνια επιστρέφουν στην εποχή της 
«πυριτιδαποθήκης», ενώ στην Τουρκία υπάρχει εσωτερική αστάθεια, αναζωπύρωση του  
ισλαµικού και κουρδικού προβλήµατος, αδυναµία ένταξης στην ΕΕ, επιθετική εξωτερική 
πολιτική και όξυνση προβληµάτων µε Ελλάδα. Στη Μέση Ανατολή τα διάφορα προβλήµατα 
ξεφεύγουν από τον έλεγχο και µεταµορφώνουν την περιοχή σε πεδίο ανοικτών συγκρούσεων.  
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 Οι συνέπειες των εξελίξεων αυτών για την ελληνική ασφάλεια είναι σηµαντικές. Η 
Ελλάδα είναι ανασφαλής σε διχασµένη-ανταγωνιστική ΕΕ ή σε γενικότερο συγκρουσιακό 
περιβάλλον Βορρά-Νότου (µε ειδικότερα προβλήµατα µε Τουρκία και/ή Βαλκάνια και/ή 
Μεσόγειο-Μέση Ανατολή. Όσον αφορά στο δηµογραφικό ζήτηµα, παρατηρείται οριακή 
αύξηση του πληθυσµού και φραγµός στην είσοδο των µεταναστών (ενώ παρατηρείται 
προσπάθεια δηµιουργίας «τεχνητών µειονοτήτων»).  
 Για την κάλυψη των αναγκών των ελληνικών ενόπλων δυνάµεων καθίσταται 
αναγκαία η επιστροφή σε --µεγάλου µεγέθους-- στρατό κληρωτών, µε αυξηµένο αριθµό 
µονίµων στελεχών, µε έµφαση στην αποτροπή εξωτερικών απειλών και την αντιµετώπιση 
των λεγόµενων «ασύµµετρων απειλών». Ο ρόλος των υπηρεσιών ασφαλείας είναι αυξηµένος 
τόσο για αντιµετώπιση των λεγόµενων «ασύµµετρων απειλών» (τροµοκρατία, διεθνικό 
οργανωµένο έγκληµα), αλλά και τον αυστηρό έλεγχο των (λαθρο)-µεταναστών. Επίσης, είναι 
σαφής η ανάγκη αναβάθµισης των δυνατοτήτων του µηχανισµού διαχείρισης καταστροφών.   
 Στα πλαίσια αυτού του σεναρίου οι ΕΕ∆ προσανατολίζονται προς υπερ-εξοπλισµένες 
µεραρχίες Ταχείας Αντίδρασης µε δυνατότητα επιθετικογενούς χτυπήµατος παράλληλα µε 
την ενίσχυση συστηµάτων επίδειξης ισχύος (βαλλιστικοί πύραυλοι και πύραυλοι Cruise ). Οι 
ελληνικές αµυντικές δαπάνες παραµένουν στα σηµερινά ή πιθανόν και µεγαλύτερα επίπεδα 
σε περίπτωση ακραίων εξελίξεων και αυξηµένων κινδύνων. Η δυνατότητα διατήρησης στα 
σηµερινά επίπεδα ή και αύξησης των αµυντικών δαπανών θα εξαρτηθεί από τους ρυθµούς 
µεγέθυνσης της εθνικής οικονοµίας ενώ για να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα των 
επενδυόµενων πόρων (ήτοι η αγοραστική δύναµη του προϋπολογισµού εθνικής άµυνας) είναι 
υποχρεωτικός ο εξορθολογισµός του καθώς οι αυξηµένες αµυντικές ανάγκες δεν µπορούν να 
καλυφθούν αποκλειστικά και µόνο µε αυξήσεις των δαπανών λόγω του εισοδηµατικού 
περιορισµού. Έτσι, δηµιουργείται η ανάγκη βελτίωσης της σχέσης εγχωρίως παραγοµένων 
προς εισαγόµενα ολοκληρωµένα συστήµατα, στο µείγµα εξοπλισµού των ενόπλων δυνάµεων 
ούτως ώστε να λειτουργεί αποτελεσµατικότερα ο µηχανισµός ανατροφοδότησης από την 
άµυνα στην εθνική οικονοµία. Στα πλαίσια αυτά υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης της εγχώριας 
ΕΤΑ ενώ διατηρείται (ή και ενισχύεται σε ακραία σενάρια) ο υψηλός δηµόσιος 
παρεµβατισµός και προστατευτισµός. Λόγω των αυξηµένων αµυντικών αναγκών αναµένεται 
ενδυνάµωση, µερική αυτονόµηση και οργάνωση της εθνικής αµυντικής βιοµηχανίας περίπου 
στα πρότυπα του Ισραήλ υπό τον περιορισµό πάντοτε τόσο του εισοδηµατικού επιπέδου της 
χώρας όσο και της τεχνολογικής της ανάπτυξης. Ο κλάδος συγκεντρώνεται γύρω από τις 
µεγάλες παραδοσιακές βιοµηχανίες της χώρας που συνεχίζουν να αποτελούν το κορµό της 
ελληνικής αµυντικής βιοµηχανίας.  
 Ταυτόχρονα, υπάρχουν κατά περίπτωση συνεργασίες µε διάφορες χώρες. Στο 
εσωτερικό του κλάδου, εντοπίζεται ένας «δυϊσµός» µε τις συνήθως µικρότερου µεγέθους 
ιδιωτικές εταιρείες να δίνουν έµφαση σε τοµείς παραγωγής που αφορούν συστήµατα υψηλής 
τεχνολογίας και έντασης γνώσης ενώ οι (ηµι)δηµόσιες χαρακτηρίζονται από παραγωγή 
έντασης κεφαλαίου. Οι τεχνολογικές προτεραιότητες στρέφονται προς την ανάπτυξη του 
reverse engineering και την προσπάθεια κάλυψης βραχυχρόνιων αναγκών. Ταυτόχρονα, 
έχουµε την πιθανή ανάδυση και προστασία Εθνικών Πρωταθλητών ενώ για οικονοµικούς 
λόγους (αλλά και λόγους διεθνούς πολιτικής) εντείνεται η προσπάθεια για εξαγωγική 
δραστηριότητα.  
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5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
 
Η Οµάδα Εργασίας χρησιµοποιώντας ως βάση τα συµπεράσµατα τα οποία προέκυψαν από 
την ανάλυση των θεµάτων σχετικά µε την  διάγνωση προβληµάτων περιβάλλοντος, τον 
διάλογο γύρο από το θέµα του περιβάλλοντος και τις πολιτικές και εξελίξεις στον χώρο του 
περιβάλλοντος, προσπάθησε να διαµορφώσει πιθανά σενάρια εξέλιξης της περιβαλλοντικής 
κατάστασης  στην Ελλάδα την περίοδο που εξετάζει η Τεχνολογική Προοπτική ∆ιερεύνηση, 
και επιπλέον επιχείρησε να «ιεραρχήσει» τα περιβαλλοντικά προβλήµατα στον Ελλαδικό 
χώρο.  
Η Οµάδα θεώρησε ότι το πλαίσιο περιβαλλοντικής πολιτικής που έχει διαµορφωθεί στην ΕΕ, 
παρ ότι δεν είναι το βέλτιστο, έχει ένα βαθµό επάρκειας για την αντιµετώπιση περιφερειακών 
ή εθνικών περιβαλλοντικών προβληµάτων. Εποµένως, κατά την οµάδα εργασίας, η εξέλιξη 
της περιβαλλοντικής  κατάστασης στην Ελλάδα εξαρτάται σηµαντικά από τον βαθµό 
ενσωµάτωσης και εφαρµογής της περιβαλλοντικής πολιτικής. 
Εποµένως η Οµάδα θεωρεί ότι:  
(ι) το θεσµικό πλαίσιο περιβαλλοντικής πολιτικής το οποίο έχει διαµορφωθεί στην ΕΕ 
προσφέρει µια επαρκή βάση για εφαρµογή περιβαλλοντικής πολιτικής στην Ελλάδα. 
(ιι) ο πιο σηµαντικός παράγοντας για την υιοθέτηση της πολιτικής αυτής είναι η εφαρµογή 
του θεσµικού πλαισίου της ΕΕ στην Ελλάδα.  
∆εδοµένης της σηµασίας που έχει η εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου τα σενάρια εξέλιξης 
βασίστηκαν σε βαθµούς εφαρµογή του πλαισίου αυτού. Η Οµάδα θεωρεί ότι η εξέλιξη του 
περιβάλλοντος στην Ελλάδα είναι απόλυτα συνδεδεµένη µε το θεσµικό πλαίσιο και την 
επιτυχή εφαρµογή του. 
 
5.1. Σενάρια Εξέλιξης 
Αν δεν υπάρξουν απρόβλεπτες γεωπολιτικές και οικονοµικές αλλαγές και η Ευρωπαϊκή 
Ένωση συνεχίζει να υπάρχει µε την παρούσα µορφή της, η οµάδα θεώρησε ως δυνατά δύο 
σενάρια: 
 
1. Σενάριο ακολούθου (follower) της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ. 
∆ύο υπο-σενάρια θεωρήθηκαν ως πιθανά: 
 
1.α. Μερική Εφαρµογή του Θεσµικού Πλαισίου ( business as usual) 
Ελλάδα θα συνεχίσει να ακολουθεί τις Οδηγίες της Επιτροπής και η εθνική περιβαλλοντική 
πολιτική θα περιορίζεται σε όσα υπαγορεύει η ΕΕ. (Αρχή της επικουρικότητας) Εν όψει των 
προστίµων (π.χ. απορρίµµατα)  και των επικείµενων πιέσεων θα πρέπει να υπάρχει κατανόηση 
και εφαρµογή των πολιτικών σε κεντρικό και αποκεντρωµένο επίπεδο. Υπάρχει κίνδυνος 
απουσίας εθνικής περιβαλλοντικής πολιτικής σε θέµατα για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση να 
ακολουθηθεί η πολιτική της ΕΕ. Μια τέτοια εξέλιξη πιθανόν να µας οδηγήσει σε µια καθοδική 
εξέλιξη σχετικά µε το περιβάλλον. Με βάση τις µέχρι τώρα εξελίξεις στον τοµέα του 
περιβάλλοντος το σενάριο «ακολούθου» σε συνδυασµό µε προσπάθειες να ακολουθηθούν 
τακτικές “business as usual”, για να καθυστερήσει η ανάληψη περιβαλλοντικών πολιτικών οι 
οποίες έχουν ενδεχόµενο οικονοµικό κόστος, πιθανόν να οδηγήσει σε αρνητικές εξελίξεις και 
περιβαλλοντική υποβάθµιση, οι οποίες µπορεί να είναι και επιταχυνόµενες σε ορισµένους 
τοµείς. Η Οµάδα θεωρεί το σενάριο αυτό ως το πλέον πιθανό. 
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1.β. Πλήρης Εφαρµογή του Θεσµικού Πλαισίου 
Στην περίπτωση αυτή δεν φαίνεται ότι θα υπάρξει περιβαλλοντική υποβάθµιση, ενώ 
αναµένονται βελτιώσεις σε ορισµένους τοµείς (π.χ. απορρίµµατα).   
 
2. Σενάριο – «Κήπος»  
Θα παράγεται από κοινού Εθνική και Κοινοτική Περιβαλλοντική Πολιτική. Η Ελλάδα θα 
πρωτοστατήσει σε ορισµένους τοµείς περιβαλλοντικής πολιτικής όπως στον Τοµέα ∆ιαχείρισης 
των ∆ιασυνοριακών Υδάτων και στον Τοµέα της Ενέργειας µε την προώθηση εναλλακτικών, 
ανανεώσιµων µορφών ενέργειας (π.χ. φωτοβολταϊκά στο Κιλκίς). Λόγω της γεωπολιτικής της 
θέσης θα είναι σε θέση να παίξει ουσιαστικό ρόλο στην προώθηση της περιβαλλοντικής 
πολιτικής στα Βαλκάνια. Σύµφωνα µε αυτό το σενάριο «κήπος» θα συµπορευόµαστε µε  την 
Επιτροπή και θα συµµετέχουµε στη διαµόρφωση πολιτικής. Πολιτεία, Κοινωνία και Οικονοµία 
θα συµπράττουν για τη χάραξη αυτής της πολιτικής. Θα υπάρχει περιβαλλοντική συνείδηση και 
θα έχει γίνει αποδεκτή η λογική της Βιώσιµης Ανάπτυξης.  Θα υιοθετούνται καθαρές 
τεχνολογίες και θα υπάρξουν επενδύσεις σε περιβαλλοντικό R&D. 
 
3.  Σενάρια αυτόνοµης πολιτικής  
Αν επέλθουν σηµαντικές γεωπολιτικές και οικονοµικές αλλαγές µέχρι το 2021, µπορεί να 
υπάρξει ένα 3ο σενάριο σύµφωνα µε το οποίο η Ελλάδα παράγει τη δική της εθνική 
περιβαλλοντική πολιτική ανεξάρτητα από την ΕΕ. Υπάρχουν δύο πιθανά υποσενάρια για την 
περίπτωση αυτή.  
 
3.α. Ουτοπικό σενάριο: Η Ελλάδα πρωτοπορεί στο σχεδιασµό περιβαλλοντικής πολιτικής 
(ενέργεια, διαχείριση υδάτων, αγροτοπεριβαλλοντική πολιτική, διασυνοριακή ρύπανση) 
 
3.β. Καθοδικό σενάριο (business as usual): ∆εν υπάρχει ανάπτυξη και εφαρµογή 
περιβαλλοντικής πολιτικής και οδηγούµαστε σε περιβαλλοντική υποβάθµιση. 
Στα σενάρια 1β, 2 και 3α,  η ολοκληρωµένη διαµόρφωση πολιτικής η οποία θα περιλαµβάνει 
την αρχή της προφύλαξης (precautionary principle) φαίνεται ότι θα είναι δυνατόν  να 
αντεπεξέλθει περιβαλλοντικές πιέσεις που δηµιουργούνται από µεγάλους περιβαλλοντικούς 
κινδύνους ή από ακραία φαινόµενα που σχετίζονται µε την κλιµατική µεταβολή και 
παρουσιάζονται στο 2.1.2. Σε αντίθεση οι ίδιες πιέσεις θα οδηγήσουν σε σηµαντικές 
περιβαλλοντικές καταστροφές µε βάση τα σενάρια 1α και 3β.  
Η εξέλιξη της περιβαλλοντικής κατάστασης στην Ελλάδα σε συνδυασµό µε την εξέλιξη των 
σεναρίων ανάπτυξης και εφαρµογής περιβαλλοντικής πολιτικής θα επηρεασθούν από µια 
σειρά παράγοντες όπως η γενικότερη εξέλιξη της περιβαλλοντικής πολιτικής στην ΕΕ, ο 
τρόπος µε τον οποίο θα επηρεασθεί ο Ελληνικός χώρος από την κλιµατική αλλαγή, η εξέλιξη 
της τεχνολογίας. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι παραπάνω παράγοντες είναι 
αλληλένδετοι. Για παράδειγµα η κλιµατική αλλαγή δηµιουργεί ανάγκη για πολιτική 
περιορισµού των εκποµπών CO2 , έτσι δηµιουργείται η για διαµόρφωση πολιτικής η οποία 
δίνει κίνητρα για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Στη συνέχεια παρουσιάζονται η 
αναµενόµενες,  µε βάση το τωρινό πλαίσιο αναφοράς, εξελίξεις σε θέµατα περιβαλλοντικής 
πολιτικής της ΕΕ, στην κλιµατική µεταβολή και στις «καθαρές» τεχνολογίες. Οι εξελίξεις 
αυτές θα προδιαγράψουν σε µεγάλο βαθµό και την εξέλιξη της περιβαλλοντικής κατάστασης 
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στην Ελλάδα, µε δεδοµένο το σενάριο εφαρµογής περιβαλλοντικής πολιτικής το οποίο τελικά 
θα εµφανισθεί. 
 
5.2. Εξελίξεις περιβαλλοντικής πολιτικής στην ΕΕ 
Οι 3 σηµαντικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια των οποίων εντάσσονται 
και τα παραπάνω σενάρια είναι: η ενεργειακή, η αγροτική και η διαχείριση υδάτων. Η 
εξέλιξη των πολιτικών αυτών θα προδιαγράψει σε µεγάλο βαθµό και την εξέλιξη του 
περιβάλλοντος στην Ελλάδα 
Επιπλέον, φαίνεται να έχει γίνει κατανοητό στην ΕΕ ,κυρίως µετά την εµφάνιση της 
ασθένειας των αγελάδων (BSE)  αλλά της ασθένειας “foot-and-mouth disease”, ότι η 
βιωσιµότητα στην γεωργία συνδέεται µε την περιβαλλοντική προστασία, την ασφάλεια και 
την ποιότητα στα τρόφιµα, καθώς και την ευηµερία των ζώων.  Στα πλαίσια αυτά σηµαντικό 
ρόλο στον περιορισµό της περιβαλλοντικής υποβάθµισης κυρίως στο σενάριο 1.α,  αλλά και 
ενδεχόµενης βελτίωσης στο σενάριο 1.β, έχει ο βαθµός ουσιαστικής εφαρµογής των 
αγροτοπεριβαλλοντικών µέτρων της ΚΑΠ. Στα πλαίσια αυτά είναι σηµαντικό να 
εφαρµοσθούν  αποτελεσµατικά µέτρα όπως που προβλέπουν ενισχύσει αγροτών για: 

• Μείωση των λιπασµάτων και αύξηση των οργανικών καλλιεργειών 
• Μείωση ζώων ανά περιοχή βόσκησης 
• Υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών 
• Συντήρηση εγκαταλελειµµένων εκτάσεων 
• Μη καλλιέργεια εκτάσεων (land set aside) για περίοδο 20 ετών για την δηµιουργία 

βιοτόπων φυσικών πάρκων ή για την προστασία υδρολογικών συστηµάτων. 
Η πρόσφατη αναθεώρηση της ΚΑΠ (Ιούνιος 2003) δηµιουργεί επίσης νέες βάσεις  
περιβαλλοντικής προστασίας στο βαθµό κατά τον οποίο οι απ’ ευθείας ενισχύσεις συνδέονται 
µε την περιβαλλοντική προστασία και αναβάθµιση, την ασφάλεια των τροφίµων (food safety) 
την υγεία των ζώων και των φυτών (animal and plant health), την ευηµερία των ζώων (animal 
welfare)  
Τα σενάρια εξέλιξης θα επηρεαστούν επίσης από την εξέλιξη παγκόσµιων (global) 
περιβαλλοντικών προβληµάτων και το βαθµό στον οποίο τα προβλήµατα αυτά θα 
επηρεάσουν την Ελλάδα. Το σηµαντικότερο από τα προβλήµατα αυτά αναφέρεται στην 
κλιµατική αλλαγή και στην επίπτωση της στον Ελλαδικό χώρο. 
 
 
5.3.  Κλιµατική Μεταβολή στον Ελληνικό Χώρος και Πλαίσια Πολιτικής 
 
Φυσικά Χαρακτηριστικά 
Η περιβαλλοντική  κατάσταση του Ελληνικού χώρου αναµένεται να επηρεασθεί σε 
σηµαντικό βαθµό τόσο από την κλιµατική µεταβολή όσο και από ακραία φαινόµενα τα οποία 
περιγράφονται στο µέρος 2.2.1. Η αβεβαιότητες και ο χρονικός ορίζοντας των επιπτώσεων 
αυτών δηµιουργούν ανάγκη για διαµόρφωση µακροχρόνιων πολιτικών και για ενσωµάτωση 
της αρχής της προφύλαξης (precautionary principle) στην περιβαλλοντική πολιτική.  
Πρόσφατα3 και µε βάση τα αρχεία της ΕΜΥ, εξετάστηκε η µακραίωνα τάση, δηλαδή η 
εξέλιξη της µέσης ετήσιας θερµοκρασίας4 µε το πέρασµα των χρόνων. Η µελέτη έγινε για 

                                                           
3 Το Μελλοντικό Κλίµα, Ερευνώντας, Ιούνιος 2003 
4 Μέση ετήσια θερµοκρασία: Ο µέσος όρος των δώδεκα µέσων µηνιαίων τιµών της θερµοκρασίας. Οι τελευταίες  
υπολογίζονται από το πηλίκο του αθροίσµατος των µέσων ηµερήσιων τιµών δια του πλήθους των ηµερών του µήνα 
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εννιά Ελληνικές πόλεις και αφορά τη χρονική περίοδο 1961 - 2001. Μπορεί να παρατηρήσει 
κανείς τα παρακάτω: 
α.  Στο Ελληνικό, τον Άραξο, το Ηράκλειο και την Αλεξανδρούπολη, η µεταβολή µε το 
χρόνο είναι πάρα πολύ µικρή (ο συντελεστής α του x στην εξίσωση y=αx+β της ευθείας 
παλινδρόµισης είναι κατά απόλυτη τιµή µικρότερος του 0.01), καθιστώντας την ευθεία 
παλινδρόµισης (ή/και ευθεία των ελαχίστων τετραγώνων) σχεδόν παράλληλη µε τον άξονα 
των χρόνων (οριζόντιος άξονας). 
β.  Στη Θεσσαλονίκη και τη Νάξο η θερµοκρασία ακολουθεί αυξητική πορεία, σε συµφωνία 
µε τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω (ο α είναι µεγαλύτερος από 0.01). 
γ.  Στην Κοζάνη, την Τρίπολη και τα Ιωάννινα, η µέση ετήσια θερµοκρασία ακολουθεί 
φθίνουσα πορεία, διαψεύδοντας την παγκόσµια αυξητική τάση.   
 
Η ποσοστιαία συνεισφορά της χώρας µας στους επιταχυνόµενους ρυθµούς αύξησης του 
φαινοµένου του θερµοκηπίου και την µείωση του στρατοσφαιρικού όζοντος είναι 
απειροελάχιστη σε σύγκριση µε τις ΗΠΑ, τις χώρες της ανατολικής και (κυρίως) της ∆υτικής 
Ευρώπης, την Κίνα και ορισµένα άλλα Κράτη. Το γεγονός όµως αυτό δεν µας κάνει άµοιρους 
ευθυνών στην ανάπτυξη προτάσεων για µια διεθνή περιβαλλοντική πολιτική και στην 
ενηµέρωση του Έλληνα πολίτη για τα παγκόσµια περιβαλλοντικά προβλήµατα. Ο αέρας και 
η θάλασσα ανήκουν σε όλους τους λαούς και ταυτόχρονα σε κανένα. Η ατµοσφαιρική και 
θαλάσσια ρύπανση δεν περιορίζονται από σύνορα γιαυτό και δεν περιορίζονται στις χώρες οι 
οποίες τις προκαλούν, αλλά επεκτείνονται και στις γειτονικές χώρες. 
 
Πλαίσια Πολιτικής 
Όλα τα προβλήµατα που επηρεάζουν το περιβάλλον, παγκόσµια ή τοπικά, πρέπει να 
αποκτήσουν και µια κοινή ερευνητική αλλά και πολιτική συνισταµένη. Στην έρευνα συνήθως 
τίθεται ένα ερώτηµα στο οποίο οι ερευνητές προσπαθούν να απαντήσουν. Το ερώτηµα εδώ 
είναι δεδοµένο: πως θα µειωθούν οι παρεµβάσεις του βιοµηχανικού ανθρώπου στο 
περιβάλλον; Η στροφή στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας είναι µια τεκµηριωµένη 
προσέγγιση για την µείωση των εκλύσεων του CO2 µε ταυτόχρονη µείωση της κατανάλωσης 
των µη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (πετρέλαιο, άνθρακας, φυσικό αέριο κλπ).  Σε πολλές 
χώρες χαράχτηκε µια τέτοια πολιτική η οποία απαραβίαστα συνοδεύεται από ερευνητικές 
ατµοσφαιρικές εφαρµογές του πεδίου του ανέµου και της διαθέσιµης ηλιακής ενέργειας πάνω 
σε λεπτοµερή ψηφιακή αποτύπωση της γεωµορφολογίας του εδάφους. Η χώρα µας βρίσκεται 
σε ένα ευνοϊκό γεωφυσικό περιβάλλον για τη χρήση της ηλιακής και της αιολικής ενέργειας. 
Το ζητούµενο εποµένως είναι η χάραξη µιας περιβαλλοντικής πολιτικής µε δύο κύριους 
άξονες. Ο πρώτος άξονας θα ασχολείται µε το παγκόσµιο περιβάλλον, χρησιµοποιώντας τα 
ερευνητικά αποτελέσµατα σα µοχλό πολιτικής πίεσης προς τα Κράτη που επιβαρύνουν τη γη 
και το διάστηµα. Ο δεύτερος θα αναφέρεται στο τοπικό ή γειτονικό περιβάλλον µε την 
υιοθέτηση πολιτικής σχεδιασµού και ελέγχου του περιβάλλοντος, σε τοπική και περιφερειακή 
κλίµακα. Η αναδιοργάνωση και οµοιογεννοποίηση των περιβαλλοντικών δικτύων που 
λειτουργούν κάτω από διαφορετικούς φορείς και η δηµιουργία ενός ενιαίου 
αγροκλιµατολογικού χάρτη είναι βασική προϋπόθεση για τη λήψη αποφάσεων στρατηγικού 
περιεχοµένου για τους τοµείς γεωργίας, περιβάλλοντος, κατασκευών, µεταφορών κλπ. Η 
υιοθέτηση ενός εθνικού συστήµατος περιβαλλοντικών δεικτών µε βάση τη δουλειά της 
UNEP/MAP θα µας οδηγήσει σε µια ολοκληρωµένη στρατηγική βιώσιµης ανάπτυξης κυρίως 
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εάν συνοδεύεται από µια πολυεπίπεδη περιβαλλοντική εκπαίδευση που θα απευθύνεται στη 
πρωτοβάθµια και στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση.   
Στα πλαίσια της εφαρµογής περιβαλλοντικής πολιτικής για την αντιµετώπιση της κλιµατικής 
αλλαγής εντάσσεται και το πρωτόκολλο του Κυότο.5  Οι υποχρεώσεις της Ελλάδας 
εµφανίζονται στον Παρακάτω Πίνακα (Πηγή: ΦΕΚ Αριθ. Φύλλου 58, 5/3/2003) 

 
Η αναµενόµενη χρήση συστηµάτων εµπορευσίµων αδειών για εκποµπές CO2 θα έχει 
επιπτώσεις στην Ελληνική  βιοµηχανία και ειδικότερα σε τοµείς όπου εµφανίζεται υψηλή 
ένταση ρύπων που σχετίζονται µε τα αέρια του θερµοκηπίου και από χαµηλή 
αποτελεσµατικότητα στην χρήση ενέργειας (βλέπετε διαπιστώσεις στο 2.1.1). Στους τοµείς 
αυτούς   η εισαγωγή περιβαλλοντικής πολιτικής στην βιοµηχανία αναµένεται να έχει 
µεγαλύτερες επιπτώσεις σε όρους ανταγωνιστικότητας (π.χ. συρρίκνωση προϊόντος, αύξηση 
µοναδιαίου κόστους) σε σύγκριση µε άλλες χώρες της ΕΕ. Έτσι είναι απόλυτα αναγκαίο η 
περιβαλλοντική πολιτική να συνδυαστεί µε βιοµηχανική πολιτική, η οποία θα δίνει κίνητρα 
για την εισαγωγή «καθαρών» τεχνολογιών έτσι ώστε να περιοριστούν αρνητικές επιπτώσεις 
ιδιαίτερα στη βραχυχρόνια περίοδο. 
 

