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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
`
¾ Τι είναι η επιχείρηση και ποιος ο σκοπός της ;
¾ Τι είναι η παραγωγική διαδικασία και ποια τα στάδια της ;
¾ Πως διακρίνεται η παραγωγή ;
¾ Ποια είναι τα στοιχεία της παραγωγικής διαδικασίας
συντελεστές ) ;

(παραγωγικοί

¾ Πως χωρίζονται οι κατηγορίες των προϊόντων με βάση την σύσταση την
διάρκεια και το σκοπό ;
¾ Τι είναι το Α.Ε.Π. ;
¾ Υπάρχει αβεβαιότητα στην οικονομική ζωή ;
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Επιχείρηση
Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική‐οικονομική μονάδα, με την
έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία,
κεφάλαιο, γνώση, τεχνολογία κ.λ.π), προκειμένου να παράγει προϊόντα ή
υπηρεσίες, με σκοπό τη διάθεσή τους μέσω του μηχανισμού της αγοράς στους
καταναλωτές έναντι μιας αξίας ανταλλαγής με ανάληψη κινδύνου αφού
υπάρχει η πιθανότητα κέρδους ή ζημιάς.

Στοιχεία
Κύρια χαρακτηριστικά στοιχεία ‐ γνωρίσματα μιας επιχείρησης είναι τα
ακόλουθα που αποτελούν και τις αναγκαίες προϋποθέσεις:
1.
Οικονομική μονάδα που προϋποθέτει μόνιμο συνδυασμό συντελεστών
παραγωγής
2.
Οικονομική μονάδα αυτοτελής.
3.
Η παραγωγή της απευθύνεται σε άγνωστο καταναλωτικό κοινό και
τέλος
4.
Δεν είναι πρωτογενής, αλλά
διαμορφώνεται σε ορισμένο
κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον χαρακτηριζόμενο τόσο σε χρήμα
αποτίμηση, όσο και από την επιδίωξη κέρδους.

Ανάπτυξη επιχείρησης
Σήμερα μια επιχείρηση αποτελεί ένα νομικό πρόσωπο που
δραστηριοποιείται στο κοινωνικό σύνολο με ένα σύνολο πόρων τόσο έμψυχων
όσο και άψυχων. Κύριος στόχος της είναι η επίτευξη κέρδους (κερδοφορίας). Η
κερδοφορία αυτή αποδίδεται σε χρηματικές μονάδες. Οι έμψυχοι πόροι της
επιχείρησης είναι το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης, δηλαδή το σύνολο
των εργαζομένων σε αυτή (εργάτες, υπάλληλοι και στελέχη). Όσον αφορά
τους άψυχους πόρους, αυτοί συνίστανται στις εγκαταστάσεις (εργοστάσια,
καταστήματα, γραφεία, αποθήκες κ.α.), τον πάσης φύσης εξοπλισμό
(μηχανικό, ηλεκτρονικό, επικοινωνιακό, μέσα μεταφοράς κ.λπ.), στα άυλα
περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης όπως π.χ. η επωνυμία, το εμπορικό
σήμα (λογότυπο) και η υπεραξία (φήμη), και τέλος στα διάφορα άλλα στοιχεία
που αποσκοπούν στην υποβοήθηση της λειτουργίας της επιχείρησης (π.χ.
τεχνογνωσία, χρηματικά διαθέσιμα, αποθέματα κ.α.).
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Η επιχείρηση προκειμένου να λειτουργήσει αποτελεσματικά χωρίζεται σε
διάφορα τμήματα ανάλογα με τα κατάλληλα κριτήρια που ομαδοποιούν τις
λειτουργίες και τις δραστηριότητες της ή που επιτυγχάνουν την καλύτερη
δυνατή οργάνωσή της. Στο σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο με τους
κολοσσιαίους πολυεθνικούς ομίλους και τις εκατοντάδες θυγατρικές, με τις
συνεχείς εξαγορές και συγχωνεύσεις, οι δομές γίνονται πολύ πιο σύνθετες και
πολύπλοκες.

Δημόσιες Σχέσεις
Οι Δημόσιες Σχέσεις αναφέρονται στην προσπάθεια μιας επιχείρησης , ενός
οργανισμού ή ενός κόμματος, πολιτικού προσώπου κ.τ.λ. να προβληθεί ευρέως
και να δημιουργήσει θετική εικόνα γύρω από το πρόσωπό του/της.
Σύμφωνα με τον ορισμό που διατυπώθηκε το 1994 σε παγκόσμιο συνέδριο και
είναι γνωστό ως «Mexican Statement»: «Δημόσιες Σχέσεις είναι η διαχείριση
της φήμης ως αποτέλεσμα των πράξεων, των μηνυμάτων και της αντίληψης
των άλλων για αυτά».
Οι δημόσιες σχέσεις διαφέρουν από την διαφήμιση στο γεγονός ότι οι πρώτες
βασίζονται στην δημοσιότητα η οποία αποκτάται χωρίς αμοιβή. Βέβαια σε μία
επιχείρηση αναλώνονται πόροι χρηματικοί και μη για την αύξηση της
δημοσιότητας αλλά η ενέργεια αυτή διαφέρει σημαντικά από την διαφήμιση.

Τα εργαλεία των δημόσιων σχέσεων
Κύρια εργαλεία των δημόσιων σχέσεων αποτελούν:
¾
Τα δελτία τύπου όπου αποστολέας του μηνύματος( δηλαδή η
επιχείρηση ή ο οργανισμός κ.τ.λ.) αναγγέλλει την ύπαρξη ή έλευση ενός
σημαντικού γεγονότος το οποίο αφορά ή μπορεί να αφορά το κοινό.
¾
Η τηλεφωνικές γραμμές εξυπηρέτησης οι οποίες προσφέρουν
υπηρεσίες ενημέρωσης των καταναλωτών ( πολλές φορές είναι χωρίς χρέωση
για τους καταναλωτές).
¾
Ιστοσελίδες και άλλα διαδραστικά εργαλεία( όπως cd και άλλο
ψηφιακό υλικό) όπου προβάλλονται οι πληροφορίες για την εταιρία και τα
προϊόντα της.
¾
Εταιρικές χορηγίες και συναφείς ενέργειες( όπως εκστρατείες
ενημέρωσης του κοινού για ένα θέμα). Αν και τέτοιες ενέργειες εντάσσονται
πολλές φορές στα πλαίσια προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
θεωρούνται και ως ένα εργαλείο δημοσίων σχέσεων.
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¾
Lobbying: Το Lobbying είναι η προσπάθεια επηρεασμού και
δημιουργίας θετικά προσκείμενων φορέων. Για παράδειγμα το Lobbying
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργηθεί ένας θετικά προσκείμενος
νέος νόμος που θα ευνοεί την επιχείρηση ή για την άρση ενός απαγορευτικού
μέτρου.
Άλλες λειτουργίες που επιτελούνται στο τμήμα δημοσίων σχέσεων είναι η
διαχείριση και διεκπεραίωση των παραπόνων και παρατηρήσεων του κοινού
και η επικοινωνιακή σύνδεση της επιχείρησης με τα οποιαδήποτε
ενδιαφερόμενα μέρη.

Παραγωγή
Παραγωγή ονομάζεται η διαδικασία με την οποία οι διάφοροι παραγωγικοί
συντελεστές μετασχηματίζονται σε αγαθά χρήσιμα για τον άνθρωπο.
Η σχέση μεταξύ των συντελεστών παραγωγής και του προϊόντος, δηλαδή
μεταξύ των εισροών και των εκροών της παραγωγικής διαδικασίας,
ονομάζεται
συνάρτηση
παραγωγής
(production
function).
Αυτή προσδιορίζει τις ποσότητες των παραγωγικών συντελεστών που
απαιτούνται για την παραγωγή ορισμένης ποσότητας προϊόντος με δεδομένο
το επίπεδο της τεχνολογίας και της τεχνικής γνώσης που αφορά στην
παραγωγή και για το λόγο αυτό επηρεάζει το κόστος παραγωγής.
Γίνεται η υπόθεση ότι για να παραχθεί οποιαδήποτε ποσότητα προϊόντος
απαιτείται η χρησιμοποίηση δύο συντελεστών. Δηλαδή αν η ποσότητα του
ενός ή του άλλου συντελεστή είναι μηδέν, δεν μπορεί να παραχθεί προϊόν. Για
το λόγο αυτό οι ποσότητες προϊόντος αρχίζουν από το συνδυασμό μιας
μονάδας
εργασίας
και
μιας
μονάδας
κεφαλαίου.
Η ποσότητα του παραγόμενου προϊόντος μπορεί να αυξηθεί είτε με
προσθήκη επιπλέον μονάδων του ενός συντελεστή σε σταθερή ποσότητα του
δεύτερου συντελεστή ή με ταυτόχρονη αύξηση των ποσοτήτων και των δύο
συντελεστών.
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Παραγωγικοί Συντελεστές
Παραγωγικοί συντελεστές είναι όλοι οι πόροι (φυσικοί και ανθρώπινοι) που
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών.
Το χαρακτηριστικό στοιχείο των παραγωγικών συντελεστών είναι ότι για
κάθε χρονική περίοδο και για κάθε οικονομία θεωρούνται δεδομένοι.
Φυσικά σε μακροχρόνιες περιόδους το μέγεθος τους μεταβάλλεται, αλλά
βραχυχρόνια μπορούν να θεωρηθούν δεδομένοι, συνεπώς και τα προϊόντα που
μπορούν να παραχθούν με τους συντελεστές αυτούς είναι και αυτά δεδομένα.
Οι παραγωγικοί συντελεστές είναι:
1.
2.
3.
4.

Η εργασία
Η γη
Το κεφάλαιο
Η επιχειρηματικότητα

1)Εργασία
Η εργασία περιλαμβάνει όλες τις ανθρώπινες προσπάθειες, πνευματικές και
σωματικές, που καταβάλλονται για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών
καθώς
και
για
τη
μεταφορά
τους,
το
εμπόριο
τους
κ.ά.
Για να θεωρηθεί η καταβολή προσπάθειας ως εργασία, πρέπει να
αποβλέπει κυρίως στην παραγωγή οικονομικών αγαθών ή υπηρεσιών και όχι
μόνο στην ψυχική ικανοποίηση εκείνου που την καταβάλλει.
Παράδειγμα:
Ο επαγγελματίας ποδοσφαιριστής εργάζεται όταν παίζει ποδόσφαιρο στο
γήπεδο ενώ το παιδί που παίζει ποδόσφαιρο με τους φίλους του δεν εργάζεται,
απλώς ψυχαγωγείται.
Η εργασία είναι πρωτογενής συντελεστής παραγωγής. Χωρίς εργασία τίποτα
δεν μπορεί να παραχθεί από οικονομικής άποψης, γιατί ακόμη και τα
αυτοφυή προϊόντα της γης χρειάζεται να συλλεχθούν προκειμένου να
μεταβληθούν σε οικονομικά αγαθά.
2) Γη
Η γη είναι και αυτή πρωτογενής συντελεστής παραγωγής και περιλαμβάνει
όλα τα στοιχεία που παρέχει η φύση, δηλαδή το έδαφος, το υπέδαφος, τις
λίμνες, τα ποτάμια, τη θάλασσα, την ατμόσφαιρα, τα ορυκτά, τα δάση κ.ο.κ.,
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τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή αγαθών και
υπηρεσιών, στις μεταφορές, στις επικοινωνίες και σε όλες τις άλλες
οικονομικές δραστηριότητες.
Οι φυσικοί πόροι χωρίζονται σε:
•
•

ανανεώσιμους (π.χ. τα δάση) και
μη ανανεώσιμους (π.χ. τα ορυκτά)

3) Κεφάλαιο
Τα παραγόμενα αγαθά που δεν ικανοποιούν τις οικονομικές ανάγκες άμεσα
αλλά βοηθούν στην καλύτερη ικανοποίηση τους στο μέλλον αποτελούν το
συντελεστή κεφάλαιο.
Η σύγχρονη ανεπτυγμένη οικονομία στηρίζεται στη χρησιμοποίηση
τεράστιων ποσοτήτων κεφαλαίου: εργοστασίων, μηχανημάτων, μεταφορικών
μέσων, αποθεμάτων πρώτων υλών και ημικατεργασμένων προϊόντων κ.ά.
Το κεφάλαιο δεν είναι πρωτογενής αλλά παράγωγος συντελεστής, δηλαδή
συντελεστής που έχει ο ίδιος παραχθεί.
Η δημιουργία υλικού κεφαλαίου συνεπάγεται μείωση της χρησιμοποίησης
παραγωγικών συντελεστών για παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών για άμεση
τελική κατανάλωση, ώστε να παραχθούν προϊόντα που θα συμβάλουν στην
αύξηση της μελλοντικής παραγωγής.

4) Επιχειρηματικότητα
Επιχειρηματικότητα ονομάζεται η ανθρώπινη ικανότητα συνδυασμού των
τριών άλλων παραγωγικών συντελεστών, εργασίας, γης και κεφαλαίου, για
την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών.
Ο επιχειρηματίας παίρνει τις βασικές αποφάσεις για την επιχείρηση και
αναλαμβάνει τους οικονομικούς κινδύνους που συνεπάγεται η λειτουργία της.
Ορισμένοι οικονομολόγοι όμως υποστηρίζουν ότι η επιχειρηματικότητα είναι
ένα είδος εργασίας, άρα συμπεριλαμβάνεται στον ορισμό του πρώτου
παραγωγικού συντελεστή.
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ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΚΑΙ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η παραγωγική διαδικασία περιλαμβάνει όλες τις διεργασίες που
πραγματοποιούνται σε μία βιομηχανία για την παραγωγή των προϊόντων.
Κατά την παραγωγική διαδικασία καταναλώνεται ενέργεια είτε με τη μορφή
ηλεκτρικής ενέργειας, είτε με την καύση συμβατικών καυσίμων. Σημαντικές
ποσότητες συμβατικών καυσίμων καταναλώνονται κυρίως στους λέβητες,
στους κλίβανους κλπ.
1. Η παραγωγή, ανάλογα με τα στάδια της δημιουργίας των αγαθών,
διακρίνεται στην πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή παραγωγή.
Η πρωτογενής παραγωγή αφορά αγαθά που προέρχονται κατευθείαν από τη
φύση (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, δασοπονία, θήρα, μεταλλεία). π.χ. κρέας,
ψάρια,
κ.λπ.
Η δευτερογενής παραγωγή αφορά αξιοποίηση αγαθών της πρωτογενούς
παραγωγής, που χαρακτηρίζονται έτσι ως πρώτες ύλες στη μεταποίηση αυτών
σε νέες μορφές αγαθών. Ανάλογα με τα μέσα που χρησιμοποιούνται και τον
τρόπο που ακολουθείται για την μεταποίηση των πρώτων υλών, έχουμε τους
κλάδους:
• Χειροτεχνία (παραγωγή με μόνη τη χειρονακτική εργασία)
• Βιοτεχνία (παραγωγή με χειρονακτική εργασία βοηθούμενη από μηχανές)
και
• Bιομηχανία (παραγωγή εξ ολοκλήρου από σύγχρονα μηχανήματα,
χαρακτηριζόμενη μαζική παραγωγή, όπου και εφαρμόζονται διαρκώς νέα
συστήματα
ανάπτυξης.).
Η τριτογενής παραγωγή αναφέρεται σε παρεχόμενες υπηρεσίες ‐ παροχή
υπηρεσιών όπως είναι το εμπόριο, η υγεία, η εκπαίδευση, οι μεταφορές, ο
τουρισμός, οι τράπεζες, οι επικοινωνίες, οι ασφάλειες, τα ελεύθερα
επαγγέλματα κ.λπ., από τις δραστηριότητες των οποίων αυξάνεται η
χρησιμότητα των παραγομένων αγαθών της πρωτογενούς και δευτερογενούς
παραγωγής.
Αναλογία παραγωγικών συντελεστών
Η αναλογία των χρησιμοποιούμενων παραγωγικών εισροών ποικίλλει. Όταν
μια τεχνική παραγωγής χρησιμοποιεί συγκριτικά περισσότερη εργασία από
κεφάλαιο (π.χ. 10 μονάδες εργασίας και 2 κεφαλαίου), θεωρείται ως εντάσεως
εργασίας (labour intensive) ενώ όταν χρησιμοποιεί συγκριτικά περισσότερο
κεφάλαιο από εργασία (π.χ. 10 μονάδες κεφαλαίου και 2 εργασίας) θεωρείται
ως εντάσεως κεφαλαίου (capital intensive).
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Ο βαθμός έντασης της χρήσης του κάθε συντελεστή εξαρτάται τόσο από την
τεχνολογία παραγωγής όσο και από τις τιμές συντελεστών.

Κατηγορίες παραγωγικής διαδικασίας
Η παραγωγική διαδικασία μπορεί να ταξινομηθεί σε τέσσερις γενικές
κατηγορίες:
1.
2.
3.
4.

Συνεχής παραγωγική διαδικασία (process production).
Παραγωγή κατά παραγγελία (custom‐order production).
Δύσκαμπτη μαζική παραγωγή (rigid mass production).
Ευέλικτη μαζική παραγωγή (flexible mass production).

1) Συνεχής παραγωγική διαδικασία (process production).
Στην συνεχή παραγωγική διαδικασία εφαρμόζεται τεχνολογία που επιτρέπει
τη συνεχή ροή παραγωγικών υλών για τη συνεχή παραγωγή προϊόντος.
Για τη χρησιμοποίηση διαδικασιών συνεχούς παραγωγής απαιτούνται πολύ
μεγάλες ποσότητες υλικού κεφαλαίου για εγκαταστάσεις και μηχανολογικό
εξοπλισμό και μεγάλος αυτοματισμός ενώ, αντίθετα, χρειάζεται λίγη σχετικά
εργασία.
Δεδομένου ότι όσο πιο πολύ αξιοποιούνται οι παραγωγικές εγκαταστάσεις
τόσο χαμηλότερο τείνει να είναι το κόστος της παραγόμενης μονάδας
προϊόντος, για να εξασφαλίζεται υψηλή παραγωγικότητα χρειάζεται συνήθως
να λειτουργεί η παραγωγική μονάδα στο μέγιστο ή σχεδόν στο μέγιστο
επίπεδο παραγωγής της ολόκληρο το εικοσιτετράωρο και κάθε ημέρα.
Στις διαδικασίες αυτού του είδους υπάρχει έλλειψη ευελιξίας καθώς δεν είναι
δυνατή η αυξομείωση των παραγωγικών συντελεστών για την αυξομείωση
του
παραγόμενου
προϊόντος.
Παράδειγμα:
Σε αυτή την κατηγορία μπορεί να υπαχθεί η διαδικασία της παραγωγής
χάλυβα. Τα σχετικά εργοστάσια λειτουργούν ολόκληρο το εικοσιτετράωρο,
επτά ημέρες την εβδομάδα, γιατί είναι χρονοβόρο και αντιοικονομικό να
σβήνουν οι υψικάμινοι κάθε τόσο και να ξανά ανάβουν.
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Άλλες περιπτώσεις στις οποίες εφαρμόζεται διαδικασία συνεχούς παραγωγής
είναι στη διύλιση του πετρελαίου, στην παραγωγή χαρτιού, στην παραγωγή
υαλοπινάκων κ.ά.
2) Παραγωγή κατά παραγγελία (custom‐order production)
Το προϊόν παράγεται κατά κανόνα για συγκεκριμένο αγοραστή και βάσει των
δικών του απαιτήσεων, άρα απαιτείται κατά κανόνα η απασχόληση
επιστημονικού και εργατικού προσωπικού υψηλής κατάρτισης και
εξειδίκευσης.
Με την εφαρμογή αυτού του είδους της παραγωγικής διαδικασίας είναι
δυνατό να υπάρχει υψηλή παραγωγικότητα ακόμη και με μικρή σχετικά
κλίμακα παραγωγής. Επιπλέον, η παραγωγική μονάδα έχει ευελιξία για την
αυξομείωση των ποσοτήτων των χρησιμοποιούμενων παραγωγικών
συντελεστών
και
της
ποσότητας
του
παραγόμενου
προϊόντος.
Παράδειγμα:
Μια έπαυλη κατασκευάζεται για ορισμένο πελάτη με βάση δικές του
προδιαγραφές. Μια μεγάλη θαλαμηγός ναυπηγείται επίσης για συγκεκριμένο
πελάτη με βάση τις δικές του προτιμήσεις, ένα πολεμικό σκάφος ναυπηγείται
για την κυβέρνηση με βάση ειδικές προδιαγραφές κ.ο.κ. Γενικότερα τα πλοία
κατασκευάζονται με αυτή τη διαδικασία.
Ομοίως ο μηχανολογικός εξοπλισμός εργοστασίων παραγωγής χάλυβα,
χημικών προϊόντων και άλλων ειδών, κατασκευάζεται κάθε φορά για
ορισμένη
επιχείρηση,
με
βάση
τις
δικές
της
ανάγκες.

3)Δύσκαμπτη

μαζική

παραγωγή

(rigid

mass

production).

Σε αυτή την παραγωγική διαδικασία υπάρχει τυποποίηση των
χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών, της τεχνολογίας, της διαδικασίας
παραγωγής και του παραγόμενου προϊόντος. Η διαδικασία αυτή είναι κατά
κανόνα μεγάλης έντασης κεφαλαίου και χρησιμοποιείται για την παραγωγή
μεγάλης
ποσότητας
και
σταθερής
ποιότητας
προϊόντος.
Η επιχείρηση που εφαρμόζει τέτοια διαδικασία δεν έχει ευχέρεια να
παραλλάσσει το προϊόν της για να ικανοποιεί τις ιδιαίτερες επιθυμίες
επιμέρους πελατών της. Αντίθετα, επιδιώκει με διαφήμιση ή με άλλα μέσα να
επηρεάσει τις προτιμήσεις τους ώστε να τους αρέσουν τα προϊόντα της όπως
ταπαράγει.
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4)

Ευέλικτη

μαζική

παραγωγή

(flexible

mass

production).

Με την ευέλικτη μαζική παραγωγή επιδιώκεται να εξασφαλίζονται τα
πλεονεκτήματα της μαζικής παραγωγής αλλά να υπάρχει και σχετική
ευελιξία με την παράλληλη παραγωγή ποικιλίας προϊόντων με τη χρήση
διαφορετικών συνδυασμών τυποποιημένων και μαζικά παραχθέντων
τμημάτων
τους.
Με τη μέθοδο αυτή μπορούν να παράγονται διαφορετικά προϊόντα για
διαφορετικά τμήματα της αγοράς και να υπάρχει έτσι διαφοροποίηση στην
παραγωγή
και
ευρύτερη
κάλυψη
της
συνολική
αγοράς.
Παράδειγμα:
Στην κατασκευή αυτοκινήτων, τα σώματα τα φρένα και άλλα μέρη διάφορων
τύπων αυτοκινήτων είναι τυποποιημένα και παράγονται μαζικά για να
υπάρχουν οικονομίες στην παραγωγή, αλλά μετά γίνεται διαφοροποίηση στο
τελικό προϊόν από πλευράς ιπποδύναμης της μηχανής, ταπετσαρίας,
χρώματος κ.ά.

Χρονικό διάστημα στην παραγωγική διαδικασία
Η παραγωγική διαδικασία διακρίνεται σε δύο χρονικά διαστήματα:

1.
2.

στο βραχυχρόνιο (abort run) και
στο μακροχρόνιο (long run)

1) Βραχυχρόνιο χρονικό διάστημα.
Βραχυχρόνιο θεωρείται το διάστημα που δεν είναι αρκετά μεγάλο για να έχει
τη δυνατότητα η επιχείρηση να μεταβάλει τον κεφαλαιουχικό της εξοπλισμό.
Στο διάστημα αυτό μπορεί να αυξήσει την ποσότητα της παραγωγής της
μεταβάλλοντας μόνο την ένταση της χρησιμοποίησης του εξοπλισμού της.
Με άλλα λόγια, στο βραχυχρόνιο διάστημα ο κεφαλαιουχικός εξοπλισμός ή
και άλλοι συντελεστές είναι δεδομένα μεγέθη και ο μόνος τρόπος μεταβολής
της ποσότητας του προϊόντος είναι με χρησιμοποίηση μικρότερων ή
μεγαλύτερων ποσοτήτων εργασίας, υλικών και λοιπών μέσων παραγωγής.
Οι παραγωγικοί συντελεστές των οποίων οι ποσότητες μπορούν να
μεταβληθούν μέσα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα,
ονομάζονται μεταβλητοί συντελεστές (variable resources).
(π.χ. το εργατικό δυναμικό, οι πρώτες ύλες, η ενέργεια κτλ)
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2) Μακροχρόνιο χρονικό διάστημα.
Μακροχρόνιο είναι το διάστημα μέσα στο οποίο η επιχείρηση έχει τη
δυνατότητα να αλλάξει την ποσότητα του προϊόντος της μεταβάλλοντας
όλους τους συντελεστές που χρησιμοποιεί για την παραγωγή, ακόμη και τον
κεφαλαιουχικό της εξοπλισμό.
Επιπλέον, στο διάστημα αυτό είναι δυνατό να εισέλθουν στον κλάδο και νέες
επιχειρήσεις ή να αποχωρήσουν από αυτόν κάποιες από τις υπάρχουσες.
Οι παραγωγικοί συντελεστές που χρειάζονται μακρύτερα χρονικά διαστήματα
για να αυξηθούν ή να μειωθούν, ονομάζονται σταθεροί συντελεστές (fixed
resources).
(π.χ. κτίρια, μηχανήματα κτλ)
Από τον ορισμό του βραχυχρόνιου και του μακροχρόνιου διαστήματος γίνεται
φανερό ότι το διακριτικό τους στοιχείο δεν είναι η συγκεκριμένη διάρκεια του
χρόνου που περιλαμβάνεται στα διαστήματα αυτά, αλλά η δυνατότητα
μεταβολής όλων των παραγωγικών συντελεστών ανάλογα με τις ανάγκες
που υπάρχουν.
Παράδειγμα:
Ο απαιτούμενος χρόνος για τη μεταβολή του κεφαλαιουχικού εξοπλισμού
μιας μονάδας παραγωγής χάλυβα ή αυτοκινήτων είναι πολύ μακρύτερος από
εκείνον για τη μεταβολή του κεφαλαιουχικού εξοπλισμού μιας μονάδας
έτοιμων ενδυμάτων ή τροφίμων.

Αναλογίες παραγωγικών συντελεστών
1) Μεταβλητές αναλογίες παραγωγικών συντελεστών
Στην παραγωγή γίνεται η υπόθεση ότι μια συγκεκριμένη ποσότητα προϊόντος
μπορεί να παραχθεί με την χρησιμοποίηση παραγωγικών συντελεστών σε
διάφορες αναλογίες. Αυτό σημαίνει ότι οι παραγωγικοί συντελεστές
χρησιμοποιούνται στην παραγωγή με μεταβλητές αναλογίες (variable input
proportions).
Σε τέτοιες περιπτώσεις, η κάθε επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να
προσδιορίσει όχι μόνο την ποσότητα προϊόντος που θα τη συμφέρει να
παράγει αλλά και τον άριστο συνδυασμό των παραγωγικών συντελεστών που
θα χρησιμοποιεί.
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Ενώ δυνατότητες υποκατάστασης συντελεστών υπάρχουν συνήθως και στο
βραχυχρόνιο διάστημα, αυτές είναι κατά κανόνα πολύ μεγαλύτερες στο
μακροχρόνιο διάστημα, στο οποίο όλοι οι συντελεστές γίνονται μεταβλητοί.

2) Σταθερές αναλογίες παραγωγικών συντελεστών
Στις περιπτώσεις που για την παραγωγή ενός προϊόντος είναι απαραίτητο να
χρησιμοποιηθεί μόνον ένας συγκεκριμένος συνδυασμός ποσοτήτων
συντελεστών, η παραγωγή θεωρείται ότι γίνεται κάτω από
συνθήκες σταθερών αναλογιών συντελεστών (fixed input proportions).
Δηλαδή, κάθε φορά που χρειάζεται να αυξηθεί η ποσότητα του προϊόντος,
πρέπει να αυξηθούν κατά το ίδιο ποσοστό οι ποσότητες όλων των
συντελεστών παραγωγής.
Στην πράξη οι περιπτώσεις που μπορεί να ισχύουν συνθήκες σταθερών
αναλογιών είναι πολύ λίγες. Συνήθως υπάρχει μικρή ή μεγάλη δυνατότητα
υποκατάστασης μεταξύ συντελεστών.

Παραγωγή στο βραχυχρόνιο διάστημα
Στο βραχυχρόνιο διάστημα μια επιχείρηση μπορεί να μεταβάλει ορισμένους
παραγωγικούς συντελεστές αλλά όχι όλους.
Έστω ότι στο βραχυχρόνιο διάστημα μόνον ένας παραγωγικός συντελεστής, η
εργασία, είναι μεταβλητός. Στην περίπτωση αυτή η αύξηση του προϊόντος
μπορεί να προκύψει μόνον από την αύξηση αυτού του μεταβλητού
συντελεστή, υπόκειται δε σε ορισμένους περιορισμούς που προσδιορίζονται
από το νόμο της φθίνουσας απόδοσης.
Παράδειγμα:
Έστω ότι μια επιχείρηση έχει μια σταθερή ποσότητα ορισμένων παραγωγικών
συντελεστών η οποία συνδυάζεται με διαφορετικές ποσότητες ενός
μεταβλητού συντελεστή Μ.
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Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται:

•

το συνολικό προϊόν ΣΠ (total product) σε κάθε επίπεδο παραγωγής
•
το μέσο προϊόν ΜΠ του μεταβλητού συντελεστή (average product), το
οποίο ισούται με το λόγο του συνολικού προϊόντος προς την ποσότητα του
μεταβλητού συντελεστή, ΣΠ/Μ
•
το οριακό προϊόν ΟΠ που ισούται με το λόγο της μεταβολής του
συνολικού προϊόντος προς τη μεταβολή του μεταβλητού συντελεστή,
ΔΣΠ/ΔΜ.

Καθώς αυξάνονται οι μονάδες του μεταβλητού συντελεστή ως την έβδομη
μονάδα, το συνολικό προϊόν αυξάνεται. Μετά όμως από την τρίτη μονάδα του,
το οριακό προϊόν αρχίζει να μειώνεται. Όταν απασχολούνται οκτώ μονάδες
του μεταβλητού συντελεστή, το οριακό προϊόν γίνεται αρνητικό, που σημαίνει
ότι η όγδοη μονάδα αντί να αυξάνει το συνολικό προϊόν συντελεί στη μείωση
του.
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•

καμπύλη ΣΠ: δείχνει πώς μεταβάλλεται συνήθως το συνολικό προϊόν
καθώς αυξάνεται η ποσότητα του μεταβλητού συντελεστή
•
καμπύλη ΜΠ: δείχνει την αντίστοιχη μεταβολή του μέσου προϊόντος
•
καμπύλη ΟΠ: δείχνει τη μεταβολή του οριακού προϊόντος.
Καθώς αυξάνεται ο μεταβλητός συντελεστής, το συνολικό προϊόν συνήθως
στην αρχή αυξάνεται με αυξανόμενο ρυθμό και κατόπιν με φθίνοντα ρυθμό.
Στο σημείο Β, που αντιστοιχεί στην ποσότητα του μεταβλητού συντελεστή
0Μ3, η καμπύλη του συνολικού προϊόντος φθάνει στο μεγαλύτερο ύψος της.
Στο σημείο αυτό μεγιστοποιείται το συνολικό προϊόν και το οριακό προϊόν
γίνεται ίσο με μηδέν.
Όταν το συνολικό προϊόν αρχίζει να μειώνεται, το οριακό προϊόν γίνεται
αρνητικό. Σημειωτέον ότι το οριακό προϊόν δείχνει το ρυθμό της μεταβολής
του συνολικού προϊόντος, δηλαδή αντιστοιχεί στην κλίση της καμπύλης του
συνολικού προϊόντος.
Όσο το οριακό προϊόν είναι θετικό, το συνολικό προϊόν αυξάνεται, ενώ όταν
γίνει αρνητικό, το συνολικό προϊόν μειώνεται. Επομένως, όταν το οριακό
προϊόν ισούται με μηδέν, το συνολικό προϊόν βρίσκεται στο μέγιστο δυνατό
σημείο.
Στην αρχή της παραγωγικής διαδικασίας, όταν αυξάνεται η ποσότητα του
μεταβλητού συντελεστή το οριακό προϊόν συνήθως αυξάνεται, και για το λόγο
αυτό αυξάνεται και το συνολικό προϊόν με αυξανόμενο ρυθμό.
Αφού το οριακό προϊόν φθάσει το μέγιστο μέγεθος του (σημείο Γ), κατόπιν
αρχίζει να μειώνεται, που σημαίνει ότι μειώνεται ο ρυθμός αύξησης του
συνολικού προϊόντος.

Βήματα παραγωγικής διαδικασίας:
Από τον τρόπο με τον οποίο μεταβάλλεται το προϊόν καθώς αυξάνεται η
ποσότητα του μεταβλητού συντελεστή, προκύπτουν τρεις φάσεις της
παραγωγικής διαδικασίας:
Στην αρχή υπάρχει αύξουσα μέση απόδοση (increasing average returns). Στο
διάγραμμα η φάση αυτή αντιστοιχεί στις ποσότητες του χρησιμοποιούμενου
μεταβλητού συντελεστή από μηδέν μονάδες μέχρι Μ2 μονάδες.
Ύστερα υπάρχει φθίνουσα μέση και οριακή απόδοση (diminishing average
returns και diminishing marginal returns), όταν η ποσότητα του
χρησιμοποιούμενου μεταβλητού συντελεστή κυμαίνεται από Μ2 μέχρι Μ3
μονάδες.
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Τέλος, υπάρχει και η φάση με αρνητική οριακή απόδοση (negative marginal
returns), όταν χρησιμοποιούνται περισσότερες από Μ3 μονάδες του
μεταβλητού συντελεστή.
Είναι αυτονόητο ότι μια επιχείρηση δε θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί τόσο
μεγάλη ποσότητα του μεταβλητού συντελεστή ώστε να έχει αρνητική οριακή
απόδοση. Επίσης δεν ενδείκνυται να σταματήσει την παραγωγή όταν υπάρχει
αύξουσα μέση απόδοση, γιατί έχει τη δυνατότητα να αυξήσει την
παραγωγικότητα της αυξάνοντας την ποσότητα του μεταβλητού συντελεστή.
Η επιχείρηση θα πρέπει να χρησιμοποιεί τόση ποσότητα του μεταβλητού
συντελεστή ώστε να έχει φθίνουσα μέση απόδοση και, κατά συνέπεια,
φθίνουσα οριακή απόδοση. Δηλαδή στο διάγραμμα θα πρέπει να χρησιμοποιεί
ποσότητα του μεταβλητού συντελεστή που βρίσκεται μεταξύ ΟΜ2 και ΟΜ3.

Παραγωγή στο μακροχρόνιο διάστημα
Στο μακροχρόνιο διάστημα όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές θεωρούνται ως
μεταβλητοί. Κατά τη μακροχρόνια συνάρτηση παραγωγής δεν μπορούν να
σχεδιαστούν καμπύλες συνολικού, μέσου και οριακού προϊόντος, γιατί με
δεδομένο ότι όλοι οι συντελεστές είναι τώρα μεταβλητοί, σε κάθε ποσότητα
του βραχυχρόνια σταθερού αλλά μακροχρόνια μεταβλητού συντελεστή θα
αντιστοιχούσαν διαφορετικές καμπύλες συνολικού, μέσου και οριακού
προϊόντος.

Οικονομικά Αγαθά / Προϊόντα / Εμπορεύματα
Οικονομικά αγαθά είναι τα αγαθά που προκύπτουν ως αποτέλεσμα
της παραγωγικής προσπάθειας του ανθρώπου.
Τα οικονομικά αγαθά ονομάζονται επίσης προϊόντα, επειδή παράγονται με
κάποια διαδικασία, ή εμπορεύματα, επειδή γίνονται αντικείμενα
αγοραπωλησίας, ενώ αποτελούν αντικείμενο μελέτης της οικονομικής
επιστήμης.
Το κύριο χαρακτηριστικό των οικονομικών αγαθών είναι ότι βρίσκονται σε
περιορισμένες ποσότητες σε σχέση με τις ανάγκες που ικανοποιούν,
υπόκεινται δηλαδή στον περιορισμό της στενότητας.
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Τα αγαθά μπορεί να ταξινομηθούν σε κατηγορίες με βάση διάφορα κριτήρια:

•

Υλικά και άυλα αγαθά ή υπηρεσίες

Τα αγαθά μπορούν να είναι είτε υλικά όπως τα τρόφιμα και τα ρούχα, είτε
άυλα αγαθά ή υπηρεσίες, όπως μία συναυλία.
Στα άυλα αγαθά περιλαμβάνονται και διάφορες καταστάσεις ή μορφές
ενέργειας, όπως η θερμότητα το χειμώνα, το φως το βράδυ κτλ.

