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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αφετηρία της παρούσας εργασίας αποτέλεσε ένας προβληµατισµός για τα
τεκταινόµενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα κατά τα τελευταία εξι
χρόνια, δεδοµένου ότι από το 2000, η πρώτη έχει στραφεί προς µια πολιτική
άρρηκτα συνυφασµένη µε τις τεχνολογικές εξελίξεις σε παγκόσµιο επίπεδο. Η
Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ)1 αποτελεί το επίκεντρο των εξελίξεων και
βασικό ζητούµενο όλων των επιµέρους πολιτικών των κρατών µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατ’ επέκταση, αποτελεί το βασικό στόχο της ελληνικής
πολιτικής που συνοψίζεται στα κείµενα στρατηγικής για την ΚτΠ, όπως θα δούµε
παρακάτω. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για την Κοινωνία της Πληροφορίας
αποτελεί την ενσάρκωση της εν λόγω στρατηγικής και το µεγαλύτερο και πιο
δαπανηρό πρόγραµµα του Γ΄ΚΠΣ.
Το βασικό κείµενο στο οποίο στηρίχθηκε ο σχεδιασµός του Ε.Π. για την
ΚτΠ, είναι γνωστό µε τον τίτλο «Η Ελλάδα στην Κοινωνία της Πληροφορίας:
Στρατηγική και ∆ράσεις» και ως η «Λευκή Βίβλος για την ΚτΠ». Η Λευκή Βίβλος
εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο της Ελλάδας το 1999 και
επικαιροποιήθηκε το 2002 και το 2003, λαµβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισσαβώνας το 2000, για µια νέα πολιτική για την
Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, και τους συγκεκριµένους στόχους που έθεσε, καθώς και
τις οικονοµικοκοινωνικές εξελίξεις που ακολούθησαν το 2001 και 2002
(οικονοµική κάµψη). Το Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», που βρίσκεται σε
εξέλιξη από το 2001, και έχει ως στόχο την εφαρµογή των βασικότερων σηµείων
της Λευκής Βίβλου θεωρήθηκε από τους εµπνευστές του καθώς και από όλες τις
κυβερνήσεις και τον επιχειρηµατικό κόσµο σαν βασικός µοχλός για τον
εκσυγχρονισµό της οικονοµίας, του κρατικού µηχανισµού και ειδικά της παιδείας,
αλλά παράλληλα και για την ανύψωση του γοήτρου των ελλήνων πολιτών έναντι
εκείνων των ήδη ανεπτυγµένων και εκσυγχρονισµένων ευρωπαϊκών χωρών. Η
βασική επιδίωξη της ελληνικής κυβέρνησης είναι η ανάπτυξη της οικονοµίας,
ώστε να καταστεί η χώρα µας ανταγωνιστική και υπολογίσιµη στην παγκόσµια
αγορά. Ο µοχλός για την οικονοµική ανάπτυξη, θεωρείται ότι είναι η διάχυση των
νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Βασική
δραστηριότητα του Ε.Π. για την ΚτΠ αποτελεί η αναβάθµιση της τεχνογνωσίας
και η πλήρης αξιοποίηση των ΤΠΕ στο δηµοσίο και ιδιωτικό τοµέα, προκειµένου
ο πολίτης, ο εργαζόµενος, οι επιχειρήσεις και οι διάφοροι φορείς, να
απολαµβάνουν ταχύτερες, ασφαλέστερες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, και
παράλληλα, η διάχυση και διάδοση των ΤΠΕ, ώστε ο κάθε πολίτης να αποκτήσει
δυνατότητες πρόσβασης στη γνώση, δυνατότητες οργάνωσης της
επιχειρηµατικότητας, και κυρίως ευκαιρίες να αυξήσει το βιοτικό του επίπεδο.
Μέσα λοιπόν από αυτή την προβληµατική γεννιούνται διάφορα ερωτήµατα που
αφορούν κυρίως στους στόχους που έχει θέσει το κράτος µέσα από το σχέδιο
δράσης γι’ αυτό το Ε.Π., και οι οποίοι αποτυπώνονται στη Λευκή Βίβλο.
Στην παρούσα εργασία θα ακολουθήσουµε ως γνώµονα τη Λευκή Βίβλο,
δεδοµένου ότι περικλείει ένα ευρύ φάσµα δράσεων της ελληνικής κυβέρνησης,
που καλύπτουν όλους τους τοµείς της δηµόσιας και ιδιωτικής ζωής (οικονοµία,
κράτος, παιδεία). Μέσα από τα επιµέρους κεφάλαια θα προσπαθήσουµε να
1

Για τις συντοµογραφίες παραπέµπουµε στο σχετικό πίνακα (σελ.3).
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ανιχνεύσουµε σε ποιο βαθµό ακολουθεί η ελληνική πολιτική την ευρωπαϊκή, και
ιδιαίτερα σε ποιο βαθµό και µε ποιο τρόπο προσπαθεί να µεταφέρει στη
στρατηγική της τους στόχους της Λισσαβώνας. Η Ε.Ε. θεωρεί σηµαντική, για την
οικονοµική της µεγέθυνση, την από κοινού υιοθέτηση, εκ µέρους όλων των
κρατών µελών, των πολιτικών της επιδιώξεων. Για το λόγο αυτό, όπως θα δούµε
και παρακάτω, θέτει συχνά το ζήτηµα της µεταφοράς της κοινοτικής νοµοθεσίας
στα εθνικά δίκαια. Η Ελλάδα, όπως οι περισσότερες χώρες της Ε.Ε., συνήθως
ακολουθεί πιστά τις ευρωπαϊκές οδηγίες, προς αυτή την κατεύθυνση. Έχει λοιπόν
ενδιαφέρον να δούµε πως διαµορφώνεται η ελληνική πολιτική, ποιες είναι οι
συνέπειες από αυτή τη µεταφορά των οδηγιών και των ρυθµιστικών κανονισµών,
και πόσο εύκολο είναι να προσαρµοστεί σ’ αυτούς. Γι’ αυτό το λόγο, στην
παρούσα εργασία θα µελετήσουµε εκτός των άλλων, την ευρωπαϊκή πολιτική
όπως διαµορφώνεται και ανακοινώνεται µέσα από κείµενα των ευρωπαϊκών
οργάνων. Πρέπει να επισηµάνουµε, ότι στη βιβλιογραφία µας έχουµε
συµπεριλάβει κυρίως κείµενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (έγγραφα COM), τα
οποία περιλαµβάνουν νοµοθετικές προτάσεις και άλλες ανακοινώσεις της
Επιτροπής στο Συµβούλιο και στα θεσµικά όργανα, καθώς και σχετικές
προπαρασκευαστικές εργασίες, ή αποτελούν έγγραφα της Επιτροπής που
προορίζονται για τα λοιπά θεσµικά όργανα (νοµοθετικές προτάσεις, ανακοινώσεις,
εκθέσεις ... κλπ.), κατά τη διευκρίνιση που δίδεται στην επίσηµη ιστοσελίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επιλογή αυτών των εγγράφων έγινε διότι δεν έχουν
δεσµευτικό χαρακτήρα και παρουσιάζουν ενδιαφέρον όσον αφορά το αν και σε
ποιο βαθµό υιοθετούνται από την ελληνική κυβέρνηση για τη χάραξη της
πολιτικής της. Από τη µελέτη που ακολουθεί, διαπιστώνουµε ότι η ελληνική
πολιτική παρεκκλίνει ελάχιστα από τις κατευθυντήριες γραµµές της Ε.Ε. και
συνήθως σε λιγότερο σηµαντικά θέµατα.
Στο πρώτο κεφάλαιο, θα δούµε το βασικό κορµό της στρατηγικής της
Λισσαβώνας, καθώς και τα κύρια σηµεία εξέλιξής της, µέσα από τα
συµπεράσµατα των Ε.Σ. που ακολούθησαν. Η εν λόγω στρατηγική έθεσε ένα
στόχο: να γίνει η Ε.Ε. η ανταγωνιστικότερη και δυναµικότερη οικονοµία της γνώσης
ανά την υφήλιο, ικανή για βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη µε περισσότερες και
καλύτερες θέσεις εργασίας και µε µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Ο στόχος αυτός
εξακολουθεί, µετά από 6 χρόνια (για την ακρίβεια 5, αφού ο στόχος της βιώσιµης
ανάπτυξης τέθηκε ένα χρόνο αργότερα), να αποτελεί το κύριο στόχο όλων των
ευρωπαϊκών κρατών µελών. Η αδυναµία της Ε.Ε. στο σύνολό της, να επιτύχει
αυτούς τους στόχους, θα µας προβληµατίσει παρακάτω. Στο δεύτερο µέρος αυτού
του κεφαλαίου θα εξετάσουµε τι είναι Κοινωνία της Πληροφορίας, πώς
µεταφέρεται η έννοια αυτή µέσα από τα κείµενα για την οµώνυµη στρατηγική της
ελληνικής κυβέρνησης, τα οποία καθοδηγούν το σχεδιασµό και την υλοποίηση του
Ε.Π. για την ΚτΠ, καθώς και ποιοι είναι οι στόχοι της. Η στρατηγική της ΚτΠ
θεωρείται από τις τελευταίες κυβερνήσεις και εκλαµβάνεται από µια µεγάλη µάζα
πολιτών, ως το πιο σηµαντικό βήµα για τον «εξευρωπαϊσµό» της ελληνικής
κοινωνίας. Η µετάβαση στην «ψηφιακή οικονοµία», µέσα από αυτό το σχέδιο
δράσης, φαίνεται για τους περισσότερους πλέον εφικτή. Πρέπει όµως να δούµε τις
επιπτώσεις αυτής της διαδικασίας µετάβασης, και να εξετάσουµε τα προβλήµατα
που προκύπτουν κατά την υλοποίηση των στόχων.
Στο δεύτερο κεφάλαιο, θα δούµε το σχέδιο οργάνωσης του κρατικού
µηχανισµού στα πλαίσια της µεταβαλλόµενης ΚτΠ. Ο κρατικός µηχανισµός
εκσυγχρονίζεται µε αργούς ρυθµούς. Η τακτική που ακολουθείται από την
ελληνική κυβέρνηση φαίνεται ότι δεν αποδίδει τα αναµενόµενα, µε αποτέλεσµα να
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σηµειώνονται καθυστερήσεις στην ανάπτυξη όλων των άλλων τοµέων της
οικονοµικής και κοινωνικής ζωής. Θα εξετάσουµε λοιπόν το ρόλο του κράτους ως
διαχειριστή των δηµοσίων πληροφοριών, αλλά και ως παροχέα υπηρεσιών προς
όλους τους άλλους κλάδους της οικονοµίας και τους τοµείς του ιδιωτικού βίου.
Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζουµε το ζήτηµα της «Κοινωνίας της Γνώσης», ως
το πιο σηµαντικό αλλά και διφορούµενο κοµµάτι της ευρωπαϊκής και κατ’
επέκταση της ελληνικής πολιτικής. Η µετάδοση γνώσεων ως διαδικασία, ο τρόπος
µετάδοσής τους, και το περιεχόµενο των γνώσεων που µεταδίδονται, θα µας
απασχολήσουν εκτενώς, εφόσον προσανατολίζουν τη διαµόρφωση των στάσεων
και των συµπεριφορών των πολιτών και ειδικότερα των µελλοντικών
εργαζοµένων.
Στο τέταρτο κεφάλαιο, θα µας απασχολήσει το ζήτηµα της σχέσης µεταξύ
ΚτΠ και αγοράς εργασίας, καθώς αποτελεί βάση για την οικονοµική ανάπτυξη
αλλά και σηµαντικότατο πεδίο συγκρούσεων. Η στρατηγική της ΚτΠ είναι κυρίως
ένα σχέδιο διαµόρφωσης κατάλληλων συνθηκών για την αγορά εργασίας. Και δεν
εννοούµε την αγορά εργασίας µε την αφηρηµένη της έννοια, αλλά τη σαφώς
στοχοθετηµένη αγορά εργασίας, στην οποία εντάσσονται όλοι οι εργαζόµενοι, και
η οποία καλείται να εκσυγχρονιστεί σύµφωνα µε τα πρότυπα των ΤΠΕ, σε όλους
τους τοµείς δραστηριότητας. Μέσα από το σχέδιο δράσης, επιδιώκεται ο
εκσυγχρονισµός και η αύξηση της ίδιας της απασχόλησης, µια διαδικασία
δυναµική στην οποία καλούνται να συµµετέχουν τόσο οι: εργαζόµενοι, ‘οσο και οι
εργοδότες, οι επιχειρήσεις, κλπ.
Στο πέµπτο και τελευταίο κεφάλαιο, θα δούµε τη συµβολή του σχεδίου
δράσης της ΚτΠ στην περιφερειακή ανάπτυξη της Ελλάδας, ως «περιφέρειας» της
Ε.Ε. και ως χώρας που απαρτίζεται από επιµέρους περιφέρειες. Η συµβολή των
ελληνικών περιφερειών στην οικονοµική µεγέθυνση της Ε.Ε. είναι µικρή. Τούτο
έχει αντίκτυπο και στην εθνική οικονοµία. Η άνιση ανάπτυξη των ελληνικών
περιφερειών θα µας απασχολήσει ιδιαίτερα, αφού αποτελεί βασική αιτία
καθήλωσης της εθνικής και κατ’ αναλογία της ευρωπαϊκής οικονοµίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η Κοινωνία της Πληροφορίας στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ελλάδα
1.1 Η «Στρατηγική της Λισσαβώνας» και η εξέλιξή της
«Κοινωνία της Πληροφορίας» επικράτησε να καλείται η νέα κατά πολλούς,
µορφή του κοινωνικού συνόλου-συστήµατος υπό το πρίσµα της
παγκοσµιοποίησης και κάτω από τις συνθήκες που δηµιούργησε η ραγδαία
ανάπτυξη των ΤΠΕ και η εισαγωγή του διαδικτύου στην καθηµερινή ζωή. Πολλοί
είναι εκείνοι που θεωρούν (λανθασµένα κατά την άποψή µας) ότι αυτή και µόνο η
τεχνολογική εξέλιξη ήταν και είναι ικανή να µετασχηµατίσει το παγκόσµιο
κοινωνικό σύστηµα σε τέτοιο βαθµό, ώστε να µιλάµε σήµερα για µια νέα
επανάσταση, την Πληροφοριακή Επανάσταση (∆ερτούζος 1998:41). Η Ε.Ε.,
ακολουθώντας το παράδειγµα των πλέον ανεπτυγµένων καπιταλιστικών χωρών
και µε γνώµονα τις τεχνολογικές εξελίξεις και τη διαµόρφωση µιας παγκόσµιας
αγοράς, διαµόρφωσε την τελευταία δεκαετία µια νέα πολιτική. Τούτη η νέα
πολιτική, η οποία συνοψίζεται στη «στρατηγική της Λισσαβώνας», όπως θα δούµε
παρακάτω, προσανατολίζεται στο «να γίνει (η Ε.Ε.) η πιο ανταγωνιστική και
πρωτοποριακή οικονοµία της γνώσης στο κόσµο, που θα διασφαλίζει τη
βιώσιµη ανάπτυξη και θα δηµιουργεί περισσότερες και καλύτερες θέσεις
εργασίας. Ως προϋπόθεση για την εκπλήρωση του στόχου και την υπερκάλυψη
του «εδάφους» που έχασε η Ευρωπαϊκή Ένωση στον ανταγωνισµό της µε τις ΗΠΑ
στη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, αποφασιστικό ρόλο παίζει η ενσωµάτωση
των νέων τεχνολογιών και η δηµιουργία µιας νέας οικονοµίας, µιας οικονοµίας
που θα προκύψει από τους εν εξελίξει µετασχηµατισµούς που προκαλούνται
µεταξύ άλλων, από ένα συνδυασµό τεχνολογικών και θεσµικών αλλαγών»
(ΥΠ.ΕΘ.Ο. 2003:4). Θεωρούµε λοιπόν απαραίτητο να αναφερθούµε ευθύς
εξαρχής στους στόχους της Λισσαβώνας και στο πώς διαµορφώθηκαν ως σήµερα,
για να επισηµάνουµε ότι οι κατευθυντήριες γραµµές της Ε.Ε., βάσει της εν λόγω
στρατηγικής, απευθύνονται σε όλα τα κράτη µέλη και έχουν ως στόχο την
οικονοµική µεγέθυνση και ανάπτυξη των επιµέρους κοινωνιών, αλλά και της
«ευρωπαϊκής κοινωνίας» ως σύνολο.
Το Μάρτιο του 2000 το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (Ε.Σ.) έθεσε στη Λισσαβώνα
τους στόχους για την οικονοµική ανάπτυξη της Ε.Ε. και για την εξάλειψη των
ανισοτήτων µεταξύ των πολιτών και µεταξύ των περιφερειών. Το 2000, οι
προβλέψεις οικονοµικής αύξησης ήταν ευνοϊκές και η Ε.Ε. είχε την πεποίθηση ότι
µπορεί, µε τον κατάλληλο συνδυασµό µακροοικονοµικών πολιτικών, να ξεπεράσει
κάθε δυσκολία και να δηµιουργήσει µια ισχυρή και βιώσιµη οικονοµία (Ε.Σ.,
2000:3). Το 2001 επήλθε µια παγκόσµια οικονοµική κάµψη, αλλά η Ε.Ε.
θεωρήθηκε ότι είχε ισχυρή και σταθερή βάση για την οικονοµική µεγέθυνση (Ε.Σ.,
2001:8, 2002:3). Η προοπτική της νοµισµατικής ένωσης της Ευρώπης και της
καθιέρωσης ενός ισχυρού ευρωπαϊκού νοµίσµατος στην παγκόσµια αγορά, έδινε
την εντύπωση ότι θα δηµιουργούσε τις συνθήκες για την επίλυση του
προβλήµατος της ανεργίας (Ε.Επ. 2002β:2)2. Μέσα στο όλο ελπιδοφόρο πνεύµα
2

Όπως αναφέραµε ήδη, µε τη συντοµογραφία Ε.Επ. εννοείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ή η
Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) και έτσι έχει γίνει η καταχώρηση στη βιβλιογραφία.
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της ισχυρής Ευρώπης τέθηκε ο γενικός στόχος της «στρατηγικής της
Λισσαβώνας», (όπως επικράτησε να λέγεται), που ήταν να γίνει η Ε.Ε.
«ανταγωνιστικότερη και δυναµικότερη οικονοµία της γνώσης ανά την υφήλιο,
ικανή για βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις
εργασίας και µε µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή» (Ε.Σ., 2000:2) «να καταστεί η
Ευρωπαϊκή Ένωση, έως το 2010, η πιο ανταγωνιστική στον κόσµο κοινωνία που
βασίζεται στη γνώση» (Ε. Επ., 2002:8), γενικός στόχος ο οποίος περιλαµβάνει
τους 3 παρακάτω επιµέρους στόχους (Ε.Σ., 2000: 2-3):
♦ Τη µετάβαση σε µια κοινωνία και οικονοµία της γνώσης, µέσα από
πρακτικές και µεταρρυθµίσεις για την ΚτΠ, την Έρευνα και Ανάπτυξη
(Ε&Α), την ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία, και την ολοκλήρωση
της εσωτερικής αγοράς.
♦ Τον εκσυγχρονισµό του ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου, την επένδυση
στον άνθρωπο και την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού.
♦ Την εφαρµογή των κατάλληλων µακροοικονοµικών πολιτικών για τη
στήριξη της υγιούς οικονοµικής προοπτικής και των ευνοϊκών
προβλέψεων οικονοµικής αύξησης.
Η στρατηγική αυτή αποσκοπούσε στη δηµιουργία των προϋποθέσεων για
πλήρη απασχόληση και περιφερειακή συνοχή (ο.π.:3).3 Τονίστηκε η ανάγκη
αύξησης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της βελτίωσης του
«επιχειρηµατικού περιβάλλοντος» σε όλους τους τοµείς, µε έµφαση στην
ενθάρρυνση της καινοτοµίας και στον πρωταγωνιστικό ρόλο των ΜΜΕ και ΠΜΕ,
που αποτελούν την κυριότερη δύναµη για τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης
στην Ευρώπη (ο.π.:7-8). Απαραίτητη προϋπόθεση για την αύξηση της
επιχειρηµατικότητας και τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, κρίθηκε η αύξηση
των επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτοµία, ακόµα και σε τοµείς που ως τότε
η Ευρώπη δεν είχε επενδύσει, όπως π.χ. το διάστηµα, και οι οποίοι θεωρήθηκε ότι
θα προσδώσουν κύρος στην Ε.Ε. και θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα της
οικονοµίας της.
Το Συµβούλιο της Λισσαβώνας όρισε τους βασικούς άξονες, στους οποίους
θα πρέπει να κινηθεί η πολιτική της Ε.Ε. για την επίτευξη των παραπάνω στόχων
(ο.π.:3-18). Για την επίτευξη του πρώτου στόχου, που αφορά στη µετάβαση σε µια
δυναµική και ανταγωνιστική οικονοµία βασισµένη στη γνώση, όρισε τους
παρακάτω 6 άξονες:
1. Κοινωνία της Πληροφορίας για όλους.
Σ’ αυτόν τον τοµέα προβλεπόταν η υιοθέτηση δράσεων για την αξιοποίηση
των πληροφοριών και των νέων ΤΠΕ, σε όλα τα επίπεδα και µε τέτοιο τρόπο
που να επιτρέπεται η πρόσβαση όλων των ευρωπαίων πολιτών και των
επιχειρήσεων, σε φθηνές και υψηλής ποιότητας επικοινωνίες και
ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Στόχος αυτών των δράσεων ήταν «η στροφή προς
3

Σηµειώνεται ότι ο στόχος της πλήρους απασχόλησης εµφανίζεται µόνο στο εδάφιο 6 των
πρακτικών του Συµβουλίου της Λισσαβώνας (2000:3). Σε άλλο σηµείο των πρακτικών του
Συµβουλίου της Λισσαβώνας αναφέρεται ότι στόχος είναι οι περισσότερες και καλύτερες θέσεις
εργασίας (2000:13). Επισηµαίνεται δε ότι ο όρος εργασία χρησιµοποιείται µόνο στο εν λόγω
σηµείο και στη συνέχεια αντικαθίσταται από τον όρο απασχόληση, ενώ ο στόχος επικεντρώνεται
στη βελτίωση της απασχολησιµότητας των ατόµων (µε ότι αυτό συνεπάγεται ως προς τις προθέσεις
της Ε.Ε. για την εργασία µε την ευρύτερη έννοια) (Ε.Σ. 2000:13). Παρά ταύτα, η πλήρης
απασχόληση επαναλαµβάνεται ως ο πυρήνας της Στρατηγικής της Λισσαβώνας στο εδάφιο 28 του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Βαρκελώνης, ενώ στη συνέχεια το εν λόγω Συµβούλιο
επικεντρώνεται επίσης στον όρο απασχολησιµότητα (2002:10, 45).
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µια ψηφιακή οικονοµία βασιζόµενη στη γνώση, που θα αποτελέσει την
κινητήρια δύναµη για την οικονοµική αύξηση, την ανταγωνιστικότητα, και
θα βελτιώσει οικονοµικά και ποιοτικά τη ζωή των πολιτών» (ο.π.:3), και
περιελάµβανε δράσεις όπως: έγκριση της νοµοθεσίας σχετικά µε το νοµικό
πλαίσιο για το ηλεκτρονικό εµπόριο, ολοκλήρωση και φιλελευθεροποίηση
των αγορών τηλεπικοινωνιών µέχρι τα τέλη του 2001, τόνωση του
ανταγωνισµού στον τοµέα των τοπικών δικτύων πρόσβασης πριν από το
τέλος του 2000 και εισαγωγή χωριστής χρέωσης για τον τοπικό βρόχο, µε
σκοπό την ουσιαστική µείωση των δαπανών χρήσης του ∆ιαδικτύου,
δικτύωση όλων των σχολείων ως το 2001, εξοικείωση του διδακτικού
προσωπικού µε τη χρήση του διαδικτύου και των πολυµέσων ως το 2002,
ηλεκτρονική πρόσβαση στις δηµόσιες υπηρεσίες ως το 2003 και
ολοκληρωµένες δράσεις όπως το πρόγραµµα eEurope, που θα δούµε
παρακάτω.
2. Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας και Καινοτοµίας.
Με δεδοµένη την ιδιαίτερη σηµασία που έχει η Ε&Α για την οικονοµική
αύξηση, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή, υποδεικνύονται δράσεις
για τη δηµιουργία ενός «Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και Καινοτοµίας»,
όπως η προώθηση της εθελοντικής δικτύωσης εθνικών και κοινών
προγραµµάτων έρευνας, η διευκόλυνση των ιδιωτικών επενδύσεων στην
έρευνα, η θέσπιση κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, η δηµιουργία
ευρωπαϊκού δικτύου ηλεκτρονικής επικοινωνίας µεγάλης ταχύτητας για τη
σύνδεση ερευνητικών κέντρων, πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων και
βιβλιοθηκών, η ανάπτυξη µεθόδων αξιολόγησης των εθνικών πολιτικών
Ε&Α και των επιδόσεων σε διαφόρους τοµείς, ιδίως σε ότι αφορά την
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού. Επισηµαίνεται ιδιαίτερα ότι «η
καινοτοµία και οι ιδέες πρέπει να αµείβονται ικανοποιητικά στο πλαίσιο της
νέας οικονοµίας που βασίζεται στη γνώση, ιδίως µε την προστασία των
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας» (ο.π.:5-6).
3. Καινοτόµες επιχειρήσεις, ιδίως µικροµεσαίες.
Ο µοχλός αύξησης της ανταγωνιστικότητας και των οικονοµικών µεγεθών
ήταν και είναι η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και κυρίως των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων, η οποία κρίθηκε από το Ε.Σ. ότι µπορεί να
επιτευχθεί µέσα από πολιτικές και δράσεις που προωθούν την ανάπτυξη της
καινοτοµίας, την αύξηση των επενδύσεων, την ανάπτυξη επιχειρηµατικού
πνεύµατος και τη µείωση της γραφειοκρατίας. Τέτοιες δράσεις αφορούν τη
σύνδεση των επιχειρήσεων µε τα κέντρα έρευνας και καινοτοµίας και την
οικονοµική και διαδικαστική διευκόλυνση της δηµιουργίας επιχειρήσεων.
4. Πλήρης και εντελώς λειτουργική εσωτερική αγορά.
Η ανάπτυξη και ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς κρίνεται µεγίστης
σηµασίας για την ανάπτυξη της οικονοµίας της Ε.Ε. και για τη διασφάλιση
των συµφερόντων των επιχειρήσεων και των καταναλωτών (ο.π.:8). Είναι
λοιπόν αναγκαία, η φιλελευθεροποίηση της αγοράς σε τοµείς όπως οι
επικοινωνίες, το (φυσικό) αέριο, ο ηλεκτρισµός, οι ταχυδροµικές υπηρεσίες,
οι µεταφορές και η διαχείριση του εναέριου χώρου. Παράλληλα για να
διασφαλιστεί η οµαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και η αύξηση του
ανταγωνισµού, το Ε.Σ. ζήτησε να ενταθούν οι διαδικασίες µεταφοράς της
κοινοτικής νοµοθεσίας στο εθνικό δίκαιο και οι διαδικασίες µείωσης των
κρατικών ενισχύσεων µε ταυτόχρονη µετατόπισή τους προς συγκεκριµένες
εταιρείες και κλάδους για την αντιµετώπιση οριζόντιων θεµάτων κοινοτικού
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ενδιαφέροντος, όπως η απασχόληση, η περιφερειακή ανάπτυξη, το
περιβάλλον, και η κατάρτιση ή η έρευνα (ο.π.:8-9).
5. Κεφαλαιαγορές.
Το Ε.Σ. επεσήµανε ότι η µείωση του κόστους του κεφαλαίου ευνοείται από
την ανάπτυξη διαφανών και αποτελεσµατικών κεφαλαιαγορών. Η
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών
αποτελεί το ζητούµενο για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και την
αύξηση των θέσεων εργασίας, µέσα από µια δέσµη προτεινόµενων µέτρων
εκκαθάρισης και εξυγίανσης της ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς. Τέτοια µέτρα
είναι: η διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στα επενδυτικά
κεφάλαια, η επίσπευση της εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυµάτων και
ασφαλιστικών εταιρειών και η υιοθέτηση φορολογικών µέτρων.
6. Συντονισµός των µακροοικονοµικών πολιτικών και δηµοσιοοικονοµικά.
Η υιοθέτηση των κατάλληλων πολιτικών και η ενίσχυση των διαρθρωτικών
πολιτικών κρίθηκε αναγκαία για τη διευκόλυνση της Ε.Ε. στη µετάβασή της
στην οικονοµία της γνώσης και στην οικονοµική αύξηση. Οι πολιτικές αυτές
θα έπρεπε να είναι εστιασµένες σε µέτρα όπως: φορολογικές ελαφρύνσεις
της εργασίας, κυρίως της χαµηλά αµειβόµενης, µέτρα για την απασχόληση
και την κατάρτιση, αύξηση των δηµοσίων δαπανών για την έρευνα, την
καινοτοµία και τις ΤΠΕ, και εξασφάλιση της βιωσιµότητας των δηµοσίων
οικονοµικών.
Η πολιτική για την επίτευξη του δεύτερου στόχου, που αφορά στον
εκσυγχρονισµό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου «µε επένδυση στον
άνθρωπο και οικοδόµηση ενός ενεργού και δυναµικού κράτους πρόνοιας»,
κινείται στους παρακάτω 4 άξονες:
1. Εκπαίδευση και κατάρτιση για τη ζωή και την εργασία στην κοινωνία
της γνώσης.
Η µετάβαση στην κοινωνία της γνώσης και η «ανάγκη για καλύτερο επίπεδο
και ποιότητα απασχόλησης» απαιτούν την προσαρµογή των ευρωπαϊκών
εκπαιδευτικών συστηµάτων στα νέα δεδοµένα. Το Ε.Σ. έκρινε ότι πρέπει να
δοθούν σε συγκεκριµένες οµάδες πολιτών (νέους, άνεργους ενήλικες και
απασχολούµενους των οποίων οι δεξιότητες κινδυνεύουν να αχρηστευθούν)
ευκαιρίες µάθησης και κατάρτισης. Οι διαδικασίες προς την κατεύθυνση της
µεταρρύθµισης των εκπαιδευτικών συστηµάτων, επισηµάνθηκε ότι πρέπει να
περιλαµβάνουν τρία κύρια στοιχεία: α) την ανάπτυξη τοπικών κέντρων
µάθησης, β) την προαγωγή νέων δεξιοτήτων, ιδιαίτερα στις τεχνολογίες
πληροφορίας και γ) τη µεγαλύτερη διαφάνεια των προσόντων. Τα επιµέρους
µέτρα που υπέδειξε το Ε.Σ. στα κράτη µέλη και στα όργανα της Ε.Ε.
αφορούσαν (ο.π.12-13):
♦ την ουσιαστική ετήσια αύξηση των κατά κεφαλήν επενδύσεων σε
ανθρώπινο δυναµικό.
♦ τον υποδιπλασιασµό ως το 2010, του αριθµού των ατόµων ηλικίας 18
έως 24 ετών, τα οποία έχουν ολοκληρώσει µόνον τον κατώτερο
κύκλο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και δεν συνεχίζουν την
εκπαίδευση και κατάρτισή τους.
♦ τη µετατροπή των σχολείων και των κέντρων κατάρτισης σε
πολυλειτουργικά τοπικά κέντρα µάθησης και τη θέσπιση
συνεργασιών µάθησης µεταξύ σχολείων, κέντρων κατάρτισης,
επιχειρήσεων και ερευνητικών ιδρυµάτων προς αµοιβαίο όφελος.
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τον καθορισµό των νέων βασικών δεξιοτήτων που πρέπει να παρέχει
η δια βίου µάθηση: δεξιότητες πληροφορικής, ξένες γλώσσες,
τεχνολογική αντίληψη, επιχειρηµατικό πνεύµα και κοινωνικές
δεξιότητες και τη θέσπιση ευρωπαϊκού διπλώµατος βασικών
δεξιοτήτων πληροφορικής, µε αποκεντρωµένες διαδικασίες
πιστοποίησης.
♦ την προώθηση της κινητικότητας των σπουδαστών, των διδασκάλων
και του προσωπικού κατάρτισης και έρευνας, αφενός µεν, µε την
καλύτερη δυνατή χρήση των υφιστάµενων κοινοτικών προγραµµάτων
(µε εξάλειψη των εµποδίων), αφετέρου δε, µε διαφανέστερη
αναγνώριση των προσόντων και των περιόδων σπουδών και
κατάρτισης.
♦ Την ανάπτυξη κοινής ευρωπαϊκής µορφής βιογραφικών σηµειωµάτων.
Στην παρούσα εργασία θα αναφερθούµε εκτενώς στην πολιτική της Ε.Ε. για
την εκπαίδευση στο κεφάλαιο 3.
2. Ενεργητική πολιτική για την απασχόληση.
Η πολιτική της Ε.Ε. για την απασχόληση πρέπει να δώσει νέα ώθηση στη
διαδικασία του Λουξεµβούργου, η οποία βασίζεται στην εκπόνηση
κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών για την απασχόληση και στη
µετατροπή τους σε Εθνικά Σχέδια ∆ράσης για την Απασχόληση,
εµπλουτίζοντας τις κατευθυντήριες γραµµές και θέτοντας πιο
συγκεκριµένους στόχους για αυτές, δηµιουργώντας στενότερους δεσµούς µε
άλλους συναφείς τοµείς πολιτικής και καθορίζοντας αποτελεσµατικότερες
διαδικασίες για τη συµµετοχή των ενδιαφεροµένων (ο.π.:13). Πιο
συγκεκριµένα, το Ε.Σ. εστιάζει στους εξής τοµείς:
♦ Βελτίωση της απασχολησιµότητας και µείωση των ελλείψεων σε
δεξιότητες.
♦ Προτεραιότητα στη διά βίου µάθηση ως βασικού στοιχείου του
«ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου», σε συνδυασµό µε την
«προσαρµοστικότητα» και την ευελιξία.
♦ Αύξηση της απασχόλησης στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών.
♦ Προώθηση των ίσων επαγγελµατικών ευκαιριών και στη διευκόλυνση
του συµβιβασµού της επαγγελµατικής µε την οικογενειακή ζωή.
Ο βασικός στόχος που έθεσε το Ε.Σ. στη Λισσαβώνα, ήταν η αύξηση του
ποσοστού απασχόλησης στην Ε.Ε. από 61% που ήταν το 2000, στο 70% για
το 2010 και ιδιαίτερα όσον αφορά τις γυναίκες, την αύξηση του ποσοστού
απασχόλησης από 51% το 2000, σε 60% το 2010.
3. Κοινωνική προστασία.
Το Ε.Σ. έκρινε αναγκαίο τον εκσυγχρονισµό των συστηµάτων κοινωνικής
προστασίας, ως µέρος ενός «ενεργού κράτους πρόνοιας» και υπόβαθρο της
οικονοµίας της γνώσης. Έτσι θα πρέπει να εξασφαλιστεί η οικονοµική
αποδοτικότητα της εργασίας, η βιωσιµότητα αυτών των συστηµάτων, η
κοινωνική ένταξη και η ισότητα των φύλων, και η παροχή ποιοτικών
υπηρεσιών υγείας.
4. Προαγωγή της κοινωνικής ένταξης.
Το Ε.Σ. επεσήµανε ότι «ο αριθµός των κατοίκων της Ένωσης που ζει κάτω
από το όριο της φτώχειας και σε κατάσταση κοινωνικού αποκλεισµού είναι
απαράδεκτος» (ο.π.:15). Η βασική µέριµνα λοιπόν πρέπει να είναι η
εξάλειψη της φτώχειας και η καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού,
♦

11

και παράλληλα, η καταπολέµηση της ανεργίας και η µείωση του κινδύνου
δηµιουργίας «ψηφιακού χάσµατος».
Ο τρίτος στόχος της στρατηγικής της Λισσαβώνας για την εφαρµογή
των κατάλληλων πολιτικών για την οικονοµική αύξηση, κινείται σε 3 άξονες:
1. Βελτίωση των υφιστάµενων διαδικασιών.
Οι πολιτικές που είχαν υιοθετηθεί ως το 2000 για την οικονοµία,
διατηρούνται αλλά πρέπει να βελτιωθούν, λαµβάνοντας υπόψη την
προώθηση του αναπτυξιακού δυναµικού, της απασχόλησης και της
κοινωνικής συνοχής, καθώς και τη µετάβαση προς µία οικονοµία βασισµένη
στη γνώση.
2. Εφαρµογή ανοιχτής µεθόδου συντονισµού.
Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα των εν λόγω πολιτικών, το Ε.Σ.
έκρινε ότι χρειάζεται µεθοδικότερος συντονισµός των ενεργειών, προώθηση
των «βέλτιστων πρακτικών» και των «αλληλοδιδακτικών διαδικασιών».
Συγκεκριµένα καλύτερος συντονισµός και συνεργασία µεταξύ Ε.Ε., εθνικών
κρατών και περιφερειών σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, και
µεθοδική µεταφορά των κατευθυντήριων γραµµών της Ε.Ε. στις εθνικές και
περιφερειακές πολιτικές, λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε
περιοχής. Ιδιαίτερη σηµασία δόθηκε στο «πνεύµα κοινωνικής ευθύνης» των
επιχειρήσεων, οι οποίες καλούνταν να εφαρµόσουν µε τον καλύτερο δυνατό
τρόπο τις πολιτικές για τη δια βίου µάθηση, την οργάνωση της εργασίας, την
κοινωνική ένταξη και τη βιώσιµη ανάπτυξη.
3. Κινητοποίηση των απαιτούµενων µέσων.
Για την επίτευξη του στόχου της οικονοµικής αύξησης, το Ε.Σ. επεσήµανε
τον ιδιαίτερο ρόλο που καλούνται να διαδραµατίσουν οι επιχειρήσεις στην
εφαρµογή των νέων πολιτικών και στη λειτουργία της αγοράς. Για το λόγο
αυτό κάλεσε σε συνεργασία τις επιχειρήσεις και τους δηµόσιους φορείς για
την ενεργοποίηση όλων των µέσων της αγοράς και των πόρων που θα
εξασφαλίσουν τη συνεχή βελτίωση όλης της διαδικασίας ανάπτυξης.
Το Ε.Σ. της Λισσαβώνας αποφάσισε την πραγµατοποίηση ετήσιας συνόδου,
η οποία έκτοτε λαµβάνει χώρα κάθε άνοιξη, για την παρακολούθηση της
διαδικασίας προς την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν, σε θέµατα οικονοµικά
και κοινωνικά.
Πριν προχωρήσουµε στην παρουσίαση των συµπερασµάτων των Συνόδων
που ακολούθησαν, πρέπει να επισηµάνουµε ότι ο όρος «κοινωνική συνοχή»
χρησιµοποιείται στον αρχικό στόχο του Ε.Σ. της Λισσαβώνας για να δηλώσει ίσως
µια επιδίωξη της Ε.Ε., αλλά δεν εξηγείται µε σαφή τρόπο. Έτσι δεν είναι σαφές αν
µε τον όρο αυτό εννοείται η εξάλειψη των ανισοτήτων µεταξύ των ευρωπαίων
πολιτών, (δηλαδή µεταξύ κοινωνικών οµάδων) ή των ανισοτήτων µεταξύ των
περιφερειών της Ευρώπης. Το µόνο που διατυπώνεται µε σαφή τρόπο, είναι οι
στόχοι για ισοτιµία στην πρόσβαση στην εργασία ειδικών κοινωνικών οµάδων
όπως οι γυναίκες και τα άτοµα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες και
κινδυνεύουν µε αποκλεισµό από την αγορά εργασίας, αλλά ακόµα και αυτό θίγεται
σε πολύ περιορισµένο βαθµό.
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Στη σύνοδο που ακολούθησε, στο Γκέτεµποργκ στις 15 και 16 Ιουνίου 2001, το
Ε.Σ. (2001:1) πρόσθεσε ένα ακόµη στόχο, σε αυτούς της Λισσαβώνας: την
αρµονική ανάπτυξη του πλανήτη µε σεβασµό στο περιβάλλον (αειφόρος
ανάπτυξη), σε µια προσπάθεια να ενσωµατωθεί η περιβαλλοντική διάσταση στην
οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη, σύµφωνα µε την «αρχή της ενσωµάτωσης»
που εµπεριέχεται στη «Συνθήκη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων». Σύµφωνα µε το
άρθρο 2 της Συνθήκης, «η Κοινότητα έχει ως αποστολή, µε τη δηµιουργία κοινής
αγοράς, οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης και µε την εφαρµογή των κοινών
πολιτικών ή δράσεων που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4, να προάγει στο σύνολο
της Κοινότητας την αρµονική, ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξη των οικονοµικών
δραστηριοτήτων, υψηλό επίπεδο απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας,
ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών, αειφόρο, µη πληθωριστική ανάπτυξη,
υψηλό βαθµό ανταγωνιστικότητας και σύγκλισης των οικονοµικών επιδόσεων,
υψηλό επίπεδο προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος, την
άνοδο του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής, την οικονοµική και
κοινωνική συνοχή και την αλληλεγγύη µεταξύ κρατών µελών». Η «αειφόρος
ανάπτυξη» αποτελεί για την Ε.Ε. ταυτόχρονα στόχο και κίνητρο. Ο στόχος είναι
να εξασφαλιστεί η προστασία του περιβάλλοντος σε ευρωπαϊκό και παγκόσµιο
επίπεδο, και η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων για την ικανοποίηση
των αναγκών των µελλοντικών γενεών. Η αειφόρος ανάπτυξη είναι ταυτόχρονα
και κίνητρο για ένα νέο κύµα τεχνολογικών καινοτοµιών, επενδύσεων και θέσεων
εργασίας µε περιβαλλοντική διάσταση (σελ.4).
Στην εν λόγω σύνοδο επισηµάνθηκε η ανάγκη αντιµετώπισης της
οικονοµικής κρίσης που ακολούθησε µετά τη σύνοδο της Λισσαβώνας σε
παγκόσµιο επίπεδο. ∆ιαφαινόταν ότι η οικονοµική αύξηση δεν ήταν εφικτή κάτω
από τις συγκεκριµένες οικονοµικές συνθήκες. Ωστόσο επισηµάνθηκε ότι η
εσωτερική αγορά είχε ισχυρές βάσεις για να µπορέσει να αντεπεξέλθει στην κρίση
(σελ.8). Μάλιστα σε ορισµένους τοµείς είχε σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος µετά το
Συµβούλιο της Λισσαβώνας, όπως στο ζήτηµα της δέσµης φορολογικών µέτρων
και τις προτάσεις νοµοθετικού περιεχοµένου που συγκροτούν τη δέσµη µέτρων για
τις τηλεπικοινωνίες. Σε τοµείς που δεν είχε σηµειωθεί πρόοδος τονίστηκε η
ανάγκη λήψης των ανάλογων µέτρων, ιδιαίτερα, για την προώθηση µεγαλύτερου
αριθµού γυναικών στην απασχόληση και για την αύξηση του ποσοστού
απασχόλησης των ατόµων µεγαλύτερης ηλικίας, ως µέτρο αντιµετώπισης των
συνεπειών γήρανσης του πληθυσµού. Συγκεκριµένα για το τελευταίο, το Ε.Σ.
ενέκρινε τις τρεις γενικές αρχές για τη διασφάλιση της µακροπρόθεσµης
βιωσιµότητας των συνταξιοδοτικών συστηµάτων: να διασφαλιστεί η ικανότητα
των συστηµάτων να εκπληρώνουν τους κοινωνικούς τους στόχους, να διατηρηθεί
η οικονοµική τους βιωσιµότητα και να υπάρξει ανταπόκριση στις µεταβαλλόµενες
κοινωνικές ανάγκες. (σελ.9-10). Όσον αφορά τα µέτρα που έπρεπε να
επισπευσθούν, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθύµισε τη σηµασία της
πρωτοβουλίας για τον «Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό» µε στόχο την υλοποίησή του
έως το 2004, καθώς και της αναθεώρησης της Σύµβασης για το «Ευρωπαϊκό
∆ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας» και της υλοποίησής του έως το τέλος του 2001.
Πρέπει να σηµειωθεί εδώ ότι το προηγούµενο Ε.Σ. στη Λισσαβώνα, είχε
θέσει στόχους όπως είδαµε πολύ σηµαντικούς για την πορεία της ευρωπαϊκής
οικονοµίας και κοινωνίας. Παρ’ όλα αυτά βλέπουµε ότι τονίζονται ως σηµαντικά
και επείγοντα επιµέρους θέµατα όπως ο «Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός» και το
«Ευρωπαϊκό ∆ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας». Είναι εµφανής λοιπόν η τάση από τα
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πρώτα κιόλας Συµβούλια µιας επίσπευσης των δράσεων που αφορούν στόχους µε
καθαρά εµπορική ή ευρύτερη οικονοµική σηµασία και λιγότερο κοινωνική.
Το Μάρτιο του 2002, συνήλθε στη Βαρκελώνη το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο,
για να µελετήσει την πορεία της ανάπτυξης της Ε.Ε. και να χαράξει νέες πολιτικές
(όπου κρινόταν αναγκαίο) προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Λισσαβώνας
και του Γκέτεµποργκ. Γενικά, εκτίµησε ότι υπήρξαν σηµαντικές επιτυχίες σε
ορισµένους τοµείς, αλλά υπήρξαν και τοµείς όπου η πρόοδος ήταν υπερβολικά
αργή. Με δεδοµένη τη µικρή ανάκαµψη της οικονοµίας µετά την κρίση του 2001
(Ε.Σ., 2002:2), το Ε.Σ. έκρινε αναγκαίο να ενταθούν οι προσπάθειες για την
επίτευξη των στόχων και στους τρεις τοµείς: οικονοµία, κοινωνία, περιβάλλον.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στα εξής θέµατα:
♦ Περιβάλλον: α)επανεξέταση της αλιευτικής πολιτικής, β)αντιµετώπιση
των εµποδίων για την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και γ)προώθηση
της ενεργειακής πολιτικής (θέσπιση ενεργειακού φόρου) (σελ.4-5).
♦ Ανταγωνιστικότητα: α)αύξηση της επιχειρηµατικότητας, ιδίως µε την
αξιοποίηση του ∆ιαδικτύου, β)επίσπευση της µεταφοράς της
κοινοτικής νοµοθεσίας στο εθνικό δίκαιο, γ)µείωση των κρατικών
ενισχύσεων και δ)βελτίωση της ποιότητας των δηµοσίων διοικήσεων
(σελ.6-7).
♦ Απασχόληση: α)βελτίωση της ποιότητας της εργασίας κυρίως σε
θέµατα υγείας και ασφάλειας, β)µεταρρύθµιση των συνταξιοδοτικών
συστηµάτων, γ)εντατικοποίηση των δράσεων για τη «δια βίου
µάθηση»,
δ)φορολογική
ελάφρυνση
των
χαµηλόµισθων,
ε)αναπροσαρµογή των µισθών ανάλογα µε την παραγωγικότητα και τη
διαφοροποίηση των επαγγελµατικών προσόντων, στ)υιοθέτηση µέτρων
προστασίας της γυναικείας απασχόλησης, ζ)λήψη µέτρων για την
επιµήκυνση της παραµονής των εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας
στην αγορά εργασίας (πχ. την αποθάρρυνση της πρόωρης
συνταξιοδότησης), η)αναγνώριση, σε επίπεδο Ε.Ε., των τυπικών και
επαγγελµατικών προσόντων και θ)θέσπιση «Ευρωπαϊκής Κάρτας
Ασφάλισης Υγείας» (σελ.8-13).
♦ Κοινωνία της Πληροφορίας: α)διεύρυνση της χρήσης του ∆ιαδικτύου,
β)ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων, γ)κατάρτιση «Προγράµµατος
δράσης eEurope» για την εξασφάλιση της συµµετοχής επιχειρήσεων
και πολιτών στην ΚτΠ, δ)αύξηση των συνδεδεµένων εκπαιδευτικών
κέντρων στο ∆ιαδίκτυο, ε)ελεύθερη χρήση «ανοιχτών προτύπων» ώστε
να εξασφαλιστεί η ελεύθερη επιλογή χρήσης ψηφιακής τηλεόρασης και
κινητής επικοινωνίας τρίτης γενιάς, στ)ανάπτυξη του ηλεκτρονικού
εµπορίου και ζ)ανάπτυξη του «ηλεκτρονικού κράτους»(σελ.17).
Το Ε.Σ. που συνήλθε το Μάρτιο του 2003 στις Βρυξέλλες, επεσήµανε την
γενική καθυστέρηση στην οικονοµική µεγέθυνση και στην επίτευξη των στόχων
της Λισσαβώνας, και την ανάγκη επίσπευσης των δράσεων στα πλαίσια της
οµώνυµης στρατηγικής. Παράλληλα τόνισε τη σπουδαιότητα της επερχόµενης
διεύρυνσης (στις 16 Απριλίου 2003) και τις ευκαιρίες που µπορεί αυτή να
προσφέρει στην επίτευξη των στόχων στους τρεις «πυλώνες»: οικονοµία, κοινωνία
και περιβάλλον, και στην ενίσχυση της θέσης της Ε.Ε. σε παγκόσµιο επίπεδο (Ε.Σ.
2003:1-2, 30). Στα συµπεράσµατα της προεδρίας του εν λόγω Ε.Σ.(ο.π.:1)
τονίζονται οι στόχοι της Λισσαβώνας: να γίνει η Ευρωπαϊκή οικονοµία η
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ανταγωνιστικότερη και δυναµικότερη οικονοµία της γνώσης ανά την υφήλιο, ικανή
για βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας
και µε µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Είναι επίσης χαρακτηριστική (και
σαφέστερη) η αναφορά στις «αξίες που συνιστούν το υπόβαθρο της διαδικασίας
της Λισσαβώνας» και στην ιδιαίτερη ενίσχυση του ιδιωτικού τοµέα, που
περιλαµβάνεται σε άλλο σηµείο των συµπερασµάτων (ο.π.:30): «η διεύρυνση
αυξάνει τις δυνατότητες οικονοµικής µεγέθυνσης. Ενώ θα αποκοµίζουµε τα οφέλη
της Ε.Ε. των 25, θα πρέπει να στηριχθούµε στις αξίες που συνιστούν το υπόβαθρο
της διαδικασίας της Λισσαβώνας: επιχειρηµατικότητα, χρηστή και διαφανής
δηµόσια διαχείριση και ανάπτυξη και οικονοµικές πολιτικές προσανατολισµένες
στη σταθερότητα. ∆είχνοντας πολιτική βούληση για επίτευξη των στόχων της
Λισσαβώνας, βελτιώνουµε τις γενικές συνθήκες ώστε ο ιδιωτικός τοµέας να
αναπτυχθεί και να ωφεληθεί από τη διευρυµένη ενιαία αγορά, πράγµα που είναι
επίσης απαραίτητο, προκειµένου να ενισχύσουµε την εµπιστοσύνη προς τον
ιδιωτικό τοµέα και να συµβάλλουµε στην επένδυση που είναι αναγκαία για τη
σύνδεση της νέας Ευρώπης στον τοµέα των µεταφορών και της ενέργειας». Πιο
συγκεκριµένα, το Ε.Σ. διαπίστωσε ότι ως προς την «ατζέντα της Λισσαβώνας»
έχουν επιτευχθεί ορισµένα σηµαντικά αποτελέσµατα όπως το άνοιγµα των
ενεργειακών αγορών, η δηµιουργία ενιαίου ουρανού, ο εκσυγχρονισµός της
πολιτικής του ανταγωνισµού, η εγκαθίδρυση ολοκληρωµένης πανευρωπαϊκής
χρηµατοοικονοµικής αγοράς και η επίτευξη συµφωνίας για κοινοτικό δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας, αλλά και ότι «µένει να γίνουν ακόµα πολλά» (ο.π.:2). Για να
προχωρήσει η «µεταρρύθµιση», επεσήµανε τέσσερις προτεραιότητες (ο.π.:3-4):
αύξηση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής, προτεραιότητα στην
καινοτοµία και την επιχειρηµατικότητα, διασύνδεση της Ευρώπης, ενίσχυση της
εσωτερικής αγοράς και περιβαλλοντική προστασία για την οικονοµική µεγέθυνση
και τις θέσεις εργασίας, και ανέφερε τις «λεπτοµερείς δράσεις» για την επίτευξή
αυτών των προτεραιοτήτων κατά τους επόµενους δώδεκα µήνες. Οι δράσεις αυτές
συντάσσονται σε τέσσερις µεγάλες ενότητες και σε επιµέρους υποενότητες, τις
οποίες αναφέρουµε επιγραµµατικά για να γίνει αντιληπτή η θέση των ζητηµάτων
που εξετάζουµε στην παρούσα διατριβή:.
Α.Οικονοµική συγκυρία και εργαλεία πολιτικής.
♦ Υγιείς µακροοικονοµικές πολιτικές
♦ Τριετής
προγραµµατισµός
νευραλγικών
ζητηµάτων
της
οικονοµικής πολιτικής.
♦ Χρήση διαρθρωτικών δεικτών και αναλυτικών εργαλείων για την
ανάλυση της προόδου της στρατηγικής.
♦ Συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των δράσεων.
Β.Οικονοµικές µεταρρυθµίσεις για την ενίσχυση των δυνατοτήτων
µεγέθυνσης της Ευρώπης.
♦ Προώθηση των επιχειρήσεων και της επιχειρηµατικότητας.
♦ ∆ιασύνδεση της Ευρώπης-Ολοκλήρωση και επέκταση της
εσωτερικής αγοράς στις παραµονές της διεύρυνσης.
♦ Οικοδόµηση της βασισµένης στη γνώση οικονοµίας.
Γ.Εκσυγχρονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου.
♦ Περισσότερες και καλύτερες θέσεις για όλους.
♦ Κοινωνική αλληλεγγύη και κοινωνική συνοχή.
∆.Εξασφάλιση των αποτελεσµάτων ως προς την περιβαλλοντική διάσταση
της αειφορίας.
♦ Αναστροφή µη βιώσιµων τάσεων.
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Ασφάλεια των θαλάσσιων µεταφορών.
♦ Πολιτικές και µέσα για την εξασφάλιση αποτελεσµάτων.
Μεταξύ των υποδεικνυόµενων δράσεων, επισηµαίνουµε ιδιαίτερα τις εξής
(οι οποίες σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε ζητήµατα που διερευνούµε και θα
συζητηθούν σε επόµενα κεφάλαια της παρούσας):
1. Ανάγκη δράσεων για αύξηση της επιχειρηµατικότητας κυρίως στον
τοµέα του τουρισµού και των µικρών επιχειρήσεων µε: α) προτροπή και
διευκόλυνση της δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων (οικονοµική και
διαδικαστική), β) προώθηση της επιχειρηµατικής νοοτροπίας και του
επιχειρηµατικού πνεύµατος µέσα από την εκπαίδευση και µε
θεσµοθέτηση βραβείου επιχειρηµατικότητας, γ) εκσυγχρονισµό της
πολιτικής για τη βιοµηχανία.
2. Μέτρα για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και ιδιαίτερα «µέτρα
για µεγαλύτερη µείωση των κρατικών ενισχύσεων», εξάλειψη εµποδίων
στη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών και προστασία του καταναλωτή,
και παρακίνηση των ιδιωτικών επενδύσεων σε ενεργειακές υποδοµές.
3. Μέτρα για αυξηµένες δηµόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε όλους τους
τοµείς, για τη δηµιουργία ειδικευµένου εργατικού δυναµικού και για την
καινοτοµία. ∆ιατήρηση της ώθησης του Ευρωπαϊκού Χώρου Ε&Κ και
της ΚτΠ µε: αύξηση των επιχειρηµατικών επενδύσεων, δηµιουργία
Ευρωπαϊκών «τεχνολογικών πλατφορµών» που θα αποτελέσουν τράπεζες
ειδικών γνώσεων στον τεχνολογικό τοµέα, ενθάρρυνση συµµετοχής
ΜΜΕ στην Ε&Κ, υιοθέτηση ενιαίας Ευρωπαϊκής πολιτικής διαστήµατος,
δηµιουργία «εταιρειών-τεχνοβλαστών» (spin-offs)4, προώθηση της
κινητικότητας των ερευνητών και δηµιουργία κατάλληλων συνθηκών για
την καινοτοµία µε συνεργασία εµπειρογνωµόνων ερευνητικού,
χρηµατοοικονοµικού και επιχειρηµατικού τοµέα.
4. Μέτρα για µεγαλύτερη ώθηση στην ΚτΠ µε µεγαλύτερη έµφαση στα
«δίκτυα και τις υπηρεσίες σε µια οικονοµία των γνώσεων» και ιδιαίτερα,
για την «ουσιαστική συµµετοχή των Α.Μ.Ε.Α. στην οικονοµία και την
κοινωνία που βασίζονται στη γνώση», για την ανταλλαγή ορθών
πρακτικών για τα ευρυζωνικά δίκτυα (δίδεται έµφαση στην ανάπτυξη
τέτοιων δικτύων στις αγροτικές, απόκεντρες και γεωγραφικά
αποµονωµένες γεωγραφικές περιοχές), την ηλεκτρονική δηµόσια
διοίκηση, την ηλεκτρονική µάθηση, την ηλεκτρονική υγεία και την
ηλεκτρονική επιχείρηση.
5. Μέτρα για την προσαρµογή των εκπαιδευτικών συστηµάτων ώστε η
εκπαίδευση και η κατάρτιση να συµβάλλουν στην οικονοµική
µεγέθυνση, µε έµφαση στην ανάπτυξη και αναγνώριση των βασικών
δεξιοτήτων, των ξένων γλωσσών, της «ψηφιακής καλλιέργειας» και της
δια βίου µάθησης.
♦