                                                           
5 Βλέπετε Πράξη της  27/2/2003, περί µείωσης αερίων του φαινοµένου του Θερµοκηπίου, ΦΕΚ Αριθ. Φύλλου 
58, 5/3/2003). 
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6. ΥΓΕΙΑ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ: ΣΕΝΑΡΙΑ 
 
6.1. ΣΧΕ∆ΙΟ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΒΑΣΗΣ (2021) 

Σενάριο «µή παρέµβασης». Συνέχιση της λογικής του παρελθόντος. 
Το κείµενο του σεναρίου έχει προκύψει απο τη θεωρητική υπόθεση οτι η λογική υιοθέτησης 
ή οχι και ποιών τεχνολογιών µοιάζει µε αυτή που παρατηρούµε σήµερα. Το ίδιο ισχύει και 
για τη δοµή, τις λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά του συστήµατος προσφοράς και ζήτησης 
υπηρεσιών και την ποιότητα ζωή. Επίσης έχει υποτεθεί οτι οι παρατηρούµενες τάσεις του 
κοινονικοοικονοµικού περιβάλλοντος όπως παρατηρούνται σήµερα δεν αλλάζουν.  
 
Το κοινωνικοικονοµικό περιβάλλον. Βασικά χαρακτηριστικά 
Οι µακροχρόνιες τάσεις αρνητικών αλληλεπιδράσεων στο πλέγµα των δηµογραφικών, 
κοινωνικών και οικονοµικών παραγόντων έχουν δηµιουργήσει ενα περιβάλλον αβεβαιότητας 
και µάλλον οριακής συνοχής στην κοινωνία. ∆οµικά χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα :  
Κοινωνία µε πολύ µεγάλο ποσοστό ηλικιωµένων µε επιβαρυµένη υγεία και χαµηλή ποιότητα 
ζωής ενω παρόµοια χαρακτηριστικά εµφανίζονται και σε µεγάλο αριθµό ατόµων νεότερης 
ηλικίας. Η µεγάλη συχνότητα περιστατικών µε αιτιολογία την παχυσαρκία και τις ψυχικές 
διαταραχές επιτείνει το φαύλο κύκλο των κοινωνικοοικονοµικών προβληµάτων. 
Μακροχρόνια οικονοµική δυσπραγία, µε σχετικά µικρές περιόδους ανακάµψεων και λόγω 
φθηνού εργατικού δυναµικού απο γειτονικές χώρες. Μικρό ποσοστό οικονοµικά ενεργού 
πληθυσµού έχει ενσωµατωθεί πλήρως στην εννιαία ευρωπαϊκή οικονοµία και κοινωνία της 
έρευνας, τεχνολογίας, καινοτοµίας και γνώσης. Κοινωνία των 2/3 στη χώρα.   
 
Ποιότητα παροχής υπηρεσιών συνολικά απο το σύστηµα υγείας – πρόνοιας.  
Η ποιότητα των υπηρεσιών γενικά, λόγω αδυναµίας να ανταποκριθεί στο φόρτο και το 
δύσκολο µίγµα των περιστατικών (µε αιτιολογίες που οφείλονται στην ποιότητα ζωής και τη 
γήρανση καθώς και σε χρόνιες ασθένειες που οφείλονται σ’ αυτό) παραµένει χαµηλή έως 
ανύπαρκτη. Λίγοι έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν σε υψηλής τεχνολογίας υπηρεσίες. 
Είναι διαθέσιµες ειδικές θεραπείες οι οποίες και αντιµετωπίζουν οχι µονο την ασθένεια αλλά 
βοηθούν τον οργανισµό να καθυστερεί τη γήρανση ή δίνουν τη δυνατότητα αντικατάστασης 
οργάνων του σώµατος. Οι συνολικά διαθέσιµες τεχνολογίες χρησιµοποιούνται πολύ λίγο. 
Απορροφούνται µόνο ορισµένες υπερεξειδικευµένες για χρήση απο ειδικευµένους ιατρούς 
και απευθύνονται σε µικρό αριθµό ασθενών. Τα περιστατικά µε εµφανή χαρακτηριστικά 
κοινωνικής αιτιολογίας και τρόπου ζωής προσεγγίζονται µόνο απο κλινική σκοπιά. 
Αγνούνται οι διεθνείς τάσεις για προσανατολισµό της ιατρικής και των συστηµάτων 
περίθαλψης σε προληπτική κατεύθυνση. 
 
Αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα στη διάρθρωση και λειτουργία του συστήµατος, 
απόκριση στις ανάγκες και απαιτήσεις. 
Η διατήρηση των δοµών του συστήµατος όπως διαµορφώθηκε τις προηγούµενες δεκαετίες 
έχει οδηγήσει, λόγω οικονοµικής αδυναµίας του κράτους και των ταµείων, σε οριακή 
κατάσταση λειτουργίας το µεγαλύτερο µέρος των οργανισµών 2οβάθµιας και 3οβάθµιας 
περίθαλψης. Λίγες κλινικές προσανατολισµένες στην έρευνα και µε ευρωπαϊκές συνεργασίες 
λειτουργούν αποτελεσµατικά και αποδοτικά προστατεύοντας την ύπαρξή τους. Οι ιατρικές 
σχολές συνεχίζουν ουσιαστικά να µην παράγουν, γενικούς ιατρούς ή ειδικότητες µε 
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προσανατολισµό τον γενικό πληθυσµό και τον ευπαθή πληθυσµό. Επικρατούν πάντα οι 
κλινικές ειδικότητες. Μικρή έµφαση δίνεται στην προληπτική ιατρική. Οι τρόποι προαγωγής 
υγείας ή οι νέες µορφές περίθαλψης και οι αντίστοιχες τεχνολογίες, προωθούνται ελάχιστα. Η 
χρήση και ενηµέρωση του ιατρικού φακέλου είναι ουσιαστικά στην κρίση του ιατρού και 
αποτελεί απλή ηλεκτρονικοποίηση του παλαιού βιβλιαρίου ασθενείας. Επίσης είναι στην 
κρίση του ιατρού και η υιοθέτηση των ευρωπαϊκών προτύπων για τις ιατρικές παρεµβάσεις. 
Λειτουργίες όπως ο σχεδιασµός η αξιολόγηση, η αποτίµηση και στάθµιση τεχνολογιών και 
συστηµάτων υφίστανται χωρίς ουσιαστική εφαρµογή. Το ίδιο και οι µηχανισµοί και 
λειτουργίες προστασίας απο ιατρικά λάθη ή χρήση ακατάλληλων ή οριακών ή αµφίβολης 
αποτελεσµατικότητας ιατρικών παρεµβάσεων. 
 
Επίπεδο ποιότητας ζωής των πολιτών, των ευπαθών οµάδων του πληθυσµού και των 
ασθενών. 
Η ποιότητα ζωής έχει σηµαντικά υποβαθµιστεί τόσο λόγω χειροτέρευσης των συνθηκών του 
φυσικού και δοµηµένου περιβάλοντος όσο και των οικονοµικών συνθηκών. Η βελτίωση των 
κοινωνικών σχέσεων καταγράφεται σαν νέο στοιχείο όπως σε παλαιότερα πρότυπα της 
κοινωνίας µας. Υιοθετούνται φθηνές τεχνολογίες µε δωρεάν υπηρεσίες όπως το διαδίκτυο 
αλλά και σε πολλές περιπτώσεις, δωρεάν λογισµικό. Ετσι ο πληθυσµός και οι ασθενείς 
µπορούν να ενηµερώνονται σε θέµατα υγείας και αντιµετώπισης της ασθένειας. Οι 
υπάρχοντες γενικοί ιατροί, οι παθολόγοι και οι ασκούντες ελεύθερο ιατρικό επάγγελµα έχουν, 
µέσω του διαδικτύου, τη δυνατότητα να ενηµερώνονται πλήρως µε τις τελευταίες παγκόσµιες 
εξελίξεις στον τοµέα τους, να επικοινωνούν µε ειδικευµένα κέντρα στο εξωτερικό, ακόµα και 
να βοηθούνται on-line στην αντιµετώπιση περιστατικών. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η 
δυνατότητα αντιµετώπισης, απο τον οικογενειακό ιατρό ή τον παθολόγο, ακόµη και σχετικά 
περίπλοκων περιστατικών όπου δεν είναι απαραίτητη η υπερεξειδικευµένη τεχνολογία.  
 
Ανάπτυξη κοινωνίας της γνώσης στους τοµείς που εξετάζονται. 
Η κοινωνία της γνώσης αποτελεί δευτερεύον ζήτηµα για την κοινωνία. Υπάρχουν µόνο 
θύλακες ή µικρές κοινωνικές οµάδες πλήρως ενσωµατωµένες στο πλαίσιο και τις λειτουργίες 
της οµοσπονδίας των ευρωπαϊκών κρατών όπου δεν είναι ευκρινές εαν πράγµατι ανήκουν 
στην ελληνική κοινωνία. Πλευρές που αφορούν τη γνώση για τις θετικές επιπτώσεις υγιεινού 
τρόπου διαβίωσης γίνονται ευρέως αποδεκτές εκ των πραγµάτων. Οµως, η πλειοψηφία των 
πολιτών θεωρεί οτι τα όλα προβλήµατα υγείας µπορούν να αντιµετωπιστούν µόνο µε τη 
χρήση της πλέον προηγµένης τεχνολογίας έστω αµφίβολης ακόµη αποτελεσµατικότητας ή µε 
σοβαρές πιθανές παρενέργειες. Η αντίληψη αυτή λειτουργεί παρά την ύπαρξη τεκµηριωµένης 
επιστηµονικής γνώσης και πρακτικών για το αντίθετο, δηλαδή τήν προληπτική και έγκαιρη 
παρέµβαση πριν την εκδήλωση ή σε πρώϊµο στάδιο της ασθένειας. Γενικά, τα προβλήµατα 
υγείας µε σαφή αιτιολογία στον τρόπο ζωής αντιµετωπίζονται απο το κοινό ως προβλήµατα 
όπου απαιτείται ιατρική παρέµβαση. 
 
Στάση απέναντι σε καινοτοµικά πρότυπα στην προσφορά και ζήτηση υπηρεσιών υγείας και 
πρόνοιας. 
Η καινοτοµία γίνεται αποδεκτή είτε ως ύστατη λύση και µε µεγάλη δυσκολία (σε επίπεδο 
οργανισµών) είτε ως φαινόµενο µόδας που πρέπει να ακολουθηθεί (σε επίπεδο προϊόντων και 
υπηρεσιών). Το «εγχώριο» καινοτοµικό δυναµικό έχει ήδη ενταχθεί οργανικά στην 
ευρωπαϊκή κοινωνία. Η, εκ των πραγµάτων, διάδοση φθηνών και πολύ αποτελεσµατικών 
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τεχνολογιών για τον πληθυσµό και τους ασθενείς, όπως τα διαγνωστικά κιτ και κάποια µορφή 
τηλεϊατρικής εξισορροπει την εικόνα. Νέες µορφές περίθαλψης αναπτύσσονται απο τον 
ιδιωτικό τοµέα, είναι χαµηλού κόστους και σηµαντικής αξιοπιστίας. Τα διοικητικά εµπόδια 
απο τους δηµόσιους φορείς, αλλά και ο αθέµιτος ανταγωνισµός των µεγάλων ιδιωτικών 
νοσηλευτηρίων αποτελούν ανασχετικούς παράγοντες στην ανάπτυξή τους.  
 
Η ανταγωνιστικότητα του συστήµατος στο ενιαίο ευρωπαϊκό περιβάλλον 
Το σύστηµα περίθαλψης της χώρας αποτελεί «καλή λύση» για τους σχετικά εύπορους πολίτες 
των όµορων, βαλκανικών χωρών. Λειτουργούν ειδικά κέντρα υψηλής τεχνολογίας για 
θεραπεία και αποκατάστση σε µεγάλες εκτάσεις περιοχών της χώρας όπου έχει διατηρηθεί το 
φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον. Προσφέρουν υψηλού επιπέδου συνολικές υπηρεσίες 
υγείας και διαβίωσης και είναι οργανικά συνδεδεµένες µε την ευρωπαϊκή και παγκόσµια 
έρευνα, τεχνολογία και καινοτοµία. Απευθύνονται σε ευρωπαϊκή και παγκόσµια πελατεία 
υψηλού εισοδήµατος. Τα παλαιότερα πλεονεκτήµατα όπως το περιβάλλον και το κλίµα έχουν 
περιοριστεί σε ελάχιστες περιοχές. Στις περισσότερες περιοχές οι δυνατότητες συνδυασµένων 
υπηρεσιών όπως ο ιαµατικός τουρισµός έχουν ελαχιστοποιηθεί λόγω της µεγάλης 
υποβάθµισης, µε τη συνεχή δόµηση. 
 
• Εφαρµογή τεχνολογιών για τους ασθενείς 
Η διάδοση των νέων µεθόδων διάγνωσης (ενδεχοµένως και πιθανοτικής υφής) οδηγεί στην 
υπερχρησιµοποίηση παλαιών ή χρήση αµφίβολης αποτελεσµατικότητας νέων µεθόδων 
θεραπείας σε µεγάλο αριθµό ασθενών.  
Υπερευαίσθητες διαγνωστικές τεχνολογίες οι οποίες δείχνουν αλλοιώσεις µε πιθανότητα 
µετεξέλιξης σε δυσπλασίες, οδηγούν αυτόµατα σε προληπτικές βαρειές επεµβατικές ιατρικές 
παρεµβάσεις. 
Οι περισσότερες δεν έχουν αξιολογηθεί ή δεν έχουν αξιολογηθεί επαρκώς και µε βάση 
αξιόπιστα standards. Πριµοδοτούνται τεχνολογίες όπως τεχνητά όργανα και ιστοί, 
«regenerative medicine», άλλες αντίστοιχες παρεµβάσεις. 
Η περίπτωση της κλωνοποίησης ανθρώπινου εµβρύου, εγχείρηµα το οποίο έγινε ήδη σε 
«ιδιωτικό» πλαίσιο και άγνωστο τόπο και σε άγνωστους πολίτες δείχνει τα όρια  των 
ιατρικών παρεµβάσεων µε τη χρήση ενδιάµµεσων και µη αξιολογηµένων τεχνολογικών 
δυνατοτήτων.  
Στο ίδιο πλαίσιο και µε αντίστοιχα προβλήµατα κινούνται και οι προσπάθειες εφαρµογής 
γονιδικής θεραπείας.  
Αυξάνονται οι ιατροφαρµακευτικές παρεµβάσεις στους ηλικιωµένους όσο εξελίσσεται η 
γνώση για τους µηχανισµούς γήρανσης και οι µέθοδοι παρέµβασης σε αυτούς.  
 
 
6.2. ΣΧΕ∆ΙΟ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1 (2021) 
Αναδιάρθρωση του συστήµατος Υγείας και Πρόνοιας και ανάδειξης της ποιότητας ζωής σε 

κρίσιµη προτεραιότητα για την κοινωνία. 
Η λογική υιοθέτησης ή οχι και ποιών τεχνολογιών δεν µοιάζει µε αυτή που παρατηρούµε 
σήµερα στη χώρα µας αλλά υπάρχει προσαρµογή στις αναδυόµενες, διεθνώς, τάσεις. Το ίδιο 
ισχύει και για τη δοµή, τις λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά του συστήµατος προσφοράς 
και ζήτησης υπηρεσιών και ποιότητας ζωής. Επίσης έχει υποτεθεί οτι οι παρατηρούµενες 
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τάσεις του κοινονικοοικονοµικού περιβάλλοντος όπως παρατηρούνται σήµερα 
µεταβάλλονται σηµαντικά.  
 
Το κοινωνικοικονοµικό περιβάλλον. Βασικά χαρακτηριστικά 
Οι µακροχρόνιες τάσεις αρνητικών αλληλεπιδράσεων στο πλέγµα των δηµογραφικών, 
κοινωνικών και οικονοµικών παραγόντων έχουν αντιµετωπιστεί µε καίριους και 
συντονισµένους τρόπους ταυτόχρονα σε όλους τους τοµείς και για µεγάλο χρονικό διάστηµα 
(2005 – 2015). ∆οµικά χαρακτηριστικά είναι :  
Κοινωνία µε µεγάλο ποσοστό ηλικιωµένων οι οποίοι παραµένουν ενεργοί (και οικονοµικά) 
στην κοινωνία µε ικανοποιητικό επίπεδο υγείας και ποιότητα ζωής.  Καλύπτουν τις ανάγκες 
των «παλαιών» επαγγελµάτων. Πολλοί απο αυτούς αναπτύσσουν σηµαντική και πολύπλευρη 
δηµιουργικότητα στην περιφέρεια. Οι νεότερες ηλικίες έχουν προσανατολιστεί πλήρως στην 
κοινωνία και οικονοµία της γνώσης και της επιχειρηµατικότητας. 
Η µακροχρόνια οικονοµική δυσπραγία, αντιµετωπίστηκε µε σηµαντικές αναδιαρθρώσεις 
στους τοµείς της οικονοµίας και της διοίκησης, µεσα σε συγκρουσιακές συνθήκες και µε 
αντιδράσεις απο επαγγελµατικές ή άλλες οµάδες συµφερόντων. Μικρό ποσοστό οικονοµικά 
ενεργού πληθυσµού δεν έχει ενσωµατωθεί πλήρως στην εννιαία ευρωπαϊκή οικονοµία και 
κοινωνία της έρευνας, τεχνολογίας, καινοτοµίας και γνώσης. Η χώρα έχει πλήρως 
ενσωµατωθεί στον πυρήνα της ΕΕ και έχει αναπτύξει παγκόσµια πρωτοποριακές 
δραστηριότητες σε τοµείς όπου διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτηµα. (πολιτισµός, τουρισµός, 
ναυτιλία, αγροτική παραγωγή (µε έµφαση σε παραδοσιακές ποικιλίες ποιότητες και 
παραγωγή), περιβάλλον, έρευνα, τεχνολογία και καινοτοµίες σε ειδικούς τοµείς). 
 
Ποιότητα παροχής υπηρεσιών συνολικά απο το σύστηµα υγείας – πρόνοιας.  
Η ευθύνη του συστήµατος περίθαλψης και των µονάδων του, αφορά το σύνολο του 
πληθυσµού και έχει στόχο τη διατήρηση και προώθηση της υγείας του. Στο στόχο αυτό 
συντονίζονταιι και σειρά άλλων τοµέων της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής (πχ παραγωγή 
τρoφίµων, ποιότητα φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος, εκπαίδευση κ.α) Οι κύριες δοµές 
παροχής περίθαλψης έχουν ως βάση τον οικογενειακό ιατρό και συµπληρώνονται οργανικά 
απο αυτές της κοινοτικής περίθαλψης και της κατ’ οίκον περίθαλψης µε εκτεταµένες 
δυνατότητες που προκύπτουν απο τις νέες τεχνολογίες και υποκαθιστούν σε σηµαντικό 
βαθµό την ανάγκη για «βαρειές» δοµές όπως το νοσοκοµείο. 
 
Εχει θεσµοθετηθεί και λειτουργεί ουσιαστικά η συµµετοχή των (ενηµερωµένων) πολιτών στις 
αποφάσεις για τις ανάγκες και την ποιότητα της περίθαλψης. Ουσιαστικό  βάρος δίνεται στο 
στρατηγικό σχεδιασµό του συστήµατος. Τα όρια ιδιωτικού δηµοσίου γίνονται δυσδιάκριτα, 
προέχουν τα standards στην ποιότητα των ιατρικών και των άλλων υπηρεσιών καθώς και τα 
αποτελέσµατα (outcomes) των παρεµβάσεων σε ευρύτερη χρονική διάρκεια, στοιχεία απο τα 
οποία καθορίζεται η τιµή των υπηρεσιών. Η αξιολόγηση σε όλα τα επίπεδα αποτελεί 
συστατικό στοιχείο του συστήµατος. 
 
Η διάρθρωση του συστήµατος περίθαλψης έχει αλλάξει ριζικά και τα κύρια στοιχεία είναι : 
πρωτοβάθµια περίθαλψη, πρόληψη, ολοκληρωµένες ιατρικές και άλλες σχετικές υπηρεσίες 
(κοινωνικές κλπ), πολυκλαδικές οµάδες παροχής περίθαλψης, η συνέχεια στην περίθαλψη, 
υψηλή τεχνολογία για τον ασθενή όπου αυτό χρειάζεται, υψηλή τεχνολογία στις υποδοµές 
(τηλεϊατρική, επείγουσα περίθαλψη, κλπ) για τον πληθυσµό. Σηµαντικό βάρος δίνεται στην 
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παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών στον πληθυσµό και τις ευπαθείς οµάδες. ∆ηµιουργούνται 
νέα οργανωσιακά συστήµατα σε αντικατάσταση των παλαιών µέσα απο συγκρούσεις και 
µεταβολές στους συσχετισµούς δύναµης στη λήψη αποφάσεων για τον προσανατολισµό και 
τις προτεραιότητες του συστήµατος περίθαλψης. Εχουν δηµιουργηθεί δοµές αξιολόγησης και 
αποτίµησης των τενολογιών για την περίθαλψη. Θεσµοθετηµένη αντίσταση στην οριακή 
ιατρική και τις µη αποτελεσµατικές ιατρικές παρεµβάσεις.  
 
Τα νοσοκοµεία αποτελούν έναν απο τους κρίκους του συστήµατος και λειτουργούν σε 
συνεργασία και συντονισµό µε τις άλλες µονάδες παροχής περίθαλψης. Εξαρτώνται απο τις 
άλλες µονάδες και αναπτύσσουν µόνο δευτεροβάθµιες και τριτοβάθµιες λειτουργίες σε 
συµφωνία και συνεργασία µε τις µη νοσοκοµειακές µονάδες και τους φορείς του πληθυσµού 
αναφοράς.  
 
Αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα στη διάρθρωση και λειτουργία του συστήµατος, 
απόκριση στις ανάγκες και απαιτήσεις. 
Η Αξιολόγηση και αποτίµηση/ στάθµιση των υπηρεσιών περίθαλψης και των τεχνολογιών, 
είναι δοµικό στοιχείο του συστήµατος. 
∆ια βίου και έγκαιρη, ολοκληρωµένη και συνεχής παρακολούθηση της υγείας των πολιτών, 
µεγιστοποίηση του χρόνου που τα άτοµα ζούν µε υγεία και πλήρη δραστηριότητα, βέλτιστη 
διαχείριση των χρόνιων περιστατικών. Το µεγαλύτερο µέρος παρέχεται σε µονάδες 
πρωτοβάθµιας περίθαλψης µε ενσωµατωµένες τις δυνατότητες που παρέχονται απο τις νέες 
τεχνολογίες. 
Εχουν µειωθεί σηµαντικά οι άσκοπες δαπάνες για αναποτελεσµατικές θεραπείες και 
εξετάσεις καθώς και για αναποτελεσµατικές ή µη αποδοτικές δοµές περίθαλψης κ.α.  
Την ευθύνη για την διακίνηση στο σύστηµα και τις προδιαγραφές των απαιτούµενων 
υπηρεσιών απο τις άλλες βαθµίδες έχει η µονάδα της πρωτοβάθµιας περίθαλψης. 
Γίνεται επιλογή και χρήση τεχνολογιών πρόληψης και παρακολούθησης της υγείας. Με τις 
νέες τεχνολογίες, σηµαντικός αριθµός ιατροχειρουργικών πράξεων γίνεται απο φορείς 
πρωτοβάθµιας περίθαλψης. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων για την πολιτική υγείας 
περιλαµβάνει πλέον δοµές (µακροχρόνιου) στρατηγικού σχεδιασµού οι οποίες  βασίζονται 
συστηµατικά στα αποτελέσµατα επιδηµιολογικών µελετών, προγραµµάτων screening, 
αξιολογήσεων και αποτιµήσεων / σταθµίσεων των τεχνολογιών και των δοµών παροχής 
περίθαλψης καθώς και των ευρωπαϊκών και άλλων διεθνών τάσεων και αποτελεσµάτων 
έρευνας και επίσης κατευθύνσεων σε θέµατα προώθησης της υγείας, και οργάνωσης του 
συστήµατος. Σαν αποτέλεσµα, εκτός των άλλων έχουν επιτευχθεί σηµαντικές οικονοµίες 
κλίµακας (economies of scale) και εύρους (economies of scope) των παρεχοµένων 
υπηρεσιών. 
 
