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I. Αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων: 

παράγοντες επιτυχίας ή αποτυχίας

1. Πρόγνωση και Πρόληψη 

2. Διάγνωση κρίσης, στρατηγική αντιμετώπισης και επιλογή 
μέτρων πολιτικής

3. Υλοποίηση μέτρων πολιτικής, μεταρρυθμίσεων και έργων

4.   Παρακολούθηση, αξιολόγηση αποτελεσμάτων και 
διορθωτικές παρεμβάσεις

5.  Πολιτική επικοινωνία και συμμετοχή παραγωγικών και 
κοινωνικών φορέων
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2007 2009 2019

Κατά κεφαλή ΑΕΠ (σε ευρώ) 22.500 (25.510) 21.350 (24.400) 17.740 (27.980)

Ισοζύγιο (έλλειμμα/πλεόνασμα) Γενικής 

Κυβέρνησης ως % ΑΕΠ

-6,7

(-0,5)

-15,1

(-6,0)

1,5 

(-0,5)

Χρέος Γενικής Κυβέρνησης ως % ΑΕΠ
103,2

(62,2)

126,7

(75,7)

180,5

(77,6)

Έλλειμμα Ισοζυγίου Τρεχ. Συναλλαγών ως % ΑΕΠ
-15,2

-

-12,3

-

-1,5

(2,7)

Επενδύσεις ως % ΑΕΠ
27,1

(24,4)

18,3

(20,6)

12,5

(22,0)

% πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας
28,3

(24,5)

27,6

(23,3)

30,0

(21,1)

II. Πόσο αποτελεσματική ήταν η διαχείριση της 

Ελληνικής χρηματοπιστωτικής κρίσης 

(2010 – 2018);

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ελλάδα (σε παρένθεση ΕΕ-27), 2007, 2009, 2019
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1. Πρόγνωση και πρόληψη

2. Διάγνωση κρίσης, στρατηγική αντιμετώπισης 
και επιλογή μέτρων πολιτικής

3. Υλοποίηση μέτρων πολιτικής, 
μεταρρυθμίσεων και έργων

4. Παρακολούθηση, αξιολόγηση αποτελεσμάτων 
και διορθωτικές παρεμβάσεις

5. Πολιτική επικοινωνίας και αντισταθμιστικές 
ενέργειες

✓ Τεχνητή ευμάρεια της περιόδου 2000 – 2007

τύφλωσε τους διαμορφωτές πολιτικής στην Ελλάδα

και στην Ευρώπη.

✓ Υποτίμηση των επιπτώσεων της εγχώριας

παραγωγικής αποσάθρωσης, έκφανση της οποίας

υπήρξαν τα «διπλά ελλείματα».

✓ Υψηλοί ρυθμοί μεγέθυνσης είχαν επιτευχθεί λόγω

αύξησης δημόσιας και ιδιωτικής κατανάλωσης και

επενδύσεων σε κατοικίες και κατασκευές.

✓ Υποτίμηση της δύναμης των αγορών και του

κινδύνου της κερδοσκοπικής επίθεσης από

διαχειριστές κεφαλαίων που προεξοφλούσαν, μέσω

της αγοράς ασφαλίστρων, την πιθανή χρεοκοπία

της χώρας.

1. Πρόγνωση και πρόληψη: έγκαιρα μηνύματα και φωνές δεν εισακούστηκαν 

III. Ποιά λάθη, ποιές παραλήψεις, ποιές επιλογές;
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Συνέντευξη του Γεράσιμου Αρσένη στην εφημερίδα Απογευματινή, στον δημοσιογράφο 

Βασίλη Κανελλόπουλο, με θέμα «Η Νέα Εποχή», Απρίλιος  2003:

«Υπάρχει μια υποβόσκουσα οικονομική κρίση, μια κρίση σε αναστολή, γιατί δεν έχουμε

δημιουργήσει τις προϋποθέσεις μιας βιώσιμης, πραγματικής σύγκλισης. Αυτό συμβαίνει γιατί,

ενώ τα καταναλωτικά μας πρότυπα έχουν πλησιάσει τα πρότυπα της ΕΕ, η παραγωγικότητά μας