•

Διαρκή και καταναλωτά αγαθά

Διαρκή αγαθά είναι εκείνα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλές φορές
για τον ίδιο σκοπό, χωρίς να μεταβληθεί η φυσική τους υπόσταση.
Παράδειγμα:
Τα έπιπλα και τα αυτοκίνητα είναι προϊόντα που χρησιμοποιούνται συνεχώς
χωρίς να αλλοιώνονται.
Καταναλωτά είναι εκείνα που μόνο μια φορά μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για το σκοπό που έχουν παραχθεί.
Παράδειγμα:
Η βενζίνη στο αμάξι χρησιμοποιείται μία μόνο φορά και μετά πρέπει να
ανανεωθεί, ενώ το ίδιο ισχύει και για τα τρόφιμα.

•

Κεφαλαιουχικά / Επενδυτικά και Καταναλωτικά Αγαθά

Κεφαλαιουχικά αγαθά είναι εκείνα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική
διαδικασία από την οποία παράγονται άλλα αγαθά.
Παράδειγμα:
Το ψυγείο που χρησιμοποιεί ένα supermarket για να συντηρεί τα τρόφιμα που
θα πουλήσει αργότερα στους καταναλωτές.
Καταναλωτικά αγαθά είναι εκείνα που χρησιμοποιούνται για την άμεση
ικανοποίηση των αναγκών του ανθρώπου, δηλαδή για κατανάλωση.
Παράδειγμα:
Το ψυγείο που χρησιμοποιεί ένας ιδιώτης για να συντηρήσει τρόφιμα στο σπίτι
του.
Ένα αγαθό μπορεί να ανήκει σε περισσότερες από μια κατηγορίες.
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Παράδειγμα:
Το αναψυκτικό είναι υλικό, καταναλωτό και καταναλωτικό αγαθό, ενώ το
αυτοκίνητο ενός ιδιώτη είναι υλικό, διαρκές και καταναλωτικό αγαθό.
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
Οι συντελεστές παραγωγής που βρίσκονται στη διάθεση μιας οικονομίας της
επιτρέπουν να παράγει οικονομικά αγαθά. Η ποσότητα των διαφόρων
αγαθών που παράγονται σε μία δεδομένη χρονική περίοδο( συνήθως έτος)
είναι ένα καλό οικονομικό μέτρο του βιοτικού επιπέδου μιας χώρας. Η
ποικιλία όμως των προϊόντων που παράγονται, από τα πιο απλά όπως
τρόφιμα, ρούχα κ.α., δεν επιτρέπουν τη σύγκριση της παραγωγικής
ικανότητας μιας οικονομίας από περίοδο σε περίοδο, αν προηγουμένως δεν
εκφραστούν τα ανομοιογενή αγαθά σε μια κοινή μονάδα μέτρησης. Είναι
φανερό ότι δεν μπορούμε να προσθέσουμε πορτοκάλια και ασπιρίνες ή
υπολογιστές και υφάσματα. Η μετατροπή των αγαθών σε μετρήσιμες μονάδες
γίνεται με την αποτίμηση της αξίας τους σε χρηματικές μονάδες. Αν
πολλαπλασιάσουμε την ποσότητα ενός προϊόντος επί την τιμή του, έχουμε τη
συνολική αξία του σε χρηματικές μονάδες.
Παράδειγμα: σε μια οικονομία παράγονται τρία αγαθά, όπως φαίνονται στον
πίνακα που ακολουθεί. Καθένα μετριέται σε διαφορετικές μονάδες, το Χ σε
κιλά, το Ψ σε τεμάχια και το Ω σε τετραγωνικά μέτρα. Το κάθε αγαθό έχει μια
τιμή ανά μονάδα. Η συνολική του αξία είναι το γινόμενο της τιμής του επί την
ποσότητά του. Το άθροισμα της αξίας των επιμέρους αγαθών δίνει τη
συνολική αξία για την οικονομία και ονομάζεται Ακαθάριστο Εγχώριο
Προϊόν.
Αγαθά

Ποσότητα

Χ
Ψ
Ω
Σύνολο

1000 κιλά
100 τεμάχια
1000 τετ μέτρα

Τιμή σε χρημ.
Μονάδες
100 το κιλό
2000 το τεμ
50000 το τετ μέτρο

Αξία σε
Μονάδες
100000
200000
50000000
50300000

χρημ.

Με άλλα λόγια το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν( Α.Ε.Π.) είναι η συνολική αξία
σε χρηματικές μονάδες των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται
σε μία χώρα σ’ ένα συγκεκριμένο έτος. Η χρησιμοποίηση του όρου
΄΄εγχώριου΄΄ έχει σημασία, γιατί η παραγωγή πρέπει να γίνεται μέσα στην
επικράτεια μιας χώρας, ασχέτως αν ο παραγωγός μπορεί να είναι κάτοικος
μιας άλλης χώρας. Για παράδειγμα : Αν ένα εργοστάσιο κατασκευής ψυγείων
ανήκει σε Ιταλούς επιχειρηματίες, παράγει όμως στην χώρα μας, η παραγωγή
του αποτελεί μέρος του εγχώριου προϊόντος της Ελλάδας.
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Από τον ορισμό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος προκύπτει η ανάγκη
να εξηγηθούν (i) Ο προσδιορισμός των αξιών των αγαθών του Α.Ε.Π., που
προφανώς επηρεάζονται από τις μεταβολές των τιμών, (ii) Ο όρος ΄΄τελικά ΄΄
αγαθά και υπηρεσίες και (iii) Ο όρος ΄΄εγχώριο΄΄ που αντιδιαστέλλεται από τον
όρο ΄΄εθνικό΄΄.

Η αβεβαιότητα στην οικονομική ζωή
Ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την οικονομική ζωή των
ανθρώπων είναι η αβεβαιότητα που υπάρχει σχετικά με τα αποτελέσματα
των ενεργειών τους. Γεια παράδειγμα, ο αγρότης που καλλιεργεί την γη του
δεν ξέρει με βεβαιότητα τα αποτελέσματα της παραγωγικής του
δραστηριότητας. Οι καιρικές συνθήκες, ζιζάνια κτλ. Μπορεί να έχουν σοβαρή
επίδραση στο τελικό προϊόν. Επίσης, ο εργαζόμενος δεν γνωρίζει αν θα
συνεχίσει την απασχόλησή του στην ίδια επιχείρηση, αν θα απολυθεί, η
ακόμη αν θα είναι θύμα εργατικού ατυχήματος. Τέλος, ο επιχειρηματίας δεν
γνωρίζει με βεβαιότητα αν η δραστηριότητά του θα αποδώσει κέρδη ή αν θα
έχει ζημίες. Με άλλα λόγια, σε όλα τα οικονομούντα άτομα υπάρχει ένα
σημαντικό στοιχείο αβεβαιότητας σχετικά με το αποτέλεσμα των ενεργειών
τους. Κατά συνέπεια, η λήψη των αποφάσεών τους δεν βασίζεται στην
βεβαιότητα του αποτελέσματος, αλλά στις προσδοκίες που τα άτομα
διαμορφώνουν για τα αποτελέσματα των πράξεών τους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η αβεβαιότητα που υπάρχει στην οικονομική ζωή έχει
οδηγήσει τα άτομα στην ανάπτυξη μεθόδων για την ολική ή μερική
εξασφάλισή τους. Σε αυτή την προσπάθεια βασίζεται ο κλάδος των
ασφαλίσεων, που στην σύγχρονη οικονομία έχει τεράστια ανάπτυξη.
Αν η επιχείρηση δεν μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, τότε
αντιμετωπίζει οικονομική αποτυχία συχνά, και τις νομικές συνέπειες των
παραλείψεών της.
Ο κίνδυνος που αναλαμβάνει η επιχείρηση είναι να μην μπορέσει να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της επειδή δεν προέβλεψε σωστά τις
επιθυμίες και την δυνατότητα των καταναλωτών για να αγοράσουν το προϊόν
της ή γιατί απρόβλεπτα γεγονότα – τεχνολογικές μεταβολές, απεργία,
θεομηνία κ.τ.λ. – δεν της επέτρεψαν να πραγματοποιήσει τα σχέδια της. Αυτός
ο κίνδυνος ονομάζεται επιχειρηματικός κίνδυνος.
Σε αντιστάθμισμα των υποχρεώσεων και των κινδύνων που αναλαμβάνει η
επιχείρηση έχει ως αμοιβή το κέρδος.
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Συμπεράσματα
Από όλες τις παραπάνω πληροφορίες προκύπτουν και τα ακόλουθα
συμπεράσματα:
Σχετικά με την επιχείρηση:
Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική‐οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι
συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής, οι οποίοι είναι η
εργασία, το κεφάλαιο, η γη και η επιχειρηματική ικανότητα και σκοπός της
είναι να παράγει προϊόντα ή υπηρεσίες, ώστε να τα διαθέσει μέσω του
μηχανισμού της αγοράς στους καταναλωτές.
Σχετικά με την παραγωγική διαδικασία και τα στάδιά της:
Η παραγωγική διαδικασία περιλαμβάνει όλες τις διεργασίες που
πραγματοποιούνται σε μια βιομηχανία για την παραγωγή των προϊόντων και
διακρίνεται ανάλογα με τα στάδια της δημιουργίας των αγαθών της σε
πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή παραγωγή. Επιπρόσθετες
κατηγοριοποιήσεις της παραγωγικής διαδικασίας είναι η συνεχής παραγωγική
διαδικασία, η παραγωγή κατά παραγγελία, η δύσκαμπτη μαζική παραγωγή
και η ευέλικτη μαζική παραγωγή.
Σχετικά με τις κατηγορίες των προϊόντων:
Τα προϊόντα ανάλογα με τη σύσταση, τη διάρκεια και το σκοπό τους
χωρίζονται στα υλικά και άυλα αγαθά, στα διαρκή και καταναλωτά αγαθά,
στα κεφαλαιουχικά/επενδυτικά και στα καταναλωτικά αγαθά.
Σχετικά με το Α.Ε.Π.:
Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν είναι η συνολική αξία σε χρηματικές μονάδες
των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μία χώρα σε ένα
συγκεκριμένο έτος.
Σχετικά με την αβεβαιότητα στην οικονομική ζωή:
Ο κίνδυνος που αναλαμβάνει η επιχείρηση είναι να μην μπορέσει να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της επειδή δεν προέβλεψε σωστά τις
επιθυμίες και τη δυνατότητα των καταναλωτών να αγοράσουν το προϊόν της
ή γιατί απρόβλεπτα γεγονότα δεν της επέτρεψαν να πραγματοποιήσει τα
σχέδιά της, ονομάζεται επιχειρηματικός κίνδυνος και εκφράζει την
αβεβαιότητα στην οικονομική ζωή.
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
Στόχος αυτής της εργασίας είναι η γέννηση προβληματισμών και ερωτημάτων όπως
οι παρακάτω :
¾ Τι είναι η ανεργία και πως ορίζεται;
¾ Πώς μπορεί να οδηγηθεί μια χώρα σε αυτήν;
¾ Ποιες είναι οι επιπτώσεις της και πως μπορεί να καταπολεμηθεί;
¾ Τι είναι η απασχόληση και σε ποια είδη διακρίνεται;
¾ Ποια οφέλη προκύπτουν μέσω της απασχόλησης και του εισοδήματος;
¾ Τι ορίζει η προστιθέμενη αξία;
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ΑΝΕΡΓΙΑ
Από οικονομική άποψη, ο πληθυσμός μιας χώρας χωρίζεται στον οικονομικά
ενεργό και στον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό. Στον οικονομικά ενεργό
πληθυσμό (ή εργατικό δυναμικό) συμπεριλαμβάνονται όλα τα άτομα που
βρίσκονται σε ηλικία κατάλληλη για εργασία (από 15‐64 ετών). Στον
οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό ανήκουν άτομα ηλικίας μη κατάλληλης για
εργασία, δηλαδή άτομα κάτω των 14 ετών και άνω των 65, καθώς και άτομα τα
οποία δεν επιθυμούν να εργαστούν (άεργοι), ή δεν μπορούν να εργαστούν
λόγω ορισμένων συνθηκών. Από αυτούς που ανήκουν στον οικονομικά ενεργό
πληθυσμό αυτοί που εργάζονται ονομάζονται απασχολούμενοι, ενώ αυτοί
που θέλουν και αναζητούν εργασία αλλά δεν είναι ικανοί να βρούνε
ονομάζονται άνεργοι. Η ανεργία μπορεί να μετρηθεί είτε ως απόλυτος
αριθμός, π.χ 500.000 άνεργοι, είτε ως ποσοστό, π.χ. 12%. το ποσοστό προκύπτει
εάν διαιρέσουμε με τον αριθμό του εργατικού δυναμικού τον αριθμό των
ανέργων και πολλαπλασιάσουμε επί 100.

ΑΙΤΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
Η ανεργία έως ένα ορισμένο ποσοστό, σε κάθε χώρα, μπορεί να θεωρηθεί
φυσιολογικό φαινόμενο. Υπάρχουν, όμως, πολλοί λόγοι, οι οποίοι μπορούν να
οδηγήσουν στην αύξηση του ποσοστού αυτού. Μερικοί από αυτούς είναι:
•Η

δραματική ενίσχυση της χρηματιστηριακής οικονομίας εις βάρος της

πραγματικής. Η δραστηριοποίηση ολοένα και μεγαλύτερου όγκου κεφαλαίων
στα πλαίσια μιας εικονικής οικονομίας συνεπάγεται και τη μείωση των
παραγωγικών επενδύσεων, που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν επιπλέον
θέσεις εργασίας.
•Η συνεχής προσπάθεια των εργοδοτών για τη μεγιστοποίηση των κερδών
τους μέσω του περιορισμού του εργασιακού κόστους και επομένως μέσω της
αύξησης των απολύσεων.
•Η τεχνολογική επανάσταση και η αυτοματοποίηση της παραγωγής. Οι
μηχανές υποκαθιστούν το ανθρώπινο δυναμικό, καθώς αποδίδουν σε
μεγαλύτερο

βαθμό

και

αποτελεσματικότερα

και

έτσι

οδηγούν

στον

περιορισμό των θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις και στην κατάργηση
ορισμένων παραδοσιακών χειρονακτικών απασχολήσεων.
•Οι οικονομικές κρίσεις. Παγκόσμιες κρίσεις, όπως η σημερινή, εθνικές
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κρίσεις, όπως αυτή της Ελλάδας και τέλος κλαδικές κρίσεις , όπως αυτή της
κλωστοϋφαντουργίας και του γεωργικού τομέα, οδηγούν στον οικονομικό και
κοινωνικό μαρασμό και έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση των απολύσεων και
κατά συνέπεια την απώλεια εργασίας.
•Το

άνοιγμα

των

οικονομικών

συνόρων

στα

πλαίσια

της

διεθνούς

παγκοσμιοποίησης. Με το άνοιγμα αυτό πραγματοποιήθηκε η μεταφορά
επιχειρήσεων σε χώρες στις οποίες το εργατικό δυναμικό έχει μικρότερες
αποδοχές και έτσι, περιορίστηκε η προσφορά θέσεων εργασίας στο εσωτερικό
της κάθε χώρας.
•Τέλος, η έλλειψη μακροπρόθεσμου προγραμματισμού και οικονομικής
πολιτικής για την αντιμετώπιση της ανεργίας από το κάθε κράτος, το οποίο
πολλές φορές προσπαθεί να αντιμετωπίσει το φαινόμενο με αποσπασματικά
και ευκαιριακά μέτρα, δίχως όμως αποτέλεσμα.

ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
Η ανεργία διακρίνεται σε τέσσερις κύριες μορφές: στην εποχιακή ανεργία , την
ανεργία τριβής , την διαρθρωτική ανεργία, και την ανεργία ανεπαρκούς
ζήτησης.
•Εποχιακή ανεργία: Πολλές επιχειρήσεις, όπως, για παράδειγμα, οι
αγροτικές και οι τουριστικές, παρουσιάζουν συστηματικές μεταβολές στην
παραγωγική τους δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του έτους. Οι μεταβολές
της παραγωγής συνοδεύονται από αντίστοιχες μεταβολές της απασχόλησης
εργατικού δυναμικού και, συνεπώς, από μεταβολές της ανεργίας, η οποία
επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, είναι προσωρινή και μικρής σχετικά διάρκειας.
•Ανεργία τριβής : Ανεργία τριβής είναι εκείνη η οποία οφείλεται στην
αδυναμία της αγοράς εργασίας να απορροφήσει άμεσα ανέργους, παρότι
υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας, για τις οποίες οι άνεργοι έχουν τα
απαραίτητα προσόντα και επαγγελματική εξειδίκευση. Η ανεργία τριβής
οφείλεται στην αδυναμία των εργατών να εντοπίζουν αμέσως τις επιχειρήσεις
με τις κενές θέσεις και στην αδυναμία των επιχειρήσεων να εντοπίσουν τους
άνεργους εργάτες. Επίσης μπορεί να οφείλεται στη γεωγραφική απόσταση
μεταξύ της περιοχής όπου υπάρχει ανεργία και αυτής όπου υπάρχουν κενές
θέσεις εργασίας. Γενικότερα οφείλεται στην έλλειψη ενός αποτελεσματικού
συστήματος πληροφοριών για ύπαρξη ανέργων και επιχειρήσεων με κενές
θέσεις εργασίας.
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•Διαρθρωτική ανεργία : Όταν σε μια οικονομία υπάρχουν άνεργοι και κενές
θέσεις εργασίας, αλλά οι άνεργοι δεν μπορούν να απασχοληθούν στις
υπάρχουσες κενές θέσεις, επειδή υπάρχει αναντιστοιχία ανάμεσα στα
προσόντα και την ειδίκευση των ανέργων και σʹ αυτά που απαιτούνται για την
κάλυψη των κενών θέσεων, η ανεργία αυτή ονομάζεται διαρθρωτική. Για
παράδειγμα, είναι δυνατόν σε μια οικονομία να υπάρχει ανεργία μηχανικών
και έλλειψη λογιστών, ή να υπάρχει ανεργία για τους βιομηχανικούς εργάτες
και έλλειψη ξενοδοχειακών υπαλλήλων. Η διαρθρωτική ανεργία οφείλεται σε
τεχνολογικές μεταβολές, οι οποίες δημιουργούν νέα επαγγέλματα και
αχρηστεύουν άλλα, και σε αλλαγές στη διάρθρωση της ζήτησης, οι οποίες
αυξάνουν τη ζήτηση ορισμένων προϊόντων και ταυτόχρονα μειώνουν τη
ζήτηση των άλλων. Όπως είναι φανερό, η διαρθρωτική ανεργία δημιουργείται
από τη δυσαναλογία προσφοράς και ζήτησης των διάφορων ειδικεύσεων. Η
μείωση της απαιτεί επανεκπαίδευση των ανέργων, ώστε να αποκτήσουν τις
ειδικεύσεις στις οποίες υπάρχει έλλειψη. Διαφορετικά, η διαρθρωτική ανεργία
μπορεί να είναι μεγάλης διάρκειας.
•Ανεργία Ανεπαρκούς Ζήτησης : Η ανεργία λόγω ανεπαρκούς ζήτησης,
ονομαζόμενη και κεϋνσιανή ανεργία, είναι εκείνη που προέρχεται από την
πτώση της οικονομικής δραστηριότητας στις φάσεις της καθόδου και της
ύφεσης του οικονομικού κύκλου. Πρόκειται, δηλαδή, για αδυναμία της
συνολικής ζήτησης της οικονομίας να απορροφήσει τη συνολική πρόσφορα
εργατικού δυναμικού. Η ανεργία αυτή έχει κυκλικό χαρακτήρα, δηλαδή
επαναλαμβάνεται, και η διάρκεια της εξαρτάται από τη διάρκεια του
οικονομικού κύκλου.
Επίσης, η ανεργία μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως προς την χρονική διάρκεια
που το άτομο παραμένει εκτός απασχόλησης, σε μακροχρόνια ανεργία και σε
βραχυχρόνια ανεργία . Περαιτέρω κατηγοριοποιήσεις της ανεργίας γίνονται
ανάλογα με τα κοινωνικά, δημογραφικά, εκπαιδευτικά, ηλιακά ή άλλα
χαρακτηριστικά (π.χ., γυναικεία ανεργία, ανεργία αποφοίτων Α.Ε.Ι., νεανική
ανεργία , κ.ο.κ.)

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
•Στο άτομο: Η ανεργία βιώνεται ως εμπειρία τραυματική καθώς ανατρέπει
όλο το πλαίσιο της ζωής του ανθρώπου, στερώντας του τη δυνατότητα να
διαδραματίζει κοινωνικά αποδεκτούς ρόλους. Αναστέλλει τις προσδοκίες των
ατόμων και των οικογενειών τους και τις επιδιώξεις για κοινωνική ανέλιξη. Ο
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άνεργος πλήττεται στον πιο ευαίσθητο πυρήνα της προσωπικής του
υπόστασης: στην αίσθηση της ατομικής του επάρκειας και αυτοπεποίθησης.
Έτσι, διαισθανόμενος ότι είναι ανήμπορος να επηρεάσει το περιβάλλον του,
έχει ως άμεση συνέπεια την παραίτηση, τη φυγή και τη ματαίωση. Προσπαθεί
να επιλύσει, εξατομικευμένα, το πρόβλημα της ανεύρεσης εργασίας
εφαρμόζοντας συγκεκριμένες και τυπικές, για τον εν λόγω σκοπό, τακτικές.
Το γεγονός αυτό, το οποίο αποτελεί ταυτόχρονα και μια εσωτερική ψυχική
διεργασία, του προκαλεί άγχος, ένταση και πίεση. Είναι μια πολύπλοκη και
βαθιά συγκρουσιακή διεργασία ανακάλυψης και τροφοδότησης, ενημερότητας
και αυτοευθύνης, που θέτει και τα θεμέλια για την αλλαγή της
δυσλειτουργικής του συμπεριφοράς, μέσω της ανάπτυξης εμπιστοσύνης στον
εαυτό του, καθώς επίσης των δημιουργικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ως
ατόμου. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικό στοιχείο της ψυχολογίας του ανέργου είναι
το διάχυτο αίσθημα ενοχής κι αυτοϋποτίμησης. Κατά το πρώτο χρονικό
διάστημα που ακολουθεί μια απόλυση, ο άνεργος δυσκολεύεται να πιστέψει
πως είναι πλέον χωρίς δουλειά. Αναπτύσσει ελπίδες πως, λειτουργώντας
ρεαλιστικά και με υπομονή, θα καταφέρει σύντομα να βρει νέα εργασία.
Έπειτα από κάποιο διάστημα, μετά από μέρες ή μήνες επίμονης αναζήτησης
εργασίας, αρχίζει να εμφανίζει συμπτώματα απογοήτευσης, έντασης και
κόπωσης, ενώ και το περιβάλλον του εκδηλώνει τάσεις μη αποδοχής κι
απόρριψης. Η συνεχής επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης τον
οδηγεί στην παραίτηση και την απώλεια των ελπίδων διατήρησης του
κεκτημένου βιοτικού επιπέδου. Η χρόνια ανεργία οδηγεί σε απάθεια,
αδυναμία συγκέντρωσης, απώλεια μνήμης και νωχελικότητα. Ακόμη και η
αίσθηση του χρόνου της καθημερινότητας αλλοιώνεται. Ως τελική φάση της
ανεργίας, ερευνητές αναφέρουν την κατάσταση κατά την οποία «ο άνθρωπος
προσαρμόζεται στην ανεργία. Συνειδητά προσπαθεί να βγει από αυτή την
κατάσταση, όμως σ’ ένα βαθύτερο επίπεδο δεν το επιθυμεί. Ο άνεργος
ταχύτατα χάνει την αίσθηση του κοινωνικού σκοπού και της ενεργητικότητας
της

ζωής,

αρνείται

ασυνείδητα

την

έκφραση

εποικοδομητικών

δραστηριοτήτων, γίνεται εσωστρεφής, επιτιθέμενος τόσο στον εαυτό του όσο
και στην κοινωνία. Με άλλα λόγια, τείνει να γίνει αυτοκαταστροφικός αντί να
είναι δημιουργικός, και η ζωή του χάνει το νόημά της.
•Στην κοινωνία: Η ανεργία στερεί από τα άτομα τη δυνατότητα να ζήσουν με
αξιοπρέπεια. Πολλά κοινωνικά προβλήματα, όπως ο αλκοολισμός και τα
ναρκωτικά, έχουν τις ρίζες τους στην ανεργία και εκφράζουν το αδιέξοδο των
ανθρώπων, που δεν μπορούν να εργαστούν, από την κατάσταση αυτή. Σε
περιόδους όπου οι δείκτες της ανεργίας ενός κράτους είναι ιδιαίτερα
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αυξημένοι, παρατηρείται έξαρση της εγκληματικότητας και της βίας. Η υψηλή
ανεργία μπορεί να ενθαρρύνει την ξενοφοβία και τον προστατευτισμό, καθώς
οι εργαζόμενοι έχουν την αίσθηση ότι οι ξένοι κλέβουν τις δουλειές τους, ενώ
ακόμα μπορεί να μειώσει το προσδόκιμο ζωής των εργαζομένων από περίπου
7 χρόνια. Επίσης, η αγωνία και η ανασφάλεια που συνοδεύουν την ανεργία
λειτουργούν διαβρωτικά και στο επίπεδο των διαπροσωπικών σχέσεων. Συχνά
η επαφή των ανέργων με τους «φυσιολογικούς» εργαζόμενους αποτελεί
ιδιαίτερα επώδυνη εμπειρία για αυτούς, οι οποίοι συνήθως αποτυγχάνουν να
συνδιαλέγονται μαζί τους σε καθεστώς ισοτιμίας. Η αποδοχή της κατάστασης
της ανεργίας ενδέχεται να οδηγήσει τον άνεργο στο να τη θεωρεί «φυσική»,
σύμφυτη με τα στοιχεία της προσωπικότητάς του, της τάξης του κ.λπ.,
υιοθετώντας με την ανάλογη ευκολία παραβατικές, καταστροφικές και
αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές. Ως εκ τούτου, δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο
να γίνει κατανοητό ότι συμπτώματα όπως ο αλκοολισμός, ο εθισμός σε ουσίες,
η βίαιη συμπεριφορά, η κατάθλιψη κι οι αυτοκτονικές τάσεις αποτελούν το
ισχυρό πλέγμα που αναπτύσσεται γύρω από την κατάσταση της ανεργίας.
Είναι συχνό φαινόμενο όλες οι παραπάνω καταστάσεις να συνυπάρχουν
αλληλοενισχυόμενες. Μελέτες δείχνουν πως συστηματικά οι απόπειρες
αυτοκτονίας και οι «επιτυχείς» αυτοκτονίες είναι πολύ πιο συχνές στους
ανέργους παρά στους εργαζόμενους. Άλλες μελέτες έχουν δείξει πως
περισσότεροι άνεργοι αυτοκτονούν σε σχέση με ψυχιατρικούς ασθενείς.
Στατιστικά στοιχεία από την περιοχή Victoria της Αυστραλίας (1971‐72)
έδειξαν πως σε σύνολο 3.050 ατόμων που αποπειράθηκαν ν’ αυτοκτονήσουν,
21 άτομα ήταν διευθυντές κι επαγγελματίες, 109 ειδικευμένοι εργάτες, 234
ανειδίκευτοι εργάτες και 2.686 άνεργοι! Εκτεταμένες έρευνες στις ΗΠΑ
έδειξαν ότι η αύξηση του ποσοστού της ανεργίας κατά 1% συντελεί στην
αύξηση κατά 4% των εισαγωγών στα ψυχιατρεία, κατά 5,7% των βίαιων
ενεργειών, κατά 4,1% των αυτοκτονιών, κατά 67% των καταθλιπτικών
καταστάσεων και κατά 47% του αλκοολισμού.
•Στην οικονομία: Η ανεργία έχει τρεις βασικές οικονομικές συνέπειες, οι
οποίες αφορούν τόσο τα άτομα, όσο και το κοινωνικό σύνολο. Η ανεργία
οδηγεί στην απώλεια παραγωγικών δυνάμεων , δηλαδή στην απώλεια της
εργασίας των ανέργων, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην
παραγωγική διαδικασία. Με αποτέλεσμα όσο μειώνεται ο αριθμός των
απασχολούμενων, τόσο να μειώνεται και το εθνικό προϊόν που παράγεται και
τόσο να αυξάνονται οι δαπάνες του κράτους. Έτσι, οδηγούμαστε στην
επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, η οποία δημιουργείται εξαιτίας
της παροχής επιδομάτων, προγραμμάτων κατάρτισης των ανέργων και
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άλλων παραγόντων, που οφείλονται στην ανεργία και

εξαιτίας αυτής τη

επιβάρυνσης δημιουργείται μείωση στο εθνικό εισόδημα ενός κράτους. Η
μείωση του εθνικού εισοδήματος, όμως, έχει ως επακόλουθο και τη μείωση του
ποσού των φόρων που καταβάλλουν οι πολίτες, καθώς ο φόρος συνδέεται
άμεσα με το εισόδημα. Επίσης, καθώς μέρος του εισοδήματος των
εργαζομένων χρησιμοποιείται και για τη χρηματοδότηση του συστήματος
κοινωνικής ασφάλισης τις γνωστές κοινωνικές εισφορές , από τη στιγμή που
μειώνεται το σύνολο των μισθών, περιορίζεται αντίστοιχα και το ποσό που
καταβάλλεται στους ασφαλιστικούς φορείς (π.χ. ΙΚΑ κ.α.) από τους πολίτες.
Ακόμα, ανεργία σημαίνει απώλεια του εισοδήματος για τον άνεργο και την
οικογένεια του, γεγονός που επιφέρει πολλαπλές συνέπειες στη ζωή των
ατόμων,

αφού

αντιμετωπίζουν

σοβαρά

προβλήματα

επιβίωσης

και

υποβαθμίζεται το βιοτικό τους επίπεδο. Και στην περίπτωση που τα άτομα
έχουν λιγότερο διαθέσιμο εισόδημα από ό, τι πριν, είναι πολύ πιθανό ότι τα
επίπεδα της εγκληματικότητας στην οικονομία να αυξηθούν. Τέλος, κατά τη
διάρκεια μιας μακράς περιόδου ανεργίας, οι εργαζόμενοι είναι πιθανό να
χάσουν τις δεξιότητες τους και δημιουργείται έτσι αργότερα μια σημαντική
απώλεια ανθρώπινου κεφαλαίου

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
Η καταπολέμηση, δηλαδή η εξαφάνιση ή η μείωση είναι εξαιρετικά δύσκολη.
Τα μέτρα που παίρνουν οι διάφορες κυβερνήσεις για την καταπολέμηση της
ανεργίας είναι δύο γενικών κατηγοριών, δηλαδή μέτρα αύξησης της
συνολικής

ζήτησης

και

μέτρα

επαγγελματικής

κατάρτισης

και

επανεκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού. Τα μέτρα αύξησης της συνολικής
ζήτησης είναι δημοσιονομικά και νομισματικά.
•Τα δημοσιονομικά μέτρα περιλαμβάνουν κυρίως αύξηση των κρατικών
δαπανών για δημόσια έργα και προώθηση μεγάλων επενδυτικών έργων.
Σκοπός αυτών των μέτρων είναι η άμεση αύξηση της απασχόλησης και των
εισοδημάτων. Τα νομισματικά μέτρα αποβλέπουν στη μείωση του επιτοκίου,
με σκοπό την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων, της παραγωγής και,
συνεπώς, της απασχόλησης.
•Τα δημοσιονομικά και νομισματικά μέτρα αποβλέπουν στην αύξηση της
συνολικής ζήτησης και, συνεπώς, στη μείωση της ανεργίας που οφείλεται σε
ανεπάρκεια

της

επαγγελματικής

ζήτησης,

δηλ.

κατάρτισης

και

της

κεϋνσιανής

ανεργίας.