Επίπεδο ποιότητας ζωής των πολιτών, των ευπαθών οµάδων του πληθυσµού και των 
ασθενών. 
Η νέα δοµή του συστήµατος περίθαλψης είναι προσαρµοσµένη στο στόχο διατήρησης και 
ανάπτυξης της ποιότητας ζωής µε την ευρύτερη (ολιστική) έννοια του όρου.  
Σηµαντικά προβλήµατα της ποιότητας ζωής έχουν επιλυθεί και οι αρνητικές τάσεις έχουν 
περιοριστεί. Η σχέση φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος έχει βελτιωθεί µέσα απο την 
αναγνώριση απο την κοινωνία της σηµασίας και αξίας διατήρησης και ανάπτυξης του 
φυσικού περιβάλλοντος. Η περιφέρεια έχει αποκτήσει νέα δυναµική και ρόλο καθώς οι τάσεις 
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αποπληθυσµού έχουν αναστραφεί. Η νέα δυναµική ήπιας ανάπτυξης µε βάση το περιβάλλον 
και τις φιλικές προς αυτό τεχνολογίες έχει δηµιουργήσει κοινωνικά πρότυπα και σχέσεις που 
αποµακρύνονται απο αυτά των µεγάλων πόλεων όπως αυτά λειτούργησαν τις τελευταίες 
δεκαετίες του 20ου αιώνα.  
Η συνολική βελτίωση της ποιότητας ζωής επιδρά σηµαντικά στη µείωση της νοσηρότητας 
και στη µεγαλύτερη διαάρκεια της υγειούς ζωής των πολιτών. 
«Επιστροφή» του Μεσογειακού τρόπου ζωής. 
 
Ανάπτυξη κοινωνίας της γνώσης στους τοµείς που εξετάζονται. 
Η κοινωνία της γνώσης έχει αποκτήσει στέρες βάσεις και αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό της 
κοινωνικής λειτουργίας. Πλευρές που αφορούν τη γνώση για τις θετικές επιπτώσεις υγιεινού 
τρόπου διαβίωσης έχουν εµπεδωθεί. Ταυτόχρονα σηµαντικό µέρος του γενικού πληθυσµού 
είναι σε θέση να υλοποιεί λειτουργίες «αυτοϊασης» και να κατανοεί και να συνεργάζεται µε 
τις υπηρεσίες περίθαλψης σε σηµαντικές πλευρές πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας και 
αποκατάστασης κ.α όσον αφορά τη διατήρηση της υγείας του και της ποιότητας ζωής του. Η 
χρήση ηλεκτρονικών µέσων και ηλεκτρονικού φακέλου υγείας για κάθε πολίτη είναι κοινός 
τόπος.  
 
Στάση απέναντι σε καινοτοµικά πρότυπα στην προσφορά και ζήτηση υπηρεσιών υγείας και 
πρόνοιας. 
 
Η οργανωσιακή και τεχνολογική καινοτοµία αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα και λειτουργία 
του συστήµατος περίθαλψης. Το «εγχώριο» δυναµικό παραγωγής καινοτοµικών προϊόντων 
και υπηρεσιών έχει ενταχθεί οργανικά στο ευρωπαϊκό σύστηµα καινοτοµίας. 
 
Η ανταγωνιστικότητα του συστήµατος στο ενιαίο ευρωπαϊκό περιβάλλον 
Ειδικά κέντρα προώθησης της υγείας, της υγειινής διαβίωσης και της εκπαίδευσης (υγεία – 
τουρισµός - πολιτισµός) έχουν δηµιουργηθεί σε πολλές περιοχές της χώρας και τείνουν να 
δηµιουργήσουν αυτόνοµο οικονοµικό κλάδο µε διεθνή φήµη. Ειδικοί χώροι όπου υπάρχει 
συγκεντρωµένη υψηλή τεχνολογία παρέχουν υπηρεσίες και ενηµέρωση στον πληθυσµό (πχ 
Ασκληπιακά Πάρκα).  
Ειδικά κέντρα υψηλής τεχνολογίας για θεραπεία και αποκατάστση λειτουργούν σε µεγάλες 
εκτάσεις αποµακρυσµένων περιοχών όπου έχει διατηρηθεί το φυσικό και δοµηµένο 
περιβάλλον. Προσφέρουν υψηλού επιπέδου συνολικές υπηρεσίες υγείας και διαβίωσης και 
είναι οργανικά συνδεδεµένες µε την ευρωπαϊκή και παγκόσµια έρευνα τεχνολογία και 
καινοτοµία. Απευθύνονται σε ευρωπαϊκή και παγκόσµια πελατεία υψηλού εισοδήµατος.  
 
Στο πλαίσιο αυτών των αλλαγών διαµορφώνονται οι τεχνολογικές δυνατότητες µε ειδική 
αντιµετώπιση για τρείς «κατηγορίες» πολιτών : 
 
• Γενικός Πληθυσµός 
Κάθε πολίτης θα έχει µία ενσωµατωµένη στο δέρµα του ταυτότητα (RFID chip) µε 
παγκόσµια µοναδικό αριθµό, που θα αντιστοιχεί σε ένα µοναδικό φάκελο –ταυτότητα 
ασθενούς (και πολιτικής ταυτότητας – πιστοποιητικά γέννησης γάµου – ποινικά µητρώα 
κλπ). Στον φάκελο αυτόν, θα υπάρχει το γενετικό του υλικό και η σύνδεση µε τους 
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αντίστοιχους φακέλους των γονέων του για κληρονοµική συσχέτιση, αυτά δηµιουργούνται 
αµέσως σχεδόν µετά την γέννηση. 
Αυτό καταργεί τα διαβατήρια και τα πιστοποιητικά κλπ. Στα αεροδρόµια π.χ., συνδεδεµένα 
συστήµατα σε παγκόσµιο ιστό αναγνωρίζουν την ταυτότητα απο τον αριθµό.Η ταυτότητα 
είναι και κάρτα για τις τράπεζες, συνδέουν λογαριασµό µε τον αριθµό και µε PIN κωδικό και 
τα ΑΤΜ αναγνωρίζουν την εµφυτεύσιµη ταυτότητα βάζοντας απλά το χέρι πάνω στο 
µηχάνηµα. Ο αριθµός θα λειτουργεί σαν index για διάφορες λίστες που δεν είναι αναγκαίο να 
βρίσκονται σε ένα τόπο. Το κλειδί για συσχέτιση των λιστών µπορεί νοµικά να χρειάζεται 
δικαστική η εισαγγελική απόφαση. 
Στον φάκελο θα καταγράφονται οι διαγνώσεις και αποφάσεις των ιατρών οι οποίοι θα 
ελέγχονται απο τα αποτελέσµατα. Αν κάποιος ιατρός κάνει συνεχώς λάθη, το σύστηµα 
αυτόµατα θα το επισηµαίνει και θα πρέπει να αποσύρεται η να επανεκπαιδεύτεται (ιατρικό 
point system).  
Σε χώρους κοινής ωφελείας θα υπάρχουν αυτόµατα διαγνωστικά µηχανήµατα σαν τα ΑΤΜ, 
που θα κάνουν ανάλυση αίµατος απο σταγόνα δακτύλου και θα ενηµερώνουν τον ασθενή 
αργότερα µε το συνδεδεµένο µε τον αριθµό/ταυτότητά  του κινητό τηλέφωνο µε µήνυµα η 
σελίδα wap.Με τον τρόπο αυτό γίνεται screening του πληθυσµού για πρόληψη. 
 
• Ευπαθής πληθυσµός (at risk ) 
Οι άνθρωποι µε γενετική – κληρονοµική προδιάθεση, η χρόνια πάθηση, οι ηλικιωµένοι και 
ανήµποροι, θα έχουν επάνω τους εξαιρετικά µικρό και µη εµφανές σύστηµα τηλεϊατρικής που 
θα παρακολουθεί  βασικές παραµέτρους όπως Αρρυθµίες, Οξυγόνο, διοξείδιο, διτανθρακικά, 
γλυκόζη, και πιθανόν Κ,Να,Cl, κλπ.  η και ισχαιµίες, πρόληψη εγκεφαλικού κλπ. στο άµεσο 
µέλλον. 
Το µετρητικό σύστηµα στέλνει τα δεδοµένα µέσω GPRS / UMTS  κινητού σε server όπου θα 
λαµβάνονται αποφάσεις µε συνεργασία του προσωπικού ιατρού και ιατρού βάρδιας, για 
κλήση προς εξέταση, - άµεση θεραπευτική αγωγή π.χ. χαπάκι, - µεταφορά σε Νοσοκοµείο.  
Κατά την µεταφορά του, τα µετρηµένα στοιχεία εµπλουτίζονται µε µετρήσεις στο 
ασθενοφόρο, και µεταφέρονται όλα µαζί στο Νοσοκοµείο όπου ρυθµίζεται η υποδοχή του 
ασθενούς αναλόγως. Αντίγραφο ενεργειών  υπάρχει στο χειρουργείο και στην µονάδα 
εντατικής, tabloid τερµατικό στα χέρια του ιατρού εµφανίζει αυτόµατα την σελίδα του 
ασθενούς όσο πλησιάζει στο κρεβάτι µέσω ενδονοσοκοµειακής τηλεµετρίας.    
Το σύστηµα αυτό το σχεδιάζεται σήµερα στην Ελλάδα, µε πιθανή τοποθέτηση στην διεθνή 
και εγχώρια αγορά  το 2007. 
Το κινητό προσωπικό βιοχηµικό εργαστήριο είναι επίσης εφικτό, και δίνει αναλύσεις αίµατος 
σε πραγµατικό χρόνο, του οποίου τα αποτελέσµατα αποστέλλονται µε την ίδια παραπάνω 
οδό. 
 
• Οι ασθενείς 
Το παραπάνω σύστηµα τηλεϊατρικής θα χρησιµοποιείται σε ασθενείς στο Νοσοκοµείο η στο 
σπίτι, όπου η κατ’ οίκον νοσηλεία εξ’ αιτίας αυτού, εξαπλώνεται ταχύτατα. Μόνο βαριά 
περιστατικά και αρχικές µετεγχειρητικές καταστάσεις παραµένουν στο Νοσοκοµείο. Την 
κατ’ οίκον Νοσηλεία αναλαµβάνουν ιδιωτικές εταιρείες και θυγατρικές των Νοσοκοµείων 
που µε αυτόν τον τρόπο µειώνουν το κόστος θεραπείας κάτω απο την πίεση ιδιωτικών 
ασφαλιστικών εταιρειών και δηµόσιων οργανισµών µε αποτελεσµατική (efficient) lειτουργία. 
Τα Νοσοκοµεία µειώνουν τον αριθµό των κλινών τους. Τα εµφυτεύσιµα µηχανήµατα 
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παρακολουθούν και θεραπεύουν συνδεδεµένα µε σύστηµα τηλεϊατρικής παρακολούθησης. 
Ανάλογα µε την γενετική –κληρονοµική προδιάθεση, φοριέται το ανάλογο διαγνωστικό 
µηχάνηµα εξωσωµατικά ή εµφυτεύσιµα. 
Πολλές σηµερινές χρόνιες η θανατηφόρες ασθένειες έχουν  θεραπευτική αγωγή µε φάρµακα 
νέας τεχνολογίας και νέα µηχανήµατα, ενώ άλλες εµφανίζονται, επίσης λόγω αύξησης της 
ηλικίας του πληθυσµού, όπως ο διαβήτης ο προστάτης και άγνωστες σήµερα, µε πιθανή 
εµφάνιση τροµοκρατικών παρασκευασµάτων – ιών γενετικά κατασκευασµένων.  
Μαθηµατικά µοντέλα επεξεργάζονται συνεχώς την πληροφορία που έχει καταγραφεί και 
παράγουν αποτελέσµατα για το επίπεδο υγείας ή επικυνδυνότητας στην κατάσταση του 
ασθενούς, των υγειών ατόµων, των ευπαθών ατόµων, οµάδων ασθενών ή οµάδων 
πληθυσµού. Μέσω των αποτελεσµάτων αυτών αξιολογείται ταυτόχρονα και η ποιότητα των 
παρεχοµένων υπηρεσιών ανα µονάδα περίθαλψης, πρόγραµµα ή µέτρου πολιτικής. 
Πολλές ασθένειες αποφεύγονται ή καθυστερείται σηµαντικά η εκδήλωσή τους µε σωστή 
γενετική προληπτική αντιµετώπιση. 
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7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ - ΣΕΝΑΡΙΑ 
 
Μετά την περιγραφή της κατάστασης που επικρατεί διεθνώς στους τοµείς ενδιαφέροντός µας, 
αλλά και την αποτύπωση των κινητηρίων δυνάµεων και των ιδιαιτεροτήτων της ελληνικής 
περίπτωσης, στόχος της παρούσας ενότητας είναι να σκιαγραφήσει τις µελλοντικές εξελίξεις 
στους τοµείς που εξετάστηκαν. Για το σκοπό αυτό θα αξιοποιήσει την τεχνική των σεναρίων, 
δηλαδή την περιγραφή εναλλακτικών µελλοντικών κόσµων, οι οποίοι θα προκύψουν σαν 
αποτέλεσµα του συνδυασµού της δράσης των βασικών πρωταγωνιστών.  

Παρόλο που είναι δελεαστικό να καταγράψουµε τα πιθανά σενάρια για τον κάθε τοµέα 
χωριστά, εντούτοις µια τέτοια προσέγγιση εγκυµονεί τον κίνδυνο να προκληθεί σύγχυση, 
καθώς δεν διευκολύνεται η παρουσίαση µιας συνεκτικής εικόνας για το µέλλον. Επιλέχθηκε 
λοιπόν να παρουσιαστούν ενιαία σενάρια για όλους τους τεχνολογικούς τοµείς που 
εξετάστηκαν προηγουµένως στην παρούσα έκθεση. Αυτή όµως η προσέγγιση απαιτεί να 
ληφθούν κάποια απόφαση η οποία σχετίζεται µε το εξής ζήτηµα : 
• Αυτό αφορά στο αναγνωριστικό όνοµα που θα πρέπει να δοθεί σε κάθε σενάριο. Αφού το 

κάθε σενάριο θα προδιαγράψει τις εξελίξεις σε τοµείς που είναι αρκετά διαφορετικοί 
µεταξύ τους, το όνοµα κάθε σεναρίου πρέπει να αρκετά γενικό για να περικλείσει τη 
διαφορετικότητα. Έτσι επιλέχτηκαν “κοινωνιολογικής προέλευσης” ονόµατα για κάθε 
σενάριο. 

 
7.1 Σενάριο “Τεχνολογική Εδέµ” 
Σε γενικές γραµµές, η Ελλάδα είναι µία χώρα παροχής υπηρεσιών, ψυχαγωγίας, πολιτισµού 
και έρευνας. 
Θα είναι δυνατή η χρηµατοδότηση, από εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς, της έρευνας και 
της ανάπτυξης (research and development) σε πανεπιστήµια και εταιρείες. Αυτό γενικώς 
υποδηλώνει τη δηµιουργία υποδοµών, τη βελτίωση των µεταφορών, των επικοινωνιών, των 
παροχών υγείας, την προστασία του περιβάλλοντος, την ανάπτυξη του τουρισµού, την 
ανάπτυξη της πληροφορικής. Ειδικότερα αυτό θα σηµάνει τα ακόλουθα: 
 
Μέχρι το 2015 

Τεχνολογίες Επικοινωνιών 
• ∆ηµιουργία ακµαζουσών επιχειρήσεων τηλεπικοινωνιακών και πληροφορικών 

προϊόντων. 
• ∆ηµιουργία νέων φορέων προαγωγής της τεχνολογίας, δηλαδή πανεπιστηµίων, 

ινστιτούτων, κλπ. 
• Ενοποίηση Ασυρµάτων Τοπικών ∆ικτύων (Wireless LANs) και Κυψελοειδών 

∆ικτύων ∆εδοµένων (Cellular Data) µε µεγάλα οφέλη για τις επιχειρήσεις. 
• Εξάπλωση των ασυρµάτων δικτύων σε πολλούς χώρους, δηµόσιες υπηρεσίες, χώρους 

ψυχαγωγίας (κινηµατογράφους, θέατρα), αεροδρόµια, σιδηροδροµικούς σταθµούς, 
πανεπιστήµια κλπ. διαµέσου των οποίων οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε κάθε είδους 
πληροφορία. 

• ∆ίκτυα ευρείας ζώνης (ενσύρµατα ή ασύρµατα) που καλύπτουν την µεγαλύτερη 
επιφάνεια των αστικών κέντρων. 

• ∆ηµιουργία υπηρεσιών εξαρτώµενων από την “τοποθεσία” (context-aware services), 
π.χ., τουριστικοί οδηγοί. 
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• Στα µέσα της διαδροµής για το 2015 (περίπου το 2007), το κανάλι της κινητής 
επικοινωνίας θα αποτελεί ακόµη ακριβή εναλλακτική, ιδιαίτερα για τις 
αραιοκατοικηµένες περιοχές, όπου η ποιότητα υπηρεσίας κυµαίνεται σε χαµηλά 
επίπεδα. Σε αυτή την αγορά, οι µη-κυβερνητικοί φορείς δίνουν έµφαση σε υπηρεσίες 
για ειδικές οµάδες ατόµων, όπως είναι οι ηλικιωµένοι και οι ανάπηροι, ανησυχούν για 
την ανάπτυξη τάσεων πόλωσης στην Κοινωνία της Πληροφορίας και µεριµνούν για 
την αποφυγή τους. 

Τεχνολογίες Λογισµικού & Γνώσης 
• Το ελεύθερο λογισµικό αναµένεται να αποτελέσει εξαιρετικά σηµαντικό παράγοντα 

ισοδύναµο µε το λογισµικό ανοιχτού κώδικα, δίνοντας ώθηση για την ανάπτυξη 
πολλών µικρών εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε εξειδικευµένους τοµείς και 
παράγουν εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα. 

• Ύπαρξη συστηµάτων αυτόµατης εύρεσης και διήθησης πολυµεσικής πληροφορίας 
(δικαστικές αποφάσεις, πατέντες, προϊόντα, πρόσωπα, κανονισµοί εταιρικές ή 
κυβερνητικές αποφάσεις, κλπ). 

• Αυτόνοµα συστήµατα (robot) προφορικής αναφοράς ειδήσεων, αποδελτίωσης και 
καταχώρισης σε θεµατικές περιοχές, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ηλεκτρονικών 
εφηµερίδων ή ηλεκτρονικών πυλών ενηµέρωσης. 

• Αυτόνοµα συστήµατα (robot) εξυπηρέτησης πελατών, κατανόηση του 
ενδιαφερόµενου προσώπου, ή του προβλήµατος και προώθησης για επίλυση στο 
κατάλληλο προσωπικό ή άµεσης απάντησης για απλά θέµατα σε φυσική ή 
ηλεκτρονική µορφή. 

• Αυτόνοµα συστήµατα (robot) διαχείρισης Ηλεκτρονικών εγγράφων µε βάση το 
περιεχόµενό τους. 

• Αυτόνοµα συστήµατα (robot) αποτροπής µη παραγωγικών ηλεκτρονικών διαδικασιών 
(διαµέσου πρόσβασης σε συστήµατα τυχερών παιγνίων, ανάρµοστο ή προσβλητικό 
υλικό, εύρεσης εργασίας, κλπ.). 

• Αυτόνοµα συστήµατα (robot) προφορικής απόκτησης, αποδελτίωσης και 
καταχώρησης πληροφοριών, αναφορών (π.χ. ιατρική γνωµάτευση-παρακολούθηση 
ασθενών σε νοσοκοµεία, διαπίστωση βλαβών σε µηχανές ή νησίδες παραγωγής 
εργοστασίων και τρόπου επίλυσής των). 

Εκπαίδευση 
• Αναβάθµιση και κατάλληλος προσανατολισµός του εκπαιδευτικού συστήµατος, ώστε 

να υπάρξει το απαραίτητο εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό που θα στηρίξει τις 
επιχειρηµατικές προσπάθειες. 

• Το εκπαιδευτικό σύστηµα στην Ελλάδα ενσωµατώνει σταδιακά τις νέες τεχνολογικές 
και παιδαγωγικές προσεγγίσεις στα πλαίσια µίας ισορροπηµένης γεωγραφικής, 
κοινωνικής και εκπαιδευτικής προσέγγισης. 

• Η εκπαίδευση από απόσταση ως φιλοσοφία αλλά και ως εκπαιδευτική πρακτική 
διεισδύσει τόσο στα µεταπτυχιακά όσο και στα προπτυχιακά προγράµµατα σπουδών 
των πανεπιστηµίων, ενισχύοντας διεπιστηµονικές συνεργασίες τόσο σε Εθνικό όσο 
και σε διεθνές επίπεδο. 

• Στην Πρωτοβάθµια εκπαίδευση έχει επιτευχθεί η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών και 
της πληροφορικής µέσα από τη διδασκαλία των µαθηµάτων του αναλυτικού 
προγράµµατος. 
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• Στη ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση επιλύεται το πρόβληµα του ψηφιακού 
αναλφαβητισµού της νέας γενιάς. 

• Η προσοχή εστιάζεται στο άνοιγµα του σχολείου και στη στενότερη σύνδεση του µε 
την κοινωνία, στη στήριξη της εργαζόµενης µητέρας. 

Έξυπνες κάρτες 
• Υπάρχει αποτελεσµατικό ρυθµιστικό πλαίσιο όσον αφορά στα προσωπικά δεδοµένα. 
• Ηλεκτρονικό αρχείο υγείας. 
• Προσφορά υπηρεσιών διαµέσου της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (κράτος προς 

πολίτες αλλά και προς επιχειρήσεις, συνεισφορά στην αποκέντρωση). 
• Ηλεκτρονική αναγνώριση για διευκόλυνση εµπορικών συναλλαγών, έκδοση 

πιστοποιητικών (διαβατήριο, άδεια οδήγησης, κλπ.). 
• Αναγνώριση για πρόσβαση σε ευαίσθητους χώρους (ηλεκτρονικώς ή µη). 
• ∆ιευκόλυνση φορολογικού έργου (δηλώσεις, διασταυρωµένοι έλεγχοι, είσπραξη, 

κλπ.) 
Κινητό Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 
• Οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας και υπηρεσιών δικτύου κυριαρχούν όσον αφορά στον 

έλεγχο της αλυσίδας αξίας και της συνδροµητικής βάσης και καθορίζουν ποιες 
υπηρεσίες θα προσφέρονται και από ποιόν. 

• Υπάρχει πλήρης διασύνδεση µεταξύ υπηρεσιών, συσκευών και δικτύων. 
• Επενδύσεις στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα εξασφαλίζουν τα κίνητρα για ανάπτυξη των 

νέων υπηρεσιών και δικτύων. 
• Αµφισβητήσεις και διαφορές σχετικά µε τα πνευµατικά δικαιώµατα του περιεχοµένου 

στο ΚΗΕ είναι σπάνιες. 
• Τα ανοιχτά πρότυπα έχουν κυριαρχήσει στις τεχνολογίες και τα δίκτυα του ΚΗΕ. 
• Υπάρχει αποτελεσµατικό ρυθµιστικό πλαίσιο όσον αφορά στα προσωπικά δεδοµένα. 
• Κυριαρχεί τεχνολογικός πλουραλισµός. Το UMTS δεν είναι η µοναδική πλατφόρµα 

αλλά συνυπάρχει µε άλλες τεχνολογίες δικτύων (π.χ. ασύρµατα τοπικά δίκτυα, GPRS 
κλπ). 

• Προκειµένου να αντεπεξέλθουν στις τεχνικές προκλήσεις, οι µικροί οργανισµοί 
κινητής επικοινωνίας προσπαθούν να δηµιουργήσουν συνεργασίες µε τους ισχυρούς. 

• Η ασυµµετρία ισχύος των παροχέων υπηρεσιών σε σχέση µε τους operators, 
αναγκάζει τους πρώτους να ανταγωνίζονται ισχυρά προκειµένου να διασφαλίσουν 
συνεργασία µε τους λίγους κυριάρχους παίκτες στην αγορά. 

• Η προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας θεωρείται ως επιλυµένο ζήτηµα, γεγονός 
που οφείλεται στη συνεργασία των νοµοθετικών και ρυθµιστικών αρχών µε τους 
οργανισµούς κινητής επικοινωνίας. 