υπολείπεται σημαντικά. Δεν μπορείς να καταναλώνεις ευρωπαϊκά και να μην παράγεις

ευρωπαϊκά. Για ένα διάστημα το χάσμα αυτό καλύπτεται από πόρους της Κοινής Αγροτικής

Πολιτικής και του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

Όταν όμως αυτά τελειώσουν, όταν τελειώσουν και οι Ολυμπιακοί Αγώνες, η ζήτηση για

καταναλωτικά αγαθά θα πρέπει να καλυφθεί από κάπου. Και δεν μπορείς να καταναλώσεις ούτε

τα γήπεδα ούτε τους δρόμους που φτιάξαμε για την Ολυμπιάδα. Για να κλείσει αυτό το

παραγωγικό χάσμα, θα πρέπει να βλέπουμε έναν οργασμό αναδιάρθρωσης καλλιεργειών στον

αγροτικό τομέα, φουγάρα να λειτουργούν στα βιομηχανικά κέντρα, μια σημαντική αναβάθμιση

των τουριστικών επιχειρήσεων για την προσέλκυση ενός τουρισμού υψηλού επιπέδου. Αυτά

όμως δεν τα βλέπω να γίνονται».

1. Πρόγνωση και λήψη προληπτικών μέτρων: έγκαιρα μηνύματα και φωνές δεν 

εισακούστηκαν (συν)

III. Ποια λάθη, ποιες παραλήψεις, ποιες επιλογές;
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III. Ποια λάθη, ποιες παραλήψεις, ποιες επιλογές;

2004: -Αξιοπιστία χώρας δέχτηκε πλήγμα από

διαδικασία απογραφής (έλλειμμα 2003 στο 3,2% ΑΕΠ

έναντι 1,7%).

-Υπαγωγή χώρας στη «διαδικασία υπερβολικού

ελλείμματος».

2005: Eurostat ανακοινώνει ότι έλλειμμα το 2003 ήταν

5,7% ΑΕΠ.

2006: ΕΣΥΕ αναθεωρεί ΑΕΠ (αύξηση 25,6%) που δεν

γίνεται δεκτή. Τελική αναθεώρηση του ΑΕΠ το 2007

κατά 9,6%.

2007: Τερματισμός διαδικασίας επιτήρησης χωρίς

ενδελεχή έρευνα των στοιχείων και εκλογές.

2008: Προβλέψεις και προειδοποιήσεις στη Βουλή δεν

εισακούστηκαν (σελ. 31 – 32).

1. Πρόγνωση και πρόληψη: έγκαιρα μηνύματα και φωνές δεν εισακούστηκαν (συν)

Η Ελλάδα ευάλωτη στις ορέξεις των αγορών

Ξέσπασμα χρηματοπιστωτικής κρίσης (Δεκ. 2009 – Μάιος 2010) 

Κρίση αξιοπιστίας και φερεγγυότητας

1. Πρόγνωση και πρόληψη

2. Διάγνωση κρίσης, στρατηγική αντιμετώπισης 
και επιλογή μέτρων πολιτικής

3. Υλοποίηση μέτρων πολιτικής, 
μεταρρυθμίσεων και έργων

4. Παρακολούθηση, αξιολόγηση αποτελεσμάτων 
και διορθωτικές παρεμβάσεις

5. Πολιτική επικοινωνίας και αντισταθμιστικές 
ενέργειες



✓ Ελληνική κρίση παρουσιάστηκε από ΕΕ ως

δημοσιονομική κρίση μεμονωμένου κράτους – μέλους

αντί ως κρίση φερεγγυότητας της ίδιας της Ευρωζώνης

λόγω:

- φόβου μετάδοσης της κερδοσκοπικής επίθεσης σε

άλλα κράτη – μέλη,

- υπερέκθεσης Ευρωπαϊκών Τραπεζών στα

Ελληνικά ομόλογα και σε ομόλογα Ιταλίας,

Ισπανίας κλπ.,

- ανάγκης κάλυψης πρότερης αδράνειας εκ μέρους

Ευρωπαϊκών οργάνων,

- ευκολίας πολιτικής διαχείρισης μέσω μονομερούς

επίρριψης ευθυνών, σε μια «αναξιόπιστη» /

«ανυπόληπτη» χώρα,

- επαρκούς δικαιολογητικής βάσης για αποφυγή

αναδιάρθρωσης χρέους,

- άντλησης πολιτικού οφέλους στο εσωτερικό

μέτωπο μέσω επιβολής αυστηρών

δημοσιονομικών μέτρων στην Ελλάδα. 7

III. Ποια λάθη, ποιες παραλήψεις, ποιες επιλογές;

2. Διάγνωση κρίσης, στρατηγική αντιμετώπισης και επιλογή μέτρων πολιτικής:

κυρίαρχα εθνικά συμφέροντα, ιδεοληψίες, πολιτικές σκοπιμότητες, διαπραγματευτική

ισχύς, ομάδες πίεσης

1. Πρόγνωση και πρόληψη

2. Διάγνωση κρίσης, στρατηγική αντιμετώπισης 
και επιλογή μέτρων πολιτικής

3. Υλοποίηση μέτρων πολιτικής, 
μεταρρυθμίσεων και έργων

4. Παρακολούθηση, αξιολόγηση αποτελεσμάτων 
και διορθωτικές παρεμβάσεις

5. Πολιτική επικοινωνίας και αντισταθμιστικές 
ενέργειες



8

III. Ποια λάθη, ποιες παραλήψεις, ποιες επιλογές;

2. Διάγνωση κρίσης, στρατηγική αντιμετώπισης και επιλογή μέτρων πολιτικής:

κυρίαρχα εθνικά συμφέροντα, ιδεοληψίες, πολιτικές σκοπιμότητες, διαπραγματευτική

ισχύς, ομάδες πίεσης

✓ Επιβολή πολιτικής λιτότητας με μοναδικό σκοπό την

αποπληρωμή δανείων στους πιστωτές (συνολικού

ύψους περίπου 242 δις ευρώ) μέσω δημιουργίας

υψηλών «πρωτογενών πλεονασμάτων».

✓ Μέτρα:

- Μείωση δημοσίων δαπανών και δημοσίων

επενδύσεων,

- Αύξηση φόρων,

- Πολιτική ιδιωτικοποιήσεων,

- Απορρύθμιση αγοράς εργασίας και ευέλικτες

εργασιακές σχέσεις,

- Μείωση εγχώριας ρευστότητας,

- Στοχευμένα διαρθρωτικά μέτρα με θετικό

δημοσιονομικό αποτέλεσμα,

1. Πρόγνωση και πρόληψη

2. Διάγνωση κρίσης, στρατηγική αντιμετώπισης 
και επιλογή μέτρων πολιτικής

3. Υλοποίηση μέτρων πολιτικής, 
μεταρρυθμίσεων και έργων

4. Παρακολούθηση, αξιολόγηση αποτελεσμάτων 
και διορθωτικές παρεμβάσεις

5. Πολιτική επικοινωνίας και αντισταθμιστικές 
ενέργειες
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III. Ποια λάθη, ποιες παραλήψεις, ποιες επιλογές;

2. Διάγνωση κρίσης, στρατηγική αντιμετώπισης και επιλογή μέτρων πολιτικής:

κυρίαρχα εθνικά συμφέροντα, ιδεοληψίες, πολιτικές σκοπιμότητες, διαπραγματευτική

ισχύς, ομάδες πίεσης

✓ Η Ελληνική κυβέρνηση αποδέχτηκε την πολιτική

λιτότητας λόγω:

- επείγουσας ανάγκης πρόσβασης σε πόρους,

- ηθελημένης ή αθέλητης απροθυμίας αναζήτησης

εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης,

- αδυναμία συγκρότησης έμπειρης

διαπραγματευτικής ομάδας,

- απροθυμία τήρησης σκληρής διαπραγματευτικής

στάσης,

- απουσία διεθνών συμμαχιών και ερεισμάτων,

- σταδιακή υπερίσχυση εξωθεσμικών ομάδων

πίεσης.

1. Πρόγνωση και πρόληψη

2. Διάγνωση κρίσης, στρατηγική αντιμετώπισης 
και επιλογή μέτρων πολιτικής

3. Υλοποίηση μέτρων πολιτικής, 
μεταρρυθμίσεων και έργων

4. Παρακολούθηση, αξιολόγηση αποτελεσμάτων 
και διορθωτικές παρεμβάσεις

5. Πολιτική επικοινωνίας και αντισταθμιστικές 
ενέργειες



✓ Αδυναμίες νομοθέτησης:  ασάφειες και εναλλακτικές 

ερμηνείες νόμων, πληθώρα απαιτούμενων Υπουργικών 

αποφάσεων, δικαστικές προσφυγές.