4

Ως τεχνοβλαστοί (spin-offs) νοούνται οι νέες επιχειρηµατικές δραστηριότητες µε στόχο την
εµπορική αξιοποίηση της γνώσης που παράγεται από ∆ηµοσίους Οργανισµούς Παραγωγής Γνώσης
ή και από ερευνητές σε ∆ηµοσίους Οργανισµούς Παραγωγής Γνώσης στην Ελλάδα ή στο
εξωτερικό. Ο ορισµός δίνεται στην προκήρυξη του προγράµµατος «ΠΡΑΞΕ Υποστήριξη
ερευνητικών Μονάδων για την προτυποποίηση και την εµπορική εκµετάλλευση ερευνητικών
αποτελεσµάτων. Εντοπισµός και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσµάτων µε δηµιουργία νέων
επιχειρήσεων έντασης γνώσης (Spin off)», που εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 4 του
ΕΠΑΝ «Τεχνολογική καινοτοµία και έρευνα» και στο Μέτρο 4.1.» (ΕΠΑΝ προκήρυξη στην
ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ: http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=2493)
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6. Απλούστευση και άµεση εφαρµογή της στρατηγικής για την
απασχόληση, µε ανάληψη δράσης στα εξής σηµεία: α)«ενεργά και
προληπτικά µέτρα για τους άνεργους και τους οικονοµικώς µη ενεργούς,
το να καταστεί συµφέρουσα η εργασία» και να αποφεύγεται η παγίδα της
φτώχειας και της ανεργίας, β) τη διαµόρφωση των µισθών λαµβάνοντας
υπ’ όψη τη σχέση µεταξύ µισθών, την παραγωγικότητα και το επίπεδο
κατάρτισης γ)στη µετατροπή της αδήλωτης εργασίας σε κανονική
απασχόληση και δ) στην εφαρµογή κατάλληλης στρατηγικής ένταξης των
γυναικών, ατόµων µεγαλύτερης ηλικίας, µεταναστών και νέων στους
στόχους για την απασχόληση και την οικονοµική αύξηση.
7. Επαρκή µέτρα για το περιβάλλον µε έµφαση: α)στην ανάπτυξη και
χρήσης καθαρών τεχνολογιών, β)στη µελέτη επιπτώσεων πράξεων «περί
εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής» και γ)στην προώθηση χρήσης
βιοκαυσίµων ως το 2010.
Κρίνουµε απαραίτητο να επισηµάνουµε ορισµένα σηµεία σχετικά µε την εν
λόγω Σύνοδο των Βρυξελλών, τα οποία χρίζουν µεγαλύτερης προσοχής, καθώς
αντιπροσωπεύουν την πολιτική της Ε.Ε., αλλά δεν αναλύονται και δεν εξηγούνται
περαιτέρω (σκόπιµα κατά την κρίση µας). ∆ιαπιστώνουµε λοιπόν ότι τονίζεται η
ανάγκη «να έλθει πάλι η ανταγωνιστικότητα στο προσκήνιο» (ο.π.:7), γεγονός που
µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι από το 2000, ενώ η ανταγωνιστικότητα ήταν το
βασικό ζητούµενο της στρατηγικής της Λισσαβώνας, δεν έχουν ενταθεί οι
προσπάθειες για την αύξησή της, ή είχε περάσει σε δεύτερη θέση δίνοντας
προτεραιότητα σε άλλα ζητήµατα (επιµέρους κατά την άποψή µας), για τα οποία
έχει σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος, όπως είδαµε παραπάνω.
Το δεύτερο σηµείο που κρίνουµε απαραίτητο να τονίσουµε, έχει να κάνει
µε «την προτροπή του κοινωνικού συνόλου να εκτιµά την επιχειρηµατική
επιτυχία» (ο.π.:8). Τούτο µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι δίνεται ιδιαίτερη έµφαση
στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και ότι υπάρχει η τάση του
προσανατολισµού των πολιτών προς αυτή την κατεύθυνση.
Ένα τρίτο αλλά πολύ σηµαντικό ζήτηµα έχει να κάνει µε τα «ενεργά και
προληπτικά µέτρα για τους άνεργους και τους οικονοµικώς µη ενεργούς, για το να
καταστεί συµφέρουσα η εργασία» (ο.π.:19). Τούτο κατά την άποψή µας
υποδηλώνει την πρόθεση δηµιουργίας κινήτρων για την εργασία και ταυτόχρονα
αντικινήτρων για την ανεργία, η οποία κρίνεται σε πολλές περιπτώσεις οικονοµικά
µη συµφέρουσα για το «κράτος πρόνοιας» (λόγω αυξηµένων παροχών και
επιδοµάτων) και δε συµβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας.
Στα Ευρωπαϊκά Συµβούλια που ακολούθησαν (2004 και 2005) για την
παρακολούθηση της διαδικασίας της Λισσαβώνας, επισηµάνθηκε η σηµαντική
καθυστέρηση ευθυγράµµισης των επιµέρους πολιτικών µε τους στόχους της
Λισσαβώνας και η µικρή, σε σχέση µε την αναµενόµενη, οικονοµική αύξηση,
σηµειώνοντας την υστέρηση της οικονοµίας της Ε.Ε. έναντι άλλων ανεπτυγµένων
οικονοµιών (Ε.Σ., 2004:3, Ε.Σ., 2005:1).
Το Ε.Σ. που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες το Μάρτιο 2004, έδωσε βαρύτητα
σε δύο ζητήµατα: «την αειφόρο ανάπτυξη» και «τις περισσότερες και καλύτερες
θέσεις εργασίας» (Ε.Σ. 2004:3). Τα σηµεία που τονίστηκαν σε σύγκριση µε τις
προηγούµενες συνόδους, ήταν τα εξής (ο.π.:5-12):
1. να ενταθούν οι προσπάθειες για ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς
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2. να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην πολιτική για τη βιοµηχανία, ως
αντιστάθµισµα στην τάση αποβιοµηχανοποίησης πολλών περιοχών της
Ε.Ε.
3. να εφαρµοστούν τα µέτρα για την ενίσχυση της Ε&Α προκειµένου να
δηµιουργηθεί Ευρωπαϊκός Χώρος Γνώσεων, να αυξηθούν οι επενδύσεις
και να στηριχθεί η βασική και εφαρµοσµένη έρευνα και η εξασφάλιση
ότι οι δηµόσιες επενδύσεις διασφαλίζουν «µεγαλύτερη µόχλευση για τα
ιδιωτικά κεφάλαια»,
4. να ενταθούν τα µέτρα για την απασχόληση, ώστε να µειωθεί η ανεργία, η
οποία παραµένει σε «απαράδεκτα» επίπεδα, «να στρέψουν επειγόντως
την προσοχή τους σε τέσσερις ιδιαίτερες διαρθρωτικές προκλήσεις:
προσαρµοστικότητα, προσέλκυση περισσότερων ατόµων στην αγορά
εργασίας, βελτίωση της ποιότητας της απασχόλησης και επενδύσεις σε
ανθρώπινο κεφάλαιο, καθώς κρίνονται κρίσιµες για την οικονοµική
µεγέθυνση, την παραγωγικότητα και την προαγωγή της κοινωνικής
ενσωµάτωσης και ένταξης»,
5. να προωθηθούν ευέλικτες µορφές εργασίας5, µε ταυτόχρονη επιδίωξη
ασφάλειας για τους εργαζοµένους,
6. να αµβλυνθούν οι µισθολογικές ανισότητες µεταξύ των φύλων,
7. να ενισχυθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων, µε την εφαρµογή
δύο µέτρων: της αµοιβαίας αναγνώρισης των επαγγελµατικών
προσόντων και του Eυρωπαϊκού Βιβλιαρίου.
Το Ε.Σ. που συνήλθε το Μάρτιο του 2005 στις Βρυξέλλες είχε ως κεντρικό
ζήτηµα την ενδιάµεση επανεξέταση της στρατηγικής της Λισσαβώνας.
Επιβεβαίωσε την αναγκαιότητα συνέχισης της οµώνυµης διαδικασίας, (όπως τη
διαµόρφωσε από το 2000 ως το 2004), ώστε να επιτευχθεί ο αρχικός στόχος της
οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης, αλλά τόνισε ότι η Ε.Ε. θα πρέπει να
εντατικοποιήσει τις προσπάθειές της προς αυτή την κατεύθυνση, για να µπορέσει
να καλύψει τα κενά και τις αργοπορίες της Ευρώπης έναντι των οικονοµικών της
«εταίρων». Αυτή η «επανενεργοποίηση της στρατηγικής της Λισσαβώνας» γίνεται
µε «επανιεράρχηση των προτεραιοτήτων προς όφελος της οικονοµικής αύξησης
και της απασχόλησης», πράγµα που σηµαίνει ότι «η Ευρώπη πρέπει να ανανεώσει
τις βάσεις της ανταγωνιστικότητάς της, να αυξήσει το δυναµικό οικονοµικής
αύξησης που διαθέτει καθώς και την παραγωγικότητά της και να ενισχύσει την
κοινωνική συνοχή, δίνοντας κατά κύριο λόγο έµφαση στη γνώση, την καινοτοµία
και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού». Για την επίτευξη αυτών των
στόχων, «η Ένωση πρέπει να κινητοποιήσει περισσότερο όλα τα ενδεδειγµένα
εθνικά και κοινοτικά µέσα – συµπεριλαµβανοµένης της πολιτικής στον τοµέα της
συνοχής – στις τρεις διαστάσεις της στρατηγικής: οικονοµική, κοινωνική και
περιβαλλοντική, ώστε να αξιοποιηθούν καλύτερα οι µεταξύ τους συνέργιες, εντός
γενικού πλαισίου αειφόρου ανάπτυξης. Παράλληλα µε τις κυβερνήσεις, όλοι οι
άλλοι εµπλεκόµενοι συντελεστές – κοινοβούλια, περιφερειακά και τοπικά όργανα,
κοινωνικοί εταίροι, κοινωνία των πολιτών – οφείλουν να οικειωθούν τη
στρατηγική και να συµµετάσχουν ενεργά στην υλοποίηση των στόχων της».
5

Ως ευέλικτες µορφές εργασίας θεωρούνται, σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία, οι "άτυπες"
µορφές απασχόλησης, όπως είναι κατεξοχήν η τηλεργασία, το φασόν, η κατ’ οίκον απασχόληση
καθώς και η οργάνωση του χρόνου εργασίας που περιλαµβάνει όλες τις µορφές µερικής
απασχόλησης (Πηγή: Ν. 2639/98 άρθρ. 1,2 & Εισηγητική Έκθεση στο Σχέδιο Νόµου «Ρύθµιση
εργασιακών σχέσεων και άλλες διατάξεις»)
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Αναφέρεται δε ότι «θα πρέπει, οι δηµοσιονοµικές προοπτικές για την περίοδο
2007-2013, να εφοδιάσουν την Ένωση µε τα κατάλληλα µέσα για την εφαρµογή
των πολιτικών της εν γένει και, µεταξύ αυτών, των πολιτικών που συντείνουν στην
υλοποίηση των προτεραιοτήτων της Λισσαβώνας» (Ε.Σ., 2005:1-2). Σ’ αυτό το
πλαίσιο, ορίζονται οι εξής κύριοι άξονες της εν λόγω «επανενεργοποίησης»
(ο.π.:3-8, 14-15):
♦ Γνώση και Καινοτοµία, ως κινητήριες δυνάµεις της βιώσιµης οικονοµικής
αύξησης
♦ Ένας ελκυστικός χώρος επενδύσεων και εργασίας
♦ Η οικονοµική αύξηση και η απασχόληση στην υπηρεσία της κοινωνικής
συνοχής
♦ Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για τη Νεολαία.
Ήδη από την ιεράρχηση αυτών των αξόνων φαίνεται η προτεραιότητα που
δίδεται στη γνώση και την καινοτοµία. Γενικά το Ε.Σ. των Βρυξελλών επαναφέρει
µε έµφαση τις κατευθύνσεις της Συνόδου της Λισσαβώνας και τονίζει ή εισάγει
ορισµένα σηµεία, τα οποία επισηµαίνουµε, καθώς σχετίζονται άµεσα µε το
αντικείµενο της παρούσας διατριβής (ο.π.:3-8, 14-15):
1. Ανάπτυξη της έρευνα, της εκπαίδευσης και της καινοτοµίας σε όλες τους
τις µορφές, καθότι επιτρέπουν τη µετατροπή της γνώσης σε
προστιθέµενη αξία.
2. Αύξηση του ποσοστού επενδύσεων στον τοµέα της Ε&Α µε σωστή
κατανοµή µεταξύ ιδιωτικών και δηµοσίων επενδύσεων, µε την παροχή
φορολογικών κινήτρων στις ιδιωτικές επενδύσεις και µε τον
εκσυγχρονισµό της διαχείρισης των ερευνητικών ιδρυµάτων και των
πανεπιστηµίων.
3. Καθιέρωση µηχανισµών στήριξης και χρηµατοδότησης των καινοτόµων
ΜΜΕ, καθώς και των νεοσύστατων επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας,
προώθηση της διεξαγωγής κοινής έρευνας από επιχειρήσεις και
πανεπιστήµια, βελτίωση της πρόσβασης σε επιχειρηµατικά κεφάλαια,
στροφή των δηµοσίων συµβάσεων προς καινοτόµα προϊόντα και
υπηρεσίες, ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων για την καινοτοµία και πόλων
καινοτοµίας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
4. Άσκηση δραστήριας βιοµηχανικής πολιτικής µε τεχνολογικές
πρωτοβουλίες που θα βασίζονται στη σύµπραξη δηµοσίου και ιδιωτικού
τοµέα, και µε την οργάνωση τεχνολογικών πλατφορµών για τον
καθορισµό µακροπρόθεσµων θεµατολογίων έρευνας.
5. Αναπτυξη προς µια Κοινωνία της Πληροφορίας χωρίς κανενός είδους
αποκλεισµούς, βασισµένη στην γενικευµένη χρησιµοποίηση των
τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών στις δηµόσιες
υπηρεσίες, τις ΜΜΕ και τα νοικοκυριά.
6. Ανάπτυξη των οικολογικών καινοτοµιών και των οικολογικών
τεχνολογιών
7. Ενθάρρυνση των επενδύσεων και δηµιουργία ελκυστικού πλαισίου για
τις επιχειρήσεις και τους εργαζόµενους, µε την ολοκλήρωση της
εσωτερικής αγοράς και του εξοπλισµού της µε ένα ρυθµιστικό πλαίσιο
«ευµενέστερο» προς τις επιχειρήσεις, οι οποίες µε τη σειρά τους
«οφείλουν να αναπτύξουν κοινωνική υπευθυνότητα».
8. Μείωση του γενικού επιπέδου των κρατικών ενισχύσεων, λαµβάνοντας
υπόψη τις ενδεχόµενες αδυναµίες των αγορών και επανακατεύθυνση των
ενισχύσεων προς στήριξη ορισµένων οριζόντιων στόχων όπως η έρευνα
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και η καινοτοµία, καθώς και η αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου. Η
µεταρρύθµιση των περιφερειακών ενισχύσεων θα πρέπει επίσης να
καλλιεργεί υψηλό επίπεδο επενδύσεων και να επιτρέπει τη µείωση των
ανισοτήτων σύµφωνα µε τους στόχους της Λισσαβώνας.
9. Χρηµατοδότηση καινοτόµων ΜΜΕ µέσω των δικτύων ατοµικών
επενδυτών («επιχειρηµατικών αγγέλων») και της µεταφοράς
τεχνολογιών.
10. Αύξηση των ποσοστών απασχόλησης και παράταση της διάρκειας της
επαγγελµατικής ζωής, σε συνδυασµό µε µεταρρύθµιση των συστηµάτων
κοινωνικής προστασίας, ώστε να διατηρηθεί το σηµερινό επίπεδο
κοινωνικής προστασίας.
11. Οι στόχοι της πλήρους απασχόλησης, της ποιότητας και
παραγωγικότητας της εργασίας καθώς και της κοινωνικής συνοχής
πρέπει να µετουσιωθούν σε σαφείς και µετρήσιµες προτεραιότητες: η
εργασία να γίνει πραγµατική επιλογή για όλους, να προσελκυσθούν
περισσότεροι άνθρωποι στην αγορά εργασίας, να βελτιωθούν οι
δυνατότητες «προσαρµογής», να γίνουν επενδύσεις στο ανθρώπινο
κεφάλαιο, να εκσυγχρονιστεί η κοινωνική προστασία, να καλλιεργηθεί η
ισότητα ευκαιριών, συγκεκριµένα µεταξύ ανδρών και γυναικών, και να
προαχθεί η «κοινωνική ενσωµάτωση».
12. Επένδυση σε µια ενεργό πολιτική απασχόλησης, στην «οικονοµική
ελκυστικότητα» της εργασίας, σε µέτρα για τη συµφιλίωση
επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής, συµπεριλαµβανοµένης της
βελτίωσης των δοµών φροντίδας για τα παιδιά πρέπει επίσης να δοθεί
προτεραιότητα στην παροχή ίσων ευκαιριών, στις στρατηγικές για
επαγγελµατικά «δραστήριους ηλικιωµένους», στην προαγωγή της
«κοινωνικής ενσωµάτωσης» καθώς και στην µετατροπή της αδήλωτης
εργασίας σε «κανονική» απασχόληση.
13. Ανύψωση του γενικού επιπέδου εκπαίδευσης και περιορισµό του αριθµού
των νέων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο. Η δια βίου µάθηση
συνιστά προϋπόθεση εκ των ων ουκ άνευ για την επίτευξη των στόχων
της Λισσαβώνας, λαµβανοµένης υπόψη της σκοπιµότητας µιας υψηλής
ποιότητας σε όλα τα επίπεδα και πρέπει να απευθύνεται σε όλους στο
σχολείο, την επιχείρηση και το νοικοκυριό. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη
προσοχή στην πρόσβαση στη δια βίου µάθηση των εργαζοµένων µε λίγα
προσόντα και του προσωπικού των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.(σελ.8)
14. Ανάπτυξη και προώθηση της γεωγραφικής και επαγγελµατικής
κινητικότητας. ∆ιάδοση του Ευρωπαϊκού Βιβλιαρίου Κατάρτισης
(Europass), θέσπιση ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελµατικών προσόντων
ως το 2006.
15. Κοινωνικοεπαγγελµατική ένταξη, καθώς και µεγαλύτερη αξιοποίηση του
ανθρώπινου δυναµικού που αντιπροσωπεύει η ευρωπαϊκή νεολαία µε
µέτρα όπως: εφαρµογή των πολιτικών υπέρ της µόνιµης ένταξης των
νέων στην αγορά εργασίας, βελτίωση της κατάστασης των πλέον
ευάλωτων νέων, και δη εκείνων τους οποίους πλήττει η φτώχεια, καθώς
και στις πρωτοβουλίες για καταπολέµηση της σχολικής αποτυχίας,
επίδειξη κοινωνικής υπευθυνότητας από εργοδότες και επιχειρήσεις στον
τοµέα της επαγγελµατικής ένταξης των νέων, παρακίνηση των νέων να
αναπτύξουν επιχειρηµατικό πνεύµα και να δηµιουργηθούν ευνοϊκές
συνθήκες για την ανάδειξη νεαρών επιχειρηµατιών, διεύρυνση της
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δυνατότητας των σπουδαστών να συµπληρώνουν µια περίοδο σπουδών
σε άλλο κράτος µέλος, προώθηση της κινητικότητας των νέων και
αναγνώριση της άτυπης και ανεπίσηµης εκπαίδευσης.
Αυτό που διαφαίνεται µετά από πέντε Ευρωπαϊκά Συµβούλια για τη
διαδικασία της Λισσαβώνας, είναι ότι ο βασικός στόχος της Ε.Ε. είναι πλέον η
ανταγωνιστικότητα και η οικονοµική µεγέθυνση. Γι’ αυτό το λόγο η
επανιεράρχηση των στόχων και των δράσεων για τη διαδικασία της Λισσαβώνας,
δίνει προτεραιότητα σε τοµείς όπως η επιχειρηµατικότητα και η Ε&Κ. Οι
τελευταίες µάλιστα αποτελούν πλέον τον πρωταρχικό στόχο, στα πλαίσια όµως
µιας διαδικασίας σύνδεσής τους µε την αγορά και τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα µε τις
ΜΜΕ, στις οποίες δίδεται πλέον µεγάλη βαρύτητα, και όχι τόσο µε τη γνώση,
όπως αρχικά είχε τεθεί στη Λισσαβώνα. Παράλληλα υποβαθµίζονται µεταξύ των
προτεραιοτήτων, ορισµένοι στόχοι και ζητήµατα, όπως η γνώση, η ΚτΠ, η
απασχόληση και η κοινωνική ένταξη των ατόµων, που αρχικά θεωρούνταν
µείζονος σηµασίας και τώρα φαίνεται να έχουν ρόλο συµπληρωµατικό και
υποβοηθητικό στην επίτευξη του κύριου στόχου, που είναι η ανταγωνιστικότητα.
Επίσης βλέπουµε ότι κατά την εξέλιξη της διαδικασίας, τονίζεται όλο και
επιτακτικότερα η ανάγκη µείωσης των κρατικών ενισχύσεων, µε ταυτόχρονη
µετατόπιση του βάρους των δαπανών στις επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα διαπιστώνουµε
τη µετατόπιση της ευθύνης για την απασχόληση, την εκπαίδευση και την
κατάρτιση, εξ ολοκλήρου στις επιχειρήσεις. Όσον αφορά την απασχόληση,
παρατηρούµε ότι δίδεται µεγάλη έµφαση στην ένταξη στην αγορά εργασίας
συγκεκριµένων κοινωνικών οµάδων (γυναίκες, νέοι, κλπ), µε σαφή πλέον
κατεύθυνση προς την επιχειρηµατική δραστηριότητα. Αξίζει δε, να σηµειωθεί ότι
στο τελευταίο Ε.Σ. (2005) η νεολαία αντιµετωπίζεται ως ξεχωριστή κοινωνική
οµάδα.
Συνολικότερα παρατηρούµε ότι η δυσκολία της Ε.Ε. να αντιµετωπίσει
αποτελεσµατικά την οικονοµική κρίση (Ε.Σ., 2001:8, Ε.Σ., 2002:34), και την
ανεργία (Ε.Σ. 2003:2, Ε.Ε., 2004:9), οδήγησε στην τάση εγκατάλειψης του στόχου
για την πλήρη απασχόληση και στην υιοθέτηση ηµίµετρων ή ευέλικτων µορφών
εργασίας (εκ περιτροπής εργασία, προσωρινή απασχόληση, µειωµένο ωράριο,
θέσεις µερικής απασχόλησης, κλπ) (Ε.Σ., 2003:21, Ε.Σ., 2004:10, Ε.Ε., 2004:31,
Σιούφας 2005β:5, ΥΠ.ΕΘ.Ο. 2005:15). Όµως κατά την εκτίµησή µας, αυτές οι
µορφές εργασίας κάθε άλλο παρά βελτιώνουν τη θέση των εργαζοµένων και
ενισχύουν την οικονοµία, αφού µειώνουν την αγοραστική δύναµη του
εργαζόµενου. Φαίνεται µάλιστα ότι είχαν τα αντίθετα από τα αναµενόµενα
αποτελέσµατα. Ως σήµερα, οι εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δείχνουν ότι οι
συνθήκες για τις ΜΜΕ και τις ΠΜΕ είναι τόσο δυσµενείς που οδηγούν πολλές από
αυτές στον αφανισµό και ως επακόλουθο µειώνουν την επιχειρηµατικότητα και
την απασχόληση. Τα κέντρα λήψης αποφάσεων της Ε.Ε. βέβαια ισχυρίζονται ότι
οι συνθήκες για τις επιχειρήσεις δεν είναι δυσµενείς, αλλά ότι χρειάζεται να
εστιάσουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους. Παράλληλα, προσπαθούν
να επιρρίψουν την ευθύνη για τη µείωση της απασχόλησης σε παράγοντες όπως η
γήρανση του πληθυσµού. Το τελευταίο µάλιστα θεωρείται απειλή για την
ανάπτυξη διότι «εάν η µείωση του µεγέθους του εργατικού δυναµικού δεν
αντισταθµιστεί από αυξήσεις της παραγωγικότητας, η δυνητική ανάπτυξη θα
µειωθεί δραµατικά σε ποσοστό περίπου 1% µέχρι το 2040, το οποίο είναι µόνο το
µισό του σηµερινού επιπέδου» (Ε.Επ. 2005ε:2).
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Όσον αφορά τους επιµέρους στόχους και τις αντίστοιχες δράσεις, µπορούµε
να πούµε ότι οι λόγοι της αδυναµίας να ανταποκριθεί η Ε.Ε. και η οικονοµία της
στη στρατηγική της Λισσαβώνας, όπως αναφέρονται ή διαφαίνονται στα
συµπεράσµατα των πέντε συνόδων από το 2001 ως το 2005, είναι οι εξής:
1. Η χαµηλή παραγωγικότητα και η έλλειψη θέσεων εργασίας στον τοµέα των
παραδοσιακών βιοµηχανιών, αλλά και στον τοµέα των υπηρεσιών, στον
οποίο µάλιστα δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα (Ε.Επ. 2004α:20).
2. Σηµαντικές περιφερειακές ανισορροπίες, ιδιαίτερα µετά και τη διεύρυνση
του 2004.
3. Υψηλό ποσοστό µακροχρόνιας ανεργίας ιδιαίτερα των οµάδων εκείνων
που απειλούνται µε αποκλεισµό από την αγορά εργασίας: γυναίκες, άτοµα
µεγάλης ηλικίας και άτοµα ευπαθών κοινωνικών οµάδων.
4. Αναντιστοιχία µεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης εργατικού
δυναµικού.
5. Ανεπαρκής συµµετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας6.
6. Η δηµογραφική εξέλιξη στην Ε.Ε., κυρίως η γήρανση του πληθυσµού, που
οδηγεί στη µείωση του εργατικού δυναµικού και στην αύξηση των
δαπανών για συντάξεις (Ε.Επ., 5/2003:21).
7. Οι χαµηλές επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναµικό και στην εκπαίδευση και
κατάρτισή του (Επ.Ε.Κ., 2003γ:6).
8. Η έλλειψη συντονισµού στις προσπάθειες ανάπτυξης της Ε&Κ, καθώς και
οι χαµηλές επενδύσεις σ’ αυτόν τον τοµέα.
9. Η ανεπαρκής και ανισόρροπη ανάπτυξη των ΤΠΕ µεταξύ των χωρών και
των περιφερειών.
10. Η καθυστέρηση µεταφοράς των οδηγιών στο εθνικό δίκαιο των κρατών
µελών (Ε.Επ. 2004α:20).
Τα όργανα της Ε.Ε. αναφέρουν ότι όλες αυτές οι αδυναµίες είναι δυνατόν να
εξαλειφθούν, εφόσον διατεθούν πόροι. Αυτή η προφανής και απλή διαπίστωση,
µας οδηγεί εύλογα σε δύο αντίθετες εκδοχές, µε την ίδια όµως κατάληξη:
1. Κατά την πρώτη εκδοχή, υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι, αλλά πρέπει να
προσδιοριστεί πώς και σε ποιούς θα διανεµηθούν.
2. Σύµφωνα µε τη δεύτερη εκδοχή, δεν υπάρχουν επαρκείς πόροι, οπότε θα
πρέπει µε κάποιο τρόπο και από κάπου να αντληθούν.
Και στις δύο περιπτώσεις αυτό που πρέπει να µας απασχολήσει είναι το
ποιες κοινωνικές κατηγορίες θα επιβαρυνθούν και ποιες θα επωφεληθούν από την
άντληση και την κατανοµή αυτών των πόρων. ∆ιότι γενικά η Ε.Ε. δρα σύµφωνα µε
τα καπιταλιστικά πρότυπα πολιτικής που ευνοούν το κεφάλαιο και όχι τον εν
δυνάµει ή πραγµατικά εργαζόµενο. Ειδικά δε τα µέτρα που παίρνονται για την
αντιµετώπιση οικονοµικών κρίσεων ευνοούν και προστατεύουν το κεφάλαιο και
ως εκ τούτου µειώνονται ή παραγκωνίζονται οι παροχές προς τους εργαζόµενους.
Αυτό βέβαια συγκαλύπτεται µε τις λιγοστές και συχνά προσωρινές παροχές του
«κοινωνικού» κράτους προς τους απλούς πολίτες.
Όσον αφορά ειδικότερα τα ζητήµατα διάδοσης και χρήσης των ΤΠΕ,
παρατηρούµε ότι η φιλοσοφία της στρατηγικής της Λισσαβώνας εξειδικεύεται
6

Πρέπει να σηµειωθεί ότι το ζήτηµα της ανεπαρκούς συµµετοχής των γυναικών στην αγορά
εργασίας αντιµετωπίζεται, κατά την άποψή µας, σαν πρόβληµα µη θέλησης ή αδυναµίας λόγω
έλλειψης προσόντων εκ µέρους των γυναικών και όχι ως αποτέλεσµα του αποκλεισµού τους από
την αγορά εργασίας, έστω και µε έµµεσο τρόπο (χαµηλές αµοιβές σε σχέση µε τους άνδρες,
έλλειψη µέτρων προστασίας της µητρότητας και ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας,
κλπ)
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κυρίως στην πρωτοβουλία eEurope 2005, συνέχεια του σχεδίου eEurope 2002, το
οποίο αποτελεί το βασικό σχέδιο δράσης ως σήµερα, για την αύξηση της
παραγωγικότητας και τον εκσυγχρονισµό των επιχειρήσεων, αξιοποιώντας τα
επιτεύγµατα των ΤΠΕ και κυρίως του διαδικτύου (Ε.Επ 2002α:2). Σύµφωνα µε
επίσηµα κείµενα της Ε.Ε., τούτο µπορεί να επιτευχθεί, υλοποιώντας µεγάλα έργα
υποδοµής, κυρίως έργα «ευρυζωνικής δικτύωσης» και έργα «σύγκλισης», δηλαδή
έργα πρόσβασης ανεξαρτήτως πλατφόρµας, που αξιοποιούν και άλλες ΤΠΕ εκτός
από το internet, όπως η ψηφιακή τηλεόραση και οι συσκευές κινητής επικοινωνίας
τρίτης γενιάς. Το σχέδιο eEurope περιλαµβάνει δράσεις για την αναβάθµιση των
προσφερόµενων υπηρεσιών και εφαρµογών, και δράσεις για ταχύτερη και
ασφαλέστερη πρόσβαση των χρηστών στις εν λόγω υπηρεσίες: σύγχρονες
δικτυακές δηµόσιες υπηρεσίες, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονικές
υπηρεσίες µάθησης, ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας, δυναµικό περιβάλλον
ηλεκτρονικού επιχειρείν, διαδεδοµένη διάθεση ευρυζωνικής πρόσβασης σε
ανταγωνιστικές τιµές, ασφαλή υποδοµή πληροφοριών, κλπ (Ε.Επ 2002α:2,7-10).
Βλέπουµε λοιπόν, ότι µέσα από µια σειρά µέτρων και προγραµµάτων,
επιδιώκεται η δηµιουργία µιας ισχυρής και ανταγωνιστικής οικονοµίας
βασισµένης στη γνώση, µε την έννοια όµως της γνώσης χειρισµού των
πληροφοριών και των ΤΠΕ. Γι’ αυτό το λόγο δίνεται µεγάλη έµφαση στους
µηχανισµούς εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζοµένων καθ’ όλη τη διάρκεια
της ζωής τους (Ε.Επ. 2004γ:xv). Σηµειώνεται δε, όπως είδαµε σε όλα τα
Ευρωπαϊκά Συµβούλια, ότι η αύξηση της ανεργίας θεωρείται από την ΕΕ
αποτέλεσµα της ελλιπούς εκπαίδευσης και του χαµηλού µορφωτικού επιπέδου των
εργαζοµένων, και γι’ αυτό προωθείται η «δια βίου µάθηση», η οποία εντάσσει τον
εργαζόµενο σε µια διαδικασία συνεχούς «πρόσβασης» στη γνώση για να
προσαρµόζεται εύκολα στις τεχνικο-οικονοµικές αλλαγές. Η εντύπωσή µας είναι
ότι στα κείµενα της Ε.Ε. αποσιωπάται η πραγµατική αιτία των εν λόγω ελλείψεων,
που είναι οι εργασιακές σχέσεις στο πλαίσιο του καπιταλιστικού τρόπου
παραγωγής. Ο εργαζόµενος φαίνεται να «ευθύνεται» για τη µη βελτίωση της θέσης
του και καλείται να αντιµετωπίσει το πρόβληµά του µε τη δια βίου µάθηση και την
ανάπτυξη επιπλέον δεξιοτήτων. Το ουσιαστικό πρόβληµα όµως, είναι οι
εδραιωµένες εργασιακές σχέσεις και η εκµετάλλευση του εργαζόµενου από τον
εργοδότη. Η θέση του εργαζόµενου δεν πρόκειται να αλλάξει µε την εκπαίδευση
και µε την ανάπτυξη νέων ικανοτήτων, παρά µόνο µε τη ριζική αλλαγή της
εκµεταλλευτικής σχέσης µε το κεφάλαιο.
Πάντως, µε αφετηρία τη διαπίστωση των παραπάνω ελλείψεων, τα όργανα της
Ε.Ε. κρίνουν αναγκαία την ενίσχυση των εκπαιδευτικών µηχανισµών και της
έρευνας για να µπορέσει η ευρωπαϊκή οικονοµία να εκµεταλλευτεί στο µέγιστο
βαθµό τις ΤΠΕ, η αξιοποίηση των οποίων θα οδηγήσει µε τη σειρά της σε αύξηση
των θέσεων εργασίας. Ο τοµέας της έρευνας θεωρείται ως ο πιο σηµαντικός,
επειδή δηµιουργεί ή ενισχύει τις προϋποθέσεις για αύξηση της καινοτοµίας, η
οποία µε τη σειρά της οδηγεί στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων που υιοθετούν
καινοτόµες ιδέες και σε αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους. Το Συµβούλιο της
Λισσαβώνας έκρινε ότι η Ευρώπη διαθέτει τις οικονοµικές προϋποθέσεις και το
κατάλληλο ανθρώπινο δυναµικό για να εφαρµοστεί µία αναπτυξιακή πολιτική που
θα οδηγήσει στην «κοινωνία της γνώσης». Πέντε χρόνια όµως µετά την ανάληψη
της πολλά υποσχόµενης «στρατηγικής της Λισσαβώνας» και παρά τις σηµαντικές
προσπάθειες που έχουν γίνει σε όλα τα κράτη µέλη, ο στόχος αυτός, όπως
παρατηρήθηκε και στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, δεν έχει επιτευχθεί και
κυρίως δεν έχει βελτιωθεί στο ελάχιστο η θέση του «ευρωπαίου πολίτη». Το 2005

23

µάλιστα και µετά από πολλά και σηµαντικά βήµατα στον τοµέα των ΤΠΕ,
παρατηρείται στα κείµενα της Ε.Ε. µια µετατόπιση όρων: από την οικονοµία τη
βασισµένη στη γνώση, στην ψηφιακή οικονοµία. Μια εσκεµµένη αλλαγή κατά την
άποψή µας, µε οικονοµικοκοινωνικές διαστάσεις, αφού διαφαίνεται η τάση να
ενισχυθεί ο ρόλος της πληροφορικής στην ανάπτυξη της οικονοµίας και της
κοινωνίας, κυρίως µετά την αποτυχία των κυβερνήσεων να εκπληρώσουν τους
στόχους της Λισσαβώνας. Στο επόµενο κεφάλαιο θα δούµε πως αυτή η τάση
αντικατοπτρίζεται στην ελληνική πολιτική και στους στόχους της ελληνικής
κυβέρνησης για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας.

1.2 Το Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας».
Τα τελευταία χρόνια οι Ελληνικές κυβερνήσεις προσπαθούν, µέσα από
ρυθµίσεις και προγράµµατα, να προσαρµόσουν την πολιτική τους στην πολιτική
που χάραξε η Ε.Ε., µε στόχο την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη και την
ενεργό συµµετοχή της Ελλάδας στην παγκόσµια αγορά. Από το 1999 έχει
καταρτιστεί ένα σχέδιο δράσης για τη µετάβαση της ελληνικής κοινωνίας στην
Κοινωνία της Πληροφορίας, σύµφωνα µε το οποίο διαµορφώθηκε το
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας»7. Το εν λόγω σχέδιο
δράσης εµπλουτίστηκε και αναδιαµορφώθηκε µετά τη χάραξη της πολιτικής της
Λισσαβώνας το 2000 και µετά την οικονοµική κάµψη του 2001, και θεωρήθηκε ως
ο βασικός µοχλός ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας, µε κεντρικό στόχο τη
«δηµιουργία µιας κρίσιµης µάζας προωθηµένων υποδοµών, ηλεκτρονικών
προϊόντων και υπηρεσιών, χρηστών και πρωταγωνιστών της Κοινωνίας της
Πληροφορίας» (ΥΠ.ΕΘ.Ο. 2003:5)8.
Οι άξονες της ελληνικής πολιτικής, όπως τους ορίζει η «Λευκή Βίβλος»,
είναι οι εξής (ΥΠ.ΕΘ.Ο 2002: 6-8) :
♦ Η ανοιχτή και αποτελεσµατική διακυβέρνηση
♦ Η Κοινωνία της Πληροφορίας, κοινωνία της γνώσης
♦ Η τεχνολογία, µοχλός για την ανάπτυξη, εργαλείο για την
ανταγωνιστικότητα
♦ Η δηµιουργία νέων δεξιοτήτων, νέων θέσεων και µορφών εργασίας
♦ Η βελτίωση της ποιότητας ζωής στους τοµείς της υγείας-πρόνοιας,
του περιβάλλοντος και των µεταφορών
♦ Η προστασία και προβολή του Ελληνικού πολιτισµού
♦ Τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης
♦ Η ισότιµη συµµετοχή των περιφερειών στον παγκόσµιο χώρο
7

Οι σκοποί του Ε.Π. ΚτΠ συµπίπτουν µε τα σηµαντικότερα σηµεία που περιέχονται στη Λευκή
Βίβλο της Ελληνικής Κυβέρνησης µε τίτλο «Η Ελλάδα στην Κοινωνία της Πληροφορίας :
Στρατηγική και δράσεις» (1999). Παράλληλα επιδιώκει την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν στο
πλαίσιο της πρωτοβουλίας eEurope και του Σχεδίου ∆ράσης eEurope 2002 (είχαν εγκριθεί στο
Συµβούλιο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωση στο Φέϊρε τον Ιούνιο του 2000), και των νέων
στόχων της πρωτοβουλίας eEurope, δηλαδή, του Σχεδίου ∆ράσης eEurope 2005 (ΥΠ.ΕΘ.Ο.
2004:κεφ.1.1).
8
Το αρχικό κείµενο του σχεδίου δράσης για την ΚτΠ που καταρτίστηκε το 1999, δε
συµπεριλαµβάνεται στη βιβλιογραφία µας, διότι έκτοτε δε χρησιµοποιήθηκε και αντικαταστάθηκε
από το κείµενο «Η Ελλάδα στην Κοινωνία της Πληροφορίας: Στρατηγική και δράσεις» (2002), το
οποίο λαµβάνει υπ’ όψη τις πολιτικές εξελίξεις και τις δράσεις µετά το Συµβούλιο της Λισσαβώνας
το 2000.
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Η Ανάπτυξη της εθνικής τηλεπικοινωνιακής υποδοµής
♦ Η Προστασία των δικαιωµάτων του πολίτη, δηµοκρατικός έλεγχος.
Το πολυδάπανο και µακρόχρονο σχέδιο δράσης για την ΚτΠ9, αποτελεί ένα
ολοκληρωµένο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα δύο Υπουργείων: του Υπουργείου
Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών και του Υπουργείου Εσωτερικών ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. όπως θα δούµε στη συνέχεια, το Ε.Π. ορίζει δύο
στρατηγικούς στόχους για τη µετάβαση της Ελλάδας στην ΚτΠ και πέντε
βασικούς άξονες προτεραιότητας. Την εποπτεία του Ε.Π. έχουν τα
προαναφερόµενα Υπουργεία, ενώ για την υλοποίηση ευθύνονται τα εξής θεσµικά
όργανα:
♦

Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. για την ΚτΠ
Η Επιτροπή Παρακολούθησης, συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού
Οικονοµίας και Οικονοµικών και έχει ως αποστολή την παρακολούθηση της
αποτελεσµατικής και ορθής εφαρµογής του προγράµµατος. Ελέγχει και εγκρίνει
τις πράξεις και αποφάσεις της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του ΚτΠ και
προτείνει αλλαγές και τροποποιήσεις του Ε.Π.
Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. για την ΚτΠ
Όπως για κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, έτσι και για το συγκεκριµένο
έχει οριστεί η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης (ΕΥ∆), υπό την εποπτεία του
Υπουργείου Οικονοµίας & Οικονοµικών, η οποία είναι υπεύθυνη για την
αποτελεσµατικότητα της διαχείρισης και εφαρµογής του ΕΠ. Παρακολουθεί την
πορεία εφαρµογής του και συντάσσει προτάσεις για την αναθεώρησή του, τις
οποίες υποβάλλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης. Αναφορικά µε τη νοµική της
µορφή, η ΕΥ∆ αποτελεί υπηρεσία του υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών
και υπάγεται στην Ειδική Γραµµατεία για την «Κοινωνία της Πληροφορίας».
Ειδική Γραµµατεία για την ΚτΠ
Η Ειδική Γραµµατεία για την Κοινωνία της Πληροφορίας του υπουργείου
Οικονοµίας και Οικονοµικών συστάθηκε το ∆εκέµβριο του 2000 (ΦΕΚ 1502/
8.12.2000), έχοντας σαν βασική αποστολή το σχεδιασµό, την παρακολούθηση, την
εποπτεία και εν γένει τη διαχείριση του Ε.Π. "ΚτΠ" στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ.
«Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.»
Η "Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε." συστάθηκε το Μάρτιο του 2001 µε
µόνο µέτοχο το Ελληνικό ∆ηµόσιο, το οποίο εκπροσωπείται από τους υπουργούς
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης & Οικονοµίας και
Οικονοµικών, οι οποίοι υπέγραψαν και την ιδρυτική της πράξη. Υποστηρίζει
(χωρίς αντάλλαγµα) τους φορείς (Τελικούς ∆ικαιούχους) που υλοποιούν έργα
χρηµατοδοτούµενα από το Ε.Π. "ΚτΠ" και παράλληλα υλοποιεί έργα για
λογαριασµό άλλων φορέων (οπότε αποτελεί και Τελικό ∆ικαιούχο. Είναι Νοµικό
Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου (ΝΠΙ∆) και εποπτευόµενη από το υπουργείο
Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠΕΣ∆∆Α).

9

Ύψους 2.987.500.000 € µετά την τελευταία αναθεώρηση του 2004 (ΥΠ.ΕΘ.Ο. 2004:
Εισαγωγικός Πίνακας)
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Παρατηρητήριο για την ΚτΠ
Το Παρατηρητήριο έχει σκοπό τη συλλογή και επεξεργασία ποιοτικών και
ποσοτικών στοιχείων για τα θέµατα που σχετίζονται µε την ΚτΠ στην Ελλάδα και
διεθνώς, και γενικότερα την υποβολή σχετικών προτάσεων προς την Πολιτεία και
προς κάθε άλλο ενδιαφερόµενο. Η σύσταση του «Παρατηρητηρίου», µε
χρηµατοδότηση του Ε.Π. για την "ΚτΠ", αποφασίστηκε το 2003 µε σκοπό να
καλυφθεί το κενό στον τοµέα των στατιστικών στοιχείων, των αναλύσεων και των
µελετών.
Οι στρατηγικοί στόχοι του εν λόγω ΕΠ για την περίοδο 2000-2006, όπως
προαναφέρθηκε, είναι δύο (ΥΠ.ΕΘ.Ο. 2004:κεφ.1.3):
α)Η «Εξυπηρέτηση του Πολίτη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής».
Αφορά τη βελτίωση της ποιότητας της καθηµερινής ζωής του πολίτη, µέσα από
δράσεις και έργα εφαρµογής ολοκληρωµένων συστηµάτων πληροφορικής και
επικοινωνιών, που θα συµβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας των
προσφεροµένων υπηρεσιών σε τοµείς, όπως η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, η υγεία, οι
µεταφορές και το περιβάλλον.
β) «Ανάπτυξη και το Ανθρώπινο ∆υναµικό». Εστιάζει στη δηµιουργία
κατάλληλων συνθηκών οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης (αύξηση της
παραγωγικότητας, της απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και
της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού), µε ιδιαίτερη βαρύτητα στην τεχνολογία
και τη γνώση.
Για την επίτευξη αυτών των στρατηγικών στόχων, το Ε.Π. θέτει µια σειρά
από ειδικούς στόχους:
1. Παιδεία και πολιτισµός: Εξοπλισµός, δικτύωση, κατάρτιση
εκπαιδευτικών και ψηφιακό περιεχόµενο για τη δηµιουργία ενός
εκπαιδευτικού συστήµατος για τον 21ο αιώνα, καθώς και χρήση νέων
τεχνολογιών για τεκµηρίωση και προβολή του Ελληνικού πολιτισµού.
2. Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής: χρήση
ΤΠΕ για καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη σε κρίσιµους τοµείς της
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, και βελτίωση της ποιότητας ζωής µε την εισαγωγή
νέων τεχνολογιών στην υγεία και την πρόνοια, στο περιβάλλον και στις
µεταφορές.
3. Ανάπτυξη και απασχόληση στην ψηφιακή οικονοµία: δηµιουργία
συνθηκών για τη µετάβαση στη «νέα οικονοµία», µε την προώθηση του
ηλεκτρονικού εµπορίου, της ηλεκτρονικής επιχειρηµατικότητας, της έρευνας
και της διασύνδεσής της µε την παραγωγή, της κατάρτισης στις νέες
τεχνολογίες και της απασχόλησης.
4. Επικοινωνίες: στήριξη της διαδικασίας απελευθέρωσης της αγοράς,
δράσεις ανάπτυξης της τηλεπικοινωνιακής υποδοµής σε αποµακρυσµένες
περιοχές για παροχή προηγµένων υπηρεσιών µε χαµηλό κόστος, και
κέντρων πρόσβασης για τους πολίτες.
Οι στόχοι αυτοί έχουν κατηγοριοποιηθεί στα πλαίσια του Ε.Π. σε 5 άξονες
προτεραιότητας, ως ακολούθως (ΥΠ.ΕΘ.Ο. 2004:κεφ.2):
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Άξονες προτεραιότητας

Τίτλος

Χρηµατοδοτική βαρύτητα
ως προς το σύνολο της
∆ηµόσιας ∆απάνης

Παιδεία και Πολιτισµός

17,23%

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1
ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2
ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3
ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4

Εξυπηρέτηση του Πολίτη και
Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής
Ανάπτυξη και Απασχόληση στην
Ψηφιακή Οικονοµία
Επικοινωνίες

17,47%

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5

Τεχνική Βοήθεια

3,16%

39,5%
22,65%

Ο συνολικός σχεδιασµός και οι δράσεις του Ε.Π. για την ΚτΠ
εναρµονίζονται πλήρως µε τις πολιτικές κατευθύνσεις σε κοινοτικό, εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο, στα κύρια θέµατα που αφορούν την αύξηση της
απασχόλησης και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού και των ίσων
ευκαιριών, την προστασία του περιβάλλοντος, τη διάχυση της χρήσης των νέων
τεχνολογιών στον κοινωνικό και παραγωγικό ιστό, και τη δηµιουργία συνθηκών
για την ισότιµη συµµετοχή των περιφερειών στον παγκόσµιο χώρο.
Τα ζητήµατα που κυρίως θα µας απασχολήσουν στην παρούσα διατριβή,
αφορούν τους παραπάνω ειδικούς στόχους και τις γενικότερες κοινοτικές
κατευθύνσεις. Θα τα προσεγγίσουµε δε µε βάση τους εξής προβληµατισµούς:
1) Όσον αφορά την ανοιχτή και αποτελεσµατική διακυβέρνηση, ποιος είναι
αυτός που την ασκεί και καθορίζει τους όρους λειτουργίας της; Σε ποιο βαθµό
µπορεί να είναι «ανοιχτή», ώστε να θεωρηθεί ότι οδηγεί σε µία «κοινωνία των
πολιτών», και ποιος ασκεί τον έλεγχο; Από τη στιγµή που ο φορέας που την
ελέγχει και την κατευθύνει είναι το ίδιο το κράτος, το οποίο συνδέεται άµεσα ή
έµµεσα µε το κεφάλαιο και σε πολύ µεγάλο βαθµό ελέγχεται από αυτό, µπορούµε
να ισχυριστούµε ότι η ΚτΠ συνδέεται µε την «κοινωνία των πολιτών»;
2) Η ΚτΠ σε πολλά κείµενα ταυτίζεται µε την «κοινωνία της γνώσης». Το
ίδιο το Ε.Π. έχει σαν κύριο µέληµα την ανάπτυξη της έτσι ονοµαζόµενης
κοινωνίας. Ως µέσα για την επίτευξη αυτού του στόχου θεωρούνται, αφενός, η
ανάπτυξη της πληροφορικής και των πολυµέσων στους φορείς µετάδοσης της
γνώσης, δηλαδή σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, και, αφετέρου, η ανάπτυξη
της έρευνας και της καινοτοµίας. όµως δε δίνονται σαφείς διευκρινήσεις για το τι
ακριβώς θεωρείται γνώση, ποια γνώση επιλέγεται να µεταδοθεί και από ποιους
ελέγχεται, Εστιάζοντας στην ανάπτυξη των «ίσων ευκαιριών στην πρόσβαση στη
γνώση για όλους» και στον τρόπο που αυτή µπορεί να µεταδοθεί, παραλείπονται
αριστοτεχνικά επεξηγήσεις για το ποια γνώση εννοούν οι εµπνευστές της
στρατηγικής αυτής. Τα προβλήµατα τα σχετικά µε την παιδεία και το
«εκπαιδευτικό σύστηµα» τελικά µένουν άλυτα, κατά την άποψή µας. Είναι
παράλογο να ισχυριστεί κανείς ότι µε τον εξοπλισµό και τη δικτύωση όλων των
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της χώρας, µε την εξασφάλιση της υλικοτεχνικής
υποδοµής για γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο όλων των ελληνικών σχολείων
(πλην εκείνων βέβαια που δεν έχουν τα βασικά µέσα γι’ αυτό, όπως
εκπαιδευτικούς, κτίρια, ρεύµα ή είναι σε αποµακρυσµένες περιοχές που δε
διαθέτουν τη βασική υποδοµή) και µε την εκµάθηση χειρισµού ηλεκτρονικών
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υπολογιστών από τους µαθητές, σπουδαστές και εκπαιδευτικούς, θα λυθούν όλα
τα προβλήµατα της παιδείας και θα γίνουν όλοι σοφότεροι.
3) Λέγεται ότι η ΚτΠ θα δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για νέες θέσεις
εργασίας, καταπολεµώντας έτσι την ανεργία, αλλά και για νέες ειδικότητες,
δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε πολλούς νέους να ακολουθήσουν νέα επαγγέλµατα
και να αναπτύξουν νέες δεξιότητες. ∆ε διευκρινίζεται βέβαια πώς θα διασφαλιστεί
η εργασία εκείνων των εργαζοµένων των οποίων οι θέσεις θα εξαλειφθούν ή θα
εξελιχθούν στη βάση νέων δεξιοτήτων. Αν δεν οδηγηθούν στην ανεργία, πώς θα
ενταχθούν στις νέες συνθήκες; Επίσης, ποιες αλλαγές ως προς τις εργασιακές
σχέσεις των νυν και των εν δυνάµει εργαζοµένων προωθούνται στα πλαίσια των
δράσεων για την ΚτΠ;
4) Η ισότιµη συµµετοχή των περιφερειών στον «παγκόσµιο χώρο»,
προϋποθέτει την ανάπτυξη των λιγότερο ανεπτυγµένων χωρών ή περιοχών και την
ισότιµη συνεργασία τους µε τις ανεπτυγµένες χώρες, τόσο οικονοµικά όσο και
κοινωνικά. Στα πλαίσια της «παγκοσµιοποίησης», το ζήτηµα αυτό γίνεται ακόµα
πιο κρίσιµο, αφού, µέσω της ανάπτυξης της πληροφορικής, οι κατευθυνόµενες και
συντονισµένες δράσεις και πληροφορίες ταξιδεύουν ταυτόχρονα σε όλα τα µήκη
και πλάτη της γης. Και τούτο παρουσιάζεται σαν θετική εξέλιξη, σαν επίτευγµα.
∆ε διαφαίνεται όµως πουθενά, στα κείµενα που αφορούν το σχέδιο δράσης για την
ΚτΠ, ποιος καθορίζει τους όρους συνεργασίας µεταξύ των περιφερειών και των
χωρών, ποια συµφέροντα εξυπηρετούνται και ποιος ελέγχει αυτή τη συνεργασία.
Είναι άραγε η Ελλάδα σε θέση να θέτει όρους και να συνεργάζεται µε άλλες χώρες
προς όφελος των πολιτών της;
Τα παραπάνω ζητήµατα θα µας απασχολήσουν κατά πρώτον µέσα από το
πρίσµα της δηµοκρατικής διακυβέρνησης ως προϋπόθεσης για την περαιτέρω
ανάπτυξη. Πρέπει να τονίσουµε ιδιαίτερα, ότι ενώ διατυµπανίζεται η ΚτΠ σαν
έκφραση της ισοτιµίας, της ισονοµίας και γενικότερα της ισότητας µεταξύ των
«πολιτών» (αφού, όπως λέγεται, όλοι µπορούν να συµµετάσχουν ενεργά πλέον στα
κέντρα λήψης αποφάσεων, να ενηµερώνονται και να επιλέγουν µέσα από ένα
πλήθος δράσεων), παρατηρούµε ότι τελικά παραµένει το πρόβληµα των
ανισοτήτων µεταξύ των εν λόγω «πολιτών». Και τούτο διότι δεν είναι προφανές
ποιος ορίζει τελικά αυτές τις δράσεις και ποιοι πολίτες έχουν πρόσβαση στις
δράσεις της ΚτΠ. Τελικά, φαίνεται ότι η ΚτΠ δεν εννοείται τόσο σαν «Κοινωνία
της Πληροφορίας» που παραπέµπει στην «πρόσβαση στη Γνώση», αλλά σαν
«Κοινωνία της Πληροφορικής», στην οποία µόνο ένα µικρό σχετικά µέρος του
πληθυσµού έχει πρόσβαση.
Σ’ αυτό το σηµείο θα πρέπει να επισηµανθεί ότι το Ε.Π. για την ΚτΠ, όπως
και πολλά άλλα προγράµµατα των ελληνικών κυβερνήσεων, είναι ένα σχέδιο
δράσεων και αλλαγών, το οποίο προτάθηκε από την Ε.Ε. σε όλες τις χώρες-µέλη
και αποτελεί µέρος της ολοκληρωµένης πολιτικής για την ανάπτυξη της Ε.Ε. Οι
άξονες πάνω στους οποίους κινείται το εκάστοτε σχέδιο δράσης οι οποίοι αφορούν
τον έναν ή τον άλλο τοµέα της δηµόσιας ή ιδιωτικής ζωής, συνήθως ταυτίζονται
µε τους στόχους της ευρωπαϊκής πολιτικής. Όλα τα ζητήµατα που θα εξετάσουµε
στα επόµενα κεφάλαια και αφορούν την πολιτική που ασκείται από την κυβέρνηση
στο ελλαδικό χώρο, δεν µπορούν να θεωρηθούν αποκοµµένα από την όλη
προβληµατική της ευρωπαϊκής πολιτικής. Είναι άρρηκτα συνυφασµένα µ’ αυτήν,
διότι η πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων ακολουθεί την πορεία που χαράζει η
Ε.Ε. Για το λόγο αυτό, παρακάτω θα µας απασχολήσει ιδιαίτερα το πώς
αντιµετωπίζονται καίρια ζητήµατα στην Ε.Ε., και πως η Ελλάδα προσλαµβάνει τα
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ζητήµατα αυτά. Σηµειώνουµε ιδιαίτερα, ότι µετά το αρχικό κείµενο της «Λευκής
Βίβλου» (1999), η ευρωπαϊκή πολιτική διαµορφώθηκε σύµφωνα µε τις
κατευθύνσεις που τέθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβώνας το 2000,
το οποίο όπως είδαµε στο προηγούµενο υποκεφάλαιο, αποτέλεσε σηµείο σταθµό
για τους στόχους της Ε.Ε. και έκτοτε αποτελεί το γνώµονα για τη χάραξη της
πολιτικής της.
Στο επόµενο κεφάλαιο θα δούµε πως διαµορφώνεται η πολιτική της Ε.Ε. και
κατ’ επέκταση της Ελλάδας στον τοµέα της κρατικής διοίκησης, υπό το πρίσµα
της ΚτΠ, και ποιες προσπάθειες γίνονται για τον εκσυγχρονισµό του κρατικού
µηχανισµού προς την κατεύθυνση της «ηλεκτρονικής διακυβέρνησης».

29

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government)
Σύµφωνα µε την Ε.Επ. (2003β:4), ο ∆ηµόσιος τοµέας, στο σύνολό της Ε.Ε.
αλλά και σε κάθε επιµέρους κράτος-µέλος, αποτελεί νευραλγικής σηµασίας
παράγοντα για την οικονοµικοκοινωνική ανάπτυξη της Ένωσης και την ανάδειξή
της σε µια από τις ισχυρότερες οικονοµικές δυνάµεις του πλανήτη. Για να
ανταποκριθεί όµως στο ρόλο αυτό, ο ∆ηµόσιος τοµέας πρέπει να εκσυγχρονιστεί
ώστε να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Και για να εκσυγχρονιστεί πρέπει να
αναδιοργανωθεί θεσµικά και τεχνολογικά, διατηρώντας όµως σε χαµηλά επίπεδα
τις δαπάνες του, δεδοµένης της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης.
Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government) προβάλλεται σαν ένα όραµα
για όλα τα κράτη-µέλη της Ε.Ε., σύµφωνα µε το οποίο, στα αµέσως επόµενα
χρόνια, οι ∆ηµόσιες Υπηρεσίες τους θα έχουν εξοπλιστεί µε νέες τεχνολογίες και
θα έχουν εκσυγχρονιστεί θεσµικά και οργανωτικά, ώστε να παρέχουν υψηλού
επιπέδου υπηρεσίες στον πολίτη και στις επιχειρήσεις, να διακινούν και να
διαχειρίζονται µε υπευθυνότητα και διαφάνεια πληροφορίες, εξυπηρετώντας έτσι
την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη των χωρών, κάνοντάς τις ανταγωνιστικές
και υπολογίσιµες στην παγκόσµια αγορά.
Ο απώτερος σκοπός αυτής της στρατηγικής είναι άρρηκτα συνυφασµένος µε
την πρόκληση της «παγκοσµιοποίησης» και µε τους στόχους που τέθηκαν στο
Συµβούλιο της Λισσαβώνας το Μάρτιο του 2000, και θεωρείται ως το σκαλοπάτι
για υγιή διακυβέρνηση, για αποτελεσµατικό κυβερνητικό έλεγχο (δεδοµένου ότι
µε την εισαγωγή της πληροφορικής και την «παγκοσµιοποίηση» της οικονοµίας
έχει µειωθεί η δυνατότητα ελέγχου από τις κυβερνήσεις στη διακίνηση των
πληροφοριών και στις συναλλαγές) και για εδραίωση της συµµετοχικής
δηµοκρατίας10.
Η στρατηγική, που σχεδίασε η ελληνική κυβέρνηση και διατυπώθηκε ως
«Λευκή Βίβλος» στο κείµενο «Η Ελλάδα στην Κοινωνία της Πληροφορίας:
Στρατηγική και ∆ράσεις», το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο το
1999 και επικαιροποιήθηκε το 2002, είναι στην ουσία βασισµένη στα πρότυπα των
ανάλογων σχεδίων δράσης της Ε.Ε. Στο παρόν κεφάλαιο θα αναφερθούµε πρώτα
στην ευρωπαϊκή πολιτική στον τοµέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και στη
συνέχεια θα εξετάσουµε την αντίστοιχη ελληνική, στις διάφορες πτυχές της. Η εν
λόγω στρατηγική συνοψίζεται σε 5 βασικά σηµεία-στόχους, τα οποία αναφέρουµε
εδώ επιγραµµατικά (ΥΠ.ΕΘ.Ο. 2002:19-28):
1. Συστήµατα πληροφορικής για καλύτερη διαχείριση
2. Παραγωγή, διαχείριση και διάθεση των δηµοσίων πληροφοριών
3. Πρόσβαση στις δηµόσιες πληροφορίες
4. Εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων
5. Θεσµικές παρεµβάσεις για την υλοποίηση των προγραµµάτων
εκσυγχρονισµού.