• Η προτυποποίηση βρίσκεται σε καλό δρόµο. Οι φορείς προτυποποίησης έχουν 
καταστεί ικανοί να εφαρµόσουν αναλυτικά πρότυπα για υπηρεσίες και συσκευές, αλλά 
όχι σε τόσο λεπτοµερή βαθµό ώστε να αποφευχθούν συµπτώµατα προσκόλλησης σε 
συγκεκριµένες τεχνολογικές λύσεις. 

• Η νοµοθεσία προστασίας προσωπικών δεδοµένων έχει εφαρµοσθεί µε επιτυχία και τα 
πρώιµα προβλήµατα έχουν επιλυθεί σε συνεργασία µε τις εταιρείες κινητής 
επικοινωνίας και τις αρχές. 

 
Μέχρι το 2021 

Τεχνολογίες Επικοινωνιών 
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• Προσέγγιση του στόχου για το ∆ιάχυτο Υπολογιστικό Περιβάλλον (Pervasive 
Computing) που θα υλοποιεί την έννοια της “πάντοτε και παντού” (all the time and 
everywhere) επικοινωνίας. 

• ∆ορυφορικά δίκτυα και δίκτυα αισθητήρων που θα εντοπίζουν βλάβες στο φυσικό 
περιβάλλον, προβλήµατα ή απαιτήσεις στις γεωργικές καλλιέργειες. 

• Φορητές συσκευές (αισθητήρες) που συνοδεύουν τους ασθενείς και διαρκώς 
µεταδίδουν πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους στο ιατρικό τους κέντρο. 

• Ιατρικά δίκτυα για την προστασία των πολιτών σε οποιαδήποτε γωνία της Ελληνικής 
επικράτειας και την παροχή συµβουλών (τηλεϊατρική). 

Τεχνολογίες Λογισµικού και Γνώσης 
• Η χώρα µας θα έχει αποκτήσει µία σηµαντική θέση στην ευρωπαϊκή βιοµηχανία 

λογισµικού. 
• Αναζήτησης πληροφορίας σε φυσική γλώσσα και πραγµατικό χρόνο διαµέσου 

ερωταποκρίσεων, χρησιµοποιώντας εννοιολογικού επιπέδου παραµέτρους, όπως ο 
τύπος δραστηριότητας µιας επιχείρησης, καθώς και µε τη χρήση φωνής ή εικόνας. 

• Αυτόνοµα συστήµατα (robot) προσαρµογής στον τρόπο συµπεριφοράς, συνθήκες και 
δράσεις (ζωής) ανθρώπων και φυλών διαφόρων κρατών και ηπείρων. 

• Επικοινωνίας σε φυσική γλώσσα µε συσκευές οικιακού εξοπλισµού (κουζίνα, 
πλυντήριο, τηλεόραση, video, HiFi, ραδιόφωνο, κλιµατισµός, συναγερµός, κλπ.). 

• Πρόσβαση στον Παγκόσµιο Ιστό για πληροφόρηση στη γλώσσα, το είδος και τον 
τύπο της πληροφορίας/γνώσης που ενδιαφέρει το χρήστη, όπου κι αν βρίσκεται και 
ανάλογα µε το µέσο λήψης. 

• Αυτόνοµα συστήµατα (robot) εξυπηρέτησης υπηρεσιών Νοσοκοµείου, Μουσείων, 
υποδοχής οργανισµών, εταιρειών κλπ. 

Εκπαίδευση 
• Η τριτοβάθµια εκπαίδευση µετασχηµατίζεται στο σηµαντικότερο πυλώνα της δια βίου 

µάθησης. 
• Έχουν δηµιουργηθεί οι ιδανικές συνθήκες για την υλοποίηση προγραµµάτων δια βίου 

µάθησης από απόσταση. 
• Προσωποποιηµένα ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά εγχειρίδια (ηλεκτρονικά βιβλία). 
Έξυπνες κάρτες 
• Χρήση για βελτιστοποίηση µαζικών συγκοινωνιών (δες Προγράµµατα Λισσαβόνας). 
• Ηλεκτρονικά συστήµατα πληρωµών (πίστωση/ χρέωση/ πορτοφόλι, µικρο-πληρωµές). 
Κινητό Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 
• Τα περισσότερα εµπορικά καταστήµατα έχουν µετατραπεί σε εικονικά καταστήµατα 

(virtual showrooms). 
• Ευφυείς πράκτορες διατρέχουν εικονικά καταστήµατα και πραγµατοποιούν ασφαλείς 

συναλλαγές. 
 
7.2. Σενάριο “∆υο Ταχυτήτων”  
Σε γενικές γραµµές, η Ελλάδα ακολουθεί ανάπτυξη σε δύο ταχύτητες, µε αποτέλεσµα τη 
µεγέθυνση των αντιθέσεων και τη συνύπαρξη δύο ετερογενών κόσµων µε πολιτιστικές, 
κοινωνικές και οικονοµικές διαφοροποιήσεις. Ο πρώτος κόσµος (θύλακας) έχει διεθνή και 
εκσυγχρονιστικά χαρακτηριστικά, πρόσβαση στην πληροφορία και τη γνώση, είναι ανοιχτός 
σε επικοινωνία και ανέλιξη. Ο δεύτερος θύλακας έχει χαρακτηριστικά εθνικά, τα άτοµα που 
ανήκουν σε αυτόν έχουν χαµηλά προσόντα, ελλιπή πρόσβαση στην πληροφορία και στις 
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σύγχρονες εξελίξεις. Υπάρχει δυνατότητα µετακίνησης από τον ένα θύλακα στον άλλο, υπό 
προϋποθέσεις. ∆εν αναµένεται σηµαντική διασύνδεση των φορέων έρευνας µε τις 
επιχειρήσεις. Ειδικότερα αυτό θα σηµάνει τα ακόλουθα: 
 
Μέχρι το 2015 
Τεχνολογίες Επικοινωνιών 

• Οι τεχνολογικές εξελίξεις στον τοµέα των επικοινωνιών είναι ανάλογες µε εκείνες του 
σεναρίου “Τεχνολογική Εδέµ”, αλλά οι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν δεν 
αναµένεται να καλύψουν όλη την Ελληνική επικράτεια, αλλά επιλεκτικά εκείνες τις 
περιοχές που δραστηριοποιούνται οι ευνοηµένοι της κρατούσας κατάστασης. 

• Ενσύρµατες (π.χ., µε οπτικές ίνες) και ασύρµατες επικοινωνίες ευρείας ζώνης  για 
διασύνδεση των “προνοµιούχων” σπιτιών. 

• ∆εν υπάρχει ασύρµατη ευρυζωνική κάλυψη για όλη την περιοχή των αστικών 
κέντρων, αλλά υπάρχουν “πρατήρια πληροφορίας” (information stations) – ανάλογα 
µε τα σηµερινά πρατήρια βενζίνης – τα οποία παρέχουν δεδοµένα (σε υψηλούς 
ρυθµούς µετάδοσης και υψηλές σχετικά τιµές) για να καλύπτουν τις πληροφοριακές 
ανάγκες όσων µπορούν να τις αγοράσουν. 

Τεχνολογίες Λογισµικού και Γνώσης 
• Ένας ελάχιστος αριθµός εταιριών θα µπορέσει να ακολουθήσει τις ευρωπαϊκές και 

διεθνείς εξελίξεις στον τοµέα του λογισµικού. 
• Το ελεύθερο λογισµικό δεν γνωρίζει διάδοση, αλλά το λογισµικό ανοιχτού κώδικα 

ανταγωνίζεται το ιδιόκτητο λογισµικό. 
• Παράγονται επί µέρους τµήµατα του λογισµικού στη χώρα µας, επειδή αυτό θα είναι 

φθηνότερο από το να κατασκευασθούν στις πρωτογενείς χώρες παραγωγής. 
• Εφαρµογές ηλεκτρονικού-επιχειρείν για τη διασύνδεση κάποιων µεγάλων διεθνών 

επιχειρήσεων µε την ελληνική αγορά. 
• Περιορισµένη ανάπτυξη των τεχνολογιών γνώσης µε αποσπασµατικά αποτελέσµατα. 
Εκπαίδευση 
• Η εκπαιδευτική πολιτική ακολουθεί την λογική των δύο ταχυτήτων µε έµφαση στην 

λογική της συγχρηµατοδότησης και “εκπαιδευτικής” επιχειρηµατικότητας. Στην 
πρώτη ταχύτητα εντάσσονται οι εκπαιδευτικές δοµές οι οποίες θα είναι σε θέση να 
αυτοχρηµατοδοτήσουν ή συγχρηµατοδοτήσουν την ένταξη τους στο νέο περιβάλλον. 
Αναφερόµαστε έναν αριθµό ιδιωτικών σχολείων, για δηµόσια σχολεία σε αστικές 
κυρίως περιοχές υψηλού βιοτικού επιπέδου, για πανεπιστηµιακά ιδρύµατα που θα 
αναπτύξουν µηχανισµούς εναλλακτικής χρηµατοδότησης κυρίως από τον ιδιωτικό 
τοµέα. Στο δεύτερο θύλακα θα ενταχθούν οι εκπαιδευτικές δοµές που δεν θα 
µπορέσουν να αυτοχρηµατοδοτήσουν την εξέλιξη τους, και θα εξαρτώνται πλήρως 
από την ελλιπή κρατική χρηµατοδότηση. 

• Ταχύτερη εισαγωγή των νέων τεχνολογιών σε επιλεγµένες σχολικές µονάδες., 
• Ανάπτυξη επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών στον εκπαιδευτικό τοµέα. 
Έξυπνες κάρτες 
• Ανάλογα µε το σενάριο “Τεχνολογική Εδέµ”, αλλά όλες οι υπηρεσίες δεν θα είναι για 

όλους τους πολίτες. Η ποιότητα της εκπαίδευσης όσον αφορά στον προγραµµατισµό/ 
παραµετροποίηση των έξυπνων καρτών ως µέσων διαχείρισης των προσωπικών 
δεδοµένων φαίνεται να είναι ένα όριο γύρω από το οποίο θα σχηµατισθεί µία πρώτη 
διαχωριστική γραµµή. Μία άλλη κατανοµή σχετική µε τις ισχύουσες πολιτικές 
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περιφερειακής ανάπτυξης (εξαρτώµενη σε µεγάλο βαθµό και από την γεωγραφική 
κατανοµή) επίσης διαφαίνεται µε την νησιωτική Ελλάδα να εκµεταλλεύεται καλύτερα 
τις προσφερόµενες δυνατότητες. 

Κινητό Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 
• Οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας και υπηρεσιών δικτύου δεν κυριαρχούν όσον αφορά 

στον έλεγχο της αλυσίδας αξίας και της συνδροµητικής βάσης ώστε να καθορίσουν 
ποιες υπηρεσίες θα προσφέρονται και από ποιόν. 

• Υπάρχει πλήρης διασύνδεση µεταξύ υπηρεσιών, συσκευών και δικτύων. 
• Επενδύσεις στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα εξασφαλίζουν τα κίνητρα για ανάπτυξη των 

νέων υπηρεσιών και δικτύων. 
• Υπάρχουν αµφισβητήσεις και διαφορές σχετικά µε τα πνευµατικά δικαιώµατα του 

περιεχοµένου στο ΚΗΕ. 
• Τα ανοιχτά πρότυπα έχουν κυριαρχήσει στις τεχνολογίες και τα δίκτυα του ΚΗΕ. 
• Υπάρχει αποτελεσµατικό ρυθµιστικό πλαίσιο όσον αφορά στα προσωπικά δεδοµένα. 
• Κυριαρχεί τεχνολογικός πλουραλισµός. Το UMTS δεν είναι η µοναδική πλατφόρµα 

αλλά συνυπάρχει µε άλλες τεχνολογίες δικτύων (π.χ. ασύρµατα τοπικά δίκτυα, GPRS 
κλπ). 

• Το 2006 υπάρχουν πολλαπλές τεχνολογικές πλατφόρµες στο ΚΗΕ. Το UMTS 
παρουσίασε κάποια πρόοδο, ειδικότερα στην επιχειρηµατική αγορά, αλλά φθηνότερα 
WLAN και GSM 2.5G+ δίκτυα κυριαρχούν όσον αφορά στους ιδιώτες. Οι εταιρείες 
κινητής επικοινωνίας επέστρεψαν στον παραδοσιακό ρόλο τους ως πάροχοι δικτύων. 
Έτσι έγκειται στο δικό τους ενδιαφέρον να κάνουν εφικτή τη σύνδεση µεταξύ 
υπηρεσιών, συσκευών και δικτύων ούτως ώστε να αυξήσουν την κίνηση στο δίκτυο 
τους. 

• Με βάση το γεγονός ότι οι οργανισµοί κινητής επικοινωνίας υποχώρησαν από την 
παροχή υπηρεσιών το έδαφος έγινε πρόσφορο για άλλους ενδιαφερόµενους. Έτσι έχει 
δηµιουργηθεί µία ανοιχτή και γρήγορα αναπτυσσόµενη αγορά για ενσωµάτωση και 
παροχή υπηρεσιών όπως επίσης και για ανάπτυξη εφαρµογών η οποία έχει ως 
αποτέλεσµα την παροχή ενός πλήθους υπηρεσιών, οι οποίες είναι εύκολα προσβάσιµες 
από όλους τους καταναλωτές. Η οµοφωνία στη σπουδαιότητα της υλοποίησης 
ανοιχτών standards βοηθάει στην επιτάχυνση αυτής της αγοράς. 

• Νέες εισερχόµενες επιχειρήσεις βλέπουν την κατάσταση πολύ ελκυστική, καθώς 
υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για αυτούς. Οι συνέπειες της πολιτικής ανταγωνισµού 
ήταν επιτυχείς. Τα de facto standards ταυτοποίησης, εξουσιοδότησης και ασφάλειας 
είναι σε ευρεία χρήση. Για παράδειγµα, πάροχοι υπηρεσιών έχουν εισάγει δικά τους 
αξιόπιστα συστήµατα πληρωµών. Οι τρόποι πληρωµής ποικίλουν, µε αποτέλεσµα να 
υπάρχουν πολλές διαφορετικές κάρτες SIM µε ειδικές εκπτώσεις, µε ειδικά 
προγράµµατα που προσβλέπουν στη διατήρηση του πελάτη, κλπ. Αυτό βέβαια δεν 
σηµαίνει ότι οι υπηρεσίες είναι συµβατές. 

• Η µεγάλη αύξηση του αριθµού παροχέων υπηρεσιών, επιχειρηµατικών µοντέλων και 
υπηρεσιών έχει δηµιουργήσει µία κατάσταση, όπου οι καταναλωτές δεν µπορούν 
εύκολα να καταλάβουν την ποιότητα και τη διαφοροποίηση των τιµών µεταξύ των 
παρεχόµενων υπηρεσιών. Από την άλλη µεριά, αυτή η κατάσταση έχει ως 
πλεονέκτηµα το γεγονός, ότι υπάρχει µεγάλο πλήθος προσφερόµενων υπηρεσιών. 

 
Μέχρι το 2021 



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΛΛΑ∆Α – ΣΕΝΑΡΙΑ ΟΕ 2021 
 

 44

Τεχνολογίες Επικοινωνιών 
• Ενοποίηση Ασυρµάτων Τοπικών ∆ικτύων (Wireless LANs) και Κυψελοειδών 

∆ικτύων ∆εδοµένων (Cellular Data) µε µεγάλα οφέλη για τις επιχειρήσεις. 
• ∆ηµιουργία υπηρεσιών εξαρτώµενων από την “τοποθεσία” (context-aware services), 

π.χ., τουριστικούς οδηγούς. 
Τεχνολογίες Λογισµικού και Γνώσης 
• Άµεση µετάφραση, διερµηνεία (για την ελληνική γλώσσα). 
• Επικοινωνίας σε φυσική γλώσσα µε συσκευές οικιακού εξοπλισµού (κουζίνα, 

πλυντήριο, TV, video, HiFi, radio, κλιµατισµός, συναγερµός, κλπ.), οι οποίες όµως δεν 
είναι ευρύτατα διαδεδοµένες. 

Εκπαίδευση 
• Εισαγωγή των τεχνολογιών πληροφορικής στην εκπαίδευση στα µεγάλα αστικά 

κέντρα. 
• Ανάπτυξη συνεργασιών – συµπράξεων των εκπαιδευτικών δοµών µε εταιρείες 

τεχνολογικής αιχµής του ιδιωτικού τοµέα. 
• Η δια-βίου µάθηση βρίσκεται σε πειραµατικό στάδιο ακόµη. 
Έξυπνες κάρτες 
• Ηλεκτρονικά συστήµατα πληρωµών (πίστωση/ χρέωση/ πορτοφόλι, µικρο-πληρωµές). 
Κινητό Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 
• Έξυπνες οικιακές συσκευές (π.χ., ψυγεία που θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν το 

περιεχόµενό τους και να εκτελούν αγορές εκείνων των αγαθών που λείπουν, τα οποία 
αναµένεται να χρειαστεί ο ιδιοκτήτης. 

 
7.3. Σενάριο “Ανταγωνιστικό - Φιλελεύθερο Μοντέλο” 
Επικράτηση των αρχών της φιλελεύθερης οικονοµίας, κορύφωση του ανταγωνισµού, οι 
θεσµοί διαµορφώνονται έτσι ώστε να ευνοούν την ανάπτυξη της οικονοµίας της αγοράς. Με 
άλλα λόγια, δεν θα ευνοεί ιδιαίτερα την ανάπτυξη υπηρεσιών προς τον πολίτη και το 
περιβάλλον, αλλά κυρίως θα εστιάζει στην αποκόµιση κερδών. Συνεπώς θα προσδώσει έναν 
καθαρά κερδοσκοπικό χαρακτήρα στην έρευνα που θα παράγεται από τα εκπαιδευτικά 
ιδρύµατα. Από την άλλη πλευρά, αυτό το σενάριο ίσως δώσει ώθηση µεγάλη στην 
εφαρµοσµένη έρευνα και στην κατάρτιση του εργατικού δυναµικού µε συγκεκριµένες 
τεχνολογικές ικανότητες, π.χ., ανάπτυξη τηλεφωνικών κέντρων, τοπικών δικτύων, κινητών 
ad-hoc δικτύων (mobile ad hoc networks). Ειδικότερα, αναµένονται τα ακόλουθα : 
 
Μέχρι το 2015 
Τεχνολογίες Επικοινωνιών 

• ∆ηµιουργία ακµαζουσών επιχειρήσεων τηλεπικοινωνιακών και πληροφορικών 
προϊόντων. 

• ∆ηµιουργία φορέων προαγωγής της τεχνολογίας, δηλαδή πανεπιστηµίων, ινστιτούτων, 
κλπ. 

• Ενοποίηση Ασυρµάτων Τοπικών ∆ικτύων (Wireless LANs) και Κυψελοειδών 
∆ικτύων ∆εδοµένων (Cellular Data) µε µεγάλα οφέλη για τις επιχειρήσεις. 

• Μεγάλη εξάπλωση ενσύρµατων και ασυρµάτων επικοινωνιών ευρείας ζώνης.  
• Ύπαρξη συστηµάτων διοίκησης που εκτελούν συνδεσµολογία και λειτουργία δικτύων 

χωρίς να απαιτούν την ύπαρξη διαχειριστών (administrators). 
Τεχνολογίες Λογισµικού και Γνώσης 
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• Το ελεύθερο λογισµικό ανταγωνίζεται το λογισµικό ανοιχτού κώδικα και το ιδιόκτητο 
λογισµικό. 

• Η έρευνα στην τεχνολογία και παραγωγή λογισµικού αναµένεται να στραφεί προς τις 
κατευθύνσεις της αγοράς.  

• Αναµένεται ότι θα δηµιουργηθούν µόνο λίγοι (2-3) τοµείς-αιχµές όπου τα ελληνικά 
προϊόντα θα διαδοθούν διεθνώς, κυρίως όπου ο (διεθνής) ανταγωνισµός θα αφήνει 
περιθώρια κέρδους. 

• Αναµένεται να φανεί προσοδοφόρα η περαιτέρω επέκταση στις αγορές της 
ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων. 

Εκπαίδευση 
• Ανάπτυξη µιας µεγάλης σε έκταση εκπαιδευτικής βιοµηχανίας, µε αποτέλεσµα τη 

δηµιουργία θέσεων απασχόλησης. 
• Η εκπαίδευση θα στέψει το ενδιαφέρον της κατ’ αποκλειστικότητα στις ανάγκες της 

αγοράς. Οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές σπουδές δεν συµβάλλουν στο νέο 
οικονοµικό γίγνεσθαι µε αποτέλεσµα το δραστικό περιορισµό των κονδυλίων που 
προορίζονται για τους τοµείς γενικής παιδείας. 

• τον έντονο προσανατολισµό των εκπαιδευτικών προγραµµάτων σε σπουδές που έχουν 
ζήτηση στην αγορά εργασίας, 

• τη δηµιουργία ελαστικών και ευέλικτων προγραµµάτων σπουδών, 
• την εναρµόνιση της έρευνας και των προγραµµάτων σπουδών των δηµοσίων 

πανεπιστηµίων µε τις ανάγκες της αγοράς και των επιχειρήσεων (έρευνες, 
χρηµατοδοτήσεις, συµπράξεις συνεργασίες κλπ.), 

• τη στροφή στην εφαρµοσµένη έρευνα και στην κατάρτιση του εργατικού δυναµικού 
µε συγκεκριµένες τεχνολογικές ικανότητες που έχει ανάγκη η αγορά εργασίας. 

Έξυπνες κάρτες 
• Ανάλογα µε το σενάριο “Τεχνολογική Εδέµ”, αλλά χωρίς ιδιαίτερη έµφαση στην 

παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, αλλά στην αποκόµιση κέρδους. Στο σενάριο αυτό η 
ευθύνη της διάδοσης, µε την έννοια του ποιος θα αναλάβει το κόστος την υποδοµής, 
πέφτει σχεδόν αποκλειστικά στον ιδιωτικό τοµέα. Καθώς οι κυρίως ενδιαφερόµενοι 
ακολουθούν αποκλίνουσες στρατηγικές και στόχους είναι µάλλον απίθανο στο 
σενάριο αυτό να βρεθούν συµβιβαστικές λύσεις (συνεπώς είναι πιθανότερη η 
συνεργασία µε αντίστοιχες εταιρείες του εξωτερικού και εποµένως ο κατακερµατισµός 
των κερδών). Η ασφάλεια των συναλλαγών είναι το βασικό χαρακτηριστικό που τους 
ενώνει στην κοινή χρήση αλλά το ποιος και µε ποιους όρους θα ελέγχει τους χρήστες 
θα τους χωρίζει (η επιφάνεια της κάρτας επάνω στην οποία είναι ενσωµατωµένο το 
τσιπ φαίνεται να έχει µεγαλύτερη αξία από την λειτουργική ικανότητα του). 

• Οι εµπλεκόµενοι παίχτες έχουν συνειδητοποιήσει την ανάγκη να αποκτήσουν 
πλεονέκτηµα αξιοποιώντας τα προσωπικά δεδοµένα για να αναπτύσσουν νέες 
υπηρεσίες. Άλλωστε έχει αποδειχθεί σε αρκετές περιπτώσεις ότι είναι προς όφελος 
των καταναλωτών να δώσουν στους πάροχοι υπηρεσιών τα προσωπικά τους στοιχεία 
και δεδοµένα έτσι ώστε να έχουν προσωποποιηµένες υπηρεσίες. 

Κινητό Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 
• Οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας και υπηρεσιών δικτύου δεν κυριαρχούν όσον αφορά 

στον έλεγχο της αλυσίδας αξίας και της συνδροµητικής βάσης ώστε να καθορίσουν 
ποιες υπηρεσίες θα προσφέρονται και από ποιόν. 

• Υπάρχει πλήρης διασύνδεση µεταξύ υπηρεσιών, συσκευών και δικτύων. 
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• ∆εν υπάρχουν επενδύσεις στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα που να εξασφαλίζουν τα 
κίνητρα για ανάπτυξη των νέων υπηρεσιών και δικτύων. 

• Αµφισβητήσεις και διαφορές σχετικά µε τα πνευµατικά δικαιώµατα του περιεχοµένου 
στο ΚΗΕ είναι σπάνιες. 

• Τα ανοιχτά πρότυπα έχουν κυριαρχήσει στις τεχνολογίες και τα δίκτυα του κινητού 
επιχειρείν. 

• ∆εν υπάρχει αποτελεσµατικό ρυθµιστικό πλαίσιο όσον αφορά στα προσωπικά 
δεδοµένα. 

• Κυριαρχεί τεχνολογικός πλουραλισµός. Το UMTS δεν είναι η µοναδική πλατφόρµα 
αλλά συνυπάρχει µε άλλες τεχνολογίες δικτύων (π.χ. ασύρµατα τοπικά δίκτυα, GPRS 
κλπ). 

• Υπάρχει µεγάλος ανταγωνισµός µεταξύ παροχέων υπηρεσιών, όπως επίσης και 
µεταξύ εταιρειών ανάπτυξης υπηρεσιών και εφαρµογών. Εν τούτοις, όπως είναι 
αναµενόµενο, γνωστά ονόµατα έχουν το επάνω χέρι επειδή οι καταναλωτές τους 
εµπιστεύονται. 