επανεκπαίδευσης
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έχουν

Τα

μέτρα

σκοπό

να

διευκολύνουν τους ανέργους στην απόκτηση επαγγελματικών γνώσεων και
ειδικεύσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες ή χρήσιμες, προκειμένου να
απασχοληθούν στις υπάρχουσες κενές θέσεις εργασίας. Είναι φανερό ότι τα
μέτρα αυτά έχουν στόχο τη μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ένας από τούς κύριους στόχους κάθε κυβέρνησης εκτός από τη μείωση της
ανεργίας είναι και η αύξηση της απασχόλησης. Για το λόγο αυτό καταβάλλει
στους ανέργους επιδόματα ανεργίας και ταυτόχρονα προχωρεί και σε άλλες
δράσεις(

προγράμματα

κατάρτισης,

επιδότηση

επιχειρήσεων

κτλ.),

προσπαθώντας με αυτό τον τρόπο να περιορίσει την ανεργία και να αυξήσει
την απασχόληση.
Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) είναι ένας
κρατικός οργανισμός ο οποίος συμβάλλει στο να περιοριστεί ο αριθμός των
ανέργων και να αυξηθεί η απασχόληση. Ο ΟΑΕΔ καταβάλλει στους ανέργους
τα επιδόματα ανεργίας, ενώ ταυτόχρονα χρηματοδοτεί και άλλες δράσεις
πολιτικών απασχόλησης (δημιουργία νέων επιχειρήσεων κ.ά.).Σήμερα το
ελληνικό κράτος είναι υποχρεωμένο να ακολουθεί τις κατευθυντήριες
γραμμές που έχουν δοθεί στη Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την απασχόληση
και την ανεργία.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
Στην Ελλάδα: Μικρή μείωση σημείωσε το ποσοστό της ανεργίας το
Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.
Συγκεκριμένα, το Σεπτέμβριο του 2011 το ποσοστό άγγιξε το 17,5%, έναντι
12,6% το Σεπτέμβριο του 2010 και 18,4% το Αύγουστο του 2011. Το σύνολο των
απασχολουμένων κατά το Σεπτέμβριο του 2011 εκτιμάται ότι ανήλθε σε
4.051.109 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 857.656 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη
ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 4.440.050 άτομα. Οι απασχολούμενοι
μειώθηκαν κατά 315.386 άτομα σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2010 (μείωση
7,2%) και αυξήθηκαν κατά 16.572 άτομα σε σχέση με το Αύγουστο του 2011
(αύξηση 0,4%). Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν
εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, αυξήθηκαν κατά 120.120 άτομα σε σχέση
με το Σεπτέμβριο του 2010 (αύξηση 2,8%) και κατά 36.547 άτομα σε σχέση με το
Αύγουστο του 2011 (αύξηση 0,8%).
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ΟΑΕΔ: Αύξηση 3,2% των εγγεγραμμένων ανέργων το Νοέμβριο
Αύξηση 3,21% παρουσιάζουν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του
ΟΑΕΔ το Νοέμβριο, σε σχέση με τον Οκτώβριο, και ανέρχονται σε 715.693
άτομα. Από αυτά 301.659 είναι άνδρες (ποσοστό 42,15%) και 414.034 είναι
γυναίκες (ποσοστό 57,85%). Στην ηλικιακή ομάδα από 30‐54 ετών αναλογεί το
62,87% των εγγεγραμμένων ανέργων, στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30
αναλογεί το 27,71% και στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ετών αναλογεί το
9,42%. Στους Έλληνες υπηκόους αναλογεί το 93,11% των εγγεγραμμένων
ανέργων, στους υπηκόους τρίτων χωρών το 5,34% και στους υπηκόους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1,54%. Παράλληλα αυξημένος παρουσιάζεται και ο
αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων, ποσοστό 13,67% σε σχέση με τον
Οκτώβριο. Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, το 75,28% είναι κοινοί
επιδοτούμενοι,

το

13,05%

είναι

εποχικοί

τουριστικών

επαγγελμάτων

επιδοτούμενοι, το 5,88% είναι εποχικοί λοιποί επιδοτούμενοι, το 3,35% είναι
επιδοτούμενοι

σε

οικοδομοτεχνικά

επαγγέλματα

και

το

2,01%

είναι

εκπαιδευτικοί επιδοτούμενοι. Μειωμένος είναι ο αριθμός των αναγγελιών
πρόσληψης, οι οποίες ανήλθαν σε 59.187, μειωμένες κατά –21,74% σε σχέση με
τον προηγούμενο μήνα (75.633) και μειωμένες κατά –4,34% σε σχέση με τον
Νοέμβριο του 2010 (61.870). Οι απολύσεις έφθασαν τις 32.629 (μειωμένες κατά
–2,91% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξημένες κατά 3,34% σε
σχέση με τον Νοέμβριο του 2010), οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου τις
61.388 (μειωμένες κατά –16,68% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και
αυξημένες κατά 2,15% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2010) και οι οικιοθελείς
αποχωρήσεις τις 21.025 (μειωμένες κατά –11,31% σε σχέση με τον
προηγούμενο μήνα και μειωμένες κατά –7,51% σε σχέση με τον Νοέμβριο του
2010). Το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και των
λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου ανέρχεται σε 94.017, το 65,29% του
οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων
συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Το μέγεθος αυτό είναι μειωμένο κατά –12,37%
από τον προηγούμενο μήνα Οκτώβριο (107.287) και αυξημένο κατά 2,56% σε
σχέση με τον Νοέμβριο του 2010 (91.669). Από τις παραπάνω ροές της
μισθωτής απασχόλησης προκύπτει μείωση της μισθωτής απασχόλησης κατά –
55.855 θέσεις εργασίας, έναντι –55.360 τον Οκτώβριο και –52.530 τον Νοέμβριο
του 2010.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τα γραφήματα που παρουσιάστηκαν παραπάνω δείχνουν:
α) την αναλογία ανέργων – εργαζομένων και οικονομικά μη ενεργών ατόμων
στην Ελλάδα κατά το μήνα Σεπτέμβριο. Το 17,5% των ανέργων είναι το
υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων ετών. Είναι πάντως μειωμένο σε σχέση
με αυτό του Αυγούστου (18,4%).
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β) το ποσοστό των ανέργων στους άντρες: 14,5% και στις γυναίκες: 21%∙ πάνω
από 1 στις 5 γυναίκες είναι άνεργη
γ) το ποσοστό ανεργίας στις διάφορες περιφέρειες της χώρας (χάρτης της
Ελλάδας) για το Σεπτέμβριο του 2011∙ όσο πιο κόκκινο/σκούρο κόκκινο είναι το
χρώμα της περιφέρειας τόσο υψηλότερο είναι το ποσοστό ανεργίας.
Υψηλότερο ποσοστό για το Σεπτέμβριο έχει η Δυτική Μακεδονία με 24,2%.
Χαμηλότερο ποσοστό έχουν τα Ιόνια Νησιά με 6,9%.
δ) τον αριθμό των ανέργων κατά το μήνα Σεπτέμβριο την τελευταία εξαετία
(φέτος είναι ο υψηλότερος)
ε) το ποσοστό των ανέργων ανάλογα με την ηλικιακή τους ομάδα∙ φτάνει το
46,4% (σχεδόν 1 στους 2) για άτομα 15‐24 ετών και 24,5% (σχεδόν 1 στους 4) για
άτομα 25‐34 ετών.
Ενώ τα γραφήματα που ακολουθούν παρουσιάζουν την κατάσταση τον
αντίστοιχο μήνα του προηγούμενο έτους (2010).
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Εργατικό Δυναμικό (Απασχόληση – Ανεργία) στην Ελλάδα (Οκτώβριος 2011)

Το ποσοστό ανεργίας τον Οκτώβριο του 2011 ανήλθε σε 18,2%, έναντι 13,5%
τον Οκτώβριο του 2010 και 17,5% το Σεπτέμβριο του 2011. Το σύνολο των
απασχολουμένων κατά τον Οκτώβριο του 2011 εκτιμάται ότι ανήλθε σε
4.065.775 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 903.525 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη
ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 4.382.356 άτομα. Οι απασχολούμενοι
μειώθηκαν κατά 303.768 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2010 (μείωση
7,0%) και αυξήθηκαν κατά 14.666 άτομα σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2011
(αύξηση 0,4%). Οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 219.478 άτομα σε σχέση με τον
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Οκτώβριο του 2010 (αύξηση 32,1%) και κατά 45.869 άτομα σε σχέση με το
Σεπτέμβριο του 2011 (αύξηση 5,3%). Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα
άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, αυξήθηκαν κατά 18.605
άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2010 (αύξηση 2,8%) και μειώθηκαν κατά
57.694 άτομα σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2011 (μείωση 1,3%). Το
μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας παρουσιάζεται στη Στερεά Ελλάδα (23,3%) και
το μικρότερο στη Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (9,1%). Στους άνδρες το ποσοστό
ανεργίας είναι 15,9%, ενώ πολύ μεγαλύτερο είναι το ποσοστό στις γυναίκες
21,3%. Οι νέοι ηλικίας μέχρι 34 ετών υποφέρουν περισσότερο από τη μάστιγα
της ανεργίας αφού στις ηλικίες 15‐24 ετών το ποσοστό εκτινάσσεται στο 45,5%
και στις ηλικίες 25‐34 στο 25,3%

Στην Ευρώπη:Μικρή άνοδο σημείωσε η ανεργία στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα
διαμορφώθηκε στο 10,35% τον Οκτώβριο, από 10,2% που ήταν τον Σεπτέμβριο.
Η Eurostat εκτιμά ότι 23,5 εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες στην Ευρώπη των
27, εκ των οποίων 16,3 εκατ. στη ζώνη του ευρώ, ήταν άνεργοι τον Οκτώβριο
του 2011. Τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας καταγράφηκαν στην Αυστρία
(4,1%), στο Λουξεμβούργο (4,7%) και στην Ολλανδία (4,8%), ενώ τα υψηλότερα
στην Ισπανία (22,8%), στην Ελλάδα (18,3% τον Αύγουστο του 2011) και στη
Λετονία (16,2% το δεύτερο τρίμηνο του 2011).
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Στο παρακάτω chart συγκρίνεται το ποσοστό ανεργίας μεταξύ Ελλάδος,
Ισπανίας, Ιρλανδίας και Φινλανδίας από το 1984 έως το 2011, και στο επόμενο
το ποσοστό ανεργίας της Ελλάδος με αυτή των χωρών του πυρήνα της
Ευρώπης για τα ίδια χρόνια.
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Ακολουθεί το ποσοστό της ανεργίας για διάφορες περιοχές της Ευρώπης για
το 2011 χαρτογραφικά.

Στη Γερμανία: Μπορεί το 2011 να ήταν ʺσκοτεινόʺ για Ελλάδα και ευρωζώνη,
ωστόσο δεν ισχύει το ίδιο για τη Γερμανία. Μεγάλη αύξηση της κατανάλωσης
και πτώση της ανεργίας. Η ανεργία στη Γερμανία βρίσκεται σήμερα στο
χαμηλότερο επίπεδο τουλάχιστον των τελευταίων 20 χρόνων, το οποίο ευνοεί
μια πολύ σθεναρή ανάκαμψη της οικονομίας από τα μέσα του 2009 και παρά
τις ενδείξεις κλονισμού της γενικής οικονομικής κατάστασης τους τελευταίους
μήνες του 2011. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα το
Ομοσπονδιακό Γραφείο Στατιστικών, ο αριθμός των απασχολούμενων στη
Γερμανία έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ το 2011, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το
όριο των 41 εκατομμυρίων. Η Γερμανία έχει σχεδόν 82 εκατομμύρια κατοίκους.
Συνολικά 41,04 εκατομμύρια κάτοικοι της Γερμανίας, δηλαδή ένας στους δύο,
εργάζονταν πέρυσι, το οποίο σημαίνει αύξηση των απασχολούμενων κατά
535.000 ή 1,3% σε ένα έτος, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου. Αν
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συνυπολογιστούν και οι κάτοικοι της παραμεθορίου άλλων χωρών που
περνούν καθημερινά τα σύνορα και εργάζονται στη Γερμανία ανεβαίνει σε
41,09 εκατομμύρια ο αριθμός αυτών που είχαν μια θέση εργασίας στη
Γερμανία το 2011. Η γερμανική αγορά εργασίας επωφελήθηκε από τη
δυναμική ανάκαμψη της οικονομίας στη χώρα μετά την ύφεση του 2009. Το
ποσοστό ανεργίας έπεσε κάτω από το όριο του 7%, στα χαμηλότερα επίπεδά
του εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια. Τα ετήσια στοιχεία για την ανεργία
αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα αύριο.
Στην Ισπανία: Ξεπέρασε το 23% η ανεργία
Κατά 60.000 αυξήθηκαν οι άνεργοι τον Νοέμβριο. Συνεχίζεται αμείωτη η
δραματική αύξηση η ανεργία στην Ισπανία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που
έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το υπουργείο Εργασίας της χώρας ο αριθμός
των καταγεγραμμένων ανέργων αυξήθηκε κατά σχεδόν 60.000 άτομα τον
Νοέμβριο με το συνολικό αριθμό να ξεπερνά πλέον τα 4,4 εκατομμύρια.
Πρόκειται για αύξηση της τάξης του 1,4% μέσα σε ένα μόλις μήνα ενώ σε
ετήσια βάση ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 7,6%. Αν και δεν δόθηκε
από το ισπανικό υπουργείο το ποσοστό των ανέργων επί του οικονομικά
ενεργού πληθυσμού εκτιμάται ότι ανέρχεται τουλάχιστον στο 23% καθώς τον
Οκτώβριο είχε φτάσει το 22,8%. Οι οικονομικοί αναλυτές δεν βλέπουν προς το
παρόν φως στο τούνελ για την απασχόληση στην Ισπανία. Η χώρα έχει το
θλιβερό «προνόμιο» να είναι με διαφορά πρώτη μεταξύ των 17 χωρών της
ευρωζώνης στον αριθμό των ανέργων με δεύτερη τη χώρα μας (18,3% τον
Αύγουστο). Ακόμα πιο απογοητευτικά είναι τα επιμέρους χαρακτηριστικά του
φαινόμενου στη χώρα όπου οι μισοί νέοι βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας.
Κατά τη διάρκεια της αλματώδους ανάπτυξης της οικονομίας (200‐2007)
πολλοί από αυτούς εγκατέλειψαν τις σπουδές τους ή ακόμα και την
υποχρεωτική βαθμίδα εκπαίδευσης προκειμένου να εργαστούν σε τομείς όπως
οι οικοδομικές κατασκευές και ο τουρισμός. Στους δύο αυτούς κλάδους
σημειώθηκε μεγάλη απορροφητικότητα νέων ακόμα και χωρίς τεχνική
κατάρτιση. Όμως η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση συμπαρέσυρε τον
κατασκευαστικό κλάδο σε κατάρρευση το 2008 και έκτοτε πολλοί Ισπανοί
βρίσκονται χωρίς δουλειά αλλά και με ελάχιστες ελπίδες να ξαναβρούν μια
αξιοπρεπώς αμειβόμενη θέση καθώς στερούνται ειδικών προσόντων. Τα
επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι το 48,9% των νέων κάτω των 25 ετών είναι
άνεργοι.
Στη Βρετανία: Στο 8,8% η ανεργία στη Βρετανία το 2012.
Ο αριθμός των ανέργων θα φθάσει τα 2,85 εκατομμύρια άτομα. Η Βρετανία θα
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αντιμετωπίσει το 2012 τις δυσκολότερες συνθήκες στην αγορά εργασίας των
δύο τελευταίων δεκαετιών, σύμφωνα με ανακοίνωση του συνδέσμου
επαγγελματιών διαχείρισης ανθρώπινων πόρων Chartered Institute of
Personnel and Development που αναδημοσιεύει το Bloomberg. «Ο συνδυασμός
της επιδείνωσης της κατάστασης για όσους αναζητούν εργασία, της
κορυφούμενης εργασιακής ανασφάλειας και της περαιτέρω μείωσης των
πραγματικών

αποδοχών

μπορεί

να

δοκιμάσει

την

αντοχή

και

την

αποφασιστικότητα των Βρετανών εργαζόμενων περισσότερο από ό,τι η ύφεση
της περιόδου 2008‐2009», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο σύνδεσμος. «Η
βρετανική αγορά εργασίας θα βρεθεί στην πιο αδύναμη κατάσταση μετά την
ύφεση στις αρχές της δεκαετίας του 1990», σημειώνει ο επικεφαλής
οικονομικός σύμβουλός του συνδέσμου Τζον Φίλποτ. Ο σύνδεσμος προβλέπει
ότι ο αριθμός των ανέργων θα φθάσει τα 2,85 εκατομμύρια άτομα στο τέλος
του 2012 και ότι το ποσοστό ανεργίας θα αυξηθεί στο 8,8%. Τα κυβερνητικά
μέτρα για την τόνωση της απασχόλησης των νέων και της επανένταξης στην
αγορά εργασίας των μακροχρόνια ανέργων αναμένεται να στηρίξουν τις
συγκεκριμένες ομάδες, αλλά δεν θα έχουν ένα καθαρό θετικό αποτέλεσμα
στη συνολική απασχόληση, τονίζεται στην ανακοίνωση. Σύμφωνα με τα
στοιχεία που έχει ανακοινώσει η στατιστική υπηρεσία της Βρετανίας, η
ανεργία στην χώρα αυξήθηκε στο τρίμηνο έως τον Οκτώβριο του 2011 στο
υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 ετών, φθάνοντας το 8,3%, με τον
αριθμό των ανέργων να φθάνει τα 2,64 εκατομμύρια άτομα.
Στις ΗΠΑ: Η ανεργία υποχώρησε στο 8.6% στις ΗΠΑ.
Το ποσοστό ανεργίας στις ΗΠΑ έφθασε στο χαμηλότερο επίπεδο των
τελευταίων 2.5 ετών, στο 8.6% από το 9%, με τις εταιρείες να αυξάνουν τις
προσλήψεις. «Οι μισθοδοσίες, με εξαίρεση αυτές των αγροτών, αυξήθηκαν
κατά 120.000 τον Νοέμβριο», όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ,
ενώ αρχικά, οι οικονομολόγοι δήλωναν ότι «οι μισθοδοσίες θα αυξηθούν κατά
122.000». Τα στοιχεία για τον Νοέμβριο ενισχύονται από τα αναθεωρημένα
στοιχεία για την απασχόληση κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου και του
Οκτωβρίου, που έδειξαν αύξηση των θέσεων εργασίας κατά 72.000 από αυτές
που είχαν ανακοινωθεί νωρίτερα. Νωρίτερα, οι αναλυτές της Fed δήλωσαν ότι
«ο μέσος όρος του ποσοστού ανεργίας θα φθάσει το 9% με 9.1% το Δʹ Τρίμηνο»,
ενώ η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ δήλωσε ότι «δεν περίμενε ότι το
ποσοστό ανεργίας θα μειωθεί στο 8.5% με 8.7% μέχρι τα τέλη του 2012».

- 42 -

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Απασχόληση είναι η επίσημη ονομασία της μισθωτής εργασίας. Αποτελεί
δηλαδή σύμβαση μεταξύ δύο μερών, του εργοδότη και του εργαζόμενου. Οι
σχέσεις μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, τα δικαιώματα και υποχρεώσεις
τους, οι κανόνες υγιεινής και ασφαλείας, το καθεστώς συνδικαλιστικών
οργανώσεων και ελευθεριών τους, και γενικά οι κανόνες που εφαρμόζονται
στην παροχή εξαρτημένης εργασίας ρυθμίζονται από το εργατικό δίκαιο.
Εκτός από τον κλάδο του δικαίου η έννοια της απασχόλησης μελετάται επίσης
από την οικονομική επιστήμη. Για παράδειγμα εξετάζονται οι συνθήκες που
ευνοούν την αύξηση ή μείωση της απασχόλησης και μείωση ή αύξηση,
αντίστοιχα, της ανεργίας. Βεβαίως, υπάρχει η περίπτωση το άτομο να ασκεί
εργασία η οποία δεν έχει επισήμως καταγραφεί και το προϊόν (ως εκ τούτου
και τα εισοδήματα από την αμοιβή) της οποίας είναι αδήλωτα. Σε αυτή την
περίπτωση, το εν λόγω άτομο ασκεί μαύρη εργασία και δεν καταγράφεται
επισήμως ως απασχολούμενο. Το ποσοστό απασχόλησης είναι ο αριθμός των
απασχολούμενων διαιρούμενος με το σύνολο του εργατικού δυναμικού της
χώρας.

ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Η πλήρης απασχόληση αποτελεί όρο της εθνικής
οικονομίας, κατά την οποία όλα ή σχεδόν όλα τα πρόσωπα που επιθυμούν και
μπορούν να εργαστούν, είναι σε θέση να το πράξουν και καλύπτουν με την
εργασία τους ένα πλήρες ωράριο, συνήθως οκτάωρο. Έχει οριστεί ως
απολύτως 0% ποσοστό ανεργίας.

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Μία εργασία μερικής απασχόλησης αποτελεί μια
μορφή απασχόλησης στην οποία τα άτομα καλούνται να εργαστούν για
κάποιες ορισμένες ώρες, οι οποίες συνήθως δεν ξεπερνούν τις 30 με 35 την
εβδομάδα. Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας , ο αριθμός των
εργαζομένων με μερική απασχόληση έχει αυξηθεί από το ένα τέταρτο στο
ήμισυ τα τελευταία 20 χρόνια στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες, με
εξαίρεση τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην μερική απασχόληση, επίσης,
οδηγούνται οι εργαζόμενοι εξαιτίας της αδυναμίας τους να βρουν εργασία με
πλήρη απασχόληση.
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ΟΦΕΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Αφού ως απασχόληση ορίζεται η μισθωτή εργασία των ατόμων, μέσω αυτής
προκύπτουν οφέλη που αφορούν την οικονομία, την κοινωνία και το άτομο.
Άτομο:

Στην εποχή μας οι ψυχοκοινωνικές παράμετροι της εργασίας

αποτελούν αντικείμενο έντονου προβληματισμού και κριτικής. Πολλοί
κοινωνικοί επιστήμονες έχουν επισημάνει πως η αυτοπραγμάτωση του
ατόμου συντελείται, μόνο, με την παραγωγική και δημιουργική εργασία. Η
εργασία αποτελεί την υπαρξιακή δραστηριότητα του σύγχρονου ανθρώπου
και των ομάδων του για την ανάπτυξη αυτής της ίδιας της παγκόσμιας ‐
οικουμενικής φύσης του και όχι μόνο ένα μέσο για τη διατήρηση της ζωής του.
Βασικό και προσδιοριστικό στοιχείο της προσωπικότητας και της κοινωνικής
ταυτότητας του ατόμου είναι η θέση του μέσα στην παραγωγική διαδικασία,
μέσα στο πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων. Η εργασιακή κατάσταση, όπως
αντίστοιχα είναι το φύλο, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση κ.τ.λ.,
αποτελούν προσδιοριστικά στοιχεία της θέσης του σύγχρονου ανθρώπου στο
κοινωνικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι. Ακόμα, μέσα από τη διαδικασία της
εργασίας αποκτά το ίδιο το άτομο και η οικογένειά του ένα βασικό εισόδημα,
το οποίο αποτελεί μία κύρια πηγή εσόδων και με το οποίο μπορεί να
εξασφαλίσει την απόκτηση υλικών αγαθών και υπηρεσιών, αναγκαίων για
την καθημερινή του ζωή, την εξυπηρέτηση των προσωπικών αναγκών του και
της βελτίωσης της ποιότητας της ζωής του.
Κοινωνία: Σε μία κοινωνία, όπου τα ποσοστά απασχόλησης είναι αυξημένα
υπάρχει εύρρυθμη λειτουργία και κοινωνικά προβλήματα, όπως βία και
ρατσιστικές συμπεριφορές, δεν βρίσκονται σε έξαρση. Ενώ, οι σχέσεις μεταξύ
των μελλών της δεν στηρίζονται στην ανασφάλεια και στην καχυποψία και οι
ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο στα
πλαίσια για την απασχόληση ως βασικού εργαλείου καταπολέμησης της
φτώχειας και του αποκλεισμού στη βάση της νέας αντίληψης περί «ενεργού»
κοινωνικού κράτους.
Οικονομία: Κύρια στρατηγική κάθε κράτους είναι η αύξηση της
απασχόλησης, καθώς τα υψηλά ποσοστά απασχόλησης σε μια χώρα
επιφέρουν οικονομική ασφάλεια, ανάπτυξη και ευημερία. Επιπλέον, με την
αύξηση της απασχόλησης δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και
πραγματοποιείται ταυτόχρονα ένας μεγάλος αριθμός προσλήψεων
εργαζομένων από κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς. Με τη πραγματοποίηση
προσλήψεων συγκεντρώνουν παράλληλα οι εργαζόμενοι ένα εισόδημα στα
χέρια, το οποίο θα τους εξασφαλίσει την απόκτηση υλικών και άυλων αγαθών
. Έτσι, ενθαρρύνεται η κατανάλωση προϊόντων και υπηρεσιών, που έχει ως
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αποτέλεσμα την κυκλοφορία του χρήματος στην αγορά, η αποταμίευση και οι
επενδύσεις κεφαλαίων. Οι υψηλοί δείκτες απασχόλησης, όμως, σημαίνουν και
χαμηλά ποσοστά ανεργίας και έτσι το κράτος δεν χρειάζεται να καταβάλλει
επιδόματα σε ανέργους και χρηματικά ποσά σε προγράμματα κατάρτισης και
συγκεντρώνεται στη λήψη μέτρων κοινωνικής πρόνοιας, που ευνοούν τον
πολίτη
και
στην
προώθηση
της
παραγωγικότητας
και
της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Ως εισόδημα εννοούμε το σύνολο των αμοιβών που λαμβάνει κάποιος για τη
συμμετοχή του στην παραγωγική διαδικασία και αποτελεί βασικό στοιχείο της
μισθωτής απασχόλησης.

ΜΟΡΦΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Το εισόδημα διακρίνετε σε 4 μορφές :
•Στο μισθό: ο οποίος αποτελεί την αμοιβή του μισθωτού ως αντάλλαγμα για
την παροχή της εργασίας του στον εργοδότη, για ένα ορισμένο χρονικό
διάστημα. Ο μισθός σημαίνει ότι ο εργαζόμενος είναι ιδιοκτήτης της
ικανότητάς του να εργάζεται και, επομένως , για να προσφέρει αυτή την
ικανότητά του πρέπει να πάρει ένα τμήμα του προϊόντος που παράγεται ως
αμοιβή. Ο μισθός συνήθως είναι σε σχήμα (ωρομίσθιο, ημερομίσθιο, μηνιαίος
μισθός), ενώ τμήμα του μπορεί να είναι και σε είδος. Όλοι οι εργαζόμενοι
(μισθωτοί) δεν παίρνουν τον ίδιο μισθό γιατί αυτός εξαρτάται από το
επάγγελμα που ασκούν , από τα χρόνια υπηρεσίας , από το επίπεδο
εκπαίδευσης, από τη θέση που κατέχουν στην ιεραρχία της επιχείρησης, από
το μέγεθος της στην οποία εργάζονται και το ιδιοκτησιακό της καθεστώς και
πολλούς άλλους παράγοντες.
•Στο κέρδος: που αποτελεί την αμοιβή του επιχειρηματία, δηλαδή του
ιδιοκτήτη της επιχείρησης, και οφείλεται στο γεγονός ότι αυτός (ή αυτοί ) είναι
ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Το κέρδος θεωρείται ως αμοιβή του επιχειρηματία
για τον επιχειρηματικό κίνδυνο που αναλαμβάνει, καθώς και για την
οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας. Το κέρδος πρόκειται από την
διαφορά των εσόδων της επιχείρησης και των εξόδων αυτής, ενδέχεται δε να
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είναι και αρνητικό (ζημιά).
•Στον τόκο: δηλαδή την αμοιβή του ιδιοκτήτη ενός χρηματικού ποσού για τη
χρησιμοποίησης αυτού του ποσού από κάποιον άλλον. Ένας επιχειρηματίας
χρειάζεται χρηματικό κεφάλαιο για την ίδρυση, τη λειτουργία, ή την επέκταση
της επιχείρησής του. Τα κεφάλαια που διαθέτει συνήθως δεν επαρκούν και
καταφεύγει στην άντληση κεφαλαίων από τρίτους (ξένα κεφάλαια). Η
άντληση αυτή πραγματοποιείται με δάνεια που παίρνει κυρίως από τις
τράπεζες. Όταν η τράπεζα δίνει δάνειο στερείται ένα μέρος από τα κεφάλαια
της, αφού το παραχωρεί στον επιχειρηματία, με αποζημίωση βέβαια τον τόκο.
•Στο ενοίκιο: που αποτελεί το ποσό που πληρώνει κάποιος για τη χρήση ενός
ακίνητου ή κινητού πράγματος στον ιδιοκτήτη του ακινήτου ή του κινητού. Το
ενοίκιο αποτελεί εισόδημα για τον ιδιοκτήτη του ακινήτου ή του κινητού και
προέρχεται, ακριβώς, από τη σχέση ιδιοκτησίας που έχει.

ΟΦΕΛΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Τα οφέλη του εισοδήματος για το άτομο : Το εισόδημα που αποκτά το άτομο
αποτελεί αρχικά την ανταμοιβή για την εργασία που επιτελεί. Σε ψυχολογικό
επίπεδο δηλαδή, αποτελεί την «επιβράβευση» για την προσπάθεια που έχει
καταβάλει και το κίνητρο ίσως για ενδυνάμωση της προσπάθειας αυτής. Στο
βιοτικό επίπεδο το εισόδημα αποτελεί για κάθε άτομο το αναγκαίο χρηματικό
ποσό ώστε να ανταπεξέλθει στις βιοποριστικές του ανάγκες. Όλα τα
αναγκαία αγαθά για μια αξιοπρεπή διαβίωση στηρίζονται και εξαρτώνται απ
το εισόδημα.
Με το εισόδημα, παρέχεται στο άτομο η δυνατότητα για ενίσχυση της
οικονομικής του δύναμης. Η ενίσχυση αυτή μπορεί περαιτέρω να το οδηγήσει
στην επενδυτική δραστηριότητα με σκοπό το κέρδος, την προσωπική ανάδειξη
και εξέλιξη και τις καλύτερες οικονομικά συνθήκες διαβίωσης, μορφώσεις και
κοινωνικής ανέλιξης.
Τα οφέλη του εισοδήματος για τις επιχειρήσεις : Το εισόδημα‐καθαρό
κέρδος της επιχείρησης μέσω της φορολογίας δημιουργεί έσοδα στο κράτος
που με τη σειρά του επενδύει στην παιδεία και στις υποδομές του.
το βασικότερο όμως είναι ότι το εισόδημα των επιχειρήσεων επανεπενδύεται
από τις ίδιες βοηθώντας στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και
διοχετεύοντας εισοδήματα στο κοινωνικό σύνολο.
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Η ΚΥΚΛΙΚΗ ΡΟΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ)
Στις απλουστευμένες κοινωνίες οι φορείς της οικονομικής δραστηριότητας
είναι οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Τα νοικοκυριά ζητούν αγαθά και
υπηρεσίες και προσφέρουν παραγωγικούς συντελεστές. Στις αγορές για
παραγωγικούς συντελεστές τα νοικοκυριά ανταλλάσσουν με χρήμα τους
συντελεστές που διαθέτουν, αποκτώντας έτσι ένα χρηματικό εισόδημα. Τα
ποσά που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις στα νοικοκυριά αποτελούν
επιχειρηματικές δαπάνες που καλύπτουν το κόστος των προϊόντων. Τα
νοικοκυριά διαθέτουν ολόκληρο το χρηματικό τους εισόδημα για αγορά
αγαθών και υπηρεσιών, μετατρέποντας το έτσι σε καταναλωτική δαπάνη. Η
ανταλλαγή του χρήματος των νοικοκυριών με αγαθά και υπηρεσίες γίνεται
στις αντίστοιχες αγορές. Τα χρήματα που εισπράττουν με τον τρόπο αυτό οι
επιχειρήσεις από τα νοικοκυριά, αποτελούν τα έσοδα τους. Αν στις αμοιβές
των συντελεστών περιληφθούν και τα κέρδη των επιχειρήσεων, τότε οι
κυκλικές ροές αποτελούν πλήρη οικονομικά κυκλώματα. Με σταθερό το
επίπεδο απασχόλησης και παραγωγής στην οικονομία, το χρηματικό
εισόδημα των νοικοκυριών, δηλαδή η χρηματική αξία των υπηρεσιών που
προσφέρουν αυτά στην παραγωγική διαδικασία συν τα κέρδη τους, είναι ίσο
με την καταναλωτική τους δαπάνη για όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες που
αποκτούν. Η καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών είναι ίση με τα έσοδα
των επιχειρήσεων, τα οποία με τη σειρά τους είναι ίσα με τις επιχειρηματικές
τους δαπάνες συν τα κέρδη τους.
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Αποταμίευση και Επένδυση
Στο απλό μοντέλο της κυκλικής ροής της οικονομίας γίνεται η υπόθεση ότι τα
νοικοκυριά καταναλώνουν όλο τους το εισόδημα. Στη πράξη αυτό δεν
συμβαίνει, διότι ένα μέρος του εισοδήματος αποταμιεύεται.
Αποταμίευση θεωρείται εκροή από την κυκλική ροή του χρήματος, διότι το
εισόδημα που αποταμιεύεται δεν επιστρέφει στην ροή μέσω της κατανάλωσης
επομένως αποσύρεται από κύκλωμα. Οι εκροές μειώνουν το επίπεδο της
οικονομικής δραστηριότητας του συστήματος.
1. Αποταμίευση.(S) saving. Για παράδειγμα, όλοι ξέρουμε πως τα νοικοκυριά
δεν δαπανούν στο σύνολο του εισοδήματός τους και πως ένα μέρος από αυτό
το διατηρούν ως αποταμίευση. Αποταμίευση σημαίνει αποχή από την
τρέχουσα κατανάλωση και αύξηση της μελλοντικής κατανάλωσης. Τα
νοικοκυριά αποταμιεύουν ανοίγοντας έναν καταθετικό λογαριασμό σε μία
τράπεζα. Η αποταμίευση αποτελεί εκροή από το οικονομικό κύκλωμα καθώς
είναι εισόδημα που ελήφθη από το κύκλωμα, αλλά δεν επιστρέφει σε αυτό με
τη μορφή της καταναλωτικής δαπάνης. Αν τα νοικοκυριά δεν ξοδέψουν όλο
τους το εισόδημα, τότε οι επιχειρήσεις θα συσσωρεύουν απούλητα αποθέματα
αγαθών με αποτέλεσμα αργά ή γρήγορα να αναγκαστούν να μειώσουν την
παραγωγή τους. Μείωση της παραγωγής σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις θα
έχουν μικρότερη ανάγκη για συντελεστές της παραγωγής και επομένως
λιγότερα εισοδήματα θα διανείμουν στα νοικοκυριά. Γίνεται φανερό πως η
αποταμίευση περιορίζει την ποσότητα του χρήματος που κυκλοφορεί στην
οικονομία, γεγονός που περιορίζει την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών,
δηλαδή οδηγεί την οικονομία σε ύφεση.
2. Επένδυση (I) Investment. Όμως, οι επιχειρήσεις που πάντοτε αναζητούν
κεφάλαια, για να γίνουν πιο ανταγωνιστικές επιδιώκουν να δανειστούν από
τις τράπεζες που συγκεντρώνουν τις αποταμιεύσεις των νοικοκυριών. Οι
επιχειρήσεις με τα χρήματα που δανείζονται θα αγοράσουν μηχανήματα και
αλλά μέσα παραγωγής, ώστε να βελτιώσουν το κόστος και την ποιότητα της
παραγωγής τους. Αυτή η δαπάνη είναι γνωστή ως επένδυση και αποτελεί
εισροή στην οικονομία διότι αυξάνει τη ροή χρήματος στην οικονομία. Με την
προϋπόθεση ότι η αξία της συνολικής επένδυσης είναι ίση με την αξία της
αποταμίευσης, τότε η οικονομία βρίσκεται σε ισορροπία, διότι ότι χρήμα βγήκε
εκτός κυκλώματος με την αποταμίευση των νοικοκυριών επέστρεψε πίσω στο
κύκλωμα με την επένδυση των επιχειρήσεων. Στην συνέχεια θα δούμε άλλο
ένα ζευγάρι εισροών και εκροών που οφείλεται στη δράση του κράτους. Η
δράση αυτή αναπτύσσεται σε δύο πεδία: σε εκείνο της φορολόγησης και των
δημοσίων δαπανών.
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Φόροι και Δημόσια Δαπάνη
3. Φόροι (T)Taxes. Ένα μέρος του εισοδήματος των νοικοκυριών δεν φτάνει
στην κατανάλωση διότι έχει κρατηθεί από το κράτος μέσω του φορολογικού
συστήματος. Για παράδειγμα, ο ΦΠΑ μέσω των επιχειρήσεων καταλήγει στο
δημόσιο ταμείο. το ίδιο και ο φόρος εισοδήματος ο οποίος επιβάλλετε μία φορά
το χρόνο και αφαιρείται από το εισόδημα του νοικοκυριού. Γίνεται φανερό ότι
κάθε μορφής φορολόγησης αποτελεί έξοδος χρήματος από το οικονομικό
κύκλωμα, δηλαδή η φορολόγηση αποτελεί εκροή.
4. Δημόσιες Δαπάνες(G) Goverment. Όμως τι κάνουν οι κυβερνήσεις τους
φόρους που συγκεντρώνουν; Προφανώς οι φόροι αποτελούν την βασική πηγή
χρηματοδότησης των δαπανών του κράτους για την κάλυψη των κοινωνικών
αναγκών, όπως oι δαπάνες για δημόσια νοσοκομεία, σχολεία, άμυνα,
υποδομές κλπ. Οι δαπάνες αυτές του κράτους αποτελούν εισροή χρήματος στο
οικονομικό κύκλωμα διότι αυτές δημιουργούν νέα εισοδήματα και αυξάνουν
την χρηματική κυκλοφορία της οικονομίας. Και πάλι, προκειμένου η
οικονομία να είναι σε ισορροπία θα πρέπει αθροιστικά το σύνολο των εκροών
από την οικονομία να είναι ίσο με το σύνολο των εισροών.
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ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
Με τη μέθοδο της προστιθέμενης αξίας, αντί να υπολογίζεται η συνολική αξία
όλων των αγαθών και υπηρεσιών τελικής χρήσης, εκτιμώνται οι χρηματικές
αξίες που προστίθενται σε κάθε στάδιο της παραγωγής ενός προϊόντος και
στο τέλος βρίσκεται το σύνολό τους, το οποίο αποτελεί και την αξία του
τελικού εθνικού προϊόντος.
Για παράδειγμα, στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η διαδικασία
κατασκευής έτοιμων ρούχων και υπολογισμού της τελικής αξίας του εθνικού
προϊόντος με τη μέθοδο της προστιθέμενης αξίας και της συνολικής αξίας
κάθε σταδίου παραγωγής:

Συνολική αξία
κάθε σταδίου παραγωγής

Στάδιο παραγωγής

2.000.000

Προστιθέμενη αξία
κάθε σταδίου παραγωγής

2.000.000

βαμβακιού
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Στάδιο παραγωγής

1.500.000

3.500.000 (2.000.000

+
νήματος

Στάδιο παραγωγής

1.500.000)

3.000.000

6.500.000 (3.500.000

+
υφάσματος

Στάδιο παραγωγής

3.000.000)

4.000.000

10.500.000 (6.500.000

+
έτοιμων ρούχων

Συνολική αξία

4.000.000

10.500.000

10.500.000

προϊόντος

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, μπορεί να υπολογιστεί η αρχική αξία
του βαμβακιού, μετά η αύξηση της αξίας (=προστιθέμενη αξία) που
δημιουργείται, όταν ο βαμβάκι μετατρέπεται σε νήμα, κατόπιν η νέα αύξηση
της αξίας, όταν το νήμα γίνεται ύφασμα και τέλος η πρόσθετη αύξηση της
αξίας, όταν το ύφασμα μετατρέπεται σε ρούχα. Αν γίνει αυτό για όλα τα
αγαθά και τις υπηρεσίες, όχι μόνο για αυτά που είναι τελικής χρήσης, και
αθροιστούν οι προστιθέμενες αξίες σε όλα τα στάδια παραγωγής, το τελικό
άθροισμα θα ισούται με το εθνικό προϊόν, το οποίο μπορεί να υπολογιστεί
αλλιώς και με τη μέθοδο των τελικών αγαθών και αξιών.
Για να κατανοηθεί καλύτερα ο τρόπος υπολογισμού του εθνικού προϊόντος με
τη μέθοδο της προστιθέμενης αξίας, γίνεται χρήση του προηγούμενου απλού
αριθμητικού παραδείγματος. Έστω ότι σε μια οικονομία παράγεται μόνο ένα
τελικό αγαθό, τα έτοιμα βαμβακερά ρούχα και η παραγωγή τους περνά από
τα εξής στάδια: α) Στάδιο παραγωγής του βαμβακιού, β) Στάδιο παραγωγής
του νήματος γ) Στάδιο παραγωγής του υφάσματος δ) Στάδιο παραγωγής των
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έτοιμων ρούχων. Στον παραπάνω πίνακα παρουσιαζόταν η προστιθέμενη
αξία και η συνολική αξία κάθε σταδίου παραγωγής. Με βάση τα στοιχεία του
πίνακα, το εθνικό προϊόν θα ισούται συνεχώς με 10.500.000 ευρώ είτε
υπολογιστεί με τη μέθοδο της προστιθέμενης αξίας, είτε με τη μέθοδο της
τελικής δαπάνης. Στην πρώτη περίπτωση, πρέπει να αθροιστούν οι
χρηματικές

αξίες

που

δημιουργούνται

σε

κάθε

στάδιο

παραγωγής

(προστιθέμενες αξίες), ενώ στη δεύτερη περίπτωση να ληφθεί μόνο η
χρηματική αξία του τελικού προϊόντος.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
Ο λεγόμενος Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι έμμεσος φόρος που
επιβλήθηκε από το ʺΠαράγωγο Δίκαιοʺ του Κοινοτικού Δικαίου στα κράτη
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόμοιος όμως φόρος υφίσταται και σε
περίπου 30 κράτη εκτός Κοινότητας σε διάφορες ηπείρους.