✓ Καταιγισμός μέτρων προσέκρουσε σε περιορισμένη 

διοικητική και διαχειριστική ικανότητα αποδυναμωμένου 

δημόσιου τομέα.

✓ Πολιτικές δεν μετουσιώθηκαν σε υλοποιήσιμα έργα

πχ. βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος:

- εμπλοκή πολλών Υπουργείων.

- απουσία συγκρότησης μόνιμης διυπουργικής Ομάδας 

Έργου.

- απουσία Βασικών Δεικτών Επίδοσης (Key 

Performance Indicators – KPIs) και 

χρονοδιαγράμματος ενεργειών.

- απουσία διάδρασης με αποδέκτες πολιτικής (πχ. 

επιχειρήσεις, επιμελητήρια κλπ).

- αδράνεια, αναίρεση ή τροποποίηση μέτρων κατά τη 

διάρκεια υλοποίησης. 

- εμπλοκή εξωθεσμικών παραγόντων που  οδήγησαν 

σε τροποποίηση ή/και ανατροπή μέτρων.
10

III. Ποια λάθη, ποιες παραλήψεις, ποιες επιλογές;
3. Υλοποίηση μέτρων πολιτικής, μεταρρυθμίσεων και έργων: 

αποτελεσματικότητα 

Θεσμική αβεβαιότητα και αμφισβήτηση μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος

1. Πρόγνωση και πρόληψη

2. Διάγνωση κρίσης, στρατηγική αντιμετώπισης 
και επιλογή μέτρων πολιτικής

3. Υλοποίηση μέτρων πολιτικής, 
μεταρρυθμίσεων και έργων

4. Παρακολούθηση, αξιολόγηση αποτελεσμάτων 
και διορθωτικές παρεμβάσεις

5. Πολιτική επικοινωνίας και αντισταθμιστικές 
ενέργειες
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III. Ποια λάθη, ποιες παραλήψεις, ποιες επιλογές;
4. Παρακολούθηση, αξιολόγηση αποτελεσμάτων και διορθωτικές παρεμβάσεις: 

απουσία πυροδοτεί διαχρονική αστάθεια και αβεβαιότητα 

✓ Απουσία συστηματικής παρακολούθησης υλοποίησης

μέτρων πολιτικής τόσο σε κυβερνητικό επίπεδο όσο

και σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό επίπεδο.

- Τρόικα: παρακολούθηση θεσμοθέτησης, όχι

υλοποίησης μέτρων (τριμηνιαίες εκθέσεις)

- πχ. Πόσα και ποια από τα κλειστά επαγγέλματα

έχουν ανοίξει;

- Πόσες μέρες χρειάζονται για την έναρξη,

αδειοδότηση και λειτουργία μιας επιχείρησης

εστίασης;

- Ποιο το χρονοδιάγραμμα που απαιτείται για την

απόφαση ένταξης μιας επένδυσης στον

αναπτυξιακό νόμο μέχρι την υλοποίηση της

επένδυσης; Ποιες οι απαιτούμενες διαδικασίες και

πιθανές εμπλοκές που παρουσιάζονται;

✓ Ανεπαρκής μέτρηση βραχυπρόθεσμων επιδόσεων

και παντελής έλλειψη μέτρησης και αξιολόγησης

μακροπρόθεσμων επιπτώσεων σε ομάδες

πληθυσμού .

1. Πρόγνωση και πρόληψη

2. Διάγνωση κρίσης, στρατηγική αντιμετώπισης 
και επιλογή μέτρων πολιτικής

3. Υλοποίηση μέτρων πολιτικής, 
μεταρρυθμίσεων και έργων

4. Παρακολούθηση, αξιολόγηση αποτελεσμάτων 
και διορθωτικές παρεμβάσεις

5. Πολιτική επικοινωνίας και αντισταθμιστικές 
ενέργειες
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III. Ποια λάθη, ποιες παραλήψεις, ποιες επιλογές;
4. Παρακολούθηση, αξιολόγηση αποτελεσμάτων και διορθωτικές παρεμβάσεις 