• Η αγορά των παροχέων υπηρεσιών και των εταιρειών ανάπτυξης εφαρµογών είναι 
επίσης πολύ ανταγωνιστική. Υπάρχουν πολλοί παίκτες, ο αριθµός των οποίων 
συνεχώς αυξάνεται από τη φιλελεύθερη δοµή της αγοράς. 

 
Μέχρι το 2021 
Τεχνολογίες Επικοινωνιών 

• Ανάπτυξη συσκευών τηλεόρασης εφοδιασµένων µε τεχνολογίες µετάφρασης µεταξύ 
διαφόρων γλωσσών σε πραγµατικό χρόνο. 

• Ευρεία ανάπτυξη της τηλεόρασης υψηλής ευκρίνειας (HDTV). 
• Έξυπνα σπίτια των οποίων οι αυτοµατισµοί εστιάζουν κυρίως στην εξοικονόµηση 

πόρων π.χ., οικονοµία θέρµανσης, ψύξης. 
Τεχνολογίες Λογισµικού και Γνώσης 
• Ύπαρξη τερµατικών “ηλεκτρονικής γραµµατείας” µε ικανότητα προγραµµατισµού 

εργασιών, αναγνώριση φωνής και αναζήτησης µε ασαφή κριτήρια εύρεσης (fuzzy 
search). 

• Κατανόηση του ανθρώπινου δηµιουργικού µηχανισµού σε τέτοιο βαθµό, που 
επιτρέπει την εφαρµογή στον τοµέα των υπολογιστών. 

• Ανάπτυξη λογισµικού που αντικαθιστά ορισµένους επαγγελµατίες, π.χ., δικαστές.  
Εκπαίδευση 
• Τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα µετασχηµατίζονται σε παρόχους προσωποποιηµένων 

σπουδών που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες. 
Έξυπνες κάρτες 
• Ευρεία χρήση συστηµάτων ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. 
Κινητό Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 
• Τα περισσότερα εµπορικά καταστήµατα έχουν µετατραπεί σε εικονικά καταστήµατα 

(virtual showrooms) για να συµπιέσουν το κόστος λειτουργίας. 
• Η τηλε-εργασία είναι αρκετά διαδεδοµένη και ένα σηµαντικό ποσοστό των 

εργαζοµένων (20%-30%) εργάζονται σε αυτό που αποκαλείται Small Office/Home 
Office (SOHO). 
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7.4. Σενάριο “Αστάθειας” 
∆ιάφορα γεγονότα και πολιτικές οδηγούν στην ανάπτυξη ενός κράτους που επικεντρώνεται 
στην αντιµετώπιση διάφορων πραγµατικών ή µη “εχθρών” και στην ενίσχυση της αµυντικής 
θωράκισής του. Αυτό αυτόµατα θα σηµάνει ότι θα περικοπούν όλες οι δαπάνες για 
επενδύσεις που στοχεύουν στην ευηµερία των πολιτών και του περιβάλλοντος και επίσης θα 
σηµάνει την ανάπτυξη δικτύων εύρωστων, ανθεκτικών στις “επιθέσεις”, ασφαλών και κυρίως 
δικτύων µεταφοράς φωνής και όχι δεδοµένων. Η έρευνα θα περιορισθεί σηµαντικά. 
Ειδικότερα, αναµένονται τα ακόλουθα : 
 
Μέχρι το 2015 
Τεχνολογίες Επικοινωνιών 

• Ευρεία εγκατεστηµένη βάση αισθητήρων, για ανίχνευση των αλλαγών (κλιµατικών, 
κυκλοφοριακών, µετεωρολογικών).  

• Πρακτική και εκτεταµένη χρήση ad hoc δικτύων υπολογιστών. 
• Ευρεία χρήση δορυφορικών επικοινωνιών για ιχνηλάτηση (tracking) αντικειµένων, 

ανθρώπων. 
Τεχνολογίες Λογισµικού και Γνώσης 
• Το λογισµικό ανοιχτού κώδικα επικρατεί καθολικά. 
• Η Ελλάδα θα είναι απλώς µικρός δηµιουργός και πάροχος λογισµικού που θα 

καλύπτει το ιδιαίτερο µέρος της τοπικής αγοράς που δεν ικανοποιείται από το 
εισαγόµενο λογισµικό, η οποία θα έχει τις δικές της ανάγκες, που θα αναλύονται και 
επιλύονται ανά περίπτωση. 

• Τοπικού ενδιαφέροντος και περιορισµένης αποδοτικότητας προϊόντα. 
• Τοπική προσαρµογή συστηµάτων για τον Ελληνικό χώρο. 
• Η χώρα θα πάψει να παράγει ελάχιστα διεθνώς αναγνωρισµένα ερευνητικά 

αποτελέσµατα στο χώρο των τεχνολογιών γνώσης και η επιχειρηµατικότητα θα είναι 
περιορισµένη. 

• Ανάπτυξη τεχνικών ταύτισης προτύπου από ασαφή ή/και αραιά δεδοµένα. 
• Ανάπτυξη τεχνολογίας ακριβούς αναγνώρισης αντικειµένων από χιλιάδες 

εισερχόµενες εικόνες, ήχους, video (streaming multimedia data). 
• Τεχνολογίες εξόρυξης γνώσης που εκτελούνται σε πραγµατικό χρόνο. 
Εκπαίδευση 
• Έµφαση θα δοθεί στις εκπαιδευτικές δοµές που θα είναι σε θέση να συνεισφέρουν 

στην ασφάλεια και την προστασία των χωρών. 
Έξυπνες κάρτες 
• Η ανάγκη για ισχυρή ταυτοποίηση που να επιτρέπει την πρόσβαση σε πραγµατικούς 

και εικονικούς τόπους ενώ ενισχύει την εµπιστοσύνη στη δηµοκρατική διαχείριση των 
προσωπικών δεδοµένων, να σηµατοδοτεί ακόµη περισσότερο την ανάγκη δηµιουργίας 
µίας πλατφόρµας για µία σίγουρη, αποδεκτή ευρέως και οικονοµικά προσιτή λύση. Με 
αυτόν τον τρόπο, µία έξυπνη κάρτα που παράγει (και συνεχώς µεταδίδει) ένα µυστικό 
κωδικό που επιτρέπει την πρόσβαση και περαιτέρω διαχείριση ψηφιακού 
περιεχοµένου βάσει προσυµφωνηµένων ψηφιακών δικαιωµάτων, καθιστά δυνατή την 
παροχή υπηρεσιών από πολλαπλούς παράγοντες του ιδιωτικού αλλά και ευρύτερου 
δηµοσίου τοµέα. ∆ιαµέσου αυτής της συνεργασίας ιδιωτικού δηµοσίου χαρακτήρα, 
επιδιώκεται να αυξηθεί η εξάπλωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ακόµη και στην 
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τοπική αυτοδιοίκηση επιτυγχάνοντας αύξηση συµµετοχής στις νέες τεχνολογίες και 
εποµένως ενδυνάµωση της κοινωνικής συνοχής. 

Κινητό Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 
• Οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας και υπηρεσιών δικτύου κυριαρχούν όσον αφορά στον 

έλεγχο της αλυσίδας αξίας και της συνδροµητικής βάσης και καθορίζουν ποιες 
υπηρεσίες θα προσφέρονται και από ποιόν. 

• ∆εν υπάρχει πλήρης διασύνδεση µεταξύ υπηρεσιών, συσκευών και δικτύων. 
• ∆εν υπάρχουν επενδύσεις στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα που να εξασφαλίζουν τα 

κίνητρα για ανάπτυξη των νέων υπηρεσιών και δικτύων. 
• Υπάρχουν αµφισβητήσεις και διαφορές σχετικά µε τα πνευµατικά δικαιώµατα του 

περιεχοµένου στο ΚΗΕ. 
• Τα ανοιχτά πρότυπα δεν έχουν κυριαρχήσει στις τεχνολογίες και τα δίκτυα του ΚΗΕ. 
• ∆εν υπάρχει αποτελεσµατικό ρυθµιστικό πλαίσιο όσον αφορά στα προσωπικά 

δεδοµένα. 
• Κυριαρχεί τεχνολογικός πλουραλισµός. Το UMTS δεν είναι η µοναδική πλατφόρµα 

αλλά συνυπάρχει µε άλλες τεχνολογίες δικτύων (π.χ. ασύρµατα τοπικά δίκτυα, GPRS 
κλπ.). 

• Η έλλειψη δυνατότητας διασύνδεσης των δικτύων σε συνδυασµό µε την έντονη 
διαµάχη για την προσέλκυση συνδροµητών έχει ως αποτέλεσµα οι υπηρεσίες 
διαφορετικών παροχέων υπηρεσιών να µην είναι συµβατές. Γενικά, η επέκταση των 
υπηρεσιών ανά χρήστη και η εισαγωγή νέων ανταγωνιστικών υπηρεσιών έχει 
αποδειχθεί δύσκολη υπόθεση. 

• Οι πάροχοι περιεχοµένου δεν θεωρούν ότι τα ασύρµατα δίκτυα θα µπορέσουν να 
ανταγωνισθούν το Internet για την παροχή πρόσβασης στις υπηρεσίες τους. Αν και η 
νοµοθεσία έχει προβλέψει γι’ αυτά, τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας 
παραµένουν προβληµατική υπόθεση. 

• Το δηµόσιο δεν παίζει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη της αγοράς, και γι’ αυτό η διάδοση 
των κινητών υπηρεσιών δεν ενισχύεται από κρατικές επενδύσεις. Σε ότι αφορά στο 
ρυθµιστικό πλαίσιο πλανάται µία σιωπηρή συµφωνία ότι οι οργανισµοί κινητής 
επικοινωνίας θα πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι να διατηρήσουν την τρέχουσα θέση 
τους στην αγορά προσδοκώντας υψηλά κέρδη στο άµεσο µέλλον. Οι καταναλωτές 
παραπονιούνται για ιδιαίτερα ακριβές υπηρεσίες. Το ΚΗΕ αποτελεί προνόµιο των 
λίγων και εύπορων, ενώ οι µάζες απολαµβάνουν απλές ψυχαγωγικές υπηρεσίες και όχι 
προχωρηµένες υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας. 

 
Μέχρι το 2021 
Τεχνολογίες Επικοινωνιών 

• Το κράτος ελέγχει απόλυτα την ασφάλεια των ενσύρµατων και ασυρµάτων 
επικοινωνιών.  

• Έξυπνα σπίτια των οποίων οι αυτοµατισµοί εστιάζουν κυρίως στην ανάπτυξη 
αισθήµατος ασφάλειας για τους διαµένοντες σε αυτό. 

Τεχνολογίες Λογισµικού και Γνώσης 
• Ανάπτυξη πανίσχυρων κρυπτοσυστηµάτων. 
• Πρακτική χρήση λογισµικού αυτόµατης ανίχνευσης ιών και αυτόµατης δηµιουργίας 

“αντιδότων”. 
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• Πρακτική χρήση αυτονόµων συστηµάτων (robot) προσαρµογής, τα οποία είναι ικανά 
να εργάζονται σε συνθήκες µη προσπελάσιµες από ανθρώπινα όντα. 

Εκπαίδευση 
• Η εισαγωγή των πληροφορικών τεχνολογιών δεν έχει προχωρήσει αρκετά. 
• Το εκπαιδευτικό λογισµικό που χρησιµοποιείται είναι παρωχηµένο. 
Έξυπνες κάρτες 
• Η χρήση τους εξαπλώνεται σε πάρα πολλούς τοµείς, αναγνώριση, ταυτοποίηση 

προσώπου, συναλλαγές, υγεία, κτλ. 
Κινητό Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 
• ∆εν γνωρίζει µεγάλη άνθιση και οι εξελίξεις παραµένουν σχετικά όµοιες µε εκείνες 

που παρατηρήθηκαν µέχρι το 2015. 
 
 
 



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΛΛΑ∆Α – ΣΕΝΑΡΙΑ ΟΕ 2021 
 

 50

 
8. ΥΛΙΚΑ: ΣΕΝΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΓΙΑ 
ΤΟ 2021 - ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΣΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
 
8.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 
 
Η κεντρική θεώρηση της Ο.Ε. για την ανάπτυξη των σεναρίων είναι ότι  
 
“Η εξέλιξη των υλικών και τεχνολογιών εξαρτάται κυρίως από τις ανάγκες της κοινωνίας και 
της βιοµηχανίας, που επηρεάζονται άµεσα από την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της 
χώρας και τις απαιτήσεις της κοινωνίας” 
 
Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και υλικών στο µέλλον θα εξαρτηθεί από 
ακριβώς τις ανάγκες που θα προκύψουν (“Έλξη Απαιτήσεων” – Demand Pull). Η θεώρηση 
αυτή δεν αποκλείει την πιθανότητα ανάπτυξης νέων τεχνολογιών που πιθανώς να µην έχουν 
άµεση χρηστικότητα («Τεχνολογική Ώθηση» - Technology-Push) αλλά οι περισσότερες 
τεχνολογικές καινοτοµίες γίνονται στα πλαίσια της επίλυσης αναγκών.  
 
Για την λεπτοµερή ανάπτυξη των σεναρίων, η Οµάδα Εργασίας βασίστηκε στην ανάλυση της 
παρούσας κατάστασης παγκοσµίως, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και στους ρυθµούς 
ανάπτυξης και της οικονοµίας, τις απαιτήσεις της κοινωνίας (ιδίως της λεγόµενης «κοινωνίας 
της πληροφορίας»), και τις ενδεχόµενες πιέσεις από άλλες χώρες, µέσα και έξω από την 
Ευρώπη.  
 
Για τον σκοπό της ανάπτυξης των σεναρίων, η Ο.Ε. έλαβε επίσης υπόψιν την πολύ αργή 
διείσδυση νέων, καινοτόµων τεχνολογιών στην κοινωνία και οικονοµία εκτός από 
περιπτώσεις άµεσης ανάγκης. Έτσι, τα σενάρια που αναπτύχθηκαν θεωρούνται «δυνατά 
σενάρια» για την Ελλάδα και οι τεχνολογίες που ταξινοµούνται σε κάθε περίπτωση, 
ανταποκρίνονται ακριβώς σ’αυτή την δυνατότητα. Αποφεύχθηκαν σενάρια ακραίων 
περιπτώσεων ή περιπτώσεων όπου, κατά τα φαινόµενα και την παρούσα εξέλιξη της 
Ελλάδος, οι δυνατότητες ή πιθανότητες να γίνουν πραγµατικότητα είναι ελάχιστες. 
 
 
8.2. Μέθοδος ανάπτυξης των σεναρίων 
 
Τα σενάρια που παρουσιάζονται πιο κάτω αναπτύχθηκαν µε βάση τις ακόλουθους 
παραµέτρους: 
 
• Βαθµός επίδρασης «Οικονοµίας της Αγοράς» στην οικονοµία και κοινωνία. 
• Βαθµός οικονοµικής εξέλιξης της Ελλάδος σε σχέση µε τα άλλα κράτη µέλη. 
• Βαθµός βιοµηχανικής και τεχνολογικής εξέλιξης  
• Βαθµός ευαισθητοποίησης της κοινωνίας σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέµατα  
• Επίπεδο επιστηµονικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης (δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια) και 

κατάρτισης και διείσδυσης της κοινωνίας της πληροφορίας 
• Βαθµός τεχνολογικής και επιστηµονικής οµογενοποίησης της κοινωνίας 
• Βαθµός υποστήριξης και αλληλεγγύης µεταξύ των µελών της ΕΕ. 
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• Βαθµός απειλής (υπαρκτής ή µη) από τρίτες χώρες. 
 
Από τις παραµέτρους αυτές, διαφαίνεται ότι οι “Οδηγοί” (Development Drivers) που 
οριοθετούν την ανάπτυξη της οικονοµίας και της κοινωνίας σε κάθε περίπτωση είναι οι εξής: 
 
• Ο βαθµός προσωπικής ελευθερίας και βαθµός επιρροής του πολίτη. 
• Η προσωπική οικονοµική ευηµερία και ο βαθµός αντίληψης αυτής 
• Η εθνική πολιτική και οικονοµική ισχύς της χώρας 
• Η υγεία και η κοινωνική ευηµερία 
• Το περιβάλλον και ο βαθµός ευαισθητοποίησης µε στόχο την αειφόρο ανάπτυξη 
• Το εύρος, η ποιότητα και ο βαθµός υποστήριξης της έρευνας 
• Ενδεχόµενες οικονοµικές και στρατιωτικές απειλές και η προστασία της κοινωνίας 
 
 
8.3. Περιγραφή των σεναρίων 
 
Συνολικά αναπτύχθηκαν 4 σενάρια εξέλιξης της Ελλάδος: 
 
1.ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 
Η Ελλάδα εξελίσσεται ισορροπώντας µεταξύ της ανάγκης επίτευξης οικονοµικής και 
κοινωνικής σύγκλισης µε τις «ισχυρές» χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ανάγκης 
επίτευξης και διατήρησης υψηλής ποιότητας ζωής όσον αφορά το περιβάλλον, την υγεία και 
την παιδία. 
 
2.ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 
 
Η Ελλάδα εξελίσσεται µε κύριο γνώµονα και οδηγό την διατήρηση υψηλής στάθµης 
κοινωνικής κρατικής µέριµνας και ιδίως την επίτευξη και διατήρηση απολύτως καθαρού 
περιβάλλοντος. 
 
3.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
 
Η Ελλάδα αφοµοιώνει και διατηρεί ένα καθαρά φιλελεύθερο πρότυπο ανάπτυξης όπου η 
οικονοµική ισχύς και καταξίωση και η ανταγωνιστική οικονοµία της αγοράς υπερέχει κάθε 
κρατικής µέριµνας και αποτελεί τον κύριο οδηγό εξέλιξης 
 
4.ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ 
 
Η Ελλάδα εξελίσσεται µε οδηγό την ανάγκη επίτευξης αυτοδυναµίας και αυτάρκειας σε 
όλους τους στρατηγικούς τοµείς λόγω διαφόρων οικονοµικών και στρατιωτικών 
προκλήσεων. 
 
Για κάθε σενάριο, λαµβάνοντας υπόψιν τη σχετική βαρύτητα κάθε «driver», υπολογίστηκαν 
οι τιµές των ∆εικτών Κατάταξης Τεχνολογιών και τα υλικά και οι τεχνολογίες κατατάχθηκαν 
σε φθίνουσα σειρά ανάλογα µε τις προκύπτουσες τιµές των ∆εικτών. Τα αποτελέσµατα για 
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όλα τα υλικά και τα σενάρια δίνονται στο κεφάλαιο 5 και, συνολικά, στο Παράρτηµα Γ της 
Εισήγησης της ΟΕ. 
 
H σχετική επίδραση των 7 Οδηγών Ανάπτυξης στα 4 σενάρια παρουσιάζονται στον 
ακόλουθο Πίνακα:  
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ: Τα 4 σενάρια τεχνολογικής ανάπτυξης της Ελλάδας µέχρι το 2021 
 
# 

Ο∆ΗΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ 

ΥΛΙΚΩΝ 

ΣΕΝΑΡΙΟ Α 
«Ισορροπηµέν
η Ανάπτυξη» 

ΣΕΝΑΡΙΟ Β 
«Ευαίσθητο-
ποίηση» 

ΣΕΝΑΡΙΟ Γ 
«Οικονοµία 
της Αγοράς» 

ΣΕΝΑΡΙΟ ∆ 
«Στρατηγική 
Αυτάρκεια» 

1 Ελευθερία και ικανότητα 
επιρροής των πολιτών 

Υψηλή Υψηλή Μέτρια Χαµηλή 

2 Οικονοµική Ευηµερία 
των πολιτών 

Υψηλή Υψηλή Μέση Χαµηλή 

3 Εθνική Οικονοµική 
Ισχύς 

Μέση Μέση Υψηλή Υψηλή 

4 Υγεία και Κοινωνική 
Ευηµερία 

Υψηλή Υψηλή Μέση Μέση 

5 Περιβάλλον και 
Αειφόρος ανάπτυξη 

Μέση Υψηλή Χαµηλή Χαµηλή 

6 Στήριξη της Έρευνας και 
Ανάπτυξης 

Υψηλή Μέση Υψηλή Υψηλή 

7 Στρατιωτική Ισχύς Χαµηλή Χαµηλή Μέση Υψηλή 
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9. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΣΕΝΑΡΙΑ   

 
Στα πλαίσια κατασκευής σεναρίων προσπαθούµε να διερευνήσουµε τον πιθανό ρόλο 
σηµαντικών «παικτών» στον κλάδο του τουρισµού και ειδικότερα του κράτους, των 
επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Οπωσδήποτε αρκετοί εξωγενείς παράγοντες, π.χ. 
πολεµικές συγκρούσεις, οικολογικές καταστροφές, κλπ µπορούν να επηρεάσουν αρνητικά ή 
θετικά την κατάσταση στον τουρισµό. ∆εν διαµορφώνουν στην ουσία εναλλακτικά σενάρια. 
Ανάλογα µε το πόσο καλά λειτουργεί το σύστηµα µπορεί να αντιδράσει αναλογικά το ίδιο σε 
µεταβολές τέτοιου είδους εξωγενών παραγόντων. 
 
9.1. ΠΡΩΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ : ΕΥΝΟΪΚΟ 
 
Θεσµοί – ∆ιοίκηση – Πολιτική 
Στα πλαίσια της Ενωµένης Ευρώπης το ελληνικό κράτος υπόκειται στους περιορισµούς 
εφαρµογής της δηµοσιονοµικής πολιτικής. Η ανάγκη τήρησης του συµφώνου της 
σταθερότητας επηρεάζει τη ροή προς τον τοµέα του τουρισµού. Η χρηµατοδότηση 
τουριστικών δραστηριοτήτων από κοινοτικά προγράµµατα τύπου κοινοτικό πλαίσιο στήριξης 
περιορίζεται αισθητά. Εντείνεται η συνεργασία των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για τη διαµόρφωση κοινής τουριστικής πολιτικής. Το ελληνικό κράτος ασκεί εθνική 
τουριστική πολιτική. Η εθνική τουριστική πολιτική αφορά κυρίως το σχεδιασµό, την 
υλοποίηση και την αξιοποίηση συγκεκριµένων δράσεων. Το ελληνικό κράτος παρεµβαίνει 
σηµαντικά σε θέµατα επενδύσεων τουριστικών υποδοµών, σε θέµατα περιφερειακής 
ανάπτυξης που σχετίζονται µε τον τουρισµό, σε θέµατα εκπαιδευτικού συστήµατος και 
σύνδεσή του µε τον τουρισµό. Υπάρχει εκτεταµένη παρέµβαση στο θεσµικό και νοµοθετικό 
πλαίσιο. Η χρηµατοδότηση των τουριστικών δραστηριοτήτων γίνεται µέσα από εθνικούς 
πόρους και εντάσσεται στον κρατικό προϋπολογισµό όπως και η χρηµατοδότηση άλλων 
οικονοµικών δραστηριοτήτων. Κεντρικοί  στόχοι της εθνικής τουριστικής πολιτικής είναι η 
σωστή και αποτελεσµατική αξιοποίηση της φυσικής - περιβαλλοντικής κληρονοµιάς της 
Ελλάδας, η συνεχής αναβάθµιση της ποιότητας των παρεχόµενων τουριστικών υπηρεσιών, η 
διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, η συνεχής αναβάθµιση της ποιότητας των 
υποδοµών που σχετίζονται µε τον τουρισµό και η χρήση των νέων τεχνολογιών και 
ειδικότερα του διαδικτύου προς όφελος του τουρισµού. Το κράτος επενδύει σηµαντικά στον 
τοµέα των µεταφορών, και ειδικότερα τις θαλάσσιες και οδικές - σιδηροδροµικές µεταφορές. 
Ο σιδηρόδροµος αλλά και το οδικό δίκτυο θα παίξουν σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του 
τουρισµού. Η περιβαλλοντική αναβάθµιση πολλών περιοχών αποτελεί βασικό εργαλείο της 
τουριστικής πολιτικής για την προσέλκυση τουριστών. Οι όποιες παρεµβάσεις γίνονται, από 
πλευράς πολιτείας, στον τοµέα του περιβάλλοντος θα στοχεύουν στην ανάπτυξη των 
εναλλακτικών µορφών τουρισµού και στην παροχή υψηλής ποιότητας τουριστικών 
υπηρεσιών ενταγµένες σε ωραίο φυσικό περιβάλλον. Παρεµβαίνει στο εκπαιδευτικό σύστηµα 
αναβαθµίζοντας το περιεχόµενο σπουδών για τα επαγγέλµατα του τουριστικού κλάδου και 
δηµιουργώντας – καλλιεργώντας την τουριστική συνείδηση. Η δηµόσια διοίκηση καθίσταται 
ορθολογική, όχι γραφειοκρατική και σπάταλη,  αποδοτική. Ενεργεί για το συµφέρον του 
καταναλωτή αλλά και του παραγωγού στον τοµέα του τουρισµού. Η πολιτική του ελληνικού 
κράτους δεν στοχεύει πλέον στην ενίσχυση του µαζικού τουρισµού. Στοχεύει στην 
προσέλκυση ποιοτικού τουρισµού. Αναβαθµίζεται η προτεραιότητα ενίσχυσης του 
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εσωτερικού τουρισµού. Ενισχύονται οι οργανώσεις (κοινωνικές και συνδικαλιστικές) των 
εµπλεκοµένων φορέων του τουρισµού και θεσµοθετείται σε τακτή χρονική βάση «εθνικός» 
διάλογος για τον τουρισµό µεταξύ του κράτους και των ενδιαφεροµένων µερών. Το κράτος 
στοχεύει επίσης στην ολοένα και µεγαλύτερη σύνδεση των παρεχόµενων τουριστικών 
υπηρεσιών µε τις νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο. Αναπτύσσονται µορφές τουρισµού οι 
οποίες συνδέονται ολοένα και περισσότερο µε αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. Οι 
όποιες επενδύσεις κάνει το κράτος στοχεύουν στη δηµιουργία εξωτερικών θετικών 
οικονοµιών που διαχέονται µε ευεργετικά αποτελέσµατα στον τουριστικό τοµέα. Η σχέση 
δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα συνυπάρχει αρµονικά. 
 