10

Χαρακτηριστική απ’ αυτή την άποψη είναι η τοποθέτηση του Γ. Παπανδρέου, ο οποίος, ως
Υπουργός Εξωτερικών, στην οµιλία του µε θέµα «Η υπόσχεση της Ηλεκτρονικής ∆ηµοκρατίας»,
στην Παγκόσµια Σύνοδο για την ΚτΠ, που έγινε στη Γενεύη το ∆εκέµβριο του 2003, είχε
υποστηρίξει ότι στόχος είναι η δηµιουργία µιας «ηλεκτρονικής εκκλησίας του δήµου», όπου όλοι οι
πολίτες θα έχουν άµεση πρόσβαση στα κέντρα λήψης αποφάσεων και θα συµµετέχουν ενεργά στη
διακυβέρνηση (Παπανδρέου, 2003).
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Στα κεφάλαια που ακολουθούν θα δούµε µε ποιο τρόπο προσεγγίζονται οι
παραπάνω στόχοι στα πλαίσια της Ε.Ε. και µε ποιο τρόπο προσπαθεί η ελληνική
κυβέρνηση να τους ενσωµατώσει και να τους υλοποιήσει.
2.1 Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και Ε.Ε.
Όπως προαναφέραµε, ο δηµόσιος τοµέας, σε επίπεδο χώρας αλλά και σε
επίπεδο Ε.Ε., θεωρείται ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες για την
οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της Ευρώπης. Για να µπορέσει όµως να
διαδραµατίσει ρόλο συντονιστή στην πορεία της Ε.Ε. προς την οικονοµία της
γνώσης, πρέπει πριν από όλους τους άλλους τοµείς να εκσυγχρονιστεί, σύµφωνα
µε τους στόχους της Λισσαβώνας. Αυτή είναι η επιδίωξη της Ε.Ε. που δίνει τις
κατευθυντήριες γραµµές σε όλες τις χώρες µέλη, µέσα από το σχέδιο δράσης
«eEurope 2005», το οποίο περιλαµβάνει τέσσερις δράσεις: «ηλεκτρονική
διακυβέρνηση», «ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας», «ηλεκτρονικές υπηρεσίες
µάθησης» και «ηλεκτρονικό εµπόριο». Η µείωση της γραφειοκρατίας, η αύξηση
της καινοτοµίας και της έρευνας, καθώς και η εύκολη και χωρίς φραγµούς
πρόσβαση στις δραστηριότητες της διακυβέρνησης, εικάζεται ότι θα ενισχύσουν
όλους τους κλάδους της οικονοµίας.
∆ιαπιστώνουµε λοιπόν ότι κύριος στόχος είναι η οικονοµική µεγέθυνση στα
πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης και όχι η κοινωνική ανάπτυξη που συνιστά όρο
ευρύτερο από την οικονοµία, αν και στενά συνυφασµένο µε αυτήν. Γνωρίζουµε ότι
η οικονοµική µεγέθυνση είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την αύξηση του
κεφαλαίου. Στην προκειµένη περίπτωση, το ∆ηµόσιο είναι ο µεγαλύτερος
διακινητής υπηρεσιών και, ως εκ τούτου καθορίζει τον τρόπο και εξασφαλίζει τα
µέσα για την αύξηση του κεφαλαίου. Το να εκσυγχρονιστεί και να παρέχει υψηλού
επιπέδου υπηρεσίες µε στόχο την οικονοµική µεγέθυνση αποτελεί ένα εγχείρηµα
που γεννά ερωτήµατα, όπως: Ποιές επιλογές θα κάνει για να βοηθήσει τις
επιχειρήσεις να γίνουν ανταγωνιστικές; Ποιες επιχειρήσεις θα υποστηρίξει µε τις
επιλογές του; Τις ΜΜΕ και ΠΜΕ ή τις µεγάλες επιχειρήσεις που ελέγχουν το
µεγαλύτερο µέρος του κεφαλαίου;
Η γενική κατεύθυνση της Ε.Ε. (όπως διαφαίνεται και στη στρατηγική της
Λισσαβώνας) είναι η µείωση των κρατικών εξόδων και παροχών και η ενίσχυση
του κεφαλαίου, ώστε να εµφανίζει στην παγκόσµια αγορά µια ισχυρή και σταθερή
οικονοµία. Από την άλλη επιδιώκει τον εκσυγχρονισµό του «κοινωνικού
κράτους», ώστε να βελτιώσει την εικόνα της ως δηµοκρατικής κοινωνίας, µε
υψηλό βιοτικό επίπεδο των πολιτών της χωρίς κοινωνικές ανισότητες. Το ∆ηµόσιο
είναι ο µηχανισµός που µπορεί να θέσει σε εφαρµογή αυτή την πολιτική, να
εξυπηρετήσει τα συµφέροντα που υποστηρίζει η Ε.Ε. και να εξασφαλίσει την
εύρυθµη λειτουργία των επιµέρους κοινωνιών που την απαρτίζουν. Ο ∆ηµόσιος
Τοµέας αντανακλά την «καλή λειτουργία» του κάθε κράτους και την «καλή
εικόνα» της Ε.Ε. στο σύνολό της.
Ανασταλτικός παράγοντας για την οµαλή και αποτελεσµατική λειτουργία
του ∆ηµόσιου Τοµέα, προς την κατεύθυνση της παροχής υψηλού επιπέδου
υπηρεσιών, είναι το υψηλό κόστος διεκπεραίωσης υποθέσεων των πολιτών και
των επιχειρήσεων, καθώς και οι χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Το
2002, τα έσοδα του δηµοσίου τοµέα ανέρχονταν στο 45% του ΑΕγχΠ της Ε.Ε.,
ενώ οι δαπάνες του στο 20,6%. Παρατηρείται δε µικρή αυξητική τάση τα
τελευταία χρόνια (Ε.Επ, 2003β:6). Παρά το γεγονός ότι το υψηλό κόστος των
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υπηρεσιών του δηµοσίου είναι ένα θέµα γνωστό σε όλες τις κυβερνήσεις και στην
Ε.Ε., δε φαίνεται να υπάρχει η δέουσα µέριµνα για τη µείωσή του. Κατά την
άποψή µας, τα κείµενα της Ε.Ε. παρουσιάζουν µια µη ρεαλιστική διατύπωση του
προβλήµατος και µια άστοχη αναφορά των αιτίων: το βασικό πρόβληµα δεν είναι
η χαµηλή ποιότητα των υπηρεσιών και το υψηλό κόστος τους, αλλά η ελλιπής
οργάνωσή τους.
Σύµφωνα µε τα εν λόγω κείµενα, διάφοροι δηµογραφικοί παράγοντες
θεωρούνται σαν εµπόδιο για τη βελτίωση των δηµόσιων υπηρεσιών (π.χ.
µετανάστευση, γήρανση πληθυσµού κ.τ.λ.), επειδή δηµιουργούν νέες,
αυξανόµενες ανάγκες. Για παράδειγµα, η γήρανση του πληθυσµού οδηγεί στη
µείωση του αριθµού των εργαζοµένων και των φορολογουµένων και κατ’
επέκταση, στη µείωση των δηµοσίων εσόδων (Ε. Επ., 2004γ:x). Το ∆ηµόσιο
καλείται να καλύψει αυτές τις ανάγκες µε νέες υπηρεσίες και παροχές, που
επιβαρύνουν τις δηµόσιες δαπάνες. όµως, για τον απλό πολίτη και το µικροµεσαίο
επιχειρηµατία, αυτή η δικαιολογία δεν ευσταθεί. Το πιθανότερο είναι ότι το
κράτος προβάλλει ένα τέτοια επιχειρήµατα για να δικαιολογήσει την τάση να
αυξήσει τα έσοδά του (µέσω φορολογικών αυξήσεων).
Στα ίδια κείµενα τονίζεται ότι οι νέες τάσεις στον Ευρωπαϊκό χώρο
επιβάλουν την παροχή διασυνοριακών και πανευρωπαϊκών δηµοσίων υπηρεσιών
(Ε.Σ. 2003:11). Αυτό αυξάνει ακόµα περισσότερο τις δηµόσιες δαπάνες, αλλά
παρουσιάζεται ως απαραίτητο για την οικονοµική µεγέθυνση.
Προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι σχετικές ανάγκες όλες οι χώρες της
Ευρώπης έχουν δώσει µεγάλη έµφαση στο ρόλο του διαδικτύου. Θεωρείται ότι το
διαδίκτυο, µε την παροχή νέων δηµοσίων υπηρεσιών, αντικατοπτρίζει τη σύγχρονη
δηµόσια διοίκηση, προσαρµοσµένη στις ανάγκες του πολίτη, µε υπηρεσίες και
διαδικασίες που στοχεύουν πλέον στην ταχύτερη και εν γένει αποτελεσµατικότερη
εξυπηρέτησή του, µε την ελαχιστοποίηση τόσο του κόστους των υπηρεσιών, όσο
και των απαιτούµενων ενεργειών (βλ. κώδικα διοικητικής διαδικασίας περί
ανασύστασης φακέλου, απόκτησης εγγράφων απευθείας από τις δηµόσιες
υπηρεσίες, επικύρωση εγγράφων από κάθε δηµόσια υπηρεσία κ.α.). Κατά την
άποψή µας η αντίληψη αυτή αποτελεί µεγάλη πλάνη, διότι το διαδίκτυο είναι µεν
ένα σύγχρονο χρηστικό εργαλείο, αλλά δεν είναι πανάκεια: λύνει βέβαια πολλά
προβλήµατα, αλλά δηµιουργεί και πολλά νέα. Έχει δηµιουργήσει ανάγκες για
κατάρτιση, εκπαίδευση, εξειδίκευση, νέο εξοπλισµό, που στις περισσότερες
ευρωπαϊκές χώρες δεν είναι επαρκώς διαδεδοµένα, οπότε καλούνται οι
κυβερνήσεις να αυξήσουν τα δηµόσια έσοδα για να τα χρηµατοδοτήσουν. Η
eCommission, δηλαδή η ηλεκτρονική διακυβέρνηση όπως εφαρµόζεται εντός των
οργάνων της Ε.Ε., η οποία θεωρείται πρωτοπόρα και αποτελεί γνώµονα για την
ηλεκτρονική διακυβέρνηση των κρατών-µελών,είναι ένα πρώτο βήµα για την
παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών και περιλαµβάνει µεταξύ άλλων την ευρωπαϊκή
νοµοθεσία που προβλέπει και θεσπίζει την αρχή της διακίνησης της πληροφορίας
και της ανταλλαγής «καλύτερων πρακτικών» και τεχνογνωσίας. Όµως, πολλά από
τα έγγραφα τα οποία διακινεί, παρέχονται µόνο σε 3 από τις επίσηµες γλώσσες της
Ε.Ε. (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά), αποκλείοντας έτσι ένα πολύ µεγάλο τµήµα
του πληθυσµού από την πρόσβαση στην πληροφορία.
Γενικά οι θεσµικές αλλαγές που χρειάζεται να γίνουν ώστε να διαµορφωθεί
µια «υγιής διακυβέρνηση», πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις των πολιτών, και
των επιχειρήσεων από το δηµόσιο τοµέα, αλλά και τα αιτήµατα των δηµοσίων
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υπαλλήλων. Όπως θα δούµε, η Ε.Ε. θεωρεί ότι µε τη σωστή και οργανωµένη
ηλεκτρονική διακυβέρνηση µπορεί να επιτευχθεί αυτός ο στόχος.
Πράγµατι, τα τελευταία χρόνια, αυξάνονται µε ραγδαίο ρυθµό οι απαιτήσεις
των πολιτών και των επιχειρήσεων, για καλύτερες και φθηνότερες δηµόσιες
υπηρεσίες. Οι τελευταίες κρίνονται καθοριστικές από του επιχειρηµατίες, για τη
διατήρηση και αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, κυρίως των
Μ.Μ.Ε. και Π.Μ.Ε. (Ε.Επ 2003γ:8). Όσο για τις «απαιτήσεις» των πολιτών,
περιλαµβάνουν επίσης το θέµα της διαφάνειας στη διαχείριση του δηµόσιου
χρήµατος και της δηµοκρατικής συµµετοχής. Η Ε.Ε. διατείνεται ότι µε την
ηλεκτρονική διακυβέρνηση θα αντιµετωπιστούν όλα τα ζητήµατα. Για
παράδειγµα, ο φορολογούµενος θα αποκτήσει ισχύ µε τη χρήση των ΤΠΕ και
κυρίως του διαδικτύου, αφού θα έχει άµεση πρόσβαση στις πληροφορίες, θα έχει
τη δυνατότητα συµµετοχής σε δηµόσιες διαβουλεύσεις και θα ανταλλάσσει
εύκολα και γρήγορα πληροφορίες και απόψεις. Μ’ αυτόν τον τρόπο θα µπορεί να
ελέγχει την εξουσία, και να πληροφορείται ανά πάσα στιγµή πού διατίθενται τα
δηµόσια έσοδα. Έτσι, θα µειωθεί το «δηµοκρατικό έλλειµµα» και θα
αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη του πολίτη προς το κράτος. (Liikanen, 2003: 1-2,
Ε.Επ 2003γ:8)
Ας σταθούµε όµως ιδιαίτερα σ’ αυτόν το συµµετοχικό ρόλο των πολιτών.
Στα κείµενα της Ε.Ε., θεωρείται ότι µε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση ο ρόλος
αυτός καθίσταται πολύ σηµαντικός, επειδή έτσι ο πολίτης µπορεί να κατανοήσει
καλύτερα τις διαδικασίες και να συµβάλλει αποτελεσµατικά στην εξέλιξη και
τελειοποίηση του συστήµατος, στην άµεση άσκηση ελέγχου και συνεπώς στην
καταπολέµηση της διαφθοράς (ο.π.: 12). Στα κείµενα αυτά, γίνεται µνεία για τα
νέα µέσα συµµετοχικής διακυβέρνησης των πολιτών, όπως τα ηλεκτρονικά
φόρουµ, η ηλεκτρονική ψηφοφορία, οι δικτυακές πύλες διαφόρων υπηρεσιών,
όπου µπορούν οι πολίτες να πληροφορούνται και να εκφράζουν τις απόψεις τους
για τα θέµατα που τους αφορούν. Όµως δε διευκρινίζεται το ποσοστό και οι
κατηγορίες των πολιτών που έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σ’ αυτά τα µέσα.
Με δεδοµένο ότι αυτές οι διαδικασίες απαιτούν αρχικά µεν γνώσεις χειρισµού της
πληροφορικής και τον ανάλογο εξοπλισµό, περαιτέρω δε συνεχή πληροφόρηση
σχετικά µε αυτά τα εργαλεία, µπορεί κανείς εύκολα να συµπεράνει ότι ο απλός
πολίτης στις περισσότερες χώρες-µέλη δε δύναται να συµµετέχει ενεργά, αφού δεν
έχει άµεση πρόσβαση σ’ αυτές τις διαδικασίες ή δε διαθέτει τις σχετικές
τεχνογνωσίες. Με τις νέες στρατηγικές της Ε.Ε. εικάζεται ότι ως το 2010 όλοι οι
ευρωπαίοι πολίτες θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες του δηµοσίου. Τούτο βέβαια προϋποθέτει να γίνουν άλµατα σε άλλους
τοµείς, όπως η παιδεία (βασική και τριτοβάθµια εκπαίδευση, κατάρτιση), ώστε
όλοι οι πολίτες να διαθέτουν ικανότητες πρόσβασης. Κάτι τέτοιο απαιτεί όµως
αλλαγές σε όλο το κοινωνικο-πολιτικό σύστηµα οπότε γεννάται το ερώτηµα αν η
Ε.Ε. θέλει, και µπορεί να τις πρταγµατοποιήσει. Η ευρωπαϊκή πολιτική διατείνεται
πάντως ότι είναι προσανατολισµένη προς αυτή την κατεύθυνση, προτείνει στα
κράτη-µέλη µέτρα και δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ώστε να
εξασφαλιστεί η πρόσβαση για όλους. Οι προτάσεις της συνοψίζονται στις εξής
κατηγορίες (ο.π.:15-16, Παρατηρητηρίο για την ΚτΠ. 2005:13):
♦ εκπαίδευση και κατάρτιση, ώστε να αποκτήσουν οι πολίτες «ψηφιακή
µόρφωση» (προγράµµατα e-learning).
♦ ανάπτυξη και παροχή διαφόρων µέσων πρόσβασης (ηλεκτρονικός
υπολογιστής, ψηφιακή τηλεόραση, τηλεδιάσκεψη, κλπ).
♦ επενδύσεις σε έργα υποδοµής (ευρυζωνικά δίκτυα).
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Όσον αφορά τα εν λόγω µέτρα, οφείλουµε να διατυπώσουµε δυο
παρατηρήσεις. α)Στην Ελλάδα παρατηρούµε το εξής οξύµωρο: ενώ θεωρείται
αναγκαία και απαραίτητη η απόκτηση ΤΠΕ για να λειτουργήσει το σύστηµα
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στο δηµόσιο τοµέα, η παροχή µέσων υψηλής
τεχνολογίας θεωρείται περιττή πολυτέλεια για τον υπάλληλο, αναγκαιότητα
ωστόσο για την πολιτική ιεραρχία και το προσωπικό της στο πλαίσιο µεταξύ
άλλων µιας «αισθητικής εξοπλισµού». β)Το σχέδιο δράσης eEurope 2005 στα
πλαίσια της όλης φιλοσοφίας της οικονοµίας της γνώσης, έθετε σαν στόχο ως το
2005, το 50% των συνδέσεων του διαδικτύου να είναι ευρυζωνικές (Ε.Σ. 2002:17,
Ε.Επ. 2003α:3). Οι περισσότερες χώρες–µέλη δεν έχουν επιτύχει το στόχο αυτό
µέχρι σήµερα. Η χώρα µας παραµένει στην τελευταία θέση µε βαθµό διείσδυσης
(αριθµός συνδέσεων ανά 100 κατοίκους) των ευρυζωνικών δικτύων µόλις 0,9%
(Παρατηρητήριο για την ΚτΠ 2005:9-10, 13).
Όσον αφορά τους δηµοσίους υπαλλήλους φαίνεται να επιδιώκουν τον
εκσυγχρονισµό και τη βελτίωση της εργασιακής τους θέσης, αλλά οι επιδιώξεις
τους φαίνεται να προσκρούουν σε πολλά εµπόδια. Σύµφωνα µε σχετικό κείµενο
της Ε.Επ. (ο.π. :8) «ζητούν πιο ενδιαφέρον αντικείµενο απασχόλησης, µε
µεγαλύτερες ευκαιρίες για προσωπική ανέλιξη και διαπροσωπικές επαφές.
Ωστόσο, περιορίζονται όλο και περισσότερο οι εξασφαλίσεις όπως η µονιµότητα
και οι διάφορες παροχές. ∆ιακυβεύεται η ελκυστικότητα του δηµοσίου ως
εργοδότη». Υπενθυµίζουµε ότι το θέµα της µονιµότητας των δηµοσίων
υπαλλήλων είναι επί χρόνια στο προσκήνιο και αποτελεί πηγή διαµάχης µεταξύ
κράτους και δηµοσίων υπαλλήλων. Από τη µια, το κράτος, επικαλούµενο τις
«παγκόσµιες εξελίξεις», αυξάνει τις απαιτήσεις του σε εξειδικευµένο προσωπικό,
καταρτισµένο στις ΤΠΕ, από την άλλη όµως, µε την απειλή της άρσης της
µονιµότητας, δηµιουργεί κλίµα ανασφάλειας στους υπάρχοντες υπαλλήλους, µε
αποτέλεσµα να τους στρέφει εναντίον του. Εξάλλου, κατά την εκτίµησή µας, είναι
βέβαια αναγκαία η αύξηση του εξειδικευµένου προσωπικού, µε περισσότερες
δεξιότητες, υπό την προϋπόθεση όµως ότι θα τοποθετείται στις θέσεις που
πραγµατικά απαιτούν ειδικευµένο προσωπικό και όχι σε θέσεις που δεν απαιτούν
ειδίκευση, όπως παρατηρείται σε πολλές δηµόσιες υπηρεσίες, κατά τα λεγόµενα
των ίδιων των δηµοσίων υπαλλήλων. Με άλλα λόγια, η ύπαρξη δεξιοτήτων, η
οποία αποτελεί σε πολλές περιπτώσεις προϋπόθεση για την πρόσληψη ενός
δηµοσίου υπαλλήλου, αναιρείται από την µη αξιοποίησή τους µετά την πρόσληψη.
Υπό αυτές τις συνθήκες µπορούµε βέβαια να αµφιβάλλουµε για το κατά πόσο θα
στεφθούν µε επιτυχία τα σχετικά µέτρα της «ηλεκτρονικής διακυβέρνησης».
Όσον αφορά τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων από το δηµόσιο τοµέα,
φαίνεται ότι επικεντρώνονται στο ζήτηµα της γραφειοκρατίας και της δύσκολης
συναλλαγής µε τις δηµόσιες υπηρεσίες. Τα τελευταία χρόνια, αν και προωθείται σε
όλες τις χώρες της Ε.Ε. η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η γραφειοκρατία δεν έχει
µειωθεί, µε αποτέλεσµα να παρεµποδίζει την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας
και της ανταγωνιστικότητας που είναι και το βασικό ζητούµενο των επιχειρήσεων
(Ε.Επ. 2005α:3). Παρατηρείται λοιπόν ΄τοι όλο και περισσότερες υπηρεσίες
παρέχονται ηλεκτρονικά και ο ∆ηµόσιος Τοµέας οργανώνεται µε στόχο τη µείωση
της γραφειοκρατίας και τη διευκόλυνση των συναλλαγών των επιχειρήσεων µε το
δηµόσιο, σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές της Ε.Ε. Υπάρχουν όµως
σηµαντικές διαφορές από χώρα σε χώρα. Η εξέλιξη δεν είναι ίδια σε όλες τις
χώρες-µέλη, διότι δεν ξεκίνησαν τον εκσυγχρονισµό την ίδια περίοδο και από το
ίδιο επίπεδο. Τούτο µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα να παραταθεί και στο µέλλον
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καθυστέρηση των ασθενέστερων χωρών σε σχέση µε τις ισχυρές και
αναπτυγµένες, γεγονός που θα αυξήσει αντί να µειώσει το χάσµα και θα
δυσχεράνει περισσότερο τη θέση των πρώτων στην ευρωπαϊκή και την παγκόσµια
αγορά. Η Ε.Ε. φαίνεται να αντιµετωπίζει αυτό το πρόβληµα ως δευτερεύον. ∆ίνει
προτεραιότητα (ή και αποκλειστικότητα) στην αύξηση της σύνδεσης και της
συνεργασίας όλων των δηµόσιων υπηρεσιών και όχι στην εξάλειψη των διαφορών
µεταξύ των χωρών-µελών (Ε.Επ 2003γ: 10).
Βλέπουµε λοιπόν ότι η Ε.Ε. επικεντρώνεται στις παροχές της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης, µε στόχο να µπορέσουν οι επιχειρήσεις να γίνουν ανταγωνιστικές
και παραγωγικότερες, καθώς θα παρέχονται από το ∆ηµόσιο Τοµέα υπηρεσίες
υψηλού επιπέδου και χαµηλού κόστους. Παραβλέπεται όµως, το γεγονός ότι το
θεσµικό πλαίσιο, στη διαδικασία εκσυγχρονισµού του, έχει γίνει ιδιαίτερα
λεπτοµερές, εξειδικευµένο, και ως εκ τούτου σύνθετο και µε απαίτηση νοµικών
γνώσεων, καθιστώντας απαραίτητο για τις επιχειρήσεις να δαπανούν µεγάλα ποσά
σε εξειδικευµένο προσωπικό (π.χ. λογιστές, µελετητές κ.τ.λ.) ώστε να µπορέσουν
να προσαρµοστούν στις αλλαγές που επιφέρει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Οι
ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι πολλές, αλλά και δαιδαλώδεις, δύσχρηστες, γεγονός
που επιβαρύνει το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και µειώνει την
ανταγωνιστικότητά τους. Ακόµα και αν δεχτούµε ότι οι αλλαγές που πρέπει να
κάνει µια επιχείρηση της (και οι συνακόλουθες δαπάνες) είναι αναγκαίες για την
περαιτέρω µεγέθυνσή της, εν µέσω της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης κανένας
δε µπορεί να εξασφαλίσει την επιτυχία αυτού του εγχειρήµατος. Ιδιαίτερα για τις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις, αυτό που µπορεί να αποβεί ακόµα και καταστροφικό.
Πάντως, παρά όλες τις ανησυχίες των πολιτών και των επιχειρήσεων, η Ε.Ε.
θεωρεί ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι το βασικό στήριγµα για την
επίτευξη των στόχων της Λισσαβώνας11. Αναλυτικότερα, έχουν τεθεί οι παρακάτω
στόχοι για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, στενά συνυφασµένοι µε τη συνολική
πολιτική της Ε.Ε. (Ε.Επ 2003γ:17-25):
1. Εµπιστοσύνη και αξιοπιστία µε :
♦ Ασφάλεια των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των δικτύων.
♦ Προστασία προσωπικών δεδοµένων σε συµµόρφωση µε την «αρχή
ελαχιστοποίησης των δεδοµένων»: χρήση δηλαδή µόνο των
απαραίτητων δεδοµένων για την εκάστοτε διαδικασία (βλ. επίσης,
Οδηγία 95/46/ΕΚ για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων).
♦ Καταπολέµηση του κυβερνο-εγκλήµατος.
♦ Εκσυγχρονισµός
και θεσµική υποστήριξη των συστηµάτων
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας των
χρηστών Τ.Π.Ε και υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, σε πλήρη
συµµόρφωση µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία για την προστασία των
προσωπικών δεδοµένων των πολιτών και της προστασίας και
διατήρησης των ατοµικών τους ελευθεριών και δικαιωµάτων.
2. Οργάνωση και αξιοποίηση των υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα µε:

11

Τοποθετεί δε, στο επίκεντρο αυτής της πολιτικής, όπως αναφέραµε και παραπάνω, τη συµβολή
του διαδικτύου. Έτσι, έχει τεθεί ως σηµαντικός στόχος (ένας από τους κύριους στόχους του σχεδίου
δράσης eEurope 2005) "η εκτεταµένη διάθεση και χρήση των ευρυζωνικών δικτύων µέχρι το 2005"
(Ε.Σ. 2002:17). Πιο συγκεκριµένα, σε άλλα κείµενα αναφέρονται ως στόχοι, να διαθέτουν όλες οι
δηµόσιες διοικήσεις ευρυζωνικές συνδέσεις έως τα τέλη του 2005 και στον ίδιο χρονικό ορίζοντα
να είναι ευρυζωνικές οι µισές από τις συνδέσεις στο Internet (Ε.Επ 2003α:3).
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♦

♦

Θεσµικό πλαίσιο που θα ρυθµίζει τις διαφορές µεταξύ των κρατών
µελών (διαφορές νοµοθεσίας και γλώσσας) µε την προσαρµογή της
εθνικής νοµοθεσίας σύµφωνα µε την οδηγία για περαιτέρω χρήση των
εγγράφων του δηµοσίου τοµέα πέρα από τα σύνορα του κάθε κράτους.
∆ιάδοση ορθών πρακτικών (ανταλλαγή καλύτερων πρακτικών) σε όλη
την Ε.Ε.

3. Υιοθέτηση των Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων. Αυτό θα
καταστήσει τη διαδικασία των ∆ηµοσίων Συµβάσεων λιγότερο χρονοβόρα
και δαπανηρή. Επιπλέον, θα εξοικονοµήσει σηµαντικούς πόρους για το
δηµόσιο και τους φορολογούµενους και θα αναβαθµίσει τη δυνατότητα
ελέγχου των δηµοσίων δαπανών. Επίσης θα δώσει τη δυνατότητα
συµµετοχής σε προκηρύξεις ∆ηµοσίων Συµβάσεων στον καθένα ευρωπαίο
πολίτη. Θα επιτευχθεί µε την:
♦ Θέσπιση σαφών κοινοτικών διατάξεων (νοµοθετικών µέτρων).
♦ Θέσπιση ενιαίου νοµοθετικού πλαισίου για όλες τις χώρες της Ε.Ε.
♦ Συµβατότητα των προδιαγραφών των Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων.
4. Ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς και της ευρωπαϊκής ιθαγένειας µε
πανευρωπαϊκές υπηρεσίες:
♦ Ελεύθερη κυκλοφορία και απασχόληση για εγκατάσταση όλων των
ευρωπαίων πολιτών.
♦ Ελεύθερη δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων σε όλη την Ε.Ε.
♦ Ελεύθερη πρόσβαση στις υπηρεσίες της εσωτερικής αγοράς και
εµβάθυνσή τους.
♦ Κοινοτικό πλαίσιο για τις διοικητικές συναλλαγές µεταξύ φορέων
διαφορετικών χωρών.
♦ Συνεργασία µεταξύ των δηµόσιων υπηρεσιών και διοικήσεων. Τούτο
προϋποθέτει ενιαία διοικητική µεταρρύθµιση.
♦ Παροχή κοινών πανευρωπαϊκών υπηρεσιών από όλα τα επίπεδα
διοίκησης.
♦ Αναθεώρηση των δηµοσιονοµικών κανονισµών για το πρόγραµµα
eTEN12, ώστε να αυξηθεί το όριο χρηµατοδότησης σε 30% και να
ολοκληρωθεί η ευρυζωνική δικτύωση σε όλη την Ε.Ε.
5. ∆ιαλειτουργικότητα:
∆ιαλειτουργικά συστήµατα παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Αδιάλειπτες
ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται στον πολίτη και στις επιχειρήσεις
χωρίς να πρέπει να απευθυνθούν στους διαφορετικούς φορείς που µπορεί να
εµπλέκονται για την κάθε διαδικασία, δηλαδή:
♦ Χρήση συµβατών Τ.Π.
♦ ∆ιασύνδεση διαδικασιών πληροφόρησης και διοίκησης. Στην Ελλάδα
αυτή η διαδικασία επιτελείται µέσα από το πρόγραµµα «Σύζευξις».
♦ Υιοθέτηση ανοιχτών προτύπων για την υποστήριξη της τεχνικής
υποδοµής.
13
♦ Εφαρµογή ανοιχτού πηγαίου κώδικα (ελεύθερο λογισµικό) .
12

Το eTEN είναι το πρόγραµµα για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ηλεκτρονικών υπηρεσιών (βλέπε
ιστοσελίδα: europa.eu.int/information_society/programmes/eten).
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6. Οργανωτικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας και ελέγχου των δηµοσίων
διοικήσεων, µε γνώµονα και επίκεντρο τον πολίτη και τις ανάγκες του:
♦ Υιοθέτηση ευέλικτων µορφών οργάνωσης των δηµοσίων υπηρεσιών.
♦ Επανασχεδιασµό των διαδικασιών διεκπεραιώσεις των διαφόρων
ζητηµάτων.
♦ Εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού για την απόκτηση νέων
δεξιοτήτων και ικανοτήτων.
♦ Νέα µοντέλα διαχείρισης των εργαζοµένων του δηµόσιου τοµέα
♦ Νέες µέθοδοι αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης των παρεχόµενων
υπηρεσιών ώστε να διαπιστώνεται η βελτίωσή τους και η επίτευξη των
στόχων τους. Για το λόγο αυτό, «οι Γενικοί ∆ιευθυντές των ∆ηµοσίων
∆ιοικήσεων της ΕΕ έχουν καταρτίσει το κοινό πλαίσιο αξιολόγησης14
(Common Assessment Framework), το οποίο είναι εργαλείο για την
οργανωτική αυτοαξιολόγηση µε σκοπό τη διαχείριση της ποιότητας»..
7. Νέοι µηχανισµοί µέτρησης και αξιολόγησης της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης. Με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση τίθεται πρόβληµα
τιµολόγησης των δηµοσίων υπηρεσιών, δεδοµένου ότι η υπηρεσία είναι ένα
αγαθό που δεν υπόκειται στους κανόνες ανταγωνισµού. Γι’ αυτό και
καθίσταται δύσκολη η µέτρησή της, η οποία µπορεί να επιτευχθεί µε:
♦ δείκτες ποιότητας που µετρούν την ικανοποίηση των χρηστών.
♦ έρευνα της οικονοµικής και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την
αξιολόγηση του οφέλους, των αποτελεσµάτων και των συνεπειών.
Συνοψίζοντας το σκεπτικό της Ε.Επ., για να γίνει η ηλεκτρονική
διακυβέρνηση πραγµατικότητα απαιτούνται τρεις βασικές κινήσεις:
♦ Κατάρτιση οδικού χάρτη µε όλες τις δράσεις που προαναφέρθηκαν
ώστε να ενισχυθεί το σχέδιο δράσης e-Europe.
♦ Να εξασφαλιστεί από όλα τα µέλη της ΕΕ η ανταλλαγή ορθών
πρακτικών ώστε να υιοθετηθούν οι πρακτικές εκείνες που θα
διευκολύνουν την µετάβαση στην ενιαία ηλεκτρονική διακυβέρνηση
και θα εξασφαλίσουν την οµαλή, αποδοτική και αποτελεσµατική
διακυβέρνηση. Αυτή η διαδικασία είναι δυναµική και εξελίσσεται όσο
εξελίσσονται τα συστήµατα διακυβέρνησης.
♦ Σταδιακή αύξηση των αναγκαίων δαπανών και επενδύσεων σε: ΤΠΕ,
οργάνωση και ανθρώπινους πόρους στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση.
Βλέπουµε λοιπόν ότι η ευρωπαϊκή πολιτική θεωρεί την ηλεκτρονική
διακυβέρνηση ως ένα βασικό στήριγµα για την οικοδόµηση της «κοινωνίας της
γνώσης». Σύµφωνα δε µε τις αρχές της «χρηστής διακυβέρνησης», θα πρέπει ο
13

Το «ελεύθερο λογισµικό» είναι το λογισµικό το οποίο µπορεί ο καθένας να χρησιµοποιήσει, να
διανέµει, να αντιγράψει και να τροποποιήσει, ανάλογα µε τις ανάγκες του, αφού µπορεί να επέµβει
στον πηγαίο κώδικά του, χωρίς κόστος απόκτησης άδειας χρήσης και αναβάθµισής του (Ε∆ΕΤ ΑΕ
2003β:44). Στην Ελλάδα, όπως άλλωστε σε όλα τα κράτη µέλη, δεν έχει υιοθετηθεί µέχρι σήµερα
λογισµικό ανοιχτού πηγαίου κώδικα στα πλαίσια της «ηλεκτρονικής διακυβέρνησης», διότι η
εφαρµογή του πλήττει τα οικονοµικά συµφέροντα των πολυεθνικών εταιρειών παραγωγής και
διάθεσης λογισµικού (π.χ. Microsoft).
14
Το σύστηµα αξιολόγησης βασίζεται σε ένα σύνολο δεικτών, σύµφωνα µε το σχέδιο δράσης
eEurope 2005, οι οποίοι αξιολογούν µία δράση ή µία υπηρεσία (εκ των υστέρων) από το βαθµό
επιτυχούς λειτουργίας και τον αριθµό των πολιτών που εξυπηρετήθηκαν. (Υλοποίηση έργων
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: Στόχοι, Σχεδιαστικές Αρχές και Τεχνολογικές Επιλογές, : 2,)
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δηµόσιος τοµέας να εξασφαλίσει υψηλή παραγωγικότητα, µε µείωση του
κοινωνικού αποκλεισµού (Ε.Επ 2003γ:10). Έτσι εκτιµάται ότι θα καταφέρει να
αξιοποιεί το δηµόσιο χρήµα καλύτερα, αποτελεσµατικότερα και µε περισσότερες
παροχές για τον πολίτη. Αυτό βέβαια εξαρτάται από ένα γενικότερο ζήτηµα: κατά
πόσο αξιοποιούνται προς όφελος του πολίτη τα έσοδα του δηµοσίου, και κατά
πόσον οι επιλογές των δηµοσίων αρχών λαµβάνουν υπόψη το δηµόσιο συµφέρον.
Το ζήτηµα αυτό έχει προφανώς σχέση µε τους στόχους και τις δράσεις που
προαναφέρθηκαν, δηλαδή µε την αξιολόγηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Πάντως, πέρα από αυτή τη γενική παρατήρηση, µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι
δεν έχει διευκρινιστεί τι πρόκειται να ακολουθήσει σε περίπτωση αρνητικής
αξιολόγησης µιας δράσης. ∆εδοµένου ότι οι αξιολογήσεις γίνονται µε βάση το
αποτέλεσµα (λειτουργία) και όχι κατά το σχεδιασµό της δράσης, ελλοχεύει ο
κίνδυνος σε περίπτωση ακύρωσής της, να έχουν δαπανηθεί ήδη υπέρογκα ποσά
και πολύτιµος χρόνος στην υλοποίηση του σχεδίου, που επιβαρύνουν φυσικά το
φορολογούµενο πολίτη. Τέλος όσον αφορά τη διάδοση, εντός της Ε.Ε., των
«ορθών πρακτικών» διακυβέρνησης, υπάρχει ο κίνδυνος επιλογής και εφαρµογής
πρακτικών οι οποίες είναι αποτελεσµατικές για ένα κράτος αλλά τελικά
αποδεικνύονται αναποτελεσµατικές κατά την εφαρµογή τους σε κάποιο άλλο.
Προεκτείνοντας
τις
παραπάνω
παρατηρήσεις,
οφείλουµε
να
προβληµατιστούµε σχετικά µε το βασικό στόχο του προγράµµατος «eEurope
2005». Εκτιµούµε ότι ο στόχος της «ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» είναι κυρίως η
οικονοµική αύξηση και όχι τόσο η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Ο
στόχος δηλαδή εστιάζει στην εξυπηρέτηση του κεφαλαίου και όχι στον πολίτη.
Αλλά ακόµα και στα πλαίσια εξυπηρέτησης του κεφαλαίου διαφαίνεται η τάση
προώθησης των συµφερόντων των µεγάλων επιχειρήσεων και λιγότερο των ΜΜΕ.
Όσον αφορά δε την ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς, διαπιστώνουµε ότι
προβάλλεται η ελεύθερη δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων σε όλη την Ε.Ε.
Κατά την εκτίµησή µας, µόνο οι µεγάλες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα αυτή,
διότι απαιτούνται: µεγάλο κεφάλαιο, ειδικευµένο προσωπικό και ιδιαίτερες
γνώσεις για να µπορέσει µια επιχείρηση να δραστηριοποιηθεί έξω από τα σύνορα
της χώρας. Άρα, οι επιδιώξεις της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αφορούν κυρίως
τις µεγάλες επιχειρήσεις και όχι τις ΜΜΕ.

2.2 Εισαγωγή της πληροφορικής στο ∆ηµόσιο Τοµέα και εργασιακές σχέσεις
στην Ελλάδα.
Όπως έχουµε ήδη επισηµάνει, στην Ελλάδα, τα κυβερνητικά κείµενα της
στρατηγικής για την ΚτΠ (ΥΠ.ΕΘ.Ο. 2002:18 και 2003:11-12) ακολουθούν τις
κατευθύνσεις των προαναφερθέντων ευρωπαϊκών. Προβάλλεται ως γενικός στόχος
ο εκσυγχρονισµός της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, τονίζεται ότι ο εκσυγχρονισµός αυτός
δε µπορεί παρά να στηριχθεί στο ανθρώπινο δυναµικό της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης,
και αναφέρονται ορισµένες παρεµβάσεις που αφορούν στην αξιοποίηση των νέων
τεχνολογιών, και ιδιαίτερα των δυνατοτήτων που παρέχουν οι ΤΠΕ..
Οι ελληνικές κυβερνήσεις, από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, υποστήριζαν
ότι το εµπόδιο στην εξυγίανση του δηµοσίου τοµέα ήταν η έλλειψη τεχνολογικών
υποδοµών. Και ότι αυτό αποτελεί τη βασική αιτία για τους χαµηλούς ρυθµούς
ανάπτυξης της Ελλάδας σε σχέση µε τους υπόλοιπους κοινοτικούς εταίρους. Έτσι
και σήµερα, εκτιµάται ότι η ανεπαρκής ανάπτυξη και διάχυση της πληροφορικής
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στο ∆ηµόσιο τοµέα ευθύνεται για την αναπαραγωγή των παραδοσιακών και
αναποτελεσµατικών πρακτικών και νοοτροπιών της κρατικής µηχανής, καθώς και
για τη διατήρηση των χαµηλών ρυθµών ανάπτυξης. Υποστηρίζεται ότι τα οφέλη
από την εγκατάσταση σύγχρονων ολοκληρωµένων συστηµάτων πληροφορικής θα
είναι πολλά και µέγιστης σηµασίας: θα βελτιώσουν την αποδοτικότητα του
δηµοσίου τοµέα και την παροχή υπηρεσιών, θα υποστηρίξουν την ελληνική
επιχειρηµατικότητα, θα επιτρέψουν την ορθή και διαφανή διαχείριση των πόρων,
θα συµβάλλουν στη µείωση του κόστους και στην βελτίωση της ποιότητας των
υπηρεσιών και θα θέσουν τα θεµέλια για τη διαρκή συνεργασία µέσω της
διασύνδεσης των διαφόρων κρατικών υπηρεσιών. Αποτέλεσµα όλων αυτών θα
είναι η αύξηση της παραγωγικότητας όλων των τοµέων της ελληνικής οικονοµίας
και η περαιτέρω άνθησή της (ΥΠ.ΕΘ.Ο 2002:4).
Κατά τη άποψή µας, οι παραπάνω εκτιµήσεις αποπροσανατολίζουν από τα
κυριότερα προβλήµατα του ελληνικού ∆ηµοσίου τοµέα, που είναι η διατήρηση
των εδραιωµένων πάνω από µισό αιώνα πελατειακών σχέσεων µεταξύ ∆ηµοσίου
και πολίτη, η έλλειψη επαρκούς κανονιστικού πλαισίου και η αναπαραγωγή
αναχρονιστικών µεθόδων και γραφειοκρατίας. Όσον αφορά τα δύο τελευταία,
επισηµαίνουµε ότι ναι µεν το σχέδιο της «ηλεκτρονικής διακυβέρνησης»
προβλέπει την προσαρµογή του κανονιστικού πλαισίου, καθώς και τη µείωση της
γραφειοκρατίας, αλλά τις αντιµετωπίζει σαν επακόλουθα της νέας µορφής
λειτουργίας του κρατικού µηχανισµού και όχι σαν απαραίτητες προϋποθέσεις για
την επίτευξή της. Όσον αφορά τις πελατειακές σχέσεις είναι ευρέως γνωστό πως
αυτές λειτουργούν ακόµα και σήµερα στην καθηµερινή ζωή του Έλληνα πολίτη. Η
αποκρυσταλλωµένη νοοτροπία των δηµοσίων υπαλλήλων και των εκάστοτε
ενδιαφεροµένων πολιτών, είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει µε µόνη τη διάδοση των
ΤΠΕ. Από τη στιγµή που η πρόσβαση στην πληροφορία, την οποία διαχειρίζεται
µια δηµόσια υπηρεσία, γίνεται αντικείµενο συναλλαγής µεταξύ πολίτη και
δηµοσίου υπαλλήλου, µε σκοπό άλλοτε το κέρδος και άλλοτε το κοινωνικό κύρος
από την πλευρά του δεύτερου, δεν είναι δυνατόν να µιλάµε για εκσυγχρονισµό µε
στόχο την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη. ∆εν είναι
δυνατόν να εικάζουµε την ανοιχτή σε όλους διακυβέρνηση, όταν για τη γρήγορη
διεκπεραίωση ακόµα και της πιο απλής υπόθεσης ενός πολίτη, το κριτήριο είναι οι
προσωπικές γνωριµίες. Και µπορεί να φανταστεί κανείς πόσο περιπλέκονται τα
πράγµατα για πιο πολύπλοκες υποθέσεις, στη διεκπεραίωση των οποίων
εµπλέκονται περισσότεροι δηµόσιοι φορείς.
Στο προαναφερθέν βασικό κείµενο, η παρατηρούµενη καθυστέρηση της
προσαρµογής στις διαδικασίες της ΚτΠ θεωρείται ότι έχει αντίκτυπο στη
διατήρηση των παραδοσιακών γραφειοκρατικών σχέσεων (ΥΠ.ΕΘ.Ο. 2002:18)15.
Για το λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαία η εντατικοποίηση των προσπαθειών
ανάπτυξης των εφαρµογών πληροφορικής, καθώς και η επίσπευση των
οργανωτικών αλλαγών για τον εκσυγχρονισµό του κρατικού µηχανισµού, µέσα
από µια σειρά µέτρων, που αφορούν την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού και
τη διαχείριση των πληροφοριών. ∆ίνεται λοιπόν προτεραιότητα και έµφαση στην
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού, ώστε αυτό να µπορέσει να ανταποκριθεί
στις νέες απαιτήσεις που προτάσσει η τεχνολογική εξέλιξη. προς αυτή την
κατεύθυνση προβλέπονται τα εξής µέτρα (ο.π.:19):
15

∆εν είναι ξεκάθαρο αν στον όρο «παραδοσιακές γραφειοκρατικές σχέσεις» το ΥΠ.ΕΘ.Ο
περιλαµβάνει και τις πελατειακές σχέσεις που προαναφέραµε, εµείς πάντως θα θεωρήσουµε τις
τελευταίες ως µέρος του γραφειοκρατικού µας συστήµατος.
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♦
♦
♦

♦

♦
♦

η αναπροσαρµογή των απαραίτητων προσόντων για τους δηµόσιους
υπαλλήλους, που περιλαµβάνουν γνώσεις πληροφορικής,
η πρόσληψη εξειδικευµένων στελεχών πληροφορικής,
η επιµόρφωση και κατάρτιση των εν ενεργεία δηµοσίων υπαλλήλων σε
θέµατα οργάνωσης, διοίκησης και πληροφορικής, ώστε να αναπτύξουν
νέες δεξιότητες και ικανότητες σε σχέση µε τις νέες τεχνολογίες και να
γίνουν αποτελεσµατικότεροι και ευέλικτοι στις νέες απαιτήσεις της
σύγχρονης κοινωνίας που διαµορφώνεται σε παγκόσµιο επίπεδο.
η ανάπτυξη δεξιοτήτων των δηµοσίων υπαλλήλων ώστε να καταστούν
ικανοί χρήστες των νέων τεχνολογιών και να εθιστούν στην οµαδική
εργασία,
η βελτίωση της επίδοσης και της αποτελεσµατικότητας των υπαλλήλων και
η αναβάθµιση του περιβάλλοντος εργασίας τους, και
η υποστήριξη της µεταρρυθµιστικής προσπάθειας από την υπαλληλική
ιεραρχία, ώστε να εξασφαλισθεί η συνέχεια και η συνέπεια των
υλοποιούµενων δράσεων.

Όλα τα προαναφερθέντα µέτρα µεταφράζονται σε µια σειρά οργανωτικές
αλλαγές, λεπτοµερώς σχεδιασµένες και µε ελπιδοφόρα µηνύµατα για τη βελτίωση
των παρεχόµενων από το δηµόσιο τοµέα υπηρεσιών. Όµως, κατά την άποψή µας,
δεν εξασφαλίζουν τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας ούτε τη θέση των ίδιων
των δηµοσίων υπαλλήλων. Με δεδοµένο ότι το δηµόσιο είναι ο µεγαλύτερος
«εργοδότης», θα πρέπει να µας απασχολήσει και το πώς θα αλλάξει η θέση του
δηµοσίου υπαλλήλου ως µισθωτού. Το ζήτηµα δε αυτό, δεν µπορεί να ειδωθεί
αποκοµµένο από το όλο σύστηµα οργάνωσης του κράτους. Είναι µέρος αυτού του
συστήµατος και σαν τέτοιο θα πρέπει να αντιµετωπίζεται, όταν λαµβάνονται
αποφάσεις για «ριζικές» αλλαγές.
Θεωρούµε λοιπόν ότι είναι απαραίτητο να δούµε τις εργασιακές σχέσεις των
δηµοσίων υπαλλήλων ως µέρος των ευρύτερων εργασιακών σχέσεων των
µισθωτών, γι’ αυτό εστιάζουµε στη συνολική παραγωγική διαδικασία και όχι µόνο
στον κρατικό µηχανισµό, αφού µάλιστα η εισαγωγή ΤΠΕ δεν αφορά µόνο το
δεύτερο. Εκτιµούµε ότι η εισαγωγή στην «παραγωγική διαδικασία» ενός
σύγχρονου συστήµατος διαχείρισης πληροφοριών (ή «έξυπνων» µηχανών, όπως
θεωρούν πολλοί τα νέα πληροφοριακά συστήµατα), δεν µπορεί από µόνη της να
επιφέρει τέτοιες ριζικές αλλαγές στον κρατικό µηχανισµό και γενικότερα στο
συνολικό σύστηµα παραγωγής µιας χώρας. Η αλλαγή ή η εξέλιξη των
παραγωγικών µέσων σε καµία περίπτωση, όπως µας έχει διδάξει η ιστορία, δεν
επιφέρει το µετασχηµατισµό ενός ολόκληρου παραγωγικού συστήµατος ούτε
προκαλεί µια νέα επανάσταση, αν δε συνοδεύεται από την αλλαγή των
παραγωγικών σχέσεων. Όταν λοιπόν αντιµετωπίζουµε ζητήµατα όπως αυτό που
εξετάζουµε εδώ, θα πρέπει πριν προχωρήσουµε σε οποιοδήποτε συµπέρασµα, να
έχουµε λάβει υπόψη µας και όλους τους παράγοντες που εµπλέκονται σε αυτό,
καθώς και τις επιπτώσεις της οποιασδήποτε αλλαγής σε καθέναν από αυτούς.
Αναφερθήκαµε πιο πάνω στη «νέα επανάσταση», και κρίνουµε αναγκαίο
να διευκρινίσουµε το αν η ευρέως διαδεδοµένη χρήση των ΤΠΕ µπορεί να
οδηγήσει σε πραγµατική επανάσταση. Είναι εύκολο να χρησιµοποιούµε όρους
όπως «πληροφοριακή επανάσταση», αλλά παράλληλα είναι και πολύ επικίνδυνο.
Κατά την άποψή µας, είναι λανθασµένο να χρησιµοποιούµε τον όρο αυτόν,
παραλληλίζοντάς τον µε την «βιοµηχανική επανάσταση» ή µε την οποιαδήποτε
άλλη επανάσταση του παρελθόντος, που άλλαξε πραγµατικά τον ρου της ιστορίας
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(Coulby, 2001:4). Ο Μ. ∆ερτούζος στο βιβλίο του µε τίτλο «Τι µέλλει γενέσθαι»
(1997:41-47), ισχυρίζεται ότι η πληροφορική έχει δηµιουργήσει µια
«πληροφοριακή αγορά», η οποία διέπει τη σηµερινή παραδοσιακή αγορά υλικών
αγαθών και υπηρεσιών. Χαρακτηριστικά αναφέρει: «µε τον όρο «πληροφοριακή
αγορά» εννοώ τη συγκέντρωση ανθρώπων, υπολογιστών, επικοινωνιών,
λογισµικού και υπηρεσιών που θα ασχολούνται µε τις διαοργανωσιακές και
διαπροσωπικές πληροφοριακές συναλλαγές του µέλλοντος» (σελ.43). Υποστηρίζει
ότι αυτή η «πληροφοριακή αγορά» θα γιγαντωθεί και «θα επηρεάσει την κοινωνία
όπως συνέβη και µε τα προϊόντα της βιοµηχανικής επανάστασης» (σελ.44). Ακόµα
και η εργασία θα πάρει άλλη διάσταση στα πλαίσια αυτής της αγοράς, που είναι,
«ένα µοντέλο αγοράς όπου η διανοµή της ανθρώπινης εργασίας θα γίνεται µέσω
δικτύων» (σελ.46).
Είναι γεγονός ότι οι επαναστάσεις του παρελθόντος, όπως η βιοµηχανική
επανάσταση, καταγράφονται ως τέτοιες διότι οι τεχνολογικές αλλαγές οι οποίες
σηµειώθηκαν συνοδεύτηκαν από ριζικές αλλαγές στον καταµερισµό εργασίας και
στις σχέσεις παραγωγής, που οδήγησαν στην αλλαγή ολόκληρου του συστήµατος
παραγωγής και κατ’ επέκταση στον µετασχηµατισµό ολόκληρου του κοινωνικού
συστήµατος. Σήµερα δε βλέπουµε να συµβαίνει κάτι ανάλογο, αν και στα κείµενα
των Ε.Σ. για τη στρατηγική της Λισσαβώνας και τα αντίστοιχα του ΥΠ.ΕΘ.Ο.
(2002, 2003), όπως έχουµε αναφέρει και σε άλλα σηµεία, υποστηρίζεται ότι η
µετάβαση στην ΚτΠ θα επιφέρει ριζικές αλλαγές στον κοινωνικό σχηµατισµό και
θα βελτιώσει τη θέση των πολιτών και κυρίως των απασχολουµένων στο δηµόσιο
και ιδιωτικό τοµέα.
Όσον αφορά αυτό το τελευταίο σηµείο, γεννάται το ερώτηµα κατά πόσον
πράγµατι επέρχεται βελτίωση της θέσης του εργαζόµενου στο δηµόσιο (αλλά και
στον ιδιωτικό) τοµέα, από την εισαγωγή των νέων πληροφοριακών συστηµάτων.
Σε πρώτη προσέγγιση, δεχόµαστε ότι αυτή η διαδικασία µπορεί να έχει σαν
αποτέλεσµα: 1) τη µείωση του χρόνου διεκπεραίωσης µιας υπόθεσης και 2) τη
µείωση του σωµατικού και πνευµατικού κόπου. Με δεδοµένο ότι µέσω αυτών των
συστηµάτων ο υπάλληλος έχει πρόσβαση σε µια ή περισσότερες βάσεις δεδοµένων
και δε χρειάζεται να καταβάλλει µεγάλη προσπάθεια για να βρει τα στοιχεία που
χρειάζεται (αναζήτηση σε αρχεία, βιβλιοθήκες, κλπ), καθώς και µε τις δυνατότητες
που δίνουν οι Η/Υ για την παραγωγή και διακίνηση εγγράφων και άλλων
δεδοµένων, θα λέγαµε ότι η εργασία του µπορεί να γίνει πιο εύκολη. ∆εν
µπορούµε όµως να παραβλέψουµε το γεγονός ότι µε αυτό τον τρόπο δε µειώνεται
η εργασία που εκτελεί ο εργαζόµενος, αλλά αυξάνεται η παραγωγικότητά του,
αφού παράγει περισσότερο έργο σε δεδοµένο χρονικό διάστηµα. Παρόλα αυτά, οι
αποδοχές των υπαλλήλων δεν αυξάνονται ανάλογα, ούτε αποκτούν µεγαλύτερο
έλεγχο της ίδιας της εργασίας τους. Στην ουσία η κατάσταση του εργαζόµενου
(δηµοσίου υπαλλήλου) παραµένει αµετάβλητη παρά την εισαγωγή πληροφορικών
συστηµάτων, αφού η σχέση του µε τα «µέσα παραγωγής» που χρησιµοποιεί και
την «εργοδοσία» δεν έχει αλλάξει16. Μπορούµε βέβαια να πούµε ότι ο
εργαζόµενος στο δηµόσιο τοµέα είναι µέρος του ίδιου του κράτους και κατ’ αυτή
την έννοια είναι ταυτόχρονα εργαζόµενος και εργοδότης. Στην ουσία όµως δεν
έχει καµία εξουσία πάνω στα «µέσα παραγωγής», οπότε η θέση του είναι απ’ αυτή
την άποψη όµοια µε του εργαζοµένου στον ιδιωτικό τοµέα.
16

Οι έννοιες που χρησιµοποιούµε εδώ ισχύουν πρωτίστως για τον ιδιωτικό τοµέακαι ιδιαίτερα στην
περίπτωση της βιοµηχανίας. Εκτιµούµε πάντως ότι η χρήση τους, τηρουµένων των αναλογιών,
στην περίπτωση των υπηρεσιών και µάλιστα για το δηµόσιο τοµέα, συµβάλλει στην ανάλυση των
ζητηµάτων που µας απασχολούν.
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Όπως επισηµαίνει ο Παπαδόπουλος (2000: 77, 80) αναφερόµενος γενικά
στο καπιταλιστικό σύστηµα παραγωγής, «ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, […],
οδηγεί στην αύξηση της παραγωγικότητας, στη δραµατική µείωση του κόστους
και του χρόνου αποθήκευσης-διαβίβασης–επεξεργασίας της πληροφορίας, στην
επέκταση της αυτοµατοποίησης στην παραγωγή, […], στην αύξηση της
δυνατότητας επιβολής υψηλότερου ρυθµού παραγωγής καθώς και
αποτελεσµατικότερου ελέγχου της παραγωγικής διαδικασίας». Ταυτόχρονα όµως,
«το κεφάλαιο αξιοποιεί το σύνολο αυτών των δυνατοτήτων για να αναδιαρθρώσει
σύµφωνα µε τις ανάγκες του τις µεθόδους οργάνωσης της παραγωγής». Επιδιώκει
την επιβολή σκληρότερων εργασιακών σχέσεων και µάλιστα µε την ουδέτερη
µάσκα των δήθεν απαιτήσεων της τεχνολογίας. Κατά συνέπεια, ο εργαζόµενος
γίνεται έρµαιο του εργοδότη, ο οποίος επιβάλλει στον πρώτο σκληρότερους όρους
εργασίας και τον οδηγεί σε ένα συνεχή αγώνα εξειδίκευσης, απόκτησης γνώσεων
και νέων ικανοτήτων, προκειµένου να αυξήσει την παραγωγικότητά του. Κατά την
άποψή µας, µπορούµε να πούµε ότι κάτι ανάλογο συµβαίνει και στο δηµόσιο
τοµέα.
Το γεγονός ότι ο εργαζόµενος στο δηµόσιο (και στον ιδιωτικός) τοµέα δεν
ελέγχει τα «µέσα παραγωγής», έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία κλίµατος φόβου
αντικατάστασής του. Βέβαια, στο δηµόσιο τοµέα δε µπορεί να συµβεί ακριβώς ότι
συµβαίνει στον ιδιωτικό. Πάντως, κατ’ αναλογία µπορούµε να πούµε ότι η
εισαγωγή των πληροφορικών συστηµάτων είναι δυνατό να οδηγήσει σε απώλεια
θέσεων εργασίας (για παράδειγµα η θέσπιση του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου θα
οδηγήσει σταδιακά στην κατάργηση των αντίστοιχων θέσεων). Επίσης, ακόµα και
αν αυτό δε συµβεί, µπορεί να υπάρξει πίεση των µισθών προς τα κάτω.
Στην Ελλάδα, δεδοµένου ότι η µονιµότητα αποτελεί «κεκτηµένο» των
δηµοσίων υπαλλήλων, το πρόβληµα, ο ενδεχόµενος κίνδυνος απώλειας της
εργασίας τους είναι περιορισµένος. Όµως, δε µπορούµε να παραβλέψουµε το
γεγονός ότι πλέον υπάρχει η τάση να προσλαµβάνονται υπάλληλοι στο δηµόσιο µε
µορφές εργασίας που δεν εξασφαλίζουν τη µονιµότητα, όπως µε συµβάσεις
αορίστου ή ορισµένου χρόνου, συµβάσεις έργου, κλπ. Τούτο, σε συνδυασµό µε
την τάση αποκρατικοποίησης των δηµοσίων επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια,
µπορεί να οδηγήσει στο συµπέρασµα ότι ο δηµόσιος υπάλληλος απειλείται µε
απώλεια της θέσης του. επίσης, παραµένει ο κίνδυνος της πραγµατικής µείωσης
των µισθών των δηµοσίων υπαλλήλων, παρά την άποψη ορισµένων ότι η
απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων σχετικά µε τις νέες ΤΠΕ θα οδηγήσει στη
βελτίωση της κατάστασής τους και στην αύξηση των αποδοχών. όπως
προαναφέραµε, οι γνώσεις και οι δεξιότητες µπορούν να αποτελέσουν βέβαια ένα
ισχυρό µέσο πίεσης για τη βελτίωση της θέσης του εργαζόµενου, αλλά δε
αλλάζουν ριζικά την κατάστασή του. Άλλωστε ακόµα και αυτές οι γνώσεις και
δεξιότητες (οι σχετικές µε τις ΤΠΕ) τείνουν να απαξιωθούν. Όπως επισηµαίνει ο
Παπαδόπουλος (2000:83-84), η ειδικότητα του προγραµµατιστή σταδιακά
«συρρικνώνεται», µέσα από τη µετατροπή του καθήκοντος του προγραµµατισµού
σε µια εργασία όλο και πιο «µηχανικής» µετάφρασης εντολών, χάρη στον
πολλαπλασιασµό των εξειδικευµένων πληροφοριακών εφαρµογών και των
βιβλιοθηκών ετοίµων προγραµµάτων αλλά και στην απλούστευση των σχετικών
γλωσσών.
Συµπερασµατικά, η εισαγωγή των ΤΠΕ στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση ενδέχεται να
βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, µε την «αυτοµατοποίηση»
των διαδικασιών και συναλλαγών και µε την οργάνωση των πληροφοριών, όπως
θα δούµε αµέσως παρακάτω, αλλά δεν εξασφαλίζει ταυτόχρονα τη θέση του
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δηµοσίου υπαλλήλου. Οι εργασιακές σχέσεις στο δηµόσιο τοµέα τείνουν να
εξοµοιωθούν µε τις αντίστοιχες στον ιδιωτικό, µέσω της αποκρατικοποίησης των
δηµοσίων φορέων και επιχειρήσεων, οπότε µπορούµε να πούµε ότι η εισαγωγή
των ΤΠΕ δε θα βελτιώσει την κατάσταση των δηµοσίων υπαλλήλων.
2.3 Ο ρόλος του κράτους στη διαχείριση πληροφοριών
Όπως αναφέρεται στο βασικό κυβερνητικό κείµενο µε τίτλο «Η Ελλάδα
στην Κοινωνία της Πληροφορίας: στρατηγική και δράσεις» (ΥΠ.ΕΘ.Ο., 2002: 21),
το ∆ηµόσιο είναι ο µεγαλύτερος κάτοχος, δηµιουργός και χρήστης πληροφοριών.
Η διαχείριση αυτού του τεράστιου όγκου πληροφοριών δε µπορεί παρά να
αποτελεί σηµαντικό µέληµα της εκάστοτε κυβέρνησης. Οι πληροφορίες που
διακινεί και διαχειρίζεται το ∆ηµόσιο καθηµερινά, είναι σηµαντικές για όλους
τους τοµείς του δηµόσιου και ιδιωτικού βίου, άµεσα ή έµµεσα, και συγκεκριµένα
για τον ίδιο το δηµόσιο τοµέα, τους µεµονωµένους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τη
«βιοµηχανία πληροφοριών» (σαν πρώτη ύλη, για την παραγωγή προϊόντων
πληροφορικής). Όπως συµπεραίνεται λοιπόν στο ίδιο κείµενο, η οργάνωση και
διαχείριση των πληροφοριών αυτών πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα για
τη δηµοκρατική διακυβέρνηση της χώρας.
Κύριος στόχος των ελληνικών κυβερνήσεων στην πορεία προς την
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, αποτέλεσε η ψηφιοποίηση του όγκου των εν λόγω
πληροφοριών, ώστε να είναι απλούστερη η χρήση τους από τους πολίτες, τις
επιχειρήσεις και τις δηµόσιες υπηρεσίες. Στα πλαίσια του Ε.Π. για την ΚτΠ,
προβλεπόταν ότι ως το 2008 θα έχει πραγµατοποιηθεί η ψηφιοποίηση των
δηµοσίων πληροφοριών, η οργάνωσή τους σε βάσεις δεδοµένων και η εξασφάλιση
της πρόσβασης σ’ αυτές (ο.π. 2002:21, 2003:21). Κάποιες πρώτες εκτιµήσεις που
έγιναν κατά την αναθεώρηση του Ε.Π. (ΥΠ.ΕΘ.Ο 2004:κεφ.1.2), ανέφεραν ότι
υλοποιείται µε επιτυχία αυτό το χρονοδιάγραµµα, αλλά υπάρχουν καθυστερήσεις
σε ορισµένους τοµείς. Συγκεκριµένα, αναφέρεται ότι «παρά τις σηµαντικές
προσπάθειες και κεφάλαια που έχουν καταβληθεί, η ελληνική δηµόσια διοίκηση
χαρακτηρίζεται σήµερα από, σχετικά, µικρό αριθµό εγκατεστηµένων συστηµάτων, µε
έµφαση σε διαχειριστικά συστήµατα σε βάρος συστηµάτων διοικητικής
πληροφόρησης και προσφοράς υπηρεσιών προς τον πολίτη». Γι’ αυτό το λόγο, τα
σχέδια δράσης που καταρτίστηκαν περιελάµβαναν συγκεκριµένες δράσεις και
πρωτοβουλίες για την συγκέντρωση, την καταγραφή και επεξεργασία των
πληροφοριών, παράλληλα µε τα υπόλοιπα έργα, που αφορούν την υλικοτεχνική
υποδοµή και το ανθρώπινο δυναµικό.
Όπως αναφέραµε και παραπάνω (κεφ. 2.1.), οι λόγοι που οδήγησαν το
κράτος στα σχέδια ψηφιοποίησης των δηµοσίων πληροφοριών ήταν κυρίως η
ανάγκη για δωρεάν παροχή υπηρεσιών και πληροφοριών προς κάθε
ενδιαφερόµενο, η καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών, αλλά και η πεποίθηση ότι µια
τέτοια οργάνωση µπορεί να εγγυηθεί τη διαφάνεια στην παροχή υπηρεσιών,
σύµφωνα πάντα µε τους στόχους της Ε.Ε. Όµως αυτές οι εξαγγελίες του κρατικού
φορέα θα πρέπει ίσως να µας προβληµατίσουν. ∆ιότι, αν όλα αυτά γίνονται για την
καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, τότε πώς εξηγείται το γεγονός ότι ακόµα και
σήµερα, ενώ έχει επιτευχθεί σε µεγάλο βαθµό η ψηφιοποίηση των δηµοσίων
πληροφοριών, πολλές απ’ αυτές δε διατίθενται δωρεάν (π.χ. νόµοι, προεδρικά
διατάγµατα, κλπ); Σύµφωνα µε το προαναφερθέν βασικό κείµενο, πληροφορίες οι
οποίες είναι αποτέλεσµα επεξεργασίας δεδοµένων ή πρόκειται να διατεθούν σε
ιδιωτικούς φορείς οι οποίοι θα «προσθέσουν αξία» για εµπορικούς σκοπούς,
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διατίθενται στους ενδιαφερόµενους επ’ αµοιβή (ΥΠ.ΕΘ.Ο 2002:23). Αυτό
δηµιουργεί µια αντίφαση σε σχέση µε τον πραγµατικό στόχο του κράτους και
προκαλεί ερωτήµατα ως προς το ποιόν τελικά θα εξυπηρετήσει η εν λόγω δράση.
Είναι πάντως σαφές ότι µ’ αυτό τον τρόπο η δηµόσια πληροφορία µετατρέπεται
από το ίδιο το κράτος (που την κατέχει) σε εµπόρευµα. Περαιτέρω δε, πρέπει να
διερωτηθούµε µε ποια κριτήρια αποφασίζεται και από ποιόν το ποια πληροφορία
µπορεί να αποτελέσει πρώτη ύλη για προϊόντα και υπηρεσίες µε «προστιθέµενη
αξία»; Ποιός ελέγχει κατά κύριο λόγο το εµπόριο ( και τη «βιοµηχανία») των
πληροφοριών και ποιος τελικά καρπώνεται το οικονοµικό όφελος που προκύπτει
από αυτό το εµπόριο;
Με δεδοµένη την πρόθεση του κράτους να διαθέσει τεράστια κονδύλια για
την ψηφιοποίηση και οργάνωση των πληροφοριών για την εξυπηρέτηση του ιδίου
και του πολίτη17, µπορεί κανείς να συµπεράνει ότι η εµπορευµατοποίηση της
πληροφορίας είναι µια κίνηση διευκόλυνσης και εξυπηρέτησης του κεφαλαίου, µε
την ευρύτερη έννοια του όρου:του ιδιωτικού κεφαλαίου αλλά και του δηµοσίου
τοµέα, ο οποίος λειτουργεί σαν επιχειρηµατίας µε σκοπό το κέρδος. Από αυτή την
οπτική γωνία, µπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι επιτυγχάνεται σε ένα βαθµό η
διαφανής συναλλαγή πληροφοριών και υπηρεσιών, αφού οι όροι των εµπορικών
συναλλαγών έχουν τεθεί ξεκάθαρα εκ των προτέρων από το ίδιο το κράτος.
Ταυτόχρονα όµως, το κράτος, µέσα από τις ίδιες διαδικασίες, διακυβέρνησης
αναπαράγει τις υπάρχουσες καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής και έρχεται σε
αντίθεση µε όσα πρεσβεύει για τη δηµοκρατική διακυβέρνηση και το «κράτος των
πολιτών». ∆ιότι το µόνο που διασφαλίζει τελικά είναι η προστασία του κεφαλαίου
µε τους όρους της αγοράς.
Το κράτος βέβαια σαν «διαχειριστής» της δηµόσιας και ιδιωτικής ζωής,
θεωρεί ότι η διαφάνεια στη λειτουργία του εξασφαλίζεται όταν όλοι οι πολίτες
µπορούν να έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στις πληροφορίες και µε τρόπο που να
εγγυάται την ασφάλεια των συναλλαγών και των προσωπικών δεδοµένων (Ε.Επ
2003γ:11-12, 17). Αλλά κάτι τέτοιο αποτελεί µια µόνο όψη της διαφάνειας και
µάλιστα πληµµελώς διασφαλισµένη. Σηµαντικές «λεπτοµέρειες» θεωρούνται
ζητήµατα δευτερεύοντα, ή αποκρύπτονται, όπως σε ποιο βαθµό µπορεί να έχει
πρόσβαση σε δηµόσιες πληροφορίες ο «πολίτης» (πώς διαµορφώνεται, π.χ. η
διαβάθµιση της πληροφορίας) και σε ποιο βαθµό µπορεί να έχει λόγο στη λήψη
των αποφάσεων στα πλαίσια της «δηµοκρατικής διακυβέρνησης», πέρα από την
απλή πληροφόρηση.
Κατά την εκτίµησή µας λοιπόν, η εν λόγω στρατηγική για την ηλεκτρονική
διακυβέρνηση αντιµετωπίζει το ζήτηµα της οργάνωσης του δηµόσιου τοµέα
τεχνοκρατικά και µέσα σε πολύ στενά όρια. Κάτι τέτοιο δε λύνει τα προβλήµατα
της δηµοκρατικής διακυβέρνησης, αλλά τα διαιωνίζει. Μια τέτοιου είδους
στρατηγική του κράτους απλά αυξάνει και διευκολύνει τον έλεγχο που ασκεί το
ίδιο πάνω στους πολίτες και σε όλες τις εκφράσεις του δηµόσιου και ιδιωτικού
βίου. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποτελεί δηλαδή ένα σύγχρονο µηχανισµό
ελέγχου του πολίτη από το κράτος. Γενικότερα, θα λέγαµε ότι σε Ευρωπαϊκό και
σε παγκόσµιο επίπεδο έχει δοθεί πολύ µεγάλο βάρος στην ανάδειξη της Κοινωνίας
της Πληροφορίας και τη σηµασία της για την ανάπτυξη της παγκόσµιας
οικονοµίας και των εθνικών οικονοµιών, και έτσι διαµορφώνεται µια νέα
17