Αντικείμενο του Φόρου
Αντικείμενο του φόρου σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κώδικα Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας είναι:
•Η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών, εφόσον πραγματοποιείται
από επαχθή αιτία στο εσωτερικό της χώρας από υποκείμενο στο φόρο που
ενεργεί με αυτή την ιδιότητα.
•Η εισαγωγή αγαθών στο εσωτερικό της χώρας.
•Η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών που πραγματοποιείται από επαχθή αιτία
στο εσωτερικό της χώρας από υποκείμενο στο φόρο , ο οποίος ενεργεί με αυτή
την ιδιότητα, ή από μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, όταν ο πωλητής
είναι υποκείμενος στο φόρο, εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος και
ενεργεί με αυτή την ιδιότητα και δεν απαλλάσσεται από το φόρο λόγω ύψους
πραγματοποιθέντος ετήσιου κύκλου εργασιών, σύμφωνα με τη νομοθεσία της
χώρας του, ούτε υπάγεται στις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου
13 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Οι διατάξεις αυτές αναφέρουν
πως

σε

περίπτωση

παράδοσης

αγαθών

μετά

από

εγκατάσταση

ή

συναρμολόγηση, με ή χωρίς δοκιμή λειτουργίας, ως τόπος παράδοσης
θεωρείται ο τόπος όπου γίνεται η εγκατάσταση ή η συναρμολόγηση.
Επιπλέον, η παράδοση αγαθών θεωρείται πως πραγματοποιείται στο
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εσωτερικό της χώρας, εφόσον πρόκειται για αγαθά, τα οποία αποστέλλονται ή
μεταφέρονται από τον προμηθευτή ή από άλλον που ενεργεί για λογαριασμό
του από άλλο κράτος‐μέλος στο εσωτερικό της χώρας και πληρούνται
σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
1.η παράδοση των αγαθών γίνεται προς υποκείμενο στο φόρο ή προς νομικό
πρόσωπο μη υποκείμενο στο φόρο, που καλύπτονται από την παρέκκλιση της
παραγράφου 2 του άρθρου 11 ή προς οποιοδήποτε άλλο μη υποκείμενο στο
φόρο πρόσωπο και
2.δεν πρόκειται για καινούργια μεταφορικά μέσα, ούτε για αγαθά που
παραδίδονται μετά από εγκατάσταση ή συναρμολόγηση, με ή χωρίς δοκιμή
λειτουργίας, από τον προμηθευτή ή για λογαριασμό του.

Υπολογισμός Φόρου
Παράδειγμα: ο κατασκευαστής αγοράζει την πρώτη ύλη στην τιμή 1,10 Ευρώ.
Έστω ότι ο Φ.Π.Α. είναι 10%. Στη συναλλαγή αυτή 1,00 Ευρώ είναι το τίμημα
και 10 λεπτά ο Φ.Π.Α. Ο προμηθευτής κατεργάζεται την πρώτη ύλη και
πουλάει το προϊόν στην τιμή του 1,43 Ευρώ. Από αυτό 1,30 Ευρώ είναι το
τίμημα και 0,13 ο Φ.Π.Α. Από τα 0,13 Ευρώ που οφείλει να αποδώσει ως Φ.Π.Α.
τα 0,10 τα έχει ήδη καταβάλει ο κατασκευαστής της πρώτης ύλης, οπότε ο
παραγωγός της ενδιάμεσης βαθμίδας οφείλει να αποδώσει πλέον μόνο τα
0.03, που αντιστοιχούν στην αξία που προστέθηκε στο προϊόν από την
επεξεργασία του.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Κατά το Γ΄ Τρίμηνο του 2011 στην Ελλάδα, βρήκαν
απασχόληση 89.611 άτομα, τα οποία ήταν άνεργα πριν από ένα έτος.
Παράλληλα, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, 38.522 άτομα μετακινήθηκαν από
τον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό σε θέσεις απασχόλησης.

Αντίθετα,

199.812 άτομα, τα οποία ένα χρόνο πριν ήταν απασχολούμενα, σήμερα είναι
άνεργα και άλλα 101.075

άτομα που ήταν απασχολούμενα, είναι πλέον

οικονομικά μη ενεργά. Επιπλέον, 114.535 άτομα, που πριν ένα έτος ανήκαν
στον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό, εισήλθαν στην αγορά εργασίας
αναζητώντας απασχόληση, αλλά είναι άνεργα. Εξετάζοντας την εξέλιξη του
αριθμού των απασχολουμένων, ανά τομέα της οικονομίας, παρατηρούμε ότι
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σε όλους τους τομείς παρατηρείται μείωση στον αριθμό των απασχολούμενων
σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Στον πρωτογενή τομέα η μείωση
ανέρχεται σε 8,6%, στο δευτερογενή 15,6% και στον τριτογενή 4,8%. Ενώ, το
ποσοστό των μισθωτών, το οποίο εκτιμάται σε 64,0% εξακολουθεί να είναι
χαμηλότερο του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία ανέρχεται
στο 80% του συνόλου των απασχολουμένων.

Αύξηση της απασχόλησης στον τουρισμό
Ο μόνος κλάδος που αντιστάθηκε στην ανεργία. Αύξηση της απασχόλησης
στον τουρισμό, τον Αύγουστο, δείχνουν τα στοιχεία μελέτης του Ινστιτούτου
Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που
προκύπτουν από την έρευνα του Ινστιτούτου, στα ελληνικά ξενοδοχεία το
Μάιο του 2011 εργάζονταν 111.900 άτομα και τον Αύγουστο 137.300. Όπως
διαπιστώνεται σε σχέση με το 2010, η απασχόληση το μήνα Μάιο κατά το
τρέχον έτος, εμφανίζεται αυξημένη κατά 0,23% και τον Αύγουστο κατά 8,59%.
Σε περιφερειακό επίπεδο, η μεγαλύτερη μείωση της απασχόλησης (‐19,4%)
καταγράφεται στην Αττική. Σημαντική άνοδος απασχολουμένων που
υπερβαίνει το 20%, καταγράφεται στις περιφέρειες του Νοτίου Αιγαίου και
των Ιονίων νήσων. Το γεγονός αυτό αντανακλά την πολύ καλή πορεία των
παραθεριστικών ξενοδοχείων της νησιωτικής χώρας κατά τους θερινούς
μήνες. Σημειώνεται ότι το 23,5% των εργαζομένων στα ελληνικά ξενοδοχεία
το μήνα Αύγουστο και το 21% το Μάιο ήταν αλλοδαποί.

Απασχόληση για 120.000 ανέργους σε έργα των δήμων
Την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει το πρόγραμμα αυτεπιστασίας
στους δήμους, που θα έχει ως αποτέλεσμα την απορρόφηση περίπου 120.000
ανέργων, επιβεβαίωσε σε συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Εσωτερικών κ. Τάσος
Γιαννίτσης. Τόσο ο κ. Γιαννίτσης όσο και ο υφυπουργός Εσωτερικών κ. Πάρις
Κουκουλόπουλος, έκαναν γνωστό ότι ως τα μέσα Ιανουαρίου 2012 θα έχουν
ολοκληρωθεί οι κατάλογοι με τους ανέργους από τον ΟΑΕΔ, που θα
συνταχθούν υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ, από τους οποίους οι δήμοι που
εκτελούν

έργα

αυτεπιστασίας

με

ίδιους

πόρους,

θα

μπορούν

να

προσλαμβάνουν προσωπικό. Εκτός τούτου, από την 1η Φεβρουαρίου 2012
αναμένεται να τεθεί σε πλήρη ισχύ το πρόγραμμα για την αυτεπιστασία που
θα χρηματοδοτηθεί με περίπου 2 δισ. ευρώ για την προσεχή τριετία. Με βάση
αυτό το πρόγραμμα εκτιμάται ότι θα απορροφηθούν περίπου 100.000 άνεργοι.
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Κάθε άνεργος, όπως έχει αποφασιστεί, θα μπορεί να κάνει 135 μεροκάματα το
χρόνο σε μικρά τεχνικά έργα των δήμων, έτσι ώστε να συμπληρώνει, εκτός
των άλλων, και το χρόνο συνταξιοδότησης.
Μειώνονται δραματικά οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης:
Μείωση κατά 20,93% των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης παρατηρείται
τον τελευταίο εννιάμηνο του 2011 σύμφωνα με τις νέες προσλήψεις που
κατατέθηκαν στα τμήματα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων. Αντίθετα οι
συμβάσεις μερικής απασχόλησης αυξήθηκαν κατά 3,96% ενώ κατά 12,17%
αυξήθηκε η εκ περιτροπής απασχόληση.
Αύξηση απασχόλησης στις ΗΠΑ
Οι εταιρείες πρόσθεσαν περισσότερες θέσεις εργασίας απ’ ότι αναμενόταν το
Δεκέμβριο, σημάδι ότι η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ κερδίζει δυναμική καθώς
οδεύει στο 2012 σύμφωνα με ιδιωτική έκθεση που βασίζεται στις μισθοδοσίες.
Οι θέσεις εργασίας αυξήθηκαν κατά 325 χιλ. έναντι αύξησης 204 χιλ. τον
προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με στοιχεία της ADP Employer Services. Οι
αναλυτές ανέμεναν αύξηση των θέσεων εργασίας κατά 178 χιλ.
Γερμανία: άνοδος ‐ ρεκόρ στην απασχόληση
Ο αριθμός των απασχολούμενων ξεπέρασε τα 41 εκατομμύρια για 1η φορά.
Την ώρα που οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαιτέρως
της ευρωζώνης πασχίζουν να περιορίσουν τον αριθμό των ανέργων σε
«ανεκτά» επίπεδα, η Γερμανία καταγράφει ιστορικό ρεκόρ στα ποσοστά
απασχολούμενων. Για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία της χώρας ο
αριθμός όσων απασχολούνται (ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας) έφτασε τα
41,04 εκατομμύρια το 2011 καταγράφοντας σημαντική αύξηση 1,3% σε σχέση
με τον αντίστοιχο αριθμό του 2010. Η ομοσπονδιακή στατιστική υπηρεσία
αναφέρει

ότι

η

θεαματική

βελτίωση

των

ποσοστών

απασχόλησης

συνοδεύτηκε από μια εξίσου ισχυρή ανάπτυξη του ακαθάριστου προϊόντος.
Πράγματι ο ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ την χρονιά που πέρασε αναμένεται
να κυμανθεί στο 3% εν μέσω αναιμικής ανάπτυξης αν όχι ύφεσης για την
υπόλοιπη ευρωζώνη. Η στατιστική υπηρεσία Destatis σημειώνει με έκδηλη
ικανοποίηση ότι η ανοδική πορεία της απασχόλησης στη Γερμανία αποτελεί
καρπό μιας σταθερής ανάπτυξης και της διατήρησης θέσεων εργασίας σε μια
αρνητική οικονομική συγκυρία. Ωστόσο, όπως σημειώνουν οικονομικοί
αναλυτές αλλά και ο διεθνής τύπος πίσω από αυτούς τους αριθμούς
κρύβονται σημαντικές «λεπτομέρειες». Καταρχάς το είδος της εργασίας που
αντιστοιχεί στα 41 εκατ. απασχολούμενων Γερμανών προφανώς δεν είναι
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ομοιόμορφα κατανεμημένο. Επιπλέον το οικονομικό θαύμα για το οποίο
επαίρεται η γερμανική κυβέρνηση δεν είναι τίποτε άλλο παρά η εφαρμογή της
«ατζέντας 2010» την οποία εισήγαγαν οι Σοσιαλδημοκράτες κατά τη θητεία
του Γκέρχαρχντ Σρέντερ. Η δέσμη μέτρων που υιοθέτησε το 2003 ο τότε
καγκελάριος περιλάμβανε νόμους για τη «μεταρρύθμιση της αγοράς
εργασίας» οι οποίοι υποχρέωναν τον άνεργο να αποδέχεται εργασία ακόμα
και με μισθό μικρότερο του ισχύοντος επιδόματος ανεργίας σε οποιοδήποτε
εργοδότη

εντός

της

χώρας,

καθιστούσαν

δυσκολότερη

τη

χορήγηση

επιδόματος ανεργίας και προωθούσαν τις ελαστικές σχέσεις εργασίας με
λίγες ώρες απασχόλησης απαλλάσσοντας τον εργοδότη από τις ασφαλιστικές
εισφορές. Επίσης η ίδια «ατζέντα» αύξησε σταδιακά τα όρια συνταξιοδότησης
τα οποία από το 2012 έχουν καθοριστεί για το 67ο έτος της ηλικίας του
εργαζόμενου.

Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Από ένα σύνολο 950.000 επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, οι μικρές
επιχειρήσεις –όσες, δηλαδή, απασχολούν από 0 έως 10 άτομα– είναι το 97%.
Στις επιχειρήσεις αυτές συγκεντρώνεται το 57% της απασχόλησης στον
ιδιωτικό τομέα, ενώ παράγονται τα δύο τρίτα περίπου της συνολικής
προστιθέμενης αξίας. Τα στοιχεία αυτά, ωστόσο, διαβάζονται και αντίστροφα.
Υπάρχει, με άλλα λόγια, ένα ποσοστό 3% από επιχειρηματικές μονάδες
μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, στις οποίες συγκεντρώνεται το 43% της
απασχόλησης

και

παράγεται

το

ένα

τρίτο

περίπου

της

συνολικής

προστιθέμενης αξίας. Ένα από τα τυπικά και εμφανή εκ πρώτης όψεως
γνωρίσματα της ελληνικής οικονομίας είναι ο πολυκερματισμός της ίδιας της
οικονομικής δραστηριότητας σε ένα πλήθος μικρών επιχειρηματικών
μονάδων. Με βάση αυτά τα διαθέσιμα στοιχεία, η ελληνική οικονομία
εμφανίζεται χωρισμένη σε δύο τομείς: αφενός, έναν ολιγοπωλιακό, που
κυριαρχείται από άποψη μεγέθους από επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας, τόσο
από την άποψη του προσωπικού που απασχολούν όσο και από την άποψη του
κύκλου εργασιών, και αφετέρου, σε έναν «ανταγωνιστικό» και οπωσδήποτε
καχεκτικό τομέα που συναπαρτίζεται από επιχειρήσεις πολύ μικρής
κλίμακας,

τόσο

από

την

άποψη

του

προσωπικού

–ο

μέσος

όρος

απασχολούμενων ανά επιχείρηση είναι δύο άτομα– όσο και από την άποψη
του κύκλου εργασιών. Η δομή της απασχόλησης στις μικρές επιχειρήσεις είναι
δεμένη με την καχεξία αυτού του ανταγωνιστικού τομέα. Για παράδειγμα,
στις επιχειρήσεις αυτές συναντάμε την παραδοσιακή για την ελληνική δομή
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απασχόλησης ευελιξία: τα ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά απασχόλησης των
συμβοηθούντων και μη αμειβόμενων μελών, ενώ παραδόξως, οι πιο
μοντέρνες μορφές ευελιξίας –μερική απασχόληση, διευθέτηση χρόνου,
ενοικίαση εργαζομένων– είναι συχνότερη στις μεγάλες επιχειρήσεις του
ολιγοπωλιακού τομέα. Επιπρόσθετο σημάδι της καχεξίας αυτής είναι οι κατά
κανόνα χαμηλές αμοιβές και οι λιγοστές ευκαιρίες σταδιοδρομίας και
ανέλιξης. Η υποβαθμισμένη θέση των μικρών επιχειρήσεων και των
απασχολουμένων σε αυτές είναι χρόνιο χαρακτηριστικό της ελληνικής
οικονομίας εδώ και αρκετές δεκαετίες και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του
αναπτυξιακού προτύπου και της οικονομικής πολιτικής που το έχει στηρίξει.
Η ύφεση στην οποία εδώ και ενάμιση χρόνο έχει εισέλθει η ελληνική
οικονομία έχει χειροτερεύσει ακόμα περισσότερο τη θέση των μικρών
επιχειρήσεων. Σε έρευνες που έχει διενεργήσει το Ινστιτούτο Μικρών
Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ τα ευρήματα μιλούν, θα λέγαμε, από μόνα τους.
Έτσι, εκτός από τη ραγδαία πτώση στον κύκλο εργασιών, σε 7 από τις 10
επιχειρήσεις έχει παρατηρηθεί μείωση στη ζήτηση για τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες που προσφέρουν, ενώ 6 στις 10 επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει σε
μείωση των παραγγελιών προς τους προμηθευτές τους. Ως προς την
απασχόληση, η επεξεργασία των ευρημάτων έδειξε ότι για το τελευταίο
οκτάμηνο του 2009 υπήρξε απώλεια (απολύσεις) 110.000 περίπου θέσεων
απασχόλησης, ενώ για το πρώτο εξάμηνο του 2010 προβλέπεται ότι θα
υπάρξει απώλεια άλλων 60.000 θέσεων απασχόλησης. Η συμπεριφορά,
ωστόσο, διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης.
Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό των απολύσεων αυξάνει όσο αυξάνει το
μέγεθος της επιχείρησης, ενώ αντίθετα οι μικρές επιχειρήσεις δείχνουν να
αντιστέκονται στην αναγκαστική «λύση» των απολύσεων. Η αντίσταση αυτή
είναι πλασματική, καθώς κρύβει μια διαφορετική και πιο δυσοίωνη
πραγματικότητα: η απόλυση ενός εργαζομένου στη μικρή επιχείρηση είναι
ταυτόχρονη και συνώνυμη με το κλείσιμο της ίδιας της επιχείρησης.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η εργασία αυτή όμως στοχεύει και στην απάντηση των ερωτημάτων και των
προβληματισμών που δημιουργήθηκαν προηγουμένως.
Η ανεργία απʹ τη μία, όπως συμπεραίνεται από τα παραπάνω, είναι η
κατάσταση ενός ατόμου, που, ενώ είναι ικανό, πρόθυμο και διαθέσιμο να
απασχοληθεί, δεν δύναται να βρει εργασία και χωρίζεται στην ανεργία τριβής,
στην εποχιακή, στη διαρθρωτική και σε αυτή την ανεπαρκούς ζήτησης. Η
ανεργία έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες τόσο στο άτομο, αφού περιορίζει τις
οικονομικές του δυνατότητες όσο και στην οικονομική και κοινωνική
κατάσταση

μιας

χώρας,

καθώς

μέσω

αυτής

γεννούνται

κοινωνικά

προβλήματα, όπως η βία και ο ρατσισμός και το κράτος είναι υποχρεωμένο να
χορηγεί επιδόματα στους ανέργους και να υποβαθμίζει άλλες δικές του
οικονομικές ανάγκες. Το κράτος, όμως, μπορεί να προχωρήσει στην
καταπολέμησή της με τη χρήση νομισματικών και δημοσιονομικών μέτρων,
πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την υγιή ανάπτυξη της οικονομίας
μιας χώρας.
Η απασχόληση, από την άλλη, είναι η ονομασία της μισθωτής εργασίας και
διακρίνεται στην μερική και στην πλήρη. Μέσω αυτής και του εισοδήματος
προκύπτουν πολλαπλά οφέλη, όπως η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της
ποιότητας ζωής των ατόμων, η αύξηση της κατανάλωσης και η δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας. Με τη μέθοδο της προστιθέμενης αξίας υπολογίζεται
η τελική αξία του εθνικού προϊόντος με την εκτίμηση των αξιών που
προστίθενται σε κάθε στάδιο της παραγωγής.
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Προβληματισμοί:
¾ 1.Τι είναι η ΕΚΕ και γιατί είναι απαραίτητη?
¾ 2.Με ποιους τρόπους εφαρμόζεται η ΕΚΕ?
¾ 3.Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την ανάπτυξη απολογισμού
ΕΚΕ?
¾ Τι είναι το ΣΠΔ και ποια η εφαρμογή του?
¾ 5.Τι είναι το πρόγραμμα ISO 2600?
¾ 6.Τι προϋποθέτει η νομοθεσία για τις επιχειρήσεις?
¾ 7.Παραδείγματα επιχειρήσεων που εφαρμόζουν τα πρότυπα ΕΚΕ
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Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική και οικονομική μονάδα, η οποία
συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής με σκοπό την
παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών, και τη διάθεσή τους στους καταναλωτές.
Με άλλα λόγια, σκοπός μιας επιχείρησης είναι η παραγωγή αγαθών για την
κάλυψη των ανθρώπινων αναγκών.
Ως κοινωνική οργάνωση, μια επιχείρηση δημιουργεί την ανάγκη της
συλλογικής δράσης, και των κοινωνικών και επαγγελματικών σχέσεων. Μέσα
σε
αυτήν,
πλήθος
συμφερόντων
γίνονται
συχνά
αντικείμενο
διαπραγμάτευσης και ίσως και σύγκρουσης. Ως κοινωνικός θεσμός, η
επιχείρηση αποτελεί τον βασικό πυλώνα της κοινωνίας. Η ανάπτυξη, η
ευημερία και η κοινωνική δικαιοσύνη συνδέονται άμεσα με αυτή. Για το λόγο
αυτό, η λειτουργία κάθε επιχείρησης ορίζεται μέσω μίας σειράς νόμων και
κανόνων.
Ολόκληρο το οικονομικό σύστημα λειτουργεί με αντικειμενικό σκοπό την
ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών. Αυτό το πετυχαίνει με την
παραγωγή και διανομή των αγαθών που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες
των ανθρώπων. Οποιοσδήποτε οικονομικός οργανισμός, ιδιωτικός ή δημόσιος,
ακόμη και η πλέον μεμονωμένη μικρή επιχείρηση θεωρείται υποσύστημα
αυτού του οικονομικού συστήματος. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι κάθε
επιχείρηση (ή οργανισμός) δέχεται πόρους (εισροές) από το ευρύτερο
περιβάλλον (φυσικό ‐ κοινωνικό ‐ οικονομικό) και τους μετατρέπει σε αγαθά
(εκροές), συμμετέχοντας στην προσπάθεια ικανοποίησης του αντικειμενικού
σκοπού της.
Με την παραγωγή και διανομή των αγαθών η επιχείρηση ικανοποιεί τους
στόχους των μελών της, που είναι όμως και κοινωνικοί στόχοι. Με αυτήν την
έννοια είναι δυναμική η σχέση της επιχείρησης με το περιβάλλον της και
καθοριστική για τη συμπεριφορά της.
Οι παράγοντες που αποτελούν το περιβάλλον της επιχείρησης σίγουρα
επιδρούν στον τρόπο λειτουργίας της, ένας ‐ ένας χωριστά, αλλά και σε
πλήρη αλληλεξάρτηση ως «Σύστημα Περιβάλλον».
Οι οικονομικοί παράγοντες είναι το βασικότερο στοιχείο του περιβάλλοντος
και η επίδραση τους έχει καθοριστική σημασία για την ίδρυση, την ανάπτυξη
και την αποτελεσματικότητα της οικονομικής μονάδας. Οι αγορές από τις
οποίες εφοδιάζεται τους παραγωγικούς πόρους όπως και αυτές στις οποίες
διαθέτει τα προϊόντα της βρίσκονται στο περιβάλλον της. Το ίδιο και το
σύνολο των υπηρεσιών του τριτογενούς τομέα παραγωγής (τράπεζες κτλ.),
που βοηθάει όλο το πρόγραμμα δράσης της επιχείρησης.
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Οι επιχειρηματίες, οι προμηθευτές, οι πελάτες, τα διοικητικά στελέχη, οι
διάφορες υπηρεσίες κτλ. αποτελούν ομάδες συμφερόντων, οι οποίες επιδρούν
σημαντικά στον τρόπο λειτουργίας και ανάπτυξης της επιχείρησης, με στόχο
την ικανοποίηση δικών τους συμφερόντων. Οι επιχειρηματίες επιδιώκουν
υψηλά κέρδη και κοινωνική προβολή μέσα από την κερδοφόρα πορεία και την
καλή φήμη της επιχείρησης τους. Οι χρηματοδότες επιζητούν ασφάλεια των
κεφαλαίων τους και υψηλά κέρδη. Οι προμηθευτές επιζητούν καλή
συνεργασία, φερέγγυες και διαρκείς συναλλαγές. Οι πελάτες επιζητούν
ποιότητα, καλές τιμές και εξυπηρέτηση. Το κράτος απαιτεί την είσπραξη
φόρων και εισφορών καθώς και τη συμμόρφωση στους νόμους.
Το περιβάλλον όμως συνεχώς εξελίσσεται ως προς την τεχνολογία, τη
νομοθεσία, τις καταναλωτικές συνήθειες κτλ. Έτσι οι επιχειρήσεις,
προκειμένου να επιβιώνουν και να αναπτύσσονται, πρέπει να
παρακολουθούν τις εξελίξεις αυτές και εγκαίρως να προσαρμόζονται.
Όσες το κατορθώνουν μεγεθύνονται, ελαχιστοποιούν το κόστος παραγωγής
και τελικά επιβιώνουν. Οι υπόλοιπες συρρικνώνονται και λόγω του
ανταγωνισμού σταματούν τη λειτουργία τους. Το φαινόμενο αυτό οι
οικονομολόγοι το αποκαλούν «δημιουργική καταστροφή».

Σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, που η οικονομική αβεβαιότητα είναι
διάχυτη σε όλο το κοινωνικό σύνολο, τόσο η κοινωνία όσο και οι ίδιες οι
εταιρείες είναι πιο ευάλωτες σε οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. Οι
εταιρείες, ως ενεργό μέρος της κοινωνίας και μέσω επενδύσεων σε δράσεις
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, οφείλουν να αναζητήσουν νέους τρόπους
επιχειρείν, που να τους μειώνουν σημαντικά το λειτουργικό κόστος και να
ενισχύουν το κοινωνικό και περιβαλλοντικό τους προφίλ. Επίσης με αυτό τον
τρόπο, κάθε επιχείρηση συμβάλλει στην ομαλή και προοδευτική λειτουργία
του οικονομικού συστήματος. Σε αυτό το σημείο λοιπόν, αξίζει να αναφερθεί η
ανάγκη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
Ο όρος Εταιρική κοινωνική ευθύνη αναφέρεται στις ενέργειες των
επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην συμβολή αντιμετώπισης ζητημάτων σε
όλα τα στοιχεία του περιβάλλοντος μιας επιχείρησης.
Με τον όρο «στοιχεία του περιβάλλοντος» εννοούμε τους παράγοντες αυτούς
που αποτελούν συνθετικά στοιχεία τόσο του γενικού (εξωτερικού)
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περιβάλλοντος, όσο και του ειδικού (εσωτερικού) περιβάλλοντος της
επιχείρησης.
Στο γενικό (εξωτερικό) περιβάλλον εντάσσονται :

Το Οικονομικό περιβάλλον: Περιλαμβάνει τις δομές της οικονομίας, τους
ρυθμούς ανάπτυξης, τους δείκτες τους σχετικούς με τον πληθωρισμό, την
απασχόληση, το δημόσιο χρέος κτλ., την πορεία της κεφαλαιαγοράς και των
εισοδημάτων, το βαθμό παρέμβασης του κράτους στην οικονομία, το
φορολογικό σύστημα, τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις κτλ.

Το Νομικό περιβάλλον: Περιλαμβάνει τους νόμους, σύμφωνα με τους
οποίους λειτουργεί η επιχείρηση, οι συναλλαγές, οι εργασιακές σχέσεις κτλ.

Το Κοινωνικό περιβάλλον: Περιλαμβάνει την «κοινωνική οργάνωση της
χώρας», μέσα στην οποία είναι ενταγμένες όλες οι κοινωνικές ομάδες οι
οποίες επιδρούν στη λειτουργία της και την εξέλιξη της. Οι επιλογές τους
επηρεάζουν άμεσα τη διαδικασία παραγωγής και διανομής του προϊόντος.
Στοιχεία αυτού του παράγοντα μπορούν να θεωρηθούν ακόμη τα
δημογραφικά χαρακτηριστικά μίας χώρας, το συνδικαλιστικό της κίνημα κτλ.

Το Τεχνολογικό περιβάλλον: Περιλαμβάνει την πλέον «ορατή» επίδραση του
εξωτερικού περιβάλλοντος στην επιχείρηση. Επηρεάζει ποιοτικά και ποσοτικά
τη φύση και την απόδοση του εξοπλισμού της και των εργαζομένων, το είδος
των προϊόντων και των υπηρεσιών.

Το Πολιτισμικό περιβάλλον: Περιλαμβάνει τα εθνολογικά και λαογραφικά
χαρακτηριστικά μιας κοινωνίας, τα ήθη και τα έθιμα, τις παραδόσεις, τη
θρησκεία και ό,τι έχει σχέση με το σύστημα αξιών που την εκφράζει.

Το Πολιτικό περιβάλλον: Περιλαμβάνει το θεσμικό πλαίσιο, σύμφωνα με το
οποίο λειτουργεί το κράτος (π.χ εισοδηματική πολιτική, νομισματική πολιτική
κτλ. Κυβερνητικές και Πολιτικές αποφάσεις).
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Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις αποτελούν οντότητες οι οποίες είναι άρρηκτα
συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται,
επηρεάζοντας και επηρεαζόμενες από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου
δράσης τους. Οφείλουν επομένως να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους
αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Να σέβονται δηλαδή
τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας (τον σεβασμό
προς τον άνθρωπo ‐ την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την παροχή ίσων
ευκαιριών, τον σεβασμό στο περιβάλλον που κληρονομήσαμε και την
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής).
ʹʹΗ κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων είναι μια πολυδιάστατη έννοια, την
οποία δεν είναι εύκολο να αποσαφηνίσουμε. Επηρεάζει και τους τρεις
πυλώνες της αειφόρου ανάπτυξης, δηλαδή τον οικονομικό, τον κοινωνικό και
τον περιβαλλοντολογικό.
Προσπαθώντας μια προσέγγιση θα λέγαμε ότι οι υπεύθυνοι επιχειρηματίες
πρέπει να:
‐ Μεταχειρίζονται τους πελάτες τους, τους συνεργάτες τους και τους
ανταγωνιστές τους με εντιμότητα και διαφάνεια.
‐ Ενδιαφέρονται για την υγεία, την ασφάλεια και γενικά την καλή κατάσταση
των .υπαλλήλων και των καταναλωτών.
‐ Παρακινούν το εργατικό δυναμικό τους, με εκπαίδευση και ανάπτυξη
ευκαιριών.
‐ Ενεργούν ως «καλοί πολίτες» στις κοινωνίες όπου δραστηριοποιούνται.
‐ Σέβονται τις φυσικές πηγές και το περιβάλλον, χρησιμοποιώντας τα με
αποτελεσματικότερο τρόπο, Π.χ. οικολογικά.
‐ Παράγουν λιγότερα σκουπίδια και ατμοσφαιρική ρύπανση.
‐ Προστατεύουν τη φήμη της επιχείρησής τους, η οποία κινδυνεύει όταν
χρησιμοποιούν
καταστροφές.