Οικονοµία – Επιχειρήσεις 
Οι επιχειρήσεις έχουν εκσυγχρονιστεί τεχνολογικά. Υπάρχει σηµαντική αναβάθµιση της 
ποιότητας των παρεχόµενων τουριστικών υπηρεσιών. Οι επενδύσεις σε υποδοµές ωφελούν 
τις επιχειρήσεις οι οποίες και αυτές µε τη σειρά τους επιχειρούν την αναβάθµιση των 
καταλυµάτων τους και  των δικτύων εξυπηρέτησης του πελάτη. Συµβάλλουν µαζί µε το 
κράτος ώστε οι εργαζόµενοι στον τουρισµό να αποκτήσουν υψηλότερες δεξιότητες και στην 
καλλιέργεια – ανάπτυξη επαγγελµατικής συνείδησης. Το νοµοθετικό – ρυθµιστικό πλαίσιο 
βοηθάει στην καλή λειτουργία της τουριστικής αγοράς η δοµή της οποίας παρουσιάζει υψηλό 
βαθµό ανταγωνιστικότητας. Το τουριστικό προϊόν χαρακτηρίζεται από την σχετικά καλή τιµή 
του και την υψηλή ποιότητά του. Οι τουριστικές επιχειρήσεις χρησιµοποιούν εκτεταµένα τις 
νέες τεχνολογίες και ειδικότερα το διαδικτυο διακινώντας µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, 
τόσο από πλευρά χρόνου όσο και κόστους, την πληροφόρηση για το τουριστικό προϊόν σ’ 
όλη την επικράτεια και σε όλες τις κοινωνικές οµάδες. Ασκούν πολιτική η οποία 
προσαρµόζεται στους διαφορετικούς πελάτες που έχουν αφού πλέον υπάρχει σηµαντική 
διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος. Σε αρκετές περιπτώσεις ιδρύονται δίκτυα 
επιχειρήσεων στον τουριστικό τοµέα συµβάλλοντας µε τον τρόπο αυτό στην περαιτέρω 
ανάπτυξή του.  
 
Κοινωνία (αξίες – πρότυπα – συµπεριφορές) 
Οι αλλαγές στον κύκλο ζωής (από το στάδιο της εκπαίδευσης στο στάδιο της αποχώρησης 
από την αγορά εργασίας), η αύξηση του ελεύθερου χρόνου, το υψηλότερο βιοτικό επίπεδο 
δίνει τη δυνατότητα στους έλληνες να εντάξουν µέσα στις προτεραιότητες της ζωής τους και 
τον τουρισµό. Η καλύτερη αξιοποίηση όλων αυτών των προαναφεροµένων σε συνδυασµό µε 
τη σύνδεση του τουρισµού µε τον αθλητισµό και µε τον πολιτισµό επιφέρει τη συνολική 
επιµήκυνση της «πραγµατικής» διάρκειας της τουριστικής περιόδου. Οι πολίτες, καλοί 
γνώστες του διαδικύου και των νέων τεχνολογιών, έχουν τη δυνατότητα γρηγορότερης 
πρόσβασης στην πληροφόρηση για τις τουριστικές υπηρεσίες – προϊόν και στην απόκτησή 
τους σε σχετικά χαµηλότερο κόστος. Αλλάζει το καταναλωτικό µοντέλο του έλληνα που 
επιδιώκει ποιοτικό τουρισµό και αυξάνεται σηµαντικά ο αριθµός µετακινήσεών του εκτός της 
περιοχής όπου διατηρεί κάποιο εξοχικό σπίτι. Αλλάζει και η συµπεριφορά του ως πελάτη. 
Απαιτεί και αξιώνει υψηλής ποιότητας τουριστικές υπηρεσίες. Στρέφεται ολοένα και 
περισσότερο στις εναλλακτικές µορφές του τουρισµού. Μετακινείται ολοένα και περισσότερο 
ατοµικά – οικογενειακά και όχι οργανωµένα µέσα από τουριστικά γκρουπ. Απέναντι στους 
τουρίστες (έλληνες και µη) ο επαγγελµατίας του χώρου του τουρισµού αναπτύσσει σωστή 
επαγγελµατική συµπεριφορά και αντίληψη. 
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Έρευνα – Τεχνολογία – Καινοτοµία 
Η δυναµική στον τουριστικό τοµέα δηµιουργεί σηµαντική ζήτηση για έρευνα και παραγωγή 
νέας τεχνολογίας. Η έρευνα γίνεται τόσο στα Πανεπιστήµια – Ινστιτούτα όσο και σε 
ιδιωτικούς φορείς. Αφορούν κυρίως τις νέες τεχνολογίες – το διαδίκτυο, τη βελτίωση της 
ποιότητας των τουριστικών υποδοµών και του εξοπλισµού που σχετίζεται µε τουριστικές 
δραστηριότητες κυρίως στο χώρο του εναλλακτικού τουρισµού. 
 
 
9.2. ∆ΕΥΤΕΡΟ ΣΕΝΑΡΙΟ (ΑΠΑΙΣΙΟ∆ΟΞΟ) 
 
Θεσµοί – ∆ιοίκηση – Πολιτική 
Στα πλαίσια της Ενωµένης Ευρώπης το ελληνικό κράτος υπόκειται στους περιορισµούς 
εφαρµογής της δηµοσιονοµικής πολιτικής. Η ανάγκη τήρησης του συµφώνου της 
σταθερότητας επηρεάζει τη ροή προς τον τοµέα του τουρισµού. Η χρηµατοδότηση 
τουριστικών δραστηριοτήτων από κοινοτικά προγράµµατα τύπου κοινοτικό πλαίσιο στήριξης 
περιορίζεται αισθητά. Εντείνεται η συνεργασία των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για τη διαµόρφωση κοινής τουριστικής πολιτικής. Το ελληνικό κράτος δεν έχει οργανωµένη 
εθνική τουριστική πολιτική. Η πολιτική του ελληνικού κράτους σε αυτό τον τοµέα είναι 
κυρίως αποσπασµατική. Το ελληνικό κράτος δεν ενδιαφέρεται για να επενδύσει σε υποδοµές 
και απλά παραµένει θεατής σε όποιες πρωτοβουλίες αναλαµβάνονται ατοµικά από άτοµα ή 
συνδικαλιστικές – κοινωνικές οργανώσεις. Το µοντέλο του µαζικού τουρισµού παραµένει ως 
ο βασικός άξονας της τουριστικής πολιτικής όχι τόσο από ενσυνείδητη πολιτική επιλογή 
αλλά από την αδιαφορία της πολιτείας να αποφασίσει για την κατεύθυνση άσκησης της 
τουριστικής πολιτικής. Το αποτέλεσµα αυτής της πρακτικής είναι η περαιτέρω 
περιβαλλοντική υποβάθµιση πολλών τουριστικών υπηρεσιών, η υποβάθµιση της ποιότητας 
των τουριστικών υποδοµών και η υποβάθµιση της ποιότητας των παρεχόµενων τουριστικών 
υπηρεσιών. Το κράτος αντιδρά κυρίως αντανακλαστικά και όχι οργανωµένα απέναντι σε 
εξωγενείς κινδύνους και η διαφήµιση «της στιγµής» αποτελεί την αιχµή του δόρατος για την 
προσέλκυση τουριστών. Συνεχίζει και προσελκύει όχι ποιοτικό τουρισµό, αδιαφορεί για τον 
εσωτερικό τουρισµό, συρρικνώνεται η διάρκεια της τουριστικής περιόδου. Το ελληνικό 
κράτος εξαρτάται όλο και περισσότερο από τους tours operators. Η δηµόσια διοίκηση 
παραµένει γραφειοκρατική και αναποτελεσµατική πνίγοντας οποιαδήποτε νέα πρωτοβουλία. 
Η ποιότητα των παρεχόµενων τουριστικών σπουδών είναι ιδιαίτερα χαµηλή. 
 
Οικονοµία – επιχειρήσεις 
Οι επιχειρήσεις συναντούν σηµαντικά προβλήµατα επιβίωσης και καλής λειτουργίας εξαιτίας 
της αδυναµίας της πολιτείας να προσφέρει ένα σταθερό πλαίσιο διαρθρωτικών παρεµβάσεων. 
Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων δεν έχει εκσυγχρονιστεί τεχνολογικά, δεν έχει αναβαθµίσει 
την ποιότητα των τουριστικών υποδοµών και δεν προσφέρει τουριστικές υπηρεσίες υψηλής 
ποιότητας. Ενδιαφέρεται για το πρόσκαιρο κέρδος και αδιαφορεί για το µέλλον. Αυξάνεται 
σηµαντικά ο αριθµός των µεσαζόντων ανάµεσα στον παραγωγό της τουριστικής υπηρεσίας 
και τον πωλητή. Ολοένα και περισσότερες τουριστικές επιχειρήσεις εξαρτώνται σηµαντικά 
από τους tours operators. ∆εν υπάρχει επαγγελµατική συνείδηση και ο πελάτης 
αντιµετωπίζεται όχι µε ιδιαίτερα καλό τρόπο.  
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Κοινωνία (αξίες – πρότυπα – συµπεριφορές) 
Ο τουρισµός αποκτά ολοένα και µεγαλύτερη αξία στα σχέδια και στον προγραµµατισµό του 
έλληνα σχετικά µε την οργάνωση του ελεύθερου χρόνου του. Όµως η χαµηλή ποιότητα των 
παρεχόµενων τουριστικών υπηρεσιών, ο µεγάλος αριθµός µεσαζόντων που ανεβάζουν το 
κόστος απόκτησης του τουριστικού προϊόντος δεν διευκολύνουν τον έλληνα στο να αυξήσει 
σηµαντικά την τουριστική του ζήτηση. Ο έλληνας συνεχίζει και επισκέπτεται, για 
τουριστικούς λόγους, την περιοχή όπου έχει γεννηθεί – µεγαλώσει και όπου υπάρχει κάποιο 
σπίτι όπου µπορεί να µείνει. Αισθάνεται επίσης ανταγωνιστικά απέναντι στον ξένο τουρίστα 
ο οποίος έρχεται στην Ελλάδα µε µεγαλύτερη ευκολία από αυτή που µπορεί ο έλληνας να 
µεταβεί έξω από τη χώρα του. Επίσης αισθάνεται ανταγωνιστικά στο βαθµό που ίδιας 
ποιότητας τουριστικές υπηρεσίες στην Ελλάδα τις πληρώνει ακριβότερα απ΄ ότι ο ξένος 
τουρίστας. Ο µέσος έλληνας πολίτης δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωµένος µε τις νέες 
τεχνολογίες και το διαδίκτυο και δεν µπορεί να τις χρησιµοποιεί προς όφελός του για την 
απόκτηση µε εύκολο, γρήγορο και οικονοµικό τρόπο, τουριστικών υπηρεσιών. Ακόµη και αν 
µπορεί να χρησιµοποιήσει το διαδίκτυο δεν υπάρχει η απαραίτητη πληροφόρηση που 
αναζητεί εξαιτίας της αδυναµίας των τουριστικών επιχειρήσεων να ενταχθούν και να 
προβληθούν µέσα από το διαδίκτυο. 
 
Έρευνα – Τεχνολογία - Καινοτοµία 
∆εν υπάρχει προγραµµατισµένη έρευνα και παραγωγή τεχνολογίας. Η ελληνική επιχείρηση 
ενδιαφέρεται να είναι κυρίως ο πωλητής αλλά όχι ο παραγωγός µιας καινοτοµικής υπηρεσίας 
ή ενός προϊόντος που θα βοηθήσει στην αναβάθµιση της ποιότητας των τουριστικών 
υπηρεσιών. Οτιδήποτε κρίνεται αναγκαίο, εισάγεται. Υπάρχουν µεµονωµένες περιπτώσεις 
έρευνας και παραγωγής τεχνολογίας από ιδιωτικές επιχειρήσεις. Απουσιάζει η συµβολή – 
παρουσία του κράτους – πανεπιστηµίων και ινστιτούτων από αυτό το χώρο.   
 
 
9.3. ΤΡΙΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ : ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΥ 
 
Θεσµοί – ∆ιοίκηση – Πολιτική  
Στα πλαίσια της Ενωµένης Ευρώπης το ελληνικό κράτος υπόκειται στους περιορισµούς 
εφαρµογής της δηµοσιονοµικής πολιτικής. Η ανάγκη τήρησης του συµφώνου της 
σταθερότητας επηρεάζει τη ροή προς τον τοµέα του τουρισµού. Η χρηµατοδότηση 
τουριστικών δραστηριοτήτων από κοινοτικά προγράµµατα τύπου κοινοτικό πλαίσιο στήριξης 
περιορίζεται αισθητά. Εντείνεται η συνεργασία των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για τη διαµόρφωση κοινής τουριστικής πολιτικής. Το ελληνικό κράτος έχει συγκεκριµένη 
τουριστική πολιτική που στοχεύει στην απόσυρση του κράτους από οποιαδήποτε τουριστική 
δραστηριότητα. Το κράτος ιδιωτικοποιεί δηµόσιες – κρατικές επιχειρήσεις στον τοµέα του 
τουρισµού και περιορίζει σηµαντικά τους εθνικούς πόρους στον τοµέα αυτό. Περιορίζεται 
σηµαντικά το µέγεθος της δηµόσιας διοίκησης που αφορά τον τουρισµό και περιορίζονται και 
οι αρµοδιότητές της. Το κράτος και η δηµόσια διοίκηση εµπλέκονται κυρίως στο νοµοθετικό 
– ρυθµιστικό επίπεδο και πολύ λιγότερο στο επίπεδο των παρεµβάσεων σε θέµατα υποδοµών, 
παραγωγής κλπ. ∆εν επενδύει σε θέµατα υποδοµών, δεν ενδιαφέρεται για τη σύνδεση του 
εκπαιδευτικού συστήµατος µε τον τουρισµό, ούτε για τη σύνδεση του τουρισµού µε τον 
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πολιτισµό και µε τον αθλητισµό. ∆εν ενδιαφέρεται να επενδύσει σε θέµατα µεταφορών και 
ασφάλειας που θα επηρεάσουν σηµαντικά τον τουρισµό. 
 
Οικονοµία – Επιχειρήσεις 
Η απόσυρση του κράτους από τον τοµέα του τουρισµού δηµιουργεί µία δυαδικότητα. 
Ορισµένες µεγάλες επιχειρήσεις, σε αρκετές περιπτώσεις µπορεί να είναι και ξένες 
πολυεθνικές επιχειρήσεις, δράττουν της ευκαιρίας και εισβάλλουν µαζικά στον τουρισµό 
δηµιουργώντας µονοπωλιακά οφέλη. Σε αρκετές περιπτώσεις η δηµιουργία τέτοιων 
καταστάσεων µπορεί να οδηγήσει και σε περιβαλλοντικές καταστροφές και στην άνιση 
ανάπτυξη κάποιων τουριστικών περιοχών. Εκτός όµως αυτών των επιχειρήσεων θα υπάρχουν 
και άλλες µικρότερες οι οποίες θα παλεύουν να επιβιώσουν όχι τόσο ανταγωνιζόµενοι τις 
πολυεθνικές αλλά προσπαθώντας να βρουν χώρους όπου µπορούν να υπάρξουν. Κάποιες από 
τις τουριστικές επιχειρήσεις θα λειτουργούν µε σεβασµό στο περιβάλλον και την παράδοση, 
κάποιες άλλες όχι. Ορισµένες θα έχουν τεχνολογικά αναβαθµιστεί και κάποιες άλλες θα 
στηρίζονται σε παραδοσιακούς τρόπος προώθησης του τουριστικού προϊόντος στον 
καταναλωτή. Στα πλαίσια αυτά διαφαίνεται λογικό να αναπτυχθεί σε σηµαντικό βαθµό η 
υπεργολαβία ανάµεσα σε ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις, ανάµεσα σε ελληνικές και ξένες 
πολυεθνικές εγκατεστηµένες στην ελληνική επικράτεια. 
 
Κοινωνία (αξίες – πρότυπα – συµπεριφορές) 
Ο έλληνας καταναλωτής αισθάνεται ότι µπορεί να επιλέξει ανάµεσα σε πληθώρα 
διαφορετικών τουριστικών προϊόντων που του προσφέρονται, τα οποία όµως δεν είναι το ίδιο 
ποιοτικά. Για ποιοτικές υπηρεσίες θα χρειάζεται να πληρώσει αρκετά. Ως εκ τούτου υπάρχει 
έντονος διαχωρισµός ανάµεσα σε αυτούς που πραγµατικά µπορούν να πληρώσουν ακριβά για 
να αποκτήσουν µία ποιοτική τουριστική υπηρεσία και σε αυτούς που δεν µπορούν να 
πληρώσουν και αποκτούν µία χαµηλά ποιοτική τουριστική υπηρεσία. Η πρόσβαση στο 
διαδίκτυο µπορεί να τον βοηθήσει στο βαθµό που οι µικρές επιχειρήσεις για να επιβιώσουν 
θα αναγκαστούν να το χρησιµοποιήσουν για να κάνουν αισθητή την παρουσία τους στον 
καταναλωτή. 
 
Έρευνα – Τεχνολογία - Καινοτοµία 
Η έρευνα διεξάγεται αποκλειστικά από τις επιχειρήσεις και για τους σκοπούς που οι 
επιχειρήσεις θέτουν. Ακόµη και αν γίνεται στα πανεπιστήµια – ινστιτούτα, γίνεται για το 
όφελος των επιχειρήσεων. Τα αποτελέσµατα της έρευνας χρησιµοποιούνται επιλεκτικά από 
τις επιχειρήσεις που την έχουν χρηµατοδοτήσει δηµιουργώντας ένα ακόµη πλεονέκτηµα υπερ 
αυτών. 
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10. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΩΣ 
ΤΟ 2021 
 
10.1. Γενικά 
 
Με βάση την καταγραφή και ανάλυση της εξέλιξης των µεταφορών που παρουσιάστηκε στο 
προηγούµενο Κεφάλαιο, επιχειρήθηκε η τεχνολογική προοπτική διερεύνηση της εξέλιξης των 
µεταφορών στην Ελλάδα έως το 2021.  Πραγµατοποιήθηκε δηλαδή η επεξεργασία σεναρίων 
εξέλιξης των µεταφορών στην Ελλάδα έως το 2021, εξετάζοντας εναλλακτικές απαντήσεις 
στο βασικό ερώτηµα ποια θα είναι τα χαρακτηριστικά της κινητικότητας το 2021. 
 
Πιο συγκεκριµένα εξετάστηκαν εναλλακτικά σενάρια ανάπτυξης για κάθε έναν από έξη 
βασικούς υπο-τοµείς του Τοµέα των Μεταφορών στην Ελλάδα µε χρονικό ορίζοντα το 2021, 
όπως αυτοί καθορίστηκαν µε βάση τη διαδικασία διαβούλευσης εντός της Οµάδας Εργασίας.  
Οι έξη υπο-τοµείς αυτοί αφορούν σε: 

• Υπεραστικές Οδικές Μεταφορές 
• Αστικές Μεταφορές 
• Σιδηροδροµικές Μεταφορές  
• Αεροπορικές Μεταφορές 
• Θαλάσσιες Μεταφορές 
• Συνδυασµένες Μεταφορές 

 
Σε κάθε εναλλακτικό σενάριο εξετάζεται αρχικά η εξέλιξη του συνολικού περιβάλλοντος των 
µεταφορών (εσωτερικού και εξωτερικού), στη συνέχεια αναλύονται οι συγκεκριµένες 
µελλοντικές ενέργειες στον υπο-τοµέα έως το 2021 και τέλος διερευνάται η εξέλιξη του 
συγκεκριµένου υπο-τοµέα ως το αποτέλεσµα του συνδυασµού της εξέλιξης του συνολικού 
περιβάλλοντος και των συγκεκριµένων ενεργειών στον υπο-τοµέα. 
  
Επισηµαίνεται ότι στην ανάπτυξη των εναλλακτικών σεναρίων για κάθε υποτοµέα έχουν 
ληφθεί υπόψη όλες οι παράµετροι του Τοµέα των Μεταφορών. Σε αυτές περιλαµβάνονται 
τόσο παράµετροι που αφορούν στη λειτουργία των µεταφορικών συστηµάτων όπως: 
 

• Αστικές και Υπεραστικές µεταφορές  
• Εµπορεύµατα και Επιβάτες 
• Οχήµατα και Τερµατικοί Σταθµοί 
• Υποδοµή και Υπηρεσίες 

 
όσο και παράµετροι που αφορούν στην αξιολόγηση των µεταφορικών συστηµάτων όπως:   
 

• Νέες Τεχνολογίες  
• Ασφάλεια 
• Περιβάλλον  

 



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΛΛΑ∆Α – ΣΕΝΑΡΙΑ ΟΕ 2021 
 

 59

Κατά την ανάπτυξη των εναλλακτικών σεναρίων κάθε υπο-τοµέα ακολουθήθηκαν ορισµένες 
βασικές αρχές ως κριτήρια για την τεχνολογική προοπτική διερεύνηση των µεταφορών έως 
το 2021. Οι σηµαντικότερες από τις βασικές αρχές αυτές αναφέρονται παρακάτω: 
 
• Η σωστή διαχείριση των µεταφορικών συστηµάτων (βιώσιµη λειτουργία) είναι 

σηµαντικότερη από την ίδια την ανάπτυξή τους (κατασκευή έργων). 
 
• Η αναγκαιότητα της συνδυασµένης ανάπτυξης των µεταφορών και των άλλων 

συστηµάτων (πχ χρήσεις γης, νέες τεχνολογίες, προστασία του περιβάλλοντος, κλπ). 
 
• Η διαχείριση των εγγενών αντιθέσεων του Τοµέα µε τη δηµοσιοποίηση των θετικών και 

αρνητικών επιπτώσεων και µέσα από οργανωµένο διάλογο. 
 
• Η αξιοποίηση των θετικών και αρνητικών ιδιαιτεροτήτων της Ελλάδας. 
 
Πρώτη βασική αρχή για την ανάπτυξη των εναλλακτικών σεναρίων βιώσιµης κινητικότητας 
είναι ότι η σωστή διαχείριση των µεταφορικών συστηµάτων είναι σηµαντικότερη από 
την ίδια την ανάπτυξή τους.  ∆ηλαδή η κατάλληλη πρόβλεψη του τρόπου λειτουργίας ενός 
νέου έργου είναι σηµαντικότερη και από την κατασκευή του έργου αυτού καθεαυτού.  
Παραδείγµατος χάριν, η δηµιουργία των δύο νέων γραµµών µετρό στην Αθήνα θα µπορούσε 
να είχε αξιοποιηθεί πολύ καλύτερα εάν είχε συνοδευτεί από σειρά κατάλληλων 
διαχειριστικών µέτρων, όπως η δηµιουργία σταθµών µετεπιβίβασης, η συστηµατική 
τροφοδοσία του από τις λεωφορειακές γραµµές και η εφαρµογή µιας αποτελεσµατικής 
πολιτικής διαχείρισης της στάθµευσης τουλάχιστον στις περιοχές που εξυπηρετούν οι δύο 
νέες γραµµές. 
 
Ταυτόχρονα, βασική αρχή για την ανάπτυξη των εναλλακτικών σεναρίων βιώσιµης 
κινητικότητας στην Ελλάδα του 2021 αποτελεί ο συνδυασµός της στρατηγικής µεταφορών 
µε τις στρατηγικές ανάπτυξης των άλλων συστηµάτων.  Μόνο εάν οι επιλογές για την 
ανάπτυξη των µεταφορικών συστηµάτων συνδυαστούν µε την πολιτική χρήσεων γης, τη 
χρήση των νέων τεχνολογιών και την διασφάλιση των κανόνων υγιούς ανταγωνισµού θα 
µπορέσουν να οδηγήσουν σε ουσιαστικά αποτελέσµατα.  ∆ιαφορετικά, ακόµη και η πιο 
σωστή στρατηγική µεταφορών εάν εφαρµοστεί ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες κοινωνικές και 
οικονοµικές παραµέτρους είναι καταδικασµένη σε περιορισµένα αποτελέσµατα. 
 