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της «Αναθεώρησης του Ε.Π. ΚτΠ» (2004), στον προγραµµατισµό 20002006, το µέτρο 2.2 «Ηλεκτρονική διακυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη» απορροφά το
43,17% των δαπανών όλου του άξονα 2 «Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας
ζωής» (σελ. 2.20).
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παγκόσµια ιδεολογία µε επίκεντρο την τεχνολογία της πληροφορικής και στόχο την
εξυπηρέτηση των ίδιων πάντα κυρίαρχων συµφερόντων, στο πλαίσιο του
καπιταλιστικού συστήµατος. Σ’ αυτό το πλαίσιο και µε αυτή τη στόχευση, οι
κρατικοί µηχανισµοί (ευρωπαϊκός και εθνικός) διαδραµατίζουν το ρόλο που τους
«αναλογεί» µε διάφορους τρόπους: η «ηλεκτρονική διακυβέρνηση» είναι ένας απ’
αυτούς.
2.4 Θεσµικές αλλαγές για την υλοποίηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
Προκειµένου να εκσυγχρονιστεί ο ∆ηµόσιος τοµέας και να επιτελέσει
ουσιαστικό ρόλο στην πορεία της ελληνικής κοινωνίας προς την ΚτΠ, θεωρήθηκε
αναγκαίο να υπάρξουν οι παρακάτω θεσµικές αλλαγές (ΥΠ.ΕΘ.Ο., 2002: 27):
• Ενίσχυση υπηρεσιών στρατηγικού σχεδιασµού, συντονισµού και εποπτείας
της υλοποίησης των επιµέρους δράσεων
• Εξασφάλιση επιτελικού συντονισµού της ανάπτυξης της πληροφορικής στο
∆ηµόσιο Τοµέα.
• ∆ηµιουργία Επιτροπών Πληροφορικής σε κάθε Υπουργείο.
• Ανάπτυξη συστηµάτων πληροφορικής µε βάση συγκεκριµένα τεχνικά,
λειτουργικά, οργανωτικά και διοικητικά πρότυπα
• Εναλλακτικοί τρόποι υλοποίησης έργων πληροφορικής. Απλοποιούνται οι
διαδικασίες υλοποίησης έργων πληροφορικής, εισάγεται σταδιακά, µέσα
από διαδικασίες ανοιχτής διαβούλευσης των φορέων του δηµόσιου τοµέα
και των εταιριών πληροφορικής, το σχήµα της ανάθεσης εργασιών σε
τρίτους (outsourcing) και η περιγραφή εργασιών σε επίπεδο παρεχόµενης
υπηρεσίας (service level).
• Συστηµατοποίηση των προµηθειών πληροφορικής. Μελετάται η
καθιέρωση της προµήθειας τυποποιηµένων προϊόντων και υπηρεσιών
πληροφορικής µέσω προγραµµατικών συµφωνιών
• ∆ιαµόρφωση κανονιστικού πλαισίου για τη δηµιουργία, διακίνηση και
επεξεργασία πληροφοριών στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα
• Ειδικότερες θεσµικές ρυθµίσεις για τη διασφάλιση του απορρήτου, την
ηλεκτρονική υπογραφή, την προστασία του πολίτη, την προστασία των
πνευµατικών δικαιωµάτων, την τηλε-εργασία, κλπ.
• Καθιέρωση προτύπων και µητρώων τα οποία διευκολύνουν την ανάπτυξη
της αγοράς
• Ενηµέρωση των πολιτών και των επιχειρήσεων για τις νέες τεχνολογίες µε
κατανοητό τρόπο, ώστε να αρθούν οι όποιες επιφυλάξεις και φοβίες.
• ∆ηµιουργία υγιούς πλαισίου λειτουργίας της αγοράς πληροφορικής µε
εξασφάλιση συνθηκών ελεύθερου ανταγωνισµού και µε άρση
αντικινήτρων για επενδύσεις.
•
Σταδιακή καθιέρωση ηλεκτρονικών συναλλαγών µε τις δηµόσιες
υπηρεσίες (π.χ. σε θέµατα φορολογίας, κρατικών προµηθειών κλπ) και,
γενικότερα, νέων λειτουργιών στην οικονοµία, όπως το ηλεκτρονικό
εµπόριο.
Όσον αφορά ειδικά τη ρύθµιση για τους εναλλακτικούς τρόπους υλοποίησης
έργων πληροφορικής και τις διαδικασίες outsourcing, έχουµε να παρατηρήσουµε
ότι εγκυµονεί αρκετούς κινδύνους. Η εµπλοκή ιδιωτικών επιχειρήσεων στην
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υλοποίηση τέτοιων έργων για λογαριασµό του δηµοσίου θα αυξήσει πιθανότατα το
κόστος18 αφού ο βασικός σκοπός της οποιασδήποτε επιχείρησης είναι το κέρδος.
Συνήθως οι εκτός δηµοσίου προµηθευτές, µετά την εκτέλεση του έργου,
αναλαµβάνουν και την τεχνική υποστήριξη (επισκευές, αναβαθµίσεις, εκπαίδευση
προσωπικού, κλπ). Μια κερδοσκοπική επιχείρηση που έχει αναλάβει λοιπόν ένα
έργο, θα πρέπει βέβαια να το υλοποιήσει µε τρόπο αρκετά ποιοτικό ώστε να
καλύψει τις προσδοκίες του εντολέα της, αλλά ταυτόχρονα όχι εντελώς ποιοτικό
και τελειοποιηµένο, προκειµένου να διατηρεί έτσι τη δυνατότητα συνεχούς
συναλλαγής µε τον εντολέα (για συντήρηση, επισκευές κλπ). Τελικά, τις συνέπειες
αυτής της συναλλαγής θα τις υποστεί ο πολίτης, ο οποίος καλείται να καλύψει το
συνολικό κόστος του έργου.
Όσον αφορά το κανονιστικό πλαίσιο για τη δηµιουργία, διακίνηση και
επεξεργασία πληροφοριών στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, το οποίο
διαµορφώνεται σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές της Ε.Ε., εκτιµούµε ότι
είναι πολύ σηµαντική ρύθµιση για την ανταλλαγή των πληροφοριών και
γενικότερα για την επικοινωνία µεταξύ των δηµοσίων και ιδιωτικών φορέων, και
µάλιστα θα πρέπει να τεθεί σε άµεση προτεραιότητα, ώστε όταν οι δηµόσιες
υπηρεσίες φτάσουν σταδιακά σε επαρκές επίπεδο οργάνωσης και λειτουργίας, να
γνωρίζουν ήδη το πλαίσιο (κώδικα) µέσα στο οποίο θα λειτουργήσουν.
Υπενθυµίζουµε δε ότι το Ε.Σ. έχει επανειληµµένα τονίσει την ανάγκη άµεσης
µεταφοράς της κοινοτικής νοµοθεσίας στο εθνικό δίκαιο, για να διαµορφωθεί αυτό
το κανονιστικό πλαίσιο.
Γενικότερα, εκτιµούµε ότι όλες οι προαναφερθείσες δράσεις απαιτούν πολύ
χρόνο για να υλοποιηθούν και πολύ περισσότερο για να δοκιµαστούν και να
«ωριµάσουν», ώστε να είναι και αποτελεσµατικές. Σηµειώνουµε δε ότι, από το
1999 που τέθηκαν επι τάπητος οι εν λόγω ρυθµίσεις µέχρι σήµερα, πολλές δεν
έχουν υλοποιηθεί. Η εµπειρία αυτής της περιόδου απέδειξε ότι για να τεθούν σε
εφαρµογή απαιτούν υπέρογκα ποσά, τα οποία δεν είναι δυνατόν να εξασφαλισθούν
από κοινοτικές επιχορηγήσεις. Το οικονοµικό βάρος αυτών των επενδύσεων θα
κληθεί λοιπό να το επωµιστεί ο έλληνας φορολογούµενος. όµως, από το 2000 και
µετά, η οικονοµική θέση των φορολογουµένων έχει επιδεινωθεί και πιθανότατα ο
«πολίτης» δε θα δεχθεί περαιτέρω επιδείνωση, προκειµένου να στηρίξει αυτές τις
δράσεις.
2.5 Οι µηχανισµοί εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων
Σύµφωνα µε τις ανακοινώσεις της Ε.Επ., η ευρωπαϊκή πολιτική για την
οργάνωση των δηµοσίων υπηρεσιών ήταν εξ αρχής προσανατολισµένη στην
δηµιουργία ενός συστήµατος παροχής πληροφοριών και υψηλής ποιότητας
υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, πλήρως τυποποιηµένου, το
οποίο αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει το ∆ιαδίκτυο θα µπορούσε να
µειώσει τη γραφειοκρατία. Χαρακτηριστικά, στο κείµενο «Προς την Ευρώπη της
Γνώσης» (Ε.Επ. 2002γ:16) αναφέρεται ότι «η βασική ιδέα που προωθεί η
18

Για τη σχεδίαση ενός έργου «eGov», όπως αποκαλείται, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το «ολικό
κόστος κτήσης», που περιλαµβάνει το κόστος της αρχικής προµήθειας ενός πληροφοριακού
συστήµατος, αλλά και τα πολύ µεγαλύτερα κόστη χρήσης και συντήρησης, δηλαδή, τα κόστη
ανάπτυξης, υποστήριξης, εκπαίδευσης προσωπικού (και χρηστών γενικότερα), ανάνηψης από
πιθανή απώλεια υλικού και δεδοµένων, απαξίωσης του υλικού και των εφαρµογών (Καρούνος
2003:6).
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πρωτοβουλία eGovernment είναι ότι χρησιµοποιώντας τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες
δεν χρειάζεται να περιµένει κανείς τη σειρά του για να εξυπηρετηθεί και ότι,
εποµένως, η εύκολη ηλεκτρονική πρόσβαση στις δηµόσιες υπηρεσίες θα
απαλλάξει το κοινό από τις ουρές και την ταλαιπωρία».
Αναλυτικότερα, ο στόχος της Ε.Ε. για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των
πολιτών και των επιχειρήσεων αφορούσε 20 βασικές υπηρεσίες, που είναι οι εξής
(ο.π.:16-17):
∆ηµόσιες υπηρεσίες για τους πολίτες:
1. Φόρος εισοδήµατος: υποβολή δήλωσης, αποστολή εκκαθαριστικού
2. Υπηρεσίες ανεύρεσης εργασίας µέσω των οργανισµών απασχόλησης
3. Παροχές κοινωνικής ασφάλισης
♦ Επιδόµατα ανεργίας
♦ Οικογενειακά επιδόµατα
♦ Ιατρικές δαπάνες (επιστροφή εξόδων ή άµεση καταβολή)
♦ Φοιτητικά επιδόµατα
4. Προσωπικά έγγραφα (διαβατήριο και άδεια οδήγησης)
5. Ταξινόµηση αυτοκινήτου (νέα, µεταχειρισµένα και εισαγόµενα
αυτοκίνητα)
6. Οικοδοµική άδεια
7. ∆ήλωση στην αστυνοµία (π.χ. σε περίπτωση κλοπής)
8. ∆ηµόσιες βιβλιοθήκες (κατάλογοι, εργαλεία έρευνας)
9. Πιστοποιητικά (γεννήσεως, γάµου): αίτηση και παραλαβή
10. Εγγραφή σε ανώτερη/ανώτατη σχολή
11. Αναγγελία µετακόµισης (αλλαγή διεύθυνσης)
12. Υπηρεσίες υγείας (π.χ. πληροφορίες µε διαλειτουργικό τρόπο για τη
διαθεσιµότητα υπηρεσιών σε διάφορα νοσοκοµεία, ραντεβού σε
νοσοκοµεία)
∆ηµόσιες υπηρεσίες για τις επιχειρήσεις:
13. Κοινωνική ασφάλιση των εργαζοµένων
14. Φόρος επιχειρήσεων: υποβολή δήλωσης, αποστολή εκκαθαριστικού
15. ΦΠΑ: υποβολή δήλωσης, αποστολή εκκαθαριστικού
16. Καταχώριση νέας εταιρείας
17. Υποβολή στοιχείων στις στατιστικές υπηρεσίες
18. Τελωνειακές δηλώσεις
19. Άδειες σχετικές µε το περιβάλλον (και υποβολή αναφορών)
20. ∆ηµόσιες προµήθειες
Στην Ελλάδα για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών στα πλαίσια του
Ε.Π. για την ΚτΠ, είχαν σχεδιαστεί τα παρακάτω έργα αναδιάρθρωσης του
δηµοσίου τοµέα (ΥΠ.ΕΘ.Ο. 2003:15):
Α) ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (Κ.Ε.Π)
∆ηµιουργία ΚΕΠ, για να αποτελέσουν τα «ενιαία σηµεία» επικοινωνίας και
συναλλαγής του κράτους µε τον πολίτη, σε κάθε δήµο, µε υποστήριξη back office
(τεχνική υποστήριξη των ΚΕΠ από αρµόδιες υπηρεσίες), ώστε να αυξηθεί
ουσιαστικά ο αριθµός των ηλεκτρονικά παρεχοµένων υπηρεσιών προς τον πολίτη
και τις επιχειρήσεις.
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Β) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Αφορά το έργο «Ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα περιφερειών και
τη χρηµατοδότηση των έργων για το Πληροφοριακό σύστηµα οργάνωσης
Νοµαρχιών στις εξής λειτουργικές περιοχές: ∆ηµόσια Υγιεινή, ΒιοµηχανίαΕµπόριο, Πολεοδοµία, Μεταφορές.
Γ) «ΣΥΖΕΥΞΙΣ»
Το "ΣΥΖΕΥΞΙΣ" αποτελεί τυπικό έργο παροχής τηλεπικοινωνιακών και
τηλεµατικών υπηρεσιών µεγάλης έκτασης και κλίµακας. Καλύπτει το σύνολο της
Ελληνικής Επικράτειας, µε παρουσία σε περίπου 1800 σηµεία. Αναφέρεται σε
Φορείς του Ελληνικού ∆ηµόσιου Τοµέα, οι ανάγκες των οποίων δεν περιορίζονται
σε απλές τηλεφωνικές συνδέσεις αλλά περιλαµβάνουν και προηγµένες υπηρεσίες
φωνής, δεδοµένων και εικόνας. Στόχος είναι να διαµορφωθεί το Εθνικό ∆ίκτυο της
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, το οποίο θα προσφέρει στους φορείς που εντάσσονται σε
αυτό υπηρεσίες όπως (ΥΠ.ΕΘ.Ο. 2005:28-31):
♦ ∆ιασύνδεση σε ένα Ενιαίο ∆ίκτυο ∆εδοµένων και φωνής περί των 2000
φορέων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
♦ Ευρυζωνικές υπηρεσίες πρόσβασης στο Internet και υπηρεσίες
Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου
♦ ∆ιαδικτυακή Πύλη µε υπηρεσίες «προστιθέµενης αξίας» (π.χ Υπηρεσίες
καταλόγου, εφαρµογές τηλεσυνεργασίας κ.λ.π) σε όλους τους φορείς της
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
♦ Υποδοµή ασφάλειας για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών
♦ Ηλεκτρονικό σύστηµα Τηλεκπαίδευσης (Σύγχρονης και Ασύγχρονης)
♦ Υπηρεσίες Τηλεδιάσκεψης
♦ ∆ωρεάν τηλεφωνία τόσο µεταξύ των Υπηρεσιών του Φορέα, όσο και για
όλες τις συνδεδεµένες Υπηρεσίες.
∆) TAXISNET 2
Στόχος είναι ο αυξηµένος βαθµός ηλεκτρονικής αλληλεπίδρασης των
πολιτών µε το φορολογικό σύστηµα, µε συνέπεια την εξοικονόµηση χρόνου και
χρήµατος για τον φορολογούµενο και για το Υπουργείο και την αύξηση της
αποτελεσµατικότητας και της ταχύτητας του φορολογικού συστήµατος. Στα
πλαίσια του έργου αναπτύσσονται:
♦ Εφαρµογές για την ασφαλή και αξιόπιστη παροχή ηλεκτρονικών
υπηρεσιών και συναλλαγών προς τους Φορολογούµενους, ισοδύναµων
µε αυτές που παρέχονται στις ∆ΟΥ.
♦ Σύστηµα που θα επιτρέπει την ασφαλή, αξιόπιστη και ενήµερη
διασύνδεση των δεδοµένων του διαδικτυακού κόµβου TAXISNet µε τη
βάση δεδοµένων TAXIS
♦ ∆ικτυακός κόµβος για την εξυπηρέτηση των χρηστών των ηλεκτρονικών
υπηρεσιών (TAXISnet), µε ενηµερωτικό υλικό και επικοινωνιακά
εργαλεία για την πληροφοριακή υποστήριξη του Πολίτη.
♦ Αναβαθµισµένη τεχνολογική υποδοµή για την παροχή αξιόπιστων
ηλεκτρονικών υπηρεσιών φορολογικής εξυπηρέτησης σε αυξανόµενο
αριθµό πολιτών
Ε) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Οι προµήθειες στο δηµόσιο τοµέα είναι ένας κοινωνικά ευαίσθητος τοµέας
µε σηµαντικές επιπτώσεις στην λειτουργία τόσο των ιδιωτικών επιχειρήσεων όσο
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και των δηµόσιων υπηρεσιών. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις -προµηθευτές του
δηµοσίου ανέρχονται σε 400-500 και εξυπηρετούν περί τις 200 δηµόσιες
υπηρεσίες. Συνολικά, κάθε χρόνο διακινούνται 4500 κωδικοί προϊόντων διαφόρων
κατηγοριών (είδη διατροφής, χαρτικά, πλαστικά, έπιπλα, ηλεκτρικός εξοπλισµός,
φαρµακευτικά
προϊόντα,
στρατιωτικός,
αθλητικός,
βιοµηχανικός,
τηλεπικοινωνιακός ερευνητικός εξοπλισµός, φωτογραφικά είδη, µέσα µεταφοράς,
αναλώσιµα, είδη κατασκευής, είδη πρώτης ανάγκης) συνολικής αξίας περί τα 3,5
δισ. €. Η ηλεκτρονικοποίηση του συστήµατος των δηµόσιων προµηθειών θα
συντελέσει σε:
♦ Αύξηση της ταχύτητας διεκπεραίωσης των αιτήσεων αγοράς και των
παραγγελιών
♦ Συνάθροιση των παραγγελιών για την αξιοποίηση της αγοραστικής
δύναµης του κάθε Οργανισµού (καλύτερες τιµές στα ευρέως
χρησιµοποιούµενα υλικά και µείωση του διαχειριστικού κόστους που
προκύπτει από την κατάτµηση των αγορών).
♦ Κεντρική διαχείριση και έλεγχο των προµηθειών κάθε Οργανισµού από
την ελέγχουσα (για κάθε υλικό) υπηρεσία.
ΣΤ) «ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΕΙΣΘΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ»
Το
Πρόγραµµα
«Αυτο∆ιοικείσθε
Ηλεκτρονικά»
αφορά
την
ηλεκτρονικοποίηση των λειτουργιών των δήµων, µε στόχο την αναβάθµιση των
παρεχόµενων υπηρεσιών προς τον πολίτη. Μέσω αυτού του Προγράµµατος θα
παρέχονται τυποποιηµένα πακέτα εξοπλισµού και υπηρεσιών ανάλογα µε το
µέγεθος του κάθε δήµου, τις ανάγκες και την υφιστάµενή του κατάσταση από
πλευράς ανάπτυξης πληροφοριακών συστηµάτων.
Με βάση την επαγγελµατική εµπειρία µας όσον αφορά τις συναλλαγές µε
τις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες, θα λέγαµε ότι αν και έχουν βελτιωθεί τα τελευταία
χρόνια, αυτές αντιµετωπίζουν µεγάλες δυσκολίες στη µεταξύ τους συνεργασία και
στην ανταλλαγή πληροφοριών. Εντούτοις, οι επίσηµες προβλέψεις το 2002
ανέφεραν ότι ως το 2005 θα είχε εξασφαλιστεί η πλήρης ηλεκτρονική επικοινωνία
µεταξύ πολιτών, επιχειρήσεων και δηµοσίων υπηρεσιών (ΥΠ.ΕΘ.Ο. 2002:26).
Όπως επισηµάναµε ήδη, οι ίδιες επίσηµες πηγές τόνιζαν κυρίως την έλλειψη
σύγχρονων λειτουργικών συστηµάτων (ικανών να εξασφαλίζουν την οµαλή και
ασφαλή ανταλλαγή δεδοµένων) και εκτιµούσαν ότι αυτή έχει σαν αποτέλεσµα την
ταλαιπωρία των πολιτών, οι οποίοι για να διεκπεραιώσουν µια υπόθεσή τους
χρειάζεται να απευθυνθούν σε διάφορες υπηρεσίες και συχνά καλούνται να
επαναλάβουν την ίδια ακριβώς διαδικασία κάθε φορά που θέλουν να
διεκπεραιώσουν την ίδια ή άλλη υπόθεση (ο.π.:25-26). Κατά την άποψή µας, τα εν
λόγω προβλήµατα αντανακλούν την ανωριµότητα του συνολικού συστήµατος
λειτουργίας των δηµοσίων υπηρεσιών. καθώς και την ελλιπή επικοινωνία και
ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ των υπηρεσιών. Το κύριο πρόβληµα εντοπίζεται στη
διαχείριση των πληροφοριών που διαθέτουν οι υπηρεσίες. Ενώ δηλαδή είναι
κάτοχοι τεράστιου όγκου πληροφοριών από προηγούµενες συναλλαγές, δεν έχουν
την ικανότητα ή τη δυνατότητα να τις επαναχρησιµοποιήσουν χωρίς την
προσέλευση (και τον επακόλουθο συνωστισµό) των πολιτών στις υπηρεσίες. Αυτά
τα ζητήµατα όµως, δε µπορούν να λυθούν µόνο µε την προµήθεια και
εγκατάσταση εξελιγµένων πληροφοριακών συστηµάτων και δικτύων, αλλά
χρειάζονται αλλαγές στην οργάνωση και στον τρόπο λειτουργίας των ίδιων των
υπηρεσιών.
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Η στρατηγική για την ΚτΠ, παράλληλα µε το στόχο που έθετε ως το 2005
για εξοπλισµό όλων των δηµοσίων υπηρεσιών µε σύγχρονα λειτουργικά
συστήµατα, προέβλεπε τη δικτύωση και ηλεκτρονική ενοποίηση των υπηρεσιών
ώστε να δηµιουργηθεί η µία και µοναδική υπηρεσία εξυπηρέτησης του πολίτη
(one-stop services) δηλαδή τα ΚΕΠ (ΥΠ.ΕΘ.Ο. 2002:26). Όµως ως το τέλος του
2004, δεν είχε επιτευχθεί ούτε αυτός ο δεύτερος στόχος (ΥΠ.ΕΘ.Ο. 2005:80).
Βέβαια τα δηµιουργηθέντα ΚΕΠ λειτουργούν προς αυτή την κατεύθυνση και
έχουν επιτύχει ως ένα βαθµό αυτό το στόχο, αλλά ακόµα και σήµερα δεν έχουν τη
δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις δηµόσιες υπηρεσίες. Συγκεκριµένα, δεν έχει
επιτευχθεί η ενοποίηση των βάσεων δεδοµένων όλων των υπηρεσιών, ακόµα δε
και η ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ τµηµάτων της ίδιας υπηρεσίας είναι
δυσχερής και πολλές φορές αδύνατη. Ένα τέτοιο παράδειγµα αποτελεί η Υπηρεσία
του Ι.Κ.Α. Το τµήµα µητρώου του Ι.Κ.Α. ήταν (όχι τυχαία) το πρώτο που
εξοπλίστηκε µε σύγχρονα µηχανογραφικά συστήµατα και νέες τεχνολογίες
δίνοντας τη δυνατότητα στον κάθε ενδιαφερόµενο εργοδότη, να υποβάλλει
ηλεκτρονικά την Α.Π.∆. και να πληρώνει ηλεκτρονικά τις εισφορές του. Επίσης,
έδωσε τη δυνατότητα κατάργησης των καρτελών ενσήµων και την αντικατάστασή
τους µε νέες, που εκδίδονται απευθείας από το µηχανογραφικό σύστηµα, το οποίο
υπολογίζει τις καταβαλλόµενες εισφορές και τα ένσηµα των εργαζοµένων.
Παρόλα αυτά, το σύστηµα (όπως µας ανέφερε προϊσταµένη τέτοιου τµήµατος του
ΙΚΑ) αδυνατεί να υπολογίσει συνολικά τα ένσηµα ενός εργαζόµενου που
προέρχονται από διαφορετικά καταστήµατα του ΙΚΑ κατά συνέπεια για να εκδοθεί
η σχετική βεβαίωση, πρέπει ο ενδιαφερόµενος να απευθυνθεί σε κάποιο
κατάστηµα του Ιδρύµατος µε όλες τις καρτέλες ενσήµων του και να περιµένει
αρκετές ηµέρες για να υπολογιστεί το σύνολο και να του χορηγηθεί η επιθυµητή
βεβαίωση.
Ανάλογα παράδειγµατα θα µπορούσαµε να αντλήσουµε από όλες τις
∆ηµόσιες Υπηρεσίες, µε µοναδική εξαίρεση, ως ένα βαθµό, τη ∆ηµόσια
Οικονοµική Υπηρεσία (ΥΠ.ΕΘ.Ο. 2003:21).
Αυτό που πρέπει να επισηµανθεί εδώ είναι ότι η στρατηγική που
διατείνεται πως έχει ως επίκεντρο τον πολίτη και την εξυπηρέτησή του,
πρωταρχικά εκσυγχρονίζει τις υπηρεσίες και τα τµήµατα των υπηρεσιών που
έχουν άµεση σχέση µε την είσπραξη φόρων, εισφορών και οποιωνδήποτε άλλων
εσόδων προερχόµενων από τους πολίτες. Άρα µπορούµε να συµπεράνουµε ότι µια
τέτοια στρατηγική εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο τη δηµοσιονοµική πολιτική και
δευτερευόντως την κοινωνική.

2.6 Η δυνατότητα πρόσβασης στις δηµόσιες πληροφορίες
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, πλανάται µια αισιόδοξη άποψη, ότι η
ελεύθερη και εύκολη πρόσβαση στις δηµόσιες πληροφορίες, από κάθε
ενδιαφερόµενο πολίτη και επιχειρηµατία, εξασφαλίζει τον έλεγχο στις πολιτικές
διακυβέρνησης και συνακόλουθα τη διαφανή λειτουργία του κράτους.
Αδιαµφισβήτητα, η δυνατότητα πληροφόρησης και ελέγχου, από την πλευρά του
πολίτη, των διαφόρων κρατικών µηχανισµών αυξάνει τις πιθανότητες διαφανούς
διακυβέρνησης και διευθέτησης υποθέσεων που άπτονται του δηµοσίου
ενδιαφέροντος (π.χ. η διαδικασία που ακολουθείται για τη δηµοπράτηση των
δηµοσίων έργων). Πρέπει όµως να παρατηρήσουµε, αφενός, ότι αυτή η
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δυνατότητα δεν εξασφαλίζει κιόλας τη διαφάνεια. Αφετέρου, ακόµα και όταν
εξασφαλίζεται διαφάνεια, ο πολίτης µπορεί να περιορίζεται στο ρόλο του θεατή,
χωρίς να έχει πραγµατικά πρόσβαση και επιρροή στα κέντρα λήψης αποφάσεων
(π.χ. δε µπορεί να γνωµοδοτήσει για τη διαδικασία που ακολουθείται για τη
δηµοπράτηση των δηµοσίων έργων, ούτε για το νοµοθετικό πλαίσιο στο οποίο
στηρίζεται η διαδικασία).19
Πάντως τα σχέδια της ελληνικής κυβέρνησης για την ηλεκτρονική
διακυβέρνηση, προέβλεπαν την ανάπτυξη µηχανισµών και κέντρων όπου ο κάθε
ενδιαφερόµενος πολίτης θα µπορούσε να έχει πρόσβαση στις δηµόσιες
πληροφορίες ακόµα και αν ο ίδιος δεν είχε τη δυνατότητα και τη γνώση να κάνει
χρήση των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής. Με αυτό το σκεπτικό
δηµιουργήθηκαν τα Κ.Ε.Π. υποστηριζόµενα από τους κατά περίπτωση αρµόδιους
φορείς (Υπουργεία, ∆ηµόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. κλπ), καθώς και µια πλειάδα
ιστοχώρων στο internet, όπου ο κάθε πολίτης µπορεί να πληροφορείται και να
συναλλάσσεται µε το ∆ηµόσιο για επιµέρους ζητήµατα. Θεωρήθηκε ότι µε αυτό
τον τρόπο επιτυγχάνεται η απλοποίηση των διαδικασιών. Κάτι τέτοιο όµως δεν
έχει επιβεβαιωθεί µέχρι σήµερα. Από την επαγγελµατική εµπειρία µας όσον αφορά
τη λειτουργία αυτών των µηχανισµών, έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής:
1. Σε πρώτη φάση υπήρξε επιτακτική ανάγκη να απλοποιηθούν τα διάφορα
έντυπα ώστε η επεξεργασία τους να γίνεται ευκολότερα και γρηγορότερα.
Αυτό διευκόλυνε µεν τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες στην καταγραφή και
επεξεργασία των διαφόρων στοιχείων, από την άλλη όµως, σε πολλές
περιπτώσεις, η κωδικοποίησή τους είναι τόσο πολύπλοκη που ο
ενδιαφερόµενος δυσκολεύεται να την κατανοήσει και χρειάζεται να
καταφύγει σε ειδικό για τη συµπλήρωση ενός απλού εντύπου.
Αντιπροσωπευτικό παράδειγµα αποτελεί το έντυπο δήλωσης φορολογίας
εισοδήµατος Ε1 και τα συµπληρωµατικά του έντυπα: είναι αδύνατο για το
µέσο πολίτη να το συµπληρώσει χωρίς τη βοήθεια λογιστή. Επίσης, χωρίς
υπερβολή, ο µέσος πολίτης, δηλαδή ο πολίτης που έχει ένα µέσο
µορφωτικό επίπεδο, µόλις που µπορεί να συµπληρώσει χωρίς βοήθεια µία
απλή φόρµα αίτησης. Μία µεγάλη µερίδα του πληθυσµού που έχουν
χαµηλό µορφωτικό επίπεδο (π.χ. ηλικιωµένοι, κάτοικοι αποµακρυσµένων
περιοχών, αναλφάβητοι) αδυνατούν να εκτελέσουν ακόµα και αυτή την
πολύ απλή διαδικασία, πόσο µάλλον να αποκτήσουν πρόσβαση στις
ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τη διεκπεραίωση των συναλλαγών τους µε τις
δηµόσιες υπηρεσίες.
2. Ο όγκος των πληροφοριών είναι τόσο µεγάλος, ώστε οπωσδήποτε δε
µπορούµε να µιλάµε για πρόσβαση σε όλες. Έτσι όµως µένουν έξω από το
όλο σύστηµα επεξεργασίας οι πληροφορίες εκείνες που µπορεί να είναι
χρήσιµες και απαραίτητες για κάποιο ενδιαφερόµενο, αλλά για τις
δηµόσιες υπηρεσίες να µην είναι βαρύνουσας σηµασίας ώστε να τις
επεξεργαστούν και να τις συµπεριλάβουν στις βάσεις δεδοµένων τους. Για
παράδειγµα πληροφορίες για πολύ εξειδικευµένα επαγγέλµατα και τις
διαδικασίες έναρξης επιτηδεύµατος που πιθανόν να χρειαστούν. Βέβαια,
19

Βέβαια, δε µπορούµε να καταλήξουµε σε εύκολες γενικεύσεις, µιας και σε ορισµένους τοµείς,
όπως της προστασίας του περιβάλλοντος υφίσταται δικαίωµα πληροφόρησης, ενεργητικής και
παθητικής, των ευρωπαίων πολιτών. (Βλ. Σύµβαση Άαρχους 1998, οδηγία 90/313 ΕΟΚ και οδηγία
2003/4ΕΚ για την περιβαλλοντική πληροφόρηση [Σιούτη Γ. (2003), Εγχειρίδιο ∆ικαίου
Περιβάλλοντος, Αθήνα:Σάκκουλα, σελ.171-181, Κουτούπα-Ρεγκάκου Ε. (2005), ∆ίκαιο του
Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα, σελ.83-87]).
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πρόκειται για πληροφορίες που µπορεί να ενδιαφέρουν λίγους, αλλά,
σύµφωνα µε τα όσα έχουν εξαγγελθεί για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση
και την ισότητα των πολιτών, δεν πρέπει να αγνοούνται από το σύστηµα,
διότι έτσι οι ενδιαφερόµενοι αντιµετωπίζονται σαν πολίτες 2ης κατηγορίας,
µε λιγότερα δικαιώµατα. Όσον αφορά τα ΚΕΠ, οι στόχοι της κυβέρνησης,
(οι οποίοι ταυτίζονται εν µέρει µε τους στόχους της Λισσαβώνας) για
παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τον πολίτη και για δηµιουργία
περισσότερων θέσεων εργασίας, δε φαίνεται να έχουν επιτευχθεί
3. Βέβαια η λειτουργία των πολυάριθµων Κ.Ε.Π., από το 2003, προσέφερε
πολλά στην επικοινωνία µεταξύ πολιτών και ∆ηµοσίου, µε κυριότερη
συνεισφορά την έκδοση διαφόρων δηµοσίων εγγράφων, χωρίς οι πολίτες
να χρειάζεται να απευθυνθούν σε κάθε υπηρεσία ξεχωριστά. Όµως, µέχρι
σήµερα η συµβολή των Κ.Ε.Π. στην αναπτυξιακή πολιτική της χώρας
περιορίζεται ως αυτό το σηµείο. Στην ουσία αδυνατούν όπως
προαναφέραµε να παράσχουν υπηρεσίες και πληροφορίες αρµοδιότητας
όλων των δηµοσίων φορέων. Επίσης, αδυνατούν να διεκπεραιώσουν
πολύπλοκες διαδικασίες, όπως παρατηρούν οι ίδιοι οι υπάλληλοι. Εξάλλου,
οι θέσεις εργασίας που δηµιουργήθηκαν µε την ίδρυσή τους ήταν αρκετές,
αλλά δεν έλυσαν το πρόβληµα της ανεργίας. Θα λέγαµε µάλιστα ότι όσον
αφορά τις εργασιακές σχέσεις, η ίδρυση των ΚΕΠ είχε αρνητικές
επιπτώσεις, καθώς η θέση των εργαζοµένων σ’ αυτά παρέµενε δυσµενής
και επισφαλής για µεγάλο χρονικό διάστηµα, κατά το οποίο οι εργαζόµενοι
παρέµεναν απλήρωτοι ενώ εξακολουθούσαν να εργάζονται, διότι υπήρχε
διαφωνία µεταξύ κεντρικής ∆ιοίκησης και Ο.Τ.Α. για το ποιος θα αναλάβει
τις σχετικές δαπάνες. Η σχέση εκµετάλλευσης από την πλευρά των
κρατικών µηχανισµών προς τους εργαζόµενους είναι εδώ προφανής.
Ακόµα και σήµερα, το µεγαλύτερο ποσοστό των εργαζοµένων στα ΚΕΠ
δεσµεύονται από συµβάσεις έργου ως «εργολάβοι» (οκτώ ως δώδεκα
µηνών) που σε καµία περίπτωση δεν τους εξασφαλίζουν µονιµότητα.
Συµπερασµατικά, εκτιµούµε ότι ο κρατικός µηχανισµός, παρ’ όλες τις
µεταρρυθµίσεις και τις αλλαγές που έχει δεχθεί στα πλαίσια της ΚτΠ, δεν
προσφέρει αποτελεσµατικές και «σύγχρονες» υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις
επιχειρήσεις, πολύ περισσότερο, δεν έχει εκσυγχρονιστεί στο εσωτερικό του, όσον
αφορά τις εργασιακές σχέσεις και τις σχέσεις µεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών. Η
«ηλεκτρονική διακυβέρνηση» είναι ένας στόχος, ο οποίος ίσως στο µέλλον
επιτευχθεί, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να γίνουν ριζικές αλλαγές στον τρόπο
λειτουργίας του κρατικού µηχανισµού. Βεβαίως, δεν πρέπει να παραβλέψουµε το
γεγονός ότι η εισαγωγή των ΤΠΕ, όπου έχει επιτευχθεί και στο βαθµό που έχει
επιτευχθεί, έχει διευκολύνει τις συναλλαγές των πολιτών µε τις δηµόσιες
υπηρεσίες, αλλά µένουν να γίνουν ακόµα πολλά. Συγκεκριµένα έχει σχεδόν
ολοκληρωθεί ο εξοπλισµός τους µε σύγχρονα πληροφοριακά συστήµατα και η
ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο των περισσοτέρων απ’ αυτά. Μένει όµως να
οργανωθεί το πληροφοριακό περιεχόµενό αυτών των συστηµάτων και να
επιτευχθεί η σύνδεση και επικοινωνία µεταξύ των υπηρεσιών.
Όσον αφορά τους δηµόσιους υπάλληλους, θα λέγαµε ότι έχει επιτευχθεί ως
ένα βαθµό, ο στόχος της ελληνικής κυβέρνησης ως προς την κατάρτισή τους σε
θέµατα πληροφορικής. Ωστόσο, δεν έχει εξασφαλιστεί η ένταξη των υπαλλήλων
σε ένα ευρύτερο σύστηµα εργασίας και εκπαίδευσης στα πλαίσια της Κοινωνίας
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της γνώσης. Η γνώση που παρέχεται στους δηµόσιους υπάλληλους, (και στους
εργαζόµενους στον ιδιωτικό τοµέα, όπως θα δούµε στο επόµενο κεφάλαιο), είναι
αποσπασµατική και ελλιπής αν τη συγκρίνουµε µε τις προσδοκίες για
«µορφωµένους» εργαζόµενους. Κατά την άποψή µας, µια ουσιαστική αναβάθµιση,
ανάπτυξη και αξιοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων στο ∆ηµόσιο Τοµέα
µπορεί να επιτευχθεί µόνο στα πλαίσια ενός ευρύτερου σχεδίου αλλαγών, που θα
δίνει προτεραιότητα στην ουσιαστική βελτίωση της θέσης των εργαζοµένων και
της ποιότητας ζωής τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. «Κοινωνία της Γνώσης» και «Βασισµένη στη
γνώση οικονοµία».
Η έλευση της ε»ποχής της πληροφορικής» δηµιούργησε την ανάγκη
επαναπροσδιορισµού του ρόλου της παιδείας και κυρίως της «παραγωγής γνώσης»
παγκοσµίως. Τούτο αποτελεί γεγονός αδιαµφισβήτητο, αλλά και πεδίο
συγκρούσεων ως προς το περιεχόµενο της γνώσης που παράγεται, την προέλευσή
της και αξιοποίησή της στα πλαίσια του «ύστερου καπιταλισµού». Η «σύγχρονη»
εποχή και το «σύγχρονο» σύστηµα παραγωγής παρουσιάζουν την τάση σύνδεσης
οικονοµίας και γνώσης, µε την έννοια της «µετατόπισης της θέσης της γνώσης στο
επίκεντρο της παραγωγής, της οικονοµίας, της αναπαραγωγής και της ζωής
γενικότερα» (Γουίτλοκ-Καϊτατζή 2003:42). Έννοιες ως τώρα διαχωρισµένες,
τείνουν να γίνουν ταυτόσηµες υπό το πρίσµα της «βασισµένης στη γνώση
οικονοµίας». Αυτό συµβαίνει από τη στιγµή που το ίδιο το σύστηµα παραγωγής
εξελισσόµενο σε σύστηµα «ευέλικτης παραγωγής», απαιτεί όλο και πιο
επιτακτικά, να εντάξει στις υπηρεσίες του τη γνώση, µε την έννοια ότι επιβάλλει
την παραγωγή και διάδοση εκείνης της γνώσης που κρίνεται απαραίτητη για την
αναπαραγωγή του. «Το αντικείµενο της γνώσης δεν επικεντρώνεται πλέον στην
‘αναζήτηση της αλήθειας’, αλλά η γνώση προσανατολίζεται στην αναζήτηση
οικονοµικά αξιοποιήσιµης τεχνογνωσίας» (ο.π.:47)
Ο όρος «κοινωνία της πληροφορίας», που συναντάται στα κείµενα της Ε.Ε.
και στη σύγχρονη σχετική βιβλιογραφία, χρησιµοποιείται συχνότερα, έναντι του
όρου “κοινωνία της πληροφορικής”, για να δηλώσει την τάση σύνδεσης των ΤΠΕ
µε τη γνώση. Εκφράζει, κατά την άποψή µας, την έννοια της χρήσης ΤΠΕ, όχι ως
απλών εργαλείων, αλλά ως ολοκληρωµένου συστήµατος µηχανών µε
ενσωµατωµένη τεχνογνωσία, το οποίο χρησιµοποιείται για την παραγωγή αγαθών,
αλλά και για να παράγει γνώση (επεξεργασία πληροφοριών, µετάδοση γνώσεων,
κλπ) και το οποίο εξελίσσεται µέσω αυτής.
Η γενικότερη φιλοσοφία που τείνει να κυριαρχήσει παγκοσµίως (φυσικά
προερχόµενη από τις ανεπτυγµένες οικονοµικά κοινωνίες) θεωρεί ότι η γνώση
πρέπει να είναι προσανατολισµένη στη «νέα οικονοµία», όπως έχει διαµορφωθεί
µε την έλευση των νέων αυτοµατοποιηµένων συστηµάτων παραγωγής. Τούτο
σηµαίνει ότι χρήσιµη γνώση είναι η τεχνική-τεχνοκρατική γνώση, η οποία
προέρχεται από την επεξεργασία του τεράστιου όγκου πληροφοριών που
διακινούνται µέσω των ΤΠΕ, και υπηρετούν την εξέλιξη των ίδιων (των ΤΠΕ) και
της οικονοµίας. Το επόµενο βήµα είναι η προσαρµογή του εκπαιδευτικού
συστήµατος σ’ αυτήν την αντίληψη. Έτσι, σε πολλά επίσηµα κείµενα, αναφέρεται
η ανάγκη προσαρµογής του εκπαιδευτικού συστήµατος, ώστε να προετοιµάζει
νέους, δυνητικά εργαζόµενους, εφοδιασµένους µε δεξιότητες χειρισµού
πληροφορικής, ικανούς να υπηρετήσουν το νέο οικονοµικό σύστηµα (ΥΠ.ΕΘ.Ο.,
2002: 30). Ο νέος όρος που χρησιµοποιείται και αντανακλά την εν λόγω αντίληψη,
είναι λοιπόν η «βασισµένη στη γνώση οικονοµία».
Σ’ αυτό το θεωρητικό και ιδεολογικό πολιτικό πλαίσιο, το οποίο σε
ευρωπαϊκό επίπεδο συνοψίζεται µε τη «Στρατηγική της Λισσαβώνας», δίνεται
πολύ µεγάλη έµφαση στην έρευνα και την καινοτοµία, (όπως είδαµε στα
συµπεράσµατα των Ε.Σ. που εξετάσαµε στο κεφ. 1), θεωρώντας µάλιστα ότι
αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονοµική µεγέθυνση, την κοινωνική
ευηµερία και τη µετάβαση στην «κοινωνία της γνώσης». Με δεδοµένο ότι όλα τα
επιτεύγµατα της επιστήµης είναι αποτελέσµατα έρευνας, θα µπορούσαµε να
υποθέσουµε ότι το να δίνεται τόση µεγάλη σηµασία στην έρευνα, είναι προς
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όφελος της κοινωνίας στο σύνολό της. Όµως όταν η έρευνα προσανατολίζεται
κυρίως στην εύρεση καινοτόµων µεθόδων και µηχανισµών αύξησης της
παγκόσµιας παραγωγής προς όφελος του κεφαλαίου και όχι των εργαζοµένων,
µπορεί µεν να προκαλέσει εξέλιξη της κοινωνίας, αλλά είναι αµφίβολο αν θα
βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο της µεγάλης πλειονότητας των ανθρώπων που την
απαρτίζουν. Με αυτό το σκεπτικό, θα εξετάσουµε στο παρόν κεφάλαιο ορισµένα
ζητήµατα που αφορούν την «Κοινωνία της γνώσης» ή τη «Βασισµένη στη γνώση
Οικονοµία».

3.1 Γνώση και εργασία.
Πριν προχωρήσουµε στη σύνδεση της γνώσης µε την εργασία, θα πρέπει να
δούµε τι θεωρείται γνώση από τη σύγχρονη ιδεολογία και τι πραγµατικά είναι
γνώση. Για τους υποστηρικτές της «οικονοµίας της γνώσης», γνώση προκύπτει
από την επεξεργασία των πληροφοριών που παράγονται και διακινούνται µε τη
χρήση των νέων τεχνολογιών σε όλους τους τοµείς της ανθρώπινης
δραστηριότητας ή αλλιώς «γνώση απλώς σηµαίνει πρόσβαση στην τεχνολογία µε
την απόκτηση σχετικών δεξιοτήτων» (Βελισσαρίου 2005).
Για να κατανοήσουµε πόσο µπορεί να διαστρεβλώσει την πραγµατικότητα
µια γενικότητα όπως η προηγούµενη, κρίνουµε αναγκαίο να γίνει διαχωρισµός των
δύο εννοιών: πληροφορίας και γνώσης. Πληροφορία µε την πολύ γενική έννοια
του όρου, µπορεί να είναι οποιοδήποτε ερέθισµα ή µήνυµα δέχεται ο ανθρώπινος
νους αντιλαµβανόµενος τη γύρω απ’ αυτόν πραγµατικότητα (Καϊτατζή-Γουίτλοκ,
2003:27, 34). Ως τέτοια και µόνο όµως, η πληροφορία είναι αδύνατο να οδηγήσει
σε δράση.20 Για να αποτελέσει η πληροφορία χρήσιµο εργαλείο για τον άνθρωπο
και να µετατραπεί σε γνώση, πρέπει πρώτα απ’ όλα να επιλεγεί, από τον τεράστιο
όγκο των πληροφοριών, εκείνη που θα αποτελέσει το έναυσµα για περαιτέρω
επεξεργασία, ανάλογα µε το αποτέλεσµα που επιθυµεί ο ενδιαφερόµενος
(Γουίτλοκ-Καϊτατζή, 2003:33,43). Σε δεύτερη φάση λοιπόν πρέπει να την
επεξεργαστεί ο ενδιαφερόµενος, ώστε να προκύψουν συµπεράσµατα, να
επαναληφθεί (όπως το πείραµα) και τέλος να γίνει ευρέως αποδεκτό το
αποτέλεσµα (Φραγκοµιχελάκης, 2003, Γουίτλοκ-Καϊτατζή, 2003:44-45). Αυτή
είναι µια διαδικασία την οποία στην απλή της µορφή, ακολουθεί ο κάθε άνθρωπος
σε όλη τη διάρκεια της ζωής του και σχετίζεται µε το σύνολο των εµπειριών του.
όµως, όταν µιλάµε για γενικά παραδεκτή γνώση ή επιστηµονική γνώση, η
διαδικασία είναι πολύπλοκη και σε πολλές περιπτώσεις χρονοβόρα.
Αν θέλουµε λοιπόν να ορίσουµε τη γνώση, µπορούµε να πούµε ότι αυτή
είναι το αποτέλεσµα µιας εµπειρικής διαδικασίας, τεκµηριωµένης και ευρέως
αποδεκτής (Φραγκοµιχελάκης, 2003). Κατ’ αυτή την έννοια, η γνώση εµπεριέχει
20