απουσία πυροδοτεί διαχρονική αστάθεια και αβεβαιότητα (συν)

✓ Ελλιπής παρακολούθηση και αξιολόγηση

αποτελεσμάτων δεν επιτρέπει ανάληψη έγκαιρων

διορθωτικών παρεμβάσεων με αποτέλεσμα:

- προστριβές, δικαστικές προσφυγές,

- διαιώνιση αναποτελεσματικότητας,

- αμφισβήτηση καλών προθέσεων διαμορφωτών

πολιτικής (Κυβέρνηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση)

στην επιλογή μέτρων πολιτικής ή στην

εφαρμογή τους από δημόσιους λειτουργούς.

✓ Απουσία «συστημικής μνήμης» πυροδοτεί

διαχρονική αστάθεια στην άσκηση πολιτικής (stop –

go policies) εντείνοντας την θεσμική αβεβαιότητα και

κρίση εμπιστοσύνης.

1. Πρόγνωση και πρόληψη

2. Διάγνωση κρίσης, στρατηγική αντιμετώπισης 
και επιλογή μέτρων πολιτικής

3. Υλοποίηση μέτρων πολιτικής, 
μεταρρυθμίσεων και έργων

4. Παρακολούθηση, αξιολόγηση αποτελεσμάτων 
και διορθωτικές παρεμβάσεις

5. Πολιτική επικοινωνίας και αντισταθμιστικές 
ενέργειες
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III. Ποια λάθη, ποιες παραλήψεις, ποιες επιλογές;
5. Πολιτική επικοινωνία και αντισταθμιστικές πολιτικές: η επικίνδυνη θεωρία 

του μονόδρομου

✓ Επικοινωνιακή πολιτική: «ασκούμενη πολιτική αποτελεί 

μονόδρομο»:

- εκβιαστικά διλήμματα: πχ. «παραμονή ή αποπομπή 

από την Ευρωζώνη»;

- θεωρία του μονόδρομου δεν επιτρέπει ανάδειξη η 

συζήτηση εναλλακτικών προσεγγίσεων.

- διάχυση φόβου και ανασφάλειας ως εξουσιαστική 

πρακτική και όπλο πειθαναγκασμού.

- άρνηση ανάδειξης διανεμητικών επιπτώσεων 

μέτρων πολιτικής και επομένως ανάγκης λήψης 

αντισταθμιστικών μέτρων .

- επιλογή δεικτών που δικαιολογούν θεωρία 

μονόδρομου. 

Υπονόμευση δημοκρατικού διαλόγου.

Αμφισβήτηση αντιπροσωπευτικών 

δημοκρατικών  θεσμών & αντικειμενικής 

επιστημονικής τεκμηρίωσης.

Θεωρία μονόδρομου οδηγεί σε κοινωνική 

αμφισβήτηση και πολιτικές ανατροπές. 

1. Πρόγνωση και πρόληψη

2. Διάγνωση κρίσης, στρατηγική αντιμετώπισης 
και επιλογή μέτρων πολιτικής

3. Υλοποίηση μέτρων πολιτικής, 
μεταρρυθμίσεων και έργων

4. Παρακολούθηση, αξιολόγηση αποτελεσμάτων 
και διορθωτικές παρεμβάσεις

5. Πολιτική επικοινωνίας και αντισταθμιστικές 
ενέργειες



1. Πρόγνωση και πρόληψη: 

✓ Από 2001, επιτακτική ανάγκη αντιμετώπισης του εθνικού «παραγωγικού 

ελλείματος» σε μια ανταγωνιστική παγκόσμια οικονομία για αποφυγή 

«διπλού ελλείματος» και θωράκιση  οικονομίας από κερδοσκοπικές 

επιθέσεις αγορών. 

✓ Υλοποίηση ενός Εθνικού Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης με 

επενδύσεις σε δυναμικούς και τεχνολογικά προηγμένους τομείς και κλάδους 

έντασης   γνώσης.

✓ Βελτίωση θεσμικού περιβάλλοντος για διαφάνεια και αποτελεσματικότητα 

συστήματος διακυβέρνησης και δημόσιας διοίκησης. 
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IV. Υπήρχαν δυνατότητες αποτροπής ή / και 

εναλλακτικής διαχείρισης της κρίσης;



2. Διάγνωση κρίσης, στρατηγική και επιλογή μέτρων

✓ Ένταξη δημοσιονομικών μέτρων σε Εθνικό Πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης.