Επίσης, είναι εξαιρετικά σηµαντικό για την ανάπτυξη των εναλλακτικών σεναρίων να 
λαµβάνεται υπόψη και η κατάλληλη διαχείριση των εγγενών αντιθέσεων του Τοµέα των 
Μεταφορών µε τη δηµοσιοποίηση των θετικών και αρνητικών επιπτώσεων και µέσα από 
θεσµοθετηµένο, ειλικρινή και επαρκώς χρηµατοδοτούµενο διάλογο.  Πρέπει παραδείγµατος 
χάριν να διευκρινίζεται επαρκώς ότι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας µπορεί να επιτευχθεί 
κυρίως εις βάρος της ταχύτητας µετακίνησης ώστε ο χρήστης των µεταφορικών συστηµάτων 
να είναι υπεύθυνος για τις επιλογές του.  Κατά συνέπεια, πρέπει να αποφεύγεται η 
ωραιοποίηση των καταστάσεων µε την υπόσχεση αντίθετων µεταξύ τους στόχων διότι έτσι 
δηµιουργείται το γνωστό κλίµα δυσπιστίας για τη σοβαρότητα των προθέσεων της Πολιτείας. 
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Τέλος, κατά την ανάπτυξη των εναλλακτικών σεναρίων βιώσιµης κινητικότητας στην Ελλάδα 
του 2021 ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στο βαθµό αξιοποίησης των ιδιαιτεροτήτων 
της Ελλάδας, ιδιαίτερα εκείνων που µπορούν να συµβάλλουν στην επιτυχία της 
στρατηγικής.  Η σωστή αξιοποίηση τόσο των διαθέσιµων πόρων και της δυναµικής που 
δηµιουργούν οι Ολυµπιακοί Αγώνες του 2004 και η Κοινοτική υποστήριξη (Γ' και ∆' ΚΠΣ), 
όσο και του έµψυχου δυναµικού των Ελλήνων µπορεί να οδηγήσει σε θεαµατικά 
αποτελέσµατα.  Ιδαίτερη σηµασία έχει µάλιστα και η εκµετάλλευση της υψηλής 
προσαρµοστικότητας των Ελλήνων. 
 
Η επεξεργασία των εναλλακτικών σεναρίων που αναπτύχθηκαν για κάθε υπο-τοµέα των 
Μεταφορών επέτρεψε την εξαγωγή και σύνθεση τριών βασικών εναλλακτικών σεναρίων 
για την τεχνολογική προοπτική διερεύνηση του συνολικού Τοµέα των Μεταφορών έως το 
2021: 
 

• Σενάριο 1 - Περιορισµοί στην κινητικότητα 
• Σενάριο 2 - Βιώσιµη Κινητικότητα 
• Σενάριο 3 - Κινητικότητα υψηλής ποιότητας 

 
Στο υπο-κεφάλαιο 3.2. της Εισήγησης αναλύονται τα εναλλακτικά σενάρια της τεχνολογικής 
προοπτικής διερεύνησης για κάθε υπο-τοµέα και στο υπό-κεφάλαιο που ακολουθεί 
παρουσιάζεται η σύνθεση των τριών βασικών εναλλακτικών σεναρίων για την τεχνολογική 
προοπτική διερεύνηση του συνολικού Τοµέα των Μεταφορών έως το 2021. 
 
 
10.2. Σύνθεση σεναρίων στον Τοµέα των Μεταφορών έως το 2021 
 
Τα εναλλακτικά σενάρια που αναπτύχθηκαν για κάθε υπο-τοµέα των Μεταφορών 
εξετάστηκαν µέσα στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης της Οµάδας Εργασίας µε 
αποτέλεσµα την εξαγωγή και σύνθεση τριών βασικών εναλλακτικών σεναρίων για την 
τεχνολογική προοπτική διερεύνηση του συνολικού Τοµέα των Μεταφορών έως το 2021, 
όπως αυτά αναλύονται παράκατω: 

• Σενάριο 1 - Περιορισµοί στην κινητικότητα 
• Σενάριο 2 - Βιώσιµη Κινητικότητα 
• Σενάριο 3 - Κινητικότητα υψηλής ποιότητας 

 
 
Σενάριο 1 - Περιορισµένη κινητικότητα 
 
Το πρώτο συνολικό σενάριο εξέλιξης του Τοµεά των Μεταφορών έως το 2021, µε τίτλο 
"Περιορισµένη κινητικότητα" αφορά στο ενδεχόµενο αυτοπεριθωριοποίησης της Ελλάδας, 
η οποία δεν παρακολουθεί τις εξελίξεις. Έως το 2021, εξακολουθείται η απουσία πολιτικής 
ανάπτυξης των συγκοινωνιακών συστηµάτων στη χώρα µε αποτέλεσµα αντικρουόµενες και 
αποσπασµατικές δράσεις να αλληλοαναιρούνται οδηγώντας σε σταθερή υποβάθµιση του 
επιπέδου παρεχόµενων µεταφορικών υπηρεσιών.  
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Το 2021, παρατηρείται σηµαντική υστέρηση στην ανάπτυξη των συγκοινωνιακών 
υποδοµών, οι οποίες δεν είναι σε θέση να ικανοποιήσουν τη ζήτηση για µετακινήσεις των 
πολιτών και µεταφορά εµπορευµάτων. Επιπλέον, η συγκοινωνιακή υποδοµή αναπτύσσεται 
για την εξυπηρέτηση των οδικών µεταφορών (χώροι στάθµευσης στις κεντρικές περιοχές των 
πόλεων, ανεπαρκής λειτουργία λεωφορειολωρίδων, απουσία σταθµών µετεπιβίβασης), µε 
αποτέλεσµα τα οδικά δίκτυα να εµφανίζουν σηµάδια συνεχούς και έντονης συµφόρησης. 
 
Επιπλέον, το 2021 παρατηρείται σηµαντική καθυστέρηση στην προώθηση της χρήσης 
των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ), αφού η προτεραιότητα δίδεται στη χρήση του 
ΙΧ και των οδικών µεταφορών γενικότερα.  Οι χρήστες των µεταφορικών συστηµάτων 
εµµένουν στην αλόγιστη χρήση των ιδιωτικών µέσων µεταφοράς µε αποτέλεσµα την 
περαιτέρω µείωση του επιπέδου προσφερόµενων υπηρεσιών από τα ΜΜΜ και κατά συνέπεια 
την περαιτέρω µείωση του µεριδίου αγοράς τους. 
 
Το οικονοµικό και κοινωνικό κόστος των µεταφορών του 2021 αυξάνεται, επιφέροντας 
σηµαντικούς περιορισµούς και απαγορεύσεις στην κινητικότητα. Ο τυπικός χρόνος των 
αστικών µετακινήσεων υπερβαίνει τις τρεις ώρες ηµερησίως, µε όλες τις οικονοµικές, 
κοινωνικές και ψυχολογικές συνέπειες στους πολίτες.  Η αδυναµία εσωτερίκευσης του 
εξωτερικού κόστους των µεταφορικών συστηµάτων οδηγεί στην περαιτέρω ενίσχυση των 
οδικών µεταφορών και των ΙΧ µε σαφή τα σηµεία µειωµένης αποτελεσµατικότητας, 
ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας. 
 
Οι αδυναµίες του συστήµατος µεταφορών της χώρας οδηγεί στη µείωση της 
παραγωγικότητας στην Ελλάδα του 2021 µε αποτέλεσµα αφενός τη µετανάστευση του 
παραγωγικού δυναµικού της χώρας και αφετέρου την κυριαρχία του εµπορίου και την 
αύξηση των τιµών. 
  
 
Σενάριο 2 - Βιώσιµη κινητικότητα 
 
Το δεύτερο συνολικό σενάριο εξέλιξης του Τοµεά των Μεταφορών έως το 2021, µε τίτλο 
"Βιώσιµη κινητικότητα" αναφέρεται στη λελογισµένη προσπάθεια της Ελλάδας, η οποία 
προσπαθεί να ακολουθήσει τις εξελίξεις.  Στο δρόµο προς το 2021, αναπτύσσεται για 
πρώτη φορά πολιτική ανάπτυξης των συγκοινωνιακών συστηµάτων της Ελλάδας µε 
αποτέλεσµα έναν πρώτο συντονισµό των δράσεων και µε ορατά τα σηµάδια της βελτίωση 
του επιπέδου παρεχόµενης συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης. 
 
Καταρχήν, έως το 2021 καταβάλεται σηµαντική προσπάθεια αντιµετώπισης των αναγκών 
σε συγκοινωνιακές υποδοµές, τόσο από κατασκευαστικής όσο και από λειτουργικής 
άποψης. Συγκεκριµένα, αξιοποιούνται οι ευκαιρίες των Ολυµπιακών Αγώνων, του Γ' και ∆' 
ΚΠΣ, µε αποτέλεσµα τη συµπλήρωση των υποδοµών σε ικανοποιητικό βαθµό.  Τα 
συστήµατα δεν αναπτύσσονται αυτόνοµα αλλά αποτελούν µέρος συντονισµένης 
προσπάθειας, η οποία όµως απαιτεί χρόνο για να οδηγήσει στην πλήρη συµπληρωµατικότητα 
των συγκοινωνιακών συστηµάτων. 
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Το 2021 έχει επιτευχθεί ο έλεγχος της χρήσης των ιδιωτικών µέσων µεταφοράς και η 
βελτίωση της θέσης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς είναι πραγµατικότητα.  Η Πολιτεία 
υποστηρίζει ενεργά την πολιτική αυτή µε την υιοθέτηση πρόσθετων διοικητικών και 
φορολογικών µέτρων αποθάρρυνσης της χρήσης του ΙΧ. Παράλληλα, αναβαθµίζεται 
σηµαντικά η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών των µαζικών µέσων µεταφοράς µέσα 
από κατάλληλες επενδύσεις. Έως το 2021 έχει προωθηθεί η νυχτερινή λειτουργία των πόλεων 
για µια σειρά δραστηριοτήτων όπως η συλλογή των απορριµάτων, η τροφοδοσία των 
καταστηµάτων, κλπ. 
 
Έως το 2021, έχει υιοθετηθεί η τιµολόγηση των µετακινήσεων (ανά χιλιόµετρο, ανά 
περίοδο, κλπ.) µε στόχο την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους λειτουργίας των 
µεταφορικών συστηµάτων (χαµένος χρόνος, κόστος ατυχηµάτων, περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, κλπ.). Η πολιτική αυτή εφαρµόζεται καταρχήν στον τοµέα των εµπορευµατικών 
µεταφορών, και επεκτείνεται σταδιακά σε όλα τα µεταφορικά συστήµατα. 
 
Όσον αφορά στις υπεραστικές µεταφορές, ακολουθείται η διεθνής τάση της πλήρους 
απελευθέρωσης των αγορών, εξασφαλίζετια η βιωσιµότητα και υποστηρίζεται η ανάπτυξη 
της ανταγωνιστικότητας των υπεραστικών µεταφορών της Ελλάδας τόσο σε εθνικό όσο και 
σε διεθνές επίπεδο. 
 
 
Σενάριο 3 - Κινητικότητα υψηλής ποιότητας 
 
Το τρίτο συνολικό σενάριο εξέλιξης του Τοµεά των Μεταφορών έως το 2021, µε τίτλο 
"Κινητικότητα υψηλής ποιότητας" αναφέρεται στην Ελλάδα που πρωτοπορεί στις εξελίξεις 
και δηµιουργεί.  Η πολιτική ανάπτυξης των συγκοινωνιακών συστηµάτων στην χώρα 
περιλαµβάνει καινοτοµίες που αποδεικνύονται ευεργετικές για τη βελτίωση της 
συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης των πολιτών.  Τα άλλα κράτη αναγνωρίζουν τη σκοπιµότητα 
των ελληνικών καινοτοµιών αυτών, τις οποίες και υιοθετούν σταδιακά. 
 
Επιτυγχάνεται πλήρης απεξάρτηση από τη χρήση των ιδιωτικών µέσων µεταφοράς. Τα 
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς παρέχουν υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης, ως αποτέλεσµα 
ενίσχυσης τόσο των υποδοµών όσο και των δοµών λειτουργίας.  Η οργάνωση των 
συγκοινωνιακών συστηµάτων διασφαλίζει την αποτελεσµατική λειτουργία πολυτροπικών 
διαδροµών (άνετη και γρήγορη αλλαγή µέσου) καθιστώντας τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 
ανταγωνιστικότερα κάθε άλλου µέσου.  
 
Παράλληλα, το 2021 οι οικιστικές ενότητες διαθέτουν συγκοινωνιακή αυτονοµία και 
ελαχιστοποιείται το οικονοµικό και κοινωνικό κόστος των µεταφορών. Στην κατεύθυνση 
αυτή αξιοποιούνται κατά βέλτιστο τρόπο οι εφαρµογές των σύγχρονων (και φθηνών τότε) 
τεχνολογιών του τοµέα µεταφορών, µε αποτέλεσµα υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης σε σχετικά 
χαµηλό κόστος. 
 
Επισηµαίνεται ότι οι παραπάνω πιθανές εξελίξεις στην Ελλάδα του 2021 προϋποθέτουν την 
εµφάνιση νέας κοινωνικής δοµής µε κύριο χαρακτηριστικό την επιδεκτικότητα των 
χρηστών στην αλλαγή και τη στροφή στη σωστή συγκοινωνιακή συµπεριφορά. 
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Προϋποθέτουν επίσης την εξασφάλιση επαρκούς συγκοινωνιακής υποδοµής µε βασική αρχή 
την επικράτηση των µέσων µαζικής µεταφοράς και τον µερικό ή πλήρη αποκλεισµό του ΙΧ 
από τα αστικά οδικά δίκτυα. 
 
 
10.3. Προϋποθέσεις των εναλλακτικών σεναρίων 
 
Η επικράτηση του ενός ή του άλλου από τα παραπάνω εναλλακτικά σενάρια εξέλιξης του 
Τοµεά των Μεταφορών έως το 2021 εξαρτάται από µία σειρά προϋποθέσεων, όπως αυτές 
προκύπτουν από την έως σήµερα διεθνή εµπειρία και τις ιδιαιτερότητες της Ελλάδας.  Ο 
βαθµός ικανοποίησης κάθε µίας από τις παρακάτω προϋποθέσεις είναι εκείνος που θα 
καθορίσει την πραγµατική εξέλιξη του Τοµέα των Μεταφορών στην Ελάδα έως το 2021.  
Προφανώς, η ικανοποίηση των παρακάτω προϋποθέσεων πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο 
σοβαρής και συστηµατικής αντιµετώπισης και η επίτευξή τους θα είναι το αποτέλεσµα µίας 
πολυετούς και ολοκληρωµένης διεργασίας µε τη συµµετοχή του συνόλου της ελληνικής 
κοινωνίας.  
 

• Αναβάθµιση ποιότητας εξυπηρέτησης του πολίτη 
• Προώθηση µέσων µαζικής µεταφοράς 
• Έλεγχος χρήσης ΙΧ 
• Βελτίωση οδικής ασφάλειας 
• Έλεγχος ρύπανσης και περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
• Εσωτερίκευση εξωτερικού κόστους 
• ∆ιασφάλιση βιωσιµότητας των συστηµάτων 
• Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών 

  
Η εξυπηρέτηση του πολίτη σε αντίθεση µε την σηµερινή εξυπηρέτηση των συστηµάτων 
αποτελεί την πρωταρχική και τελική προϋπόθεση για την ανάπτυξη βιώσιµων 
συγκοινωνιακών συστηµάτων στην Ελλάδα του 2021, η οποία πρέπει να είναι εµφανής και σε 
κάθε υπο-σύστηµα. Παραδείγµατος χάριν, εξυπηρέτηση του πολίτη και όχι των συστηµάτων 
σηµαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίο εισιτήριο για όλα τα µέσα µαζικής µεταφοράς στην 
Αθήνα και όχι τρία διαφορετικά εισιτήρια (ΟΑΣΑ, ΗΣΑΠ, Μετρό) όπως συµβαίνει σήµερα. 
 
Ταυτόχρονα, βασικές προϋποθέσεις για τη βιώσιµη κινητικότητα το 2021 αποτελούν αφενός 
η προώθηση των µέσων µαζικής µεταφοράς και ιδιαίτερα εκείνων σε τροχιά αποκλειστικής 
χρήσης (τραίνο, µετρό, τραµ) τόσο στις πόλεις όσο και εκτός αυτών και αφετέρου ο έλεγχος 
της χρήσης των ιδιωτικής χρήσης επιβατικών αυτοκινήτων.  Κατά την (διευρυµένη πλέον) 
περίοδο αιχµής, το οδικό δίκτυο δεν επαρκεί για την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση όλων των ΙΧ 
αυτοκινήτων µε αποτέλεσµα να είναι απαραίτητη η εφαρµογή µέτρων αποθάρρυνσης της 
χρήσης τους µε συστήµατα ελέγχου της στάθµευσης και κατάλληλης τιµολογιακής πολιτικής 
(διόδια). 
 
Προϋποθέσεις για τη βιώσιµη κινητικότητα στην Ελλάδα του 2021 αποτελούν επίσης η 
εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους των µεταφορών, δηλαδή στις επιλογές για την 
ανάπτυξη και τη λειτουργία των συγκοινωνιακών συστηµάτων πρέπει να συνυπολογίζονται 
και οι αρνητικές επιπτώσεις που αφορούν στην κυκλοφοριακή συµφόρηση, στα οδικά 
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τροχαία ατυχήµατα και στην ατµοσφαιρική και ηχητική ρύπανση.  ∆ιαφορετικά, θα 
συνεχίζεται η προώθηση τόσο των οδικών µεταφορών όσο και της χρήσης των ΙΧ, σε 
αντίθεση µε τους στόχους της πολιτικής βιώσιµης ανάπτυξης του συστήµατος µεταφορών.  
 
Τέλος απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί και η διασφάλιση της οικονοµικής βιωσιµότητας 
των µεταφορικών συστηµάτων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται σε βάθος χρόνου το υψηλό 
επίπεδο εξυπηρέτησης του πολίτη.  Προς την κατεύθυνση αυτή σηµαντικός είναι και ο ρόλος 
των νέων τεχνολογιών, οι οποίες µπορούν σε αρκετές περιπτώσεις αφενός να οδηγήσουν σε 
µείωση του κόστους λειτουργίας των µεταφορικών συστηµάτων και αφετέρου σε σηµαντική 
διευκόλυνση των χρηστών των συστηµάτων.  
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11. ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΣΕΝΑΡΙΑ 
 
Προκειµένου να αποτυπωθούν οι πιθανές µελλοντικές µορφές, ανάγκες και απαιτήσεις – 
υπό µορφή σεναρίων – του ελληνικού ενεργειακού τοµέα, η Οµάδα Εργασίας υιοθέτησε 
στην προσέγγισή της ως πιο βασικές παραµέτρους, την οικονοµική ανάπτυξη, την 
ενεργειακή ζήτηση, την περιβαλλοντική ευαισθησία (µε κυριότερο οδηγό την 
εξοικονόµηση) και τέλος την τεχνολογία.  
 
Αναφορικά µε την Οικονοµική Ανάπτυξη, φαίνονται ως πλέον πιθανές δύο καταστάσεις 
(σύµφωνα και µε το υλικό των οριζόντιων οµάδων), µια η οποία αφορά σε µέσους 
ετήσιους ρυθµούς ανάπτυξης που κυµαίνονται από 2,8% έως 3,0% µέχρι το 2021 (µέση 
Οικονοµική Ανάπτυξη), και µια που προεκτείνει τα σηµερινά επίπεδα µεγέθυνσης της 
χώρας σε µεσο-µακροπρόθεσµη βάση, επιτυγχάνοντας έτσι ρυθµούς της τάξης του 3,5% 
έως 3,7% κατά µέσο όρο (υψηλή Οικονοµική Ανάπτυξη).      
 
Η ενεργειακή ζήτηση φάνηκε να έχει επίσης ως πιο πιθανές µελλοντικές καταστάσεις 
δυο, µια µέση και µια υψηλή. Η µέση ενεργειακή ζήτηση ισοδυναµεί µε ρυθµούς 3,0% µε 
3,2%, ενώ η υψηλή να αφορά σε µέσους ετήσιους ρυθµούς µεγέθυνσης 3,7% έως 3,9% 
πράγµα που δικαιολογείται και από τους ρυθµούς αύξησης της ενεργειακής 
κατανάλωσης κατά την τελευταία πενταετία.  
 
Η τρίτη βασική συνιστώσα στη δηµιουργία των σεναρίων είναι η πολιτική προσέγγισης 
στον τοµέα της περιβαλλοντικής προστασίας – εξοικονόµησης. Λαµβανοµένων υπόψη 
και των υποχρεώσεων της Ελλάδας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, δύο είναι οι πιθανές – 
κατά την Οµάδα Εργασίας – εξελίξεις: η µια αφορά στην προέκταση των µέχρι σήµερα 
πολιτικών στο ενεργειακό τοµέα µε περιορισµένης κλίµακας παρεµβάσεις (η 
αναµενόµενη) ενώ η άλλη παρουσιάζεται πιο «πράσινη» περικλείοντας µέτρα και 
δράσεις που αναδεικνύουν το περιβάλλον σε ρυθµιστή στο χώρο της ενέργειας 
(αυξηµένη).  
 
Τέλος, κρίθηκε αναγκαία και η ενδεχόµενη εµπλοκή της τεχνολογίας – ως τέταρτου και 
βασικού παράγοντα – σε πιθανό χρονικό σηµείο µέχρι το 2021. Ενδεχόµενη εισαγωγή 
µιας επαναστατικής τεχνολογίας στον ενεργειακό τοµέα θα παρουσιάσει το ζητούµενο 
σηµείο ασυνέχειας µε καταλυτικά αποτελέσµατα.  
 
Με αυτά κατά νου, η Οµάδα Εργασίας επέλεξε 4 σενάρια από ένα σύνολο 16, το 
συνδυασµό δηλαδή των πιθανών µελλοντικών καταστάσεων κάθε κρίσιµου παράγοντα. 
Αποκλείστηκαν, σενάρια αλληλοκαλυπτόµενα και λιγότερα πιθανά να προκύψουν, 
έχοντας πάντα σαν στόχο την πολύπλευρη κάλυψη των µελλοντικών καταστάσεων 
ταυτόχρονα µε ένα αριθµό σεναρίων ικανό προς περαιτέρω διερεύνηση.  
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ΣΕΝΑΡΙΟ Α’ - ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  

 
• Οικονοµική ανάπτυξη: µέση (2,8% - 3,0%) 
• Ενεργειακή ζήτηση: µέση (3,0% - 3,2%) 
• Προστασία περιβάλλοντος - Εξοικονόµηση: αναµενόµενη 
• Καταλυτική επίδραση τεχνολογίας: όχι 

 
Με την οικονοµική ανάπτυξη να χάνει ένα µέρος από τη δυναµική της πρώτης δεκαετίας 
του 21ου και την ενεργειακή ζήτηση να παραµένει σταθερά υψηλότερη της αλλά 
ταυτόχρονα να ακολουθεί ελαφρά πτωτική πορεία, φαίνεται ότι µπορεί ότι το εν λόγω 
σενάριο µπορεί να αποτελέσει το σενάριο αναφοράς.  
 
Τα µέτρα και οι δράσεις που αφορούν το περιβάλλον (περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ – 
εξοικονόµηση) είναι είτε περιορισµένης κλίµακας είτε δεν ακολουθούν το ρυθµό 
αύξησης των συµβατικών καυσίµων ενώ η εµφάνιση τεχνολογιών, η είσοδος των 
οποίων θα προσδώσει άλλη δυναµική στην ενεργειακή και όχι µόνο αγορά τοποθετείται 
χρονικά για µετά το 2021.  
 

 
 

 
ΣΕΝΑΡΙΟ Β’ - ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ 

 

• Οικονοµική ανάπτυξη: υψηλή (3,5% - 3,7%) 
• Ενεργειακή ζήτηση: υψηλή (3,7% - 3,9%) 
• Προστασία περιβάλλοντος - Εξοικονόµηση: αναµενόµενη 
• Καταλυτική επίδραση τεχνολογίας: όχι 

 
Λαµβάνοντας τιµές «πιο κοντά» στα άκρα του συστήµατος, ενδεχόµενη υψηλή 
οικονοµική ανάπτυξη (προέκταση των σηµερινών ρυθµών ανάπτυξης µέχρι σχεδόν το 
τέλος της πρώτης δεκαετίας και κατόπιν περιορισµό της στο 2% µε 2,5% περί το 2021) 
σε συνδυασµό µε περαιτέρω ενίσχυση της ενεργειακής ζήτησης µπορεί να οδηγήσει στο 
σενάριο της αυξηµένης ενεργειακής ζήτησης.  
 
Επιπλέον, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σεναρίου αυτού συµπληρώνονται από τη µη 
εµφάνιση των αναγκαίων τεχνολογιών που θα προκαλέσουν σηµεία «ασυνέχειας» αλλά 
και από δράσεις και µέτρα για το περιβάλλον και την εξοικονόµηση ενέργειας που 
χαρακτηρίζονται ως δευτερεύουσες/συµπληρωµατικές επιλογές.   

 
 

ΣΕΝΑΡΙΟ Γ’ - ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ  

 

• Οικονοµική ανάπτυξη: υψηλή (3,5% - 3,7%) 
• Ενεργειακή ζήτηση: µέση  (3,0% - 3,2%) 
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• Προστασία περιβάλλοντος - Εξοικονόµηση: αυξηµένη 
• Καταλυτική επίδραση τεχνολογίας: όχι 

 
Κύριος οδηγός για το παρόν σενάριο είναι οι ενισχυµένες αφενός περιβαλλοντικές 
δράσεις (προώθηση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας) και αφετέρου ο αυξηµένος 
ρόλος της εξοικονόµησης ενέργειας.  
 