Όπως αναφέρει ο Φραγκοµιχελάκης (2003: κεφ.1), ακολουθώντας σχετική ανάλυση του
Cornforth (1988:233), η γλώσσα χρησιµοποιείται για να θέτει ερωτήµατα και να προτείνει
απαντήσεις και αυτά τα ερωτήµατα δεν είναι µονάχα της ποικιλίας του “τι”, αλλά και της ποικιλίας
του “γιατί”. Αυτό συµβαίνει επειδή το ερώτηµα “γιατί;” εξαρτάται φυσικά από την ικανότητα της
άρνησης, αφού το “γιατί;” πηγαίνει µαζί µε το “γιατί όχι;”», άρα η απλή πρόσληψη του
ερεθίσµατος απαντά µόνο στο “τι”. «Οι πληροφορίες – που αποτελούν απαντήσεις σε ερωτήµατα
της ποικιλίας «τι;» – έχουν περιορισµένο χαρακτήρα σε σύγκριση µε τις γνώσεις – που αποτελούν
απαντήσεις σε ερωτήµατα της ποικιλίας «γιατί;» και «γιατί όχι;». Είναι λοιπόν απαράδεκτο να
συγχέουµε τις µεν µε τις δε ή να συγχέουµε την πληροφόρηση µε τη µετάδοση-απόκτηση γνώσεων.
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την πληροφορία, η οποία αποτελεί έννοια σαφώς πιο περιορισµένη. Η πληροφορία
υπεισέρχεται στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας παραγωγής γνώσης και µετά από
«επεξεργασία», οδηγεί στη γνώση. Η γνώση είναι κρίση που εκφέρεται δηµόσια
και γίνεται δεκτή ως αληθής και έγκυρη. Είναι λοιπόν «µια υπόθεση δηµόσια και
γι’ αυτό δεσµευτική» (σε αντίθεση µε τη γνώµη, που είναι και αυτή κρίση, αλλά
αποτελεί καθαρά προσωπική υπόθεση: αρχίζει και σταµατά σ’ αυτόν που την
εκφέρει) (ο.π.).
Η γνώση όµως δε µπορεί να ειδωθεί σαν έννοια ή διαδικασία αυτόνοµη και
απόλυτα αντικειµενική, αλλά σαν δυναµική διαδικασία κοινωνικά
προσδιορισµένη, η οποία επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες και εξελίσσεται
µέσα από τις επιδράσεις τους. Βασικά ζητήµατα που αφορούν τη γνώση είναι το
ποιος την εκµεταλλεύεται, ποιος τη διαµορφώνει, ποιος τη γνωρίζει, για ποιο
σκοπό τη χρησιµοποιούν και επιχειρούν να την αλλάξουν αυτά τα υποκείµενα.
Στην παρούσα εργασία µας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το ποιος έχει πρόσβαση στη
γνώση και σε ποιο βαθµό, και πρωτίστως ποιος ελέγχει τη γνώση και επιτρέπει υπό
όρους την πρόσβαση σ’ αυτήν.
Εστιάζοντας στη δυναµική φύση της γνώσης, τονίζουµε ότι αυτή είναι µια
διαδικασία επανάληψης και χρήσης της ήδη υπάρχουσας κάθε φορά γνώσης, η
οποία όµως εµπλουτίζεται µε νέα στοιχεία, διορθώνεται και αναπροσαρµόζεται
µέσα από εµπειρικές καταστάσεις, οδηγώντας κάθε φορά σε µεγαλύτερη
εµβάθυνσή της (Γουίτλοκ-Καϊτατζή, 2003:43-45). Άρα, η γνώση, για να
υφίσταται χρειάζεται τη δράση που θα την εξελίξει. Σύµφωνα µε τον Flores (1987,
όπως αναφέρεται στο Φραγκοµιχελάκη 2003). όλες οι γνωστικές λειτουργίες (και
η µνήµη) βασίζονται σε σχηµατικές παραστάσεις. Μια σχηµατική παράσταση
(schème) εκφράζει την «οργάνωση» η οποία χαρακτηρίζει µια πράξη (π.χ. την
οδήγηση αυτοκινήτου, το χειρισµό µιας εργαλειοµηχανής, κλπ.). Εφαρµόζεται και
επικαιροποιείται κάθε φορά που η σχετική πράξη πραγµατοποιείται σε παρόµοιες
καταστάσεις (π.χ., η σχηµατική παράσταση που αποκτήθηκε κατά την οδήγηση
ενός συγκεκριµένου αυτοκινήτου, µπορεί να εφαρµοστεί στην οδήγηση και άλλων
αυτοκινήτων). Κατά τη διάρκεια της εφαρµογής της, η σχηµατική παράσταση
αφοµοιώνει τα νέα στοιχεία που εµφανίζονται στην κάθε κατάσταση, ώστε να
µπορεί να «λειτουργεί». Έτσι συντελείται µια γνωστική διαδικασία. Αυτό σηµαίνει
ότι η γνώση είναι δράση: γνωρίζω σηµαίνει ότι δρω επί ενός αντικειµένου
εξοµοιώνοντάς το µε µια ορισµένη σχηµατική παράσταση (Φραγκοµιχελάκης,
2003).
Το ίδιο ακριβώς συµβαίνει και µε τις επαγγελµατικές γνώσεις, δηλαδή τις
γνώσεις που εφαρµόζουν και διαµορφώνουν οι εργαζόµενοι ασκώντας το
επάγγελµά τους. Οι γνώσεις αυτές εξελίσσονται καθώς εξελίσσεται και η ίδια η
εργασιακή διαδικασία. Εµπλουτίζονται, βελτιώνονται και παγιώνονται ως γενική
επαγγελµατική γνώση, που αποτελεί εφόδιο και µέσο διαπραγµάτευσης του
εργαζόµενου για την κατοχύρωση ή τη βελτίωση της θέσης του. Μέσα λοιπόν από
τη διαδικασία της εργασίας, η γνώση εξελίσσεται. Όταν όµως αυτή η γνώση µείνει
αχρησιµοποίητη για µεγάλο χρονικό διάστηµα, φθείρεται, εξασθενεί και τέλος
παροπλίζεται ως ξεπερασµένη (Φραγκοµιχελάκης, 2003). Αυτό µπορεί να συµβεί
ιδιαίτερα όταν ένας εργαζόµενος µείνει άνεργος για µεγάλο διάστηµα. Εφόσον
επανενταχθεί στην παραγωγική διαδικασία, καλείται να αποκτήσει νέες γνώσεις
και δεξιότητες, αλλά έχει ήδη χάσει εκείνες που κατείχε ως εργαζόµενος και µαζί
τους ένα µέσο διαπραγµάτευσης, γεγονός που τον φέρνει σε δυσµενή θέση έναντι
της εργοδοσίας. Αναγκάζεται να ξεκινήσει πάλι από την αρχή, να «προσαρµοστεί»
στις νέες συνθήκες και να δεχτεί τους όρους που ορίζει ο εργοδότης.
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Η γνώση που έχει ενσωµατωθεί στην παραγωγή, αποτελεί µέρος των
παραγωγικών δυνάµεων (Σταµάτης 2003:43). Ως τέτοια, αποτελεί επίσης
σηµαντικό παράγοντα στη διαµόρφωση των παραγωγικών σχέσεων. Καθίσταται,
όπως επισηµαίνει η Καϊταζή-Γουίτλοκ (2003:42), «κεφάλαιο αιχµής» και «µοχλός
νοµής» της εξουσίας και του πλούτου. Από τη µια πλευρά έχουµε τις γνώσεις και
τις πληροφορίες που έχουν ενσωµατωθεί στα µέσα παραγωγής (τεχνολογία) και
έχουν µετατραπεί σε τµήµα του κεφαλαίου, και απ’ την άλλη τις γνώσεις που
κατέχουν οι εργαζόµενοι (τεχνογνωσία). Αυτή η συνεχής ενσωµάτωση της γνώσης
στα µέσα παραγωγής και σήµερα στα υψηλής τεχνολογίας, έχει οδηγήσει σε
«αντικειµενοποίηση» όλο και περισσότερων γνώσεων (Φραγκοµιχελάκης, 2003).
Η κατοχή της γνώσης και της πληροφορίας αποτελεί µέσο πίεσης και από
τις δύο πλευρές: της εργοδοσίας απ’ τη µια, που κατέχει τα µέσα παραγωγής, και
της εργατικής δύναµης απ’ την άλλη, που δεν κατέχει τα µέσα παραγωγής, αλλά
έχει αποκτήσει σηµαντική τεχνογνωσία σχετική µε αυτά τα µέσα και και µε τη
χρήση τους στην παραγωγή. Η σχέση αυτή στη βάση της παραµένει
συγκρουσιακή. Κυρίως σήµερα που τα επιτεύγµατα της τεχνολογίας και η
εισαγωγή της εξελιγµένης πληροφορικής σε όλα τα στάδια και σε όλες τις µορφές
παραγωγής φαίνεται να απειλούν κατά πολλούς, την ίδια την ανθρώπινη εργασία.
Πράγµατι, υπάρχει ένας διάχυτος φόβος εκ µέρους των εργαζοµένων ότι η
τεχνολογία θα τους υποκαταστήσει, γι’ αυτό και πολλές φορές υπάρχει µια
αρνητική στάση έναντι των εξελιγµένων συστηµάτων παραγωγής.
Μπορεί τελικά η υψηλή τεχνολογία να αντικαταστήσει πλήρως την
ανθρώπινη συµµετοχή στην παραγωγή; Μονολεκτικά θα απαντούσε κανείς όχι.
Αλλά η απάντηση σε ένα τόσο πολύπλοκο ερώτηµα δεν είναι απλή, ούτε µπορεί να
δοθεί µέσα σε λίγες γραµµές. Θα λέγαµε όµως ότι η τεχνολογία από µόνη της δεν
είναι ικανή να εξελιχθεί και να αντιµετωπίσει ολοκληρωτικά την παραγωγική
διαδικασία. Ακόµα και τα πιο εξελιγµένα συστήµατα παραγωγής, που
υποκαθιστούν σε πολλά σηµεία την ανθρώπινη νοηµοσύνη είναι αδύνατο να
λειτουργήσουν χωρίς αυτήν. Η ανθρώπινη συµµετοχή λοιπόν στην παραγωγή
παραµένει η βασική παραγωγική δύναµη (Φραγκοµιχελάκης 2003). Ο φόβος της
υποκατάστασής της, καλλιεργείται κυρίως από την ίδια την εργοδοσία, ως απειλή
για να περιορίσει και να µειώσει τις αντιδράσεις από την πλευρά των
εργαζοµένων. Είναι µια µορφή άσκησης πίεσης και ελέγχου της εργατικής
δύναµης. Πάντως ο φόβος παραµένει, και είναι αυτός του περιορισµού των θέσεων
εργασίας και της ανεργίας.
Παράλληλα, η ανάγκη αναπαραγωγής της εργατικής δύναµης, βασικός
παράγοντας αναπαραγωγής του ίδιου του καπιταλιστικού συστήµατος, έχει
οδηγήσει τα τελευταία χρόνια στην υιοθέτηση νέων µορφών εργασίας, όπως η
«κυκλική εργασία». Με το όρο αυτό εννοείται η πρακτική σύµφωνα µε την οποία
οι εργαζόµενοι σε µία επιχείρηση επανατίθενται εκτός εργασίας και καταρτίζονται
ή επανεκπαιδεύονται, ενώ κατά την περίοδο αυτής της διαδικασίας,
αντικαθίστανται από άνεργους (Παπαβασιλείου 2000:1). Κατά την άποψή µας,
αυτή η πρακτική δίνει µεν τη δυνατότητα στον άνεργο να εργαστεί για µικρό
χρονικό διάστηµα, (και ενδεχοµένως αυτό να επαναληφθεί αρκετές φορές µέχρι να
βρει µόνιµη εργασία), όµως, το γεγονός ότι κάθε φορά τοποθετείται σε
διαφορετική εργασία µε διαφορετικές ίσως αρµοδιότητες και σε διαφορετικό
εργασιακό περιβάλλον, περιορίζει τις δυνατότητες αποκρυστάλλωσης γνώσεων
και δεξιοτήτων. Πρέπει να σηµειωθεί εδώ ότι η κυκλική εργασία διαφέρει από τις
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«αλυσίδες κινητικότητας»21 που ευνοούν την απόκτηση δεξιοτήτων και ενισχύουν
τη θέση του εργαζόµενου που συµµετέχει σ’ αυτές.
Η γνώση ενσωµατώνεται στην παραγωγική διαδικασία ανάλογα µε τις
ιστορικο-κοινωνικές συνθήκες (Φραγκοµιχελάκης, 2003). Είναι µια διαδικασία
δυναµική που, µε βάση αυτές τις συνθήκες, παίρνει άλλη µορφή και περιεχόµενο,
εξυπηρετεί διαφορετικό σκοπό κάθε φορά και συνδέεται πάντα µε τον
καταµερισµό εργασίας και τον ταξικό διαφορισµό που χαρακτηρίζουν κάθε
κοινωνικό σχηµατισµό (Σταµάτης, 2003: 45). Παρατηρούµε λοιπόν ότι οι
ιστορικο-κοινωνικές συνθήκες πριν από τη βιοµηχανική επανάσταση, δεν
καθιστούσαν αναγκαία την ενσωµάτωσή της γνώσης και των επιστηµών στην
παραγωγική διαδικασία, όπως συνέβη κατά τη διάρκεια και µετά από αυτή την
επανάσταση, µέχρι και σήµερα. Πάντως, η γνώση ήταν ζητούµενο σε όλες τις
κοινωνίες και σε ορισµένες αποτέλεσε βασικό µοχλό εξέλιξής τους, αφού µέσα απ’
αυτήν ο άνθρωπος κατάφερε να δαµάσει τη φύση, να διαµορφώσει ένα κατάλληλο
περιβάλλον διαβίωσης και να αναπτύξει τις τεχνικές και το πνεύµα του. Όµως
καµία άλλη εκτός από τη σύγχρονη κοινωνία δε διεκδικούσε τον τίτλο «κοινωνία
της γνώσης» (Φραγκοµιχελάκης, 2003). Φαίνεται ότι τούτο συµβαίνει διότι δίδεται
µέγιστη σηµασία στην αξιοποίηση και ενσωµάτωση των εξελισσόµενων γνώσεων
στην παραγωγική διαδικασία. Είναι βέβαια «φυσικό» να επιλέγονται εκείνες οι
γνώσεις που εξυπηρετούν τις οικονοµικοκοινωνικές συνθήκες κάθε φορά. Σήµερα,
µε την εξέλιξη του καπιταλιστικού κοινωνικοοικονοµικού σχηµατισµού και το
πέρασµα στα λεγόµενα «ευέλικτα» συστήµατα παραγωγής στα πλαίσια µιας
παγκόσµιας αγοράς, φαίνεται να επιλέγεται εκείνη η γνώση που εξυπηρετεί την
ανάπτυξη της τεχνολογίας της πληροφορίας και τη διάχυσή της µέσα από ένα
παγκόσµιο δίκτυο παραγωγής, σε τέτοιο βαθµό που να επιτρέπει τη συνοχή και
συνεργασία διαφορετικών και γεωγραφικά αποµακρυσµένων παραγωγικών
µονάδων. Η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας έχει συµβάλλει σε
µεγάλο βαθµό σ’ αυτή τη διαδικασία µετάδοσης γνώσεων και σύνδεσης των
επιµέρους διαδικασιών της παραγωγής, ακόµα και όταν αυτές λαµβάνουν χώρα σε
διαφορετικούς γεωγραφικά τόπους. Από πολλούς θεωρητικούς αυτή η εξέλιξη
ερµηνεύεται σαν το αποτέλεσµα της ανάγκης για δηµιουργία συνοχής ανάµεσα σε
πολυάριθµες διαδικασίες, που αναζητούσαν ένα νέο σύστηµα οργάνωσης και
ελέγχου της παραγωγής χωρίς τοπικές, περιφερειακές και εθνικές θεσµικές
δεσµεύσεις, ανάγκη που δηµιουργήθηκε στο τέλος της περιόδου του «φορντισµού»
(Χτούρης, 1997: 22).
Πάντως, στην «κοινωνία της γνώσης», ο κάθε άνθρωπος είναι
υποχρεωµένος να «µορφώνεται», να αποκτά γνώσεις, αλλά µόνο γνώσεις στενά
συνδεδεµένες µε την άσκηση του επαγγέλµατος, «επαγγελµατικές γνώσεις». Ο
εργαζόµενος καλείται πλέον να αφοµοιώσει τις γνώσεις εκείνες που του είναι
χρήσιµες για να ασκήσει το επάγγελµά του και καλείται να το κάνει καθ’ όλη τη
διάρκεια του επαγγελµατικού του βίου, για να µπορεί συνεχώς να προσαρµόζεται
στις συνθήκες που επιβάλλουν τα νέα συστήµατα παραγωγής. Η µόρφωσή του δεν
21

Οι «αλυσίδες κινητικότητας» αφορούν διαδικασίες κατά τις οποίες οι εργαζόµενοι, οι
επιχειρήσεις και οι διάφοροι εµπλεκόµενοι φορείς µιας περιοχής ή ενός κλάδου, αναπτύσσουν
δράσεις που επιτρέπουν την απόκτηση, από την πλευρά των εργαζοµένων, επαγγελµατικών
γνώσεων και δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια της επαγγελµατικής τους ζωής, καταλαµβάνοντας
αλυσιδωτά διαφορετικές θέσεις εργασίας. Μια τέτοια διεργασία ευνοεί τους εργαζόµενους, διότι
αποκτούν γνώσεις που πραγµατικά αµείβονται, τις επιχειρήσεις, διότι δεν επιβαρύνονται µε το
κόστος της επιπλέον κατάρτισης και τέλος την περιοχή ή τον κλάδο, διότι οι δεξιότητες που
αποκτώνται δε χάνονται, αλλά αξιοποιούνται µέσα στα πλαίσιά της. (Φραγκοµιχελάκης, 2003).
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αποσκοπεί στην απόκτηση γνώσεων µε την έννοια της γενικής παιδείας ή της
µόρφωσης που εκείνος θα επιλέξει, αλλά των κερµατισµένων γνώσεων που του
επιτρέπουν να εργάζεται σε συνθήκες που αλλάζουν, µε απασχόληση µη µόνιµη
(Φραγκοµιχελάκης, 2003, Κάτσικας & Σωτήρης 2003:59). Με άλλα λόγια, δεν τον
αφήνουν να κατέχει ολοκληρωµένη γνώση, για να ελέγχεται ευκολότερα από την
εργοδοσία. Υπό αυτή λοιπόν την πολύ περιορισµένη έννοια και µε αυτό τον
ιδιόµορφο τρόπο, συνδέεται η γνώση µε την εργασία και ταυτόχρονα µε την
εκπαίδευση. Η πολιτική της Ε.Ε. προς αυτή την κατεύθυνση αποκρυσταλλώνεται
στους στόχους που τέθηκαν στη Λισσαβώνα το Μάρτιο του 2000 (Ε.Σ., 2000:1213): µετατροπή των σχολείων και των κέντρων κατάρτισης σε πολυλειτουργικά
τοπικά κέντρα µάθησης και προώθηση της συνεργασίας τους µε επιχειρήσεις προς
αµοιβαίο όφελος, καθορισµός των νέων βασικών δεξιοτήτων που πρέπει να
παρέχει η διά βίου µάθηση (δεξιότητες πληροφορικής, ξένες γλώσσες, τεχνολογική
αντίληψη, επιχειρηµατικό πνεύµα και κοινωνικές δεξιότητες) και ανάπτυξη κοινής
ευρωπαϊκής µορφής βιογραφικών σηµειωµάτων, η οποία θα χρησιµοποιείται
εθελοντικά, ώστε να ευνοείται η κινητικότητα µε την ευκολότερη αξιολόγηση των
γνώσεων που έχουν αποκτηθεί, τόσο από τα ιδρύµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης
όσο και από τους εργοδότες.
Υπάρχει γενικά µια τάση να ωθείται το άτοµο προς την εκπαίδευση εκείνη
που θα το εντάξει αποτελεσµατικά στην παραγωγική διαδικασία, ενώ ταυτόχρονα
αποσυνδέει το εκπαιδευτικό σύστηµα από το παραγωγικό, µε την έννοια ότι
αφαιρεί από τον εργαζόµενο το δικαίωµα να απαιτεί επαγγελµατική
αποκατάσταση βάσει των τίτλων σπουδών και τον αποτρέπει από την εν γένει
διεκδίκηση επαγγελµατικών δικαιωµάτων (Φραγκοµιχελάκης, 2003). Μ’ αυτόν
τον τρόπο ο εργαζόµενος τείνει να γίνει πειθήνιο όργανο του κεφαλαίου. Η απειλή
της ανεργίας και η πίεση προς τα κάτω των µισθών (µέσω της αποσύνδεσης των
τίτλων σπουδών από τα επαγγελµατικά δικαιώµατα), έχουν ως αποτέλεσµα την
αύξηση της κερδοφορίας του κεφαλαίου και την επιδείνωση των όρων εργασίας σε
παγκόσµιο επίπεδο.
Άρα, στη «σύγχρονη» κοινωνία, το να ταυτίζεται η γνώση µε τις
επαγγελµατικές γνώσεις, οδηγεί σε τάση απόκτησης από την πλευρά των ατόµων
γνώσεων όχι γενικών, αλλά κυρίως αυτών των γνώσεων που θεωρούνται
απαραίτητες για την ύπαρξή τους ως «απασχολήσιµων» και ως ατόµων που πρέπει
να προσαρµοστούν και να λειτουργήσουν στα πλαίσια µιας καπιταλιστικά
οργανωµένης κοινωνίας ειδικότερα στα πλαίσια µικρότερων οµάδων, όπως αυτές
που αποτελούν το εργασιακό περιβάλλον. Στην τελευταία περίπτωση, η
ενσωµάτωση του ατόµου εξαρτάται από την επιτυχή αφοµοίωση όχι µόνο των
απαραίτητων γνώσεων, αλλά και από την ικανότητά του να ενσωµατωθεί στην
εργασιακή οµάδα και στην επιχείρηση (Φραγκοµιχελάκης, 2003). Με άλλα λόγια,
το απασχολήσιµο άτοµο, για να ενσωµατωθεί, οφείλει να (έχει την ικανότητα να)
αφοµοιώσει της επαγγελµατικές γνώσεις της συγκεκριµένης οµάδας και τις
«κοινωνικές δεξιότητες» που απαιτεί η επιχείρηση, πέρα από τις επαγγελµατικές
γνώσεις τις οποίες αυτό διαθέτει ήδη (προηγούµενες βασικές γνώσεις και
εµπειρία).
Η «γνώση» στη σύγχρονη καπιταλιστική κοινωνία παίρνει λοιπόν µια
διάσταση πολύ διαφορετική από την ευρεία έννοια του όρου. Ως επαγγελµατική
γνώση, ενσωµατώνεται στην εργασία και, δεδοµένου ότι η εργασία είναι
αντικείµενο συναλλαγής µεταξύ κατόχου της εργατικής δύναµης και εργοδότη, η
εν λόγω γνώση αποτελεί αντικείµενο συναλλαγής µεταξύ τους (Φραγκοµιχελάκης,
2003). Η γνώση λοιπόν που άλλοτε αποτελούσε στόχο του ανθρώπου για να
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κατανοήσει τη φύση και τον ίδιο τον άνθρωπο και να δώσει απαντήσεις στα
ερωτήµατά του, στη σύγχρονη κοινωνία, γίνεται εµπόρευµα που µετριέται και
κοστολογείται ανάλογα µε το πόσο βελτιώνει ή αυξάνει την κερδοφορία του
κεφαλαίου. Θα λέγαµε δηλαδή ότι η γνώση αποτελεί ένα εργαλείο στα χέρια του
κατόχου και του χρήστη, αλλά και αντικείµενο διεκδίκησης, εκ µέρους των
ιδιοκτητών των µέσων παραγωγής από τη µια πλευρά και των εργαζοµένων από
την άλλη. Τούτο το τελευταίο πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα, διότι αποτελεί αιτία
συγκρούσεων µεταξύ εργαζοµένων και εργοδοτών. Ο εργοδότης από τη µια
πλευρά κατέχει τα µέσα παραγωγής στα οποία έχει ενσωµατωθεί γνώση, την οποία
θεωρεί ότι του ανήκει, ενώ ταυτόχρονα επιθυµεί ο εργαζόµενος που χειρίζεται τα
µέσα παραγωγής να κατέχει µια ποσότητα γνώσεων ώστε να µπορεί να επιτύχει τη
µέγιστη δυνατή παραγωγή. ∆εν επιθυµεί όµως τη βελτίωση των γνώσεων του
εργαζόµενου και την περαιτέρω ειδίκευσή του, εάν αυτή του επιτρέπει να
διεκδικήσει περισσότερα δικαιώµατα και αύξηση του µισθού. Ο εργαζόµενος από
την άλλη, επιθυµεί τη βελτίωση των γνώσεών του, ώστε να µπορεί να ασκήσει
πίεση προς την εργοδοσία και ταυτόχρονα να νιώσει µεγαλύτερη ασφάλεια και
σιγουριά ότι δε θα «χάσει τη δουλειά του». Ο καθένας δηλαδή από την πλευρά του
προσπαθεί να ιδιοποιηθεί ή να ελέγχει την επαγγελµατική γνώση και τη θεωρεί ως
µέσο διαπραγµάτευσης και ως διακύβευµα ταξικής αντιπαράθεσης
(Φραγκοµιχελάκης 2003).

3.2. Οι µηχανισµοί µετάδοσης γνώσεων.
Η Ευρωπαϊκή πολιτική, ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 (κυρίως µε
τη ∆ιακήρυξη της Σορβόνης το 1998), είχε προσανατολιστεί προς την διαµόρφωση
εκπαιδευτικού συστήµατος (όλων των βαθµίδων), προσαρµοσµένου στις επιταγές
της «παγκόσµιας αγοράς». Το ζητούµενο δεν ήταν λοιπόν η οργάνωση ενός
σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήµατος µετάδοσης γνώσεων και ένταξης των
ατόµων στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, αλλά η µετάδοση γνώσεων
αναγκαίων για τη λειτουργία της αγοράς. Τις τελευταίες δεκαετίες, ο
προσανατολισµός αυτός είναι φανερός σε όλες τις εκφάνσεις της παιδείας. Το
πλαίσιο πολιτικής της Ε.Ε., όπως αναφέρεται στη στρατηγική της Λισσαβώνας,
περιλαµβάνει µέτρα και µεταρρυθµίσεις για όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, η
οποία πλέον επεκτείνεται σε διάρκεια και καλύπτει σχεδόν όλες τις ηλικίες του
ενεργού πληθυσµού, δηλαδή:
¾ Πρωτοβάθµια εκπαίδευση: βασική εκπαίδευση.
¾ ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση: σύνθετη εκπαίδευση µε επαγγελµατικές
κατευθύνσεις.
¾ Μεταδευτεροβάθµια εκπαίδευση:επαγγελµατική εξειδίκευση.
¾ Τριτοβάθµια εκπαίδευση: επιστηµονική ειδίκευση.
¾ ∆ια βίου µάθηση: συνεχής επαγγελµατική κατάρτιση.
Συγκεκριµένα, όπως έχουµε ήδη αναφέρει στον άξονα για την εκπαίδευση
και την κατάρτιση της «Στρατηγικής της Λισσαβώνας», το Ε.Σ. είχε επισηµάνει
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την αναγκαιότητα της προσαρµογής των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστηµάτων
στις νέες συνθήκες διαµόρφωσης µιας «κοινωνίας της γνώσης», λαµβάνοντας
όµως υπόψη την «εθνική ποικιλοµορφία». Ο συγκεκριµένος άξονας εστίαζε
κυρίως στη σπουδαιότητα για την οικονοµική µεγέθυνση και την απασχόληση, του
µοντέλου της «δια βίου µάθησης». Για να επιτευχθεί ο γενικός στόχος για την
εκπαίδευση και την κατάρτιση, το Ε.Σ. έθεσε τους παρακάτω επιµέρους στόχους
(Ε.Σ., 2000:12-13):
1. Ετήσια αύξηση των κατά κεφαλήν επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναµικό.
2. Υποδιπλασιασµό, ως το 2010, του αριθµού των ατόµων από 18 έως 24
ετών που δε συνεχίζουν την εκπαίδευση και την κατάρτισή τους µετά την
ολοκλήρωση του κύκλου της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
3. Οργάνωση των σχολείων και των κέντρων κατάρτισης σε τοπικά κέντρα
µάθησης, µε σύγχρονες µεθόδους, µε δικτύωση των σχολείων, των
ερευνητικών κέντρων, των κέντρων κατάρτισης και των επιχειρήσεων για
καλύτερη συνεργασία, και τη σύνδεση όλων των εκπαιδευτικών κέντρων
µε το διαδίκτυο.
4. Καθορισµό των βασικών δεξιοτήτων που πρέπει να παρέχει η δια βίου
µάθηση: δεξιότητες πληροφορικής, ξένες γλώσσες, τεχνολογική
αντίληψη, επιχειρηµατικό πνεύµα και κοινωνικές δεξιότητες ή ατοµικές
ικανότητες22 και τη θέσπιση ευρωπαϊκού διπλώµατος βασικών
δεξιοτήτων πληροφορικής.
5. Προώθηση της κινητικότητας των σπουδαστών, των εκπαιδευτικών και
του προσωπικού κατάρτισης και έρευνας.
6. Κατάρτιση κοινής ευρωπαϊκής µορφής βιογραφικού σηµειώµατος.
∆ύο χρόνια µετά, στη σύνοδο της Βαρκελώνης, το Ε.Σ. έθεσε 4
συγκεκριµένους στόχους για τον εκσυγχρονισµό των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών
συστηµάτων (Ε.Σ., 2002:19):
1. Προώθηση και εφαρµογή των µέτρων σύµφωνα µε τη διαδικασία
Μπολόνιας-Πράγας (βλ. κεφάλαιο 3.5).
2. Βελτίωση της εκµάθησης βασικών δεξιοτήτων (πληροφορικής και ξένων
γλωσσών) από πολύ µικρή ηλικία.
3. ∆ικτύωση των σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ανά την Ευρώπη.
4. Ένταξη της «ευρωπαϊκής διάστασης» στις βασικές δεξιότητες των
µαθητών.
Οι αλλαγές και οι µεταρρυθµίσεις που προωθούνται από την Ε.Ε., τείνουν
λοιπόν να δηµιουργήσουν ένα ενιαίο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό σύστηµα
λαµβάνοντας υπόψη, όπως αναφέρουν, τις εθνικές ιδιαιτερότητες. Είναι δε
προφανές ότι η πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων µέσα από τη στρατηγική για
την ΚτΠ, εστιάζει στη µεταρρύθµιση του εκπαιδευτικού µας συστήµατος σύµφωνα
µε τις κατευθυντήριες γραµµές της Ε.Ε. ∆ίνει όµως έµφαση στην εισαγωγή και
χρήση των ΤΠΕ σε όλους τους τοµείς της παιδείας θέτοντας τους παρακάτω
άξονες (ΥΠ.ΕΘ.Ο. 2002:31-39):
1. ∆ιδασκαλία της πληροφορικής στην πρωτοβάθµια κιόλας εκπαίδευση.
Η πληροφορική θεωρείται ότι πρέπει να αποτελεί µάθηµα βασικής
παιδείας, ώστε να µπορούν οι µαθητές από µικρή ηλικία να εξοικειωθούν
22

Με τους όρους «κοινωνικές δεξιότητες» ή «ατοµικές ικανότητες» αποκαλούνται σε κείµενα της
Ε.Επ η προσαρµοστικότητα, η ανοχή έναντι των άλλων και της εξουσίας, η οµαδική εργασία, η
ανεξαρτησία, η επίλυση προβληµάτων και η ανάληψη ρίσκων (Ε.Επ. 2001:11).
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µε τις νέες τεχνολογίες, να αποκτούν απαραίτητες για τη µετέπειτα πορεία
τους δεξιότητες, να προετοιµάζονται νωρίς για την ένταξή τους στην
«κοινωνία της πληροφορίας» και έτσι να «εξασφαλίζεται η ισότιµη
συµµετοχή τους στο αυριανό ψηφιακό οικονοµικό και κοινωνικό
γίγνεσθαι» (ΥΠ.ΕΘ.Ο., 2002: 32).
2. Προσαρµογή των προγραµµάτων σπουδών στη χρήση των ΤΠΕ ως
εργαλείων µάθησης.
Οι νέες εκπαιδευτικές µέθοδοι, βασισµένες στην πληροφορική,
προσαρµοσµένες στα νέα δεδοµένα µπορούν να δώσουν ώθηση στην
ανταλλαγή απόψεων, ιδεών και πρακτικών και να συντελέσουν στη
διαµόρφωση µιας νέας «µορφωµένης» γενιάς, έτοιµης να προσαρµοστεί
στις επιταγές της νέας οικονοµίας.
3. Συνεχής κατάρτιση και επιµόρφωση των εκπαιδευτικών όλων των
βαθµίδων στη χρήση και δηµιουργία ψηφιακής τεχνολογίας.
Επιµόρφωση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών στις νέες
τεχνολογίες, ώστε να µπορούν να µεταδώσουν τις γνώσεις αλλά και να
µεταλαµπαδεύσουν στους εκπαιδευόµενους τις νέες αντιλήψεις για τη
σύγχρονη νοοτροπία της κοινωνίας της πληροφορίας (ο.π.:32).
4. Βελτίωση των υποδοµών ΤΠΕ (εξοπλισµός και δικτύωση) σε σχολεία,
πανεπιστήµια και ερευνητικά κέντρα.
Η σύγχρονη εκπαιδευτική πολιτική προσανατολίζεται στην εφαρµογή
σχεδίων δράσης για τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, µε την προµήθεια
τεχνολογικών εργαλείων, όπως υπολογιστές, λογισµικά ανοιχτού κώδικα,
έργα δικτύωσης και σύγχρονα επικοινωνιακά συστήµατα, στα οποία
µπορούν να έχουν πρόσβαση µαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί και
ερευνητές (ο.π.:33).
5. Ενίσχυση και προώθηση της παραγωγής και διάχυσης εκπαιδευτικού
λογισµικού, κυρίως ανοιχτού κώδικα, και εκπαιδευτικού υλικού για
τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόµενους.
Οι απαιτήσεις του σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήµατος είναι
αυξηµένες και κρίνεται αναγκαία η προσαρµογή του εκπαιδευτικού υλικού
στα νέα δεδοµένα, για το καλύτερο αποτέλεσµα µετάδοσης της γνώσης σε
όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης. Τέτοια προσπάθεια αποτελεί η
ψηφιοποίηση όσο το δυνατό µεγαλύτερου µέρους του έντυπου και
οπτικοακουστικού υλικού που χρησιµοποιείται στη διδασκαλία, καθώς και
η παραγωγή νέων εκπαιδευτικών εγχειριδίων για εκπαιδευτικούς και
εκπαιδευόµενους (ο.π.:36). επίσης, η προµήθεια και χρήση λογισµικού
ανοιχτού κώδικα κρίνεται απαραίτητη για την καλύτερη συνεργασία
µεταξύ των διαφόρων εµπλεκοµένων φορέων και για την περαιτέρω
ανάπτυξη των τεχνολογιών, δεδοµένου ότι δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη
να επέµβει στον πηγαίο κώδικα και να τον προσαρµόσει στις απαιτήσεις
και τις ανάγκες του και παράλληλα να εµπλουτίσει και κατ’ επέκταση να
εξελίξει το ίδιο το εργαλείο (λογισµικό) (ΥΠ.ΕΘ.Ο. 2003:18).
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6. Ενίσχυση της έρευνας µε χρηµατοδοτήσεις και αξιοποίηση των ΤΠΕ.
Η σύγχρονη οικονοµία απαιτεί τη λειτουργία ευέλικτων
πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων, που παρέχουν υψηλής ποιότητας γενική
παιδεία µε δυνατότητα σύντοµης εξειδίκευσης, και τη σύσταση σύγχρονων
και «αποτελεσµατικών» για τη νέα τάξη πραγµάτων ερευνητικών κέντρων.
Όπως αναφέρθηκε και προηγούµενα, η έρευνα θα πρέπει να ενισχυθεί τόσο
σε ανθρώπινο δυναµικό, όσο και σε υλικοτεχνική υποδοµή για να
παράγεται έργο που θα µπορεί να διοχετευθεί άµεσα στην παραγωγική
διαδικασία (ΥΠ.ΕΘ.Ο. 2002:38-39).
Σχολιάζοντας τα παραπάνω, έχουµε να παρατηρήσουµε, κατά πρώτο, ότι
επιχειρείται η υιοθέτηση νέων παιδαγωγικών µοντέλων, όπου οι εκπαιδευτικές
µέθοδοι προσαρµόζονται στις νέες τεχνολογίες, χωρίς όµως να συµβαίνει και το
αντίστροφο. Υπάρχει βέβαια µια αλληλεπίδραση, αλλά η κυρίαρχη τάση είναι η
προσαρµογή των εκπαιδευτικών διαδικασιών στα νέα µοντέλα ΤΠΕ. Μια τέτοια
διαδικασία άκρως εξαρτηµένη από τις ΤΠΕ, είναι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση,
όπως θα δούµε στο επόµενο υποκεφάλαιο (3.3). Γενικότερα, εκτιµούµε ότι η
χρήση των ΤΠΕ στη µαθησιακή διαδικασία µπορεί να συντελέσει στην ανάπτυξη
της συνεργασίας, της επικοινωνίας και της ανταλλαγής πρακτικών και απόψεων
µεταξύ ατόµων και ιδρυµάτων γεωγραφικά αποµακρυσµένων, αλλά δεν µπορεί να
αντιµετωπίσει όλα τα προβλήµατα που προκύπτουν στη µαθησιακή διαδικασία.
Όσον αφορά τα προγράµµατα «εκπαίδευσης εκπαιδευτών», κατά την άποψή
µας, έχει ως στόχο τη δηµιουργία µιας νέας κατηγορίας εκπαιδευτικών, κατ’ ουσία
λειτουργών της κρατικής βούλησης, ικανών να προσαρµόζονται και να
εφαρµόζουν τις αλλαγές που προωθούνται κάθε φορά στο εκπαιδευτικό σύστηµα,
το οποίο θα πρέπει να «µεταλλάσσεται» σύµφωνα µε την εξέλιξη της Κοινωνίας
της Πληροφορίας. Η πολιτική εξουσία παρουσιάζει αυτή τη στρατηγική ως
αναγκαία και τη συµµετοχή των εκπαιδευτικών ως απαραίτητη για τη µετάβαση
της χώρας µας στην «κοινωνία της γνώσης». Αυτή η νέα γενιά εκπαιδευτικών
όλων των βαθµίδων µεταφέρει µια νέα νοοτροπία, προσαρµοσµένη στη
νεοεισαχθείσα παγκόσµια κουλτούρα της Κοινωνίας της Πληροφορίας, και
θεωρείται αρωγός στην προσπάθεια εδραίωσής της. Παρατηρούµε ότι, ενώ δίνεται
βάρος στη διαδικασία της επιµόρφωσής τους και στο ρόλο τους ως εκπαιδευτικών,
παραγκωνίζεται ο ρόλος τους ως εργαζοµένων. Έτσι εκφράζεται µια γενικότερη
αντίληψη, τη οποία επισηµάναµε ήδη και η οποία αποδίδει όλα τα προβλήµατα της
παιδείας στην έλλειψη νέων δεξιοτήτων και γνώσεων, ενώ δεν εξετάζει καν τα
εργασιακά προβλήµατα, όπως οι παγωµένοι µισθοί, η στασιµότητα διορισµών
εκπαιδευτικών, οι ύπαρξη των ωροµισθίων εκπαιδευτικών, κ.α. Αυτά θεωρούνται
δευτερεύουσας σηµασίας ζητήµατα που θα ξεπεραστούν ως δια µαγείας, αν
καταφέρει η ελληνική κοινωνία να κερδίσει µια θέση ανάµεσα στις ανεπτυγµένες
χώρες της Ευρώπης και να γίνει «ανταγωνιστική στην παγκόσµια αγορά».
Σχετικά µε τον 4ο άξονα, τονίζεται συχνά ότι τα τελευταία χρόνια οι
προσπάθειες των ελληνικών κυβερνήσεων έχουν αποδώσει ως ένα σηµείο όσον
αφορά στον εξοπλισµό και τη δικτύωση των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Σύµφωνα
µε µελέτη του ΥΠ.Ε.Π.Θ., ως τον Ιούνιο 2005, είχαν δικτυωθεί το 100% των
σχολείων της δευτεροβάθµιας και µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (Γυµνάσια,
Λύκεια, ΤΕΕ, ΙΕΚ), το 98,71% των δηµοτικών σχολείων και το 49,68% των
νηπιαγωγείων (ΥΠ.Ε.Π.Θ. 2005:16). Πάντως, αν και τα έργα υποδοµής µπορούν
να βελτιώσουν σε µεγάλο βαθµό την εκπαιδευτική διαδικασία, διερωτώµεθα πόσο
εύχρηστα µπορεί να είναι όλα αυτά τα τεχνικά µέσα για ένα εκπαιδευτικό σύστηµα
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όπως το ελληνικό, όταν δεν έχουν λυθεί προηγουµένως βασικά προβλήµατα όπως
οι ελλείψεις σε κτίρια και σε εκπαιδευτικό προσωπικό. Ως γνωστό, οι δαπάνες για
την παιδεία δεν έχουν αυξηθεί σηµαντικά εδώ και δεκαετίες, και οι εκάστοτε
κυβερνήσεις δεν µερίµνησαν για την επάρκεια των σχολικών κτιρίων, ούτε έλαβαν
ικανοποιητικά µέτρα για να υπάρχει επάρκεια εκπαιδευτικών και διοικητικού
προσωπικού. Παρόλα αυτά, δαπανώνται τα τελευταία χρόνια υπέρογκα ποσά για
την προµήθεια τεχνολογικού εξοπλισµού που σε πολλές περιπτώσεις παραµένει
ανεκµετάλλευτος.
Ένα πολύ βασικό και συναφές ζήτηµα κατά την άποψή µας, είναι οι
ανισότητες µεταξύ των επιµέρους περιοχών της χώρας µας σε θέµατα παιδείας.
Πολλά σχολεία σε πολλές περιοχές της ελληνικής περιφέρειας παρουσιάζουν
σοβαρότατα προβλήµατα λειτουργίας. Ιδιαίτερα, η έλλειψη γενικότερων
υποδοµών, κυρίως επικοινωνιακών και συγκοινωνιακών, στις αποµακρυσµένες
περιοχές, έχει αντίκτυπο στη λειτουργία των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Όταν
υφίσταται ακόµα έλλειψη σχολείων και κατάλληλων κτιριακών εγκαταστάσεων,
δύσκολη ή και αδύνατη πρόσβαση στα σχολεία της επαρχίας λόγω της έλλειψης
επαρκούς συγκοινωνιακού δικτύου, έλλειψη ηλεκτροδότησης και ακόµα απλών
καθηµερινών µέσων, πώς είναι δυνατό να µιλάµε για ένταξη των εκπαιδευτικών
ιδρυµάτων της περιφέρειας στην ΚτΠ; Οι δυνατότητες και οι ευκαιρίες που ίσως
δίνει η χρήση των ΤΠΕ στον τοµέα της εκπαίδευσης δεν είναι ίσες για όλους
τελικά. Έτσι όµως προκύπτει ο κίνδυνος δηµιουργίας παιδείας «δύο ταχυτήτων»,
και τα προβλήµατα που θα προκύψουν θα είναι πολύ σοβαρότερα σε λίγα χρόνια.
Άλλο ένα σηµείο που αξίζει να θίξουµε είναι η διάχυση λογισµικού
ανοιχτού κώδικα. Πρόκειται για ένα εύχρηστο εργαλείο, το οποίο διατίθεται
δωρεάν και µπορεί να συµβάλλει στην καλύτερη και αποτελεσµατικότερη
συνεργασία µεταξύ εκπαιδευοµένων, εκπαιδευτών και φορέων, για την ανταλλαγή
και διάδοση γνώσεων. Η χρήση του έχει δύο πλεονεκτήµατα: α) είναι εύχρηστο
και ευπροσάρµοστο στις ανάγκες του χρήστη (οπότε και της εκπαιδευτικής
διαδικασίας) και β) δεν απαιτείται δαπάνη για την αγορά άδειας χρήσης του, οπότε
ο χρήστης δεν εξαρτάται από τον κατασκευαστή-προµηθευτή. Παρ’ όλα αυτά, η
διάχυσή του είναι περιορισµένη, γεγονός που οφείλεται, κατά την άποψή µας, στη
στρατηγική των µεγάλων µονοπωλιακών εταιρειών παραγωγής λογισµικού.
Όσον αφορά τις δαπάνες για την έρευνα, είναι γνωστό ότι το µεγαλύτερο
µέρος τους αφορά την ενίσχυση της τεχνικής-πρακτικής έρευνας της «έρευνας σε
τεχνολογίες αιχµής» όπως αποκαλείται από την κυβέρνηση, σε βάρος της βασικής
(πρωτογενούς), η οποία υποβαθµίζεται έτσι σε ρόλο δευτερεύοντα και
συµπληρωµατικό (Κάτσικας & Σωτήρης 2003:69).
Εν κατακλείδι, εκτιµούµε ότι µεθοδεύεται τα τελευταία χρόνια µια
υποβάθµιση των κοινωνικών και θεωρητικών επιστηµών, ενώ αντίθετα προωθείται
και ενισχύεται οικονοµικά ο κλάδος των ΤΠΕ. Από µια άποψη, τούτο είναι
«λογικό», εφόσον αυτός ο κλάδος αποτελεί τη βάση για την εφαρµογή και την
ανάπτυξη του νέου κοινωνικού µοντέλου που «αρµόζει» στην ΚτΠ. Έχει
επικρατήσει η αντίληψη ότι αυτός ο κλάδος είναι πιο «χρήσιµος», διότι έχει άµεσα
αποτελέσµατα στην οικονοµική µεγέθυνση και σ’ αυτόν στηρίζεται η οργάνωση
και η ανάπτυξη της κοινωνίας. Παρατηρείται λοιπόν µια µεθοδική ώθηση των
µαθητών προς τις «επιστήµες των πληροφοριών», που ξεκινά από την πρώτη
κιόλας βαθµίδα της εκπαίδευσης, και ταυτόχρονα µια αυξητική τάση ίδρυσης
σχετικών τµηµάτων σε όλα τα πανεπιστήµια, τεχνολογικά ιδρύµατα και ινστιτούτα
κατάρτισης, καθώς και ραγδαία αύξηση των εισακτέων σ’ αυτά τα τµήµατα.
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Επιδιώκεται µε κάθε τρόπο και µε κάθε µέσο (βασική εκπαίδευση, τριτοβάθµια
εκπαίδευση, επαγγελµατική κατάρτιση, εκπαίδευση από απόσταση, αυτοµόρφωση)
η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής, τόσο εκ µέρους των
εκπαιδευτικών, µαθητών και φοιτητών, όσο και εκ µέρους των εργαζοµένων σε
όλους τους κλάδους της οικονοµίας. Τρανό παράδειγµα αποτελούν τα πολυάριθµα
προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης σε θέµατα πληροφορικής, για άνεργους
και εργαζόµενους, τα οποία χρηµατοδοτούνται και υλοποιούνται υπό την
καθοδήγηση όλων των υπουργείων και κυρίως των Υπουργείων Ανάπτυξης και
Απασχόλησης. Τα περισσότερα από αυτά τα προγράµµατα αφορούν άνεργους, οι
οποίοι ωθούνται στην απόκτηση δεξιοτήτων πληροφορικής για να αυξήσουν τις
πιθανότητες εύρεσης εργασίας. Από πληροφορίες που συλλέξαµε άτυπα από το
τοπικό γραφείο του ΟΑΕ∆ Χανίων, οι περισσότεροι άνεργοι που παραπέµπονται
σε τέτοιου είδους προγράµµατα, έχουν µικρές πιθανότητες να χρησιµοποιήσουν,
σε εύλογο διάστηµα, τις δεξιότητες πληροφορικής που θα αποκτήσουν µέσω αυτής
της κατάρτισης. Εντούτοις, οι σύµβουλοι του ΟΑΕ∆ παροτρύνουν τους ανέργους
να ενταχθούν σε τέτοια προγράµµατα, ακόµα και αν το βασικό επάγγελµά τους δεν
απαιτεί γνώσεις πληροφορικής, µε το σκεπτικό ότι ο άνεργος, (και κατ’ επέκταση
ο εργαζόµενος) θα αποκτήσει δεξιότητες που θα τον βοηθήσουν στην εξεύρεση
κάποιας απασχόλησης, ακόµα και αν δεν είναι εκείνη που επιθυµεί, (ή θα
βοηθήσουν τον εργαζόµενο να βελτιώσει την εργασία που ήδη κάνει). Στην
πραγµατικότητα όµως, υπό τις παρούσες συνθήκες, οι εν λόγω καταρτιζόµενοι
σπάνια µπορούν να αξιοποιήσουν τις συγκεκριµένες δεξιότητες.

3.3. Η συµβολή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην
Γνώσης».

«Κοινωνία της

Μέσα στις νέες τάσεις της εκπαίδευσης και της µετάδοσης γνώσεων,
συγκαταλέγεται και η νέα εκδοχή του παιδαγωγικού µοντέλου της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης. Οι υποστηρικτές αυτής της µεθόδου διατείνονται ότι προσφέρει µια
πλειάδα δυνατοτήτων και επιλογών τόσο στον εκπαιδευτή όσο και στον
εκπαιδευόµενο, για την ευκολότερη και καλύτερη µετάδοση και πρόσβαση στη
γνώση (ΥΠ.ΕΘ.Ο. 2002:33, 38). Η εκπαίδευση από απόσταση, άρχισε να
εφαρµόζεται από τα τέλη του 19ου αι. στις αναπτυγµένες χώρες, χρησιµοποιώντας
ποικίλες µεθόδους επικοινωνίας: αλληλογραφία, εφηµερίδες και άλλα ΜΜΕ, κλπ.
Γενικά, αποτελεί µια µέθοδο διδασκαλίας που δεν απαιτεί τη φυσική παρουσία των
εµπλεκοµένων και ως εκ τούτου, «καταργεί» τους γεωγραφικούς και φυσικούς
περιορισµούς. Θεωρείται αποτελεσµατική, ακόµα δε περισσότερο σήµερα, µε την
ανάπτυξη και τη χρήση σύγχρονων µέσων, όπως οι υπολογιστές νέας γενιάς, που
παρέχουν τη δυνατότητα επεξεργασίας µεγάλου όγκου πληροφοριών, και το
διαδίκτυο (Παντανό-Ρόκου 2002:23-24).
Το βασικό µαθησιακό εργαλείο αυτού του παιδαγωγικού µοντέλου, στη
σύγχρονη µορφή του, είναι η δηµιουργία και ανάπτυξη ενός δυναµικού ψηφιακού
περιβάλλοντος (ο.π.:21). Τούτο σηµαίνει ότι απαιτείται ο συνδυασµός και η
συνεργασία υπερµέσων-πολυµέσων (Η/Υ και άλλων περιφερειακών συσκευών
που µπορούν να επεξεργάζονται κείµενο, ήχο και στατική ή κινούµενη εικόνα),
επιµέρους δικτύων και του διαδικτύου (internet). Όλα αυτά τα νέα µέσα δίνουν
δυνατότητες ευελιξίας κατά τη µαθησιακή διαδικασία και ανάπτυξης νέων µορφών
µετάδοσης γνώσεων (ο.π.:22).

65

Έτσι, η εκπαίδευση από απόσταση είναι µια διαδικασία που διαφέρει σε
βάθος από την «παραδοσιακή» µέθοδο της συµβατικής µάθησης, δηλαδή την
εκπαιδευτική διαδικασία που απαιτεί τη φυσική παρουσία διδάσκοντα και
διδασκόµενου. ∆εν υπάρχει η έννοια της «τάξης», καθώς ο διδασκόµενος
«µαθαίνει» µόνος του χρησιµοποιώντας όλα τα δυνατά µέσα επικοινωνίας και το
αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό, υπό την εξ αποστάσεως καθοδήγηση του
διδάσκοντα, ο οποίος και τον αξιολογεί ανά τακτά χρονικά διαστήµατα (ο.π.:23).
Μια τέτοια διαδικασία απαιτεί την εφαρµογή προσαρµοσµένων στις
ιδιαίτερες ανάγκες της εκπαιδευτικών µεθόδων, «ευέλικτων» και συνεχώς
εξελισσόµενων. Η αναζήτηση των καταλληλότερων πρακτικών είναι κυρίως υπό
τη µέριµνα του ίδιου του εκπαιδευτή, ο οποίος µετατρέπεται σε «αρχιτέκτονα της
µαθησιακής διαδικασίας» (ο.π.:27, 57). Η επιλογή των κατάλληλων «διδακτικών
στρατηγικών», δηλαδή των µεθόδων και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν
κάθε φορά, εξαρτάται από τη φύση του γνωστικού αντικειµένου, τις δυνατότητες
που προσφέρει η τεχνολογία και την ίδια την προσωπικότητα διδασκόµενου και
διδάσκοντα (ο.π.:58). Η εκπαίδευση από απόσταση είναι δηλαδή ένα ευέλικτο
παιδαγωγικό µοντέλο που προσαρµόζεται στις ανάγκες του εκπαιδευόµενου και
της εκάστοτε µαθησιακής διαδικασίας, επιτυγχάνοντας «εξατοµικευµένη µάθηση»
(ο.π.:57). ∆εν είναι στατική, αλλά διαµορφώνεται ως αποτέλεσµα της
αλληλεπίδρασης τριών βασικών συνιστωσών:του εκπαιδευτή, του εκπαιδευόµενου
και του περιβάλλοντος (φυσικού και κοινωνικού) όπου εξελίσσεται η εκπαίδευση
(ο.π.:40). Οι συνιστώσες αυτές υπάρχουν βέβαια και στη διαδικασία της
συµβατικής µάθησης, µε τη βασική διαφορά όµως ότι στην εκπαίδευση από
απόσταση, το περιβάλλον δεν είναι η «τάξη», αλλά τα τεχνολογικά µέσα, τα
εργαλεία που χρησιµοποιούν εκπαιδευτής και εκπαιδευόµενος για να επικοινωνούν
(ο.π.:44, 49).
όµως, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι η µάθηση είναι αποτέλεσµα ανταλλαγής
γνώσεων, εµπειριών, στάσεων, αξιών µεταξύ των συµµετεχόντων στη µαθησιακή
διαδικασία. Είναι αποτέλεσµα αλληλεπίδρασης των εµπλεκοµένων ατόµων µεταξύ
τους και µε το εξωτερικό περιβάλλον (ο.π.:36-37). Τα εξωτερικά ερεθίσµατα που
λαµβάνει το άτοµο κατά τη µαθησιακή διαδικασία (λεκτική και µη λεκτική
επικοινωνία µε άλλα άτοµα, ήχοι και εικόνες) είναι καθοριστικά για την περαιτέρω
εξέλιξή του. Κυρίως είναι µια διαδικασία κατά τη οποία το άτοµο δρα ως µέλος
µιας οµάδας και όχι αποµονωµένο. Το ζητούµενο κατά την εκπαιδευτική
διαδικασία δεν είναι µόνο η µετάδοση στεγνών γνώσεων, είναι και η εµπειρία που
θα αποκοµίσει το άτοµο και θα αποτελέσει το έναυσµα για την επεξεργασία των
γνώσεων που έχει λάβει. Στην εκπαίδευση από απόσταση µπορούµε να πούµε ότι
υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, αλλά σε πολύ µικρό βαθµό. Ο εκπαιδευόµενος σπάνια
έρχεται σε οπτική επαφή µε τον εκπαιδευτή και ακόµα σπανιότερα ή και καθόλου
µε άλλους εκπαιδευόµενους. Η επικοινωνία γίνεται κυρίως µέσω ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας και αποκτά ως εκ τούτου απρόσωπο χαρακτήρα. Έτσι, µειώνονται
οι πιθανότητες να έχουµε αποτελέσµατα όµοια µε εκείνα του εκπαιδευτικού
µοντέλου που απαιτεί φυσική παρουσία Και µπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη
σχέσεων, ανταλλαγή απόψεων, ανάληψη συλλογικών δράσεων, κλπ.
Βέβαια, η εκπαίδευση από απόσταση δύσκολα µπορεί να αξιολογηθεί,
δεδοµένου ότι εφαρµόστηκε µόλις τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Παρόλα
αυτά, µπορούµε να διακρίνουµε κάποια από τα πλεονεκτήµατα και τα
µειονεκτήµατά της, όπως τα αναφέρει η Παντανό-Ρόκου (2002: 49).
Στα πλεονεκτήµατα µπορούµε να συµπεριλάβουµε ότι:
-παρέχει µεγαλύτερη ελευθερία στα ωράρια µελέτης,
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-παρουσιάζει µεγάλη προσαρµοστικότητα στις ατοµικές ανάγκες µάθησης,
-δίνει τη δυνατότητα καλύτερης οργάνωσης του τρόπου µελέτης,
Στα µειονεκτήµατα µπορούµε να συµπεριλάβουµε ότι:
-απαιτεί συνεχή πρόσβαση και προσαρµογή στις νέες τεχνολογίες,
-καταργείται η «τάξη» και εξασθενούν τα οφέλη της συλλογικότητας,
-απαιτείται περισσότερο εξειδικευµένο προσωπικό
-απαιτείται αυξηµένο κόστος ανάπτυξης και συντήρησης της υποδοµής
Στα παραπάνω µπορούµε να προσθέσουµε και ένα 4ο «πλεονέκτηµα»:
συµβάλλει στην εξοικονόµηση πόρων, αφού στις περισσότερες των περιπτώσεων
δεν απαιτεί µετακινήσεις και παραµονή σε εκπαιδευτικά κέντρα (ο.π.:23). Πρέπει
όµως να παρατηρήσουµε ότι το κόστος σπουδών µειώνεται µεν για το κράτος, το
οποίο έχει σηµαντικά µικρότερες δαπάνες ανά εκπαιδευόµενο (δαπάνες στέγασης,
σίτισης, µετακίνησης, κτιριακών εγκαταστάσεων, κλπ), από την άλλη πλευρά
όµως, ο εκπαιδευόµενος (και παρότι ο ίδιος ωφελείται από τη µη ύπαρξη τέτοιων
εξόδων αφού δε µετακινείται γεωγραφικά κατά τη διάρκεια των σπουδών)
επωµίζεται τα δίδακτρα και τις δαπάνες υλικοτεχνικής υποδοµής (τεχνολογικά
µέσα, έντυπο υλικό, δαπάνες επικοινωνίας, κλπ). Άρα µπορούµε να πούµε ότι δεν
υφίσταται συνολικά µείωση του κόστους σπουδών, αλλά µεταφορά κόστους από
το κράτος στο φοιτητή.
∆εδοµένου δε ότι το εν λόγω µοντέλο εκπαίδευσης καταργεί τη φυσική (µε
την έννοια της «συµβατικής») διδασκαλία, αµφιβάλλουµε σοβαρά για το αν τελικά
µπορεί να είναι αποτελεσµατικό. Βέβαια η «αποτελεσµατικότητα» αναφέρεται µε
βάση το σκοπό που εξυπηρετεί το κάθε εκπαιδευτικό µοντέλο. Εκτιµούµε λοιπόν
ότι το συγκεκριµένο µοντέλο είναι προσαρµοσµένο στις απαιτήσεις του σύγχρονου
καπιταλιστικού συστήµατος, αφού «παράγει» εργαζόµενους σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές της αγοράς, εκπαιδευµένους στα νέα πρότυπα της οικονοµίας και
προσανατολισµένους στα νέα µοντέλα εργασίας. Τούτο σηµαίνει ότι, µ’ αυτή τη
µέθοδο, ευνοείται η µετάδοση κερµατισµένων γνώσεων, αποφεύγεται η
συλλογικότητα και η αλληλεπίδραση µεταξύ των ατόµων και µειώνεται η κριτική
σκέψη. Όλα αυτά αποτελούν συστατικά για την αναπαραγωγή του σύγχρονου
καταµερισµού εργασίας, όπως αναφέραµε και σε άλλα σηµεία της παρούσας
µελέτης.

3.4.Το Ε.Π. eLearning και η Ευρωπαϊκή πολιτική για την εκπαίδευση.
Σύνοψη της ευρωπαϊκής πολιτικής για την παιδεία, στο πλαίσιο της
στρατηγικής της Λισσαβώνας, αποτελεί το Ε.Π. eLearning 2004 - 200623. Γενικός
στόχος του προγράµµατος είναι η διευκόλυνση της αποτελεσµατικής χρήσης των
ΤΠΕ στο σύστηµα εκπαίδευσης και κατάρτισης, σε όλες τις βαθµίδες του, ώστε να
µπορεί ο κάθε «ευρωπαίος πολίτης» να έχει πρόσβαση σε ανώτερης ποιότητας
εκπαίδευση, για να προσαρµόζεται γρήγορα, εύκολα και αποτελεσµατικά στις
ανάγκες της «κοινωνίας της γνώσης» και της «νέας οικονοµίας» ή (µε τον νεότερο
όρο) της «βασισµένης στη γνώση οικονοµίας».
23

Απόφαση αριθ. 2318/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης
∆εκεµβρίου 2003, για τη θέσπιση πολυετούς προγράµµατος (2004-2006) για την αποτελεσµατική
ενσωµάτωση των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) στα ευρωπαϊκά
συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης (πρόγραµµα eLearning) [Επίσηµη Εφηµερίδα L 345 της
31.12.2003].
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•

•
•
•

•

Οι ειδικοί στόχοι του προγράµµατος είναι:
Η διερεύνηση και η προώθηση των τρόπων και των µέσων χρήσης της
«ηλεκτρονικής µάθησης» µε απώτερο στόχο την καταπολέµηση του
«ψηφιακού χάσµατος», που τείνει να δηµιουργηθεί µεταξύ των οµάδων του
πληθυσµού που έχουν εύκολη πρόσβαση στα ψηφιακά µέσα και γνωρίζουν
πώς µπορούν να χειριστούν τι νέες τεχνολογίες (µαθητές, φοιτητές) και
στις οµάδες του πληθυσµού που δεν έχουν πρόσβαση και δε γνωρίζουν
(άτοµα µεγάλης ηλικίας, άτοµα που κατοικούν σε αποµακρυσµένες
περιοχές και δεν έχουν τη δυνατότητα άµεσης πρόσβασης σε τεχνολογίες
πληροφορικής λόγω µικρής διάδοσής τους στις εν λόγω περιοχές, άτοµα
κοινωνικά αποκλεισµένα, άτοµα µε ειδικές ανάγκες, κλπ)24.
Η προώθηση και η ανάπτυξη της χρήσης της ηλεκτρονικής µάθησης στη
δια βίου µάθηση και κατάρτιση
Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της «ηλεκτρονικής µάθησης» για την
ενδυνάµωση της «ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση»25.
Η προώθηση της συνεργασίας στον τοµέα της «ηλεκτρονικής µάθησης»
µεταξύ των διαφόρων κοινοτικών προγραµµάτων και µέσων, και µεταξύ
των δράσεων των κρατών µελών.
Η παροχή µηχανισµών για την υποστήριξη της βελτίωσης της ποιότητας
προϊόντων και υπηρεσιών, και για την ανταλλαγή και την αποτελεσµατική
µεταβίβαση «ορθών πρακτικών».
Οι επιµέρους δράσεις του προγράµµατος eLearning είναι οι εξής:

•

Προώθηση της εξοικείωσης µε τα ψηφιακά µέσα.
Οι ενέργειες στον τοµέα αυτόν αφορούν τη συµβολή των ΤΠΕ στα
πλαίσια της µάθησης, ιδίως για εκείνους που, λόγω της γεωγραφικής
θέσης, της κοινωνικής κατάστασης ή των ειδικών αναγκών τους, δεν έχουν
εύκολη πρόσβαση στην παραδοσιακή εκπαίδευση και κατάρτιση. Στόχος
είναι να εντοπισθούν «καλά παραδείγµατα» προς µίµηση και να
αναπτυχθούν συνέργιες µεταξύ των πολλών εθνικών και ευρωπαϊκών
δραστηριοτήτων που αφορούν τις εν λόγω οµάδες-στόχους. Μελέτες και
µια οµάδα εµπειρογνωµόνων υψηλού επιπέδου θα παρέχουν συστάσεις σε
αυτόν τον τοµέα.

•

∆ηµιουργία ευρωπαϊκών εικονικών εκπαιδευτικών χώρων.
Οι ενέργειες στον τοµέα αυτό αφορούν τη βελτίωση της
ενσωµάτωσης της «εικονικής διάστασης» στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Σκοπός είναι να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη νέων οργανωτικών προτύπων για
«εικονικά πανεπιστήµια» στην Ευρώπη (εικονικοί εκπαιδευτικοί χώροι,
δηλαδή ψηφιακοί χώροι των ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων), για τη
διενέργεια «ηλεκτρονικής µάθησης» και για ευρωπαϊκά προγράµµατα
ανταλλαγών και ανταλλαγής εµπειριών (εικονική κινητικότητα) µέσα από
τους ψηφιακούς χώρους. Αυτό θα επιτευχθεί µε βάση τα υφιστάµενα

24

Σε ορισµένες περιπτώσεις ο όρος «ψηφιακό χάσµα» χρησιµοποιείται για να δηλώσει την άνιση
διάχυση των ΤΠΕ µεταξύ περιφερειών και γεωγραφικών περιοχών (Χανιώτικα Νέα 6/10/2005).
25
Η Ε.Ε. θεωρεί ότι η απόκτηση, εκ µέρους των εκπαιδευοµένων, γνώσεων και δεξιοτήτων (π.χ.
ξένες γλώσσες) µέσω της «ηλεκτρονικής µάθησης», θα βοηθήσει ώστε αυτοί να κατανοήσουν την
έννοια της ευρωπαϊκής οικοδόµησης και να προετοιµαστούν για να διαδραµατίσουν το ρόλο τους
ως µελλοντικοί ευρωπαϊκοί πολίτες (Ε.Επ. 2003δ:18).
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ευρωπαϊκά πλαίσια συνεργασίας (πρόγραµµα Erasmus, διαδικασία της
Μπολόνια), και επιπλέον θα δοθεί µια «διάσταση ηλεκτρονικής µάθησης»
στα επιχειρησιακά εργαλεία τους (ευρωπαϊκό σύστηµα µεταφοράς
ακαδηµαϊκών µονάδων (ECTS), ευρωπαϊκό µεταπτυχιακό δίπλωµα
(Master), διασφάλιση της ποιότητας, κινητικότητα).
•

Ανάπτυξη ηλεκτρονικής αδελφοποίησης σχολείων πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και προώθηση της κατάρτισης των
εκπαιδευτικών ( Twinning ).
Η ενέργεια στον τοµέα αυτό άρχισε στις 14 Ιανουαρίου 2005 και
αποσκοπεί στην ενίσχυση και την ανάπτυξη ενός δικτύου µεταξύ σχολείων,
κυρίως µέσω ενός ευρωπαϊκού σχεδίου αδελφοποίησης σχολείων, ώστε να
καταστεί δυνατό για όλα τα σχολεία στην Ευρώπη να εφαρµόζουν
παιδαγωγικές εταιρικές σχέσεις µε σχολεία σε άλλα σηµεία της Ευρώπης,
να προωθούν την εκµάθηση γλωσσών και τον διαπολιτισµικό διάλογο και
να προάγουν την ευαισθητοποίηση ως προς το πρότυπο της πολύγλωσσης
και πολυπολιτισµικής ευρωπαϊκής κοινωνίας.26

•

Πραγµατοποίηση εγκάρσιων ενεργειών και παρακολούθηση του
σχεδίου δράσης eLearning.
Οι ενέργειες στον τοµέα αυτό αφορούν την προώθηση της
«ηλεκτρονικής µάθησης» στην Ευρώπη και στηρίζονται στην
παρακολούθηση του σχεδίου δράσης eLearning. Στόχοι είναι η διάδοση, η
προώθηση και η εφαρµογή ορθών πρακτικών και αποτελεσµάτων από τα
πολυάριθµα σχέδια και προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται σε ευρωπαϊκό
επίπεδο ή από τα κράτη µέλη, και η ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των
διαφόρων εµπλεκόµενων φορέων, ιδίως µε την προώθηση εταιρικών
σχέσεων δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα

Το Ε.Π. eLearning, όπως διαπιστώνουµε από τα προαναφερθέντα, δεν είναι
απλά ένα σχέδιο δράσης για τον εκσυγχρονισµό των εκπαιδευτικών φορέων και
των µεθόδων διάδοσης γνώσεων. Είναι κατά την άποψή µας ένα σχέδιο ένταξης
της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο κυρίαρχο σύστηµα παραγωγής. Η προσπάθεια
που γίνεται από την Ε.Ε. να εκσυγχρονίσει τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και να δώσει
κίνητρα σε µαθητές και εργαζόµενους κάθε ηλικίας να αποκτήσουν «ψηφιακή
παιδεία» (µε την έννοια των δεξιοτήτων πληροφορικής), ώστε να µπορούν να
έχουν πρόσβαση στα κέντρα διακίνησης πληροφοριών και να χειρίζονται
παραγωγικά τις νέες τεχνολογίες, αποσκοπεί τελικά στην οµαλή ένταξη των
ατόµων στη «σύγχρονη» καπιταλιστική πραγµατικότητα. Αυτό φαίνεται από την
έκταση που καλύπτουν οι επιµέρους δράσεις του προγράµµατος και αφορούν όλες
τις βαθµίδες της εκπαίδευσης. Άλλωστε ο κύριος στόχος της Ευρωπαϊκής
πολιτικής για την εκπαίδευση είναι η εδραίωση της δια βίου µάθησης, η οποία
εντάσσει τον ενεργό και µη ενεργό πληθυσµό σε διαρκή διαδικασία µάθησης και
εξυπηρετεί, κατά την άποψή µας, ένα σκοπό συγκεκριµένο: τη συνεχή εκπαίδευση
των «ευρωπαίων πολιτών» σε κάθε καινοτοµία που µπορεί να αξιοποιηθεί
αποτελεσµατικά στην καπιταλιστική παραγωγική διαδικασία.
Όσον αφορά ειδικά στις δράσεις για το «εκσυγχρονισµό» της τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης, αυτές φαίνεται να ταυτίζονται µε τους στόχους της ∆ιακήρυξης της
26

Βλ. ιστοσελίδα www.etwinning.net/ww/el/pub/etwinning/about_etwinning.htm
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Μπολόνια, όπως θα δούµε παρακάτω και τείνουν να δηµιουργήσουν ένα
εκπαιδευτικό χώρο πλήρως προσαρµοσµένο στο καπιταλιστικό σύστηµα.