✓ Ανάκτηση εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας (πχ. αποφυγή δηλώσεων για εκτεταμένη 

φοροδιαφυγή και διαφθορά).

✓ Πίεση στην ΕΚΤ για παρέμβαση στην αγορά ομολόγων.

✓ Αναζήτηση χρηματοοικονομικών πόρων (Άμπου Ντάμπι, Κίνα).

✓ Συγκρότηση έμπειρης διαπραγματευτικής ομάδας με πολύπλευρη επιστημονική και 

συμβουλευτική υποστήριξη.

✓ Πίεση και συμμαχίες για αναδιάρθρωση χρέους.

✓ Ανάδειξη κόστους και αναποτελεσματικότητας προτεινόμενων  μέτρων καθώς και 

εναλλακτικών επιλογών.

✓ Κατάρριψη του μύθου «του μονόδρομου».

✓ Ενίσχυση διαπραγματευτικής ισχύος μέσω λαϊκής ετυμηγορίας (εκλογές, δημοψήφισμα) και 

διεθνών συμμαχιών .

✓ Αποτελεσματική επικοινωνιακή διαχείριση

15

IV. Υπήρχαν δυνατότητες αποτροπής ή / και 

εναλλακτικής διαχείρισης της κρίσης;
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IV. Υπήρχαν δυνατότητες αποτροπής ή / και 

εναλλακτικής διαχείρισης της κρίσης;

3. Υλοποίηση μέτρων, μεταρρυθμίσεων και έργων 

✓ Επιλογή σωστής αλληλουχίας υλοποίησης μέτρων και μεταρρυθμίσεων

(πχ, μέτρα ευελιξίας της αγοράς  εργασίας  έπονται και δεν προηγούνται 

μέτρων βελτίωσης της λειτουργίας των αγορών προϊόντων και υπηρεσιών και 

του επενδυτικού περιβάλλοντος). 

✓ Συγκρότηση Ομάδων Έργου και συντονισμός ενεργειών.

✓ Καθορισμός KPIs και χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.

✓ Προσδιορισμός κινήτρων  και αντικινήτρων για εφαρμογή πολιτικών. 

✓ Διαύγεια στην πορεία υλοποίησης. 
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IV. Υπήρχαν δυνατότητες αποτροπής ή / και 

εναλλακτικής διαχείρισης της κρίσης;

4. Παρακολούθηση, αξιολόγηση αποτελεσμάτων και  διαρθρωτικών 

παρεμβάσεων

✓ Συγκρότηση υπηρεσίας παρακολούθησης και αξιολόγησης αποτελεσμάτων 

σε κάθε Υπουργείο και Περιφέρεια.

✓ Θέσπιση και λειτουργία Ανεξάρτητου Παρατηρητήριου Δημόσιας Πολιτικής.

✓ Υποχρέωση υποβολής εφαρμοστικών σχεδίων  με μετρήσιμους στόχους και 

χρονοδιαγράμματα κατά  την κατάθεση νομοσχεδίων στη Βουλή

✓ Σύνταξη και κατάθεση ετήσιας Έκθεσης Αποτελεσμάτων Δημόσιας Πολιτικής 

στη Βουλή ανά Υπουργείο και Περιφέρεια.
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IV. Υπήρχαν δυνατότητες αποτροπής ή / και 

εναλλακτικής διαχείρισης της κρίσης;

5. Πολιτική επικοινωνία και αντισταθμιστικές ενέργειες 

✓ Αντικειμενική παρουσίαση βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου οφέλους από 

μέτρα πολιτικής και μεταρρυθμίσεις. 

✓ Ανάδειξη ολοκληρωμένων έργων και ενεργειών.

✓ Προώθηση αντισταθμιστικών μέτρων και πολιτικών για αντιμετώπιση 

αναδιανεμητικών επιπτώσεων (πχ. Ν.3869/2010 για ρύθμιση οφειλών 

υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, Ν.4019/2011 για Κοινωνική 

Επιχειρηματικότητα). 

✓ Ανάδειξη εναλλακτικής στρατηγικής για προαγωγή δημοσίου συμφέροντος.