Τόσο οι προτάσεις της Ε.Ε. στη θέσπιση ποσοστών-στόχων (π.χ. 20,1% από ΑΠΕ στην 
ηλεκτροπαραγωγή µέχρι το 2008 – 2012) αλλά και οι συµβατικές υποχρεώσεις της 
χώρας σε θέµατα εκποµπών ρύπων (δικαίωµα αύξησης των εκποµπών CO2 κατά 25% το 
2010 σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990) προσδίδουν στο σενάριο αυτό µια ιδιαίτερη 
δυναµική.  
 
Η επίτευξη υψηλών ρυθµών ανάπτυξης την πρώτη δεκαετία και η διατήρησή τους κατά 
τη δεύτερη σε συνδυασµό µε µεγέθυνση της ενεργειακής ζήτησης αφήνουν µεγάλα 
ποσοστά εφαρµογής δράσεων που αφορούν τόσο στην εξοικονόµηση όσο και στην 
περαιτέρω ενίσχυση των ΑΠΕ, «χρωµατίζοντας» µε αυτό τον τρόπο το σενάριο πιο 
πράσινο.   
 
Και πάλι, η πιθανή εµφάνιση τεχνολογιών που µπορεί να φέρουν επανάσταση στον 
ελληνικό αλλά και παγκόσµιο ενεργειακό χάρτη ενδεχοµένως να τοποθετούνται χρονικά 
µετά το χρονικό σηµείο του 2021. 

 
 

ΣΕΝΑΡΙΟ ∆’ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ  ΣΕΝΑΡΙΟ  

 
 

• Οικονοµική ανάπτυξη: (2,8% - 3,0%) 
• Ενεργειακήζήτηση: (3,0% - 3,2%) 
• Προστασία περιβάλλοντος - Εξοικονόµηση: αναµενόµενη 
• Καταλυτική επίδραση τεχνολογίας: ναι  

 
Η ενδεχόµενη δυνατότητα εφαρµογής/υιοθέτησης µια επαναστατικής τεχνολογίας στον 
διεθνή ενεργειακό τοµέα µέχρι το 2021, η οποία θα µπορεί ταυτόχρονα να βρει 
πρόσφορο έδαφος και στον ελληνικό ενεργειακό σύστηµα αποτελεί την καρδιά του 
τέταρτου σεναρίου.  
 
Μια τέτοια εξέλιξη θα ανατρέψει τα πιθανά σενάρια που προβάλλουν «συµβατικές» 
αναλογίες του ενεργειακού µείγµατος ενώ θα πριµοδοτήσει ενδεχοµένως καύσιµα τα 
οποία διατηρούσαν µέχρι σήµερα χαµηλό ή φθίνον ποσοστό. 
 
Το σενάριο αυτό περιλαµβάνει τις υποθέσεις του σεναρίου αναφοράς αναφορικά µε την 
οικονοµική ανάπτυξη και την ενεργειακή ζήτηση που θεωρούνται µέσες, ενώ 
αποκλείονται µεγάλης κλίµακας παρεµβάσεις αναφορικά µε το περιβάλλον και την 
εξοικονόµηση.  
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12. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: ΣΕΝΑΡΙΑ 
 
Τα µινι-σενάρια που αναπτύχθηκαν από τα µέλη της Οµάδας Εργασίας για καθένα από τους 
17 κρίσιµους παράγοντες που εντοπίστηκεν έτυχαν περαιτέρω επεξεργασίας ώστε να 
αποφευχθούν οι αλληλεπικαλύψεις και το τελικό αποτέλεσµα να είναι εµπλουτισµένο µε όσο 
το δυνατόν περισσότερα στοιχεία. Στο Παράρτηµα ΙΙ της Εισήγησης παρουσιάζονται τα 
πρωτογενή µίνι-σενάρια όπως τα συνέταξαν τα µέλη της Οµάδας Εργασίας για τις έξι (6) 
βασικές µεταβλητές που θα αποτελέσουν τον κορµό των Σεναρίων.  
 
Όπως φαίνεται στο Παράρτηµα ΙΙ, πολλές από τις ιδέες για πιθανές µελλοντικές εξελίξεις των 
µεταβλητών επαναλαµβάνονται. Χρειάστηκε εποµένως µια περαιτέρω επεξεργασία ώστε να 
γίνει ένα ξεκαθάρισµα και να φανούν οι κυριότερες τάσεις. Στο πίνακα που ακολουθεί 
παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα αυτής της επεξεργασίας, ενώ αναλυτική περιγραφή των 
επικρατέστερων µινι-σεναρίων βρίσκεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ: 
 
Μεταβλητές Αριθµός 

σεναρίων 
Χαρακτηριστικά ονόµατα µινι-σεναρίων 

Επιστήµη-Τεχνολογία-
Καινοτοµία 

4 • Αναβάθµιση καινοτοµικής δραστηριότητας 
• Στασιµότητα 
• Περιορισµένη καινοτοµική δραστηριότητα 
• Περίοδος κρίσης 

Εκπαίδευση 4 • Απαξίωση εκπαιδευτικού συστήµατος 
• Ιδιωτική παιδεία 
• Αναβαθµισµένη δηµόσια παιδεία 
• 'Ευρωπαϊκό' εκπαιδευτικό σύστηµα 

Επιχειρηµατική ικανότητα 
και συµπεριφορά 

4 • Καιροσκοπική συµπεριφορά µε εστίαση στο 
κόστος 

• Επιχειρηµατικός δυισµός 
• Ελληνική Silicon Valley 
• Ενίσχυση της δικτύωσης 

Ανταγωνισµός και 
Ρυθµιστικό πλαίσιο 

2 
 

• Βήµατα εκσυγχρονισµού 
• Φιλελεύθερη οικονοµία 

Επιχειρηµατικά κεφάλαια 3 • Ενοποιηµένη χρηµατιστηριακή Ευρώπη 
• Χρηµατοπιστωτική αδράνεια 
• Χρηµατοπιστωτικός µεσαίωνας 

Τεχνολογικές υποδοµές 2 • ∆υισµός και τεχνολογική υστέρηση 
• Η Ελλάδα συνοδοιπόρος στις τεχνολογίες 

 
Ο συνδυασµός των Πινάκων του Κεφ.2 και του ανωτέρω αποτελεί την αρχιτεκτονική των 
σεναρίων. Ο χαρακτηριστικός τίτλος που έχει δοθεί στα επικρατέστερα µινι-σενάρια 
θεωρείται ως απάντηση στην ερώτηση σχετικά µε τη πιθανή εξέλιξη της συγκεκριµένης 
µεταβλητής και κατ' επέκταση του συγκεκριµένου βασικού άξονα στον οποίο ανήκει η 
µεταβλητή αυτή. Ο συνδυασµός των επικρατέστερων µινι-σεναρίων ανά βασικό άξονα 
οδηγεί σε δύο πιθανά σενάρια όπως φαίνεται στον επόµενο Πίνακα. Συγκεκριµένα,  
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- Η επιχειρηµατική κουλτούρα µπορεί να παραµείνει συντηρητική δηλαδή να εστιαστεί σε 
βραχυπρόθεσµη στρατηγική εστίασης στο κόστος η οποία συνοδεύεται από αποφυγή 
ρίσκου και συνετή χρηµατοιοικονοµική διαχείριση. Αναµένεται όµως συνέχιση του 
δυισµού των επιχειρήσεων και όξυνση των περιφερειακών ανισοτήτων. Εναλλακτικά, 
µπορεί να ξεπηδήσει ένα νέο µοντέλο επιχειρηµατία που υπακούει στις επιταγές των 
καιρών και επενδύει σε δραστηριότητες παραγωγής και διαχείρισης της γνώσης, όπως 
περιγράφτηκαν στο Κεφ. 3. Αυτή την πιθανή εξέλιξη την ονοµάζουµε επιχιερηµατική 
κουλτούρα βασισµένη στη γνώση. 

-  Η Καινοτοµικότητα µπορεί να εµφανίζεται είτε αποσπασµατικά όπως συµβαίνει σήµερα, 
είτε συστηµατικά. Αυτό θα επιτευχθεί µε τη βοήθεια ενός κατάλληλου 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος που υποστηρίζει νέες παραγωγικές δραστηριότητες και 
την λειτουργία εταιρειών διαχείρισης κεφαλαίου αυξηµένου ρίσκου (venture capital), 
αλλά και µε γενικότερες µακροπολιτικές που ενθαρρύνουν την παραγωγή και 
κατανάλωση νέων προιόντων και υπηρεσιών. 

-  Τέλος, οι ∆ηµόσια πολιτική µπορεί να παραµείνει συνεπής στο παραδοσιακά αργό αλλά 
σταθερό τρόπο λειτουργίας της ως προς την ταχύτητα µε την οποία προωθεί τις αλλαγές 
στην εκπαίδευση, στο ρυθµιστικό πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων αλλά και στη 
δηµιουργία βασικών φυσικών υποδοµών, είτε να αποκτήσει νέο πρόσωπο και να 
επιταχύνει το ρυθµό αντίδρασης και προσαρµογής της στις διεθνείς προκλήσεις 
αψηφώντας το πολιτικό κόστος και βελτιώνοντας συστηµατικά τη λειτουργία της 
∆ηµόσιας διοίκησης. 

 
Μινι-Σενάρια  

Βασικοί Άξονες Α Β 
Επιχειρηµατική κουλτούρα 1 Συντηρητική Βασισµένη στη γνώση 

(Knowledge-based) 
Καινοτοµικότητα 2 Αποσπασµατική Συστηµατική 
∆ηµόσιες Πολιτικές 3 Παραδοσιακή Νέα 
 
Τα εναλλακτικά προκαταρκτικά σενάρια δηµιουργούνται µέσα από διαφορετικούς 
συνδυασµούς των παραπάνω αξόνων. Συγκεκριµένα προτείνονται τα εξής σενάρια: 
 
Σενάρια Συνδυασµοί Κύρια Χαρακτηριστικά - Περιγραφή 
Σενάριο 1 Α1, Α2, Α3 Ουραγός των εξελίξεων 
Σενάριο 2 Β1, Β2, Β3 Ο εκσυγχρονισµός δεν είναι ουτοπία 
Σενάριο 3 Β1, Β2, Α3 Το κράτος οδηγός, η κοινωνία σε ύπνωση 
Σενάριο 4 Α1, Α2, Β3 Η κοινωνία κινείται, το κράτος ολιγωρεί 
 
Τονίζουµε ότι τα σενάρια στα οποία κατέληξε η Οµάδα Εργασίας είναι προιόν εργασίας των 
συγκεκριµένων ατόµων της συγκεκριµένης Οµάδας και σε καµία περίπτωση δεν πρέπειι να 
θεωρηθούν ως πανάκεια. Το µεθοδολογικό εργαλείο που παρουσιάστηκε και εφαρµόστηκε 
αναλυτικά από την Οµάδα Εργασίας επιτρέπει στον καθένα να δουλέψει τα δικά σου σενάρια, 
να τροποποιήσει τα υπάρχοντα και να συνθέσει νέα µε βάση δικές του παραδοχές. 
Περισσότερο από το αποτέλεσµα, αυτό που έχει µεγαλύτερη σηµασία σ' αυτή τη διαδικασία 
είναι η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε ώστε καθένα να µπορέσει να οικοδοµήσει τα δικά 
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του σενάρια. Εξάλλου, η Προοπτική ∆ιερεύνηση έχει νόηµα και είναι ενδιαφέρουσα µόνο 
εφόσον τυγχάνει των σχολίων, παρατηρήσεων και επεµβάσεων των ενδιαφεροµένων.  
 
Στη συνέχεια περιγράφεται σε αδρές γραµµές ο κορµός κάθε σεναρίου. Τα τελικά σενάρια θα 
προκύψουν αφού ληφθούν υπόψη σχόλια και οι παρατηρήσεις από τις ανοιχτές συζητήσεις 
του Προγράµµατος. 
 
 
• Σενάριο 1: Ουραγός των εξελίξεων 
 
Οι περισσότεροι επιχειρηµατίες επιδεικνύουν φοβική (εσωστρεφή και συντηρητική) 
συµπεριφορά, εστιάζουν τη στρατηγική τους στο µειωµένο κόστος, επιδιώκουν τον (άµεσο 
ή/και έµµεσο) προστατευτισµό και τη διατήρηση των προνοµιακών σχέσεων µε το κράτος, 
αλλά αποφεύγουν συστηµατικά επενδυτικές και επιχειρηµατικές δραστηριότητες που 
εµπεριέχουν υψηλό ρίσκο. Αποτέλεσµα αυτής της στρατηγικής είναι το κλέισιµο σειράς 
παραδοσιακών µεταποιητικών επιχειρήσεων και η κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας.  
 
Η αναγνώριση της καινοτοµίας ως παράγοντα βιώσιµης και ανταγωνιστικής ανάπτυξης 
αναπτύσσεται αργά. Λίγες, κυρίως µεγάλες, επιχειρήσεις, υποστηρίζουν δραστηριότητες 
Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ), µόνες τους ή σε συνεργασία µε άλλες 
επιχειρήσεις ή/και ερευνητικούς φορείς στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό. Οι περισσότερες 
επιχειρήσεις είναι απλοί χρήστες των νέων τεχνολογιών, χωρίς ιδιαίτερες αξιώσεις αύξησης 
της προστιθέµενης αξίας, δηµιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος και κατάκτησης 
βελτιωµένων θέσεων στην αλυσίδα της αξίας.  
 
Η εισροή κοινοτικών πόρων έχει µειωθεί και δεν αξιοποιείται αποτελεσµατικά ενώ δεν 
εξισορροπείται από αύξηση των άµεσων ξένων επενδύσεων. Το τραπεζικό σύστηµα 
εκσυγχρονίζεται αλλά οι λοιποί µηχανισµοί άντλησης κεφαλαίων δεν αναπτύσσονται 
ουσιωδώς λόγω περιορισµένης υποστήριξης από θεσµικούς επενδυτές. 
 
Η εγχώρια παραγωγή χάνει µερίδια στη διεθνή αλλά και στην εσωτερική αγορά και οι 
περισσότερες επιχειρήσεις προσανατολίζονται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών αλλά και 
σε µη εµπορεύσιµες προσωπικές υπηρεσίες (υγείας, φροντίδας, καθαριότητας, σε κατασκευές 
και υπηρεσίες που σχετίζονται µε την αναβάθµιση του περιβάλλοντος (καθαρισµός από 
βιοµηχανικά απόβλητα, δηµιουργία εγκαταστάσεων και υποδοµών αναψυχής). Οι κλάδοι 
αυτοί είναι χρήστες των ΤΠΕ και δεν έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις σε προσωπικό υψηλής 
εξειδίεκυσης. ∆ηµιουργούνται συνέργιες µεταξύ ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων σ' 
αυτούς τους κλάδους οπότε δηµιουργείται κλίµα µεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας 
(π.χ. υπηρεσίες τηλε-φροντίδας). 
 
Στις συνθήκες αυτές διευρύνεται ο δυϊσµός της ελληνικής οικονοµίας και οι εξ αυτού πιέσεις 
και δυσλειτουργίες. Η κατάσταση στο δηµόσιο τοµέα βελτιώνεται µε αργούς ρυθµούς, η 
φορολογική επιβάρυνση των επιχειρήσεων συγκλίνει µε το µέσο όρο της ΕΕ, οι γραφειοκρα-
τικές διαδικασίες περιορίζονται αλλά το ρυθµιστικό πλαίσιο παραµένει ασαφές και ο 
ανταγωνισµός συνεχίζει να λειτουργεί πληµµελώς.  
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Οι δηµόσιες πολιτικές επικεντρώνονται στην προσπάθεια να εξισορροπηθούν περιφερειακές 
και κοινωνικές ανισότητες, να βελτιωθούν βασικές οικονοµικές και κοινωνικές υποδοµές και 
να στηριχτεί η προσαρµογή των επιχειρήσεων στις διεθνείς τάσεις.  
 
Συντηρούνται όµως εµφανείς διαρθρωτικές αδυναµίες σε κρίσιµους τοµείς. Παρά τις 
προσπάθειες το πολιτικό σύστηµα διατηρεί τις πελατειακές σχέσεις και την αδιαφάνεια. 
Κοινωνικές αδράνειες και αντιστάσεις οδηγούν στην περιχαράκωση του εκπαιδευτικού 
συστήµατος και δηµιουργούν συνθήκες περαιτέρω εµπλοκής σε κρίσιµους τοµείς όπως π.χ. η 
αγορά εργασίας, η κοινωνική ασφάλιση, η υγεία, η προστασία του περιβάλλοντος και της 
ποιότητας της ζωής. 
 
 
• Σενάριο 2: Ο εκσυγχρονισµός δεν είναι ουτοπία 
 
Η εξυγίανση του πολιτικού συστήµατος ενεργοποιεί θετικά αντανακλαστικά και θέτει σε 
κίνηση µια νέα κοινωνική δυναµική. Η ένταξη στην ΟΝΕ, η αποτελεσµατική διαχείριση των 
κοινοτικών πόρων, η απελευθέρωση των αγορών, η προώθηση διαρθρωτικών µεταβολών, 
κλπ, δηµιουργούν ένα νέο περιβάλλον µε ισχυρές θετικές συνέργιες. Η καινοτοµία 
αναγνωρίζεται ως µηχανισµός απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος µε εθνικό και 
διεθνή προσανατολισµό. 
 
Το εκπαιδευτικό σύστηµα από τις πρώτες βαθµίδες καλλιεργεί αποτελεσµατικά τη γενική 
παιδεία αλλά και το πνεύµα της δηµιουργικής αναζήτησης, της καινοτοµίας και της 
επιχειρηµατικότητας. Η τριτοβάθµια εκπαίδευση που πλέον µπορεί να είναι και ιδιωτική 
γενικεύεται, εφαρµόζει σύγχρονες τεχνολογίες και ευέλικτα διδακτικά προγράµµατα, 
προετοιµάζοντας νέους επιστήµονες ικανούς να προσαρµοστούν στις εκάστοτε απαιτήσεις 
της κοινωνίας και της οικονοµίας και να αναλάβουν ηγετικούς ρόλους. Παράλληλοι 
µηχανισµοί συνεχιζόµενης, συµπληρωµατικής και δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
εξασφαλίζουν τη συνεχή διάχυση της νέας γνώσης στο απασχολούµενο ανθρώπινο δυναµικό. 
 
Η συστηµατική ενίσχυση των καινοτοµικών επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών αποδίδει. Μια 
νέα γενιά επιχειρήσεων και επιχειρηµατιών στοιχηµατίζουν στη γνώση, αξιοποιούν 
ανθρώπινο δυναµικό υψηλού επιπέδου, επενδύουν σε δραστηριότητες Έρευνας και 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης -µόνες ή σε συνεργασία (µε άλλες επιχειρήσεις και εκπαιδευτικούς 
ή ερευνητικούς φορείς)- και σε άϋλα στοιχεία (διαχείριση πόρων και ικανοτήτων, όνοµα και 
φήµη, σχέδιο και marketing), ενσωµατώνονται στα διεθνή εµπορικά και παραγωγικά δίκτυα. 
Ετσι η Ελληνική βιοµηχανική παραγωγή και µεταποίηση συνοδοιπορεί µε τις διεθνείς 
εξελίξεις. Οι κλάδοι στους οποίους αναµένεται η µεγαλύτερη άνθηση και κατά συνέπεια 
αύξηση της απασχόλησης είναι - εκτός από το εµπόριο, και ορισµένες υπηρεσίες 
(χρηµατοπιστωτικές, υπηρεσίες προς επιχειρήσεις, διακίνηση εµπορευµάτων, κοινωνικές 
υπηρεσίες, κλπ) - τα τρόφιµα και ποτά, η κατασκευή προιόντων ΤΠΕ, η κατασκευή ειδικών 
βιοµηχανικών εργαλείων, και εξειδιεκυµένη µεταποίηση (κοσµήµατα, έπιπλα, επιστηµονικά 
εργαλεία, κλπ). 
 
Η δραστική βελτίωση των γενικών οικονοµικών υποδοµών εµπλουτίζεται µε την ανάπτυξη 
διακριτών πόλων (clusters) καινοτοµικής δραστηριότητας σε «προνοµιούχες» γεωγραφικές 
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περιοχές όπου εξειδικευµένοι προµηθευτές συνεργάζονται µε απαιτητικούς χρήστες. Σε 
συνδυασµό µε τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης, την απλοποίηση των 
γραφειοκρατικών διαδικασιών και τη εµφανή πλέον φροντίδα για το περιβάλλον και την 
ποιότητα της ζωής, διαµορφώνεται µια «ελκυστική» εικόνα που προκαλεί σηµαντικές εισροές 
άµεσων ξένων επενδύσεων.  
 
Ιστορία και πολιτισµός, κλίµα και φυσικό περιβάλλον, στέρεα παραδοσιακά πρότυπα 
διατροφής και διαβίωσης, σε συνδυασµό µε τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών, 
τροφοδοτούν τη δηµιουργικότητα και την οικοδόµηση ισχυρών ανταγωνιστικών 
πλεονεκτηµάτων από ΜΜΕ. Το ίδιο συµβαίνει στο περιβάλλον των µεγάλων επιχειρήσεων 
(ελληνικών ή/και ξένων) όπου δηµιουργείται πλήθος ευκαιριών. 
 
Σηµαντική ώθηση δίνει η ύπαρξη ενός ενοποιηµένου χρηµατοπιστωτικού ευρωπαϊκού 
συστήµατος το οποίο βοηθά στη µείωση του κόστους απόκτησης κεφαλαίων και παράλληλα 
αυξάνει την εµπιστοσύνη των θεσµικών επενδυτών στη δευτερογενή αγορά. 
Στο πλαίσιο αυτό, οι δηµόσιες πολιτικές υπερβαίνουν την παραδοσιακή οδό της παρέµβασης 
για τη µείωση των ανισοτήτων και επικεντρώνονται σε εποπτικό και ρυθµιστικό ρόλο, 
ενθαρρύνοντας τον υγιή ανταγωνισµό. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στις επενδύσεις που 
αφορούν αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών προς όφελος του κοινωνικού συνόλου (παιδεία, 
υγεία) και της προστασία του περιβάλλοντος. 
 
 
• Σενάριο 3: Το κράτος οδηγός, η κοινωνία σε ύπνωση 
 
Βελτιωµένη εκδοχή του Σεναρίου 1, κατά τα πρότυπα των «τίγρεων» της νοτιοανατολικής 
Ασίας. Το πολιτικό σύστηµα αναπαράγεται µε όλες του τις αδυναµίες, αλλά η διαχείριση των 
κοινοτικών πόρων και το σύνολο των δηµόσιων πολιτικών ενισχύουν τη δηµιουργία µιας 
νέας ελίτ επιχειρήσεων, έντασης τεχνολογίας, που αναδεικνύονται σε «εθνικούς πρωτα-
θλητές» µε διεθνή εµβέλεια, τουλάχιστον στο χώρο της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Γύρω 
τους διαµορφώνεται ένα διακριτό µικροπεριβάλλον (υποδοµές, κατάρτιση, κλπ). 
 
Όπως και στο Σενάριο 1, όµως, πίσω από τη βιτρίνα, η µεγάλη µάζα των επιχειρήσεων δεν 
συµπαρασύρεται από τη διεθνοποίηση, οι δηµόσιες πολιτικές ρύθµισης διατηρούν τον (άµεσα 
ή έµµεσα) προστατευτικό χαρακτήρα τους, η διαδικασία ανάπτυξης και προσαρµογής υπο-
δοµών και θεσµών ακολουθεί τους αργόσυρτους ρυθµούς της ιστορικής κοινωνικής 
δυναµικής, ο δυϊσµός εντείνεται. 
 
 
• Σενάριο 4: Η κοινωνία κινείται, το κράτος ολιγωρεί 
 
Μελαγχολική εκδοχή του Σεναρίου 2. Η διεθνοποίηση και η διαδικασία της προσαρµογής 
αγγίζουν τα πανεπιστήµια. Ο παραδοσιακός παραγωγικός και γενικότερα οικονοµικός 
µηχανισµός δεν απορροφάει (ή/και ικανοποιεί) ένα επαρκές ανθρώπινο δυναµικό. Η ανάγκη 
διεξόδων οδηγεί στην αυτοαπασχόληση και την κάθε µορφής επιχειρηµατικότητα, 
αναζητώντας τις ευκαιρίες στο περιβάλλον διεθνών επιχειρήσεων και δικτύων.  
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Ένας σύγχρονος και διεθνοποιηµένος επιχειρηµατικός τοµέας αναδεικνύεται µε άναρχο έστω 
τρόπο, αλλά δεν µπορεί να στηρίξει ένα νέο µοντέλο ανάπτυξης. Οι δηµόσιες πολιτικές 
διαµορφώνονται από µια συµµαχία εξουσίας στην οποία συµµετέχουν (τυπικά ή άτυπα) τα 
«καθυστερηµένα» τµήµατα των πολιτικών, οικονοµικών και κοινωνικών φορέων και 
αναπαράγουν την «καλή» παράδοση του παρεµβατισµού και των κρατικών ενισχύσεων. Η 
διαδικασία ανάπτυξης και προσαρµογής υποδοµών και θεσµών, οι οριζόντιες επιδράσεις και 
συνέργιες, οι προτεραιότητες ευρείας κοινωνικής κλίµακας και αποδοχής, υποστηρίζονται 
αλλά ακυρώνονται στην ουσία τους. 
 
 
 