3.5. Ο ρόλος της Ανώτατης εκπαίδευσης στην «οικονοµία της γνώσης».
Η προσπάθεια των ευρωπαϊκών χωρών να δηµιουργήσουν ένα ενιαίο χώρο
πολιτικής, οικονοµίας και κουλτούρας «για τους ευρωπαίους πολίτες» και να
χαράξουν µια κοινή πορεία προς µια Ε.Ε. δυνατή και ανταγωνιστική στο διεθνές
στερέωµα, αποτέλεσε το έναυσµα για τη δηµιουργία ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού
Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης µε κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσµατα την
ελκυστικότητα και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυµάτων. Οι ιδέες και τα µέτρα για την επίτευξη αυτού του στόχου
συνοψίστηκαν σε µια ∆ιακήρυξη, που συντάχθηκε σταδιακά και υπογράφτηκε από
29 Ευρωπαίους Υπουργούς Παιδείας, στη Μπολόνια στις 19 Ιουνίου 1999.
Έκτοτε, η ∆ιακήρυξη αποτελεί το γνώµονα για την οργάνωση της παιδείας και
κυρίως της ανώτατης εκπαίδευσης, µε στόχο (όπως αναφέρει) την προώθηση της
κινητικότητας και της απασχόλησιµότητας των Ευρωπαίων πολιτών, και τη
συνολική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ηπείρου (βλ. Κάτσικας & Σωτήρης
2003:140).
Οι στόχοι που τέθηκαν προς υλοποίηση µέσα στην πρώτη δεκαετία του 21ου
αι. είναι οι εξής (ο.π. 2003:53-54, 141-142, Coulby 2001:13):
•

•

•

•

•

Υιοθέτηση ενός κοινού συστήµατος τίτλων σπουδών που θα καθιστά
εύκολη την αναγνώριση και τη σύγκριση µεταξύ των πτυχίων σε ολόκληρη
την Ευρώπη, θα συµβάλλει στο να έχουν απήχηση στην παγκόσµια αγορά
εργασίας και θα διευκολύνει την κινητικότητα του εργατικού δυναµικού.
Συγκρότηση των σπουδών ουσιαστικά σε τρεις κύκλους: προπτυχιακό,
µεταπτυχιακό και διδακτορικό (αν και η ∆ιακήρυξη κάνει λόγο για δύο
«κύριους κύκλους σπουδών»). Η φοίτηση στο δεύτερο κύκλο προϋποθέτει
την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου και οδηγεί στην απόκτηση
µεταπτυχιακού διπλώµατος (master) ή, στον τρίτο κύκλο, διδακτορικού. Ο
πρώτος κύκλος θα έχει ελάχιστη διάρκεια τριών χρόνων και θα
αναγνωρίζεται στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας ως ένα επίπεδο προσόντων
ικανό για επαγγελµατική αποκατάσταση.27
Καθιέρωση κοινού Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς Μονάδων ΕCTS
(European Credit Transfer System), µε δυνατότητα απόκτησης και
συσσώρευσης διδακτικών µονάδων και εκτός ιδρυµάτων Ανώτατης
εκπαίδευσης (δια βίου κατάρτιση, κλπ.).
Ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη «διασφάλιση της ποιότητας»
των εκπαιδευτικών προγραµµάτων και ιδρυµάτων, µε την εφαρµογή
ενιαίου συστήµατος κριτηρίων και µεθοδολογιών.
Απάλειψη των εµποδίων στη διακίνηση φοιτητών, καθηγητών και
αποφοίτων στα πλαίσια της Ε.Ε. ώστε να µπορούν να επιλέγουν τον τόπο
σπουδών, διαµονής και εργασίας τους.

27

Σύµφωνα µε τον Coulby (2001:13) η µείωση του χρόνου σπουδών θα επιτρέψει µείωση του
κόστους προπτυχιακών σπουδών και κατ’ επέκταση µείωση του κόστους δαπανών ανά φοιτητή
προς όφελος του κράτους.
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•

Εξασφάλιση των προϋποθέσεων συνεργασίας µεταξύ των διαφόρων
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Υιοθέτηση ενός συγκροτηµένου µηχανισµού
παρακολούθησης και εφαρµογής της όλης διαδικασίας.

Με τη διακήρυξη της Μπολόνια τέθηκε λοιπόν ένα χρονοδιάγραµµα µιας
δεκαετίας 2000 – 2010, για την πραγµατοποίηση των αλλαγών και την επίτευξη
των στόχων που προαναφέραµε. Παρά τις αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν σε
πολλές χώρες (µεταξύ τους και η Ελλάδα), ενάντια στην εφαρµογή των εν λόγω
µέτρων (ΠΟΣ∆ΕΠ 2002, Coulby 2001:15), φαίνεται ότι οι χώρες που έχουν ήδη
υιοθετήσει ανάλογες εκπαιδευτικές πολιτικές, θα συµπαρασύρουν τις χώρες που
αντιστέκονται. Πράγµατι, σε ορισµένες από τις πιο ανεπτυγµένες οικονοµικά
χώρες-µέλη, εφαρµόζεται ήδη το νέο σύστηµα ανώτατης εκπαίδευσης. Αν λοιπόν
τα πτυχία τριετούς φοίτησης αυτών των χωρών αναγνωρίζονται στις υπόλοιπες
χώρες, αυτοµάτως εξοµοιώνονται µε τα πτυχία τετραετούς και άνω φοίτησης.
Αναγκαστικά, µε την πάροδο του χρόνου λοιπόν και οι υπόλοιπες χώρες θα
προσαρµοστούν στο νέο σύστηµα (Κάτσικας & Σωτήρης 2003:75).
Στη συνάντηση του Βερολίνου, το Σεπτέµβριο του 2003, όπου συζητήθηκε
από τους Υπουργούς Παιδείας των εµπλεκοµένων χωρών η πορεία του
χρονοδιαγράµµατος που τέθηκε στη Μπολόνια, οι εξελίξεις αναλύθηκαν σε νέα
βάση. Οι γενικότερες οικονοµικοκοινωνικές εξελίξεις επέβαλαν τον
επαναπροσδιορισµό των αρχικών στόχων. Θεωρήθηκε αναγκαίος ο περιορισµός
των µακροχρόνιων σπουδών, που καθυστερούν την ένταξη του απόφοιτου στην
αγορά εργασίας, και προωθήθηκε η επαγγελµατική κατάρτιση ως εναλλακτική
λύση στην πανεπιστηµιακή εκπαίδευση. Επίσης τέθηκαν οι βάσεις για την
διείσδυση του επιχειρηµατικού κόσµου στην ανώτατη εκπαίδευση, ως ανάγκη
αλληλεπίδρασης και ανταλλαγής απόψεων και πρακτικών, ώστε η ανώτατη
εκπαίδευση να έχει άµεσα αποτελέσµατα στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας
των επιχειρήσεων και στην οικονοµική ανάπτυξη (Κάτσικας & Σωτήρης 2003:5657). Και τα δύο σκέλη της ανανέωσης της ∆ιακήρυξης της Μπολόνια, είναι
φανερό ότι εµπεριέχουν κινδύνους, γι’ αυτό και προκάλεσαν σειρά αντιδράσεων
εκ µέρους των εργαζοµένων και των φοιτητών σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
Ως προς το δεύτερο σκέλος, οι κίνδυνοι που προκύπτουν από την εµπλοκή
των ιδιωτικών επιχειρήσεων αφορούν ιδιαίτερα τα γνωστικά αντικείµενα που θα
επιλέγονται να διδαχθούν. Βέβαια, µπορούµε να δεχτούµε ότι η «ανταλλαγή»
απόψεων µεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων δεν έχει απαραίτητα
αρνητικά αποτελέσµατα ως προς τη γνώση που θα µεταδοθεί. Όταν όµως αυτή η
ανταλλαγή απόψεων γίνεται για να διαπιστωθεί ποια γνώση είναι «χρήσιµη» για
την αγορά, είναι ευνόητο ότι αποσκοπεί στο να προσδιορίσει ποια γνωστικά
αντικείµενα θα διδαχθούν και ποια όχι. Προφανώς, όταν µια επιχείρηση
παροτρύνει να διδαχθούν ορισµένα γνωστικά αντικείµενα, ώστε οι απόφοιτοι να
µπορούν να απορροφηθούν στην αγορά εργασίας και στην ίδια την επιχείρηση,
τότε έχουµε µια αρνητική συνέπεια για τα γνωστικά αντικείµενα που δε ζητούνται
και γενικά για την παιδεία (Κάτσικας, Σωτήρης 2003:74).
Όσον αφορά το πρώτο σκέλος, δηλαδή τη µείωση της διάρκειας των
σπουδών, ο κίνδυνος έγκειται στη «µαζική παραγωγή ενός ευέλικτου
µισοειδικευµένου και φθηνού εργατικού δυναµικού», που θα αποφοιτά από τα
πανεπιστήµια χωρίς ολοκληρωµένες επιστηµονικές γνώσεις, µε ένα τίτλο σπουδών
που δε θα έχει καµία σχέση µε τα πανεπιστηµιακά πτυχία και χωρίς κατοχύρωση
επαγγελµατικών δικαιωµάτων (Κάτσικας και Σωτήρης 2003:64, 73). Η δια βίου
κατάρτιση, η οποία µπαίνει πλέον σε πρώτη προτεραιότητα (όπως είδαµε στα
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συµπεράσµατα των Ε.Σ.), δεν µπορεί να αναπληρώσει τα κενά που θα
δηµιουργηθούν στους απόφοιτους των ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων. Η κατάρτιση
αυτή δεν µπορεί να εξασφαλίσει συνέχεια στις γνώσεις που αποκτά ο φοιτητής
κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Άλλωστε, γενικά έχει ως στόχο την απόκτηση
συγκεκριµένων επαγγελµατικών δεξιοτήτων και όχι γενικής και ολοκληρωµένης
γνώσης, όπως αυτή που αποκτάται κατά τη διάρκεια ενός πανεπιστηµιακού
κύκλου σπουδών. Συνολικά, η µείωση του χρόνου φοίτησης θα έχει αρνητικές
επιπτώσεις στην ποιότητα της γνώσης που θα µεταδίδεται, καθώς είναι αµφίβολο
αν ένας πτυχιούχος τριετούς φοίτησης θα µαθαίνει σε βάθος το γνωστικό
αντικείµενό του.
Κατά την άποψή µας, οι αντιδράσεις που παρατηρούνται στην Ελλάδα και
σε πολλές άλλες χώρες οφείλονται στο ότι η ∆ιακήρυξη είναι σχεδιασµένη
σύµφωνα µε τα πρότυπα του διεθνούς καταµερισµού εργασίας, εξυπηρετεί δηλαδή
τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της διεθνούς αγοράς και του κεφαλαίου. Η τάση
σύνδεσης των ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων µε τις ανάγκες και τους κανόνες της
αγοράς, θέτει την ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα υπό τη σκέπη και τον
έλεγχο των διεθνών οικονοµικών συµφερόντων, µετατρέποντας τα εν λόγω
ιδρύµατα σε παραγωγικές µονάδες, σε «ευέλικτες επιχειρήσεις», οι οποίες
«παράγουν σύγχρονα προϊόντα», δηλαδή καινοτοµίες που µπορούν άµεσα να
απορροφηθούν στην παγκόσµια αγορά, και εκπαιδευµένο εργατικό δυναµικό µε
δεξιότητες και γνώσεις προσαρµοσµένες στις ανάγκες της παγκόσµιας αγοράς
εργασίας, κυρίως δε µε δεξιότητες που αφορούν στις ΤΠΕ. Κατά συνέπεια, η
αξιολόγηση αυτών των ιδρυµάτων θα γίνεται µε βάση την «παραγωγικότητά» τους
ως προς αυτά τα «προϊόντα» και τελικά µε βάση την «κερδοφορία» τους, ανάλογα
θα επιλέγονται δε τα γνωστικά αντικείµενα και τα ερευνητικά προγράµµατα που
θα καλλιεργούνται και εκείνα που θα εγκαταλείπονται. Συµπερασµατικά,
µπορούµε να πούµε ότι τα βασικά σηµεία της ∆ιακήρυξης της Μπολόνια
συνοψίζονται µέσα από µια σειρά µέτρων και στόχων που προσδίδουν στην
ανώτατη εκπαίδευση χαρακτηριστικά καπιταλιστικής επιχείρησης που επενδύει
κεφάλαια στην «παραγωγή», αξιολογείται µε βάση την παραγωγικότητά της και
την απόδοση των εργαζοµένων της και επιλέγει το «προϊόν» που θα παράγει,
ανάλογα µε το κέρδος που θα αποφέρει (Κάτσικας & Σωτήρης 2003:71-72).
Οι νέες δεξιότητες τις οποίες καλούνται να αποκτήσουν οι εργαζόµενοι,
έχουν σχέση κυρίως µε την πληροφορική και µε άλλες γνώσεις και ατοµικές
ικανότητες, όπως οι ξένες γλώσσες, το επιχειρηµατικό πνεύµα, κλπ. Οι δεξιότητες
αυτές θεωρούνται απαραίτητα εφόδια για την εύρεση εργασίας. Παράλληλα, στην
παγκόσµια αγορά εργασίας αυξάνονται οι απαιτήσεις σε προσόντα και δεξιότητες,
που σχετίζονται µε την εισαγωγή της πληροφορικής σε όλους τους κλάδους της
παραγωγής. Στο βωµό της γενικευµένης ανταγωνιστικότητας, προωθούνται ριζικές
αλλαγές στην ανώτατη εκπαίδευση, καταστρατηγούνται ανθρωπιστικές αξίες και
υποβαθµίζονται ή καταργούνται γενικότεροι στόχοι της εκπαίδευσης, που
άπτονται του δηµοσίου συµφέροντος. Οι Κάτσικας και Σωτήρης (2003: 59)
συνοψίζοντας τη σύγχρονη φιλοσοφία για την εκπαίδευση του 21ου αι., πολύ
εύστοχα αναφέρουν: «Είναι φανερό ότι έννοιες βασικών λέξεων που
σηµατοδοτούν πολιτιστικά, κοινωνικά και οικονοµικά επιτεύγµατα αλλάζουν
νοηµατοδότηση. Έτσι η γνώση σηµαίνει κατάρτιση, η εκπαίδευση παροχή
εκπαιδευτικών προϊόντων, η παιδευτική ικανότητα δεξιότητα, το εκπαιδευτικό
σύστηµα αγορά της εκπαίδευσης, ο φοιτητής καταναλωτής εκπαιδευτικών
προϊόντων και οι οργανισµοί παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών τροφοδότεςsuppliers».
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Ταυτόχρονα όµως, οι πανεπιστηµιακές σπουδές χάνουν σιγά σιγά την αίγλη
τους. Η αύξηση της ανεργίας πτυχιούχων όλων των κλάδων και η αναντιστοιχία
τίτλων σπουδών και επαγγέλµατος (ετεροαπασχόληση), έχουν προκαλέσει
δυσφορία και αίσθηµα αµφιβολίας και δυσπιστίας, ως προς τις προθέσεις της
Ευρωπαϊκής πολιτικής για την παιδεία. Τα µέτρα για τη νέα ανώτατη εκπαίδευση
δεν πείθουν για την αποτελεσµατικότητά τους και συνάµα δηµιουργείται ένα
δυσάρεστο κλίµα καταπάτησης κεκτηµένων δικαιωµάτων των εκπαιδευτικών και
των φοιτητών. Η εφαρµογή δύο ή τριών κύκλων σπουδών υποβαθµίζει αυτόµατα
τα πτυχία αλλά και την ίδια την επιστήµη (ΠΟΣ∆ΕΠ 2002:5). Η «ποιότητα»
γίνεται µετρήσιµο µέγεθος, αλλά χάνει την έννοιά της. Η εφαρµογή του
συστήµατος διδακτικών µονάδων θέτει το φοιτητή και τον µετέπειτα εργαζόµενο
σε ένα συνεχή αγώνα συγκέντρωσης µορίων για να εξασφαλίσει κάποιο δικαίωµα
στην εργασία (ΠΟΣ∆ΕΠ 2002:6, Κάτσικας & Σωτήρης 2003:113).
Τελικά, η τάση δηµιουργίας «αγοράς παιδείας» και η τάση
εµπορευµατοποίησης των πανεπιστηµίων και της γνώσης, οδηγούν βαθµιαία στη
µετατροπή των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων σε οιονεί επιχειρήσεις και στην
ιδιωτικοποίησή τους. Επιχειρείται µεθοδικά και µέσα από ένα καλά οργανωµένο
σύστηµα διαχείρισης, διοίκησης και αξιολόγησης των πανεπιστηµίων, η
οµοιογενοποίησή τους και η δηµιουργία µιας νέας νοοτροπίας για την παιδεία,
προσαρµοσµένης στην αγορά εργασίας (ο.π. 2002:5, 2004:2).
Μέσα από τα προαναφερθέντα µέτρα-στόχους της διακήρυξης της
Μπολόνια ίσως να µη διαφαίνεται αρχικά η σύνδεση των πανεπιστηµίων (και της
παιδείας γενικά) µε την αγορά εργασίας. Είναι όµως σίγουρο ότι η
καταστρατήγηση της αυτονοµίας των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και η
ιδιωτικοποίησή τους οδηγούν στο συγκαλυµµένο στόχο αποσύνδεσης της γνώσης
από την ευρύτερη έννοιά της και σύνδεσής της µε την «απασχόληση», µακριά
δηλαδή από την έννοια της εργασίας ως κοινωνικού δικαιώµατος του ανθρώπου. Ο
εκπαιδευτικός στόχος και ρόλος των πανεπιστηµίων είναι πλέον να µεταδώσουν
στους φοιτητές όχι µακρόχρονη γενική γνώση, αλλά αποσπασµατικές γνώσεις και
επαγγελµατικές δεξιότητες, «ετοιµοπαράδοτες προς κατανάλωση» από τις
επιχειρήσεις και διευρυνόµενες στην πορεία µε επιµορφώσεις ανάλογα µε τις
επιδιώξεις των εργαζοµένων και κυρίως των εργοδοτών.
Ο δεύτερος και εξίσου σηµαντικός ρόλος του πανεπιστηµίου, εκείνος του
παραγωγού έρευνας, αποτελεί ακόµη πιο εµφανή απόδειξη της µετατροπής του σε
εµπορική επιχείρηση. Η βασική έρευνα, η οποία έχει δώσει τα µεγαλύτερα
επιτεύγµατα στην ιστορία του ανθρώπου, τείνει να αφανιστεί, µέσα από τη
σύνδεσή της µε οικονοµικούς όρους, µε την αγορά. Η τάση αυτή είναι έντονη και
στη χώρα µας. Ως τώρα η χρηµατοδότηση των ερευνητικών κέντρων (ελάχιστων
στην Ελλάδα) προερχόταν από το κράτος, έφτανε δε το 2002 µόλις στο 0,5% του
ΑΕγχΠ και ως το 2004 είχε αυξηθεί στο 0,6%. Το ζητούµενο αντίστοιχο ποσοστό
σε Ευρωπαϊκό επίπεδο που τέθηκε ως στόχος το 2002 στη Βαρκελώνη, είναι το
3% του κοινοτικού ΑΕΠ ως το 2010, από 1,9% που ήταν το 2002 (Ε. Σ., 2002:20).
Καταλαβαίνουµε πόσο δύσκολο είναι για το ελληνικό κράτος να καλύψει αυτή τη
διαφορά. Στο 7ο Πανελλήνιο συνέδριο της ΠΟΣ∆ΕΠ το 2004 ζητήθηκε µεταξύ
άλλων η αύξηση της κρατικής χρηµατοδότησης της έρευνας στο 1,5% του ΑΕΠ. Η
λύση όµως, για τις ελληνικές κυβερνήσεις, παραµένει η συµµετοχή του ιδιωτικού
κεφαλαίου στη χρηµατοδότηση της έρευνας. Το σκεπτικό αυτής της πολιτικής
συνοψίζεται στο εξής: η έρευνα πρέπει να προσανατολίζεται στην ανάπτυξη της
βιοµηχανίας, για να προσελκύει ιδιωτικά κεφάλαια απ’ αυτήν. Μέχρι σήµερα όµως
και µε δεδοµένη τη χαµηλή βιοµηχανική ανάπτυξη της χώρας, η έρευνα δεν έχει
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καταφέρει να προσελκύσει τέτοια κεφάλαια για να εξασφαλίσει την επιβίωσή της
(χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι τα ιδιωτικά κεφάλαια απέχουν από την έρευνα
γενικά). Εξάλλου, φαίνεται ότι η εγχώρια βιοµηχανία αρκείται στην εισαγωγή
τεχνολογίας και µεθόδων από ανεπτυγµένες χώρες, οπότε παρουσιάζει χαµηλή
ζήτηση προς την εγχώρια έρευνα. Τα ερευνητικά προγράµµατα που υλοποιούνται
στα ελληνικά πανεπιστήµια έχουν ήδη ενταχθεί σ’ αυτή τη λογική της
εµπορευµατοποίησης. Παράδειγµα της εισχώρησης του ιδιωτικού κεφαλαίου
αποτελεί η χρηµατοδότηση των ερευνητικών προγραµµάτων του Πολυτεχνείου
Κρήτης. Σε σύνολο 181 ερευνητικών, εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών
προγραµµάτων ύψους 17 εκατοµµυρίων €, τα ποσοστά χρηµατοδότησης έχουν ως
εξής (Πολυτεχνείο Κρήτης 2004:15):
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΓΓΕΤ (Υπουργείο Ανάπτυξης)
Υπουργείο Παιδείας
Περιφέρεια Κρήτης
Ιδιωτικοί φορείς-ΟΤΑ
Ίδιοι πόροι Πολυτεχνείου Κρήτης

38.69%
13,69%
5,36%
1,78%
33,34%
7,14%

Η προαναφερθείσα εµµονή των ελληνικών κυβερνήσεων, στηρίζεται πλέον
στις κατευθύνσεις που έχει δώσει η Ε.Ε. για όλα τα κράτη–µέλη και οι οποίες
τείνουν να εξαρτήσουν την έρευνα από το ιδιωτικό κεφάλαιο. Πράγµατι, στη
σύνοδο της Βαρκελώνης, διευκρινίστηκε ότι το επιθυµητό ποσοστό δαπανών της
τάξεως του 3% που προαναφέρθηκε, θα προέρχεται κατά τα 2/3 από ιδιωτικά
κεφάλαια, στα πλαίσια της προσπάθειας δηµιουργίας ενός «Ευρωπαϊκού Χώρου
γνώσης», όπου ερευνητική βάση και επιχειρήσεις θα βρίσκονται σε στενή
συνεργασία (Ε.Σ., 2002:20). Η γενική κατεύθυνση της ευρωπαϊκής πολιτικής
αποκρυσταλλώνεται σε σχετικά ευρωπαϊκά κείµενα, τονίζοντας ότι η έρευνα θα
πρέπει να προσανατολίζεται σε καινοτόµες ιδέες και µεθόδους που θα συµβάλλουν
στην οικονοµική µεγέθυνση (ο.π.:43). Στο µέλλον και ως το 2010 αν υλοποιηθεί το
χρονοδιάγραµµα της ευρωπαϊκής πολιτικής, τα ερευνητικά κέντρα θα έχουν
µετατραπεί κατά τη γνώµη µας, σε σύγχρονες επιχειρήσεις που θα παράγουν και
θα πωλούν τα «προϊόντα» τους στις άλλες επιχειρήσεις (εντολείς και χρήστες) µε
όρους της αγοράς και µε απώτερο σκοπό τη µεγιστοποίηση του κέρδους τους. Με
αυτόν τον τρόπο όµως συντελείται σταδιακά υποβάθµιση της ίδιας της γνώσης και
της επιστήµης, ιδιαίτερα στους κλάδους που δε φέρουν αποτελέσµατα άµεσα
αξιοποιήσιµα στην αγορά και δε µπορούν να ενταχθούν άµεσα στην παραγωγική
διαδικασία ή δε µπορούν να ενταχθούν µε τον τρόπο που επιθυµεί το κεφάλαιο, η
εργοδοσία.
Σ’ αυτό το πλαίσιο, τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα κινδυνεύουν να δεχτούν
στο µέλλον µεγάλο πλήγµα από την «αντικειµενική» αξιολόγηση των τµηµάτων
τους, µε δεδοµένο ότι αυτή δε θα αφορά το εν γένει έργο τους, αλλά µόνο εκείνο
που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αγοράς και της οικονοµικής πολιτικής:
τα τµήµατα µε χαµηλή «βαθµολογία» θα χάνουν µέρος των χρηµατοδοτήσεών
τους, ως «ποινή» για τη µη επίτευξη των στόχων. Έτσι, οι αξιολογικοί κανόνες
µετατοπίζονται από τις προσωποποιηµένες κρίσεις των ακαδηµαϊκών αρχών του
Χουµπολντιανού Μοντέλου (δηλαδή των καθηγητών) (Cowen R., 2001: 11) σε
γενικευµένους κανόνες: µέτρηση, µέσω γραφειοκρατικών και τυποποιηµένων
κανόνων, της ροής της επιστηµονικής παραγωγής, των διαδικασιών διδασκαλίας
και της ικανοποίησης των «πελατών» (φοιτητών και άλλων φορέων).
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Η γενική τάση προοιωνίζει λοιπόν την εξάρτηση των πανεπιστηµίων από
τον ιδιωτικό τοµέα, από τις επιχειρήσεις, οι οποίες θα χρηµατοδοτούν τα τµήµατα
και τα ερευνητικά ινστιτούτα. Ως πρόσχηµα γι’ αυτή την ιδιωτικοποίηση των
πανεπιστηµίων αναφέρεται συχνά η απαλλαγή από τον κρατικό έλεγχο και η
εξασφάλιση της «αυτονοµίας» τους, προκειµένου να γίνουν πιο ευέλικτα και πιο
αποτελεσµατικά όσον αφορά στην επίτευξη των στόχων τους για µετάδοση
γνώσεων χρήσιµων στην αγορά. Μια τέτοια εξέλιξη όµως θα έχει σοβαρές
αρνητικές συνέπειες για την παιδεία γενικότερα. Το κάθε εκπαιδευτικό ίδρυµα θα
συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις της επιχείρησης η οποία, ως χορηγός ή εντολέας
θα καρπώνεται στο τέλος όλα τα οφέλη από την έρευνα, αλλά και από την
«παραγωγή» καταρτισµένων και «ποιοτικών» εργαζοµένων. Οι επιχειρήσεις θα
είναι σε θέση να ελέγχουν ολοκληρωτικά το τι διδάσκεται, πώς διδάσκεται, ποιο
τµήµα είναι «παραγωγικό» και ποιο µη απαραίτητο, ανάλογα µε τις απαιτήσεις
των δραστηριοτήτων τους και τα συµφέροντά τους.
Το ζητούµενο στα πλαίσια ενός τέτοιου εκπαιδευτικού συστήµατος
ανώτατης εκπαίδευσης, συγκλίνει λοιπόν µε το ζητούµενο της αγοράς. Η αγορά
εργασίας έχει ανάγκη από µερικώς ειδικευµένο εργατικό δυναµικό και το
πανεπιστήµιο θα παρέχει στην αγορά εργασίας έτοιµους εργαζόµενους µε
κερµατισµένες γνώσεις, προσαρµοσµένες στις ανάγκες κερδοφορίας του
κεφαλαίου. ∆εν απαιτείται υψηλής ειδίκευσης εργατικό δυναµικό ή γνώση
πανεπιστηµιακού επιπέδου (µε την έννοια της ολοκληρωµένης γνώσης). Αρκεί η
γνώση που µπορεί να αποκοµίσει ο φοιτητής κατά τη διάρκεια ολιγοετούς
φοίτησης. Αν στο µέλλον χρειαστεί επιπλέον γνώσεις για να εξακολουθεί να είναι
παραγωγικός, αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε επιπλέον κατάρτιση και εκπαίδευση,
της οποίας το κόστος θα επωµιστεί ο ίδιος ο εργαζόµενος (ΠΟΣ∆ΕΠ 2002:5).
Όσα αναφέρθηκαν παραπάνω αποτελούν τη νέα «φιλοσοφία» µε βάση την
οποία µετασχηµατίζεται το εκπαιδευτικό σύστηµα, στην Ε.Ε. τις τελευταίες
δεκαετίες, και κυρίως η ανώτατη εκπαίδευση, ως ο βασικός διαµορφωτής
καταρτισµένου εργατικού δυναµικού και ταυτόχρονα ως «παραγωγός» έρευνας και
καινοτοµικών επιτευγµάτων, αλλά και ως ενδιάµεσος φορέας για την αξιοποίησή
τους στην παραγωγική διαδικασία και ευρύτερα στη προώθηση της οικονοµικής
µεγέθυνσης.
Αν και στα κείµενα της Ε.Επ. διαφαίνεται µια διάθεση για αυτονοµία των
κρατών µελών, ώστε να αναπτύξουν εκείνα τα εκπαιδευτικά συστήµατα που θα
έχουν καλύτερα αποτελέσµατα για τις επιµέρους κοινωνίες, η πολιτική της Ε.Ε.
τείνει να επιβάλλει µε ρυθµιστικούς όρους ένα ενιαίο εκπαιδευτικό σύστηµα σε
όλα τα κράτη-µέλη ή τουλάχιστον κάποιες προδιαγραφές, γενικές κατευθύνσεις
και δράσεις, που εξυπηρετούν το ευρωπαϊκό οικονοµικο-κοινωνικό µοντέλο (Ε.Σ.
2002:18-20). Αυτό διαφαίνεται µέσα από τα µέτρα που υιοθετεί κάθε χρόνο το
Ε.Σ. για τη διαδικασία της Λισσαβώνας. Ο κοινός κώδικας για τα ευρωπαϊκά
κράτη είναι η ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτοµίας σε νευραλγικούς για την
οικονοµία τοµείς ή όπως αποκαλείται από το Ε.Σ. σε «πρωτοποριακές
τεχνολογίες», όπως τις αποκαλεί το Ε.Σ. (ο.π. 2002:20). Μάλιστα, προβλέπεται
κοινή για όλα τα µέλη πολιτική χρηµατοδοτήσεων και κρατικών χορηγήσεων, και
αύξηση των δαπανών για την έρευνα. Όµως, διαπιστώνουµε ότι οι δαπάνες αυτές
δεν επιµερίζονται ισόποσα σε κάθε είδους έρευνα, αλλά επιλεκτικά σε ερευνητικά
προγράµµατα µε προοπτικές ένταξης των επιτευγµάτων τους στην παραγωγική
διαδικασία. Εξάλλου, προκειµένου τα ερευνητικά κέντρα να έχουν τα
αναµενόµενα αποτελέσµατα και να παράγουν έργο, χρειάζεται η ανανέωση του
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εξοπλισµού τους και ο εκσυγχρονισµός των µέσων που διαθέτουν. Όµως, οι
δηµόσιες χρηµατοδοτήσεις δε αρκούν για την προµήθεια και τη συντήρηση αυτού
του συνήθως πολυδάπανου εξοπλισµού. Η ανάγκη για συνεχή (ολοένα
επιταχυνόµενη) ανανέωσή του και το µεγάλο κόστος για τη λειτουργία του, τόσο
σε υλικοτεχνικά µέσα υποδοµής, όσο και σε ανθρώπινο εξειδικευµένο δυναµικό,
οδηγεί τα Πανεπιστήµια σε οικονοµική κατάρρευση. Συχνά, για να αποφευχθεί
αυτό, οδηγούνται στη µείωση του εκπαιδευτικού προσωπικού ή στη µερική
απασχόλησή του (Coulby 2001: 7-8). Κυρίως όµως οδηγούνται αργά και σταθερά
στην ιδιωτική χρηµατοδότηση, µε τις προαναφερθείσες συνέπειες.
Για να αντιληφθούµε τη σηµασία µιας τέτοιας εξέλιξης, χρειάζεται να
επανέλθουµε σε ορισµένα σηµεία, τα οποία επισηµάναµε στην αρχή του παρόντος
κεφαλαίου. Η ανθρώπινη εξέλιξη συντελείται µέσω της µετάδοσης της γνώσης,
εφόσον µέσω αυτής ο άνθρωπος εφάρµοζε και εφαρµόζει καινοτόµες µεθόδους για
να αυξήσει την παραγωγή και το βιοτικό του επίπεδο. Η γνώση υπό το πρίσµα
αυτό, είναι παραγωγική δύναµη. Στη εποχή που διανύουµε, αυτή η έννοια έχει
πάρει µεγάλες διαστάσεις. Υπάρχει η τάση, όπως αναφέρει ο Κ. Σταµάτης (2003:
43), να γίνεται η διάκριση των ανθρώπων σ’ αυτούς που γνωρίζουν και σ’ αυτούς
που δε γνωρίζουν, σε αντιδιαστολή µε την προγενέστερη διάκριση µεταξύ
«εχόντων και µη εχόντων», η οποία βέβαια δεν εκλείπει. Υποστηρίζεται, δηλαδή,
ότι σήµερα µπορεί να επιβιώσει αυτός που γνωρίζει όσο το δυνατόν περισσότερα
από τα ζητούµενα στα πλαίσια της παραγωγικής διαδικασίας. Γι’ αυτό και όλοι οι
άνθρωποι θα πρέπει να επιδίδονται σε ένα διαρκή αγώνα απόκτησης γνώσεων,
καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, για να έχουν πάντα πιθανότητες να ενταχθούν
στην παραγωγική διαδικασία, για να έχουν πάντα ένα εφόδιο να πουλήσουν. Το
ζητούµενο δηλαδή της σύγχρονης και κατά πολλούς «µεταβιοµηχανικής»
κοινωνίας, είναι η δηµιουργία κεφαλαίου γνώσεων: γνώσεων που έχουν
«παραχθεί» µέσα από την επιστηµονική έρευνα και την ανθρώπινη εµπειρία, και οι
οποίες αποτελούν µια «δεξαµενή» που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τις ανάγκες
της αγοράς (Καϊτατζή-Γουίτλοκ 2003:50). Μέρος αυτών των γνώσεων
ενσωµατώνεται στην εργατική δύναµη και µπορεί να γίνει αντικείµενο
ανταλλαγής, όπως παρατηρεί και ο Σταµάτης (2003:44).
Η γνώση αποτελούσε βασικό µοχλό ανάπτυξης και εξέλιξης κάθε
κοινωνικού σχηµατισµού, αλλά στα πλαίσια της σηµερινής κοινωνίας έχει
αποκτήσει µια άκρως οικονοµικά προσδιορισµένη έννοια που επηρεάζει όλες τις
πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας. Ο πρώτος δέκτης αυτού του µηνύµατος
είναι η ίδια η εκπαίδευση που τείνει να (αν δεν έχει ήδη) µετασχηµατιστεί σ’ αυτό
που ο Κ. Σταµάτης αποκαλεί «αγορά παιδείας» (2003:46). Αυτή η «αγορά
παιδείας» επεκτείνεται σε όλα τα στάδια της εκπαίδευσης (δευτεροβάθµια,
µεταδευτεροβάθµια, τριτοβάθµια), όπου βασικό ρόλο κατέχει το Πανεπιστήµιο,
που όπως είπαµε είναι και ο κύριος φορέας γνώσης µέσα από την έρευνα. Υπό την
έννοια αυτή, η «οικονοµία της γνώσης» µετατρέπει το Πανεπιστήµιο σε
«Επιχειρηµατικό Πανεπιστήµιο», καθώς προκαθορίζεται ποια γνώση και µε ποια
µέθοδο θα µεταδοθεί, σε ποια έρευνα θα δοθούν κρατικές επιχορηγήσεις, κ.ο.κ.,
όλες δε αυτές οι διαδικασίες αξιολογούνται ανάλογα µε την αποτελεσµατικότητά
τους για την οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής, της χώρας και ολόκληρης της
Ε.Ε. Σ’ αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ένα εκπαιδευτικό ίδρυµα το οποίο δεν ακολουθεί
πιστά τις εντολές της σύγχρονης κοινωνίας, δηλαδή δε µεταδίδει γνώση µε
εµπορεύσιµη ικανότητα, δεν έχει λόγο ύπαρξης. Η γνώση που µεταδίδεται θα
πρέπει κάθε φορά να ακολουθεί (και να συνδυάζεται µε) τον καταµερισµό
εργασίας που ορίζουν οι πρακτικές συσσώρευσης του κεφαλαίου. Εφόσον αυτός
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βρίσκεται σε δυναµική πορεία, θα πρέπει και οι φορείς µετάδοσης και παραγωγής
γνώσεων να ακολουθούν ανάλογη πορεία. ∆ιαφορετικά, αποτελούν απειλή για το
ίδιο το σύστηµα. Η απόκτηση γενικής µόρφωσης προσδίδει στα άτοµα την
ικανότητα αντίληψης της πραγµατικότητας µε πιο διεισδυτική µατιά και
αναπτύσσει την κριτική σκέψη. Η κριτική σκέψη όµως µειώνει τις πιθανότητες
πειθάρχησης στο σύστηµα, προκαλεί αντιδράσεις και κατ’ επέκταση αλλαγές στο
ίδιο το κοινωνικό σύστηµα, αν αυτές οι αντιδράσεις έχουν συλλογικό χαρακτήρα.
Βέβαια, θα πρέπει να τονιστεί ότι οι αλλαγές στον τρόπο µετάδοσης της γνώσης,
όσες µεταβολές και αν προκαλέσουν στο κοινωνικό σύστηµα, δεν µπορούν να το
µετασχηµατίσουν ολοκληρωτικά. Η ίδια η γνώση όµως ίσως είναι ικανή να το
κάνει κάτω από τις κατάλληλες (ιστορικές) συνθήκες (ο.π. 2003:46).
Όπως αναφέραµε ήδη, ο εκάστοτε καταµερισµός της εργασίας καθορίζει ως
ένα βαθµό τη µετάδοση και το περιεχόµενο των γνώσεων (ο.π. 2003:47). Κατά
πρώτον, δηµιουργεί µια ολόκληρη κοσµοθεωρία της οποίας φορείς είναι τα ίδια τα
άτοµα. Η γνώση που λαµβάνουν από µικρή ηλικία επηρεάζει την επιλογή του
επαγγέλµατος, κυρίως µεταξύ χειρωνακτικού ή διανοητικού, αν και η εργασία είτε
διανοητική είτε χειρωνακτική παραµένει πάντα εργασία, δηλαδή αξιοποίηση
εµπορευµατοποιηµένης εργατικής δύναµης. Το είδος της εργασίας και η µορφή
της επηρεάζουν και την αντίληψη των ατόµων γι’ αυτήν την ίδια. Προέκταση
τούτου είναι και η ταξική τους συνείδηση, την οποία διαµορφώνουν κατά τη
διάρκεια της ζωής τους ως εργαζόµενοι, µέσα από τις γνώσεις και τις εµπειρίες
που αποκοµίζουν (ο.π. 2003:48). Η οποιαδήποτε εξέλιξη προς µια «οικονοµία
βασισµένη στη γνώση» δεν αλλάζει τον ταξικό χαρακτήρα του καπιταλιστικού
συστήµατος (ο.π. 2003:49). Απλά µετασχηµατίζει τις εργασιακές σχέσεις και τη
νοοτροπία των ατόµων. Ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής γίνεται έτσι ακόµα
πιο απρόσωπος και η εκµετάλλευση της εργατικής δύναµης από το κεφάλαιο
ακόµα πιο συγκαλυµµένη, ώστε να µειώνεται στο ελάχιστο η αντίδραση των
εργαζοµένων (ο.π. 2003:51). Αυτό οδηγεί συχνά σε αντιλήψεις περί εξαφάνισης
της ταξικής υπόστασης και της ταξικής συνείδησης των εργαζοµένων.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα η άποψη του ∆ενιόζου, σύµφωνα µε την οποία ο
εργαζόµενος κατέχει πλέον γνώσεις και δεξιότητες που τον καθιστούν
υπολογίσιµη δύναµη για το κεφάλαιο και τον εξελίσσουν σε «συνεργάτη»
(Περιφέρεια Κρήτης 2001: 34). Κατά τη δική µας εκτίµηση, η άποψη αυτή είναι
αβάσιµη. Η εξέλιξη του είδους της εργασίας, των δεξιοτήτων και των προσόντων,
δεν αλλάζει την ίδια την εργασία ως µέσο παραγωγής υπεραξίας και πλουτισµού
της κυρίαρχης τάξης, των ιδιοκτητών µέσων παραγωγής. Όσο για την τριτοβάθµια
εκπαίδευση, µπορεί µεν να διαδραµατίζει ένα ρόλο «παραγωγού» εξειδικευµένης
γνώσης, κυρίως µέσω της έρευνας, και κατ’ αυτή την έννοια να καθίσταται
«συνεργάτης» του κεφαλαίου, αλλά τα άτοµα στα οποία µεταδίδει τη γνώση
(σπουδαστές, ερευνητές) αποτελούν ειδικευµένο εργατικό δυναµικό.
Βέβαια, στη σύγχρονη καπιταλιστική κοινωνία, διαπιστώνουµε τη µείωση
της χειρωνακτικής εργασίας και την υποκατάστασή της από νέα τεχνικά
συστήµατα. Όµως, το γεγονός αυτό δεν προκαλεί µια γενικότερη µείωση της
συµµετοχής του ανθρώπου στην παραγωγική διαδικασία, αλλά τη δηµιουργία νέων
µορφών εργασίας. Η αύξηση του εξοπλισµού νέας τεχνολογίας οδηγεί στην
αναδόµηση των εργασιακών σχέσεων και στην ένταση της εκµετάλλευσης της
εργατικής δύναµης (Σταµάτης 2003:52). Η προσπάθεια των εργαζοµένων για να
µπορέσουν να συνεργαστούν τόσο µεταξύ τους όσο και µε τα νέα τεχνολογικά
µέσα, µεταφράζεται στην εποχή µας σε διαρκή αγώνα απόκτησης γνώσεων και σε
ευρύτερες αλλαγές στην ταξική τους συνείδηση και σε όλη την ύπαρξή τους (ο.π.
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2003:48). Θα µπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι η συνεχής απόκτηση γνώσεων,
από την πλευρά του εργαζόµενου, τον βοηθά να αναπτύξει κριτική σκέψη. Όµως
υπό τις παρούσες συνθήκες, τα «κοµµάτια γνώσης» που µεταδίδονται είναι µέρη
ενός όλου (γνώσης), στο οποίο τελικά ο εργαζόµενος δεν έχει πλήρη πρόσβαση. Η
γνώση που λαµβάνει είναι ελλιπής και αποσπασµατική, ώστε να του επιτρέπει µεν
να ασκεί αποτελεσµατικά το επάγγελµά του, το ρόλο του ως εργαζόµενος, αλλά να
µην του δίνει το δικαίωµα και την ευκαιρία να γνωρίζει εξ ολοκλήρου, να έχει κατ’
επέκταση άποψη και να διεκδικεί µεγαλύτερες απολαβές, όλα αυτά δηλαδή που θα
µπορούσαν να αλλάξουν την ίδια την ταξική του θέση και συνείδηση και να
θέσουν σε κίνδυνο την υπάρχουσα «τάξη πραγµάτων». (ο.π. 2003:56-57).
Το πανεπιστήµιο, στα πλαίσια αυτής της «τάξης πραγµάτων»,
µετασχηµατίζεται σε µέσο για την επίτευξη του εν λόγω σκοπού: να µεταδώσει
γνώση, αλλά όχι ολοκληρωµένη επιστηµονική γνώση. Συµπερασµατικά, θα
µπορούσαµε να συνοψίσουµε το χαρακτήρα του σύγχρονου πανεπιστηµίου στα
στοιχεία που επισηµαίνει πολύ εύστοχα ο R. Cowen (2002:11-19):
♦ Όποιο Πανεπιστήµιο µπορεί να παράγει και να ελέγχει τις κρίσιµες
γνώσεις της σύγχρονης εποχής (τεχνολογία των πληροφοριών,
βιοτεχνολογία) είναι αυτό που θα διαδραµατίσει κυρίαρχο ρόλο στην
αγορά της εκπαίδευσης.
♦ Το Πανεπιστήµιο σαν οργανισµός, παρουσιάζει µια κανονικότητα και µια
προσαρµοστικότητα στους κανόνες που έχουν τεθεί από εξωτερικούς
φορείς και παράγοντες (κράτος, αγορά, διεθνή πρότυπα καταµερισµού
εργασίας). Τα ίδια τα άτοµα που απαρτίζουν αυτό τον οργανισµό
(διοίκηση – καθηγητές – φοιτητές) έχουν µάθει από προηγούµενη
εµπειρία να υπακούουν σε αυτούς τους κανόνες και να τους εφαρµόζουν.
♦ Ο τρόπος αξιολόγησης των πανεπιστηµίων (και των επιµέρους τµηµάτων
τους) διαµορφώνεται στα πλαίσια του καπιταλιστικού συστήµατος και ως
τέτοιος το αντανακλά και ταυτόχρονα το αναπαράγει.
♦ Η ακαδηµαϊκή ελευθερία, ως τρόπος µετάδοσης γνώσεων και ως
ελεύθερη βούληση κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής και ερευνητικής
διαδικασίας δεν έχει χαθεί, αλλά έχει καταστρατηγηθεί και αλλάξει
σύµφωνα µε τις διεθνείς τάσεις του καπιταλισµού.
♦ Πολλά Πανεπιστήµια ή τµήµατα πανεπιστηµίων έχουν ήδη εναρµονιστεί
µε τους κανόνες της αγοράς. Τα πιο «παραγωγικά» τµήµατα ασκούν
µεγαλύτερο έλεγχο και έχουν µεγαλύτερη βαρύτητα στις αποφάσεις
ενδοπανεπιστηµιακά.
♦ Η διοίκηση των πανεπιστηµίων έχει πλέον αντικαταστήσει την
ακαδηµαϊκή ηγεσία και έχει εξοµοιωθεί µε τη διοίκηση µεγάλων
επιχειρήσεων, οι οποίες κρίνονται και αξιολογούνται µε βάση την
απόδοση της επιχείρησης και τις «εισροές» (Cowen 2001:11).
♦ Οι πιστοποιήσεις «διασφάλισης ποιότητας» των πανεπιστηµιακών
ιδρυµάτων δίνονται µε βάση τυποποιηµένα κριτήρια επίδοσης, τα οποία
εφαρµόζονται µε συστηµατικό τρόπο σε εθνικό επίπεδο.
♦ Ο κρατικός έλεγχος επιτελείται µε βάση αυτά τα τυποποιηµένα κριτήρια,
µε την αξιολόγηση της έρευνας και της διδακτικής πράξης, δηλαδή των
µεθόδων και των συµπεριφορών εκπαιδευτών και εκπαιδευόµενων.
Κλείνοντας το παρόν κεφάλαιο, θα θέλαµε να τονίσουµε ότι το «σύγχρονο»
εκπαιδευτικό σύστηµα αντανακλά το αντίστοιχο σύστηµα παραγωγής και
διανοµής του πλούτου, τα δε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα πρωτοστατούν στη
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διάδοση και διάχυση νοοτροπιών υπακοής και προσαρµογής σε τούτο το τελευταίο
σύστηµα. Στο παρελθόν, αυτά τα ιδρύµατα πρωτοστάτησαν κατά καιρούς στην
αµφισβήτηση ή και στην ανατροπή των καταπιεστικών και εκµεταλλευτικών
σχέσεων τις οποίες επέβαλε το κράτος και το κεφάλαιο σε βάρος των
εργαζοµένων. Ιδιαίτερα, τα φοιτητικά κινήµατα περασµένων δεκαετιών συνέβαλαν
στις αλλαγές που έγιναν στο εκάστοτε κοινωνικό σύστηµα. Σήµερα δεδοµένου ότι
το φοιτητικό κίνηµα δεν έχει εξασθενίσει πλήρως, θεωρούµε ότι µπορεί και πρέπει
να αντιδράσει στην εµπορευµατοποίηση του ίδιου του πανεπιστηµίου και στην
καταστρατήγηση των δικαιωµάτων των πολιτών γενικότερα. Το πανεπιστήµιο
είναι πρώτα απ’ όλα ένας χώρος «γένεσης» ιδεών και σαν τέτοιος οφείλει να
υπερασπιστεί τις αξίες της ανθρώπινης ύπαρξης και του δικαιώµατος των ατόµων
να διαβιούν σε µια κοινωνία ισοτιµίας και ισονοµίας. Η τεχνολογία µπορεί να
αποτελέσει εργαλείο για τη διαµόρφωση υγιών κοινωνικών σχέσεων, αλλά αυτό
µπορεί να επιτευχθεί µόνο µέσα από ριζικές αλλαγές στον καταµερισµό της
εργασίας και κατ’ επέκταση µε την ανατροπή του κοινωνικοοικονοµικού
συστήµατος.
Στο επόµενο κεφάλαιο θα εξετάσουµε πώς διαµορφώνονται οι
εκµεταλλευτικές εργασιακές σχέσεις µε την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών και
πώς τείνει να διαµορφωθεί το κοινωνικό σύστηµα µέσα από την ευρωπαϊκή
πολιτική στα πλαίσια της «παγκόσµιας οικονοµίας».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Οι επιπτώσεις της Κοινωνία της Πληροφορίας
στην οικονοµία και στην αγορά εργασίας.
Η βασική επιδίωξη της Ελλάδας, όπως εκφράστηκε από τις εκάστοτε
κυβερνήσεις κατά τις τελευταίες δεκαετίες, ήταν και είναι η οικονοµική της
ανάπτυξη σε βαθµό τέτοιο που να µπορεί να ανταγωνιστεί τις ανεπτυγµένες χώρες
και να αποτελέσει υπολογίσιµη δύναµη στην Ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά,
δηλαδή να διατηρήσει την οικονοµική της µεγέθυνση, αξιοποιώντας τα συγκριτικά
της πλεονεκτήµατα (φυσικός πλούτος, τουρισµός) και εφαρµόζοντας τα µέτρα και
τις πρακτικές ανάπτυξης που έχει θέσει η Ε.Ε.
Οι εξελίξεις στην παγκόσµια οικονοµία τα τελευταία χρόνια σηµατοδοτούν,
για την Ε.Ε. και κατά συνέπεια για την Ελλάδα, αλλαγές και προσαρµογή σε ένα
νέο σύστηµα οικονοµικοκοινωνικών διαδικασιών και πρακτικών. Η εξέλιξη των
ΤΠΕ έχει συµβάλλει στην εξέλιξη της παγκόσµιας πραγµατικότητας ως σήµερα,
αλλά κυρίως θεωρείται ότι θα διαδραµατίσει κυρίαρχο ρόλο στις µετέπειτα
εξελίξεις στην παγκόσµια κοινωνία. Οι ελληνικές κυβερνήσεις, θέλοντας, όπως
λένε, να προλάβουν τις εξελίξεις αυτές, έχουνι υιοθετήσει πολιτικές και πρακτικές
εµπνευσµένες και καθοδηγούµενες από την Ε.Ε. (µε έµφαση στην αύξηση της
«ανταγωνιστικότητας» και της «απασχολησιµότητας»). Βέβαια, προσπαθούν να
τις προσαρµόσουν στα δεδοµένα της ελληνικής κοινωνίας. Όµως, τις περισσότερες
φορές, καλούνται απλώς να εφαρµόσουν οδηγίες και µέτρα διατυπωµένα από την
κεντρική Ευρωπαϊκή εξουσία. Άλλωστε, όπως είδαµε και στο πρώτο κεφάλαιο της
παρούσας, η Ε.Ε. δίνει σαφή κατεύθυνση σε όλα τα µέλη, για µεταφορά του
Ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου στα αντίστοιχα εθνικά. Η Ελλάδα, κατά την
εκτίµησή µας, δεν έχει προσαρµόσει τις κατευθυντήριες γραµµές της Ευρωπαϊκής
πολιτικής στο εθνικό δίκαιο, µε τρόπο αποτελεσµατικό για την ευηµερία και την
ανάπτυξη. Υπάρχει δε πάντα το ερώτηµα κατά πόσο αυτές οι κατευθυντήριες
γραµµές, ακόµα και αν εφαρµοστούν πλήρως, θα συµβάλλουν πράγµατι στην
ανάπτυξη προς όφελος των ευρύτερων λαϊκών στρωµάτων. Πάντως, οι ελληνικές
κυβερνήσεις τονίζουν ότι οι επιδιώξεις της χώρας µας, όσον αφορά τη θέση της
στην παγκόσµια αγορά, ταυτίζεται µε τις επιδιώξεις της Ε.Ε.
4.1 Οι στόχοι της Ε.Ε. µέσα από τη στρατηγική της Λισσαβώνας.
Η Ε.Ε., αναγνωρίζοντας τη βαρύτητα που έχει για την οικονοµία της το
θέµα της απασχόλησης και της ανεργίας, έθεσε ως βασικό στόχο της στρατηγικής
της Λισσαβώνας την αύξηση της «απασχολησιµότητας» και την ενδυνάµωση της
επιχειρηµατικότητας. Όσα αναφέραµε στα προηγούµενα κεφάλαια για την
σχεδιασµένη ένταξη των νέων τεχνολογιών στην οργάνωση των κρατικών
µηχανισµών και των µηχανισµών διάχυσης γνώσεων, για την Ε.Ε. δεν έχουν
νόηµα αν δεν εντάσσονται στην οργάνωση της εργασίας και της αγοράς µε τρόπο
που να επιτυγχάνεται οικονοµική αύξηση. Στο 1ο κεφάλαιο, αναφερθήκαµε στους
στόχους της Λισσαβώνας και τονίσαµε ότι το ζητούµενο είναι η αύξηση της
απασχόλησης και η ανάπτυξη «υγιούς επιχειρηµατικού περιβάλλοντος», µε στόχο
την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Βασική προϋπόθεση για την οικονοµική
ανάπτυξη θεωρείται η ορθολογική χρήση των ΤΠΕ και κυρίως του ∆ιαδικτύου, και
των ευκαιριών που αυτές δίνουν για περαιτέρω εξέλιξη. Επιγραµµατικά
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υπενθυµίζουµε τους επιµέρους στόχους της στρατηγικής της Λισσαβώνας, που
αφορούν τους τοµείς της απασχόλησης και της επιχειρηµατικότητας,
συµπεριλαµβανοµένων και των στόχων που τέθηκαν στις συνόδους του Ε.Σ. που
ακολούθησαν τη Λισσαβώνα:
♦ Ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των γνώσεων των εργαζοµένων
♦ Προώθηση της δια βίου µάθησης.
♦ Αύξηση του ποσοστού συµµετοχής των γυναικών και των κοινωνικά
αποκλεισµένων ατόµων στην απασχόληση.
♦ Αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των ατόµων µεγαλύτερης ηλικίας.
♦ Αύξηση της απασχόλησης στον τοµέα των υπηρεσιών.
♦ Βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης στους τοµείς της υγείας και
βελτίωση της ασφάλισης και περίθαλψης των πολιτών.
♦ Λήψη µέτρων για την απασχόληση των µεταναστών.
♦ Προώθηση των ευέλικτων µορφών εργασίας.
♦ Μείωση των ανισοτήτων µεταξύ των φύλων.
♦ Ανάπτυξη της έρευνας και σύνδεσή της µε τις επιχειρήσεις.
♦ Προώθηση της καινοτοµίας στις επιχειρήσεις.
♦ Οικονοµική και διαδικαστική διευκόλυνση δηµιουργίας επιχειρήσεων.
♦ Μέτρα για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας µε σεβασµό στο
περιβάλλον.
♦ Προώθηση του «ηλεκτρονικού επιχειρείν»
♦ Μείωση και αναπροσανατολισµός των κρατικών ενισχύσεων.
♦ Βελτίωση της επικοινωνίας επιχειρήσεων-δηµοσίων διοικήσεων.
♦ Εκσυγχρονισµός της πολιτικής για τη βιοµηχανία.
Οι στόχοι αυτοί ως σήµερα δεν έχουν επιτευχθεί σε επίπεδο Ε.Ε. και τα
συµπεράσµατα της τελευταίας αποτίµησης, όπως αναφέρθηκε στο Ε.Σ. των
Βρυξελλών (22-23/3/2005), είναι απογοητευτικά. Γι’ αυτό, το εν λόγω Ε.Σ. έκρινε
ότι είναι επιτακτική η ανάγκη εντατικοποίησης των ενεργειών για αύξηση της
απασχόλησης και βελτίωση της επιχειρηµατικότητας, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση
στην Έρευνα και Καινοτοµία κυρίως στον τοµέα των ΤΠΕ (Ε.Σ. 2005:1-4).