✓ Δημοκρατικός προγραμματισμός και συμμετοχικές διαδικασίες στην άσκηση δημόσιας 

πολιτικής.

✓ Βελτίωση διαχειριστικής και επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας κράτους και 

δημοσίων οργανισμών.

Ελλάδα 2030: Εθνικό Πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης, Κοινωνικής 

Ευημερίας και Συνοχής.

Η έξοδος από κάθε κρίση απαιτεί συνεχή προσπάθεια, κινητοποίηση, 

συμμετοχή εταίρων – δεν υπάρχει αυτόματος  πιλότος. 



Εξαρτάται από:

✓ Πολιτική βούληση και συνοχή κυβέρνησης.

✓ Πολιτική ισχύ και βούληση επισπεύδοντα Υπουργού.

✓ Πολιτικό κόστος / όφελος υλοποίησης, αδράνειας ή / και αποδυνάμωσης και αθέτησης 

πολιτικών.

✓ Παρακολούθηση και ανάδειξη αποτελεσμάτων.

✓ Κοινωνικές αντιδράσεις ή αποδοχή.

✓ Συμβουλευτική, επιμορφωτική  και τεχνική υποστήριξη δράσεων.

Δυο παραδείγματα:

1. Ρύθμιση Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων Ν.3869/2010, «Νόμος 

Κατσέλη»: αποδυνάμωση προστασίας κύριας κατοικίας

✓ Εισαγωγή πτωχευτικού δικαίου για φυσικά πρόσωπα.

✓ Δυνατότητα προστασίας κύριας κατοικίας και κατοχύρωση δικαιώματος στέγης.

✓ Αντίδραση τραπεζών λόγω τιτλοποιημένων δανείων, ανάμειξης ανεξάρτητου δικαστή στη 

διαδικασία ρύθμισης δανείων και απροθυμία αναβολής κινδύνου ρύθμισης από τραπεζικά 

στελέχη. 

✓ Πίεση μέσω Τρόικας για τροποποίηση νόμου.

✓ Νέος πτωχευτικός κώδικας (Ν.4738/2020): Άρση προστασίας κύριας κατοικίας, ένταξή της 

στην πτωχευτική διαδικασία, τυποποιημένες διαδικασίες χωρίς ουσιαστική ανάμειξη 

δικαστή. 
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V. Ποιες οι πιθανότητες επιτυχίας; 



2. Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα Ν.4019/2011 και Ν.4430/2016: 

αποδυνάμωση λόγω ελλιπούς στήριξης 

✓ Εισαγωγή θεσμικού πλαισίου για την κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα με στόχο

την προαγωγή κοινωφελών σκοπών .

✓ Θεσμοθέτηση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝ.Σ.Επ.) Συλλογικής και

Κοινωνικής Ωφέλειας και Ένταξης Ευαίσθητων Ομάδων.

✓ Σύσταση Ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας και θέσπιση φορολογικών κινήτρων που δεν

ενεργοποιήθηκαν.

✓ Σταδιακή αποδυνάμωση τεχνικής υποστήριξης του εγχειρήματος

✓ Στις 31/5/20 ένταξη 1665 ΚΟΙΝ.Σ.Επ. στο Μητρώο και 11 Κέντρων Στήριξης (Κ.Α.Λ.Ο.) για

συμβουλευτική υποστήριξη.

✓ Αδράνεια στη διαμόρφωση ευνοϊκού θεσμικού και οικονομικού περιβάλλοντος ( Δεν έχουν

εκδοθεί Υπουργικές Αποφάσεις Ν.4430/2016)

✓ Ένταξη στο Ν.4701/2020 για χορήγηση μικροπιστώσεων.
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V. Ποιες οι πιθανότητες επιτυχίας; 

Τομέας σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης,

Πολυδιάσπαση και κυριαρχία παρουσίας μικροεπιχειρήσεων

Μόνο 16% επιχειρήσεων παρουσιάζει πλεόνασμα. 

Αδυναμία πρόσβασης σε τραπεζικό δανεισμό.

Ανάγκη για υποστηρικτικές υπηρεσίες.

Απουσία επιχειρησιακού σχεδίου σε περιφερειακό επίπεδο. 



