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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στην ημερίδα «Τοπικοί Θεσμοί, Ανάπτυξη & Επιχειρηματικότητα»
Γιώργος Διδασκάλου «Φέτος τερματίζεται η μεγάλη εξαετής ύφεση»
Στην

ημερίδα,

με

τίτλο

«Τοπικοί

Θεσμοί,

Ανάπτυξη

&

Επιχειρηματικότητα»,

που

πραγματοποιήθηκε, σήμερα, στην Καλαμάτα, από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Οικονομικών Επιστημών) & το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα Πελοποννήσου, μίλησε ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Γιώργος
Διδασκάλου.
Κατά την εισήγησή του, ο Γενικός Γραμματέας ανέφερε ότι η Ελλάδα βρίσκεται πλέον σε τροχιά
ανάπτυξης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, γεγονός που στηρίζει τις ενδείξεις και τις
επίσημες προβλέψεις ότι φέτος τερματίζεται η μεγάλη εξαετής ύφεση της χώρας. Σημείωσε, δε,
ότι τα σημαντικά βήματα που έγιναν, τα τελευταία χρόνια, από την κυβέρνηση, κατάφεραν να
αναστρέψουν το αρνητικό διεθνές κλίμα σε ότι αφορά την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις,
με αποτέλεσμα οι οικονομικοί δείκτες να βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι

ετών και το δείκτη οικονομικής εμπιστοσύνης να παρουσιάζει την μεγαλύτερη αύξηση στην
Ευρωζώνη.
Σημείωσε, ακόμη, ότι η δημιουργία δομών ανταγωνισμού, η προσέλκυση επενδύσεων, η
προαγωγή της επιχειρηματικότητας και η ανάπτυξη αποτελεσματικού ανθρώπινου δυναμικού
είναι το νέο στοίχημα που θα πρέπει να κερδίσει η Ελλάδα, ώστε να δημιουργήσει ανάπτυξη και
να βγει δυνατή και οριστικά από την κρίση.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «Έχει γίνει, πλέον, κοινή πεποίθηση ότι η επιχειρηματικότητα
αποτελεί το βασικότερο μοχλό για την ανάκαμψη της οικονομίας.
Μια επιχειρηματικότητα σύγχρονη, βασισμένη στην βαθειά γνώση, την έρευνα και την
καινοτομία, που θα είναι ικανή να παίξει το ρόλο της ατμομηχανής στο ταξίδι προς την
οικονομική ανάταση, αλλά και την κοινωνική πρόοδο.
Μια επιχειρηματικότητα μη εξαρτώμενη, αλλά στηριζόμενη συνειδητά από την Πολιτεία και την
Τοπική Αυτοδιοίκηση και διασυνδεδεμένη με τα ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τους φορείς
της Έρευνας, στο πλαίσιο μιας συγκροτημένης πολιτικής.
Στην πορεία προς την ανάπτυξη, προτεραιότητά μας πρέπει να είναι η σύμπλευση των
επιστημονικών, των ερευνητικών και των παραγωγικών μας φορέων. Πρέπει να επιχειρήσουν
μαζί, σε κοινό χώρο, με κοινό σκοπό και στόχο, ώστε η έρευνα και η γνώση να έχουν ουσιαστική
και ενεργή συμβολή στην παραγωγικότητα και κατ’ επέκταση, στην ανάπτυξη».
Κλείνοντας την εισήγησή του, ο κ. Διδασκάλου τόνισε ότι «Αν θέλουμε να διεκδικήσουμε ένα
καλύτερο μέλλον, ιδιαίτερα για τη νέα γενιά, πρέπει να ξεχάσουμε τις πρακτικές του χθες, τις
πρακτικές του πελατειακού βολέματος, των δανεικών και των ανεξέλεγκτων επιδοτήσεων και να
προχωρήσουμε στη σκληρή παραγωγική δουλειά και στην αποκάλυψη της δημιουργικότητάς
μας, ως λαού».
«Οφείλουμε να ξανακάνουμε τη δημοκρατία μας συνώνυμη της δημιουργικότητας, της
αξιοκρατίας, της προκοπής. Και το οφείλουμε, κυρίως, στη νέα γενιά», κατέληξε.
Λεζάντα: Από αριστερά, Δημ. Μανιάτης, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, Θανάσης
Πετράκος, Βουλευτής Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ, Παναγιώτης Νίκας, Δήμαρχος Καλαμάτας, Δημ.
Μανιατάκης, επιτ. Διδάκτορας Πανεπιστημίου Kingston Αγγλίας, πρώην Διευθ. Σύμβουλος ΔΕΗ,
Γιώργος Διδασκάλου, Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Παναγιώτης
Λιαργκόβας, καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Δημ. Βελισσαρίου, Πρόεδρος ΤΕΙ

Πελοποννήσου, στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του ΤΕΙ Πελοποννήσου, όπου πραγματοποιήθηκε η
ημερίδα.