παιδική

εργασία

ή

προκαλούν

περιβαλλοντολογικές

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει μια πετυχημένη εσωτερική αγορά με
ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών προς όφελος, μεταξύ άλλων,
των καταναλωτών. Για να μπορούν οι καταναλωτές παντού στην ΕΕ να
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αγοράζουν ασφαλή προϊόντα και υπηρεσίες με σαφείς όρους και χωρίς
εκπλήξεις ,η ΕΕ θέσπισε ένα νομικό πλαίσιο για την πολιτική των
καταναλωτών. Σκοπός των νομοθετικών και των λοιπών μέτρων είναι να
προωθήσουν τα συμφέροντα, την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών
στην εσωτερική αγορά, να διασφαλίσουν ότι λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα
προβλήματα των καταναλωτών σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ και να
συμπληρώσουν την εθνική πολιτική για τους καταναλωτές στα κράτη μέλη.
Κατά πρώτον, οι κατασκευαστές είναι υπεύθυνοι για τη διάθεση μόνο
ασφαλών προϊόντων στην αγορά. Εάν δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση,
αυτήν την υποχρέωση αναλαμβάνει ο αντιπρόσωπός τους στην ΕΕ ή ο
εισαγωγέας. Κανένα προϊόν που τίθεται στη διάθεση των καταναλωτών δεν
πρέπει να ενέχει κινδύνους, ή τουλάχιστον όχι περισσότερους από τους
ελάχιστους που μπορεί να ενέχει η χρήση του προϊόντος υπό κανονικές ή
προβλέψιμες συνθήκες. Κατά δεύτερον, οι καταναλωτές οφείλουν, στο μέτρο
του δυνατού, να ενημερώνονται τακτικά σχετικά με την ασφάλεια των
προϊόντων που αγοράζουν.
Η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων, έτσι όπως την εξετάζουμε, σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, αποτελεί εθελοντική δράση των επιχειρήσεων. Η
αυτορύθμιση και η ρύθμιση με συνεργασίες θεωρούνται θα ταιριαστά και
αποτελεσματικά εργαλεία από την παραδοσιακή νομοθεσία. Στη Σύνοδο
Κορυφής της Λισαβόνας, το Μάρτη του2000, οι Ευρωπαίοι ηγέτες έλαβαν μια
αντιφατική απόφαση. Μίλησαν για το όραμα της Ευρώπης για το 2010,
στοχεύοντας σε μια άκρως ανταγωνιστική και δυναμική, βασισμένη στη
γνώση παγκόσμια οικονομία, ικανή να διασφαλίσει την αειφόρο ανάπτυξη με
περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη κοινωνική
συνοχή. Η Σύνοδος της Λισαβόνας έθεσε την Κοινωνική Ευθύνη των
Επιχειρήσεων μέσα στη θεματολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνοντας
έκκληση στις επιχειρήσεις να δείξουν την κοινωνική ευθύνη τους, όσον αφορά
στις καλύτερες πρακτικές, τη διά βίου εκπαίδευση, την οργάνωση εργασίας,
τις ίσες ευκαιρίες, τον κοινωνικό αποκλεισμό και την αειφόρο ανάπτυξη.
Ο αποτελεσματικός συνδυασμός των τριών στόχων που τέθηκαν στη
Λισαβόνα, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, η κοινωνική
συνοχή και η προστασία του περιβάλλοντος απαιτούν συντονισμένη
στρατηγική, που θα σχεδιαστεί, θα εφαρμοστεί και θα εκτιμηθεί από πολλούς
εταίρους. Βέβαια, η βασική ευθύνη ανήκει στις επιχειρήσεις. Αυτές
δημιουργούν τον πλούτο, τις θέσεις εργασίας, την επάρκεια προϊόντων και
υπηρεσιών για τους καταναλωτές. Ωστόσο, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πρέπει
να δημιουργήσουν και να διασφαλίσουν το κατάλληλο περιβάλλον και τις
κατάλληλες συνθήκες, ώστε οι επιχειρηματίες να εξαντλήσουν τη
δημιουργικότητά
τους,
σε
συνδυασμό
με
την
κοινωνική
και
περιβαλλοντολογική τους ευθύνη.
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Τα όσα συζητήθηκαν στη Λισαβόνα δε μας καλύπτουν ως καταναλωτές.
Πιστεύουμε και παλεύουμε για την εφαρμογή μιας ευρωπαϊκής νομοθεσίας, η
οποία θα διασφαλίζει τα ελάχιστα όρια κοινωνικής ευθύνης και θα θέτει τις
απαιτήσεις, βασισμένη σε ένα ανεξάρτητο σύστημα επαλήθευσης, το οποίο θα
έχει συναποφασιστεί από όλους τους εταίρους και δε θα έχει επιβληθεί από τη
βιομηχανία.
Επιχειρήσεις πλέον σε όλο τον κόσμο και οι εμπλεκόμενοι φορείς τους,
συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο την ανάγκη για παροχές μιας
κοινωνικά υπεύθυνης συμπεριφοράς. Η Επίδοση ενός οργανισμού σε σχέση με
την κοινωνία στην οποία ενεργεί και με τον αντίκτυπο της στο περιβάλλον
έχει γίνει ένα κρίσιμο μέρος μέτρησης της συνολικής επίδοσης του και της
ικανότητας του να συνεχίσει να λειτουργεί αποτελεσματικά. Αυτό, εν μέρει,
αντανακλά την αυξανόμενη αναγνώριση της ανάγκης να διασφαλίσουμε υyιή
οικοσυστήματα, κοινωνική δικαιοσύνη και καλή διοίκηση των Επιχειρήσεων.
Μακροπρόθεσμα, όλες οι δραστηριότητες των οργανισμών βασίζονται στην
υγεία των οικοσυστημάτων του κόσμου.
Οι οργανισμοί αυτοί υπάγονται σε μεγάλους ελέγχους από διάφορα
ενδιαφερόμενα μέρη τους, συμπεριλαμβανομένων και των πελατών ή των
καταναλωτών, των εργαζομένων και των συνδικάτων τους, τα μέλη, των
κοινοτήτων, μη κυβερνητικές οργανώσεις, φοιτητές, χρηματοδότες, χορηγούς,
Επενδυτές, εταιρίες και άλλοι.
Η αντίληψη και η Πραγματικότητα της επίδοσης ενός οργανισμού στην
κοινωνική υπευθυνότητα μπορεί, μεταξύ των άλλων, να επηρεάσει:
‐ Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
‐ Τη φήμη του
‐ Την ικανότητά του να ελκύει και να διατηρεί, εργαζόμενους ή μέλη, πελάτες
ή Χρήστες
‐ Τη διατήρηση του ηθικού, της δέσμευσης και της παραγωγικότητας των
εργαζομένων‐Την άποψη Επενδυτών, χρηματοδοτών, χορηγών και τον
οικονομικό τομέα
‐Τη σχέση του με άλλες εταιρείες, κυβερνήσεις, τα μέσα ενημέρωσης,
προμηθευτές, άλλους οργανισμούς, πελάτες και με το χώρο στον οποίο
ενεργεί. Το Διεθνές Πρότυπο Ι50 26000 παρέχει οδηγίες σχετικά με τις βασικές
αρχές της Κοινωνικής υπευθυνότητας, τα βασικά θέματα και τα ζητήματα
που αφορούν αυτών.
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Επίσης, πληροφορεί για τους τρόπους ενσωμάτωσης
της κοινωνικά υπεύθυνης συμπεριφοράς. Στις ήδη υφιστάμενες στρατηγικές
των επιχειρήσεων, στα συστήματα, τα πρακτικά και τις διαδικασίες. Το
Διεθνές Πρότυπο ISO 26000 έχει ως σκοπό να φανεί χρήσιμο για όλους τους
τύπους των οργανισμών, του ιδιωτικού, δημοσίου, και μη κερδοσκοπικού
τομέα, ανεξαρτήτως μεγέθους, είτε λειτουργούν σε αναπτυγμένες ή
αναπτυσσόμενες Χώρες. Ενώ δεν είναι όλα τα μέρη του Διεθνούς Προτύπου
ISO 26000 το ίδιο Χρηστικά σε όλους τους τύπους οργανισμών, όλα τα βασικά
θέματα είναι κοινά για όλες τις επιχειρήσεις. Είναι μεμονωμένη η
υπευθυνότητα που έχει η κάθε επιχείρηση να εντοπίσει η είναι κρίσιμο και
σημαντικό για να αντιμετωπίσει μέσω των δικών της εκτιμήσεων και μέσα
από το διάλογο με τους ενδιαφερόμενους. Κάθε επιχείρηση ενθαρρύνεται να
γίνει πιο υπεύθυνη κοινωνικά με το να χρησιμοποιεί το Διεθνές πρότυπο ISO
26000, λαμβάνοντας υπόψη της τα συμφέροντα των ενδιαφερόμενων, με το να
συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία και να σέβεται τους διεθνής
κανόνες συμπεριφοράς. Αναγνωρίζοντας πως οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε
διάφορα στάδια για ων κατανόηση και ων ενσωμάτωση ως κοινωνικής
υπευθυνότητας, αυτό το Διεθνές πρότυπο προορίζεται για Χρήση τόσο από
αυτούς που ξεκινούν να ασχολούνται τώρα με το ζήτημα ως κοινωνικής
ευθύνης, όσο και από αυτούς που είναι εξοικειωμένοι με ων εφαρμογή .
• Η κοινωνική υπευθυνότητα είναι θέμα ως εταιρείας
ή του οργανισμού για τις επιδράσεις των αποφάσεων και των δραστηριοτήτων
ως στην κοινωνία και στο περιβάλλον, μέσω μια διαφανούς και ηθικής
συμπεριφοράς
• Συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της υγείας και
της ευημερίας της κοινωνίας.
• Λαμβάνει υπόψη. τις προσδοκίες των συμμετοχών.
• Είναι σύμφωνα με τον εφαρμόσιμο νόμο και σύμφωνος
με τους διεθνείς κανόνες ως συμπεριφοράς και
• Είναι ενσωματωμένος σε όλη ων οργάνωση και έχει διαχυθεί σε
όλους τους εργαζομένους.

Επτά βασικές αρχές
Υπάρχουν βασικά επτά αρχές που διέπουν την κοινωνική υπευθυνότητα:
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• Υπευθυνότητα
• Διαφάνεια.
• Ηθική συμπεριφορά.
• Σεβασμός
των ενδιαφερόντων Συμμέτοχων
• Σεβασμός του κρατικού δικαίου
• Σεβασμός των διεθνών κανόνων του
• Σεβασμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα συμπεριφοράς. Για να αξιολογήσει
κανείς, μια οργάνωση/εταιρεία πρέπει να θεωρήσει τα εξής θέματα ως
πυρήνες:.
• Διακυβέρνηση.
• Ανθρώπινα δικαιώματα.
•Πρακτικές στον εργασιακό Χώρο
• Περιβάλλον
• Λειτουργούσες πρακτικές μέσα στον οργανισμό
• θέματα καταναλωτών.
• Κοινοτική συμμετοχή και ανάπτυξη.

Μια οργάνωση πρέπει να εξετάσει επίσης δύο θεμελιώδης πρακτικές της
κοινωνικής υπευθυνότητας:
1. Αναγνώριση ως κοινωνικής υπευθυνότητας, μέσα
στη σφαίρα επιρροής.
2. Προσδιορισμός και δέσμευση των συμμέτοχων. Οι οργανώσεις σε όλο τον
κόσμο, και οι συμμέτοχοί τους, γίνονται όλο και περισσότερο ενήμεροι για τα
οφέλη ως κοινωνικής υπευθυνότητας των εταιριών/οργανισμών. Ο κύριος
στόχος ως κοινωνικής υπευθυνότητας
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είναι η συμβολή στην βιώσιμη ανάπτυξη.

Μέσα από το περιβαλλοντικό

πρίσμα, μια ολοκληρωμένη εταιρική στρατηγική μπορεί να εξοικονομήσει
στην

εταιρεία

κόστος,

ενώ

ταυτόχρονα

μπορεί

να

αναδείξει

τον

περιβαλλοντικό της χαρακτήρα και να συμβάλει στον περιορισμό του
φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Εκπεμπόμενοι ρύποι συνδέονται άμεσα
με την ενέργεια που καταναλώνεται για τη λειτουργία των επιχειρήσεων.
Ακόμα και οι απλέs τακτικέs που αφορούν την αλλαγή της συμπεριφοράς των
εργαζομένων

(αλλαγή

ηλεκτρονικών

συσκευών

λαμπτήρων,
σε

ώρες

απενεργοποίηση
μη

λειτουργία

ηλεκτρικών

κτλ.)

μπορούν

και
να

εξοικονομήσουν 2%‐4% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και
παράλληλα μείωση κόστους. Η υλοποίηση μιας τέτοιας στρατηγικής θα
πρέπει να γίνεται σταδιακά, ενώ οι στόχοι που τίθενται θα πρέπει να είναι
κατάλληλοι για την κάθε εταιρεία και υλοποιήσιμοι σε ένα συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα. Μια εταιρεία είναι αδύνατο να μειώσει Τις εκπομπές της
κατά 80% μέσα σε ένα έτος. Αντιθέτως, η στρατηγική θα πρέπει να βασίζεται
στη συνέπεια της διοίκησης για την υλοποίησή της, καθώς και στη συνεχή
βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης της εταιρείας. Η χάραξη της
στρατηγικής για τη μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων από μια εταιρεία
αποτελεί βασικό κομμάτι για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεών τηs, ενώ παράλληλα μπορεί να μειώσει το κόστος από τα
λειτουργικά της έσοδα.
Ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) είναι ένα δομημένο
πλαίσιο διαχείρισης το οποίο σχεδιάζεται για να βοηθήσει μια επιχείρηση
ώστε να μειώσει την επίδραση της στο περιβάλλον χρησιμοποιώντας διάφορες
επιχειρηματικές πρακτικές.
Επειδή τα ΣΠΔ διαφέρουν αρκετά ως προς την ποιότητα και το πεδίο τους,
έχουν αναπτυχθεί διάφορα εθελοντικά πρότυπα, τα οποία μπορούν να
αναγνωριστούν σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές Επίπεδο. Επομένως κάθε
επιχείρηση μπορεί να εναρμονίσει το ΣΠΔ που διαθέτει επιλέγοντας ένα από
τα παρακάτω πρότυπα:
ISO 14001 ‐ Διεθνές Πρότυπο Οικολογική Διαχείριση και Οικολογικός Έλεγχος
(EMAS) ‐ Ευρωπαϊκό Πρότυπο BS 8555 ‐ Βρετανικό Πρότυπο καθοδήγησης για
την σταδιακή εφαρμογή των
προτύπων ISO 14001 και EMAS
Αρκετές επιχειρήσεις θεωρούν ότι είναι αρκετά σημαντικό να διαθέτουν καλή
περιβαλλοντική επίδοση. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα των συστημάτων
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περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι ότι προωθούν τη συνεχή βελτίωση και
ενθάρρυνση των διάφορων οργανισμών‐φορέων για συνεχή επαναξιολόγηση
των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων κατά την εφαρμογή των
επιχειρηματικών τους πρακτικών. Η εφαρμογή ενός δομημένου ΣΠΔ δεν
πρέπει να αποτελεί καταναγκαστικό μέτρο σε μια επιχείρηση, αλ/.ά
ουσιαστικά πρέπει να είναι ένας μηχανισμός για την βελτίωση της
περιβαλλοντικής επίδοσης μίας επιχείρησης.
Γιατί να αναπτύξετε ένα ΣΠΔ;
Οικονομικά οφέλη. Υπάρχουν τρεις τρόποι όπου η ανάπτυξη και η
πιστοποίηση ενός ΣΠΔ μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση του κόστους. Ο
πρώτος τρόπος είναι μέσω της βελτίωσης των μέτρων απόδοσης, τα οποία
μπορούν να εφαρμοστούν μόνο όταν οι επιχειρηματικές πρακτικές
αναθεωρούνται συστηματικά και αξιολογούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις
του ΣΠΔ ..ο δεύτερος τρόπος εξοικονόμησης χρημάτων μπορεί να προέλθει
από τους μειωμένους περιβαλλοντικούς φόρους και τις μειωμένες ρυθμιστικές
δαπάνες όταν φυσικά πιστοποιηθείτε με ένα ΣΠΔ. Τέλος, ένα ΣΠΔ μπορεί να
μειώσει τις ασφαλιστικές δαπάνες επειδή με την πιστοποίηση σε ένα από
τα ΣΠΔ, η επιχείρηση σας εφαρμόζει σωστά την περιβαλλοντική διαχείρισή
και έχετε λάβει μέτρα για την μείωση των σχετικών κινδύνων.
Ένα ΣΠΔ αποτελεί μία καλή ευκαιρία για μάρκετινγκ. Η υιοθέτηση ενός ΣΠΔ
αποτελεί μια πολύ καλή ευκαιρία να ενισχύσετε το ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα της επιχείρησής σας.
Συμμόρφωση με τις τρέχουσες και μελλοντικές απαιτήσεις της νομοθεσίας.
Ένα σημαντικό στοιχείο ενός ΣΠΔ είναι ότι η επιχείρηση σας εφαρμόζει την
τρέχουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και ότι το ΣΠΔ εξασφαλίζει
συμμόρφωση ακόμα κι αν εισάγονται κάποιες αλλαγές στην περιβαλλοντική
νομοθεσία. Το ΣΠΔ ελαχιστοποιεί τα πρόστιμα, τους φόρους, τις ποινικές
διώξεις, και βοηθάει την εταιρία σας να προβλέψει την εξέλιξη της
περιβαλλοντικής νομοθεσίας και να προσαρμοστεί σε αυτήν με έναν πιο αργό
ρυθμό.
Μια από τις απλούστερες ενέργειες που θα μπορούσε να κάνει μια
επιχείρηση στα πλαίσια της υιοθέτησης του ΣΠΔ είναι η ανακύκλωση, της
οποίας τα οφέλη είναι πολλά. Αρχικά εξοικονομείται μεγάλο μέρος φυσικών
πόρων, μειώνεται η ρύπανση και πολλοί υγειονομικοί κίνδυνοι που
σχετίζονται με την αποτέφρωση και την υγειονομική ταφή. Επίσης, για την
πραγματοποίηση της διαδικασίας της ανακύκλωσης δημιουργούνται νέες
θέσεις εργασίας.
Μερικά από τα πρότυπα ΕΚΕ που θα πρέπει να εφαρμόζει κάθε επιχείρηση:
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H δέσμευση για χρήση και παραγωγή ανακυκλωμένων και ανακυκλώσιμων
υλικών ,αυξάνοντας την ανθεκτικότητα των προϊόντων και ελαχιστοποιώντας
τη συσκευασία μέσα από αποτελεσματικό σχεδιασμό.
Η αντιστάθμιση των εκπομπών άνθρακα με ισοδύναμη μείωση του μέσω π.χ
δεντροφυτεύσεων.
• Συμβολή ΕΚΕ στον κοινωνικό τομέα:
Μέσο εταιρικής στρατηγικής στα επιχειρησιακά σχέδια/ χρήση
προγραμμάτων ΕΚΕ από τις επιχειρήσεις με μελλοντικά αποτελέσματα στην
οικονομική κρίση/ αποκατάσταση συναισθηματικής Φθοράς των διαφόρων
κοινωνικών ομάδων αλλά και σε ατομικό επίπεδο/ ενίσχυση της
συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με στροφή του ενδιαφέροντος
του ιδιωτικού και σε κρατικά ζητήματα/ συνέργεια του επιχειρηματικού
κόσμου με τοπικούς φορείς.
ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Άρθρο Νίκου Αναλυτή.
«ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»
Πρόκειται για μία θεμελιώδη αρχή της δημοκρατίας και του σεβασμού των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στο πλαίσιο αυτό η παροχή ίσων ευκαιριών σε
άτομα με αναπηρία θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητη. Ωστόσο τα
στερεότυπα που υπήρχαν στην κοινωνία δεν έχουν ξεπεραστεί μετατρέποντας
έτσι την ατομική αναπηρία τους σε συλλογική κοινωνική αναπηρία. Σε ένα
σύγχρονο πολυπολιτισμικό περιβάλλον ο σεβασμός της διαφορετικότητας
στους χώρους εργασίας είναι βασική έκφραση υπεύθυνης διαχείρισης του
ανθρώπινου δυναμικού. Στο πλαίσιο αυτό η ισότητα όλων στην απασχόληση
στην εκπαίδευση και στην επαγγελματική εξέλιξη αποτελεί βασική
προτεραιότητα σε διεθνές ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Βέβαια η
αντιμετώπιση του θέματος είναι ένας σύνθετος και δύσκολος επιχειρηματικός
στόχος στο σημερινό εξαιρετικά δυναμικό αλλά και δυσχερές από οικονομικής
πλευρά περιβάλλον δεδομένου ότι η επιχείρηση έχει αναπόφευκτα να
αντιμετωπίσει καθημερινά πολύ δύσκολα προβλήματα. Είναι ενδεικτικά τα
στοιχεία που προκύπτουν από έρευνα που έκανε στην Ελλάδα πριν λίγο καιρό
η εταιρεία Metron Analysis. Όπως προέκυψε σε ένα δείγμα 150 επιχειρήσεων
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με προσωπικό πάνω από 50 άτομα το 20% αποτελεί άτομα με κάποιο είδος
αναπηρίας. Επίσης το 70% διαθέτει θέσεις parking το 60% διαθέτει
ανελκυστήρα στον οποίο μπορεί να εισέλθει αμαξίδιο το 40% έχει εσωτερικές
εισόδους που επιτρέπουν την διέλευση αμαξιδίου, ενώ μόλις το 21% διαθέτει
ειδικά διαμορφωμένες τουαλέτες κ.α.
Το κανονιστικό πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργούν οι βιομηχανίες και
επιχειρήσεις της ΕΕ επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα και την ικανότητά τους
να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης. Η Επιτροπή
έχει δεσμευτεί να βελτιώσει αυτό το πλαίσιο κάνοντάς το πιο απλό,
κατανοητό, αποτελεσματικό και εύκολο στην εφαρμογή του.
Το πρόγραμμα δράσης για τη βελτίωση της νομοθεσίας έχει ήδη αλλάξει
ριζικά τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή καταρτίζει πολιτικές και προτείνει
νομοθεσία.
Περισσότερα
Στην ανακοίνωση ʺΈξυπνη νομοθεσία στην ΕΕʺ (Οκτώβριος 2010), η Επιτροπή
παρουσιάζει τις προτάσεις της για την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας και
της συνάφειας της νομοθεσίας της ΕΕ, στις οποίες περιλαμβάνεται και η
αξιολόγηση του αντίκτυπου της νομοθεσίας σε όλα τα στάδια κατάρτισης και
εφαρμογής των πολιτικών.
Το πρόγραμμα δράσης της Επιτροπής για την έξυπνη νομοθεσία στοχεύει στα
εξής:
•
•
•
•
•

να αξιολογούνται αποτελεσματικότερα τα οφέλη και το κόστος της
ισχύουσας νομοθεσίας (ʺέλεγχος καταλληλότηταςʺ)
να βελτιωθεί η διαβούλευση των ενδιαφερόμενων μερών
να βελτιωθεί το επίπεδο της εκτίμησης του αντίκτυπου
να βελτιωθεί το σύνολο της νομοθεσίας της ΕΕ (απλούστευση της
νομοθεσίας της ΕΕ και μείωση του διοικητικού φόρτου)
να βελτιωθεί η διαδικασία μεταφοράς, εφαρμογής και επιβολής της
νομοθεσίας της ΕΕ.
Το ακαθάριστο εισόδημα των επιχειρήσεων (ανεξάρτητα από τον τύπο
των βιβλίων που θα τηρούν) θα προκύπτει από το σύνολο των
ακαθάριστων εσόδων.

Οι προσαυξήσεις: Για τις επιχειρήσεις που βαρύνονται με φορολογικές
παραβάσεις, τα ακαθάριστα έσοδα θα προσαυξάνονται. Το ύψος της
προσαύξησης θα εξαρτάται:
‐ Από την αξία της συναλλαγής την οποία αφορά η παράβαση.
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‐ Από έναν συντελεστή ο οποίος θα προσαυξάνει την αξία της αποκρυβείσας
συναλλαγής. Όσο σοβαρότερη είναι η συγκεκριμένη φορολογική παράβαση,
τόσο υψηλότερος θα είναι ο συντελεστής προσαύξησης.
‐ Από έναν δεύτερο συντελεστή, ο οποίος θα εξαρτάται από την επανάληψη
των παραβάσεων. Όσο περισσότερες είναι οι παραβάσεις, τόσο μεγαλύτερος
θα είναι ο συντελεστής.
∙ Οι παραβάσεις δεν θα υπολογίζονται μόνο στα έσοδα των επιχειρήσεων
αλλά και στα έξοδα της επιχείρησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα
υπολογίζεται και πάλι το καθαρό κέρδος της επιχείρησης με βάση τα
δεδομένα των βιβλίων (έσοδα μείον έξοδα), αλλά θα υπάρχουν προσαυξήσεις.
«Οι παραβάσεις αφενός προσαυξάνουν το εισόδημα των επιχειρήσεων και
περαιτέρω καθορίζουν τον συντελεστή προσαύξησης με βάση κλίμακα,
προκειμένου να διαμορφωθεί το συνολικό καθαρό εισόδημα», αναφέρει το
πόρισμα της επιτροπής.

∙ Ο στόχος της επιτροπής, σύμφωνα με το πόρισμα, είναι τα βιβλία όλων των
επιχειρήσεων να εξακολουθήσουν να χαρακτηρίζονται ως ακριβή και επαρκή,
ακόμη και όταν υπάρχουν παραβάσεις. Το δε φορολογητέο κέρδος θα
υπολογίζεται με βάση τη λογιστική μέθοδο (έσοδα μείον έξοδα).
Φυσικά, προβλέπονται και περιπτώσεις όπου το φορολογητέο κέρδος θα
υπολογίζεται με την εξωλογιστική μέθοδο (δηλαδή με τον πολλαπλασιασμό
των ακαθάριστων εσόδων με τον Μοναδικό Συντελεστή Καθαρού Κέρδους).Οι
περιπτώσεις όπου τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται εξωλογιστικά, είναι
ουσιαστικά οι περιπτώσεις που δεν μπορεί να εξαχθεί λογιστικό αποτέλεσμα
από τα βιβλία και είναι οι εξής:

‐ Όταν δεν τηρούνται ή δεν διαφυλάσσονται ή δεν προσκομίζονται έπειτα από
δύο τουλάχιστον προσκλήσεις τακτικού φορολογικού ελέγχου τα εξής βιβλία:
* Βιβλία στα οποία καταχωρίζονται οι πρωτογενείς εγγραφές.
* Πρόσθετα βιβλία της παρ. 5 του άρθρου 10 του ΚΒΣ, καθώς και αυτά που
ορίζονται με υπουργική απόφαση.
* Το βιβλίο απογραφών.
* Το βιβλίο αποθήκης και τεχνικών προδιαγραφών.
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‐ Όταν δεν τηρούνται ή δεν διαφυλάσσονται ή δεν προσκομίζονται έπειτα από
δύο προσκλήσεις τακτικού φορολογικού ελέγχου τα φορολογικά στοιχεία και
τα υπόλοιπα δικαιολογητικά έγγραφα, καθώς και τα συνοδευτικά στοιχεία
συναλλαγών.
‐ Όταν δεν φυλάσσονται οι φορολογικές ταμειακές μηχανές ή τα φορολογικά
συστήματα.
Να σημειώσουμε ότι έχει ενσωματωθεί μεταβατική διάταξη η οποία δίνει τη
δυνατότητα στους φορολογούμενους που έχουν παραβάσεις (όσους έχουν
συλληφθεί με αποτέλεσμα η υπόθεσή τους να εκκρεμεί στις ΔΟΥ, καθώς και
όσους έχουν προσφύγει στα δικαστήρια), να πληρώσουν με βάση τα μικρότερα
πρόστιμα, γλιτώνοντας σημαντικές επιβαρύνσεις.

Μετά την καθιέρωση από 1/1/1984 της εβδομαδιαίας εργασίας των 40 ωρών,
(ΕΓΣΕΕ της ΓΣΕΕ) για τους εργαζομένους που απασχολούνται σε οποιαδήποτε
εργοδότη με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου σ΄ ολόκληρη τη
χώρα, η σημασία των διατάξεων για το ανώτατο νόμιμο ωράριο έχει πρακτική
συνέπεια τον τρόπο πρόσθετης αμοιβής.
Το ανώτατο όριο νόμιμης απασχόλησης των εργαζομένων είναι 8 ώρες την
ημέρα, και 48 ώρες την εβδομάδα. Ειδικά για τους υπαλλήλους Ανωνύμων
Εταιρειών και Τραπεζών τα παραπάνω είναι αντίστοιχα 7 και 42 ώρες.
Όταν ισχύει το σύστημα πενθήμερης εβδομάδας εργασίας, είναι δυνατή η
υπέρβαση του συμβατικού ωραρίου κατά 1 ώρα την ημέρα ‐ ώστε αυτό να
φτάσει τις 9 ώρες. Συμβατικό ωράριο εργασίας είναι αυτό που καθορίζεται
είτε με ΣΣΕ, είτε με κανονισμό εργασίας που έχει συμβατικό χαρακτήρα. Το
συμβατικό ωράριο μπορεί να είναι μικρότερο, αλλά ποτέ μεγαλύτερο από το
νόμιμο.

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ;
Μετά την από 14/2/1984 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της
ΓΣΕΕ, καθιερώθηκε από 1/1/1984 η εβδομάδα των 40 εργάσιμων ωρών για τους
εργαζομένους που απασχολούνται σε οποιοδήποτε εργοδότη σε ολόκληρη τη
χώρα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Ειδικά για τους εργαζόμενους στη
βιομηχανία, το παραπάνω ωράριο είχε καθιερωθεί από 1/1/1983. Έτσι, το
ανώτατο συμβατικό ημερήσιο ωράριο σήμερα είναι 8 ώρες για όσους
απασχολούνται πενθήμερο (κατʹ ανώτατο όριο), και 6,40 ώρες στο σύστημα
εξαήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης τρεις ώρες (3) πέραν του συμβατικού
ωραρίου ( 41η, 42η, 43η ) την εβδομάδα, ονομάζονται ιδιόρρυθμη υπερωρία και
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δεν χρειάζεται άδεια από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας. Οι ώρες αυτές
αμείβονται με προσαύξηση 50% επί του καταβαλλόμενου ημερομισθίου. Για
τις επιχειρήσεις εκείνες που έχουν μικρότερα συμβατικά ωράρια από αυτά
των 40 ωρών εβδομαδιαίως, η οφειλόμενη αμοιβή ανά ώρα, για τις ώρες που
υπολείπονται μέχρι τις 40, είναι ίση με το απλό ωρομίσθιο, σύμφωνα με το
άρθρο 659 του Αστικού Κώδικα.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ:
Κάτω από 40 ώρες εργασίας απλό ωρομίσθιο
40ώρες ‐ 43 εβδομαδιαίως ιδιόρρυθμη υπερωρία +50%
από 44 ‐ 120 ετησίως , υπερωρία + 50%
από 120 ώρες και πάνω έγκριση από το ΑΣΕ +75%
Αμοιβή παράνομης υπερωρίας +250 %

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κάθε επιχείρηση που ιδρύεται και απασχολεί πάνω από 70 άτομα οφείλει
εντός τριών (3) μηνών από τη λειτουργία της να υποβάλει για κύρωση στα
αρμόδια όργανα κανονισμό εργασίας, που σύμφωνα με το ν. 1 767/1988, η
κατάρτισή του γίνεται από τον εργοδότη και το συμβούλιο εργαζομένων, εφʹ
όσον υπάρχει. Εσωτερικός κανονισμός ρυθμίζει τις σχέσεις εργασίας,
ανάμεσα στους εργαζομένους στις επιχειρήσεις αυτές και στους εργοδότες.
ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αρμόδια υπηρεσία για την κύρωση του κανονισμού εργασίας είναι:
Οι επιθεωρήσεις
επιχειρήσεις

εργασίας

νομαρχιακού

επιπέδου

για

τις

ιδιωτικές

Η Διεύθυνση Όρων Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας ‐ Τμήμα ατομικής
σύμβασης, για τις ασκούμενες από το δημόσιο ή για λογαριασμό αυτού
Επιχειρήσεις δήμων και κοινοτήτων των Ν.Π.Δ.Δ. εν γένει, των τραπεζών, των
δημοσίων επιχειρήσεων, κλινικών κλπ.
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Ο εργοδότης έχει την ευθύνη για την ασφάλεια και την υγεία των
εργαζομένων στην επιχείρηση του (Ν. 1568/85, οδηγία 89/391/ΕΟΚ).

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
Σε όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα ανεξάρτητα του
κλάδου οικονομικής δραστηριότητας ο εργοδότης έχει υποχρέωση:
Να λαμβάνει κάθε μέτρο που απαιτείται ώστε να εξασφαλίζονται οι
εργαζόμενοι και οι τρίτοι που παρευρίσκονται στους τόπους εργασίας, από
κάθε κίνδυνο που μπορεί να απειλήσει την υγεία ή τη σωματική τους
ακεραιότητα. Να εφαρμόζει κάθε υπόδειξη των τεχνικών και υγειονομικών
επιθεωρητών εργασίας και γενικά να διευκολύνει το έργο τους μέσα στην
επιχείρηση.
Να επιβλέπει την ορθή εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της
εργασίας.
Να διασφαλίζει την προληπτική και περιοδική επίβλεψη της υγείας των
εργαζομένων εξειδικευμένα, με βάση τους κάθε φορά επαγγελματικούς
κινδύνους στους οποίους εκτίθενται.
Να παίρνει συλλογικά μέτρα προστασίας των εργαζομένων για την πρόληψη
των επαγγελματικών κινδύνων.
Να ενημερώνει τους εργαζόμενους για τους επαγγελματικούς κινδύνους από
την εργασία τους και για τη νομοθεσία που ισχύει σχετικά με την υγιεινή και
την ασφάλεια της εργασίας και για τον τρόπο εφαρμογής της στην
επιχείρηση.
Να καταρτίζει πρόγραμμα προληπτικής δράσης και βελτίωσης των συνθηκών
εργασίας στην επιχείρηση.
Να παρέχει τα αναγκαία μέσα για την εφαρμογή των παραπάνω σκοπών.
Να τηρεί ειδικό βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο να καταχωρούνται τα αίτια και
η περιγραφή του ατυχήματος.
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ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ
ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων ο εργοδότης έχει
την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας.
Στις επιχειρήσεις που απασχολούν 50 και πάνω εργαζόμενους ο εργοδότης
έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες γιατρού εργασίας.
Επιπλέον, στις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν μόλυβδο ‐ αμίαντο ‐
καρκινογόνες ουσίες ‐ βιολογικούς παράγοντες και από την εκτίμηση των
κινδύνων καταδεικνύεται κίνδυνος για την υγεία ή την ασφάλεια των
εργαζομένων, ανεξάρτητα από τον αριθμό των εργαζομένων που
απασχολούνται στην επιχείρηση, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να
χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του γιατρού εργασίας.
Ο εργοδότης προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του για παροχή
Υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης, δύναται να επιλέξει μεταξύ των
περιπτώσεων ανάθεσης των καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας και γιατρού
εργασίας:
σε εργαζόμενους στην επιχείρηση
σε άτομα εκτός της επιχείρησης
σε Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) ή συνδυασμό
μεταξύ αυτών των δυνατοτήτων.
Στις επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους και εφʹ
όσον υπάγονται στην κατηγορία επικινδυνότητας Γ όπως αυτή ορίζεται στο
άρθρο 2 του Π.Δ.294/88, ο εργοδότης μπορεί να αναλάβει ο ίδιος τις
υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας, εφόσον επιμορφωθεί κατάλληλα.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

ΤΟΥ

ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΕ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ

Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος να το
αναγγείλει μέσα σε 24 ώρες (για ατυχήματα στις οικοδομές και τεχνικά έργα)
ή 48 ώρες για τα υπόλοιπα, στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας
(Τοπική Επιθεώρηση Εργασίας), στο Ι.Κ.Α. και στο Αστυνομικό Τμήμα της
περιοχής.
Να τηρεί ειδικό βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο να αναγράφονται η περιγραφή
και τα αίτια του ατυχήματος.
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Να τηρεί κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για
τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων
ημερών.
Να τηρεί ειδικό βιβλίο καταχώρησης των μετρήσεων και των αποτελεσμάτων
ελέγχου του εργασιακού περιβάλλοντος και ιατρικών εξετάσεων.
Να εφαρμόζει τις υποδείξεις των τεχνικών και υγειονομικών επιθεωρητών
εργασίας και γενικά να διευκολύνει το έργο τους, μέσα στην επιχείρηση κατά
τους ελέγχους.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Για τεχνικά έργα, που εκτελούνται σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 10.000
κατοίκους ή έχουν συμβατικό προϋπολογισμό μεγαλύτερο από αυτόν που
αντιστοιχεί σε οικοδομή όγκου 1.000 κυβικών μέτρων (μ3) και εφόσον για την
εκτέλεσή τους απαιτείται άδεια από την αρμόδια αρχή, τηρείται ημερολόγιο
μέτρων ασφαλείας.
Το ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας χορηγείται από την επιθεώρηση εργασίας,
φυλάσσεται στον τόπο του έργου και είναι στη διάθεση κάθε ατόμου που έχει
έννομο συμφέρον, με ευθύνη του εργολάβου ή του υπεργολάβου ολόκληρου
του έργου ή όταν δεν υπάρχουν αυτοί, του κυρίου του έργου. Υποχρέωση για
ενημέρωση του ημερολογίου μέτρων ασφαλείας έχουν:
ο επιβλέπων το έργο για ότι αφορά τις υποδείξεις, που έχει υποχρέωση
να κάνει σύμφωνα με το νόμο 1396/1983 καθώς και τις παρατηρήσεις
για την εφαρμογή τους,
οι υπόχρεοι για τη διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιμών, που
ορίζονται από τη νομοθεσία για ότι αφορά τα αποτελέσματα των
ελέγχων ή δοκιμών αυτών.
Το αρμόδιο για τον έλεγχο όργανο (επιθεωρητής εργασίας κλπ.), πρέπει να
αναγράφει τις υποδείξεις του.
ΜΕΤΡΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΠΟ

ΦΥΣΙΚΟΥΣ

ΚΑΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ

Για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων και για
την πρόληψη των κινδύνων που προέρχονται ή μπορούν να προέλθουν από
την έκθεση των εργαζομένων σε φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς
παράγοντες κατά την εργασία Ο εργοδότης οφείλει:
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 Να κάνει εκτίμηση των κινδύνων.
 Να λαμβάνει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.
 Να εξασφαλίζει ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων, προληπτικό και
περιοδικό, χωρίς επιβάρυνση για τους εργαζόμενους, δηλαδή οι
δαπάνες βαρύνουν τον εργοδότη.
 Να προβαίνει σε ειδική ενημέρωση των εργαζομένων.

ΟΡΓΑΝΑ Υ.Α.Ε. ‐ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στις επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 50 άτομα οι εργαζόμενοι έχουν
δικαίωμα να συνιστούν επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας,
αποτελούμενη από εκλεγμένους αντιπροσώπους στην επιχείρηση.
Στις επιχειρήσεις που απασχολούν από 20 άτομα και πάνω οι εργαζόμενοι
έχουν δικαίωμα να επιλέγουν εκπροσώπους, με ειδική αρμοδιότητα σε
Θέματα προστασίας της ασφάλειας και της υγείας τους.
Στις επιχειρήσεις που απασχολούν κάτω από 20 άτομα οι εργαζόμενοι έχουν
δικαίωμα να διαβουλεύονται μεταξύ τους και να επιλέγουν με πλειοψηφία
εκπρόσωπό τους για την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία.
Ο εργοδότης οφείλει να θέτει στη διάθεση των εκπροσώπων των
εργαζομένων, επαρκή άδεια με αποδοχές, καθώς και τα αναγκαία μέσα
προκειμένου να μπορούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους για την
υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία. Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να είναι
μικρότερος από το ένα τρίτο (1/3) του ελάχιστου χρόνου απασχόλησης του
τεχνικού ασφάλειας.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στο Υπουργείο Εργασίας έχει συσταθεί και λειτουργεί το Συμβούλιο Υγιεινής
και Ασφάλειας της Εργασίας (ΣΥΑΕ) αρμόδιο να γνωμοδοτεί σε Θέματα
ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων.
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ;
Ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων για την υγιεινή και ασφάλεια των
εργαζομένων γίνεται από τους τεχνικούς και υγειονομικούς επιθεωρητές
εργασίας που υπάγονται σε υπηρεσίες των Νομαρχιών.