✓ Αλλεπάλληλες διεθνείς κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες ως αποτέλεσμα:

- παγκοσμιοποίησης, οικονομικής δραστηριότητας,

- απορρύθμισης αγορών, προϊόντων, υπηρεσιών και κεφαλαίου,

- επικράτησης ισχυρών πολυεθνικών ομίλων: 140 ελέγχουν 80% των παγκοσμίων 

συναλλαγών (τεχνολογικοί κολοσσοί, τράπεζες, φαρμακευτικές εταιρίες κλπ),

- απουσίας αποτελεσματικού διεθνούς ρυθμιστικού πλαισίου της δράσης ισχυρών 

πολυεθνικών ομίλων,

- αδυναμίας εθνικών κυβερνήσεων στη διαχείριση παγκόσμιων κρίσεων, 

- απουσία αποτελεσματικού συστήματος και θεσμοθετημένων διαδικασιών 

παγκόσμιας συνεργασίας και διακυβέρνησης, 

- αδυναμία διεθνών διακυβερνητικών οργανισμών.

✓ Αύξηση εμφάνισης και συχνότητας διεθνών κρίσεων:

- χρηματοπιστωτικές,

- περιβαλλοντικές – κλιματική αλλαγή, 

- υγειονομικές – πανδημίες,

- γεωπολιτικές,

- προσφυγικές. 21

VΙ. Τι συμπεράσματα εξάγονται για τη διαχείριση 

άλλων κρίσεων;



Η αποτελεσματική διαχείριση της υγειονομικής κρίσης θα απαιτούσε:

1. Έγκαιρη πρόγνωση και πρόληψη:

✓ Έγκαιρη πληροφόρηση και προετοιμασία.

✓ Θέσπιση πρωτοκόλλων ασφαλείας. 

✓ Προετοιμασία επιχειρησιακών σχέσεων αντιμετώπισης κρίσης

✓ Ενίσχυση ανθεκτικότητας πληθυσμών (κατάλληλη διατροφή, 

προστασία περιβάλλοντος κλπ.) 

✓ Περιβαλλοντική προστασία.

✓ Ενίσχυση δομών δημόσιας υγείας.

2. Αξιόπιστη στρατηγική αντιμετώπισης κρίσης:

✓ Εκπόνηση μεσοπρόθεσμης στρατηγικής και όχι stop – go μέτρα.

✓ Διεπιστημονική ομάδα αντιμετώπισης κρίσης.

✓ Συντονισμός Υπουργείων και φορέων. 

✓ Στοχευμένα μέτρα για ευάλωτες ομάδες, εισροή τουριστών, Μέσα 

Μαζικής Επικοινωνίας κλπ.
22

VΙ. Τι συμπεράσματα εξάγονται για τη διαχείριση 

άλλων κρίσεων;

Παράδειγμα: Υγειονομική Κρίση 2019 - 2020
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3. Αποτελεσματική υλοποίηση μέτρων:

✓ Συντονισμός ενεργειών.

✓ Διαφάνεια προμηθευτών.

✓ Αναβάθμιση διαχειριστικής κοινότητας εμπλεκόμενων δημοσίων φορέων 

(ΕΟΔΥ, νοσοκομεία).

4. Παρακολούθηση και αξιολόγηση αποτελεσμάτων

✓ Αξιόπιστη χρήση δεικτών και μέτρησης.

✓ Ανάδειξη και παρουσίαση προβλημάτων.

✓ Ανάλυση κόστους / οφέλους επιμέρους μέτρων.

5. Πολιτική Επικοινωνία

✓ Εγκατάλειψη εκβιαστικών διλημμάτων και πειθαναγκασμού μέσω 

εκφοβισμού. 

✓ Εγκατάλειψη επίρριψης ευθυνών σε άτομα ή κοινωνικές ομάδες. 

✓ Προβολή και ανάδειξη εναλλακτικών προσεγγίσεων και επιλογών. 

VΙ. Τι συμπεράσματα εξάγονται για τη διαχείριση 

άλλων κρίσεων;

Παράδειγμα: Υγειονομική Κρίση 2019 – 2020 (συν)



Τελικά….

Κάθε κρίση 

μπορεί να γίνει ευκαιρία 

για μια πιο δημοκρατική, συνεκτική 

και 

ευημερούσα κοινωνία! 

Ευχαριστώ
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