4.2 Οι στόχοι για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας.
Οι βασικές επιδιώξεις των ελληνικών κυβερνήσεων τα τελευταία χρόνια
ταυτίζονται µε τους στόχους της Λισσαβώνας για µεγέθυνση της εθνικής
οικονοµίας και αύξηση της ανταγωνιστικότητας, θεωρώντας ότι έτσι η χώρα µας
θα είναι υπολογίσιµη δύναµη στην παγκόσµια αγορά και θα µπορεί να
συµµετάσχει στις παγκόσµιες εξελίξεις, χωρίς το φόβο του αποκλεισµού και της
καθήλωσης σε χαµηλού ρυθµού ανάπτυξη (ΥΠ.ΕΘ.Ο 2002:41).
Συνοπτικά, θα λέγαµε ότι οι τρεις βασικοί στόχοι που έχουν τεθεί για να
επιτύχει η Ελλάδα την οικονοµική µεγέθυνση, αντανακλούν τους αντίστοιχους της
Στρατηγικής της Λισσαβώνας και είναι οι εξής:
• Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.
• Ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας.
• Αύξηση της απασχολησιµότητας.
Σύµφωνα µε τη στρατηγική για την ΚτΠ, αυτοί οι τρεις βασικοί στόχοι
αποτελούν προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της οικονοµίας και της ευρύτερης
κοινωνίας. Το µέσο, το εργαλείο για την επίτευξη και των τριών στόχων είναι η
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χρήση των νέων τεχνολογιών, ιδιαίτερα των ΤΠΕ, σε όλες τις εκφάνσεις της
κοινωνικής ζωής (ΥΠ.ΕΘ.Ο 2002:41-42, 59 και 2003:22-23).
Στη βάση αυτής της στρατηγικής υπάρχει βέβαια η αντίληψη ότι οι νέες
τεχνολογίες καθορίζουν πλέον την παραγωγή σε παγκόσµιο επίπεδο. Οι
εξελιγµένες ΤΠΕ είναι το µέσο για την ανταλλαγή, διακίνηση, ανάλυση και
ανασυγκρότηση των πληροφοριών και των γνώσεων που αξιοποιούνται κατά τη
διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας και της ευρύτερης κοινωνικής ζωής.
Ο πρώτος από τους προαναφερθέντες στόχους, η αύξηση της
ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, πιστεύεται ότι θα επιτευχθεί µε
την εισαγωγή, αναβάθµιση και χρήση ΤΠΕ στην παραγωγή και µε την εφαρµογή
καινοτόµων ιδεών και πρακτικών που θα επιτρέψουν στην ελληνική επιχείρηση να
βγει από τα σύνορα της χώρας και να διεκδικήσει µερίδιο στη διεθνή αγορά.
Θεωρείται ότι τα εξελιγµένα και «έξυπνα» συστήµατα πληροφορικής έχουν πλέον
καταργήσει τα σύνορα µεταξύ εθνικών κρατών, γεωγραφικών περιοχών,
πολιτισµών και ατόµων, και ταυτόχρονα προσφέρουν µια πλειάδα υπηρεσιών και
προηγµένων προϊόντων για τις επιχειρήσεις στον τοµέα της παραγωγής και του
εµπορίου, αλλά και της επικοινωνίας, των συναλλαγών µε άλλες επιχειρήσεις και
δηµόσιους φορείς (ΥΠ.ΕΘ.Ο. 2002:42).
Ο δεύτερος στόχος, για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας, αφορά τόσο
την ανάπτυξη των ήδη υπαρχουσών επιχειρήσεων µε νέα προϊόντα, νέες
υπηρεσίες, όσο και τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων που θα βασίζονται στις νέες
τεχνολογίες και θα προωθούν καινοτόµες ιδέες. Εκτιµάται ότι, µε αυτούς τους
τρόπους, οι εν λόγω ελληνικές επιχειρήσεις γίνονται πιο ελκυστική στη διεθνή
αγορά και αυξάνουν την ανταγωνιστικότητά τους. Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη των
επιχειρήσεων βοηθά στην ανανέωση των παραγωγικών κλάδων και στην ανάπτυξη
της εθνικής οικονοµίας σύµφωνα µε τα διεθνή οικονοµικά δεδοµένα (ο.π.:43).
Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην ανάπτυξη των ΜΜΕ και ΠΜΕ, οι οποίες, µε τη
χρήση των ΤΠΕ και την υιοθέτηση καινοτοµικών εφαρµογών, µπορούν πλέον να
διαδραµατίσουν σπουδαίο ρόλο στις διεθνείς αγορές. (ο.π.:46-47). Η συµβολή του
κράτους στην προσπάθεια των ελληνικών επιχειρήσεων να γίνουν
ανταγωνιστικότερες, συνοψίζεται σε κανόνες και µέτρα ρυθµιστικού περιεχοµένου
(απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και των όρων για τη σύσταση
εταιρειών), αλλά και άµεσης συµµετοχής µε επενδυτικές παρεµβάσεις (αύξηση
των χρηµατοδοτήσεων µέσω διαφόρων προγραµµάτων, τόσο για την ίδρυση νέων
επιχειρήσεων όσο και για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη των υφιστάµενων).
Πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι οι διευκολύνσεις και οι χρηµατοδοτήσεις αυξάνονται
για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των νέων τεχνολογιών
(ο.π.:44). Τέλος, η κρατική συµβολή περιλαµβάνει την ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναµικού, µε την προετοιµασία, όπως έχει προαναφερθεί σε προηγούµενα
κεφάλαια, «σύγχρονων» εργαζοµένων, εξοπλισµένων µε προσόντα και δεξιότητες
που επιβάλλουν οι σύγχρονες τάσεις του ανταγωνισµού. Αυτή η τελευταία
κατηγορία κρατικών παρεµβάσεων σχετίζεται και µε τον τρίτο από τους
προαναφερθέντες στόχους: την αύξηση της απασχολησιµότητας.
Εκτιµάται ότι ο πρώτος από τους τρεις στόχους µπορεί να επιτευχθεί µέσα
από τους άλλους δύο. Γι’ αυτό το λόγο, εδώ καθώς και στα επόµενα υποκεφάλαια,
θα αναφερθούµε στις πολιτικές των ελληνικών κυβερνήσεων για την
επιχειρηµατικότητα και την απασχόληση, θεωρώντας ότι µέσα απ’ αυτές
επιδιώκεται να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών στην εσωτερική
αγορά και στις διεθνείς αγορές

82

Όσον αφορά την αύξηση και βελτίωση της επιχειρηµατικότητας, θεωρείται
ότι για να µπορέσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τις ΤΠΕ, πρέπει
να προσαρµοστούν σ’ αυτές και να αποκτήσουν νέα νοοτροπία για το ρόλο των
τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία. Οι ΤΠΕ παρέχουν στις επιχειρήσεις
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και πολλές δυνατότητες. Επιταχύνουν την
παραγωγική διαδικασία και διευκολύνουν την παρουσία της επιχείρησης στις
αγορές, ακόµα και αν βρίσκεται σε αποµακρυσµένη από αυτές περιοχή. Τα
πλεονεκτήµατα από τη χρήση των νέων τεχνολογιών µπορούν να αποβούν
ευεργετικά για τις ΜΜΕ και ΠΜΕ, που αποτελούν και το µεγαλύτερο όγκο των
επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό και στον ελλαδικό χώρο, και πιστεύεται ότι έτσι
αυτές οι επιχειρήσεις έχουν πλέον τη δυνατότητα να γίνουν ανταγωνιστικές. Η
στρατηγική των ελληνικών κυβερνήσεων προβλέπει λοιπόν µια σειρά µέτρων για
την υποστήριξή τους, όπως (ο.π. 2002:46-47):
♦ Κίνητρα για την εισαγωγή καινοτόµων εφαρµογών πληροφορικής στην
παραγωγική διαδικασία.
♦ Πρωτοβουλίες µόνιµης υποστήριξης των ΜΜΕ και ΠΜΕ σε θέµατα
πληροφόρησης, τεχνογνωσίας, εκπαίδευσης, ανθρώπινων πόρων,
επενδύσεων.
♦ ∆ηµιουργία
ηλεκτρονικού περιβάλλοντος µε την ψηφιοποίηση
πληροφοριών και τυποποιηµένων εντύπων για τη διευκόλυνση της
επικοινωνίας της επιχείρησης µε τους δηµόσιους φορείς, τις τράπεζες και
τις επιχειρήσεις.
♦ Κίνητρα για τις κλαδικές συνενώσεις ΜΜΕ και ΠΜΕ µέσω της
πληροφορικής (virtual clusters), που επιτρέπουν την ανάπτυξη
συνεργασιών µεταξύ επιχειρήσεων και προωθούν το ηλεκτρονικό
εµπόριο.
♦ Μέτρα για την ανάπτυξη και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού.
♦ Μελέτες για τις κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις από την εισαγωγή και
χρήση των ΤΠΕ σε όλους τους τοµείς της ιδιωτικής και δηµόσιας ζωής.
Ειδικά όσον αφορά τα κίνητρα για την εισαγωγή ΤΠΕ στην παραγωγική
διαδικασία, τα τελευταία πέντε χρόνια (που τέθηκε σε εφαρµογή η στρατηγική για
την ΚτΠ) έχουν υλοποιηθεί πολυάριθµα προγράµµατα υποστήριξης των
επιχειρήσεων που προσπαθούν να εκσυγχρονιστούν. Τα προγράµµατα αυτά
µπορούν να διακριθούν, ανάλογα µε το αντικείµενό τους, σε τρεις κατηγορίες:
1) Προγράµµατα χρηµατοδότησης νέας επιχείρησης ή εκσυγχρονισµού της
υπάρχουσας, κυρίως για την αγορά εξοπλισµού: πρόγραµµα επιδότησης
Νέων Ελεύθερων Επαγγελµατιών (Ν.Ε.Ε.) που το διαχειρίζεται ο ΟΑΕ∆,
πρόγραµµα-δράση ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ που το διαχειρίζεται το
Υπ. Ανάπτυξης, πρόγραµµα-δράση Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω. στην ΚτΠ που το
διαχειρίζονται το Υπ. Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης και το Υπ. Οικονοµίας & Οικονοµικών, χρηµατοδότηση
µέσω του Αναπτυξιακού Νόµου 3299/2004 κ. ά.
2) Προγράµµατα επιχορήγησης για την απόκτηση συστηµάτων πληροφορικής
και εκµάθηση χειρισµού τους: πρόγραµµα-δράση ∆ΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ που το
διαχειρίζεται ο ΕΟΜΜΕΧ, πρόγραµµα-δράση ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
που το διαχειρίζεται το Υπ. Ανάπτυξης, πρόγραµµα-δράση
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ που το διαχειρίζεται το Υπ. Ανάπτυξης
κ. ά.
3) Προγράµµατα επιχορήγησης για την εκπαίδευση και κατάρτιση του
ανθρώπινου δυναµικού της επιχείρησης: πρόγραµµα-δράση ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ που το διαχειρίζονται το Υπ. Απασχόλησης &
Κοιν. Προστασίας, το Υπ. Ανάπτυξης και το Υπ. Οικονοµίας &
Οικονοµικών, πρόγραµµα-δράση ∆ΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ που το διαχειρίζεται ο
ΕΟΜΜΕΧ, πρόγραµµα-δράση ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ που το
διαχειρίζεται το Υπ. Ανάπτυξης, κ.ά.

4.3 Ο ρόλος του «ηλεκτρονικού επιχειρείν» στην οικονοµική ανάπτυξη.
Η ανάγκη για ανάπτυξη και προώθηση της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων και η εισαγωγή των ΤΠΕ στην παραγωγική διαδικασία
δηµιούργησαν ένα νέο τοµέα δραστηριότητας: του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Τούτο
αποτελεί τη σηµαντικότερη ίσως καινοτοµία στην επιχειρηµατική δραστηριότητα
τα τελευταία χρόνια και οφείλεται κυρίως στην ανάπτυξη και διάχυση των
εφαρµογών του διαδικτύου, που «απάλειψε» τα γεωγραφικά σύνορα και
κατέστησε δυνατή την ταχύτατη διακίνηση πληροφοριών, υπηρεσιών και αγαθών
(ΥΠ.ΕΘ.Ο. 2002:50).
Το ηλεκτρονικό επιχειρείν είναι µια διαδικασία σύνδεσης, επικοινωνίας και
συναλλαγής της επιχείρησης µε το περιβάλλον της, (τις άλλες επιχειρήσεις, τους
πελάτες και τις δηµόσιες υπηρεσίες), η οποία της παρέχει δυνατότητες
ηλεκτρονικού εµπορίου και υπηρεσίες «ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» (ΥΠ.ΕΘ.Ο.
2002:50, Ε.Επ 2003β:3).
Όσον αφορά αυτή τη νέα µορφή εµπορίου, όπως αναφέρεται σε σχετικό
κείµενο της Ε.Επ., αν και είναι ευρέως γνωστή, η χρήση της δεν είναι αρκετά
διαδεδοµένη (Ε.Επ 2003β:5). Εµφανίζεται σαν απλή και γρήγορη διαδικασία,
καθώς η εµπορική συναλλαγή µπορεί να συµφωνηθεί σε ελάχιστο χρόνο, µε την
προϋπόθεση ότι υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισµός (Η/Υ και σύνδεση στο
διαδίκτυο).
Όµως, το ηλεκτρονικό επιχειρείν, δεν αφορά µόνο την πρόσβαση της
επιχείρησης στο διαδίκτυο. Είναι έννοια ευρύτερη, η οποία µπορεί να περιλάβει
όλο το φάσµα της παραγωγής και των συναλλαγών µε ιδιώτες επιχειρήσεις και
δηµόσιες υπηρεσίες. Γι’ αυτό η Ε.Ε. συνιστά στα κράτη µέλη να προβούν σε
προσεκτικό σχεδιασµό των πολιτικών που θα υιοθετήσουν για την ανάπτυξή του
(ο.π.:3). Η ελληνική κυβέρνηση στη στρατηγική για την ΚτΠ εστιάζει σε ένα
σχέδιο δράσης, το οποίο καλύπτει γενικά την πρόσβαση των επιχειρήσεων στις
ΤΠΕ και ιδιαίτερα, τη διευκόλυνση της ανάπτυξης του «ηλεκτρονικού επιχειρείν»
(ΥΠ.ΕΘ.Ο. 2002:51). Ειδικότερα προβλέπεται:
♦ εξασφάλιση ασφαλών συναλλαγών µέσω ηλεκτρονικού δικτύου
♦ δηµιουργία κατάλληλου ρυθµιστικού πλαισίου για τις συνθήκες
ανταγωνισµού για ηλεκτρονικές συναλλαγές
♦ διευκόλυνση πρόσβασης σε υποδοµές πληροφορικής και επικοινωνιών.
Πάντως, σε πρόσφατο κείµενο του ΥΠ.ΕΘ.Ο (2004:κεφ.1-2 & 1-6),
σηµειώνεται ότι η Ελλάδα υστερεί ως προς τη διάδοση του «ηλεκτρονικού
επιχειρείν», λόγω της ύπαρξης ανασταλτικών παραγόντων, όπως: χαµηλό ποσοστό
διάχυσης νέων τεχνολογιών, µικρό µερίδιο ειδικευµένων στο σύνολο των
εργαζοµένων, κλπ.. Κατά συνέπεια, τονίζεται η ανάγκη λήψης πρωτοβουλιών,
ώστε να επιτευχθούν ορισµένα µετρήσιµα αποτελέσµατα, όπως (ο.π.:2/41):

84

♦

♦

♦
♦
♦
♦

Αύξηση του ποσοστού των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (µε προσωπικό
πάνω από 10 άτοµα) που κάνουν χρήση εφαρµογών ηλεκτρονικού
επιχειρείν, στο 15% (από αµελητέο που ήταν το 2004).
Αύξηση ποσοστού ιστοσελίδων ή σηµαντικών κόµβων ηλεκτρονικού
επιχειρείν και χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών, µε πιστοποίηση για
ασφαλείς συναλλαγές, από αµελητέο στο 30%.
Κατάρτιση 10.000 ατόµων για την ανάπτυξη εξειδικευµένων δεξιοτήτων
ΤΠΕ (“advanced ICT skills”).
Προγράµµατα Stage: για 2.000 νέους επιστήµονες των ΤΠΕ.
Αύξηση των θέσεων απασχόλησης στον τοµέα της ΚτΠ κατά 80%.
Προγράµµατα σύνδεσης της κατάρτισης µε την απασχόληση για 3.000
απόφοιτους ΤΠΕ και συναφών σπουδών.

Στο σχετικό κείµενο της Ε.Επ. (2003α), το οποίο είναι µεταγενέστερο του
προαναφερθέντος ελληνικού, επισηµαίνεται ότι η διάδοση του «ηλεκτρονικού
επιχειρείν» στις ΜΜΕ είναι πολύ µικρότερη από αυτήν που παρατηρείται στις
µεγάλες επιχειρήσεις. Τα εµπόδια που αντιµετωπίζουν οι ΜΜΕ, ως προς αυτή τη
µορφή επιχειρηµατικότητας, είναι: α) το υψηλότερο σχετικό κόστος που
αναλαµβάνουν όταν επενδύουν σε ΤΠΕ (κόστος εξοπλισµού και συντήρησης) και
β) τα προβλήµατα που ανακύπτουν κατά την πρόσληψη ειδικευµένου προσωπικού
στον τοµέα του ηλεκτρονικού επιχειρείν και κατά την ενίσχυση των προσόντων
ηλεκτρονικού επιχειρείν του εργατικού δυναµικού τους. Τονίζεται λοιπόν, ότι «η
µελλοντική συζήτηση σε επίπεδο πολιτικής πρέπει να εστιάζεται µάλλον στην
αποτελεσµατικότερη παροχή βοήθειας προς τις ΜΜΕ, ώστε να µετασχηµατιστούν
σε "ηλεκτρονικές εταιρείες", παρά στον τρόπο προώθησης του ηλεκτρονικού
εµπορίου» (Ε.Επ 2003β:7). Οι πολιτικές «δεύτερης γενιάς», όπως ονοµάζονται,
πρέπει να έχουν ως βασικό στόχο «τη µετατόπιση από τη γενική προώθηση της
χρήσης εργαλείων ΤΠΕ και ηλεκτρονικού επιχειρείν, στη διευκόλυνση των ΜΜΕ,
ώστε να αξιοποιήσουν πλήρως τις ΤΠΕ, µε σκοπό την επαναχάραξη, την
αυτοµατοποίηση και τον εξορθολογισµό της επιχειρηµατικής διαδικασίας»
(ο.π.:11). Για το λόγο αυτό, υποδεικνύεται στις κυβερνήσεις των κρατών-µελών να
εστιάζουν στους παρακάτω στόχους, τους οποίους αναφέρουµε επιγραµµατικά
(ο.π.:11-23):
♦ ∆ιευκόλυνση της αναδιοργάνωσης της διαχείρισης και βελτίωση των
προσόντων του εργατικού δυναµικού για το ηλεκτρονικό επιχειρείν, στις
ΜΜΕ,·µε: α) βελτίωση της µεταφοράς γνώσης προς τις ΜΜΕ µέσω
δικτύων στήριξης, β) προώθηση και διάδοση «ορθών πρακτικών»
ηλεκτρονικού επιχειρείν και γ) κατάρτιση του εργατικού δυναµικού µε
στόχο την ενίσχυση των προσόντων του.
♦ Βελτίωση της διαθεσιµότητας λύσεων ηλεκτρονικού επιχειρείν φιλικών
προς τις ΜΜΕ,·µε: α) σύνδεση µε την έρευνα στον τοµέα τεχνολογιών
ηλεκτρονικού επιχειρείν, β) συνεργασία µε παρόχους υπηρεσιών ΤΠΕ
και γ) δηµιουργία «δικτύου εθνικών πεδίων δοκιµών» για νέες τεχνικές
λύσεις ηλεκτρονικού επιχειρείν και σύνδεση µε αυτό.
♦ ∆ιευκόλυνση της αποτελεσµατικής συµµετοχής των ΜΜΕ σε
ηλεκτρονικές αγορές (Business to Business ή Β2Β), σε ηλεκτρονικές
δηµόσιες συµβάσεις και σε εικονικά δίκτυα συνεργασίας επιχειρήσεων.
Επιπλέον, επισηµαίνεται ότι οι δηµόσιες αρχές θα πρέπει να εξασφαλίσουν
ένα ευνοϊκό περιβάλλον ηλεκτρονικού επιχειρείν για τις επιχειρήσεις και µέσω της
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σχέσης των επιχειρήσεων µε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Συγκεκριµένα θα
πρέπει να εξασφαλίσουν (ο.π.:8):
♦ σταθερό νοµικό και κανονιστικό πλαίσιο, ιδίως για τις διασυνοριακές
εµπορικές συναλλαγές·
♦ πλήρη ελευθέρωση της αγοράς τηλεπικοινωνιών, µε στόχο χαµηλότερες
τιµές για καλύτερης ποιότητας και ταχύτητας πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο·
♦ υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, οι οποίες µειώνουν τα έξοδα
διοικητικής λειτουργίας των εταιρειών και, ως εκ τούτου, παρέχουν
κίνητρα στις επιχειρήσεις για να εµπλακούν στο ηλεκτρονικό επιχειρείν.
Κατά την άποψή µας, το «ηλεκτρονικό επιχειρείν» ανταποκρίνεται βέβαια
στις απαιτήσεις της ΚτΠ που τείνει να δηµιουργηθεί και του διεθνούς εµπορίου
που διευρύνεται συνεχώς. Όµως έχει και αρνητικές συνέπειες, όπως:
♦ η µείωση ή η µη αύξηση των θέσεων εργασίας, γεγονός που φαίνεται να
έρχεται σε αντίθεση µε τη Στρατηγική της Λισσαβώνας για αύξηση της
απασχόλησης µε δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας,
♦ η υποκατάσταση της πλήρους απασχόλησης µε µερική ή προσωρινή,
♦ ο αποκλεισµός µιας µεγάλης (δυνητικά της µεγαλύτερης) µερίδας του
πληθυσµού από την αντίστοιχη αγορά, καθώς δεν έχει τη δυνατότητα ή
τα µέσα συµµετοχής στο ηλεκτρονικό εµπόριο, και τέλος
♦ η αµφίβολη ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που
διακινούνται µέσω διαδικτύου (στις περισσότερες περιπτώσεις τέτοιων
αγορών, ο καταναλωτής προµηθεύεται το προϊόν αφού έχει πληρώσει και
οι όροι επιστροφής ή αντικατάστασής του είναι πάντα προς όφελος του
επιχειρηµατία).
Ακόµα, διαπιστώνουµε ότι δεν έχει βρεθεί εκείνο το ρυθµιστικό και
κανονιστικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει τα συµφέροντα και τα δικαιώµατα του
καταναλωτή. Εκτιµούµε δε ότι η εκάστοτε κυβέρνηση θα πρέπει να φροντίζει
πρώτα απ’ όλα για την προστασία των καταναλωτών και των πολιτών κα έπειτα να
προχωρά στην εφαρµογή δράσεων για ανάπτυξη νέων κλάδων της οικονοµίας.
Τέλος, σηµειώνουµε αυτό που έθεσε πολύ εύστοχα ο Σταµάτης (2001:94): η
ανάπτυξη και επέκταση του ηλεκτρονικού εµπορίου εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό
από τις δυνατότητες της καταναλωτικής αγοράς. Τούτο σηµαίνει ότι µε δεδοµένη
την πολιτική «λιτότητας», την πολιτική µείωσης του εργατικού κόστους, κλπ, είναι
αναπόφευκτη η µείωση της καταναλωτικής δύναµης του πληθυσµού και κατ’
επέκταση η µείωση των καταναλωτικών αγορών, είτε πρόκειται για παραδοσιακό
εµπόριο, είτε για ηλεκτρονικό. Με άλλα λόγια, για να αναπτυχθεί το ηλεκτρονικό
εµπόριο, πρέπει πρώτα απ’ όλα να ενισχυθεί η κινητήρια δύναµή του: η
καταναλωτική δύναµη των εργαζοµένων.

4.4 Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτοµίας για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων
Ο τοµέας της έρευνας και της καινοτοµίας θεωρείται από την Ε.Ε. και τις
ελληνικές κυβερνήσεις ως ο θεµέλιος λίθος της αύξησης της ανταγωνιστικότητας
των επιχειρήσεων και της ανάπτυξης της ΚτΠ (ΥΠ.ΕΘ.Ο.2002:52). Για το λόγο
αυτό, όπως είδαµε και στο πρώτο κεφάλαιο, στα πλαίσια της Στρατηγικής της
Λισσαβώνας προωθείται η δηµιουργία ενός «Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και
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Καινοτοµίας», σε µια προσπάθεια να ενισχυθεί οικονοµικά και θεσµικά η έρευνα
και να αναπτυχθούν ευνοϊκές συνθήκες για τη σύνδεση των επιτευγµάτων της µε
τις επιχειρήσεις, κυρίως τις ΜΜΕ, µε στόχο την προώθηση της καινοτοµίας και
την αύξηση της επιχειρηµατικότητας και της απασχόλησης (Ε.Σ. 2000:5,7).
Σύµφωνα µάλιστα µε τις εκτιµήσεις του τελευταίου Ε.Σ. (2005), η καθυστέρηση
στην επίτευξη των στόχων της Λισσαβώνας µπορεί να αντιµετωπιστεί αν
ενεργοποιηθούν όλα τα κράτη µέλη ως προς τους στόχους για την αύξηση της
ανταγωνιστικότητας δίνοντας προτεραιότητα στην Ε&Κ (Ε.Σ. 2005:1-3).
Οι ελληνικες κυβερνήσεις, ακολουθώντας και ως προς αυτό την ευρωπαϊκή
πολιτική, διατείνονται οτι ενθαρρύνουν την ανάπτυξη του τοµέα της
επιστηµονικής έρευνας, προκειµένου να επιτευχθεί ισόρροπη ανάπτυξη της
γνώσης, διάχυση των τεχνολογικών επιτευγµάτων και αξιοποίησή τους στην
παραγωγική διαδικασία. Όµως µέχρι σήµερα δεν έχει σηµειωθεί µεγάλη πρόοδος
σ’ αυτό τον τοµέα. Όπως έχουµε επισηµάνει και σε άλλο σηµείο της παρούσας, οι
δαπάνες για την έρευνα παραµένουν σε χαµηλά επίπεδα (0,7% του ΑΕΠ), ενώ
παρατηρείται και πολύ χαµηλή συµµετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων (ΥΠ.ΕΘ.Ο.
2002:53, 2003:26).
Πάντως µε βάση αυτή την πολιτική, έχει θεσπιστεί το ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (Ε.Σ.Κ.), το οποίο περιλαµβάνει το σύνολο των διακριτών θεσµών
πο,υ σε συνδυασµό και αυτόνοµα, συµβάλλουν στην ανάπτυξη και διάχυση νέων
τεχνολογιών και συγκροτούν το πλαίσιο µέσα στο οποίο η κυβέρνηση διαµορφώνει
και υλοποιεί πολιτικές µε στόχο τη διαδικασία της καινοτοµίας. Είναι δηλαδή ένα
σύστηµα διασυνδεόµενων θεσµών για την παραγωγή και διάχυση γνώσης,
δεξιοτήτων και µηχανισµών, για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και την οικονοµική
ανάπτυξη της χώρας. Το Ε.Σ.Κ. έχει 5 βασικούς τοµείς, βάσει των οποίων
οργανώνονται όλα τα προγράµµατα για την προώθηση της καινοτοµίας (Σαϊτάκης
2005:3):
1. ∆ηµιουργία νέας γνώσης
2. Καθοδήγηση των κατευθύνσεων στην έρευνα
3. ∆ηµιουργία εξειδίκευσης και ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος
4. ∆ηµιουργία νέων αγορών
5. Ανταλλαγή πληροφορίας, γνώσης και οραµάτων
Κύριος στόχος του Ε.Σ.Κ. είναι η κατάρτιση προγραµµάτων για την αύξηση
της απορρόφησης της καινοτοµίας. Πρέπει δε να σηµειώσουµε εδώ ότι
παρατηρείται χαµηλή απορρόφηση των καινοτόµων επιτευγµάτων από τις
επιχειρήσεις, παρόλα τα µέτρα που προωθεί η ελληνική κυβέρνηση προκειµένου
να την αυξήσει. Ως βασικές αιτίες αυτής της καθήλωσης έχουν αναφερθεί: α) η
αδυναµία προσέλκυσης ειδικευµένου προσωπικού σε ερευνητικά κέντρα, λόγω της
κρατικής γραφειοκρατίας και β) η περιορισµένη ζήτηση τεχνολογικών υπηρεσιών
από την παραδοσιακή βιοµηχανία (ΥΠ.ΕΘ.Ο.2002:53-54)28. Η στρατηγική της
ελληνικής κυβέρνησης για την ΚτΠ προβλέπει µέτρα για τον περιορισµό αυτών
των δυο αιτιών και την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτοµίας. Τέτοια µέτρα
είναι τα εξής (ΥΠ.ΕΘ.Ο.2002:54-57):
♦ Ενίσχυση και Ανάπτυξη της ερευνητικής βάσης:

28

Στο µεταγενέστερο κείµενο του ΥΠ.ΕΘ.Ο.(ΥΠ.ΕΘ.Ο.2003:27-28), η κρατική γραφειοκρατία δεν
αναφέρεται σαν αιτία για τη µη προσέλκυση ερευνητικού δυναµικού, αλλά για το µειωµένο αριθµό
νεοϊδρυόµενων επιχειρήσεων, και τούτο οδήγησε σε αποφάσεις της ελληνικής κυβέρνησης να
απλοποιήσει και να µειώσει το κόστος των διαδικασιών για την ίδρυση επιχειρήσεων.
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♦

1. Στήριξη της έρευνας και αναδιάρθρωση της δοµής της, κυρίως µε επαρκή
χρηµατοδότηση, προκειµένου να επιτευχθεί µεγαλύτερη ανεξαρτησία και
αναδιάρθρωση των κρατικών ινστιτούτων.
2. Αναβάθµιση της ποιότητας του Ελληνικού ερευνητικού δυναµικού µέσα
από εκπαιδευτικές διαδικασίες και δηµιουργία προϋποθέσεων για την
προώθησή τους στην απασχόληση, κυρίως µε την δηµιουργία θέσεων
εργασίας στις επιχειρήσεις για δραστηριότητες τεχνολογικής
καινοτοµίας.
3. Ενίσχυση των νεοϊδρυθέντων ερευνητικών ινστιτούτων της ΓΓΕΤ στην
περιφέρεια (Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ξάνθη)
4. Αναβάθµιση και εκσυγχρονισµός της υποδοµής των ερευνητικών
κέντρων, αξιοποιώντας και ενισχύοντας το Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας και
Τεχνολογίας (Ε∆ΕΤ), και διασύνδεσή τους µε ευρωπαϊκά κέντρα.
5. Ανάπτυξη Εθνικής ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης
6. Ανάπτυξη Εθνικού Πληροφοριακού Συστήµατος για Έρευνα και
Τεχνολογία (Ε+T), το οποίο έχει ως στόχο την οµαλή διαχείριση
ψηφιακού περιεχοµένου για την παροχή εξατοµικευµένων υπηρεσιών
Επιστηµονικής και Τεχνολογικής Πληροφόρησης.
Αξιοποίηση των αποτελεσµάτων των ερευνητικών-καινοτοµικών έργων στην
παραγωγική διαδικασία:
1. Προώθηση ερευνητικών κοινοπραξιών µεταξύ ιδιωτικών φορέων και
ερευνητικών οµάδων, για την επίλυση πολύπλοκων ερευνητικών
προβληµάτων και την αξιοποίηση των αποτελεσµάτων.
2. Ανάπτυξη της «τεχνοµεσιτίας», για την προώθηση της τεχνολογίας προς
τους οικονοµικούς και κοινωνικούς φορείς της χώρας,
3. Ενίσχυση της σύνδεσης της έρευνας µε την παραγωγή, µέσω της
ανάπτυξης γραφείων διαµεσολάβησης στα ΑΕΙ και τα ερευνητικά
κέντρα, που τα συνδέουν µε τις επιχειρήσεις, µε στόχο την προβολή και
ενηµέρωση σε θέµατα αξιοποίησης της τεχνολογίας που «παράγεται» σ’
αυτά τα ιδρύµατα.
4. Προώθηση της συνεργασίας ερευνητικών κέντρων και εταιρειών για
εµπορική αξιοποίηση καινοτόµων προϊόντων/υπηρεσιών, και παροχή
ισχυρών κινήτρων προς ερευνητές, για τη δηµιουργία εταιρειών "spinoff".

Γενικά, η ενίσχυση και ανάπτυξη της ερευνητικής βάσης επιδιώκεται λοιπόν
κυρίως µέσα από την αναδιάρθρωση της δοµής της (µε το διαχωρισµό της
λειτουργικής διαχείρισης από την επιστηµονική έρευνα), την εστίαση της
χρηµατοδότησης σε επιστηµονικούς τοµείς, στους οποίους υπάρχει δυνατότητα
διάκρισης και την προώθηση της δικτύωσης µε διεθνείς εταίρους
(ΥΠ.ΕΘ.Ο.2002:54). Τούτο σηµαίνει, κατά την άποψή µας, ότι τα ερευνητικά
κέντρα θα ασχολούνται πλέον µόνο µε την παραγωγή επιτευγµάτων
αξιοποιήσιµων εµπορικά, και ότι τη διαχείριση τους θα αναλαµβάνει φορέας,
εξωτερικός προς την επιστηµονική-ερευνητική οµάδα και ο οποίος ουσιαστικά θα
έχει τον έλεγχο της λειτουργίας τους. Το γεγονός δε ότι η χρηµατοδότησή τους θα
βασίζεται κατά µεγάλο µέρος είτε σε ιδιωτικά κεφάλαια είτε σε κεφάλαια
προερχόµενα από το φορέα διαχείρισης, µας οδηγεί σε ερωτήµατα ως προς το
κατά πόσο η διαχείρισή τους θα µπορεί να γίνεται µε αντικειµενικό τρόπο.
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Όσον αφορά τα µέτρα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων ώστε να
αναπτύξουν καινοτόµες δραστηριότητες, έχουµε να παρατηρήσουµε ότι αυτάς
απαιτούν ένα ανεπτυγµένο σύστηµα κρατικής διοίκησης. Στην Ελλάδα, όπως
επισηµάναµε σε προηγούµενο κεφάλαιο, ο κρατικός µηχανισµός δεν έχει
εκσυγχρονιστεί σε σηµείο που να µπορούµε να µιλάµε για διοίκηση απαλαγµένη
από τη γραφειοκρατία και ικανή να εξυπηρετήσει τους πολίτες αξιοποιώντας
πλήρως τις δυνατότητες της ΚτΠ. Στο επικαιροποιηµένο λοιπόν κείµενο του 2003
για την στρατηγική της ΚτΠ, η ελληνική κυβέρνηση επισηµαίνει ότι η
γραφειοκρατία και η ανωριµότητα των δηµοσίων υπηρεσιών να ανταποκριθούν
στις απαιτήσεις της ανταγωνιστικότητας, µπορούν να προκαλέσουν επιπλέον
καθυστερήσεις στη διάδοση της καινοτοµίας στην παραγωγική διαδικασία. Γι’
αυτό το λόγο θέτει τους εξής στόχους, για την προώθηση της καινοτοµίας στις
επιχειρήσεις (ΥΠ.ΕΘ.Ο.2003:28):
• Άµεση και ηλεκτρονική πληροφόρηση των επιχειρήσεων, µέσω ενηµερωµένων
ηλεκτρονικών βάσεων πληροφοριών.
• Απλοποίηση και αυτοµατοποίηση των συναλλαγών των επιχειρήσεων µε τους
δηµόσιους οργανισµούς
• Προώθηση των ηλεκτρονικών δηµόσιων προµηθειών
• Μείωση του αριθµού των δικαιολογητικών και του χρόνου διεκπεραίωσης
διοικητικών υποθέσεων.
Οι σχετικές δράσεις αφορούν όλους τους κλάδους των επιχειρήσεων αλλά,
όπως είδαµε και παραπάνω, δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στις ΜΜΕ και στην
ανάπτυξη καινοτόµων δραστηριοτήτων στον τοµέα των ΤΠΕ. Τούτο εντάσσεται
βέβαια στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής, όπως τονίστηκε στη σύνοδο του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου το 2004: «η ανταγωνιστικότητα, η καινοτοµία και η
προώθηση του επιχειρηµατικού πνεύµατος, αποτελούν καθοριστικές προϋποθέσεις
για την οικονοµική µεγέθυνση, απαραίτητες για την οικονοµία ως σύνολο, και
ιδιαίτερα σηµαντικές για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις» (Ε.Σ. 2004:5).
Προς την ίδια κατεύθυνση αλλά µε ορισµένες νέες εκφάνσεις, προτάθηκε
από την Ε.Επ. τον Απρίλιο του 2005, ένα νέο πρόγραµµα πλαίσιο για την
ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία (2007-2013), στο οποίο φαίνεται να δίνει
έµφαση λοιπόν σε ορισµένα σηµεία (που υπογραµµίζουµε), καθώς τονίζεται «η
ανάγκη ενθάρρυνσης της επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας, προσέλκυσης επαρκούς
επιχειρηµατικού κεφαλαίου για τη σύσταση επιχειρήσεων και τη διατήρηση µιας
ισχυρής ευρωπαϊκής βιοµηχανικής βάσης, µε ταυτόχρονη διευκόλυνση της
καινοτοµίας και ιδίως της οικοκαινοτοµίας29, µε µεγαλύτερη επένδυση στην
εκπαίδευση και την κατάρτιση, την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφόρησης
και επικοινωνίας, και τη βιώσιµη χρήση πόρων» (Ε.Επ. 2005β:2).
Προκειµένου να βελτιωθούν λοιπόν οι δυνατότητες ανταγωνιστικότητας και
καινοτοµίας της Ε.Ε. ως «προηγµένης κοινωνίας της γνώσης», τίθενται οι
ακόλουθοι στόχοι (ο.π. 2005β:28):
1. Προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και ιδίως των
ΜΜΕ·
2. Ενθάρρυνση
της
καινοτοµίας
συµπεριλαµβανοµένης
της
οικοκαινοτοµίας·
3. Επιτάχυνση της ανάπτυξης µιας ανταγωνιστικής, καινοτόµου και χωρίς
αποκλεισµούς κοινωνίας της πληροφορίας·
29

Με τον όρο «οικοκαινοτοµία» ή αλλιώς «οικολογική καινοτοµία» εννοείται η φιλική προς το
περιβάλλον καινοτοµία.
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Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και των νέων και ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας σε όλους τους τοµείς, συµπεριλαµβανοµένων των
µεταφορών.
Στο πλαίσιο του εν λόγω Προγράµµατος, θα καταρτιστούν 3 ειδικά
υποπρογράµµατα: 1) «Επιχειρηµατικότητα και καινοτοµία», 2) «Υποστήριξη της
πολιτικής για τις ΤΠΕ» και 3) «Ευφυής ενέργεια – Ευρώπη».
Το υποπρόγραµµα «Επιχειρηµατικότητα και καινοτοµία», το οποίο θα
απευθύνεται ειδικά σε ΜΜΕ (από νέες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας έως και
µικρές οικογενειακές επιχειρήσεις), θα ενισχύσει την επιχειρηµατικότητά τους, τη
βιοµηχανική ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία. Ταυτόχρονα θα δώσει
έµφαση στην ανάπτυξη επιχειρηµατικού πνεύµατος, µε στόχο την αύξηση των
ατόµων που δηµιουργούν νέα επιχείρηση (κυρίως των γυναικών και των νέων).
(ο.π. 2005β:4). Οι δράσεις που προβλέπονται από το υποπρόγραµµα, είναι οι εξής
(ο.π. 2005β:33-35):
1) Πρόσβαση στη χρηµατοδότηση για τη δηµιουργία και την ανάπτυξη
ΜΜΕ και επενδύσεων σε δραστηριότητες καινοτοµίας, συµπεριλαµβανοµένης
της οικοκαινοτοµίας:·α) αύξηση του όγκου των επενδύσεων και των
επιχειρηµατικών µέσων, β) παροχή υποστήριξης για τα µέσα χρηµατοδότησης των
ΜΜΕ µε δανειακά κεφάλαια και γ) βελτίωση του χρηµατοοικονοµικού
περιβάλλοντος για τις ΜΜΕ.
2) ∆ηµιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη συνεργασία των ΜΜΕ: α)
διαµόρφωση υπηρεσιών για την υποστήριξη των ΜΜΕ, β) συµβολή σε µέτρα που
βοηθούν τις ΜΜΕ να συνεργαστούν µε άλλες επιχειρήσεις και γ) προώθηση και
διευκόλυνση της διεθνούς επιχειρηµατικής συνεργασίας.
3) Καινοτοµία στις επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένης της
οικοκαινοτοµίας: α) επιδίωξη καινοτοµίας, οµαδοποιήσεων, δικτύων καινοτοµίας,
συµπράξεων δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα µε στόχο την καινοτοµία και
συνεργασιών µε συναφείς διεθνείς οργανισµούς εξειδίκευµένους στον τοµέα της
καινοτοµίας και της διαχείρισής της, β) υποστήριξη εθνικών και περιφερειακών
προγραµµάτων για την επιχειρηµατική καινοτοµία, γ) υποστήριξη της υιοθέτησης
καινοτόµων τεχνολογιών, δ) υποστήριξη υπηρεσιών για τη διακρατική µεταφορά
γνώσεων και τεχνολογίας και για τη διαχείριση της πνευµατικής και βιοµηχανικής
ιδιοκτησίας, ε) διερεύνηση νέων τύπων υπηρεσιών καινοτοµίας και στ) διάχυση
της γνώσης µέσω της αρχειοθέτησης και της µεταφοράς δεδοµένων.
4) Επιχειρηµατικότητα και νοοτροπία της καινοτοµίας, µέσα από
δράσεις όπως: α) ενθάρρυνση της ανάπτυξης επιχειρηµατικής νοοτροπίας,
δεξιοτήτων και ικανοτήτων, β) ανάπτυξη ευνοϊκού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος
για την καινοτοµία, την ανάπτυξη και τη µεγέθυνση της επιχείρησης και γ)
υποστήριξη της ανάπτυξης πολιτικής και της συνεργασίας των φορέων,
συµπεριλαµβανοµένων των υπεύθυνων διαχείρισης εθνικών και περιφερειακών
προγραµµάτων.
5) Οικονοµικές και διοικητικές µεταρρυθµίσεις που συνδέονται µε την
επιχειρηµατικότητα και την καινοτοµία, όπως: α) συλλογή στοιχείων, ανάλυση
και παρακολούθηση της απόδοσης, καθώς και ανάπτυξη και συντονισµό της
πολιτικής, β) προώθηση στρατηγικών ανταγωνιστικότητας που συνδέονται µε τους
τοµείς της βιοµηχανίας και των υπηρεσιών και γ) υποστήριξη της αµοιβαίας
µάθησης µεταξύ των εθνικών και περιφερειακών διοικήσεων µε στόχο την
αριστεία.
4.
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Το υποπρόγραµµα «Υποστήριξη της πολιτικής για τις ΤΠΕ» δίνει
ιδιαίτερη βαρύτητα στην υιοθέτηση των ΤΠΕ, τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από
το δηµόσιο τοµέα, µε βάση πάντα την εκτίµηση ότι αυτές αποτελούν θεµελιώδη
παράγοντα για την οικονοµία της γνώσης, και µοχλό για οργανωτικές αλλαγές και
για την καινοτοµία. Για παράδειγµα, εκτιµάται ότι ο ρυθµός (1,4%) της ετήσιας
αύξησης της παραγωγικότητας στην Ευρώπη, από το 1995 έως το 2000, οφειλόταν
κατά το ήµισυ (0,7%) στις ΤΠΕ (ο.π. 2005β:7). Το εν λόγω υποπρόγραµµα
προβλέπει τις ακόλουθες δράσεις (ο.π. 2005β:42-43):
1) Ανάπτυξη του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου πληροφοριών και ενίσχυση
της εσωτερικής αγοράς για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες πληροφοριών: α)
εξασφάλιση οµαλής πρόσβασης στις υπηρεσίες που βασίζονται στις ΤΠΕ και
δηµιουργία κατάλληλων συνθηκών για την ταχεία και σωστή υιοθέτηση των
συγκλινουσών ψηφιακών επικοινωνιών και υπηρεσιών, β) βελτίωση των
συνθηκών για την ανάπτυξη του ψηφιακού περιεχοµένου, αποδίδοντας ιδιαίτερη
έµφαση στην πολυγλωσσία και στην πολιτιστική ποικιλοµορφία,
γ)παρακολούθηση της ευρωπαϊκής ΚτΠ, µέσω της συλλογής δεδοµένων και της
ανάλυσης της ανάπτυξης, της διαθεσιµότητας και της χρήσης των υπηρεσιών
ψηφιακής επικοινωνίας, συµπεριλαµβανοµένης της ανάπτυξης του ∆ιαδικτύου, της
ευρυζωνικής πρόσβασης, καθώς και των εξελίξεων των υπηρεσιών και του
περιεχοµένου του ∆ιαδικτύου.
2) Ενθάρρυνση της καινοτοµίας µέσω της ευρύτερης υιοθέτησης των
ΤΠΕ και των επενδύσεων σε αυτές: α) προώθηση της καινοτοµίας στις
διαδικασίες, στις υπηρεσίες και στα προϊόντα που βασίζονται στις ΤΠΕ, ιδίως στις
ΜΜΕ και στις δηµόσιες υπηρεσίες, λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις σε
δεξιότητες, β) διευκόλυνση της αλληλεπίδρασης δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα,
καθώς και των συµπράξεων για την επιτάχυνση της καινοτοµίας και των
επενδύσεων στις ΤΠΕ και γ) προώθηση και ευαισθητοποίηση σχετικά µε τις
ευκαιρίες και τα οφέλη που προσφέρουν οι ΤΠΕ στους πολίτες και στις
επιχειρήσεις, και ενθάρρυνση της συζήτησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά µε τις
νέες τάσεις στις ΤΠΕ.
3) Ανάπτυξη µιας κοινωνίας των πληροφοριών χωρίς αποκλεισµούς και
αποτελεσµατικότερων-αποδοτικότερων υπηρεσιών σε τοµείς δηµοσίου
συµφέροντος, καθώς και βελτίωση της ποιότητας ζωής: α) διεύρυνση της
πρόσβασης στις ΤΠΕ και στην ψηφιακή µόρφωση, β) υποστήριξη της χρήσης των
ΤΠΕ µε ασφάλεια, αντιµετωπίζοντας κυρίως τα θέµατα της προστασίας της
ιδιωτικής ζωής και γ) βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσµατικότητας και της
διαθεσιµότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, µέσω των ΤΠΕ, σε τοµείς
δηµόσιου
συµφέροντος,
συµπεριλαµβανοµένων
των
διαλειτουργικών
πανευρωπαϊκών ή διακρατικών δηµόσιων υπηρεσιών.
Συµπερασµατικά, βλέπουµε ότι τα προγράµµατα της Ε.Ε. που
διαµορφώνονται µε αντικείµενο την ανάπτυξη και τη «διάχυση» των ΤΠΕ, έχουν
ως κύριο στόχο την ενίσχυση των ιδιωτικών επιχειρήσεων και της
«ανταγωνιστικότητας». Το ίδιο συµβαίνει µε τα αντίστοιχα ελληνικά
προγράµµατα. Αυτό άλλωστε δηλώνεται πλέον ανοιχτά από τους ιθύνοντες, όπως
π.χ. από τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Σιούφα, ο οποίος επεσήµανε πρόσφατα ότι ο
όρος Στρατηγική της Λισσαβώνας «θα ήταν πιο κατανοητός ως Στρατηγική για
την Ανταγωνιστικότητα» (Σιούφας 2005α:1).
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4.5 Οι στόχοι της Ελλάδας για την απασχόληση.
Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Ε.Σ. της Λισσαβώνας (και άλλες πηγές
που έχουµε αναφέρει παραπάνω), διανύουµε µια πορεία προς την «ψηφιακή
οικονοµία βασιζόµενη στη γνώση», (2000:3), όπου οι θέσεις εργασίας που τείνουν
να δηµιουργηθούν είναι προσαρµοσµένες στα νέα πρότυπα, σύµφωνα µε το
µοντέλο ανάπτυξης της παγκόσµιας αγοράς. Εκτιµάται δηλαδή ότι ο εργαζόµενος
µε τη γενική µόρφωση και τα «ελλιπή» προσόντα (σε σχέση µε τα πρότυπα της
ΚτΠ) δε µπορεί πλέον να καλύψει τις ανάγκες των νέων θέσεων. Τις θέσεις αυτές
θα πρέπει να καλύψουν εργαζόµενοι µε δεξιότητες, ατοµικές ικανότητες και
προσόντα, ευέλικτα και προσαρµοσµένα στις ανάγκες της «νέας οικονοµίας»,
όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 3.2. Ο στόχος λοιπόν της ευρωπαϊκής και κατ’
επέκταση της ελληνικής πολιτικής, είναι η δηµιουργία ευέλικτης και βιώσιµης
απασχόλησης.30
Ο εργαζόµενος, που είναι το κλειδί για τη βιωσιµότητα όλου του
συστήµατος, καλείται να προσαρµοστεί στις νέες ανάγκες της αγορά εργασίας,
αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες µε «ευρύτητα», ως απαραίτητες για την
«απασχολησιµότητά» του. Υπάρχει όµως ένα πρόβληµα, κατά την άποψή µας,
διότι βλέπουµε ότι η εκπαίδευση σε κάθε επιµέρους βαθµίδας (µεταλυκειακή,
τεχνολογική, πανεπιστηµιακή), τείνει να γίνει πιο εξειδικευµένη ή και να
συντοµευθεί. Άρα, η «ευρύτητα» επιζητείται αλλιώς: µε τη δια βίου επιµόρφωση,
που θα πραγµατοποιείται κάθε φορά σ’ ένα εξειδικευµένο πεδίο-αντικείµενο. Έτσι
υποτίθεται ότι ο (εν δυνάµει) εργαζόµενος θα γίνεται πιο ευέλικτος ή πιο ευέλικτα
απασχολήσιµος µε βάση τις γνώσεις του. Κυρίως όµως, η ίδια «ευρύτητα»
επιζητείται µε το να υιοθετεί ο (εν δυνάµει) εργαζόµενος όχι µόνο γνώσεις αλλά
στάσεις και συµπεριφορές («ατοµικές ικανότητες», όπως αποκαλούνται)
«συνάδουσες» µε την ευελιξία και την απασχολησιµότητα (πράγµα που µπορεί να
χαρακτηριστεί σαν «διεύρυνση» των γνώσεων και δεξιοτήτων του, µόνο µε
κατάχρηση των όρων). Γενικά, υπό την απειλή της ανεργίας και γνωρίζοντας ότι
καθηµερινά µειώνονται οι θέσεις εργασίας που απαιτούν «χαµηλές δεξιότητες»
(ΥΠ.ΕΘ.Ο 2002:60), ο εργαζόµενος αναγκάζεται βέβαια να ακολουθήσει τις
επιταγές του νέου καταµερισµού εργασίας.
Πέρα από τα παραπάνωγενικά σχόλια, θα εξετάσουµε εδώ τη σχετική
κυβερνητική πολιτική της Ελλάδας όπως εκφράζεται µέσα από το Ε.Π. για την
ΚτΠ. Πράγµατι, αυτό το Ε.Π. θέτει τους εξής άµεσους στόχους για την
απασχόληση, µε απώτερο στόχο την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη
(ΥΠ.ΕΘ.Ο 2002:59-65):
♦ ∆ηµιουργία νέων θέσεων εργασίας σύµφωνα µε τις επιδιώξεις της
Στρατηγικής της Λισσαβώνας.
30

Εκτιµούµε ότι ο όρος απασχόληση χρησιµοποιείται έναντι του όρου εργασία, για να συγκαλύψει
το χαρακτήρα της προσωρινής, της µειωµένης, της ποικιλόµορφα «ευέλικτης» απασχόλησης και
την αδυναµία ή την αποφυγή, εκ µέρους του κεφαλαίου και των κυβερνήσεων, της πλήρους
απασχόλησης των εργαζοµένων. Όµοια, ο όρος απασχολησιµότητα χρησιµοποιείται για να καλύψει
την πρόθεση του κράτους και του κεφαλαίου να δηµιουργήσουν µια «στρατιά» εργαζοµένων µε
κερµατισµένες γνώσεις, µε µόλις τις αναγκαίες δεξιότητες, οι οποίοι θα «απασχολούνται» χωρίς
πολλά δικαιώµατα και απαιτήσεις, χωρίς ασφάλιση και µε χαµηλές αµοιβές, εγκλωβισµένοι σε ένα
σύστηµα διαρκούς αναζήτησης «απασχόλησης». µε άλλα λόγια, καθώς γίνεται όλο και πιο έντονη
η εκµετάλλευση της εργασίας από το κεφάλαιο, το κράτος έρχεται να «προστατεύσει» το δεύτερο,
θέτοντας την απασχολησιµότητα ως στόχο για την οικονοµική ανάπτυξη και την κοινωνική
«ευηµερία».
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♦

♦
♦

Κατάρτιση ανέργων και εργαζοµένων σε νέες δεξιότητες, κυρίως
πληροφορικής, ώστε να αποκτήσουν ευέλικτα επαγγελµατικά προσόντα
αναγκαία για τη λειτουργία του συστήµατος παραγωγής.
Ανάπτυξη νέων ευέλικτων µορφών εργασίας, όπως η τηλε-εργασία, η
κυκλική εργασία, η µερική απασχόληση, κλπ.
∆ηµιουργία θέσεων εργασίας και ένταξη στην αγορά εργασία των
ατόµων µε ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.).

Σχετικά µε τον πρώτο από τους παραπάνω στόχους, η ελληνική κυβέρνηση
φαίνεται να εκτιµά ότι οι νέες θέσεις εργασίας θα δηµιουργηθούν αν ενισχυθούν
γενικά οι επιχειρήσεις και κυρίως αυτές που ανήκουν στον τοµέα της
πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών. Η υποκατάσταση των θέσεων και των
επαγγελµάτων που εκφυλλίζονται λόγω της εισαγωγής ΤΠΕ και σύγχρονων
µεθόδων στην παραγωγή, θα συµβεί στα πλαίσια της ελεύθερης αγοράς µε τη
δηµιουργία θέσεων µε αυξηµένες απαιτήσεις στον αναπτυσσόµενο τριτογενή
τοµέα και κυρίως στην παροχή υπηρεσιών που έχουν να κάνουν µε τις νέες
τεχνολογίες (ο.π.:59, 61). Έτσι όµως, η πολιτική για την απασχόληση στον «τοµέα
της καινοτοµίας» προωθεί την προσπέλαση των αντιστάσεων των εργαζοµένων σε
«παραδοσιακές» θέσεις εργασίας, υποβαθµίζοντας ταυτόχρονα το ρόλο τους στην
αγορά εργασίας. Θεωρείται ότι οι εργαζόµενοι «είναι υποχρεωµένοι» να
προσαρµοστούν στη νέα πραγµατικότητα και να εστιάσουν στο πως θα αυξήσουν
της ικανότητες και τις δεξιότητές τους, για να µπορούν να διεκδικήσουν µια από
τις «νέες» θέσεις εργασίας.
Όσον αφορά το δεύτερο στόχο, φαίνεται ότι µε τα σχέδια δράσης της
κυβέρνησης για την επιµόρφωση και την επαγγελµατική κατάρτιση των
εργαζοµένων, επιδιώκεται να αντιµετωπιστεί το ζήτηµα του «χάσµατος
δεξιοτήτων» και ο φόβος του αποκλεισµού από την αγορά εργασίας (ο.π.:61).
Πρέπει όµως να επισηµάνουµε ότι ο εργαζόµενος που αγωνιωδώς προσπαθεί να
καταρτιστεί σε τακτά χρονικά διαστήµατα, θέτοντας στο περιθώριο τις λοιπές
επιδιώξεις και ανάγκες του (και θυσιάζοντας πολλές φορές την προσωπική του
ζωή), θεωρεί οτι τελικά διαθέτει προσόντα και δεξιότητες που του επιτρέπουν να
κατακτήσει µια θέση εργασίας. Όταν όµως, µε την πάροδο του χρόνου, αυτά τα
προσόντα κριθούν «ανεπαρκή» ή «ξεπερασµένα», ο εργαζόµενος θα µπει και πάλι
στον αγώνα απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων. Αυτό, κατά την άποψή µας,
αποτελεί καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της προσωπικότητας του
εργαζοµένου.
Όσον αφορά την τηλε-εργασία και άλλες παρόµοιες µορφές απασχόλησης,
πρέπει να πούµε ότι ενέχουν πιθανούς κίνδυνους, όπως η δηµιουργία ενός «φλοιού
κακοπληρωµένων και ανασφαλών εργαζοµένων, και η αποκοπή των εργαζοµένων
από τον επαγγελµατικό τους περίγυρο» (ο.π.:65). Η κυβέρνηση καλείται φαίνεται
να αναγνωρίζει αυτούς τους κινδύνους και να προτίθεται να τους αντιµετωπίσει µε
την προσαρµογή του νοµοθετικού πλαισίου, θεωρώντας πάντως ότι πρόκειται για
µορφές ευέλικτης και πιο δηµιουργικής εργασίας. όµως, κατά την άποψή µας,
αυτή η εκτίµηση είναι αβάσιµη, αφού οι εν λόγω µορφές εργασίας εξασφαλίζουν
τον πλήρη και συνεχή έλεγχο της εργοδοσίας πάνω στον εργαζόµενο. Ιδιαίτερα
όσον αφορά την τηλε-εργασία, είναι γνωστό ότι δεν έχει βρει ως τώρα
ανταπόκριση στη µάζα των εργαζοµένων και φαίνεται να θεωρείται από τους
ίδιους ότι καταπατά τα δικαιώµατά τους και εµπλέκει τον προσωπικό χρόνο τους
στην εργασιακή διαδικασία. Για τους εργοδότες πάντως είναι µια συµφέρουσα
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µορφή εργασίας, διότι µειώνει την κόστος της, αφού δεν απαιτείται η φυσική
παρουσία (και η αντίστοιχη υποδοµή) και έχει πολύ µικρότερες αµοιβές.
Όσον αφορά τη µερική απασχόληση, αρκεί να αναφέρουµε όσα επεσήµανε
ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Σιούφας στην παρουσίαση του προγράµµατος «Μερική
Απασχόληση σε Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις του Λιανικού Εµπορίου (0-3
Ατόµων)», τον Αύγουστο 2005. Συγκεκριµένα, τόνισε ότι η µερική απασχόληση
µπορεί να καλύψει τις ανάγκες για επιπλέον προσωπικό των ΠΜΕ οικογενειακού
χαρακτήρα, οι οποίες «αντιµετωπίζουν µε επιφύλαξη ή/και αδυναµία το
ενδεχόµενο προσλήψεων για διάφορους λόγους που σχετίζονται µε οικονοµικούς
και οργανωτικούς παράγοντες». Παράλληλα, η υιοθέτηση αυτής της µορφής
εργασίας «στοχεύει στην ικανοποίηση και των αναγκών των εργαζοµένων,
ιδιαίτερα δε, αυτών που αναζητούν και επιλέγουν µορφή εργασίας (όπως είναι η
µερική απασχόληση), που να τους επιτρέπει να συνδυάζουν τις οικογενειακές ή
άλλες υποχρεώσεις τους µε την επαγγελµατική τους ζωή» (ΥΠ.ΑΝ. 2005β:5).
Κατά την άποψή µας, η µερική απασχόληση, όπως και οι άλλες µορφές ευέλικτης
εργασίας, δεν είναι ούτε λύση στην ανεργία, ούτε ευκαιρία για τους εργαζόµενους.
Στην ουσία είναι µια λύση ανάγκης για τον άνεργο, καθώς δεν του δίνεται η
δυνατότητα πλήρους απασχόλησης. Αντιθέτως, όσον αφορά τις επιχειρήσεις, τους
δίνεται βέβαια η δυνατότητα µεγαλύτερης εκµετάλλευσης της εργασίας, διότι στις
περισσότερες περιπτώσεις δεν τηρείται το ωράριο της µερικής απασχόλησης.
Εκτιµούµε ότι, για να αντιµετωπιστεί η ανεργία, θα πρέπει να δοθούν κίνητρα στις
επιχειρήσεις για δηµιουργία θέσεων πλήρους απασχόλησης. Άλλωστε ο αρχικός
στόχος σύµφωνα µε τις διακηρύξεις της Στρατηγικής της Λισσαβώνας ήταν η
πλήρης απασχόληση, όπως επισηµάνθηκε στο κεφάλαιο 1.1 της παρούσης.
Φαίνεται όµως ότι ο αρχικός στόχος έχει εγκαταλειφθεί και υιοθετούνται πλέον
ηµίµετρα όπως η προώθηση των εν λόγω µορφών απασχόλησης. Τούτο
επιβεβαιώνεται και από την επισήµανση του υπουργού στην ίδια παρουσίαση,
σύµφωνα µε την οποία, τα ποσοστά της µερικής απασχόλησης πρέπει να
αυξηθούν, διότι ως σήµερα (2005) βρίσκεται καθηλωµένη «σε ένα ποσοστό της
τάξης του 4 µε 5%, όταν την ίδια στιγµή, ο κοινοτικός µέσος όρος ανέρχεται
περίπου στο 18%» (ο.π.:5).
Όσον αφορά τη µέριµνα για τα Α.Μ.Ε.Α., εκτιµούµε ότι θα έπρεπε να
επεκταθεί σε δράσεις αύξησης των θέσεων εργασίας για άτοµα που ανήκουν σε
ευπαθείς κοινωνικές οµάδες (Ε.Κ.Ο.) και απειλούνται µε αποκλεισµό από την
αγορά εργασίας. Οι Ε.Κ.Ο. περιλαµβάνουν, εκτός από Α.Μ.Ε.Α., άτοµα που
βρίσκονται στη φάση της επανένταξης στο κοινωνικό σύνολο (αποφυλακισµένοι,
πρώην χρήστες τοξικών ουσιών), άτοµα µε δυσκολίες στην ένταξη στην αγορά
εργασίας λόγω πολιτισµικών διαφορών (παλιννοστούντες, µετανάστες), αρχηγούς
µονογονεϊκών οικογενειών µε ανήλικα τέκνα και άτοµα µεγάλης ηλικίας µε
µακροχρόνια ανεργία. Η κοινωνική πολιτική γι’ αυτά τα άτοµα ως τώρα είναι
σχεδόν ανύπαρκτη, οι θέσεις εργασίας που εξασφαλίζει είναι λίγες και
οπωσδήποτε δε λύνουν το πρόβληµα της ανεργίας σ’ αυτές τις κατηγορίες του
πληθυσµού.
Πάντως, το πρόβληµα του αποκλεισµού από την αγορά εργασίας είναι
γενικότερο και αφορά µια µεγάλη µερίδα του ενεργού πληθυσµού, που δεν έχει τα
«προσόντα», τις δεξιότητες που απαιτεί η λεγόµενη ΚτΠ. Αυτή η µερίδα του
πληθυσµού αποτελεί ήδη (και κινδυνεύει να αποτελεί και στο µέλλον) µια νέα
γενιά «αναλφάβητων» που θα τεθούν στο περιθώριο. Η κατάρτιση και
επιµόρφωση σε θέµατα ΤΠΕ µπορεί βέβαια να δώσει, ως ένα σηµείο, λύση, για
ένα µέρος αυτού του πληθυσµού. Όµως το µεγαλύτερο µέρος του δε θα