- 79 -

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2224/94, οι τεχνικοί επιθεωρητές εργασίας
έχουν το δικαίωμα να επιβάλλουν χρηματικά πρόστιμα ως 3.000.000 δραχμές
για κάθε παράβαση, να κάνουν προσωρινή διακοπή λειτουργίας των
επιχειρήσεων για χρονικό διάστημα μέχρι 6 ημέρες και να εισηγούνταr μέχρι
και οριστική διακοπή της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Επίσης σύμφωνα με
το άρθρο 25 του Ν.2224/94 κάθε εργοδότης, παρασκευαστής ή κατασκευαστής,
εισαγωγέας ή προμηθευτής που παραβαίνει από πρόθεση τις διατάξεις της
νομοθεσίας για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας τιμωρείται με
φυλάκιση ή με χρηματική ποινή 100.000 δραχμών ή και με τις δύο ποινές.
Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων από αμέλεια τιμωρούνται με
φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή με χρηματική ποινή.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΚΑΙ

ΤΑ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΤΩΝ

Οι εργαζόμενοι έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν τις συνθήκες υγιεινής και
ασφάλειας και να φροντίζουν ανάλογα με τις δυνατότητες τους για την
ασφάλεια και την υγεία των ίδιων και των άλλων ατόμων που επηρεάζονται
από τις ενέργειες και παραλείψεις τους κατά την εργασία.
Ειδικότερα οι εργαζόμενοι οφείλουν:
 Να χρησιμοποιούν σωστά τις μηχανές, τις συσκευές, τα εργαλεία, τις
επικίνδυνες ουσίες, τα μεταφορικά και άλλα μέσα.
 Να χρησιμοποιούν σωστά τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό τους.
 Να μην Θέτουν εκτός λειτουργίας, αλλάζουν ή μετατοπίζουν
αυθαίρετα τους μηχανισμούς ασφάλειας των μηχανών, εργαλείων,
συσκευών, εγκαταστάσεων.
 Να αναφέρουν αμέσως στον εργοδότη όλες τις καταστάσεις που
παρουσιάζουν άμεσο και σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια και την
υγεία τους.
 Να διευκολύνουν τον εργοδότη, ώστε να καταστεί δυνατή η εκπλήρωση
όλων των καθηκόντων ή απαιτήσεων, που επιβάλλονται από την
αρμόδια επιθεώρηση εργασίας στον εργοδότη για την προστασία της
ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων.
 Να διευκολύνουν τον εργοδότη, ώστε να μπορεί να εγγυηθεί ότι το
περιβάλλον και οι συνθήκες εργασίας είναι ασφαλείς και χωρίς
κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία εντός του πεδίου
δραστηριότητάς τους.
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Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή περίθαλψη
Εάν ο εργαζόμενος δεν είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ, τα έξοδα
ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης υποχρεώνεται να τα
πληρώσει ο εργοδότης. Εάν ο εργαζόμενος είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ, ο
εργοδότης απαλλάσσεται από τα έξοδα αυτά και ο εργαζόμενος καλύπτεται
από το ΙΚΑ για τις παροχές αυτές.

Εφάπαξ αποζημίωση όταν δεν είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ
Οι μη ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ δικαιούνται εφάπαξ αποζημίωση από τον
εργοδότη, η οποία κυμαίνεται, ανάλογα με τον βαθμό ανικανότητας για
εργασία (πλήρης διαρκής ανικανότητα, μερική διαρκής, πλήρης πρόσκαιρη,
μερική πρόσκαιρη, θάνατος). Σήμερα πλέον περισσότερο εφαρμόζονται οι
διατάξεις για αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης. Οι
παραπάνω αξιώσεις παραγράφονται μετά από παρέλευση 3 ετών από το
ατύχημα.
Αποζημίωση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη
Όλοι οι εργαζόμενοι ανεξάρτητα αν είναι ασφαλισμένοι ή όχι στο ΙΚΑ, εφόσον
υποστούν εργατικό ατύχημα που οφείλεται σε δόλο ή αμέλεια του εργοδότη ή
των προσώπων του ή αν υπάρχει παράβαση των διατάξεων για τους όρους
υγιεινής και ασφάλειας, δικαιούνται χρηματική αποζημίωση για ηθική βλάβη.
Σε περίπτωση θανάτου η αποζημίωση επιδικάζεται στα μέλη της οικογένειας
(ψυχική οδύνη). Το ποσό της αποζημίωσης εξαρτάται από το βαθμό της
βλάβης και ρυθμίζεται από το δικαστήριο.
Οι αξιώσεις αυτές παραγράφονται 5 χρόνια μετά το ατύχημα.
Ο εργοδότης επίσης υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να καταβάλει στο ΙΚΑ
κάθε δαπάνη από τη χορήγηση ασφαλιστικών παροχών στον παθόντα
ασφαλισμένο.
Αποδοχές ‐ Επίδομα ασθενείας
Ο εργαζόμενος δικαιούται επίσης κατά το διάστημα της ανικανότητας
επίδομα ασθενείας από το ΙΚΑ και το υπόλοιπο του μισθού του από τον
εργοδότη για διάστημα 15 ημερών, εάν έχει υπηρεσία μικρότερη του έτους ή 1
μηνός για υπηρεσία πάνω από έτος.
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Η φορολόγηση των επιχειρήσεων στην ΕΕ
Ένα κοινό σύστημα φορολογίας για τις διασυνοριακές αναδιοργανώσεις των
επιχειρήσεων στην ΕΕ τέθηκε σε ισχύ το 1992 και βελτιώθηκε το 2006. Μια
οδηγία για το κοινό φορολογικό καθεστώς στοχεύει στην αφαίρεση των
φορολογικών εμποδίων στις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, μερικές διασπάσεις,
εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές μετοχών που αφορούν εταιρείες
διαφορετικών κρατών μελών καθώς και στη μεταφορά της καταστατικής
έδρας μιας ευρωπαϊκής εταιρείας (SE) ή μιας ευρωπαϊκής συνεταιριστικής
εταιρείας (SCE) από ένα κράτος μέλος σε άλλο [Οδηγία 2009/133]. Σε όλες
αυτές τις συναλλαγές, η οδηγία για τις συγχωνεύσεις προβλέπει την αναβολή
των φόρων που θα μπορούσαν να χρεωθούν στο εισόδημα ή τα κέρδη
κεφαλαίου που παρήχθη από τους μετόχους της εισφέρουσας ή της λήπτριας
εταιρείας από την ανταλλαγή μετοχών αυτών των εταιρειών. Η αναβολή
χορηγείται υπό τον όρο ότι η λήπτρια εταιρεία συνεχίζει με τις φορολογικές
αξίες των μετοχών και τις συνδέει αποτελεσματικά με τη μόνιμη
εγκατάστασή της στο κράτος μέλος της εισφέρουσας εταιρείας. Επομένως, η
λήπτρια εταιρεία υποκαθίσταται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της
εισφέρουσας εταιρείας. Αυτή η λύση ενθαρρύνει τη σύσταση «ευρωπαϊκών
εταιρειών», εφόσον αυτές προέρχονται κατά κανόνα από τη συγχώνευση
εταιρειών προερχομένων από διάφορα κράτη μέλη.
Μια άλλη οδηγία αφορά το φορολογικό καθεστώς που ισχύει για τις μητρικές
και θυγατρικές επιχειρήσεις διαφόρων κρατών μελών [Οδηγία 90/435. Είναι
προφανές ότι η απόφαση μιας εταιρείας να συστήσει μια θυγατρική
επιχείρηση σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρτάται πολύ
από το κατά πόσο τα μερίσματα, τα οποία ενδέχεται να καταβάλλει η δεύτερη
στην πρώτη, θα φορολογούνται τόσο στη χώρα που είναι η φορολογική
κατοικία της εταιρείας, όσο και στη χώρα όπου είναι εγκαταστημένη η
θυγατρική επιχείρηση. H οδηγία καταργεί την παρακράτηση στην πηγή επί
των μερισμάτων που διανέμει η θυγατρική στη μητρική εταιρεία, η οποία είναι
εγκαταστημένη σε άλλο κράτος μέλος.
Ένας κώδικας δεοντολογίας ως προς τη φορολόγηση των επιχειρήσεων
περιλαμβάνει μια πολιτική δέσμευση για τη μη θέσπιση στο μέλλον και την
προοδευτική κατάργηση των φορολογικών συστημάτων που συνιστούν
επιζήμιο φορολογικό ανταγωνισμό, περιλαμβανομένων των παρακρατήσεων
στις πληρωμές τόκων και δικαιωμάτων μεταξύ επιχειρήσεων που ανήκουν
στον ίδιο όμιλο [Ψήφισμα του Συμβουλίου]. Μια ομάδα εργασίας στα πλαίσια
του Συμβουλίου αξιολογεί τα φορολογικά μέτρα που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του κώδικα και επιβλέπει την παροχή πληροφοριών από τα κράτη
μέλη για τα μέτρα αυτά [Συμπεράσματα του Συμβουλίου]. Μια ανακοίνωση
της Επιτροπής διευκρινίζει την εφαρμογή των κανόνων ως προς τις κρατικές
ενισχύσεις επί των μέτρων που αφορούν την άμεση φορολογία των
επιχειρήσεων.
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Ένα κοινό σύστημα φορολόγησης έχει θεσπιστεί για τα τέλη και τα
δικαιώματα που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών
διαφορετικών κρατών μελών [Οδηγία 2003/49]. Το κοινό σύστημα προβλέπει
την κατάργηση κάθε φορολόγησης των πληρωμών τόκων και των
δικαιωμάτων, με παρακράτηση στην πηγή ή με είσπραξη ύστερα από
βεβαίωση, στο κράτος μέλος όπου προκύπτουν. Για δημοσιονομικούς λόγους,
η Ισπανία, η Ελλάδα και η Πορτογαλία επωφελούνται από ορισμένα
μεταβατικά μέτρα όσον αφορά την εφαρμογή του νέου συστήματος.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, τα άρθρα 43 ΕΚ και 48 ΕΚ εμποδίζουν
τον συνυπολογισμό, στη βάση επιβολής του φόρου ημεδαπής εταιρίας
εγκατεστημένης εντός κράτους μέλους, των κερδών που πραγματοποιεί μια
ΕΑΕ σε άλλο κράτος μέλος, όταν τα κέρδη αυτά πλήττονται με χαμηλότερη
φορολογία έναντι αυτής που ισχύει στο πρώτο κράτος, εκτός αν ο ως άνω
συνυπολογισμός των κερδών αφορά μόνον τις αμιγώς επίπλαστες
καταστάσεις που αποσκοπούν στην αποφυγή του εθνικού φόρου ο οποίος θα
καθίστατο απαιτητός υπό κανονικές συνθήκες [υπόθεση C‐196/04]. Η
Επιτροπή έχει προτείνει μια στρατηγική για την πρόβλεψη ενοποιημένης
φορολογικής βάσης για τις δραστηριότητες των εταιρειών στο επίπεδο της ΕΕ
[COM/2001/582], σαν βασικό στοιχείο της στρατηγικής της Λισαβόνας, αλλά
αναγνωρίζει ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα για την εφαρμογή της
[COM/2006/157].
Τον Ιούλιο του 1990, οι εκπρόσωποι των κρατών μελών υπέγραψαν επίσης μια
συμφωνία που προβλέπει την εγκαθίδρυση μιας διαιτητικής διαδικασίας σε
περίπτωση διαφωνίας μεταξύ φορολογικών αρχών των κρατών μελών επί
μιας διασυνοριακής ενέργειας [Σύμβαση 90/436]. Έτσι αποφεύγονται οι διπλές
φορολογήσεις που θα μπορούσαν να προκύψουν όταν η διόρθωση των
φορολογητέων κερδών μιας επιχείρησης από τη φορολογική αρχή ενός
κράτους μέλους δεν συμβαδίζει με μια αντίστοιχη διόρθωση στο κράτος μέλος
όπου είναι εγκαταστημένη η συνεταιρική επιχείρηση και παρεμποδίζει τη
διασυνοριακή συνεργασία. H διάρκεια της διαδικασίας είναι χρονικά
περιορισμένη για να μη δημιουργούνται καταστάσεις αναμονής που
επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις. Γιʹ αυτό εξάλλου η ενδιαφερόμενη επιχείρηση
συμμετέχει εγκαίρως στη διαδικασία και μπορεί να εκθέσει τις απόψεις της.
Στην απόφαση «Schumacker», το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο διαπίστωσε ότι τα
θέματα των άμεσων φόρων δεν εμπίπτουν καθαυτά στο πεδίο αρμοδιότητας
της Kοινότητας, αλλά ότι τα κράτη μέλη πρέπει, κατά την άσκηση των
αρμοδιοτήτων τους, να τηρούν το ευρωπαϊκό δίκαιο και, κυρίως, τις σχετικές
με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων διατάξεις με τη βασική τους
αρχή που είναι η κατάργηση κάθε διάκρισης βασιζόμενης στην ιθαγένεια
[υπόθεση C‐279/93]. Έτσι, τα φορολογικά πλεονεκτήματα που παρέχονται
μόνο στους «κατοίκους» μπορούν να συνιστούν έμμεση δυσμενή διάκριση
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λόγω ιθαγένειας, εάν το κράτος της κατοικίας εφαρμόζει διαφορετικούς
κανόνες σε παρεμφερείς καταστάσεις ή εφαρμόζει τον ίδιο κανόνα σε
διαφορετικές καταστάσεις. Όμως, κατά το Δικαστήριο, στην περίπτωση των
άμεσων φόρων, η κατάσταση των «κατοίκων» και των «μη κατοίκων» δεν
είναι, κατά γενικό κανόνα, συγκρίσιμη και, κατά συνέπεια, ένα κράτος μέλος
μπορεί να επιβάλλει σε μη κάτοικο βαρύτερη φορολογία επί των εισοδημάτων
του, από τη φορολογία που επιβάλλει σε κάτοικο που ασκεί την ίδια
δραστηριότητα.
Οι υποχρεώσεις της επιχείρησης είναι προς τους εργαζομένους σε αυτή, προς
τους προμηθευτές της, προς τους πελάτες, προς το κράτος και το κοινωνικό
σύνολο.
Οι υποχρεώσεις της επιχείρησης προς τους εργαζομένους είναι η
πληρωμή του μισθού, δηλ. η πληρωμή της αμοιβής για την εργασία
τους, η διαμόρφωση συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας κατά την
εργασία και ο σεβασμός των δικαιωμάτων που έχουν οι εργαζόμενοι ως
εργαζόμενοι, αλλά και ως πολίτες.
Οι υποχρεώσεις της προς τις επιχειρήσεις που της προμηθεύουν πρώτες
ύλες, μέσα παραγωγής , υπηρεσίες (πχ νομικές συμβουλές, τήρηση
λογιστικών βιβλίων, διαφημίσεις, τραπεζικές εργασίες) είναι να
πληρώνει το αντίτιμο μέσα στις χρονικές προθεσμίες που έχουν
συμφωνηθεί.
Οι υποχρεώσεις προς τους πελάτες είναι να παραδίδει το εμπόρευμα,
την ποσότητα, την ποιότητα, και στους χρόνους που έχουν συμφωνηθεί
Οι υποχρεώσεις προς το κράτος είναι να πληρώνει τους φόρους, και να
προσφέρει πληροφορίες (στατιστικές) για τις δραστηριότητές της.
Οι υποχρεώσεις προς το κοινωνικό σύνολο είναι να μη καταστρέφει το
περιβάλλον, να φροντίζει για την ασφαλή καταστροφή τυχών
βλαπτικών ουσιών που δημιουργούνται κατά την παραγωγή και να
εγγυάται την ποιότητα των προϊόντων.
• Συμβολή ΕΚΕ στον πολιτιστικό τομέα:
Διάσωση πολιτισμικής κληρονομιάς και ελληνικής ιστορίας/ ανάπτυξη
σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού ανεξάρτητου και ανεπηρέαστου από
εξωτερικούς και εσωτερικούς αρνητικούς παράγοντες/ αναβάθμιση
πολιτιστικών στοιχείων του τόπου όπως αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία,
μουσεία, θέατρο, κινηματογράφος, εικαστικές τέχνες, μουσική, αθλητισμός
και εκδηλώσεις με εθνικό περιεχόμενο
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Τη δέσμευση για χρήση και παραγωγή ανακυκλωμένων και ανακυκλώσιμων
υλικών ,αυξάνοντας την ανθεκτικότητα των προϊόντων και ελαχιστοποιώντας
τη συσκευασία μέσα από αποτελεσματικό σχεδιασμό.
Η αντιστάθμιση των εκπομπών άνθρακα με ισοδύναμη μείωση του μέσω π.χ
δεντροφυτεύσεων.

ΑΠOΛOΓΙΣMOΣ ΕΚΕ ΜΕ ΤΟ ΠPOΤΥΠO
ΤΟΥ GLOBAL REPORTING IΝIΤΙΑΤIVΕ ‐ G3
Σύμφωνα με την ερεύνα του European Investment Forum (Eurosif), τα
κεφάλαια που επενδύονται σε κοινωνικά υπεύθυνες εταιρίες και Οργανισμούς
στην Ευρώπη ξεπερνούν τα 5 τρισεκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό είναι κατά
85% αυξημένο σε σχέση με το 2008, αποδεικνύοντας την εστίαση των
επενδυτών σε επιχειρήσεις που έχουν μικρότερο ρίσκο και καλύτερες
προοπτικές ανάπτυξης, όπως αυτές που εφαρμόζουν την ΕΚΕ και
ενστερνίζονται την αειφόρο ανάπτυξη.
Οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πρακτικές ΕΚΕ δημοσιεύουν τα
αποτελέσματά τους μέσω ενός απολογισμού ΕΚΕ ο οποίος συντάσσεται
σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο GRI‐G3. To GRI‐G3 αναπτύχθηκε από το
διεθνή οργανισμό Global Reporting Initiative o οποίος προωθεί σε παγκόσμιο
επίπεδο την δημοσιοποίηση πληροφοριών για την εφαρμογή της ΕΚΕ από τις
επιχειρήσεις.
Σεμινάριο
Με σκοπό τη διάδοση των αρχών της ΕΚΕ καθώς και των προδιαγραφών του
προτύπου GRI‐G3, ο οργανισμός Global Reporting Initiative ανέπτυξε το
εξειδικευμένο σεμινάριο GRI Certification Training Program.
To GR Certified Training Program αφορά τη μεθοδολογία για την ορθή
δημοσιοποίηση των δράσεων μιας επιχείρησης στα 3 βασικά επιπέδα:
¾ Οικονομικά αποτελέσματα
¾ Προστασία του περιβάλλοντος
¾ Κοινωνική διάσταση
Έτσι ο αναγνώστης ενός απολογισμού ΕΚΕ συγκροτεί μια ολοκληρωμένη
εικόνα για την πορεία της επιχείρησης.
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Το διεθνούς εμβέλειας διήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα καλύπτει τις
ακόλουθες θεματικές:
Οι δείκτες του διεθνούς πλαισίου GRI‐G3
Οι 10 αρχές του οικουμενικού συμφώνου των ηνωμένων εθνών (UN Global
Compact)
Τα βασικά βήματα ανάπτυξης απολογισμού ΕΚΕ
Αναγνώριση των σημαντικών θεμάτων ΕΚΕ (materiality)
Καθορισμός των ομάδων ενδιαφερόμενων μερών και ανάπτυξη διαλόγου
(stakeholder engagement)
Επίπεδα εφαρμογής του GRI‐G3 (GRI level check)
Ανεξάρτητη διασφάλιση δεδομένων απολογισμού ΕΚΕ (external assurance)

Καθοριστική συμβολή
Το GRI Certified Training Program υλοποιείται από τον Ιούλιο του 2010 και
στην Ελλάδα. Ήδη μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί 8 διοργανώσεις στην
Ελλάδα από την Sustainable Development, όπου πλέον των 80 στελεχών
συμμετείχαν και έμαθαν για τη μεθοδολογία ανάπτυξης απολογισμών ΕΚΕ
σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο GRI‐G3.
Με βάση την αξιολόγηση του κάθε σεμιναρίου από τους συμμετέχοντες, κατά
γενική ομολογία, το πρόγραμμα αυτό συμβάλλει καθοριστικά στα ακόλουθα
σημεία:
.Στην εφαρμογή της ΕΚΕ και της αειφόρου ανάπτυξης στον οργανισμό μέσα
από παραδείγματα και παρουσιάσεις στελεχών που τα εφαρμόζουν ήδη.
.Στην εποικοδομητική συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων
συμμετεχόντων μέσω των ομαδικών ασκήσεων που περιλαμβάνει.

των

.Στην δημιουργία του πρώτου απολογισμού ή βελτίωση του υφιστάμενου
μέσω της κατανόησης της συνολικής διαδικασίας που ακολουθείται για την
ορθή ανάπτυξή του σύμφωνα με τις προδιαγραφές του GRI‐G3.
H Sustainable Development έχοντας ήδη εκπαιδεύσει σημαντικό αριθμό
ελληνικών στελεχών μέσω του GRI Certified Training Program προγραμματίζει
σειρά πιστοποιημένων προγραμμάτων στοχεύοντας στην ευρύτερη διάδοση
του διεθνούς πλαισίου απολογισμών EΚΕ GRI‐G3 στην Ελλάδα.
- 86 -

Άρθρο της Κατερίνας Κατσούλη, η ναυτεμπορική Νοέμβριος 2011

Κρίσιμος θεωρείται ο ρόλος των επιχειρήσεων στην προσπάθεια που πρέπει
να καταβάλει η χώρα μας προκειμένου να ανταγωνιστεί με άλλες Ευρωπαϊκές
χώρες σε υποδομές και πολιτικές υποστήριξης των ατόμων με αναπηρία.
Ευκαιρία για προβληματισμό πάνω στο συγκεκριμένο θέμα σε συνδυασμό με
την ανάγκη εξοικονόμησης πόρων για την ανάπτυξη προγραμμάτων και την
αφύπνηση του επιχειρηματικού κόσμου ώστε να υποστηρίξει ενέργειες ΕΚΕ
έδωσε το τρίτο συνέδριο economist που διοργανώθηκε σε συνεργασία με την
εθνική ομοσπονδία ΑμεΑ και είχε την υποστήριξη της «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ»
ως χορηγού επικοινωνίας. Ο Νίκος Αναλυτής πρόεδρος του Ελληνικού δικτύου
για την ΕΚΕ μα εξηγεί ότι τα στερεότυπα που υπάρχουν στην κοινωνία και
κατ΄ επέκταση στις επιχειρήσεις είναι δύσκολο να ξεπεραστούν και η
αφομοίωση των πολιτικών ισότητας από τις επιχειρήσεις είτε έχει προχωρήσει
πολύ λίγο είτε περιορίζεται στην κάλυψη κάποιων ποσοστώσεων χωρίς
ουσιαστική υιοθέτηση ολιστικών εσωτερικών δομών και στρατηγικών. Από
την πλευρά τους εκπρόσωποι επιχειρήσεων μιλούν για την ισότιμη πρόσβαση
στην επικοινωνία αλλά και τα αποτελέσματα που μπορούν να φέρου άτομα
με ειδικές ανάγκες.

Παραδείγματα υπηρεσιών που εφαρμόζουν τα πρότυπα της ΕΚΕ
Μυτιληναίος
Για το 2010 ο διεθνής φορέας αξιολόγησης GRI μετά την ολοκλήρωση ελέγχου
του κοινωνικού απολογισμού του ομίλου αναβάθμισε τον όμιλο
«Μυτιληναίος» σε επίπεδο β’ επιβεβαιώνοντας την προσπάθεια που
συντελείται από το σύνολο των εταιριών του ομίλου, για την επίτευξη της
δέσμευσης για αειφόρο ανάπτυξη.
Στον τομέα Κοινωνία, ο όμιλος αποτελεί σταθερή δύναμη στήριξης των
τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται. Σε ετήσια βάση συμβάλλει
στην αντιμετώπιση μιας σειράς κοινωνικών προβλημάτων καθώς και στην
ενίσχυση δράσεων και πρωτοβουλιών. Το 2010 η κοινωνική προσφορά του
ομίλου ανήρθε σε € 1.7 εκατ. και μεταξύ των συντονισμένων δράσεων που
ανέλαβε ήταν η επιχορήγηση για την κατασκευή περιβαλλοντικού πάρκου,
συντήρηση και επισκευή αγροτικών δρόμων, ο εξοπλισμός σχολικών κτηρίων,
η ενίσχυση τοπικών πολιτιστικών συλλόγων, εθελοντικών οργανώσεων για
παιδιά, πολιτιστικών και αθλητικών γεγονότων, καθώς και οικονομική
υποστήριξη μελετών για τις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στην τοπική
κοινωνία. Μεταξύ των ενεργειών που ξεχώρισαν ήταν η οικονομική βοήθεια
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προς το δήμο Αμαρουσίου για τη δημιουργία και τη λειτουργία ενός κέντρου
για παιδιά με ειδικές ανάγκες.
Το περιβάλλον εργασίας αποτελεί προτεραιότητα υψίστης σημασίας για έναν
όμιλο που απασχολεί περισσότερους από 2500 εργαζόμενους. Πέρα από τη
σημαντική συμβολή στην καταπολέμηση της ανεργίας , ο όμιλος έχει
διαμορφώσει ένα εργασιακό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από ασφάλεια,
ισονομία, σταθερότητα, υψηλή ικανοποίηση, αφοσίωση και δέσμευση στις
εταιρικές αρχές. Ενδεικτικά, τον Ιούνιο η Αλουμίνιο ΑΕ διακρίθηκε στον τομέα
διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων της, λαμβάνοντας το
πρώτο βραβείο στον διαγωνισμό safety solutions 2011, που διεξήχθη από την
Ευρωπαϊκή Ένωση Αλουμινίου, ενώ το προηγούμενο έτος, σχεδόν 80% των
εργαζομένων του ομίλου συμμετείχε σε προγράμματα εκπαίδευσης, με 18
διαφορετικές ενότητες που ξεπέρασαν τις 67000 ανθρωποώρες.
Παράλληλα, εκτός από το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα καθορισμένων
εισφορών που διαθέτει, ο όμιλος εφαρμόζει με συνέπεια ένα πρόγραμμα
επιπρόσθετων παροχών με προσφορές όπως σχολικά επιδόματα, υποτροφίες,
ομαδικό ασφαλιστικό πρόγραμμα και επιδόματα κοινωνικής πολιτικής, ενώ
μέσω εθελοντικής αιμοδοσίας διατηρεί και τράπεζα αίματος.
Μέλημα όμως, του ομίλου Μυτιληναίος, δεν είναι μόνο η ενίσχυση του
κοινωνικού περιβάλλοντος, αλλά και η προστασία του φυσικού μέσα από ένα
ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό σύστημα κανόνων περιβαλλοντικές
Διαχείρισης. Χαρακτηριστικά το 2010 επενδύθηκαν άνω των 8.5 εκατ € σε
ενέργειες περιβαλλοντικής προστασίας, ποσό αυξημένο κατά 45,4% από το
αντίστοιχο ποσό του 2009. Από αυτά, περισσότερα από 5 εκατ € έδωσε ο όμιλος
σε έργα για διάθεση αποβλήτων, επεξεργασία εκπομπών αερίων και
αποκατάσταση, μεταξύ των οποίων η εγκατάσταση δύο μονάδων
αφυδάτωσης καταλοίπων βωξίτη (φιλτροπρεσών) που θα σημάνει το 2012 την
απόθεση των καταλοίπων στην ξηρά και όχι στο θαλάσσιο περιβάλλον, η
προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία αναλυτών συνεχούς μέτρησης
σκόνης σε 6 καμινάδες και η διαμόρφωση χώρων διάθεσης των κατάλοιπων
βωξίτη
Στους βασικούς στόχους του ομίλου εντάσσεται και η μείωση των εκπομπών
CO2 και η εξοικονόμηση ενέργειας και νερού. Τα τελευταία 2 χρόνια μείωσε
κατά 150.000 τόνους την ετήσια κατανάλωση μαζούτ στην Αλουμίνιον ΑΕ,
γεγονός που αναμένεται να συμβάλλει στην μείωση των εκπομπών CO2 σε
εθνικό επίπεδο, ενώ συνολικά ο όμιλος έχει επιτύχει μείωση στην
κατανάλωση νερού 18,7 %.
Για έναν όμιλο με κυρίαρχο επιχειρηματικό αποτύπωμα σε Ελλάδα αλλά και
διεθνώς, η διασφάλιση και η διατήρηση υψηλού βαθμού ποιότητας και
ασφάλειας των προϊόντων παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένη με τη λειτουργία
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του ως υπεύθυνος κοινωνικός εταίρος σε συνδυασμό πάντα με ένα ισχυρό
πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης που διακρίνεται από ακεραιότητα, ήθος και
διαφάνεια.
Στον τομέα ασφάλειας και ποιότητας, η αυστηρή εφαρμογή των διενέργειες
μελέτης για ανάλυση λειτουργικών κινδύνων, η αυστηρή τήρηση της
νομοθεσίας και των κανονισμών που αφορούν στην παραγωγή είναι μεταξύ
των βασικών και αδιαπραγμάτευτων πρωτοβουλιών του ομίλου. Παράλληλα,
δέσμευση αποτελεί και η ανάπτυξη και η διατήρηση καλών σχέσεων με την
εφοδιαστική αλυσίδα, η οποία αποδεικνύει πως ο όμιλος έχει επενδύσει και
συνεχίζει να επενδύει σε επίπεδο μόνιμων συνεργασιών εθνικό και τοπικό
επίπεδο.
Βιο‐ιατρική
Ο Όμιλος Εταιριών Υγείας Βιο‐ιατρική προσφέρει και φέτος έως 3.12.2011
προληπτικό έλεγχο για οστεοπόρωση σε ιδιαίτερα προσιτή τιμή. Στο πλαίσιο
δράσης ενημέρωσης και πρόληψης της νόσου. Στις μονάδες Βιοιατρική
Ευροδιάγνωση και τις Βιοκλινικές σε αττική και Θεσσαλονίκη, προσφέρεται
πακέτο εξετάσεων κατά την περίοδο της δράσης που περιλαμβάνει έλεγχο
αιματολογικών δεικτών και μέτρηση οστικής πυκνότητας.

Αluette
H Αluette προσέφερε το πρότυπο μιας σειράς σεμιναρίων που θα
διοργανωθούν για τους γονείς με θέμα «Η ασφάλεια του παιδιού στο
αυτοκίνητο» σε συνεργασία με την εταιρία παιδικών καθισμάτων BeSafe στο
κατάστημα Alouette Planet στο Πικέρμι.

Amstel Eco House
Το πρώτο οικολογικό και διαδραστικό σπίτι:
Οι συσκευές και τα αντικείμενα του σπιτιού «μιλούν» για το πώς να τα
χρησιμοποιούμε πιο οικολογικά. «Όλο με ανάβεις και με παρατάς»,
παραπονιόταν το θερμοσίφωνο. «Τρέχω όλη μέρα χωρίς λόγο», γκρίνιαζε το
καζανάκι. «Δεν είμαι της μιας φοράς», έλεγε και η σακούλα για τα ψώνια.
Όλα αυτά συνέβησαν στο Amstel Eco House, το πρώτο οικολογικό και
διαδραστικό σπίτι, που προσπάθησε να μας μάθει πώς να συνδυάσουμε
οικονομία και οικολογία. Ήταν η νέα πρωτοβουλία της Amstel που
υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του πολιτιστικού οργανισμού του δήμου
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Αθηναίων με περιβαλλοντικό σύμβουλο την οικολογική εταιρία ανακύκλωσης
που παρέμεινε στην πλατεία Κλαυθμόνος, 3‐5/11.
Ο κύριος Μηνάς Μαυρικάκης, διευθυντής επικοινωνίας και εταιρικών
σχέσεων της αθηναϊκής ζυθοποιίας δήλωσε σχετικά:
«…Το γεγονός ότι 1500 συμπολίτες μας ανταποκρίθηκαν θετικά στην
πρόσκληση μας δίνει κίνητρο να συνεχίσουμε στο μέλλον να αναλαμβάνουμε
πρωτοβουλίες που μας βοηθούν να κάνουμε την καθημερινότητά μας πιο
πράσινη συνδυάζοντας οικολογία και οικονομία. Το αποτελεί μέρος της
εκστρατείας περιβαλλοντικής αφύπνισης της αθηναϊκής ζυθοποιίας Amstel
που συνεχίζεται για 4η χρονιά

ΕΕΑΑ
Η Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης συνέβαλε ώστε η φετινή
διοργάνωση του 29ου κλασσικού Μαραθωνίου στις 13/11 να αποκτήσει ένα
ισχυρό περιβαλλοντικό προφίλ συλλέγοντας πάνω από 2 τόνους υλικών
συσκευασίας. Η συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας έγινε στα
πλαίσια του επίσημου εθελοντικού προγράμματος ανακύκλωσης του
Μαραθωνίου από τους εθελοντές της ΜΚΟ «Ινστιτούτο Ομάδα για τον κόσμο»
αλλά και πολλούς άλλους εθελοντές.
Ecodriving: Πιο… πράσινα χιλιόμετρα με σειρά δράσεων και επενδύσεων
Οι μεταφορές επιδρούν καταλυτικά στο περιβάλλον και η ποιότητά τους είναι
άμεσα συνδεδεμένη με την ποιότητα της ανθρώπινης δραστηριότητας αλλά
και τις κλιματικές συνθήκες.
Της ΣΟΦΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Υπό αυτή την έννοια η αναζήτηση πολιτικών για βιώσιμες οδικές μεταφορές
και η υιοθέτηση πρακτικών γύρω από την οικολογική μετακίνηση από
επιχειρήσεις είτε του ιδιωτικού είτε του δημόσιου τομέα, των οποίων η
δραστηριότητα συνδέεται ή εξαρτάται από τις μεταφορές, είναι άμεσα
συνδεδεμένες με την εταιρική κοινωνική τους ευθύνη.
ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Εξάλλου η μείωση των ρύπων από τα μέσα μεταφοράς στα αστικά κέντρα
αποτελεί κυρίαρχο στόχο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεδομένου ότι η
κυκλοφοριακή συμφόρηση των πόλεων ευθύνεται για το 40% των εκπομπών
CO2 που εκλύονται από τις οδικές μεταφορές, ενώ 9 στους 10 ευρωπαίους
εκτίθενται σε επιβλαβή σωματίδια που προέρχονται από τις εκπομπές
- 90 -

άνθρακα, λόγω των ποσοστών που υπερβαίνουν κατά πολύ τα επιτρεπτά
όρια. Τα επιβατικά αυτοκίνητα είναι υπεύθυνα για το 12% των συνολικών
εκπομπών CO2.
ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
Η προτεινόμενη νομοθεσία της Ε.Ε. θέτει τη θέσπιση πρότυπων επιδόσεων για
τις εκπομπές των νέων επιβατικών αυτοκινήτων ήδη από το 2009, με σκοπό τη
βελτίωση της οικονομίας καυσίμων των αυτοκινήτων ενώ η Λευκή Βίβλος των
Μεταφορών που παρουσιάστηκε το Φεβρουάριο του 2011 περιλαμβάνει μέτρα
για την αύξηση του 1,8 τρις. ευρώ που η Ε.Ε. θεωρεί αναγκαία για επενδύσεις
σε έργα υποδομής μέσα στην επόμενη 20ετία. Με τα μέτρα αυτά εκτιμάται ότι
θα μειωθεί δραματικά η εξάρτηση της Ευρώπης από την εισαγωγή πετρελαίου
και θα μειωθούν οι εκπομπές CO2 έως και 60% μέχρι το 2050.
Υψηλούς στόχους έχουν ήδη θέσει μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, εταιρείες
logistics και επιχειρηματικοί όμιλοι που δραστηριοποιούνται στις μεταφορές
καταγράφοντας ολοένα καλύτερες επιδόσεις, όπως αποτυπώνεται στους
απολογισμούς ΕΚΕ που δημοσιεύουν τα τελευταία χρόνια. Η «Ν» ζήτησε από
εκπροσώπους επιχειρήσεων να παρουσιάσουν τις πρωτοβουλίες τους και
παρακάτω παρουσιάζονται κάποιες ενδεικτικές δράσεις.

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΡΥΠΟΥΣ»

ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΜΕ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟΥΣ

Σε μια εποχή που τα ζητήματα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος γίνονται όλο
και πιο έντονα, ο όμιλος FIAT θέτει ως άξονα των δραστηριοτήτων του τη
βιώσιμη ανάπτυξη, οδηγώντας τις επιλογές της εταιρείας σε κάθε διαδικασία
και επίπεδο. Μετρώντας πάνω από 100 χρόνια ιστορίας στην παγκόσμια
αυτοκινητοβιομηχανία, η FIAT έχει αναπτύξει δραστηριότητα σε περισσότερες
από 190 χώρες, διαθέτοντας 188 εργοστάσια και 117 κέντρα έρευνας και
ανάπτυξης, απασχολώντας περισσότερους από 190.000 υπαλλήλους.
Σύμφωνα με τη διευθύντρια Εταιρική Επικοινωνίας της FIAT, Κορίνα Πατέλη,
«συνδυάζοντας τη φιλοδοξία για ανάπτυξη με το σεβασμό για το περιβάλλον,
ο όμιλος Fiat συμβάλλει ουσιαστικά στον αγώνα ενάντια στην κλιματική
αλλαγή και τη μόλυνση του περιβάλλοντος, επενδύοντας συνεχώς σε
καινοτόμα προϊόντα, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των
δραστηριοτήτων του και μεταδίδοντας την οικολογική του κουλτούρα στους
πελάτες της».
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Ο όμιλος Fiat διατηρεί ένα σύστημα διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων
που ευθυγραμμίζεται με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές για την ασφάλεια
των ανθρώπων της. Αναπτύσσει προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον, με
χαμηλούς ρύπους και κατανάλωση, προσαρμοζόμενος στην παγκόσμια τάση
του downsizing με καινοτόμα και ελκυστικά προϊόντα που ενσωματώνουν την
αιχμή της τεχνολογίας. Μειώνει ουσιαστικά την ενεργειακή κατανάλωση στα
εργοστάσιά του και καταρτίζει, με τη βοήθεια των διανομέων του, ένα δίκτυο
που ενημερώνει τους πελάτες του για θέματα οικολογίας και ασφάλειας.
Επίσης, επενδύει στους ανθρώπους του, με στόχο την εξέλιξη και την
ανάπτυξή τους στην οικογένεια της Fiat.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Η οικολογική δέσμευση σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο για τον όμιλο
αποδεικνύεται καθώς η Fiat για τέσσερα συνεχόμενα χρόνια λαμβάνει την
πρώτη θέση με το χαμηλότερο μέσο όρο εκπομπών ρύπων CO2 ανάμεσα στις
υπόλοιπες αυτοκινητοβιομηχανίες στην Ευρώπη.
Είναι προφανές λοιπόν ότι η οικολογική πολιτική του ομίλου είναι μια
προσπάθεια αρκετών χρόνων που υλοποιείται με σημαντικές επενδύσεις,
συγκεκριμένη στρατηγική και φυσικά προσήλωση στους στόχους.

H Vodafone επενδύει σε ενεργειακά προγράμματα
Για τη Vodafone η περιβαλλοντική διαχείριση αποτελεί έναν από τους
κεντρικούς
άξονες
του
πολύπλευρου
προγράμματος
Εταιρικής
Υπευθυνότητας που εφαρμόζει. Η στρατηγική που εφαρμόζει η εταιρεία για
το περιβάλλον επικεντρώνεται σε δύο τομείς, αφενός στη μείωση της
επίπτωσης της λειτουργίας της ίδιας της εταιρείας στο περιβάλλον, μέσα από
συστηματικά προγράμματα τα οποία η εταιρεία εφαρμόζει ήδη από την
έναρξη της λειτουργίας της και αφετέρου στη συμβολή της τεχνολογίας της
κινητής επικοινωνίας στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος της
Ελλάδας. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

1. Ενέργεια
Η Vodafone εφαρμόζει από την έναρξη της λειτουργίας της συστηματικά
προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας και επενδύει συστηματικά στη χρήση
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο τηλεπικοινωνιακό της δίκτυο και τα κτίρια
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των γραφείων της. Από το σύνολο των ενεργειακών προγραμμάτων της
Vodafone, το οικονομικό έτος 2009‐2010 απετράπη η εκπομπή περισσοτέρων
από 27.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, ενώ
εξοικονομήθηκαν πάνω από 4,7 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό
0,37% επί του συνολικού κύκλου εργασιών της εταιρείας για τη συγκεκριμένη
χρονιά (2009‐2010). Ανάμεσα στα ενεργειακά προγράμματα, που υλοποιεί η
εταιρεία, συγκαταλέγονται, η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας με την
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε 123 Σταθμούς Βάσης σε
αγροτικές περιοχές, σε μια προσπάθεια για μείωση της κατανάλωσης ντίζελ,
αλλά και η λειτουργία «πράσινου» Σταθμού Βάσης, αποκλειστικά με
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συγκεκριμένα ηλιακή και αιολική.

Συμπέρασμα:

Με την εφαρμογή των προτύπων της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τα οφέλη
μιας επιχείρησης δεν είναι μόνο οικονομικά αλλά και κοινωνικά και
περιβαλλοντικά και πολιτιστικά. Διεθνείς οργανώσεις αναλαμβάνουν ετησίως
την ενημέρωση επιχειρήσεων όσον αφορά την εφαρμογή των προτύπων της
ΕΚΕ, και βραβεύουν όσες με τη δράση τους συμβάλλουν στην αειφόρο
ανάπτυξη. Και από ότι αποδεικνύουν έρευνες αυτών των οργανώσεων, η ΕΚΕ
έχει καταφέρει να αυξήσει αρκετά τις στατιστικές των εφαρμογών της, όχι
μόνο στη χώρα μας, αλλά σε όλο τον κόσμο.
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Α. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ποιότητα της ζωής μας αλλά και αυτής των
επομένων γενεών εξαρτάται άμεσα από την προστασία του περιβάλλοντος.
Είναι προφανές ότι η συνεχής οικονομική ανάπτυξη απειλεί την διαφύλαξη
του περιβαλλοντικού πλούτου. Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος διευρύνθηκε
με σταθερούς ρυθμούς τις τελευταίες δεκαετίες. Οι φυσικές καταστροφές
(πλημμύρες, έντονη ξηρασία, πυρκαγιές) πολλαπλασιάζονται και αποτελούν
την αιτία πολύ σημαντικών καταστροφών του φυσικού περιβάλλοντος και
των ανθρώπινων υποδομών. Η ανάλωση των πόρων αυξάνει κάθε έτος. Η
ποιότητα ζωής του ευρωπαϊκού πληθυσμού, ιδιαίτερα στις αστικές ζώνες,
γνωρίζει ραγδαία υποβάθμιση (ρύπανση, ηχητικές οχλήσεις). Μέσω αυτής της
υποβάθμισης πλήττεται επίσης η ανθρώπινη υγεία, παραδείγματος χάριν με
πολλαπλασιασμό των ασθενειών που συνδέονται με τη ρύπανση του αέρα.

Η Ε.Ε. έχει αναπτύξει διάφορες πολιτικές για την προστασία του
περιβάλλοντος. Αυτή την στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη το έκτο περιβαλλοντικό
πρόγραμμα δράσης για την περίοδο 2002‐2012. Σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης, το
Σχέδιο Δράσης για το περιβάλλον και την υγεία, για την περίοδο 2004‐2010. Το
REACH αποτελεί ένα ενιαίο σύστημα καταχώρισης, αξιολόγησης και
αδειοδότησης των χημικών προϊόντων που θα διαχειρίζεται ο νέος
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων, με έδρα το Ελσίνκι. Σκοπός
είναι να αποφεύγεται η χημική ρύπανση του αέρα, των υδάτων, του εδάφους
και των κτιρίων προς όφελος της βιοποικιλότητας, όπως και της καλύτερης
υγείας και ασφάλειας των πολιτών της ΕΕ, δίχως να επιβαρύνεται υπέρμετρα
η βιομηχανία από το κανονιστικό πλαίσιο. Τέλος, σημαντική συνεισφορά στην
διαμόρφωση των πολιτικών προστασίας του περιβάλλοντος στην Ε.Ε είναι ο
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, ο οποίος εδρεύει στην Κοπεγχάγη.

Β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει αυστηρές τεχνικές απαιτήσεις για τα
απόβλητα και τους χώρους υγειονομικής ταφής, έτσι ώστε να
προλαμβάνονται και να μειώνονται κατά το δυνατόν οι αρνητικές
περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
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Η Οδηγία 1999/31/ΕΚ στοχεύει στην πρόληψη ή στη μείωση των αρνητικών
επιπτώσεων της ταφής αποβλήτων στο περιβάλλον, και ειδικότερα στα
επιφανειακά ύδατα, στα υπόγεια ύδατα, στο έδαφος, στον αέρα ή στην υγεία
του ανθρώπου. Ανά τριετία, τα κράτη μέλη οφείλουν να υποβάλλουν στην
Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας ενώ η Επιτροπή
οφείλει να δημοσιεύει έκθεση της Κοινότητας σχετικά με την εφαρμογή της
οδηγίας. Αναφορά στην διαχείριση αποβλήτων κάνει και η οδηγία 75/442/ΕΟΚ
η οποία τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 91/156/ΕΟΚ, 91/692/ΕΟΚ και 96/59/ΕΚ
που στόχο έχουν την συντονισμένη διαχείριση των αποβλήτων στην
Κοινότητα προκειμένου να περιοριστεί η παραγωγή αποβλήτων.

Επιπλέον, η Επιτροπή θέτει τις βάσεις για μια ευρωπαϊκή στρατηγική
πρόληψης της παραγωγής και ανακύκλωσης των αποβλήτων και, έχοντας ως
βάση την πρόοδο που ήδη έχει πραγματοποιηθεί, περιγράφει τις εναλλακτικές
στρατηγικές δυνατότητες για τις οποίες επιθυμεί να ανοίξει συζήτηση, έτσι
όπως παρουσιάζεται στην ανακοίνωση της 27ης Μαΐου 2003, με τίτλο: «Προς
μια θεματική στρατηγική για την πρόληψη και την ανακύκλωση των
αποβλήτων».

Η Επιτροπή εκδίδει Ανακοίνωση της 21ης Δεκεμβρίου 2005 με τίτλο «Ένα βήμα
μπροστά για την αειφόρο χρήση των πόρων ‐ θεματική στρατηγική για την
πρόληψη της δημιουργίας και την ανακύκλωση των αποβλήτων». Η εν λόγω
στρατηγική χαράσσει κατευθύνσεις και περιγράφει μέτρα για τη μείωση των
πιέσεων που υφίσταται το περιβάλλον λόγω της παραγωγής και της
διαχείρισης των αποβλήτων. Οι κύριοι άξονες της στρατηγικής αφορούν την
τροποποίηση της νομοθεσίας και έχουν ως στόχο τη βελτίωση της εφαρμογής
της, την πρόληψη της δημιουργίας και την προαγωγή μίας αποτελεσματικής
ανακύκλωσης των αποβλήτων.

Γ. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

Η οδηγία 96/62/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 1996, για την
εκτίμηση και τη διαχείριση της ποιότητας του περιβάλλοντος αέρα θεσπίζει
τις βασικές αρχές μιας κοινής στρατηγικής με σκοπό τον καθορισμό των
στόχων σε ό,τι αφορά την ποιότητα του αέρα του περιβάλλοντος, ούτως ώστε
να αποφεύγονται, να προλαμβάνονται ή να περιορίζονται οι επιβλαβείς
επιπτώσεις για την υγεία του ανθρώπου και για το περιβάλλον, την εκτίμηση
της ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος στα κράτη μέλη, την ενημέρωση
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του κοινού, μεταξύ άλλων με όρια συναγερμού, καθώς και τη βελτίωση της
ποιότητας του αέρα, όταν αυτή δεν είναι ικανοποιητική.
Το Πρόγραμμα «Καθαρός αέρας για την Ευρώπη» (CAFE) έτσι όπως
προβλέπεται από την ανακοίνωση της 4ης Μαΐου 2001 της Επιτροπής με θέμα
‘‘προς μια θεματική στρατηγική για την ποιότητα του αέρα’’, έχει ως απώτερο
στόχο την καθιέρωση μιας στρατηγικής ενάντια στην ατμοσφαιρική ρύπανση
και την προστασία της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος.
Τέλος, με βάση την απόφαση 97/101/CE του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου
1997, καθιερώνεται μια αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων
από δίκτυα και ατομικούς σταθμούς που μετρούν την ατμοσφαιρική μόλυνση
στα κράτη μέλη.
Εγκρίνεται η Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα
και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη.
Αυτή η οδηγία αναθεωρεί την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ποιότητα του
ατμοσφαιρικού αέρα με σκοπό να μειωθεί η ρύπανση σε επίπεδα τα οποία να
ελαχιστοποιήσουν τις αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και στο
περιβάλλον και να βελτιωθεί η ενημέρωση του κοινού σχετικά με τους
πιθανούς κινδύνους.

Δ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής
δράσης στο πεδίο της πολιτικής υδάτων, η Ε.Ε αναλαμβάνει την θέσπιση
κοινοτικού πλαισίου για την προστασία των εσωτερικών επιφανειακών,
μεταβατικών, παράκτιων και υπόγειων υδάτων με σκοπό την πρόληψη και τη
μείωση της ρύπανσης, τη βιώσιμη χρήση τους, την προστασία του
περιβάλλοντός τους, τη βελτίωση υδάτινων οικοσυστημάτων και τη μετρίαση
των αρνητικών επιπτώσεων των πλημμύρων και της ξηρασίας.

Τέλος, με την ανακοίνωση της Επιτροπής στον Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή παρουσιάζει τα
ερωτήματα και τις επιλογές σχετικά με τον ορισμό των κοστολογικών
πολιτικών ενισχύοντας την βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πηγών.
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Το 2006 με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τα θέσπιση πλαισίου κοινοτικής
δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)
καθιερώνει κοινοτικό πλαίσιο για την προστασία και τη διαχείριση των
υδάτων. Η οδηγία‐πλαίσιο προβλέπει ιδίως την ταυτοποίηση και την ανάλυση
των ευρωπαϊκών υδάτων, ταξινομημένων ανά υδρογραφική λεκάνη και
περιοχή (λεκάνη απορροής και περιοχή λεκάνης απορροής), με παράλληλη
έγκριση των σχεδίων διαχείρισης και των προγραμμάτων λήψης των
ενδεδειγμένων μέτρων για κάθε υδατικό σύστημα .

Ε. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

Η ανακοίνωση της Επιτροπής της (27 Μαρτίου 2001) προς το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ορίζει τα Σχέδια Δράσης για τη βιοποικιλότητα
στους τομείς: της προστασίας των φυσικών πόρων, της γεωργίας, της αλιείας
και της οικονομικής και αναπτυξιακής συνεργασίας

Το ‘‘Σχέδιο δράσης για την βιοποικιλότητα στον τομέα της αλιείας’’ καθώς και
το Σχέδιο δράσης σχετικά με την βιοποικιλότητα στον αγροτικό τομέα έχουν
ως στόχο την βελτίωση ή την διατήρηση της βιοποικιλότητας, καθώς και την
πρόληψη οποιονδήποτε απωλειών εξαιτίας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων.
Παρομοίως, το σχέδιο δράσης για τις φυσικές πηγές, στοχεύει στην διατήρηση
της χλωρίδας και της πανίδας, του οικοσυστήματός τους και του βιότοπού
τους. Το Σχέδιο δράσης για την οικονομική και αναπτυξιακή συνεργασία
επιθυμεί την παρεμπόδιση της μείωσης της βιοποικιλότητας και των
περιβαλλοντικών πηγών στις αναπτυσσόμενες χώρες καθώς και την μείωση
της φτώχειας. Η συνέχιση και η συμπλήρωση των εθνικών νομοθεσιών και
των κοινοτικών περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών είναι απαραίτητες για την
πραγματοποίηση των στόχων των ανωτέρω Σχεδίων Δράσης.

Επιπλέον, η Ε.Ε. πραγματοποιεί τις δεσμεύσεις της έτσι όπως προκύπτουν από
την Σύμβαση της Βέρνης (19 Σεπτεμβρίου 1979) σχετικά με τη διατήρηση της
άγριας ζωής στο φυσικό περιβάλλον μέσω της συνεργασίας των κρατών, όπως
επίσης και της Σύμβασης του Rio de Janeiro για τη βιοποικιλότητα. Η
τελευταία επιδιώκει την πρόβλεψη και πρόληψη των αιτιών της σημαντικής
μείωσης ή απώλειας της βιοποικιλότητας και την αντιμετώπισή τους στην
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πηγή τους, λόγω της εγγενούς αξίας της βιοποικιλότητας και της οικολογικής,
γενετικής, κοινωνικής, οικονομικής, επιστημονικής, μορφωτικής, πολιτιστικής,
ψυχαγωγικής και αισθητικής σημασίας των στοιχείων της. Η σύμβαση
επιδιώκει επίσης να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών και των
διακυβερνητικών οργανισμών.

Το «Natura 2000» είναι ένα οικολογικό δίκτυο ειδικών ζωνών προστασίας μέσω
του οποίου η Ε.Ε. επιδιώκει τη διασφάλιση της βιοποικιλότητας μέσω της
διατήρησης των φυσικών ενδιαιτημάτων καθώς και της άγριας πανίδας και
χλωρίδας στο έδαφος των κρατών μελών. Η συνοχή του δικτύου
εξασφαλίζεται και από άλλες δραστηριότητες που προβλέπεται να
αναληφθούν στους τομείς του ελέγχου και της επιτήρησης, της
επανεισαγωγής αυτοχθόνων ειδών καθώς και της εισαγωγής αλλοχθόνων
ειδών, της έρευνας και της εκπαίδευσης.

Η ΕΕ έχει αναλάβει τη δέσμευση να θέσει τέλος, έως το 2010, στη μείωση των
ειδών και των ενδιαιτημάτων που απειλούνται με εξαφάνιση στην ΕΕ. Όμως,
για την επίτευξη αυτού του στόχου απαιτείται μεγάλη προσπάθεια. Οι
σχετικές πολιτικές και η νομοθεσία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων
υπάρχουν ήδη, αλλά έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην ευρύτερη δυνατή
υλοποίησή τους. Ειδικότερα, η ΕΕ επιθυμεί να επεκτείνει το δίκτυο ζωνών
προστασίας φυτικών και ζωικών ειδών και των ενδιαιτημάτων τους (Natura
2000). Στο δίκτυο αυτό περιλαμβάνονται ήδη περισσότερες από 26.000
τοποθεσίες σε όλη την ΕΕ.

Ζ. ΗΧΗΤΙΚΕΣ ΟΧΛΗΣΕΙΣ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της καταπολέμησης των ηχητικών
οχλήσεων, διαμορφώνει μια κοινή προσέγγιση για την αποφυγή, την πρόληψη
ή τον κατά προτεραιότητα περιορισμό των επιβλαβών επιπτώσεων της
έκθεσης στον θόρυβο του περιβάλλοντος.
Η πρόταση οδηγίας 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του
περιβαλλοντικού θορύβου έχει ως αντικείμενο την καταπολέμηση του
θορύβου που αντιλαμβάνονται οι πληθυσμοί στους δομημένους χώρους, στα
δημόσια πάρκα ή σε άλλους, ήρεμους, τόπους ενός οικισμού, στις ήρεμες
ζώνες της υπαίθρου, δίπλα στα σχολεία, στα πέριξ των νοσοκομείων καθώς
και σε άλλα, ευαίσθητα στον θόρυβο, κτίρια και ζώνες. Δεν εφαρμόζεται στην
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περίπτωση του θορύβου που παράγεται από το ίδιο το εκτιθέμενο άτομο, στον
θόρυβο που προέρχεται από οικιακές δραστηριότητες, στον θόρυβο από τους
γείτονες, στον θόρυβο που γίνεται αντιληπτός στους χώρους εργασίας ή στο
εσωτερικό των μέσων μεταφοράς, ούτε στον θόρυβο που προέρχεται από
στρατιωτικές δραστηριότητες στις στρατιωτικές ζώνες.

Επιπλέον, η Πράσινη Βίβλος σχετικά με την καταπολέμηση του θορύβου
αποτελεί το πρώτο βήμα για την καθιέρωση μιας πολιτικής μείωσης των
ηχητικών οχλήσεων. Η Επιτροπή επιθυμεί την παγκόσμια προσέγγιση του
ζητήματος μέσα από την συμμετοχή εθνικών και τοπικών παραγόντων έτσι
ώστε να υπάρξει όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη δράση του
προβλήματος. Ως εκ τούτου, προτείνει:
* τον καταμερισμό των ευθυνών
* την επιβολή συγκεκριμένων στόχων
* την ενίσχυση της συνοχής των δραστηριοτήτων
* ένα σύστημα επίβλεψης
* αναπτυσσόμενες μεθόδους αξιολόγησης της ηχητικής ενόχλησης
Η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. αντιμετωπίζει δυναμικά τις προκλήσεις των
καιρών για να μας θυμίσει ότι εξακολουθούν να γίνονται αξιοσημείωτες
προσπάθειες με σκοπό την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και τη βιώσιμη
ανάπτυξη.
Έτσι, παρά τις μεγάλες δυσκολίες της αγοράς ηλεκτρικών προϊόντων, η
συλλογή συσκευών το πρώτο εννιάμηνο του έτους ανέρχεται σε 31,223,602
κιλά, μόλις 7% κάτω από τα περσινά επίπεδα. Η συγκράτηση των ποσοτήτων
συλλογής οφείλεται στις συνεχόμενες ενέργειες της εταιρίας για την
ανάπτυξη του δικτύου συλλογής της τόσο σε σημεία λιανικής, όπως
καταστήματα ηλεκτρικών ειδών και σούπερ μάρκετ, όσο και σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημοσίου τομέα.

Από την αρχή της χρονιάς μέχρι σήμερα, μόνο σε χώρους νέων
καταστημάτων, έχει γίνει δωρεάν τοποθέτηση 500 επιπλέον μέσων συλλογής,
που περιλαμβάνουν container, κάδους για συσκευές και κάδους για λάμπες,
φτάνοντας συνολικά τα 2,700 μέσα συλλογής στα σημεία λιανικής. Η
Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. έχει δημιουργήσει και συνεχίζει να οικοδομεί,
χρόνο με το χρόνο, ένα δυναμικό σύνολο συνεργατών λιανικής, που
συμμετέχουν και συμβάλλουν ουσιαστικά στις δραστηριότητες και τους
στόχους του συστήματος για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Οι συνεργάτες των καταστημάτων
λιανικής με επαγγελματισμό και κοινωνική υπευθυνότητα ενισχύουν την
προσπάθεια του συστήματος, με αποτέλεσμα – παρά τη μειωμένη κίνηση στα
καταστήματα – τη μικρή μείωση συλλογής της τάξης του 10%.
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Ταυτόχρονα, ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιοι οργανισμοί έχουν
ανταποκριθεί στο κάλεσμα της Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε., με αποτέλεσμα η
συλλογή B2B να παρουσιάζει στο εννιάμηνο εντυπωσιακή αύξηση 24%. Η
συλλογή αυτή προέρχεται από την απόσυρση πάγιου ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, επαγγελματικών μηχανημάτων, καθώς και
οικιακών συσκευών υπαλλήλων. Πολλές εταιρίες δίνουν τη δυνατότητα στο
προσωπικό τους να ανακυκλώνουν τις άχρηστες μικροσυσκευές τους στο
χώρο εργασίας τους και συγκεκριμένα στους ειδικούς κάδους, που έχει
παραχωρήσει η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.

Το θεσμικό δίκτυο συλλογής παλιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών
περιλαμβάνει εκτός των καταστημάτων και των επιχειρήσεων του ιδιωτικού
και δημόσιου τομέα, μια ακόμα σημαντική πηγή, τους δήμους, που αν
ενεργοποιηθούν μπορούν να αποκτήσουν καθοριστικό
ρόλο στην ανάπτυξη της ανακύκλωσης στην Ελλάδα. Ο συνολικός αριθμός
των σημείων συλλογής σε όλες τις παραπάνω πηγές συλλογής ανέρχεται σε
8,500 σημεία.

Εκτός των προσπαθειών της εταιρίας σε επίπεδο υποδομών συλλογής, η
Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. συνεχίζει την εκστρατεία ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης, με τελικό στόχο τη στροφή όλων των πολιτών προς μια
κοινωνικά πιο υπεύθυνη συμπεριφορά. H καμπάνια, που πραγματοποιείται
στο internet και το ραδιόφωνο, επικεντρώνει το μήνυμά της στο γεγονός ότι
όταν ρίχνουμε τη χαλασμένη ηλεκτρική μας συσκευή στον κάδο της γειτονιάς
ή την παρατάμε στο πεζοδρόμιο, δημιουργούμε σκουπίδια και ζημιώνουμε το
περιβάλλον. Ιδιαίτερα με την εγκατάλειψη μιας παλιάς συσκευής προκαλούμε
πολύ αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Γιατί είναι βέβαιο ότι θα την
μαζέψει κάποιος πλανόδιος συλλέκτης, που ίσως κάψει τα καλώδια για να
πάρει τον χαλκό ή την πουλήσει σε τρίτους, που με τη σειρά τους θα τη
βανδαλίσουν ή θα την κάψουν για να πάρουν τα χρήσιμα μέταλλα.
Αποτέλεσμα είναι τοξικές ουσίες και ουσίες που καταστρέφουν το στρώμα του
όζοντος να διαφύγουν και να επιβαρύνουν το περιβάλλον.

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

Ως βιοποικιλότητα ορίζεται η ποικιλία των βιολογικών ειδών στα γήινα
οικοσυστήματα. Εξαιτίας των ανθρώπινων αναπτυξιακών δραστηριοτήτων,
της αποδάσωσης, της ερημοποίησης κλπ, ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των
ειδών απειλείται με εξαφάνιση. Μερικές εξαφανίσεις (σε αρκετά μικρότερους
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ρυθμούς) αποτελούν, φυσικό φαινόμενο σύμφωνα με τη θεωρία της εξέλιξης.
Το τελευταίο αντισταθμίζεται με την ειδογένεση. Γενικά, το ανθρωπογενές
περιβάλλον έχει πολύ μικρότερη βιοποικιλότητα από το φυσικό. Για
παράδειγμα, σε ένα χωράφι συνήθως καλλιεργείται ένα μόνο είδος φυτού,
ενώ η ανάπτυξη άλλων ειδών θεωρείται ανεπιθύμητη. Οικολογικά
προβλήματα ή περιβαλλοντικά προβλήματα ονομάζονται οι διαταραχές στη
γήινη βιόσφαιρα και στο φυσικό περιβάλλον οι οποίες συνηθίζεται να
αποδίδονται στην ανθρώπινη δραστηριότητα. Στον βαθμό που τα οικολογικά
προβλήματα απειλούν την επιβίωση ενός πληθυσμού, οδηγούν σε μία
οικολογική κρίση. Ωστόσο οι οικολογικές κρίσεις μπορεί να έχουν και φυσικά
αίτια.
Στα περιβαλλοντικά προβλήματα συγκαταλέγονται η περιβαλλοντική
ρύπανση, η κλιματική αλλαγή, η τρύπα του όζοντος, η αποδάσωση
(αποψίλωση των δασών), η ερημοποίηση, η εξαφάνιση βιολογικών ειδών, η
όξινη βροχή κλπ. Τα οικολογικά προβλήματα άρχισαν να εμφανίζονται
κυρίως μετά τη βιομηχανική επανάσταση, ενώ υπάρχουν διαφορετικές
αντιλήψεις σχετικά με τα αίτια και τους τρόπους αντιμετώπισής τους.
Επιστημονικά διερευνώνται από την οικολογία και την περιβαλλοντολογία,
αλλά κατά τη δεκαετία του 1960 αναδύθηκε το πολύπλευρο οικολογικό
κοινωνικό κίνημα με στόχο την προσπάθεια για την επίλυση των οικολογικών
προβλημάτων.
Ακολουθεί μία σύντομη περιγραφή των σημαντικότερων περιβαλλοντικών
προβλημάτων:
Φαινόμενο του θερμοκηπίου
Ως φαινόμενο του θερμοκηπίου χαρακτηρίζεται το φαινόμενο θέρμανσης
που παρατηρείται στα θερμοκήπια (εξ ου και η ονομασία). Κατά το φαινόμενο
αυτό η γυάλινη υπερκατασκευή ή θόλος είναι διάφανη για τη φωτεινή
ακτινοβολία, η οποία εισέρχεται στο στεγασμένο χώρο, απορροφάται εν μέρει,
διαχέεται και επανεκπέμπεται. Η κατασκευή όμως είναι αδιαφανής για τη
δευτερογενή αυτή ακτινοβολία, η οποία ʺπαγιδεύεταιʺ στο χώρο και τελικά
μετατρέπεται σε θερμότητα (αρχή του θερμοκηπίου). Με τον τρόπο αυτό
θερμαίνει το εσωτερικό του θερμοκηπίου με αποτέλεσμα να διατηρούνται οι
καλλιέργειες πάντα σε κατάλληλη και σχετικά σταθερή θερμοκρασία.
Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και στη Φύση κατά την οποία η ατμόσφαιρα
ενός πλανήτη συμβάλλει στη θέρμανσή του. Ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά
από τον Γάλλο μαθηματικό, αστρολόγο και φυσικό Ζοζέφ Φουριέ, το 1824, ενώ
διερευνήθηκε συστηματικά από τον Σβάντε Αρρένιους το 1896. Τα τελευταία
χρόνια, ο όρος συνδέεται με την παγκόσμια θέρμανση (global warming), ενώ
θεωρείται πως το φαινόμενο έχει ενισχυθεί σημαντικά από ανθρωπογενείς
δραστηριότητες. Παρατηρείται σε όλους τους πλανήτες. Ο πλανήτης με το πιο
εντυπωσιακό φαινόμενο θερμοκηπίου είναι η Αφροδίτη,</ref> που διαθέτουν
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ατμόσφαιρα αλλά για λόγους απλότητας θα αναφερόμαστε αποκλειστικά
στην περίπτωση της Γης, δηλαδή του πλανήτη στον οποίο κατοικούμε.
Κλιματική αλλαγή
Με τον όρο κλιματική αλλαγή αναφερόμαστε στη μεταβολή του παγκόσμιου
κλίματος και ειδικότερα σε μεταβολές των μετεωρολογικών συνθηκών που
εκτείνονται σε μεγάλη χρονική κλίμακα. Τέτοιου τύπου μεταβολές
περιλαμβάνουν στατιστικά σημαντικές διακυμάνσεις ως προς τη μέση
κατάσταση του κλίματος ή τη μεταβλητότητά του, που εκτείνονται σε βάθος
χρόνου δεκαετιών ή περισσότερων ακόμα ετών. Οι κλιματικές αλλαγές
οφείλονται σε φυσικές διαδικασίες, καθώς και σε ανθρώπινες δραστηριότητες
με επιπτώσεις στο κλίμα, όπως η τροποποίηση της σύνθεσης της
ατμόσφαιρας. Στη Σύμβαση‐Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις
Κλιματικές Μεταβολές (UNFCC), η κλιματική αλλαγή ορίζεται ειδικότερα ως η
μεταβολή στο κλίμα που οφείλεται άμεσα ή έμμεσα σε ανθρώπινες
δραστηριότητες, διακρίνοντας τον όρο από την κλιματική μεταβλητότητα που
έχει φυσικά αίτια.[1]
Ορισμένοι ρύποι όπως το διοξείδιο του άνθρακα, ενεργούν όπως τα πλαστικά
καλύμματα ενός θερμοκηπίου επιτρέποντας την είσοδο των ηλιακών ακτίνων,
αλλά εμποδίζοντας την έξοδο της θερμότητας. Αυτό το θερμικό φράγμα έχει
ήδη αλλάξει το κλίμα της Γης.