94

καταρτιστεί ποτέ. Οι λόγοι µπορεί να διαφέρουν κατά περίπτωση, αλλά τα άτοµα
που απειλούνται µε αποκλεισµό από τις δεξιότητες της ΚτΠ είναι συνήθως
εργαζόµενοι µεγάλης ηλικίας, πολλοί από τους οποίους δεν έχουν ξεπεράσει το
πρόβληµα του βασικού αναλφαβητισµού τους και οι οποίοι δύσκολα µπορούν να
ενταχθούν σε διαδικασίες επανακατάρτισης. επίσης, άτοµα µε ελλιπή ή ατελή
βασική εκπαίδευση, φαινόµενο σύνηθες σε αποµακρυσµένες (κυρίως αγροτικές)
περιοχές µε χαµηλή διείσδυση ΤΠΕ, όπου οι κάτοικοι εντάσσονται από πολύ
µικρή ηλικία στην παραγωγή, καθώς και άτοµα (κυρίως γυναίκες) που δεν έχουν
το χρόνο και το σθένος να καταρτιστούν λόγω αυξηµένων υποχρεώσεων (Ε∆ΕΤ
ΑΕ, 2003α:∆ιαγράµµατα 7, 8, 9, 30, 31, 32.).
Το παρακάτω διάγραµµα δείχνει τη διείσδυση των ΤΠΕ σε όλες τις
περιφέρειες της χώρας. Τα µικρότερα ποσοστά διείσδυσης παρατηρούνται σε
περιφέρειες µε µεγάλη οικονοµική καθυστέρηση, µε έλλειψη κλάδων της
οικονοµίας όπως η βιοµηχανία και οι υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας, µε κυρίαρχο
τον πρωτογενή τοµέα, µε έλλειψη έργων υποδοµής και µε µεγάλα ποσοστά
αναλφαβητισµού. Προφανώς, αυτές οι περιφέρειες έχουν µικρότερες πιθανότητες
να καλύψουν το «ψηφιακό χάσµα» και να αναπτύξουν καινοτόµες δραστηριότητες
βασισµένες στις νέες τεχνολογίες, για τις οποίες εικάζεται ότι θα αυξήσουν την
ανταγωνιστικότητά τους.
ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟ 2002
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Πηγή: ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2003

Κατά την άποψή µας, η κυβερνητική πολιτική, δεν έχει κατορθώσει να
σχεδιάσει και να εφαρµόσει µια υγιή λύση για την αντιµετώπιση του προβλήµατος
της νέας γενιάς «αναλφάβητων». Η έµφαση που δίνεται στην κατάρτιση των
ατόµων εκείνων που «µπορούν να αντεπεξέλθουν», πολλές φορές αποτελεί
πρόκληση για τους υπόλοιπους. Η δικαιολογία βέβαια είναι ότι οι διεθνείς
εξελίξεις µας ξεπερνούν σα χώρα και, αν δεν κάνουµε κάτι άµεσα, θα µείνουµε
έξω από το «τραίνο της ανάπτυξης» (ΥΠ.ΑΝ. 2005α:3). Αφήνεται να εννοηθεί
έτσι ότι για τα υπόλοιπα προβλήµατα θα βρεθεί λύση στο µέλλον και αφού θα
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έχουµε ως χώρα εξασφαλίσει µια βιώσιµη οικονοµική πορεία, η οποία θα επιτρέπει
την ανάληψη δράσεων και µέτρων για την αναβάθµιση των συνθηκών εργασίας
και του βιοτικού επιπέδου για όλους τους εργαζόµενους. Εκτιµούµε ότι µε τέτοιες
αντιλήψεις και πολιτικές δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί σωστά το ζήτηµα της
κατάρτισης των ανέργων και των εργαζοµένων. Πράγµατι, παρατηρούµε ότι ο
σχεδιασµός των πάµπολλων προγραµµάτων κατάρτισης αποτελεί έργο της
«διαχειριστικής αρχής», που συνήθως είναι κάποιο από τα Υπουργεία. Ο τελικός
σχεδιασµός των προτάσεων είναι έργο των τελικών δικαιούχων, που είναι οι
διάφοροι και πολυάριθµοι πιστοποιηµένοι φορείς, τα γνωστά Κέντρα
Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.). Την κατεύθυνση για το τι περιεχόµενο θα
έχουν τα προγράµµατα αυτά και σε ποιους θα απευθύνονται κάθε φορά, τη δίνει η
διαχειριστική αρχή. Οι ιδιαιτερότητες της εκάστοτε περιφέρειας ή γεωγραφικής
περιοχής στην ουσία δεν λαµβάνονται υπ’ όψη κατά το σχεδιασµό. Έτσι, πολλές
φορές καταρτίζονται εργαζόµενοι σε αντικείµενα που δύσκολα θα βρουν
ανταπόκριση στην τοπική αγορά εργασίας. Συνέπεια τούτου είναι η
κατασπατάληση δηµόσιου χρήµατος στην κατάρτιση ατόµων και η απόκτηση
δεξιοτήτων που είναι πιθανό να µην αξιοποιηθούν ποτέ. Θα πρέπει εδώ να
σηµειωθεί ότι τα Κ.Ε.Κ. είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις που λειτουργούν µε τους
νόµους της αγοράς και στόχο έχουν τη µεγιστοποίηση του κέρδους τους, παρόλο
που θεωρούνται οργανισµοί µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η πλειοψηφία των
Κ.Ε.Κ. πολύ λίγο ασχολείται µε την ουσία της κατάρτισης, τα οφέλη για τους
καταρτιζόµενους και την ανταπόκριση των προγραµµάτων στην τοπική ή
ευρύτερη αγορά εργασίας. Το ζητούµενο γι’ αυτές τις επιχειρήσεις είναι η
ανάληψη όσο το δυνατό περισσότερων προγραµµάτων µε µεγάλο προϋπολογισµό
για να αυξήσουν τον τζίρο τους. Κατά συνέπεια και δεδοµένου ότι η εν λόγω
πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων βασίζεται στο ρόλο αυτών των Κέντρων, τα
αποτελέσµατα όλων αυτών των επιµορφώσεων δεν µπορούν παρά να είναι πενιχρά
και επισφαλή όσον αφορά την αύξηση της σταθερής απασχόλησης, µε
αναγνωρισµένα επαγγελµατικά προσόντα και δικαιώµατα.
Στο επόµενο κεφάλαιο θα µας απασχολήσει η ανάπτυξη των περιφερειών
και η συµµετοχή τους στην οικονοµική ανάπτυξη σε επίπεδο χώρας και σε επίπεδο
Ε.Ε.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Η Κοινωνία της Πληροφορίας και η περιφερειακή
ανάπτυξη
Κατά την άποψη αρµόδιων υπηρεσιακών παραγόντων, η έλευση της ΚτΠ
ως «ολοκληρωµένης πρακτικής», θα συµβάλλει µε ουσιαστικό τρόπο στην
ανάπτυξη των περιφερειών της Ε.Ε., µεταβάλλοντάς τις σε πόλους οικονοµικής
ανάπτυξης και κοινωνικής ευηµερίας. Το κράτος, υποστηρίζουν, τείνει να γίνει
αποκεντρωτικό και µε λιγότερο παρεµβατικό ρόλο στην ανάπτυξη των
περιφερειών, πράγµα που ωφελεί την ελεύθερη από κρατικές δεσµεύσεις τοπική
πρωτοβουλία (βλ. εισήγηση του κ. Παπακωνσταντίνου Ειδ. Γραµµατέα για την
ΚτΠ στην Ελλάδα και σύµβουλου του Πρωθυπουργού στο: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΡΗΤΗΣ 2001:11).
Επίσης, σε επίσηµα κείµενα σχετικά µε την ΚτΠ (ΥΠ.ΕΘ.Ο. 2004:κεφ.1-4),
τονίζεται ότι ο συνολικός σχεδιασµός και οι δράσεις του αντίστοιχου ΕΠ στην
Ελλάδα «εναρµονίζονται πλήρως µε τις γενικότερες πολιτικές προτεραιότητες σε
κοινοτικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο», και ότι «οι εν λόγω δράσεις έχουν
έντονη περιφερειακή και τοπική διάσταση και συνάδουν πλήρως µε την
κυβερνητική πολιτική για την αποκέντρωση». Ως στόχος του Ε.Π. τίθεται «η
δηµιουργία συνθηκών για την ισότιµη συµµετοχή των περιφερειών στον
παγκόσµιο χώρο» και αναφέρεται ότι «αυτό επιτυγχάνεται δίνοντας µεγαλύτερη
εµβέλεια στην παρουσία της ίδιας της περιφέρειας στο σχεδιασµό για την ΚτΠ,
καθώς και µε τη διαµόρφωση σχεδίου ανά περιφέρεια µε άξονες τον περιορισµό
της αποµόνωσης, την αξιοποίηση των ιδιαιτεροτήτων, την ενίσχυση των
υποδοµών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής» µε βασικές επιδιώξεις τη µείωση
της «περιθωριοποίησης» των περιφερειών και την ενίσχυση των υποδοµών.
Η στρατηγική της Λισσαβώνας, εξάλλου, είχε θέσει ως στόχο τη δηµιουργία
κατάλληλων προϋποθέσεων για την ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, µέσω της διάδοσης και χρήσης των τεχνολογιών της
πληροφορίας (Ε.Σ. 2000:3). Το δε πρόγραµµα «eEurope 2005», για την ανάπτυξη
και τη διάδοση των ΤΠΕ στην Ε.Ε., πέραν της συνολικής πολιτικής για την
απασχόληση, την επιχειρηµατικότητα, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την
εκπαίδευση, εστιάζει σε καίρια ζητήµατα για την ανάπτυξη των περιφερειών.
Συγκεκριµένα τονίζει τα εξής ζητήµατα (Ε.Επ. 2002α:21-23):
♦ Εξασφάλιση
Ευρυζωνικής πρόσβασης σε λιγότερο ευνοηµένες
περιφέρειες µε ιδιαίτερη προσοχή στις πλέον απόµακρες περιοχές.
♦ Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε περιφερειακή κλίµακα.
♦ Παροχή δυνατότητας, κυρίως στις λιγότερο ευνοηµένες και στις περιοχές
υπό αναδιάρθρωση, να εφαρµόσουν καινοτόµες δράσεις και να
ανταλλάξουν ορθές πρακτικές µε την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού
Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
♦ Ενθάρρυνση της περιφερειακής συγκριτικής αξιολόγησης, ιδίως στις
λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες, σχετικά µε την ανάπτυξη εθνικών
και περιφερειακών στρατηγικών για την κοινωνία της πληροφορίας.
Στο παρόν κεφάλαιο θα δούµε ποιος είναι ο ρόλος των ελληνικών
περιφερειών στην οικονοµική ανάπτυξη της Ελλάδας και κατ’ αναλογία της Ε.Ε.,
καθώς και ποιος είναι ο ρόλος των ΤΠΕ και των έργων υποδοµής που σχετίζονται
µε αυτές, στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας.
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5.1 Ο ρόλος των ελληνικών περιφερειών στην οικονοµική ανάπτυξη.
Σύµφωνα πάντα µε την «επίσηµη άποψη», οι νέες τεχνολογίες και κυρίως τα
δίκτυα τηλεπικοινωνιών δίνουν πλέον στις περιφέρειες τη δυνατότητα σχεδιασµού
και υιοθέτησης εκείνων των πρακτικών σύµφωνα µε τις οποίες, εκµεταλλευόµενες
τα συγκριτικά τους πλεονεκτήµατα, θα µπορέσουν να βγουν από τη γεωγραφική
τους αποµόνωση και θα καταστούν αυτόνοµες, και οικονοµικά και πολιτικά
ανεξάρτητες (ΥΠ.ΕΘ.Ο. 2002:89-90). Η ΚτΠ θεωρείται το κλειδί για την
ανάπτυξη όλων των κλάδων της οικονοµίας, αλλά και ο συνδετικός κρίκος µεταξύ
περιφέρειας και κεντρικής εξουσίας. Σύµφωνα δε µε τον νυν Υπουργό Ανάπτυξης:
«η συνολική ανάπτυξη της χώρας (η ανάπτυξη σε όλους τους τοµείς, η ανάπτυξη
που συνδέεται µε τη νέα γνώση και τις νέες τεχνολογίες), είναι εκείνη που
δηµιουργεί νέες θέσεις εργασίας και κοινωνική πρόοδο, µε προστασία στο
περιβάλλον» (ΥΠ.ΑΝ. 2005α:3).
Από γενικότερη άποψη, σύµφωνα µε ορισµένους «περιφερειολόγους» ο
ρόλος του κράτους µπορεί πλέον να πάρει τη µορφή της «συµβουλευτικής», χωρίς
φυσικά να χάνει τον ρόλο του τελικού επιτηρητή. Παράλληλα όµως µε τον
κυβερνητικό έλεγχο προωθείται µια πολιτική µείωσης των κρατικών δαπανών.
∆ιαφαίνεται η τάση που ο Γ. Καυκαλάς αποκαλεί «υποκατάσταση της κεντρικής
εξουσίας από πολυεπίπεδες µορφές διακυβέρνησης» (Ανδρικοπούλου &
Καυκαλάς 2000: 35-36). Οι ευκαιρίες ανάπτυξης των περιφερειών µέσα από
διαπεριφερειακές συνεργασίες και σχέσεις αλληλεπίδρασης και συνεργασίας των
τοπικών φορέων, αποτελούν τη νέα οικονοµική πρόκληση και ένα ελπιδοφόρο
κατά πολλούς µήνυµα για την ισότιµη συµµετοχή των περιφερειών στην
παγκόσµια αγορά. Παρατηρείται όµως γενικά και η τάση της ενίσχυσης των
δυνάµεων της αγοράς, η οποία τείνει να αυτορυθµίζεται και κατά συνέπεια οδηγεί
στη µείωση της κρατικής εξουσίας, όπως παρατηρεί ο Τσούκαλης
(Ανδρικοπούλου & Καυκαλάς 2000:47-48).
Οι ελληνικές περιφέρειες παρουσιάζουν µεγάλες διαφοροποιήσεις, ως προς
την οικονοµική ανάπτυξη και ως προς τα χαρακτηριστικά τους (γεωφυσικά,
δηµογραφικά, πολιτιστικά, κατά κλάδους της οικονοµίας). Τούτα τα
χαρακτηριστικά αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την ανάπτυξη της κάθε
περιφέρειας (ΥΠ.ΕΘ.Ο. 2002:91). Κατά την άποψή µας, οι περιφέρειες είναι
δυνατό να αναπτυχθούν και να παίξουν κυρίαρχο ρόλο στην κοινωνική εξέλιξη, αν
εκµεταλλευτούν σωστά τα συγκριτικά τους πλεονεκτήµατα. Για να γίνει όµως
αυτό θα πρέπει προηγουµένως να έχουν εξασφαλιστεί οι καλύτερες δυνατές
συνθήκες ανάπτυξης, όπως: α) έργα υποδοµής, β) επενδύσεις σε παραγωγικούς
κλάδους της οικονοµίας, γ) οικονοµικές ενισχύσεις για την ανάπτυξη της
επιχειρηµατικότητας και δ) επενδύσεις στους ανθρώπινους πόρους. Οι
περισσότερες περιφέρειες της Ελλάδας δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν σε
ικανοποιητικό σηµείο ανάπτυξης των υποδοµών, λόγω των λαθών, της αµέλειας ή
των επιλογών των κυβερνήσεων. Η πόλωση µεταξύ κέντρου και περιφέρειας δεν
έχει µειωθεί και έτσι δεν µπορούµε να πούµε ότι υπάρχουν ίσες ευκαιρίες
ανάπτυξης µεταξύ των περιφερειών. Τη µερίδα του λέοντος εξακολουθεί να
λαµβάνει η περιφέρεια της Αττικής, πράγµα που σηµαίνει ότι, ακόµα και αν
βρεθούν πόροι για να επενδυθούν στις υπόλοιπες περιφέρειες, είναι πολύ δύσκολο
γι’ αυτές να καλύψουν τη διαφορά και να γίνουν ισότιµες στη διεκδίκηση της
οικονοµικής µεγέθυνσης.
Σ’ αυτό το σηµείο κρίνεται σκόπιµο να αναφέρουµε ότι η εικόνα που
παρουσιάζει η Ε.Ε. για τις ελληνικές περιφέρειες και την ανάπτυξή τους, φαίνεται
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να είναι µερικώς διαστρεβλωµένη από τη στατιστική επεξεργασία των στοιχείων.
Στον παρακάτω πίνακα που συµπεριλαµβάνεται σε έγγραφο της Ε.Επ. (2005), και
παρουσιάζει την κατάταξη των περιφερειών της Ε.Ε. µε βάση τη συµµετοχή τους
στην αύξηση του ΑΕΠ κατά τη χρονική περίοδο 1995-2002, παρατηρούµε ότι
περιοχές όπως η ∆. Μακεδονία και η Αν. Πελοπόννησος έχουν αύξηση >3,66%.
Το παράδοξο είναι ότι αυτές οι περιοχές, δεν παρουσιάζουν µεγάλη ανάπτυξη
(Σαϊτάκης 2005). Το γεγονός όµως ότι συγκεντρώνουν ορισµένες πολύ µεγάλες
επιχειρήσεις (εργοστάσιο ∆ΕΗ στην Πτολεµαΐδα, διυλιστήρια στην Κόρινθο), έχει
ως αποτέλεσµα την αύξηση του ποσοστού συµµετοχής αυτών των περιοχών στο
ΑΕΠ. Κάτι αντίστοιχο συµβαίνει και στην περιφέρεια Αιγαίου, όπου εµφανίζεται
αύξηση της συµµετοχής της περιφέρειας στο ΑΕΠ, λόγω της ύπαρξης ορισµένων
νησιών µε µεγάλη τουριστική ανάπτυξη. Μια τέτοια εικόνα µπορεί να έχει
αρνητικά αποτελέσµατα, ως προς τις δράσεις και τις πολιτικές που θα επιλεγούν
για την ανάπτυξη των συγκεκριµένων περιοχών.
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Χάρτης 1 : Αύξηση του ΑΕΠ, 1995-2002

Πηγή: COM (2005)299: 69
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Σύµφωνα µε τους «αρµόδιους φορείς», οι νέες τεχνολογίες µπορούν να
διαδραµατίσουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των περιφερειών, αν
συνδυαστούν µε την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων
(ΥΠ.ΕΘ.Ο. 2002:92). Υποστηρίζεται η άποψη ότι πρωτοπόροι κλάδοι στην
ανάπτυξη είναι εκείνοι της πληροφορικής, κυρίως παραγωγής τεχνολογίας
πληροφορικής και δευτερευόντως κλάδοι που χρησιµοποιούν τις νέες τεχνολογίες
σε µεγάλο βαθµό. Για να µπορέσει λοιπόν η ελληνική περιφέρεια να ακολουθήσει
την ανάπτυξη των προηγµένων χωρών, θα πρέπει να επενδύσει σ΄ εκείνους τους
κλάδους της οικονοµίας που θεωρούνται βιώσιµοι και µε µέλλον
(Παπακωνσταντίνου στο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 2001:11). Βέβαια τονίζεται ότι
η Ελλάδα υστερεί στην ανάπτυξη των κλάδων πληροφορικής και γενικότερα της
διάδοσης των ΤΠΕ. Παρ’ όλα αυτά, η ραγδαία αύξηση των χρηστών
πληροφορικής και διαδικτύου τα τελευταία χρόνια θεωρείται ελπιδοφόρο µήνυµα
για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας (ο.π. 2001:12).
Υποστηρίζεται δε, ότι για να καλύψουν οι ελληνικές περιφέρειες την απόσταση
από τις ανεπτυγµένες ευρωπαϊκές περιφέρειες, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα και
να αναληφθεί παράλληλη δράση στην ανάπτυξη των υποδοµών, στην προώθηση
της καινοτοµίας και στην εφαρµογή νέων τεχνολογιών (Τσάπελας στο
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 2001:28). Πάντως πρέπει να επισηµάνουµε ότι τα
ποσοστά χρήσης των νέων τεχνολογιών στην Ελλάδα, δεν µπορούν να συγκριθούν
µε τα αντίστοιχα ανεπτυγµένων χωρών όπως η Γερµανία, η ∆ανία και η Φιλανδία,
που έχουν κάνει άλµατα στην ανάπτυξη των κλάδων επικοινωνιών, απογειώνοντας
την οικονοµία τους. Τέλος κατά την άποψή µας, η αύξηση των χρηστών
πληροφορικής και διαδικτύου δε µπορεί να βοηθήσει την οικονοµία, εφόσον
περιορίζεται στο να καταναλώνει εισαγόµενη τεχνολογία, την οποία
ακριβοπληρώνει το ελληνικό κράτος και ο έλληνας πολίτης.
Σε γενικές γραµµές, υποστηρίζεται ότι η οικονοµική στήριξη των
περιφερειών µέσω των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης (ΚΠΣ), ήταν πολύ
σηµαντική για την εξυγίανση της οικονοµίας (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 2001:14).
Παρ’ όλα αυτά δεν επιτεύχθηκαν οι διακηρυγµένοι στόχοι για οικονοµική
ευηµερία: αν και εισέρευσαν υπέρογκα ποσά από τα ευρωπαϊκά ταµεία, τα
καρπώθηκαν λίγες επιχειρήσεις και κλάδοι, καθηλώνοντας τους υπόλοιπους και τις
περιφέρειες σε οικονοµική στασιµότητα και χαµηλούς ρυθµούς ανάπτυξης. Η
ανάγκη ένταξης στο νέο (4ο) ΚΠΣ θεωρείται συχνά ως η µόνη λύση για να
υλοποιήσουν οι περιφέρειες τους στόχους τους, όπως αναφέρει ο Α. Περουλάκης
σε ηµερίδα της Περιφέρειας Κρήτης (2001:25-26). Στα επίσηµα κείµενα για τη
στρατηγική της ΚτΠ, οι στόχοι για την περιφερειακή ανάπτυξη είναι οι εξής
(ΥΠ.ΕΘ.Ο. 2002:90):
1. Αξιοποίηση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων και των συγκριτικών
πλεονεκτηµάτων,
2. Ενίσχυση των επενδύσεων στους τοµείς της υποδοµής, της παραγωγής
και της χρήσης προϊόντων, εφαρµογών και υπηρεσιών για την
Κοινωνία της Πληροφορίας,
3. Ενίσχυση της συµµετοχής των κατοίκων στα κοινά, καθώς και την
προώθηση γενικότερων εθνικών στόχων
4. Αύξηση του βιοτικού επιπέδου και βελτίωση της ποιότητας ζωής µε την
παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών.
Οι δράσεις που προτείνονται από τα παραπάνω κείµενα αφορούν
(ΥΠ.ΕΘ.Ο. 2002:93-97):
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♦

♦

♦

♦
♦

♦
♦

♦

Κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου και σχεδίου δράσεων για την
Κοινωνία της Πληροφορίας σε κάθε περιφέρεια, µε προσήλωση στις
τοπικές ιδιαιτερότητες.
Εκπόνηση και εφαρµογή προγράµµατος ενηµέρωσης και
κινητοποίησης, ώστε να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατόν ευρύτερη
συµµετοχή όλων των τοπικών κοινωνικών εταίρων στην κατάρτιση και
υλοποίηση των σχεδίων.
∆ιεξαγωγή ενεργειών πληροφόρησης και εκπαίδευσης / ενηµέρωσης
των τοπικών κοινωνιών, ώστε να εξασφαλιστεί η συστράτευση
ιδιωτικού, κοινωνικού και δηµόσιου τοµέα της περιφέρειας στην
υλοποίηση αυτής της στρατηγικής.
Εναρµόνιση τοπικών δράσεων σε νοµαρχιακό, περιφερειακό και εθνικό
επίπεδο, ώστε να αποφευχθούν επικαλύψεις και σπατάλη πόρων.
Εστίαση σε θεµατικούς τοµείς υψηλού ενδιαφέροντος και
χρησιµότητας για την τοπική κοινωνία µε (κατά προτεραιότητα) χρήση
και εκµετάλλευση υπάρχουσας και δοκιµασµένης τεχνολογίας.
Αξιοποίηση υλοποιηµένων και υλοποιούµενων συναφών έργων σε
διάφορα ευρωπαϊκά προγράµµατα και πρωτοβουλίες.
Προώθηση, κατά προτίµηση αλλά όχι αποκλειστικότητα, εφαρµογών
τηλε-εργασίας σε αστικές περιοχές και εφαρµογών τηλε-εκπαίδευσης,
τηλεϊατρικής και τηλε-πληροφόρησης σε δυσπρόσιτες και µη αστικές.
Συνεργασία όλων των τοπικών φορέων.

Στη στρατηγική για την ΚτΠ, προβλέπεται η εφαρµογή των δράσεων που
υιοθετούνται για το σύνολο της χώρας, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,
λαµβάνοντας υπ’ όψη τις ανάγκες της κάθε περιφέρειας (ΥΠ.ΕΘ.Ο. 2002:91).
Ιδιαίτερα δε, τονίζεται η ανάγκη ενίσχυσης των αρµοδιοτήτων των περιφερειακών
και τοπικών αρχών, η ενηµέρωση του τοπικού πληθυσµού για θέµατα ανάπτυξης
και η κινητοποίηση των τοπικών αναπτυξιακών φορέων (ο.π.:92,95).
Η περιφερειακή πολιτική έχει υλοποιήσει, ως σήµερα (2005), περιφερειακά
επιχειρησιακά προγράµµατα (ΠΕΠ), τα οποία κατά την άποψή µας, αν και δεν
έλυσαν τα προβλήµατα της ελληνικής επαρχίας, κατάφεραν να αφυπνίσουν τις
συνειδήσεις κρατικών και ιδιωτικών φορέων και να θέσουν τα θεµέλια για έργα
υποδοµής ύψιστης σηµασίας για την οικονοµική ανάπτυξή τους. Μετά τα ΠΕΠ η
ελληνική κυβέρνηση προχωρά στο σχεδιασµό προγραµµάτων ολοκληρωµένων
παρεµβάσεων για την απασχόληση (Τοπικές Πρωτοβουλίες για την Απασχόληση),
αναγνωρίζοντας έτσι τον καθοριστικό ρόλο της αύξησης και βελτίωσης της
απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο και σε επίπεδο χώρας, αλλά και υιοθετώντας έτσι
µια πολιτική που προωθείται από την Ε.Ε. και τείνει να ανατρέψει τις εργασιακές
σχέσεις εις βάρος των εργαζοµένων, όπως επισηµάναµε σε άλλο σηµείο της
παρούσας διατριβής.
5.2 Η θέση της ελληνικής κοινωνίας στον ευρωπαϊκό χώρο ανάπτυξης όσον
αφορά τις ΤΠΕ.
Η Ελληνική κοινωνία συνήθως, υιοθετεί µεθόδους και µέσα
εκσυγχρονισµού και ανάπτυξης, σε ορισµένους τοµείς της οικονοµίας, τα οποία
προέρχονται από τις «ανεπτυγµένες» κοινωνίες. Όµως παρουσιάζει δυσκολίες
τόσο στην αφοµοίωση και στην προσαρµογή τους στα νέα δεδοµένα, όσο και στην
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περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξη τους. Έτσι είναι δεκτική στις νέες τεχνολογίες,
αλλά αδυνατεί να τις εφαρµόσει στο µέγιστο βαθµό µε επιτυχία και πολύ
περισσότερο αδυνατεί να παράγει νέες τεχνολογίες προσαρµοσµένες στις
ιδιαίτερες ανάγκες της (eBUSINESS FORUM 2002: 12). Κυρίως δυσκολεύεται να
προσαρµοστεί το ‘παραδοσιακό’ τµήµα της κοινωνίας και της οικονοµίας. Έτσι
παρατηρούνται τα εξής φαινόµενα (ο.π.:13-15):
1.
Καθυστέρηση στη διάδοση και χρήση της πληροφορικής και
(µικρότερη) της επικοινωνίας, όπως δείχνει και το παρακάτω
διάγραµµα.
ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
2003
97%
92%
88%

ποσοστό κατηγορίας που χρησιµοποιεί ΤΠΕ

77%
71%
66%
58%
54%
50%
47%

48%

45%

45%

34%

31%

26%
22%

19%

24%

22%
15%

1%

3%

0%

>4*

3%

6%

5-9*

5%

10-14*

15-17

18-24

25-34

35-44

45-54

3%

55-64

1% 0%

>65

Ηλικία (έτη)

Κινητό

H/Y

Internet

Πηγή: Ε∆ΕΤ, έρευνα µε θέµα: «Ελλάς on-line. Πώς και πόσο χρησιµοποιούν τις Τεχνολογίες Πληροφορικής κ’
Επικοινωνιών(ΤΠΕ) οι Έλληνες», 2003.

2.
3.

4.
5.

Έλλειψη υποδοµών που πρέπει να προηγούνται της εφαρµογής των
ΤΠΕ για να υπάρχει σωστή χρήση και διάχυση σε όλους τους
τοµείς της οικονοµίας και γενικότερα της κοινωνίας.
Κύριος χρήστης και δέκτης των ΤΠΕ είναι ο ιδιωτικός τοµέας, ο
οποίος όµως, στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό στη δηµόσια
χρηµατοδότηση (επιδοτήσεις για εκσυγχρονισµό και απόκτηση
εξοπλισµού ΤΠΕ). Ενώ αντίθετα ο δηµόσιος τοµέας παρουσιάζει
µεγάλη καθυστέρηση στη χρήση και παραγωγή ανεπτυγµένων
εφαρµογών σε περιφερειακό επίπεδο.
∆υσαναλογία στην ανάπτυξη της ΚτΠ ως προς την κατανάλωση, η
οποία φαίνεται να αναπτύσσεται µε γοργούς ρυθµούς, και την
παραγωγή νέων τεχνολογιών, που φαίνεται να βραδυπορεί.
Κύριος καταναλωτής ΤΠΕ είναι οι µεγάλες επιχειρήσεις του
ιδιωτικού τοµέα, που είναι εξοικειωµένες µε καθετί
«εκσυγχρονιστικό», όπως δείχνει το παρακάτω διάγραµµα. Ενώ οι
µικρές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά εκσυγχρονίζονται δύσκολα
και πιο αργά, κυρίως λόγω του µεγάλου κόστους αγοράς νέων
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τεχνολογιών, αλλά και λόγω της έλλειψης πληροφόρησης και
παιδείας που οδηγεί στην άγνοια και την άρνηση προσαρµογής.
KATOXH H/Y KAI INTERNET KATA ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
2003

98,0%
93,3%

79,0%

62,0%
57,1%
48,0%
38,3%
34,0%
27,0%

23,3%
17,9%

14,6%

1-2 άτοµα

3-5 άτοµα

6-10 άτοµα
H/Y

1-10 άτοµα

11-50 άτοµα

51-250 άτοµα

Internet

Πηγή: Ε∆ΕΤ, έρευνα µε θέµα: «Ελλάς on-line. Πώς και πόσο χρησιµοποιούν τις Τεχνολογίες Πληροφορικής κ’
Επικοινωνιών(ΤΠΕ) οι Έλληνες», 2003.

Θα πρέπει βέβαια να σηµειωθεί ότι το ελληνικό κράτος, στην προσπάθειά
του να ακολουθήσει µια πορεία ανάπτυξης ανάλογη µε αυτή των ανεπτυγµένων
ευρωπαϊκών κρατών, θεώρησε αποτελεσµατικό να κινηθεί ανάµεσα σε δύο
πόλους. Από τη µια µεριά να επενδύει σε έργα βασικής υποδοµής, κάτι που θα
έπρεπε να έχει κάνει εδώ και δεκαετίες, και από την άλλη να εισάγει και να
εφαρµόζει έτοιµες τεχνολογίες από άλλες χώρες (που έχουν επενδύσει υπέρογκα
κεφάλαια σε τεχνογνωσία, έχουν παράξει τεχνολογίες και τις έχουν ήδη εφαρµόσει
αποτελεσµατικά), προκειµένου να προλάβει τις διεθνείς εξελίξεις της παγκόσµιας
αγοράς. Τούτο όµως εγκυµονεί δύο πολύ σοβαρούς κινδύνους. Πρώτον, αυτές οι
εξελιγµένες τεχνολογικά χώρες, επενδύουν στην παραγωγή τεχνογνωσίας, και
τουλάχιστον να αποσβήσουν το κόστος αυτών των επενδύσεων. Γι’ αυτό το λόγο
εξάγουν την παραγόµενη τεχνολογία, έναντι υπέρογκων ποσών, σε χώρες
τεχνολογικά και οικονοµικά αδύναµες όπως η Ελλάδα, οι οποίες για να την
αποκτήσουν επιβαρύνουν κατά πολύ τον κρατικό προϋπολογισµό τους. Ο
δεύτερος κίνδυνος έχει να κάνει µε την αφοµοίωση της εισαγόµενης τεχνογνωσίας
και την απορρόφηση της τεχνολογίας. Όπως έχει λεχθεί και σε άλλο σηµείο της
παρούσας εργασίας, η τεχνολογία έχει εν τη γενέσει της εγκολπώσει γνώση, αλλά
και κουλτούρα, ιδεολογία, τρόπο σκέψης και λειτουργίας των ανθρώπων που τη
δηµιούργησαν. Αυτή η κουλτούρα αντανακλά µια συγκεκριµένη κοινωνία, η οποία
τις περισσότερες φορές διαφέρει πολύ από εκείνη που προσπαθεί να εισάγει τη
συγκεκριµένη τεχνολογία. Είναι λοιπόν πιθανό και φυσικό η Ελληνική κοινωνία,
όσο δεκτική και αν είναι στις νέες τεχνολογικές προκλήσεις, να µη µπορέσει να
κατανοήσει και να αφοµοιώσει πλήρως τις εισαγόµενες τεχνολογίες, επειδή
ενδεχοµένως η εφαρµογή τους απαιτεί την πλήρη συµµόρφωση του χρήστη µε
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τους κανόνες λειτουργίας τους και δεν επιδέχονται επεµβάσεις που θα τις
καθιστούσαν εύχρηστα εργαλεία προσαρµοσµένα στο δικό του τρόπο λειτουργίας
και στις ιδιαίτερες ανάγκες του.

5.3 Τα σύγχρονα δίκτυα επικοινωνίας, ως βασικά έργα υποδοµής για την
ανάπτυξη της ΚτΠ.
Η Ελλάδα, όπως ειπώθηκε παραπάνω, υστερεί σε βασικές υποδοµές,
κυρίως στις περιφέρειες εκτός της Αττικής. Όσον αφορά ειδικά τις υποδοµές που
στηρίζουν τη χρήση και διάχυση ΤΠΕ, παρουσιάζει σηµαντική καθυστέρηση στη
«δικτύωση» (ανάπτυξη δικτύων πληροφορικής και επικοινωνιών). Ο κύριος λόγος
είναι η έλλειψη οργάνωσης των αναγκών, των αποφάσεων και των κινήσεων προς
την ανάπτυξή τους. Οι χρονοβόρες οικονοµοτεχνικές µελέτες καθηλώνουν και
καθυστερούν την ανάπτυξη των δικτύων, µε αποτέλεσµα, ενώ εισάγονται συνεχώς
εξελισσόµενες νέες τεχνολογίες, να µένουν ανεκµετάλλευτες πολλές δυνατότητές
τους, λόγω έλλειψης τέτοιων δικτύων (eBUSINESS FORUM 2002: 16).
Είναι χαρακτηριστικό απ’ αυτή την άποψη, το παράδειγµα των
ευρυζωνικών και των ασύρµατων τοπικών δικτύων. Με τον όρο «ευρυζωνικό
δίκτυο» (το γνωστό πλέον, αλλά όχι τόσο διαδεδοµένο, ADSL - Asymmetric
Digital Subscriber Line), εννοείται ένας τρόπος παροχής γρήγορου Internet, µε
κύριο χαρακτηριστικό τη µόνιµη τηλεπικοινωνιακή πρόσβαση, µε δυνατότητα
διακίνησης δεδοµένων µε πολύ µεγάλες ταχύτητες και ασφαλέστερα από την κοινή
σύνδεση (dial-up), δεδοµένου ότι το τηλεφωνικό σήµα και η µεταφορά δεδοµένων
διαχωρίζονται και διοχετεύονται µέσω διαφορετικού καναλιού. Βασική
προϋπόθεση για την παροχή τέτοιας σύνδεσης είναι η ύπαρξη ενός σύγχρονου
δικτύου τηλεπικοινωνιών, που να επιτρέπει τέτοιου είδους µεταφορά δεδοµένων,
όπως οι οπτικές ίνες. Για τον απλό χρήστη, απαραίτητη είναι η ύπαρξη δισύρµατης
τηλεφωνικής γραµµής, ώστε να διαχωρίζεται το τηλεφωνικό σήµα από τα
δεδοµένα (data). Τα ασύρµατα τοπικά δίκτυα λειτουργούν όπως η ασύρµατη
τηλεφωνία, αλλά χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά δεδοµένων τοπικά, και όχι σε
µεγάλη εµβέλεια, όπως τα δίκτυα που χρησιµοποιούν δορυφορική σύνδεση
(ασύρµατα δίκτυα ευρείας κάλυψης) (ΥΠ.Μ.ΕΠ. 2002:14-15).
Τα οφέλη που προκύπτουν από τη δηµιουργία ευρυζωνικών δικτύων είναι
σηµαντικά, καθώς διευκολύνουν την πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες και
αυξάνουν τις δυνατότητες των χρηστών. Οι θετικές επιπτώσεις αφορούν κυρίως τη
διευκόλυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της εκπαίδευσης, της
επιχειρηµατικότητας και των προηγµένων παροχών υγείας, µεταφορών και
προστασίας περιβάλλοντος (eBUSINESS FORUM 2002: 16). Η καθυστέρηση
ανάπτυξης των ευρυζωνικών δικτύων στη χώρα µας έχει αρνητικά αποτελέσµατα.
Το κυριότερο είναι ότι καθυστερεί την ανάπτυξη όλων των άλλων τοµέων της
οικονοµικής και κοινωνικής ζωής. Το επαπειλούµενο αρνητικό αποτέλεσµα είναι η
πιθανή άµβλυνση του χάσµατος µεταξύ της χώρας µας και των υπολοίπων
ανεπτυγµένων ευρωπαϊκών χωρών, κυρίως σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς και
του χάσµατος, µεταξύ των πολιτών διαφορετικών περιφερειών (ΥΠ.Μ.ΕΠ.
2002:19).
Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν αναπτυχθεί ευρυζωνικά και
ασύρµατα δίκτυα, ενώ στην Ελλάδα βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, όπως προκύπτει
από µελέτη του Παρατηρητηρίου της ΚτΠ. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η
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περίπτωση της ∆ανίας, της Ιρλανδίας και της Φιλανδίας, χώρες που είχαν ταχείς
ρυθµούς ανάπτυξης της οικονοµίας τους την τελευταία πενταετία και ραγδαία
αύξηση της παραγωγής και µείωση της ανεργίας. Για να κατανοήσουµε τα
δυσανάλογα µεγέθη ανάπτυξης ΤΠΕ και ευρυζωνικών δικτύων µεταξύ αυτών των
χωρών και της Ελλάδας, αρκεί να πούµε ότι µέχρι το τέλος του 2003 στη ∆ανία
µόλις το 1% των χρηστών του διαδικτύου δε χρησιµοποιούσε ευρυζωνική
πρόσβαση, ενώ στην Ελλάδα µόλις το 1% το χρησιµοποιούσε και µάλιστα µε
περιορισµένες δυνατότητες. Το 2005, η κατάσταση δεν έχει αλλάξει πολύ.
Σύµφωνα µε την ίδια µελέτη, η χώρα µας παρουσιάζει πολύ µικρό βαθµό
διείσδυσης της ευρυζωνικότητας (µόλις 0,5% συνδέσεις ανά 100 κατοίκους) και
κατατάσσεται στην τελευταία θέση (το αντίστοιχο ποσοστό της Ολλανδίας, που
βρίσκεται στην πρώτη θέση είναι 19%) (Παρατηρητήριο για την ΚτΠ 2005:10).
Είναι φανερό από τα παραπάνω ότι καθίσταται αναγκαία η επένδυση σε
βασικές υποδοµές, χωρίς βέβαια αυτό να σηµαίνει ότι η ανάπτυξη ευρυζωνικών
δικτύων θα λύσει όλα τα προβλήµατα ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας (θα
χρειαστεί να εκσυγχρονίσουµε για παράδειγµα το οδικό µας δίκτυο, και γενικά το
δίκτυο µεταφορών). Θα πρέπει δε να γίνουν τέτοιες επενδύσεις σε όλη την
επικράτεια, ώστε να µπορεί η περιφέρεια να ακολουθήσει το κέντρο και να
αναπτύξει µηχανισµούς ικανούς να προστατεύσουν και να ωθήσουν προς τα πάνω
τις τοπικές οικονοµίες. Πάντως, η ως τώρα εµπειρία µας δείχνει ότι κάτι τέτοιο
είναι δύσκολο, αφού τη µέριµνα, τη διαχείριση και τον έλεγχο τέτοιων επενδύσεων
έχει πάντα το κεντρικό κράτος, γεγονός που καθιστά δύσκολη την κατανοµή τους
σε όλη την επικράτεια. Κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ πιο εύκολο να υλοποιηθεί σε
τοπικό επίπεδο µε την πρωτοβουλία και τον έλεγχο τοπικών φορέων. όµως, αυτό
απαιτεί τη διαµόρφωση ανάλογου θεσµικού πλαισίου, το οποίο θα δίνει τη
δυνατότητα στις περιφέρειες να κινηθούν ανεξάρτητα από το κεντρικό κράτος.
Τέτοιο θεσµικό πλαίσιο δε φαίνεται να είναι εφικτό στη χώρα µας, αφού παρ’ όλα
τα µεγαλεπήβολα σχέδια για αποκέντρωση και διάχυση των εξουσιών, το κράτος
παραµένει άκρως συγκεντρωτικό. Έτσι, µε δεδοµένη την καθυστέρηση που
υπάρχει στη διάχυση των υποδοµών στις περιφέρειες οδηγούµαστε στην πρόβλεψη
ότι µέχρι να δηµιουργηθεί ένα επαρκές και αποδοτικό δίκτυο σε όλη την
επικράτεια, θα περάσουν πολλά χρόνια και µέχρι τότε, λόγω της ταχείας εξέλιξης
των ΤΠΕ, ίσως το υπάρχων περιορισµένο δίκτυο να είναι πια απαρχαιωµένο.
Κατά την άποψή µας, η µόνη θετική δράση ως σήµερα, για την ανάπτυξη
των περιφερειών, είναι το αναπτυξιακό πρόγραµµα τοπικής αυτοδιοίκησης
«ΘΗΣΕΑΣ», το οποίο στηρίζεται κυρίως στην ανάληψη πρωτοβουλιών από τους
Ο.Τ.Α. και στην ενεργή συµµετοχή τους στην τοπική ανάπτυξη. (Ν.3274, ΦΕΚ
Τεύχος Α 195/19.10.2004 Άρθρο 7).
Σύµφωνα µε το πληροφοριακό υλικό που διαθέτει το ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α για την
πορεία του εν λόγω αναπτυξιακού προγράµµατος (στην ιστοσελίδα του
www.ypes.gr/thiseas, µε τελευταία ενηµέρωση 19/10/2005)31, µπορεί κανείς να
παρατηρήσει ότι σε πρώτη φάση δίνεται προτεραιότητα σε έργα υποδοµής , όπως
οδοποιία, ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροδότηση, διαµόρφωση λιµένων, κτιριακές
εγκαταστάσεις, διαµόρφωση χώρων πρασίνου, κ.α. που εντάσσονται στα
Υποπρογράµµατα 2 και 332. Τα έργα του Υποπρογράµµατος 1 (στα οποία
31

Επισηµαίνουµε ότι επειδή το πρόγραµµα τέθηκε σε εφαρµογή την 1-1-2005 είναι πολύ νωρίς να
καταλήξουµε σε συµπεράσµατα για την εξέλιξη των δράσεων, αλλά και για την αξιοποίηση των
δυνατοτήτων και των ευκαιριών που προσφέρει, πόσο µάλλον για τα αποτελέσµατα που θα έχει µια
τέτοια πρωτοβουλία στην ανάπτυξη των περιφερειών.
32
Υποπρόγραµµα 1: «Οργάνωση και ανάπτυξη των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
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συµπεριλαµβάνονται δράσεις οργάνωσης των τοπικών φορέων και αναβάθµισης
των υπηρεσιών που προσφέρουν αυτοί στους πολίτες και τις επιχειρήσεις) δε
φαίνεται να έχουν ενταχθεί ακόµα στα σχέδια των Ο.Τ.Α. Χωρίς να εννοούµε ότι
δεν πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στα έργα υποδοµής που προαναφέρθηκαν (µε
δεδοµένη τη σηµασία τους για την τοπική οικονοµικοκοινωνική ανάπτυξη) θα
πρέπει να παρατηρήσουµε ότι συνήθως, όταν οι προσπάθειες επικεντρώνονται σε
ορισµένους στόχους αναβάλλοντας τους υπόλοιπους έχουν σαν αποτέλεσµα την
άνιση ανάπτυξη των διαφόρων τοµέων και την αδυναµία περαιτέρω ανάπτυξης
των περιφερειών, τροφοδοτώντας ένα φαύλο κύκλο καθυστερήσεων και χαµηλών
ρυθµών ανάπτυξης. Κατά την άποψή µας, τα έργα υποδοµής που οι Περιφέρειες
προσπαθούν να ολοκληρώσουν σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα, θα έπρεπε να
έχουν γίνει εδώ και δεκαετίες, ώστε να µην υπάρχει η άνιση ανάπτυξη µεταξύ
κέντρου και περιφέρειας. Όµως για να µπορέσουν όλες οι περιφέρειες να έχουν
την ανάπτυξη που επιζητούν, θα πρέπει να εστιάσουν σε όλα τα έργα ανάπτυξης
ταυτόχρονα. Τούτο σηµαίνει ότι, παράλληλα µε τα έργα υποδοµής που
προαναφέρθηκαν, θα πρέπει να εστιάσουν και στις οργανωτικές αλλαγές των
τοπικών κέντρων λήψης αποφάσεων και στα κέντρα εξουσίας όλων των βαθµίδων.
Η ταυτόχρονη οργάνωση και ανάπτυξη των Ο.Τ.Α. σε όλα τα επίπεδα,
εξασφαλίζει την ταχύτερη και άρτια ολοκλήρωση όλων των έργων υποδοµής και
την ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας. Κάτι τέτοιο βέβαια, απαιτεί ένα πολύ καλό
συντονισµό των εµπλεκοµένων φορέων: της διαχειριστικής αρχής που είναι το
αρµόδιο Υπουργείο, του φορέα αξιολόγησης που είναι η περιφέρεια και των
τοπικών φορέων που είναι οι Ο.Τ.Α. 1ου και 2ου βαθµού. Ο ρόλος της ΚτΠ εδώ
µπορεί να είναι πολύ σηµαντικός, τόσο σε θέµατα πληροφόρησης και επικοινωνίας
µεταξύ των φορέων, όσο και σε θέµατα οργάνωσης. Πρέπει όµως να
επισηµάνουµε ότι το ζητούµενο είναι η εύρυθµη λειτουργία της τοπικής κοινωνίας,
γι’ αυτό και οποιαδήποτε δράση θα πρέπει να είναι προσαρµοσµένη στις τοπικές
ανάγκες και ιδιαιτερότητες, και όχι να αντιγράφεται ένα σχέδιο δράσης που µπορεί
να έχει εφαρµοστεί (επιτυχώς) σε άλλη τοπική κοινωνία και µεταφέρεται στα
πλαίσια της υιοθέτησης «βέλτιστων πρακτικών».

Υποπρόγραµµα 2: «Τοπική Ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος»
Υποπρόγραµµα 3: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδοµές και δραστηριότητες»
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Με βάση τα στοιχεία που εξετάσαµε και σχολιάσαµε στα προηγούµενα
κεφάλαια, µπορούµε να πούµε ότι η ευρωπαϊκή πολιτική από το 2000 εως σήµερα
εµµένει στον αρχικό της στόχο: την οικονοµική µεγέθυνση και την αύξηση της
ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας της στην παγκόσµια αγορά. Το ζητούµενο
ήταν και παραµένει η ανταγωνιστική της θέση έναντι των άλλων ανεπτυγµένων
οικονοµιών, εκµεταλλευόµενη τα τεχνολογικά επιτεύγµατα. όµως, οι στόχοι που
έθεσε µε τη Στρατηγική της Λισσαβώνας δεν έχουν επιτευχθεί στο βαθµό που
αναµενόταν.
Καθ’ όλη αυτή τη χρονική περίοδο, διακρίνουµε µια αναζήτηση των
πρακτικών εκείνων που θα δώσουν ώθηση στην ευρωπαϊκή οικονοµία και θα της
επιτρέψουν να καλύψει το «χαµένο έδαφος» της ανταγωνιστικότητας. Η
αναζήτηση αυτή οδήγησε σε αλλεπάλληλες επανιεραρχήσεις των στόχων της
Λισσαβώνας: το 2000 ο κυρίαρχος στόχος ήταν η µετάβαση όλων των τοµέων της
οικονοµίας και της ιδιωτικής ζωής στην Κοινωνία της Πληροφορίας, θεωρώντας
ότι η τεχνολογική ανάπτυξη θα επιφέρει τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Το 2001
τίθεται κυρίαρχος στόχος η αειφόρος ανάπτυξη και η απασχόληση, ενώ από το
2002 παρατηρείται µια «εµµονή» στην ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της
επιχειρηµατικότητας. Η ΚτΠ δεν αποτελεί πλέον τον κυρίαρχο στόχο.
Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι η Ε.Ε. στην προσπάθειά της να ανταγωνιστεί τις άλλες
ανεπτυγµένες οικονοµίες, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις δράσεις και τα µέτρα
εκείνα που θα επιτρέψουν στο κεφάλαιο να αναπτυχθεί και να κυριαρχήσει σε µια
οικονοµία χαρακτηριζόµενη από έντονους ανταγωνισµούς. Όλες οι
δραστηριότητες του ιδιωτικού και δηµόσιου βίου τίθενται πλέον απροκάλυπτα υπό
τη σκέπη του κεφαλαίου και οργανώνονται µε τρόπο, ώστε να το υπηρετούν
πλήρως. Ο δηµόσιος τοµέας, η εκπαίδευση και η εργασία αποτελούν πλέον τα
εργαλεία για την ολοκλήρωση της καπιταλιστικής ανάπτυξης της Ε.Ε.
Η Ελλάδα, θέλοντας να συναγωνιστεί τους ανεπτυγµένους κοινοτικούς της
εταίρους, ακολουθεί πιστά τις κατευθυντήριες γραµµές της ευρωπαϊκής πολιτικής,
χωρίς όµως να κατορθώνει ως σήµερα να επιτύχει την επιθυµητή οικονοµική
µεγέθυνση. Η προσπάθεια των ελληνικών κυβερνήσεων από το 1999 ως σήµερα,
να «εκσυγχρονίσουν» το δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα και να προσεγγίσουν το
στόχο µέσα από την ολοκλήρωση της ΚτΠ, δεν απέφερε καρπούς. Ένας από τους
κυριότερους λόγους της µέχρι τώρα ανεπαρκούς πορείας της Στρατηγικής της
Λισσαβόνας, υπήρξε η ασάφεια και η υστέρηση σ’ ό,τι αφορά την αντιστοίχηση
στόχων και προτεραιοτήτων. Το Ε.Π. για την ΚτΠ έχει επιτύχει τους ειδικούς
στόχους του ως προς την υλοποίηση και ολοκλήρωση του µεγαλύτερου µέρους
των δράσεών του, αλλά δεν έχει κατορθώσει να µετασχηµατίσει την ελληνική
κοινωνία σύµφωνα µε τους αρχικούς γενικούς στόχους.
Για τα επιµέρους θέµατα που µας απασχόλησαν στην παρούσα, θα
µπορούσαµε να διατυπώσουµε τις παρακάτω παρατηρήσεις:
Όσον αφορά την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, διαπιστώνουµε ότι έχουν γίνει
κάποια βήµατα και έχουν ωφελήσει µεγάλη µερίδα πολιτών και επιχειρήσεων,
αλλά οι απαιτήσεις για µια υγιή οικονοµια και κοινωνία είναι πολύ περισσότερες
προκειµένου να µπορούµε να µιλάµε για «ηλεκτρονική δηµοκρατία». Οι δηµόσιες
υπηρεσίες έχουν κατορθώσει να ενσωµατώσουν σε µεγάλο βαθµό ΤΠΕ, αλλά
παραµένει το πρόβληµα της ελλιπούς παροχής υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες που
προσφέρονται στους πολίτες και τις επιχειρήσεις ως σήµερα µέσω των ΤΠΕ
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αφορούν κυρίως την πληροφόρηση και την ενηµέρωση, ενώ δεν έχει διαπιστωθεί
πρόοδος στον τοµέα των συναλλαγών µέσω ΤΠΕ. Για να επιτευχθεί τέτοια
πρόοδος, χρειάζονται θεσµικές αλλαγές, οι οποίες επιβάλλεται να είναι ριζικές και
κυρίως να επικεντρωθούν στη βελτίωση της οικονοµικής θέσης και του βιοτικού
επιπέδου του πολίτη
Όσον αφορά την εκπαίδευση και την πορεία της ελληνικής κοινωνίας προς
την «κοινωνία της γνώσης» έχουµε να παρατηρήσουµε ότι τα νέα µοντέλα
εκπαίδευσης δεν έχουν ως στόχο τη µετάδοση γνώσης όπως διατείνονται οι
ιθύνοντες, αλλά την οργανωµένη εκπαίδευση ατόµων καλά «ενηµερωµένων» και
προσαρµοσµένων στα σύγχρονα µοντέλα εργασίας. Οι γνώσεις που µεταδίδονται
δεν είναι ολοκληρωµένες και δε βοηθούν το άτοµο να αναπτύξει την κριτική του
ικανότητα, αλλά περιορίζονται στο επίπεδο των απαραίτητων «εφοδίων» για να
καθίσταται το άτοµο «απασχολήσιµο». Τα νέα µοντέλα εκπαίδευσης διευκολύνουν
δηλαδή τη διάδοση κατακερµατισµένων γνώσεων, που κρίνονται αρκετές για να
κάνει κανείς «καλά τη δουλειά του». Μια τέτοια σύνδεση των εκπαιδευτικών
µηχανισµών µε την εργασία (για να µπορεί το κάθε άτοµο να εκτελέσει
ικανοποιητικά την εργασία του και όχι για να αποκοµίζει γνώσεις µε την ευρεία
έννοια) µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι επιδιώκεται κυρίως η σύνδεση της
εκπαίδευσης µε τα συµφέροντα του κεφαλαίου. Τούτο διαφαίνεται σήµερα ακόµα
περισσότερο, µέσα από την όλο και πιο στενή σύνδεση των εκπαιδευτικών
κέντρων και ιδρυµάτων µε τις επιχειρήσεις.
Σύµφωνα µε µια περιρρέουσα ιδεολογία, η εργασία πλέον απαιτεί γνώσεις
και δεξιότητες, πολύ στενά και συγκεκριµένα ορισµένες, άρρηκτα συνδεδεµένες
µε τις τεχνολογίες πληροφορικής. Ο εργαζόµενος πείθεται από το κράτος και τον
εργοδότη, ότι οι δεξιότητες που αποκτά καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του είναι
τα µόνα του εφόδια για να «απασχοληθεί». Η απασχόληση είναι διαδικασία
ελεγχόµενη από το κεφάλαιο, του οποίου εντολοδόχος είναι το κράτος. Αυτό που
παρατηρούµε εξετάζοντας τα κείµενα της Ε.Ε. και τα αντίστοιχα ελληνικά, είναι
ότι και η ευρωπαϊκή πολιτική και η ελληνική, αδυνατώντας να αντιµετωπίσουν
αποτελεσµατικά το πρόβληµα της ανεργίας, και προσπαθώντας να αποφύγουν
περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης, εγκατέλειψαν τον στόχο για «πλήρη
απασχόληση» και υιοθέτησαν τη λύση της απασχολησιµότητας, όπως έχουµε ήδη
αναφέρει σε άλλο σηµείο της παρούσης. Η χρήση του όρου δεν είναι τυχαία, αλλά
αντανακλά µια ολοκληρωµένη πολιτική για την καταστρατήγηση της εργασίας. Η
«απασχολησιµότητα» είναι όρος πιο αόριστος από την εργασία και συνήθως
χρησιµοποιείται για να δηλώσει πιο «ευέλικτες µορφές απασχόλησης», όπως η
µερική, η προσωρινή, η κυκλική, που δε λύνουν το πρόβληµα της ανεργίας, αλλά
το καλύπτουν για µικρό χρονικό διάστηµα. Η υιοθέτηση τέτοιων µέτρων είναι
κερδοφόρα για το κεφάλαιο. Ο εργοδότης δεν είναι υποχρεωµένος να απασχολεί
πλήρως τον εργαζόµενο, ενώ στην ουσία τον απασχολεί όσο επιθυµεί, χωρίς όµως
να καταβάλει τις ανάλογες αµοιβές. Έτσι ο εργοδότης εξυπηρετείται χωρίς
υποχρεώσεις απέναντι στον εργαζόµενο, το κράτος εξοικονοµεί πόρους αφού
µειώνονται οι δαπάνες για επιδόµατα ανεργίας, ενώ ταυτόχρονα διατηρείται εν
µέρει η αγοραστική δύναµη του εργαζόµενου και µια ισορροπία στην αγορά.
Η όποια στροφή της ελληνικής οικονοµίας προς τις νέες τεχνολογίες και την
ΚτΠ, προωθεί τις επιχειρήσεις, ως ένα βαθµό, προς τον εκσυγχρονισµό τους και
την προσαρµογή της παραγωγής στα νέα δεδοµένα. ∆ιαπιστώνουµε όµως και δυο
άλλες τάσεις τα τελευταία χρόνια. Η πρώτη, αφορά την οργανωµένη προσπάθεια
της ελληνικής κυβέρνησης να «προσελκύσει» όλο και µεγαλύτερο αριθµό ατόµων
στην επιχειρηµατική δραστηριότητα. Η πολιτική για την ανταγωνιστικότητα, θέτει
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ως στόχο, µέσα από την εφαρµογή κινήτρων, την αύξηση των ατόµων που
δηµιουργούν δική τους επιχείρηση. Τούτο έχει δυο θετικά αποτελέσµατα για την
οικονοµία: πρώτον µειώνει την ανεργία χωρίς να επιβαρύνεται το κράτος και το
κεφάλαιο, και δεύτερον, αυξάνεται το ίδιο το επιχειρηµατικό κεφάλαιο. Η δεύτερη
τάση της ευρωπαϊκής πολιτικής και κατ’ επέκταση της ελληνικής, αφορά την
παρότρυνση των κρατών-µελών να αναλάβουν συγκεκριµένες δράσεις για να
προσελκύσουν προς την κατεύθυνση της επιχειρηµατικότητας, συγκεκριµένες
κοινωνικές οµάδες (νέους, γυναίκες, Ε.Κ.Ο.), δεδοµένου ότι αυτές οι οµάδες
πείθονται πιο εύκολα και προσαρµόζονται ακόµα ευκολότερα στις «εντολές της
αγοράς».
Όσον αφορά την ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας σε περιφερειακό
επίπεδο, έχουµε να σηµειώσουµε ότι, όσες προσπάθειες και αν έχουν γίνει,
προερχόµενες από τις ίδιες τις περιφέρειες, η άνιση ανάπτυξη παραµένει. Το
µεγάλο πρόβληµα εντοπίζεται κυρίως στις αγροτικές περιοχές. Τα µεγαλεπήβολα
σχέδια για διάχυση των ΤΠΕ και των δυνατοτήτων που θα προσέφεραν στις
περιφέρειες για οικονοµική κυρίως ανάπτυξη, τελικά ως σήµερα δεν απέδωσαν
καρπούς. Η διάχυση των ΤΠΕ δεν έχει λειτουργήσει και φυσικά η οικονοµική
κατάσταση των περιφερειών παραµένει δυσµενής σε σχέση µε τα κέντρα.
Βλέπουµε λοιπόν µετά τις αλλεπάλληλες µεταρρυθµίσεις των ελληνικών
κυβερνήσεων, σε όλους τους τοµείς του δηµόσιου και ιδιωτικού βίου κυρίως µετά
το 1999, µε πρόσχηµα τον «εξευρωπαϊσµό» της ελληνικής κοινωνίας και την
ανάγκη εκσυγχρονισµού της οικονοµίας και των θεσµών ενόψει της
«παγκοσµιοποίησης», ότι τα καίρια προβλήµατα στον ελλαδικό (αλλά και στον
Ευρωπαϊκό) χώρο παραµένουν. Οι µεταρρυθµίσεις και τα «µέτρα» για τον
«εκσυγχρονισµό» και για την «εξυγίανση» της οικονοµίας δε βελτίωσαν τη θέση
του εργαζόµενου, ούτε έλυσαν τα προβλήµατα της παιδείας, της ανεργίας και των
περιφερειών. Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται να υπάρξει ουσιαστική
µεταρρύθµιση και επαναπροσδιορισµός όλων των ζητηµάτων. Τούτο βέβαια θα
απαιτούσε ριζικές αλλαγές πέρα από τα πλαίσια του καπιταλιστικού τρόπου
παραγωγής.
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