Τρύπα του όζοντος
Τρύπα του όζοντος ονομάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο το στρώμα του
όζοντος που βρίσκεται στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας της Γης
μειώνεται σε πάχος πάνω από την Ανταρκτική. Επειδή το λεπτότερο σημείο
του είναι πάνω από το Νότιο Πόλο, η μείωση του πάχους του στρώματος έχει
ως αποτέλεσμα την ονομαζόμενη ʺτρύπαʺ στο στρώμα του όζοντος. Λόγω του
ότι το όζον (αλλοτροπική μορφή του οξυγόνου, τριατομικό οξυγόνο, Ο3)
προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία, απορροφώντας σημαντικό τμήμα
της υπεριώδους, η δημιουργία της τρύπας του όζοντος έχει αρνητικά
αποτελέσματα στην ανθρώπινη υγεία. Επίσης αυξάνει την θερμοκρασία στον
πλανήτη και βοηθάει αρνητικά στο λιώσιμο των πάγων. Το φαινόμενο αυτό
θεωρείται πως δημιουργήθηκε από υπερβολική χρήση χλωριοφθορανθράκων
(CFC) που χρησιμοποιούνταν σε κλιματιστικά και γενικά σε ψυκτικές
συσκευές. Στην επέκταση του επίσης συμβάλλουν τόσο τα καυσαέρια (από
την κυκλοφορία των οχημάτων) όσο και τα αέρια απόβλητα των εργοστασίων.
Το στρώμα του όζοντος της στρατόσφαιρας που προστατεύει τη Γη από τις
υπεριώδεις ακτίνες υφίσταται μια αλλοίωση. Οι χλωροφθοριούχοι άνθρακες
(όπως το φρέον) που απελευθερώνονται από τα αεροζόλ, τις κλιματιστικές
συσκευές, τα ψυγεία κ.α. ταξιδεύουν στη στρατόσφαιρα και μέσα από
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πολύπλοκες αντιδράσεις όπου συμμετέχει και το φως καταστρέφουν το
όζον. Επίσης η τρύπα του όζοντος προκαλείται από τα διάφορα spray.
Ατμοσφαιρική ρύπανση
Η ρύπανση της ατμόσφαιρας αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες οικολογικές
καταστροφές. Ειδικά στις μεγάλες πόλεις του Τρίτου Κόσμου, όπως η
Μπανγκόγκ, η Πόλη του Μεξικού, κ.ά., ο αέρας είναι εντελώς ακατάλληλος
για αναπνοή. Στην Ινδία, είχε εκτιμηθεί ότι το 1997 υπήρξαν 2,5 εκατ.
πρόωροι θάνατοι εξαιτίας της ρύπανσης της ατμόσφαιρας στους
εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Οι βασικοί ατμοσφαιρικοί ρύποι είναι
κυρίως προϊόντα καύσης φυσικών καυσίμων, ιδιαίτερα στις βιομηχανικές
χώρες που καταναλώνουν το 70% του συνόλου των φυσικών καυσίμων.
Oι κυριότερες ομάδες ατμοσφαιρικών ρύπων είναι: τα οξείδια του θείου, το
μονοξείδιο του άνθρακα, το όζον και άλλοι φωτοχημικοί οξειδωτές, τα
οξείδια του αζώτου, τα αιωρούμενα ατμοσφαιρικά σωματίδια, και ιδιαίτερα
αυτά με μικρή αεροδυναμική διάμετρο. Προσοχή έχει επίσης δοθεί σε
αλλεργιογόνα, που επιδρούν σε σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού, καθώς
και στο θειικό οξύ, που παράγεται με τη χρήση των καταλυτών στα
αυτοκίνητα. Η δράση των ατμοσφαιρικών ρύπων σχετίζεται με τη
συγκέντρωσή τους, με το εύρος της θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας
που χαρακτηρίζουν διαφορετικά βιομηχανικά και αστικά περιβάλλοντα.
Δισεκατομμύρια τόνοι ρύπων εκπέμπονται κάθε χρόνο στην ατμόσφαιρα.
Όλοι αυτοί οι ρύποι δεν χάνονται στον ουρανό, αλλά αφού προκαλέσουν
ασφυξία στις πόλεις και επιδεινώσουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου,
ξαναπέφτουν στη Γη με τη μορφή της όξινης βροχής.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει στόχους μείωσης ορισμένων ρύπων και ενισχύει
το νομοθετικό πλαίσιο καταπολέμησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης πάνω
σε δύο κύριους άξονες: βελτίωση της κοινοτικής νομοθεσίας για το
περιβάλλον και ενσωμάτωση του ενδιαφέροντος για την ποιότητα του
ατμοσφαιρικού αέρα στις συναφείς πολιτικές.
Η Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, της 21ης Σεπτεμβρίου 2005, με τίτλο: «Θεματική στρατηγική
για την ατμοσφαιρική ρύπανση» έχει στόχο να επιτευχθεί μια ποιοτική
στάθμη του ατμοσφαιρικού αέρα που δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις ούτε
θα συνεπάγεται σοβαρούς κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου και για το
περιβάλλον και συμπληρώνει τη νομοθεσία που ισχύει σήμερα, ορίζει
στόχους για την ατμοσφαιρική ρύπανση και προτείνει μέτρα επίτευξης των
στόχων με χρονικό ορίζοντα το 2020: να εκσυγχρονιστεί η ισχύουσα
νομοθεσία, να δοθεί βάρος στην αντιμετώπιση των επιβλαβέστερων ρύπων
και να εμπλακούν περισσότερο σʹ αυτήν τομείς και πολιτικές που
επηρεάζουν δυνητικά την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα.
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Ρύπανση των νερών
Πηγές ρύπανσης νερού
Οι σπουδαιότερες πηγές ρύπανσης, οι οποίες επι‐
βαρύνουν καταρχήν τα επιφανειακά νερά και στη
συνέχεια τους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες,
μπορεί να ταξινομηθούν στις εξής κατηγορίες:
• Αστικά λύματα: Ακάθαρτα νερά πόλεων και οικισμών που προέρχονται
από τις κατοικίες και διάφορες άλλες δραστηριότητες (σχολεία και
πανεπιστήμια, δημόσιες επιχειρήσεις, χώροι εργασίας, τουριστικές μονάδες,
νοσοκομεία, εργαστήρια και ιατρικά κέντρα, βιοτεχνίες κά).
• Βιομηχανικά υγρά απόβλητα, που μπορεί να είναι παρόμοια με τα αστικά
λύματα ή να
περιέχουν και επικίνδυνα ή και τοξικά στοιχεία.
• Γεωργικά υγρά απόβλητα, τα νερά απορροής εντατικά καλλιεργούμενων
εκτάσεων που
μπορεί να περιέχουν λιπάσματα ή/και φυτοφάρμακα.
• Κτηνοτροφικά υγρά απόβλητα, τα υγρά απόβλητα που προέρχονται από
μεγάλες ή μικρότερες μονάδες εκτροφής ζώων.
• Διείσδυση θαλασσινού νερού λόγω υπεράντλησης των υπόγειων νερών ή
λόγω της
ανόδου της στάθμης της θάλασσας εξαιτίας της αλλαγής του παγκόσμιου
κλίματος (“φαινόμενο θερμοκηπίου”).
• Όξινη βροχή εξαιτίας της ατμοσφαιρικής ρύπανσης ή κατακρήμνισης των
αέριων ρύπων
με τη βροχή, το χιόνι, τον άνεμο ή λόγω βαρύτητας.
Οι υδάτινοι πόροι είτε ρυπαίνονται με την άμεση απόθεση των
βιομηχανικών ή αστικών αποβλήτων είτε με έμμεσο τρόπο. Τα βρόχινα νερά
παρασύρουν άλλα υλικά όπως σκουπίδια, λάδια αυτοκινήτων, γράσα, κλπ
από τους δρόμους των πόλεων ή τα φυτοφάρμακα, τα ζιζανιοκτόνα και τα
λιπάσματα με το ξέπλυμα των αγροχωραφιών ή τις επιβλαβείς και τοξικές
ουσίες με την αποστράγγιση των επίσημων ή ανεπίσημων χωματερών.
Πλέον χαρακτηρίζεται αρκετά κρίσιμη η κατάσταση των θαλασσών. Η
γεωργία με τα λιπάσματα, η βιομηχανία με τα απόβλητα και οι κατοικίες με
τα λύματα, τα φυτοφάρμακα και τα ζιζανιοκτόνα έχουν μολύνει τα υπόγεια
υδροφόρα κοιτάσματα, με αποτέλεσμα να έχει μειωθεί η ποσότητα του
πόσιμου νερού και να καθίστανται οι θάλασσες λιγότερο κατάλληλες για
την υδρόβια ζωή. Το πρόβλημα επιδεινώνεται από την υπερεντατική αλιεία.
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Aπόβλητα
Τα απόβλητα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα λόγω συνάμα της
ποιότητας και της ποσότητάς τους. Η κατηγοριοποίηση των αποβλήτων
αποσκοπεί να βοηθήσει νομικά και πρακτικά τη διαχείρισή τους.
Τα απόβλητα κατηγοριοποιούνται ανάλογα με την προέλευσή τους ή/και με
τις ουσίες που περιέχουν. Με αυτόν τον τρόπο διαχωρίζουμε τα απόβλητα σε
οικιακής και εμπορικής προελεύσεως, ενώ επίσης μπορούμε να τα
διαχωρίσουμε σε επικίνδυνα και μη.
Τα απόβλητα οικιακής προελεύσεως περιλαμβάνουν αρκετές κατηγορίες.
Από οργανικά και χρησιμοποιημένες συσκευασίες, έως απόβλητα
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (μεταξύ άλλων). Το παράδειγμα
των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού δίδεται σκόπιμα,
διότι πρόκειται για συσκευές που διαθέτει ο περισσότερος κόσμος και γιατί
περιέχουν ʹεπικίνδυνα απόβληταʹ.
Τα απόβλητα εμπορικής προελεύσεως περιλαμβάνουν αρκετές κατηγορίες
από τα απόβλητα οικιακής προελεύσεως, καθώς και διάφορες ειδικές
κατηγορίες, όπως απόβλητα που προέρχονται από τις διαδικασίες
παραγωγής προϊόντων κ.α.
Η απόφαση 2001/118/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
κατατάσσει τα στερεά απόβλητα (επικίνδυνα και μη) σε 20 κεφάλαια. Οι
διάφορες κατηγορίες των αποβλήτων προσδιορίζονται πλήρως με έναν
εξαψήφιο κωδικό για το απόβλητο και τους αντίστοιχους διψήφιους και
τετραψήφιους κωδικούς για τους τίτλους των κεφαλαίων.
Τα 20 κεφάλαια είναι τα εξής:
1.
Απόβλητα από εξερεύνηση, εξόρυξη, εργασίες λατομείου και φυσική
και χημική επεξεργασία ορυκτών
2.
Απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία,
θήρα και αλιεία, προετοιμασία και επεξεργασία τροφίμων
3.
Απόβλητα από την κατεργασία ξύλου και την παραγωγή ταμπλάδων
και επίπλων, καθώς και πολτού χαρτιών και χαρτονιών
4.
Απόβλητα από τις βιομηχανίες δέρματος, γούνας και υφαντουργίας
5.
Απόβλητα από τη διύλιση πετρελαίου, τον καθαρισμό φυσικού αερίου
και την πυρολυτική επεξεργασία άνθρακα
6.
Απόβλητα από ανόργανες χημικές διεργασίες
7.
Απόβλητα από οργανικές χημικές διεργασίες
8.
Απόβλητα από την παραγωγή, διαμόρφωση, προμήθεια και χρήση
(ΠΔΠΧ) επικαλύψεων (χρώματα, βερνίκια και σμάλτο γάλου), κολλών,
στεγανωτικών και τυπογραφικών μελανών
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9.
Απόβλητα από τη φωτογραφική βιομηχανία
10.
Απόβλητα από θερμικές επεξεργασίες
11.
Απόβλητα από τη χημική επιφανειακή επεξεργασία και την
επικάλυψη μετάλλων και άλλων υλικών? υδρομεταλλουργία μη σιδηρούχων
μετάλλων
12.
Απόβλητα για τη μορφοποίηση και τη φυσική και μηχανική
επιφανειακή επεξεργασία μετάλλων και πλαστικών
13.
Απόβλητα ελαίων από απόβλητα υγρών καυσίμων (εκτός βρωσίμων
ελαίων, 05 και 12)
14.
Απόβλητα από οργανικούς διαλύτες, ψυκτικές ουσίες και προωθητικά
(εκτός 07 και 08)
15.
Απόβλητα από συσκευασίες, απορροφητικά υλικά, υφάσματα
σκουπίσματος, υλικά φίλτρων και προστατευτικός ρουχισμός μη
προδιαγραφόμενα άλλως
16.
Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως στον κατάλογο
17.
Απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις (περιλαμβάνεται χώμα
εκσκαφής από μολυσμένες τοποθεσίες)
18.
Απόβλητα από την υγειονομική περίθαλψη ανθρώπων ή ζώων ή/και
από σχετικές έρευνες (εξαιρούνται απόβλητα κουζίνας και εστιατορίων που
δεν προκύπτουν άμεσα από το σύστημα υγείας)
19.
Απόβλητα από τις μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων, εγκαταστάσεις
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων εκτός σημείου παραγωγής και την
προετοιμασία ύδατος προοριζόμενου για κατανάλωση από τον άνθρωπο και
ύδατος για βιομηχανική χρήση
20.
Δημοτικά απόβλητα (οικιακά απόβλητα και παρόμοια απόβλητα από
εμπορικές δραστηριότητες, βιομηχανίες και ιδρύματα) περιλαμβανομένων
μερών χωριστά συλλεγόντων

Απορρίμματα
Ως απορρίμματα ή απόβλητα ορίζονται υπολείμματα τροφών και
αντικείμενα τα οποία έχουν παύσει να εξυπηρετούν τον σκοπό για τον οποίο
έχουν κατασκευαστεί. Τα απορρίμματα διακρίνονται σε στερεά απόβλητα
και υγρά απόβλητα (ή λύματα). Ιδιαίτερα επικίνδυνα για τους βιολογικούς
οργανισμούς είναι τα τοξικά απόβλητα και τα πυρηνικά απόβλητα.
Για τη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος και για την οικονομική
αξιοποίηση των απορριμμάτων, εφαρμόζεται η ανακύκλωση. Για τα υγρά
απόβλητα εφαρμόζεται η βιολογική επεξεργασία λυμάτων, και για τα
στερεά απόβλητα η συγκομιδή, διαλογή και αξιοποίηση των
ανακυκλώσιμων υλικών.
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Λέγεται πως ο όγκος των παραγόμενων στις ανθρώπινες κοινωνίες
αποβλήτων θα μπορούσε να γεμίσει σήμερα 28 εκατομμύρια βαγόνια∙
ο αριθμός αυτός ολοένα και αυξάνεται. Τριακόσιες περιοχές στην
Ευρώπη και την Αμερική, όπου απορρίπτονται τοξικά και πυρηνικά
απόβλητα εμφανίζουν δείκτες υψηλής επικινδυνότητας. Στις
περισσότερες χωματερές δεν τηρούνται ούτε οι στοιχειώδεις
προδιαγραφές υγειονομικής ταφής. Τα απόβλητα επομένως συνιστούν
έναν πολύ σημαντικό παράγοντα της περιβαλλοντικής ρύπανσης.
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ
Η καταστροφή των δασών Η καταστροφή των δασών αποτελεί ένα
τεράστιο περιβαλλοντικό και κοινωνικό πρόβλημα αφού είναι ένας
από τους βασικούς λόγους του φαινομένου του θερμοκηπίου και αφού
έχει γίνει αιτία να καταστραφούν ιδιωτικές και δημοτικές περιουσίες
καθώς κι αφού έχουν χαθεί ζωές λόγω των πυρκαγιών στα δάση.
Η σημασία των δασών για το οικοσύστημα Όπως όλοι γνωρίζουμε
χωρίς την ύπαρξη των δασών δεν θα υπήρχε ζωή στον πλανήτη μας
αφού το οξυγόνο είναι απαραίτητο για την ζωή. Κατά την
φωτοσύνθεση τα φυτά παίρνοντας, από τα στόματα που υπάρχουν
στα φύλα τους, διοξείδιο του άνθρακα και ηλιακή ενέργεια, και
θρεπτικά συστατικά απ’ το χώμα καθώς και νερό, για να παράγουν
την τροφή τους, απελευθερώνουν οξυγόνο. Έτσι λοιπόν
καταλαβαίνουμε την σημαντικότητα των δασών στην ζωή του
ανθρώπου αφού εκτός από της άλλες χρησιμότητες του ξύλου στη ζωή
μας, τα δάση είναι «πηγή ζωής».
Η αρχή της καταστροφής των δασών Από τα πρώτα του βήματα στη Γη
ο άνθρωπος είχε ως βασικό και κύριο υλικό κατασκευών όπλων,
εργαλείων και σπιτιών το ξύλο. Το ξύλο, επίσης, χρησιμοποιούνταν, κι
ακόμα χρησιμοποιείται για την θέρμανση, αφού καίγονται σε τζάκια.
Έτσι μ’ αυτόν τον τρόπο εμφανίζεται η πρώτη μορφή καταστροφής
των δασών, η υλοτομία. Τα ξύλα τα χρησιμοποιούσαν επίσης και για
την κατασκευή πλοίων μέχρι περίπου το 1900 μ.Χ. και καταστρέφονταν
τεράστιες δασικές εκτάσεις οι οποίες αποτελούσαν σημαντικό κομμάτι
για το οικοσύστημα. Σήμερα το ξύλο χρησιμοποιείται για την
κατασκευή επίπλων (κυρίως), για την χαρτοποιεία, και αρκετά σπάνια,
για την κατασκευή σπιτιών και την θέρμανση.
Σε ακόμα πιο σπάνιες περιπτώσεις συναντάται η καταστροφή των
δασών από την όξινη βροχή που δημιουργείται από της εκπομπές
αερίων ρύπων από εργοστάσια και αυτοκίνητα. Το σημαντικότερο
πρόβλημα βεβαίως είναι η καταστροφή των δασών λόγω των
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πυρκαγιών. Τεράστιες πυρκαγιές κατέστρεψαν γιγαντιαίες εκτάσεις
δασών που ήταν πολύ σημαντικές για των άνθρωπο και το
οικοσύστημα. Οι πυρκαγιές υπήρχαν πάντοτε ακόμα και πριν
περπατήσει ο άνθρωπος στη Γη. Η πυρκαγιά σε ένα δάσος τότε, που
δεν οφειλόταν (φυσικά) σε ανθρώπινες αιτίες, ήτανε σημαντική για το
οικοσύστημα αφού από τις στάχτες του κατεστραμμένου δάσους
αναγεννιόταν ένα καινούριο πιο γόνιμο και πιο «πυκνοκατοικημένο»
θα λέγαμε από ζώα κι έντομα. Οι πυρκαγιές όμως τις τελευταίες
δεκαετίες αποτελούν μεγάλο πρόβλημα για τη ζωή του ανθρώπου στη
Γη. Το πρόβλημα της καταστροφής των δασών Το πρόβλημα των
βλαβερών αέριων ρύπων της ατμόσφαιρας επιδεινώνεται από την
καταστροφή τεράστιων εκτάσεων τροπικών δασών που βρίσκονται σε
γεωγραφικά πλάτη κοντά στον ισημερινό και που χαρακτηρίστηκα
αποκαλούνται «πνεύμονες οξυγόνου» του πλανήτη. Χιλιάδες χιλιάδων
τετραγωνικών χιλιομέτρων δάσους εξαφανίζονται κάθε μέρα κυρίως
για οικονομικούς λόγους, όπως η εμπορεία της ξυλείας τους. Για κάθε
δέντρο που χάνεται μειώνεται ακόμα περισσότερο η ικανότητα
απορρόφησης του περισσευούμενου διοξειδίου του άνθρακα που
συγκεντρώνεται στην ατμόσφαιρα. Είναι σχεδόν αδύνατον να
αναγεννηθούν αυτά τα χιλιετή δάση, επειδή έχουν αναπτυχθεί σε
φτωχά εδάφη όπου δεν μπορούν να φυτρώσουν σπόροι. Οι φωτιές
είναι άλλη μία βασική αιτία ελάττωσης των δασών. Οι πιο μεγάλες
πυρκαγιές εκδηλώνονται σε περιοχές με ξυρό κλίμα όπου ακόμα
υπάρχουν δάση, όπως στην Αυστραλία.
Προβλήματα που προκαλούνται από τις πυρκαγιές στα δάση Όταν
καίγονται τα δάση, τα αέρια που δημιουργούνται από την καύση είναι
το διοξείδιο του άνθρακα και το μονοξείδιο του άνθρακα (το οποίο
αποτελεί αέριο ρύπο). Το διοξείδιο του άνθρακα εκπέμπεται, σε
μεγάλες ποσότητες, από τις πυρκαγιές κι αυτό αποτελεί μια βασική
αιτία για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Τέλος από τις πυρκαγιές στα
δάση καταστρέφονται χωριά και ανθρώπινες περιουσίες καθώς και ,σε
τραγικές περιπτώσει, χάνονται ανθρώπινες ζωές
Αποδάσωση
Κάθε δευτερόλεπτο καταστρέφεται και ένα κομμάτι του «πνεύμονα»
της Γης, του παρθένου αμαζονιακού δάσους το οποίο παρέχει στην
ατμόσφαιρα μεγάλες ποσότητες οξυγόνου ετησίως. Το πρόβλημα
επιδεινώνεται από τις συνεχείς πυρκαγιές σε Ευρώπη και Αμερική.
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Σφίγγει ο κλοιός για όσους πληγώνουν το οικοσύστημα
Οι εταιρείες θα χρηματοδοτούν τα μέτρα πρόληψης ή την
αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς που προκαλούν. Ειδική
ομάδα επιθεωρητών θα επιβάλλει άμεσα τις προβλεπόμενες
διοικητικές και άλλες κυρώσεις
Πάνω από 300 παράνομες επιχειρήσεις λειτουργούν στο Θριάσιο Πεδίο
ρυπαίνοντας το περιβάλλον.
H βασική αρχή του Συντάγματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «ο
ρυπαίνων πληρώνει», σύμφωνα και με τη «Λευκή Βίβλο» της
περιβαλλοντικής ευθύνης, ενισχύεται με την εφαρμογή της Οδηγίας
2004/35/ΕK «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την
αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον», που ενσωματώθηκε στο
εθνικό μας δίκαιο με το Προεδρικό Διάταγμα 148/2009.
Η Περιβαλλοντική Ευθύνη αναφέρεται σε βλάβες που προκαλούνται
στη βιοποικιλότητα, στο έδαφος, στα επιφανειακά και υπόγεια νερά,
ενώ καθιστά τον ρυπαντή και οικονομικά υπεύθυνο έναντι της λήψης
των μέτρων και της κάλυψης του κόστους αυτών. Σύμφωνα με το Π.Δ.
οι δημόσιες Αρχές θα πρέπει να μεριμνούν ώστε οι επιχειρήσεις να
λαμβάνουν και να χρηματοδοτούν οι ίδιες τα αναγκαία μέτρα
πρόληψης ή αποκατάστασης.
Η φιλοσοφία της Οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη συμβάλλει
σε υψηλότερο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος μέσω της λήψης
όλων των αναγκαίων μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης της
περιβαλλοντικής ζημιάς.

Συντονισμός
«Ηδη συγκροτείται η αρμόδια Αρχή που θα συντονίσει σε όλη τη χώρα
την εφαρμογή της Οδηγίας. Σημαντικό ρόλο έχει η ‘’Ειδική Υπηρεσία
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος’’ του ΥΠΕΚΑ, υπηρεσία που σύντομα θα
αναβαθμιστεί. Υπάρχουν σκέψεις να έχει και ανακριτικές
αρμοδιότητες, να συνεργάζεται θεσμικά με τις εισαγγελικές αρχές και
την αστυνομία και να έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει άμεσα τις
προβλεπόμενες διοικητικές και άλλες κυρώσεις», λέει η κ.
Καραβασίλη.
«Είναι γεγονός ότι μέχρι σήμερα η Υπηρεσία αντιμετωπίζει δυσκολίες
που προέρχονται τόσο από ελλείψεις που οφείλονται στο νομοθετικό
πλαίσιο που τη διέπει όσο και στην αναποτελεσματικότητα της
Δημόσιας Διοίκησης στον συγκεκριμένο τομέα. Ωστόσο, μόνο η
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διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση, η ενίσχυση των ελεγκτικών
μηχανισμών, καθώς και η συνεχής επαγρύπνηση των πολιτών
μπορούν να εγγυηθούν την αποτελεσματική αποτροπή των
περιβαλλοντικών εγκλημάτων».
Στην Ελλάδα αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή της είναι το Αυτοτελές
Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών, το
οποίο υπάγεται στην Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος
& Ενέργειας του υπουργείου Περιβάλλοντος και συγκροτείται άμεσα.
Η καταστροφή του περιβάλλοντος δεν θα περιοριστεί αν δεν υπάρξει
εξυγίανση του συστήματος.
Μια Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), η έκδοση της οποίας εκκρεμεί,
θα ρυθμίζει ζητήματα υπαγωγής των επιχειρήσεων σε σύστημα
υποχρεωτικής
χρηματοοικονομικής
ασφάλειας
έναντι
της
περιβαλλοντικής ζημιάς, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η
Οδηγία στις ανάγκες της χώρας μας.

Δεν εφαρμόζεται
«Η Κοινότητα, μετά από μακροχρόνιες διαβουλεύσεις για την
περιβαλλοντική ευθύνη, αποφάσισε ότι τα περιβαλλοντικά αδικήματα
επιβάλλεται να αντιμετωπίζονται δεόντως», εξηγεί η ειδική
γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μαργαρίτα
Καραβασίλη.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΖΗΜΙΩΝ

ΠΟΥ

Οι εταιρείες θα χρηματοδοτούν τα μέτρα πρόληψης ή την
αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς που προκαλούν. Ειδική
ομάδα επιθεωρητών θα επιβάλλει άμεσα τις προβλεπόμενες
διοικητικές και άλλες κυρώσεις.
Πάνω από 300 παράνομες επιχειρήσεις λειτουργούν στο Θριάσιο Πεδίο
ρυπαίνοντας το περιβάλλον.
H βασική αρχή του Συντάγματος της Ευρωπαϊκής Ενωσης «ο
ρυπαίνων πληρώνει», σύμφωνα και με τη «Λευκή Βίβλο» της
περιβαλλοντικής ευθύνης, ενισχύεται με την εφαρμογή της Οδηγίας
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2004/35/ΕK «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την
αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον», που ενσωματώθηκε στο
εθνικό μας δίκαιο με το Προεδρικό Διάταγμα 148/2009.
Η Περιβαλλοντική Ευθύνη αναφέρεται σε βλάβες που προκαλούνται
στη βιοποικιλότητα, στο έδαφος, στα επιφανειακά και υπόγεια νερά,
ενώ καθιστά τον ρυπαντή και οικονομικά υπεύθυνο έναντι της λήψης
των μέτρων και της κάλυψης του κόστους αυτών. Σύμφωνα με το Π.Δ.
οι δημόσιες Αρχές θα πρέπει να μεριμνούν ώστε οι επιχειρήσεις να
λαμβάνουν και να χρηματοδοτούν οι ίδιες τα αναγκαία μέτρα
πρόληψης ή αποκατάστασης.
Η φιλοσοφία της Οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη συμβάλλει
σε υψηλότερο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος μέσω της λήψης
όλων των αναγκαίων μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης της
περιβαλλοντικής ζημιάς.
Η ειδική γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Μαργαρίτα Καραβασίλη.
«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε στη συγκεκριμένη Οδηγία μετά
από μακρά συζήτηση, διότι από την υπάρχουσα εμπειρία
διαπιστώθηκε ότι δεν εφαρμόζεται επαρκώς η κοινοτική
περιβαλλοντική νομοθεσία και πως οι διοικητικές ή άλλες κυρώσεις
και ο προβλεπόμενος από το αστικό δίκαιο μηχανισμός αποζημιώσεων
δεν επιφέρει αυτοδίκαια συμμόρφωση προς το δίκαιο προστασίας του
περιβάλλοντος. Η μετακύλιση και της οικονομικής ευθύνης στις
επιχειρήσεις είναι το μόνο εργαλείο ικανό να υποστηρίξει εφαρμογή
της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
Στη χώρα μας επίκειται η θέσπιση κανόνων και προϋποθέσεων για
την υποχρεωτική χρηματοοικονομική ασφάλεια επιχειρήσεων, που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. για την περιβαλλοντική
ευθύνη έναντι της περιβαλλοντικής ζημιάς, ώστε σε κάθε περίπτωση
να υλοποιούνται τα μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης της ζημιάς
από τις ίδιες τις επιχειρήσεις μέσω συστήματος εγγυήσεων ή μέσω
ασφάλιστρων», συμπληρώνει η κ. Καραβασίλη.
Είναι χαρακτηριστικό ότι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ενδέχεται να
υποστούν τις αρνητικές συνέπειες της περιβαλλοντικής ζημιάς, καθώς
και οι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στην προστασία του
περιβάλλοντος μπορούν να ζητήσουν από τις Αρχές να αναλάβουν
δράση σε περίπτωση βλαβών. Μάλιστα, τα πρόσωπα και οι οργανισμοί
που θα καταθέσουν αίτηση ανάληψης δράσης θα έχουν τη δυνατότητα
προσφυγής σε δικαστήριο ή σε έναν «ad hoc» οργανισμό για να
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αξιολογηθεί η νομιμότητα των αποφάσεων ή παραλείψεων της
αρμόδιας Αρχής.
.

Πρόστιμα
Πλέον τα πρόστιμα είναι πιο ουσιαστικά και κυρίως πιο τεκμηριωμένα.
Το μέγιστο πρόστιμο που μπορεί να επιβάλει σήμερα ο υπουργός είναι
2 εκατομμύρια ευρώ.
Ωστόσο δεν καλύπτει τα μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης της
ζημιάς, παρά μόνο την παράβαση που έχει συντελεστεί (διοικητική
κύρωση).
Και επιπλέον συχνά αυτά τα πρόστιμα δεν πληρώνονται, γιατί οι
νομικές υπηρεσίες των εταιρειών αξιοποιούν το υφιστάμενο νομικό
πλαίσιο υποβάλλοντας ενστάσεις και συχνά τις κερδίζουν διότι
δυστυχώς η Διοίκηση δεν υποστηρίζεται από νομικούς.
Στόχος είναι η εξασφάλιση της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με
την περιβαλλοντική νομοθεσία.
Σήμερα προχωράμε σε διαβούλευση με όλους τους κλάδους της
βιομηχανίας, αλλά και όλους τους εμπλεκόμενους για να βρεθούν
λύσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

2. Σταδιακή μετατροπή του συνόλου του νομού Βοιωτίας σε ζώνη
εγκατάστασης βιομηχανικών και ενεργειακών μονάδων
Η βίαιη αλλαγή της φυσιογνωμίας του νομού, έχει ήδη αρχίσει με την
αδειοδότηση και την έναρξη εγκατάστασης ενεργειακών
μονάδων που διασπείρονται στο νομό. Συνολικά σχεδιάζονται και
έχουν ξεκινήσει να εγκαθίστανται:
z
9 ιδιωτικές μονάδες με καύσιμο φυσικό αέριο – συνολικής ισχύος
2.860 MW.
z
1 μονάδα με καύσιμο λιθάνθρακα 600 MW στα Άσπρα Σπίτια
Βοιωτίας (όμιλος Μυτιληναίου)‐ έχει εκδοθεί θετική γνωμοδότηση από
ΡΑΕ
z
Αιολικά πάρκα με συνολική ισχύ 682 MW εκ των οποίων τα 480
MW επάνω στον Ελικώνα, το μοναδικό δασωμένο βουνό της Βοιωτίας
(εκκρεμούν αιτήσεις για άλλα 508 MW).
Στην ευρύτερη περιοχή σχεδιάζονται ακόμη
z
z

2 μονάδες φυσικού αερίου (Αλιβέρι) και
4 μονάδες με λιθάνθρακα: 460 MW, στο Μαντούδι Ευβοίας
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(όμιλος ΓΕΚ–ΤΕΡΝΑ), 600 MW, στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας
(EDISON – ΕΛ.ΠΕ.), 800 MW, στο Αλιβέρι (ΔΕΗ), 800 MW. στη Λάρυμνα
(ΔΕΗ ‐ ΛΑΡΚΟ).
Οι μεταβολές που, ήδη, ξεκίνησαν θα ολοκληρωθούν στην πράξη με
τα Χωροταξικά σχέδια που εκπονούνται από το ΥΠΕΧΩΔΕ . Τόσο το
γενικό όσο και τα ειδικά σχέδια (έχουν δημοσιοποιηθεί των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, της Βιομηχανίας και του Τουρισμού),
διαμορφώνουν ένα βιομηχανικό μέλλον για το νομό.

Ασωπός: Ρύπανση με απόβλητα από βυτιοφόρα
Βυτιοφόρα ρίχνουν απευθείας στον Ασωπό επικίνδυνα στερεά και
υγρά απόβλητα από τις βιομηχανίες της περιοχής των Οινοφύτων για
να γλιτώσουν το κόστος της μεταφοράς τους σε μονάδες βιολογικού
καθαρισμού. Αυτό προκύπτει από τις καταγραφές του Ινστιτούτου
Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) σε περισσότερα από
135 σημεία της κοίτης του ποταμού. Η συγκεκριμένη μελέτη (που,
σύμφωνα με πληροφορίες, κατέδειξε υψηλά ποσοστά εξασθενούς
χρωμίου, μολύβδου, αρσενικού και άλλων τοξικών βαρέων μετάλλων
στα νερά του Ασωπού και αποτύπωσε την εκτεταμένη ρύπανση του
υδροφόρου ορίζοντα από τη Θήβα έως τον Ωρωπό).

ΥΔΡΟΦΟΡΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ.

Ο Υδροφόρος ορίζοντας της Βοιωτίας είναι ένα πρόβλημα το οποίο
απασχολεί πολύ κόσμο και ιδιαιτέρα τους κατοίκους της Βοιωτίας .Το
πρόβλημα είναι το
μολυσμένο και μη πόσιμο νερό που υπάρχει στη περιοχή της Βοιωτίας.
Έρευνες έχουν δείξει ότι το νερό είναι καρκινογόνο. Τα νερά
μολύνονται από τα απόβλητα των εργοστασίων αλλά και από εμάς
τους ίδιους. Πρέπει να βρεθούν τρόποι αντιμετώπισης. Είναι ένα
μεγάλο πρόβλημα και πρέπει να λυθεί άμεσα. Και ο μόνος
τρόπος είναι να βοηθήσουμε όλοι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος αυτός.

Τι συμβαίνει στη Βοιωτία;
Τα κυριότερα προβλήματα
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¾ Η βιομηχανική ρύπανση σήμερα δημιουργεί σοβαρά
προβλήματα σε πολλές περιοχές στη Βοιωτία και ιδιαίτερα σε:
Οινόφυτα‐ Σχηματάρι‐ Θήβα:
τα τελευταία 30 χρόνια πάνω από 600 μονάδες εγκαταστάθηκαν
άναρχα :
‐

χωρίς ουσιαστικό έλεγχο για την αέρια ρύπανση

‐ χωρίς σχεδιασμό για τη διαχείριση ειδικών βιομηχανικών
αποβλήτων (στερεών, τοξικών, ιλύος κλπ) τα οποία καταλήγουν σε
ρέματα, νταμάρια και παράνομες χωματερές,
‐ χωρίς ουσιαστικό έλεγχο για την διάθεση των υγρών αποβλήτων
που καταλήγουν είτε στον Ασωπό είτε απευθείας στα υπόγεια νερά με
παράνομη διάθεση σε γεωτρήσεις και πηγάδια.
Σαν αποτέλεσμα, τα νερά της περιοχής εμφανίζουν υψηλές
συγκεντρώσεις νιτρικών και βαρέων μετάλλων μεταξύ των οποίων
και εξασθενές χρώμιο το οποίο εντοπίζεται κυρίως στην κεντρική και
ΝΑ Βοιωτία και τμήμα της Αν. Αττικής.

¾ Το Εξασθενές χρώμιο Cr(Vl) στον Ασωπό ποταμό
Σύμφωνα με στοιχεία του Υ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. στον Ασωπό καταλήγουν τα
απόβλητα από σαράντα μεγάλες και είκοσι μικρές βιομηχανίες μετάλλων,
οι περισσότερες από τις οποίες βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή
Οινοφύτων και Σχηματαρίου. Οι επιχειρήσεις αυτές βρίσκουν πιο εύκολο
και πιο φθηνό να ρίχνουν τα απόβλητα τους στο ποτάμι, από το να
δημιουργήσουν συστήματα καθαρισμού. Αθροιστικά έχουν επιβληθεί
πρόστιμα για τη ρύπανση των υδάτων του Ασωπού με χρώμιο, τα οποία
υπερβαίνουν τις 500.000 ευρώ. Οι επιστημονικές μετρήσεις στα νερά του
Ασωπού δείχνουν ότι χρόνο με το χρόνο οι συγκεντρώσεις χρωμίου
αυξάνονται. Τυπικά, οι βιομηχανίες μετάλλων είναι υποχρεωμένες από το
νόμο να διαθέτουν εγκαταστάσεις φυσικής και χημικής επεξεργασίας των
αποβλήτων τους, κάτι που δεν γίνεται. Η περιβαλλοντική καταστροφή από
την ανεξέλεγκτη ρίψη αποβλήτων στο ποτάμι είναι τεράστια. Τεράστιοι
είναι και οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία, για τους ανθρώπους που
καταναλώνουν το μολυσμένο νερό. Επιστημονικές μελέτες έχουν
καταδείξει ότι το εξασθενές χρώμιο απορροφάται από τη γαστρεντερική
οδό και φθάνει σε πολλά όργανα του σώματος, προξενώντας σοβαρές
βλάβες και καρκίνους. Ακόμη και η εισπνοή εξασθενούς χρωμίου προκαλεί
την ανάπτυξη καρκίνου, κυρίως στους πνεύμονες. Οι μετρήσεις στα ύδατα
του Ασωπού και ο εντοπισμός εξασθενούς χρωμίου έκρουσαν τον κώδωνα
του κινδύνου και οδήγησαν στη διακοπή χρήσης νερού για πόση σε πολλές
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περιοχές. Με δεδομένο ότι ο υδροφόρος ορίζοντας είναι ενιαίος, το
πρόβλημα της ρύπανσης των υδάτων του Ασωπού αφορά τις νομαρχίες
Βοιωτίας και Ανατολικής Αττικής και τους δήμους και κοινότητες
Τανάγρας, Σχηματαρίου, Οινοφύτων, Αυλώνα, Συκάμινου και Ωρωπού. Η
περίπτωση του Ασωπού αποτελεί δείγμα ακραίας αυθαιρεσίας σε βάρος
της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Η ανάγκη για παρέμβαση της
Πολιτείας, προκειμένου οι νόμοι να εφαρμοσθούν, επισημάνθηκε και ήδη
έχει αρχίσει η λήψη μέτρων. Το «Καποδιστριακό» φιλοξενεί σήμερα την
επιστημονική καταγραφή του προβλήματος, αλλά και των τρόπων
αντιμετώπισης του.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα πλήγματα που έχει προκαλέσει το ανθρώπινο είδος τους
τελευταίους δυο αιώνες είναι καθοριστικά και επιβλαβή για κάθε
μορφής οργανισμού της Γης, ακόμη και για τον ίδιο τον
άνθρωπο…!!Πιο ευρέως διαδεδομένα είναι τα προβλήματα της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα, το
φαινόμενο του θερμοκηπίου, η τρύπα του όζοντος και αλλά ….Όμως
αυτή η ανεξέλεγκτη μεταχείριση του περιβάλλοντος πρέπει κάποτε να
σταματήσει και αυτό είναι στο χέρι όλων μας και είναι καθήκον μας
να το πράξουμε… Ήδη ορισμένοι έχουν ευαισθητοποιηθεί και έχουν
αρχίσει να δημιουργούν ομάδες αντιμετώπισης και καταπολέμησης
περιβαλλοντικών προβλημάτων, όπως η WWF, ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, η
GREENPEACE και άλλες…..
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ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΟΜΗ
ΒΙΒΛΙΟ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΒΙΒΛΙΟ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
Εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Εφημερίδα Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Σχολικό Βιβλίο 'Α Λυκείου ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Σχολικό Βιβλίο Γ΄ Λυκείου ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
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www.wikipedia.gr
www.tovima.gr
www.ethnos.gr
www.e-typos.com
www.anakyklos-viomet.com
www.schueco.gr
www.http://lyk-vatheos.eyv.sch.gr
www.wikipeidia.com
www.google.gr
www.euretirio.gr
www.papyrouslarousbritanica.gr
www.perpro.gr
www.e-boss.gr
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